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ها که تعدادشان ایم. این مقالهولید کردهبود که طی نزدیک به شش سال فعالیت ت

 نشده منتشر ایرسانه هیچ در ترپیش که شودمی مقاله صدشش  اکنون نزدیک به

 ست.ا شده ترجمه و نگاشته فارسی زبان به سیاسی اقتصاد دانش ارتقای هدف با بود،

اخیر ی های اقتصادی و اجتماعی چهار دههها و برنامهگمان، ما منتقد سیاستبی

ها قادر به ممانعت ها و سیاستهستیم و معتقدیم بدون گسست بنیادی از این برنامه

 از زوال اجتماعی نخواهیم بود.

ک کنیم. از سویی بحران حاد ژئوپلتیهایی بحرانی را تجربه میاکنون روزها و ماه

شدت متأثر از خود کرده و از سوی دیگر ای سرنوشت ایران را بهجهانی و منطقه

شدن و تشدید شکاف طبقاتی، بحران های حاد مرتبط با قطبیای از بحرانمجموعه

محیطی، گسست در بازتولید اجتماعی نیروهای کار، خشکسالی و وضعیت حاد زیست

ستمرار حیات درازمدت در ایران را دشوار بازتولید گسترده، و بحران حکمرانی، تصور ا

ها وجود داشته رفت از بحرانکرده است. در چنین شرایطی اگر هم راهی برای برون

گری جمعی برای ها و تالش و کنشباشد این راه مستلزم شناخت دقیق بحران

 مهارشان است.

ت که یقین استمرار همان راهی اسبه نقد اقتصاد سیاسیفیلترشدن دسترسی به 

ها انجامیده است و آزادی بیان شرط الزم برای کسب توفیق تاکنون به تعمیق بحران

 اند.مان کردههایی است که احاطهدر مهار بحران

ای بهتر به همان روال شش سال با امید به آینده نقد اقتصاد سیاسیاز این رو، سایت 

 گذشته به کار ادامه خواهد داد.
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 یگیم. ب

بخش ) سمیمارکس و مارکس یدرباره یبابک احمد دگاهید نقد

 ی(انیپا

 کند،یو انکار م شناسدیرا م قتیکه حقآن کس یناآگاه است، ول داند،یرا نم قتیکس که حقآن
 (تبهکار است. )برتولت برشت

 نهیطمأن یبا کم میتوانستیکه م میآشنا شد نیشیپ یهااستاد در بخش یدهیعد یادعاها با

مسائل مطرح شده از جانب مارکس، استنباط کرد. عنوان عدم درک آن ادعاها را به ،یباوردرخوش

نظرات مارکس  فیتحربخش روشن خواهم کرد که استاد عامداً و با اطالع کامل به نیدرا یول

استاد و  یبخش من به ادعاها نینشاند. درا یکرسرا به شیادعاها بیترتنیتا قادرشود بد پردازدیم

 ها،تیو چرا استاد با وازنش واقع ستندیچ هاتیم واقعتا نشان ده پردازمیمتعدد او م فاتیبه تحر
 نظرات مارکس تن زند. فیتحربه  شودیمجبور م
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 استاد و زبان آلمانی

اطالع این واقعیت که از زبان آلمانی کامالً بیی پیش استاد با علم بهچند دهه

پردازی کند. نی سخنهای آلمای برخی واژهخود اجازه داد راجع به ریشهاست، به

اش در ی فروتنی همیشگیزمانی که استاد با انتقاد روبرو شد برحسب همان شیوه

کند ولی همزمان با خود انتقاد میبه« های انتقادیمدرنیته واندیشه»مقدمه کتابش 

عنوان انتقاد ازخود، با پاهایش پس زده بود، حال با اما چه را که بهتوجیه کردن هر آن

ی انتقاد کشد. این نوع شیوههایش پیش میجانب با دستای حق بهقیافه واگر و

ی شود جایی که او با توجه صوری به یک واژهسرآخر بار دیگر وبال گردن استاد می

خواند. پردازم، مارکس را مردساالر میشرح آن میآلمانی و تکیه به آن که در ذیل به

جا )همان« اندن همچون پسران صنعت مدرنکارگرا»نویسد استاد از قول مارکس می

شود تا مارکس را مردساالر برآورد آویزی میی پسران برای او دست( و واژه۱۰۹ـ ص 

آورم تا رانی مارکس را در یادداشت میکند. من متن کامل این بخش از سخن

ن ( درمت۱خواننده خود با ارجاع به متن بتواند نسبت به ادعای استاد قضاوت کند.)

ها )یا فرزندان خلف( صنعت کارگران انگلیسی اولین جانشین»نوشته شده است: 

 Die Söhnenی واژه Die erstgeborenen Söhnenکه در زبان آلمانی « اندمدرن

به معنای رایجش، پسران نیست، زیرا این اصطالح رایجی در زبان آلمانی است، که نه 

توان های رایج را میدهد. این واژهمعنا میطور کلی جنس مذکر پسر، نه مرد و نه به

در زبان فارسی هم مالحظه کرد. مثالً وقتی یک مسیحی و یا یهودی و یا حتی 

ی سالم رد و رسند، میان آنان واژهانسانی که به خدا اعتقادی ندارد، به مسلمانی می

این ت، بهای اسالمی اسی سالم، واژهاین موضوع که واژهشود و با علم بهبدل می

رسیم که ازآن واژه، مسلمان، مسیحی و یا یهودی بودن را ی محتوم نمینتیجه

ی شهید اصطالحی اسالمی است اما در جنگ میان چنین واژهاستنباط کنیم. هم

ایران وعراق در اثر بمباران شهرها تعداد کثیری از هم وطنان ما که مسلمان نبودند، 

 شهید خواند.کشته شدند و دولت وقت آنان را 

طور قطع بنابراین آنان به»گوید: ها میمارکس درهمان متن بعد از اولین جانشین

شوند تا انقالب اجتماعی را پدید باشند که توسط این صنعت یاری میآخرین نیز نمی
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من مبارزات  …دهداش را در تمام جهان معنا میآورند، انقالبی که آزادی خاص طبقه

ی کارگر انگلیس از اواسط قرن گذشته از سرگذرانده است، بقهای که طقهرمانانه

ی استاد با اطالع کامل ازاین واقعیت که مارکس در متن باال دوبار واژه«. شناسممی

انگارد تا بتواند به طبقه را که هم شامل مردان است و هم زنان، به کار برده، ندیده می

ای رایجش درآن متن در زبان آلمانی، را برخالف معن Der Sohnی دلخواه خود واژه

جانب، مارکس را مردساالر قلمداد سازد. اگر بهای حقبه پسر ترجمه کند تا با قیافه

زبان آلمانی برآورد کنیم، ولی استاد با علم ی پسر را عدم آشنایی استاد بهترجمه واژه

نظرات  دهد قصدش تنها تحریف نظرات مارکس است تامعنای طبقه، نشان میبه

سان ازآن ادعای مطلوبش، یعنی مطلوب خودش را جا اندازد تا بدینمصادره به

کند و کاو در مسائل »مردساالریِ مارکس را، نتیجه گیرد. صمد بهرنگی در کتابش 

 hot dogی دهد که معلم انگلیسی آنان با برخورد به واژهشرح می« تربیتی ایران

خورند دین حتی سگ داغ را نیز میهای بیرجیدهد که این خاباعصبانیت توضیح می

معنای آن که مصداق حال استاد است با یک تفاوت جزئی، جایی که آن معلم واقعاً به

ی پسر را خارج از متن و در واژه آشنا نبود، و اگرفرض نمائیم که استاد هم واژه

باهش آگاه بایستی او را به اشتی طبقه میاصطالح رایجش ترجمه کرده است، واژه

 کرد.می

دید کرد، میدارد تا بگوید اگر مارکس کمی دقت میچنین نیتی، استاد را وامی

قدر نادان بود که از جا(، گویا مارکس آن)همان« که جامعه به دختران نیز نیاز دارد»

 این ادعا بعداً جواب خواهم داد.درک یک چنین بدیهیات نیز عاجز بود که به

با گفتن این جمله حق مطلب را ادا کرده و عدالت اجتماعی را  کنداستاد فکر می

ها رعایت کرده است. الکن بایستی توجه نمود که از هر پانصد کودک راجع به انسان

متولده شده، یکی از آنان نه مرد است و نه زن و اگر بخواهیم نسبت به منطق صوری 

زن ساالر خواند، زیرا اگر استاد کمی ی اورا مردساالر ـ استاد وفادار بمانیم، باید گفته

این افراد نیز نیاز دارد. این که اصطالحات دقت کند، مالحظه خواهد کرد که جامعه به

ی کلیت نگردند، درآن حرفی توانند دارای کمبودهایی باشند که دربرگیرندهرایج می

ای را یژهتوان همیشه از کمبودها دراین اصطالحات رایج، معناهای ونیست، ولی نمی

 که من در دو مورد شهید و اسالم آن را توضیح دادم.استخراج کرد، چنان
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مارکسِ مردساالر »نویسد استاد در اثبات ادعای مردساالربودن مارکس می

(. گرچه ۳۶۰جا ـ ص )همان« ها را بخریمتوانیم زیباترین زنافزاید که با پول میمی

ها آن را پول است که در ذیل با واقعیتی مارکس نخست راجع به قدرت این گفته

کاربرده و استاد حتی این سنجم، در ثانی در طنزی است که علیه سن آگوستین بهمی

(. ولی باید پرسید آیا پول واقعاً دارای چنین قدرتی ۷۷۰طنز را نیز قبول ندارد )ص 

رهمین دار کرده است؟ دی استاد را جریحهدوستانهنیست که این چنین وجدان زن

نگاهی بیندازد، « هاکدهعشرت»های شبانه و جهان غرب کافی است او به کلوپ

آیا  …اند ومعرض فروش گذارده شدهجا بهگونه زنان در آنمتوجه خواهد شد که چه

نحوی که هرچه شأن مثابه معنای خرید یک زن نیست، بهی ما مهریه بهدرخود جامعه

تری را تقبل کند؟ ی بیشر باشد، مرد باید مهریهای، درعمل ثروتش، باالتخانواده

ها، ویالها، ها، ماشینبنابراین پول این قدرت را دارد که عالوه برخریدن بهترین خانه

ی در این مثال مشخص، زنان را نیز خریداری کند و این صفات نامطلوب، نه در گفته

اش، یعنی آن، سلطه ی پول نهفته است که با نفیمارکس، بلکه درسرشت خود مقوله

اش را ی استاد بیهودگیسوزانهگردد و اخالق دلحکومت پول در جهان، نیز نفی می

پذیرد و لذا داری را میی سرمایهسازد، زمانی که او بنیاد جامعهآشکار می

 کوبد.غیرمستقیم به تمام این نقایص مهر تأیید میمِن

ی عدالت اجتماعی و مبارزهکه بهپیش از این»کند که مارکس استاد اضافه می

ی فکر پیشرفت خود مبارزهی کارگران بیندیشد، بهپیگیرعلیه ستم، به متحدان بالقوه

ی زنان را باید از این زاویه در نظر گرفت. او به جنبش کارگران بود. توجه او به مسأله

اش ألهی مردساالر هیچ اعتقادی نداشت. مسمستقل زنان برای رفع ستم در جامعه

پشت صفوف »ی کارگری بیابند و این بود که زنان راه رهایی خود را در برنامه

های زنان مان را تنها به خواسته(. دیدگاه۵۷۴جا ـ ص )همان«« کارگران قرارگیرند

های استراتژیکی پرسیم آیا خواستهکنیم و میطور عام، معطوف میکارگر و نه زنان به

کارگر در اصول تفاوتی باهم دارند؟ خواست سرنگونی  و تاکتیکی مردان و زنان

ی کارگراست و تقاضاهای رفاه داری خواست استراتژیکی طبقهاستثمار و ستم سرمایه
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های تاکتیکی طبقه در اجتماعی و دموکراتیک کردن محیط کار و امثالهم خواست

 شرایط کنونی است.

رساند که گویا در ن نتیجه میایها استاد را بهبرداشت انتزاعی از معانی واژه

ی مردساالرند و جنبش داری تمام مردان خواهان برقراری جامعهی سرمایهجامعه

این اعتقاد است که جای این ستم خاتمه دهد. خانمی که بهتواند به مستقل زنان می

گوید، اند و یا خانمی که میآور خانوادهکار را باید ابتدا به مردان داد، زیرا آنان نان

هایشان برگردند، ولی چنین تقاضایی زنان بعد از اتمام کارشان بایستی فوری به خانه

ی قدر در استحکام جامعهعلت که مرد هستند، هماناین  را از مردان ندارد، تنها به

اند که مرداِن خواستار آن جامعه. برعکس مردانی که مثالً در تقسیم مردساالر سهیم

ی همان اندازه مخالف جامعهشوند، بها برای زنان خواستار میارث، سهم یکسان ر

ی تنها وظیفهی مردساالر، نهمردساالرند که زنان مخالف این جرثومه. لذا نفی جامعه

ی مشترک مردان و زنانی است که در جنبش مستقل زنان نیست، بلکه نشانگر مبارزه

نی که خواهان پایداری آن جامعه ی مشترکی علیه مردان و زنانفی این جرثومه، جبهه

توزی نسبت به مارکس برای برداشتن زیر ابرو، اند. استاد در کینههستند، تشکیل داده

ها در گذشته کند که نه با واقعیتای از مردان ترسیم میکند و چهرهچشم را کور می

سم و سوسیالی»و نه درحال خوانایی ندارد. آیا این آگوست ببل نبود که در کتابش 

ی ی مردساالرانه را شرح داد و نفی آن را وظیفهلحاظ تئوریک نقائص جامعهبه« زنان

ی مردساالر یک معضل مشترک مردان و زنان مخالف این جامعه دانست؟ نفی جامعه

شود و این عمل مهم اجتماعی است که مربوط به تمام آزاداندیشان در آن جامعه می

جنبش مستقل زنان برای رفع »اندازه از توان هماناجتماعی برخالف ادعای استاد، 

تنهایی. استاد بعد از این خارج است که از توان مردان به« ی مرد ساالرستم در جامعه

توان در آیا می»گیرد نتیجه می« جنبش مستقل زنان»حرمتی به مردان، زیر شعار بی

بش مستقل زنان در ی مارکس را فقدان جنماندهمورد هم دلیل دیدگاه واپساین

توان، زیرا استاد (. نه نمی۵۷۵جا ـ ص )همان« های زندگی او دانست؟تر سالبیش

های تنها در واپسین سال»گوید: ی موعود راهنمایی کرده و میخودش ما را به نتیجه

های پیدایی خود را ظاهرکرد و زندگی مارکس بود که این جنبش نخستین نشانه

جا(. این حقیقت که مارکس بیان )همان« تفاوت ماندن کامالً بیآمارکس هم نسبت به
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کنند، خودشان هم آزاد نیستند، ای که مردان به زنانش ستم میکرده بود در جامعه

داری کافی نیست و در مقام مخالف ی سرمایهچاک جامعهبرای استاد شیفته و سینه

آمدنی دستراین جامعه بهشود. آزادی دهمان حکایت قدیمی تکرارمی»نویسد: می

(، که خود ۵۷۶جا ـ )همان« نیست، زن و مرد باید برای دگرگونی جامعه بجنگند

ی نگرش، دو دیدگاه آنتاگونیستی نسبت به یکدیگر است. استاد بیانگر دو شیوه

اش پاسخ داده است. ی آخرش ناخودآگاه به برخی از نظرات نانوشتهدرهمین جمله

ی راند تا آزادی خاص از استثمار و سلطهمعنای عامش سخن میاستاد از آزادی به

داری، این نوع داری. مارکس دراین مورد آموخت که با وجود مناسبات سرمایهسرمایه

یافتنی نیستند و دراین جامعه مبارزات مشترک مردان و زنان تنها ها دستآزادی

نویسد د. استاد زمانی که میدست آورنهای دموکراتیک را بهتواند برخی از آزادیمی

این حقیقت درعمل بایستی به« زن و مرد باید برای دگرگونی جامعه با هم بجنگند»

باید درهمین ی مشترک زنان و مردان برای دگرگونی جامعه میاذعان کند که مبارزه

داری به یک وحدت اصولی رسیده باشد تا آن دگرگونی را در گام ی سرمایهجامعه

پذیر سازد، لذا ادعای او در رابطه با جنبش مستقل زنان برای نفی ستم انبعدی امک

شود. از جانب دیگر استاد به مارکس ایراد ی مردساالرانه تهی از معنا میدر جامعه

و حاال « جامعه به دختران نیز نیاز دارد»دید که کرد، میگرفته بود که اگر دقت می

ی جنبش کارگری بررسی سراسر از زاویه شود که مارکس جنبش زنان رامدعی می

این حقیقت است که مارکس دراین مورد ویژه، برعکس کرد که خود اعتراف بهمی

  گونه اهمالی را مرتکب نشده است.ادعای استاد، هیچ

 هودیمارکس ضدّ
مارکس نه فقط »شود افترا به مارکس راهکار استاد است و مدعی می بهتان و 

جا ـ ص )همان« …ی ضد یهودی داشتشت، بل حتی روحیهکنشی به یهودیت ندا

 ی ضدیهودیت مارکس، ضدیهودی بودن او(. استاد در شاهکار جدیدش از مبارزه۲۶۴

ای است کند که ناخداگراییِ علمی )آتئیسم(، مبارزهگیرد و توجه نمیرا نتیجه می

وجودارند و از ها علیه خداگرایی که تحت نام یهودیت، مسیحیت و دیگر خداپنداری
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توان ضدیهودی، ضد مسیحی و یا ضدمسلمان بودن یک ناخداگرا را این مبارزه نمی

نتیجه گرفت. چالش مارکس با یهودیت و مسیحیت را تنها از دیدگاه مبارزه او با این 

توان درک کرد، جایی که خدای انتزاعی در این ادیان، انسان مشخص ها میایدئولوژی

کند تا در افشای راز گری حکم میی روشنسازد ولذا وظیفهمی را وابسته به خودش

کننده دراین ادیان، شرایط درگذشتن از آن انتزاع را درک این خدای انتزاعی و تعیین

ی مدنی و سپهر سیاست که فردگرایی را کنیم. از جانب دیگر جدایی میان جامعه

اعتنا نسبت به باخوار و بیتواند فرد خاصی را خودخواه، خسیس، ردهد، میرشد می

رهایی از یهودیت رهایی »کند سرنوشت دیگران گرداند. استاد از قول مارکس نقل می

اند و اگراز حقوق دارانه است. یهودیان در زندگی اقتصادی حاکمسازی سرمایهاز اتم

میان قدرت پول »اند: ی مدرناند، نمایانگر تضاد اساسی جامعهبهرهسیاسی بی

فقط »دهد ( و از قول مارکس ادامه می۲۷۱جا ص، )همان« ت، تضاد استوسیاس

درپرتو اقتدار مسیحیت که تمامی شرایط ملی، طبیعی، اخالقی و نظری، یعنی شرایط 

طور کامل از دولت تواند خود را بهی مدنی میخارجی انسان مدرن را ساختند، جامعه

راست؛ از میان رفتن یهودی، گسان یهودی یک مسیحی عملجدا نشان دهد. این

جا( و سپس نتیجه )همان« یعنی ازمیان رفتن شرایط مدرن تولید زندگی اجتماعی

های آشکار و بیان ضدیهودی را در متن مارکس یافت. توان عالمتآسان می»گیرد می

لحن این نوشته تلقی از آن یهودی خسیس و رباخوار که زندگی اقتصادی را در لوای 

یحی به اختیار خویش درآورده و بازتاب نگرش نژادپرستانه است که ی مسجامعه

« حل نهاییراه»ی بعد، درهمین قلمرو فرهنگ آلمانی به سرانجام یک سده

جا(. اما مالحظه کنیم که مارکس )همان« درچارچوب ناسیونال سوسیالیست منجرشد

ی مدنی یافتن جامعهیهودیت با کمال »گونه نظرش را ابرازکرده است: دراین مورد چه

رسد، اما تنها در جهان مسیحی است که تمامی روابط ملی، ی اوج خود میبه نقطه

تواند ی مدنی میکند، جامعهطبیعی، اخالقی و نظری را نسبت به انسان خارجی می

تمام پیوندهای نوعیِ انسان را از هم  طور کامل از حیات دولت جدا کند،خودرا به

جای این پیوندهای نوعی بنشاند و خودپرستانه و خودخواهانه را بهبگسلد، نیازهای 

دیگر قراردارند، جهان افراد جدا ازهم که دشمنانه دربرابر یکجهان انسانی را به

ها (. استاد نخست این نظرات مارکس را که من بر آن۲)تأکیدات ازمن()« تجزیه کند
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خواهش برسد. مارکس در ی دلجهکند تا به نتیام، به آسانی حذف میتأکید کرده

ی اش نخست از یهودیت و مسیحیت دریک سطح، دوم، ازجدایی میان جامعهبررسی

گونه انسان مشخص دراین راند که چهمدنی وسپهر سیاست در سطح دیگر، سخن می

دو سطح  تواند خودخواه و خودپرست گردد. استاد با درهم ریختن اینسطح می

 زند تا از آن ضدیهودی بودن مارکس را نتیجه گیرد.امن میدانسته به التقاطی د

ی مدنی و دولت که همراه با جدایی دو ی مارکس جدایی بین جامعهمطابق گفته

داری ی سرمایهطور مشخص درجامعهتواند بهسازد، میخودش را آشکار می« من»

با جانشین کردن توان یهودی را خودخواه، خسیس و رباخوار گرداند. اکنون می« منِ»

ی جای یهودی به همان صفات مشخص در جامعهمسیحی و یا مسلمان به

 داری رسید:سرمایه

تواند خودخواه، خسیس و رباخوار مسیحی می« منِ»داری ی سرمایهدر جامعه

تواند خودخواه، خسیس و مسلمان می« من»داری ی سرمایهگردد و یا در جامعه

جای آنان زرتشتی، بهایی، بودایی و حتی انسانی که به توانرباخوار گردد. حال می

همان نتایج رسید. به دیگرسخن تفکیک میان خدا معتقد نیست، گذارد و بازهم بهبه

تواند به صفات آمده در باال آراسته ی مدنی و دولت است که فرد مشخص را میجامعه

بودن را استنتاج کرد، توان از آن صفات ضدیهودی و یا ضدمسلمان گرداند، ولی نمی

روزها درغرب دقیقاً با اتکاء به منطقی شبیه استاد، مبارزه با اسالم را امری که این

های زیادی را علیه مسلمانان اند تودهاند و قادر گشتههراس از مسلمانان بدل کردهبه

 بسیج کنند.

زی بحث ی مرکبا وجود این، نکته»شود: اش متذکر میاستاد در ترحم شفیقانه

جوید، به رهایی سیاسی تسلیم ی زندگی اجتماعی میمارکس که رهایی در گستره

اش کلیت ادعاهای جا(. استاد دراین گفته)همان« کندشود، قدرتمند جلوه مینمی

کند، زیرا تمام بحث مارکس با اش را در مورد ضدیهودی بودن مارکس نفی میقبلی

کردند، اما او آزادی ن را در آزادی سیاسی خالصه میاتوبائر و دیگران که آزادی یهودیا

داری خواند و ی سرمایهیهودیان، مسیحیان و سایرین را در نفی استثمار و سلطه

های شرطزمانی که جامعه موفق شود ذات عملی یهودیت ـ سوداگری و پیش»نوشت 
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ای او دیگر ابژهشود، چرا که ذهن آن را ـ از میان بردارد، وجود یهودی هم ناممکن می

ندارد، چرا که بنیان سوبژکتیو یهودیت ـ نیاز عملی ـ انسانی شده است، چرا که 

تعارض میان هستی فردی و مادی انسان و هستِی نوعی او از میان برداشته شده 

 (۳«)است. آزادی اجتماعی یهودیان همانا آزادی جامعه از یهودیت است.

ی اسراییل را آزادی سیاسی رسیدند و جامعهدرعمل چه اتفاق افتاد. یهودیان به 

ی غالب برپا کردند ولی از میان تمام نظرات بین یهودیان سرآخر صهیونیسم نظریه

ی دراین کشور شد و ایدئولوژی نژادپرستی را که خود بخشی از سیاست جامعه

 راقدرت رساند، جایی که کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا آنداری است، بهسرمایه

تر از راسیسم هیتلری خواند. بنابراین رهایی از هر انتزاع غالب شده در جامعه، خشن

باشد که انسان را درگذشتن از عینیت انتزاعی می مثابهمثالً مسیحیت و یا اسالم، به

ها، بدان معنای نفی عینیتی که باور انسانسازد و نفی آن بهوابسته به آن انتزاع می

معنای ضدمسیحی ست، ولی نفی آن انتزاع، مثالً نفی مسیحیت، بهانتزاع شکل داده ا

دیگر بیان مبارزه در نفی خدای مسیحیت، یعنی کننده نیست. بهبودن انسانِ نفی

 معنای نفس ضد مسیحی بودن در این مبارزه نیست.ی ایدئولوژیک، بهامبارزه

 مارکس ینظرات ضدّ دهقان

رسد. مأخذ ادعاهای استاد قانی مارکس مینظرات ضددهبر همین روال استاد به

جنگ داخلی  – ۲هجدهم برومر لوئی بناپارت،  – ۱سه نوشته ازمارکس، یعنی، 

مبارزات طبقاتی در فرانسه، هستند که مارکس دراین سه اثر مشخصًا  – ۳درفرانسه و 

 پردازد وای میی پرتالطم چند دههبه بررسی وضعیت دهقانان درفرانسه دریک دوره

تا الغاء حق رأی  ۱۸۴۸برده در باال تنها شامل دو سال، از ژوئن سال سومین اثر نام

ناپلئون برای دهقانان »دهد: جا مارکس شرح میاست و در آن ۱۸۵۰عمومی در سال 

نویسد: می ۱۸۴۸وقایع سال (، و راجع به ۴«)یک شخص نبود، بلکه یک برنامه بود

بود، که دولتِ موجود را سرنگون ساخت و از دهم دسامبر روز کودتای دهقانان »

روزی که دهقانان از فرانسه دولتی را گرفتند و دولت دیگری به فرانسه دادند، 

که برای یک لحظه قهرمانان فعال درام شان مستقیماً متوجه پاریس بود. کسانیچشم

قب رانده عاراده بهعمل و بیلشکر بیتوانستند چون یک سپاهیشده بودند، دیگر نمی
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دهد چه مارکس در این سه اثر راجع به دهقانان شرح می( بنابراین از آن۵«)شوند.

ی آن دوران رسید و ی عام انتزاعی دهقانان، حتی دهقانان در فرانسهمقولهتوان بهنمی

برد، مربوط به دهقانان دراین کار میی دهقانان که مارکس دراین سه اثر بهواژه

ی دهقانان ست. ولی استاد از نظرات کامالً مشخص مارکس دربارهی پرتالطم ادوره

ی عام ضددهقانی مارکس را نتیجه گرفته و ای، نظریهفرانسه در آن دورانِ چند دهه

« ضددهقانی»تواند حتی مارکس هم در هجدهم برومر که لحن آن می»نویسد: می

( و ۶۰۳ص  –جا )همان« …ارزیابی شود، بخشی از دهقانان فرانسه را پیشرو دانست

عنوان اربابان سرعت پرولتاریای شهری را بهبه»دهد که دهقانان سپس ادامه می

کند: ( و در تقبیح مارکس، اضافه می۶۰۴جا ـ )همان« خویش خواهند شناخت

جا(. استاد از قول مارکس از هجدهم برومر نقل )همان« لفظ اربابان دقت کنیمبه»

« توانند مستقل زندگی کنندواره درپی ارباب هستند و نمیدهقانان هم»کند که می

گونه سخن گفته جا(. مالحظه کنیم مارکس درهمان اثر راجع به دهقانان چه)همان

مالک فقط ارتباط محلی برقرار است و همانندی ولی چون میان دهقانان خرده»است: 

آورد ـ این د نمیوجوگونه سازمان سیاسی بهگونه اشتراک، هیچمنافع آنان هیچ

توانند از منافع طبقاتی خود همین جهت آنان نمیدهند. بهدهقانان تشکیل طبقه نمی

نام خود دفاع کنند ـ خواه از طریق پارلمان باشد و خواه از طریق مجلس به

ی ی خویش باشند و دیگران باید نمایندهتوانند خود نمایندهها نمیکنوانسیون. آن

ای مافوق آنها ها و اتوریتهها هم درعین حال باید آقای آنی آنیندهها باشند. نماآن

ها دفاع کند و از یعنی قدرت دولتی نامحدودی باشد که در قبال طبقات دیگر از آن

(. دراین واگویه مارکس از دهقانان ۶«)ها باران و نور آفتاب نازل سازدباال برای آن

ن، یا نمایندگان پارلمان بودند و یا مجلس راند که اربابان آناخرده مالک سخن می

شکفد و اش میکنوانسیون و چون استاد مخالفتی با اربابان پارلمانی ندارد، گل ازگل

این اربابان ندارد، بلکه اعتراض او به مارکس زمانی است که او پرولتاریا را اعتراضی به

توان از از این اهانت را می ترخواند و چه گناهی بزرگاز نظر استاد، ارباب دهقانان می

میلیون دهقان که در  ۱۶اش از ی بحثمارکس انتظار داشت. مارکس در ادامه

درلب پرتگاه نابودی قراردارند »میلیون این دهقانان  ۵کردند که ها زندگی میدخمه
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ز پاره و اطفال خود پیوسته از ده به شهر و ابرند و یا با کهنهسر میکه یا خود در ده به

مالک فقیر، راند که منظور او از دهقانان خرده(، سخن می۷«)کنندشهر به ده کوچ می

توان درک کرد، که از راحتی مینشینان را بهفقیر و خوشدهقانان فقیر و نیمه

این جهت دهقانان متحد طبیعی و پیشوای خود به»اند و بورژوازی سلب اعتماد کرده

(، ۸«)عهده داردکه رسالت برانداختن نظام بورژوایی را به یابدرا در پرولتاریا شهری می

چه چیز بیش ازاین اندیشه که کارگران »شود تا استاد بنویسد: خود مسببی می

فکری مارکس است که در ژرفنا پنهان ی تاریکسویهخواهند شد، بیانگر آن« اربابان»

ی دیکتاتوری ر نظریهاندیشی مارکس را دی تاریکجا(. استاد انگیزههمان«)شده؟

اگرمارکس مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا را پیش »نویسد: پرولتاریا برآورد نموده و می

ی مورد تر بحث کرد، اما با توجه به آن مفهوم نکتهبینانهشد خوشنکشیده بود، می

جا(. همان«)کندرا بیان می« خطرناک»نظر نه طغیان قلم و نه بیان مجازی، بل امری 

این یگرسخن طبق ادعای استاد، اعتقاد مارکس به دیکتاتوری پرولتاریا او را بهدبه

ی محتوم رساند که کارگران باید اربابان دهقانان باشند. الکن استاد نتیجه

ی بحث البته مارکس در ادامه»کند: ی مصلحتی ما از قول مارکس نقل میحافظهکم

دهد تا ست که به دهقانان آموزش میکند که کمون یگانه شکل حکومتی اتأکید می

زبان دیگر جا(. به)همان« …راستی مستقل شوند،ها تبدیل به تولیدکنندگانِ بهآن

دهد تا آنان به کمون، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا، به دهقانان آموزش می

 واقع مستقل درآیند، از جانب دیگر دیکتاتوری پرولتاریا، کارگران راتولیدکنندگانی به

نماید. دراین مورد خاص بایستی واقعاً به استاد حق داد که به یاری اربابان دهقانان می

ها، جائی که اش ثابت کرد که ما یک تأویل نداریم، بلکه تأویلمنش یکتای خردورزانه

خواهان استقالل دهقانان است  ها دیکتاتوری پرولتاریا همتحت پوشش این تأویل

 گان کارگران نماید.ندوهم قصد دارد آنان را ب

متحد طبیعی و پیشوای خود را در »نویسد که آنان مارکس از قول دهقانان می

کند. که درواقع نه بینش خودش، بلکه بینش دهقانان را تشریح می« یابندپرولتاریا می

توان با این برداشت مارکس مخالف بود و اثبات نمود برخالف برداشت مارکس می

این توان از آن نوشته بهایط چنین دیدگاهی را نداشتند، ولی نمیدهقانان درآن شر

نتیجه رسید که مارکس پرولتاریا را اربابان دهقانان خوانده است، برعکس، متن نوشته 
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دانست و دقیقًا کند که مارکس این برداشت دهقانان را یک نقص میکامالً روشن می

نان دربرطرف کردن این نقیصه برآورد دادن به دهقای پرولتاریا را در آگاهیوظیفه

 کرده است.

از دو عیب بزرگ میان « ی کارگر در انگلستانوضعیت طبقه»انگلس در کتاب 

راند و خاطرنشان ، سخن می«بازیجنده»و « خواریشراب»کارگران در لندن یعنی 

در  توانددو نقیصه را در نظرگرفت وگرنه میسازد در بسیج کارگران بایستی این می

دو عیبی که انگلس تذکر  اینبسیج کارگران ایجاد مزاحمت نماید. استاد متأسفانه به 

ی داند. استاد در ادامهکرد، خدا میداده، آگاه نبوده است وگرنه چه بامبولی سرهم می

دهد که او دهقانان را خرفت خوانده که از قول مارکس شرح میادعاهایش بعد از آن

اش را با گفتن همه معایب به مارکس، خوانندهو پس از این (۶۰۷جا ـ ص )همان

باوجود این، درست »گوید: دارد، وقتی که میدهان به حیران وامیای انگشت بهجمله

(. اما یک سؤال از ۶۰۶جا ـ ص )همان« بخوانیم« ضد دهقان»نیست که مارکس را 

وانست اظهار کند که در تاستاد دارم که اگرمارکس ضددهقان بود، چه نظراتی را می

خاطر آوریم که استاد مدعی شد مارکس ی دیگر، بهاند؟ نکتهادعاهای استاد ذکر نشده

« مبارزات طبقاتی درفرانسه»که مارکس در کتابش مخالف رأی همگان بود حال آن

گونه بورژوازی داد که چه« ۱۸۵۰الغای حق رأی عمومی »فصل آخر را اختصاص به 

اگر الزم باشد قانون اساسی »را لغو کرد، بلکه حزب نظم تهدید کرد نه تنها آن حق 

(، مورد انتقاد مارکس قرارگرفت و آن را آشکارا تجاوز ۹«)هم نقض خواهد شد

 حقوق مردم ارزیابی کرد.به

 بورژواارکس ضدّ خردهم

بورژواها بود و حتی بردن نام تر، از استاد آموختیم مارکس مخالف خردهپیش

کرد و بار دیگر دراین مورد از قول مارکس نان نزد مارکس او را عصبانی میاحزاب آ

ی خودش هم افراطی است زیرا معتقد است که عناصر نظریه»شود: مدعی می

خواند، چیزی ندارند که بورژوا، کسانی که مارکس با تحقیر آنها را دموکرات میخرده

کند تنها به ادعای صرف بسنده می (. استاد۴۸۷جا ـ ص )همان« به پرولتاریا بدهند
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ی دهد. فرض کنیم که چنین باشد، ولی آن نظریهها ارائه نمیاما دلیلی برای آن

داری، حتی ی سرمایهبورژوایی که مبارزات کارگران را در نفی استثمار و سلطهخرده

ل سال بعد از فوت مارکس یک گام به پیش رانده باشد، کدام است؟ حداق ۱۴۰تقریباً 

 در این زمینه استاد موظف است یک نمونه را مثال آورد.

داد اگر عناصر نویسد که او همیشه هشدار میاستاد از قول مارکس می

گوی مسائل ملی شده و غیرپرولتاریایی بر حزب تفوق یابند، حزب در اصل پاسخ

طبقاتی تواند در هرقدم و هرکنش، خود را درآن موقعیت نهایی و انقالبی پیکار نمی»

نشینی، و در موارد الزم، بازیابد. چنین حزبی ناچار به گفتگو، مصالحه، سازش، عقب

سیاست »گیرد ( و استاد نتیجه می۴۸۶جا ـ همان«)حمله و درخواست امتیازهاست

جا(. همان«)آیدنظر میناپذیر و بنیادگرایانه بهگرایانه و نگرش او انعطافمارکس اخالق

داد، السال تمام درهمان زمان که مارکس چنین هشدار میاما واقعیت چیست؟ 

یافتن عناصر غیرپرولتاریا را در عمل اثبات های مارکس در ارتباط با تفوقبینیپیش

گرایی السال ی مارکس علیه فرقهمبارزه»شود: که خود استاد معترف میکرد چنان

که السال انجمن سراسری ی سیاسی بورژوازی اشرافیت یونکری بود، جاییکه نماینده

ی خود ماندن فرقهای به استبداد و راهی برای باقیچون هدیهکارگری آلمان را هم

(، یعنی صحت نظرات مارکس درعمل ثابت شد که ۴۸۲جا ـ ص همان«)قربانی کند

عنوان عنصر توان آن را کتمان کرد. پرسیدنی است که آیا این تنها السال، بهدیگر نمی

المصالحه خود قرار داد؟ استاد بود که جنبش کارگری را در آلمان وجه غیرپرولتری

رو نئولیبرالیسم شده برخی البته امروز که سوسیال دموکراسی دنباله»کند اضافه می

اند، شاید یادآوری اش آشکار شدهگراییهای ناشی از سیاست همسانبستاز بن

آیند، مفید و ضروری هم نظر میانتقادهای مارکس، که تند و انقالبی به

(. سماجت در انکار واقعیت غیرقابل تصور است. ابتدا نفی ۴۸۶جا ـ ص همان«)باشند

آیند و بعد گویا سوسیال دموکراسی در این اواخر نظر مینظرات مارکس با شاید و به

الملل اول خود بیانگر کند. دفاع از جنگ بیننظرات سیاست لیبرالیستی را دنبال می

ی کارگران توسط نوسکه نیروهای غیرپرولتری بر حزب بود. سرکوب وحشیانه تفوق

گر دستِ باالیافتن عناصرغیرپرولتری است. این سوسیال دموکرات بار دیگر نشان

ترین کشورهای تنها در آلمان نبود، بلکه در بیشیافتن عناصر غیرپرولتری تفوق
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شان، یعنی های اساسیهای کارگری را از خواستوقوع پیوست و جنبشاروپایی به

ی بورژوازی دور کرد. استاد گوشزدِ مارکس به حزب در ارتباط با نفی استثمار و سلطه

ایانه، بنیادگرایانه گرطور که در قبل نقل کردم، اخالقتفوق عناصر غیرکارگری را همان

« ی گوتانقد برنامه»ناپذیر خواند، الکن مارکس در همان اثرش، یعنی و انعطاف

تواند با هر نیرویی که الزم دید، اتحاد شود حزب میبرخالف ادعای استاد متذکر می

اش را زیرپا گذارد، امری که مثالً در تاریخ جنبش گاه نباید اصولکند، ولی هیچ

 پذیر بوده است.لمان همواره هر سازشی با از دست دادن اصول، امکانکارگری در آ

 مارکس مدافع استعمار

نظرمارکس کانون تمدن اروپا به»زند که در مانیفست استاد به مارکس تهمت می

کند ( و اضافه می۶۳۰جا ـ ص )همان« اندو غیراروپاییان وحشی و بربر خوانده شده

رسد نظر میکند، اما بهنامد، یاد میبورژوازی تمدن میچه خود البته مارکس از آن»

جا( و هیچ دلیلی برای این )همان« که تصور خودش هم ازآن چندان دور نیست

کننده باشد باید برای خواننده مجاب« رسدبه نظر می»آورد و اش نمیادعای غیرواقعی

بیند از بیش از چهل یکه مارکس غیراروپاییان را وحشی ارزیابی کرده است و الزم نم

ی کتب مارکس و انگلس، حداقل در این اتهام شنیع، یک واگویه را نقل نماید. گفته

رود، از هرجا که میداری بهگوید سرمایهکنم که میمشهوری از مارکس نقل می

بورژوازی، »خوانیم: شود و در مانیفست از او میجوارح او چرک و خون جاری می

ی مناسبات فئودالی پدرشاهی و احساساتی را برهم زد. سید، کلیهقدرت رهرجاکه به

خویش وابسته « مخدومین طبیعی»پیوندهای رنگارنگ فئودالی را که انسان را به 

رحمانه ازهم گسست و بین آدمیان پیوند دیگری، جز پیوند نفع صرف ساخت، بیمی

هبی و جوش و ی مذعاطفه باقی نگذاشت. هیجان مقدس جذبهی بی«نقدینه»و 

ی زدههای یخنظرانه را در آبی احساساتی تنگمابانه و شیوهخروش شوالیه

ی خویش غرق ساخت. وی قابلیت شخصی انسان را به های خودپرستانهگریحساب

شمار اعطا شده یا ازروی استحقاق های بیجای آزادیای بدل ساخت و بهارزش مبادله

را برقرار ساخت و در یک کلمه،  ز وجدانِ تجارتآزادی عاری ا تنهاکف آمده، به
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ی پندار مذهبی و سیاسی پیچیده و مستور بود، استثمار جای استثماری که در پردهبه

 (.۱۰«)را رایج گردانید ایدالنهآشکار، خالی از شرم، مستقیم وسنگ

تحلیل مارکس و انگلس از »شود استاد در هتک حیثیت از مارکس مدعی می

این دلیل دفاع ر، معنای روشن سیاسی دارد. باید از سیاست استعماری بهاستعما

دهیم، و از آن دفاع را شرح میانتقادی کرد، یعنی درعین حال که منش مترقی آن

همین دلیل انگلس در کنیم. بهطور پیگیر آشکار میرا نیز بههای آنکنیم، کاستیمی

یاست استعماری فرانسه در الجزایر دفاع ، از س۱۸۴۸درسال « نظیرکشف بی»ی مقاله

دست فرانسویان[ حقیقتی مهم و مثبت برای رشد و تسخیر الجزایر ]به»کرد و نوشت 

 (.۶۳۶ – ۶۳۵جا ـ صص )همان« پیشرفت تمدن است

توهین، اتهام، بهتان، هتک حیثیت و این قبیل کارها بخشی از کارکرد مدافعان و 

نژاد توهین کرد گونه به شکراله پاکاطر آوریم شاه چهخداری است. به رسوالن سرمایه

کردند. آقای مال میشرمی مبارزان را در شوهای تلویزیونی لجنو ساواکِ او، با بی

ستیزی سیدجواد طباطبائی شوونیست در دفاع از فرّ باشکوه ایران قبل از اسالم عرب

ود تا مارکس را مدافع شها شریک میزند و استاد در این هتک حیثیترا دامن می

استعمار جا زند. اما مالحظه کنیم چه نظراتی مارکس راجع به استعمار گفته است. 

جا داری در آنمارکس بعد از شرح معضالتی که در آمریکا در برابر رشد سرمایه

دهد که داری، شرح میایجادشده بود از قول شخصی بنام ویک فیلدِ مدافع سرمایه

ای از طریق مزد مجردی که سرمایهارگران اخالق کاری ندارند و بهنظر این شخص کبه

نویسد شوند و میدار مبدل میزمینی به فارمانداز نمودند با خرید قطعهپس

رسند که اول، فروش زمین را باید دشوارسازند و دوم این نتیجه میداران بهسرمایه

ی کوشد شیوهن اوست، وی میدار پشتیباکه قدرت کشور اصلی سرمایهجاییدر آن»

قهر و زور از سر راه خود بردارد. همان نفعی که تولید مبتنی بر کار شخصی را به

ی تولید دارد تا در کشور اصلی، شیوهپردازِ سرمایه را وامیاقتصاددان دروغ

را  صورت عکس آن جلوه دهد، همان نفع هم ویداری را از لحاظ تئوریک بهسرمایه

ی تولید را زد که در مستعمرات مطالب را آشکار بگوید و تضاد دو شیوهانگیبرمی

شود، چه ثروت ملی خوانده مینفع آنبه»دهد ( و ادامه می۱۱«)وضوح اعالم داردبه

(. سرآخر شرح ۱۲«)ی مردم استهایی برای استقرار فقر تودهوی در جستجوی نیرنگ
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ی که مستلزم نابودکردن مالکیت داری تولید سرمایهی شیوهدهد با توسعهمی

داری آمریکا تمرکز یافت گرفت، سرمایهی کار شخصی انجام میخصوصی که بر پایه

که تنزل رود، در عین اینپیش میآسا بههای غولداری با گامجا تولید سرمایهدر آن»

ا سطح معمول اروپدستمزد و وابستگی کارگر مزدور هنوز مدتی وقت الزم دارد تا به

داران از ها و سرمایههای بایر مستعمراتی به آریستوکراتآور زمینبرسد. واگذاری شرم

شدت را بهویژه دراسترالیا ـ امری که ویک فیلد مورد آنجانب حکومت انگلستان، به

آورند و سو روی میعشق معادن طال بدانافشا کرده بود ـ همراه با امواج انسانی که به

ی کرد، همهوری میرود کاالهای خود انگلستان با صنایع کوچک پیشهنیز رقابتی که و

نحوی که گردید، به« جمعیت کارگری نسبیاضافه»این عوامل موجب پیدایش یک 

هرکشتی بخار مخبر شومی در مورد سرریز بازار کار استرالیا بود و در برخی از نقاط 

دهد (، و مارکس ادامه می۱۳«)ی مارکت لندن توسعه داشتاندازهجا فحشا بهآن

داری نیز، داری، و لذا مالکیت خصوصی سرمایهی تولید و انباشت سرمایهشیوه»

ی کارشخصی قرارگرفته یا مستلزم نابودساختن آن مالکیت خصوصی است که برپایه

 (.۱۴«)دیگرسخن مستلزم سلب مالکیت کارگراستبه

در خیل وسیعی از کشورها دانیم گردد، میچه مربوط به استعمار میاما آن

داری داری توسط استعمار عملی شد. از طرفی پیدایش سرمایهپیدایش و رشد سرمایه

اضمحالل کشاند، از طرف دیگر های ماقبل را بهمرور، تمام شیوهدراین کشورها به

ی تولیدی عناصر و نهادهایی را ایجاد گونه که از مانیفست نقل شد، این شیوههمان

توان این تحوالت را در ی مناسبات گردیدند که میکنندهوین بودند و تعیینکرد که ن

 اصالحات ارضی درایران شرح داد.

های منفی و مثبت در زبان دهم که واژهپیش از بررسی رفرم ارضی شرح می

اند، یکی همان معنای معمولی و رایج، دیگری فارسی دارای دومعنای گوناگون

تر ها آسانی که با توجه به نقد منفی و نقد مثبت درک آنمعنای سلبی و ایجاببه

 شود.می

آن اظهار شد. یک نظریه، اساسًا پس از رفرم ارضی در ایران سه نظریه نسبت به

عنوان امری را تأیید کرد و رفرم را بهدفاع ازآن برخاست و بدون قید و شرط آنبه
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برآورد کرد. گروه دیگر، که  ی تمدن،معنای رایج، یعنی گشودن دروازهمثبت به

دانست، با اظهاراین موضوع که در ایران انقالبی ی ارضی را تحول انقالبی میمسأله

ی دیگری هم با ابراز این موضوع که رفرم، انجام نگرفته، تحوالت را انکار کرد. دسته

ز نمود، از ده راند و دهقانان را نیاش را برآورده میارباب را که مشکالت رعیت

سرپناه کرد، غیرمستقیم به نفی برخی از کارکردهای آن پرداخت که شاپور بختیار بی

اصالحات »نام های دیگری از جمله فدائیان خلق در کتابی بهیک نمونه آن است. گروه

گرا شد. آنان ذکر ای را مطرح کردند که تعییننظریه« ارضی و نتایج مستقیم آن

داری تغییر داده است و ی تولید سرمایهشیوهلید را بهی توکردند که رفرم ارضی شیوه

کننده در جامعه، سرمایه داران و کارگرانند و چون تضاد عمده ی تعیینلذا دو طبقه

در ایران، به تضاد کار و سرمایه تحول یافته است، بنابراین حل مسائل اساسی در 

د. طبق این بینش جدید یابدو طبقه معنا میایران درگرو مبارزه طبقاتی میان آن

 دیگر رژیم ارباب و رعیتی که در سرودهایی چون:

 ازیانهـوردی تـو خـت ؛انهــاب و زمـزِ ارب
 اسیر خان بمانی ؛اگر صد سال دیگر ندانی

ی تاریخ تعلق دارند، گرچه رژیم ارباب و رعیتی هنوز گذشتهنقش بسته بودند، به

داری د. با رفرم ارضی مناسبات سرمایهگرا باشتواند در برخی نقاط تعیینهم می

اضمحالل ی غالب تولید درایران شد؛ ازطرفی شروع کرد اشکال ماقبل خود را بهشیوه

بکشاند، ازطرف دیگر با تثبیت این شیوه، برحسب نقد مثبت در ایران عناصر و 

ی پیشین ایران نداشتند، دوم، نهادهایی ایجاد شدند که نخست، تناظری در جامعه

گرای مناسبات میان ایرانیان شدند. پس وقتی از مثبت ین عناصر و نهادها تعیینا

های ایجابی رفرم ارضی را مدنظر رانیم، درواقع همان جنبهبودن رفرم ارضی سخن می

انحالل کشاند، داری را بهی ایجابی از سویی مناسبات پیشاسرمایهداریم. این جنبه

های نوین و اشکال شد داد، ایرانیان را با تکنیکلحاظ کمّی ری کارگر را بهطبقه

ی تولیدی اول، در سطح جهان خود سازماندهی جدید آشنا ساخت. الکن این شیوه

توانست در کشور ما نقش مترقی عاملی در سدکردن نیروهای مولد بود، بنابراین نمی

تقر شد، سبب تقسیم کار امپریالیستی در ایران مسایفاء کند. دوم، این شیوه به

رفرم ارضی کرد و شاه در اولین دانیم ترومن کمک به ایران را مشروط به که میچنان
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جوامع غربی که درآمد ایران از نفت چند برابر شده بود، به ۱۹۷۴بحران نفتی درسال 

شده درایران را در کشورهای آنان خرج و یا قول داد که تا آخرین سِنت درآمد اضافه

کند. لذا در برخورد بااستعمار نوین که جوامع مستعمره را گذاری میسرمایه

داری هرگونه که ایجاد کند، مارکس به ما آموخته است که سرمایهداری میسرمایه

اش است، گرچه هرجا که وارد گردد، خواهان استثمار نیروی کار و سلطهشود و یا به

نظر مارکس یز باشد. بهتواند عاملی در رشد نیروهای مولد ناین سیستم همیشه می

ی تولیدی چه در کشورهای اصلی و یا در کشورهای مستعمره و تغییر این شیوه

ی اساسی مبارزان است، زیرا طبق نظرمارکس با تغییر این مستعمره وظیفهنیمه

توانست گونه مییابد، پس چهاش را مجدداً بازمیی تولیدی انسان طبیعت واقعیشیوه

طورانتقادی دفاع کند؟ برای روشن کردن ستعماری هرچند بهمارکس از سیاست ا

هایش راجع به خود آثارمارکس رجوع می کنیم. مارکس در نوشتهادعای استاد به

داری در نفی مناسبات استعمار برخوردی دوجانبه دارد؛ از جانبی از نقش سرمایه

ی که جوامع گوید، از جانب دیگر تأثیرداری در مستعمرات سخن میپیشاسرمایه

که این»نویسد: گذارند. دراین مورد راجع به چین میمستعمره در کشورهای اصلی می

رغم حرکت سوم بشریت است ـ بهی یکیک امپراتوری عظیم ـ که تقریباً دربرگیرنده

ی موانع مصنوعی خود را از رفت و آمدهای عمومی وسیلهزند و بهزمان درجا می

عیب و نقص این جهت توانسته است با توهمات مربوط به بیهداشته و بدور نگاه به

که این امپراتوری در جریان درگیری بودن آسمانی خود، خویشتن را فریب بدهد. این

های اخالقی ]عمل مرگباری میان نمایندگان یک دنیای قدیمی ـ که براساس انگیزه

اطر این امتیاز که در خدستی ـ که بهی مدرن چیرهکند[ ـ و نمایندگان جامعهمی

سوی ترین بازار بفروشد ـ گیرکرده و سرانجام بهترین بازار بخرد و در گرانارزان

تر شاعری انگیزی است که احتماالً کمی غمسرنوشت سوق داده خواهد شد، ترانه

(. مارکس اثر انقالب چین بر انگلستان را چنین ۱۵«)سرودن آن شده استموفق به

ای در مخزن انباشته از باروت سیستم صنعتی کنونی نقالب چین جرقها»برآورد کرد: 

ها قبل در شرف تکوین بوده ای که از مدتخواهد انداخت و موجب بحران عمومی

نوبت انقالب سیاسی قاره بالفاصله »خارج وقت با سرایت آن بهاست، خواهد شد و آن
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بازی دولت انگلیس زههای دودو(. مارکس در افشای سیاست۱۶«)فراخواهد رسید

که به تضاد درونی آشکار دولت ـ که خود را با آیین بدون آن»دهد: شرح می

تری مبذول نموده باشیم، مسیحیت و شؤون تمدن بزک کرده است ـ توجه بیش

این قسمت از موضوع پایان دهیم. دولت انگلستان ـ در خصلت خود توانیم بهنمی

وجه با هیچکند که گویا اصوالً بهچنین وانمود می عنوان یک امپراتوری جهانی ـبه

قاچاق تریاک سروکاری ندارد حتی قراردادهایی در جهت محکوم کردن آن منعقد 

کند که ها را مجبور میعنوان دولت هند، بنگالیسازد، ولی درخصلت خود بهمی

ت تریاک شود، به کششان وارد مینیروهای تولیدیقیمت خسارات فراوانی که بهبه

کند که به زراعت خشخاش بپردازند و بخشی از رعایای هندی را مجبور می

 کنم تا همین حد کافی باشد.(، فکر می۱۷«)…بپردازند

ی ی جامعهمارکس دولت را چون بیان رسمی و یا چکیده»شود: استاد مدعی می

( که آشکارا دروغ محض و تحریف صرف ۵۲۳جا ـ ص )همان« خواندمدنی می

ی فعالیتِ سیاسی یافتهدولت سپهرِ مادیت»نظر مارکس ی مارکس است، زیرا بهظریهن

 (.۱۸«)ی مدنی استاست، دولت جوهرسیاسیِ جامعه

او فهم دقیقی از »کند شمارش به مارکس ادعا میاستاد در انتقادهای بی

ای هدموکراسی درونی نداشت و دیدگاه مخالف با نظر خود را دیدگاه افراطی طبقه

کن با شناخت و درنتیجه راهی جز پیکاری قاطع و بنیانی کارگر میغیر از طبقه

ها ازاین نوشته»گیرد: ( و نتیجه می۴۸۰جا ـ ص )همان« دیدگاه مقابل نداشت

« …هایی از مخالفت آنان با آزادی بیان و دموکراسی حزبی رسیدجنبهتوان به می

حافظه است، دررابطه با ضرورت گو کمه دروغکدلیل آن(. اما به۴۸۲جا ـ ص )همان

های گوناگون در احزاب از های کارگری میان جناحدموکراسی در درون حزب و تشکل

رحمانه از جنبش کارگری استوار است به انتقادی بی»کند: قول انگلس نقل می

در  توان انتقاد راگونه میداری. انتقاد، عنصر حیاتی آن است چهی سرمایهجامعه

 (.۴۷۴جا ـ ص )همان« مباحث درونی حزب ممنوع کرد
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 گوتا یاستاد و نقد برنامه

نقد ادعای استاد راجع به دموکراسی کارگری و دیکتاتوری در فصل پیش به

ی گوتا پرداختم و حال نشان خواهم داد که استاد عامدانه و کامالً پرولتاریا در برنامه

پردازد. استاد نکته به ی مارکس دراین اثر میروحهآگاهانه به تحریف برخی نظرات مط

جای نظریات اش را بهساختهنکته نقد مارکس را ابتدا تحریف و سپس ادعاهای خود

اش!! را رسمی قلمداد نماید. استاد نخست زند تا بتواند انتقاد سازندهمارکس جا می

گذاری قانونخواست رأی همگانی، و نیروی قضایی و »شود که مارکس مدعی می

نویسد که گیرد و میمستقل، و نیروهای نظامی مردمی، و حقوق مردم را جدی نمی

ی این حزب کارگری بورژوایی به برنامههای خردههای حزبها از برنامهاین

مورد چه (. اما بررسی کنیم مارکس در این۷۶۹جا ـ ص )همان« اندسرریزکرده

ی حزبی که ی گوتا ابرازکرده است؛ او درایراد به برنامهانتقاداتی را راجع به متن برنامه

(، به ۱۹«)کنندیک حکومت آزاد مجاهدت میکارگران آلمان برای نیل به»مدعی بود 

(، و بعد از نقد ۲۰«)حکومت آزاد ـ این دیگر کدام است؟»آن خرده گرفت و نوشت 

امه را به نقد های دموکراتیک مطروحه در برنای از خواستهحکومت آزاد، پاره

این حال برنامه نه به»نویسان متذکر شده بود: کشاند. اما مارکس در انتقاد به برنامهمی

(، و ۲۱«)ی کمونیستیپردازد، و نه به حکومت آتی جامعه]دیکتاتوری پرولتاریا[ می

های دموکراتیک معروف های سیاسی آن گامی فراتر از نوحهخواست»دهد ادامه می

گذاری مستقیم حقوق مردم، ارتش رود: حق انتخابات عمومی، قانونهمگان نمی

یک « حکومت آتی»«گیرد که طبق خواست برنامه (، و نتیجه می۲۲«)…مردمی

حکومت امروزی است، گرچه در ورای چارچوب مرزهای امپراتوری آلمان 

ا جدی این نتایج رسیده که مارکس حقوق مردم ر(. حال از کجا استاد به۲۳«)قراردارد

کند برنامه گوشزد میبرانگیز است، جایی که مارکس درانتقاد بهگرفت، واقعاً شبههنمی

ی بورژوازی های خود پرولتاریا کدام است؟ آیا نفی استثمار و سلطهپس خواسته

چنین به معنای احترام به حقوق مردم نیست؟ فراموش نکنیم ی پرولتاریا و همبرنامه

نتقاد به کمبودها در کمون پاریس، از تشکیل ارتش مردمی تر در اکه مارکس پیش

گیرد که او نیروهای نظامی مردمی را سخن رانده بود و حاال استاد به مارکس ایراد می
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که مارکس تشکیل ارتش مردمی را یک خواست گرفت، حال آنجدی نمی

رکس دقیقاً ی گوتا، خواستار آن شد. مادموکراتیک اعالم کرد، و پیش از طرح برنامه

برای کارگران در آلمان، حداقل در آمریکا و « حکومت آتی»گردد که این متذکر می

آزادی عبارتست از تبدیل حکومت از ارگانی »سوئیس تحقق یافته است. و اضافه کرد: 

شده به جامعه، به ارگانی کامالً تابع جامعه. و همین امروز نیز اشکال حکومت، تحمیل

سازند، آزادتر یا غیرآزاد را محدود می« آزادی حکومت»همان نسبتی که به

همانی میان برنامه و جمهوری دموکراتیک را نقد (. مارکس دقیقاً این۲۴«)هستند

شد، بدین معنا که تمام و لذا نباید موضوع اصلی فراموش می»دهد کند و شرح میمی

ت خلق قراردارند، و اصطالح حق حاکمیی شناساییِ بهریزهای قشنگ برپایهآن خرده

ی (، اما استاد ازاین گفته۲۵«)است دمکراتیک یک جمهوری متناسببنابراین 

 گیرد.مارکس جدی نگرفتن حقوق مردم را نتیجه می

مارکس »دهد گیرد و تذکر میی زنان ایراد میدیدگاه مارکس دربارهاستاد به

ن با اخالق ویکتوریایی خوایاد آوریم که درست هممردساالر و لحن ضد زن اورا به

داند. معلوم ای اخالقی برای جنس زن زشت میگونهدورانش برخی از کارها را به

نیست کدام کارها از نظراخالقی برای جنس مرد پذیرفتنی و برای جنس زن 

(. الکن واقعیت آن است که مارکس ۷۷۰ – ۷۶۹جا ـ صص )همان« ناپذیرفتنی است

تحدید کار زنان »گوتا درمورد کار زنان پیشنهاد کرد:  یدر تصحیح نکات ضعف برنامه

باید تحدید کار زنان، تا آن حد که و منع کار کودکان ـ تعیین میزان روزکار می

صورت، بدین شود را دربرگیرد؛ درغیر اینطول و فرصت استراحت و غیره مربوط میبه

ظر بدنی برای آنان ناسالم ویژه از نهای صنعت که بهمعنی خواهد بود که زنان از رشته

یا از نظراخالقی با جنس زن مغایرت دارد، برکنار بمانند. اگرمقصود این بوده است 

نویسانِ گوتا، تذکر (. مارکس دقیقاً در ایراد به برنامه۲۶«)شدباید چنین نیز گفته می

نی و یا هایی از صنعت، به لحاظ بددهد که این برنامه، زنان را از کار در پاره بخشمی

اگر مقصود این بوده است باید »گردد کند و از آنان خواستار میاخالقی محروم می

یعنی شک و شبهه را باید ازمیان بردارند، اما استاد عزیز ما « شدچنین نیزگفته می

لحاظ اخالقی و بدنی موضع گرفته مطالب مندرج در این برنامه که در قبال زنان به
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عنوان نظر کند، حال همان مفاد موجود در برنامه را بهاد میبود و مارکس بدان انتق

 زند.مارکس جا می

منظم کردن کار »ی حزب درمورد مارکس خواست پیشرفته»کند: استاد ادعا می

، یعنی فراهم آوردن شرایطی را که کار با اعمال شاقه در زندان از بین برود، «زندانیان

(. ۷۷۰جا ـ ص )همان« حزب کارگری خواندی کلی یک درخواست حقیر در برنامه»

تنظیم کار در زندان: ]این[ »نویسان پیشنهاد کرد مورد به برنامهالکن مارکس در این

بایست هرحال میی عمومی کارگران ]است[. بهدرخواست ناچیزی در برنامه

کاران عادی چون خواهند از ترس رقابت، با جنایتشد که نمیصراحت اظهارمیبه

شان، کارمولد، محروم گردند. ی بهبودیویژه آنان از تنها وسیلهوان رفتار شود و بهحی

(. نخست، استاد ۲۷«)رفتها انتظارمیست که ازسوسیالیستاین درست حداقلی

دهد با اتکا به دانش اهمیت میرا که معنای ناچیز و یا کم  kleinlichی آلمانی واژه

کند تا تلویحاً به خواننده القا کند مارکس ر ترجمه میکرانش از زبان آلمانی، حقیبی

ی ناچیز به حقیر، تواند با تحریف واژهاهمیتی برای زندانیان قائل نبود. استاد می

ی حداقل را در پیشنهاد مارکس تواند واژهمقصودش را عملی سازد، اما چون نمی

ی کار دلخواه واژهاستاد بهکند. دوم، راحتی از نقل آن خودداری میالپوشانی کند، به

کند تا مارکس را با اعمال شاقه را که در برنامه ذکر نشده، در ادعاهایش وارد می

موافق کار با اعمال شاقه نسبت به زندانیان نشان دهد. سوم، مارکس از بهبود کار 

گوید و حال طبق منطق نکردن آنان از کار مولد، سخن میبرای زندانیان، یعنی محروم

 باید کار مولد را مساوی با کار با اعمال شاقه برآورد کرد.ستاد میا

او حتی »اش در تحریف در نظرات مارکس می گوید: شائبهاستاد در لطف بی

دانست و ی حزب به ممنوعیت کار کودکان را چندان درست نمیاصرار برنامه

جا ـ ص )همان« نوشت که این خواست با واقعیت صنعت بزرگ خوانا نیستمی

منع کار کودکان »گونه نظرداده است مورد چه(. مالحظه کنیم که مارکس در این۷۷۰

 «.شدجا مطلقاً الزم بود که حد سنی نیز گفته میـ دراین

منع عمومی کار کودکان ـ با موجودیت صنایع بزرگ ناسازگار است و لذا آرزوی 

است، زیرا که ا زطریق  تهیِ تحقق چنین امری ـ اگر میسر باشد ـ ارتجاعیمیان
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های مختلف سنی و دیگر اقدامات ایمنی گیرانه روزکار برحسب گروهتنظیم سخت

برای حمایت کودکان، تلفیق کارمولد با آموزش و پرورش در عنفوان جوانی یکی از 

شود که (. دیده می۲۸«)ی امروزی ما استنیرومندترین وسایل برای دگرسانی جامعه

الحظاتی راجع به کار کودکان، سرانجام کار آنان را در تلفیق با مارکس بعد از چه م

دهد و استاد مثابه بخشی از راهکار در آموزش و پروش کودکان، قرار میکار مولد، به

این »سپارد تا ادعایش، یعنی طاق نسیان میگرامی تمام این مالحظات را دانسته به 

 جدا از آن مالحظات به کرسی نشاند.را « خواست با واقعیت صنعت بزرگ خوانا نیست

شود که مارکس از اصل اند. او مدعی میانتهایادعاهای استاد مانند چاه ویل بی

نویسندگانی که »کند راند و بعد اظهار میی کارگری سخن میخودانگیخته

عنوان مدافع خشونت و منادی دیکتاتوری اند مارکس را از تصویری که از او بهکوشیده

اریای ساخته شده، نجات دهند و در جمع آزاداندیشان بنشانند، از این مفهوم پرولت

دلیل کاستی دیدگاه مارکس در مورد گرفتن این اصل که بهنادیده …اندیاری گرفته

جنبش ناپذیری بههای فراوان و جبرانگیرد، لطمهدموکراسی بورژوایی قدرت می

توان صفت این ادعای استاد حال میا به(. بن۴۴۴جا ـ ص )همان« کارگری وارد آورد

ی ناآزاداندیشی را، نیز به مارکس نسبت داد، و حتی دفاع مارکس از اصل خودانگیخته

تواند طبق منطق استاد او را جزو آزاداندیشان درآورد. ولی اگر منطق کارگری نمی

هایی اما هرگز با اصل خودِ ر»استاد را جدی بگیریم خودش معترف است که مارکس 

ی استاد را ( و اگر این گفته۴۴۸جا ـ ص )همان« ترین مخالفتی نکردکارگران کوچک

اش جدی تلقی نماییم، باید مطابق منطق استاد برحسب منش یکتای خردورزانه

 مارکس را جزو آزاداندیشان محسوب کرد.

تحریفات استاد راجع به نظرات مارکس پرداختم و سایر ام تنها بهدر نوشته

ی او در مورد دیالکتیک را ی دیگران مثالً هگل و تحریف آشکار نظریهریفات دربارهتح

یک مورد از تحریف نظرات شدن مقاله نادیده گرفتم. اما تنها بهدلیل طوالنیبه

هیچ یک از کنم تا خاطرنشان سازم که بهی تروتسکی بسنده میدیگران، یعنی نظریه

ی بعد تر از دودههبازهم کم»کند: . استاد ادعا میتوان اعتماد کرداظهارات او نمی

« دلیل مخالفت با دیکتاتوری پرولتاریا ترور شدفرمان استالین، بهتروتسکی به

در اعتقادش به دیکتاتوری پرولتاریا  ۱۹۳۸(، اما تروتسکی درسال ۷۶۹جا ص )همان
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بنای سوسیالیستی  اگرانقالب پیروز شود، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا و تجدید»نوشت: 

(، بنابراین هیچ احتیاجی نیست که از استاد پرسش شود، ۲۹« )آیدجامعه بوجود می

شود تروتسکی مخالف دیکتاتوری پرولتاریا بوده است. برحسب کدام سندی مدعی می

مثابه سندی را از او بهدهد، باید آنآیا همین که استاد چنین ادعایی را اشاعه می

 رفت؟ناپذیر پذیخدشه

شویم که ادعاهای استاد واقف میسرآخر در یک بررسی اجمالی نسبت به

اندیش و مخالف آزاداندیشی، نظراتش استبدادی، مردساالر، ضد زن و مارکس، تاریک

ی اش دربارهبورژوازی، مخالف حقوق مردم بود. بینشجهود، ضددهقانان و خرده

ناپذیری به جنبش و جبران های فراوانلطمه»گرا بود که جنبش کارگری عقب

دانیم که مارکس مخالف (. درضمن می۴۴۴جا، ص )همان« کارگری وارد آورد

موجودات الهوتی نداشت. پس طبق ادعاهای استاد، بورژواها بود و اعتقادی هم به

شود، لذا معضلی که استاد مارکس مخالف تمام طبقات و اقشار در ناسوت قلمداد می

جستجو « پس پیدا کنید پرتقال فروش را»را باید در معمای آننماید، حل مطرح می

 کرد.

قدی در یک نویسد که مرد کوتاهمی« ژان کریستف»رومن روالن در کتابش 

و « من ازهمه بلندترم»زد که بالماسکه روی دوش فردی نشسته بود و دائما فریاد می

 کرد.اش را الپوشانی میی حقارتگفته، عقدهبا این

اش، نه توزانهی کینهی استاد نسبت به مارکس همراه با روحیهای حقیرانهادعاه

اولین تهاجم و نه آخرین آن، به مارکس خواهد بود. مهم این است که با 

مان برای آزادی از استثمار و مان، باید قادر باشیم در مبارزهدراختیارداشتن اصول عام

ندگان این سیستمِ ضد انسانی، مبارزه را کنداری، با رسوالن و توجیهی سرمایهسلطه

ها را درآن شرایط چالشی خاص در شرایط معین تاریخی مبدل نماییم، تا انسانبه

ای است که تا سرنگونی سیستم ویژه دربرابر توجیهات آنان آگاه گردانیم. این مبارزه

ی افت و این گفتهگونه افراد ادامه خواهد یداری و بعد از آن نیز همواره، با اینسرمایه

جا گل همین جاست، همین» مان خواهیم نمود که گفت: مارکس را شعار مبارزاتی
 (۳۰.«)باید رقصید
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 بخش چهارم یهاادداشتی

1. Die englischen Arbeiter sind die erstgeborenen Söhne 

der modernen Industrie .Sie werden also gewiß nicht die 

letzten sein, der durch diese Industrie erzeugten sozialen 
Revolution zu helfen, einer Revolution, die die Emanzipation 

ihrer eignen Klasse in der ganzen Welt bedeutet, die so 

universal ist wie die Herrschaft des Kapitals und die 

Lohnsklaverei. Ich kenne die heldenmütigen Kämpfe, die die 
englische Arbeiterklasse seit Mitte des vorigen Jahrhunderts 

bestanden hat – Kämpfe, nur darum weniger berühmt, weil sie 

in Dunkel gehüllt sind und die bürgerlichen Historiker sie 
vertuschen. (MEW. 12. S. 4) 

 .۵۰ص  –اختران ، نشری مسئله یهوددربارهمارکس؛  – ۲

 .۵۲جا ـ ص همان – ۳

 .۲۴، ص مبارزات طبقاتی درفرانسهمارکس؛  – ۴

 ۲۵جا ـ ص همان – ۵

 .۱۰۲ص  –، ترجمه پورهرمزان هجدهم برومرلوئی بناپارتمارکس؛  – ۶

 .۱۰۴جا ـ ص همان – ۷

 جا.همان – ۸

 .۶ص  – ۴منبع  – ۹

 . ۵۷، ص مانیفستمارکس ـ انگلس؛  – ۱۰

 .۶۹۲ص  –جلد اول، ترجمه اسکندری  سرمایه مارکس؛ – ۱۱

 جا .همان – ۱۲

 .۶۹۶جا ـ ص همان – ۱۳

 جا.همان – ۱۴

 – استعماری تجارت تریاک، انتشارات سیاهکل در کتابی بنام مارکس؛ تاریخچه – ۱۵

 .۸۱ص 

 .۳جا ـ ص همان – ۱۶

 .۸۴جا ـ ص همان – ۱۷

 .ی حق هگلنقد فلسفهمارکس؛  – ۱۸
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 .۱۶ص  –، فارسی، انتشارات مزدک ی گوتانقد بر برنامه مارکس؛ – ۱۹

 جا.همان – ۲۰

 .۱۷جا ـ ص همان – ۲۱

 جا.همان – ۲۲

 جا.همان – ۲۳

 جا.همان – ۲۴

 جا ـ تأکیدات ازمارکس.همان – ۲۵

 .۱۹جا ـ ص همان – ۲۶

 .۲۰جا ـ ص همان – ۲۷

 .۱۹جا ـ ص همان – ۲۸

 . ۵۰ص  –، انتشارات فانوس ی انقالب سوسیالیستیبرنامه انتقالی براتروتسکی؛  – ۲۹
ی تقسیم کار اجتماعی به ی مارکس دربارهبه تمسخر استاد در انتقاد به نظریه -۳۰

ای که بایستی طرح یدی و فکری دراین مقاله نپرداختم و واکاوی آن را به علت مسائل ویژه

 ی دیگری واگذارکردم.وتوضیح داده شوند به نوشته

 



 

 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 : موافقت با زوردیجد سمیالیامپر

 
 یرحمت نیحس ی/ ترجمه یهارو دیوید

 

کتاب که در سال  نیاست. ا یهارو دیوید ینوشته «دیجد سمیالیامپر»از کتاب  یفصل ریز یمقاله

 نیدر ا ی. هارورودیمعاصر به شمار م سمیالیامپر نییمتون در تب نیتراز مهم یکیمنتشر شد  2003

 سمیالیدر آن را از منظر ماتر دیدج سمیالیو نقش امپر یجهان یدارهیسرما یکنون تیکتاب وضع

از  یزودمترجم به نیبه قلم هم یفارسکتاب به نی.  متن کامل اکندیم یبررس  ییایـ جغراف یخیتار

 .انتشارات اختران چاپ خواهد شد یسو

را  یهارو دگاهید «کمیوستیدر قرن ب سمیالیامپر»کتاب  یسندهینو ت،یجان اسم راًیاخ نیهمچن

 تیدر سا یزودبه زینقد ن نیبه ا یپاسخ هارو زیو ن یبر هارو تیرار داده است. نقد اسممورد انتقاد ق

 منتشر خواهد شد. یاسینقد اقتصاد س
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های سرزمینی ی دیالکتیکی میان منطقداری از بطن رابطهامپریالیسم از نوع سرمایه

 وجههیچبه و متمایزند ˚گیرد. این دو منطقداری قدرت سرچشمه میو سرمایه

 چونان توانمی را هاآن. اندتنیدهدرهم شدت به اما نیستند یکدیگر به پذیرتقلیل

شدت فضا و زمان به در است ممکن هاخروجی اما. کرد فهم دیگریك درونی روابط

آورد که باید از سوی منطق دیگر مهار متفاوت باشند. هر منطقی تضادهایی را باال می

پایان قدرت به علت نیاز به انباشت بیپایان سرمایه شوند. برای نمونه، انباشت بی

آورد. ای را در چارچوب منطق سرزمینی به وجود میهای دورهسیاسی/نظامی بحران

های سرمایه کند، جریانوقتی کنترل سیاسی در چارچوب منطق سرزمینی تغییر می

 نیز برای سازگاری با آن باید تغییر کنند.

ها ظاهر ها و فرمر انواع و اقسام شکلها، دها، همچون امپراتوریامپریالیسم

شوند. به باور من با توسل به نوعی دیالکتیك دوگانه یعنی یك، دیالکتیك می

داری قدرت و دو، دیالکتیك روابط داخلی و خارجیِ های سرزمینی و سرمایهمنطق

وجودآوردن یك چارچوب تفسیری مستحکم برای شود در بهداری میدولت سرمایه

 ی امپریالیسم بسیار پیش رفت.دارانهمشخصاً سرمایههای شکل

از نولیبرال به  متحد ایاالتی چرخش پسین در شکل امپریالیسم مسئله

داری در واکنش به کار را از این منظر مالحظه کنید. اقتصاد جهانی سرمایهنومحافظه

های جریانمتحمل نوعی بازآرایی بنیادی شد.  1973-5های انباشت سالبحران اضافه

ی قدرت تبدیل شدند. اما به محض داربندی منطق سرمایهمالی به ابزار اصلی مفصل

های سازگارشونده در ی مالی، فشار برای دگرگونیسرمایه پاندورای بازشدن جعبه

و  متحدایاالت های دولتی نیز افزایش یافت. بسیاری از کشورها، به رهبری دستگاه

های نولیبرالی حرکت کردند. دیگر کشورها یا به سوی اتخاذ سیاست گامبهبریتانیا، گام

ی واسطهداری پیشتاز را سرمشق خود قرار دهند یا بههای سرمایهکوشیدند قدرت

ناچار شدند  المللی پولصندوق بینشده از سوی های تعدیل ساختاریِ تحمیلسیاست

مشاعات حصار بکشد،  کوشد دورنولیبرال شوند. دولت نولیبرال معموالً می

و کاال به وجود آورد. این  سازی کند و چارچوبی را برای بازارهای باز سرمایهخصوصی

پر و بال ‘ وکارفضای خوب کسب’دولت باید فرمانبرداری نیروی کار را حفظ کند و به 
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ی شود که در زمرهبدهد. اگر دولتی نتواند یا نخواهد چنین کند با این خطر مواجه می

های مشخصاً نولیبرال قرار گیرد. در نتیجه، شکل‘ یاغی’یا ‘ ناکام’های لتدو

در حاشیه بود  1970مالکیت که پیش از  امپریالیسم رشد کردند. انباشت از راه سلب

داری پیدا کرد و مأموریتی مضاعف یافت. از یك سو، نقشی برجسته در منطق سرمایه

های مازاد ای را برای جذب سرمایهای گستردهقلمروه هزینههای کمآزادسازی دارایی

های مازاد زداییِ از سرمایههای ارزشگشود. از سوی دیگر، ابزاری برای تحمیل هزینه

ثباتی و ها و مردمان به وجود آورد. اگر بیپذیرترین سرزمینترین و آسیببر ضعیف

اند، در آن صورت انیهای اقتصاد جههای پرشمارِ نقدینگی و اعتباری از ویژگیبحران

ها، از راه نهادهایی ثباتیها و بیسازی این بحرانامپریالیسم باید به دنبال هماهنگ

زدایی ی انباشت در برابر ارزشالمللی پول، باشد تا از مراکز عمدهچون صندوق بین

داری خزانهـ استریت والی محافظت کند. این دقیقاً همان کاری است که مجموعه
ای با مقامات پول توانسته است، در تبانی بیش از دو دههالمللی صندوق بینکا ـ امری

 خوبی انجام دهد.به اروپایی،و  ژاپنی

های گزاف داخلی داشت، از جمله گرایی هزینهاما چرخش به سوی مالی

های اعتباری و بیکاری مزمن های تورم سریع که مخمصهزدایی، و دورهصنعت

اش در تولید را جز در سلطه متحد ایاالتی داشتند. برای نمونه، ساختاری را در پ

 های بزرگ کشت و صنعت از دست داد.هایی مانند دفاع، انرژی و شرکتبخش

شد. امپریالیسم نولیبرال در خارج معموالً موجب ناامنی مزمن در داخل می

راهی برای  سانی متوسط به دفاع از سرزمین، ملت و سنت بههابسیاری در طبقه

کوشیدند ها میداری نولیبرال غارتگر روی آوردند. آنتجهیز خودشان در برابر سرمایه

ی غارتگر ها در برابر تبعات سرمایهمنطق سرزمینی قدرت را بسیج کنند تا از آن

ملت را به -گرایی که روزگاری امپراتوری و دولتمحافظت کند. نژادپرستی و ملی

بورژوازی چونان سالحی ی کارگر و خردهدوباره در سطح طبقه یکدیگر پیوند زده بود

جا که ی مالی پدیدار شد. از آنگرایی سرمایهمیهنیابی در برابر جهانبرای سازمان

های انداختن تقصیر مشکالت بر گردن مهاجران، یك عمل انحرافی راحت برای گروه

میت، و مذهب رونق گرفت، سود نخبه بود، سیاست طردگرایِ مبتنی بر نژاد، قوهم
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ی مردم را به طور های نوفاشیست داشتند حمایت عامهکه جنبش اروپاویژه در به

 کردند.گیر جلب میچشم

‘ های فکراتاق’های پیش از خودشان در کاران، که همچون نولیبرالنومحافظه

ر تالش ها پیش دخوبی سازمان یافته و تأمین مالی شده بودند، از مدتشمار بهپر

ها از دستور بودند که دستورکارشان را بر حکومت تحمیل کنند. البته دستورکار آن

ها استقرار نظم )و احترام به آن( هم در کار نولیبرالیسم متفاوت است. هدف اصلی آن

ی جهانی است. چنین چیزی مستلزم رهبری نیرومند در باال و داخل و هم در عرصه

مراتبی امن و شفاف از پایین است، که با برساختن سلسلهناپذیر در وفاداری تزلزل

بندی به اصل اخالق نیز حیاتی کار، پایشود. برای جنبش نومحافظهقدرت همراه می

تواند حمایت مسیحیان بنیادگرایی را که باورهای بسیار خاصی جا میاست. در این

جری آورد. برای مثال، اش به دست ی انتخاباتیفقرات و پایهدارند به عنوان ستون
)دو تن از رهبران سرشناس این جنبش( در فردای یازدهم پت رابرتسون و فالول 

ای است بندباری در جامعهاز بی خشم خداای از سپتامبر گفتند که این رویداد نشانه

ترین تابد. فالول بعدها در یکی از پربینندهجنین را برمیگرایی و سقطکه همجنس

 اعالم کردی رویدادهای جاری، ی دربارهتلویزیونی امریکا، یعنی برنامههای برنامه

که دیگران از صهیونیسم و نخستین تروریست بزرگ بود، در حالیمحمد )ص( 

توانست ها این میکردند زیرا به باور آنها حمایت میفلسطینیعلیه  شارونخشونت 

و  ی یوحنامکاشفهکتاب منجر شود. اعتقاد به  رجعت دومو  [1]به آرماگِدون

که حدود هوادار آن بود(. درک این ریگانبسیار فراگیر است )برای مثال آرماگدون 

باوری و نه شدت به چنین عقایدی معتقدند )از جمله آفرینشها بهامریکاییسوم یك

های جنگ وهراسگرایی( ــ امری که به طور ضمنی به معنای پذیرش بیمتکامل

در زمین است  خدای درآمدی برای تحقق ارادهی پیش( به منزلهورمیانهخاویژه در )به

اکنون از  متحدایاالت ی نظامیان ها دشوار است. بخش عمدهویژه برای اروپاییــ به

 شوند.ها در آن رواج دارند جذب میکه این دیدگاه جنوبنواحی 

توانند در قدرت ای نمیمشیدانند که با چنین خطکاران میگرچه نومحافظه

کم گرفت. شکست در اعمال هر گونه توان دسترا نمی مسیحیبمانند، نفوذ راست 
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شاهدی بر این  شارونبار فلسطینیان به دست محدودیت در برابر سرکوب خشونت

 (.تعبیر کردندمدعاست )بنیادگرایان آن را گامی مثبت به سوی آرماگدون 

امریکایی  جدیدی ی سدهرجی در پروژهکارانه برای سیاست خامنشور نومحافظه

از چنین  1941در  لوسگونه که [ همان2کلید خورد.] 1997طراحی شده بود که در 

شده از یك سده و نه کنترل سرزمینی سخن عنوانی دفاع کرد، عنوان انتخاب

کند فاش می لوسداشت در عرضه اسمیتهایی را که رو تمام تجاهل گوید. از اینمی

ی بنیادی متعهد شده است: رهبری به چند گزاره’[ پروژه 3کند.]ه تکرار میعامدان

و هم جهان خوب است؛ چنین رهبری مستلزم قدرت نظامی،  امریکاهم برای  امریکا

تحرک دیپلماتیك و پایبندی به اصل اخالق است؛ امروزه رهبران سیاسی 

 ‘اشته باشند.شماری هستند که برای ایجاد رهبری جهانی توجیهی دانگشت

المللی جلب حمایت از سیاست اصولی و پرصالبت درگیری بین’به دنبال  پروژه

ی این به معنای صدور و در صورت نیاز تحمیلِ ضوابطی شایسته‘ است. امریکا نیز

 مدیریتی به مابقی جهان است.

کاران بود اما مشکل، های اصلی نومحافظهها پیش یکی از دغدغهاز مدت عراق

ی کنند، این بود که جلب حمایت عمومی برای مداخلهور که خودشان بیان میطآن

نامحتمل بود. یازده ‘ پرل هاربردر ابعاد ’آمیزی نظامی بدون وقوع رویداد فاجعه

ی همبستگی اجتماعی و سپتامبر این فرصت طالیی را به وجود آورد و از جرقه

که امریکایی استفاده شد گرایی ور کردن نوعی ملیپرستی برای شعلهمیهن

را برای شکل متفاوتی از اقدام امپریالیستی و کنترل داخلی مهیا  توانست زمینهمی

 کند.

شان باید هایطلبیکاران برای حفظ شتاب این حرکت و تحقق جاهنومحافظه

ها قبل به ها از مدتبستند. آنرا به کار می امریکاپندار سیاست سبك دشمن

دیگر برای ‘ یاغی’اصطالح به ‘ کشور’و چند  ی شمالیکره، ایران، اقعرهای تهدید

 چیننظم جهانی فکر کرده بودند. با این همه، در پس این دلمشغولی، همواره شبح 

ناپذیر بینیها پیش در قاموس یك رقیب بالقوه قدرتمند و پیشنهفته بود که از مدت

کاران و مجتمع اد میان نومحافظهی نگرانی شده بود. اتحی جهانی مایهدر صحنه

های نظامی را وا داشته بود که هزینه 1990ی را در دهه کلینتون °صنعتی-نظامی
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ای به طور همزمان شود ــ برای مثال ی نبرد در دو جنگ منطقهافزایش دهد و آماده

نقشی محوری داشت،  عراق. ی شمالیکرهو  عراقمانند ‘ کشورهای یاغی’علیه 

 اش که به یمن ثروت نفتیبه دلیل موقعیت ژئوپلیتیك، و رژیم دیکتاتوریتاحدودی 

ترش، این خطر وجود داشت که جنبش در برابر انضباط مالی ایمن بود اما دلیل مهم

حاکم شود و به  خاورمیانهعربی سکوالری را رهبری کند که بر کل نفت منطقه پان

ه گرو بکشد. به یاد دارید که پرزیدنت اش بر جریان نفت، اقتصاد جهان را بمدد تسلط

سان ابزاری برای به ی از نفت بهتأکید کرده بود که هرگونه تالش برای استفاده کارتر

ی تعهد قاطع نظامی دست گرفتن نبض اقتصاد جهان تحمل نخواهد شد. سابقه

اوِل  جنگگردد. بازمی 1980کم به این منطقه نیز دست [امنیت]به  متحدایاالت 

نشد، تا حدودی به این دلیل که هیچ  بغدادمنجر به تغییر رژیم در  خلیج فارس

 برای این کار وجود نداشت. سازمان مللمجوزی از سوی 

را دنبال  بغدادنامید و سیاست تغییر رژیم در ‘ کشوری یاغی’را  عراق کلینتون

ود کرد، به همین های اقتصادی علنی محدکرد اما ابزارها را به اقدام مخفیانه و تحریم

کارگر نخواهد  [چنین سیاستی]زدند که کاران با صدای بلند فریاد میدلیل نومحافظه

 افتاد.

شان را به دست آورده بودند. ‘پرل هاربر’کاران پس از یازده سپتامبر نومحافظه

نداشت، و جنگ علیه  القاعدههیچ ارتباطی با  روشنیعراق بهحال مشکل این بود که 

اش در حضور نظامی متحدایاالت یافت. در این میان، باید اولویت میتروریسم 

دریای خزر های نفتی ی چشمگیر میان میدانرا در فاصله قرقیزستانو  ازبکستان
که میزان منابع همچنان یك معما است و چین درگیر نبردی تثبیت کرد )جایی

برآوردن تقاضاهای به  سخت برای به دست آوردن جای پایی است تا بتواند ملزومات
ظرف شش ماه، و به دنبال شکست  .اش را تضمین کند(ی داخلیشدت فزاینده

اش به سوی کانون توجه متحد شروع به چرخاندنایاالت ، دولت افغانستاندر  طالبان

متعهد شده است که تغییر  متحد ایاالتآشکار بود که  2002کرد. تا تابستان  عراق

ای بر بغداد تحمیل کند. تنها پرسش ه نیروی نظامی و به هر هزینهرژیم را با توسل ب

المللی و نیز برای افکار عمومی ی بینگونه این اقدام در عرصهجالب این بود که چه
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ها متوسل شد، هر روز بندیتوجیه خواهد شد. از آن پس، دولت به انواع چشم امریکا

داد که گویی حقایق را چنان نشر می داد، و ادعاهای غیرمستندلفاظی را تغییر می

با توجه به  بریتانیاکرد ائتالفی را شکل بدهد که در آن، . دولت تالش میاندشدهاثبات

تر در اقدام نظامی روزانه در عراق به شدت درگیر بود نقش پیشتاز داشته که پیشاین

گی از آن کنار بکشد(. سادباشد )به عالوه، ائتالفی باشد که بریتانیا نتواند خود را به

بود و حتا مدعی شد هیچ  سازمان مللدر آغاز منکر هرگونه نقشی برای  متحدایاالت 

ی این مسائل ناچار بود به نیز ندارد، با این حال، درباره کنگرهنیازی به تأیید 

گرایی نوپیدایی را که المللی تاحدودی تن دهد. اما ملیفشارهای سیاسی داخلی و بین

ی پروراند و آن را به پروژهیازده سپتامبر شکل گرفته بود با جدیت  پس از

ی اقدامی ضروری برای امنیت داخلی گره به منزله عراقی تغییر رژیم در جویانهسلطه

های هرچه شدیدتر داخلی جویانه برای اعمال کنترلی سلطهزد، همزمان از این پروژه

ی وریستی و دیگر خطرهای امنیتی در جبههنیز استفاده کرد )اعالم وضعیت قرمز تر

دوباره با هوشمندی تمام  آرنتکه گونه زد(. همانداخلی به این وضعیت دامن می

گرایی با امپریالیسم بدون توسل به نژادپرستی کند، شوربختانه آمیزش ملیاظهار می

سمی در های رو سیاست اسالمها و عربپسند و منحط از ناممکن است و تصویر عامه

همگی گواه روشنی از موج  عربیقبال گردشگران و مهاجرانِ آمده از کشورهای 

های داخلی و تواند در آینده آسیباست که می متحد ایاالتی نژادپرستی در فزاینده

 شماری داشته باشد.اللملی بیبین

ود. شجا ختم نمیکاران به اینی نومحافظهجویانهطلبی سلطهبا این حال، جاه

اند )پس از اشغال عراق ی ایران را آغاز کردهها همین حاال هم صحبت کردن دربارهآن

آید و به طور قطع تهدید خواهد متحد درمی ی ارتش ایاالتبه طور کامل به محاصره

برای این کشور است. این ‘ پیامدهایی’اند که حاکی از هایی زدهاتهام سوریهشد( و به 

بریتانیا الزم دید که به طور ی اند که وزارت امور خارجهعلنی شده قدراظهارات آن
مطلقاً شرکت نخواهد  سوریهو  ایراناعالم کند در هیچ نوع اقدام نظامی علیه  قاطعانه

روشنی بیان کرده بود، ایستار گونه که وزیر دفاع رامسفلد از ابتدا بهکرد. اما همان

نیست  بریتانیااش محتاج برای تحقق اهداف متحد ایاالتکارانه این است که نومحافظه

 ایران در حالو  سوریهو در صورت لزوم تنهایی دست به کار خواهد شد. فشار بر 
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چشم  عربستان سعودیبه اصالحات داخلی در  متحدایاالت که افزایش است، در حالی

دست گرفتن  گرایان برای بهدوخته است تا به این ترتیب هم بر هرگونه کوشش اسالم

دستی کند و هم بر این ( پیشالدن بودبنجا )هرچه باشد این هدف اصلی کنترل آن

 ایاالت متحدی آموزش بنیادگرایی که به مخالفت با واقعیت فایق آید که بخش عمده

 متحدایاالت شود. در ضمن، ها حمایت میسوخت رسانده است از سوی سعودی

را ارتقا داده است )و در عراق آزمایش ‘ شوک و بهت’اکنون توانایی نظامی موسوم به 

به  ی شمالیکرهی دوربردی را که کرده است( و قادر است همزمان صدها اسحله

اگر اراده کند قادر است کل  ایاالت متحدنشانه گرفته است منهدم کند.  سئولسمت 

 د.ساعت نابود کن 12را در ظرف  ی شمالیکرهای قدرت نظامی و توان هسته

ها بینش ژئوپلیتیکی خاصی نهفته باشد. ایاالت ی اینرسد در پس همهبه نظر می

و نوعی کرنش  عربستان سعودی، اصالحات داخلی احتمالی در عراقمتحد با اشغال 

در برابر حضور و قدرت نظامی برترش به یك موقعیت راهبردی و  ایرانو  سوریه

ز تولید نفت است دست خواهد یافت، نفتی که از قضا مرک اوراسیای در گستره کلیدی

چنین خواهد بود( نه فقط کم برای پنجاه سال آینده نیز اینکه در حال حاضر )دست

به اقتصاد جهانی بلکه به هر ماشین جنگی بزرگی که شهامت رویارویی با ماشین 

 ی جهانیِتواند سلطهرساند. این میرا داشته باشد سوخت می متحدایاالت جنگی 

بتواند  متحدایاالت را برای پنجاه سال آینده تضمین کند. اگر  متحدایاالت مستمر 

)و به طرز بسیار  بلغارستان، لهستانمانند  اروپاییاش را با کشورهای ائتالف

آرام متمایل است تحکیم کند، در  یخاورمیانهو  عراقکه به  ترکیهسازی( با مسئله

تواند در خواهد داشت، بدین وسیله می اوراسیا یآن صورت حضور مؤثری در گستره

جدا سازد. در این  چینو  روسیهرا از  اروپای غربیدل این منطقه شکاف ایجاد کند و 

در موقعیت ژئواستراتژیك و نظامی مناسبی برای کنترل اقتصادی  متحد ایاالتصورت 

توجه به هرگونه گیرد. با ی نفت و نیز کنترل نظامی جهان قرار میجهان به وسیله

اش در قامت که بازگشت چین،تر، یا، حتا مهم ی اروپااتحادیهبالقوه از سوی  چالش

کاران از نگاه نومحافظه آسیااش برای رهبری یك قدرت نظامی و اقتصادی و قابلیت

رسد یابد. به نظر میای میشود، این مسئله اهمیت ویژهخطری جدی تلقی می
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ی کامل بر جهان متعهد ای برای سلطهتر از برنامهیزی کمکاران به چنومحافظه

 [4نیستند.]

ایستند کارانه میبا این همه، نیروهای خارجی که در برابر امپریالیسم نومحافظه

توان گفت که هرچه این پروژه ی اول، تقریباً با قطعیت میاند. در وهلهسهمگین

و کشورهای دیگری که  چین، سیهرو، فرانسه، آلمانشود ائتالف میان آشکارتر 

گونه که برای مثال وجه بدون قدرت نیستند گریزناپذیرتر خواهد شد. همانهیچبه

ایاالت در برابر  اوراسیاییوبیش متحد ترسد وقتی یك بلوک قدرت کمکیسینجر می
ی نبرد نخواهد بود. در ضمن، اگر آرایی کند[ آن بلوک] ضرورتاً بازندهصفمتحد 

طور قطع مجبور تقریباً به هابریتانیاییفشار بیاورد،  سوریهو  ایرانبر  متحد ایاالت

ها دست شان از آناز حمایت متحدایاالت طلب خواهند شد به نفع امپریالیسمِ منفعت

های اروپایی، مانند توان گفت که آن دسته از حکومتبکشند. نیز تقریباً با قطعیت می

متحد طرفداری  شان از ایاالتهای روشن مردمانرخالف خواستهکه ب ایتالیا،و  اسپانیا

متحد به یك های ایاالت اند سقوط خواهند کرد، و اروپا در مخالفت با برنامهکرده

شود. مخالفت جهانی نیز چه اکنون است تبدیل میبلوک قدرت بسیار متحدتر از آن

منزوی و  متحد ایاالتکه یشود در حالتر میاحتماالً بسیار قوی سازمان مللدر 

 شود.تر میمنزوی

اند را بر باد داده متحد ایاالتی توان رهبری اخالقی کاران بخش عمدهنومحافظه

 شدت تحلیل رفته است.و ظرفیت این کشور برای رهبری از راه اجماعِ واقعی نیز به

ور شده بود که در حقیقت مجب متحدایاالت اش رو به افول است. حتا نفوذ فرهنگی

 را بخرد. سازمان مللتالش کند اجماع در 

تر به تر و بیشاز هژمونِی مبتنی بر اجماع دست کشیده است و بیش متحد ایاالت

بیان کرد ایاالت متحد  کالین پاولطور که شود. همانسلطه به مدد زور متوسل می

باشد، اما ادعای ‘ محلکلفت گردن’پروراند که هاست که سودای آن را در سر میسال

کنند که چنین چیزی پذیرفتنی است زیرا به ایاالت متحد اعتماد میاو مبنی بر این

 دهد امروزه رنگ باخته است.که کار درست را انجام می

که کاران است که به محض آنشده در میان نومحافظهاین یك باور عمیقاً پذیرفته

دند و فوایدش را نشان دادند مخالفت با ها نظم را در سراسر جهان مستقر کرآن
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ها در هر جای دنیا تا حد ی مردم و هم حکومتشان هم در سطح عامهگرینظامی

از مقدار بسیار اندکی اتوپیاگرایی در این  زیادی از بین خواهد رفت. چیزی بیش

ی حوهبندش نیز اساساً به نوع منافع ایجادشده و نبینش وجود دارد، اما حتا تحقق نیم

گرایی با نولیبرالیسم در این باور همه، نومحافظهاش بستگی دارد. با این توزیع

چیزی  پوشانی دارد که بازارهای آزاد هم در کاالها و هم سرمایه محتوای تمام آنهم

است که برای رساندن آزادی و رفاه به همگان ضروری است. تا جایی که دروغین 

کاران انجام چه که نومحافظهکار شده است، تمام آنبودن چنین ادعایی کاماًل آش

ی شدتِ درگرفته زیر لوای نولیبرالیسم در سراسر کرههای کماند تبدیل درگیریداده

بار برای های وحشتناکی بوده است که در ظاهر مسائل را یكزمین به رویارویی

انباشت از راه  سیاسی متکی بر اقتصاد °گراییکنند. نومحافظهوفصل میهمیشه حل

ی آغاز آورترین نقطهشرم عراقمالکیت از نفت مالکیت را ادامه خواهد داد )سلب سلب

داری به های معاصر سرمایهای که شکلهای فزایندهاست( و برای مقابله با نابرابری

 دهد.آورند مطلقاً هیچ اقدامی انجام نمیوجود می

م، تداوم سیاست نولیبرال در سطح اجمال بیان کردتر بهطور که پیشهمان

اقتصادی مستلزم اگر نه تشدید، تداوم انباشت به مدد دیگر ابزارها یعنی انباشت از راه 

ای از مالکیت است. پیامد چنین سیاستی به لحاظ خارجی قطعاً موج فزایندهسلب

های مردمی از سوی مقاومت جهانی است که یگانه پاسخ به آن، سرکوب جنبش

های دولتی خواهد بود. این به معنای تداوم جنگ خفیف است که ویژگی شاخص نیرو

که راهی برای تسکین اقتصاد جهانی در تقریبًا بیست سال گذشته بوده است مگر آن

طور که استدالل کردم، یگانه امکان انباشت جهانی پیدا شود. همانی اضافهمسئله

سازی ی پیادهزنندهآمیز و برهمنتی عظیم، خشوبرای تسکین این مسئله، برنامه

است، امری که نرخی از رشد اقتصادی و  چینراستی بدوی از انباشت در شکلِ به

ی آورد که قادر است بخش عمدههای عمومی را به ارمغان میی زیرساختتوسعه

ی جهانی را جذب کند. چنین چیزی مشروط بر آن است که فرایند فوق مازاد سرمایه

آمیز این ور نسازد. اما در صورت اجرای موفقیتشعله چیننقالب را در نوعی ضدا

 متحدایاالت شود و این برای اقتصاد جاری می چینی مازاد به سوی برنامه، سرمایه
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که در حال حاضر از سرازیرشدن سرمایه به داخل برای حمایت از مصرف نامولدش 

خواهد بود. نتیجه چیزی  کند مهلكهم در بخش خصوصی و هم نظامی تغذیه می

در اقتصاد ایاالت متحد خواهد بود، امری که مستلزم ریاضت ‘ تعدیل ساختاری’مشابه 

نظیر بوده است. بی 1930ی دهه رکود بزرگاقتصادی با چنان شدتی است که پس از 

اش بر نفت شدت وسوسه خواهد شد که از قدرتمتحد به در چنین وضعیتی، ایاالت

 آسیای مرکزیکم در های ژئوپلیتیك را دستاستفاده کند، درگیری نچیبرای مهار 

تر تبدیل ور کند و شاید آن را گسترش دهد و به یك درگیری در ابعاد جهانیشعله

 کند.

حل ممکن، و البته موقت، برای این مشکل در چارچوب قواعدِ هر نوع تنها راه

ی جهانی داشته اجدید است که دامنه‘ یلنیود’ای از تولید نوعی دارانهی سرمایهشیوه

باشد. چنین چیزی مستلزم آزادسازی منطق انباشت و گردش سرمایه از بندهای 

گراتر، تر و مداخلههای بازتوزیعیبندی قدرت دولت در چارچوبنولیبرال، بازصورت

ی مالی و تمرکززدایی از قدرِت سهمگین انحصارها و مهار نیروهای سوداگر سرمایه

صنعتی( یا کنترل دموکراتیك -ویژه نفوذ اهریمنی مجتمع نظامیها )بهچندانحصاری

ها چه در رسانهالمللی گرفته تا آنچیز را از شرایط تجارت بین ها است که همهآن

کنند. نتیجه، بازگشت به نوعی امپریالیسم خوانیم دیکته میشنویم و میبینیم، میمی

است )ترجیحاً از راه همان نوع ائتالف میان ‘ یودیلن’تر مبتنی بر خیرخواهانه

بینی کرده ها پیش پیشمدت کائوتسکیشود که داری حاصل میهای سرمایهقدرت

 بود(.

تری نیز در چنته دارند، اما با توجه به های بسیار رادیکالحلها راهالبته جناح

‘ نیودیل’ابر یك گیری که در برسود خاص و نیروهای طبقاتی نفسهای همگروه

جدید به رهبری ‘ نیودیل’کنند تالش برای به وجود آوردن آرایی میجدید صف

المللی تردید در بزنگاه کنونی هم به لحاظ داخلی و هم بینا بیاروپو  متحدایاالت 

ی جدید قادر است با تعقیب بسنده‘ نیودیل’که یك بسنده است. نیز باور به این

کم برای انباشت را دستزمانی بلند مدت مسائل مزمن اضافهقسمی ترفند فضایی ـ 

تواند مالکیت را کاهش دهد میو نیاز به انباشت از راه سلب چند سال تخفیف

اش متحد شوند و آن گرا را ترغیب کند که پشتنیروهای دموکراتیك، مترقی و انسان
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ای مسیر رنامهرسد که چنین برا به یك واقعیت عملی تبدیل کنند. به نظر می

تری را در قیاس با امپریالیسم تر و با خشونت بسیار کمی خیرخواهانهامپراتورانه

ایاالت کار در نهد که از سوی جنبش نومحافظهگری عریانی پیش میاستوار بر نظامی
 شود.تبلیغ می متحد

در  است. متحد ایاالتوفصل این مسئله درون خود البته آوردگاه واقعی برای حل

های مدنی و این درک این باره کورسوی امیدی وجود دارد زیرا کاهش شدید آزادی

ی مستحکمی ی امپریالیسم در خارج استبداد در داخل است پایهدیرینه که هزینه

منشور کم مقاومت از جانب آنانی که به آورد، دستبرای مقاومت سیاسی به وجود می
انطباق امور با قانون اساسی متفاوت از اکثریت  شان بهواقعًا معتقدند و نگاه حقوق

کم به . چنین افرادی دستانددیوان عالی حاکمکاری است که اکنون بر نومحافظه

ی بنیادگراهای مسیحی که اکنون نفوذی اهریمنی در حکومت دارند پرشمارند. اندازه

وضعی ضد ویژه در میان رهبری )که در کل مهایی درون اکثریت مسیحی، بهنشانه

و  مسیحیکه منزوی کردن بنیادگرایان مبنی بر اینطلبی دارد(، وجود دارد جنگ

ی متفاوتی از مسیحیت که حامی رواداری مذهبی و همزیستی همعرفی چهر

 آمیز با دیگران است، یك فرمان اخالقی است.مسالمت

توجه مشکالت کنونی موجود در الگوی نولیبرال و خطری که این الگو اکنون م

تواند برساختن منطق بدیلی از منطق سرزمینی قدرت کند میمی متحدایاالت خود 

تر کند. رخ دادن یا ندادن چنین چیزی به طور جدی به توازن نیروهای را حتا ضروری

کننده نباشد اما نقش بستگی دارد. شاید این مسئله تعیین متحدایاالت سیاسی درون 

ی جهان فقط معی ما بازی خواهد کرد. در این باره، بقیهی فردی و جبزرگی در آینده

توان تواند به تماشا بنشیند، منتظر بماند و امیدوار باشد. اما یك چیز قطعی را میمی

تواند کمکی کند و نه کمك گفت. امریکاستیزیِ فراگیر از سوی مابقی جهان نه می

دیلی هم در مورد امور داخلی و برای برساختن ب متحدایاالت خواهد کرد. آنانی که در 

توانند هایی که میها و حمایتکنند به تمام همدلیهای خارجی پیکار میهم درگیری

طور که دیالکتیك داخل/خارج چنین کنند. درست همانبه دست بیاورند توجه می
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کند، عکس آن دیالکتیك کارانه بازی مینقش اساسی در ساخت امپریالیسم نومحافظه

 شی اساسی در سیاست ضدامپریالیستی دارد.نیز نق
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سخن  یاتیتقلب مال یبرا یتیفرامل یهاثروتمندان و شرکت یهاتیاختصار از فعالمقاله به نیدر ا
خود باعث  ینوبههاست و بهدولت یاتیمال یهیانهدام پا هاتیفعال گونهنیا آمدیگفت. پ میخواه

روزافزون  یبراقتصاد و کاهش نابرا یاداره یکه برا یمال یهااستیاز س یاریبس یتا اجرا شودیم

 یمال یرقانونیغ یهاانیمقاله ازجر نیدشوار شود. ما درا اریحداقل بس رممکنیاست اگر نه غ یضرور

[ سخن 3]یمال یرقانونیغ انی[ و جر2]یاتی[، فرار مال1]اتیب از پرداخت مالاز اجتنا نیچنو هم

بحث  یات وجود دارد ولیبه حداقل در مال دنیرس یبرا یاکه مسابقه رسدیگفت. به نظر م میخواه

 نیمدت از اکه در کوتاه یکسان یهمگان است حت انیبه ز یرقابت نیاست که چن نیمقاله ا نیما درا

 .شوندیمند مرب بهرهمخ یاستراتژ
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 مقدمه. 1

( نوشت که 639، ص 5کتاب  2007سال پیش آدام اسمیت ) 250حدود 

های خود و درآمدی های هر دولت باید برای حمایت از دولت به نسبت تواناییرعیت»

در « آورند، مشارکت نمایند.که در تحت نظارت و حمایت همان دولت به دست می 

تر ای نزدیکاین عبارت مشخص است که اسمیت مدافع آن چیزی است که در دوره

شود یعنی نام برده می« های تصاعدیمالیات»به زمان کنونی از آن تحت عنوان 

نسبت باالتری بپردازند. بعید نیست تری دارند باید مالیات بهکسانی که درآمد بیش

آمدهای رفاهی و یا اثرش برای کاهش از نابرابری نبوده ت از این پیکه منظور اسمی

اصول کلی » چه که باشد ولی تردیدی نیست که اسمیت این نکته را با توجه به آن

نامد مطرح کرده است. اگر توجه کنیم که از نگاه اسمیت چرا دولت مدنی می« مالیات

تقد است که ثروتمندان مسئولیت شود که چرا او معگاه روشن میگیرد، آنشکل می

ی چنین دولتی دارند و چرا باید برای حمایت از چنین تری برای ادارهمالی بیش

ی اول جا باید به چند نکته توجه کنیم. نکتهتری بپردازند. در ایندولتی مالیات بیش

ز شود این است که اچه از سوی مدافعان اسمیت معموالً نادیده گرفته میاین که آن

تواند وجود داشته باشد. دیدگاه اسمیت، بازار بدون دولت مدنی وجود ندارد و نمی

به دست آوردن اموال گسترده و ( »550ص  4، کتاب 2007دهد )اسمیت ادامه می

جا با صداقت او در این«. کندباارزش وجود تأسیس یک دولت مدنی را اجباری می

ی عمدتاً به این دلیل مورد نیاز است تا از دولت مدن»کند که دیدگاه خود را مطرح می

هر جا که دارایی نباشد به دولت »دهد او ادامه می«. مالکیت خصوصی حمایت کند

( اسمیت قدمی 553ص  4، کتاب 2007در همین بررسی )« مدنی هم نیازی نیست.

حکومت مدنی تا جایی که برای دفاع از امنیت دارایی و »نویسد فراتر گذاشته و می

شود در واقعیت برای دفاع از ثروتمندان دربرابر فقرا تأسیس الکیت تأسیس میم

شود، یعنی برای دفاع از کسانی که دارایی دارند در مقابل آنان که فاقد این می

کرد این ایده که چه که اسمیت از آن دفاع میدر چارچوب آن« ها هستند.دارایی

از نظر اخالقی درست و از نظر عملی هم  تری بپردازندثروتمندان باید مالیات بیش

ی گذشته شود. با این وصف شماری از تغییراتی که در چهار دههناپذیر میاجتناب

های فراملیتی چنین بنگاهدهد که ثروتمندان و همها اتفاق افتاد نشان میدراین حوزه
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ا دولت، به نظر اند. در پیوند ببه مباحثی که دراوایل قرن نوزدهم وجود داشت بازگشته

های فراملیتی این است که رسد که پیام پنهانی عملکرد ثروتمندان و بنگاهمی

توانیم بدون آن زندگی کنیم و از همه توانیم با آن ـ دولت ـ زندگی کنیم، نمینمی»

گونه ولی چه« ی آن را تأمین کنیم.های مالی ادارهتر تمایلی نداریم که هزینهمهم

 اجازه بدهید به بررسی این پرسش بپردازیم.کنند؟ چنین می

 یاتیاستفاده و سوءاستفاده از نظام مال. 2
نظر شود صرفاگر از عبارات احساساتی و تقریباً بدون معنی که استفاده می

« ریزی مالیاتیطرح»و « رقابت مالیاتی»، «کارآمدی مالیاتی»کنیم، عباراتی چون 

یله و نیرنگی برای اجتناب از پرداخت مالیات و های بزرگ از هرحثروتمندان و بنگاه

ی مالیاتی همان ی این کار البته تضعیف پایهگیرند و نتیجهفرار مالیاتی بهره می

ها در برابر فقرا شکل گرفته های مدنی است که به بیان اسمیت برای دفاع از آندولت

گویند که انی میزبهای فراملیتی به زبان بیاست. در واقع ثروتمندان و بنگاه

ها تشکیل شده است، توانند با همان نهاد مدنی که درواقع برای حمایت از آننمی»

ها های عظیمی که در تملک دارند آندر عین حال با توجه به دارایی« زندگی کنند.

قادر به زندگی نیستند. به این « دولت»دانند که بدون همان خود بهتر از هرکسی می

ی گذشته کوشیدند همان های فراملیتی در چهار دههن و بنگاهمنظور ثروتمندا

گر کناری آن را به تسخیر خود درآورند و این دقیقًا های نظارتنهادهای مدنی و نظام

ما »ی پیچیده اند. و اما در پیوند با بخش اول این رابطهکاری است که کرده

ای برای رسیدن به ورها مسابقهی کشتقریباً در همه« توانیم با دولت زندگی کنیمنمی

های فراملیتی درجریان است. بعید نیست در حداقل مالیات از ثروتمندان و بنگاه

مدت این مسابقه برای رسیدن به حداقل به نفع اقلیتی ثروتمند تمام شود ولی کوتاه

تردیدی نیست با تضعیف اساس مالی دولت در درازمدت این کار به زیان همگان از 

های فراملیتی است. از سوی دیگر با توجه به بخش مین ثروتمندان و بنگاهجمله ه

توانیم بدون ما نمی»های فراملیتی که ی ثروتمندان و بنگاهدیگری از پیام پوشیده

داری ثروتمندان و فوق تقریباً در اغلب کشورهای سرمایه« دولت زندگی کنیم



 احمد سیف 54 

از سویی برای این که همین اند. کرده« خصوصی»ثروتمندان درعمل سیاست را 

یم دهندگان بخش خصوصی وابسته نباشند بانک مرکزی ایجاد کردهها به وامدولت

های مالی به احزاب سیاسی در ها در امریکا و کمکایستولی از سوی دیگر البی

های تصاعدی در انگلستان از سوی ثروتمندان شرایطی فراهم کرده است که مالیات

ای و رانتی عالوه مالیات بر درآمدهای سرمایهشدت تضعیف شده و بههمین کشورها به

شدت کاهش یافته است. معکوس کردن تصاعدی بودن مالیات بر درآمد یکی از به

زند. به جای این که با عواملی است که به کسری بودجه در این کشورها دامن می

دولتی بیان کنیم تا اقتصاد  های دولت را به زبان پولاستفاده از امکانات دولتی کسری

های مرکزی تقریبًا درهمه جا پول تازه تولید کرده به مسیر رونق بیفتد، بانک

تر ها در اقتصاد بیشدهند و به این ترتیب، میزان بدهیدراختیار بخش بانکی قرار می

(. برای این که این 1، فصل 2015، فصل هفتم، هودسون، 2016شود )استندینگ می

شن شود بد نیست اشاره کنم که دهمین سالگرد ورشکستگی لی من برادرز را نکته رو

چنان به نحو نگران ایم ولی رشد اقتصادی در اقتصاد جهان همپشت سر گذاشته

ها ادعا بر این بود که تر از روند تاریخی آن است. در اغلب این سالکننده ای کم

کند ولی خبر ن از بحران سر میآمداقتصاد جهانی در موقعیت رونق نسبی و برون

ها دالر آمدن از رکود تریلیونداریم که میزان بدهی در همین اقتصاد درحال برون

( بین 1، ص 2015کینسی )ی جهانی مکتر شده است. براساس برآورد مؤسسهبیش

 57میزان بدهی در اقتصاد جهان  2014و فصل دوم سال  2007فصل آخر سال 

رقم بدهی جهانی را  2016( برای سال 2016ر شده است. دانکن )تتریلیون دالر بیش

کینسی ی مکچه مؤسسهتریلیون دالر از آن 101کند که تریلیون دالر ذکر می 300

تر است. براساس این برآوردها از سال اعالم کرده، بیش 2014برای فصل دوم سال 

دالر افزایش یافته  تریلیون 213به این سو، میزان بدهی در اقتصاد جهان  2000

تریلیون  33.5است. در طول همین مدت میزان تولید ناخالص در اقتصاد جهان از 

رسید. به این ترتیب  2015تریلیون دالر در  74تر از به اندکی بیش 2000دالر در 

 3.5اگرچه تولید ناخالص جهان درطول این مدت دوبرابر شد بدهی دراقتصاد جهان 

 400تر از . درنتیجه نسبت بدهی به تولید ناخالص جهان بیشبرابر رشد داشته است

درصد شده است. توجه داشته باشیم که در طول این مدت اغلب کشورهای 
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های ریاضتی را برای کنترل بدهی در پیش گرفته بودند تا داری سیاستسرمایه

هرچه  گیری بالفاصله این است کهنگذارند میزان بدهی افزایش پیدا کند. یک نتیجه

که ادعای مدافعان این سیاست مخرب ریاضتی باشد، واقعیت این است که در رسیدن 

ترین هدف خود این سیاست در همه جا با شکست کامل روبرو شده است. در به عمده

شدت عین حال باید اشاره کنیم که این سطح از بدهی در اقتصاد جهان به

نامساعدی در یکی از متغیرهای مالی و  کننده است و بعید نیست با اندک تغییرنگران

کنترل دگرسان شود. در ضمن این وضعیت بر این داللت پولی به یک بحران غیر قابل

« با اندکی مبالغه آلوده است.»آمدن از رکود به قول معروف دارد که ادعای برون

تردیدی نیست که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی هم در این تحوالت 

ی جدی و احتمالی این سطح از بدهی این است که تأثیر نیست. یک مخاطرهیب

های فراملیتی برای تداوم فرار مالیاتی و اجتناب ی ثروتمندان و بنگاهبندبازی ماهرانه

ها یک سازوکار دایمی ایجاد ی مالیاتی دولتتر پایهاز پرداخت مالیات با تضعیف بیش

اش آمدهای مخربی پیو ریاضت مالی با همهبدهی ایجاد کرده است. از یک س

های ریاضتی هم باعث آمدهای رکودی سیاستگیر شده است و از سوی دیگر پیهمه

ی عمومی بر این بود که شود. تا مدتی پیش عقیدهها میتر شدن سطح بدهیبیش

تر گاه به حدی نخواهد رسید که از امکانات بازپرداخت دولتی بیشبدهی دولت هیچ

ها گزاره استوار بود که بانکای که قرار بود این چنین باشد بر این پیشباشد. شیوه

ی پول در اقتصاد گری دارند و قرار بود بانک مرکزی تنها تولیدکنندهنقش میانجی

داری باشد. در حال حاضر، حتی بانک مرکزی بریتانیا هم دیگر این وار سرمایهنمونه

ی (. درباره2015، جاکاب و کومهاف، 2014لی و دیگران، دیدگاه را قبول ندارد )مک 

( از 2، ص 2014داری مک لی و دیگران )چگونگی خلق پول در اقتصاد مدرن سرمایه

ها در اقتصاد مدرن مربوط گویند. اولین کژفهمی به نقش بانکدو کژفهمی سخن می

هایی را که یعهکنند، که ودعنوان میانجی عمل میسادگی بهها بهبانک»شود، می

نظر مک لی و دیگران با «. دهندگذارند قرض میها میاندازکنندگان در اختیار آنپس

هاست که ی بانکوسیلهدهی بهکند و معتقدند که در واقع واماین نگاه سنتی فرق می

(. دومین کژفهمی هم به نقش بانک مرکزی 1کند )همان، ص ها را ایجاد میودیعه



 احمد سیف 56 

های مرکزی صرفاً با کنترل پول بانک»کنند که و دراین جا اشاره میشود مربوط می

ها را ها و ذخیرهی پولی ـ میزان واماصطالح دیدگاه اصل فزایندهبانک مرکزی ـ به

این توصیف واقعی از »(. درحالی که در جهان امروز، 2)همان، ص « کنند.تعیین می

در ضمن میزان ذخیره هم هیچ ی خلق پول، نیست. گذرد و نحوهچه که میآن

های کند و حتی بانک مرکزی میزان ذخیرهدهی ایجاد نمیمحدودیتی برای وام

(. به این ترتیب، اگر جریان خلق پول در 2)همان، ص « کندموجود را تعیین نمی

ست که در باال توصیف شد در آن صورت این احتمال ایداری به گونهاقتصاد سرمایه

ها که میزان بدهی به جایی برسد که از توان بازپرداخت دولتجدی وجود دارد 

تر باشد در نتیجه افزایش میزان بدهی برخالف دیدگاه اقتصاددانان کینزی و بیش

 تری باشد.مراتب جدیپساکینزی مشکل به

تمایز بین اجتناب از پرداخت مالیات )که قانونی است( و فرار مالیاتی )که 

آمد هردو یکسان است و موجب کاهش ناچیز است ولی پیغیرقانونی است( بسیار 

گذارند که باید از سوی شوند و شکافی به جا میها میدرآمدهای مالیاتی دولت

 2008خصوص پس از بحران مالی بزرگ تر پر شود. بهدیگران با پرداخت مالیات بیش

ریاضت  ها سیاستها پس از آن که باعث شد اغلب این دولتو کسری مالی دولت

اقتصادی را در پیش بگیرند، این دو مقوله به قول معروف، به صورت، نماد همان 

ای درآمده پردازان و اقتصاددانان حرفهبرای سیاست« فیل دراتاق»ی معروف استعاره

دانند که اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی در مقیاس است. تقریباً همگان می

ی هیچ اقدام مؤثری برای کاستن از این حجم عظیم درآمدهای افتد ولعظیم اتفاق می

، 2013المللی پول )گیرد. صندوق بینآید انجام نمیی دولتی که به دست نمیبالقوه

های فراملیتی به ی بنگاهوسیلهاجتناب از پرداخت مالیات به» ( می پذیرد که 4ص 

در این گزارش «. استها درآمده صورت ریسک اصلی درآمدهای مورد نیاز دولت

ی مالیاتی عظیمی هستیم و انتقال شاهد از دست رفتن پایه»خوانیم که چنین میهم

های تجاری و اقتصادی جا که فعالیتشود از آنسود و جدایی مالیاتی که پرداخت می

( ولی 42، ص 2016بانک جهانی )«. افتد بسیار گسترده استها اتفاق میدر آن

درصد  50تقریباً »کند که المللی پول به این مشکل اشاره میبینشدیدتر از صندوق 

ضمن « از درآمدهای مالیاتی به خاطر اجتناب از پرداخت مالیات ازدست می رود.
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، ص 2013[ )4گویی وابسته به دولت امریکا]ی پاسختأیید برآورد بانک جهانی، اداره

ها که به خاطر یاتی از بنگاهمقدار درآمد مال 2011در سال »کند که ( گزارش می10

میلیارد دالر بود که معادل کل درآمد  181.4اجتناب از پرداخت مالیات ازدست رفت، 

ی افراد از های ناشی از استفادهزیان« مالیاتی دولت فدرال در همان سال است.

ترین ( تازه2016های مالیاتی هم باید به این رقم اضافه شود. ماتیوس )پناهگاه

ی مالیات کند که براساس برآورد ادارهدهد و اضافه میدها را به دست میبرآور

اش برای دولت ای است و هزینهفعالیت بسیار گسترده« فرار مالیاتی[ »5داخلی]

میلیارد دالر بود. اکسفام  458طور متوسط سالی به 2010تا  2008فدرال در طول 

لب مالیاتی هر ساله برای دولت تق»( معتقد است که 1، ص 2017ی امریکا ) شعبه

( ولی برآورد 1، ص 2014ون هیک و دیگران )«. میلیارد دالر هزینه دارد 135امریکا 

ی وسیلهی فرار مالیاتی بهدهند و معتقدند که هزینهتری به دست میبسیار بیش

ی کنند، برای دولت فدرال سالهای مالیاتی استفاده میها و افرادی که از بهشتبنگاه

( معتقد است که زیان فرار مالیاتی برای دولت 2017ترنر )«. میلیارد دالر است 184

آمدهای رکودی فرار مالیاتی میلیارد دالر است. در عین حال پی 188فدرال سالی 

تری که دیگران مجبور به های بزرگ خود را به صورت مالیات بیشثروتمندان و بنگاه

د. ما به برآوردهایی در خصوص امریکا اشاره سازپرداخت آن هستند نمایان می

خواهیم کرد ولی دلیلی نداریم که اوضاع در دیگر کشورها هم به همین صورت نباشد. 

ی امریکایی برای جبران درآمد مالیاتی که دهندهبرآورد شده است که هر مالیات

الر مالیات د 1259طور متوسط سالی رود باید بهی فرار مالیاتی از دست میوسیلهبه

طور شود که واحدهای کوچک تجارتی هم بهتر برآورد میتر بپردازد. از آن مهمبیش

تر بپردازند تا درآمدهای ازدست رفته به دالر مالیات بیش 3923متوسط باید سالی 

های بزرگ جبران شود )ون هیک و دیگران، خاطر فرار مالیاتی ثروتمندان و بنگاه

آمدهای ت اضافی که باید پرداخت شود بدون تردید پی(. این مالیا1، ص 2014

ای که واحدهای شود و مالیات اضافهرکودی دارد و باعث کاهش تقاضا در اقتصاد می

کند و احتمااًل زایی را با مشکل روبرو میپردازند فرایند اشتغالکوچک تجارتی می
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رونق بدون »ازجمله به این خاطر است که شماری از پژوهشگران اقتصادی از 

 گویند.سخن می« اشتغال

اختصار وارسیدیم واقعیت این است که هر نظام عالوه بر نکاتی که در باال به

طور کارآمدی تنظیم شده و اقتصادی پایدار به ضرورت به یک نظام مالیاتی که به

 زمان چند نیاز را رفع کند:عمل نماید نیاز دارند. این نظام مالیاتی باید هم

 یع درآمد و ثروت و مبارزه با فقربازتوز 

 های عمومی و برای بهبود و تدارک منابع مالی الزم برای تأمین مالی پروژه

 تداوم توان رقابتی اقتصاد.

  حفظ و گسترش بهداشت و آموزش عمومی. امکانات آموزشی با کیفیت که

هبود ها در اقتصاد بشد تا سطح مهارتراحتی در دسترس همگان باشد، موجب میبه

شود و هم امکانات بالقوه تر میوری کار هم رشد اقتصادی بیشیابد و با بهبود بهره

 برای فراراز فقر آماده خواهدشد.

 ی انسانی که نتیجه اش بهبود بازدهی کار است و در نتیجه انباشت سرمایه

شود و هم این که در بازارهای رقابتی جهانی با توان تر میهم اقتصاد پرقدرت

 تری قادر به رقابت خواهد بود.بیش

عنوان یک نمونه نگاه کنیم. نظام مالیاتی فعلی به اگر به وضعیت در امریکا به

دهد تا مالیات بر سودی که در خارج از امریکا به دست های فراملیتی اجازه میبنگاه

ن به تعویق بیندازند. البته این ظاهر قضیه است و ای« نامعلومی»آمده را برای مدت 

های چیزی است که قانون درامریکا برآن داللت دارد ولی در عمل با استفاده از سوراخ

دهند که درعمل به های فراملیتی آن را چنان کش می[ دراغلب موارد بنگاه6قانونی]

شود نه این که درکدام کشور به آید که سود در کجا گزارش میاین صورت در می

سازی به های حسابداری ـ احتماالً حسابتکنیکجاست که دست آمده است. در این

شود. تر است ـ بسیار مفید و برای تسهیل فرار مالیاتی کارساز میواقعیت نزدیک

 80های فراملیتی امریکایی بنگاه 2012کند که در ( گزارش می5، ص2016اکسفام )

میزان از  اند واینهای جهانی خود را در برمودا گزارش کردهمیلیارد دالر از سود

تر مجموع سودی که در ژاپن، چین، آلمان، و فرانسه برای آن سال گزارش شده بیش

به « سود»است. این نکته را هم اضافه کنم بر این روایت، در اقتصادی این میزان 
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تنها شش میلیارد دالر گزارش  2015دست آمد که کل تولید ناخالص داخلی آن در 

 [7شده است.]

( در پیوند با اقتصاد جهان برآوردی به دست 2011اتی )عدالت مالی شبکه

تریلیون دالر است  3.1شود که میزان کل فرار مالیاتی برآورد می»افزاید دهد و میمی

اش هم وجود درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان است و علت اصلی 5.1که حدود 

در یک « دارند.های جهان وجود ی اقتصادای است که در همههای سایهاقتصاد

( که در همان شبکه پژوهش 5، ص 2012روزرسانی از همان برآورد، هنری )به

های مالی در دهد. وی در اشاره به میزان داراییآورتری ارایه میکند ارقام هراسمی

تریلیون دالر درسال  32تا  21براساس برآورد ما، حداقل »گوید که اقتصاد جهان می

چنان بهشت مالیاتی که هم 80داخت هیچ مالیاتی در حدود تقریباً بدون پر 2010

براساس برآورد هنری کشورهای « گذاری شده است.کنند، سرمایهگسترش پیدا می

میلیارد دالر زیان مالیاتی از این فرارهای  160تا  120احتمااًل سالی »در حال توسعه 

تر است بیش OECDهای جهانی کشورهای عضو مالیاتی دارند که از کل کمک

های های فراملیتی بزرگ جهانی دراین بهشتی فعالیت بنگاه(. درباره19)همان، ص 

تفصیل بررسی کرده و ( این موضوع را به1، ص 2015مالیاتی، مکاینتایر و دیگران )

تریلیون دالر از سودهای خود را به  2.1بیش از  500های فورچون معتقدند که بنگاه

شود که اند. عالوه برآن برآورد میهای مالیاتی خواباندهبهشت منظورهای مالیاتی در

شده براساس قوانین جاری خود مالیات اگر دولت امریکا بتواند از این سودهای پارک

تربه دولت فدرال میلیارد دالر مالیات بیش 620باید در کل  500بگیرد فورچون 

های قانونی و غیرقانونی راخ(. ناگفته روشن است اگر این سو2بپردازند )همان، ص 

مسدود شود و این میزان درآمد از دست رفته بازیافته شده و بعد برای بهبود 

شک دراقتصاد امریکا گذاری شود بیهای در حال فروپاشی امریکا سرمایهزیرساخت

( 1، ص 2015ها فرصت شغلی تازه ایجاد خواهد شد. اندرسون و کلینجر )میلیون

های یزان درآمد برای تعمیر کل سیستم فاضالب در امریکا و نظاممعتقدند که این م

ی توان همهماند که با آن میکنترل توفان کافی است و تازه اضافه هم باقی می

های عمومی در سرتاسر ی پارکسدهای خطرناک موجود را بازسازی کرد و همه
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ی توان همهمی»ماند میچه که باقی دهند، با آنامریکا را هم مرمت کرد. و ادامه می

ای که (. با این همه به شیوه2های در حال فروپاشی را بازساخت )همان، ص پل

شود غیر محتمل است داری مدیریت میسیاست در امریکا و دیگر کشورهای سرمایه

گونه از پرداخت مالیات که شاهد چنین تغییراتی باشیم. جزییات تکنیکی این که چه

گیرد در این مقاله مد نظر گونه صورت مییا فرار مالیاتی دقیقاً چه کنند واجتناب می

نیست بلکه هدف ما جلب توجه به مصایب و مشکالت متعددی است که این دو 

کند. ی اقتصاد ایجاد میچه که باید پرداخت شود در ادارهی عدم پرداخت آنشیوه

تری داریم ولی ات آماری گستردهی امریکا اطالعبالفاصله باید اضافه کنم اگرچه درباره

داری در این مشکل نه مشکلی امریکایی بلکه درواقع مشکلی در پیوند با نظام سرمایه

العملی سراسری برای مقابله با این طاعون مدرن جهان است و به همین خاطر عکس

الزم و ضروری است. به گمان من در نظام مالیات جهانی ما یک مشکل ساختاری هم 

ها این نظام را تدوین کرده باشیم و آن این که به جای این که بر اساس واقعیت داریم

جا این ایم. منظورم از روایت و افسانه در اینبراساس روایت و افسانه آن را ساخته

ی یک بنگاه ازای هر شعبهتوانیم میزان سود را بهاست که فرض براین است که می

س هم مالیات بگیریم. ولی در عمل با لشکری از فراملیتی مشخص کنیم و بر آن اسا

شویم که هرگونه که به نفع بنگاه رو میای و متخصصان مالی روبهحسابداران حرفه

کنند. ناگفته روشن است که سود ی دیگر منتقل میباشد سود را از یک نقطه به نقطه

ات بر سود ندارد و شود که نرخ مالیات پایینی دارد یا اصالً مالیبه مناطقی منتقل می

جا نرخ شود که در آنای متمرکز میها هم در منطقههای فعالیتبه عوض هزینه

تواند سود شده میهای متورمازای آن هزینهنسبت باالست و بنگاه به مالیات به

تری بپردازد. پیش از آن که به مراتب کمکند و درنتیجه مالیات به« گزارش»تری کم

های امریکایی سودی که بنگاه 2010زم اجازه بدهید اشاره کنم که در این نکته بپردا

تولید ناخالص  %1600و  %1643در برمودا و جزایر کیمن گزارش کردند به ترتیب 

ی (. بدون تردید اگر اراده14داخلی این کشورها بود )مکاینتایر و دیگران، همان، ص 

شکنانه را وضوح قانونهای بهتگونه فعالیتوان اینسیاسی وجود داشته باشد می

ایم تر هم اشاره کردهی سیاسی به دالیلی که پیشمتوقف کرد ولی متأسفانه این اراده

های شود این است که بنگاهای که از پرداخت مالیات اجتناب میوجود ندارد. شیوه
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ک کنند. یک شعبه که معموالً در یبنگاهی استفاده میهای درونفراملیتی از وام

کند ای که در کشور دیگری فعالیت میبهشت مالیاتی به ثبت رسیده است به شعبه

دهنده ی وامگیرد. شعبهپردازد و طبیعتاً به ازای آن وام نزول هم میوام کالن می

چون در یک بهشت مالیاتی به ثبت رسیده به ازای درآمدی که دارد مالیات 

موالً میزانش بسیار ناچیز است. از سوی دیگر پردازد یا اگر هم مالیات بپردازد معنمی

ای که ازای بهرهوام گرفته است به« خودش»ستان که در واقع از ی وامشعبه

ی دوم پردازد. شیوهتری میمراتب کمگیرد و مالیات بهپردازد تخفیف مالیاتی میمی

گذاری متبنگاهی است. این نظام قیهای انتقالی درونی گسترده از قیمتاستفاده

شود. کار گرفته میسازی مقدار مالیات پرداختی بهبنگاهی عمدتاً برای حداقلدرون

ی نظام مالیاتی امریکا وجود دارد امکان بالقوه به تعویق مشکل دیگری که درباره

توانند برای مدت نامعلوم تعهدات ها میهاست که در عمل بنگاهانداختن مالیات

درصد از سود ناخالص 35ها باید ق بیندازند. بر روی کاغذ بنگاهمالیاتی خود را به تعوی

خود را که در هرجای جهان به دست آمده باشد، به صورت مالیات به دولت فدرال 

ها بخواهند سود را شود که بنگاهبپردازند. ولی این نرخ مالیاتی تنها موقعی اعمال می

های شود همان طور که تخفیفنمی گونهبه داخل امریکا منتقل کنند. درعمل اما این

شود که مبلغی دهد. برآورد میوضوح این چگونگی را نشان میبه 2004مالیاتی سال 

« طور دایمی در خارج از امریکابه»ها حدود دو تریلیون دالر از سود بنگاه

پردازد. البته گذاری شده است و به همین دلیل به دولت فدرال مالیاتی نمیسرمایه

طور مصنوعی مالکیت ها بههای دیگری هم برای تقلب مالیاتی وجود دارد. بنگاهشیوه

کنند و های مالیاتی منتقل میهای کاغذی ثبت شده در بهشتها را به بنگاهدارایی

ی اوگلند توانم به دست بدهم ساختمان پنج یا شش طبقهای که میترین نمونهجالب

المللی درآن ساختمان شعبه بنگاه بین 18857»در جزایر کیمن است که از قرار 

های کاغذی منتقل برای نمونه یک دارایی فکری ممکن است به یکی از بنگاه«. دارند

کند به خاطر استفاده از آن دارایی شود و بعد بنگاهی که در داخل امریکا فعالیت می

سود مشمول فکری مجبور است به آن بنگاه کاغذی حق استفاده از آن بپردازد که از 

شود ولی روشن است که بنگاه کاغذی موجود در مالیات آن بنگاه در امریکا کسر می
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ای که در کشوری پردازد. شعبهیک بهشت مالیاتی به خاطر این درآمد، مالیاتی نمی

ی کاغذی موجود در یک بهشت نسبت باال قراردارد از یک شعبهبا میزان مالیات به

اش پردازد که از سود مشمول مالیاتهای بهره باال میتی نرخگیرد و حمالیاتی وام می

پردازد. دهنده مالیاتی نمیشود و باز به همان شکل سابق بنگاه کاغذی وامکسر می

ی بنگاه که در ها این است که شعبهسازیی این نوع حسابی همهآمد حسابدارانهپی

مراتب تری دارد و طبیعتاً مالیات بهکند درآمد قابل مالیات هرچه کمامریکا فعالیت می

ای که حاکم است البته آمارهای کاری گستردهپردازد. با توجه به مخفیکمتری می

کنند ها پژوهش میرسمی و دولتی نداریم ولی پژوهشگرانی که در این حوزه

کند که در طول ( اشاره می2016اند. اکسفام )تأملی به دست دادههای قابلبرآورد

ازای هر دالری که به صورت مالیات به بنگاه بزرگ امریکایی به 50، 2014تا  2008

های دالر از دولت به صورت وام، ضمانت وام، و کمک 27اند دولت فدرال پرداخته

هاست شور هنوز چه بسیار نکتهی این بازی آفمالی دیگر دریافت کردند. البته درباره

دارد و آن این که سازوکاری گمان ما تردید برنمیکه باید گفته شود ولی یک نکته به 

های بزرگ ایجاد شده تا شاهد فراخیزش درآمد و ثروت از فقرا به ثروتمندان و بنگاه

 فراملیتی باشیم.

از آن « رقابت مالیاتی»چه که معموالً تحت عنوان ها که بگذریم آناز این نکته

های کار برای گسترش بهشتهای پوشیده و آششود درواقع کوششسخن گفته می

های مدرن را زیر ضرب گرفته ی مالیاتی دولتمالیاتی است که درکل خویش پایه

 است.

بنگاه بزرگ  258اند که یک گروه شامل ( گزارش کرده2017گاردنر و دیگران )

درصد داشتند که اندکی  21.2امریکایی برای هشت سال نرخ مالیاتی مؤثری معادل 

بنگاه بزرگ جهانی هیچ مالیاتی در  18تر بود. که باید بپردازند بیشاز نصف مالیاتی 

پنجم از کل ـ هم نرخ بنگاه بزرگ دیگر ـ حدود یک 48طول این مدت نپرداختند و 

 درصد بود. 10تر از مالیات مؤثرشان کم

شود ولی تکرار در ادبیات اقتصادی تکرار میهای مالیاتی بهاستفاده از پناهگاه

گیرد. بدون این که وارد جزییات بشوم کاری صورت نمیابله با آن تقریباً هیچبرای مق

های مالیاتی این است که این امکان را آورد بهشتترین دستباید بگویم که عمده
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دهند تا مالیات کشور دیگری را های بزرگ قرار میدراختیار ثروتمندان و بنگاه

 ند؟کنگونه این کار را مینپردازد. ولی چه

دهد که این های مشخصی به دست می( در کتابش نمونه2016بروکز )

اختصار اشاره گیرد. بد نیست به چند نمونه بهگونه انجام میهای مالیاتی چهتقلب

 کنم.

فروشی بسیار معروف و گسترده در بریتانیا ـ بوتز ـ به  یک خرده 2007در سال 

ی که مالکان جدید کردند این بود که مالکیت یک بنگاه سوییسی درآمد. اولین کار

ناگهان مقدار بسیار زیادی ـ چندین میلیارد پوند ـ وام گرفت که بر آن اساس بوتز به 

شود. ای که البته از سود مشمول مالیات بوتز کسر میالبته که باید بهره بپردازد، بهره

لی خبر داریم که دهد ودهنده از خودشان بود تغییری در اصل ماجرا نمیاین که وام

ازای بیش از یک میلیارد پوند سود، فروشی بهاین خرده 2011-2010درسال مالی 

( یعنی یک نرخ مؤثر 19، ص 2016میلیون پوند مالیات پرداخت )بروکز،  59تنها 

 مالیاتی که از شش درصد هم کمتر است.

است که در گو یک بنگاه بزرگ فروش نوشیدنی ی بنگاه دیهی دیگر دربارهنمونه

هلند یک بنگاه کاغذی به ثبت رسانده که مالکیت برندهای گوناگون ازجمله ویسکی 

سازی کنترل معروف جانی واکر به آن منتقل شده است. سپس متخصصان حساب

ی این مشروبات در اسکاتلند حداقل های تولیدکنندهامور را دردست گرفته و بنگاه

های های حاصله با استفاده از این تکنیکدپردازند چون سومیزان مالیات را می

 شود.سازی به هلند منتقل میحساب

دهد که برای شور، لوکزامبورگ خدمات زیادی ارایه میدراین دنیای کدر آف

کند. خواهند در پرداخت مالیات تقلب کنند امکانات زیادی فراهم میکسانی که می

و به این ترتیب یک بنگاه جهانی از های مادر یکی از این خدمات است ایجاد بنگاه

های متعدد در کشورهای دیگر باشد. یادآوری کنم که تواند مالک بنگاهیک کشور می

های تحت مالکیت خود دریافت ازای درآمد سهام که از شعبههای مادر بهاین بنگاه

رسند به ازای پردازند. حتی وقتی این شعب به فروش میکنند، مالیاتی نمیمی

ای که ممکن است به دست آمده باشد، هم مالیاتی پرداخت آمدهای سرمایهدر
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شود. های ساکن خارج مشمول مالیات نمیعنوان بنگاهها بهشود. سود این شعبهنمی

ها مالیات کوشند از آنرسند میها به ثبت میالبته در کشورهایی که این شعب در آن

رها کنیم که دیگر مزایای اجتناب از پرداخت بگیرند. البته اگر قضیه را در همین جا 

توجهی وجود ندارد پس اجازه بدهید به یک بهشت مالیاتی دیگر ـ مالیات قابل

ام توضیح بدهم. سوییس چه که تاکنون گفتهاش را با آنسوییس ـ اشاره کرده و ربط

حق حاکمیت »گونه وارد فرایند بدون این که جزییات را توضیح بدهم که چه

بلوک است که امکانات مالیاتی بسیار  26شود باید بگویم که شامل می« وشیفر

دهد در چند ( توضیح می94، ص 2016گونه که بروکز )دهند. همانجذابی ارایه می

ناگفته روشن است که اگر « . درصد است 2تر از نرخ مؤثر مالیاتی کم»بلوک سوییس 

کانات لوکزامبورگ و امکانات سوییس ـ را یک متقلب مالیاتی بتواند این دو ـ یعنی ام

شود. اجازه بدهید با با هم مخلوط کند امکانات فراوانی برای تقلب مالیاتی فراهم می

 استفاده از یک مثال این فرایند را توضیح بدهم.

ابتدا به ساکن متقلب مالیاتی که یک بنگاه انگلیسی است، یک بنگاه مادر در 

های مختلف بنگاه خود را به این بنگاه ند و مالکیت شعبهرسالوکزامبورگ به ثبت می

کند و منابع کند. این کمپانی مادر در سوییس یک شعبه افتتاح میمادر منتقل می

ی بعد این شود. در مرحلهمالی فراوانی از بریتانیا به این شعبه در سوییس منتقل می

ی پرداختی این شعبه هم بهره دهد وی دیگر وام میشعبه این منابع مالی را به شعبه

ی بنگاه مادر در سوییس ولی کند. شعبهرا از سود مشمول مالیات خود کسر می

در بریتانیا سودهای بنگاه مادر در « پردازد.درصد مالیات مؤثر می 2تر از کم»

های ساکن خارج از بنگاه»عنوان ای که در سوییس دارد بهلوکزامبورگ و شعبه

شود به اند و به این ترتیب، بنگاه انگلیسی قادر میپرداخت مالیات معافاز « بریتانیا

« جوییصرفه»ی بریتانیا بپردازد توجهی در مالیاتی که باید به دولت فخیمهمقدار قابل

 کند. حاال بگذارید این نمونه را با یک مثال واقعی ادامه بدهم.

بریتانیاست کوشید  چند سال پیش ودافون که یک شرکت معتبر مخابراتی در

یک بنگاه مخابراتی آلمانی را خریداری کند. اولین کاری که انجام گرفت در سال 

بنگاه راپیدویو به صورت یک بنگاه مادر در لوکزامبورگ به ثبت رسید. کمی  2000

میلیارد یورو را به بنگاه مادر  118بعد یک شعبه هم در سوییس افتتاح شد. ودافون 
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گذاری شد میلیارد یورو در کمپانی آلمانی سرمایه 74تقل کرد که در لوکزامبورگ من

میلیارد یورو هم به این بنگاه آلمان قرض داده شد.  44ی سوییس و از طریق شعبه

میلیون یورو از وامی که داده بود درآمد کسب کرد  897تنها سه ماه بعد بنگاه مادر 

که نرخ مؤثر مالیات « ن یورو بودمیلیو 7.3مالیاتی که به سوییس پرداخت شد تنها »

( در همان روز ولی یک 100)بروکز، همان ، ص « شوددرصد می 0.8بر درآمد آن هم 

ی قبل نرخ مؤثر میلیارد یورو دیگر بهره پرداخت شد که همانند دفعه 2.9سال بعد، 

 درصد بود. 0.8اش فقط مالیاتی

عده است. دراین راستا، آراپوگلو و دیگران این وضعیت استثنایی نیست بلکه قا

کنند ( به موارد متعددی که متقلبان مالیاتی در امریکا از آن استفاده می2013)

تر شود تا ثروتمندان غنیها باعث میگونه این تقلباند که چهگزارشی به دست داده

در پیوند باتعریف سوراخ مالیاتی »بشود. اولین کلک مالیاتی به نظر آراپوگلو و دیگران 

طور کلی هر آدم متوسطی که درآمدی داشته باشد طبق است. من و شما و به« درآمد

کند باید بخشی از آن را به صورت مالیات قوانین هر سرزمینی که در آن زندگی می

داریم که مخفف  PAYEبه دولت متبوع خود بپردازد. در انگلیس برای نمونه ما نظام 

Pay as you earn تان برسد ست یعنی مالیات شما قبل از آن که مزدتان به دستا

ی دیگری است ها ولی روال کار به گونهشود. برای ثروتمندان و بنگاهاز آن کسر می

درآمد ناشی از افزایش ارزش »[ دارند و هم 8«]منافع منتقل شده»ها هم آن

ه از مالیاتی که از مزد [. نرخ مالیاتی درآمد ناشی از افزایش سرمایه البت9«]سرمایه

تر است. افزایش بهای دارایی هم تا زمانی که دارایی موردنظر شود بسیار کمگرفته می

شود. اما به فروش نرسد و آن افزایش بها به صورت نقد درنیاید شامل مالیات نمی

عنوان دانیم که بخش ناچیزی از آن بهی کسانی که مزدهای بسیار باال دارند میدرباره

شود ولی بخش شود که مشمول مالیات بر درآمد میثبت می« مزد»یا « حقوق»

[ به 10توجهی از مزد و حقوق مدیران ارشد به صورت سهام و یا اختیار سهام]قابل

شده عنوان منافع منتقلهاست ولی بهشود که اگرچه مزد و درآمد آنها واگذار میآن

گونه که دهند که همانای مالیات مییهعنوان درآمدهای سرماشوند و بهثبت می

تر است. برای نمونه در امریکا مراتب کمتر هم گفته شد از نرخ مالیات بر مزد بهپیش
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 39.6گیرند متوسط نرخ مالیات بر مزد برای کسانی که در این گروه حقوقی قرار می

 شده ثبتدرصد است ولی وقتی همان سطح باالی مزد به صورت منافع منتقل

درصد است که حدود نصف نرخ مالیات بر مزد  20شود نرخ مالیاتی آن حداکثر می

های ی بعد دیگری ازاین تقلب( درباره4، ص 2016است. اندرسون و پیتزیگاتی )

 [11] های پرداخت به ازای کارآمدیهم درواقع پاداشدهند و آنمالیاتی گزارش می

تواند از میزان مالیات بنگاه کسر می شوداست که از سوی بنگاه وقتی پرداخت می

میلیارد  20بیست بانک بزرگ امریکایی بیش از  2015تا  2012ی شود. در فاصله

دالر به پنج مدیر ارشد خود پاداش به ازای کارآمدی پرداختند که البته شامل تخفیف 

واقع به درصد است در نظر بگیریم، در 35مالیاتی شد و اگر نرخ مالیات بر بنگاه را که 

اند، در کل در ازای حقوقی که به مدیران خود پرداختهها بهاین معناست که این بانک

اند. سومین تقلب ی دولتی دریافت کرده«یارانه»میلیون دالر  725طول چهار سال 

مالیاتی هم این است که مالیات به تعویق افتاده عمالً به صورت مالیاتی که پرداخت 

تر ای که گفتیم از مالیات بر مزد کمالیات بردرآمدهای سرمایهآید. مشود درمینمی

ها هم تا زمانی که دارایی به فروش نرسد و افزایش بها نقد است و افزایش بهای دارایی

گونه مالیاتی پردازد. اضافه کنم که نظام مالیاتی کنونی امریکا هیچنشود مالیاتی نمی

آراپوگلو و دیگران هم تقلب ایجاد ی به گفتهبر ثروت ندارد. چهارمین تقلب مالیاتی 

ای است. موقعیت کنونی به این صورت است که هرگاه شما مبلغی را های خیریهبنگاه

شود ی خیریه اختصاص بدهید آن مبلغ مشمول تخفیف مالیاتی میبه یک مؤسسه

روت هیچ اجباری ندارد که ث ی خیریهمؤسسه» ولی قانون کنونی به این صورت است 

دارد که ی مالیات داخلی مقرر مییافته را هزینه کند. در واقع قوانین ادارهتخصیص

گذاری شده در یک سال هزینه شود. و جالب این که درصد از دارایی سرمایه 5تنها 

های دیگر بشود و ضرورت قانونی تواند صرف پرداخت مزد یا هزینهدرصد می 5این 

« وعی شود که خیریه بر آن اساس تأسیس شده استوجود ندارد که حتماً صرف موض

مرا بگیر اگر »تقلب مالیاتی دیگر درواقع بیان بیرونی این ضرب المثل معروف است 

اند تا امکاناتی برای پنهان های مالیاتی ایجاد شدهبه سخن دیگر پناهگاه«. توانیمی

پناهگاه مالیاتی ها فراهم بشود. اگر یک کردن درآمدها برای ثروتمندان و بنگاه

توانند از آن استفاده ها میعنوان امکاناتی غیرقانونی اعالم نشود ثروتمندان و بنگاهبه
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کنند. حداکثر این که اگر مأموران مالیاتی بتوانند تقلب مالیاتی ناشی از استفاده از آن 

ت را شود تا مالیاپناهگاه را کشف کنند حداکثر این که از متقلب مالیاتی خواسته می

تر از طور متوسط کمی دیرکرد و احتماالً مقداری جریمه بپردازد. بهی بهرهاضافهبه

شود و به این ترتیب احتمال های مالیاتی هر ساله حسابرسی میدرصد از اظهاریهیک

عکس خبر [ به12های مالیاتی کشف شوند چندان قابل توجه نیست.]این که تقلب

اند که برای ایست مالیاتی در واشنگتن به ثبت رسیدهیالب 17500داریم که بیش از 

ایم و تر هم گفتهکنند. پیشگذاران در پیوند با مالیات فعالیت میتأثیرگذاری بر قانون

های فراملیتی در های مالیاتی در پیوند با مالیات بر سود بنگاهاضافه کنیم که سوراخ

یک بازی سیاسی است که از سوی  ییک خالء سیاسی وجود ندارند و درواقع نتیجه

شود. متخصصان مالیاتی فراوان که از صاحبان این منافع گسترده برعهده گرفته می

های خود برای ی مهارتشوند از همهکار گرفته میها و ثروتمندان بهسوی بنگاه

 های مالیاتیگیرند به سخن دیگر این تقلبهای مالیاتی بهره میاستفاده از این سوراخ

های ریزی شده است. این بنگاهریزی و برنامهافتد بلکه طرحطور مستقل اتفاق نمیبه

توجهی دارند و از آن برای پیشبرد منافع فراملیتی و ثروتمندان قدرت سیاسی قابل

ی کار از جمله حفظ و حتی گسترش این گیرند و شیوهخود به کمال بهره می

های مالیاتی است. در امریکا و در هگاههای قانونی و حفظ و گسترش پناسوراخ

ی اروپا، البی کردن به صورت یک کار اساسی و دائمی درآمده است. در اتحادیه

، ص 2017های مالی به احزاب سیاسی همان نقش را دارد. دونالد )بریتانیا هم کمک

پنجاه بنگاه فراملیتی بزرگ امریکایی در  2015تا  2009( متذکر شد که در طول 98

میلیون دالر مشخصاً 352اند که گری کردهمیلیارد دالر صرف البی 2.5کل بیش از 

صرف البی کردن برای منظورهای مالیاتی شد. درعین حال، در طول این مدت این 

مند شدند به عبارت دیگر به های مالیاتی بهرهمیلیارد دالر تخفیف 423ها از بنگاه

دالر  1200ها امور مالیاتی شد این بنگاهازای هر دالری که صرف البی کردن در 

به این سو سهم سود  1952اند. ازسوی دیگر در امریکا، از تخفیف مالیاتی گرفته

درصد افزایش یافت  8.5درصد بود به  5.5ها به نسبت تولید ناخالص داخلی که بنگاه
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 1.9به  درصد بود 5.9پردازند به تولید ناخالص داخلی که ولی نسبت مالیاتی که می

 (.98درصد سقوط کرد )همان، ص 

ی اول این است که چه در صفحات پیش وارسی کردیم در وهلهآمد آنپی

( گزارش 2016شود. اکسفام )شدت تضعیف میهای مدرن بهی مالیاتی دولتپایه

میلیارد دالر از درآمدهای  111طور متوسط دولت امریکا هرساله کرده است که به

دهد و میزان زیان ناشی برای کشورهای در حال توسعه از دست می مالیاتی خود را

میلیارد دالر است. دیگر پژوهشگران  100های مالیاتی هم سالی ی تقلبدر نتیجه

های ناشی از فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات برآوردهای ی زیانولی درباره

ی شکاف مالیاتی ( که درباره2014ی مورفی )گفتهاند. بهباالتری به دست داده

تر از آن چیزی است که مراتب بیشکند میزان این شکاف بهدربریتانیا پژوهش می

گوید. شکاف مالیاتی هم درواقع تفاوت بین مالیاتی است که باید براساس دولت می

 2010شود. در سال چه در واقعیت پرداخت میقوانین جاری پرداخت شود و آن

این شکاف به  2014میلیارد پوند بود ولی برای  95مورفی این شکاف  براساس برآورد

ی تر از کل بودجهمیلیارد پوند بیش 20میلیارد پوند افزایش یافت که درواقع  122

میلیارد پوند  85آموزشی در بریتانیاست. جزییات این شکاف مالیاتی هم جالب است. 

میلیارد پوند  19رداخت مالیات هم ی اجتناب از پزیان فرار مالیاتی است و هزینه

ی مالیات شود. ادارهمیلیارد پوند دیگر هم مالیاتی است که پرداخت نمی 18است و 

کل شکاف  2010دهد و براین گمان است که در تری میبریتانیا برآورد بسیار کم

تر میزان این شکاف حتی کم 2013میلیارد پوند بود ولی بعد برای  42مالیاتی تنها 

ی کارگری خدمات بازرگانی اتحادیه 2010میلیارد پوند. اما در  35گزارش شد؛ 

میلیارد آن فرار مالیاتی و اجتناب از  95میلیارد پوند اعالم کرد که  120شکاف را 

-2011پرداخت مالیات بود. دولت وقت از این برآورد انتقاد کرد و برای سال مالی 

ی شواهد موجود د اعالم کرد که براساس همهمیلیارد پون 35میزانش را تنها  2012

ی عدالت مالیاتی برای کند. برآورد شبکهبرآوردی است که شکاف را کم برآورد می

ی کارگری خدمات بازرگانی بسیار نزدیک به برآورد اتحادیه 2014-2013سال مالی 

 داند.میلیارد پوند می 119.4است و میزانش را 
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یاتی مشکل جریان غیرقانونی مالی را هم داریم درکنار کوشش برای تقلب مال

های اخیر روند افزایشی داشته است. برای روشن شدن موضوع به چند که در سال

 نمونه اشاره می کنم.

برای این که حجم مشکلی که وجود دارد روشن شود بد نیست اشاره کنم که 

دالر از چین  تریلیون 3.79درکل بیش از  2011-2000شود که در طول برآورد می

کنیم های منفرد نگاه کنیم مشاهده میدر برده شد. اگر به سالبه طور غیرقانونی به

 2011میلیارد دالر بود در  172تنها  2000که میزان جریان غیرقانونی مالی که در 

(. با توجه iv، ص2012میلیارد دالر افزایش یافت )کار و فریتاس،  602.9به بیش از 

شان نداریم ولی ریان غیرقانونی مالی البته که آمارهای رسمی دربارهبه ماهیت این ج

های مالیاتی باید روی برآورد پژوهشگران تکیه کنیم. به این ترتیب همانند تقلب

در برده طور غیرقانونی از چین بهای از منابعی که بهشود که بخش عمدهروشن می

نامم دوباره به صورت [ می13«]وارهحرکت دایر»چه که آن را شود بعد براساس آنمی

های شود و از دولت هم یارانه و تخفیفداری مستقیم خارجی وارد چین میسرمایه

گیرد. اول گیرد. درآمدهای مالیاتی دولت از دو سو زیر ضرب قرار میمالیاتی می

اصطالح های پرداختی به بهشود و بعد یارانهدرآمد مالیاتی که پرداخت نمی

چنین گذار خارجی که باید از منابع دیگر تأمین مالی شود. دولت میزبان همهسرمای

ها کند و به آنهای داخلی را تضمین میهای خارجی به بنگاههای پرداختی بنگاهوام

دهد. البته که شدت کاهش یافته ارایه میهای بهزمین و تسهیالت دیگر با هزینه

گذاری مستقیم خارجی در عنوان سرمایهن بهطور قانونی هم از چیمنابع مالی به

شود ولی مدتی بعد همان منابع در برده میکنگ و جزایر ویرجین انگلیسی بههنگ

عنوان گردد. بهگذاری مستقیم خارجی این کشورها به چین بازمیعنوان سرمایهبه

 نفر جمعیت دارد و تولید 28000مثال جزایر ویرجین انگلیسی، کشوری که تنها 

شود که شود، گفته میمیلیارد دالر برآورد می 1.1هم حدود ناخالص داخلی آن

گذاری کرده است. ناگفته روشن است که این ارقام میلیارد دالر درچین سرمایه213.7

وار حرکت منابع مالی را در نظر خوانی ندارد مگر این که ما سیر دایرهدیگر همبا یک

 داشته باشیم.
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 135شود که دولت امریکا سالی در گزارش دیگری مدعی می( 2017اکسفام ) 

ها و ثروتمندان درآمد مالیاتی از دست های مالیاتی بنگاهی تقلبمیلیارد دالر درنتیجه

میلیارد دالر  100دهد و زیان برآوردشده برای کشورهای در حال توسعه هم سالی می

ی نه پراکنده بلکه درسطح ( براین گمان است که تقلب مالیات2016است. اکسفام )

افتد. این مسئله از این نظر بسیار مهم است که اگر نظام ای اتفاق میبسیار گسترده

چنین تهیه و مالیاتی درست تنظیم شده و کار کند منابع الزم برای بازتوزیع و هم

تدارک کاالها وخدمات عمومی که مؤثرترین راه برای کاستن از نابرابری است فراهم 

نگرم این مسئله کامالً سرراست است ولی ود. از منظری که من به جهان میشمی

انتقال قدرتی که در اقتصاد جهانی صورت گرفته است باعث شده که نظام مالیاتی 

آمدهای بازتوزیعی خود را به مقدار زیادی از دست بدهد. اگر نظام موجود ما پی

چه براساس قوانین یتی موفق هم آنهای فراملمالیاتی تصاعدی داشته باشیم و بنگاه

شود که تری برای دولت ایجاد میجاری باید پرداخت شود را بپردازند درآمد بیش

گذاری شود. اگر تر و با کیفیت بهتر سرمایهی خدمات عمومی بیشتواند در تهیهمی

ب ها موجگذاریایجاد یک نظام رفاه اجتماعی بهتر را کنار بگذاریم این نوع سرمایه

تر نه فقط تر شود و رشد بیششود توان رقابتی اقتصاد هم دربازارهای جهانی بیشمی

های مالیاتی برخورد الزم عملی که پایدار هم خواهد بود. از سوی دیگر وقتی با تقلب

 گیرد از دو حال خارج نیست:صورت نمی

 ها هم ی خدمات عمومی کاهش یابد و طبیعتاً کیفیت آنیا باید عرضه

 شود.زلزل میمت

 رفته مالیات بر دیگران را یا باید برای جبران درآمدهای مالیاتی ازدست

 افزایش داد.

از منابع پژوهشی گوناگون خبر داریم که برای تأمین درآمدهای مالیاتی از 

ی مالیات برارزش افزوده که یک مالیات قهقرایی است مقبولیت زیادی دست رفته

تر شدن ام خصلت قهقرایی آن باعث بیشاشاره گفتهکه بهطور پیدا کرده است و همان

کند که در کشورهای بخش ( گزارش می2، ص 2016نابرابری خواهد شد. اکسفام )

ها با وضع مالیات بر ارزش افزوده درصد از درآمدهای مالیاتی دولت 67جنوبی افریقا 

های فقیر و بر دهک تریها هم به نسبت فشار بیشآید و این نوع مالیاتبه دست می



 

 
 

یاتیمال یهاتقلب یاسیاقتصاد س 71  

ها و کند. باید بالفاصله اضافه کنم که کاستن از مالیات بر شرکتفقیرتر اعمال می

تر ها و ثروتمندان بیششود تا درآمد پس از مالیات بنگاهثروتمندان اگرچه باعث می

چنین ثروتی دربیاید ولی تر درآمدی و همشود و در نهایت به صورت شکاف بیش

شود آمد مثبتی بر اقتصاد در کلیت خود ندارد. گفته میدانیم که پیتجربه میبه

گذاری مستقیم خارجی به این شود تا سرمایهها باعث میکاستن از مالکیت بر شرکت

ی اغلب کشورها بسیار مفید و حتی الزم است. کشورها جلب شود که برای توسعه

دهند که اتفاقاً نشان میی توان رقابتی کشورها داریم هایی که دربارهپژوهش

ها برای ورود به یک کشور اهمیت ها در ارزیابی بنگاههای مالیاتی به بنگاهتخفیف

ها، چه مهم است کیفیت و گستردگی زیربناهای ارتباطی، جادهزیادی ندارند بلکه آن

دلیل کمبود منابع ـ ازجمله به خاطر همین راه آهن، بنادر است که اتفاقاً به

برند. دراین راستا گزارش فوروم سر میای مالیاتی ـ درشرایط ناهنجاری بههتخفیف

ترین عامل جلب شود عمده( را هم داریم که در آن گفته می2016اقتصاد جهانی )

چنین وجود کارگران بامهارت ها و همی خارجی در واقع کیفیت زیرساختسرمایه

رها صدمه دیده و درسطوح قابل باالست که هردو به دلیل کمبود منابع دراین کشو

رسد که در سطح جهانی با مسابقه برای قبولی نیستند. در این زمینه، به نظر می

ی گذشته، سود خالصی که از رسیدن به حداقل مالیات روبرو هستیم. در سه دهه

تریلیون دالر در  2شده از های مالیاتی پارکهای بزرگ فراملیتی در بهشتسوی بنگاه

( ولی مالیات بردرآمدی 3افزایش یافت )ص.  2013تریلیون دالر در  7.2 به 1980

شود از این روند تبعیت نکرد و این مقوله ها پرداخت میکه از سوی این بنگاه

ها خصوص برای کشورهای فقیر یک مشکل اساسی است. مالیات برسود شرکتبه

تر است از دو برابر مهم عنوان بخشی از درآمد مالیاتی کل در کشورهای فقیر بیشبه

کند که این ( برآورد می3، ص 2013داری. اکشن اید )تا در کشورهای غنی سرمایه

 138پردازند سالی های فراملیتی میهای مالیاتی که به بنگاهکشورها به خاطر یارانه

درصد بود در  27.5ها که کنند. نرخ متوسط مالیات بر سود بنگاهمیلیارد دالر ضرر می

متوسط  20(. برای کشورهای گروه 5درصد کاهش یافت )همان، ص  23.6به  2015

درصد در  30تر از درصد بود به کم 40سال قبل  25ها که نرخ مالیات برسود بنگاه
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ها در کل سهم درآمد مالیات برسود بنگاه OECDرسید. برای کشورهای عضو  2015

درصد کاهش  2.8به  2014در  درصد بود 3.6،  2007ها که در سال درآمد دولت

تأمل دیگری هم ی قابلگفته به نکته( در همان پژوهش پیش2016یافت. بروکز )

رسد در برخورد با تقلب مالیاتی یک اشاره دارد. در امریکا و بریتانیا به نظر می

های مالیاتی مراتب هم داریم. به سخن دیگر در حالی که حسابرسی اظهارنامهسلسله

یا « تقلب مالیاتی»های فراملیتی روند نزولی دارد ولی در برخورد با ن و بنگاهثروتمندا

شود. تری اعمال میگیری بیشفقرا سخت« های رفاهیتقلب در دریافت پرداخت»

های مالیاتی ناگفته روشن است که فقرا برای مثال ممکن است در پیوند با تخفیف

های رفاهی راست نگویند. داختی پرکنند و یا درباره« تقلب»مخصوص فقرا 

 اند.هرحال ارقام آمده در این جدول قابل تأملبه

 جدول یک:
 2010-2009ی افراد به دالیل جرایم تقلب مالیاتی یک میلیارد پوندی در بریتانیا، سال مالی تعداد محاکمه

 تعداد شرح

 5 مالیات مستقیم، مالیات بردرآمد

 50 هارفهمالیات غیر مستقیم، مالیات و تع

 140 های مالیاتی، حق اوالد و خانوارهاتخفیف

 9000 ی بیکاری و نقص عضوهای رفاهی، بیمهپرداخت

 12 ص 2016 بروکز،: منبع

ام دشوار است المللی ارایه کردهبا بررسی مختصری که از نظام مالیاتی بین

وءاستفاده های قانونی برای سبپذیرم که به حال خود رهاکردن این همه سوراخ

های مالی خصوصی و کاری باشد. برای مثال، در امریکا شرکتتصادفی و یا ازسر ندانم

توانند بخش بزرگی از حقوق ها( میفاندگذاری )هجهای بزرگ سرمایهمدیران صندوق

ای به ثبت برسانند و در نتیجه، به و مزدهای خود را به صورت درآمدهای سرمایه

درصد مالیات بپردازند. با  15درصد مالیات بدهند، تنها  40جای این که نزدیک به 

 این همه، پرسش این است که چه باید کرد؟
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 کرد؟ دیچه با. 3

تنها نظامی که پس از کنفرانس برتون وودز ایجاد شده بود های اخیر نهدر دهه

ا از طور مؤثری عوامل اقتصادی را عمالً تشویق کردند تقدم برچیده شد بلکه بهبهقدم

 ای که ایجاد شد استفاده کنند: اجزای نظام تازه

 های مالیاتیبهشت 

 کاری مالی و مالیاتیمناطق پنهان 

 فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات 

به گمان من، اولین قدمی که باید برداشته شود کوشش برای ایجاد شفافیت 

شویم فرایند مقابله با آن باید یرو ممالی است. به این ترتیب وقتی با فرارسرمایه روبه

ی فراری باشد. هم سرزمینی که سرمایه از آن مسئولیت هر دو سوی این سرمایه

کند. یعنی هر دو کشور باید برای گریزد و هم کشوری که سرمایه به آن ورود میمی

رود اطالعات الزم را فراهم آورند و گریزد و به جای دیگری میای که میثبت سرمایه

ی فساد در کشورهای ی اطالعاتی هم صورت بگیرد. ما دربارهتر باید مبادلهز آن مهما

نسبت کاملی داریم ولی در نظر در حال توسعه و کشورهای نوظهور دانش به

ی تری دربارهوگوی کمشود بحث و گفتگیریم وقتی فرار سرمایه آغاز مینمی

شود صورت بگیرد و ایه به آن وارد میسرزمینِ از نظر مقررات مالی فاسد که این سرم

شود. با توجه به مقیاس مشکلی که هست به اغلب در این زمینه سخنی گفته نمی

اعتقاد من الزم است کنفرانسی جهانی برای مقابله با انتقال غیرقانونی منابع مالی 

و ی اجتناب از پرداخت مالیات صورت بگیرد که عالوه بر جریان غیرقانونی به مقوله

کار هم برخورد شده و برای مقابله با آن چنین مناطق از نظر مالی پنهانهم

های الزم اتخاذ شود. در این راستا، من خواهان ایجاد یک سازمان جهانی سیاست

ای از قواعد و مقررات المللی هستم. باید مجموعهبرای مدیریت نظام مالیاتی بین

اشد تدوین شده و مورد توافق قرار گرفته و المللی داشته بحسابداری که کارکرد بین

گذاران، و دیگر صاحبان منابع کنندگان، سرمایهاعمال شود و دراین فرایند باید مصرف

المللی مالی بررسی در جهان مشارکت کنند و موقعیت مالی کشورها در مبادالت بین

 شود.
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انی برای ی جه( من هم موافقم که جامعه78، ص 2015در توافق با زوکمن ) 

المللی به فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت کشورهایی که با زیرپا گذاشتن قواعد بین

ی های واقعی مالی در نظر گرفته شود. به گمان من همهکنند تحریممالیات کمک می

کنند باید مجازات شوند. های گسترده مالیاتی مشارکت میکسانی که دراین تقلب

لی جهانی الزم است تا روشن شود چه منابعی وجود دارد و های مایک ثبت دارایی

شود و به چه میزان. این منابع در مالکیت کیست و به چه کشوری مالیات پرداخته می

بنگاهی های درونیکی از کارهایی که باید صورت بگیرد این است که باید وام

یاید. این نوع ی پرداختی به آن به مشمولیت مالیاتی درببازتعریف شده و بهره

عنوان منابع مالی بنگاهی است و باید بهها در واقع انتقال منابع درونستانیوام

ی بنگاهی به آن نگریست و از نظر مالیاتی به همین صورت ارزیابی شود. مقولهدرون

ویژه باید مبادالت های کاغذی باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد و بهایجاد بنگاه

های درونی منبع بخش بزرگی از این گذاریه با استفاده از قیمتبنگاهی کدرون

المللی که طور جدی بررسی و براساس استانداردهای بینهای مالیاتی است بهتقلب

طور کلی، معتقدم که برای توفیق در این مبارزه باید ایجاد شوند مدیریت شود. به

های مالی و ی قدرته باید همهالمللی الزم است و تا دیر نشدی بینهمکاری گسترده

 اقتصادی جهان را به این همکاری فراخواند.
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 گفتارپیش

 غیر و «خود در چیزی» سانی جهانی که ذاتی خودپو دارد و بهدر پویش سرمایه

 که رسدمی فرا عطفی نقاط کرده، دوجا و مسخ را دنیا کل گویی شناخت،قابل

 .شودمی پدیدار اشمتناقض سرشت و فروریخته اسرارآمیزش یپوسته

های اقتصادی داری، چنین نقاط عطفی غالباً با ظهور بحراندر مناسبات سرمایه

 که ستاین شده نمایان «مالی یسرمایه بحران» چه امروز درتوأم بوده است. آن

 پیشین دوران هایبحران تخفیف بلکه است، سرمایه روابط ذاتی فقط نه بحران وجود

 و تربیش حدت و شدت با را سرمایه انباشت معضل و نبوده بحران حذف معنیبه نیز

 دهد.نو بروز می از ترعمیق ابعادی

های اجتماعی جدید در ابعادی عجین شدن بحران مزمن کنونی با ظهور جنبش

ی مالی بر روند تولید و بازتولید را به چالش مایهی انحصاری سرجهانی که سلطه

ی آغاز نوینی در خرد عمومی است که در صورت تداوم و اند، نشانگر نقطهکشیده

تعمیقش، قدرت ادراک و ظرفیت برقراری روش جدیدی از زندگی را در نهاد خود 

 دارد.

 خود» یهی مالی و فروریختن توهم سرمایدر عین حال با ترکیدن حباب سرمایه

 بودن ساختاری به بردن پی با داریسرمایه دوراندیش متفکران از بسیاری ،«زاارزش

بین  گسست گسترش روند به دادن خاتمه برای جوییچاره درصدد کنونی، بحران

اند. اقتصاددانانی که تئوری بحران مارکس را در انباشت سرمایه و ایجاد اشتغال برآمده

جهانی دوم برای همیشه مدفون کرده بودند، دوباره به دوران رونق بعد از جنگ 

قول خودشان با پی بردن به ماهیت بحران، از نتایج اند تا بهمارکس رجوع کرده

 (۱منطقی ناگوارش جلوگیری کنند.)

 سراسر در «سرمایه» آوری به مارکس و تجدید چاپ و استقبال از کتابروی

 عمومی مباحث در موضوعیتش و «رمایهس» مطالعاتی هایگروه ظهور نیز و جهان،

 .است مارکس هایاندیشه بودن امروزی از حاکی درواقع
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ست که با بازگشت به مارکس، به سهم خود گام کوچکی جهت گفتار کنونی برآن

سوی آینده شناخت بحران سرمایه برداشته و مدخلی برای بحث و چشم اندازی به

 باشد.

 «یستیتالیکاپ سمیکمون». 1

ها و مؤسسات مالی آمریکا از مصادف با دهمین سالگرد نجات بانک ۲۰۱۸سال 

 وقت، جمهوررئیس تأیید با «پالسون هنری» ورشکستگی کامل است. ده سال پیش

 از را دالر تریلیون یک به نزدیک ،»تارپ» العجلی موسوم بهرح ضربط با بوش، جورج

 و جسورانه ندیسخاوتم این. ریخت مالی مؤسسات جیب به ملی یخزانه

 تشدید و یافت تداوم اوباما باراک انتخاب با آمریکا، مردم هایدارایی با افسارگسیخته

 .شد

های رت یافت و رسانهشه «پالسون هنری کمیسر» داری آمریکا بهرئیس خزانه

 اثبات به دیگر باریک (۲)«!ایمشده سوسیالیست همه ما» رسمی اعالم کردند که

 فرآیند در مرکزی دولت نقش برسر ایدئولوژیک اختالفات یههم رغمبه که رسید

 یهمه ،۱۹۳۰ بزرگ رکود همانند باشد، میان در «نظام» حیات پای وقتی اقتصادی،

شوند و راه نجات را در دخالت مستقیم و متحد می داریسرمایه هایجناح

 یابند.ی دولت میجانبههمه

ی های سهامی و چیرگی سرمایهرکتگفت که با پیدایش شدرستی میمارکس به

 اکنون است، استوار اجتماعی کار نیروی و تولید روش براساس ذاتاً که سرمایه» مالی،

 افرادی سرمایه یعنی) خود می گیردبه اجتماعی شکلی خصوصی، یسرمایه برخالف

 خصوصی، هایشرکت با تعارض در و (باشند رسیده تعاون به مستقیم طوربه که

 سرمایه الغاى یمنزلهبه این. گردندمی پدیدار اجتماعی مؤسساتی سانبه مؤسساتش

 داریسرمایه تولید یشیوه چارچوب در خصوصی تملکی عنوانبه

 (۵۶۷:۳:سرمایه) «.است

گویی به منقدانش و رفع ابهام از اقتصاددانان در عین حال مارکس درمقام پاسخ

کرد که ی اجتماعی ارزیابی و تاکید میوعهمثابه یک مجمداری، سرمایه را بهسرمایه

 ابداً شود، گرفته درنظر «کلیت» یا «بلوک» عنوان یکی اجتماعی بهوقتی سرمایه
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 شویم، مواجه آن با باید چهآن» دهد.نمی ازدست را خود داریسرمایه خصلت

 (۵۰۹:۲ سرمایه،) «.است [کلکتیو] جمعی دارسرمایه

ربات مهلکی به مارکسیسم مارکس زد، این چه در قرن پیش ضدرحقیقت آن

های پسا مارکس بود که حذف مالکیت خصوصی و تصور غالب بر مارکسیست

پنداشتند. آنان چنان عزم خود را جزم شدن سرمایه را معادل سوسیالیسم میدولتی

اذعان کرد که در  ۱۹۳۰ی کرده بودند که حتی وقتی خود جوزف استالین در دهه

 حاکم اجتماعی تولید و کار روند بر کماکان «ارزش قانون» لیستیی سوسیاجامعه

 کمونیسم» یمقوله درواقع. داشتندنمی بر حمایت نیز و سماجت از دست است،

 تراکم نیز و رقابت فرآیند توصیف در مارکس خود که است اصطالحی ،«کاپیتالیستی

 (۱۸۶۸ آوریل ۳۰ انگلس، به نامه) .بردمی کاربه سرمایه انباشت و

که مفاهیم کلیدی مارکس در نقد اقتصاد سیاسی امروزی هستند این

 نبوغ و درایت یواسطهبه صرفاً اند،یافته اجتماعی فعلیت وی های«پیشگویی» و

 با برخورد در دیالکتیکی روش بازآفرینی مارکس روش یمشخصه. نیست مارکس

 امور در حرکت آزادی» کانقول خودش به وی امست که بها (آمپریک) تجربی مقوالت

 به سطح از داری،سرمایه اجتماعی روابط تعیین در مارکس لذا. دهدمی را «مادی

 تا را سرمایه حرکت قوانین و درونی تعارضات و رفته «ذات» به «نمود» از و عمق

، در «ایهسرم» اول جلد در که روست همین از. کندمی دنبال اشمنطقی فرجام

ی منطقی تراکم و تمرکز دهد که ادامهمی تشخیص ،«سرمایه تانباش فرآیند» بخش

 یک دست در اجتماعی یسرمایه کل» تواند به شرایطی منتهی شود کهسرمایه می

 (۷۷۹:۱:سرمایه) «.گردد متحد واحد داریسرمایه شرکت یک یا و واحد دارسرمایه

 «ذات» تا «نمود» از .۲

داری، ی تولید سرمایهتبیین شیوهترین مقوالت مارکسی در یکی از اساسی

های نمودی روابط سرمایه از ماهیت و ذات آن روابط است. مارکس دائمًا تفکیک جلوه

بودند، اصواًل نیازی ورزید که چنانچه نمود و ذات همواره قرین یکدیگر میتأکید می
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کلی به مور مستقیماً منطبق بودند، علما ذاتی و نمودی شکل اگر» .بود نمی «علم» به

 (۹۵۶:۳:سرمایه) «گشت.زائد می

افزایی سرمایه، دارای حرکتی دورانی است که فرآیند از منظر مارکس، روند ارزش

ی بازار و مبادله، دوباره به تولید بالفصل تولیدی را با میانجیگری گردش، یا عرصه

از  ی گردش، انبوهیسرمایه در عرصه روابط پیکربندی. کندمی متصل )بازتولید(

 تولید یسرچشمه که سازدمی پدیدار را «شکلی هایدگردیسی» های مختلفالیه

 وجودی «میانجی» این خود که وجهیبه پوشاند،می ابهام از ایپرده در را ارزش

 در امر این. گرددمی آفرینیارزش عامل خود خودیبه و یافته مستقل ظاهربه

 کندمی اسرارآمیز قدریبه را گردش یدهپدی بازار، در مبادله «حامالن» خودآگاهی

 وجودبه که تولیدی فرآیندهای و مناسبات یکلیه از را ارزش یابیفعلیت یوهله که

 بندیساختمان از سرمایه بارآوری جدایی این. کندمی منتزع بودند اشآورنده

ه یک ی روابط اجتماعی را بو مجموعه بخشدمی خودکفا نمودی سرمایه به اش،درونی

 .دهدمی تنزل «خودش با سرمایه یرابطه» ی خالص، یعنی بهرابطه

جا ارزش داری، فرآیندی که ارزش و از آنهای اقتصاددانان سرمایهدر نظریه

چه شود. لذا آنرساند کامالً مخدوش و ذاتی بازار میاضافی را از قوه به فعل می

 کار» یا) «مرده کار» ی اجتماعی بادهی تعامل و تداخل کار زنواسطهدرخالل تولید به

 و آمده وجودبه یافته، تجسم تولیدی وسایل و ابزار مجموعه درپیکر که ،(«گذشتگان

 شکی. شودمی «تولید یهزینه» معادل صرفاً است، یافته عینیت کاال یا محصول در

فروش برسد. اش بهنتر از ارزشگرا تواندمی معینی درمقطع کاال یک که نیست

ی معرفی و استفاده از یک تکنولوژی واسطهعنوان نمونه، یک محصول تازه که بهبه

تواند برای مدتی فراتر از ارزش آن فروخته شده و جدید به بازار رسیده است می

زودی خود این تکنولوژی جدید ی رقابت خارج کند. اما بهکاالهای دیگر را از دایره

. کندمی سقوط آن «قیمت» و رقابت تشدید گردیده ورشود، ازایننوعی همگانی میبه

 میانیگین طوربه «ارزش» و «قیمت» وسیع، نگرش یک در و درازمدت در بنابراین

 .یکدیگرند معادل

درواقع در دیالکتیک مارکسی، نمود و ذات در مقوالت اقتصاد سیاسی از تبعات 

 عنوانبه «سود» ،«ارزش» نمود مثابهبه «قیمت» متعددی برخوردارند که شامل
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 تولید یعرصه نمود عنوانبه گردش یعرصه کلی طوربه و ،«اضافی ارزش» نمود

 اسمیت آدام و پتی ویلیام با که سیاسی اقتصاد اصیل علم مارکس، نظر در. گردندمی

ی وجود صهعر به پا موقعی فقط» رسدمی فرجام به ریکاردو دیوید با و شده آغاز

 جا،همان) «از فرآیند گردش به تولید انتقال پیدا کردند. گذاشت که مباحث نظری

 (۴۵۵ ص

 از یکی که کار از معینی شکل عنوانبه «دستمزدی کار» در این منظر حتی

 و بوده مرتبط توزیع یحیطه با نیز است داریسرمایه تولید اساسی هایشاخص

 از و دستمزد میزان و چگونگی بر تکیه لذا. نیست «ارزشی» تولید معرف خودخودیبه

 قانون و داریسرمایه روابط ماهیت ،«اجتماعی عدالت» بر سویهتک پافشاری جاآن

 .دهدنمی قرار پرسش و سنجش مورد را ارزش

 خاص تولیدی فرآیند اجتماعی اشکال با توزیع روابط اصطالحبه» نظر مارکس،به

 ارزش لذا (۱۰۲۳جا، ص )همان« شود.د و از آن ناشی میدار مطابقت تاریخی معین و

 و فروشنده بین قرارداد ازپس نه و گردیده معین شود مبادله وارد آنکه از پیش کار

 الزم اجتماعاً کار از معینی میزان دیگری کاالی هر همانند چراکه کار، نیروی خریدار

 .است شده مصرف تولیدش برای

 کار حین در و ششدن استخدام از بعد کار نیروی «مصرفی ارزش» وصف،با این

 یمعاوضه یا گردش یعرصه» :مارکس قولبه. شودمی بیگانه کارگر با و یافته فعلیت

 یمنزلهبه واقع در پذیرد،می صورت آن چارچوب در کار نیروی فروش و خرید که کاال

رابری، مالکیت ب آزادی، اختصاصی یعرصه یعنی است؛ بشر ذاتی حقوق موعود بهشت

 کاال، یفروشنده هم و خریدار هم عرصه دراین (۲۸۰:۱:سرمایه) «و فایده گرایی.

 افرادی عنوانبه هاآن. اندشده عمل وارد خودشان «آزاد» یاراده با کار، نیروی بخوان

 شود،می معاوضه جااین در چهآن پس. برابرند قانون پیشگاه در و بسته قرارداد آزاد

 «.است برابر» هایارزش

 هیاهو پر یعرصه این بگذارید» آورد که:ه مارکس بانگ برمیبرای همین است ک

 صورت عام دید برابر در و سطحی چیز همه آن در که ایعرصه ـ کنیم ترک را

 تولید پنهان منزلگاه وارد کار نیروی صاحب و سرمایه صاحب همراهبه و ـ پذیردمی
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 برای مگر ستا ممنوع ورود› اش اعالم شده:یورود در یآستانه در که شویم

 همچنین ،«افتراق» حین در «ذات» و «نمود» همه،بااین (جاهمان) «.‹وکارکسب

 رغمبه نمود، یک و گردد «پدیدار» بایدمی مآالً ذات یک. اند«تشابه» یدربردارنده

 .است ذات یک نماد گوناگونش، صورتبندیهای و تحوالت تمامی

 دوباره را خواننده مالی، یمایهسر وارسی درحین ،«سرمایه» مارکس درجلد سوم

 از ناشی خود آمیز اسرار نماد این که کندمی اظهار و داده رجوع اول جلد به

 در ما. افتدمی اتفاق تولید فرآیند خود درخالل که است ابژه و سوژه واژگونگی»

های سوبژکتیو کار مندیتوان تمامی گونهچه که کردیم مالحظه [اول جلد] جاآن

سو ارزش، یعنی کار گردند. از یکسان نیروهای مولده سرمایه نمودار میبهبارآور 

یابد، از دیگر سو، گذشتگان که بر کار زنده مسلط است، در سرمایه شخصیت می

شود. این مثابه یک کاال، پدیدار میعنوان نیروی کاری عینیت یافته، بهکارگر به

ی تولیدی نیز ضرورتاً به مفاهیم هی سادی واژگونه حتی در خود یک رابطهرابطه

ای که جاشدهشود؛ یعنی آگاهی جابهی چنین وضعیتی منجر میمتناسب و واژگونه

ی گردش تداوم و توسعه های خود عرصهسپس با تحوالت و دگردیسی

 (۱۳۶:۳:سرمایه) «یابد.می

 هیسرما «یوارگبت» یشکل عال ای یمال یهیسرما. 3

 بازار روی بر را خود مفاهیم تمامی نامد، می «مبتذل» چه مارکس اقتصادیاتآن

 و تحوالت «جادوی و سحر» اسیر روازاین و است کرده متمرکز کاالیی یمبادله و

 یسرمایه چیرگی سپس و گسترش ظهور، با. است سرمایه گردش هایدگردیسی

 ایرهوابت» به و یافته «ناب» هایی ون شکلی اسرارآمیز خصلت این که است مالی

 .شودمی مبدل «خودکار

ی بازگشت آن به تر اشاره شد، درحرکت واقعی سرمایه، وهلهطور که پیشهمان

پذیرد. پولی که به ابزار تولیدی مبداء خویش با وساطت فرآیند گردش انجام می

ی فروش آن کاال، اسطهوبه و گرددمی مبدل «کاال» تبدیل شده بود، درخالل تولید به

شود. مارکس این حرکت دورانی پول تبدیل شده و وارد فرآیند بازتولید می دوباره به

 .کندمی بندیصورت «اضافی پول – کاال – پول»را بصورت 
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عنوان سرمایه وام داده شده بود، ی مالی، حرکت واقعی پولی که بهاما در سرمایه

نجام پذیرفته است. گیرنده ادهنده و وامشود که بین وامای میصرفاً مترادف معامله

 وارد شودمی مسترد «بهره» همراهای که بهی زمانیکه پول وام داده شده در فاصلهاین

. است پذیرفته صورت معامله آن از خارج که است حرکتی شده، انفعاالتی و فعل چه

ای موجود (، ظاهراً واسطهپول یبهره) یافتهافزایش پول و پول بین دیگر جااین در

 نیست.

 استحاله «اضافی پول – پول» فرمول به «اضافی پول – کاال – پول» لذا فرمول

 از شده، منجر پول بازدهی به که تعیناتی یکلیه و آوردمی پول پول، یعنی یابد؛می

 شکل» را افزاییارزش معین شکل این مارکس. ماندمی پنهان انظار

. است «معنی فاقد» وری کامالًخواند، چرا که این بهرهمایه میسر حرکت «غیرعقالنی

 عمومی شکل نوعیبه کند،می سیر گردش مدار در که نیز تجاری یسرمایه حتی

 از اینکه با لذا. شودمی فروش و خرید فرآیند شامل و کندمی حفظ را سرمایه حرکت

شده است و نه حاصل  ناشی اجتماعی یرابطه یک از برد،می سود «غیر» فعالیت

 .صرف «شیئ» یک

 که ارزشی همانند را خود و هاست«کمیت» ی مالی معرف رابطه بیناما سرمایه

 یک رابطه در اجتماعی یرابطه» جااین در. سازدمی وانمود زاستارزش خود مستقیماً

 پول بالفعل یاستحاله عوضبه ما. است رسیده کمال به خودش با پول، یعنی شیئ،

 خصلت مالی یسرمایه (۵۱۶ ص) «مواجهیم. سرمایه، با یک شکل بری از محتوا به

 کامالً را ارزش تولید منبع و کندمی کمال و تمام را آن وارگیبت و سرمایه مرموز

 و بردمی تحلیل را سرمایه تعینات تمامی ،«ناب وارگیبت شکل» این. سازدمی مدفون

 کند.می «نامرئی» را آن سازواقعی عوامل

 سرمایه معادل شیئ، یک عنوانبه صرفاً (ارزش ،کاال پول،) شیئ،» اکنون یک

 یک از برآمده که خاصیتی عنوانبه است، تولیدی فرآیند کل حاصل چهآن. گرددمی

 شیئ یک سرمایه (۵۱۶ ص سوم، جلد سرمایه،) «.شودمی پدیدار است درخود چیز

 مثابهبه که شودمی مبدل «ایسوژه» ای عامل به سرمایه سرمایه؛ شیئ، و شود،می
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 سانبه ،«غیبی» کیفیتی از برخورداری با که کمیتی رسد؛می فروشبه «شیئ» یک

 .سازدمی خود آن از را اجتماعی ثروت کل فعال، و خودکار ایسوژه

 دین» به را اشیا یافتگیشخصیت و اجتماعی روابط «یافتگیشیئیت» مارکس این

قدرت جادویی خود کرده و  کند که نمایندگانش را مسخیه میتشب «روزمره زندگی

 مرتباً را سرمایه موجود، وضع واعظان و مداحان. بردمی فرو «عالم توهمات»در 

 جا،همان) .کنندمی پرداخته و ساخته ناب، «جزم یک» و «طبیعی ضرورتی» همچون

 (۹۶۰ ص

برکشیدن از  نقاب نیز و مسیحی جهان «وجدان» مارکس برای تکان دادن

 یسرمایه» ی مالی را درا یک بررسی تاریخی، اصحاب سرمایهی تزویرگرش، بچهره

 برمال ـ خوارینزول ـ پول یبهره آزادسازی در را کلیسا نقش و یابدمی «ربایی

 کردن برجسته با و رجوع لوتر مارتین به بارها «سرمایه» کتاب در رواین از. سازدمی

های مشروحی از وی را بازگو قولی کلیسا، نقلر قدرت مطلقهدربراب او ایستادگی

 عمل اسحاق کلمات به» کند کههایش اخطار میکند. لوتر در یکی از خطابهمی

 را باشند ربوده غاز چندر که دزدهایی چراکه دزدانند، همدست شما حاکمان :کنید

ها مؤید این کنند. آنیم تبانی چاپندمی را دنیا کل کهکسانی با ولی کنندمی اعدام

 (۴۴۹ ص جا،همان) «زند.اند که: دزد بزرگ، دزد کوچک را سر میثلالمضرب

همراه ظهور نظام بانکی، ی مالی و بهبه باور مارکس، با فراگیر شدن سرمایه

ی مشاوران، مدیران عامل، های جدیدی در چهرهسیستم اعتباری و بازار بورس، انگل

ی ی بزرگ سهامی پا به عرصههابازان، و شرکتبازان، بورسها، سفتهرؤسای بانک

. دهند می تشکیل را «مالی جدید آریستوکراسی» گذارند که جمعاً یکوجود می

 روبنای تولید، حرکت واقعی روند برفراز «بورژوایی یجامعه امنای هیئت» این

آورند که به می وجودبه اعتباری و کاغذی تصنعی، بندیهایصورت از ایگسترده

ها و سرمایه و خلع مالکیت عملی بسیاری از صاحبان شرکتتر تمرکز هرچه بیش

شود. این سلب مالکیت در چارچوب نظام های خصوصی منجر میکارخانه

ی اجتماعی در دست عده ی تصاحب کل سرمایهمنزلهداری، بهسرمایه

و سیستم اعتباری،  بورس بازار از برداریبهره با که است «بردارکاله» ای

 متعلق هاآن خود به واقعبه که ایسرمایه با که شوندمی تبدیل «نیماجراجویا» به
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 مؤسسات ایحرفه سوداگران و دالالن درحقیقت پس. کنندمی قمار نیست

 امکان این و اندازندمی مخاطره به را «غیر» یسرمایه یا «اجتماعی یسرمایه» مالی،

 سازد.ن آسان تر میشابرای را کردن ریسک

 و تأسیس به حال عین در ،«سهامی هایشرکت» گیریس، شکلبه نظر مارک

 شخصی هایسرمایه با که شودمی منجر عظیمی تولیدی مؤسسات گسترش

 تراکم و است استوار اجتماعی تولید یشیوه بر ذاتاً که سرمایه. بودندنمی تحصیلقابل

ن وضعیتی به ی آن است، در چنینهادهکار پیش نیروی تجمع و تولید ابزار اجتماعی

 بلکه انفرادی ایسرمایه نه را پول بازار. شودمی تبدیل «اجتماعی» ایسرمایه

 بانکداران نظارت و کنترل تحت که کندمی نمایندگی متراکم و متمرکز ایمجموعه

راکی یک اشت یسرمایه» به واقعاً سرمایه جااین در مارکس، قولبه. گیردمی قرار

 (۴۹۰ ص جا،انهم) .شودمی مبدل «طبقه

 «یواقع» یهیو سرما «یموهوم» یهی. سرما4

ی عنوانی است که مارکس برای توصیف ماهیت سرمایه «موهومی»ی سرمایه

ی ی مالی در عرصهظاهر خودپو و خودمختار سرمایهی بهگیرد. سیرهکار میمالی به

از منشاء  قدریهای پیچیده و گوناگونش، درتداوم خود بهگردش در تمامی جلوه

کند که انگار سرمایه بدون تولید آفرینی و تولید ثروت مادی فاصله پیدا میارزش

ی مالی که در هیئت مؤسسات و داری قادر به رشد و خودافزایی است. سرمایهسرمایه

داران صنعتی را بدهکار و مغلوب خود کرده بود، های عظیم جهانی، سرمایهبانک

 کار عمومی روند یساده و صاف «حامل» و «عمله»حد یک ها را به اکنون منزلت آن

 .سازدمی مبدل «ر مزدگیرکارگ» به و دهدمی تنزل

 کار» دار فعال در سرپرستی، مدیریت و فرمانراویی مستقیم برنقش سرمایه

 تولید خالل در واقعی مولدان از کشیبهره خودش «کار» اما .شودمی خالصه «غیر

 به نسبت مالی یسرمایه شده، محول وی به کار نیروی ثماراست که جاآن از. است

 تعارض یعرصه از «خارج» تفاوت بوده وکشی کامالً بیهرهب حدت و شدت چگونگی،

 کندمی مطالبه مالی یسرمایه چهآن. بردمی سربه کارفرما و کارگر یبالواسطه
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 فرآیند انفعاالت و فعل اب چون و است، متناسب ایبهره یعالوهبه سرمایه بازپرداخت

دار دارد و حتی از سرمایهن دیگران مشقت و رنج به کاری زند،نمی سروکله کاری

 تر است.رحمخصوصی هم بی

طور مستقیم با نیروی کار در حال مقابله نیست، و که بهی مالی با اینپس سرمایه

ف سرمایه ی فعال صنعتی یا تجاری است، در واقع معراش سرمایهطرف معامله

ی مولد است. لذا مندی از محصول کار غیر با میانجیگری سرمایهعنوان ابزار بهرهبه

را به جریان ی اجتماعی، بدون دخالت و حضور افرادی که آناین پندار که کل سرمایه

دور از معنا و بهی مالی مبدل شود، کامالً بیتواند به سرمایهزا کند، میانداخته و ارزش

 است. واقعیت

های شکلی بازار های رونق مجموعه دگردیسیجا که در دورانبا وجود این، از آن

های ها و عنواناش، ازجمله اوراق بهادار، سهام مالی، اسناد، قبالهمالی در انواع مختلف

های بانکی و غیره، ها و حوالههای تضمینی، وثیقههای دولتی، چکمالکیت، قرضه

وسی با تولید واقعی، مرتبًا درحال تکثیر و رشدند، پس در بدون هیچ ارتباط محس

ساز و خود پولخودیشود که پول بهذهنیت حامالن این معامالت این ادراک القا می

محض بروز بحران و تنزل های کاذب بهظاهر مستقل این عنوانبارآور است. حرکت به

 ود.شباره متوقف مییکاعتبار و بهای آن اسناد کاغذی، به

 صرفاً  خصلت سریعاً ،«صوری مالی هایسرمایه صابونی هایحباب ترکیدن» با

یک از آن اشکال شود که هیچها نقش بر آب گشته و معلوم میجعلی و تخیلی آن

 بسیاری حامالن بحران،. اندارزش فاقد خودخودیبه و نبوده «ی اصیلسرمایه»معرف 

 گل به ناموجود، ایسرمایه رسمی نمایندگان همثاببه را کاغذی و پوچ عناوین این از

که مجتمع عظیمی از دی و رکود اقتصادی با اینکسا. کندمی خرابخانه و نشانده

کشاند، درعین حال خود اهرم داران و دالالن مالی را به ورشکستگی میسهام

 شود.ی مالی میتر سرمایهقدرتمندی برای تمرکز هرچه بیش

قدرت مرکزی که در بانک انگلیس بود، با اتکا به توانمندی  در زمان مارکس، این

ود اقتصادی، مجموعی وسیعی از مؤسسات و سهام فروریخته را با مالی خود، ازپس رک

کرد. به باور مارکس، کل این نظام تصنعی را نه با وضع قیمتی نازل بازخرید می

توان از بحران نجات قوانین بانکی جدید و نه حتی با دخالت دولت مرکزی نمی
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کشاند نه بحران می ی سقوطداری را به ورطهچه سرمایهبخشید، چرا که اساسًا آن

 افزایی است.مصرف، که سترونی و عدم قابلیت سرمایه در ارزش

شک تبعات بحران در تولید و بازتولید سرمایه، همواره شامل بازار و رکود در بی

های اصلی بحران ابتدا ی بازار نیز نشانهشود. اما حتی در عرصهخرید و فروش نیز می

فروشی که با ی خردهشود و نه در حیطهظاهر می فروشیدر معامالت کالن و عمده

ی بحران، وسعت کند، در آستانهطور که مارکس تأکید میمصرف مترادف است. همان

ی اوج هایی که فرآیند بازتولیدشان مهار شده، همواره در نقطهبازار و حجم سرمایه

های مولد نیز یهسرما است، مانده راکد بازتولید که ازآنجا (۶۱۴ ص جا،همان) است.

 ایستند.در مقیاسی وسیع از حرکت باز می

 بلکه است، شده تولید حد از بیش ثروتی که نیست این سر بر موضوع» پس

 ص جا،همان) «.است شده ایجاد اشمتناقض و دارانهسرمایه شکل در ثروتی

 حرکت که نیست انسانی هاینیازمندی کردن برآورده ازپس دیگر، عبارتبه (۳۶۷

هایی است که خود روابط تولیدی خاطر راهبندشود، بلکه این رکود بهتولید متوقف می

گوید، طور که مارکس میی تحقق سود پیش پای خود گذاشته است. همانو نحوه

 داری هستند از این قرارند:ی تولید سرمایهموانعی که بر سر راه شیوه

ی قانونی است که در شکل رندهیکم، از این بابت که رشد بارآوری کار دربردا»

 برخورد روش ترینخصمانه به رشد این خود با معینی مقطع در افت نرخ سود

 شود؛می آن کردن برطرف به قادر بحران طریق از همواره که وجهیبه کند،می

جا تناسب بین کار نشده، و از آن تصرف درآوردن کار پرداخترو که بهدوم، از این

ی انبساط و انقباض کنندهی عمومی است که تعیینیافتهکار عینیتنشده و پرداخت

های های اجتماعی، یعنی نیازمندیتولید است و نه تناسب بین تولید و نیازمندی

 (جاهمان) «ی اجتماعی.یافتههای تکاملانسان

داری مناسب ترین روش برای خروج از بحران را در اسقاط کردن لذا نظام سرمایه

یابد، و شکل نهایی انهدام سرمایه و وسایل تولیدی نیز نهدم کردن سرمایه میو یا م

مانع » که کندمی اعالم مارکس که روست همین از چیزی نیست مگر جنگ!

 (۳۸۵ ص جا،همان) «.است خود سرمایه داری،سرمایه تولید راه سر بر حقیقی
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ری را هرگز نباید داورزید که روابط تولیدی سرمایهمارکس همواره تأکید می

اش عنوان تولیدی که هدف بالواسطهچیزی که نیست توصیف کرد، بهعنوان آنبه

دار. روند عینی عنوان تولید وسایل نشاط و لذت خود سرمایهمصرف است، و یا به

 در. کندمی مبدل «یافتهشخصیت یسرمایه» دار را نیز بهحرکت سرمایه، خود سرمایه

را بسوزاند دهد که آندار این اختیار را نمییت سرمایه به سرمایهمالک کالن، ایعرصه

داری چه در تبیین سرشت روابط سرمایهومیل کند. آنرا حیفو یا به دلخواه خود آن

ی آغاز و اش، نقطهآفرینیاهمیت دارد تشخیص این امر است که خود سرمایه و ارزش

وجه هیجیش را در خود داشته و بهانجام، یعنی هدف تولید است. تولید، غایت خو

ارتباط مستقیمی با گسترس و تعمیق کیفیت زندگی تولیدکنندگان اجتماعی ندارد. 

سوی گسترشی نامحدود حرکت لذا هدف محدود تولید با خود روند تولیدی، که به

 برد.سر میکند، در تعارض دایمی بهمی

 . افت نرخ سود و بحران5

کرد که یکی از ماندگارترین دستاورهای مارکس کشف بدون اغراق باید اذعان 

 آشنایی «سرمایه» قانون حرکت درونی روند انباشت سرمایه است. پژوهشگرانی که با

 عنوانبه. کندمی ادا را دیگران سهم جا همه در مارکس که اندواقف خوبیبه دارند

ند، و حتی از ادمی اسمیت آدام مدیون را ارزش قانون کشف روشنیبه او نمونه،

 کند.گیر قانون ارزش اضافی یاد میعنوان کاشف ناپیریکاردو به

ورزد که اقتصاددانان کالسیک درحین پی بردن به با وجود این، مارکس تأکید می

 را سود نرخ افت او. نشدند آن چرایی درک به قادر ،«سود نرخ افت» های خارجیجلوه

اقتصاد سیاسی هرگز موفق به رمزگشایی از آن  هک کندمی ارزیابی «معمایی» عنوانبه

 نشد.

 به سود نرخ گرایش قانون» به سراسر سوم، جلد ،«سرمایه» بخش سوم کتاب

 را سرمایه کل که خود پیشینیان برخالف مارکس. است شده داده اختصاص «کاهش

 اولین برای بودند، کرده تقسیم «درگردش یسرمایه» و «استوار یسرمایه» به

 و «ثابت» یسرمایه بخش دو به و تشریح را «وار سرمایهترکیب اندام» بار

 منظر، این در. کندمی تقسیم سرمایه بندیساختمان خود در «متغیر» یسرمایه
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 و ابزار پیکر در یافتهعینیت کار عنوانبه که است ای«مرده» کار معرف ثابت یسرمایه

 است ایسرمایه یا «زنده» ر معرف کاریمتغ یسرمایه و شودمی نمودار تولیدی وسایل

 .یابدمی نمود «دستمزد» در کارگران نسل بقای و تولید برای که

 رسانده اثبات به ،۲۵ فصل ،«سرمایه» تر در جلد اولطور که پیشمارکس، همان

 تمرکز و تراکم سویبه سرمایه حرکت که کندمی تصریح جااین در مارکس بود،

وار و تعادل کند که ترکیب اندامی ولی تضادمند پیروی میندرو قانونی از تربیش

ی حرکت درآوردن سرمایهی انباشت سرمایه بهدهد. الزمهسرمایه را دایماً تغییر می

که کل سرمایه درحال افزایش است، تر برای بازتولید گسترده است. اما با وجودیبیش

ی ت را به نسبت سرمایهی ثابطور تصاعدی حجم سرمایهاش بهساختمان داخلی

 دهد.متغیر مرتباً افزایش می

ی ثابت تری از سرمایهتر، همواره میزان بیشلذا برای بازتولید در مقیاسی وسیع

کشی از نیروی کار ثابت، یا با ضروری است. چنانچه نرخ ارزش اضافی یا میزان بهره

ی ثابت به سرمایه ی ثابت، فرض شود، رشد تصاعدیتر از رشد سرمایهنرخی آهسته

شود. این بدان معنی است که ی متغیر، به افت نرخ سود منجر مینسبت سرمایه

کمیت مشخصی از نیروی کار یا تعداد معینی کارگر در مدت زمانی ثابت حجم دایمًا 

آالت و غیره را به حرکت درآورده و به مصرف تری از وسایل کار و ماشینبزرگ

 رسانند.می

ی منزلهی در جریان، درعین حال بهی متغیر به نسبت کل سرمایهتنزل سرمایه

تری کاال یا ارزش در مدت زمانی واحد است که منجر به ارزان شدن تولید مقدار بیش

شود، چراکه برای تولید هرکدام، مقدار کمتری کار مصرف تدریجی قیمت کاالها می

 بین تناسب افت است، «اضافی ارزش» برای دیگری نام «سود» جا کهشده است. از آن

 .شودمی منتهی سود نرخ تنزل به افتاده کاربه یسرمایه کل و اضافی ارزش

 مرتباً سود، مطلق حجم افزایش رغمبه که است درآن «قانون» تناقض درونی این

 خود به مارکس زمان اقتصاددانان از بسیاری رو،ازهمین. دهدمی کاهش راآن نرخ

نظر از افت نرخ سود، به سبب افزایش حجم سود، کل که، صرف دادندمی دلداری

سرمایه در امان خواهد بود. از میان اقتصاددانان، این فقط ریکاردو بود که افت نرخ 
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داری جا که روابط سرمایهدید. اما از آنسود را مانعی برسر راه حرکت سرمایه می

م برای برطرف کردنش بود، بدون افرجبی تالشی در انگاشت،می جاودانی و «مطلق» را

 را ذاتی حرکت درونی سرمایه تشخیص دهد.که آنآن

افزایی سرمایه. کند درواقع افت نرخ سود نام دیگری است برای افت نرخ ارزش

کند و برای انکشاف های جدیدتر را مهار میشدن این نرخ، بازتولید و ایجاد سرمایه

رود. افت نرخ سود، انباشت سرمایه را از ار میشمداری تهدیدی جدی بهتولید سرمایه

داری، ارزش کل های ادواری سرمایهکند. در بحرانمرور آهسته میمنظر ارزشی به

های موجود سقوط کرده، وضعیت عادی گردش و فرآیند بازتولید سرمایه سرمایه

ی هانجامد. در عین حال، کاهش سرمایآشفته شده و به رکود و ایستایی تولید می

کند که در ی ثابت، مرتبا جمعیتی معلق یا بیکار را ایجاد میمتغیر به نسبت سرمایه

 کند.سرعت تعدادشان افزایش پیدا میهای کسادی بهزمان

ی مالی نیز برطرف های بحرانی است که استقالل نمودی سرمایهدرست در دوران

نرخ بهره که حرکتی  کند، واش با روابط تولیدی آشکار میشده، ارتباط درونی

های خود را در نرخ کرد، ریشهخودمختار کسب کرده بود و از هیچ قانونی پیروی نمی

که آتش بحران درابتدا از کجا نظر از اینشود که صرفوقت معلوم مییابد. آنسود می

های فعالی ور شده باشد، بحران مالی تابع بحران درتولید و ورشکستگی سرمایهشعله

های کالن خود به مؤسسات مالی نیز عاجز اکنون از بازپرداخت بدهی است که

 اند.شده

 دو وحدت تجلی …فروش و خرید» کند:طور که مارکس یادآوری میهمان

 درحین فقط آنها وحدت …است متضاد فاز دو در فرآیند یک درواقع یا فرآیند،

است که از یکدیگر  یفاز دو وحدت بخشتجلی بحران لذا. رسدمی تأیید به بحران

 (۵۰۰:۲:«اضافی ارزش هایتئوری») «مستقل شده بودند.

 «یقلمرو آزاد». از وحدت نمود و ذات تا 6

 رازی همچون انگار که سرمایه «ذات» آید،طور که از گفتار باال برمیهمان

شده بود، درمواقع بحرانی برون  «پنهان» نمودش هایبندیصورت درپشت ناشکافته

که پدیدار رسد. اینم در واقعیت و هم در تفکر به یگانگی نمود و ذات میجسته، و ه
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 خود یابد،می فعلیت «بحران» هنگامشدن این ذات چرا صرفاً به

 واژگونی معرف درحقیقت که است سرمایه روابط متناقض «هستی» یدهندهنشان

ا نسبت به هت، ذهنیت و عینیت و بیگانگی متقابل آنواقعی و تفکر یجانبههمه

 یکدیگر است.

 وجه داری،سرمایه یجامعه حرکت «قانون» از همین روست که مارکس باکشف

این چه  :پرسدمی و کشدمی چالش به را طبیعی قوانین با اجتماعی قانون این تشابه

 مثل درست» کند، یعنیقانونی است که فقط در مواقع بحرانی خود را نمودار می

 تصریح را خود شد، خراب برسرت خانه کهوقتی جاذبه، قانون

 بین روابط اجتماعی فرم و چگونگی پرسش، این با او (۱۶۸:۱:سرمایه) «.کندمی

وجود جتماعی که خود ما بها که کندمی ابراز و دهدمی قرار سنجش مورد را هاانسان

ایم، اکنون به چنان جامعیت مجردی تبدیل شده که انگار حاصل آورده

 هستی طبیعی اشکال یشدهمنسجم کیفیت این» .است «طبیعی صورتبندی» یک

 بین ارتباطات و تعامالت که شده چیره ما کنش و دانش اراده، بر چنان «اجتماعی

 سازد.غریب فعل و انفعاالت بین اشیا پدیدار می و عجیب صورتبه را هاانسان خود

ی مستقیم طهصورت یک رابپس اگر روابط اجتماعی بین فعالیت انسانها به

صورت گردد، بلکه برعکس، بهاجتماعی بین خود افراد نمودار نمی

 شود،می پدیدار اشیا بین «اجتماعی» ایرابطه و اشخاص بین «مادی» ایرابطه

قیقت مظهر واقعیت وجودی روابط بالفعل انسانی است که در ح در «نمود» این

 مارکس لذا. اندکرده پیدا «ازلی» ظاهربه خاصیتی و رسیده اجماع به «معنابی» شکلی

 شده، ناشی ازکجا انسانی روابط اسرارآمیز خصلت که پرسش این به پاسخ در

 (۱:۱۶۴ سرمایه،) «.شکل این خود از که است واضح» :گویدمی باصراحت

ترین چه نهایتاً به این پاسخ عینیت بخشید بزرگجا باید تأکید کرد که آنهمین

کمون پاریس، بود که ناگهان شکل کامالً جدیدی از  رخداد زمان وی، یعنی

-نا» را یکای که مارکس آنبندی تازههمبستگی و تعامل افراد را در صورت

ها، تمام اسرار غیبی و افسونی که کاال معمای کل» و رساند ظهور به نامید، «دولت

 جا،همان) .تساخ برطرف «کنندی تولید کاالیی احاطه میهای کار را برپایهفرآورده
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 وارگیبت» قسمت مارکس که بود «سرمایه» فرانسوی چاپ ویرایش در لذا (۱۶۹ ص

نه به آزادا که را هاییانسان فعالیت و کرده تکمیل و تدقیق را کتاب اول فصل «کاالیی

 (۳.)کندمی عرضه تولید «ارزشی شکل» عنوان راه خروج ازاند بهتعاون رسیده

 انباشت فرآیند» عنوان با ،«سرمایه» ایی جلد اولمارکس در بخش هشتم و نه

 مترادف آن سقوط با را «سرمایه انباشت عمومی مطلق قانون» غایت ،«سرمایه

داری یابند که اجتماع سرمایهظهور می «جدیدی هایانگیزه و نیروها» گاهآن. کندمی

ها ناقوس آنکه ها را مسدود ساخته بود. سپس مارکس با بیان اینراه شکوفایی آن

 این» کند که:آورند، اعالم میصدا درمیسلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان را به

 (۹۲۹ ص) «.نفی نفیِ است

 نفی» ناپذیر است که مارکس مفهوم دیالکتیک تاریخیاین حقیقتی کتمان

 حاضر اینسخه صورتبه است، داریپساسرمایه یجامعه به ورود معنایبه که را «نفی

 هایشنوشته آخرین از یکی در او. نداد بعدی هاینسل تحویل مادهآ و

 با منقدانش، به گوییپاسخ درمقام ،«واگنر آدولف یدرباره هایییادداشت» نامبه

ی نظام شاکله مارکس، ارزش تئوری واگنر، آقای نظربه» که کندمی ابراز صراحت

 طراحی «سوسیالیستی نظامی» هرگز من که جاآن از اما. اوست سوسیالیستی

 (۵۳۱:۲۴:آثار مجموعه) «.است واگنر خیاالت جزو این ام،نکرده

ی مارکس فاقد مبانی و با این حال، حقیقت ندارد که سپهر اندیشه

که وی قائل جانبه نسبت به یک اجتماع کامالً آزاد است. لذا با ایناندازهایی همهچشم

ی نوین محصول کنش ساختمان یک جامعه گیری آینده نبود و باور داشت کهبه قالب

 آثارش درسراسر است، انسانی «جدید هایانگیزه و نیروها» یجمعی و خودآگاهانه

 داری ارائه کرده است.رمایهس روابط یمحدوده از رفتبرون برای جامعی هایزمینه

که مارکس تمامی آثارش را به نقد وضع موجود اختصاص نیازی به توضیح ندارد 

 یدربردارنده هم «نقد» ده بود. اما باید درنظر داشت که در برهان دیالکتیکی او،دا

 حاوی هم و بود، موجود اجتماعی روابط مجموعه از ژرف سنجشی

نمونه باید اشاره کرد که تاکنون بسیاری از  عنوانبه. «ایجابی» مفاهیمی
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 و کرده، حقیقت وی «سیاسی اقتصاد روش» های بعد از مارکس، درموردمارکسیست

 .دانندمی هگل «منطق علم»با منطبق را «سرمایه» ساختمان

 یبرپایه «سرمایه» یبرای نخستین بار این فریدریک انگلس، بود که گفت سامانه

 مارکس در را سرمایه به کاال انکشاف اگر» ریزی شده است:ایهپ هگل منطقی مقوالت

 به نامه) «.یافت خواهی را خوبی سیارب مترادف کنی، مقایسه ذات به وجود انکشاف با

 (۱۸۹۱ اشمیت، کنراد

 علم» یدرباره اش«فلسفی هاییادداشت» سپس این لنین بود که در

 درک «منطق، علم» فهم و عمیق مطالعه بدون» که کرد اعالم هگل، «منطق

 که کرد اعالم بالفصله و «است ممکن غیر آن، اول فصل ویژهبه «سرمایه،» کامل

 مجموعه) «.اندنفهمیده را مارکس» گذشته سال ۵۰ هایمارکسیست از یکهیچ

 «ذات» و «وجود» به «سرمایه» ساختمان برد پی که بود کسی اولین او (۱۸۰:۳۸:آثار

 «مفهوم دکترین» یعنی ،«منطق علم» شامل بخش نهایی همچنین بلکه نشده ختم

 (۴.)است

 و وجود «معادل» عنوانکه، مارکس با شروع از کاال بهماحصل کالم این

 سپس و (پول و کاالها یمبادله واحد، کاالی یا مقیاس، و کمیت کیفیت،) مقوالتش

مفهومی یا  قلمرو وارد ،(تضاد و تولید یعرصه) مقوالتش و ذات یعرصه به گذار

 ذهنیت، و عینیت بین تعارض آن در که قلمروسی یعنی شود؛می «آزادی» یعرصه

 جدید، ی«سوژه» یک میانجیگری با و شودمی برطرف واقعیت، و ایده عمل، و تئوری

 .رسدمی فکری کار و جسمی کار بین تعارض الغای به انسانی، بُعد یعنی

 و کاال تحلیل از پس ،«سرمایه» برای همین است که مارکس در همان فصل اول

 ارزش» در نمودش و «ارزش» و مصرفقابل جنس یک یعنی آن، یدوگانه خصلت

. رسدمی انتزاعی کار و مشخص کار یعنی آن، یدوگانه خصلت و کار به ،«ادلهمب

 کار نیروی صرف عنوانبه کار و انسانی، معین و مفید کار به را کار وی دیگر، عبارتبه

 کند.عام و بدون درنظر گرفتن نحوه و چگونگی مصرفش تقسیم می طوربه

. است اساسی واقعیت کل فهم یبرا کار یدوگانه خصلت» کند کهاو تأکید می

 اوت ۲۴ انگلس، به نامه) «.است شده منظور فصل نخستین در بالفاصله همین برای
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این سرشت  که هستم کسی نخستین من» :که کندمی ابراز فصل آن در او( ۱۸۶۷

 (۱۳۲:۱:سرمایه) «ام.ی کار نهفته در کاالها را نقادانه بررسی کردهدوگانه

قول مارکس، که، بهنظر از ایناطی را درنظر بگیرید. صرفعنوان نمونه، خیبه

ی بشری بنابه ضرورت ضرورت، هزاران سال پوشاک تولید کرده بود بدون جامعه

خیاطی معرف کیفیت مشخصی از کار  خود باشد، شده «خیاط»کس که هیچاین

کار بارآور  کند. اما چنانچه از کیفیت معینهدفمند است که نیاز معینی را برآورده می

ماند، صرف کمیت مشخصی از نیروی کار چه باقی میو مفید تجرید حاصل کنیم، آن

شان قیاس شده، و با زمان مصرفاست که در چنین حالتی با سایر کارهای مفید قابل

شرطی که شود. این یعنی برابری کمّی انواع مختلف کار بهقابل اندازه گیری می

 در کاال بیان ارزشی، یا ارزش مبادله، پیدا کرده باشد.ها تجرید شده و کیفیت آن

 با سرمایه اما. یافت تواننمی «انتزاعی کارگر» نامبدیهی است که موجودی به

 کار» های انسانی را فشرده کرده، بهتوانمندی از ایمجموعه ،«کاری ساعت» به تأسی

 به ورود محضبه رکارگ که است درست. سازدمی مبدل انتزاعی و «الزم اجتماعاً

 کاالهای تمامی ازبین اما شود،می تبدیل آالتماشین از «ایزائده» به کارگاه

ف مصر به کار درخالل چهآن. دارد وجود «زنده» کاالی یک فقط پذیر،مبادله

 انسانی ی«سوژه» مثابهبه زنده، کارگر شخص و اوست «کاری ظرفیت» رسد،می

 و اعتراض به نشده، مرده مواد یا آالتماشین «ینیتع» جذب فکری، قوای از برخوردار

 از گذار با مارکس که است همین برای. دهدمی ادامه شدهبیگانه کار با خود رویارویی

 با کار نیروی یمقابله به را «سرمایه» بخش اعظمی از تولید، یعرصه به ورود و بازار

 .دهدمی صاختصا کار روزانه کردن کوتاه برای مبارزه و سرمایه،

 از نظرصرف داری،سرمایه پسا یجامعه «بنیادین شرطپیش» به باور مارکس،

 کار روزانه کردن کوتاه» اجتماعی، کار یسهمیه دریافت یا پرداخت میزان و چگونگی

. داد قرار سنجش مورد را بشری تمدن توانمی مبنا آن بر و (۹۵۹:۳)سرمایه:« تاس

 مدت شدن کوتاه اجتماعی، تر عالی صورتبندی یک عناصر و مصالح آفرینش جهت

 تمرکز کردن برطرف یزمینه است، شده داده اختصاص «مادی کار» به که زمانی

 آورد.وجود میبه را خاص گروهی انحصار از فکری و علمی هایتوانمندی
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در نظر مارکس، وحدت تئوری و عمل در واقعیت زندگی، هنگامی پا به عرصه 

 و دهیم، تمیز (اونیورسال یا) «جامع کار» از را «اشتراکی کار» تگذارد که نخسمی

 تلفیق باهم را «جمعی کار توسط آن اجتماعی انطباق و انسانی روح جامع کار» سپس

 شودمی آغاز موقعی داری،پساسرمایه یجامعه به گذار (۱۹۹ ص جا،همان) .کنیم

 و باشد شده ناپدید تولیدی، لاص یکنندهتعیین عنوانبه کمیتش و مستقیم کار» که

 کمّی لحاظ از هم طبیعی، علوم تکنولوژیک انطباق علمی، عمومی کار با درمقایسه

« تابع، تقلیل یافته باشد. اما ضروری ایوهله به کیفی لحاظ از هم و باشد، یافته تنزل

 (۷۰۰)گروندریسه، 

ر نیز واحد محضی که کار مستقیم مادی دیگر منشاء ثروت نباشد، زمان کابه

 همراهبه حداقل، به اجتماع ضروری کار کالن تنزل وقتآن» سنجش آن نخواهد بود.

 «.گرددمی توأم غیره و علمی هنری، یعرصه در افراد تکامل با شده، آزاد زمان

 فرد هاینیازمندی ازطریق صرفاً ضروری کار صورت،درآن (۷۰۶جا، ص )همان

 آزاد زمان با بلکه کار زمان با نه دیگر ثروت ارمعی. شودمی سنجیده شده اجتماعی

 ازبین آزاد وقت و مستقیم کار هایبرابرنهاده انتزاعی تعارض لذا. شودمی گیریاندازه

 .رودمی

 دانش کل ذهنش در» کند کهی تاریخی کامالً جدیدی ظهور میگاه سوژهآن

 این در (۷۱۲ ص جا،همان) «.کندمی پیدا موجودیت اجتماع یشدهانباشته

 و وقت اقتضای توسط کار تعین که شودمی شروع زمانی آزادی واقعی قلمرو» منظر،

 یعرصه ورای در سرشتش، به بنا [قلمرو] این. باشد یافته خاتمه خارجی ضرورت

 توانمندیهای تکامل آزادی، حقیقی قلمرو …معنی اخص آن قرار داردولید مادی بهت

 (۹۵۹:۳ سرمایه،) «.است ویشخ در هدفی عنوانبه انسانی

 

 هانوشتیپ
 :به کنید نگاه – ۱
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 :«نیوزویک» به کنید نگاه – ۲
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http://www.thedailybeast.com/newsweek/2009/02/06/we-are-all-

socialists-now.html 
 کنید نگاه ،«سرمایه» ساختمان بر پاریس کمون تأثیر درمورد جامعی بررسی برای – ۳

 .ششم فصل دونایفسکایا، رایا نوشته ،«آزادی و مارکسیسم» کتاب به

Marxism and Freedom, New York, Bookman, ۱۹۵۸ 

رایا  نوشته ،«انقالب و فلسفه» کتاب به کنید نگاه هگل، فلسفه و لنین یرابطه برای – ۴

 «لنین فلسفی دوگانگی و تشخیص شوک» دونایفسکایا. فصل چهارم،

Philosophy and Revolution , New York , Delacorte , ۱۹۷۳  
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 دهیچک
های ها و جنبشی شورشالت، یعنی قلمرو کردی ایران، در زنجیرهروژهه

ی تاریخ معاصر جوامع کرد در منطقه است، همچون یک مقاومتی که مشخصه

وط داری در سقشود. کردها در عراق نقش معنینگریسته می« ی مفقودهحلقه»

بازی کردند و از آن زمان به بعد اقلیم کردستان را  2003دیکتاتوری بعث در سال 

اند. اپوزیسیون کرد در ترکیه، که یک درون یک چارچوب سیاسی فدرال اداره کرده

ی بزرگ ـ مقیاس را برای چهار دهه علیه دولت به راه انداخت، جنبش مسلحانه

ی محلی و وکراتیک را ]از یک دغدغهتوانست خواست کردها برای خودگردانی دم

ی محصور در دیوارهای قومی و زبانی هویت کردی بیرون برده و آن را[ به یک برنامه

سیاسی ملی ]در سطح ترکیه[ تبدیل کند. کردهای سوری عضو کلیدی ائتالف 

ای ها توانستند روژئاوا را آزاد کنند و در بخش عمدهالمللی علیه داعش هستند؛ آنبین

الت در سه ز قلمرو شرقی رود فرات یک خودگردانی کردی تأسیس کنند. اما روژهها

« نامتعارف»ی امری ی گذشته ساکت بوده است و به این سکوت به مثابهدهه

های مقاومت کردی در مقابل حاکمیت« متعارف»شود: انحرافی از الگوی نگریسته می

هایی است که ی تحلیلگرایانهذاتمسلط در دوران اخیر. این نوشتار، مخالف خصلت 

کنند. این مقاله مدعی است مقاومت و مخالفت را صرفاً با کنش قهرآمیز تعریف می

الت را همچون غیبت مقاومت و مخالفت فهم کرد. به زعم این که نباید سکوت روژهه

 هایالت را باید در ویژگیگرای مقاومت کردها در روژههنوشتار، دالیل خصلتِ سکوت

ی یعنی در شرایط و چگونگی توسعه -ی کرد در ایران جستجو کردتاریخیِ جامعه

ساختار سیاسی و پیکربندی روابط نیروها در میدان سیاسی. با این همه، تأکید بر این 

های ی کردستان نباید مجوزی برای سقوط به قعر تحلیلهای تاریخی جامعهویژگی

الت، از تحلیل به تبارشناسی سکوت در روژههی اصلی این گرایانه باشد. بدنهذات

ی کرد پس از انقالب منظر چندوچون روابط سلطه ـ انقیاد بین قدرت حاکم و جامعه

 پردازد.می 1357

شان در ی گذشته بیش از هر زمان دیگری از تاریخ مدرنکردها در دو دهه

هایی که از بحرانها و های سیاسی، جنگها و آشفتگیاند. آشوبکانون توجه بوده

المللی و گیر خاورمیانه بوده، کردها را در خط مقدم سیاست بیندامن 1991
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های اخیر در های کرد در ترکیه، عراق و در سالای قرار داده است. جنبشمنطقه

اند و تأثیر شان بازی کردهکشورهای متبوع« ملی»ای در سیاست سوریه نقش عمده

ی منارعات سیاسی مختلف ای روی تعادل نیروها و نتیجههکنندگیر و گاه تعیینچشم

ی میهنی جنبش اند. در عراق حزب دمکرات کردستان و حزب اتحادیهداشته

با  2004ها در سال به راه انداختند. این موفقیت ی موفقی علیه رژیم بعثمسلحانه

ن تأسیس حکومت اقلیم کردستان به اوج خود رسید. در ترکیه حزب کارگرا

یک جنبش مسلحانه علیه دولت را رهبری کرده  1984کردستان، پ.ک.ک، از سال 

ها، هـ.د.پ، از ویژه پس از به حاشیه راندن و طرد حزب دموکراتیک خلقاست و ـ به

ترین اپوزیسیون رژیم ترین و به لحاظی اثرگذارمیدان سیاسی قانونی ـ هنوز هم فعال

نیز هـ..د.پ « قانونی/حقوقی»ر میدان سیاسی ترکیه و حزب عدالت و توسعه است. د

توانسته است با موفقیتْ قدرتِ یکدست دولت ترکیه را به چالش بکشد. این حزب 

درصد عبور کند [و وارد پارلمان شود] بلکه  10ی قانونی تنها توانست از آستانهنه

ه در ای که سیاست کردی را از آغاز شکل گیری دولت ترکیتوانست دیوارهای قومی

محصور کرده بودند بشکند [و به میدان سیاسی ملی ترکیه وارد شد]. در  1923سال 

سوریه حزب اتحاد دموکراتیک، پ.ی.د، مؤثرترین نیروی سیاسی است و بازوی نظامی 

های مدافع خلق، ی.پ.گ، در مبارزه علیه داعش شریک فعال آمریکا آن، یعنی یگان

ترل خود یک مدیریت سیاسی خودگردان بوده است. پ.ی.د در قلمرو تحت کن

ی پس از جنگ داخلی، تأسیس کرده و محتمل است که در تنظیمات سیاسی سوریه

ها، طور کلی وزن سیاسی کردها پس از این آشوبای بازی بکند. بهکنندهنقش تعیین

های سیاسی، که با سرکوب بهار عربی و ظهور و گسترش وسیع ثباتیها و بیبحران

گونه طور وسیع اینتشدید شده، افزایش یافته است. حال به 2014ی ز ژوییهداعش ا

شود که کردها در عراق و سوریه، که مستقیماً درگیر جنگ با داعش پنداشته می

ای در ساخت نظم سیاسی مناطق کنندههستند، پس از پاکسازی داعش نقش تعیین

آمیز از های اغراقال و ارزیابیخود ایفا خواهند کرد. این وضعیت گاه به توقعات با

ی کردها منجر شده است. از نظری برخی این قرن، قرن کردهاست و وضعیت آینده
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است،  شدهی آن فرا رسیده که رؤیای دیرینه خود را، که تا به حال سرکوب زمانه

 تاحدودی محقق سازند.

 مفقوده؟ یحلقه

ی هستند که در راستای های فعال، آگاه و مصمماین تصویر که کردها سوژه

خود را  ، توان بسیج نیروهایتحقق اهدافی آگاهانه در مناطق گوناگون کردستان

دارند، هر اندازه هم که برانگیزاننده و جذاب باشد، یک تصویر ناکامل است. 

الت، یعنی کردستان ایران، ساکت است بنابراین تصویر این بخش از قلمرو کرد روژهه

خوانی ندارد. تداوم نامیمون این سکوت مقاومت و مخالفت پویا هم با آن تصویر کلیِ

گران و مفسران را واداشته است تا به ی گذشته برخی از مشاهدهدر سه دهه

 و مقاومت ی بلند شورش، در زنجیره«ی مفقودهحلقه»ی یک مثابهالت بهروژهه

بنگرند. اگر این سکوت به  کردها، که معرِِّف تاریخ معاصر جوامع کرد در منطقه است،

تا به حال فهم شود،  1985معنای غیبت مقاومت قهرآمیز بزرگ مقیاس از سال 

الت ساکت بوده است. اما آیا این سکوت یک امر نامتعارف است که با الگوی روژهه

ها از طرف ی کردها علیه سرکوب و انکار هویت و حقوق آنمبارزه« متعارفِ»

ی هایی که مقاومت کردها علیه سلطهر حقیقت از نظر آنحاکمیت تناقض دارد؟ د

های حاکمیت و تالش برای به رسمیت شناخته شدن و احقاق حقوق خود را با جنبش

الت یک امر نامتعارف است که به کنند، شرایط کنونی روژههمسلحانه تعریف می

 [1توضیح و تفسیر نیاز دارد.]

رغم ن امر نامتعارف وجود دارد که بههای گوناگونی از ایطور کلی خوانشبه

عمومی با هم در « تجربی»هایی که با هم دارند در یک رویکرد ی تفاوتهمه

های کرد در ی قیاس و تباین با تاریخ اخیر جنبشوسیلهها بهاند. این خوانشاشتراک

های کردستان، یعنی پ.ک.ک در باکور )کردستان ترکیه( و پ.ی.د در دیگر بخش

های شوند؛ یعنی بر اساس مقایسه با سرمشقوا )کردستان سوریه(، برانگیخته میروژئا

ها ارزیابی کرد. بنابراین این الت را بر اساس آنموفقی که باید جنبش کرد در روژهه

شود دالیل شوند که گفته میالت به عواملی ربط داده مینامتعارف بودنِ روژهه

وژئاوا هستند؛ یعنی غیبت یک جنبش های کرد در باکور و رموفقیت جنبش
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ی بزرگ مقیاس که بتواند مبارزه را در کردستان به پیش ببرد. چنین مسلحانه

الت، تعیِّن منفی شرایطِ موفقیتی هستند که مفروضِ هایی از شکست روژههتبیین

الت ی به اصطالح مفقوده در روژههرو حلقهرویکرد تجربیِ تطبیقی است. ازاین

شود دلیلِ وجود یک شود که ادعا میبودن آن شرایطی توضیح داده می برحسب غایب

یعنی در واقع سکوت سیاسی ]های کردستان هستند کنش مسلحانه در دیگر بخش

 [2.][دهندالت را به فراهم نبودن شرایط برای کنش مسلحانه ربط میروژهه

الت اس در روژهههای علِّیِ مرتبط با این غیبتِ بزرگ مقیبا وجود این، تبیین

های متعددی با همدیگر دارند. برخی این در درون این رویکرد تجربی کلی، تفاوت

الت ی سیاسی و فکر استراتژیک از طرف رهبران کرد روژههغیبت را به نبود اراده

الت را به فرصت طلبی این رهبران، دانند و افسردگی سیاسی کنونی روژههمرتبط می

ها برای مذاکره با دولت پساانقالبی و تا به اکنون بی حاصلِ آن های تکراریکه تالش

دهند. برخی دیگر به ی گذشته شاهد این امر بوده است، نسبت میدر چند دهه

آورند و از یک طرف روی فرسایش آگاهی ملی شناختی روی میجامعههای شبهبحث

ویژه در ی، بهی متوسط شهرهای مختلف طبقهو همبستگی سیاسی در میان رده

عالقگی سیاسی و بورژوازی مدرن ـ که باعث رشد بیمیان قشرهای متوسط و خرده

ها شده است ـ و از طرف دیگر روی های فرهنگی ضد ملی در میان آنگیریجهت

گذارند. در عین حال کسان خصلت غیرسیاسِی شایعِ مناطق روستایی انگشت می

کرد به دلیل قرابت زبانی و قومی با زبان و دیگری هستند که به فرسایش هویت ملی 

کنند. ی مشترک ایرانی اشاره میی ریشهرو به اسطورهقومیتِ حاکمیت فارس و ازاین

گرایی ایرانی این اسطوره برای حاکمیت بسیار اساسی است و در گفتمان رسمی ملی

عای این نزدیکی و یابد. از این منظر ادشود و تداوم میدر آکادمی و رسانه بازتولید می

های رسمی و نیمه رسمی بازتولید ی ایرانی مشترک که در گفتمانی ریشهافسانه

ای است که شود علت تضعیف، و چه بسا اضمحالل، مرزهای زبانی و قومیمی

کند. دیگر تفکیک مشخصی وجود ندارد های کرد و فارس را از هم تفکیک میهویت

فرهنگی از هم جدا سازد، بنابراین این دو هویت ها را بر اساس خطوط معین که آن

 توانند در میدان سیاسی ایرانی ـ کردی با همدیگر به تقابل گذاشته شوند.نمی
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گرای این توضیحات تجربی، که مقاومت سیاسی را با این مقاله با خصلت ذات

 ی تفاوتی که باکنند، مخالف است. این توضیحات، با همهکنش قهرآمیز تعریف می

ی خود را بر حسب یک هم دارند، یک رویکرد سیاسی تطبیقی عام دارند که ابژه

ی انحراف از یک مدل ناب فهم به مثابهکنند و [این ابژه] ها تعریف میسری غیبت

ها رو این غیبت/ انحرافشود که مبنای سنجش و قیاس قرار گرفته است. ازاینمی

د و تئوریزه شوند. این رویکردهای تطبیقی از سازی کننتواند قائم به خود مفهومنمی

ی به عالوه، این بیرون بودگی ابژه برند.یک فقر تئوریک/ مفهومی عمومی رنج می

ی کردِ تحقیق به این معنی است که رویکرد تطبیقی، ویژگی تاریخی جامعه

یرد. گتمامی نادیده میگیری دولت مدرن در ایران، را بهی شکلالت، از لحظهروژهه

دهند و با ای مؤثر مخالفت سیاسی را به کنش قهرآمیز تقلیل میها به گونهاین تبیین

کنند الت را این گونه تفسیر میاین کار غیبت کنش قهرآمیز بزرگ مقیاس در روژهه

 38مندانه و آگاهانه سلطه، انکار و سرکوب ای رضایتالت به گونهکه حال دیگر روژهه

الت اکنون خاموش است. رفته است. میدان سیاسی در روژههسال گذشته را پذی

گرا از این سکوت و های نادرستِ کارکردگرا/ ذاتدلیلی که در پس پشتِ این بازنمایی

ی کرد ها است از تمرکز بر ویژگی تاریخی جامعهغیرفعال بودگی وجود دارد، اکراه آن

 الت.در روژهه

گرایی نیروهای که دالیل این سکوت ی پیش رو معتقد استبنابراین مطالعه

الت جستجو کرد؛ ی کرد روژههکرد را باید در خاص بودگی و ویژگی تاریخی جامعه

ی ساختار اجتماعی، پیکربندی روابط نیرو در این یعنی در شرایط و چگونگی توسعه

تر منطقه. با این حال ارجاع به ویژگی تاریخی جامعه، در ایران و در میدان وسیع

گرایی وجود دارد، و این بدین تواند پرمخاطره باشد: ریسک در افتادن به دام تاریخیم

های تجربی گرایی مدلهای تاریخی به جای ذاتگرایی ریشهمعنا است که ذات

الت و غور کردن در جا توضیح دالیل سکوت روژههبنشیند. اما هدف من این

عه قصد دارد که یک تبارشناسی [ نیست. در عوض، این مطال3های پسینی]تحلیل

ی کرد در برحسب چگونگی و کیفیت روابط سلطه و تبعیتْ بین قدرت حاکم و جامعه

ی کرد ی مسألههایم دربارهالت ارائه دهد. مبانی این رویکرد در دیگر نوشتهروژهه

 [4ها نیست.]جا نیازی به تکرار آناست و این توضیح داده شده
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 ی حاکمیت و دیگریِ کردالت: سلطهی کرد در روژهههجامع ـ ملت و  دولت

کردهای ایران یک اجتماع قومی ـ زبانی در درون قلمرو سیاسی حاکمیت ایران 

گیری دولت مدرن در ایران، قومیت و زبان کردیْ مرزهای این هستند. از آغاز شکل

کردی به اجتماع را متعین کرده است ـ یعنی از زمانی که این دو وجهه از هویت 

[ تبدیل شدند. مرزهای این قلمرو پنج قرن پیش تعیین 5ی سرکوب و منعِ حاکم]ابژه

 بودند؛ زمانی که دولت عثمانی در جریان گسترش به سمت شرق با دولت تازه شده

باعث  1514ها در جنگ چالدران در سال رو شد. شکست صفویتأسیس صفوی روبه

ای از] قلمروهای کردی امپراتوری خود را از دست هها [ناآآنبخش بسیار عمدشد تا آن

طور قانونی به عثمانی این مناطق به 1639ی ذهاب در مه بدهند. بعدها در معاهده

واگذار شد و مرزهای مشترکی تعیین شد که تقریباً بدون تغییر تا به امروز باقی 

یل دولت جدید و سپس تشک 1918[ فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 6اند.]مانده

ی مناطق شد، [یعنی والیتِ در بردارندهعراق، که والیت موصل را نیز شامل می

با ایران را تغییر دهد. این  1639کردنشین] نتوانست به شکل معناداری مرزهای 

مرزها در واقع مرزهای بیرونی قلمرو کردی ایران را تعیین کردند و آن را از قلمروهای 

 [7ق جدا کرد.]کردنشین ترکیه و عرا

در طول پنج قرن گذشته بهترین دوران برای مناطق کردنشین، دورانی بود که 

گزارانه ای خراجشد و رابطهمستقل اداره میهای نیمهنشیناین مناطق توسط شاهزاده

[ بود، داشتند. پایگاه سیاسی 8با دولت ایران، که باالترین مقام آن حاکم مطلقه]

ی قدرت و مالکیت گزارانهها در ساختار خراجبندی جایگاه آنلشاهزادگان کرد با مفص

ای زمین، که نیروهای نظامی متشکل از نیروهای منظم و نیروهای [نامنظم] قبیله

های کرد در اواخر قرن نشینشد. شاهزادهی آن ساختار بودند، تعریف مینگهدارنده

بیرونیِ مرتبط با روندها و نوزدهم به دلیل ترکیبی از انحطاط داخلی و فشارهای 

مرور تحلیل رفتند و در نهایت نابود شدند. خالء اعمال تمرکزگرای دولت قاجار به

ای، های قبیلهپیمانیی هموسیلههای کرد به نشینسیاسی ناشی از برافتادن شاهزاده

ها با دولت بسیار ی رهبران سنی مذهب، که روابط آنوسیلهتری بهو تا حد کم

ها نشینگزاری [غیر مستقیم] این شاهزادهاوت بود، پر شد: ساختار خراجمتف
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ی روابط مالی جدیدی که مستلزم پرداختِ مستقیم مالیاتِ بر عواید وسیلهبه

داری و های زراعی به دولت بودند، جایگزین شدند. این روابط مبتنی بر زمینزمین

ای در ساختار داران قبیلهتفوق زمینای بودند. این وضعیت جدید نه تنها تبار قبیله

 جایگاه بلکه کرد، تضمین را کرد یجامعه اجتماعی ـ اقتصادی و سازمان سیاسی 

 انقالب از بعد یدهه پنج برای که دارها،زمین بزرگْ رژیم در نیز را هاآن محوری

 [9].کرد تثبیت بودند، مسلط دولت بر مشروطه

یز با ایجاد محدودیت قانونی برای حاکم انقالب مشروطه، که فراتر از هر چ

شد، سرآغاز مطلقه، تفکیک قوا، برگزاری انتخابات و حکومت سکوالر تعریف می

ساز طول کشید تا دولت مدرن ی سرنوشتگیری دولت مدرن بود. اما سه دههشکل

ای مؤثر حاکمیت توانست قدرت مدرن خود را بر مبانی جدید استوار کند و به گونه

های بعدی برای ا بر سرتاسر قلمرو خود اعمال سازد. روندها و اعمالِ دولتخود ر

های مزمن مالی، که با اشغال بخش ها و بحرانثباتیتثبیت قدرت حاکم، به دلیل بی

ای از خاک ایران در جریان جنگ جهانی اول تشدید شد، به تحلیل رفت. قلمرو عمده

ی و روسی شد و این جامعه به دلیل مناطق کردنشین میدان جنگ نیروهای عثمان

 1926های پس از جنگ در هم کوبیده شد. به قدرت رسیدن رضاشاه در سال قحطی

ی ی رضاشاه، دورهگیری دولت مدرن بخشید. دورهتری به شکلجدیت بیش

دولت حاکمِ مدرن است، چون در این دوره  [10]گذار[خشونتِ] واقعی عملِ بنیان

قانونی همراه با نیروی الزم برای اعمال [این قانون] اتخاذ است که دولت مفهومی 

شود که برای اولین بار پس از کند. قدرت حاکم/قانونیِ دولت رضاشاه موفق میمی

کند. تمرکزگرایی سرزمینی ای مؤثر اعمال ی سیاسی را به گونهسلطه انقالب مشروطه

ی مدرنیزاسیون اقتدارگرایانهو گفتمان و عملِ برساخت هویت ملی یکپارچه دو ستون 

 [11]رضاشاه بودند.

کرد، گیری میوقفه آن را پیروند برساخت هویت ملی یکپارچه، که دولت بی

ویژه برای کردها، اهمیتی حیاتی داشت؛ برای اجتماعات قومی و زبانی غیرفارس، به

ملی و  هایچرا که برساخت و بازنمایی هویت ملی یکپارچه در گفتمان رسمی، رسانه

دستگاه آموزشی برای اولین بار در تاریخ ایران به قدرت حاکم یک هویت فرهنگی، 

 مذهبی، زبانی و قومی معینی داد.
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بایددر این هویت، که بر حسب قومیت و زبان  [12]ی شهروندان ـ رُعایاهمه

شتند تا داشد، اشتراک میی دوازده امامی )اثنی عشری( تعریف میفارسی و شیعه

رو حق مشارکت در روندهای سیاسی ملی را حیت عضویت در دولت و ازاینصال

آوردند. منطقِ به اشتراک گذاشته شدن یک هویت ملی یکپارچه برای دست میبه

ی شهروندان ـ رعایا، یک منطق امنیتی بود. این منطق فراتر از هر چیز قصد همه

های مالیِ ریزیبرنامه ی محاسبات سیاسی وی ابژهداشت تا جمعیت را به مثابه

را یکدست سازد. بنابراین مدیریت [13]«مصلحت دولت»ظاهر نشأت گرفته از به

ناپذیر از امنیت، وحدت قانونی و عنوان یک جزء جداییسیاسی و اقتصادی جمعیت به

ی اعمال شد. هویت سیاسی یکپارچهیکپارچگی سرزمینی دولتْ درک و دریافت می

چه ذیل شده به پروبلماتیک امنیتِ دولت گره زده شد، چنانشده بر جمعیتِ همگن 

حکومت رضاشاه مالحضات امنیتی به اصل راهنمای سیاست و تصمیم گیری در 

 تبدیل شد.فرایند مدرنیزاسیوِن اقتدارگرایانه 

ی دولت ـ ملتْ فرم سیاسی مدرنیته است. وحدت زبانی و قومیِ دولت و بدنه

اکمیت ملی است و بدون آن مرزهای فرهنگی و فرض مفهوم حشهروندان پیش

رو شهروندانْ حامل هویت دولت پوشانی داشته باشند. ازاینتواند همسیاسیِ ملت نمی

بندی قدرت دولت/حاکم و قوم غالب است.این گونه شوند، هویتی که معموالً مفصلمی

زبان شود. به است که هویت ملی/حاکم و زبان و مذهب رسمی/اداری متولد می

تئوریک این بدین معناست که دیگر اجتماعات مذهبی، زبانی و قومی [غیر ملی] از 

شوند و مرزهای های آن تعریف میعنوان دیگریافتند، بههویت حاکم خارج می

دیگری »کنند. های غیرحاکم تعیین میبیرونی آن [هویت حاکم] را با هویت

کرد نه یی که هویت آن را تعریف میها غیرحاکم و سرکوب تفاوتهویت [14]«سازی

چنین شاخص درونی بود، بلکه هم[15]«تفاوت حاکم»ی تنها تصدیقِ جایگاه برسازنده

های رو بازنماییبودگیِ دیگریْ برای برساخت هویت [خود] حاکم نیز بود. ازاین

گفتمانیِ هویت زبانی و قومی اجتماعات غیرحاکم، یعنی حضور و صدای [هویت] 

م، وحدت گفتمانی هویت حاکم و بنابراین وحدت قانونی و پیوستگی غیرحاک

اندازد. هویت غیر حاکم باید سرکوب، طرد، خفه و انکار سرزمینی آن را به مخاطره می
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های امنیتی دولت مرتفع شود و برساخت هویت ملی یکپارچه جزء شود تا که دغدغه

 [16]حیاتی روند دولت ـ ملت سازی شود.

ن قدرت حاکم با یک هویت قومی، زبانی و مذهبی معین، ذیل به هم پیوست

ی بین دولت ایران و ( نقطه عطفی بود در رابطه1304-20)[اول]قدرت پهلوی 

ی متالطم، زبان و ی کرد. چون برای اولین بار در تاریخ بود که در این رابطهجامعه

ی کرد بر جامعه حاکم یی سلطهقومیت کرد آماج قدرت حاکم قرار گرفته و ابژه

ی حاکمیت و تأمین یگانگیِ شدند. سرکوب زبان و قومیت کرد برای تضمین سلطهمی

رسید. این بدین معنی است که حاکِم گفتمانی هویت حاکم ضروری به نظر می

ی کنندهرو متعینهویت کردی و ازاین [17]«یبیرونِی برسازنده»متفاوت، متقابالً 

جا این است که ی آن بود. بحث اصلی اینناصر برسازندهی درونی آن، یعنی عهسته

ی اعمال ظهور دولت ـ ملت در ایران و تغییراتِ متعاقب در هویت حاکم و شیوه

 و زبانی محورهای بر را کرد یجامعه قدرت حاکمیت ذیل حکمرانی پهلوی، مرزهای 

 از. داشت پوشانیهم کردی هویت مرزهای با وضعیت این و کرد تأسیس(باز) قومی

خی قدرت حاکم با قومیت، زبان و فرهنگ تاری پیوند کننده،تعیین عامل لحاظ این

قوم فارس در قانون اساسی دولت مدرن ایران بود. پیش از برآمدن دولت ـ ملت و 

ی مذهبی و زبانی بود. قدرت ی کرد یک جامعهبرساخت هویت مدرن در ایران، جامعه

 یجامعه ی معینی نداشت و اعمال حاکمیت بر حاکم تعریف هویت زبانی و قوم

ستلزم سرکوب زبان و قومیت کردی نبود. این فقط با ظهور دولت ـ ملت بود م کردی

تر هویت کردی، در راستای تضمین اعمال که زبان و قومیت کردی، و به معنای دقیق

 [18]ی کرد، سرکوب و انکار شدند.ی حاکمیت بر جامعهسلطه

های اعمال سلطه، پس از تثبیت دولت ـ ملت، به تغییرات شیوه عالوه تغییربه

ی کرد در مقابل سرکوب و انکار هویت کردی بنیادین در سازوکارهای مقاومت جامعه

گرایی مدرن کرد و تالش برای شناسایی هویت و حقوق کردها، منجر شد. تولد ملی

ی امن زد، نیز نتیجهی پس از فروپاشی حکومت رضاشاه را دگرایانهکه جنبش ملی

 1942گرایی مدرن کرد در ایران، از آغاز آن در سال ملی این فرایند تاریخی بود.

ای در ساختار اجتماعی و فرم سیاسی به خود دیده تاکنون، تغییرات بنیادین عدیده

طور که نشان داده خواهد شد، در گفتمان و عمل این[ملی است. این تغییرات، همان
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د با دولت ایران کر یجامعه ی پیچیده و چندوجهی س شده است. رابطهگرایی] منعک

بوده است و کیفیت و چگونگی توسعه و تحول آن از  محرک اصلی تاریخ این جامعه

ی تاکنون را تعیین کرده است. تاریخ مدرن کرد، تاریخ یک جامعه 16آغاز قرن 

بط قوایِ متعین شده های اعمال سلطه و رواغیرحاکم فرودست است که با شیوه

های سیاست های اعمال سلطه، پویاییها درنوردیده شده است. شیوهی آنوسیلهبه

مدرن کرد، مقاومت آن علیه سرکوب و مبارزه برای شناساییِ [حقوق و هویت کرد]را 

 کند.متعین می

 سازی هویت ملی ایرانیشیعه

ی شیعی، روابط گیری جمهوری اسالمی و تثبیت و تحکیم حکومت مذهبشکل

ی کرد را تغییر داد. این تغییر با تأکید بیش از اندازه بر مذهب، قدرت حاکم و جامعه

طور خاص، در بازنمایی هویت حاکم در گفتمان رسمی و طور عام و تشیع بهاسالم به

گرایی به عنصر قاطع فرهنگ سیاسی پساانقالبی رسمی، برانگیخته شد. شیعهنیمه

ر پوپولیستی رادیکال خود را هم در میدان سیاسی داخلی و هم تبدیل شد و تصوی

تنها میدان سیاسی خارجی بازنمایی کرد. ایماژها، نمادها و رخدادهای شیعی نه

شدند، دربرساخت رتوریک سیاسی رژیم برای تحریک و بسیج عمومی استفاده می

رفتند. به کار می ی مرجع و نیز ابزار مشروعیتِ قدرت حاکمهبلکه هم چنین به مثابه

عنوان مذهب رسمی عشری بهبنابراین گرچه به لحاظ رسمی جایگاه قانونی شیعه اثنی

کشور در قانون اساسی جمهوری اسالمی مشابه جایگاه آن در قانون اساسی سال 

رسمی، [مشروطه] بود، اما تفوق بی چون و چرای آن در گفتمان رسمی و نیمه 1906

در میدان سیاسی و گفتمانی پس از انقالب تعریف کرد.  گربرای آن نقشی تأسیس

بندی آن در گرایی در بازنمایی هویت حاکم پس از مفصلموقعیت و اهمیت شیعه

 [19]تری یافت.گرای ایرانی استحکام بیشبرساخت معاصر ملی

های گرایی یک نمونه/ برساخت ایرانی از اسالم است که بیانگر ویژگیشیعه

ی جهان اسالم، از بقیه های متمایز کننده آنرهنگ ایران و نیز ویژگیخاص تاریخ و ف

گراها و ویژه از جوامع عرب و ترکِ سنی در منطقه است و انواع گوناگون اسالمبه
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طور گسترده به های حکومتی، بهگراهای سکوالر، چه درون و چه بیرون سازمانملی

گرایی ایرانی، که در میان گرایی و ملیآن باور دارند. تالش برای پل زدن بین شیعه

های آکادمیک داخل و خارج ایران شایع است، منجر به یک بازنمایی ها و حلقهرسانه

متفاوت از هویت ملی ایرانِی شده است که مبتنی است بر شرایط ایدئولوژیک و 

بندی مذهب، قومیت و زبان در ساختار گفتمانی آن [هویت]. سیاسیِ حاکم بر مفصل

رو نقش آن کند و ازاینگرایی تأکید میگر شیعهروشنفکری اسالمی بر نقش تأسیس

دانند. از تر از نقش زبان و قومیت فارسی میرا در برساخت هویت ملی ایرانی پررنگ

گراهای سکوالر بر تفوق فرهنگی و تاریخی زبان و قومیت فارسی طرف دیگر، ملی

گیری تاریخی فرهنگ ر هستند که شکلمؤکد هستند و معتقدند که این دو عنص

گرایی هم یک جزء از آن است، را متعین کرده است. با این حال در ایرانی، که شیعه

تر تاریخ و فرهنگ ایرانی بیانگر گرایی در ساختار بزرگهر دو مورد درونی سازی شیعه

 -ایرانیفارغ از جایگاه آن در بازنمائی گفتمانی هویت ملی  -گرایانه آنخصلت ملی

 [20است.]

بودگی آن ی درونیی مذهب رسمی نشان و نتیجهگرایانهسان خصلت ملیبدین

است. کارکرد این مذهب رسمی و  1357برای ساختار سلطه حاکمیت پس از انقالب 

ویژه در رابطه با اعمال هم بستگی آن با زبان و قومیت فارس برای اعمال سلطه، به

هایی با سنی اهمیت بنیادینی دارد. همیشه مخالفت ی حاکمیت بر اجتماعاتسلطه

سروصدا، فرهنگی و  تر بیها بیشاین وضعیت وجود داشته است، اما این مخالفت

ی نمایان سیاست و مدنی بوده است. تأکید بر هویت شیعی قدرت حاکم، یعنی وجهه

نجر به ، نه تنها م1357تصمیم گیری دولت پساانقالبی در ایران بعد از انقالب 

ای سازی و طرد اجتماعات سنی از روندهای فرهنگی وسیاسیِ قانونی شده حاشیه

شدگی و رادیکالیزه شدن مذهب تسنن در چنین منجر به سیاسیاست، بلکه هم

اجتماعات غیرفارس/غیرحاکم نیز شده است. روندها و اعمالی که هویت شیعی دولت 

کند، از لحاظ شماری از کم ترویج میپساانقالبی را در اجتماعات غیرفارس/ غیرحا

های غیرحاکم در این ویژه از حیث صورتبندی گفتمانی هویتعوامل ملی و محلی و به

ها باید از فیلتِر تر، آنای منجر شده است. به بیان دقیقاجتماعات، به نتایج عدیده

 بندی عناصررد شوند، شرایطی که مفصل شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
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های غیرحاکم در روند مواجهه با و یا مذهبی و قومی موجود در ساختار هویت

 کند.ی حاکمیت بر این جوامع را تعریف میمقاومت در برابر سلطه

رادیکالیزه شدن مذهب تسنن در  یسازی و درجهایطور کلی، بین حاشیهبه

واقعیت که مذهب با این  ی مستقیم وجود دارد. این رابطهجوامع غیرحاکم رابطه

ها ها و عربها، کردها، ترکمنتسنن مذهب غالب اجتماعات غیر فارس، ازجمله بلوچ

شود. این اقتران و یا انطباق بین مذهب و قومیت در جوامع است، تشدید و تقویت می

غیرفارس/ غیرحاکم یک عامل مهم در مالحظات استراتژیک دولت پساانقالبی ایران 

های مرتبط با نظم و امنیت بوده است. دولت گیریازی و تصمیمسی سیاستدر زمینه

گرایی حاکمیت، زبان و پساانقالبی تالش کرده است تا با ترویج فعال هویت شیعه

ی وجوه هویتیِ مسلطِ جوامع غیرحاکم، را به نفع مذهب کنار بزند. قومیت، به مثابه

ای، که خود ی استانی و منطقههای رده باالها ــ که معموالً توسط مدیریتاین تالش

پذیرد ــ معموالً در شوند، صورت میبا محاسبات امنیتی ـ نظامیِ مرکز انتخاب می

ی عمومی است و راستای محروم کردن مذهب تسنن از حضور آزادانه در عرصه

[ این رویه، که در 21دهد.]بنابراین این جوامع را به سمت رادیکالیزه شدن سوق می

وخیز دنبال است جمهوری احمدی نژاد هم به شکل فعال، هرچند با افتی ریدوره

 وجود آورده است.شد، در جوامع مذهبی/ قومی غیرحاکم نتایج متفاوتی را بهمی

عنوان نمونه این رویکرد در بلوچستان تقریبًا موفق عمل کرده و به اهداف به

حاکم نه تنها روی  خود رسیده است. چرا که در این مورد ترویج اجباری مذهب

هایی از استان را تسریع کرده است، بلکه باعث رشد آوردن به مذهب تشیع در بخش

ای که حال این بنیادگرایی بنیادگرایی اسالمی/سنی در این استان شده است، به گونه

ی غالب هویت مقاومت بلوچی تبدیل شده است. در کردستان، برعکس، دولت به رویه

سته به اهداف مقصود خود دست یابد. گرچه رویکرد دولت پساانقالبی پساانقالبی نتوان

گرایی بوده است، اما نتوانست در مدیریت اجتماعات کرد [در اینجا نیز] ترویج شیعه

قومیت و زبان کردی موجود در بازنمایی گفتمانی هویت مقاومت کردی را به نفع 

ی یانه در مقابل سلطهگرامذهب به حاشیه براند. وجود یک سنت مقاومت ملی

بورژوای شهری پیشاهنگ و مروج آن بوده و با فرهنگ ی خردهحاکمیت، که طبقه
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سیاسی غالباً سکوالر تغذیه شده است، از یک طرف و ضعف نسبی مذهب سیاسی 

یافته، عدم انسجام و وحدت سیاسی نخبگان مذهبی در جوامع کرد از طرف سازمان

ن و قومیت در برساخت گفتمانی و بازنمائی هویت کردی دیگر، از دالیل پایداری زبا

 یجامعه الت کردستان بوده است. قومیت و زبان کردی هنوز هم مرزهای در روژهه

 میل علیه جدال در اصلی دفاعی خطوط یمثابهبه و کنندمی تعریف را کردی

 [22.]کنندمی عمل اجتماع این بر خود یسلطه تداوم و بسط برای حاکمیت

کم انگاشتن اهمیت سیاسی هویت شیعیِ دولت با این حال این به معنای دست

پساانقالبی و تأثیرات آن بر رفتار قدرت حاکم در قبال جوامع زبانی و قومیِ غیرحاکم/ 

ارز غیرفارس در ایران نیست. گرچه در بازنمایی قانونی هویت حاکم، مذهب شیعه هم

ی آن در قانون اساسی، همراه با نقش ویژه قومیت و زبان فارسی است، اما جایگاه

گذاری و هم در گیری، هم در قانونی آن در روند سیاست و تصمیمکنندهتعیین

کند. باید به ی آن را در فرایند سیاسی و فرهنگی را تضمین میاجرای قانون، سلطه

نین طور عام و نقش محوری شریعت در قوااین وضعیت تفوق مذهب در امور قضایی به

طور خاص و همچنین خصلت مذهبی قدرت سیاسی را ـ که اقتدار مدنی و جزایی به

ی دولتِ مبتنی بر دکترین والیت فقیه را در هم سیاسی و مذهبی درساختار یکپارچه

آمیزد ـ اضافه کرد. این دکترین با ارجاع به اصل امامت شیعی، جایگاه رهبر در می

گر مذهب تشیع ن موارد نشان از جایگاه تأسیسسازد. اینظام سیاسی را مشروع می

عنوان یک رو کارکرد آن بهدر ساختار هویت ملی ایرانی در گفتمان رسمی و ازاین

غیرحاکم و نیز جایگاه آن در میدان فرهنگی و « دیگریِ»ابزار اساسی در برساخت 

دادنِ قرار  [مذهب تشیع]ِ [ گرچه در عمل این به معنای تابع23سیاسی ملی است.]

جایگاه زبان و قومیت فارس در بازنمایی هویت ملی ایرانی در گفتمان رسمی و نیمه 

شدن اهمیتِ قومیت فارس در یعنی کم][ 24«]کسرِی قومی»رسمی است، اما این 

« پروبلماتیک امنیتِ»بندی با حضور فعال مذهب در مفصل [مقابل مذهب تشیع

ی سازوکارهای رسمی و وسیلهلی، که بهدولت پساانقالبی و گفتمان و عمل امنیت م

شود. در شود، متعادل میای بسط داده میموازی دولت در سطح ملی و منطقه

بندی مذهب پروبلماتیک امنیت دولت، محل مفصل 1357حقیقت پس از انقالب 

 [25تشیع و قومیت فارسی در فرایند برساخت دیگربودگی بوده است.]
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ی دیگرِی غیرحاکم به مثابه [امر]خت و بازنمائی جا بحث اصلی شرایط برسااین

بندی مذهب تشیع و قومیت هویت حاکمِ فارس ـ شیعه است که همزمان مفصل

کند. تقاطع هویت حاکم و فارسی در پروبلماتیک امنیت دولت را تعریف می

شود تا تفاوت حاکم به تضاد و مخالفت دگردیسی پیدا پروبلماتیک امنیت باعث می

ـ که به خصلت آشتی « آنتاگونیستی»نیز به « آگونیستی»رو مخالفت ازاینکند و 

شود. بنابراین ناپذیری روابط دوست/دشمن در سیاست اشاره دارد ـ دگردیسه می

بندی مذهب تشیع و قومیت فارس که توسط پروبلماتیک امنیت دولت تعریف مفصل

ی مرتبط با امنیت یک مسأله یی کرد به مثابهشود در بازنمایی مسألهو برساخت می

ملی، برای دولت نقشی حیاتی دارد و از این حیث موجب طرد هویت کردی از فرایند 

ی مذهب تشیع در شود. غلبهسیاسی قانونی و راندن آن به میدان نظامی ـ امنیتی می

بازنمایی هویت حاکم، با تمام اهمیتی که دارد، نتوانسته است که اهمیت و جایگاه 

قومیت را در ساختار هویت کردی مخدوش سازد، گرچه سعی دارد تا با  محوری

سازی مذهب تسنن در میان جوامع غیرحاکم/ غیرفارس/ غیرشیعه آن را بی سیاسی

ثبات ساخته و پیوستگی آن را درهم بکوبد. موفقیت استراتژی حاکمیت برای 

ی به درجهطور که دیده شد، گیری هویت کردی در چارچوب مذهب، همانقالب

 [26مقاومت کردها وابسته است.]

گیری سیاسی نیروهای اجتماعی گوناگونِ در میان این عوامل، کردار و جهت

ترین بورژوازی مدرن شهری، بیشویژه نسل جوان قشرهای خردهجوامع کرد، به

های بورژوازی مدرن و الیهویژه خردهی متوسط شهری، بهاهمیت را دارد. طبقه

ی حاکمیت بر جوامع کرد گاه اصلی مقاومت در برابر سلطهطور سنتی تکیهمتوسط، به

های حاکمیت تر موارد، وقتی که استراتژیاند. اما در بیشدر مقیاس گسترده بوده

شده  [در میان آنان]گرایی قومی منجر به رادیکالیزه شدن جوانان سنی و تقبیح ملی

 یجامعه مذهب شافعی، که روند غالب  از گری بیشها به جریانات سلفیاست، آن

گری در حال شود که تغییر کیش به سلفیاند. گفته می، تمایل پیدا کردهاست کردی

رشد است، گرچه در اجتماع زیاد گسترده نیست. اما حتی زمانی هم که چنین تغییر 

نظر  گرایی قومی به بنیادگرایی سلفی در حال رخ دادن بوده است، بهرادیکالی از ملی
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ی حاکمیت را تغییر داده رسد که توانسته باشد وضعیت مقاومت در برابر سلطهنمی

ی هویت کردی، این مقاومت عامل ثابت آن باشد. علیرغم تغییر در عناصر برسازنده

ی بیرونِی این هویت است. بوده است، اگر به زبان تئوریک بیان شود عامل برسازنده

ی درونی و مرزهای بیرونی هویت چنان هستهیعه همش-مقاومت در برابر حاکم فارس

 [27کردی است.]

بورژوازی شهری رسد که قدرت حاکم از اهمیت سیاسی خردهاگرچه به نظر می

ها و ابزارها را های میانی در جوامع کرد آگاه است و انواع گوناگونی از مکانیسمو الیه

چشم انداز سیاسی و سازمان  کنترل و مدیریت نماید، به گیرد تا آنبه کار می

فرهنگی آن شکل ببخشد و آن را به خدمتِ اهدافِ حکومت تئوکراتیک در آورد، اما 

ها توجه توجه بوده است. آنجنبش مقاومت کردها نسبت به این موضوِع حساس بی

که  -اندکی به این تغییر در شرایط فرهنگی و چرخش در پارادایم روشنفکری مسلط

کردگان کرد، حضورکنشگران بالفعل یا بالقوه در دیدی از تحصیلگیری نسل جشکل

دارند؛ نسلی که نه از گفتمان و  -میادین سیاسی و فرهنگی از مشخصات آن است

ای هم به رویکردهای عقیِم پذیری دارد و نه عالقهگرا تأثیرگرایِی قوماعمالِ ملی

بسیار های [گذشتهکه در هایی سازمان -های کمونیست/ سوسیالیستی داردسازمان

گیری گفتمانی و عاجز هستند. شکل اند و از فهم شرایط اکنوندور] گیر کرده

فرهنگی در حال رشد -پراکسیس این قشر اجتماعی جدید، یعنی یک نیروی اجتماعی

، که تحصیالت متوسطه 57که عمدتاً مرکب است از نسلی از کردهای پس از انقالب 

گیری یک فرهنگ ی دموکراتیک دارد، نه تنها نشان از شکلو دانشگاهی و رویکردها

الت نیز هست. حال به سیاسی جدید است، بلکه از عوامل سکوت سیاسی روژهه

شکلی کوتاه به بررسی این نیروهای سیاسی و اجتماعی و مناسبات دخیل در 

 پردازم.الت میی جوامع کرد در روژههگیری و توسعهشکل

 

 دهاتبعید و مقاومت کر

در ایران ْچیرگی طوالنی مدت  کرد یجامعه سیمای غالب ساختار اجتماعی 

ی تولید کشاورزی بوده است، ای، در شیوهداران عشیرهویژه زمیندار، بهی زمینطبقه

بود.  1962ی تولیدی که فرم غالب فعالیت اقتصادی قبل از اصالحات ارضی شیوه
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ویژه از شد ـ بهرت سیاسی مستحکم میدار با قدی زمینچیرگی اقتصادی طبقه

های دارها، که بر دولتبندی آن در ساختار قدرت سیاسیِ رژیمِ زمینطریق مفصل

دار کرد، ی زمینمیالدی مسلط بودند. در این مدت طبقه 50ی ایرانی تا اواخر دهه

دولت ی محور قدرت مثابهبه عنصری درونی از ساختار قدرت در ایران بود. این طبقه

کرد، اگرچه تمرکزگرایی سرزمینی رضاشاه سازمان سیاسی در جوامع کرد عمل می

ها را منکوب نیروی نظامی دولت ای کردها را به تحلیل برد و آنهای قبیلهپیمانیهم

دار را نشانه نرفت. ی زمینهای رضاشاه شرایِط امکانِ اقتصادی طبقهکرد. اما سیاست

های پایانی داری، که در دههمین و گسترش وسیع زمینبرعکس، گرایش به تمرکز ز

ی در سرتاسر ایران شروع شد، ذیل حکمرانی وی تشدید هم شد. عمده 19قرن 

ی رضاشاه شدند، جذب ساختار داران کردی که تسلیم نوسازی اقتدارگرایانهزمین

 [28].شدند کردی یجامعه ی پهلوی در قدرت شده و تکیه گاه اصلی حکومت مطلقه

نیافتگی دار منجر به توسعهی زمینی اقتصادی و سیاسی مدیدِ طبقهسلطه

رو ضعف بورژوازی تجاری در شهرهای روابط کاالیی و بازارهای داخلی و ازاین

کردنشین شد، که آن هم یکی دیگر از مختصات ساختار طبقات اجتماعی جوامع کرد 

ی صادی و سیاسی آن به طبقهبود. ضعف تاریخی بورژوازی تجاری و وابستگی اقت

نیافتگی زندگی و فرهنگ شهری شد. اگرچه رژیم ای منجر به توسعهدار قبیلهزمین

کرد، علت اصلی ی رضاشاه آن را تقویت میمالکان، که حکومت مطلقهبزرگ

ی وی که متمرکز بود بر ی کرد بود، اما نوگرایی اقتدارگرایانهماندگی جامعهعقب

ادین یک دولت مدرن، باعث تحول و دگرگونی در منطقه شد. زیرا ساخت سازمان نه

شدگی قومیت و تنها به سیاسیروندها و اعمال برساخت یک دولت و هویت ملی نه

چنین به تغییرات عمده در ساختار اجتماعی و زبان کردی منجر شد، بلکه هم

 [29]مید.انجا 1940ی سرنوشت ساز ی کرد در دههبندیِ فرهنگیِ جامعهصورت

بورژوازی مدرن و قشرهای میانی در جا ظهور خردهموضوع موردبحث در این

غالب مراکز شهری مناطق کردنشین است، که محصول آموزش سکوالر مدرن، 

های باالیی و میانی سیستم سربازگیری ملی و روندهای ملی یکپارچه و واحد بود. الیه

ر از مدرنیسم پوزیتیویستیِ ایدئولوژِی این نیروی اجتماعِی در حال گسترش، که متأث
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انداز شد، یک چشمی آموزش همگانی منتشر و مستحکم میوسیلهبود و به رسمی

ی عمومًا بورژوازی مدرن، طبقهدست آوردند. خردهعقالنی، تکنیکی و علمی به

مزدبگیری که به استخدام ادارت دولتی در حال رشد در منطقه درآمده بود، نقشی 

ی کرد بازی کرد. گرایی مدرن در جامعهدر شکل گیری گفتمان و عملِ ملی محوری

در شهر مهاباد، که  1324این روند در تأسیس جمهوری کردستان در دوم بهمن ماه 

 گرایی کرد در منطقه بود، به اوج خود رسید.نقطه عطفی در تاریخ ملی

سقوط کرد.  1325شانزدهم آذر ر جمهوری کردستان عمر کوتاهی داشت و د

 رخ کردی یجامعه سقوط جمهوری کردستان پس از استقرار مجدد نظم حاکم در 

 و اجباری مهاجرت[ به مجبور را کرد گراهایملی از نسلی فزایندهْ هایسرکوب و داد

 و عراق کردستان در ویژهبه غربت، و تبعید در زندگی به مجبور هاآن. کرد تبعید] یا

دا کرد و پی ادامه دهه چند برای تبعید روند. شدند رویشو بلوک کشورهای در سپس

بود که به پایان رسید. امواج سرکوب دولتی و خشونت  1357تنها پس از انقالب 

سیاسی و گاه نیز جنگ و اشغال نظامی شهرهای کردنشین به منظور شکست و 

متشکل ی فعالین کرد، باعث رشد دیاسپورای کردی، های سازمان یافتهامحای فعالیت

تر و بزرگ گونه این دیاسپورا بزرگی و مهاجران اجباری، شد. بدیناز نیروهای تبعید

تر سرکوب دولتی تر و خشنهای نوینشد و رشد آن گاه به دلیل به کارگیری روشمی

شد. فرایند نیز تسریع می [تری از کشورو در نتیجه خروج نیروهای بیش]

تأسیس ساواک )سازمان اطالعات و امنیت کشور( های سرکوب با سازی روشعقالنی

ی آغاز شد، بخشی از فرایند متمرکز سازی قدرت بود که در ادامه 1335در سال 

 اصلی آماج به تبدیل کرد یجامعه و بازسازی دولت مطلقه رخ داد.  1332کودتای 

 امواج به سرکوب و مراقبت جدید هایتکنیک و شد دولت امنیتی اعمال و روندها

ی ی منجر شد. امواج فزایندهخارج تبعیدهای و داخلی هایمهاجرت از جدیدی

ها، پس از شناسایی و حمله به تشکیالت مخفی حزب ها و حبس کردندستگیری

های منجر به مهاجرت 1347ی مکریان در سال دمکرات کردستان ایران در منطقه

تقریبٌا  1357دمان انقالب های خارجی جدیدی شد. در سپیدهاجباری داخلی و تبعید

ی مقاومت کردی در خارج از ایران و در نقاط یافتهتمامی اپوزیسیون سازمان

 [30] کردند.گوناگونی از عراق و یا کشورهای بلوک شرق زندگی می
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گراییِ در تبعیدْ آغاز یک روند جدید در سیاست کرد بود. این روند، که تنها ملی

ی گفتمان و عمل یان رسید، تأثیر عمیقی بر توسعهبه پا 1357در جریان انقالب 

که روند وقایع پس از فروپاشی حکومت پهلوی این قضیه را گرایی کرد نهاد، چنانملی

گراییِ در های پس از سقوط جمهوری کردستان و سربرآوردن ملینشان داد. سال

ی به مثابهلنینیست -ی گفتمان مارکسیتچنین شاهد سربرآوردن و توسعهتبعیدْ هم

گرایی کرد است. تأثیر گفتمان و عمل یک نیروی قدرتمند در سیاست ملی

ی تأثیر آن گرایی کرد، که تقریباً منعکس کنندهی ملیلنینیسم بر توسعه-مارکسیسم

های آغازین انقالب اسالمی به طور عام است، در سالی سیاست در ایران بهبر توسعه

و آغاز موج دوم مهاجرت به  1364ظامی در سال اوج خود رسید، پس از سرکوب ن

 کردستان عراق رو به افول نهاد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

بورژوازی شهری، که روندهای اقتصادی و ی خردهگرایی در تبعیدْ با توسعهملی

کرده  گرای قومی را مستحکماجتماعی منتجِ از اصالحات ارضی پایبندی آن به ملی

ی ساختار اجتماعی و روابط فرهنگی تغذیه شد. این اتفاق تاریخی، بر توسعه بود،

 ایران سرتاسر روستایی مناطق در اجتماعی روابط. نهاد حیاتی تأثیری کرد یجامعه 

 اقتصادی و سیاسی تفوق آن با همراه و دارزمین مالکانبزرگ سلطه به و شد منقلب

 و دارزمین یطبقه سیاسی فروپاشی باعث قضیه این. داد خاتمه دارزمین یطبقه

دار کرد از این قاعده مستثنی ی زمینی ارگانیک آن با قدرت سیاسی شد. طبقهرابطه

کار زمین و زارعان اجارهمالکان و تقسیم آن بین کارگران بینبود. تجزیه امالک بزرگ

الیی در کشاورزی ی کرد و تسریع روابط کاداران در جامعهنشان از پایان قدرت زمین

ی سوم اجرای اصالحات ارضی به شکل و زراعت شد. این روند، گرچه در مرحله

چنین نشانگر آغاز مهاجرت روستاییان به شهرها، تسریع نرخ داری کند شد، هممعنی

 [31شهرنشینی و افزایش سریع نسبت جمعیت شهرنشین به روستا نشین بود.]

داری روابط ود که به شکل معنیترتیب شهرنشینی عامل دیگری ببدین

ی متوسط ی کرد را بازآرایی کرد و باعث رشد طبقهاجتماعی و اقتصادی جامعه

ی بورژوازی مدرن شد. جمعیت مناطق روستایی از اواخر دههویژه خردهشهری به

، زمانی که موج اول مهاجرت به شهرها رخ داد، در حال افول بوده است. در 1340
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چون دیگر مناطق روستایی ایران، اکثریت جمعیت را کردستان، هممناطق روستایی 

کاری کمبود زمین، اجاره 1342دادند؛ تا قبل از روستاییان بدون زمین تشکیل می

ی گزاف، سیمای عمومی روابط زراعی در مناطق روستایی های اجارهنامطمئن و نرخ

دارانه، عامل الیی سرمایهی متعاقبِ روابط کاو توسعه 1342بودند. اصالحات ارضی 

اساسی پسِ پشت مهاجرت روستاییان به شهرها بود: روستاییان کرد به امید پیدا 

کردند. این های استخدامی و کاری جدید، روستاهای خود را رها میکردن فرصت

تسریع  1353داری پس از جهش قیمت نفت در سال روند عمومی، که به شکل معنی

هایی که مسکن نشینی حول مراکز شهری شد. حومهحومه گیریشد، منجر به شکل

بازی کردند.  1357بود، بعدها نقشی اساسی در وقایع انقالب  روستاییان مهاجر شده

این تحوالت اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی کردنشین تأثیرات عمیقی بر 

شد کردستان ساختار اجتماعی جامعه نهاد و ترکیب طبقاتی مراکز شهری در حال ر

-83های را تغییر داد. بعد از انقالب هم، پس از یک دوره سکون موقت در سال

و سرکوب خشن  ، که به دلیل گسست انقالبی، خیزش جنبش مسلحانه1979

ی دولت تازه تأسیس، سرعت روند شهرنشینی ادامه یافت. گفته وسیلهی کرد بهجامعه

ها، در دها، یعنی بیش از دو سوم آنشود که در حال حاضر اکثریت جمعیت کرمی

 غالباً  1357 انقالبی گسست از قبل کرد یجامعه کنند. مراکز شهری زندگی می

 آغاز ارضی اصالحات با که] شهرنشینی[ روند این نفت قیمت جهش. بود شهرنشین

 یجامعه داریسرمایه انقالب، آتشفشان شدن فعال از قبل. کرد کامل را بود، شده

داشت از تبعید به وطن باز  کرد گراییملی و بود کرده تسخیر محکمی طوربه را کرد

 گشت.می

های مردم در بود. توده 1357-58ی کرد در خط مقدم وقایع انقالبی جامعه

های امنیتی و نظامی را به کنترل رفتند تا کنترل دستگاهاکثر شهرهای کردنشین می

های سیاسی محلی را ملغی و کنند، مدیریتها را خلع سالح خود در آورند، پادگان

چون سایر های انقالبی مردمی جایگزین سازند. در کردستان نیز، همها را با کمیتهآن

گیری نقاط ایران، انقالب عمدتاً یک انقالب شهری بود و مناطق روستایی تأثیر چشم

س از مرداد های مردمی نپذیرفتند. مناطق روستایی کردستان پاز اعتراضات و شورش

های سیاسی ـ نظامی کشیده شدند، زمانی که بود که به درون کشمکش 1358ماه 
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گفتگوهای بین نیروهای سیاسی کرد و حکومت موقت در تهران شکست خورد و 

ی حاکمیت بر مناطق کردنشین به این قلمرو نیروهای نظامی برای احیای سلطه

برای پیوستن به وقایع انقالبی لشکرکشی کردند. تعلل مناطق روستایی کردستان 

که به دلیل نبود آگاهی انقالبی و یا همدلی سیاسی در میان روستاییان بیش از آن

بینی آن بود. در واقع، مربوط بوده باشد، به خاطر ترس از تغییر و تبعات غیرقابل پیش

عالقگی عمومی روستاییان به انقالبْ یک تصمیم سیاسی محاسبه شده از جانب بی

ها هراس این را داشتند که فروپاشی داران خرد و متوسط بود، چرا که آنمینز

هایی باشد داران قدیمی و از دست رفتن زمینسلطنت به معنای بازگشت رژیم زمین

 ها در جریان اصالحات ارضی تصاحب کرده بودند.که آن

ت ها از استقرار مجدد قدرسیر حوادث پس از انقالب نشان داد که ترس آن

بنیاد بود، داران، برمبنای نظم پیش از اصالحات ارضی، بیسیاسی و اقتصادی زمین

رفت تا در راستای مالحظات امنیتی خود در کردستان، چرا که دولت پساانقالبی می

طور که نشان داده خواهد شد، این داران کرد بسپارد. هماننقشی متفاوت به زمین

ها به درون ن سیاسی قبایل کرد و جذب آنقضیه مستلزم احیای بخشی از سازما

ای، قدرت سیاسی و تفوق داران قبیلههای امنیتی دولت در منطقه بود. زمینسازوبرگ

اقتصادی خود را مدیون جایگاه خود در سازمان امنیتی حاکمیت مسلط در کردستان 

ان سیاسی [ بخشی از مید32سازیِ]ایدانند. در ادامه بحث خواهد شد که بازقبیلهمی

بندی متعاقبِ فرایند و اعمال امنیتی دولت در ساختار اقتصادی و اجتماعی و مفصل

ی حاکمیت داری برای گفتمان و عمل مقاومت در برابر سلطهکردستان، تبعات معنی

ای، منافع تجاری مرتبط با بندی تبار قبیلهدر این جامعه داشته است. چرا که مفصل

ی حاکمیت را تنها موضع سلطهروابط نظامی ـ امنیتی نه ی غیررسمی/قاچاق وحوزه

ای کمک کرد که چنین به تخریب دیوار قومیتر ساخته است، بلکه هممستحکم

گرایی، یعنی کانون مقاومت کردی بر علیه قدرت حاکم، را مرزهای سیاست ملی

 [33کرد.]مشخص می
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 کرد سازی میدان سیاسیایهای مسلمان و بازقبیلهپیشمرگه

 1962ای داشت، بعد از دار کرد، که عمدتاً صورتبندی قبیلهی زمینطبقه

ای از قدرت اقتصادی و منزلت سیاسی خود را طور جدی تضعیف شد و بخش عمدهبه

توانست سختی میاز دست داد. این طبقه فاقد پیوستگی و انسجام ساختاری بود و به

ادر به تأثیرگذاری بر مسیر حوادث در نیروی سیاسی نیرومندی را تشکیل دهد که ق

مناطق روستایی در جریان وقایع انقالب باشد. همانند اکثریت غالب روستانشینان، 

داران نیز از تغیرات انقالبی و نتایج بلندمدت آن بر مناطق روستایی ترسیده زمین

 ها دالیل متفاوتی برای ترس خود داشتند. فضای سیاسی غالباً بودند، گرچه این

رادیکال در مراکز شهریِ منطقه و احتمال ورود سیاست انقالبی به مناطق روستایی و 

داران کرد پدید آورد و اندازی مضطرب برای زمینرادیکالیزه شدن روستاییان، چشم

ی اصالحات ارضی تضعیف شده بودند، ها را که از حدود یک دهه قبل با برنامهآن

ای که مراکز شهری را در خود فرو برده نقالبیها در سیاست ادچار هراس کرد. آن

های فردی تعدادی از سران قبایل برای دیدند و تالشبود، جایی برای خود نمی

استقرار مجدد رژیم قدیمی و یا ملحق شدن به نیروهای سلطنتی فعال در کردستان 

ایی قومی گرگرایی داشتند و به ملیی ملیها که زمینهنتیجه ماند. تعدادی از آنبی

تری داشتند، به نیروهای های سنتی اجتماع سیاسی تمایل بیشمورد حمایت بخش

ویژه حزب دمکرات کردستان ایران، ملحق شدند. اما همکاری فعال گرای کرد، بهملی

گرا معموالً کوتاه مدت بود و هنگامی که در دعواهای قدرت های ملیها با سازمانآن

برانگیز خود را نشان ت موضوعات استراتژیکِ مناقشهداخلی، که معموالً به صور

ها کرد. آنها به سرعت افول پیدا میکردند، بخت سیاسی آنگیری میداد، جهتمی

ی سیاست شدند و در نهایت با رادیکالیزه شدن فزایندهمعموالً به حاشیه رانده می

ی سیاسی هچنین پس از غلبگرایی و دعوای قدرت و همگرایی، چنددستهملی

، از 1357نیروهای چپ درون سازمان، در جریان احیای سیاست مردمی در انقالب 

 شدند.فرایند سیاست و تصمیم گیری کنار گذاشته 

یابی و چیره شدن بر رهبری که پس از انقالب سران قبایل توان دست درحالی

گرایی را نداشتند، دولت پساانقالبی، همان نیروهای سیاسی در میدان سیاسی ملی

گونه که ذکر شد، موفق شد تعدادی از سران قبایل مهم کرد را درون ساختار امنیتی 
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ی ی خود بر جامعهداشت سلطهو نگه ها در تحمیلخود جذب و از همکاری فعال آن

کرد اطمینان خاطر حاصل کند. برای این منظور، یک نیروی نظامی ـ امنیتی بومی 

تشکیل داد که وظیفه داشت در برقراری نظم و امنیت در شهرهای کردنشین و مبارزه 

و کنترل  گراهای کرد متوجه سلطهای که از جانب ملیبا هر نوع تهدید نظامی

شد، از حاکمیت پشتیبانی کند. این نیروی ت بر مناطق روستانشین میحاکمی

شدند. های مسلمان یا جاش، نامیده میاصطالح پیشمرگهای، بهنظامی قبیلهشبه

ی کرد به کسانی طور کلی در جامعهاست و به« کره االغ»جاش در کردی به معنای 

روهای مزدوری بودند که از ها نیکنند. آنشود که با دشمن همدستی میگفته می

ترینِ شدند. ایل منگور مهممیان قبایلِ همدست دولت پساانقالبی به خدمت گرفته می

ها به صورت واحدهای جداگانه درون نیروهای مسلح سازمان داده این قبایل بود. آن

ی نیروهای سپاه پاسداران انقالبِ مستقر در قلمروهای کردنشین وسیلهشدند و به

نظامی معلوم نیست، اما شدند. گرچه تعداد دقیق این نیروهای شبهداده می آموزش

هزار نفر فراتر نرفت. این آمار 25ها از شود که در تمامی کردستان آمار آنگفته می

ی مکریان در حال حاضر شود. شاهدان محلی در منطقهشامل نیروهای کمکی هم می

هزار نیروی کمکی تخمین  3تا  2روی ثابت و هزار نی 7تا  5تعداد این نیروها را بین 

های زنند. هیچ اطالعات دقیقی هم در مورد بنیاد و ساختار سازمانی پیشمرگهمی

ی مسلمان در دست نیست. عمدتاً اعتقاد بر که این است که این سازمان با فاصله

تأسیس شد. تاریخ دقیق  1359کوتاهی پس از آغازجنگ ایران و عراق در شهریور 

حضور  64تا  1362های ی نظامی سالتأسیس آن هر زمانی که باشد، در صحنه

های حزب دمکرات کردستان [عراق]، یعنی نیروهای داشتند و در کنار پیشمرگه

بارزانی [قیاده موقت] و نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نقش مهمی در 

و کومله در مناطق شکست و پراکندن نیروهای حزب دمکرات کردستان ایران 

های مسلمان در شرق کردستان )ایران( همان نقشی کردنشین بازی کردند. پیشمرگه

[ در 34ها]های بدنام در جنوب کردستان )عراق( و قروجیرا بازی کردند که جاش

های محلی و بومی شمال کردستان )ترکیه( بازی کردند. این نیروها، همدست

 [35ی کردستان هستند.]های جداگانهرچهحاکمیت مسلط در هر یک از پا
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ای، ساختار مسلمان از لحاظ ریشه و صورتبندی قبیله ینیروی پیشمرگه

ی مرکزی مکریان، سازمانی و عملکرد امنیتی آن یک نیروی ناهمگن بود. در منطقه

ی مسلمان از شامل دو شهر مهم مهاباد و بوکان، اکثریت غالب نیروهای پیشمرگه

های آقا نوزری، یکی از چهرهها، علینگور جذب شده بودند، که رئیس آنی مقبیله

تر، شاخص در سازمان امنیتی دولت پساانقالبی در منطقه بود. در مناطق شمالی

ی مامش ی مسلمان از قبیلهاطراف نقده، اشنویه و پیرانشهر، اکثر نیروهای پیشمرگه

مان در میدان سیاسی ـ امنیتی ی مسلبه خدمت دولت در آمدند. نیروی پیشمرگه

ی حاکمیت بر داشت سلطهها مستقیماً به نگهکارکردی دوگانه داشت، که هر دوی آن

مناطق کردنشین ربط داشتند: جنگ با شورشیان کرد به نمایندگی از طرف دولت و 

ی این نیروی بخشی به حضور نظامی دولت در کردستان. اما استفادهمشروعیت

گرایی خود، ضد ملی ای از گفتمان رسمِی رژیم برای توجیه سیاستهنظامی قبیلشبه

داری به تحلیل برده است. بنابراین در بخش آن را به شکل معنیکارکرد مشروعیت

ی بومی قدرت حاکم در ای تبدیل به چهرهنظامی قبیلهکه این نیروی شبهحالی

ت در کردستان شکست ی حاکمیی کرد شده است، در تقویت مشروعیت سلطهجامعه

خورده است، هرچند هم که در میدان نظامی ـ امنیتی مؤثر بوده باشد. برخالف 

موفقیت ظاهری آن در میدان امنیتی ـ نظامی، دولت پساانقالبی نتوانسته است خط 

انشقاق قومی را امحا کند و یا حتی آن را دور بزند. سرکوب فزاینده و انکار مداوم 

های ی ریاست جمهوری احمدی نژاد در سالویژه در دورهبههویت و حقوق کردی، 

ی درونی هویت کردی و ی قومیت و زبان کردی در هستهجایگاه برسازنده 92-1384

 درونی یهسته یعنی[ دو این. است کرده مستحکم را کرد یجامعه مرزهای بیرونی 

زین پس از انقالب ی کرد] از همان روزهای آغای و مرزهای بیرونی جامعهکرد هویت

ای رو هویت حاکم را به گونهاند و ازاینبیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شده

های گفتمان رسمی حاکمیت را در میدان محلی گفتمان [مقاومت] مؤثر طرد و تالش

 ثبات کرده است.کردی بی

ای منحصر به مناطق روستایی نظامی قبیلهکارکرد امنیتی این نیروی شبه

ی مسلمان در مراکز دستان نیست. در واقع اکنون اکثریت غالب نیروهای پیشمرگهکر

های گوناگون ادارات حکومتِی ها در پستشهری ساکن هستند و تعداد زیادی از آن
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استانی و محلی مشغول به کار هستند. این روند پس از پایان مقاومت مسلحانه و 

، در حال 1370یتایی در آغاز دههاستحکام کنترل نظامی حاکمیت بر مناطق روس

های ای که در ادارات و بخشنظامی قبیلهرشد بوده است. بخشی از این نیروی شبه

ها، جذب سپاه غیرنظامی به خدمت گرفته شدند، به اصطالح نیروهای کمکی آن

مستقل ها در این ادارات یک گروه نیمهپاسداران انقالب ایران نشدند. بلکه آن

توانست ها محول شد که میها و وظایفی به آنتشکیل دادند و نقش ایجداگانه

مستقیم به اهداف امنیتی دولت پساانقالبی مرتبط باشد یا نباشد. این نیروهای کمکی 

پایه در ادارات میانی و یا دونعنوان کارمندِ ردهپوشند و بهمعموالً لباس فرم کردی می

ها نیز اعضایی از سپاه شوند. رؤسای ارشد آنها استفاده میاستانی و محلی از آن

ها پاسداران انقالب هستند که توسط مراکز فرماندهی در تهران و یا مراکز استان

ویژه در موضوعات امنیتی و نظامی جایگاه شوند. سپاه پاسداران بهتعیین می

عیین و گیرنده را اشغال کرده است. این امر باالخص در مورد [تساز و تصمیمسیاست

که در انتصاب] اعضای ارشد ادارات حکومتیِ استانی صادق است. برای مثال در حالی

درصد جمعیت استان آذربایجان غربی را تشکیل  40های رسمی، کردها بر اساس داده

 ارشدِ مدیریتی این استان کرد هستند. بدین ترتیب پست 165نفر از  2دهند، تنها می

ر گرفته شده در ادارات حکومتیِ غیرنظامی، بیانگر وجهی این نیروهای کمکی به کا

دیگر از سیاست کلی دولت پساانقالبی برای حفظ سلطه بر کردستان با استفاده از 

ای بومی/محلی است. مالحظات امنیتی دولت پساانقالبی در کردستان، نیروهای قبیله

عمل منجر به  ای در شهرها و روستاها، درشامل استفاده از عمال کرد قبیله

رو معکوس کردن روندی شده است سازی بخشی از فضای سیاسی و ازاینایبازقبیله

آغاز شده بود. بدین ترتیب شوراهای شهر در  1341که با اصالحات ارضی 

های سرتاسر منطقه های استانی و محلیِ فرمانداریهای محلی و انجمنشهرداری

شوند که بازوی مامش و منگور اداره میعمدتاً توسط افراد همدستِ قبایلی چون 

اجرایی سازوبرگ امنیتی دولت هستند، سازوبرگی که وظیفه دارد نظم حاکمِ مسلط 

 بر کردستان حفظ کند.
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ها بر های مسلمان در ادارات محلی و استانی و کنترل آنحضور فعال پیشمرگه

بازرگانی و دیگر  های تجاری وها، شوراهای شهر، اتاقفرمانداران محلی، شهرداری

ای در مراکز شهری کلیدی کردستان، نه تنها دال بر های تجاری و حرفهسازمان

ی کرد و ها در جامعهچنین نشان از بخت اقتصادی آنها بلکه همقدرت سیاسی آن

های مسلمانِ شاغل در ادارات حکومتی و قلمروهای فراتر از آن است. پیشمرگه

ویژه یابی به منابع مالی و اقتصادی، بهخود برای دست غیرنظامی، از جایگاه سیاسی

امالک و مستغالت، بازارهای کاال و منابع اعتباری در مناطق کردنشین، استفاده 

ها به قدرت سیاسی است ی دستیابی آنکنند. این دستاوردهای اقتصادی نتیجهمی

شود. شتیبانی میی حاکم پکه با خشونت قانونی و فراقانونیِ الزم برای حفظ سلطه

گیرد که یکی از ها فرم خاصی از رانت به خود میدستاورد اقتصادی و تفوق مالی آن

ای و قدرت سیاسی در سازمان امنیتی دولت در منطقه بندی تبار قبیلهنتایج مفصل

ای در روابط رانتی به این معنی است که نظامیان قبیلهاست. درگیر شدن فعال شبه

مستقیماً به بورژوازی جدید رانتیر در کردستان و از طرف دیگر به  ها از یک طرفآن

 شوند.مثلث/الیگارشیِ امنیتی ـ نظامی ـ مالیِ ساختار قدرت مرکزی وصل می

 [36] پروریبورژوازی رانتیر و روابط حامی

داری بر ساختار اجتماعی متغیر تجارت قاچاق عامل دیگری است که تأثیر معنی

های اخیر داشته است. تجارت قاچاق در مرزهای کردستان عراق سال ی کرد درجامعه

ی کرد در ایران بوده است. با این های حیات اقتصادی جامعههمواره یکی از ویژگی

ی قدیمی پس از تأسیس حکومت خودمختار اقلیم کردستان در سال حال این پدیده

ین مانند مهاباد، ی کردنشگیری داشته است. شهرهای عمدهافزایش چشم 1382

بوکان، سنه )سنندج( مراکز تجارت و دادوستد اصلی هستند و مشتریانی حتی از 

کنند. شرایط شهرهای دوردستی چون تهران، اصفهان و شیراز را به خود جذب می

تر تسریع کرده رشد را بیشاقتصادی راکد و نامساعد جمهوری اسالمی این روند روبه

ی تجارت قاچاق در مناطق کردنشین اضافی برای توسعهعنوان یک محرک است و به

هایی از جمعیت کرد، عمل کرده است. تجارت قاچاق فقط منبع کار و درآمد بخش

اند و غالباً کولبری نشین شهرها شدهویژه نسل جوان و روستاییانی که حاشیهبه



 

 
 

التسکوتِ روژهه 125  

ژوازی ی بورژوازی کرد )بورهایی از طبقهچنین بخشکنند، نیست، بلکه هممی

تجاری( را متورم کرده است. در حال حاضر تجارت قاچاق فعالیت اقتصادی بخش 

 [37قدرتمند و فعال بورژوازی تجاری کرد است.]

فعالیت اقتصادی این بخش گاه با فعالیت اقتصادی بورژوازی جدید رانتیر 

صادی و یابی این بورژوازی رانتیر به منابع اقتکند. دستپوشانی پیدا میکردستان هم

ای دولت ی آن با نمایندگان محلی و استانی/منطقهسود تجاری از کردوکارهای رابطه

ها با مراکز فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، که از ویژه ارتباط آنایران، به

ای مؤثر بر ها و مراکز نظامی خود به گونههای آغازین انقالب از راه پادگانهمان سال

چنبره زدند، است. بخش کوچک اما قدرتمنمدی از تاجران قاچاق با  ی کردجامعه

حاکم  کنند. یک نفع دوطرفه بر این رابطههای دولتی در منطقه کار میسازوبرگ

ها در مقابل دریافت حمایت سیاسی و تسهیالت قانونی و نهادی، بخشی از است: آن

دو بخش قدرتمند بورژوازی  دهند. اینسود خود را به نمایندگان دولت در منطقه می

یافتن ی کانالی برای جریانتجاریِ کرد گرچه عمدتاً غیرسیاسی هستند اما به مثابه

کنند و حضور حاکمیت در مراکز شهری کردنشین را مؤثرتر قدرت حاکمیت عمل می

 کنند.می

ای را از سر ساختار اجتماعی شهری در کردستان پس از انقالب تغیرات عدیده

ه است. این تغییر فراتر از هر چیزی با افول اقتصادی و به حاشیه راندن گذراند

شود. این نیرو که زمانی یک نیروی محوری بود بورژوازی تجاری قدیمی مشخص می

دار سنتی، صاحبان امالک وسیع، های بورژوازی زمینهایی از خاندانو رده

ای چون مهاباد، بوکان، دهخواران شهرهای عمدهندگان و نزولدهندگان، قرضوام

طور شد، با یک بورژوازی رانتیر جدید که بهسقز، بانه و سنه را هم شامل می

ای بلوک قدرت دولت پساانقالبی گره خورده است، تنگاتنگی با نمایندگان منطقه

های اصلی این بورژوازی تجاری قدیمی در ها و خاندانجایگزین شد. اگرچه چهره

های شهری و محلی شهرهای ی دولت در سیاستحدودکنندهدرون ساختارهای م

با  [پهلوی]ها و دولت ی آنکردند، اما طبیعت رابطهای ایفا میبزرگ نقش عمده

ی معناداری متفاوت بود. ی بورژوازی رانتیر جدید و جمهوری اسالمی به گونهرابطه
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عتبار سیاسی، که ا [ی این بورژوازی تجاری قدیمی با دولت مرکزیدر متن رابطه]

یابی به منافع مالی و ها و اشخاص معینی بود، برای دستغالباً امتیاز انحصاری خاندان

ای که ذیل حکومت اسالمی شد، اما این عمل به اندازهاعتبار اجتماعی استفاده می

ها با قدرت سیاسی، با تمام پیچیدگی و ی آنگسترده است، عمومیت نداشت. رابطه

ای بود که ی روندها و اعمال نهادیندرت دربردارنده، بهن آنچندوجهی بود

 پروری در جمهوری اسالمی است.ی الگوی حامیمشخصه

ی روابط رانتیری معموالً بنابه مالحظات کنندهپرورِی تقویتساختارهای حامی

های غیررسمی قدرت و ها شبکهشوند. آنسیاسی مرتبط با امنیت دولت ابداع می

ی  مبتنی بر دریافت مزایای اقتصادی در مقابل ارائهی روابط رانتیدر بردارندهنفوذ و 

پرورانه اشکال گوناگونی دارد و از نوعی وفاداری و حمایت سیاسی هستند. رانتِ حامی

گیرد که توان دور زدن ساختارهای بندی نفوذ اقتصادی و سیاسی شکل میمفصل

نیافتگی پرورانه از توسعهد. این ساختارهای حامینهادی قدرت و نفوذ در جامعه را دار

برند و نبود فرهنگ دموکراتیکِ حسابرسی و ی مدنی و فضای عمومی بهره میجامعه

پروری به میدان های حامیسازد. شبکهها را تثبیت میشفافیت در جامعه آن

ابط که روایغیررسمی قدرت تعلق دارند و خصلت فراقانونی ساختارهای رانتیری

های جدید شود. توسعهها میثبات آن[ مبتنی بر آن است، باعث عدم38حامی ـ تابع]

ی خود به تغیرات بلوک و تغییرات میدان سیاسی و اقتصادی، که این هم به نوبه

ها را کند، ثبات آنتر در سطح کشوری ربط پیدا میقدرت در میدان سیاسی گسترده

 زند.بر هم می

ی بین بخش رانتیر بورژوازی تجاری کرد و نمایندگان رابطه رسد کهبه نظر می

و یا به زبان ]ای بلوک قدرت حاکم بر کردستان از این الگوی توسعه استانی و منطقه

ویژه کند. ذیل دولت پساانقالبی، بهپیروی می [نیافتگیتر، از این الگوی توسعهدقیق

ی غیررسمی و افزایش متعاقبِ گیر میدان اقتصادی اخیر، گسترش چشمدر دو دهه

 کرد یجامعه ی وسیعی در پرورانهروابط رانتی منجر به توسعه و تحکیم روابط حامی

 صورت را نفوذ و قدرت موازی ساختار یک مستحکم هایشبکه این. است شده

گیرد و یاسی با میدان اقتصادی شکل میس میدان بندیمفصل طریق از که بخشندمی

پرورْی شکلی منحصر به کند. این روابط حامیدی غیررسمی تغذیه میاز میدان اقتصا
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گونه نیست که در این روابط، همانند اشکال معمول ساختارهای فرد دارند؛ این

پروری، منفعت اقتصادی در برابر حمایت و وفاداری سیاسی مبادله شود. عالوه حامی

جا حامیان، یعنی رد، در اینی متقابلی که بین حامی و تابع وجود دابر این رابطه

ای قدرت حاکم در کردستان، خود نیز درگیر روابط رانتی هستند و کارگزاران ِمنطقه

برند. مشارکت فعالِ عُمالِ قدرت از رانت موجود در بخش غیررسمی اقتصاد سهم می

پروری ای به ساختار حامیحاکم در روابط رانتیری بخش غیررسمی اقتصاد، فرم ویژه

سازد تا ی حامی ـ تابع را قادر میبخشد. این وضعیتْ رابطهول در کردستان میمتدا

پیوند بین امنیت حاکم و هویت کردی را تغییر دهد. زبان و قومیت کرد، یعنی آماج 

 کرد، یجامعه گرایانه در مقاومت ملی [میدان اصلیِ]اصلیِ سرکوب حاکمیت و نیز 

 بازی اقتصاد غیررسمی بخش در رانت یصتخص و تولید در ایکنندهتعیین نقش

 معنای به اقتصاد، غیررسمی بخش در کردی هویت سازیغیرسیاسی. کنندنمی

 وجود امکان برای حیاتی شرط یک این روازاین. است رانتیری روابط سازیغیرامنیتی

پروری، برای تداوم هر دو بخش ساختار حامی شرط این است؛ کردستان در رانت

انتیر بورژوازی تجاری کرد و بخش نیروهای امنیتی حاکمیت، به یک یعنی بخش ر

 اندازه حیاتی است.

گیر، مسیر جدیدی در ظهور یک بورژوازی رانتیر بزرگ با نفوذ سیاسی چشم

ی کرد در ایران است. حضور فعال این نیروی اجتماعی در حیات ی جامعهتوسعه

پروری، روابط بازاری غیررسمی حامیهای سیاسی و اقتصادی اجتماع، به تولید شبکه

سازی قومیت و زبان کردی در میدان شود. غیرسیاسیتر منجر میو فساد محلی بیش

ها در مالحظات امنیتی حاکمیت در اقتصادی غیررسمی و تغییر متعاقبِ جایگاه آن

جمهوری اسالمی، نشان از یک گسست رادیکال در جایگاه استراتژیک بورژوازی 

ی پهلوی است. قبل از انقالب های امنیتی دولت در دورهرد در حسابگریتجاری ک

بورژوازی تجاری کرد گرچه از درون متمایز بود اما یک نیروی اجتماعی  1357

های مختلف بورژوازی بندیتر بود. این وضعیت به این دلیل بود که گروهپیوستههمبه

ر رسمی کاال، پول و خدمات، از ی مشترک خود با بازاتجاری کرد از طریق رابطه

خوردند. روابط غیررسمی اقتصادی با تمام اهمیتی که داشت درون به هم گره می
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ی یک طبقه، سیطره نداشت. هیچ گاه بر بازتولید اقتصادی بورژوازی تجاری به مثابه

ویژه در ی در حال گسترشی که با بخش غیررسمی اقتصاد بهروابط رانتی، یعنی پدیده

ن شکوفایی بازار نفت گره خورده بود، نتوانست یک مبنای کلی برای تحکیم دورا

ی کرد فراهم سازد. جایگاه محوری پروری قدرت و نفوذ در جامعههای حامیشبکه

هویت قومیِ بورژوازی تجاری کرد در مالحظات امنیتی دولت پهلوی، مانع اصلی بسط 

رانتی در کردستان بود. تداوم تمرکز پروری رو ساختار حامیبازار غیررسمی و ازاین

ی هویت کردی و تشدید سرکوب حاکمیت نیز به شدگی فزایندهامنیتی بر سیاسی

ی هایی از بورژوازی تجاری کرد در دههگرایانه در میان بخشتقویت تمایالت ملی

بخش ی یک عامل وحدتپایانی حکومت پهلوی کمک کرد. هویت کردی به مثابه

کرد و در های مختلف بورژوازی تجاری کرد را دور هم جمع میخشکرد، بعمل می

 کرد.ها پیوستگی سیاسی ایجاد اوان انقالب بین آن

الت وجود ندارد. شرایط امکان وجود و ی کرد روژههاین شرایط دیگر در جامعه

ای ی مستقیم و چندوجهی با نمایندگان منطقهبازتولید بورژوازی رانتی، شامل رابطه

رت حاکم در کردستان، پیوستگی ساختاری این طبقه را به تحلیل برده و بنیادهای قد

ی بخش هویت قومی ـ زبانی آن را متزلزل ساخته است. به زبان دیگر رشد گسترده

های محلی قدرت پروری رانتی، که با شبکهغیررسمی اقتصاد و تحکیم ساختار حامی

هایی گرایی در میان بخشاست، شور ملی و نفوذ سیاسی ـ امنیتی در هم تنیده شده

جا روابط ی کرد را تضعیف کرده است. بحث اصلی ایناز بورژوازی رانتیر در جامعه

ی ساختاری بین شرایط امکان و بازتولید بورژوازی رانتیر کرد و شرایط امکان سلطه

کنش قدرت « حامی»و هم « نتیجه»ها هم ی کرد است. آنحاکمیت بر جامعه

گیرند. بازتولید بورژوازی فرض میکمیت هستند و بدین ترتیب همدیگر را پیشحا

 پیوند این. است ضروری کرد یجامعه ی حاکمیت در رانتیر برای تضمین سلطه

سط ب از حاکمیت قدرت و کرد رانتیر بورژوازی که دارد اشاره این به ساختاری

برند. چرا که نفع مشترک میشدگیِ قومیت کرد و هویت زبانی آن، یک  غیرسیاسیْ

ی بخش غیررسمی اقتصاد، روابط رانتی و فساد محلی، جدا از اهمیت آن برای توسعه

کند و این امر منجر به تضعیف به تحلیل پیوستگی ساختاری این طبقه نیز کمک می

شود. برای ملحق های در حال رشد این طبقه میگرایانه در میان ردهتمایالت ملی
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ی حاکمیت، باید این ازی تجاری کرد به مقاومت کردها در برابر سلطهشدن بورژو

 پیوند ساختاری از هم گسیخته شود.

کنم گردم و سعی میحال من به بررسی سؤال طرح شده در آغاز مقاله برمی

طور مختصر الت را بحث بکنم و از منظر تحلیلی که ارائه شد بهشرایط سکوت روژهه

 این سکوت بپردازم. ها و پیامدهایبه علت

 های خودمختاری ـ فدرالیهای برنامهی قهرآمیز و ناهمسازیمقاومت کردها: مبارزه

های ایران انقالب تر گفته شد در کردستان نیز همانند دیگر بخشکه پیشچنان

ای که به گسست انقالبی ختم شد ی شهری بود. در دو دههاصوالً یک پدیده 1357

های اجتماعی مهم، زندگی شهری دچار وندهای فرهنگی و توسعهبه دلیل شماری از ر

های اجتماعی نقش تحوالت اساسی شده بود. این روندهای فرهنگی و توسعه

چنین این تغییرات پس از گیری فرایند انقالب داشت؛ همسازی در شکلسرنوشت

اْظ تغییر کردند. از این لحانقالب نیز مسیر و جهت رویدادها را متأثر از خود می

های میانی بورژوازی شهری و الیههای خردهی کرد، گسترش ردهبنیادین در جامعه

ی اقتصادی ناگهانی، گسترش بوروکراسی دولتِی بود. این گسترش با توسعه جامعه

چنین گسترش آموزش مدرن متوسطه و نیازمند به کارگزاران مزدبگیر و هم

شد که با رونق ان در بازارهایی برانگیخته میدانشگاهی و افزایش تعداد زنان و مرد

ها و چنین حامل گفتمانبازار نفت ایجاد شده بود. این نیروهای اجتماعی وسیع هم

گرایی مدرن در ویژه مارکسیم ـ لنینیسم و ملیاعمال سیاسی و ایدئولوژیک مدرن، به

 بودند. جامعه

دی به مقاومت سکوالر چنین عامل پیوند مقاومت کربورژوازی مدرن همخرده

فضای عمومی »ایرانی در برابر سلطنت پهلوی بود، پیوندی حیاتی که در 

ای که با شد؛ میدان مخفیانه[ در سطح کشور تولید و تقویت می39«]زیرزمینی

ها و شد و زبان آن زبان ایدئولوژیمقاومت در برابر قدرت حاکمیت تعریف می

های چینی و آمریکای التینی ادیکال از نمونهویژه خوانش راصطالحات سکوالر، به

مارکسیسم ـ لنینسم بود. مقاومت در برابر قدرت حاکم و متعهد شدن به مارکسیسم 
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های سیاسی گوناگون، از جمله انقالبی دو عاملی بود که نیروهای اجتماعی و سازمان

ی های ایران را در فضای عمومنسل جدید جوانان دانشگاهی کرد در دانشگاه

ی دهی به فرایند انقالب در جامعهرساند. این نسل در شکلزیرزمینی به وحدت می

های کرد و تعیین خطوط گفتمان و عمل ایدئولوژیکِ سیاسی مقاومت کردی در سال

های سیاسی کرد در ویژه قبل از حضور و مشارکت فعال احزاب و سازمانانقالب، به

 ده داشت.، نقشی تعیین کنن[سیاسی علنی]ی صحنه

ی مسلحانه برای براندازی در حقیقت مقاومت در برابر حکومت پهلوی و مبارزه

سلطنت به قصد تأسیس یک حکومت دموکراتیک مردمی، اعتقاد راسخ و مشترک 

زنان و مردان جوانی بود که در میدان سیاسی ـ فرهنگی خود را ملزم به روندهای 

دانستند. گرایی، میگرایی و اسالما ملیایدئولوژیک گوناگون، از مارکسیسم گرفته ت

کرد، یک این یک مبنای مشترک بود که نیروهای مختلف را گرد هم جمع می

ها کرد. این قضیهْ خود ـ پنداری آنها را تعیین میچارچوب مرجع که فکر و عمل آن

کرد و به زودی به عنصر های آگاه و متعهدِ جامعه تعریف میی سوژهرا به مثابه

ی اعضای یک اجتماع تبدیل شد. این ها به مثابهآن« هویت مشترک»ی رسازندهب

آگاهی » [حاملین]عنوان هویت مشترک با یک تعریف کالسیک از روشنفکری به

[ متناسب بود. هویت مشترک این روشنفکری، که بر حسب مقاومت 40«]ناشاد

شد، اهمیت ن بیان میامان در برابر دیکتاتوری پهلوی و حامیان امپریالیست آبی

کرد و آن را فراسوی مرزهای هستی شناسی خود، فرهنگی و سیاسی آن را تقویت می

های برد، جهانی که محل زیست احزاب و سازمانبه جهان سیاست مخفیانه می

سان در محل تالقی سیاسیِ متعهد به براندازی رژیم بود. این هویت مشترک که بدین

گرفت، در میدان در داخل و خارج کشور شکل می انهروشنفکری و مقاومت مخفی

ای که سیاسی و فرهنگی تبدیل به یک نیروی مؤثر شد و در فرآیند بسیج مردمی

کننده بازی کرد. کردها یکی از اجزای درونی شد، نقشی تعیین 1357منجر به انقالب 

و حضور مداوم ها در پذیرش این صورتبندی ایدئولوژیک عمومی این اجتماع بودند. آن

کرد، با جوِّ و فعال در فضای عمومی زیرزمینی، که این هویت مشترک را تغذیه می

که مقاومت در برابر قدرت حکومت پهلوی عنصر عمومی ایران همراه بودند. این

های گوناگون روشنفکری بود به این معنی بود که ی هویت مشترک ردهبرسازنده
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هویت قومی ـ زبانی خود وارد این اجتماعِ مقاومت  توانستند با حفظ و بسطکردها می

یابی به حقوق دموکراتیک و مدنی که مجبور شوند تالش برای دستشوند بدون این

شد، پنهان و یا تعدیل سازند. پس از خود را، که در قالب خودمختاری ملی بیان می

ی ی که بدنهی تکینزودی از بین رفت و سوژهپیروزی انقالب این هویت مشترک به

داد، هدف واحد خود را از متنوع این روشنفکری دموکراتیک ـ مردمی را تشکیل می

های رسمی و موازی دولت، رحمانه برای کنترل سازوبرگدست داد. ستیز بی

پیوستگی گفتمانی پارادایم مشترک نیروهای مبارز را به تحلیل برد: نیروهای رقیب، 

ی دموکراتیک ـ مردمی بودند، مجبور تکینِ جبهه یکه تا آن موقع یک هویت/ سوژه

شدند تا نسبت به موقعیت جدید موضع بگیرند. این پارادایم مشترک با تقویت 

تکینگی سوبژکتیو نیروهای مقاومت گوناگون در صورتبندی سیاسی مشترک 

ها را دور هم نگه داشته بود، اما ای که در سطح کشور وجود داشت، آنروشنفکری

پیروزی انقالب این پیوستگی از دست رفت. در کردستان نیز وضعیت تقریباً به پس از 

 همین صورت بود.

عنوان مؤسسین و رهبران این نسل جوان فعالین سیاسی کرد پس از انقالب به

های سیاسی کرد، نقش مهمی ایفا کردند. در جریان حوادث انقالب و احزاب و سازمان

زی انقالب، هویت قومی ـ زبانی کردها معیار اصلی ی حیاتی پس از پیرودر یک دهه

ی مشارکت و عنوان واسطهی کرد بود و بهتعریف مرزهای سیاست انقالبی در جامعه

کرد. تا ورود کردها به فرایندهای فرهنگی و سیاسی انقالبی و یا طرد از آن عمل می

انقالب مربوط جایی که به نقش هویت کرد در فرایند ایدئولوژیک و سیاسی پس از 

است، جایگاه سیاسی و وفاداری ایدئولوژیک این نسل جدید از کنشگران سیاسی کرد 

های خاصی از مارکسیسم ـ ها خود را ملزم به خوانشکننده دارد. آننقشی تعیین

ی مردم ـ امپریالیست در فرایند دانستند که متمرکز بر تقابل دوگانهلنینیسم می

ای از احزاب سیاسی کرد و نیز مردم بخش بود. بخش عمدهیی انقالبیِ رهایمبارزه

عنوان معیار و محک گفتمان و عمل انقالبی در میدان طور عام، این را بهبه جامعه

ای را که کردند. این وضعیت مرزهای قومی و زبانیسیاسی پس از انقالب درک می

تحلیل برد. دیواری  طور جدی بهکرد بهسیاست کردی را از سیاست ایرانی جدا می
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ی هویت زبانی و قومیِ کردی حول میدان سیاسی و ایدئولوژیک وسیلهکه به

های مارکسیست ـ لنینیست و از درون [کردستان] کشیده شده بود، توسط گروه

گرایی کرد استقالل گفتمانی خود را از دست داد و جنبش به هم ریخت. سیاست ملی

های ها و برنامهی سیاسی غیرکردی باز شد که طرحمیدان سیاسی کرد به روی نیروها

های سیاسی غیرکردی داشتند. حزب توده، سازمان فدائیان خلق ایران و سازمان

 ها بودند.ی این سازمانکوچک دیگری که تمایالت چپ داشتند، از جمله

الت از ظهور جمهوری کردستان در های سیاسی کرد در روژههاحزاب و سازمان

اند. تا کنون برای خودمختاری مناطق کردنشین مبارزه کرده 1324در سال مهاباد 

ها تأسیس یک خودگردانی محلی در چارچوب یک سیستم دموکراتیک در خواست آن

ایران، چه جمهوری، فدرالی، پارلمانی و یا ریاست جمهوری، بوده است. تالش برای 

چارچوبی قانونی ـ سیاسی شد و عنوان یک حق دموکراتیک بیان میخودگردانی به

رو یک راه حل دموکراتیک برای برای به رسمیت شناختن هویت کردی و ازاین

الت، در درون چارچوب سیاسی حاکمیت ملی ایران، فراهم ی کرد در روژههمسأله

کرد. اما ثابت شد که تالش برای تأسیس خودگردانی کردی، چه یک خود مختاری می

شدت پروبلماتیک است. چرا که تالش برای ی فدرالی، بهای و چه یک برنامهمنطقه

شد، مبتنی بر خودگردانی، که برحسب حقوق دموکراتیک زبان و قومیت کرد بیان می

ی فدرالی ای و یا یک برنامهشرایطی است که مفروضِ مفهومِ خودمختاری منطقه

های کردی برای . مرز پروژه[و این شرایط در جایی خارج از این مفهوم هستند]نیست 

شود، یعنی با زبان، قومیت و ی هویت کردی تعریف میوسیلهتأسیس خودگردانی به

ای اشاره که این شرایط به روندها و اعمال فرهنگی و سیاسیفرهنگ کردی. در حالی

ای ی خودگردانی هستند و به گونهدارد که خارج از مرزهای قومی ـ زبانی و پروژه

روابط غیر کرد در چارچوب دولت ـ ملت ایران تشکیل شده است.  بنیادی از نیروها و

ی خودگردانی سیاسی و فرهنگی بودند ای که در اندیشهی کردیهاپیوستگی پروژه

ی حضور نیروها و واسطهها بود، یعنی بهی شرایط امکانی که خارج از آنواسطهبه

ای لی/خودمختاری منطقههای فدراها در پروژهای که مشارکت آنروابط غیرکردی

رفت. به زبان دیگر، در سیاست خودمختاری برای تحقق آن حیاتی بود، به تحلیل می

کردی بین بازنمایی گفتمانِی حقوق خودگردانی و شرایط امکان/تحققِ سیاسی آن 
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تری خوانی جدی وجود دارد. این نکته نیازمند توضیح و شفاف سازی بیشیک ناهم

 [41است.]

های خود مختاری/فدرالی که توسط احزاب سیاسی کان تحقق پروژهشرایط ام

شود، عمدتاً توسط مبنای تاکنون مطرح می 1324کرد در مقاطع تاریخی گوناگون از 

شود. چرا که این ای و خصلت قومی، گرچه به معنای منفی آن، تعریف میمنطقه

رزهای قومی ـ زبانی ای و مهای خودگردانی کردی باید از مبنای تنگ منطقهپروژه

های گوناگون خود خارج شده و به دیگر اجتماعات قومی ـ زبانی در میان بخش

ها فراهم شود. در عمل جمعیت ایران دسترسی پیدا کنند تا شرایط امکان و تحقق آن

ی ایرانی در معنای وسیع آن ی کرد باید در متن جامعهحل دموکراتیک مسألهراه

های، چه در قالب معنا است که تحقق چنین پروژهجستجو شود. این بدین 

های حزبی فدرالی، پیش از هر چیزی مستلزم وجود ای و یا برنامهخودمختاری منطقه

ی گرایی دموکراتیک است که قادر باشد بازنمایی برابر و آزاد همهیک کثرت

از  های زبانی، قومی، مذهبی و فرهنگی را تضمین کند. نیز مستلزم مفهومیهویت

ی زبانی ـ شهروندی است که یک برساخت مدنی داشته باشد و هیچ گونه مالحظه

قومی و فرهنگی ـ مذهبی در آن وجود نداشته باشد. جدای از یک رژیم دموکراتیک 

ی فدرالی نیازمند حضور یک ای و یا یک برنامهراستین، تحقق خود مختاری منطقه

گرا است که قادر ی سیاسی کثرتامهمقاومت دموکراتیک ـ مردمی قوی با یک برن

های متناسب با آن را به رسمیت بشناسد زبانی و قومی و حقوق و آزادی باشد تفاوت

گرای آن برای ی سیاسی کثرتو به آن احترام بگذارد. این مقاومت مردمی و برنامه

ها به های خودگردانی کردی و بازنمایی آنبندی برنامهکردن زمینه برای مفصلفراهم

های عمیقاً دموکراتیک و مردمی، ضروری است. این مقاومت قوی ی خواستهمثابه

سازد تا خواست خودگردانی خود را در یک مردمی، احزاب سیاسی کرد را قادر می

ی دموکراتیک و در جهت ی دموکراتیک کشوری معطوف به ساخت یک جامعهبرنامه

ی ندی کنند. شرایط تحقق یک برنامهبیک مقاومت یکپارچه در مقابل دولت، مفصل

سیاسی کردی و شرایط برساخت یک اجماع دموکراتیک، با فرایند مقاومت 

 دموکراتیک در برابر دولت همزمان است.
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و  ی قلمرو، جامعهپارههای سیاسیِ حزبیِ خودمختاری نزد قطعات پارهبرنامه

در دوران مدرن است.  ی کردهویت کرد اعتبار دارند و این سیمای تاریخی جامعه

گواهی  [2015انتخابات پارلمانی ]موفقیت حزب هـ.د.پ در انتخابات اخیر ترکیه 

ی سیاسی خودگردانی. است بر ضرورت فرارفتن از مرزهای قومی ـ زبانیِ پروژه

تر، ی سیاسی گستردههای فرهنگی و سیاسی کرد در یک برنامهبندی خواستهمفصل

ی ومت دموکراتیک در ترکیه به هـ.د.پ کمک کرد تا از آستانهی بخشی از مقابه مثابه

عنوان یک حزب وارد پارلمان شود، موفقیتی که احزاب درصد عبور کند و به10

سیاسی کرد، عمدتاً به دلیل محصور کردن خود در درون مرزهای قومی ـ زبانی و 

درپی کس، شکست پیگرایی، تا آن زمان به آن دست نیافته بودند. برعالتزامات منطقه

چنین موقعیت ای کردی در ایران و عراق و همهای خودگردانی منطقهپروژه

های کردی ی حکومت اقلیم کردستان در عراق حاکی از شکست پروژهشکننده

محور، در غیاب یک روند سیاسی دموکراتیک راستین در متن دولت حاکم است. قوم

ی وسیلهها بهخاورمیانه است؛ این برنامه های خودگردانی کردی محصول تاریخپروژه

ای تحمیل شده است که قلمرو، اجتماع و هویت کرد را قطعه قطعه شرایط تاریخی

شدند که بدون تغییر دادن هایی فهم میحلی راهها به مثابهکرده است. این برنامه

نند. بر ی سیاسی خاورمیانه، حقوق زبانی و قومی کردها را تأمین و تضمین کنقشه

گیرند، اما فرض میاساس این فهم خودگردانی کردی و امنیت حاکم همدیگر را پیش

فقط در درون یک دولت دموکراتیک لیبرال راستین. اگرچه یک رژیم دموکراتیک 

شرط امکان/تحقق خودگردانی کردی است اما تحقق آن عمیقاً به امنیت قدرت حاکم 

ای و ژیک دولت در میدان سیاسی ملی، منطقهوابسته است؛ یعنی به محاسبات استرات

ی شرط امنیت خود فهم غیرحاکم آزادی را به مثابه [هویت]که المللی. در حالیبین

ی معکوس داند. این رابطهکند، قدرت حاکم، برعکس، امنیت را شرط آزادی میمی

ر ی حیاتی محاسبات استراتژیک قدرت حاکم دبین آزادی و امنیت، که یک مؤلفه

داند. ی حاکمیت میمیدان سیاسی است، معموالً تحقق آزادی کردها را منوط به اراده

به عبارت دیگر این آزادی منوط به محاسبات استراتژیک دولت است، محاسباتی که 

امنیت. این گرایش که در ساختار تحلیلی مفهوم  [حفظ]معطوف است به هدف غایی 

برد نها پیوستگی گفتمانی آن را تحلیل میتخودمختاری محلی جای گرفته است، نه
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ی کرد ی یک راه حل دموکراتیک برای مسألهچنین از قابلیت آن به مثابهبلکه هم

 کاهد.می

ی سیاسیِ حزبیِ خودگردان/ ی اصلی نقد و ارزیابی من از برنامهرو هستهازاین

ن سیاسی و فدرالیست مربوط است به بیرونی بودن شرایط امکان/تحقق آن در میدا

های گفتمانی این طور که بحث شد، این شرایطْ بیرونیِ برساخت فرهنگی. همان

ماند و اساساً در هر زمانی به سرشت قدرت سیاسی و روابط نیروها ها باقی میبرنامه

در میدان سیاسی و فرهنگی وسیع ایران وابسته است. این بدین معنا است که تحقق 

بوط به هویت زبانی ـ قومی کردها وابسته است به امکان حقوق دموکراتیک و مدنی مر

راستی دموکراتیک که خود را ملزم به ی سیاسی بهها در برنامهبندی آنمفصل

های متناسب با آن در میادین سیاسی و ها و حقوق و آزادیتکثر هویت [پذیرش]

و غیرکرد  فرهنگی بداند. چرا که فقط یک بلوک دموکراتیک متشکل از نیروهای کرد

تواند قدرت حاکمیت و گرایش درونی آن به نگهداشت و ارتقای وحدت و تکینگی می

های سیاسی، بودگی شرایط تحقق این برنامههویت حاکم را به چالش بکشد. بیرونی

اتکا برای حل قابلی یک راهگونه که ذکر شد، قابلیت سیاسی آن به مثابههمان

های کرد در ایران مدرن، از برد. تاریخ جنبشحلیل میی کرد در ایران را به تمسأله

 جمهوری کردستان تا به حال، گواه این امر است.

الت از زمانی که میدان نظامی را به دولت پساانقالبی های سیاسی روژههسازمان

باختند و از قلمرو کردی بیرون رانده شدند، در کردستان عراق در تبعید هستند. 

ها را به مرحمت های سیاسی، آنها و نادانیجستیکی و انشعابوابستگی مالی و ل

ی بین دو حزب ی پیچیدهحکومت اقلیم کردستان و اقتضائات آن، یعنی رابطه

های و سازوبرگ [تیکیهیه]ی میهنی کردستان دمکرات کردستان [پارتی] و اتحادیه

الت در اب سیاسی روژههها و احزرو سازمانامنیتی دولت ایران، وانهاده است. ازاین

میدان گفتمانی و سیاسی ـ نظامی، استقالل سیاسی و عملکردی خود را از دست 

اثر تبدیل کرده است؛ ها را به نیروهایی بیکنشی آناند. سه دهه تبعید، انزوا و بیداده

ی بسیار ضعیفی دارند و حتی ای که ادعای بازنمایی آن را دارند رابطهبا جامعه

کشند. نیروهای گفت که از اپوزیسیون بودن فقط اسم آن را به یدک میشود می
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اند. ای داشتهای نیز در کاهش و نزول قدرت احزاب سیاسی کرد نقش عمدهمنطقه

تثبیت و تحکیم قدرت در جمهوری اسالمی پس از جنگ ایران و عراق و بازسازی 

یش قدرت و نفوذ ایران قدرت حاکمیت در کردستان و نیز فروپاشی رژیم بعث و افزا

ای مؤثر شرایط امکاِن طور خاص، به گونهطور کلی و در عراق بهدر منطقه به

گراییِ در تبعید را به تحلیل برده است. وقتی که نیروهای ای سیاست ملیمنطقه

دانند و گرای مورد بحث خود را مقید به براندازی دولت با نیروی نظامی میملی

یابی به آزادی است، شرایط ک استراتژی انتخابی برای دستی مسلحانه یمبارزه

های کرد در کننده خواهند بود. تاریخ جنبشایِ فراقلمرویی بسیار تعیینمنطقه

 ی مدرن شاهد صدقِ این استدالل است.خاورمیانه

 هانوشتپی
یا الت )ی این موضوع تولید شده است، که شرایط غالب روژهه[. متون زیادی درباره1]

ها منظری ی آناند، اما تقریباً همههای گوناگون بررسی کردهکردستان ایران( را از دیدگاه

ها در دو مرحله ظاهر شدند: اول بعد از موفقیت کردهای عراق در تطبیقی دارند. این نوشته

های و دوم پس از تأسیس کانتون 2003-4های تأسیس حکومت اقلیم کردستان در سال

گیر آن در جنگ علیه داعش در ی.د در روژئاوا و موفقیت و گسترش چشمخودگردان پ.

های مسلحانه . در هر دو مورد این مباحثات متأثر از موفقیت این جنبش2013سوریه پس از 

ها قرار گرفته است. برای مثال بودند که مستقیم یا غیر مستقیم مبنای چارچوب تطبیقی آن

ت به کوردوستان بارهویژه به مطالب: چاودیران سهبه 2015ر ، نوامب24اس روژ، ش.انر.ک. ان

نگ یان دهکی بییهالت پارچهگویند( و روژههالت چه میلین؟ )ناظرین در مورد روژههچ ده

 الت، بخش ساکت یا متفاوت(.جیاواز؟ )روژهه
https://nnsroj.com/details.aspx?id=40078  
https://nnsroj.com/details.aspx?id=40075 

 4[. ر.ک. پانویس شماره 2]

[3 .]retrospective analysis 

گفتارهایی در در ولی. ع. )ویراستار(: « های ریشهگرایی و مسألهملی»[. ر.ک. 4]
کردها و دولت در در ولی. ع. « مقدمه»و  Costa Mesa ،2003، گرایی کردهای ملیشهری

 .2012، لندن، ایران: ساخت هویت کردی

[5 .]sovereign suppression and ban 

https://nnsroj.com/details.aspx?id=40078
https://nnsroj.com/details.aspx?id=40075
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[6 .]Ates. S. (2013). The Ottoman-Iranian Borderlands. Making 

a Boundary, 1848-1914. New Yourk. Cambridge] University Press 
ی شکل گرفتن مرزهای مدرن در قلمروهای کردی خاورمیانه است. یک ارزیابی جدید از نحوه

ی یک ثابتِ از پیش تعیین شده و یک تحمیل در این مطالعه سعی شده است تا مرز به مثابه

 مندی اجتماعات کرد وصرفِ از بیرون نگریسته نشود. آتش در این نوشته سعی دارد تا سوژه

نیرویی که بافت ناهمگن این اجتماعات به تعیُِّن نهایی مرزها وارد کرده است را برجسته 

 سازد. م]

[7 .] See among others Rich, C. J .Narrative of a Residence in 

Koordistan ,London 1836; Jwaideh, W .The Kurdish National 

Movement: Its Origins and Development , Syracuse NY, 2006; 

Bruinessen, M. van .Agha, Shaikh and the State: On the Social and 

Political Structures of Kurdistan ,London, 1992; McDowall, D . A 

Modern History of the Kurds, London  ,1994; Vali, A. (0p. cit. 2012). 

[8 .]absolute sovereign 

 .10شده در پانویس شماره [. ر.ک. منابع ذکر 9]
[10.]founding act 

[11 ] See Ahmad, K. M .Kurdistan le Salekani Yekami Jihani da ,

(Kurdistan in the First World War) Stockholm, 1990; Jwaideh op. 

cit. 2006 ; McDowall op. cit. 1994 
[12]subjects-sitizens 

[13“ ]reasons of the state” 

[14]othering 

[15]sovereign difference 

( دولت و خشونت [مالزم] آن، تأثیرات طرد founding act[ عمل بنیانگذار )16]

های غیرحاکم توسط شماری از گیری هویتی آن بر شکلکننده و سرکوب کننده
. اندیشمندان معاصر، از دریدا گرفته تا آگامبن و نگری، مفهوم پردازی و بحث شده است. ر.ک

 به منابع زیر:
Derrida, J. “The Force of Law: The Mythical Foundations of 

Authority” in Cornell, P. et al (eds ).Deconstruction and the 
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Possibility of Justice ,London, 1992; Agamben, G .Homo Sacer: 

Sovereign power and the Bare Life ,Chicago, 1998 ; Agamben, A .

State of Exception ,Chicago, 2005 ; Negri, A. “Sovereignty Between 

Government, Exception and Governance” in Kalmo, H. and Skinner, 

Q. (eds :).Sovereignty in Fragments: The Past, Present, and Future 

of a Contested Concept ,Cambridge, 2010. 

[17“ ]constitutive outside” 

 .2012[ ر.ک. به ولی، همان، 18]

ها یک اقلیت مذهبی به ها جایگاه متمایزی در جمهوری اسالمی دارند. آن[ سنی19]

آیند، چون بخشی از امت بزرگ اسالمی هستند که جمهوری اسالمی ادعای شمار نمی

رهبران جمهوری اسالمی چه عنوان ولی امر مسلمین جهان، که به بازنمایی آن را دارد، چنان

عشری به مثابه ی اثنیشود، بیانگر این داعیه است. از طرف دیگر تعریف شیعهنسبت داده می

کند. بنابراین ها را از میدان قانونی قدرت و سیاست طرد میمذهب رسمی حکومت، سنی

از قانون و شوند و به فضای بیرون ها بدون شناسایی سیاسی و قانونی به کناری نهاده میسنی

 شوند.میدان فراقانونِ خشونتِ حاکم رانده می
ساز است و اگر نه هیچ، [ فرهنگ غالب در جمهوری اسالمی یک فرهنگ یکسان20]

قومی در میدان سیاسی و -ی اندکی به تکثرگرائی فرهنگی و شناسائی تفاوت مذهبیکه عالقه

ی نهادهای مرتبطِ رسمی و هم یلهوسطور فعال هم بهسازی فرهنگی بهقانونی دارد. یکسان

های موازی حاکمیت همچون شورای عالی انقالب فرهنگی، فرهنگستان زبان توسط سازمان

های فرهنگی زیر نظر سپاه پاسداران انقالب اسالمی، همه و همه در جهت فارسی و انجمن

تعدد کنند. اظهارات مگسترش مذهب تشیع و زبان و فرهنگ فارسی در کشور فعالیت می

دهد، یکی از این موارد است. رهبر، که مدیریت و ریاست این نهادها را مورد خطاب قرار می

وقفه برای بی اثر کردن هر نوع فعالیتی که شورای عالی انقالب فرهنگی عالوه بر تالش بی»

در جهت به تحلیل بردن زبان شیرین و عمیق فارسی ما است، باید هم چنین با جدیت 

از بی »ر.ک. به «. ان فارسی را از همه لحاظ توسعه داده و آن را تحکیم سازدبکوشد تا زب

[نوزده آذر  2013، در وبسایت رسمی رهبری، دهم دسامبر «توجهی به زبان فارسی نگرانم

، چه مذهبی و چه سکوالر،چه داخل و چه خارج قدرت ’روشنفکری فارس]. ‘1392ماه 

شیعه و زبان فارسی مؤکد هستند. شاهد این امر سیاسی، نیز بر روابط درونی بین مذهب 
سی فارسی بود که مدعی بیاظهارات مسعود بهنود، روزنامه نگار اپوزیسیون، در برنامه زنده بی
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شد روشنفکر ایرانی شیعه است یا باید باشد. عطا اهلل مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برد، نیز از خواسته در لندن به سر می دولت اصالح طلب خاتمی که حال در تبعید خود

رو به تعبیر خودشان روشنفکران هستند و ازاین اظهارات وی حمایت کرد. این دو فارسِ شیعه

ی مفهومی ها به این اندازه روشنفکر نیستند تا رابطهایرانی هستند، اما شوربختانه آن’ واقعی‘

توانند درک بکنند که . و نه میبین قدرت حاکم، هویت ملی و شهروندی را فهم کنند

های غیرفارس/ غیر شیعه را اساساً از مفهوم شهروندی ایرانی طرد ها چگونه ایرانیاظهارات آن

مهندسی « ها عضو هیات تحریریه انتشارات کند که چرا اینکند. آدمی تعجب میمی

فارسی/شیعه  حداد عادل، سخنگوی فرهنگستان زبان فارسی نیستند، که همِِّ آن« فرهنگی

شود که پروژه ها است. گفته میسازی فرهنگ ایرانی و تولید روشنفکر بر اساس توصیفات آن

ایی فعال از آن حمایت ی رهبر بوده است و به گونهمهندسی فرهنگی حداد عادل ایده

 اند:برگرفته شده Ghamshadziferی منابع این پانویس از پایان نامه دکتری کند. همهمی

Hadi Ghamshadzifer’ doctoral thesis :Ethno-Religious Policy of 

the Post-Revolutionary Iran: The Case of the Sunni-Baluch Minority ,

International Islamic University Malaysia 2016  .  

اند [ در نقاط مختلف ایران تعداد زیادی از مساجد و اماکن اهل سنت تعطیل شده21]

مورد تخریب و یا  22اند. با خاک یکسان شده و به پارک و فضای سبز تبدیل شده و یا

ی تعطیلی غیر قانونی ثبت شده است که مشهورترین آن تخریب مسجد اهل سنت در محله

المللی وسیعاً پوشش داده های ملی و بینبود که توسط رسانه 2015پونک تهران در آگوست 
سنت به این وضعیت هم نتیجه و اهمیت خاصی نداشته  شد. اعتراضات سران مذهبی اهل

 است.

توان ادعا کرد سازوکارهای امنیتی دولت به شکل [دالیلی در دست هست که می22]

طور عام و روشنفکری و دانشجویان کرد بورژوازی شهری کرد بهجدی به عقاید مذهبی خرده

و گروه اخیر سکوالر و غیر مذهبی ها اعتقاد دارند که این دطور خاص، بد گمان است. آنبه

تحوالت هویتی »هستند و رویکردی ابزاری به مذهب تسنن دارند. برای مثال ر.ک. به 

] که بازنمایِ رویکردهای سپاه 1394[شهریور  2016در ماهنامه هویت، سپتامبر « کردی

 پاسدارن انقالب اسالمی است:
tp://www.kordha.ir/?p=6173ht 

گر در ی یک عنصر برسازنده و تأسیس[ در مورد جایگاه مذهب تشیع به مثابه23]
عنوان یک ابزار اساسی در برساخت و بازنمائی دیگریِ غیرحاکم رو بههویت ملی ایرانی و ازاین

http://www.kordha.ir/?p=6173
http://www.kordha.ir/?p=6173
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، «یگری نداریمما بجز شیعیان برادر د»ر.ک. به اظهارات رهبری درباره مسلمانان اهل سنت: 

(. 2016)همان  Ghamshadzifer، نقل شده در 1390المکاسب المحرمه، جلد اول، قم، 

[ژورنال] هویت نیزجایگاه برسازنده مذهب تشیع در رابطه با کردهای اهل سنت را به سیاق 

ی اصلی هویت ملی و اکثریت کردهای ایران شیعه هستند و با بدنه»کند: مشابهی تعریف می

ی کرد در ایران را مشخصاً چنین مسألهاین ژورنال هم«. ایرانیان شکاف هویتی ندارند فرهنگی

کند؛ بر حسب مقاومت کردهای سنی در برابر ایرانیان شیعه: بر خطوط مذهبی ترسیم می

زنیم، اشاره ما به بخشی از ی کرد در ایران حرف میباید یادآور شد که وقتی ما از مسأله»

، «ی است که تمایل دارند یک هویت کردی ارتجاعی در ایران خلق کنندنخبگان سنی مذهب

 .2016هویت، همان، 

[24]ethnic deficit 

ی کرد در [ در رابطه با پیوند بین پروبلماتیک امنیت دولت پساانقالبی و مسأله25]

نامه ، فصل«ظرفیت طبیعی امنیت»گفتمان رسمی و نیمه رسمی ر.ک. به افتخاری، الف. 

امنیت و قومیت در جمهوری اسالمی »؛ اعصاریان نژاد، ه. 1377، 2عات راهبردی، شماره مطال

جامعه مدنی و « ؛ حق پناه، ج.1383، 49ی دانشگاه دفاع ملی، شماره ، در ماهنامه«ایران

؛ دیوساالر، م. 1377نامه مطالعات راهبردی، همان ، در فصل«قومیت در جمهوری اسالمی

 در« قومیامنیت ملی و تهدید »
http://www.ensani.ir/fa/content/64300/default.aspx 

 (.28[ ر.ک. به منابع ذکر شده در پانویس قبلی )شماره 26]

وهابی فعال -های امنیتی دولت سه سازمان سلفی[. مطالعات مرتبط با سازو برگ27]

کند: مکتب قرآن، جماعت دعوت و اصالح و سازمان ر مناطق کردنشین ایران را شناسائی مید

ها ضعیف هستند، اهمیت اجتماعی زیادی ندارند و شود که این سازمانموحدین. گفته می

طور کلی ضعف سیاسی و فرهنگی و ناتوانی حامل قدرت سیاسی قابل توجهی نیستند. به

گری شافعی در اجتماع از یک در میان جوانان کرد، به قوت سنیها از انتشار گسترده آن

ویژه[قوت گفتمان] چپ در میان جوانان های سکوالر، بهطرف و[ حضور] نیروها و ایدئولوژی

 شود. ر.ک. به هویت، همان.کرد پس از انقالب نسبت داده می

[ترجمه  1993دن، داری: یک تاریخ نظری، لن[. ر.ک. به ولی، ایران پیش از سرمایه28]

 .2012] و ولی همان. 1380حسن شمس آوری، تهران، نشر مرکز، 

 .2016و همان،  2012[. ولی، همان، 29]

http://www.ensani.ir/fa/content/64300/default.aspx
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[30 ] Vali, A .Plotting the Nation in Exile: The Forgotten Years 

of Kurdish Nationalism in Iran (1947-1979 ) , forthcoming, 2017. 

 [. همان31]

[32]retribalization 

 .2016[. ولی، همان 33]

[34]Koruci 

های دقیق بسیار اندکی در مورد این موضوع [. به دالیل امنیتی اطالعات و آگاهی35]

های کلی موافق دولت مرکزی ر.ک. به بهزاد خوشحالی، وجود دارد. در رابطه با ارزیابی

 11. در کردستان و روزهای بحران، ش« های مسلمان و انقالبپیشمرگه»

http://www.mijoo15.blogfa.com  ،اوضاع سیاسی کردستان»؛ مجتبی برزویی» ،

 .1997فکر نو، تهران 

[36]Clientelism 

ها در ایران، تعداد کولبران را ی احمد شهید در مورد شرایط اقلیت[. گزارش ساالنه37]

 شوند.هزار نفر می300ها حدود های آنزند که با احتساب خانوادهیهزار نفر تخمین م40

[38]patron-client 

[39]clandestine public sphere 

[40 ]unhappy consciousness 

های سیاسی اصلی [. حزب دمکرات کردستان ایران، کومله و پژاک سازمان41]
های داخلی دچار انشعاب الت هستند. حزب دمکرات و کومله در کردستان عراقروژهه

های مختلف من از جمله ولی، همان، تر ر.ک. به نوشتهاند. برای بحث بیشمتعددی شده

2016. 
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 ارزش ـ کار یهیمخالفت مارکس با نظر

 
 شکورزاده سایپر یترجمه ؛یهارو دیوید

 

 دانندیجهان امروز م ستیدانشمند مارکس نیترتهاو را برجس یاریکه بس یهارو دیویاشاره: د
مقاله عمدتاً  نیارزش در نزد مارکس نوشته است. ا یهینظر حیدر توض یکوتاه یمقاله راًیاخ

است.  «یاقتصاد تیو جنون عقالن هیمارکس، سرما»با عنوان  یکتاب هارو نیبرگرفته از آخر
 کاردو،یر دیویکارل مارکس از د گاهدید زیمتما یهایژگیو فیضمن توص اشمقالهدر  یو

به  یافراد متعدد یبرا یمقاله را خود هارو نی. اکندیارزش را ارائه م یهیخود از نظر ریتفس
 یاصل مقاله میگرفت میموضوع، تصم تیمنظور بحث و تبادل نظر ارسال کرد. با توجه به اهم

 یآت یروزها یچارچوب، ط نیمحال، در ه نی. در عمیترجمه و منتشر کن یسرا به فار یهارو
 .کرد میرا منتشر خواه یبه و یپاسخ هارو زیو ن یهارو دگاهیرابرتز بر د کلینقد ما
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عنوان مفهومی مبنایی در ی ارزش ـ کار را بهبسیاری بر این باورند که مارکس نظریه

ش ی ارزجایی که نظریهاقتباس کرده است. از آن ریکاردوی انباشت سرمایه از مطالعه

های مارکس را هم ـ کار نزد بسیاری اعتبارش را از دست داده است، پس نظریه

اند. اما مارکس در واقع در هیچ جا اظهار وفاداری به اعتبار دانستهبسیاری قاطعانه بی

بود. او در  ریکاردوی ارزش ـ کار متعلق به ی ارزش ـ کار نکرده است. نظریهنظریه

کرد، ی ارزش در مطالعات اقتصاد سیاسی پافشاری میحال که بر اهمیت مسألهعین

دانست. در چند موردی که مارکس مستقیماً در این ساز میاین نظریه را عمیقاً مسأله

اشاره « ی ارزشنظریه»ی ارزش ـ کار بلکه به ( نه به نظریه1کند،)مورد اظهارنظر می

ی ارزش ـ تمایزی با نظریهی ارزِش مختصّ مارکس چیست و چه دارد. بنابراین نظریه

 کار دارد؟

شود، اما طرح کلی آن می اگر وارد جزئیات بشویم )مثل همیشه( پاسخ پیچیده

 (2بازسازی کرد:)« سرمایه»توان از ساختار جلد یکم را می

ای در مارکس سرمایه را با بررسی نمود ظاهری ارزش مصرفی و ارزش مبادله

[ و وجود ارزش )نسبتی غیرمادّی اما عینی( 1کند]ز میی کاال آغاعمل ماّدی مبادله

ی نخست بازتاب دهد. ارزش در وهلهی کمّی ارزش مبادله قرار میرا در پسِ جنبه

(. مارکس 1[)فصل 2کارِ )مجرد( اجتماعی متبلور در کاال در نظر گرفته شده است]

[ در بازار 3کننده]ی تنظیمتواند همچون قاعدهدهد تنها زمانی ارزش مینشان می

شود. این « عمل اجتماعی متعارف»ی کاال تبدیل به وجود داشته باشد که مبادله

سازی به وجود مناسبات مبتنی بر مالکیت خصوصی، اشخاص حقوقی و متعارف

های (. چنین بازاری تنها با ظهور شکل2بازارهای کامالً رقابتی بستگی دارد )فصل 

های مختلف پولی که ابزار مفیدی را (. شکل3ل کند )فصلتواند عممختلف پولی می

ای را تسهیل های مبادلهکنند، به طریقی کارآمد نسبتی ارزش فراهم میبرای ذخیره

کند. ی مادّی ارزش ظهور میعنوان نمایندهاندازند. بنابراین پول بهکنند و راه میمی

، مارکس 6تا فصل  4شته باشد. از فصل اش وجود داتواند بدون نمایندهارزش نمی

دهد که مبادله صرفاً در نظامی به فعالیت اجتماعی متعارف و همچنین نشان می

شود که هدف و منظور فعالیت اقتصادیِ آن تولید کاال است. ضروری تبدیل می
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ی ( شرایط تعیین شکلِ ارزش ویژه5عنوان سرمایه است که )فصلگردش پول به

کند. اما گردش سرمایه متضمن کننده است، تثبیت میی تنظیمکه قاعدهسرمایه را 

شود از قبل عنوان کاالیی که در بازار خرید و فروش میآن است که کارِ مزدی به

(. چگونگی تبدیل کار به کاالی قابل خرید و فروش قبل از 6وجود داشته باشد )فصل 

رمایه است که به انباشت اولیه یا داری، موضوع بخش هشتم کتاب سهظهور سرمای

 پردازد.بدوی می

مثابه ارزش در حرکت ـ مبتنی بر خرید مثابه فرایند ـ بهمفهوم سرمایه به

ناپذیری گره خورده نیروی کار و ابزار تولید، با پیدایش شکل ارزش به طرز تفکیک

: بدن انسان توان برای استدالل مارکس چنین تشبیه ساده ولی خامی آورداست. می

ی حیات نیاز به گردش خون دارد و گردش خون خارج از بدن انسان وجود برای ادامه

[ را هم 4ی یکدیگرند. تشکیل ارزش]ی خون و بدن متقابالً سازندهندارد. دو پدیده

چه اهمیت توان بیرون از فرایند گردش سرمایه فهمید که در آن قرار دارد. آننمی

ل در تمامیت گردش سرمایه است. البته در مورد سرمایه، فرایند دارد وابستگی متقاب

[ )شکل مارپیچی 6ای( بلکه خودگستر][ )چرخه5بازتولیدکننده]-نه تنها خود

ی مبادالت کاالیی برندهوجوی سود و ارزش اضافی پیشانباشت( نیز است. زیرا جست

کند. در نتیجه ارزش ی خود شکل ارزش را تقویت و حفظ میاست که آن هم به نوبه

-در سپهر مبادله می کنندهی تنظیمتنها در شرایط انباشت سرمایه تبدیل به قاعده

 شود.

رسد مارکس با جای دادن های استدالل پیچیده است، به نظر میکه گامبا این

ی بندی نظریهارزش در تمامیت گردش و انباشت، کاری بیش از ترکیب و صورت

اردو نکرده است. پیچیدگی و دقت استدالل مزبور بسیاری از پیروان ارزش ـ کار ریک

ی طور باشد، عمدهطور فکر بکنند. اگر اینمارکس را ترغیب کرده است که همین

ی ارزش مارکس موجه خواهد بود. اما این پایان گرفته علیه نظریهنقدهای صورت

ی ارزش ـ کار ت که نظریهماجرا نیست. درحقیقت آغاز ماجراست. ریکاردو امید داش

های بعدی این امید را با بتواند مبنایی برای فهم تشکیل قیمت فراهم کند. تحلیل

درستی از بین برده است. مارکس در عین حال که خیلی زود رحمی بسیار و بهبی

هایش بارها ارزش و قیمت را به جای یکدیگر فهمید این امید ناممکن است، در نوشته
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رد ) البته تردید دارم به دالیل تاکتیکی باشد(، گویی ارزش و قیمت تقریبًا به کار ب

مند ارزش و قیمت یک چیز هستند. در موارد دیگر او به بررسی تمایزات نظام

کند که چیزهایی مثل وجدان، شرف و زمیِن پرداخت. مارکس در جلد اول تصدیق می

ارزش ندارند. در جلد سوم سرمایه او  توانند قیمت داشته باشند، ولینشده میکشت

ی کاالها، نه بر [ نرخ سود در بازار منجر به مبادله7گونه برابری]کند که چهبررسی می

 شود.نامند، میمی« قیمت تولید»شان بلکه براساس آنچه اساس ارزش

ی تعیین قیمت معطوف نبود. او دستورکار البته توجه اصلی مارکس به مسأله

جلد اول، پیامدهای زندگی و کار کردن  25تا فصل  7ارد؛ مارکس از فصل دیگری د

-کارگر در جهانی را که قانون ارزش بر آن حاکم است، با جزئیات بسیار توصیف می

سازی مبادله در بازار ایجاد شده است. در بخشی و متعارفکند. قانونی که با عمومیت

-ما را دعوت به ترک سپهر گردش می مارکس در تغییر لحن مشهوری 6پایان فصل 

تنها آزادی، برابری، مالکیت و »، جایی که «همان بهشت حقوق بشر»کند، یعنی 

شویم. جایی که می« گاه تولیدنهان»باره وارد و این چنین ما یک«. اندحاکم [8بنتام]

گونه چه فهمیم سرمایهکند بلکه میگونه تولید میتنها خواهیم دید سرمایه چهنه»

 گیرد.گونه ارزش شکل میجاست که خواهیم دید چهتنها در این«. شودتولید می

، از جمله قانون که طول روز کاری را محدود در غیابِ هرگونه نیروی بازدارنده

کند که با تهدیدِ زندگی و دار را مجبور میکند، قوانین اجباری رقابت در بازار سرمایه

(. در فصول بعدی 10کاری را تا حدِّ ممکن طوالنی کند )فصل  رفاه کارگران، روز

های فناورانه کنند در پِی نوآوریدار را مجبور میهمین قوانین اجباری رقابت، سرمایه

و سازمانی باشد، نیروی همکاری درونی کارگران را بسیج کند و از تقسیم کار به نفع 

لید کارخانه را طراحی کند، نیروهای های توها و دستگاهخود بهره برد، ماشین

آموزش، دانش، علم و فناوری، همه را برای کسب ارزشِ اضافی برای خود بسیج کند. 

ی ی برآمده عبارت است از تقلیل وضعیت کارگر، خلق ارتش ذخیره( نتیجه25)فصل 

ی کارگر و بار و نومیدکننده در میان طبقهصنعتی، تحمیل شرایط کاری مصیبت

کردن اکثریت کارگران به زندگی تحت شرایط بازتولید اجتماعی که نهایت ممحکو

 بدبختی است.
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به این « ی ارزش ـ کارنظریه»ای تاثیرگذار ذیل عنوان در مقاله [9]دایان السن

ی عنوان قاعدهمتمرکز است بر پیامدهای ارزشی، که به پردازد. این نظریهموضوع می

شان محکوم به کند، برای کارگرانی که به خاطر شرایطل میکننده در بازار عمتنظیم

 برتلدهند که چرا کار کردن برای سرمایه هستند. همچنین این فصول شرح می

داند، ی بیگانگی کارگر از محصول کار میی ارزش مارکس را نظریهنظریه [10]اولمن

 (3ی مربوط به بازار.)انه پدیده

تحت فشار رقابتِ بازار همواره در حال تغییرند وری و شدت کار اما بهره

طور که در فصول بعدی سرمایه توصیف شده است(. به عبارت دیگر )همان

کند. بندی ارزش در فصل اول سرمایه در فصول بعدی تغییری اساسی میصورت

ی درونی یا دیالکتیکی( متغیر و همواره شود به پیوند درونیِ )رابطهارزش تبدیل می

شود و تکامل بین دو نوع ارزش: ارزشی که در قلمروی گردش در بازار تعیین می در

شود. مارکس ارزشی که با تغییرات اساسی در قلمروی تولید پیوسته بازتعریف می

-قطعه»ی معروفی به نام ( در قطعه711-690تر در کتاب گروندریسه )صفحات پیش

ی ثابت اهمیت انش انسان در سرمایهحدس زده بود که جا دادن د« های ماشین

ارزش را به تمامی از بین خواهد برد. مگر این که نیروهای اجبارکننده یا علل محکمی 

( مارکس در جلد سوم سرمایه به تأثیر 4برای بازیابی ارزش وجود داشته باشد.)

ی ای آن نوشتن رسالهدهد که نتیجهتغییرات فناورانه بر ارزش اهمیت بسیاری می

شود. در تفکر مارکس، تناقض بین ارزشی که در بازار ی کاهش نرخ سود میدرباره

شود، جایگاه کانونی شود و ارزشی که با تغییرات در فرایند کار بازسازی میتعیین می

 دارد.

های اقتصادی است. ی انواع تحلیلوری متغیر کار ویژگی اصلی همهالبته بهره

کار فیزیکی که در اقتصاد سیاسی کالسیک و نوکالسیک مورد وری اما مارکس به بهره

وری کار در نسبت با تولید ارزش دهد. بهرهتأکید قرار گرفته، اهمیت چندانی نمی

وجوی ارزش اضافی ی درونی بین جسترو رابطهاضافی است که اهمیت دارد. ازاین

ی ارزش در مرکز نظریه آورانه و سازمانی( و ارزش بازارنسبی )از طریق ابداعات فن

 گیرد.مارکس قرار می



 

 
 

ارزش ـ کار یهیمخالفت مارکس با نظر 147  

ی ارزش مارکس متمرکز است بر رفت و در نتیجه اولین گسست در نظریه

فصل اول  6که در ی سنتِی ارزش ـ کار در سپهر بازار )چنانبرگشت مدام از نظریه

-ی ارزش ـ کار در سپهر تولید )چنانسرمایه مورد بررسی قرار گرفته است( به نظریه

 سرمایه مورد تحلیل قرار گرفته( و یکی شدن این دو امر متناقض. 25تا  7که از فصل 

ی سرمایه ارائه شده حاکی از آن است که در نظریه 25اما مطالبی که در فصل 

ی فرایند کار نیست که در خطر است. مارکس به توصیفِ شرایط ارزش تنها تجربه

ها د که عملکرد قانون عام انباشت سرمایه آنپردازی کسانی میبازتولید اجتماعی همه

های (. او به گزارش25دهد )موضوع فصل ی صنعتی تنزل میرا به ارتش ذخیره

های اش گزارشترینی سالمت عمومی در انگلستان دهقانی )برجستهرسمی درباره

های دیگری از زندگی روزانه در ایرلند و است( و گزارش دکتر هانترشخصی به نام 

ی کارگر انگلیس در سال وضعیت طبقه»به نامِ  انگلسی گزارش عالوهبلژیک، به

ها توافق داشتند که وضعیت بازتولید ی این گزارشکند. همهاستناد می« 1844

در دوران  ی کارگرِ کشاورزی بدتر از هر وضعیت قابل تصوراجتماعی برای طبقه

فئودالیسم است. شرایط وحشتناک تغذیه، مسکن، آموزش، جمعیت زیاد، روابط میان 

های ی سیاستواسطهی انسان با ماشین بهها و جانشین شدن پیوستهجنسیت

ها قانون حمایت از مستمندان در بریتانیا است( ترین آنتنبیهی رفاه عمومی )برجسته

آور اشاره شده است که وضعیت ا به این واقعیت تأسفهبدتر شده بود. در این گزارش

ی کسانی بود که بیرون از زندان فقیرتر ی زندانیان در زندان بهتر از تغذیهتغذیه

ها راه کند(. این واقعیتشدند )متأسفانه این وضعیت هنوز هم در امریکا صدق میمی

هیچ فشار یا سیاستِ کنند. اگر ی ارزش مارکس باز میرا برای بسط مهم نظریه

دار در بازار منظورِ خنثی کردن اثرات افزایش رقابت سرمایهای بهکنندهعمومی جبران

وجوی ارزش اضافی نسبی از طریق ایجاد آمدهای آن )ازجمله جستدر کار نباشد، پی

های مهمی از آن( ی کارگر )یا بخشتغییرات فناورانه( شرایط بازتولید اجتماعی طبقه

 تر خواهد کرد.یمرا وخ

ی ارزش بنیادی ی ارزش ـ کار در رهیافت مارکس به مسألهطور که نظریههمان

هم باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. « ی ارزش بازتولید اجتماعینظریه»است، 



 شکورزاده سایپر ی/ ترجمه یهارو دیوید 148 

کند. از جلد یکم سرمایه ایجاد می 25های آخر فصل مارکس این امکان را در بخش

های مارکسیستی است که بیش از چهل سال است فمینیستاین بخش مورد توجه 

 (5اند.)طور مستمر کار کردهبازتولید اجتماعی به ای ازی بسندهبرای ساختن نظریه

ی شرایط [ به گزارشی رسمی درباره11(]827مارکس)سرمایه، جلد اول، ص

با »گی کند که خود را ناگزیر از زندزندگی اکثریت کارگران بلژیک استناد می

این کارگران تدابیری اتخاذ »یابند. در زندان می« تر از زندانیانجویی بیشصرفه

دهند؛ شان را کاهش میی غذای روزانهدانند: جیرهکنند که تنها خود رازش را میمی

خورند، یا اصالً گوشت، تری میکنند؛ گوشت کمنان چاودار را جایگزین نان گندم می

ی خانواده خورند؛ خودشان را به یکی دو اتاقی که همهدویه، نمیطور کره و او همین

کنند، جایی که دخترها و پسرها اغلب روی یک تشک اند راضی میدر آن چپیده شده

کنند؛ جویی میوشو و نیازهای اولیه صرفهها در پوشاک، شستخوابند؛ آنکنار هم می

ها تن ترین محرومیته به دردناککنند؛ سخن کوتانظر میاز تفریح آخر هفته صرف

ترین افزایش قیمت غذا، رسد، کمکه اوضاع به این وخامت میدهند. زمانیمی

دهد و او را ترین بیماری، تنگدستی کارگر را افزایش میترین توقف کار، خفیفکوتاه

شود، از وام خبری نیست، ها انباشته میکند؛ بدهیدچار فالکت مطلق می

شود، و سرانجام خانواده ی منزل به گرو گذاشته میها و اثاثیهین لباسترضروری

وار عملکرد ی نمونهاگر این امر نتیجه« شود.نام در فهرست بینوایان میخواستار ثبت

گاه تناقض عمیقی بین شرایط وخیم داری است، آنقانون انباشت ارزش سرمایه

طور که مدام بازار وجود دارد. همانبازتولید اجتماعی و نیاز سرمایه به گسترش 

های سرمایه در ی اصلی بحرانکند، ریشهمارکس در جلد دوم سرمایه اشاره می

جلوگیری از افزایش دستمزدها و تقلیل انبوهی از مردم به وضعیت بینوایان مفلس 

ی شده دربارههای مطرحاست. اگر بازار نباشد هیچ ارزشی هم وجود ندارد. تناقض

ی بازتولید اجتماعی بسیارند. برای مثال شده در بازار از منظر نظریههای تعیینارزش

دیده، منظم و ماهر در ارتش ذخیره وجود نداشته باشند، اگر کارگران سالم، آموزش

 اش را ایفا کند.تواند نقشبازار دیگر نمی

ی ای رابطهفرایندهای رقابتی بازار، تولید ارزش اضافی و بازتولید اجتماعی دار

ی متقابل اما عمیقاً متناقض ها عناصر برسازندهدیالکتیکی با یکدیگر هستند. آن
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شوند. این چارچوبِ تحلیلی، بدون کنار گذاشتن ی ارزش شناخته میکنندهتعیین

کند، روش مفهوم تمامیت را که سرمایه همواره از طریق عملکردش آن را بازسازی می

ی ارزش ارائه ها و تمایزها در سطح نظری نظریهگیتوجهی برای حفظ ویژجالب

 کند.می

ی ارزش نیز مورد بررسی ها و تغییرات نظریهالزم است که دیگر اصالحات، بسط

ی متناقض و شکننده بین تولید و تحقق مبتنی بر این واقعیت است قرار گیرد. رابطه

ی توانایی که از پشتوانهها، نیازها و امیالی وابسته است که ارزش به وجود خواسته

ها، نیازها و کنندگان برخوردار باشد. چنین خواستهپرداخت موجود در جمعیت مصرف

طور که مارکس اند. همانامیالی در دنیای بازتولید اجتماعی به طور عمیقی حک شده

ها هیچ ارزشی وجود ندارد. در کند، بدون آندر نخستین فصل سرمایه اشاره می

[ برای اولین بار به بحث گذاشته 13«]ضدّ ارزش»[ یا 12«]ارزشنا ـ »ی هجا ایداین

تواند [ معنای دیگرش این است که گرایش دستمزدها به کاهش می14شود.]می

ی ویرانگر روی تحقق ارزش در بازار داشته باشد. از منظر سرمایه و به استعمار نتیجه

ست، افزایش دستمزدها به منظور گرایی ای مصرفکشاندن زندگی روزمره که پهنه

 است.ی ارزش حیاتی برای نظریه« مصرف معقول»تضمین 

فرض رقابت کامل به انحصار کامل و رقابت انحصاری عالوه وقتی پیشبه

[ گردش 15دهی فضایی]افتد؟ رقابت انحصاری در ذاتِ سازمانرسد چه اتفاقی میمی

کند که باید در چارچوب ایجاد میی دیگری از مشکالت سرمایه است که مجموعه

های مرتبط مارکس بندیطور که با پیروی از برخی صورتارزش حل شوند. همان

ی رایج که ارزش تنها یک تجلی واحد دارد با شناسایی ام، این ایدهاخیراً اظهار کرده

 ای در اقتصاد جهانی تغییر کرده است.های ارزش منطقهانواع مختلف نظام

حرکت و ثابتی در دنیای متالطم جه شکل ارزشی مارکس اهرم بیدر نتی

ثباتی است که این موارد این سو و آن سو سرمایه نیست، بلکه معیار دائماً متغیر و بی

نظمی مبادله در بازار، تغییرات انقالبی در فناوری و اشکال سازمانی، کشانندش: بیمی

ها، نیازها و ییرات عظیم در خواستههای بازتولید اجتماعی و تغروشن شدن روش

یابد. این شکل ارزش بسیار امیال جمعیت که در فرهنگ زندگی روزمره تبلور می
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فراتر از چیزی است که ریکاردو در ذهن داشت و بسیار دور از مفهوم ارزشی است که 

 به مارکس نسبت داده شده است.
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داری این سخن جان کانالی وزیر خزانه«. دالر واحد پول ما، ولی مشکل شماست»

اندکی پس از زمانی  10در رم بین کشورهای گروه  1971ی نوامبر امریکا در جلسه

المللی را دیل دالر به طال را قطع کرد و نظام پولی بیناست که نیکسون قابلیت تب

ـ یعنی این « مشکل» براساس نرخ شناور بنا نهاد. از آن زمان تاکنون جهان از این 

که امریکا این امتیاز را به دست آورد تا واحد پولی برای تجارت جهانی و ذخیره را 

 ت.براساس توافقات برتون وودز ارایه بدهد عذاب کشیده اس

کند ولی عنوان بانک مرکزی جهان عمل میفدرال رزرو اگرچه عمالً به

ی فشار و حتی های پولی را براساس منافع امریکا تدوین می کند. در نتیجهسیاست

کند و یا تنها به نفع خود پول چاپ و به دستور الیگارشی مالی نرخ بهره را تعیین می

خواست کند. وقتی که فدرال رزرو میهای جهان گرفتاری ایجاد میبرای اقتصاد

کاهش مستمر ده ساله درنرخ سود را متوقف و اقتصاد امریکا را از تورم توأم با رکود 

 -1981تا  1979ی شدت افزایش داد ـ شوک واکر در فاصلهخارج کند نرخ بهره را به

د درص20ای بهره به بیش از نرخ پایه 1980ی و آن موقع بود که در اوایل دهه

توسعه ی این سیاست این شد که بسیاری از کشورهای درحالافزایش یافت. نتیجه

گرفتارِ سقوط آزاد شده بدهی خود را نکول کردند و به صورت بردگان بدهکار 

شدت افزایش یافت به ها به دالر بود همین که نرخ بهره بهدرآمدند. چون بدهی آن

تر قادر به ستانی بیشکه تنها با وامتر شد ناگهان سنگینی بار بدهی بسیار بیش

 1997المللی پول همراه گشت. در پرداخت آن بودند که با شرایط دشوار صندوق بین

بحران »تر از یک درصد یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ بهره در امریکا به میزان کم

 سرعت از این منطقه خارج شد. دربه« پول سوزان»بود چون « آسیای جنوب شرقی

بینی افزایش و باال رفتن ارزش دالر و پیش[« 1اسهال پولی]»پایان سیاست  2015

ی امریکا برای اقتصادکشورهای در حال توسعه یک فاجعه خواهد بود. از در نرخ بهره

شده با نرخ بهره ای های تازه چاپ شده یا وام گرفتهها دالر پولبه بعد تریلیون 2009

اند. ولی امروزه به کشورهای جنوب و شرق سرریز شدهکه نزدیک به صفر درصد است 

شده و « سوزان»های سیاست انقباض پولی تا به همین جا موجب مهاجرت پول
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آمدهایش البته این است که ثبات کرده است ویکی از پیبسیاری از این کشورها را بی

 شرایط ناگواری دارند.« نوظهور»رقبای امریکا در میان کشورهای 

طور علنی به خاطر ضربه زدن به ها هم بهشوک واکر، این سیاست همانند

بینی ی قابل پیشآمد ضروری و نتیجهشوند بلکه پیکشورهای جنوب تدوین نمی

کوشد موقعیت هژمونیک خود را ی یک کشور بر نظام مالی جهانی است که میسلطه

شوند. این فته میکار گرها هم دقیقاً در همین راستا بهحفظ کند. دیگر سیاست

طور کلی بررسی کرد. آخرین روند جنگ مالی را باید در چارچوب امپریالیسم مالی به

ها و کوشند حاکمیت خود را حفظ کنند هم با اعمال تحریمکشورهایی که می

کاری در قیمت کاالها ، ارزیابی معیوب از شان، دستبازانه به واحد پولیحمالت سفته

هایی ها به فعالیتشوند. وقتی بانکرو میسنجی امریکایی روبهسوی مؤسسات اعتبار

شوند رو میهای کالن روبهاست با جریمه« نامناسب» زنند که از نظر امریکا دست می

المللی محروم ها از فعالیت و مشارکت در نظام بانکداری بینو حتی بعضی از بانک

بارشان ـ برای تضعیف های مرگها ـ همانند دیگر سالحی این سالحشوند همهمی

گیرند )خواه متحدان امریکا در شمال باشند خواه رقبای رقیب مورد استفاده قرار می

 امریکا در جنوب و شرق( تا هژمونی دالر حفظ شود.

کند بلکه حفاظت از موقعیت دالر فقط دالر امپراتوری امریکا را ممکن مینه

ی امریکاست. توان مالی و نظامی امریکا به این های امپراتوریکی از دالیل اصلی جنگ

چنین واحد پولی برای تجارت واقعیت بستگی دارد که دالر واحد پولی ذخیره و هم

شود. این تقاضای جهانی جهانی باشد که موجب ایجاد تقاضای جهانی برای دالر می

ها هم بعد دهد هر میزان دالر که دوست دارد چاپ کند.این دالربه امریکا امکان می

شود و بعد امریکا از آن استفاده ی مالی تزریق میی سرمایهبه نظام متورم شده

اش را تأمین مالی کند. تقاضای جهانی برای دالر به کارانههای جنایتکند تا جنگمی

 2008آمد بحران بزرگ حدی زیاد است که برای این که این نظام جهانی در پی

های مرکزی شماری از کشورهای ولت فدرال امریکا به بانکطور کامل فرو نپاشد، دبه

ای که «خط مبادله»عمده و حتی شماری از کشورهای جنوب اجازه داد تا براساس 

طور نامحدود به دالر دسترسی داشته باشند. درمقایسه با اقتصاد واقعی ایحاد کرد به

د و تفاوت را با وام کنتر از تولید مصرف میامریکا ـ یعنی اقتصادی که بسی بیش
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طور غیرواقعی باالست. کسری تجارت خارجی و کند ـ ارزش دالر بهتأمین مالی می

طور متوسط سالی یک تریلیون دالر است. هیچ کشور دیگری ی دولت فدرال بهبودجه

تواند به این صورت و با این حجم کسری بدون بحران و ورشکستگی سرکند. نمی

شود و هژمونی « تصحیح»لمللی برای دالر، بهای دالر باید ابدون این تقاضای بین

امریکا هم ضرورتاً به پایان خواهد رسید. درنتیجه امریکا بر روی کشورهایی که 

فقط به کند نهها حمله میکوشند خود را از قید دالر رها کنند فشار آورده به آنمی

را به حفظ موقعیت کنونی بلکه برای این که جهان « اندخائن»ها این دلیل که آن

جمهورش در ی امریکا را حفظ کند. روسیه که رییسدالر مجبور و در نتیجه سلطه

ی دالر انتقاد کرده است با موارد مکرر تحریم، حمله به موارد مکرر از نظام غیرعادالنه

طور مصنوعی ارزان )که اخیراً با همکاری امریکا و عربستان واحد پولی و حتی نفت به

های مکرر مؤسسات اعتبار سنجی، های رنگین، بازنگریعودی واقعیت یافت(، انقالبس

طور رو شده است. کشورهای بریکس بهثباتی و حتی خطر نظامی روبهکوشش برای بی

ی دالر خارج کوشیدند خود را از سلطه 2008کلی و مخصوصاً از زمان بحران جهانی 

های نظامی امریکا در آسیا شده، و با اجویینمایند. در پاسخ به آن، چین هدف ماجر

عالوه امریکا رو شده است بهکنگ و ایاالت غربی، روبهثباتی سیاسی در هنگبی

چین را در میان همسایگانش منزوی « پاسفیکمشارکت ترانس»کوشد از طریق می

 کند.

 ی دنیا صادر کرد،وقتی امریکا بحران مالی داخلی خود را به بقیه 2009در 

ی دالر خالص کرده و آن چین و روسیه پیشنهاد کردند که دنیا باید خود را از سلطه

ای که در کنترل هیچ کشور واحدی نباشد جایگزین کند. را با یک واحد پولی ذخیره

 Special Drawing Rights« حق برداشت ویژه»ها پیشنهاد کردند که آن

طرف جهانی مورد استفاده قرار بی عنوان یک واحد پولیالمللی پول بهصندوق بین

پس از « حق برداشت ویژه»بگیرد. این پیشنهاد بالفاصله از سوی امریکا رد شد. 

المللی پول ـ تحت ایجاد شد. صندوق بین 1970و  1960های های پولی دههبحران

یک پول 1969ها ـ به بحران به این صورت واکنش نشان داد که در فشار اروپایی

ی جهان مورد استفاده قرار عنوان واحد پولی ذخیرهانه ایجاد کرد که بهبدون پشتو



 فیاحمد س یرا / ترجمههره یبراند، رم شلیم 156 

به جای دالر « حق برداشت ویژه»آمد که بگیرد. ولی امریکا از این ایده خوشش نمی

ی بنشیند و به همین دلیل جلوی این پروژه را گرفت و طولی نکشید که نظام پایه

تنها بخش بسیار ناچیزی از « یژهحق برداشت و»طال هم به پایان رسید. امروزه 

حق »دهد. هر کوشش دیگری که برای تغییر در نظام ی جهان را تشکیل میذخیره

انجام گرفت از سوی امریکا وتو شد. این تغییرات برای تصویب باید « برداشت ویژه

المللی درصدی قرار بگیرد و سهم امریکا از حق رأی در صندوق بین 85مورد توافق 

رصد است یعنی امریکا تنها کشوری است که در این صندوق حق وتو دارد. د 17پول 

داری امریکا دارد ولی از ی روابط نزدیکی که با خزانهالمللی پول با همهصندوق بین

عنوان به« حق برداشت ویژه»نظام پولی براساس دالر انتقاد کرده و خواهان استفاده از 

 یک واحد پولی ذخیره بدیل شده است.

ی تجدید توازن نظام پولی جهانی اگرچه تاکنون موفق نشده است ولی ایده

های اخیر امریکا های سالآمیز است و به مقدار زیادی جنگبرای امریکا بسیار مخاطره

ای از دهد. زنجیرهآیند توضیح میمی« غیرعقالیی»های آن را که به نظر طلبیو جنگ

در اوکراین در واقع بیانگر کوشش امریکا برای ایجاد های ناتو در اروپا و کودتا یایگاه

ی نفوذ شده را در منطقهکوشد اروپای تسلیمانشعاب بین روسیه و اروپاست که می

ی اقتصادی واحد در آسیای میانه جلوگیری امریکا حفط کند و از ایجاد یک منطقه

نتیک تجارت و اتالمشارکت ترانس» ثبات کرده منزوی نماید. کرده و روسیه را بی

[ هدفش همین است. تضعیف روسیه و چین )و کشورهای بریکس 2«]گذاریسرمایه

طور کلی( در سطوح اقتصادی، نظامی، و سیاسی، با هدف تغییر رژیم، بخش اساسی به

های استراتژی امریکا برای حفط هژمونی دالر است. امریکا این کشورها را با پایگاه

دهد . هدف ها را ادامه میسازی آنثباتشش برای بیکند و کونظامی محاصره می

که پس از ویژه آناصلی حضور امریکا در خاورمیانه دسترسی به نفت و گاز نیست )به

فناوری نفت شل امریکا تولید داخلی دارد( و یا حتی کنترل برای دسترسی داشتن به 

میانه حضور دارند( ها تا به همین جا درخاوراین منابع هم هدف اصلی نیست )چینی

بلکه قبل از هرچیز و بیش از هرچیز حفظ دالرهای نفتی است و برای اطمینان خاطر 

عنوان واحد پولی چنان از دالر بهاز این که بازار جهانی برای منابع انرژی فسیلی هم

های گذشته کوشید تجارت نفت و گاز خود را از استفاده خواهد کرد. ایران در سال
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ها درمعرض حمالت امریکا طور کلی شیعهازد و به همین خاطر ایران و بهدالر رها س

 قرار دارند.

ها کشورهای بریکس برای دالرزدایی از مبادالت خویش فراتر از این کوشش

طور رسمی تأسیس شد به 2014ی ی بریکس که در ژوییهاند. بانک توسعهکوشیده

ی نظری و بانک جهانی باشد. در حیطهالمللی پول قرار است بدیلی برای صندوق بین

چنین تواند در آینده یک واحد پولی رقیب دالر تولید کند که اگر ایناین بانک می

بانک  2014بار خواهد بود. در اکتیر آمدش برای اقتصاد امریکا فاجعهبشود پی

ز عضو تأسیس شد تا مستقل ا 21[ در پکن با 3های زیربنایی]گذاری در پروژهسرمایه

ی آسیا ـ که عمدتاً حافظ منافع امریکا و ژاپن هستند ـ در بانک جهانی و بانک توسعه

گذاری کند. کشورهای بریکس هم بر تجارت بین خود های زیربنایی سرمایهپروژه

کنند. یوان ـ واحد اند و هم از واحدهای پولی خود ـ به جای دالر ـ استفاده میافزوده

ای برای تجارت و ذخیره در صورت یک واحد پولی منطقهپول چین ـ رفته رفته به 

ی اقتصادی آسیای میانه )روسیه، بالروس، قزاقستان، آسیا درآمده است و اتحادیه

خواهد در سه تا پنج سال آینده یک پول واحد زودی قرقیزستان( میارمنستان و به

ی عظیم انرژی مشترک به نام آلتین ایجاد کند و روسیه و چین نه فقط قراردادها

چنین به فروش اوراق ها همکنند. آناند بلکه از نظر نظامی هم همکاری میامضا کرده

اند. در نوامبر ی دولت امریکا دست زده و مقادیر هنگفتی طال خریداری کردهقرضه

چین از یک رفرم مالی سخن گفت که ازجمله به جای این که ذخایر خود را  2014

تا از اقتصاد داخلی خود حمایت »یکا وصل کند خواهد کوشید ی امربه اوراق قرضه

کند و بازارهای خارجی برای کاالها و ابزارهای با فناوری باالی چینی را گسترش 

ها برای کنار گذاشتن روسیه در واکنش به تهدید غربی 2015ی در فوریه« بدهد.

ی آژانس وسیلهفت بهچنین این افشاگری که مبادالت سوییروسیه از این نظام، و هم

شود، ایجاد سیستم بدیل خود به جای سوییفت را اعالم کرد. امنیت ملی کنترل می

شود تا به ها از سوی کشورهاب جنوب و شرق در جهان برداشته میی این قدمهمه

 «دالر واحد پولی شما و درنتیجه مشکل خود شماست.»امریکا علناً بگویند 
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های فدرال ها هم هست.سیاستچنان مشکل آنمالبته در حال حاضر دالر ه

ریزد. برای شش سال هم میچیز را بهچنان درجهان در حال توسعه همهرزرو هم

آسا به بازارهای جهانی دالر تزریق کرد ـ یعنی ازطریق طور سیلفدرال رزرو به

ا و هتریلیون دالر پول مفت در اختیار بانک 4.5در حدود « اسهال پولی»ی برنامه

گذاران قرارداد و قول داد نرخ بهره را درسطح بسیار پایینی حفظ کند. دالرها سرمایه

های بسیار ها با بهرهها و دولتبه بازارهای کشورهای نوظهور سرازیر شدند و بنگاه

بازان جهانی دالرهای ارزان را در بازارهای کشورهای گیرند و سفتهارزان وام می

اندازند. جالب و عجیب این که کار میازدهی باالتری دارد بهتوسعه که نرخ بدرحال

خونی عذاب بخش ناچیزی از این دالرها در اقتصاد بخش واقعی امریکا ـ که از کم

 شدت متورم کرده است.کار افتاده ولی این دالرها بازار سهام امریکا را بهکشد ـ بهمی

، 2014دسامبر، در اواسط سال المللی تسویه در اوایل براساس گزارش بانک بین

تریلیون بدهی دالری داشتند که  9گیرندگان غیربانکی در خارج از امریکا درکل وام

 5.7تریلیون دالر  9درصد افزایش است. از این  50ی دهندهنشان 2008در مقایسه با 

ها و وام ی بنگاهتریلیون دالر بدهی کشورهای نوظهور است که به صورت اوراق قرضه

تریلیون بدهی چین به دالر  1.1هاست. این رقم شامل المللی به بنگاههای بینبانک

ای از بیش از دو برابر شده است. بخش عمده 2012هم هست که در مقایسه با پایان 

ها و درواقع بدهی غیردولتی است ولی بدهی دالری کشورهای نوظهور بدهی بنگاه

 تواند مورد استفاده قرار بگیرد.ز میی ارزی دولت درصورت نیامنابع ذخیره

گیرندگان براین باور بودند فدرال رزرو سیاست پولی کنونی گذاران و وامسرمایه

دهد تا بدهی گیرندگان امکان میرا برای مدتی طوالنی ادامه خواهد داد و به این وام

دارد. ولی ی زیادی نشان را تمدید کنند چون وام گرفتن به دالر در حال حاضر هزینه

ازمیزان پول تزریقی به بازارها کاست و در اکتبر سال  2014فدرال رزرو از اوایل 

چنین در پاییز گذشته پس از طور کامل متوقف کرد. همگذشته این برنامه را به

ی صفر درصدی ادامه داد یا چندسال بحث و مباحثه که آیا باید به سیاست نرخ بهره

سخن گفت. 2015از افزایش نرخ بهره در طول سال  طور جدیخیرفدرال رزرو به

پایان دادن به سیاست پولی کنونی )و رونق احتمالی اقتصاد امریکا( باعث افزایش 

شود ارزش دالر شده و به همین نسبت باعث کاهش ارزش واحدهای پولی دیگر می
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مااًل تر شود و احتشود تا سنگینی بار بدهی به دالر این کشورها بیشکه موجب می

خواهند بدهی خود را گیرندگان در این کشورها که میتری هم برای وامدالرهای کم

گذاران ثباتی شروع شود سرمایهتمدید کنند وجود خواهد داشت. همین که این بی

تری خواهند رفت تا بازان به دنبال دالرهای بیشالمللی و سفتهگریز بینریسک

شورهای نوظهور را تأمین مالی کنند )همین که بتوانند مبادالت دالری خود در ک

شود( درنتیجه تر میمدت گرانگیرند تا تضمین کنند، دالر در کوتاهتصمیم می

اسهال »اش باالتر خواهد رفت. عالوه بر آن شود و ارزشتر میتقاضای برای دالر بیش

الر تر شدن ارزش دالر خواهد شد. دکشورهای یورو و ین هم باعث بیش« پولی

های بدهکار در کشورهای ها و بنگاهشده یعنی این که به ناگهان برای دولتگران

المللی تصمیم بازان بینشود. اگر سفتهتر میها بسیار پرهزینهجنوب مدیریت بدهی

های کشورهای نوظهور را به فروش برسانند، این ی بنگاهبگیرند که اوراق قرضه

های خود دالر به دست بیاورند و ازپرداخت بدهیبشوند برای ها مجبور میکمپانی

ای از نکول بدهی شروع شود،  شود. اگر زنجیرهتر میدرنتیجه قیمت دالر باز هم بیش

شود و فرار کنند، شیوع بحران شروع میوار رفتار میبازان معموالً گلهچون سفته

ش اوراق قرضه در گیرد. این خطر وجود دارد که فروسرمایه از این کشورها شدت می

وجود داشت  1997چه در بازارهای کشورهای نوظهور به شرایطی شبیه به آن

دگرسان شود. تجارت چندین تریلیونی بعید نیست به علت فرار سرمایه از این 

توجهی از این کشورها ی قابلکشورها به امریکا کاهش یابد. تا به همین جا سرمایه

ی کشورهای نوظهور در حال خشکیدن است. وراق قرضهی اکند و بازار ثانویهفرارمی

ی امریکا تنها بنزینی است که روی این آتش ریخته خواهد هر افزایشی در نرخ بهره

 شد.

هشدارداد. « افزایش مهارناپذیر شکنندگی مالی»ی در ژانویه بانک جهانی درباره

از « های سوزانپول»رشدی از امواج روبه»براساس گزارش تایمز مالی در ششم فوریه 

گوان تائو ـ عضو ارشد دولتی در چین گفت که تنها در ماه «. شودچین خارج می

طور روزافزونی به»میلیارددالر فرار سرمایه داشتیم و شرایط مالی چین  20دسامبر 

«. وجود داشت 1990ی شبیه وضعیتی است که درطول بحران مالی آسیایی در دهه
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چه در طول بحران مالی آسیایی وجود داشت هر  انند آنفضایی م»حس می کنیم که 

ی نرخ بهره در امریکا درسال بینی شدهافزایش پیش«. شودتر میروزه به ما نزدیک

گوید ـ این گونه که فدرال رزرو میصدم درصد ـ آن 25ی اندازهجاری ـ حتی به

توسعه درحالکند و به کشورهای بریکس و دیگر کشورهای فرایند را تشدید می

شان هرچه های دالریشود مدیریت بدهیلطمات سنگینی خواهد زد و موجب می

 تر شود.پرهزینه

دالیل اصلی افزایش ارزش دالر نه رونق احتمالی اقتصاد امریکا بلکه تقاضای 

گذارها تر جهانی برای دالر است و دلیل این افزایش هم این است که سرمایهبیش

را متوقف کرده است، « اسهال پولی»رزرو سیاست درشرایطی که فدرال 

ی جیم گفتهطور مشخص دراقتصاد امریکا شاهد رونق نیستیم. بهگریزند. بهریسک

هایی که سال گذشته تعداد بنگاه 35کلیفتون ـ رییس گالوپ ـ برای اولین بار در 

چنین و همتر است. اشوند بیشای که تأسیس میهای تازهشوند از بنگاهورشکست می

است و « کنندهگمراه»درصد است  5.6گزارش کرده است که نرخ رسمی بیکاری که 

ساعت کار  30ای  درصد از نیروی کار در امریکا کاری دارند که هفته 44تنها 

ای میزان واقعی بیکاری در کنند و به ازای آن درآمد منظم دارند. آمارهای سایهمی

درصد از  48یک بررسی فدرال رزرو نشان داد که  داند.درصد می 23.2امریکا را 

دالری را تأمین  400ی ناگهانی قدر مازاد ندارند که بتوانند یک هزینهها آنامریکایی

ها اکنون دهد که امریکاییکنند. گزارشی که مرکز پژوهشی پیو منتشر کرد نشان می

ه مستقل از این آمارها اند. و البته کدرصد فقیرتر شده 40، 2007در مقایسه با سال 

کاران امریکایی هایی که میان محافظهرود و زمزمهچنان باال میارزش دالر هم

ـ و « اسهال پولی»ی سیاست ی سقوط دالر و تورم افسارگسیخته ـ در نتیجهدرباره

معنی است چون این جماعت در نظر ی وایمر در واقع بیاش با آلمان در دورهمقایسه

ی وایمر قدرت هژمونیک جهانی نبود و سیاست پولی ه آلمان در دورهگیرند کنمی

کند نه مقدار دالر در چه ارزش دالر را تعیین میدنیا را در کنترل خود نداشت. آن

عنوان واحد پول گردش بلکه تقاضا برای آن است. این تقاضا به دلیل موقعیت دالر به

عیت دالر هم تنها با هژمونی نظامی چنان بسیار زیاد است این موقالمللی همبین
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اش ضعیف تر های پولیشود با وجود این که اقتصاد امریکا و سیاستامریکا حفظ می

 شوند.می

در حالی که یک دالر به این صورت گران به اقتصاد وابسته به مصرف امریکا 

های پولی تر شدن سیاستزند ولی افزایش ارزش دالر و بستهی زیادی نمیلطمه

 17ار خواهد بود. امبروز اوانز پریچارد در توسعه فاجعه امریکا برای کشورهای درحال

 ی تلگراف نوشت:دسامبر در روزنامه

تر باشد برای کشورهایی که در جهت غلط دالر هرچه رونق در امریکا قوی»

رسد که فدرال رزرو امریکا ماشه را وجود دارند وضع دشوارتر خواهد شد. به نظر می

شیده است. کشورهای نوظهور باید خود را برای مقابله با آتش آماده کنند. در ک

اش نیستند و تریلیون دالر وام گرفته اند؛ دالری که قادر به چاپ 5.7مجموع بیش از 

توانند آن را کنترل کنند. این بدهی به واحد پول خارجی در طول یک دهه سه نمی

تریلیون دالر هم  2.6هاست و دالر بدهی بانک تریلیون 3.1تر شده است ـ برابر بیش

بدهی به صورت قرضه است. در مقام مقایسه ـ چه از نظر کمیت و چه از نظر نسبت ـ 

ها با با وام دادن و گرفتن در طول دو قرن گذشته برابر است. بخش اساسی این وام

رال رزرو ی یک درصدی گرفته شد و فرض ناگفته هم این بود که فدنرخ واقعی بهره

اش ادامه داده و برای سالهای متمادی هم چنان به بازارهای جهانی به سیاست

گیرندگان با این امید به دالر وام گرفته بودند که نقدینگی تزریق خواهد کرد. وام

اند. استفن جن از رو شدهارزش دالر پایین بیاید ولی اکنون با کسری چشمگیری روبه

توانند واحدهای پولی کشورهای نوظهور می»گوید می« اس ال جی ماکرو پارتنرز»

ی زیادی وارد این کشورها شده است و اکنون سال گذشته سرمایه 10ذوب شوند. در 

ـ اگر رونق اقتصاد امریکا ادامه داشته باشد ـ برای جلوگیری از بیرون رفتن این 

-1997بیه بحران توانند بکنند. آیا این روند به صورت بحرانی شسرمایه کاری نمی

آمدی خیلی محتمل چنین پی 2015کنم که در طول در خواهد آمد؟ فکر می 1998

 «.است

و این دقیقاً به نفع امپریالیسم مالی امریکاست که از نظر اقتصادی به کشورهای 

طور مطلق قابل قبول گیرند لطمه بزند. این بهرقیبی که هژمونی دالر را به پرسش می
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ر خودخواهانه به خود حق بدهد که سیاست پولی بسیار گل و نیست که یک کشو

های دراز ادامه بدهد و بعد هر وقت که دلش خواست سیاست گشاد را برای سال

چنین پذیرفتنی نیست ی دنیا لطمه بزند. همانقباضی در پیش بگیرد و به اقتصاد بقیه

ان گونه که در ای دنیا در دست یک کشور باشد. همکه کنترل واحد پولی ذخیره

ی صفر درصدی وضعیتی و نرخ بهره« اسهال پولی»گفتاورد پیشین دیدیم سیاست 

آمد آن رونق داشته باشد، کشورهای ایجاد کرده است که اگر اقتصاد امریکا در پی

جنوب لطمات زیادی خواهند دید. این یک بازی با مجموع صفر است. امریکا در 

کند و باعث کشورهای در حال توسعه خرابکاری می فرایند کنار گذاشتن دالر از سوی

گیرد؟ بار دیگر تکرار عمد صورت میشود. آیا این کارها بهها میلطمه زدن به آن

عنوان نیروی محرک نام برد ولی این توان تنها یک سازمان را بهکنیم که نمیمی

ناپذیر ای اجتنابآمدهاند و پینگری هستند بلکه ضروریتنها قابل پیشآمدها نهپی

ها امریکا اجرا کرده است. پرسش های پولی امپریالیستی است که در این سالسیاست

برانگیز است ولی واقعیت این است که این ی یک سازمان مسئول بحثدرباره

ها در خدمت امپریالیسم امریکاست. در مقایسه با اشکال آشکارتر امپریالیسم سیاست

ها هم اثر مشابهی داشته و در همان ها ـ این سیاستممالی ـ برای مثال تحری

گو باشد و از سوی دیگر آفریند پاسخراستاست. امریکا باید به خاطر فجایعی که می

طرف ـ که در کنترل هیچ کشورواحدی المللی بیدنیا باید با ایجاد یک واحد پولی بین

 نباشد ـ این امتیازات امپریالیستی امریکا را حذف کند.

درصد افزایش یافته است و در این دوره 18ارزش دالر  2015ی از اواخر ژوییه

اند. اگرچه روشدهاست که واحدهای پول در کشورهای نوظهور با کاهش ارزش روبه

به اجرا درآمد ولی روبل روسیه تا ماه ژوییه دستخوش نزول  2014ها از بهار تحریم

ر اعضای بریکس )به غیر از یوان چین که نشد. از تابستان پیش سقوط واحد پولی دیگ

توسعه از اش شناور است( در کنار واحدهای پولی دیگر کشورهای درحالارزش

اسهال »اندونزی تا مکزیک و الجزایر شروع شد و از نوامبر ـ پس از این که سیاست 

ها تر شد. پس از سالدر آخر اکتبر متوقف شد ـ میزان سقوط هرچه بیش« پولی

مریکا به چین برای باالبردن ارزش یوان، چین بعید نیست مجبور به کاستن از فشار ا

المللی شود. صندوق بینتر میارزش یوان باشد که اگرچنین کنند فرار سرمایه بیش
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ی مخاطرات ورشکستگی گسترده در کشورهای المللی تسویه دربارهپول و بانک بین

نرخ ارز و فرار سرمایه کاهش قیمت کاالها را  ثباتیاند. در کنار بینوظهور هشدار داده

ی خود را افزایش بدهد. هم داریم و هم این که بعید نیست امریکا نرخ بهره

گذاران ممکن است امیدوار باشند که تجارت خود را به یورو ادامه بدهند ـ سرمایه

ر پیش را د« اسهال پولی»مخصوصاً با توجه به این که بانک مرکزی اروپا هم سیاست 

تواند دالر به بازارها عرضه نماید که درحال گرفته است ولی بانک مرکزی اروپا نمی

بانک مرکزی اروپا ـ یعنی تزریق « اسهال پولی»حاضر متقاضی دارد. در واقع سیاست 

 تر شدن ارزش دالر خواهد شد.تر ـ باعث بیشیوروی بیش

 گزارش کرد: 2015ی فوریه 22تایمز مالی در 

دهد که وقتی ارزش دالر روبه افزایش است و فدرال رزرو هم نشان می تاریخ»

 شانخوش چه …افتدگیرد حوادث مهمی اتفاق میهای انقباضی در پیش میسیاست

مرکزی  بانک واقع در رزرو فدرال همیشه از تربیش که است این واقعیت خیر، یا بیاید

اش عتباری درآمده است که اندازهجهان است. دالر به صورت واحد پولی دربازارهای ا

ی کشورهای مهم نوظهور از جمله چین، برزیل و حدود نصف اقتصاد امریکاست. همه

ی مهمی قدر بزرگ است که اگر حادثهشدت درگیر هستند. این بازار آنهندوستان به

آفرین باشد. وقوع یک تصادف را اتفاق بیفتد حتی برای اقتصاد امریکا هم مشکل

 مناسب سیاست یافتن گذشته، به نگاهی با حتی …طور کلی انکار کردان بهتونمی

 کنترل بکنند توانندمی که کاری تنها چون است دشوار بسیار نوظهور کشورهای برای

های تسیاس برابر در نوظهور کشورهای از تواندمی که است سرمایه حرکت شدید

ی جهانی مالی در بازار اوراق قرضهنامتعارف فدرال رزرو محافظت کند. مدیران اسناد 

سرعت به فروش برسانند ممکن است بخواهند اسناد بدهی کشورهای نوظهور را به

های کشورهای نوظهور ناچار به خرید دالر چون نرخ بهره روند افزایشی دارد و بنگاه

 ی این کار این خواهد بودشان را کارسازی کنند. نتیجههایهستند تا بتوانند بدهی

تر خواهد شد. و های پولی هم منقبضرود و سیاستتر باال میکه ارزش دالر بیش

تر و خطر رکود گذاری در کشورهای نوظهور کمشود تا سرمایهدرنهایت باعث می

تری از اوراق قرضه بدهی تشویق کند. تر شود و مدیران را به فروش میزان بیشبیش
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باب بدهی در بخش بانکی بترکد اگرچه المللی تسویه نگران است که حبانک بین

 ممکن است وضعیت نهادهای مالی متفاوت باشد.

این وضعیت به وضوح برای اقتصادهای اصلی که دقیقاً باثبات نیستند هم 

های فراملیتی امریکایی صدمات کند. دالرِ گران شده به شرکتریسک تازه ایجاد می

خود را درخارج از امریکا انجام  ای از مبادالت زیادی خواهد زد که بخش عمده

دهند و بعید نیست نتوانند دالر گران را برای مدت طوالنی تحمل کنند. اگرچه می

را متوقف بکند )پس از « اسهال پولی»چه امریکا نیاز دارد این که سیاست ی آنهمه

 این که نقدینگی چشمگیری به بازارهای جهان تزریق کرد( و بعد نرخ بهره را افزایش

بدهد ـ که به نظر می رسد راه حل ارزانی باشد ـ تا رقبایش در میان کشورهای 

ای برای خود امریکا بریکس گرفتار بحران شوند. اگرچه ممکن است چنین برنامه

ی بازار باز فدرال فوریه کمیته 13ی بلومبرگ در بدون هزینه نباشد. بر اساس نوشته

را به فهرست موضوعاتی که در « المللیی بینتوسعه»رزرو در ژانویه یادآور شد که 

گیرد ـ مسائلی چون تورم و شرایط بازارکاری داخلی ـ ها در نظر میتدوین سیاست

ی ادوین ترومن ـ رییس پیشین بخش مالی در فدرال رزرو ـ گفتهاضافه کرده است. به

ی وسیلههای نیست که از افزایش نرخ بهره باگرچه شرایط موجود در جهان به گونه

فدرال رزرو جلوگیری کند ولی میزان ناهنجاری در بازارها بر میزان و سرعت 

را « ی جهانبقیه»های بعدی تأثیر جدی خواهد داشت. این توجه ناگهانی به سیاست

کنند یا منافع شان در نظر یجهان همدردی میغلط تفسیر کرد که با بقیه نباید به

توانند جلوی کوشش تاورد قبلی دیدیم که نمیشود چون در همان گفگرفته می

دهد این است که از چه نشان میفدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره را بگیرند. آن

های فدرال رزرو ی فعالیتبینی که درنتیجهآمدها واهمه دارند. بحران قابل پیشپی

د جهانی پیش خواهد آمد، اگر به صورت یک بحران نقدینگی و یا بحران در اقتصا

آمدهای ناگواری برای اقتصاد امریکا خواهد داشت. جهان بسیار بیش از درآید، پی

در « ایحاشیه»تنیده شده است و اقتصاد کشورهای درهم 1997یا  1979های سال

حال حاضر نیمی از اقتصاد جهان است و اقتصاد امریکا تضعیف شده درشرایطی است 

ها دالر و درعین حال کوشش ی چاپ تریلیونبینی کردن نیست، یعنکه قابل پیش
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ی امریکا را بپذیرد. بعید نیست وارد عصری شده برای واداشتن جهان به این که سلطه

 های خود را بدون هزینه به دیگران صادر کند.تواند بحرانایم که امریکا دیگر نمی

ای تریلیون دالر بدهی دالری، کشورهای بریکس هنوز راه درازی بر 5.7با 

رهاکردن خویش از دالر در پیش دارند. اگر وارد یک مرحله بحران کامل اقتصادی 

بشوند )همان طور که روسیه شده است( بعید نیست مجبور شوند تا برای خود یک 

نظام مالی بدیل مستقل از دالر برای بقا ایجاد کنند. این جهان دوقطبی که به نظر 

ر وضعیت این اقتصادها ایجاد کند ولی اگر دنیا تواند بهبودی دپذیر می آید میامکان

تواند آغاز یک جنگ سرد تازه باشد و شاید به به دو قطب رقیب تقسیم شود این می

مراتب بهتر ایجاد یک واحدپولی حل بهصورت جنگ جهانی بعدی در بیاید. یک راه

قش شود بلکه نذخیره و جدید جهانی است که جایگزین هیچ واحد پولی ملی نمی

ی وسیلهشود و بهالمللی هژمونیک دالر را حذف کند و حایگزین آن در مبادالت بین

المللی اصالح المللی مدیریت خواهد شدـ حاال یا یک صندوق پول بیننهادهای بین

پذیر باشد( و یا ایجاد یک نهاد دیگری که از نهادهای کنونی شده )اگر امکان

 باشد.« ترطرفبی»

های سرد و گرمی که امریکا برای سنگینی بار دالر و از جنگ رهایی جهان از

زند البته ما را از بیماری اصلی جهان ـ یعنی پیشبرد منافع خود به آن دامن می

کند تا بتوانیم کند. ولی حداقل یک فضای تنفسی ایجاد میداری ـ خالص نمیسرمایه

چه ای تداوم بقا و ایجاد آنبرای اجتماعی کردن اقتصاد، در راستای سوسیالیسم و بر

 های بدیل را تجربه کنیم.که امیدواریم به نفع همگان باشد، نظام

  
کند. با او به نگار مستقل و محقق است که در پاریس زندگی میروزنامه میشل براند

 شود تماس گرفت:این ایمیل می
michelebrand89 [at] yahoo.fr. 

های علمی در سوربون پاریس ملی برای پژوهشمحقق اقتصادی در مرکز  رارمی هره

 است.

 ای است از:ی باال ترجمهمقاله
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MICHÈLE BRAND – RÉMY HERRERA ,Dollar Imperialism ,

2015 Edition 

 هانویسپی
 گذاشته ام.” Quatitative Easing“ه جای [ این عبارت را ب1]

[2 ]The Transatlantic Trade and Investment Partnership 

[3 ]The Asian Infrastructure Investment Bank 

 

 

https://www.counterpunch.org/2015/03/06/dollar-imperialism-2015-edition/
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از خودش  ی کوتاهیمقالههاروی برای چند تن ازجمله من، اخیراً پروفسور دیوید 

راساس آن کند که بهاروی را خالصه میرا برای بحث فرستاد. این مقاله دیدگاه 

 داری به شکل نادرستی درک شده است.ی ارزش مارکس در اقتصادهای سرمایهنظریه

هاروی شاید احتماالً اگر خبرندارید )اگرچه باورش دشوار است( پروفسور 

ترین دانشمند مارکسیست امروز با چندین کتاب، مقاله و ویدئوهای سرشناس

ی کوتاه کسی ثبت شده است. این مقالهی اقتصادی مارآموزشی که به نام او درنظریه

ترین اختصار بیان کرده که در تازهی ارزش مارکس را بهی نظریهدیدگاه او درباره

تفصیل بیان به« قتصادیمارکس، سرمایه و جنون عقالنیت ا»کتاب هاروی با عنوان 

 [1شده است.]

هاروی ی ارزش ـ کار است اش مخالفت مارکس با نظریهدر این مقاله که عنوان

ی ارزش ی ارزش کار است. نظریهکند که مارکس اصوالً فاقد یک نظریهمطرح می

ی اقتصاددانان کالسیک ـ دیوید ریکاردو ـ است. به عکس مارکس، متمایز از نظریه

هاروی، مارکس اعتقاد داشت که ارزش تنها انعکاسی از کار مستتر در یتهگفبه

هاروی طور که شود. همانکاالست که تنها در مبادله در بازار ایجاد یا آشکار می

اگر این ادعا درست باشد در آن «. اگر بازاری نباشد، ارزشی هم نیست»گوید می

شود، نه موجب ظهور ارزش می شودصورت تحقق ارزش که به صورت پول بیان می

 که فرایند تولید خاستگاه آن باشد.این

کند که اگر مزد به حداقل کاهش یابد و یا این که کاماًل هاروی سپس بحث می

حذف شود، در آن صورت بازاری برای کاالها وجود نخواهد داشت و ارزشی هم 

ر نتیجه، یک سیاست د« داری است.ی اصلی بحران سرمایهریشه»نخواهد بود و این 

برای سرمایه برای اجتناب از بحران این خواهد بود که مزدها را افزایش بدهد تا 

ی ـ از دیدگاه سرمایه تضمین شود و زندگی روزمره هم مستعمره« مصرف معقول»

ی گیری یک نظر درست از نظریههاروی این نتیجهگرایی شود. براساس دیدگاه مصرف

 ارزش مارکس است.

بسیار فراتر از چیزی است »ی ارزش شود که تفسیر او از نظریهوی متذکر میهار

که ریکاردو در ذهن داشت و بسیار دور از مفهوم ارزشی است که به مارکس نسبت 

هاروی از تئوری ارزش  بدون تردید این چنین است. ولی آیا تفسیر« داده شده است.

https://pecritique.com/2018/04/11/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%80-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88/
https://profilebooks.com/marx-capital-and-the-madness-of-economic-reason.html
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چ گونه شواهد عینی در حمایت از مارکس درست است و حتی اگر درست باشد آیا هی

 آن وجود دارد؟ پاسخ من به این دو سؤال یک نه قاطع است.

بسیاری براین باورند که مارکس نظریه ی ارزش ـ کار را »گوید که هاروی می

« ی انباشت سرمایه از ریکاردو اقتباس کرده استعنوان مفهومی مبنایی در مطالعهبه

زش ـ کار نزد بسیاری اعتبارش را از دست داده است ی ارجایی که نظریهاز آن»و 

 «اند.اعتبار دانستههای مارکس را هم بسیار قاطعانه بیپس نظریه

اند؟ بدون تردید اقتصاددانان جا چه کسانیهاروی در اینروشن نیست که منظور

ی ارزش مارکس اعتباری بورژوایی وابسته به جریان اصلی بر این باورند که نظریه

بودن آن « متافیزیکی»گرایان نئوکالسیک هم مفهوم ارزش کار را با انگ ندارد. نهایی

کنند. اقتصاددانان نئوریکاردویی، پسا ـ سرافایی و پساکینزی هم اصرار انکار می

سازی ایدئولوژیک رد عنوان اسطورهرا به« ارزش»عجیبی دارند که هرمفهومی از 

ی ارزش ـ کار مارکس و ریکاردو سی از تمایز نظریهکنند. ولی اغلب اقتصاددانان مارک

کند که ریکاردو یک هاروی ادعا میباخبرند و این تمایز هم چیزی نیست که 

ای بود. تفاوت این است که داشت ومارکس فاقد چنین نظریه« ی ارزش ـ کارنظریه»

ی ریکاردو یک تئوری داشت براساس ارزش مصرفی، براساس کار مجسم )میزان کمّ

شود. ولی تئوری ارزش ـ کار مارکس براساس گیری میکار( که با زمان کار اندازه

گیری شده به صورت زمان کار وقتی از دیدگاه اجتماعی بود )ارزش اندازه« کار مجرد»

 خورد.(در بازار محک می

داری نیروی کار به صورت کاال درآمده است که در بازار خرید و در نظام سرمایه

داری ی تولید سرمایههای اصلی شیوهشود. در واقع این یکی از مشخصهیفروش م

است که اکثریت مالک ابزارهای تولیدی نیستند و مجبورند نیروی کار خود را به 

ای مالکان ابزارهای تولید بفروشند. همانند دیگر کاالها نیروی کار هم خصلت دوگانه

شر به شکل مشخص و برای منظور دارد. از یک سو، کار مفید یعنی مصرف کار ب

شود. از سوی دیگر، کار مجرد را داریم خاص و به این طریق ارزش مصرفی تولید می

که مصرف نیروی کار بشر که شکل مشخصی ندارد و ارزش کاالها را به صورتی که 
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کند. از همین روست که مارکس بین کار و نیروی کار تفکیک کند تولید میظهور می

 د، تفکیکی که برای درک منشاء سود اساسی است.شوقائل می

ی ارزش مارکس است. زمان کار مستتر در این درواقع پیشرفت بزرگی در نظریه

تر از کند کمی خود خریداری میکاالهایی که کارگر برای بازتولید خود و خانواده

یجه کند. نتدار عرضه میزمان کاری است که کارگر در طول همان مدت به سرمایه

دار به خاطر استفاده تر از مزدی که سرمایهاین که برای هر زمان مشخص، کارگر بیش

کار بدون »کند. این تفاوت را مارکس پردازد ارزش تولید میاز نیروی کارش به او می

ی ارزش مارکس براساس کار یا ارزش اضافی نامیده است. نظریه« کار مازاد»و « مزد

کند و این در حالی داری را افشا میی تولید سرمایهی شیوهکشانهمجرد ماهیت بهره

 ی ارزش ـ کار آدام اسمیت یا ریکاردو چنین ماهیتی ندارد.است که نظریه

صورتی گذرا از این کشف مهم مارکس )کار مجرد( بار و بههاروی تنها یک

ی ارزش ـ کار کالسیک سخن ی تفکیک قانون مارکس از نظریهعنوان نقطهبه

هاروی مایل است بر تفسیر خود از  اش هم احتماالً این است کهگوید. و دلیلمی

شود یا در آن ی مارکس تأکید کرده باشد یعنی ارزش یا در مبادله تولید مینظریه

ارزش »گوید هاروی مییابد و نه در فرایند تولید با استفاده از نیروی کار. تحقق می

« د( اجتماعی متبلور در کاال در نظر گرفته شده استدروهله نخست بازتاب کار )مجر

کننده در بازار وجود داشته ی تنظیمچون قاعدهتواند همتنها زمانی ارزش می»ولی 

به این ترتیب، بدون «. شود« عمل اجتماعی متعارف»ی کاال تبدیل به باشد که مبادله

 پول، ارزشی هم نیست.

ار کاری است که در آن مستتر است و درست، ولی ارزش یک کاال هم چنان مقد

در طول فرایند تولید حتی قبل از این کاال به بازار برسد بسط یافته است. ارزش، 

ی فرایند اجتماعی تولید وسیلهکارفیزیکی و فکری مصرف شده انسانی است که به

ی پول نیست بلکه برعکس. پول در آید. ارزش آفریدهبرای بازار به صورت مجرد درمی

کنم ی کار مصرف شده است نه برعکس. فکر میواقع شکل بیان و یا ارزش مبادله

مارکس در این خصوص به روشنی و صراحت سخن گفته است. او در جلد اول سرمایه 

ارزش یک کاال قبل از این که به جریان بیفتد، به صورت بهای آن بیان »گوید می
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ی آن جریان است نه این که نتیجهشرط ی بیان، پیشی این شیوهشود درنتیجهمی

 [2«]باشد.

[ 3«]لِویاتان نامریی»موری اسمیت در ویرایش تازه و در دست انتشار کتاب 

هاروی از آن به دست توضیح دقیقی از تفاوت بین قانون ارزش مارکس و تفسیر

عنوان معیاری برای ارزش شکل ضروری بیان پول به»ی مارکس دهد. به گفتهمی

کند اسمیت اضافه می« زش است که درکاالها مستتر است، یعنی زمان کاریمعیار ار

 این دقیقاً …شود تناقض دارداین نظر با این که ارزش در فرایند مبادله تولید می»

گذارد )یعنی یدات کار در بازار اثر میتول برابرسازی برفرایند مبادله چون است گونه

تمایل به مبادله باید این واقعیت را در یک تجرید واقعی درجریان است( تولید م

کند، آفرینی میدهد و هم ارزشنظربگیرد که کار فیزیکی هم به مطلوبیت شکل می

طور هم زمان و به یک صورت. بیان این که یعنی هم کار مجرد وهم کار مشخص به

شود است مقوله ای خلق می« بندی تولید و گردشارزش نه در تولید بلکه در مفصل

وار که درک آن به ژیمناستیک ذهنی نیاز دارد. مشکل ست سرشار از استدالل دایرها

این نگرش این است اگر بپذیریم که کار مجرد هیچ وجود ماهوی مستقل از شکل 

ـمامی با هرعاملی که برشرایط تولید اثر گاه ارزش کاالها بهارزشی، پولی، ندارد، آن

سان در نظر شود که ارزش و قیمت یکا میشود و شرایط مهیگذارد تعیین میمی

 «.گرفته شوند

برعکس، قانون ارزش مارکس براساس این دیدگاه است که کاری که درگیر تولید 

بخشد. و کند و مبادله هم ارزش را به شکل پول تحقق میکاالهاست ارزش خلق می

در تولید  تواند بین ارزش و ارزش اضافی خلق شدهتنها از این روست که مارکس می

 شود، تفکیک قائل شود.طور عام مقادیر متفاوتی که در مبادله محقق میکاالیی، و به

« ابهامی»ها هیچ برخالف دیدگاه اقتصاددانان جریان اصلی و نو ـ ریکاردویی

وجود ندارد. ارزش عینی و واقعی است و چیزی نیست که تنها به شکل پول 

گیری که کار مجرد )که با زمان کار اندازهشدنی باشد. قانون ارزش مارکس بیان

های کاربردی هم دهد از دیدگاه پژوهششود( ارزش مبادله و قیمت را توضیح میمی

 [4تأییدشدنی است.]
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ی با پول تواند در لحظه مبادلههاروی بدون دلیل نیست. اگر ارزش تنها می تفسیر

ی مؤثر( است که مشخص تولید شود درآن صورت، تنها تقاضا )« قواعد پولی»و 

های مداوم انباشت کند. هاروی، برای تواند بدون بحرانداری میکند آیا سرمایهمی

کوشند با داران میداری وقتی سرمایهآمد انباشت سرمایهنشان دادن این نکته، پی

تفصیل بر شرایط تر کنند بهآالت میزان ارزش اضافی نسبی را بیشاستفاده از ماشین

های نموداری مارکس در کند. او از شماری از نمونهندارد زندگی توصیف میو استا

کند که هدف انباشت هاروی تأکید میگیرد. جلد اول سرمایه هم بهره می 25فصل 

داری به حداقل رساندن ارزش نیروی کار است حتی اگر به بهای فقیرشدن سرمایه

راین ام نتیجه ی نمونه وار عملکرد اگ» هاروی پس آن گاه نتیجه می گیرد بینجامد. 

داری است آن گاه تناقض عمیقی بین شرایط وخیم بازتولید قانون ارزش سرمایه

طور که مارکس در اجتماعی و نیاز سرمایه به گسترش مدام بازار وجود دارد. همان

های سرمایه در جلوگیری از کند ریشه ی اصلی بحرانسرمایه اشاره می جلد دوم

به این « . افزایش دستمزدها و تقلیل انبوهی از مردم به وضعیت بینوایان مفلس است

تقلیل انبوه جمعیت به » و « سرکوب مزد»در « های واقعی بحرانریشه»ترتیب، 

ی بحران براساس ناکافی بودن شود. ولی این نظریهگر میجلوه« بینوایان مفلس

 مصرف است.

سرمایه تحت عنوان  25جا چند نکته وجود دارد. نخست آن که فصل در این

کند. ی کارگر اشاره نمیتنها به فقیرشدن طبقه« داریقانون عمومی انباشت سرمایه»

وار سرمایه به افزایش هاروی بخش عمومی از این قانون عمومی ـ گرایش ترکیب اندام

[ این همان عاملی است که باعث افزایش ارزش اضافی نسبی و 5گیرد.]ـ را نادیده می

شود )در جلد سوم سرمایه از آن بحث هم چنین باعث گرایش نزولی نرخ سود می

ی [ که درواقع بنیان نظریه6است ]« ترین قانون اقتصاد سیاسیمهم»شده است( که 

 گیرد.جنبه را نادیده میهاروی این ی بحران است. مارکس درباره

ارزش به » رود. هاروی در تفسیر خود براساس مصرف ناکافی بسیار فراتر میولی 

ها، نیازها، و امیالی وابسته است که از پشتوانه ی توانایی پرداخت وجود خواسته

 که است این دیگرش معنای …کنندگان برخوردار باشد. موجود در جمعیت مصرف

ی ویرانگر روی تحقق ارزش در بازار تواند نتیجهه کاهش میب دستمزدها گرایش
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داشته باشد. از منظر سرمایه و به استعمابرکشاندنی زندگی روزمره که پهنه ی 

برای « مصرف معقول»گرایی است افزایش دستمزدها به منظور تضمین مصرف

 «ی ارزش حیاتی استنظریه

به این دلیل به بحران می رسد  داریگیرد سرمایههاروی نتیجه میدر نتیجه، 

کند که چون مزدها سرکوب می شوند و در نتیجه افزودن برمزدها تضمین می

 به بحران پایان خواهد بخشید.« توان پرداخت»با « مصرف کنندگان معقول»

طور جدی درهمان ی بحران مارکس براساس مصرف ناکافی بهاین تفسیر نظریه

هاروی از سوی مارکس با قاطعیت مردود اعالم شده ی جلد دوم سرمایه مورد اشاره

 است )تأکیدات از من است(:

کنندگان قادر به پرداخت یا نبودِ ی نبود مصرفها، در نتیجهبیان این که بحران»

 فروشبه کاالها که امر این …گویی استآید، دقیقًا همانمصرفِ مؤثر پدید می

ای کنندهیدار مؤثری، یعنی هیچ مصرفخر هیچ که معناست این به فقط روند،نمی

ی کارگر، بخش بسیار کوچکی از اگر با این بیان که طبقهشود. ها یافت نمیبرای آن

تری دریافت کند یا آورد و به محض این که سهم بیشمحصول خود را به دست می

تر به شود، تالش شود تا ظاهری عمیقمزدش باال رود، این مشکالت حل می

 ایدوره هابحران از پیش همواره که دهیم پاسخ باید  ی یادشده داده شود،گویهمان

 سهم عمالً کارگر، یطبقه و روندمی باال عموماً مزدها آن، طی که دارد وجود

 داده تخصیص مصرف، برای که کندمی دریافت ایسالیانه محصول از را تریبزرگ

هایی، باید مانع از چنین دوره«! ساده»از منظر این مدعیانِ عقل سلیِم . است شده

 [7«]بحران شوند.

گیری را هاروی و هم این نتیجهبه گمان من، مارکس هم قانون ارزش به تفسیر

آیند که مردم قادر به تأمین مالی مصرف نیستند مردود ها وقتی پیش میکه بحران

روی اتفاقاً درست ها ی علل بحران اشتباه کند وکند. اما شاید مارکس دربارهاعالم می

 کند.هاروی را تأیید نمی بگوید. ولی شواهد کاربردی دیدگاه

 اجازه بدهید به سه واقعیت اشاره بکنم.
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ی تولیدی داری نه مصرف کارگران که مصرف سرمایهنخست، در اقتصاد سرمایه

ی ناخالص داخلی ست. تولید ناخالص داخلی یا هزینه«تقاضا»ترین بخش عمده

است. در امریکا، « ها، نیازها و امیالخواسته»گیری تقاضای ساالنه ای اندازهمعیاری بر

تولید »دهد. ولی اگر به درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می 70مصرف حدود 

ی ای است که در محاسبهی تولیدات واسطهتر بنگرید که شامل همهدقیق« ناخالص

درصد کل تولید  36گاه مصرف تنها د، آنشوتولید ناخالص داخلی در نظر گرفته نمی

ای است. است و بقیه تقاضای سرمایه برای اجزا، مواد اولیه، خدمات و کاالهای واسطه

داران است که عامل تغییر تقاضا است نه ی سرمایهوسیلهگذاری بهدرواقع سرمایه

تغییر در شود. اگر به مصرف کارگران. این نکته با اشاره به واقعیت دوم روشن می

های پس مصرف و در سرمایه گذاری در هریک از موارد رکود دراقتصاد امریکا در سال

کنیم که تقاضا برای مصرف نقش کمی در از جنگ جهانی دوم بنگریم مشاهده می

به این سو، میزان  1953ایجاد و تشویق رکود داشته است. در شش مورد رکود از 

تر بود و گذاری کماخلی، و کاهش سرمایهکاهش مصرف از کاهش تولید ناخالص د

که میزان مصرف اصالً کاهش نیافت درحالی 1982-1980های حتی در رکود سال

 درصد متغیر بود. 30تا  8گذاری بین کاهش سرمایه

 
 درصد تغییر درمصرف واقعی، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی امریکا
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 افزودن که هاروی ادعای این و شودمی مربوط مزد به مستقیماً هم سوم واقعیت

 از پس بحران 12 یدرباره ودخ هایدرپژوهش کارچیدی. است سرمایه نفع به برآن

تیم و داش مزد افزایش بحران از پیش مورد 11 در که گرفت نتیجه دوم جهانی جنگ

ها [ کاهش مزدها قبل از بحران بود. این داده8(]1991تنها در یک مورد )بحران 

 ایم.تأیید نظر مارکس و نگاهی است که از مجلد دوم سرمایه در باال نقل کرده

ی خواهد بگوید مبارزهگیرم که او میهاروی نتیجه میی کوتاه الهمن از این مق

ی تولید ارزش اضافی متمرکز نیست و یا تعیین طهنق در طبقاتی بین کار و سرمایه 

« گردش سرمایه»باید در نقاط دیگری از « مدرن»داری شود. به عکس در سرمایهنمی

کند. اش مطرح میهای جهانییرانبه دنبال آن گشت که او در کتاب تازه و سخن

ی پذیری است )برای نمونه دربارهی تحققکننده نقطهی تعیینهاروی نقطه برای

های دارویی( و یا در توزیع )راجع به های شرکترانت، وام مسکن، افزایش قیمت

ی طبقاتی کنونی متمرکز مبارزه« ی جوشاننقطه»ها، خدمات عمومی( که مالیات

 ی طبقاتی در تولید دیگر چندان مهم نیست )و حتی وجود ندارد(.است. مبارزه

های اندیشیای از درهمهاروی برای دفاع از این دیدگاه مجموعهبه گمان من، 

نظری را در این مقاله جمع کرده است. نخست، مارکس یک تئوری ارزش ـ کار 

شود. سوم، خلق می نداشته است. دوم ارزش تنها در فرایند مبادله )به هنگام تحقق(

نرخ سود )و یا حتی سود( به بحران ربطی ندارد. مهم کاهش دادن ارزش نیروی کار 

به حداقل است )حتی صفر( است چنان که در نتیجه کارگران قادربه برآوردن 

ی ی عامیانهخود نیستند. به نظر من این یک نظریه« ها، نیازها و امیالخواسته»

 تر است.ی کینز هم عامیانهاز نظریهمصرف ناکافی است که حتی 

ها ارزش عمد تفاوت و دوگانگی کار مجرد و کار مشخص و برابرنهاد آنهاروی به

گونه ی ارزش در یک کاال، آنگیرد. خصلت دوگانهمصرف و ارزش مبادله را نادیده می

ان هاروی به این صورت تقلیل یافته که کارگری وسیلهکه مارکس کشف کرده بود به

هاروی، ارزش مصرفی شان را خریداری کنند. برای توانند ارزش مصرفینمی

ی مارکسی بحران ی کلیدی است. نظریهها و امیال( و نه ارزش مبادله حلقه)خواسته

ی ناکافی بودن ارزش مصرفی برای )براساس ناکافی بودن ارزش اضافی( با نظریه
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ی طبقاتی نه این که مبارزه است. مبارزهکننده جایگزین شده کارگران در مقام مصرف

کنندگان علیه ی مصرفداران باشد بلکه به صورت مبارزهای بین کارگران و سرمایه

 پردازان در مقابل دولت درآمده است.داران و یا مالیاتسرمایه

تر، کل این دیدگاه برای تحلیل طبقاتی و یک این نظر مارکس نیست. از آن مهم

 کننده است.ی کارگر مغشوش و گیجی طبقهمبارزه استراتژی برای

 

 پیوند با متن انگلیسی:
Michael Roberts ,David Harvey’s misunderstanding of Marx’s 

law of value 
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 ]1[https://profilebooks.com/marx-capital-and-the-madness-of-

economic-reason.html 
[2 ] Capital Volume One ,p260 trans. Ben Fowkes, New York: 
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[3] Murray Smith, Invisible Leviathan, Historical Materialism, 

forthcoming 2018 
اند تا نشان بدهند که ارزش [ کاکشات و کوترل اقتصاد را به چندین بخش تقسیم کرده4]

پیوستگی ها با میزان کاری که دراین تولیدات مستتر است پولی تولید ناخالص این بخش

های های بازار، ارزش کار و قیمتدارد. انور شیخ هم به کار مشابهی دست زد. او قیمت

استاندارد تولید محاسبه شده در جداول داده و ستانده امریکا را با یک دیگر مقایسه کرد و 

درصد است  9,2های بازار فقط طور متوسط تفاوت بین ارزش کار و قیمتنتیجه گرفت که به

 8,2های بازار های به دست آمده محاسبه شد( هم با قیمتی تولید )که با توجه به سودو بها

درصد اختالف داشت. لفتریس سولفیدیش و دیمیتریش پیاتاریدیس هم تفاوت قیمت و 

ها نتیجه گرفتند که ی کانادا بررسی کردند. آنکارگیری جداول داده و ستاندهارزش را با به

https://thenextrecession.wordpress.com/2018/04/02/marxs-law-of-value-a-debate-between-david-harvey-and-michael-roberts/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/04/02/marxs-law-of-value-a-debate-between-david-harvey-and-michael-roberts/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/04/02/marxs-law-of-value-a-debate-between-david-harvey-and-michael-roberts/
https://profilebooks.com/marx-capital-and-the-madness-of-economic-reason.html
https://profilebooks.com/marx-capital-and-the-madness-of-economic-reason.html
https://profilebooks.com/marx-capital-and-the-madness-of-economic-reason.html
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خوانی دارد. جی کارچیدی در ها با قانون ارزش مارکس همنتایج آنبرای اقتصاد کانادا 

توان صحت قانون ارزش ی اخیر خود نشان داد با استفاده از آمارهای رسمی امریکا میمقاله

های پولی مارکس را نشان داد که درواقع بهای پولی ارزش مصرفی است. او نشان داد که نرخ

طور تنگاتنگی در ارتباط اند )به سوی پایین( و بهرکردهدیگر تغییو ارزشی سود درجهت یک

 هستند.

رسید، چنانچه عنوان گسترش کمّی آن به نظر میانباشت سرمایه ، که درابتدا فقط به[ » 5]

ی ترکیب خود، یعنی از طریق افزایش دائمی جزء ثابت دیدیم، از طریق تغییر کیفی پیوسته

سرمایه جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، « یابدآن به زیان جزء متغیر آن تحقق می

 676، ص1386

[6 ]Grundrisse p748 

 525. ص ،1393 تهران، مرتضوی، حسن ترجمه دوم، جلد سرمایه، مارکس، کارل [ 7]

 ]8[https://thenextrecession.files.wordpress.com/2017/09/carchedi-

the-old-and-the-new.pdf 
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ی بریتانیایی و از بنیادگذاران باند، مارکسیستِ بلند آوازه: رالف میلیی مترجممقدمه

ی ی ویژه، جُستار حاضر را برای انتشار در شمارهسوشالیست رجیستری نشریه

 مناسبت صدمین سالِ تولد لنین فراهم آورد.(، به۱۹۷۰)آوریل  یومانتلی ریوی مجله

 ۱۹۱۷ی انقالب ترین آثار لنین است که در آستانه، در شمار مهمدولت و انقالب

وپیش از هر چیز در بازخوانی ی تحریر درآمد. درخشش این اثر بیشرشتهروسیه به

باند بورژوایی است. میلی گاه دولتیِشکستن دستگفتار مارکس درباب اهمیتِ درهم

یافت های بنیادینِ رهکوشد بر کاستیی خود از این اثر، میدر واکاویِ انتقادیِ فشرده

گاه های دستباید از ویرانهگاه دولتیِ بدیل روشنی افکند، که میلنین نسبت به دست

 کِشَد.کهنه سر بر

ای استثناها، یا از رهدر درازنای قرن گذشته، نقد اندیشه و آرای لنین، جز پا

های آنارشیسم؛ و مواجهه با او، و دموکراسی سر برآورده، یا از گونهگاه سوسیالخاست

سره نفی و راه بوده، یا یکوار همسان انقالب اکتبر، یا با سرسپردگی شیفتههمانبه

ایم دهمثل، دیروست که، بهساز. هم از اینداد دورانآوردهای او، و آن رخانکار دست

ی های اندیشهترین سنتای چون اِتین بالیبار، از یکی از زایاترین و درخشانفرهیخته

قرن  ۷۰ی ی دهه، در نیمه«مارکسیسم ساختارگرا»مارکسیستی در غرب، موسوم به 

گذشته، در نقد مستدل و مارکسیستی خود به تصمیم رهبران حزب کمونیست 

ی آن رفاً واژگانِ( دیکتاتوری پرولتاریا از برنامه)و نه ص مفهومفرانسه به کنارنهادن 

لحاظ نظری، سراپا نادرست، و از حیِث ی، بهحزب، به توجیه تئوریک این گزاره

دیکتاتوری قدرتی است که مستقیماً بر قهر متکی »آید که، سیاسی، مُهلِک لنین برمی

یا قدرتی است که با است و به هیچ قانونی وابسته نیست. دیکتاتوری انقالبی پرولتار

هیچ شود؛ قدرتی که بهآید و حفظ میدست میاِعمال قهر پرولتاریا بر بورژوازی به

چه در که، نظر به فحوای سخن لنین و آنحال آن (۱)« …قانونی وابسته نیست

ماند که مراد او از راند، جای تردیدی باقی نمیآورد فوق بر زبان میی گفتادامه

(، جز سرکوب نیست: forceباشد یا  violenceسنگ که هماین)اعم از « قهر»

دولت دموکراتیک نیز ناگزیر دموکراسی برای استثمارگران خواهد بود. دولت »

استثمارشدگان باید از بنیاد با چنین دولتی متفاوت باشد؛ باید دموکراسی برای 
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معنی قه بهاستثمارشدگان باشد و استثمارگران را سرکوب کند. و سرکوبی یک طب

 (۲)«است. دموکراسینابرابری علیه این طبقه، و مستثناکردن آن از 

گاه دولتیِ جا اساسا معطوف به فُرم و ساختار دولت و دستباند در ایننگاه میلی

گونه لنین این سخن روشن انگلس را دهد که چهبدیل است. او با تیزبینی نشان می

گاه حقق دیکتاتوری پرولتاریا است، در دستت یکه جمهوری دموکراتیک شکل ویژه

جمهوری دموکراتیک »را تحلیلی خود هضم کرده و در تصویری کژدیسه آن

 (۳)خواند.می« رسیدن به دیکتاتوری پرولتاریا ترین راهی[ کوتاهمثابه]به

های ها و میانجیگونه در غیاب حلقهدهد که چهباند نشان میوانگهی، میلی

بندی لنین از دیکتاتوری ری برای تحقق دیکتاتوری پرولتاریا، صورتسیاسِی ضرو

دیکتاتوری یک »، در کوتاه زمانیْ آشکارا به «دولت کارگران مسلح»چون پرولتاریا هم

توان افزود( نه یابد؛ و )میاستحاله می« پیشاهنگ تمام پرولتاریا»ی منزلهبه« حزب

ها که دیگر حزبرأی( استثمارگران، بلفقط حقوق شهروندی و سیاسی )از جمله حق 

رو هیچتر حتا منتقدان درونی حزب بلشویک، را بههای کارگری، و سپسو گرایش

، در جدل با کائوتسکی دولت و انقالب تابد. البته، لنین سالی پس از نگارشبرنمی

میان شود که در آن کتاب سخنی از محدودسازی حق رأی همگانی بهمدعی می

ها مبنی بر انحالل مجلس حال در دفاع از تصمیم بلشویکاست؛ اما در همان نیاورده

)بورژوایی(  نابهای انقالبی، هرگز از دموکراسی ، مارکسیستما»گوید: مؤسسان می

یک  ۱۹۰۳که دانسته است، پلخانف در سال ایم. چنانبرای خود بُت نساخته

حزب ما، که در کارِ تصویبِ  یاو در آن سال در کنگره …مارکسیست انقالبی بود

داران را از ی انقالب، در صورت لزوم، سرمایهبرنامه بود، گفت که پرولتاریا در هنگامه

چه ضدانقالبی از کار درآید، برهم کند و هر پارلمانی را، چنانحق رأی محروم می

تر از شچه پیی آنساز با مارکسیسم است که حتا برپایهزند. این یگانه دیدگاه هممی

تواند آن را دریابد؛ و آشکارا روشنی میسخنان مارکس و انگلس نقل کردم، هرکسی به

 (۴)خیزد.از مبانی اساسی مارکسیسم برمی

ی ی دههگری درباب مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا، از نیمهگفتنی است که، روشن 

ی ِستُرگ مجموعه با انتشار سومین مُجلد از ۸۰ی ویژه در دههقرن گذشته، و به ۷۰
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دیکتاتوری  اش انتشار کتاب، اثر هال دریپر، و از پیی انقالب مارکسنظریه

تری یافت؛ و نشان داده شد که مفهوم ، ژرفای بیشپرولتاریا از مارکس تا لنین

گر محتوای طبقاتیِ حاکمیتِ اکثریت عظیم مارکسیِ دیکتاتوری پرولتاریا نمایان

ای از استبداد سیاسی. و ن است و نه برقراری شکل تازهفرودستان و استثمارشوندگا

ترین شکِل جمهوری، دیکتاتوری گونه که دولت بورژوایی، ولو در دموکراتیکهمان

روایی رو، فرمانداری و، از اینی تولید سرمایهطبقاتی بورژوازی است؛ و بازتولید شیوه

تعریف، در گرو ودست، بنابهی طبقاتی )=دیکتاتوری( بورژوازی بر طبقات فرو سلطه

کشی نیست؛ سلب حقوق شهروندی و سیاسی استثمارشوندگان و مخالفان نظام بهره

اکثریت  گذرایِی طبقاتی )=دیکتاتوری( روایی و سلطهچون فرماندولت پرولتری، هم

گری، و امحای هر سوی الغای هرگونه ارگان سلطه و ستمعظیم استثمارشوندگان، به

تنها مستلزم سلب حقوق شهروندی و کشی انسان از انسان و تبعیض، نههشکل از بهر

ای( نیست، سهل است، با فراتررفتن داری )و هیچ تنابندهسیاسیِ مدافعان نظام سرمایه

های بورژوایی )و نه ترین دموکراسیرفتهها و نهادهای موجود در پیشاز شکل

ارکت واقعی و فعال اکثریت عظیم های مشکوشد زمینهها(، میرو نفی آنهیچبه

ی زندگی و تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود فراهم آورد. شهروندان را در اداره

دموکراسی روسیه )از همان آغاز ی سیاسی لنین و جناح انقالبی سوسیالدر اندیشه

یه دست استالین(، دولت پرولتری مترادِف دیکتاتوری علها بعد بهتکوین آن، و نه سال

اقلیت استثمارگر و دموکراسی برای اکثریت استثمارشدگان بود؛ و اینْ هم گسستی 

های بورژوایی بار از دموکراسیگردی فاجعهآشکار از نگرش مارکس بود و هم عقب

کش در ساختار هنگام با تضمین فرادستی اقلیت بهرهتوانند همواقعاً موجود، که می

ا در سطح فرمال و همگانی تحمل کنند. و اجتماعی مسلط، دموکراسی سیاسی ر

تواند بدون دموکراسی سیاسی تدوام داری توانسته و یا میکه، اگر سرمایهسرانجام آن

کش را نهادینه کند؛ سوسیالیسم یا دموکراتیک است، یا یابد و سروری اقلیت بهره

 سوسیالیسم نیست!
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 (۱۹۹۴-۱۹۲۴باند )رالف میلی

  
شود. این اثر به ترین آثار لنین دانسته میدرستی یکی از مهمبه دولت و انقالب

اندازه اهمیت دارند، و پردازد که برای نظریه و عمل سوسیالیستی بیهایی میچالش

ی اثر رو که نویسندهاند. و از آنها فعلیت خود را از دست ندادهیک از آنتاکنون هیچ

ویژه، پس از رکسیستی دولت، پیش و، بهی مای شرحی از نظریهمنزله، بهلنین است

ها های پیاپی از سوسیالیستتصرف قدرت، از اعتباری استثنایی در میان نسل

سبب روح و گوهرش توانسته های اخیر، بهویژه در سالبرخوردار بوده است. این اثر، به

ین علیه چنازحد بوروکراتیکِ نوع شوروی، و همهای بیشی رژیمبا اشتیاق علیه تجربه

که، این اثر بنا به کوتاهی آنکار گرفته شود. بههای کمونیست رسمی بهحزب

« متون مقدس»های بنیادی و تصادفی، در حقیقت به یکی از ای از دلیلمجموعه

 ی مارکسیستی تبدیل شده است.اندیشه

کم باید چنین اند، یا دستبا روح مارکسیسم بیگانه« متون مقدس»هر رو، به

را به تیغ انتقاد  دولت و انقالبکه ند؛ و این خود دلیل کافی است برای آنباش

تری برای واکاوی انتقادی این اثر وجود بسپاریم. اما جز این، دلیل دیگر و مشخص

سان که در سنت مارکسیستی، معموالً به این اثر لنین چنان نگریسته دارد؛ بدین

های نظری و، در واقع، عملیِ تحقق ی چالشحل همهشود که گویا حاوی راهمی
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ی متفاوت است: کرد من به ارزش این اثر تا اندازهسوسیالیستی قدرت است. روی

روست، فاصله دارد؛ و تنها گواهی هایی که با آن روبهاز حل دشواری دولت و انقالب

چه  –قرن ی بیش از نیمتجربه چهها، و تأکیدی بر آناست بر پیچیدگی آن

مؤید آن است؛ یعنی این مسأله که، اِعمال قدرت  –آمیز گیز، چه فاجعهغروران

رو، جای یک رود. از اینشمار میچنان چشِم اسفندیار مارکسیسم بههم سوسیالیستیْ 

بررسی انتقادی از دولت و انقالب، در سالی که شاهد تجلیل بسیار شایسته از نبوغ و 

های آن اثر، را تنها با واکاوی دقیق کاستیهای لنین هستیم، خالی است. زیآورددست

روی توان پیشی سوسیالیستی است که میهای بنیادیِن پروژهو بحث پیرامون موضوع

 کرد.

چرخد و او بارها و بارها به آن ی اساسی که کُلّ استدالل لنین بر گِرد آن مینکته

گاه ای پیشین، دستهی انقالبگردد، برگرفته از مارکس و انگلس است: همهباز می

تواند صرفاً ی کارگر نمیطبقه»اند، عبارت دیگر، مستحکم( کرده)به« کامل»دولتی را 

؛ «های خود استفاده کندچنگ آورده و از آن برای تحقق هدفگاه دولتی را بهدست

شکسته و نابود کند. اهمیت مهمی که لنین در عوض باید آن را از کار انداخته، درهم

 دولت و انقالبمعنا گرفته شده است که هدفِ ن ایده قائل شد، اغلب به این برای ای

است. این برداشْت « آمیزگذار مسالمت»قراردادن انقالب قهرآمیز در مقابل 

شک مهم است و لنین )اتفاقاً با قطعیتی بیش از مارکس( برخطاست؛ این تقابل بی

که شود. اما چنانرآمیز مُیسّر نمیهای قهباور داشت که انقالب پرولتری جز به روش

جدلِ لنین علیه کسانی نیست »اخیرا لوچیو کُلِتی، مارکسیست ایتالیایی، یادآور شد: 

نیست. برعکس، او  طلبیاصالحی او که در پی تصرف قدرت نیستند. آماج حمله

شکستن اند، و نه درهمخواهان تصرف قدرتصرفاً کسانی را نشانه گرفته است که 

آورد فوق، بسیار گویاست. لنین در حال ، در گفت«برعکس»عبارتِ  (۱)«تِ کهنه.دول

ی اصلی او بود. اما، این کامالً درست است که دغدغه نیزطلبان حمشاجره علیه اصال

، ردّ هرگونه مفهومی از انقالب بود که دیدگاه مارکس درباب دولت و انقالبدر 

انگاشت. پرسش مشخص و مینادیده شکستن دولت بورژوایی را ضرورت درهم

آید، این است که چه نوع دولت پساانقالبی میان میجا بهدشواری که در این
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روست که یکی از شود. هم از اینی بورژوایی میشکستهگزینِ دولت درهمجای

های اساسی آن با آنارشیسم، این است های بنیادین مارکسیسم، و یکی از تفاوتاصل

شکند، خودِ دولت را از باید دولت کهنه را درهمکه انقالب پرولتری میکه در حالی

گاه که بالفاصله آغاز ماند، حتا برای زمانی دراز؛ حتا آنبرد: دولت برجا میمیان نمی

چه درباب پاسخ لنین به پرسشِ سرشت دولت پساانقالبی کند. آنمی« زوال»به 

تنها است: دولت نه دولت و انقالبدولت در گیرتر است، تلقی او از مفهوم زوال چشم

ای از تجزیه و تالشی قرار رفتهی پیشپیشاپیش در مرحلهکه کند، بلبه زوال می آغاز
 .دارد

انقالبی قرار است ضعیف و  قدرتدرنگ باید افزود که این بدان معنا نیست که بی

این قدرت، حتا برای  کهناتوان باشد. برعکس، لنین هرگز از پافشاری بر آن نیاسود 

ای طوالنی، باید بسیار نیرومند باشد. این بدان معناست که این قدرت از مجرای دوره

ی یک ارگان مجزا و متمایزِ قدرت، ولو منزلهدولت، به مفهوم عام آن، یعنی به

دولت »به « هادولت بوروکرات»از « این دولت»که، شود؛ بلدموکراتیک، اعمال نمی

در هر »شود که اینْ لنین یادآور می (۲)(.۳۳۴تبدیل شده است )ص« لحکارگران مس

است، اما در هیأت کارگران مسلح، که اقدام به تشکیل « گاه دولتیحال یک دست

ی شهروندان به همه»چنین (. هم۳۳۶کند )صمیلیشیایی از سراسر جمعیت می

« ن مسلح استشوند، که متشکل از کارگراکارمندانِ مستخدم دولت تبدیل می

ی مثابهیافته بهدولت عبارت است از پرولتاریای مسلح و سازمان»(؛ و دگربار، ۳۳۶)ص

سان در سراسر این اثر یافت های همانند و همبندی(. صورت۳۰۸)ص« ی حاکمطبقه

 شود.می

، که پس از تصرف قدرت از سوی انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتدلنین در 

طبقه »کند که تندی این دیدگاه کائوتسکی را رد میدرآمده، به ها به نگارشبلشویک

سره نادرست است این نیز یک»نویسد: لنین می« تواند سیادت کند و نه حکومت.می

خواه هواه ابلهتواند سیادت کند و نه حکومت. چنین مُهمَلى را فقط یک که طبقه می

های بورژوایى چیزى نبیند و جز پارلمان ممکن بود بر زبان رانَد، که جز پارلمان

ی این درست بر پایه دولت و انقالب( ۳)«دیده نگیرد.چیزى به« های حاکمحزب»
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؛ و باید «سیادت»کند، و نه فقط « حکومت»تواند مفهوم بنا شده است که طبقه می

ی عمل پوشاند، هرآینه اگر دیکتاتوری پرولتاریا چیزی بیش از یک شعار آن را جامه

ی جدید روایی یک طبقهانقالب عبارت از فرمان»نویسد: چنین میلنین همباشد. 

گیرد؛ دست میی امور کشور را بهاداره پیشینگاه دولتی نیست، که به یاری دست

 جدیدْ گاه و به یاری یک دست شکندمیدرهمگاه دولتی را دست که این طبقهبل

مارکسیسم  اساسیی رو این ایدههیچهکند. کائوتسکی یا بروایی و حکومت میفرمان

که جدید، چنان« گاهدست»(. این ۳۴۷)ص« کندآلود مییابد و یا آن را مهرا درنمی

جا چه در اینشود، دولت کارگران مسلح است. ظاهرا آنظاهر می دولت و انقالبدر 

ا تر بمیانجی است، مفهومی که بیشی طبقاتیِ بیروایم، یک سلطهبا آن روبه

 نواست تا مارکسیسم.آنارشیسم هم

دولت و که نشان خواهم داد، چندان در این مدعا نیازمند اثبات است. اما چنان

 گیر است، که نیاز اندکی به اثبات آن است.چشم انقالب

ی برد، و بر ضرورت بقای دولت در دورهها حمله میشدت به آنارشیستلنین به

نیستیم. ما این « بافخیال»ما »نویسد: کند. او میدیکتاتوری پرولتاریا تأکید می

گاه اداری و هرگونه باره هرگونه دستپروریم که به یکرا در سر نمی« خیال»

رو، باید از از این»افزاید: (. اما، او سپس می۲۹۸)ص« بَری را از میان برداریمفرمان

فرمان بُرد  اریاپرولتکشان، از ی استثمارشوندگان و زحمتپیشاهنگ مسلح همه

توان و باید خاص کارگزاران دولتی را می« گریِریاست»)تأکید ایتالیک از من است(. 

« دارانسَرکارگران و حساب»ی ساده درنگ، ظرف همین امروز تا فردا، به کارهایبی

آید، و ی آن برمیطور کامل از عهدهاکنون هر شهرنشین عادی بهمبدل کرد که هم

ی کارگران بر پایه ماخوبی میسّر است. مزد یک کارگر بهازای دست انجام آن در

ی وجود آورده است، تولید کالن را با تکیه بر تجربهداری بهچه تاکنون سرمایهآن

کارگری خویش و با برقراری انضباط سخت و آهنین، که دولت کارگران مسلح 

ی تی را به مجریان سادهپشتیبان آن است، سازمان خواهیم داد؛ و کارگزاران دول

گو، قابلِ عزل، و قانع به پاسخ« دارانِسَرکارگران و حساب»های خود، یعنی به فرمان
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کمک انواع متخصصان در هر رشته و از هر پایه( مبدل خواهیم حقوقِ کم )البته، به

 (۲۹۸)ص« کرد.

زیر نظارت و همان اندازه، چنان وجود دارد؛ اما بهگمان، نوعی قلمرو اداری همبی

کرات یادآور گونه که لنین بهکند؛ و همانکنترل اکیدِ کارگران مسلح عمل می

سره یک« هابوروکرات»اند. از این منظر، ها در هر زمان قابل عزلشود، این مقاممی

شوند، ی مردم ظاهر میوچرای ارادهچونکه در نقش مجریان بیشوند، بلحذف نمی

 گر آن است.مسلح نمایانکه ]دولتِ[ کارگران 

عنوان دومین نهاد آورد پیشین تصریح شده، ارتش دائمی بهکه در گفتچنان

شود، که به تشکیل میلیشیایی از گزین میاصلیِ دولت کهنه، با کارگران مسلح جای

 آیند.ی جمعیت برمیهمه

گاه دولتی نمادهای دست« ترینشاخص»سان، با دو نهادی که لنین بدین

شود: یکی از آن دو، یعنی یی برخورد میطرزی ریشهخواند، بهژوایی میبور

سره ماند یکچه از آن برجا میشود، و آنگیری کوچک میطور چشمبوروکراسی، به

درنگ ست که بیاش قدرتیگاهگیرد، و تکیهتحت نظارت مستقیم مردمی قرار می

 رتش دائمی برچیده شده است.ست که دیگر اقابل عزل است؛ و این همه در حالی

که به شکل شود، بلکند که دولت متمرکز حذف نمیبا این همه، لنین تأکید می

ی ها در قالب ملت، و ترکیب داوطلبانهتمرکز داوطلبانه، وحدت داوطلبانه کمون»

گاه دولتی روایی بورژوازی و دستهدف برافکندن فرمانهای پرولتری بهکمون

 آید.( درمی۳۰۱)ص« بورژوایی

جا نیز، چالش آشکار گِرد نهادهایی است که دیکتاتوری پرولتاریا از طریق این

گزینی عظیم نهادهای جای»سخن از  دولت و انقالبشود. لنین در ها اعمال میآن

راستی در این اثر، آورد. اما بهمیان می( به۲۹۳)ص« معین با نهادهایی از بنیاد متفاوت

تی کوتاه به شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان، سخن درباب استثنای اشارابه

 نهادها بسیار اندک رفته است.

های خود را از شکل معینی از نهاد نمایندگی ترین وصفای از مهملنین پاره

(. با ۲۹۷)ص« ی بورژواییپارلمانتاریسم خودفروش و فاسد جامعه»شمرد: چنین برمی

ز پارلمانتاریسم البته برانداختن نهادهای انتخابی و اصِل رفت اراه برون»حال، این
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نهادهای فعال و »که تبدیل نهادهای انتخابی از پُرگوخانه به انتخابات نیست، بل

که اشاره رفت، نهادهایی که به این اصل تجسم (. چنان۲۹۶)ص« است« کارآمد

ورد، لنین از اند. در یک مبخشند، شوراهای نمایندگان کارگران و سربازانمی

(«  …ای از مردمان مسلح )نظیر شوراهای نمایندگان و سربازانساده مندیسازمان»

ی کارگران و دیگر تبدیل همه»گوید؛ و در موردی دیگر از، ( سخن می۳۲۹)ص

ی فعالیت ی عظیم ـ کُلِ دولت ـ و تبعیت کامل مجموعه«سندیکا»کارکنان به یک 

ی دموکراتیک، یعنی دولت شوراهای نمایندگان راستاین سندیکا از یک دولت به

(. و سومین اشاره از این دست، در قالب یک پرسش ۳۳۴)ص« کارگران و سربازان

« ی مقدسخرافه»ای از را در هاله« هاخانهوزارت»کائوتسکی »بیان شده است: 

ها نشاند، که تحت هایی از کارشناسان را جای آنپیچد، ولی چرا نتوان کمیتهمی

« کنند؟وچرای شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان فعالیت میچونروایی بیفرمان

« وچرای شوراهاچونروایی بیفرمان»گوید، باید که لنین میهر رو، چنان(. به۳۴۶)ص

کنندگان نیز گفتنی است که در هر ی انتخابرا در نظر آورد. درباره« هاکمیته»بر 

چون جا باید همرا در این« نمایندگی»ان خود را فراخوانند: توانند نمایندگزمان می

 شده از سوی حکومت مردمی دریافت.های باریک تعیینای در محدودهسازه

گوید، دولتی از آن سخن می دولت و انقالبی که لنین در «دولت»رو از این

کامل تابع  طوراش برجا مانده، بهچه از قلمرو اداریاست فاقد ارتش دائمی، که آن

سیاقی مشابه، نمایندگان این کارگران مسلح نیز تابع کارگران مسلح است؛ و به

کند که رسد مدعای پیشین را توجیه مینظر میی است که به«مدل»اند. این آنان

گر دیکتاتوری پرولتاریا است، از همان فردای انقالب، ، که نمایان«دولت»مطابق آن 

 از تجزیه و تالشی قرار دارد. ایرفتهی پیشدر مرحله

رفته هماند؛ و این واقعیت که رویانگیزد فراوانهایی که این مسأله برمیچالش

تواند سبب غفلت از یک اند، نمینادیده انگاشته شده دولت و انقالبها در این چالش

 ها شود.نگارانه از آنوارسی واقع

( قدرت political mediation) گری سیاسیِمیانجیها، نخستینِ این چالش

ای از رهبری و انقالبی است. بدان معنا که دیکتاتوری پرولتاریا بدون کَمینه
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مندی سیاسی داللت دارد. اما، با بندی سیاسی متصور نیست، که بر سازمانمفصل

ای گونهی سیاسی که بهانگیز است که آن مؤلفهتوجه به کلیت دیدگاه لنین، شگفت

یابد، یعنی حزب، توجه ی او میای در اندیشهکنندهگاه تعیینیدیگر چنان جا

 انگیزد.برنمی دولت و انقالبچندانی را در 

سه اشاره به حزب در این اثر وجود دارد،که دو مورد نخست آن ربط مستقیمی به 

ی موضوع دیکتاتوری پرولتاریا ندارد. یکی از آن دو، اتفاقاً اشارتی است به لزوم مداخله

(؛ و دیگری، ۳۱۸)ص« ی تحمیق مردم استعلیه مذهب، که مایه»زب در مبارزه ح

تر ی حزب ما؛ برای تقریب بیشدر بازنگری برنامه»شود که همان اندازه، یادآور میبه

منظور ها، و بهی پیراستن آن از تحریفبه حقیقت، برای بازسازی مارکسیسم در سایه

نمودهای انگلس شک باید رهی کارگر برای رهایی، بیی طبقهتر مبارزههدایت شایسته

ی متن عبارت ترین اشاره(. سومین و مربوط۳۱۰)ص« و مارکس را در نظر آوریم

دهد، مارکسیسم با پروردن حزب کارگری، پیشاهنگ پرولتاریا را پرورش می»است از: 

نمون یالیسم رهسوی سوسی مردم را بهدست گیرد و همهتواند زمام قدرت را بهکه می

دادن به زندگی اجتماعی شود؛ نظام نوین را سازمان دهد و هدایت کند؛ و در سامان

ی کارگران و نما و پیشوای همهفارغ از بورژوازی و علیه بورژوازی، آموزگار، راه

 (۲۸۱)ص« استثمارشوندگان باشد.

تواند زمام می است که پرولتاریاروشنی پیدا نیست که آیا این از فراز یادشده به

 پیشاهنگدست گیرد، رهبری و هدایت کند، سازمان دهد، و غیره؛ یا که قدرت را به

پذیر است. در پرولتاریا است، یعنی حزب کارگریِ مورد نظر. این هر دو تفسیر امکان

ماند. ممکن است رفته در مَحاق میهمی رهبری سیاسی رویتفسیر نخست، مسأله

هایی که درباب کمون پاریس و دیکتاتوری س خودْ در تأملیادآوری شود که مارک

ی ام، در بحث دربارهگمانپرولتاریا داشته، از پرداختن به آن پرهیز کرده است. اما به

حکومت انقالبی این چیزی نیست که بتوان از آن پرهیخت ـ مگر در چارچوب 

کردن سأله باشد، پاکحلی برای مکه راهگرایی، که بیش از آنی خودانگیختهنظریه

چه از ارزیابی لنین از اهمیت صورت آن است. از سوی دیگر، تفسیر دوم، که با هر آن

ی حل که از عهدهآنکند، بیدانیم سازگارتر است، صرفاً مشکل را مطرح میحزب می

گمان پیوند وثیقی دارد با مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا: چه آن برآید. این پرسش بی
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اش با انقالب مستقر شود؛ با حزب، که میان پرولتاریا، که قرار است دیکتاتورینسبتی 

دهد، و غیره، وجود دارد؟ تنها کند، سازمان میدهد، رهبری و هدایت میزش میآمو

زیستانه میان این دو وجود دارد، آن وار و همای اندامبر بنیاد این فرض که رابطه

ای میان حزب بلشویک و که چنین رابطهخیزد. اما، در حالیپرسش از میان برمی

دولت و که لنین انقالب اکتبر، درست هنگامی های پیش ازپرولتاریای روسیه در ماه

تواند یک داشت؛ این فرض که این نوع رابطه مینوشت، بسا وجود میرا می انقالب

 سراییِ قدرت است تا واقعیت.واقعیت پایدار و خودکار تلقی شود، از جنِس سخن

سوی ردم بهی مبَر همهی راهمنزلهیک بهی باال، حزب یا پرولتاریا، کدامدر قطعه

سوسیالیسم تقریر شده است؟ البته واقعیت این است که لنین پس از تصرف قدرت 

کرد. در واقع، او در سال ها، از نقش مرکزیِ پیشین حزب دفاع میتوسط بلشویک

بله، دیکتاتوری »گفت: فشرد. او میبر هدایت سیاسیِ انحصاری حزب پای می ۱۹۱۹

توانیم از آن بگذریم؛ زیرا این همان حزبی نمیایستیم و یک حزب! ما روی آن می

است که در مدت چند دهه موقعیت پیشاهنگ تمام پرولتاریا، کارگاهی و صنعتی، را 

دست حزب ی کارگر بهدیکتاتوری طبقه»در حقیقت، « دست آورده است.برای خود به

رولتاریای ی پتر از آن، با همه، یا پیش۱۹۰۵شود، که از سال ها اجرا میبلشویک

تر شود، او سپسگونه که ای. اچ. کار یادآور میو همان (۴)«انقالبی متحد بوده است.

آشفتگی »نیز تالش برای تمایزگذاری میان دیکتاتوری طبقه و دیکتاتوری حزب را 

، در مقابل انتقادهای ۱۹۲۱و در سال  (۵)خواند.می« ناپذیر و باورنکردنی اندیشهدرمان

دیکتاتوری پرولتاریا جز  …»کند که و قاطعانه اظهار می پردهری، بیاپوزیسیون کارگ

 (۶)«از طریق حزب کمونیست ناممکن است.

سره با آن این مدعا ممکن است درست باشد، اما کامالً آشکار است که این یک

ارائه شده است؛ و  دولت و انقالباعمال قدرت انقالبی متفاوت است که در « ِمدل»

کم، به کند. دسترا دگرگون می« دیکتاتوری پرولتاریا»ی معنای طور اساسبه

ی میان حزب حاکم و پرولتاریا را به میان ی رابطهگویاترین شکل ممکن مسأله

که رهبری که در این بحْث مورد نظر است، بل، چنانحزبکشد. مسأله حتا نه می

کی پس از تقسیم گونه که تروتساش، و آنحزب است، که بنابر پویاییِ مداوم
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گویانه از آن خبر دموکراسی روسیه به دو جناح بلشویک و منشویکْ پیشسوسیال

شود؛ سپس، ی حزبی[ جانشین کُل حزب مینخست، سازمان حزبی ]کمیته»داد: می

شود؛ و سرانجام، یک دیکتاتور واحد ی مرکزی جانشین سازمان حزبی میکمیته

 (۷)«ی مرکزی.جانشین کمیته

زگار پس از انقالب، لنین بر این عقیده شد و ادعا کرد که تعارضی میان در رو

دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری حزب وجود ندارد؛ و استالین این مدعا را بنیاد 

های قدرت او، با توجه مشروعیتِ حاکمیت مطلق خود ساخت. در مورد لنین، در سال

سازی یادشده تردید سانکه او در همهای اندکی وجود دارند اش نشانهبه برجستگی

سان همانتوان آن را امری مُسلم شمرد. او چه بسا، بهکرده و اندیشیده باشد که نمی

که جانشینان او کردند، سعی داشته که ژرفای شکاف میان ادعا و واقعیت را از خود 

رین تکم اهمیت (۸)که چنین نکرد و با اضطرابی عمیق درگذشت،پنهان دارد: این

بخش میراث او نیست؛ گرچه آن بخش از میراث او نیز نیست که در سرزمین انقالب 

 که ستوده شود.بلشویکی بازخوانی شود، چه رسد به آن

که این مفهوم انگیز است که تحول دیکتاتوری پرولتاریا )چنانالبته بسیار وسوسه

تر رهبران حزب، ن دقیقبیاارائه شده(، به دیکتاتوری حزب، یا به دولت و انقالبدر 

ی ماندگی، جنگ داخلی، مداخله، به واپس۱۹۱۷ی روسیه پس از را، به شرایط ویژه

های عظیم، نارضایتی همگانی، و ناکامی کشورهای دیگر خارجی، ویرانی، محرومیت

 راهی با فراخون انقالب نسبت داد.در هم

ها اوضاع نامساعدی که بلشویکام باید در برابر این وسوسه ایستاد. البته، گمانبه

فرسا بود؛ اما قدر کفایت سخت و توانوپنجه نرم کنند، بهناگزیر بودند با آن دست

نهایتِ درجه، بر مشکلی گمان بهام استدالل کنم که این شرایط تنها، گرچه بیمایل

ز ناپذیر است. مشکل اافزود که به هر رو از مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا جداییمی

گری ترین شرایط، بدون میانجیخیزد که دیکتاتوری، حتا در مناسبجا برمیاین

گری سیاسیْ تأثیر ی ضروریِ مفهوم میانجیاغراق، عرضهسیاسی نامیسّر است؛ و بی

ویژه در نهد. این به]اِعمال قدرت انقالبی[ برجای می« مدل»گیری بر سرشِت چشم

شود. در حزبی طراحی حسبِ حاکمیت تکگری سیاسی برحالتی است که میانجی

با نرمشی بیش از گذشته « سانترالیسم دمکراتیک»حکومتی از این دست، حتا اگر 
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تسامح پلورالیسم توان بهچه که میشدن آنتواند از نهادینهاجرا شود، می

سوسیالیستی خواند جلوگیری کند. تحقق این امر ]پلورالیسم سوسیالیستی[ 

همان های انقالبی ناممکن. اما بهار است و چه بسا در غالب موقعیتالعاده دشوفوق

بیان و  بدیلِهای اندازه شایسته است که دریابیم بدون تدارک مناسب برای راه

حزبی استوار است، تعریف بر طرد مفهوم حاکمیت تکبندی سیاسی، که بنا بهمفصل

حزبْی ی حاکمیت تکگارهانهر سخنی از دموکراسی سوسیالیستی باد هواست. بُن

حزبی تجسم ی پرولتاریای انقالبی است، و حاکمیت تکپارچهی یکوجودِ اراده

بر آن بنا شود: در « دیکتاتوری پرولتاریا»طبیعی آن. اما این فرض معقولی نیست که 

ی همگانیِ واحد و اش، یک ارادهگونگی تکویننظر از چهای، صرفهیچ جامعه

گری سیاسی رخ دارد. درست همین جاست که چالشِ میانجیپارچه وجود نیک

ی آن، در گام نماید. این چالشی نیست که نتوان بر آن چیرگی یافت؛ اما الزمهمی

ی حزبْ ما را به پرسِش دولت است. مسأله اششناختنرسمیتبهکم نخست، دست

ی پرولتاریا جز از گوید، دیکتاتوری روسیه میکه لنین دربارهگرداند. هنگامیبازمی

ی کند که حزب باید ارادههنگام اشاره میطریق حزب کمونیست نامیسّر است؛ هم

دولت و ها اطمینان حاصل کند، که در خود را به نهادهایی القا، و از تسلط خود بر آن

 ۱۹۲۱ی نمایندگان کارگران مسلح معرفی شده بودند. او در مثابهبه انقالب

ی شوروی را «هامقام»که ای نداشتیم از اینعنوان حزب حاکم چارهما به»نویسد: می

 (۹)«شوند و ادغام خواهند شد.ها ادغام میی حزبی ادغام کنیم. نزد ما این«هامقام»با 

گوید: ، می۱۹۲۳در اوایل پراودا، های خود در و نیز در یکی از آخرین مقاله

ی سرچشمه»که « با عنصر حزبی شوروی پذیر هیأت حاکمهپارچگی انعطافیک»

گاه دولتی اگر در مورد تمام دست»در سیاست خارجی ما بوده است، « نیروی عظیم

جا تر( بهکم به همان اندازه )و به گمان من بسیار بیشکار برده شود، دستما به

چون اما این بدان معناست که اگر حزب قوی باشد، دولت نیز که هم (۱۰)«خواهد بود.

گونه که باید نیرومند باشد. در واقع، همانکند، میروایی آن عمل میفرمانارگان 

وچرا از دولت حمایت چوندر حال حاضر ما باید بی»گفت، می ۱۹۱۸لنین در مارس 

هنگام آغاز پس زوال دولت چه»کند: ؛ و در برابر پرسشی که خود طرح می«کنیم
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ی دیگر تشکیل یم داشت که دو کنگرهما وقت آن را خواه»دهد: ، پاسخ می«شود؟می

روز وقت این یابد! تا آنگونه دولت ما دارد زوال میگاه بگوییم: ببینید، چهدهیم و آن

کردن، نقض دورنمای تاریخی حرف نیست. پیش از موقع فرومردن دولت را اعالم

 (۱۱)«است.

ساز است؛ و هم دولت و انقالبطور کامل با ایم که بهسو، با مفهومی مواجهاز یک

تر، که با آن سازگار نیست. در مورد نخست، مراتب مهماز سوی دیگر، با مفهومی به

سان قدرتی نیرومند در گفتنی است که لنین همواره قدرت برآمده از انقالب را به

کرد که تصور می دولت و انقالبچنین در پیش چشم داشت. و در مورد دوم، او هم

کارگران « دولتِ»که از طریق معنای رایج آن، بلق یک دولت بهاین قدرت نه از طری

تردید دولتی که او پس از انقالب از آن روست که بیشود. هم از اینمسلح اِعمال می

 زد.از آن حرف می دولت و انقالبگفت، دولتی نبود که در هنگام نگارش سخن می

ی این ناسازگاری به شرایط هوساددادن سهلجا نیز بر این باورم که نسبتدر این

رسد که نوع نظر میها با آن مواجه بودند، نابسنده است. بهی روسیه که بلشویکویژه

نظر کند، صرفی حاکمیت مردمی، که لنین در اثر خود توصیف میواسطهکمابیش بی

که در  ای نسبتاً دور تعلق دارد،شود، به آیندهساز انقالب میواحوالی که سبباز اوضاع

بَری یک انسان از انسانی دیگر، و ها و به فرمانهرگونه نیاز به اِعمال قهر بر انسان»آن: 

ها عادت رو که انسانبخشی از جمعیت از بخش دیگر، از میان خواهد رفت؛ از آن

ی الزم برای زندگی ، شرایط اولیهبَریفرمان بدونو  بدون اِعمال قهرخواهند کرد که 

ماند؛ اما احتماالً نه از زمان، دولت برجا می(. تا آن۳۲۸)ص« راعات کننداجتماعی را م

گوید: این نوعی از دولت است که از آن سخن می دولت و انقالبآن نوع که لنین در 

 ضرورتی به نمایش آن در داخل گیومه نیست.

از دولت کامالً در « مدل»، دو دولت وانقالبکم در کرد لنین، دستدر روی

گاه سرکوبِ اداری ـ با دست« دولت کهنه»دیگر قرار دارند. یکی، ل یکمقاب

دولتِ دیکتاتوری پرولتاریا، « انتقالیِ»اش، یعنی دولت بورژوایی؛ و دیگری، مدل نظامی

توان آن را دولت نامید. اما به باور من، سختی میام، بهتر اشاره کردهکه پیشکه چنان

بُری گر راه میانها پس از آن، نشانی انقالب و مدتدر فردا« دولت»اگر نوع اخیر 
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جای های لنین بهبندیگاه، صورتآن (۱۲)پذیر نیست؛است که در زندگی واقعی امکان

ی مواجهه، در خدمت پرهیز از پرداختن به پرسش بنیادینی است که در کانون پروژه

اِعمال قدرت سوسیالیستی قرار دارد؛ یعنی نوع دولت، بدون گیومه، که با 

 ساز است.سوسیالیستی هم

از لنین ناروشن است.  گفتنی است که از این حیْث میراث مارکس و انگلس بیش

ی اصلی انقالب پرولتری را ها، و در واقع وظیفهترین تکلیفآن دو، یکی از مهم

پنداشتند؛ و این نیز کامالً حقیقت دارد که مارکس دولت کهنه می« خُردکردن»

ای بود که آمدهدستشکل سیاسی سرانجام به»ی کمون پاریس گفته است که درباره

اما این نیز در خوردِ توجه است که  (۱۳)«رهایی اقتصادی در لوای آن میسّر است.

سره سوای این واقعیت، که یک»چنین نوشت که ها پس از کمون هممارکس سال

رو هیچثریت کمون بهکمون تنها شورش یک شهر در شرایط استثنایی بود؛ اک

گاه خودْ کمون البته مارکس هیچ (۱۴)«توانستند باشند.سوسیالیست نبودند، و نمی

ی دیکتاتوری پرولتاریا توصیف نکرد. این تنها انگلس بود که در منزلهپاریس را به

دموکرات عامّی، سوسیال»نوشت:  جنگ داخلی در فرانسهبر  اشمقدمهدر  ۱۸۹۱

وحشتی اش خورده، از شنیدنِ آن بهی دیکتاتوری پرولتاریا به گوشهتازگی واژکه به

اید بدانید این دیکتاتوری انگیز دچار شده است. بسیار خوب، آقایان، خیلی مایلعبرت

گونه چیزی است؟ به کمون پاریس نظر کنید؛ این همان دیکتاتوری پرولتاریا چه

حزب ی ارفورتِ نویس برنامهد پیشنق، در ۱۸۹۱اما انگلس در همان سال  (۱۵)«است.

چه در آن جای هیچ تردیدی نیست این است آن»گوید: دموکراتِ آلمان، میسوسیال

توانند به ی کارگر تنها در قالب یک جمهوری دموکراتیک میکه، حزبِ ما و طبقه

که انقالب کبیر فرانسه نشان داده است، حتا قدرت برسند. و این جمهوری، چنان

لنین،  دولت و انقالبِشده در )نقل« …ای از دیکتاتوری پرولتاریا استژهشکل وی

ی بنیادی را، جا این ایدهانگلس در این»دهد که، باره شرح می(. لنین در این۳۱۴ص

کند؛ و آن که سراسر آثار مارکس از آن آکنده است، با برجستگی خاصی تکرار می

« رسیدن به دیکتاتوری پرولتاریا است هترین راکه، جمهوری دموکراتیک کوتاهاین

یکی نیست؛ و جای تردید است که « شکلِ ویژه»با « ترین راهکوتاه»(. اما ۳۱۴)ص
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رسیدن به دیکتاتوری پرولتاریا آن  ترین راهچون کوتاهمفهوم جمهوری دموکراتیک هم

انگلس در چنین، ی بنیادینی باشد، که سراسر آثار مارکس از آن آکنده است. همایده

در بهترین حالت، شرّی است »گوید، دولت می جنگ داخلی در فرانسه یمقدمه

بَرد؛ و روایی طبقاتیِ خود به ارث میکه پرولتاریا پس از پیروزی در پیکار برای فرمان

درنگ به مانند کمون، ناگزیرخواهد بود تا حد امکان بیپرولتاریای پیروزمند، درست به

گاه که نسلی از مردم، که در شرایط های این شّر برآید؛ تا آنقطعِ بدترین جنبه

اند، چندان توانایی بیابند که بتوانند تمامی این بار آمدهای بهاجتماعی تازه و آزادانه

شده )نقل« ای که دولت نام دارد را بروبند و از پیش پای خود بردارند.ی برانباشتهزباله

 (۳۲۰لنین، ص دولت و انقالبِدر 

هایی از این دست است که، از پی کائوتسکی، جولیوس مارتف، ی عبارتبرپایه

ی ها، پس از انقالب بلشویکی نوشت که، سخن انگلس در بارهرهبر منشویک

بیان یک شکل از حکومت نیست، »کارگیری این اصطالح برای دیکتاتوری پرولتاریا، به

 (۱۶)«ست.کردن ساختار اجتماعیِ قدرت دولتی اکه مشخصبل

طور مارکس، است. در نزِد آن به نظرم این خوانِش اشتباهی از انگلس، و همین

نبود، « ساختار اجتماعیِ قدرت دولتی»معنای شک دیکتاتوری پرولتاریا صرفاً بهدو، بی

ها بود؛ و لنین بسیار به آن« یک شکل از حکومت»یقین، که افزون بر آن، و بهبل

گزینی عظیم نهادهای معین جای»از  دولت و انقالبکه در یتر است، هنگامنزدیک

 زند.حرف می« با نهادهایی از بنیاد متفاوت

چه مارکس و انگلس جاست که حتا با در نظرداشت کامل آنهر رو، نکته اینبه

ی طراحی ـ وظیفهدولت و انقالب رغم اند ـ و لنین نیز، بهی کمون گفتهدرباره

 اند.های آینده سپردهمتفاوت را به نسلنهادهای از بنیاد 

نشده، های حلکاهد. و با وجود پرسشبا این همه، این چیزی از اهمیت کار نمی

ی سوسیالیستی حامل پیامی است که گذشت زمان فقط گواه اهمیت آن است: پروژه

ی آن تصویری از جامعه نهفته است که، ای ضدبوروکراتیک است، و در هستهپروژه

خیزند تا نقش ی مردم برمیهای انسانی، تودهای نخستین بار در تاریخ جامعهبر»

ایفا  ی دولتی امور روزانهادارهکه در گیری و انتخابات، بلتنها در رأی، نهمستقلی
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سرعت ی خود حکومت خواهند کرد و بهنوبهکنند. در دوران سوسیالیسم همه به

(. دیدگاه ۳۴۸)ص« کس حکومت نکندچشان عادت خواهد شد که دیگر هیبرای

این است که  دولت و انقالبهای تاریخی مارکس نیز همین بود؛ و یکی از شایستگی

اش در دستور کارِ سوسیالیستی بازگرداند. شایستگی این بینش را به مَسند شایسته

دیگر آن، پافشاری بر این است که نباید آن را به امیدی دور و درخشان سپرد که 

ی چون پارهاش باید همکه فعلیتاش گرفت؛ بلتوان اکنون با خیال راحت نادیدهمی

ام که جا استدالل کردهبالفصل نظریه و عمل انقالبی مورد توجه قرار گیرد. من در این

دولت در هر موقعیت پساانقالبیِ متصور « زوال»گونه برآورد لنین از امکان چه

ی بینی در اندیشهما چه بسا ادغام این نوع خوشبینانه است. اآمیز و خوشاغراق

آور و بوروکراتیک باشد، که مالل« بینیواقع»سوسیالیستی شرط ضروریِ فراتررفتن از 

 قرن گذشته را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار داده است.ی سوسیالیستی نیمتجربه
  

 مترجم یمقدمه یهانوشتیپ

، انتشارات شباهنگ، ۵۱و  ۵۷-۶۰، صص ری پرولتاریای دیکتاتودرباره. اتین بالیبار، ۱

ای پاکیزه، در آن مندِ نادری بود که با ترجمههای ارزش. )این از جمله کتاب۱۳۵۸تهران، 

 در تهران منتشر شد.( ۵۸تابستانِ سوزانِ 

. )تأکید از ۱۹۷۴، پروگرس، مسکو، ۲۵۰، ص ۲۸. لنین، مجموعه آثار، انگلیسی، جلد ۲

 ت.(متن اصلی اس

، که دیکتاتوری پرولتاریا از مارکس تا لنینی خود، . هال دریپر در پژوهش یگانه۳

 دولت و انقالبای به تعبیر لنین در باند منتشر شد، اشارهی میلیها پس از این نوشتهسال

ی دیکتاتوری پرولتاریا ی جمهوری دموکراتیک چونان شکل ویژهی انگلس دربارهاز گفته

« جمهوری دموکراتیک»کند که لنین از وض، او به تنها موردی اشاره میکند؛ درعنمی

سازد، سخن سرنگونی بورژوازی برپا می پس ازای که پرولتاریا ی شکل سیاسیِ جامعهمنزلهبه

بیم که او، برخالف برداشِت یای لنین درمیتر در گفته، متأسفانه با دقت بیشگوید. امامی

پرولتاریا با سرنگونی بورژوازی پیروز  که در آنْای ل سیاسی جامعهشک»گوید: دریپر، می

تر این )تأکید از من است(. وانگهی، فهم دقیق« شود، جمهوری دموکراتیک خواهد بودمی

گاه که از ابهامی رنجور است(، در گرو کاویدن متنی ویژه آنچون هر عبارتی، بهعبارت )هم
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 وجوی دقیق ردّ آن در دیگر آثار نویسنده. عبارتو جست است که این عبارت از آن برآمده،

در  ۱۹۱۵است، که در اوت  ی شعار ایاالت متحد اروپادربارهی یادشده برگرفته از مقاله

وظایف تر در تزهایی با عنوان گرماگرم جنگ جهانی اول، منتشر شده است. لنین که پیش

جنگ و ی تر در بیانیه، و سپسدموکراسی انقالبی در جنگ اروپاسوسیال

جمهوری در آلمان، روسیه، »، از لزوم تبلیغ برای برپایی دموکراسی روسیهسوسیال

ی اروپا به جمهوری ایاالت های جداگانهی دولتلهستان و دیگر کشورها، و برای تبدیل همه

وان در پیوند با فراخ« تشکیل جمهوری ایاالت متحد اروپا»، و از فوریت شعار «متحد اروپا

سخن گفته بود، در « های سلطنتی آلمان، اتریش و روسیهسرنگونی انقالبی رژیم»برای 

، ضمن دفاع از درستی این شعار از حیث سیاسی، ی شعار ایاالت متحد اروپادربارهی مقاله

راندن آرمان انقالب سوسیالیستی تلقی و پاسخ به منتقدانی که تبلیغ این شعار را به حاشیه

کند. از طور عمده از منظر اقتصادی مُدلّل میبودن اجرای این شعار را بهناممکن کردند،می

های آغازین جنگ، با هدف ها از شعار تشکیل ایاالت متحد اروپا در ماهرو، دفاع بلشویکاین

سوی یک های امپریالیستی در اروپا، و رفتن بههای دولتها و نزاعگیری تنشمقابله با اوج
یاد داشته باشیم که لنین در عالوه، بهگرفت. بهتر صورت میتر و دموکراتیکبستهاروپای هم

کاریکاتوری از مارکسیسم و ی در مقاله ۱۹۱۶مثل در سال که بهها هنوز، چناناین سال

ی اروپایی و آمریکای رفتهکند، تنها کشورهای پیشتصریح می اکونومیسم امپریالیستی

دانست. اما فراتر از این، گفتنی است که ب اجتماعی/ سوسیالیستی میشمالی را مستعد انقال

ی لنین همواره تمایز قطعی و روشنی میان جمهوری دموکراتیک )چه در قالب در اندیشه
دیکتاتوری دموکراتیک »حاکمیتِ بالفصل بورژوازی، و چه در هیأت آشفته و متناقضِ 

وجود داشت. راست این است که او همیشه بر  و دیکتاتوری پرولتاریا«( کارگران و دهقانان

جز این گفت هر راهی بهفشرد، و میرسیدن به سوسیالیسم پای می راهی مثابهدموکراسی به

های سیاسی و حقوق دموکراتیک را شرط ترین آزادیانجامد. او برقراری گستردهبه ارتجاع می

گان، و تحقق انقالب دیدستمیابی طبقاتی کارگران و ضروری گسترش آگاهی و سازمان

ی راه رسیدن به سوسیالیسم، با سوسیالیسم مثابهدانست. اما، دموکراسی بهسوسیالیستی می

ترین شکل دموکراسی دوتاست؛ تأکید بر اولی بدون تصریح ترین و رادیکالی گستردهمنزلهبه

وجوی شد جستهای آسمان، سرد باچون شدی بر بام»چون نردبانی است که، دومی، هم

ترین راه رسیدن به البته نباید ناگفته گذاشت که لنین گاه خودْ افزون بر کوتاه«. نردبان

چون تحقق دموکراسی نیز سخن گفته است؛ اما باید توجه سوسیالیسم، از سوسیالیسم هم
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جا اساساً دموکراسی برای استثمارشدگان و داشت که مراد او از دموکراسی در این

 ن است.دیدگاستم

 نگاه کنید به:

، نشر مانتلی ریویو، ۹۴، ص از مارکس تا لنین دیکتاتوری پرولتاریاهال دریپر،  –

شده از لنین در این کتابْ بر این قرار است )تأکید بر . عبارتِ انگلیسی نقل۱۹۸۷نیویورک، 

 از من است(: whereinقیدِ موصولیِ 
The political form of a society wherein the proletariat is 

victorious in overthrowing the bourgeoisie will be a democratic 
republic,…The abolition of classes is impossible without a 

dictatorship of the oppressed class, of the proletariat. 

 .ت متحد اروپای شعار ایاالدرباره، ۳۳۹-۳۴۳، صص ۲۱، جلد ۲ی پانویس شماره –

دموکراسی انقالبی در وظایف سوسیال، ۱۸، ص ۲۱، جلد ۲ی پانویس شماره –

 .جنگ اروپا

 .دموکراسی روسیهجنگ و سوسیال، ۳۳، ص ۲۱، جلد ۲ی پانویس شماره –

کاریکاتوری از مارکسیسم و اکونومیسم ، ۵۹، ص ۲۳، جلد ۲ی پانویس شماره –

 .امپریالیستی

 . )تأکیدها از متن اصلی است.(۲۷۹-۲۸۰، صص ۲ی . پانویس شماره۴
  

 ی اصلیهای مقالهنوشتپی
آوردی های حزبی[ در گفتهای داخل قالب از مترجم است، جز ]کمیتهی عبارت* همه

 از تروتسکی.

، ۵۶، نیولفت، شماره ی سوسیالیستیقدرت و دموکراسی در جامعه. لوچیو کلتی، ۱

 نگاه کنید به: دولت و انقالبک ارزیابی جالب دیگر از . برای ی۱۹، ص ۱۹۶۹اوت  -جوالی
۲۶۷. Magri, L’Etat et la Revolution Aujourd’hui, in Les 

Temps Modernes, August-September 1968, No.266-267. 

( ۱۹۶۹برگرفته از مجموعه آثار لنین )لندن،  دولت و انقالبآوردها از ی گفت. همه۲

جز در موردهایی که تصریح شده، خل پرانتز آورده شده است. ی صفحه در دااست، و شماره

 ی تأکیدها با حروف ایتالیک از متن اصلی است.همه

 .۱۹۴۱، لندن، ۲۴، ص انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد. لنین، ۳
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 .۱۹۵۰، لندن، ۲۳۰، جلد اول، ص ۱۹۱۷-۱۹۲۳انقالب بلشویکی  . ای. اچ. کار،۴

 .۲۳۰جا، ص . همان۵

 ، در:پژوهی در تکوین و تحول ایدئولوژی کمونیستینمونهرت و. دانیلز، . راب۶
The American Slavic and East European Review (February 

1953), Vol.XII, No.1, p.24. 

 .۱۹۵۴، لندن، ۹۰، ص ۱۸۷۹-۱۹۲۱پیامبر مسلح، تروتسکی: . ایزاک دویچر، ۷

 .۱۹۶۹، لندن، ی لنینپسین مبارزهوا. برای نمونه، نگاه کنید به، م. لوین، ۸

 .۲۲۳، ص ۴ی . پانویس شماره۹

 .۲۲۴، ص ۴ی . پانویس شماره۱۰

 .۲۴۶، ص ۴ی . پانویس شماره۱۱

اند. ها از بین رفتهآید که مشکل، به نظر میفردای انقالب. گفتنی است که، اغلب در ۱۲

گاه که شور و شوق و شوند؛ آنیک ظاهر میبهها یکاما، تازه در روزهای بعد است که مشکل

ها و خطرهای جدید و عظیمی رخ نهند، و مشکلهای نخستین رو به اُفول میانگیزه
 نمایند.می

، مسکو، ۴۷۳، منتخب آثار، جلد اول، ص جنگ داخلی در فرانسه. کارل مارکس، ۱۳

۱۹۵۰. 

، ۲۲هاوس، وِننیو -ی مارکس به ف. دومالها )نامهی نامه. مارکس و انگلس، گزیده۱۴

 .۱۹۵۳، مسکو، ۴۱۰(، ص ۱۸۸۱فوریه، 

 .۱۹۵۰، مسکو، ۴۴۰. مارکس و انگلس، منتخب آثار، جلد اول، ص ۱۵

 .۱۹۳۸، نیویورک ۴۱، ص دولت و انقالب سوسیالیستی. جی. مارتف، ۱۶



 

 

 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 رابرتز کلیما یهایکژفهم

 فیترجمه: احمد س /  یهارو دیوید 

 



 

 

 فیترجمه: احمد س/  یهارو دیوید 200

ی ارزش مارکس نکات مهمی وجود دارد که امیدوارم ی نظریهبدون تردید درباره

ها کمک کند. قبل از آن که به این شدن آنوگوی حاضر با مایکل رابرتز به روشنگفت

ی نادرست مواضع خودم در نقد رابرتز را کژخوانی و ارایهنکات بپردازم باید چند 

شود. تصحیح کنم. اجازه بدهید صریح بگویم. ارزش همیشه در عملِ تولید، خلق می

ی ارزش به همان یابد. درنتیجه من دربارهی مبادله در بازار تحقق میولی در لحظه

« د و تحققوحدت متناقض تولی»شکلی که مارکس نامیده است با توجه به 

تواند تواند از طریق مبادله در بازار خلق شود ولی درضمن نمیاندیشم. ارزش نمیمی

 باره به صراحت نوشته است.بیرون از مبادله در بازار تحقق یابد. مارکس در این

زمان از »عنوان دهم از آن بهگوهر ارزش، کار مجرد است ولی من ترجیح می

گوید که تعریف مارکس از کار . رابرتز البته درست میحرف بزنم« نظر اجتماعی الزم

چه که ریکاردو زمان کار مشخص تعریف کرد تفاوت دارد. اما اهمیتی مشخص با آن

، مهم این است که این «کار از نظر اجتماعی الزم»یا « کار مجرد»ندارد که بگوییم 

فهمیم. پاسخ به ه میگونگیرد و از نظر اجتماعی الزم را چهگونه صورت میتجرید چه

آلیستی ها را باید در فرایندهای مادی یافت نه این که با تمرینات ایدهاین پرسش

ها را خلق کرد. پس پرسش این است که اگر ارزش در ذات کاالها نیست و تاریخاً آن

 گیرد.تولید شده است، با کدام فرایند مادی شکل می

آلیستی را داریم که همان عمل ایدهدر همان اوایل کتاب سرمایه پاسخ مارکس 

دار کاالیی را به بازار عرضه کند که برایش ی کاالیی است. اگر یک سرمایهمبادله

خواسته، نیاز و تمایلی نیست بنابراین کاری که در آن کاالست از نظر اجتماعی 

ست که مارکس در پایان غیرالزم است و در نتیجه هیچ ارزشی ندارد ) این چیزی

انتشارات پنگوئن ـ وینتیج(. این سخن به  131گوید ص. اول در سرمایه میبخش 

کند که غلط مرا متهم میشود )رابرتز بهاین معنا نیست که ارزش در بازار خلق می

ی خاص نگاه من به ارزش این است که ارزشی را که در گویم(. ولی شیوهچنین می

ی نم تا زمانی که تحقق یابد. شیوهدامی بالقوهشود ارزش فرایند تولید خلق می

شود ولی وقتی توانم همین نکته را بگویم این است که ارزش تولید میدیگری که می

رود. در این صورت نیاز داریم یک برایش تقاضایی در بازار نباشد ارزش از دست می

فتد اتئوری مستحکم برای کاهش ارزش تدوین کنیم تا آن چه را که در بازار اتفاق می
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تبیین کند. در نگاه رابرتز کاهش ارزش اصالً وجود ندارد و در جوابی که به من نوشته 

ارزش این است جایی ندارد. با در نظر گرفتن توجه من به ارزش، ناارزش و ضد

کنم انکارناشدنی است بندی نهایی احتماالً مفیدتر است. ولی به هرحال فکر میصورت

ل که با توانایی پرداخت همراه باشد نقش مهمی در که وضعیت خواسته، نیاز و می

کند، تکرار بیان میچه که رابرتز بهکند. اما برخالف آنپایداری گردش سرمایه ایفا می

ام که این گیری بحران باشد. بارها تأکید کردهمعنایش این نیست که تنها عامل شکل

)بعضی اوقات و نه  ی مهم در گردش سرمایه است که کاهش ارزشلحظه یکتنها 

 تواند اتفاق بیفتد.همیشه، به شکل بحران( می

گویم رابرتز اصرار عجیبی دارد که مرا جزو هرگاه من از این موضوعات سخن می

ی مصرف ناکافی معرفی کند. این مارکس بود نه من که نوشت مدافعان نظریه

است و اگر من از  در نزول قدرت خرید طبقات کارگری نهفته« ی واقعی بحرانریشه»

طور ی ظریفی در مخالفت با کسانی است که بهکنم نکتهمارکس نقل می

گویند. بحث من این است که بحران به ناپذیری از نرخ نزولی سود سخن میپایان

شود. نرخ نزولی سود و سقوط تقاضای های مختلفی پیدا میشکل و شیوه

ام که طور گذرا اشاره کردهاست )بهکندگان دو مورد از چندین توضیح بحران مصرف

بسیار  2008-2007که اتفاقاً به بحران  1857و  1847های مارکس دراشاره به بحران

دهد بدون این عنوان بحران مالی و بحران بازرگانی توضیح میشبیه است بحران را به

 باشد(. ای کردهکنندگان اشارهکه به نرخ نزولی سود و یا ناکافی بودن تقاضای مصرف

ی مخالفت من با تفاسیری که به شکلی انحصاری تولیدگرایانه )اشاره

گیری ای مشابه اظهارات رابرتز( به این دلیل است که تمام تاریخ شکلگرایانهتقلیل

زند )بگذریم از نیروهای ها، نیازها و امیال را در تاریخ انباشت سرمایه کنار میخواسته

تر از همیشه اخت(. معتقدم که ما باید به این وجوه بیشی توانایی پردکنندهتضمین

توجه کنیم. معنای این نظر اصالً این نیست که کارهایی را که در سپهر فرایند کار و 

کم گرفته، شود دستچنان میی طبقاتی در سپهر تولید شده و همیا دراهمیت مبارزه

ند با مبارزه بر سر تحقق، توزیع کنم. اما باید این مبارزات را در پیوانکار یا رد می

)زهکشی رانتی، سلب مالکیت به خاطر بدهی(، بازتولید اجتماعی، مدیریت مناسبات 
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زنده با طبیعت، و هدایای مجانی طبیعت و فرهنگ بررسی کرد. در مبارزات ضد 

اند و تأکید دارم که ما باید درکنار ای داشتهداری اخیر این وجوه نقش برجستهسرمایه

ی کلیدی ی طبقاتی در نقطه تولید را حلقهوه سنتی چپ مارکسیستی که مبارزهوج

کنم داند، این وجوه را خیلی جدی بگیریم. از همین روست که فکر میمبارزه می

عنوان ارزش دهم و تعریف سرمایه بهنموداری که از گردش سرمایه به دست می

آوردی که از مورای کات در گفتی این ناند. عجیب است که همهدرحرکت بسیار مهم

 شوند!!رد می« واراستدالل دایره»عنوان اسمیت آمده است به

های جالب دهد بلکه راهاین دیدگاه نه فقط نکات مورد اختالف را نشان می

ی مبارزه بر سر کار کند. دیدگاه مارکس دربارهتر باز میای برای پژوهش بیشتازه

تر کردن ارزش رات تکنولوژیک و سازمانی را برای بیشروزانه و نیروهایی که تغیی

وابسته اند. درسرتاسر « قوانین قهرآمیز رقابت»برند همه به اضافی نسبی به پیش می

کتاب سرمایه این واژه در موارد مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. ولی این نیروها 

در بازار البته! اگرنیروهای  دهد؟شوند و اثرشان کجا خود را نشان میدرکجا بسیج می

درستی بفهمیم که در سپهر تولید )و یا توانیم بهبازار نقش خود را بازی نکنند ما نمی

گذرد. این قوانین قهرآمیز رقابت در بازار است که بازتولید اجتماعی( چه می

ه تر شدن کار روزانکند یا باعث طوالنیگذاری مجبور میداران را به سرمایهسرمایه

 شود.می

گونه تجرید ارزش را سامان جا است که مارکس چهاما این نکته ریشه اش آن

» دهد که در واقع به نظر مارکس یک مناسبات اجتماعی است، در نتیجه، می

گونه که گفتاورد مورای اسمیت آن« واقعی»و « آنی»است و نه « غیرمادی ولی عینی

شان است و حتا مادیت زمخت وجود مادی ارزش کاالها دقیقًا خالف»کند. ادعا می

(. 138)مارکس، سرمایه، جلد اول، ص « یابداش راه نمییک اتم ماده نیز به ترکیب

ی یک فرایند مادی تاریخی است. بررسی مارکس از ارزش نه حاصل تفکر که نتیجه

بنای صعود شود که سنگاشکال معادل و نسبی ارزش به تعمیم مبادله منجر می

کننده است که در بازار عمل کند و این هنجار ی هنجاری تنظیممثابهبهارزش 

ی تولید و ی ارزش است که سپس نه فقط دربازار که حتی درعرصهکنندهتنظیم

شود. این یک حرکت دیالکتیکی محض است بازتولید اجتماعی بر رفتارها حاکم می
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شویم. تنها به این ه میدهد و در کارهای مارکس با آن مواجکه مارکس انجام می

ای را تولید گونه کارگران سرمایهتوانیم بفهمیم چهعنوان مثال میطریق است که به

گونه هرکدام از شود و چهگردد و بر آنان مسلط میها برمیکنند که سپس به آنمی

 توانیم زندانی تولیدات خودمان باشیم )دانشگاهیان هشیار باشید!!(ما هم می

 

کند تا تقاضای ی کاربردی که رابرتز استفاده میباالخره اجازه بدهید به نمونه

تردیدی نیست که این پرسش  درصد برساند اشاره کنم. 30درصد به 70نهایی را از 

ی کاالها بررسی کنیم )در گونه مبادالت ارزشی را در زنجیرهدشواری است که چه

ی رهزنجیی ی جالبی هست از استاروستا دربارهنوشته 2011پود سال ی آنتینشریه

(. ولی وضعیتی را مجسم کنید که سنگ آهن را از کاالیی و تئوری ارزش مارکس

کنیم و کمپانی صاحب معدن ارزش و ارزش اضافی تولید شده را معدن استخراج می

بخشد و بعد کمپانی تولید فوالد هم با فروش آن به کمپانی تولید فوالد تحقق می

ی که با فروش فوالد به کارخانهتر تولید کرده ارزش و ارزش اضافی بیش

سازی هم ارزش و ارزش ی اتوموبیلیابد و سرانجام کارخانهسازی تحقق میاتوموبیل

کنندگان نهایی که خواهان اتوموبیل تر را با فروش اتوموبیل به مصرفاضافی بیش

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-8330.2009.00753.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-8330.2009.00753.x
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آورد. ارزش هستند و به آن نیاز دارند و توانایی خریدش را هم دارند به دست می

ی پیشین است. فرض کنید که شدهوموبیل در پایان شامل تمامی کار مجرد انباشتات

خواهد در ی نهایی قادر به خرید اتوموبیل نیست یا اصوالً اتوموبیل را نمیکنندهمصرف

رود )کاهش ارزش(. در عمل، شده از دست میهای انباشتی همه این ارزشنتیجه

ها ممکن است مدتی طول ی پرداختیرههمان طور که مارکس مشاهده کرد زنج

ی ارزش تولید شده شود همهآمدهایش معلوم شود ولی وقتی چنین میبکشد تا پی

 شوند.ها محو میی فعالیتدر رنجیره

های متعددی را در نظر گرفت. ولی وقتی برای فوالد توان سناریوالبته که می

ازها خواستار انباشت فوالد نیستند. بها و سفتهکس به غیر از احمقتقاضا نباشد هیچ

آید بر سر ارزش چه خواهد آمد نگاه به این ترتیب وقتی که این مشکالت پیش می

گذاری در ابزارهای تولیدی مستقل از آید که گویی سرمایهرابرتز این گونه به نظر می

البته که  تواند بدون توجه به شرایط بازار نهایی اتفاق بیفتد.تقاضای نهایی است و می

گذاری هم داریم که ممکن است با درنگ زمانی متفاوت صورت انواع دیگر سرمایه

ها در شهرسازی که با ها( مثل مازاد تولید چینیی ثابت یا زیرساختبگیرد )سرمایه

ای از های خاص خودش را دارد )خالصهدوبرابرکردن بدهی انجام گرفت و پیچیدگی

ی ام(. ولی نمونهنون عقالنیت اقتصادی به دست دادهآن را در فصل پایانی کتاب ج

ربط یا دهد تحقق و سیاست تحقق بیعنوان شاهدی که نشان میکاربردی رابرتز به

 معناست.ی اصلی تولید فرعی است، به گمان من کامالً بیدرمقایسه با نکته

پول و  یای دربارههای پیچیدهها به کنار، ما تازه باید به پرسشی اینهمه

ی ارزش پاسخ گیر در پیوند با نظریهی بهرهسیاست توزیع در کنار گردش سرمایه

وضوع ها بهتوانند ارزش تولید کنند؟ روشن است که آنها میبدهیم. آیا بانک

 اند؟فرعی عوامل صرفاً  هاآن آیا …اندتولیدکنندگان بازنمایی ارزش
 

 پیوند با متن انگلیسی:
Michael Roberts ,David Harvey’s misunderstanding of Marx’s 

law of value 

https://thenextrecession.wordpress.com/2018/04/02/marxs-law-of-value-a-debate-between-david-harvey-and-michael-roberts/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/04/02/marxs-law-of-value-a-debate-between-david-harvey-and-michael-roberts/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/04/02/marxs-law-of-value-a-debate-between-david-harvey-and-michael-roberts/
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های ی هزینهواسطهها بهجا آشکار است. خانوادههای بحران مسکن در همهامروز نشانه

ها و سازیخانمانی رو به افزایش است. تخلیهفشار هستند. بیزندگی تحت

شدگی و عدم استطاعت اگیر است. جداسازی و فقر همراه با جاکَنها فرشکنیرهن

ی ی شهرهای امروز شده است. محالت شهری و پیرا شهری با توسعهمشخصه

گرفته که در هایی شکلگیرند که با تصمیمخوش دگرگونی قرار میای دستسوداگرانه

هرهای کوچک و ی زمین اتخاذشده است. شطرف کرههایِ آنرئیسههای هیئتاتاق

 کنند.تر برای بقا تقال میشهرهای صنعتی قدیمی

در آمریکا، بحران مسکن خصوصاً در نیویورک حاد است. این شهر در قیاس با 

خانمان بیشتری دارد. بیش از نیمی از هرزمانی پس از رکود بزرگ ساکنان بی

نشین شدن و انشدگی، اعیخانه را ندارند. جاکَنخانوارها توانایی پرداخت کرایه

[ دو حامی متمایز سیستم مسکن نیویورک ـ مسکن 1سازی فراگیر است.]تخلیه

 اجتماعی و تنظیم خانواده ـ درخطر هستند.

اما مشکالت مسکن منحصر به نیویورک نیست. فقرِ سرپناه مشکلی در سراسر 

متحده تهای استاندارد استطاعت، ایالتی از ایاال[ بر طبق سنجه2متحده است.]ایاالت

ی پرداخت وقت از عهدهنیست که کارگری با حداقل دستمزد برای یک شغل تمام

خوابه برآید. در سراسر ایالت متحده نزدیک به اتاقی تککرایه یا مالکیت یک خانه

پردازند، نیمی از تمام خانوارهای مستأجر مبلغ ناپایداری از درآمدشان را اجاره می

ی شهرهای بزرگ رود افزایش یابد. این امر فقط مسألهرقمی که فقط انتظار می

درصد از خانوارهای روستایی، که نزدیک به نیمی از تمام مستأجران  30نیست. حدود 

 [3آیند.]ی مسکنِ خودشان برنمیی هزینهشوند، از عهدهروستایی را شامل می

لو، درواقع بحران مسکن در مقیاس جهانی است. لندن، شانگهای، سائوپائو

رو ی شهرهای اصلی با منازعات ساکنانشان روبهبمبئی، الگوس، درواقع، کمابیش همه

ها فراگیر شدگیها و جاکَنهای اجباری، اخراجسازیها، تخلیهخواریهستند. زمین

ی زمین، بسته به ها در سراسر کرهخانماناست. به گفته سازمان ملل، جمعیت بی

میلیون تا یک میلیارد  100تواند از شده است، میریف خانمانی چگونه تعکه بیاین

 یک از بیش –میلیون خانواده  330صورت جهانی اند که بهنفر باشد. تخمین زده

 برخی[ 4.]هستند شایسته یا استطاعت قابل مسکن یافتن از ناتوان -انسان میلیارد
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ساکنانی که در  هاییشدگجاکَن اخیر، هایدهه در که، است آن از حاکی هاپژوهش

وساز روی داده است در مقیاسی است که با ی توسعه، استخراج و ساختنتیجه

سال گذشته  15کند. تنها در ها برابری میهای ناشی از فجایع و جنگشدگیجاکَن

های توسعه جاکَن واسطه پروژهمیلیون نفر به 100در چین و هند، برآورد شده 

 [5اند.]شده

شده باشد، صورت گسترده به رسمیت شناختهان مسکن بهحتی اگر وجود بحر

 باشد معلوم کهاین به رسد چه  –درک عمیقی از چرایی رخ دادن آن وجود ندارد 

 از مسکن سیستم اگر که است این مسلط دیدگاه امروز. کرد چه باید اشدرباره

ای جداگانه هنجهس مدد به تواندمی که است موقتی بحرانی امر این است، پاشیدههم

و هدفمند برطرف شود. در مباحثات جریان مسلط، اصطالح مسکن معموالً در قالبی 

شود و ای فنی دیده میچشم مسألهشود. تأمین مسکن کافی بهمایه فهمیده میتُنُک

وساز بهتر، شوند: فناوری ساختوجو میتمهیدات تکنوکراتیک برای حل آن جست

های جدید مدیریت، نرخ باالتر مالکیت تر، تکنیکهریزی کالبدی هوشمندانبرنامه

  تری از مقررات کاربری زمین. مسکن رامسکن ، قوانین زونینگ متفاوت و میزان کم

. دانندمی اقتصاددانان یا معماران ساختمانی، هایشرکت مانند متخصصانی جوالنگاه

شود. اما نیاز میسیار ب نیز و است ممکن مسکن سیستم در فنی هایسازیبه یقیناً

 تر از آن است.بحران مذکور عمیق

سیاسی.  -ای اقتصادیمثابه مسألهنگریم: بهتر میما مسکن را از منظری وسیع

 نزاع ماحصل همیشه مسکن سیستم شکل که معنا این به –امر اسکان سیاسی است 

نش باب ک در را هاییپرسش ضرورتاً مسکن. است مختلف هایگروه و طبقات میان

گیری امر ی شکلحال نحوهکشد. بااینتر پیش میدولت و سیستم اقتصادی گسترده

ماند. کتاب حاضر درصدد های اجتماعی اغلب پنهان میاسکان توسط ستیزه

 هاست.پرتوافکنی بر آن

ی مسکن امروز آماج حمله است. مسکن میان چند نزاع اجتماعی مسأله

عنوان فضای شان، تضادی است میان مسکن بهرینتزمان گیر افتاده است. سرراستهم

 مثابهبه مسکن میان تضادی –عنوان ابزاری برای سودبریاجتماعیِ زیسته و مسکن به
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تر، مسکن موضوع کشمکش . از منظری گستردهمستغالتعنوان و مسکن به خانه

 های سیاسی است. از منظریهای متفاوت، منافع اقتصادی و طرحمیان ایدئولوژی

ی طبقاتی سرچشمه های جامعهها و ستیزهتر، بحران مسکن از نابرابریبازهم گسترده

 گیرد.می

شوند از منازعات مسکن در شهری هایی که اکنون آورده میبسیاری از مثال

تر است: نقش [ اما هدف ما وسیع6شناسیم: نیویورک.]است که ما آن را خوب می

ناپذیر طرزی اجتنابی معاصر. مسکن بهمسکن درون سیاست، اقتصاد و جامعه

کشد. داری پیش میی سرمایهمسائلی را پیرامون قدرت، نابرابری و عدالت در جامعه

بنابراین بخش اعظمی از این کتاب درصدد کمک به بهبود زبانی است که به مدد آن 

د. گیرهای امر اسکان را به پرسش میعدالتیشود و بیمنازعات مسکن فهمیده می

سازی، سیاسی نظیر کاالیی-خواهیم بر بحث پیرامون فرآیندهای اقتصادیمی

کوشیم درک چنین میبیگانگی، استثمار، ستم و آزادی تمرکز مجددی بکنیم. هم

انتقادی از بازیگران و نیروهایی را بپرورانیم که نظام مسکن را در گذشته و حال تولید 

 اند.کرده

 ی مسکنطرح دوباره مسأله

 1872های اقتصادی ـ سیاسی مسکن را انگلس در سال رح کالسیکِ جنبهش

ی این حقیقت که شرایط مسکن کارگران صنعتی نگاشت. در آن زمان، کسی درباره

نامید پرسشی در « ی مسکنمسأله»چه انگلس کرد. آنناپذیر است مناقشه نمیتحمل

 باید چه و  داشت رسیدی کارگر به شرایطی که این باب بود که چرا مسکن طبقه

 [7.]شود انجام اشدرباره

نفسه بدبین بود. ی مسکن فیاندازهای منازعهطورکلی درباره چشمانگلس به

کرد مشکالت ی اصالح مسکن، استدالل میهمراه با نقدِ اقدامات بورژوایی درزمینه

شود که منتج تر و فراوانی فهمیده شرور فرعی، کوچک»ای از عنوان پارهمسکن باید به

[ انگلس چنین نتیجه گرفت: 8«]داری کنونی است.ی تولید سرمایهاز شیوه

دارانه کماکان وجود داشته باشد، امید داشتن به ی تولید سرمایهکه شیوهمادامی»

ی اجتماعی دیگرِ اثرگذار بر ی مسکن یا هر مسألهحلی جداگانه برای مسألهراه
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ی زعم انگلس، منازعات مسکن زاییدهبه [9«]سرنوشت کارگران حماقت است.

توان به مشکالت رو تنها به مدد انقالب اجتماعی میی طبقاتی بود. ازاینمنازعه

 مسکن پرداخت.

ی طبقاتی را از انگلس ی مسکن در ساختار جامعهشدگی مسألهی حکما ایده

میان قدرت  ی مسکن داللت بر آشکار شدن ارتباطاتوام گرفتیم. امروز طرحِ مسأله

ی اسکان دارد. پرسش مذکور به معنای مورد سؤال قرار دادن این اجتماعی و تجربه

است که مسکن برای چه و برای چه کسانی است، چه کسی کنترل آن را دست دارد، 

ی مسکن دال بر دارد. مسألهکند، بر چه کسانی ستم روا میچه کسانی را توانمند می

شده داری نئولیبرال جهانیرد مسکن در بطن سرمایهمورد سؤال قرار دادن کارک

 [10است.]

ها نیست. ی سایر منازعهحال اکنون مبارزات مرتبط با اسکان فقط زاییدهبااین

ی های مسکن بازیگران سیاسی مهمی در مورد حقوق خودشان هستند. مسألهجنبش

نظام مسکن حال شکل حل نباشد. بااینداری قابلبسا درون سرمایهمسکن چه

 تواند تأثیر بپذیرد، اصالح شود و تغییر یابد.می

پرداز اجتماعی در فهم نقش سیاسی مسکن و پتانسیل تغییر هنری لوفور نظریه

منتشر شد  1968که در سال  حق به شهر  رساند. لوفور در کتابآن به ما یاری می

نبود. یک  کند شورش صنعتی یگانه نیرو برای دگرگونی اجتماعیاستدالل می

[ نظر به تغییر 11پذیر بود.]برای انقالبی کردن جامعه امکان« استراتژی شهری»

ی شهری، پرولتاریا صنعتی دیگر یگانه عامل تغییر کردن ماهیت کار و ماهیت توسعه

ی انقالبی نبود، حتی دیگر عامل تغییر انقالبی اصلی هم نبود. لوفور مدعی وجود سوژه

تشبث « ساکنان شهری»کن شهری. معموالً لوفور به سیاست سیاسی جدیدی بود: سا

گیرد و از منظر ای که هر کارگری، به معنای گسترده آن، را در برمیجوید، مقولهمی

 [12شود.]زندگی مرتبط با مسکن و زندگی اجتماعی روزمره نگریسته می

  ی سیاسی به کمکچه دقیقاً ساکن شهری در نقش سوژهی آنلوفور درباره

 متفاوتی روش لوفور حالبااین. دارد مبهم موضعی بخشد خواهد تحقق شهری انقالب

 نیازهای که کشدمی تصویر به را ایآینده او. دهدمی دست به شدن ساکن از
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که فضای اسکان رهاازبیگانگی  ایآینده بود، نخواهد اقتصادی ضرورت تابع اجتماعی

ای که هم برابری و هم تفاوت اصول دهطور گسترده در دسترس خواهد بود، آینبه

 [13ای زندگی سیاسی و اجتماعی خواهد بود.]پایه

سان انقالب شهری لوفور در شرف وقوع باشد خواه نباشد، خواه چیزی به

ی اساسی بهره بگیریم: سیاست مسکن ی وی برای درک یک نکتههاتوانیم از ایدهمی

چه تر از آنیگران و منافع است، بس بزرگتری از بازی بزرگی مجموعهدربرگیرنده

سیاسی متعارفی نظیر تحلیل انگلس  -های اقتصادیمباحثات جریان اصلی یا تحلیل

ی کنند. در روایت ارتدکس، تنها مبارزاتِ واجد اهمیت مبازراتِ دربرگیرندهاذعان می

شیدن به ی حاکم همچنین اغلب نیاز به تحکیم بخاستثمار و ارزش هستند. اما طبقه

حاکمیتش دارد و حفظ توان استثمار کردن تنها یکی از وجوه این امر است. اغلب 

های ایدئولوژیک، اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد که بر شرایط اسکان به ضرورت

 گذارند.توجهی تأثیر مینحو قابل

ی جهانی ـ که وقتی لوفور در حال نوشتن بود تنها داشت شدهدر اقتصاد مالی

ی صنعتی به دست شد ـ مستغالت تسلط جدیدی در رابطه با سرمایهروع میش

های فرعی نیستند. بلکه در حال ی شهری امروز پدیدهآورد. مسکن و توسعهمی

داری جهانی معاصر را شدن به بخشی از فرآیندهای اصلی هستند که سرمایهتبدیل

 برند.پیش می

تری برای بازتولید سیستم تحول ماگر حق با لوفور باشد، مسکن به بخش مه

 مسکن   هایجنبش برای را جدیدی استراتژیک هایافق بساچه که تغییری –یابد می

 .بگشاید اجتماعی تغییر به رسیدن راستای در

 بحران چه کسانی؟

« بحران مسکن»طلبان و کنشگران بیش از صدسالی به عبارت منتقدان، اصالح

مجددًا فراگیر  2008از سقوط اقتصاد جهانِی سال  اند. این عبارت پستشبث جسته

 گیری از مفهوم بحران مراقب باشیم.حال باید در مورد بهرهشد. بااین

ی بحران بر این امر داللت دارد که مسکنِ غیرقابل استطاعت و ناکافی ایده

 امری غیرعادی است ،یعنی انحرافی موقتی از استانداردی با عملکرد مناسب. اما برای
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[ مسکن 14ی کارگر و اجتماعات محلی فقیر بحران مسکن امر عادی است.]طبقه

های تحت سلطه در طول تاریخ بوده است. انگلس دقیقاً این نکته را ناکافی نشانِ گروه

 بیان کرد:

ها اصطالح کمبود مسکن که این روزها چنین نقش بزرگی در روزنامهاین به»
ی کارگر عموماً در مساکنِ ناسالم گیرد که طبقهنمی کند این واقعیت را دربربازی می

کند. این کمبود چیزی نیست که مختص حال یا پرازدحام و ناخوشایند زندگی می
حاضر باشد؛ حتی یکی از مصائبی که خاص پرولتاریای مدرن در تمایز با طبقات 

دیده ستمها تمامِ طبقات ی پیشین باشد هم نیست؛ برعکس، در تمام دورهدیدهستم

 [15]«اند.کشیدهیکسان بابت آن رنج کمابیش بدون به
حال{ ظهور مجدد دیدگان، مسکن همیشه در بحران است.}بااینبرای ستم

گذاران و در سرخط خبرها بیانگر تجارب سرمایه« بحران مسکن»اصطالح 

تی ثبابا بی 2008ی متوسط است که متعاقب انفجار مالی سال های طبقهخانهصاحب

 اسکانِ دور از انتظاری مواجه شدند.

ی بحران مسکن ازلحاظ سیاسی عقیم شده است. گرچه مفهوم بحران از ایده

تواند برای ی انتقادی و کنش رادیکال برخوردار است، میتاریخی بلندباال در نظریه

متحده، گفتمان بحران مسکن اغلب از باب اهداف دیگری به کار گرفته شود. در ایاالت

شود. در بریتانیای کبیر، کاربرده میبه« بازار مسکن»ی دولت در ی مداخلهتخطئه

ریزی محلی، چارچوب بحران در حمایت از های برنامهباهدف نپذیرفتن رهنمون

 شود.های قانونی جدید برای بسازوبفروشان به کار بسته میتضمین قدرت

مل بر شوند معموالً حمیهای مسکن حاد ای که در آن بحرانلحظات ناپیوسته

شوند. اما این شوند که از بیرون بر یک سیستم اساساً سالم حادث میاستثناهایی می

تری را های گستردهی بحران در فضای اسکان گرایشانحرافی ایدئولوژیک است. تجربه

دهد. بحران مسکن دارانه به سمت ناامنی بازتاب و گسترش میدر جوامع سرمایه

دارانه است: ی فضایی سرمایههای اساسی توسعهیر ویژگیپذبینینتایج سازگار و پیش

مثابه یک کاال برای شود؛ مسکن بهمسکن جهت اسکانِ همه تولید و توزیع نمی

ی نابسامانی نظام شود. بحران مسکن نتیجهثروتمند کردن اقلیتی تولید و توزیع می
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د نظر بوده ی کارکردن سیستم به همان شکلی است که ممسکن نیست بلکه نتیجه

 [16است.]

های ایدئولوژیک مفهوم بحران مسکن را کنار بگذاریم. اما این ما باید نسخه

کننده استفاده است. برای آنانی که ناگزیر بودند در شرایط بیگانهعبارت همچنان قابل

تهی نیست؛ بحران مسکن واقعیت روزمره و ظالمانه بزیند، بحران مسکن لفاظی میان

دقیقاً آشفتگی، ترس و ناتوانی را توصیف « بحران»ها خانوار، لیوناست. برای می

 کنند. در حقیقت وضعیت مسکن آنان بحرانی است.ها تجربه میکند که آنمی

رو، هدف ما استدالل کردن برای رفعِ بحرانی موقتی و بازگشتن به وضعیت ازاین

سازیم که ی را برجسته گیریم تا مسیرهایموجود نیست. ما از مفهوم بحران بهره می

های بحرانی ما به گرایششود. شان ذاتاٌ ناپایدار میسیستم مسکن امروزی به وسیله

سوی کنیم تا از این رهگذر توجه را بهداری معاصر اشاره میمسکن تحت نظام سرمایه

 مند این مشکالت جلب کنیم.های مقطعی اما نظامویژگی

 در دفاع از مسکن

ز سیستم مسکن به شکلی که اکنون برقرار است دفاع کنیم، کوشیم اما نمی

چه نیاز دارد مورد دفاع قرار گیرد دفاع است. آنچراکه از بسیاری جهات غیرقابل

عنوان مستغالت. ما به دفاع از مسکن استفاده از مسکن در نقش خانه است، نه به

 د.باید در دسترس همگان باشمندیم که میعنوان منبعی عالقهبه

دهد. مسکن، خانه های مختلف میمسکن معنای چیزهای بسیاری برای گروه

ترین بارِ اقتصادی است برای ساکنانش و مکانِ بازتولید اجتماعی. برای بسیاری بزرگ

ای منبع ثروت، منزلت، سود یا کنترل است. مسکن معنای کار برای و برای عده

نمایند؛ سود کنند و نگهداری مییسازند، مدیریت مکسانی را دارد که آن را می

فروشند و درآمد برای کسانی که در خرند و میهایی که آن را میسوداگرانه برای آن

های مالیاتی کنند. مسکن منبع درآمد مالیاتی و موضوع هزینهگذاری میآن سرمایه

 برای دولت است و بخش اصلی ساختار و عملکرد شهرها است.
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جه کسانی است که در مسکن ساکن هستند و از آن توجه ما مستقیماً متو

 مصرف ارزش مبادله، ارزش جایبه برایشان خانه که مردمانی –کنند استفاده می

 .کندمی فراهم

از منظر کسانی که در آن ساکن هستند، مسکن طیف کاملی از کاالهای 

گانی رساند. مسکن ضرورتی همی ظهور میاجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به منصه

برای زندگی است، از برخی جهات گسترش بدن انسانی است. بدون آن مشارکت در 

ناپذیر است. مسکن بیش بخش اعظمی از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امکان

. کند فراهم را شناسانههستی امنیت و  تواند ایمنی فردیاز سرپناه است، مسکن می

 و فردیت فرهنگی، هویت فردی، عاملیت تائید خدمت در تا دارد پتانسیل مسکن

 عدالتیبی و ستم مکان تواندمی خانگی محیط که بماند گیرد، قرار خالق هایقدرت

 .باشد

چشم بازتاب بصری و ملموس سازمان ی مسکن همیشه بهشدهفرم ساخته

 روابط و موجود یجامعه ساختار مسکن یشدهساخته فرم  شود.جامعه دیده می

 یدرباره پردازیخیال جهت ایوسیله این بر افزون اما. کندمی کارآش را قدرت

 یمسأله با باید بخشیرهایی جنبش هر. است  بوده هم بدیل اجتماعی هاینظم

 ظرفیت این  وپنجه نرم کند.ر این شکل و خواه در شکلی دیگر دستد خواه  مسکن

 .است مسکن تماعیاج ارزش از بخشی همچنین سیاسی پردازیخیال کردن تحریک

شرط فراغت است. کنترل مسکن شخص شرط کار و هم پیشمسکن هم پیش

روشی برای کنترل نیروی کار شخص و همچنین وقت آزاد شخص است. بیش از هر 

های قلمِ دیگر مصرف، مسکن روشی را که افراد با یکدیگر، با اجتماعات و جمع

کند به فرد کجا و چگونه زندگی می کهدهد. اینتر تعامل دارند سروسامان میبزرگ

تواند روابط میان دیگر دهد و میای رفتار دولت با او را شکل میکنندهطرز تعیین

های اجتماعی را تسهیل کند. هیچ کاالی مدرن دیگری جهت شهروندان و جنبش

 ها و سیاست چنین اهمیتی ندارد.ها، فردیتدهی شهروندان، کار، هویتسازمان

 و اجتماعی بعد اش،شمولهمه ضرورت اش،بخشیزندگی –از مسکن این وجه 

 عنوانبه ما چالش. دارد کردن دفاع به نیاز که است -خانه مثابه به اشهویت
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کنندگان در منازعه بر سر مسکن فهمِ دالیل و نتایج ن و مشارکتساکنا تحلیلگران،

 حمله چندبعدی به مسکن است.

سیاسیِ مسکن است -تقادی از ماهیت اقتصادیهدف ما فراهم آوردن فهمی ان

هایی را بپرورانیم که برای پرداختن به تر کنشکه بتوانیم دلیل برجستهچنان

 شود.های امروزی مسکن و آینده نیاز میبحران

 

ریزی شهری پیتر مارکوزه، فرزند هربرت مارکوزه، استاد ممتاز برنامه

ی علوم س شهری و استاد مدرسهشنادانشگاه کلمبیا و دیوید مادن جامعه

 اقتصادی لندن است.
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Politics of Crisis (Verso Books, 2016) 
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 گوید.سخن می

[14 ] See Peter Marcuse and W. Dennis Keating, “The 

Permanent Housing Crisis: The Failures of Conservatism and the 

Limitations of Liberalism,” pp. 139–62 in Bratt, Stone, and 

Hartman, A Right to Housing. 
[15 ] Engels, The Housing Question, 17, emphasis in original. 

گونه که باید کار وجود دارد نه چون سیستم آن خانمانی مقایسه شود با: )بی [ 16]

 کند.(گونه که باید کار میکند بلکه چون سیستم آننمی
from Peter Marcuse, “Neutralizing Homelessness,” Socialist 

Review 88.1 (1988), 93. 
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 گفتارپیش
ناپذیر ی دوم قرن حاضر، در مواجهه با تخریب ترمیمانسان معاصر در دهه

رو شده که امکان ای زیست مدارانه روبهبومی، دوباره با عارضهمحیطی و زیستزیست

ی زمین و موجودات زنده اش را به پرسشی یدار هستی انسانی و بلکه کل کرهتداوم پا

ی زیست مبرم تبدیل کرده است. آخرین باری که بشر با چنین شدتی با بحران ادامه

ای برسر مردم ی قرن بیستم و از پس بارش بمب هستهدرگیر شده بود، درنیمه

 وروی بود.ای آمریکا و شهیروشیما، و در پی آن رقابت هسته

ی حیات ی بشری و امکان ادامهپذیری جامعهسان امروز آسیبزمان هم بهدرآن

انسان « اصالت»زندگی و چالش « معنای»به بحرانی معرفتی و معیاری برای سنجش 

توسط اندیشمندان « ای دارد؟آیا بشر آینده»هایی همچون: تبدیل شدهه بود. پرسش

کرد و بدان تشبیه می« معمایی»خود هستی را به  بزرگی مثل برتراند راسل، غالباً

 نگریست.ی تردید میدیدهبه

های اجتماعی تبدیل کرد، ظهور جهانی جنبش« امید»چه تردیدها را به اما آن

ای های هستهنوینی بود که خواهان صلح پایدار، تعیین سرنوشت و حذف نیروگاه

گیری جنبشی ، دوباره شاهد شکلمحیطیبودند. امروز نیز با تشدید انهدام زیست

های حیوانی و گیاهی، و نیز پاالیش ایم که احیای آب، خاک، هوا و گونهجهانی شده

 اند.های خود قرار دادهی درخواستآلودگی جوامع بشری را سرلوحه

ای فوکوشیما و پخش درعین حال، درپی سونامی ژاپن و تخریب نیروگاه هسته

محیط زیست که توسط کارشناسان چندین برابر هیروشیما  وسیع مواد رادیواکتیو در

انسان توسط  کیهمان اندازه احمقانه است که تملک توسط افراد به نیزم یکره یخصوص تیمالک»
 یمجموعه جوامع موجود، مالکان کره یملت و حت کی یحت ایاجتماع،  کیکل  ی. حتگرید یانسان

به  ترافتهیبهبود یطیرا درشراآن دیبایو م داننیها صرفاً ساکنان و دارندگان زم. آنستندین نیزم

 (۹۱:  ۳ ه،ی)کارل مارکس، سرما« منتقل سازند. یبعد یهانسل
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ای با جنبش محیط های پیوند جنبش ضد هستهبرآورد شده است، شاهد ایجاد زمینه

 ایم.زیست شده

توان به است که می« خرد عمومی»ی کنش جمعی و واسطهدرنهایت فقط به

ی طبیعت امید بست. ستیز و احیای توان زادآوری و خودپاالیهای طبیعتمهار قدرت

طور عام که بههای اجتماعی، با اینجاست که خود این حرکتاما مشکل این

های متفاوت و حتی متناقضی هستند. درخواست مشترکی دارند، شامل گرایش

های معینی از بند به تعابیر و دیدگاهها، دانسته یا نادانسته، پایهرکدام از این طیف

ها و ن هستند که درتعیین مسیر و سرنوشت این جنبشطبیعت، جامعه و نقش انسا

 کنند.سزایی ایفا میها نقش بهامکان موفقیت آن

اند، موسوم شده« های ژرفاکولوژیست»طور نمونه، درمیان کسانی که به به

ای انتزاعی که انسانِ نوعی را مسئول هایی وجود دارند که با حرکت از گزارهجریان

مدارانه رسیده اند و بانفس هرگونه د، به خاستگاهی پسا ـ انساندانتخریب طبیعت می

ستیزند. برخی از آنان یابی آن، مینظر از ماهیت و جهتی اجتماعی، صرفتوسعه

)اکوتوپیا( و حتی به حذف جمعیت « طبیعی»بازگشت به نوعی زندگی بدوی و ظاهراً 

 اند.روکرده«( اکوتاژ)»شهری 

هایی قرار دارند که خود از تبار نظری «سیالیستاکو سو»سوی طیف، در آن

ناهمگونی برخوردارند که با یدک کشیدن نام سوسیالیسم، و نیز کارل مارکس، 

ی نامشروط های تاریخی را دوباره بیازمایند. آنان کماکان بر توسعهخواهند آزمودهمی

ترین خود بزرگ که درنزد مارکس انسانورزند، غافل از آناصرار می« نیروهای مولد»

، بدون توجه به «کار تعاونی»جانبه بر ی یکبخش و مولد بود. تکیهنیروی هستی

« مالکیت خصوصی»ی تعاون، و یا حذف سرشت خود کار واهمیت خصلت آزادانه

ی کار ی بنیادین اجتماع آینده، بدون تبیین و نقد ماهیت بیگانهعنوان شاکلهبه

های طبیعی درخالل فرآیند ها و سازهبا طبیعت و داده ی تعاون انسانانسانی و نحوه

های فرجامی هستند که بر بدنه و ذهنیت جنبشهای نظری بیکاری، ازجمله گرایش

 کنند.سنگینی می« مترقی»

های انسان امروزی به ست که درپرتو حساسیتی نوشتار کنونی اینانگیزه

با یک بازنگری ضرورتاً اجمالی از دیدبانی کردن محیط زیست و تکاپوی بهسازی آن، 
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ی وی را برای زمان حاضر فلسفه« سبز»سپهر اندیشگی مارکس، تا حد ممکن بُعد 

 برجسته سازد.

 دموکریتوس یا اپیکور؟

ازخود برجای « ی طبیعتفلسفه»که اثری تحت عنوان کارل مارکس بااین

اش انسان، پهر اندیشهنگذاشته است، چنان انقالبی در خود فلسفه ایجاد کرد که در س

ای که وی طبیعت، تاریخ و جامعه در کلیت نوینی گردآوری شدند که فقط در آینده

 رسند.نامید به یگانگی بالفعل می« قلمرو حقیقی آزادی»را آن

برخوردار است اما با « نگرآینده»ی تفکر مارکس از سرشتی دراین منظر، شیرازه

به یک « بازگشت»وجهی فراتاریخی و همچون هرا ب« آینده»هایی که آلیستایده

کنند، هیچ وجه مشابهتی ندارد. این پندار سمج و به سنت مبداء تخیلی تعریف می

گردد، از یگانگی های جهانی بازتولید میها و افسانهدرآمده که مرتباً توسط اسطوره

که بقای آلی ساخته ، ایده«انسان طبیعی»واسطه و بدوی انسان و طبیعت، یا بی

 کند.وجو میبه چنان مبدایی جست« رجعت»طبیعت و سعادت بشر را درگرو 

خاطر شود که هنوز بهانسان می« معصومیت»این مبداء تصوری شامل دوران 

، خویشتن را به تباهی نکشانده بود. در جهان مدرن «دانش»برچیدن میوه از درخت 

ی شد که دربرابر توسعه بازسازی« هارومانتیک»ی بازگشت توسط این ایده

زدایی از طبیعت و فروپاشی جوامع زراعتی، ی اروپای صنعتی و افسونگسیختهلجام

 گرایی تجریدی شدند.پرچمدار نوعی طبیعت

گذاری کرده باشد، که مبانی نظری خود را پایهمارکس حتی پیش از آن

رومانتیکی در ، این حرکت ۱۸۴۲سال به« مکتب تاریخی قانون»درگفتاری درسنجش 

« پوزیتویسمی غیرمنتقدانه»گرایانه و عنوان روندی واپسسیمای گوستاو هوگو را، به

عنوان حالت حقیقی وضعیت طبیعی را به»تشخیص داده بود. پیروان این جریان 

مردم در وضعیتی  که شودمی تصور طوراین …کنندطبیعت انسانی برآورد می

 )۲۰۲:  ۱)مجموعه آثار، « اند.د بودهمن، از حکمتی نخستین بهرهطبیعی
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ی عنوان شاکله فلسفهاما برای آشنایی بهتر با مارکس و ادراک مفهوم آزادی به

 ۲۰ی دکترای وی آغاز کرد. مارکس در سن نامهباید از پایانطبیعت او، درواقع می

ان تحت عنو ۱۸۴۱اش را آغاز کرد و سه سال بعد، در سالگی پژوهش حول پایان نامه

به اتمام رسانید. با اینکه بررسی « ی طبیعت دموکریتوس و اپیکورتفاوت بین فلسفه»

ست که ی کالم مارکس ایناین پایان نامه درظرفیت این نوشتار نیست، چکیده

ای «وهله»عنوان آل را فقط بهورزد و ایدهتکیه می« صرفاً به بُعد مادی»دموکریتوس 

چه در اپیکور جاودانی و عظیم است در این امر آن»کند. اما از واقعیت ادراک می

( ۴۱۵: ۱)مجموعه آثار، « دهد.نهفته است که وی شرایط را به مفاهیم ترجیح نمی

ه برای سازد در حالیکرا برجسته می« آزادی مطلق ذهن»مارکس در اپیکور 

طور کل اتم، یگانه نمود عمومی و عینی بررسی آمپریک طبیعت به»دموکریتوس 

ی هستی انحراف حاصل از روش مقیدشده»ی اپیکور ( اما فلسفه۷۳)ص « است.

است. « خود حرکت مطلق»گردد که همان می« روح اتم»و موفق به تبیین « کندمی

از فلسفه ناراضی »( دموکریتوس که یک دانشمند شناخته شده بود ۵۰جا، ص )همان

نامیده « دشمن علم»که حتی  درعوض، اپیکور« کند.شده به دانش مثبت روآوری می

« وضع موجود»بوده، به فلسفه رو کرده، نافی « گراییتجربه»شده بود، معارض 

 شود.می

ی مارکس تعارض دموکریتوس و اپیکور در اساس در رابطه بین تفکر و دیدهبه

با اختیار، تعیین سرنوشت و « جبرگرایی»هستی است که در تضاد بین علیت و 

این دو فیلسوف که علمی واحد )یعنی »قول مارکس یابد. بهور میتبل« آزادی ذهن»

کردند، در تبیین حقیقت، یقین، انطباق و پیاده وجهی مشابه تدریس میفیزیک( را به

 (۳۸)ص « کردن این علم و کلیت رابطه بین تفکر و واقعیت تضادی فاحش داشتند.

« اتم»یم حرکت در چگونگی تفه« دو گرایش»ی این کنندهی تعیینوهله

که هردوی شود. بااینی جهان موجود نمایان میترین عنصر سازندهعنوان بنیادیبه

ها در خالء بودند، اپیکور ی اتم«دافعه»و نیز حرکت « سقوط مستقیم»ها معتقد به آن

نامد. او در این می« انحراف از خط مستقیم»را قائل به حرکت سومی است که آن

و اصالت وجود « هستی نسبی»، نفی «آزادی»ی جبری، وهله از سقوط« انحراف»

تشبیه کنیم، و فرد را به « خط مستقیم»کند. اگر تقدیر را به یک را ادراک می« فرد»
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ی انحالل و منزله، به«خط»به یک « نقطه»ی اپیکور، امتداد آن دیده، به«نقطه»یک 

 حذف فردیت است.

بالفاصله به آگاهی فرد انسانی انتقال  اپیکور این انحراف از خط مستقیم را

کند. اما برخالف دهد که دربرابر واقعیت موجود ایستادگی کرده، با آن مقابله میمی

که برای اپیکور رجحان قائل است، نسبت به وی نیز نگرشی تصور رایج، مارکس با این

که ش از آنپی« روشنگری»ی کند. تشبیه کردن اپیکور به اندیشهنقادانه اختیار می

است. « فردیت انتزاعی»ی نقد مارکس از سویه باشد، دربردارندهی تمجیدی تکنشانه

یعنی ارتباط با سایر افراد رها « هستی نسبی»نظر مارکس، فردی که خود را از به

که معارض باشد، با این« وجود درخودی ناب»ساخته باشد، و استقاللش درحکم 

جسته است. لذا « انحراف»انصراف یا « کل هستی» انقیاد هستی است، درواقع از

سازی داند که درآن حرکت خود ـ تعیینِ سرنوشتمی« اتمی»مارکس روش اپیکور را 

 شود.نمودار می« فردیتی منزوی»در قامت 

« فرد خودکفای خودآگاه»شود، این ی طبیعی مربوط میجا که به فلسفهتا آن

عنوان اصلی حقیقی قلمداد کرده، با را به خود»گاه خویش خروج کرده، از عزلت

( پس ۷۱جا، ص)همان« خیزد.طبیعت که ساحتی مستقل یافته است، به مقابله برمی

ی اپیکور است که در برابر جبر کور و فلسفه« اصل مطلق»فردیت انتزاعی درواقع 

 ها به جامعیت نرسیده است.جمعیت تحمیلی، در تعاونی آزادانه با سایر انسان

یافته باشد، تنها با نفی کل جهانِ « شمولیتی انتزاعی»خودآگاهی فردیتی که 

جا نماید. در ایناقدام می« انهدام واقعیت طبیعت»واقع به تأیید خویش رسیده، و به 

فردیت »قول مارکس طبیعت است. به« بودگی-نا»یا « عدم وجود»درحکم « عقل»

( لذا اپیکور ۶۲جا، ص)همان« وجود. تجریدی، آزادی از وجود است، نه آزادی در

ی عهد عتیق و پرستش طبیعت که فاقد عنصری ذهنی بود، ذهنیتی برخالف فالسفه

ی ، دربردارنده«دیالکتیکی که درخود نهفته دارد»رغم نشاند و بهفاقد عینیت را برمی

هدایت نمی « عینیت»را به یگانگی با « ی متفکرسوژه»تناقضی چشمگیر است که 

 مند باشد.د، هرچند که خود این عینیت منقسم و تناقضکن
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خودی کند که هدف روش تحلیلی وی نه دانش طبیعت بهاپیکور مآالً اذعان می

ست که ذهن خود، که آرامش و نشاط خودآگاهی است. درعوض مارکس برآن

فلسفی، خود  کنش»آورد. اما این اندیشمند، پس از آزاد شدن به انرژی عملی رو می

است که هستی فرد را ازطریق ذات، و واقعیت معین را  نقدنظری است. این 

 (۸۵جا، ص )همان« سنجد.ی ایده میواسطهبه

 

 

 نقد ادراک فوئرباخی از طبیعت
ای «سکته»ی لحاظ معرفتی، تعبیر مادی صرف از مارکس و طبیعت نشانهبه

طور که خود مارکس شود؛ درست هماننمودار می متدمغزی است که در جدایی از 

« فرآیند تاریخی»نقصان تفسیر فوئرباخ از مادیت و طبیعت را به منتزع شدن از 

های ابژه»کند که فوئرباخ ابراز می« تزهایی درباره فوئرباخ»دانست. وی در مربوط می

« سوبژکتیو»طور کند. لذا طبیعت را بهاستنباط می« های فکریحسی را جدا از ابژه

 داند.را عینی نمی« کنش انسانی»ند، یعنی کادراک نمی

عمومیتی نهانی و خرفت که افراد »را س آنمارک که فوئرباخ درمنظر «بشر نوع»

ی جامعه« فرد منزوی»نامد، همزاد می« سازدوجهی طبیعی متحد میمتعدد را به

ی یک واسطهجا فردیت و جمعیت )نوع بشر( بهمدنی معاصر است. در این

 رسند.به تعامل نمی« انسانی اجتماعی»)کنش عینی/ذهنی( نقادانه، در « پراکسیس»

ی ایده»تراز را همپیروان فوئرباخ مفهوم نوع بشر وی را به اوج برده و حتی آن

های سوسیالیست»گویی به هگل قلمداد کردند. لذا مارکس درحین پاسخ« مطلق

‹ انسانی›این چه »پرسد: د، میفوئرباخی را مال خود کرده بودن« انسان»که « حقیقی

شود بلکه باید از الله گوشش اش دیده نمیاست که در هستی و فعالیت واقعی تاریخی

]اشاره « سازد؟ی دیگری که او را از حیوانات متمایز میاستنتاج گردد و یا از خصیصه

 هگل]« ی طبیعتفلسفه» ۲۴۶به پاراگراف 

همواره به »کند بلکه اعی برخورد نمیلذا فوئرباخ با جهان معین روابط اجتم

، انتزاع «غیریت»مثابه یک اما درنزد مارکس طبیعت به« برد.طبیعت خارجی پناه می
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درخت سیب، مانند اکثر درختان میوه، »شود. نابی است که در هیچ کجا یافت نمی

از ی تجارت در اقلیم ما آورده و کاشته شده، و واسطهفقط طی چند قرن گذشته و به

یقین ›ی معین در عصری مشخص برای فوئرباخ به ی کنش یک جامعهواسطهرو بهاین

 (۳۹: ۵)مجموعه آثار، « تبدیل گشته است.‹ حسی

کار »کند، یعنی به جلب می« ی فعالجنبه»در عوض، مارکس توجه ما را به 

ی عنوان مبنای کل جهان حسمحسوس مداوم انسانی، به خالقیت و به این تولید به

هر اختراعی، هر پیشرفتی در صنعت، تکه »شود که رو معلوم میاز این« موجود.

های هایی که شواهد عینی گزاره]ی طبیعی[ را برکنده و زمینه دیگری از این حوزه

چنانچه این فعالیت « دهد.رفته کاهش میسازد رفتهفوئرباخی را فراهم می

ئرباخ نه فقط تغییری عظیم درجهان فو»شمول انسانی لحظه ای متوقف شود، جهان

طبیعی را خواهد دید، بلکه بزودی به این تشخیص خواهد رسید که کل جهان انسانی 

 (۴۰)همانجا، ص « اند.و قوای باصره و حتی هستی خود وی نیز ناپدید شده

ی نخست ورزد که کانون توجه وی در درجهمارکس بارها و بارها تأکید می

خودی خود به« ناب»ماقبل بشری، و یا علم طبیعی « طبیعت»با تاریخ انسان است و 

توان از شناسیم؛ علم تاریخ. به تاریخ میما فقط یک علم واحد را می»سروکار ندارد. 

را به تاریخ طبیعت و تاریخ انسان تقسیم کرد. اما این دو جنبه دو جنبه نگریست و آن

ان وجود داشته باشد، تاریخ طبیعت و که انستوان از هم جدا کرد. تا زمانیرا نمی

 (۲۸جا، ص )همان« انسان وابسته به یکدیگر خواهند بود.

داشتن یک مبنا برای علم و »تر ابراز کرده بود طور که مارکس پیشهمان

آن طبیعتی »هرحال، به« ای دروغین است.نهادهمبنایی جداگانه برای هستی، پیش

برد سر میوجه با طبیعتی که فوئرباخ درآن بهیچهکه مقدم بر انسان بوده است، به

اما نکته « شود.یکسان نیست، یعنی طبیعتی است که در هیچ کجا یافت نمی

رو بوده روبه« طبیعتی تاریخی و تاریخی طبیعی»جاست که انسان همواره با دراین

و است، « انضمامی»لحاظ تاریخی چه بهسازد که آننمایان می« دیالکتیک»است. 

، «تنازع»و هم « وحدت»سازد هم شامل چه ارتباط انسان با طبیعت را تبیین میآن

 هم حاوی تشابه و هم تمایز است.
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بایستی تحت نظارت عقالنی افراد نیستند که می« های طبیعیقدرت»این فقط 

سان نیروهایی شود که بهای می«های اجتماعیقدرت»درآیند، بلکه این امر شامل 

این انجماد فعالیت اجتماعی، این »اند. ها پدیدار شدهخارج از هستی آنبیگانه و 

سر برده، صورت قدرتی عینی که در ورای ما بهایم بهچه خود ما خلق کردهانسجام آن

ترین عوامل از کنترل ما خارج شده و انتظارات ما را باطل کرده است، یکی از مهم

ی تقسیم کار بین منافع عام و واسطهبه کهتازمانی« تکامل تاریخی تاکنون است.

که فعالیت منافع خاص در درون جامعه گسست وجود داشته باشد، و لذا تا وقتی

کنش خود انسان به قدرتی بیگانه و معارض وی تبدیل »انسانی داوطلبانه نباشد، 

جا، )همان« کشد.که تحت کنترلش باشد، او را به بردگی میجای آنگردد و بهمی

 (۴۷ص

بدون « طبیعت»و « جامعه»بنابراین، برنهادن یک دوگانگی ذاتی بین 

سازی تعارضی که در درون خود اجتماع وجود دارد، و سپس کمک طلبیدن از برطرف

ای که گویی فاقد تعارض است، نگرش به عنوان حوزهیابی در آن بهو پناه« طبیعت»

 دارد:خود مارکس ابراز می طور کهکند. همانانسان و طبیعت را اسرارآمیز می

بخواند دالیل ‹ جنگ همه باهمه›ی اثبات که طبیعت را حوزههابز برای آن»

ما خود را ‹ سوسیالیست حقیقی›طور هم هگل که خیلی بهتری ارائه کرده بود. همین

داند؛ هگلی که در طبیعت یک گسست استباط به ساختمان ]فکری[ او متصل می

ی رخوت ایده مطلق دانسته و حتی حیوان را عذاب انضمامی را دورهکرده بود و آن

ای که سوسیالیست حقیقی ما طبیعت را در پوستهخداوند نامیده بود. پس از آن

ی را به آیینهدهد، و آنپوشاند، با آگاهی انسان نیز همین کار را انجام میمرموز می

ود آگاهی، بازتاب فکری نیتی که نمسازد. البته وقتیاین طبیعت اسرارآمیز مبدل می

ی امور انسانی را به طبیعت تعمیم داده باشد، بدیهی است که آن اگاهی پاک درباره

ای تبدیل خواهد شد که طبیعت در آن مشغول مداقه کردن خود است. صرفاً به آیینه

 که گسستی –ی خویش آن گسست را الغا کند باید در حیطهمی‹ انسان›این امر که 

 عنوانبه انسان به استناد طریق از – بود شده مفروض ناموجود طبیعت درون در در

رسد؛ یابد به اثبات میی مفعولی که در آن طبیعت نسبت به خود آگاهی میآیینه
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ی صرفاً وارهعنوان یک اندامتر از طریق استناد به انسان بهطور که پیشدرست همان

 (۴۷۳ص  جا،)همان« طبیعی به اثبات رسیده بود.

ها اساسًا ست که از آنهای حقیقی اینکالم آخر مارکس درمورد سوسیالیست

هیچ انتظاری نمی رود که نسبت به دیالکتیک هگلی، برخوردی انتقادی داشته باشند 

« ها پیروانش هستند، قادر به انجامش نگردید.چرا که خود فوئرباخ فیلسوف که آن

های مارکس، حتی چ اثری از فوئرباخ در نوشته( از آن پس دیگر هی۵۳۰جا، ص)همان

برد، در ی بعدی که مارکس نام فوئرباخ را میتوان یافت. دفعهدر یک پاورقی، نمی

من در موزه ]ی بریتانیا[ »به انگلس نوشت:  ۱۸۶۸ژانویه  ۱۱تاریخ ای است که بهنامه

فیلسوف  که مشغول ورق زدن عناوین بودم، متوجه شدم که دورینگ یکدرحالی

ل ی مقابکبیر است چراکه دیالکتیکی طبیعی را به نگارش درآورده که نقطه

ها! این عالیجنابان در آلمان هگل است. لذا باران این اشک‹ غیر طبیعی›]دیالکتیک[ 

بیش نیست. وجدان فوئرباخ از این ‹ سگی مرده›کنند که دیالکتیک هگلی تصور می

 (۵۲۰: ۴۲)مجموعه آثار، « بابت بار سنگینی را بردوش دارد.

 1۸44 فلسفی –های اقتصادی نوشتهدست

، «سوژه»عنوان رکس هم مواد و مصالح کار و هم انسان بهی مادر اندیشه

هگلی برای وی « نفیِ نفی»چه اند. آنی عزیمت و نیز ماحصل حرکت تاریخنقطه

 تمامیت تاریخ جهان»مشهود کرده بود ظهور انسان کامالً نوینی است که برایش 

« رای انسان.چیزی نیست مگر تولید انسان توسط کار انسانی، و پیدایش طبیعت از ب

بازگشت کامل انسان به خویشتن »نامید. « معمای تاریخ»حل را راهمارکس این

انجام رسیده و کل )یعنی انسانی(؛ بازگشتی که آگاهانه به اجتماعیمثابه موجودی به

 (۲۹۶:  ۳)مجموعه آثار، « گردد.ثروت تکامل پیشین را شامل می

های پسامدرن رواج داده و مارکس ای که مد روز شده و گرایشبرخالف نظریه

کرد که ستیز چیزی ادراک میمثابه آناند، او فعالیت انسانی را بهخوانده« گراعمل»را 

سازد. دراین منظر، برخالف بخشی و تأیید انسان را برطرف میبین خود عینیت

.« کندکل طبیعت را بازتولید می»کنند، انسان حیوانات که صرفاً خود را تولید می
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که از نیاز جسمی فارغ باشد نیز انسان حتی هنگامی»ورزید که مارکس اصرار می

کند و موقعی حقیقتًا تولیدگر است که از چنان نیازی آزاد شده باشد. تولید می

 (۲۷۵جا، ص )همان

بخشی انسان توسط این فعالیت آزاد، بدین هذا وی در وارسی خود عینیتمع

ی چنین روندی است. این نیست که سوژه شاندنعمل برناین »باور بود که 

باید ها نیز میرو کنش آنهایی عینی است که ازاینی ذاتی توانمندیسوبژکتیویته

 به ‹ناب کنشی› یعرصه از عینی موجود این برنهادن، عمل در پس …عینی باشد

کند. برعکس، محصول عینی اش صرفاً مؤید کنش سقوط نمی خلق ابژه یحیطه

جا، ص )همان« عنوان یک موجود عینی و طبیعی.اوست؛ مؤید کنش او به عینی

۳۳۶) 

نامید که « ناتورالیسم یا اومانیسمی پیگیر»اش را روست که وی فلسفههم ازاین

ی حقیقت منزلهآلیسم و هم از ماتریالیسم متمایز بوده و در عین حال بههم از ایده»

وضعیت  کمونیسم»در منظر مارکس جا( )همان« هاست.بخش هردوی آنوحدت

ی بعدی تکامل آزادی و احیای انسان نفیِ نفی، و لذا فازی بالفعل و ضروری در مرحله

ی بالفصل است. اما کمونیسم شکل ضروری و اصل دینامیک آینده کمونیسماست. 

تنها از پس « ی انسانی، نیست.اش مقصد تکامل انسان، شکل جامعهدر صورت چنینی

به « اومانیسم مثبتی که از خود شروع کرده باشد»است که « ایواسطه»ن رفع چنی

 –وحدت کامل انسان با طبیعت »رسد. در چنین وضعیتی، اجتماع درحکم ظهور می

 اومانیسم و انسان ییافتهفعلیت ناتورالیسم یعنی – طبیعت حقیقی احیای

رهایی یکایک » صورت،نآ در( ۲۹۸ ص جا،همان) «.است طبیعت ییافتهفعلیت

مندی از تولید ظرفیت بهره»ها از آورد که انسانوجود میرا بهامکان آن« افراد

 «ی زمین برخوردار شوند.ی کل کرهجانبههمه

در همه جا « انسان است، غیرارگانیکطبیعت اندام »ی مارکس که این گفته

شود، زیرا مارکس ندرت بازگویی میی وی بهشود. ولی کل جملهقول میمرتباً نقل

پیوند جسمی و روحی هستی انسانی با طبیعت، صرفاً بدین »افزاید که بالفاصله می

که مارکس ( بنابراین، با این۲۷۵)ص « معناست که طبیعت با خود پیوند دارد.
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اما »دهد که ادامه می« است، موجودی طبیعیواسطه طور بیبه انسان»گوید می

 …است انسانیعی نیست. او یک موجود طبیعی انسان صرفاً یک موجود طبی

 ذهنی نه و عینی طوربه نه طبیعت …است خویش برای موجودی او دیگر، عبارتبه

« قرار داده نشده است. انسانی موجود دراختیار مستقیم و کافی شکل به

عنوان می باید به»نامد که می« موجودی نوعی»جاست که مارکس انسان را دراین

« ی، خود را هم در وجود و هم در دانش خویش تصدیق و نمادین کند.چنین موجود

 (۳۳۶جا، ص)همان

فوئرباخ، مفهوم مارکس کامالً بر بستر تاریخ بالفعل « نوع بشر»اما برخالف 

برای وی مستدل  ۱۸۴۴استوار شده است. رویارویی مارکس با دیالکتیک هگلی در 

کند، به ای که به خود استناد مینفی مثبتهگل با درک مفهوم »ساخته بود که 

انسان  خودزاییمثابه کنش کار را به»لذا هگل « ازخود بیگانگی انسان پی برده است.

که وی این حرکت تاریخی را در تفکری انتزاعی محصور کرده با این« کند.ادراک می

 –اش ی نهاییهگل و نتیجه« پدیدارشناسی»ترین دستاورد برجسته»است، 

و  خودآفرینی، همین حرکت مطلق»در این است که برای هگل « نفی یالکتیکد

است. لذا نمود  سازیخود ـ غریبهو  ازخود بیگانگیدر قالب  بخشیخود عینیت

جا، )همان« فرجامین هستی انسانی است که خویشتن را هدف خود قرارد داده باشد.

 (۳۴۷ص 

بیان شود، و چه در  انسان« خودزایی»عنوان فرآیند چه این حرکت مطلق به

توانمندی انسانی که پایانش را در » سرمایهو یا در « حرکت مطلق شدن» گروندریسه

نامیده شود، نفیِ نفی هگلی در آن واحد راه خروجی از بیگانگی انسان، و « خود دارد

درون خود فرو بهحرکتی است عینی که بیگانگی را »رفع کردن آن است که 

 (۳۴۱جا، ص )همان.« بردمی

 ۱۸۴۴« نقد دیالکتیک هگلی»ی باید تأکید کرد که مارکس در همین رساله

کند که سپس در گذاری میرا پایه« شیئیت»است که برای نخستین بار مفهوم بدیع 

جا که رفع دهد. ازآنپرورش می« وارگی کاالییبت»زیر عنوان « سرمایه»کتاب 
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نهادین شده « وارگیبت»در این  ناپذیر بین انسان و طبیعتگسست ظاهراً جبران

 کند.است، بازبینی اجمالی مفهوم آن اهمیتی ضروری پیدا می

 وارگی کاالییبت

است. در  مارکس متدترین نمود ، متراکم«سرمایه»فصل نخستین جلد یکم 

ی همراه کلیهمصرف بهی محسوس قابل، یعنی یک ماده«شیئ»جاست که یک آن

شود که العاده ای برخوردار می، از چنان شکل خارقاشخصوصیات جسمی و طبیعی

جا، کند. در اینتعریف می« اجتماعی ناب»که « ماورای طبیعی»را نه فقط مارکس آن

نشانگر گسستی بین هستی طبیعی و اجتماعی است چراکه روابط « ناب»صفت 

کرده و به یک « واژگونگی دیالکتیکی»ها را دستخوش یک اجتماعی بین انسان

ی مستقیم اجتماعی بین مبدل کرده است؛ یعنی به رابطه« ارزشی»ی رابطه

ی ، یا یک رابطه«شیئ اجتماعی»ها. این معرف یک محصوالت فعالیت بارآور آن

وجهی که یک شده است، به« زداییانسان»و « زداییطبیعت»اجتماعی است که از آن 

نمایان « بیعت تحمیل کردهضرورتی بدیهی که ط»عنوان شکل معین تاریخی را به

 سازد.می

های ادراک حسی فرآورده« اسرارآمیز»صورتی که به« یافتگیشیئیت»این 

بخشیده، « استعالیی»ها هیبتی ساخته و بدان« ناممکن»ها را ملموس تالش انسان

مارکس « روابط مادی بین افراد، و روابط اجتماعی بین اشیا است.»در واقع معرف 

 «خوانم.وارگی کاالیی مین آن چیزی است که من بتای»گوید: می

سان قانون قهری طبیعت خود را به»، کار اجتماعاً الزم «مرموز»در این شکل 

ایفا « پیدایش ارزش مبادله»هیچ نقشی در « طبیعت»که در صورتی« کند،تصریح می

ه اجتماعی نهفته است ک« خصلت عجیب»وارگی در این بت« منشاء»نکرده است. 

که زندگی خودپوی « موجودیت مستقلی»ی آن بوده و ظاهراً به اشیا تولیدکننده

شکل »ی گونه فعالیتی است که پدیدآورندهخویش را دارد تفویض کرده است. این چه

ی خود جانبهاست؟ به بیان مارکس، کاری که از محتوای معین، مفید و همه« ارزشی

 درآمده باشد. «انتزاعی»صورت کار عام تهی شده و به
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برابرسازی انواع بسیار ناهمگون کار در اثر تجرید از خصلت نابرابرشان و یا »

شان به یک مخرج مشترک، یعنی مصرف کردن تجریدی توان کاری تنزل دادن

از کجا ناشی شده است؟ و « سحرآمیز»پرسد: این خاصیت او سپس می« انسان.

 «از خود این شکل.»دهد که درنگ پاسخ میبی

ی کار، «دوگانه»از طریق تفهیم خصلت « شیئیت»مارکس پس از رمزگشایی از 

را که « کار منفی»اش به کار مشخص و کار انتزاعی )معین(، درعین حال و تفکیک

کند که کار سازد و ابراز میجدا می« کار مثبت»از « عنصر واحد مشابهی دارد»

شود و های اجتماعی میبندیمثبت، شرط ضروری تولید بوده و شامل تمامی صورت

، تعامل مادی بین انسان و طبیعت را تنظیم «ضرورت ازلی طبیعت»سان یک به

اند؛ یکی کار تشکیل شده« دو عنصر»کند. به باور مارکس، تمام مواد مصرفی از می

ای نهادهعنوان مفعول و پیشو دیگری طبیعت به« سوبژکتیو»عنوان فاعل یا عامل به

 مادی.

کرده و به « زنده»را « ی مردهماده»است که « دهندهشکل»، فعالیتی کار

و درحین « کندنحوی طبیعی عمل میبه»دارد. کار انسانی خود وامی« حرکت»

بدیهی است که در « شود.مرتباً توسط نیروهای طبیعی یاری داده می»بخشیدن شکل

ای کلیدی است که این نکته« کار تنها منشاء ثروت مادی نیست.»نظر مارکس، 

کند، بلکه خصوصاً در های بعد از خود متمایز میفقط مارکس را از مارکسیستنه

 جا کل زمین حائز اهمیت است.ی برخورد او با جوامع اشتراکی و از آنارتباط با نحوه

است که « کارگاه عظیم تاریخی»ی زمین یک ی مارکس، خود کرهدیدهبه

اش یافتههمراه شکل تعمیمسازد، بلکه بهدی را فراهم میتنها زمینه و عوامل مانه

است. غیریت یافتن « شرایط عینی کار»ی دهندهمثابه ابزار کاری، درمجموع تشکیلبه

ی سوژه انسانی هدایت شده و تحت نظارت واسطهاین شرایط عینی از وضعیتی که به

ای ج شده و او را به مهرهاوست به اوضاعی که نمودی خودمختار یافته، از کف وی خار

سازد، استثمار انسان از انسان را با بندی عظیم خودکار مبدل میدر یک ساختمان

سازد. لذا به انقیاد کشیدن انسان و طبیعت، رحمانه از طبیعت عجین میکشی بیبهره

 اند.ی واحدی برخوردار بودههمواره از سرچشمه



 رها یعل 232 

آالت خودکار و ظاهراً گسترش ماشینبهدر پیکر عظیم و رو« مرده»که کار وقتی

ی ی ناهنجار مجموعهکه توسعهحاکمیت داشته باشد؛ وقتی« زنده»مستقل، بر کار 

، «قوانین ذاتی خود»ی واسطهنیروهای مولد اجتماع از خود انسان سبقت گرفته و به

 اشدر این سیمای تجریدی« انسان»خدمت گرفته باشد، مقصر دانستن همگان را به

طور عام، بلکه ای خالی از مفهوم است. این نه انسان بهدر تخریب طبیعت، گزینه

شده، و در یک اوضاع معین تاریخی است که انسانی محصور در دورن روابط شیئی

که جای فاعل و مفعول عوض بار آورده است. وقتیفجایع اکولوژیکی عصر حاضر را به

تنزل یافته باشد، « یافتهی شخصیتادهم»شده باشد، و منزلت انسانی تا حد یک 

جز اضمحالل طبیعت و مآالً حتی انقراض نسل بشری به بار ی دیگری بهنتیجه

 آورد.نمی

 داری و گذار به آیندههای پیشاسرمایهبندیصورت

، در حین کالبدشکافی عصر معاصر، «سرمایه»مارکس درهمان فصل نخستین 

ها را بررسی و مفهوم آن« خصلت تاریخی»یابی و داری را نیز ارزروابط پیشاسرمایه

سازد که ی خود روشن مینوبههای تاریخی، بهکردن این دوران« یادآوری»کند. می

اندازی گذشته نیست بلکه چشم« بندیجمع»بازتاب آن اشکال در تفکر، صرفاً برای 

ه تعاون رسیده تولیدکنندگانی که آزادانه ب»ای که در آن سوی اجتماع آیندهاست به

« طبیعت غیرارگانیک»برداری از فناوری و متابولیسم با ، روش توسعه و بهره«باشند

 اند.وجهی عقالنی تنظیم کردهخویش را نیز به

ی همه چیز، از جمله آب و هوا، خاک، ی مارکس دربردارندهافق اندیشه

ونان، بین النحرین ها در یگیری بیابانها و شکلنشینی جنگلهای طبیعی، عقببیشه

شناس آلمانی، کارل های مارکس از کتاب زمینو ایران بود. )نگاه کنید به برداشت

ی گذشته و حال جانبه( درنزد مارکس، موشکافی همه۵۵۸: ۴۲فراس، مجموعه آثار، 

متمایل بود. از منظر « خاستگاه یک شکل اقتصادی عالی تر اجتماعی»سوی همواره به

همان اندازه احمقانه ی زمین توسط افراد بهمالکیت خصوصی کره»چنین خاستگاهی، 

است که تملک یک انسان توسط انسانی دیگر. حتی کل یک اجتماع، یا حتی یک 

ها صرفاً ساکنان ی زمین نیستند. آنملت و حتی مجموعه جوامع موجود، مالکان کره
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های بعدی منتقل تر به نسلرا درشرایطی بهبودیافتهباید آناند و میو دارندگان زمین

 (۹۱۱: ۳)سرمایه، « سازند.

تنها نیروی طبیعی موجودات انسانی آن به کشاورزی، نه داری و انکشافسرمایه

خیزی طور مستقیم حاصلبرد، بلکه همچنین بههای آنان را از بین میو توانایی

انه نسبت به ما درعوض رفتاری عقالنی و آگاه»سازد. طبیعی خاک را فرسوده می

عنوان شرط جدانشدنی هستی و بازتولید عنوان دارایی اشتراکی و دایمی، و بهزمین به

ی زمین های کرهکشی و اتالف توانمندیهای انسانی، با بهرهی نسلزنجیره

پیوند »( تولیدکنندگانی که آزادانه متحد شده باشند، ۹۴۹جا، ص )همان« ایم.مواجه

ین را برمبنای عقالنی احیا خواهند ساخت؛ پیوندی که دیگر با ی انسان و زمصمیمانه

ی مالکیت استقرار نیافته است، چرا که وساطت سروری و بندگی و افسون مسخره

گیری آزاد، بار دیگر ی بده ـ بستان نبوده و ازطریق فعالیت آزاد و بهرهزمین دیگر ابژه

 (۳:۲۶۸وعه آثار، )مجم« حقیقتاً به تصاحب شخصی انسان درخواهد آمد.

ی بین انسان و طبیعت حذف نشینی را نیز از رابطهمارکس زمین اجاری و اجاره

ی حاضر بخشی از )آشیل(، در جامعه« منزلگاه نورانی پرومته»کند. برخالف نمی

خراج « ی زمینخاطر حق زندگی کردن بر روی کرهبه»اجتماع از بخش دیگر 

کشی مالکان طور عام شامل حق بهرهکیت زمین بهطور که مالدرست همان»گیرد. می

« گردد.طریق حفظ و پرورش حیات میاز سطح و اعماق زمین و نیز آسمان، و از آن

 (۹۰۸: ۳)سرمایه، 

بخشی به جدایی شهر و ، و پایان«سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان»با 

ترین نوع ، شنیعآمیزی فعالیت اشتراکی و جامعروستا، یعنی با بازیافت و هم

مثابه منزلگاه زمین به»مندی از فقر در شکل اجاره خانه و راندن کارگران از بهره

کند که باعث شرایطی را ایجاد می»رسد. کشاورزی کالن نیز به پایان می« عمومی

گردد؛ ی متابولیسم اجتماعی میپیوستههمناپذیر در فرآیند بهتشدید گسستی جبران

کار ی اینتوسط قوانین طبیعی خود هستی برقرار شده است. نتیجه متابولیسمی که

 (۹۴۹جا، ص)همان« خیزی خاک است.تخریب حاصل
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از جامعه « وارشانزوای نقطه»ی فرد دربرابر جانبهبا درنظر گرفتن تکامل همه

های کمون»های تعقلی مارکس درمورد عنوان موجودیتی انتزاعی و بیگانه، بازتاببه

 دهقانی هایکمون مثل که هاییآن چه و اندرفته بین از که هاآن چه – «بدوی

 که «تولید اصلی شرایط» نشانگر فقط نه – دادندمی حیات یادامه کماکان روسیه

انسانیت زنده و فعال با شرایط طبیعی و غیر ارگانیک  وحدت» احیای چگونگی بیانگر

( سرمایه، معرّف ۴۸۹) گروندریسه، ص بود. « ها با طبیعتی متابولیستی آنمبادله

جا( )همان« هاست.جدایی این شرایط غیرارگانیک هستی انسان از هستی فعال آن»

فرد »یابی فرد است. اما در مناسبات موجود، معنی عینیتتولید تحت هر شرایطی، به

رسد یابد، بلکه در کیفیتی اجتماعی به عینیت میدرکیفیت طبیعی خود عینیت نمی

 (۲۷۶جا، ص )همان« ه درعین حال نسبت به وی وجودی خارجی دارد.ک

، «به بار نشاندن محتوای کامل انسانی»، «سازی کاملتهی»جای این رو، بهازاین

مستلزم وحدت عینی بشریت با شرایط مادی و طبیعی تولید و نیز بازیافت فرد و 

، موجود انسانی به «تولید خاطرتولید به»عوض اش با اجتماع است. وقتی بهآمیختگی

سان طبیعتی بیگانه و خاصم ادراک هدف تولید تبدیل شده باشد، کل زمین نیز به

و  پایگاهآورد و نیز به کارگاهی که وسایل و مواد کار را فراهم می»نشده و به 

 (۴۷۱جا، ص شود. )همانتبدیل می« خاستگاه مشترک اجتماع

« آلواقعی و ایده»دن از شمولیت روابط ی مارکس برای تقدیر کر«گروندریسه»

، و تشخیص فرآیندعنوان یک درک تاریخ انسانی به»فرد با طبیعت، و نیز برای 

ی نوینی را فراهم ساخته بود. اما ( زمینه۵۴۲)ص « اشعنوان اندام واقعیطبیعت به

ط ی آخر حیات مارکس کامالً تازگی داشت، بررسی و بیان مشخص روابچه در دههآن

ها را که آنعنوان مبنایی برای احیای آن جوامع است، بدون آنکمونهای موجود به

 داری کند.ی سرمایهبندی تضادمند توسعهملزم به گذار به صورت

های انتقادی مارکس درمورد جوامع باستانی، برای وی مسجل ساخته پژوهش

ی انسانی ولید این جامعهبود که خود اجتماع اشتراکی، مبنای تولید هستی بوده و بازت

عنوان قانون عام داری را بهرو مارکس روابط سرمایههدف نهایی تولید است. ازاین
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ی ضروری انکشاف نیروهای مولد جامعه ارزیابی ی جوامع و مرحلهتوسعه همه

 کرد.نمی

خصوص درشرایطی که تعارضات درونی خودش با این مناسبات اجتماعی، به

ی جانبهامکان تکامل همه»تواند پایه و اساسی برای ه، دیگر نمیرو شدبحران روبه

ی تولید مادی ی ضرورت طبیعی و حوزهحیطه ورایدرنظر گرفته شود. در « فرد

نامد؛ می« قلمرو حقیقی آزادی»را ای است که مارکس آنمعنای اخص آن، عرصهبه

سرمایه، « ) سانی است.های انمندیهدف غایی، تکامل خود توان»ای که درآن عرصه

۳  :۹۵۹) 
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ی بقا خواهد داشت؟ پاسخ ی دموکراسی در خاورمیانه اجازهترین تجربهآیا نویدبخش

 این سؤال به نحوی فزاینده به سوداهای ژئوپولیتیک زمامداری ترامپ وابسته است.

نظامیان کرد سوریه را به ا داعش، بارها شبهمقامات نظامی آمریکا طی جنگ ب

(، James Jarrardهایشان در نبرد ستودند. سرلشکر جیمز جرارد )خاطر تالش

ها شکست ی آناراده»ی عملیات ویژه ضددولت اسالمی، سال گذشته گفت فرمانده

ز انگیآورانی شگفتها جنگجویانی قدرتمند، فرماندهانی عالی و رزمناپذیر است، آن

 «اند.بوده

ی فرماندهی (، فرماندهJoseph Votelی گذشته، ژنرال ژوزف وتل )فوریه

ای از کنگره، جنگجویان تحت فرماندهی وگو با کمیتهمرکزی ایاالت متحد، در گفت

 توصیف کرد.« مؤثرترین قوا در برابر داعش در سوریه»کردها را 

 مترجم یمقدمه

ژاکوبن  تی( در سانیفرورد وسومستی)ب لیآور ۱۲گزارش ـ که در  م،ییبهتر است بگو ایمقاله ـ  نیا

 ژهیوـ به انهیدر خاورم اکیآمر یهااستیانقالب روژاوا از منظر ارتباط آن با س یمنتشر شد به مسأله

که رغم آنپردازد. بهیدر منطقه ـ م کایو آمر هیترک ران،یا ه،یحضور روس یدگیتنبا توجه به درهم

 یتجربه نیتردبخشینو»و آن را  کندیخود را با انقالب روژاوا ابراز م یدلمتن هم نیا یسندهینو

 یروهاین یبرا یو قدرت چندان تیکه عامل رسدیبه نظر م خواند،یم «انهیدر خاورم یدموکراس

در  سرهکیرا  شانیانقالب ا تو سرنوش ستیقائل ن هیکردها در شمال سور یتحت فرمانده یانقالب

موضوع، و با التزام به  تیهمه با توجه به اهم نی. با اداندیدر منطقه م کایآمر یهااستیدست س

متون مرتبط با  ریمتن ـ در کنار سا نیا یترجمه کنمینقادانه با انقالب روژآوا فکر م یراهبرد همدل

واقع  دیمف کندیکه تحوالت منطقه را رصد م هک یزبان یفارس یخواننده یبرا تواندیموضوع ـ م

تنها با  شود،یم نییو تب تیگوناگون روا یاست که مسئله از منظرها یادآوریشود. همواره الزم به 

 شیهایدگیچیمسئله را در غنا و با پ توانیموجود است که م یهاتینظر کردن به روا شتریهرچه ب

ها تام و تمام با آن ینظرها متضمن هممتن یمتذکر شد که ترجمه دیبا نیبه چنگ آورد، همچن

 .ستین
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اش را در عراق و ، زمانی که دولت اسالمی حکومت وحشت۲۰۱۴از سال 

 یعمده گروه دو از متشکل ـ کردها فرماندهی تحت نظامیانشبه کرد، آغاز  سوریه

( ـ نقشی محوری در YPJ) زنان مدافع هاییگان  ( وYPG)  خلق مدافع هاییگان

ی ستایش مدام مقامات چه دربارهاند. اما آنگیری دستاوردهای داعش داشتهبازپس

یب است این است که کردها همچنین مشغول مبارزه برای آمریکایی از کردها عج

 یزمره در که ـ هستند رژاوا شمالی مناطق در ایگرایانهچپ اجتماعی انقالب  رهبری

گذاران آمریکایی باشد. جای تعجب ندارد که یاستس تأیید مورد که نیست هاییپروژه

ی نخبگان نیست. در ت حلقهاتحاد نظامیان آمریکا و انقالبیون کرد مورد تأیید اکثری

متحدان »در مورد  وال استریت جورنال مشارکت،  گیری اینهمان ابتدای شکل

 هشدار داد.« مارکسیست آمریکا علیه داعش

(، دیپلمات سابق آمریکا، از Stuart Jonesسال گذشته، استوارت جونز )

اطمینان حاصل کند که مشارکت آمریکا و نیروهای تحت فرماندهی  خواستکنگره 

ها و ایدئولوژی آمریکا است ارزشبرای سازمانی سیاسی که به واقع خصم »کردها 

 «.کند.انحصار سیاسی ایجاد ن

های بزرگ این است که انقالبیون کرد درصدد ایجاد در واشنگتن، یکی از نگرانی

اند که مفروضات ابتدایی نظم جهانی با رهبری ایاالت متحده داریفضایی ضدسرمایه

البیون کرد پیوندهایی تاریخی ی دیگر این است که انقی عمدهزند. مالحظهرا پس می

عنوان سازمانی دارند که دولت آمریکا به (PKKحزب کارگران کردستان )با 

  راً وجودکه مقامات نظامی ایاالت متحد مکربندی کرده است. با اینتروریستی طبقه

، در کنندرد میرا  PKK و کردها فرماندهی تحت نیروهای میان مستمر ارتباط

 شود.تلقی می PKKبه شکل فراگیری وابسته به  YPG واشنگتن

نظر شود، اختالفامل نزدیک میشکست کحال که داعش در سوریه و عراق به 

به اوج رسیده است: آیا واشنگتن باید به حمایت از نیروهای  ارتباطات آمریکابر سر 

شان کند تا با نیروهای تحت فرماندهی کردها ادامه دهد، یا باید به حال خود رهای

 د مواجه شوند؟شان را دارنمتخاصم بسیاری که قصد نابودی انقالب

 

 

https://www.wsj.com/articles/americas-marxist-allies-against-isis-1437747949
https://www.wsj.com/articles/americas-marxist-allies-against-isis-1437747949
https://www.wsj.com/articles/americas-marxist-allies-against-isis-1437747949
https://www.armed-services.senate.gov/hearings/17-12-14-us-policy-and-strategy-in-the-middle-east
https://www.armed-services.senate.gov/hearings/17-12-14-us-policy-and-strategy-in-the-middle-east
https://www.jacobinmag.com/2016/03/pkk-ocalan-kurdistan-isis-murray-bookchin/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1172185/department-of-defense-press-briefing-by-col-dorrian-via-teleconference-from-bag/
https://jacobinmag.com/2017/05/iraq-mosul-battle-isis-coalition-occupation-war-terrorism
https://jacobinmag.com/2017/05/iraq-mosul-battle-isis-coalition-occupation-war-terrorism
https://www.jacobinmag.com/2015/08/syria-civil-war-nato-military-intervention/
https://www.jacobinmag.com/2015/08/syria-civil-war-nato-military-intervention/
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 رویکرد ایاالت متحد

بار تصمیم گرفت با کردهای سوریه شراکت کند، وقتی دولت اوباما نخستین

گرا را نداشت ـ صرفاً به دنبال متحدانی برای مقابله با داعش قصد تقویت انقالبی چپ

 گشت.می

ح مقام رسمی وزرات امور خارجه آمریکا، دیوید سترفیلد اوایل سال جاری توضی

برای همکاری در این جنگ اعالم آمادگی »داد که نیروهای تحت فرماندهی کردها 

ها تنها کسانی بودند که حاضر به همکاری در این نبرد شدند، هیچ دولت و کردند، آن

رغم پیشنهادها و اصرارهای ما، حاضر به شرکت در این جنگ هیچ حزب دیگری، به

 «.نشد

کیه با همکاری آمریکا و کردها موافق نبود. تنها مشکل این بود که دولت تر

، حامی سرسخت رهایی PKKای از را شاخه YPGپیمان ناتو، عنوان همترکیه، به

داند. مقامات آمریکایی برای مواجهه با این ملی کردستان، و دشمن دولت ترکیه می

ا با ها از جنگجویان کرد در خواست کردند تحلی ساده ترتیب دادند: آنمشکل راه

 جنگجویان عرب متحد شوند و نامی جدید برای خود برگزینند.

( بعدها Raymond Thomasفرمانده عملیات ویژه آمریکا ریموند تامس )

شان[ را عوض واقع بهشان گفتیم که باید اسم ]تشکیالتما به»خاطرنشان کرد، 

ک روز ها بعد از یگذارید؟ و آنچه اسمی روی خودتان می YPGکنند، خُب، جز 

 «اند.اعالم کردند که به نیروهای دموکراتیک سوریه تغییر نام داده

ی خود را از نیروهای تحت پس از این تغییر نام، آمریکا حمایت نظامی گسترده

. رساند کمک داعش بر هاآن متعدد هایپیروزی به که کرد، آغاز  فرماندهی کردها

ای طوالنی دفاع کردند، در برابر محاصره کوبانی از کردها فرماندهی تحت نیروهای

ی عظیمی برای تسخیر منبیج تدارک دیدند و فرماندهی عملیات زمینی رقه را حمله

 اش شد.در دست داشتند که منجر به بیرون راندن داعش از پایتخت

شان با انذارهای خاصی ات آمریکایی روشن کردند که حمایتبا این حال، مقام

هایی که نیروهای تحت فرماندهی کردها در رغم تمام رشادتها بههمراه است. آن

https://www.jacobinmag.com/2015/01/the-battle-for-kobane
https://www.jacobinmag.com/2015/01/the-battle-for-kobane
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 رژاوا در سوریه کردهای که ایاحتماعی انقالب از حمایت از  میدان نبرد بروز دادند

 .زدند باز سر کردندمی رهبری

 خودمختار یمنطقه تشکیل اعالم با  ۲۰۱۶رس وقتی کردهای سوریه در ما

ند، مقامات آمریکایی مخالفت خود را برداشت جلوروبه بزرگی گام سوریه در جدیدی

 گفت( John Kirbyاعالم کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جان کربی )

-semiخودمختار )-(، و شبهself-ruleما به هیچ عنوان از مناطق خودگردان )»

autonomousکنیم( در سوریه حمایت نمی» 

ی تری صورت دادند. پس از مشاهدهچند ماه بعد، مقامات آمریکایی اقدام جدی

را به  YPG افتخار نشان  آمریکا که نیروهای ویژهمبنی بر این هاییگزارش

 به ـ آمریکایی و کرد نیروهای وحدت  اند ـ عالمتی حاکی ازهایشان زدهلباس

 .بردارند  را هانشان که ددادن دستور ویژه عملیات نیروهای

دادند،  که مقامات نظامی آمریکا به ستایش نیروهای کرد سوریه ادامهبا این

ی ای به ترویج تجربهها پابرجا بود: آمریکا هیچ عالقهی اصلی مغایرتهسته

 حتی. نداشت بردندمی پیش کردها که ایاجتماعی عدالت  خودگردانی رادیکال و

 تغییرات خاطر به را سوریه کردهای که تامس، ریموند ویژه، نیروهای فرمانده

بود، اذعان کرد که نیروهای  ستوده بودند کرده ایجاد سوریه در که مثبتی اجتماعی

 که گفت  او. نیستند «ما ینشانده دست» از بیش چیزی  تحت فرماندهی کردها

 که است اینفره هزار 5۰ انفرمتحت بومی نیروی» کردها فرماندهی تحت نیروهای

 .«دهدمی انجام را ما معامالت و کنندمی کار ما برای

 مالحظات استراتژیک جدید
با نزدیک شدن به پایان جنگ علیه داعش، مقامات آمریکایی با این فکر که 

ی جنگ سوریه داشته باشند، به دنبال ممکن است نفعی در شکل دادن به نتیجه

 ستفاده از متحدان کرد خود هستند.های جدیدی برای اراه

صدها هزار به شدت ادامه یافته، تا کنون جان  ۲۰۱۱های سوریه که از درگیری

های ایران و روسیه، رهبر سوریه، بشار اسد، از مردم را گرفته است. با حمایت نفر

ها مورد های شورشی متعددی راه انداخته که بسیاری از آنگروهجنگ ویرانگری علیه 

https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/03/254776.htm
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/03/254776.htm
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/05/26/first-images-emerge-of-u-s-special-operations-forces-in-the-fight-to-retake-raqqa/
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/05/26/first-images-emerge-of-u-s-special-operations-forces-in-the-fight-to-retake-raqqa/
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/05/26/first-images-emerge-of-u-s-special-operations-forces-in-the-fight-to-retake-raqqa/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/784055/department-of-defense-press-briefing-by-colonel-warren-via-teleconference-from/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/784055/department-of-defense-press-briefing-by-colonel-warren-via-teleconference-from/
http://aspensecurityforum.org/wp-content/uploads/2017/07/SOCOM_Policing-the-World.pdf
http://aspensecurityforum.org/wp-content/uploads/2017/07/SOCOM_Policing-the-World.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10474.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10474.pdf
https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10474.pdf
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ها هزار غیر نظامی در آتش ای هستند. دههای منطقهحمایت آمریکا و دیگر قدرت

 .اندشده ها نفر آوارهمیلیونجنگ گرفتار شده و 

تحت فرماندهی ایاالت متحد را در موقعیت مناسبی برای  شکست داعْش ائتالفِ

 Rexداد. همانطور که رکس تیلرسون ) تر در جنگ قرار میایفای نقشی مستقیم

Tillersonامریکا و نیروهای ائتالف که با »، رداشاره کی وقت امریکا (، وزیر خارجه

درصد از خاک سوریه، و  ۳۰رل کنت حاال  کنند،ما در شکست داعش همکاری می

کنترل بخش عظیمی از جمعیت، و کنترل بخش بزرگی از مناطق نفتی سوریه را در 

 «دست دارند.

کنند که با حفظ ائتالف تحتِ فرماندهی امریکا، بسیاری از مقامات ادعا می

ها اساسًا تر کنند. آنی عملیات در سوریه را برای ایران و روسیه سختتوانند ادامهیم

ی مستقیم در خواهند پیوندشان با نیروهای تحت فرماندهی کردها را برای مداخلهمی

 جنگ حفظ کنند.

(، مقام رسمی وزارت امور خارجه، اوایل David Satterfieldدیوید سترفیلد )

توضیح ر اهمیت ایجاد ساختاری جدید برای دولتی جدید در سوریه امسال با تأکید ب

کنیم، در سوریه خواهیم که با ایران مبارزه میما به دالیل متعددی، در حالی»که  داد

 «.ماند

( دیپلمات سابق آمریکا، اهداف مشابهی را James Jeffreyجیمز جفری )

ها گفتیم که کردها، برای شکست داعش، به شکل ما به ترک» گفتتعیین کرد. او 

ادامه اضافه کرد که امریکا برای او در «. تاکتیکی، موقتی و مبادالتی حضور داشتند

تنها هدف از گفتن »مبارزه با ایران و تحت فشار قرار دادن روسیه به کردها نیاز دارد. 

حلی سیاسی برای سوریه پیدا تر راهکه در سوریه خواهیم ماند تا هرچه سریعاین

 «.هاستها از سوریکنیم، جدا کردن روس

که در حال تبدیل کردن  فاش کردنددر همان زمان، مقامات آمریکایی 

 ۳۰جنگند ـ به نیروهای مرزی متشکل از شرکایشان ـ که تحت فرماندهی کردها می

(، James Mattisی جیمز متیس ) هزار جنگجو در شمال سوریه هستند. به گفته

اند تا به وزیر دفاع امریکا، نیروهای ائتالفْ نیروهای تحت رهبری کردها را آموزش داده

https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf
https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/02/278284.htm
https://www.foreign.senate.gov/hearings/us-policy-in-syria-post-isis-011118
https://www.foreign.senate.gov/hearings/us-policy-in-syria-post-isis-011118
https://www.foreign.senate.gov/hearings/us-policy-in-syria-post-isis-011118
https://www.nytimes.com/2018/01/22/world/middleeast/turkey-syria-kurds-us.html
https://www.nytimes.com/2018/01/22/world/middleeast/turkey-syria-kurds-us.html
https://thedefensepost.com/2018/01/13/syria-border-security-force-sdf-coalition/
https://thedefensepost.com/2018/01/13/syria-border-security-force-sdf-coalition/
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ها حداقل با بنابراین آن»ها در دفاع مؤثرتر از منطقه کمک کنند. متیس اعالم کرد آن

 «طور ادوات مسلح خواهند شد.تفنگ و مسلسل و این

با بیان  حکومت ترکیهجهی مواجه شد. توبالفاصله، دولت ترامپ با مقاومت قابل

ی پیش بردن انقالب در رژاوا را بدهد، این که قصد ندارد به کردهای سوریه اجازهاین

اردوغان، تهدید کرد نیروهای حرکت را محکوم کرد. رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب 

 کند.نابود می« نابود»تجت رهبری کردها را 

ی ای تسلیم دولت ترکیه شد و به نیروهای ترک اجازهدولت ترامپ تا اندازه

کی از سه کانتون رژاوا، را داد. از ژانویه تا مارس، نیروهای حمله و تسخیر عفرین، ی

هزار کرد را  ۲۰۰غیر نظامی را کشت و  صدهاای را آغاز کردند که ترک محاصره

 مجبور به ترک منطقه کرد.

های تنها زمانی که دولت ترکیه تهدید به گسترش عملیاتش در بخش

کند ـ می حملهی رژاوا کرد ـ تا حدی که تهدید کرد به نیروهای آمریکایی ماندهباقی

که  اعالم کرد. تیلرسون در دیدار با مقامات ترک واکنش نشان داد دولت ترامپ

نیروهای آمریکا موقعیت خود را در منبیج، شهری که نیروهای تحت فرماندهی کردها 

سازی آن از چنگ دولت اسالمی کمک کرده بودند، حفظ خواهند تر به آزادیپیش

 کرد.

های ترکیه و آمریکا، دولت ترامپ با مشکلی جدی با باال گرفتن تنش بین دولت

جه شد. در فوریه، نیروهای سوری طرفدار حاکمیت ]اسد[ تحت حمایت نیروهای موا

ای را به نیروهای تحت فرماندهی کردها در شرق سوریه آغاز عملیاتی روس، حمله

وایی حمالت هکردند. مقامات امریکا، که از احتمال دخالت روسیه آگاه بودند، با 

 روس شد. ده چند واکنش نشان دادند، که باعث مرگ صدها نفر، از جمله

ها تا چه یراحتی شدت گیرد، نشان داد که درگیرتوانست بهاین حادثه که می

تواند باعث رویارویی مستقیم روسیه و آمریکا شود. همچنین خطرات حد سریع می

ای را که کردهای سوریه برای پیشبرد انقالب اجتماعی با آن دست به وجودی

ها نه تنها از سوی دولت ترکیه به نابودی تهدید اند نمایان ساخت. آنگریبان

ها نخواهد داد. اگر برد انقالب را به آنی پیششوند، بلکه مشخصاً اسد هم اجازهمی

https://www.jacobinmag.com/2016/11/turkey-kurds-erdogan-armenia-genocide-hdp-pkk/
https://www.jacobinmag.com/2016/11/turkey-kurds-erdogan-armenia-genocide-hdp-pkk/
https://www.nytimes.com/2018/01/20/world/middleeast/turkey-bombs-kurds-syria.html
https://www.nytimes.com/2018/01/20/world/middleeast/turkey-bombs-kurds-syria.html
https://www.independent.co.uk/voices/syria-afrin-crisis-turkish-forces-civilians-deaths-eastern-ghouta-assad-a8247206.html
https://www.independent.co.uk/voices/syria-afrin-crisis-turkish-forces-civilians-deaths-eastern-ghouta-assad-a8247206.html
https://www.nytimes.com/2018/02/16/world/middleeast/turkey-us-syria-tillerson-erdogan.html
https://www.nytimes.com/2018/02/16/world/middleeast/turkey-us-syria-tillerson-erdogan.html
https://www.nytimes.com/2018/01/24/world/middleeast/trump-turkey-strikes-syria.html
https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/02/278410.htm
https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/02/278410.htm
https://www.nytimes.com/2018/02/08/world/middleeast/syria-us-assad.html
https://www.nytimes.com/2018/02/08/world/middleeast/syria-us-assad.html
https://www.nytimes.com/2018/02/13/world/europe/russia-syria-dead.html
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های محدود ارتش آمریکا نبود، احتماال تا همین حاال هم با حمالت مرزی حمایت

 متعدد مواجه شده بودند.

 از این پس، چه خواهد شد
بندی همزمان که نیروهای ترک و نیروهای سوری حامی حکومت ]اسد[ پای

آزمایند، مقامات واشنگتن درگیر سوریه را می دولت ترامپ به اتحادش با کردهای

که همگی باره هستند که در قدم بعد چه باید کرد. در حالیهای جدی در اینبحث

که آیا باید به درگیری اند که جنگ علیه داعش رو به پایان است، بر روی اینمتفق

 مستقیم در جنگ سوریه ادامه دهند یا نه توافقی وجود ندارد.

ای از گنگره ه، دیوید سترفیلد، مقام رسمی وزارت امور خارجه به کمیتهدر ژانوی

ترک سوریه است. ما قصد جمهور، از حیث استراتژیک، متعهد به عدمرییس» گفت

تیلرسون وزیر امور « ایم و بعد منطقه را ترک کنیم.دهنداریم اعالم کنیم که پیروز ش

این « امریکا به حضور نظامی در سوریه ادامه خواهد داد» کهاعالم اینخارجه امریکا با 

 تصمیم را تأیید کرد.

ن، بسیاری از مقامات اصرار کردند که زمان آماده شدن برای ترک در همین زما

سوریه فرا رسیده است. در فوریه، رابرت فورد، سفیر سابق آمریکا در سوریه، به 

ر نوع تعهد بلند مدت نظامی آمریکا هشدار داد. او در مورد ه ای از کنگرهکمیته

 توافقی به اسد با باید سوریه در ما عرب  و  در نهایت متحدان کرد»استدالل کرد که 

 اساس بر توافق نباشیم، سوریه در نامحدود نظامی حضور یآماده ما اگر و. یابند دست

 «.ماست خروج منتظر او زیرا بود، خواهد اسد شرایط

خصوصاً از این موضوع نگران بود که اتحاد آمریکا و کردها چه تأثیری فورد م

های آمریکا در قبال ایران خواهد داشت. او به روی رابطه آمریکا و ترکیه و سیاست

 های آمریکا در منطقه را با دقت در نظر بگیرد.کنگره توصیه کرد اولویت

رد سوریه در مقابل داعش اگر اولویت آمریکا استفاده از نیروهای ک»فورد گفت: 

ی ایران دشوارتر خواهد شد. از طرفی اگر به این باشد، همکاری با ترکیه بر سر مسئله

https://www.foreign.senate.gov/hearings/us-policy-in-syria-post-isis-011118
https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/01/277493.htm
https://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-syria-way-forward/
https://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-syria-way-forward/
https://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-syria-way-forward/


 سبا معمار یادوارد هانت / ترجمه 244 

توانیم به توافقی با طور مینتیجه برسیم که ایران باید اولویت ما باشد، باید ببینیم چه

 «ترکیه دست یابیم.

. برخی مقامات کنندفکر میدر دولت ترامپ نیز مقامات به مسائلی مشابه 

ی سوریه و اسد هستند تا بتوانند نیروهای آمریکا را از رتبه خواهان توافق کردهاعالی

 که معتقدند برخی  شان را با ترکیه نزدیک کنند.سوریه خارج کنند و دوباره روابط

 بر فشار افزایش ضمن و داد ادامه کردها فرماندهی تحت نیروهای با همکاری به باید

 .طلبید رزهمبا به مستقیماً را روسیه و ایران یمداخله  اسد، دولت

اند ترامپ را متقاعد کنند که جا، تندروها دست باال را دارند و توانستهتا این

تا چه  مشخص نیستی حضور نیروهای امریکا در سوریه ضروری است. اما ادامه

جاست که آیا شان را حفظ کنند. در نهایت، سؤال اصلی ایننند موقعیتزمانی بتوا

اند ادامه دولت ترامپ به حمایت از نیروهایی که نقش کلیدی در شکست داعش داشته

 پیشرفتی برای  خواهد داد، آن هم زمانی که این حمایت موجب هموار شدن راه

 تعیین خواهد کرد ترامپ متصمی نهایت، در کردهاست؟ آزادی برای مبارزه در عظیم

 ترین دموکراسی خاورمیانه فرصت حیات خواهد یافت یا خیر.که آیا امیدبخش

 

 پیوند با متن اصلی:
Edward Hunt ,The Kurdish Dilemma 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-wants-to-get-the-us-out-of-syrias-war-so-he-asked-the-saudi-king-for-4billion/2018/03/16/756bac90-2870-11e8-bc72-077aa4dab9ef_story.html
https://www.nytimes.com/2018/04/04/world/middleeast/trump-syria-troops.html
https://www.nytimes.com/2018/04/04/world/middleeast/trump-syria-troops.html
https://www.jacobinmag.com/2014/10/solidarity-with-kobane
https://www.jacobinmag.com/2014/10/solidarity-with-kobane
https://jacobinmag.com/2018/04/syrian-kurds-rojava-trump-united-states-support
https://jacobinmag.com/2018/04/syrian-kurds-rojava-trump-united-states-support
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داری و نظران در تحلیل ظهور سرمایهی اول قرن بیستم، اغلب صاحبدر نیمه

ی فئودالی جامعه اسمیتنظر بودند. بهآدام اسمیت  رشد اقتصادی ناشی از آن، پیرو

، مبتنی بر تولید برای مصرف، که تجارت در آن نقش ناچیزی یک اقتصاد طبیعی بود

کرد. اما با برقراری مجدد مسیرهای تجارت راه دور بین اروپا و مدیترانه، ایفا می

تجارت رونق گرفت. گسترش بازار و منافع حاصل از آن موجب افزایش تقسیم کار و 

 خودپو و دایمی شد.شدن تولید و در نتیجه ارتقای سطح بارآوری و رشدی تخصصی

نگاری قرون وسطی تاریخ ۱۹۴۰ی ویژه اواخر دههو به ۱۹۳۰ی اما از اواخر دهه

و اوایل دوران مدرن تحت تأثیر کشف عامل جمعیتی و نقش جمعیت، کامالً دگرگون 

توماس الشعاع نظرات ، نظرات آدام اسمیت کامالً تحت۱۹۷۰شد، و طی سه دهه تا 

پردازان عامل جمعیتی، نقش قرار گرفت. البته نظریه ودیوید ریکاردو  مالتوس

تر این نکته را مورد تردید ها بیشکردند، آنی تجارت و شهر را انکار نمیالعادهفوق

تنهایی، بتواند موجب رشد خود و بهخودیدادند که رشد تجارت و شهر بهقرار می

 اقتصادی و افزایش بارآوری شود.

این ایده را  «(۱۵تا  ۱۲تحوالت جمعیتی از قرن بررسی )»مایکل پوستان 

پیش کشید که در اواخر قرون وسطی رشد مبادله و بازار در اطراف لندن موجب 

ی کالسیک این تحکیم مناسبات فئودالی، سرواژ و رکود اقتصادی شده است. نمونه

یش زمان با افزامورد ظهور سرواژ دوم در شرق رود الب در آلمان و در لهستان هم

است. متخصص دیگر قرون وسطی  ۱۶و  ۱۵المللی در قرن ی تجارت بیندامنه

تا قرن  ۱۵بررسی تحوالت جمعیتی از اواخر قرن )»الدوری  امانوئل لوروا

آوردن دهقانان کند که در همین تاریخ افزایش تقاضای شهری و رویاشاره می «(۱۸

کار و پسرفت اقتصادی همراه  به بازار، با تقسیم و کوچک شدن زمین و افزایش شدت

 بوده است.

ویلهم و  الدوریو  پوستانی جمعیتی نظیر گونه که مفسران نظریههمان

ی میالدی شاهد دو دوره ۱۷۰۰تا  ۱۰۰۰گویند، تاریخ اروپا از سال آلمانی می آبل

بزرگ نوسانات جمعیتی بوده است که طی آن گرایش طبیعی افزایش جمعیت با 

تر شدن زمین و های کشاورزی موجب تقسیم و کوچکمحدود زمین یتوجه به عرضه
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تر شدن ی خود به گراننوبهشود، که بهدر نتیجه کاهش بارآوری کار کشاورزی می

ی زمین و کاهش مزدها و دست آخر به بحران، محصوالت کشاورزی، افزایش اجاره

وکار درونی، یعنی سان این مدل از طریق یک سازانجامد. بدینقحطی و بیماری می

 (۱)شود:بحران، قحطی و بیماری موجب آغاز روندی معکوس و کاهش جمعیت می

 ی اولدوره

میالدی موجب قحطی  ۱۲۰۰تا  ۱۱۰۰ـ افزایش جمعیت از ی اول مرحله

 ،۱۳۱۶-۱۷بزرگ 

های صدساله و بحران و سرانجام جنگ ۱۳۴۸-۴۹اول طاعون سیاه  یدوره

 شود.می ۱۴عمومی قرن 

عصر  ۱۵و اوایل قرن  ۱۴ـ کاهش جمعیت در اواخر قرون ی دوم حلهمر

 کشان.طالیی دهقانان و زحمت

 ی دومدوره

میالدی، که منجر به جنگ  ۱۶۰۰تا  ۱۴۵۰ـ افزایش جمعیت از  ی اولمرحله

 ی دوم بحران عمومی قرن هفدهم شد.در سراسر اروپا و دوره

 .۱۸و اوایل قرن  ۱۷ر قرن ـ رکود و کاهش جمعیت در اواخی دوم مرحله

*** 

( با الگوی نومالتوسی Demographic Modelنگارانه )در واقع مدل جمعیت

اسمیت خطی علت افزایش جمعیت را جایگزین الگوی تکرکود ادواری تولید به

 کند.، یعنی پیشرفت تولید همراه با گسترش تجارت می)دیدگاه نواسمیتی(

داری در فضایی مطرح شد که ودالیسم به سرمایهی گذار از فئدرباره برنربحث 

نگارانه فضا را اشغال کرده های تجاری و جمعیتداران مدلسو، صدای طرفاز یک

و  پری اندرسونی اول در کنار نظرات های دورهبودند؛ و از سوی دیگر، پژواک بحث

 رسید.به گوش می امانوئل والرشتاین
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 بحث برنر

ساختار »ای تحت عنوان با انتشار مقاله ۱۹۷۶سال بحث خود را در برنر 

ی در مجله« طبقات مناسبات ارضی و رشد اقتصادی در اروپای پیش صنعتی

( آغاز کرد، که هدفش نقد نظرات وابسته به past and persent« )گذشته و حال»

 نگارانه بود.شدن و جمعیتمدل تجاری

شدن خطی تجاریی تکدی نظریهنگارانه با نقد جپردازان مدل جمعیتنظریه

که گسترش ها بر این باور بودند ی مباحث نظری گذاشته بودند، آنقدم به صحنه

 با سادگیبه که امری شود، سرواژ زوال موجب –الفتواند تنهایی نمیتجارت و بازار به

 کشاورزی ظهور به –ب. شودمی انگاشته یکسان پولی یاجاره به بیگاری تبدیل

تولید براساس سرمایه و کار مزدی  و بزرگ هایزمین یاجاره شکل به دارانههسرمای

 بینجامد.

ی خوبی نشان داد که برخالف نظریهیکی از مدافعان این مدل بهپوستان 

موجب تشدید سرواژ در نواحی اطراف لندن  ۱۳تجاری شدن، گسترش بازار در قرن 

ان در شرق رود آلب و لهستان در قرن ی تیمس( شده بود، و یا در بخشی از آلم)دره

کشت و صدور غله برای بازار جهانی وابستگی دهقانان و کنترل اشراف  ۱۶و  ۱۵

ی در مطالعه لوروا الدوریها را شدت بخشید. و به همین سیاق، دار بر آنزمین

تاریخ اقتصادی روستاهای النگه دوک دریافت که گسترش تجارت و رشد تقاضای 

ها برای نهای کشاورزی و آماده شدن آپارچه شدن زمینموجب یکشهری، تنها 

پارچه شدن در کنار قطعه قطعه شدن شود، بلکه یکدارانه نمیی سرمایهاجاره

ی دهقانی پیش رفته است، و ما به جای ظهور ها، به شکل مالکیت پراکندهزمین

در بازار با تقسیم مالکیت داری، شاهد تاریخ دهقانی بودیم. و مشارکت دهقانان سرمایه

 (۲)دهقانی، با افزایش شدت کار، کاهش بارآوری کار و پسرفت اقتصادی همراه بود.

های مدل برد، و کاستیبحث را یک فراز باالتر می برنراز سوی دیگر، مشارکت 

شدن قادر به مدل تجاری برنرکند. به باور تر آشکار میشدن را هرچه بیشتجاری

گیر رغم رشد چشمضوع نیست که چرا اغلب اقتصادهای اروپایی بهتوضیح این مو

ی کشاورزی تجارت و اقتصاد شهری نتوانستند به رشد پایدار بارآوری در گستره
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برسند، و پیش از وقوع انقالب صنعتی بر رکود درازمدت اقتصادی در سراسر اروپا 

 داند.( میرا فالندر )شمال بلژیکی گویای آننمونه برنرفایق آیند. 

نگارانه را نیز شود و مدل جمعیتشدن محدود نمیاما به مدل تجاری برنرنقد 

نگارانه نیز در برابر این پرسش پاسخی ، مدل جمعیتبرنرگیرد. از دیدگاه دربرمی

ها و در نقاط مختلف اروپا به های مشابه جمعیتی در زمانندارد، که چرا گرایش

، افزایش جمعیت در ۱۳عنوان نمونه در قرن شوند. بهینتایجی کاماًل متفاوت ختم م

ی ی پاریس( با افزایش اجارهانگلیس و برخی نقاط فرانسه )شمال و شرق منطقه

ی دار بر دهقانان همراه بود، اما برعکس، در منطقهتر اشراف زمینزمین و کنترل بیش

انسه محسوب ترین نقاط فرپاریس و نواحی پیرامون آن که در شمار پرجمعیت

دست تری بههای بیشچنین در نرماندی و پیکاردی دهقانان آزادیشد، و هممی

 آورده بودند.

، کاهش جمعیت در غالب نقاط اروپای غربی به تنزل ۱۵و  ۱۴های در قرن

در اروپای  ۱۶ی زمین و افزایش آزادی دهقانان منجر شد، به نحوی که در قرن اجاره

خورد. اما در کاتالونیا و برخی نقاط فرانسه رواژ به چشم میتر نشانی از سغربی کم

تر از آن در تر شد. و مهمدار بر دهقانان بیشمانند )بوردله( کنترل اشراف زمین

ویژه در پومرانیا، براندنبورگ، پروس شرقی و لهستان، کاهش جمعیت اروپای شرقی به

الکان زمین و سرواژ شد. به بعد موجب تشدید کنترل فوق اقتصادی م ۱۴از قرن 

ی تر شد، و در فاجعهبیش ۱۷و  ۱۶تفاوت بین اروپای غربی و شرقی در قرن 

 به حداکثر خود رسید. ۱۷جمعیتی اواخر قرن 

ی این نتایج کاماًل متفاوت تصادفی نیستند و به الگوهای ویژه برنر نظربه 

جوامع مختلف ها در تاریخی تحول طبقات متخاصم کشاورزی و قدرت نسبی آن

دهی و بستگی درونی طبقات، سازماناروپایی بستگی دارند: یعنی سطح نسبی هم

ویژه ها با طبقات غیرکشاورز )بهی آنخودآگاهی طبقاتی، منابع سیاسی طبقه ـ رابطه

متحدان طبقاتی احتمالی در شهر( و دولت )مخصوصاً اگر دولت در اخذ مازاد دهقانان 

 دار محسوب شود.(بقاتی برای اشراف زمینچون یک رقیب شبه طهم
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به بیان کوتاه، دیدگاه نواسمیتی قادر به توضیح این مساله نیست که چرا اغلب 

گیر رغم رشد چشمبه ۱۷۵۰تا  ۱۰۵۰نقاط اروپا طی شش و هفت قرن یعنی از حدود 

آوری ی متوالی و بزرگ جمعیتی روبرو بودند که به اُفت بارشهرها و تجارت با دو دوره

 کار در کشاورزی انجامید؟

دیدگاه نومالتوسی نیز از پاسخ به این پرسش قاصر است که چرا در اواخر قرون 

رغم افزایش شتابان جمعیت وسطی و اوایل دوران مدرن، انگلستان و شمال هلند به

 توانستند به مسیر رشد پایدار جهش کنند.

ی اول بحث ر دورهقرار داشت و د موریس دابتر تحت تأثیر برنر بیش

به  سوئیزی، هرچند نظیر سوئیزینزدیک بود تا به  دابتر به ی گذار بیشدرباره

داری، حتی داد. به باور او سرمایهتردید نشان می داببرخی نکات طرح شده از سوی 

ی فئودالی وجود نداشت. چه به شکل اشکال در شکل جنینی از پیش در درون جامعه

هیلتون و  دابجارت و چه به صورت تولید کاالیی خُرد که داری تسرمایهپیشا

 ( بر آن تأکید داشتند.proto-capitalismداری )ی سرمایهعنوان نخستین نمونهبه

ی عامل اصلیِ گذار را در پویایی درونی جامعه هیلتونو  داب همانند او 

اتی شرایط را ی طبقکرد، اما با این نظر مخالف بود که مبارزهفئودالی جستجو می

داری جنینی پیشاپیش شکل گرفته در درون برای رشد آزاد و بدون مانع یک سرمایه

تر درصدد مطالعه و بررسی ساختارهای کند. او بیشی فئودالی فراهم میجامعه

وجود آمدن وابستگی جبری ی طبقاتی در جوامع مختلف و تأثیر آن در بهویژه

جا، نخست به دارانه بود. در اینافتادن پویایی سرمایه تولیدکنندگان به بازار و به راه

پردازیم، و توضیح برخی اصطالحات این گرایش فکری )مارکسیسم سیاسی( می

ی طور اجمالی معرفی و کاربست آن را در زمینهرا به برنر ی فکریسپس منظومه

 (۳)گذار ارائه خواهیم کرد:

 (social-property relationsروابط اجتماعی مالکیت )

رفتار خُرد اقتصادی ـ تصمیمی که فرد انتخاب آن را از حیث نیازها و منافع 

شود. ی ساختار کالن اجتماعی تعیین میوسیلهخود به -داندخود درست و عقالنی می
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جای آن به دو دلیل به برنرنامد، آن را روابط اجتماعی تولید می مارکسچه که آن

 دهد:را ترجیح می« لکیتروابط اجتماعی ما»اصطالح 

اجتماعی تولید گاهی بر این نظر داللت دارد که تولید )مراد  روابط اصطالح -۱ 

ی ساختار یا روابط کنندهجا روند فنی تولید است( خود تعییناز تولید در این

داند. به باور او، کننده میآن را به شکل فاحشی گمراه برنراجتماعی تولید است، که 

کنندگی نیروهای مارکس در مورد تقدم نیروهای مولده بر دو شکل از تعیینی نظریه

مولده وابسته است، یکی ساختاری و ایستا و دیگری تحولی و پویا. در حالت اول به 

رسد که سرشت نیروهای مولده مسئول ساختار روابط تولید و در نتیجه کل نظر می

درباره « در نقد اقتصاد سیاسی مشارکت»ی ی تولید است. مارکس در مقدمهشیوه

گوید که دهند با ابهام سخن میکه چگونه نیروهای مولده به روابط تولید شکل میاین

خوانی دارند. اما در اظهارنظرهای دیگر روابط تولید با نیروهای مولده انطباق و هم

د ی اقتصادی اخذ کار مازاد از مواشکل ویژه»تری دارد تر و کالسیکبیان روشن

باید گفت که حتی  (۴)«شود.تیجه مین تولید خودِ از مستقیم طوربه …مستقیم

بندی نیز خیلی روشن نیست. اما چون در این روایت به نظر معنای این صورت

ای که اجتماعی تولید از پایه« روابط»ی بنیادی دارد و جنبه« خودِ تولید»رسد که می

بندی ورد، برای من دشوار است که این صورتآکند، سر بر میتولید برایش فراهم می

کاری در تولید درک کنم، که این خود ظاهراً به سطح را به معنایی جز شکل هم

دهندگان کاری برای سازمانمعینی از فناوری یا ظرفیت مولد وابسته است. شکل هم

وانایی توانند تها میکند که بر آن کنترل داشته باشند. آنتولید شرایطی فراهم می

دهی و کنترل را به قدرت اجتماعی برای استثمار مولدین مستقیم خود برای سازمان

 تبدیل کنند.

ی توان درک کرد، چهار شیوهترین موردی که از این اصطالحات میشاید ساده

 برد:تولید باشد که مارکس در مقدمه نام می

به یک نظام متمرکز ی آسیایی ـ با این تفسیر، در این جامعه، کشاورزی جامعه

بخشد کنند این توانایی را میآبیاری نیاز دارد. این نظام به کسانی که آن را کنترل می

ی زمین را به شکل ی حاکمی تبدیل کنند که قادرست اجارهکه خود را به طبقه



 حسن آزاد 252 

ی مالیات از تولیدکنندگان مستقیم یا دهقانان اخذ کند. مارکس در توضیح سه شیوه

دهی کشاورزی در نیز احتماال فرآیندهای مشابهی را در نظر دارد. سازماندیگر تولید 

بخشید، داران جهان باستان قدرت طبقاتی میمزارع بزرگ التیفوندیا به برده

ی ی طبقاتی لردها در جامعهدهی امالک کشاورزی به سلطهگونه که سازمانهمان

نای قدرت طبقاتی بورژوازی بدهی صنعت مدرن سنگشد، و سازمانفئودالی ختم می

 شود.داری میدر جامعه سرمایه

طور کنند بهپذیرش این درک، که نیروهای مولده ساختار اجتماعی را تعیین می

ی تحول اجتماعی مارکس را در پی خواهد داشت. رشد نیروهای مولده طبیعی، نظریه

کاری را به های جدیدی از همامری بدیهی است. پیشرفت در نیروی تولید، شکل

کاری ها که همکنند. آنهای نوینی از فرایند کار عمل میآورد که تحت گونهوجود می

دهند، و روابط ی نوپایی از استثمارگران را تشکیل میکنند طبقهدهی میرا سازمان

باره کارکرد نیروهای مولده جدید و توانایی خود برای کنند که یکتولید را برقرار می

تر اشکال نوین سازند. با استحکام بیشتر مید مولدین مستقیم را آساناخذ مازا

تر نیروهای مولده، روابط های منطقی در اثر رشد بیشهمکاری و استوار بر فرض

یابند، و سرانجام موجب تری میتولید مربوطه نیز در بطن جامعه گذشته رشد بیش

ی ی شیوهرای همیشه زنجیرهبار و بشوند. انقالب اجتماعی یکفروپاشی آن می

سان، کند. بدینمهار خویش فراهم میگسلد، و راه را برای رشد بیپیشین را از هم می

گر نشان«داریهای تولید پی در پی از آسیایی تا سرمایهبه باور مارکس، شیوه

 آید.به شمار می« پیشرفت در رشد اقتصادی جامعه

آفرین کنندگی نیروهای مولده مشکلرغم این توضیح، هر دو وجه تعیینبه

ها کند. این تبییناست. چون در تبیین گذارهای تاریخ کمک عملی اندکی به ما می

 -ی روابط اجتماعی تولید غیرقابل دفاع اندتر مارکس دربارهدر پرتو نظرات سنجیده

نامم، دقیقاً به خاطر انکار می« روابط اجتماعی مالکیت»چه را که من آن

اشان از سوی نیروهای مولده است. روابط اجتماعی مالکیت به شکل کنندگیتعیین

شوند، که های سیاسی بازتولید مییابند، و از سوی جماعتسیاسی تکوین می

دهد. از این ی مسلط استثمارگر را نشان میدهی سیاسی طبقات به ویژه طبقهسازمان

فردی و جمعی عاملین اقتصادی  هایها موانع نیرومندی در برابر فعالیتحیث، آن
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کنند، و این عاملین را به اتخاذ راهبردهای ویژه برای دستیابی به منافع خود ایجاد می

از « قواعد بازتولید»ی کلی اجرای این راهبردها یا به عبارتی دهند. نتیجهسوق می

ه است، ک بحرانهایی از و شکل الگوهای متفاوت رشدسوی افراد و طبقات جامعه، 

کند. به نظر من امکانات و موانعی که های مختلف تولید را مشخص میشیوه تحول

دهد، امکان در غلطیدن روابط اجتماعی مالکیت پیش پای عاملین اجتماعی قرار می

 کند.به دام جبرگرایی تقدم نیروهای مولده را منتفی می

آمدن روابط  کاری در تولید خود به نحوی در به وجوداین دیدگاه که شکل هم

دهی که به شکل منطقی از کنترل بر سازمان -کنداخذ مازاد اقتصادی نقش ایفا می

رساند. چون در بخش اعظم به دشواری در عمل به ما یاری می -شودتولید نتیجه می

دهندگانِ دیگرِ تولید غیر از مولدین نتاریخ جهان، حداقل در کشاورزی، سازما

ای موثر فرآیندهای کار کشاورزی عاملی بیرونی محسوب مستقیم، در رابطه با اجر

شوند. بعد از ظهور کشاورزی یکجانشین، خانوار دهقانی تقریبا همواره مسئول می

تولید بوده و کمتر به کمک دیگران نیاز داشته است. در واقع، در بخش اعظم تاریخ 

ه به آن اشاره کرد، توان به فناوری یا فرایندهای کاری وابستکشاورزی به دشواری می

عهده نداشته باشند، احتماال به این دلیل، دهی و اجرای آن را بهکه دهقانان سازمان

که کمتر فرآیند کاری وجود دارد که پیشبرد مناسب آن، چنان همکاری وسیع و 

دهی آن ای را طلب کند که خانوار دهقانی خود فاقد توانایی الزم برای سازمانپیچیده

ای که سلطه و وی دیگر سکه، در سراسر تاریخ کشاورزی، طبقات حاکمهباشد. یا ر

 شوند.ندرت یافت میاشان در تولید باشند، بهجایگاه استثماری خود را مدیون نقش

کردند و زمین، طور کلی تولید را کنترل میدقیقاً به این دلیل، که دهقانان به

اختیار داشتند. و طبقات حاکمه ابزار و نیروی کار الزم برای پیشبرد آن را در 

داری برای اخذ مازاد اقتصادی و بازتولید خود به هر حال به اِعمال قهر سرمایهپیش

ها برای اخذ بخشی از محصول فرااقتصادی وابسته بودند. از این رهگذر، توانایی آن

ن دهقانان، به سازماندهی سیاسی جهت اِعمال قهر وابسته بود. در نتیجه برای چندی

آسیا( و فراتر از آن، ما در کنار نیروهای مولد -هزاره، در سراسر اوراسی )اروپا

متمرکز، -کنیمهای متعدد و گوناگونی مشاهده مییافته از سوی دهقانان، نظامسازمان
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دهی شده که برای اخذ مازاد اقتصادی سازمان -غیرمتمرکز و گاهی ترکیبی از این دو

ویژه از طریق یی، جایگاه لردها در تولید کشاورزی، بهبودند. در فئودالیسم اروپا

طور کلی بسیار محدود ( بهdemesneمینهای متعلق به خود )دیمدیریت زمین

ها بود، و در برخی نقاط اساسا وجود نداشت. اما این امر به هیچ وجه از توانایی آن

دهی خود در کاست، که از طریق سازمانکشی از دهقانان نمیبرای سلطه و بهره

های فئودالی در سطوح مختلف میسر نظامی یا دولت-های سیاسیها و گروهجماعت

دار بود که نقش آن را چون اشراف زمینهمین دلیل، جایگاه این طبقه همشد. بهمی

توانست روابط کرد، نه برعکس. نیروهای مولده کشاورزی نمیدر تولید تضمین می

بلکه این روابط اجتماعی تولید بود که به میزان قابل مسلط تولید را تعیین کند، 

 کرد.توجهی نیروهای مولده را تعیین می

 –نخست: شوند گرفته نظر در باید جهت دو از ساختاری اثرات او نظر به –۲ 

 اخذ به که است مستقیم مولد با استثمارکننده یرابطه گربیان که طبقاتی یا عمودی

 خود طورهمین و استثمارگران خود بین افقی روابط –دوم و شودمی منجر مازاد

 .مستقیم مولدین

با این توصیف روابط اجتماعی مالکیت شامل رابطه میان استثمارگران و مولدین 

شود که مستقیم، رابطه میان خود استثمارگران و رابطه میان مولدین مستقیم می

لید)زمین، کار، ابزارها( و محصول مجموعا امکان ارتباط افراد و خانوارها را با وسایل تو

ای وجود دارند، و بنیاد امکانات و کنند. چنین روابطی در هر جامعهکار تعیین می

دهند. این مناسبات خارج از های اساسی رفتار اقتصادی فرد را تشکیل میمحدودیت

های سیاسی)دفاع، پلیس، دستگاه قضایی کنترل فرد در سطح جمعی از سوی جماعت

 شود.ره( و با استفاده از قهر سیاسی حفظ و بازتولید میو غی

 قواعد بازتولید

 هایمحدودیت و هاامکان چارچوب در خود بازتولید برای هاخانواده و افراد 

 اقتصادی راهبردهای توانندمی ویژه، تاریخی روابط عنوانبه مالکیت اجتماعی روابط

نامد. با این ها را قواعد بازتولید مینآ برنر که گیرند، پیش در را معینی و محدود

 کنند.توصیف روابط اجتماعی مالکیت قواعد بازتولید را تعیین می
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 رشد الگوهای

 را معینی اقتصادی هایتصمیم مالکیت اجتماعی روابط یمحدوده در مردم 

های الگو قالب در اقتصادی رشد به مجموع در که( بازتولید قواعد) کنندمی اتخاذ

 نامید.می« قوانین حرکت»ها را انجامد، که مارکس آنیخاص م

سو، برای این مناسبات از این رهگذر، مفهوم روابط اجتماعی مالکیت، از یک

شود، و از سوی دیگر، تری قایل میکنندگی بیشنسبت به نیروهای مولده تعیین

چنین قات و همی بین طبی طبقاتی را با در نظر گرفتن رابطهاهمیت و پویایی مبارزه

 کند.ی طبقات با دولت و ساختار درونی هر طبقه برجسته میرابطه

کنندگی روابط تولید نسبت های ساختارگرا نیز از تعیینو مارکسیستآلتوسر 

ها از دو جهت با مارکسیسم کردند، اما دیدگاه آنبه نیروهای مولده جانبداری می

کنندگی روابط تولید تا در میزان تعیینمارکسیسم سیاسی  -الفسیاسی تفاوت دارد: 

نیز به  آلتوسر-. بگیردرود که نیروهای مولد را تقریبا نادیده میحدی پیش می

داری و ی بردهکنندگی روابط اجتماعی تولید و اهمیت سطح سیاسی در جامعهتعیین

ت. او ی فئودالی تأکید داشعبارتی کاتولیسیسم در جامعهاهمیت سطح ایدئولوژی یا به

بر این باور بود که در تحلیل نهایی شرایط اقتصادی تعیین  مارکسبه تأسی از 

(determineمی )( مسلط )سیاسی یا ایدئولوژیک(کند که چه سطحیdominant )

گونه که سیاست در روم باستان و کلیسا و مذهب در قرون میانه سلطه باشد. همان

برای « روابط اجتماعی مالکیت»ل داشت. اما مارکسیسم سیاسی در تعریف و تحو

ی افقی با ساختار درونی هر طبقه اهمیت زیادی قایل است. این امر در مورد رابطه

چنین اثربخشی ساختار درونی دولت در تحول و گیری دولت و همطبقه حاکم، شکل

ها این اثربخشی را در گیرد. به گمان آنی تولید و گذار را نیز دربرمیدگرگونی شیوه

توان مشاهده داری در انگلیس و فرانسه بهتر میتفاوت گذار از فئودالیسم به سرمایه

ی تفاوت بین انگلیس و فرانسه )در تر به بحث برنر دربارهکرد. برای توضیح بیش

 همین نوشتار( مراجعه کنید.

 روابط اجتماعی مالکیت در فئودالیسم -الف
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یل تولید تصاحب دارند، و اشراف ی فئودالی مولدین مستقیم بر وسادر جامعه

 کنند.دار با توسل به قهر فرااقتصادی مازاد تولید را اخذ میزمین

تصاحب دهقانان بر عوامل تولید: در فئودالیسم اروپایی مولدین مستقیم به -۱

توانستند عوامل تولید، یعنی زمین، ابزار تولید و کار دسترسی مستقیم داشتند، و می

های خود را تولید و بازتولید بازار نیازهای معیشتی خود و خانوادهبدون مراجعه به 

کنند. این تصاحب از طریق خودسازماندهی روستا به شکل یک جماعت سیاسی 

شد. جماعت وظایف هر یک از اعضای خود را تعیین و امکان تصاحب تامین می

دفاع، حل  کرد. سازماندهیوسایل تولید و موروثی بودن حق تصاحب را تضمین می

همین دلیل ی جماعت روستایی بود. بهعهدهاختالفات، اجرای قانون و نظم نیز به

توان گفت که تصاحب و مالکیت در فئودالیسم اروپایی از طریق کارکرد جماعت می

 یافت.دهقانی و به شکل سیاسی تکوین می

ل دها به شکلر فرااقتصادی قهر یوسیله به لردها طرف از مازاد اخذ –۲

ها )بزرگ و کوچک( سازمان یافته بودند، و از های سیاسی مستقل یا دولتجماعت

توانستند با اِعمال قهر و در عین حال انجام برخی کارکردهای همین طریق می

عمومی حکومتی به نفع همگان مازاد اقتصادی دهقانان و یا حتی ثروت لردهای دیگر 

ها را بر زمین تضمین بود که مالکیت آنها را اخذ کنند؛ و عضویت در همین جماعت

 کرد.می

ی فئودالی، حداقل در شکل کالسیک آن لردها به شکل فردی مازاد در جامعه

در مقابل شکل جمعی اخد مازاد به صورت  -کردنداقتصادی دهقانان را اخذ می

و به همین دلیل بین لردها بر  -دریافت متمرکز مالیات از طرف یک دولت فئودالی

کنترل بر زندگی دهقانان رقابتی وجود داشت که معموال از طریق محدودیت  سر

های یک لرد به زمین لرد دیگر خصوص آزادی جا به جا شدن از زمینها بهآزادی آن

شد. عضویت لرد در جماعت سیاسی تحت رهبری لرد برتر بود که اعمال اعمال می

کرد. انان و لردهای دیگر میسر میقهر برای بازتوزیع درآمد و ثروت را به ضرر دهق

جماعت سیاسی لردها در عین حال وضع انواع پرداخت و جریمه برای مصارف 

، حل اختالفات بین خود «نظم و عدالت»شخصی یا انجام خدمات عمومی، برقراری 
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لردها و اعمال قانون علیه لردها و دهقانان سرکش و لشکرکشی برای دفاع یا علیه 

 عهده داشت.نیز بهلردهای دیگر را 

 ی فئودالیقواعد بازتولید در جامعه-ب

با استفاده از از کار و امکانات خانوادگی و زمینی که در تصاحب  دهقانان

کردند، و فقط مازاد تولید خود را برای داشتند، نیازهای معیشتی خود را تولید می

و وابستگی به بازار  بردند. از تولید محصوالتی، صرفًا برای فروشفروش به بازار می

 کردند.برای تامین نیازهای معیشتی اجتناب می

ی کافی و منظم مواد غذایی برای مبادله حساب توانستند روی عرضهها نمیآن

بینی بود که به افزایش های بد امری معمول و غیرقابل پیشباز کنند، چون برداشت

شد. بنابراین، یی منجر میقیمت مواد غذایی و کاهش تقاضا برای محصوالت غیرغذا

خواستند فقط محصوالت غذایی را برای بازار تولید کنند، با خطر کسانی که می

 شدند.مواد غذایی و تقاضای اندک برای محصوالت غیرغذایی روبرو می افزایش قیمت

دهقانان برای تضمین در برابر بیماری و پیری به داشتن فرزندهای متعدد و 

تر آوردند، این اقدام تولید برای معیشت را به امری حیاتیمیخانواده بزرگ روی 

داد که زمین را ها میکرد، و از سوی دیگر، تصاحب زمین این حق را به آنتبدیل می

بین فرزندان مذکر خود تقسیم کنند)حتی زمانی که حق ارشدیت وجود داشت( مگر 

م زمین و کاهش بارآوری شد. این امر خود موجب تقسیآن که لرد مانع این کار می

 شد.آن می

در مجموع، این قواعد بازتولید خانواده دهقانی را به سوی تولید نیازهای 

 داشت.داد، و از وابستگی به بازار و پذیرش الزامات رقابت باز میمعیشتی سوق می

توانستند بدون لردها به مناسبت حقی که بر محصول دهقانان داشتند، می

کاران به دست ، درآمد کافی برای تامین نیازهای خود، خانوار و خدمتمراجعه به بازار

های پراکنده محلی سازمان یافته صورت گروهی فئودالی بهبیاورند. لردها در جامعه

نظامی میان این -عهده داشت، رقابت سیاسیی اعمال قهر را بهبودند، که وظیفه

ی تجملی و خودنمایانه نشانهها و تدارک وسایل موثر برای جنگ و مصرف گروه

رفت. برخی از لردها شمار میی فئودالی بهجایگاه لردها و بخشی از زندگی در جامعه
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های پولی و جنسی فاقد قطعه زمینی متعلق به خود بودند، و درآمدشان از پرداخت

 گذاری و نوآوریطور کلی برای افزایش سرمایهشد. لردها بهدهقانان وابسته تامین می

در تولید کشاورزی با موانعی روبرو بودند. چون دهقانان تصاحب قطعه زمین خود را 

در اختیار داشتند، و کار بر روی قطعه متعلق به لردها با اکراه و با توسل به قهر 

ها برای استفاده از وسایل بهتری که لردها برای کار بر شد، و آنفرااقتصادی انجام می

 ی اندکی داشتند.گذاشتند، انگیزهها میآن روی این زمین در اختیار

 رشد گسترشی

های موجود با موانعی روبرو لردها چون برای افزایش بارآوری بر روی زمین

آوردند، مانند تبدیل های جدید روی میبودند، به تصرف و قابل کشت کردن زمین

تر از آن مهای بایر به زمین قابل کشت و مهجنگل به زمین کشاورزی، تبدیل زمین

(. به هر حال وسعت بخشیدن به Colonizationها و مناطق جدید)تصرف زمین

 شد.های زیرکشت بهترین راه افزایش بازده و درآمد برای لردها محسوب میزمین

 انباشت سیاسی

رود و شمار میانباشت سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی نزد مارکسیسم سیاسی به

از -قهرفرااقتصادی -ی خاصیتمایز است و به شیوهسر از انباشت اقتصادی میک

گرفتند. بدین معنا، یکی از شود که لردها از آن بهره میتصاحب ثروت اطالق می

های افزایش درآمد برای لردها افزایش توانایی و قدرت برای توزیع مجدد ثروت، راه

سرکوب بود: با  های دهقانان و لردهای دیگر با اتکا به قهر وچنگ انداختن به زمین

های سیاسی استفاده غیرمولد از درآمد برای افزایش قدرت نظامی و تشکیل جماعت

تر با تسلیحات بهتر و افزایش جالل و شکوه تر، بسیج نیروهای نظامی بیشپُرقدرت

 تر.ها و پیروان بیشخود برای جلب واسال حکومت

 

 

 ی فئودالیالگوهای رشد در جامعه -ج

دها برای بازتولید خود در چارچوب روابط اجتماعی مالکیت دهقانان و لر

های شدند که در مجموع و در سطح کالن به شیوهفئودالی به اقداماتی متوسل می
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تر الگوهای رشد و شد، و در مدت زمان طوالنیمعین بازتولید اجتماعی منجر می

راسر اروپا کرد. خطوط کلی این تحول در سی فئودالی را مشخص میتحول جامعه

 دارای مشخصات ذیل است:

 رشد جمعیت

تمایل دهقانان به داشتن خانواده بزرگ و تقسیم زمین میان فرزندان موجب 

ی خود بارآوری و میزان شد، که به نوبهتر و سطح نازل تجرد میازدواج در سن پایین

دهم داد. در سراسر اروپا افزایش جمعیت از حوالی قرن یازجمعیت را افزایش می

 شد.شتاب گرفت، و در اواخر قرن سیزدهم میزان جمعیت دو برابر 

 نشینیمستعمره-کولونیزاسیون

های جدید اندازی به زمینی اقتصاد فئودالی برای رشد واقعی، دستتنها شیوه

ی رقابت بین برای کشت است. در واقع، رشد اقتصادی در اروپای فئودالی نتیجه

سو، و نرخ رشد جمعیت از سوی دیگر بود. ت از یکمیزان گسترش مناطق تحت کش

ها و های دوازهم و سیزدهم اروپای فئودالی نه تنها صحنه تبدیل جنگلدر قرن

های وسیعی در های قابل کشت بود، بلکه حرکتها به زمینهای بایر و باتالقزمین

این رفت. های مهاجرتی نیز به شمار میجهت گسترش به بیرون و ایجاد کُلنی

شد: به سوی شرق و با عبور از رود آلب، دهی میها غالبا از سوی لردها سازمانحرکت

ی ایبری و سرانجام با عبور از پرتقال و اسپانیا به و به سوی جنوب با فتح شبه جزیره

آن سوی اقیانوس اطلس و کشف امریکا. اما در برخی موارد، دهقانان نیز به چنین 

های در کنار دریای شمال که به مانند احیای زمین زدند،اقداماتی دست می

 گیری هلند شمالی منجر شد.شکل

 رشد محدود نیروهای مولده و کاهش بارآوری کار

های قابل کشت، بنیان مادی اصالح تولید همگام با رشد جمعیت و تقسیم زمین

بایست به گذاشت. کشاورزی میای رو به ضعف و پژمردگی میبه شکل فزاینده

تر ها پُرهزینهیافت که باروری کمتری داشتند، و یا احیای آنهایی گسترش میزمین

ی احیاء و کار کاهش شد و نسبت بین زمین و کار و هزینهتر میها کوچکبود. زمین

تر یافت، محصول نیز بیشیافت. چون نسبت جمعیت به زمین مرتبا افزایش میمی
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ی در ازای هر واحد زمین به قیمت تنزل بازدهی شد. اما این رشد، افزایش بازدهمی

تر شدن زمین و کاهش بازدهی آن، شد. با کوچکدر برابر هر واحد کار محسوب می

ها تر به پرورش دامهایی روی بیاورند که پیششدند به زمیندهقانان مجبور می

این امر رفت. اختصاص داده شده بود، و در واقع منبع اصلی کود حیوانی به شمار می

کرد، و به کاهش بارآوری کار منبع کود حیوانی و باروری خاک را به شدت کم می

ی این عوامل تمامی ابعاد رشد اقتصاد فئودالی را بخشید. مجموعهکشاورزی شدت می

 داد.الشعاع قرار میتحت

 وابستگی ینتیجه خود که( شغلم اسپرس، شبدر، یعنی) جدید تناوبی کشت 

کند، و زی ادغام میکشاور کشت در را حیوانی علوفه تولید و است ارباز به تولید

توانست آورد، نمیتری بین تولید کشاورزی و پرورش دام به وجود میزیستی بیشهم

 در چارچوب مناسبات فئودالی شکل بگیرد.

 شناخته اروپا مختلف نقاط در کشاورزی تولید اصالحات و هانوآوری گرچه 

ر گرفته نشد، چون کا به منظم و پایدار شکل به جدید دوران آغاز تا اما بود، شده

 کردند.کاری پیشرفته و تولید برای بازار مقاومت میدهقانان در مقابل رشته

کاری یا تولید فقط های کشاورزی امکان رشتهتر شدن فزاینده زمینبا کوچک

رای تولید غله به کرد. یک خانوار دهقانی ببرای فروش وضع نامساعدتری پیدا می

ایکر را زیرکشت ببرد، اما اکثر  ۵۰تا  ۳۵توانست خصوص با استفاده از کار فصلی می

دهقانان حتی نصف این مقدار، یعنی حداقل الزم برای تامین معیشت خانوار را نیز در 

ها اختیار نداشتند. تمایل دهقانان به داشتن فرزندان متعدد و تقسیم زمین بین آن

 کرد.تر میرا وخیم این وضعیت

های زیربنایی وجود ها و هزینهداری دامافزون بر این، مازاد تولید کافی برای نگه

توانستند نداشت و دسترسی به وام نیز بسیار محدود و غیرعادالنه بود، و دهقانان نمی

به وضعیت خود بهبود به بخشند. و سرانجام باید توجه داشت که زمین دهقانی غالبا 

ماعت روستایی ادغام شده بود و تناوب کاشت در مزارع مشترک و استفاده از در ج

شد و ها از طرف جماعت کنترل میهای بایر برای چرای داممراتع و زمین

کاری و غیره ی کاشت بر روی زمین خود، رشتهگیری دهقان منفرد برای شیوهتصمیم

 شد.ای محدود میبه شکل قابل مالحظه
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 فئودالی گیری دولتشکل

سو، و لردها در مقابله با محدودیت توانایی در افزایش بازده کشاورزی از یک

 و نیرومندتر راستای در تربیش دیگر، سوی از خودشان میان نظامی–رقابت سیاسی 

 به اندازیدست برای هاآن. کردندمی حرکت خود سیاسی هایجماعت کردن تربزرگ

چنین هم و هازمین این وی بر کار برای تربیش اندهقان بر سلطه تر،بیش هایزمین

کردند. در این رقابت لردهایی که دیگر رقابت میحق قضاوت بر روستاها با یک

دهی کنند، در نظامی خود را بهتر بسیج و سازمان -توانستند قدرت سیاسیمی

ری و ها امری سراسگیری این دولتتر بودند. شکلمند موفقهای قدرتتشکیل دولت

 نشینیی فئودالی اروپا، مستعمرهخودی نبود. در مرز شرقی جامعهخودبه

(Colonizationسال )که لردهای اروپای شرقی بتوانند ها ادامه پیدا کرد، بدون این

دهی سیاسی نیرومند و موثری در برابر آن ایجاد کنند. ناتوانی لردها در ایجاد سازمان

ها را در برابر مقاومت و فرار سیاسی قدرتمند، آن هایدهی درونی و جماعتسازمان

های کرد. ما در تمام دورهپذیر میدهقانان و هجوم و غارت عوامل بیرونی آسیب

های نسبتا قدرتمند هستیم. انگلستان گیری دولتی فئودالی شاهد شکلجامعه

ی و انگلوساکسون خیلی زود به چنین دولتی دست یافت، اما در اواخر قرون وسط

ها در هر منطقه و در های سیاسی قدرتمند یا دولتاوایل دوران جدید وجود جماعت

 سراسر اروپا به امری متداول و رایج تبدیل شده بود.

 گسترش بازار و رشد شهرها
تر و قدرتمندتر رشد های سیاسی بزرگگیری جماعتشکل یی بالواسطهنتیجه

تر و های پیشرفتها بیش از پیش به سالحی لردهمبادله و ظهور شهرها بود. طبقه

های شهری در برابر افزایش کرد. کاالهایی که کارگاهکاالهای تجملی نیاز پیدا می

کردند و با محصوالت غذایی و مواد خامی که دهقانان تولید تقاضای لردها تولید می

قش مرکزی وران شهری و بازرگانان نشد. در این شبکه پیشهکرده بودند، معاوضه می

ی دار بودند و نه نخستین نمونهها نه سرمایهداشتند، اما باید تأکید کرد که آن

های سیاسی داری. تولیدکنندگان شهری همانند لردها و دهقانان به جماعتسرمایه
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ها در ی سیاسی داشت، و عضویت آنها شالودهوابسته بودند و مالکیت خصوصی آن

شد. ها محسوب میفی برای بازتولید اقتصادی آنها شرط الزم و کااین جماعت

ثباتی و نوسانات بازار مواد غذایی و وران شهری برای حفاظت خود در برابر بیپیشه

اش حفظ کردند که هدف اصلیدهی میسایر بازارها خود را به شکل صنف سازمان

به صنف، ها از طریق محدودیت ورود اعضای جدید اعضاء در برابر رقابت بود. صنف

ها را وضعمعیار همگانی برای تولیدات و تعیین سهمیه برای بازدهی هر عضو، قیمت

شد، اما هایی مشاهده میگاه نوآوریوری گهداشتند. در صنعت پیشهباال نگه می

کاری مستقل، انباشت و نوآوری الزم برای رشد پویای صنعتی اندک گرایش به رشته

وران برای بازتولید خود به ردها، دهقانان و پیشهبود. بازرگانان نیز همانند ل

های صاحب امتیاز نیاز داشتند. های سیاسی، به خصوص شرکتدهی جماعتسازمان

مورد حمایت سیاسی قرار  های صاحب امتیاز باید با صدور فرمان و امتیازنامهشرکت

 گرفت.یزادگان و اشراف انجام می شاهگرفتند که تقریبا همیشه به وسیلهمی

 شدن و تقسیم کار بین شهر و روستای محدود تجاریدامنه

 رشد محدود نیروی کار غیرکشاورزی و بازار داخلی

 بیرونی عاملی فئودالی اقتصاد به نسبت وجه هیچ به شهرها و تجار تجارت، 

 قبال در مستقیم پاسخی و اقتصاد این از وابسته بخشی ابتدا از برعکس و نبودند،

های دهم و ند. در قرنشدمی محسوب خود بازتولید برای فئودال بقهط نیازهای

یازدهم شهرهای بزرگ تجاری و صنعتی در فالندر و شمال ایتالیا سر بر آوردند، که 

در واقع پاسخی به نیازهای اشراف اروپایی برای منسوجات و تسلیحات بود. رشد 

طریق نیاز اشراف شکل گرفته ی خود در این مرحله چون از تجارت در شهرها به نوبه

 کرد.آورد و آن را مهار میبود بر گسترش تجارت در روستاها فشار می

طور طبیعی موجب کاهش مازاد کشاورزی کاهش بارآوری کار در کشاورزی به

شد و در نتیجه توان رشد نسبی نیروی کار غیرکشاورزی و به ازای هر کارگر می

کرد. در عین حال دهقانان توان محدودی برای چنان رشد شهرها را محدود میهم

خرید در شهرها داشتند و افزایش تقاضای لردها محرک اصلی توسعه تجاری و 

آمد، که خود به علت کاهش مازاد کشاورزی محدود صنعتی در شهرها به شمار می
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، در سراسر اروپای ۱۷۵۰ماند. در تمام قرون وسطی و آغاز دوران جدید تا باقی می

ی نسبت جمعیت غیرکشاورز به کل جمعیت رشدی پیدا نکرد و جمعیت شهرها غرب

 (۵)درصد رسید. ۱۲درصد به  ۱۰حداکثر از 

 افزایش تولید غیرمولد

ی فئودالی به نفع لردها رشد تقسیم کار اجتماعی بین شهر و روستا در جامعه

ای تجملی و داد و کاالهی تولید را کاهش میکاری هزینهبود، چون از طریق رشته

کرد. اما در درازمدت، این به معنای رشد بخش غیرمولد به زیان تر مینظامی را ارزان

بخش مولد اقتصاد بود، چون مخارج اشراف در شهرها نه برای اصالح و پیشبرد وسایل 

 گشت.تولید و نه به عنوان وسایل مصرف برای مولدین مستقیم به فرآیند مولد باز می

گونه انهم –های نسبی و افزایش فقرریکاردویی قیمت-الگوی مالتوسی

تر گفته شد، با رشد جمعیت، تقاضا برای محصوالت غذایی و زمین افزایش که پیش

زمان بازدهی تولید به ازای هر کشاورز کاهش یافته بود، میزان یافت، اما چون هممی

طور فزاینده ههای نسبی محصوالت غذایی بگرفت و قیمتتقاضا از عرضه پیشی می

شد شد. در نتیجه بودجه خانوار روستایی عمدتا صرف نیازهای ضروری میتر میگران

ماند، یه وران و مانوفاکتورهای شهری باقی نمیای برای خرید تولیدات پیشهو بودجه

ی خود موجب کرد. این امر به نوبهبیان دیگر، تقاضا برای محصوالت شهری افت می

سبی محصوالت شهری و سرانجام کاهش مزدهای واقعی در های نکاهش قیمت

ی نهایی این تحول جمعیتی پیدایش فقر عمومی در روستا و شد. نتیجهشهرها می

 شهر بود.

 

 

 ی نخستین صنعتشدن نسبی کشاورزی دهقانی و برآمد نمونهتجاری

های دهقانی در قرن تر شدن زمینموج بلند افزایش جمعیت و تقسیم و کوچک

یزدهم نخست مازاد تولید دهقانان را به حداقل کاهش داد و سپس برای آنان زمین س

شان را تولید کنند، ی کافی باقی نگذاشت که نیازهای حیاتی خود و خانوادهبه اندازه

ی کار بر روی زمین نداشتند. چون بازار کار ای جز ماندن و ادامهاما دهقانان چاره
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وران و های شغلی در شهر تحت کنترل پیشهتغیرکشاورزی محدود بود و فرص

های صنفی خاص خود سازمان یافته بودند. تعداد بازرگانانی بود که در جماعت

طور نسبی به بازار وابسته شده بودند، اما این وابستگی تری از دهقانان حداقل بهبیش

لکه به سوی رفت، بگشایی در راستای یک رشد اقتصادی نوین پیش نمیبه بازار به راه

 تشدید درازمدت رکود و انحطاط گرایش داشت.

 را خود نیازهای مستقیم طوربه تا نداشتند اختیار در کافی زمین که دهقانانی 

 شهری بازارهای به رسیدست با قبلی، تولید بر افزون که کردندمی تالش کنند، تولید

 هاآن. بیابند رهایی تنگنا نای از -هابچه و هازن-خانوادگی کار از شدیدتر استفاده و

های قبلی به تولید غله و محصوالت کشاورزی کاربر مانند کتان، دانه تولید بر افزون

آوردند و یا در صنایع خانگی که رنگی، سبزیجات، حبوبات یا علوفه حیوانی روی می

د پرداختند. گرچه تولیشد به کار میدهی میوسیله تجار شهری و روستایی سازمانبه

داد و درآمد هر محصوالت تجاری و یا کار در صنایع خانگی بازدهی را افزایش می

-شد، اما این افزایش بازدهی به زیان کاهش بازدهی هر واحد کارتر میخانوار بیش

شد و به تر بدتر نیز میشد، که با شدت کار بیشتمام می -کاهش بازدهی کار

شدن و صنعتی شدن مید. افزایش تجاریانجاخوداستثماری و تنزل سطح زندگی می

ابتدایی در قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم نه گامی در جهت پیشرفت، بلکه 

 تر شدن و پسرفت دایمی وضع اقتصادی بود.بیانگر وخیم

 ی فئودالیبحران در جامعه

فرایند رشد گسترشی و تشدید آن در اثر افزایش جمعیت همراه با رقابت 

های فئودالی که خود موجب گسترش گیری دولتبین لردها و شکلنظامی  -سیاسی

 شد سرانجام به بحران فئودالی انجامید.تر مراکز شهری میبیش

 بحران مالتوسی

های افزایش جمعیت همراه با کاهش بارآوری کار موجب محدودیت

ایل شد. دالیل بسیاری وجود دارد که در اواخر قرن سیزدهم و اوناپذیری میاجتناب

ی کنندهچهادهم در سراسر اروپا رشد جمعیت متوقف شده بود، یعنی عوامل تنظیم

مالتوسی مانند قحطی، بیماری و ازدواج در سنین باالتر جمعیت را به سطحی 
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داد. اما این سازوکارها به تنهایی تر و متناسب با منابع موجود سوق میپایین

ئودالی صرفاً شامل تعادل نیازهای توانستند اثربخش باشند، چون اقتصاد فنمی

ی کشاورزی قرون وسطایی نبود، بلکه نیاز لردها معیشتی دهقانان با بازدهی بالقوه

 رسید.برای انباشت سیاسی نیزباید با توانایی دهقانان برای تولید مازاد به توازن می

 بحران درآمدهای سنیوری

ظرفیت رو به کاهش  توانستند تقاضاهای خود را بالردها به سادگی نمی

آهنگ کنند، چون در واقع رقابت میان جمعیت کشاورزی تحت سلطه خود هم

ی های پُرهزینه، نیازهای فزایندهیافته و جنگهای سازمانی دولتها در دورهفئودال

 کرد.ها برای مصرف تجملی و نظامی را تعیین میآن

ل قرن چهاردهم به کُندی آهنگ رشد جمعیت در اواخر قرن سیزدهم و اوای

داران و میزان چنین کاهش تعداد اجارهمعنای کم شدن فشار بر منابع موجود، و هم

نظامی  -کردند. لردها برای حفظ توان سیاسیای بود که که لردها دریافت میاجاره

اندازی کردند کاهش درآمد خود را با فشار بر دهقانان و جنگ و دستکافی تالش می

ی دیگر جبران کنند. در نتیجه، دهقانان در حین دست و پنجه نرم به اموال لردها

کردن با رکود کشاورزی، با دو مشکل دیگر نیز روبرو بودند، افزایش اجاره و 

 های ناشی از جنگ.خسارت
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اُفت جمعیت در قرن چهاردهم به علت قحطی و بیماری موجب کاهش شدید 

هقانان و مخاصمات نظامی میان لردها کشی از ددرآمد لردها شد و این امر شدت بهره

را فزونی بخشید، در نتیجه معکوس شدن روند کاهش جمعیت و افزایش مجدد آن در 

بسیاری از نقاط بیش از یک قرن به طول انجامید. بحران درآمد سینیوری و 

های ناشی از آن مانع بازگشت نوسان عادی مالتوسی به تعادل جمعیتی شد. واکنش

د کشاورزی اروپا از قرن چهاردهم تا نیمه قرن پانزدهم نه صرفاً مشکالت اقتصا

ی بحران اجتماعی اقتصادی تر نتیجهمحصول نوسانات مالتوسی جمعیت، بلکه بیش

 نظام طبقاتی فئودالی بود.
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 نتایج بحران فئودالیسم

دار برای بقای خود را به توانایی اشراف زمین ۱۳۴۸سقوط جمعیت بعد از 

تر به این دلیل که افزایش ناگهانی نسبت زمین به مخاطره انداخت. بیششکل جدی 

کردند موجب رقابت میان لردها بر سر سلطه بر به دهقانانی که بر روی آن کار می

تر شدن مشکل جمعیتی تر و تشدید جنگ و استثمار و در نتیجه وخیمدهقانان بیش

ن باقی نگذاشت که نهادهای سیاسی ای جز ایشد. و برای اشراف در سراسر اروپا چاره

جایی و مقاومت دهقانان و بسیج خود را برای اخذ مازاد تولید و جلوگیری از جابه

های مطلقه های رقیب به شکل دولتتر برای مقابله با گروهنیروی نظامی وسیع

ای بازسازی کنند. این تحوالت در نقاط مختلف اروپا نتایج متفاوتی به بار آورد: در پاره

مناطق به بازسازی و تحکیم مناسبات اجتماعی مالکیت فئودالی انجامید و در برخی 

داری را فراهم کرد. نخست نگاهی ی تولید سرمایهنقاط دیگر زمینه گذار به شیوه

 افکنیم به مسیر اول.می

 بازسازی روابط اجتماعی مالکیت-۱

تر از قی بسیار وسیعهای سیاسی در مناطدهی خود در جماعتلردها با سازمان

آنچه که دهقانان از توانایی آن برخوردار بودند، توانستند با تکمیل نظام اخذ مازاد با 

تر به شکل موثری با بحران و گیری از قهر فرا اقتصادی و افزایش تمرکز بیشبهره

 مقاومت دهقانان مقابله کنند.

 اروپای غربی

هایی از آلمان غربی جایگاه اصلی فرانسه و مناطق مجاور آن، به انضمام قسمت

زمین بود که ( متمایز از اشرافیت صاحب Banal Lordshipمنصب)اشرافیت صاحب

های محلی از حق قضاوت و وضع مالیات برخوردار بودند. در این مناطق در اداره

فئودالیسم خصلت کالسیک، محلی و رقابتی داشت. دهقانان ابتدا قادر نبودند قدرت 

های بایر، فرار به را به چالش بطلبند، اما در اواخر قرن سیزدهم با اشغال زمینها نآ

ی روستا به روستا موفق شدند به زمین لردهای دیگر و فرایند طوالنی مبارزه

های پولی ثابت و حق وراثت در تصاحب زمین دست یابند. در نتیجه، اشراف اجاره

علت رشد جمعیت و تری داشتند بهبیشهای ها که زمینمالک زمین به استثنای آن
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شدند. شان روبرو افزایش دایمی قیمت زمین و غالت با کاهش واقعی ارزش درآمدهای

تری را تحت کنترل خود در آوردند. دار بیشتر و دهقانان اجارههای گستردهو یا زمین

دچار ی لردها به طور کلی ی دوم قرن سیزدهم با توقف رشد جمعیت طبقهدر نیمه

ی وخامت ی جمعیتی قرن چهاردهم به مرحلهبحران اساسی درآمد شد که با فاجعه

 رسید.

حل درازمدت در برابر بحران اواخر در فرانسه و بخش اعظم آلمان غربی راه

ساالرانه های دیوانهایی که بر منصبهای مطلقه بود، دولتقرون وسطی ایجاد دولت

تر از ستوار بودند. لردهای محلی که غالبا ضعیفو وضع مالیات متمرکز و سراسری ا

طلبانه شاهان، امرا و رقبای نیرومندتر های گسترشآن بودند که بتوانند در برابر طرح

شدند در ازای کشیدند، و مجبور میمقاومت کنند از کاهش درآمدهای خود رنج می

کنند. این  ها همکاریهای فئودالی در حال ظهور با آنکسب جایگاهی در دولت

دادند که با استثمار های استوار بر منصب و مالیات به لردهای محلی وعده میدولت

دهی جماعت دهقانی معموال به یک توجهی دست یابند. سازماندهقانان به منافع قابل

شد و به همین روستا یا مجموعه روستاهای متعلق به یک بازار شهری محدود می

گرفتند و از تری را دربر میهایی که قلمروهای وسیعابر دولتتوانستند در بردلیل نمی

مند بودند، مقاومت کنند. تر و متمرکزتری بهرهنظامی به مراتب بیش -قدرت سیاسی

در شرایطی که لردها در دولتی متمرکز متحد شده بودند امکان استفاده از رقابت 

 ها نیز دیگر وجود نداشت.میان آن

های مطلقه هنوز در حالت جنینی بودند و برای دهم دولتدر ابتدای قرن چهار

تر شدن بحران درآمدهای گیری کامل راه درازی در پیش داشتند. با وخیمشکل

تری یافت و سینورهای ها شتاب بیشگیری این دولتسینوری فرآیند شکل

ش و یا آوری مالیات برای تامین مالی ارتای را که در ارتش یا دستگاه جمعزدهبحران

ی کردند، به خود جذب کرد. ادامهدستگاه قضایی شاهان و امرا انجام وظیفه می

های فئودالی جدید که بر های مطلقه و باجگیری دولتها در فرآیند شکلجنگ

بار بود، اما در پایان این راه طوالنی وضعیت ها فاجعهشد. برای آندهقانان بسته می

مطلقه در گسترش اقتدار خود  مین بهتر شده بود. دولتها بر زها و کنترل آندهقان

ها( با مقاومت در برابر در برابر لردهای محلی، آزادی و حقوقی را که دهقانان)سرف
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لردها کسب کرده بودند از نظر قانونی به رسمیت شناخت، چون دریافت پراکنده و 

 کرد.رقابت میها های متمرکز این دولتمحلی اجاره از طرف لردها با مالیات

 شمال شرقی اروپا

در شمال اروپای شرقی )یعنی بخشی از آلمان که در شرق رود آلب قرار داشت 

نشینی انجام گرفته بود، مدتی ساز مستعمرهو لهستان( و در مناطقی که فرایند دوران

های سیاسی که روابط اجتماعی مالکیت فئودالی را حفظ بعد از اروپای غربی جماعت

های کوچکی از لردها مهاجرت به سوی شرق را در ند، گسترش یافتند. گروهکردمی

که به آنان ای نداشتند، جز اینپیش گرفتند و برای تشویق دهقانان به مهاجرت چاره

شرایط مناسبی را پیشنهاد کنند. به همین دلیل، اشرافیت در این منطقه از ابتدا 

بود. لردها برای افزایش درآمد خود مجبور بسیار پراکنده و رقابتی و در نتیجه ضعیف 

ها های وسیعی را تحت کنترل در آوردند و دهقانانی بسیاری را بر روی آنبودند زمین

های جدید زمینه را برای یک مستقر سازند. افزایش جمعیت، مهاجرت و احیای زمین

در  کرد. اما هنگامی که رشد جمعیتی اقتصادی فراهم میمرحله طوالنی توسعه

غرب متوقف شد، مهاجرت به سوی شرق نیز از حرکت باز ایستاد. لردها با توجه به 

العاده غیرمتمرکز و رقابتی ساختار فئودالی در این منطقه دریافتند که خصلت فوق

های سابق موقعیت خود را حفظ کنند، به ویژه از این جهت که توانند به شیوهنمی

های ها و پرداختپرداختند، باجه کمترین اجاره را میقادر نبودند بر دهقانان آزادی ک

 جدیدی را وضع کنند.

های سیاسی در سطح از این رهگذر، لردهای فئودال خود را به شکل جماعت

های ایالتی و ملی سازمان دادند. لردها در فرآیند این ایالتی و ملی، به شکل مجلس

فاقد تمهیدات سنتی و قانونی  دهی با دهقانان آزادی سروکار داشتند کهسازمان

دار بودند و به همین دلیل توانستند حق آزادی و مشارکت در نهادهای نظم ریشه

سیاسی جدید را برای خود حفظ کنند و دهقانان را به طور کلی به سطح اموال 

های غیرآزاد تنزل دهند. لردها در ضمن برای یک دیگر و برای شخصی خود و انسان

های فراری را به مالک اصلی برگردانند در انونی وضع کردند که سرفشهرها تعهدات ق
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های فئودالی و وابسته کردن دهقانان به دهی خود به شکل دولتها با سازمانواقع، آن

های خود را به زیان زمین سرشت استثمار را در منطقه به کلی تغییر دادند، زمین

ز بیگاری را مقرر کردند که از نظر های دهقانی گسترش دادند و سطحی اقطعه زمین

 تاریخی پیشینه نداشت.

 دارانهگذار به روابط اجتماعی مالکیت سرمایه -۲

برخالف تحوالتی که در اواخر قرون وسطی و اوایل دوران مدرن در اغلب نقاط 

ای رخ داد، در نواحی محدودی از شمال اروپای غربی در اواخر قرون اروپای قاره

های ها و دهقانان برای مقابله با بحران فئودالیسم با وسایل و روشلرد وسطی تالش

دارانه منجر فئودالی و به شکل ناخواسته به گذار به روابط اجتماعی مالکیت سرمایه

 (۶)شد.

 انگلستان

ها در شمال غربی های طوالنی با فرانکلردهای فئودال انگلونرمان طی جنگ

ر فرانسوی و فتح انگلستان توانستند یکی از فرانسه، طی جنگ با پادشاهان نوظهو

از طریق « ملی»دهی در سطح های سیاسی در اروپا را با سازمانمتمرکزترین جماعت

دولت سلطنتی به وجود بیاورند، با درجه باالیی از انضباط و همکاری در درون 

ه ها یک نظام سراسری از حقوق عرفی برقرار کرده بودند کاشرافیت فئودالی. آن

های تحت نظارت پادشاهان ی لردها خود نیز تابع آن بود و دسترسی به دادگاهطبقه

کرد. در حالی که دهقانان را برای تمام افراد آزاد از جمله دهقانان آزاد نیز فراهم می

غیرآزاد تابع اقتدار قضایی لرد خود بودند. از اواخر قرن دوازدهم تا اوایل قرن 

ستانی لردهای فرانسوی به علت پیروزی مبارزات قدرت باجچهاردهم یعنی زمانی که 

گذراندند که تا دهقانی در حال تنزل بود، لردهای انگلیسی عصر طالیی خود را می

ها با اتکا به قدرت خود و کمک دولت هنگام شیوع طاعون سیاه به طول انجامید. آن

 ل کرده بودند.ترین شکل سرواژ را بر دهقانان اجاره دار تحمیپادشاهی سخت

ی نسبت بار میزان جمعیت و کم شدن قابل مالحظهاما با شروع کاهش فاجعه

کارکنان به زمین تالش لردها برای همکاری سرانجام جای خود را به رقابت میان 

دار داد و راه را برای به ثمر رسیدن مقاومت دهقانان و ها بر سر جلب دهقانان اجارهآن
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رغم شکست دهقانان، علی ۱۳۸۱هم ساخت. شورش سال یابی به آزادی فرادست

جایی دهقانان از زمین یک لرد به زمین لرد دیگر را از میان برداشت. محدودیت جابه

ی زمین را به آنان پیشنهاد های مجاور آزادی و شرایط بهتر اجارهچون لردهای زمین

امکان مراجعه به  شد و تخلف از آنکردند، که به شکل قرارداد قانونی ثبت میمی

ناپدیر ی این روند آزادی دهقانان و برگشتشناخت. نتیجهدادگاه را نیز به رسمیت می

بودن سرواژ بود، پادشاه و لردهای بزرگ و کوچک اجرای قوانین عرفی را تضمین 

های سلطنتی برخوردار بودند. در ربع دوم کردند و تمام افراد آزاد از حمایت دادگاهمی

دهم اکثر دهقانان انگلیسی آزادی خود را به دست آورده بودند و در اثر قدرت قرن پانز

 پرداختند.ترین اجاره را میزنی بهتر حداقل در آن هنگام کمچانه

گیری دولتی استوار بر مالیات و منصب ای به شکللردهای انگلیسی عالقه

های دهقانی، بلکه میننداشتند، چون چنین دولتی نه مانند فرانسه و آلمان غربی از ز

گرفت. بنابراین، لردهای انگلیسی برخالف های آنان مالیات میاز زمین

هایشان در شمال شرقی اروپا که سرواژ دوم را برقرار کردند، و اروپای غربی همپالکی

اشان های سیاسیوجود آوردند، که با استفاده از سازمانهای مطلقه را بهکه دولت

های سنتی دهقانان باقی مانده بود، به مالکیت بدون قید و شرط مینچه را که از زآن

–خود درآورند. در اختیار داشتن قطعات بزرگی از زمین در سراسر قرون وسطی 

های فئودالی در غالب تر از زمینهایی متعلق به لردهای انگلیسی بسیار بزرگینزم

گیری از ها بهرهی آنگ برندهطور قطع مهم بود. اما بربه -مناطق اروپای غربی بود

دولت سلطنتی ملی و قدرتمندی بود که طی قرون وسطی بنا کرده بودند، و بعدا نیز 

 در تکمیل آن کوشیدند.

توانستند در  تودوری قدرت رسیدهی دولت تازه بهکنندهها با کمک تعیینآن

ی و اکنون با اتکا به تر به شکل سنتدارانی که پیشدادگاه ادعای خود را بر علیه اجاره

های دیگر کردند، به کرسی بنشانند و اجاره و پرداختسند حق اجاره اعتراض می

دار دیگر و یا انتقال به وارثین دهقان دار به اجارهها را هنگام انتقال از یک اجارهزمین

ی زمین دیر یا گونه اجارهطور خودسرانه تغییر دهند. بدیندار یا اشکال دیگر بههاجار

شد. و سرانجام زمین به های بازار( نزدیک میی تجاری)براساس نوسانزود به اجاره
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رشته از دریغ دولت توانستند یکها با کمک بیآمد. آنمالکیت لردها در می

هایی ول قرن شانزدهم را سرکوب کنند، شورشی اهای بزرگ دهقانی در نیمهشورش

شان دفاع و تحکیم حقوق سنتی دهقانان بود. در نتیجه، لردهای انگلیسی که هدف

موفق شدند تالش دهقانان برای کسب آزادی، تثبیت اجاره و حق ارث بر زمین را 

یل داران از وساطریق، حق مالکیت خود بر زمین و جدایی اجارهمتوقف کنند، و بدین

 اشان به بازار را به سرانجام برسانند.معیشت و وابستگی

اشان برای تغییر اجاره، باید تأکید کرد که لردهای انگلیسی در دفاع از حق

های دیرین و جاافتاده و صرفاً در تایید حق فئودالی خود در زعم خود طبق روشبه

ها برقراری . هدف آنکردندداران سنتی عمل میهای خودسرانه بر اجارهتعیین باج

تر برای تصاحب یک نظام جدید نبود، بلکه صرفاً ممانعت از تحکیم حقوق بیش

حق تصرف دهقانی  -های ثابت و حق ارثیعنی اجاره و پرداخت-دهقانان بر زمین بود

کرد، بلکه با نه تنها توانایی لرد برای دریافت یک درآمد مقرون به صرفه را منتفی می

ی واقعی به معیت و افزایش تورم، تهدیدی برای وصول هرگونه اجارهتوجه به رشد ج

روی ی این فرآیند دنبالهساز ولی ناخواستهی دورانرفت. باری ، نتیجهشمار می

کرد تولید برای نیازهای داران از الزامات بازار و رقابت بود که آنان را مجبور میاجاره

 دارانه کنند.یهمعیشتی را قربانی قواعد بازتولید سرما

 شمال هلند

اقتصاد فئودالی هلند از یک فرایند طوالنی ایجاد مهاجرنشین سربرآورد. اما در 

تر زیرآب بودند در هایی که پیشاین جا دهقانان با احیاء و قابل کشت کردن زمین

گاه قدرتمند جا لردها هیچایجاد نوعی اقتصاد کشاورزی جدید پیشگام بودند. این

ها پیش در بسیاری از نقاط به شکل اساسی آزادی و مالکیت کامل از مدت نبودند و

دهقانان به قطعات نسبتا بزرگ زمین را پذیرفته بودند. این فرایند با ایجاد نهادهای 

روستایی قدرتمند تثبیت و تحکیم شد، نهادهایی که از سوی دهقانان پیشگام برای 

های کشاورزی در برابر دریا ی محافظت زمینها براای از سدها و آبراهتنظیم مجموعه

های کشاورزی از ساحل وجود آمده بود. دهقانان بعد از موفقیت در احیای زمینبه

دریا توانستند محصوالت متنوعی متناسب با نیازهای معیشتی خود تولید کنند که 

 داشت.ها را از مراجعه به بازار و فشار رقابت مصون میآن
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های توربی نشست کردند و سطح آب بعدی قرون وسطی، زمین هایاما در دوره

برداری تر برای تولید کشاورزی مورد بهرههایی که پیشدریا باال آمد و در نتیجه زمین

توانستند تمام گرفتند دیگر برای این کار مناسب نبودند و دهقانان نمیقرار می

توانستند ها اکنون میند. آنمحصوالتی را که برای بقای خود نیاز داشتند تولید کن

گیری، پرورش دام و تولید لبنیات بپردازند. تغییرات زیست محیطی صرفاً به ماهی

ها مجبور بودند کاالها و خدمات خود را در بازار به کرد، آنها را به بازار وابسته میآن

 فروش رسانند و نیازهای اصلی خود را خریداری کنند.

ها شرایط خواستند رسیدند. آنای خالف آنچه که میهدهقانان هلندی به نتیج

ی زندگی خود را از دست دادند و به برقراری نوعی از روابط الزم شکل جاافتاده

 داری بود.اجتماعی رسیدند که مبنای اقتصاد نوین سرمایه

 روابط اجتماعی واگرا، مسیرهای اقتصادی متفاوت. ۲

که در اواخر قرون وسطی و اوایل  کیتمال اجتماعی روابط واگرای هاینظام 

یعنی فرانسه و غرب آلمان،  -دوران جدید در نقاط مختلف اروپا مستقر شده بودند

به مسیرهای  -آلمان در شرق رود الب و لهستان و باالخره انگلستان و شمال هلند

 اقتصاد متفاوتی گام گذاشتند:

 اروپای شمال شرقی از سرواژ دوم تا پسرفت اقتصادی

های ملی تر گفته شد، در اواخر قرون وسطی با ظهور مجلسگونه که پیشمانه

تری از سرواژ بود. در ابتدا و و ایالتی، برقراری سرواژ دوم ممکن شد که شکل سخت

در بخش اعظم قرن شانزدهم جمعیت افزایش پیدا کرد، تولید و درآمد لردها و 

ی ین رشد کشاورزی که بر پایهتر شد و تجارت گسترش یافت. اما ادهقانان بیش

ها استوار بود زمان درازی به طول تر سرفهای اشرافی و استثمار بیشگسترش زمین

 نیانجامید.

در لهستان بارآوری کار پایین آمد و رشد جمعیت  ۱۵۷۰و  ۱۵۶۰های در سال

متوقف شد و تولید ملی رو به کاهش گذاشت. همین روند در سایر نقاط اروپای شمال 

شکل قهرآمیز توانستند بهزمان به بعد، لردها تنها میشد. از اینرقی نیز مشاهده میش

چنین استثمار تر کنند و همهای دهقانان بیشهای خود را به زیان زمینوسعت زمین
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ها را نیز افزایش دهند. و لردها برای حفظ مصرف تجملی و نظامی مجبور بودند از آن

گر بپردازند. این روند در نهایت به های ویرانخود به جنگبا رقبای داخلی و خارجی 

 پسرفت شدید اقتصادی شمال شرقی اروپا انجامید.

 فرانسه: مالکیت دهقانی و دولت استوار بر مالیات و منصب

در فرانسه بازسازی نظام مناسبات اجتماعی مالکیت دو ویژگی داشت: اخذ مازاد 

ی از سوی لردها، اما به شکل دولت مطلقه ی قهر فرااقتصادیاقتصادی به وسیله

مبتنی بر مالیات و منصب. و تصاحب دهقانی به شکل مالکیت کامل دهقانان بر زمین. 

تر به قواعد رایج عامالن اقتصادی برای بازتولید خود به قواعدی روی آوردند که بیش

رن در در دوران کالسیک فئودالیسم شباهت داشت. در نتیجه در اوایل دوران مد

 اقتصادی بودیم.-های تناوبی درازمدت جمعیتیفرانسه ما شاهد دور دومی از نوسان

های جمعیتی اواخر قرون وسطی را با در اختیار اغلب دهقانان فرانسوی بحران

داشتن مزارع بیش از معمول بزرگ پشت سر گذاشتند و عموما برای بازتولید خود 

یعنی تولید برای گذران زندگی،  -ز مرسوم بودقواعدی را در پیش گرفتند که از دیربا

ی بزرگ، تقسیم زمین بین فرزندان، ازدواج در سن پایین و میزان کم تجرد. خانواده

لردها برای بازتولید خود به نسبتی بیش از گذشته به مناصبی وابسته بودند که 

به  ۱۵۵۰ال کرد، و از حدود سستانی دولت مطلقه منابع مالی آن را تامین میمالیات

ها مجبور بودند به درآمدهای سرعت افزایش پیدا کرده بود. در غیر این صورت، آن

تر شده بود، قناعت ها بود و یا حتی کوچکهایی که در اختیار آنحاصل از زمین

های سنتی را کنند. چون در اکثر نقاط فرانسه، دهقانان توانسته بودند اجاره بر زمین

 کنند.در سطح نازلی تثبیت 

تا اواخر قرن شانزدهم، اقتصاد فرانسه شاهد یک مرحله رشد بود،  ۱۴۵۰از 

مشابه رشد گسترشی درازمدت از قرن یازدهم تا اواخر قرن سیزدهم ب. با توجه به 

شرایط مساعدی که روابط اجتماعی مالکیت در فرانسه ایجاد کرده بود، جمعیت با 

قرن « سقف مالتوسی»به ۱۵۶۰-۷۰های سرعت استثنایی افزایش پیدا کرد و در سال

های جنگلی به آمد این رشد جمعیت، موج جدیدی از تبدیل زمینسیزدهم رسید. پی

های جدید و افزایش مالیات، های قابل کشت و مهاجرنشین بود. با اشغال زمینزمین
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و ها برای کاالهای تجملی تر شدن تقاضای آندرآمد لردها نیز افزایش یافت و با بیش

 نظامی، شهرها ، صنایع شهری و تجارت نیز رونق گرفت.

اما چون پیشرفت فنی قابل توجهی رخ نداده بود، افزایش جمعیت به زودی 

تری خیزی کمهایی شد که از حاصلموجب از دست رفتن درآمد و استفاده از زمین

افزایش  برخوردار بودند و مجددا بازدهی کار کاهش یافت و قیمت زمین و مواد غذایی

یافت و شرایط تجارت بین شهر و روستا به زیان شهر تغییر کرد. در ابتدا دهقانان به 

تری را در بازارهای شهر توانستند مازاد بیشهای نسبتا بزرگ میعلت داشتن زمین

ها در اثر تقسیم، این امر دچار اختالل تر شدن زمینبه فروش برسانند. اما با کوچک

رغم افزایش قیمت مواد غذایی، ارسال این مواد به شهر به علی ۱۵۵۰های شد. درسال

ی گذران زندگی مجبور ای کاهش یافته بود. دهقانان برای ادامهشکل قابل مالحظه

ی خود را افزایش دهند، یا در کنار کار بر روی زمین بودند شدت کار خود و خانواده

 روی آورند.« خوداستثماری»ع به خود به کار مزدی در نقاط دیگر بپردازند و در واق

از اواخر قرن شانزدهم، اقتصاد فرانسه مانند اکثر نقاط اروپا وارد بحران عمومی 

تر در قرن چهاردهم رخ داده بود، قرن هفدهم شد، درست مشابه بحرانی که پیش

تری یعنی یک بحران مالتوسی جمعیت که با بحران درآمدهای سینوری وخامت بیش

های نظامی در خارج به امری متداول تبدیل های داخلی و ماجراجوییگیافت. جنمی

های دولت مطلقه با سرعت شد و مالیاتتر میشده بود. دستگاه دولتی وسیع

های نظامی یافت. افزایش مالیات، غارت و ویرانی لشکرکشیتری افزایش میبیش

تر شده بود. این بیش های دهقانیبرد، شورشتولید و جمعیت دهقانی را از بین می

تر در قرون چهارهم و شد که پیشعوامل مجموعا به یک مارپیچ نزولی بدل می

 پانزدهم اروپا را گرفتار کرده بود.

 دارانهداری سرمایهانگلستان: مالکیت تجاری زمین و اجاره

داری تجاری و پایان قرن پانزدهم شاهد برآمد مالکیت تجاری زمین و اجاره

بازار بود که در اثر جدایی دهقانان از وسایل معیشت خویش و آزادی از  وابسته به

های وسیعی را در اختیار گرفتند که تقریبا بر سرواژ به منصه ظهور رسید. لردها زمین

داران سنتی که در قرن شد. اجارهاساس قواعد بازار و به شکل تجاری اجاره داده می
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دست آورده بودند، اکنون آزادی خود را به چهاردهم و پانزدهم با مقاومت و فرار

توانستند برای اجرای کردند، یعنی میرا به معنای محدود کسب می« ضمانت اجاره»

های سلطنتی ( به دادگاهcopyholdی زمین خود )درست و قانونی شرایط اجاره

داران رهبا این توصیف، اجا-دار نبودمراجعه کنند. اما این شرایط الزاما به نفع اجاره

شدند. چون مالکان دارانی مطابق الزامات بازار تبدیل میسنتی به تدریج به اجاره

های گوناگون بر زمین با موفقیت و در سراسر انگلستان حق خود به تعیین جریمه

های انتقال زمین را به کرسی نشاندند. این امر شرایط را برای ارث یا سایر شکل

 د.کری تجاری فراهم میاجاره

که برای بازتولید ای نداشتند، جز اینداران تجاری با وابستگی به بازار چارهاجاره

ی روی بیاورند و این سرآغاز انقالبی بود که در شیوه« تولید برای مبادله»خود به 

کرد که برای به ها را مجبور میزندگی کشاورزان انگلیسی رخ داد. فشار رقابت آن

کاری، انباشت مازاد تولید، نوآوری و مهاجرت از شتهحداکثر رساندن سود به ر

های تقاضا اقدام کنند. با تغییر روابط ای به رشته دیگر متناسب با نوسانرشته

خوش تغییر شد. اغلب فرزندان پسر چون اجتماعی مالکیت، قواعد بازتولید نیز دست

دریافت کنند،  دهتوانستند از والدین خود قطعه زمینی برای تشکیل خانوادیگر نمی

ترتیب نرخ شدند ازدواج خود را تا سنین باالتر به تعویق اندازند، و بدینمجبور می

 باالی تجرد به امری متداول تبدیل شد.

پذیرش قواعد جدید بازتولید از سوی کشاورزان برای رشد اقتصادی الگوی 

بت و پایان تقسیم سابقه به وجود آورد. با عمومی شدن فشار رقانوینی با پویایی بی

بندی اجتماعی شکل گرفت که تر، یک فرآیند کالسیک الیهها به قطعات کوچکزمین

ی ظهور ( منجر شد. برپایهyeoman) هایئومنبه ظهور طبقه کشاورزان تجاری با 

ها، یعنی کشاورزان تجاری و رقابتی برای نخستین بار راه به سوی افزایش یئومن

 زی گشوده شد:درازمدت بارآوری کشاور

های معیشتی به مساحت در مقایسه با دهقانان قرون وسطی، با قطعه زمین-۱

 ۶۰های بزرگی به مساحت زمین ۱۶۰۰تر، کشاورزان انگلیسی در سال ایکر یا کم ۲۰

از  %۷۰تر ایکر یا بیش ۱۰۰ایکر در اختیار داشتند. در واقع مزارعی به وسعت 

دند. این امر کشاورزان انگلیسی را برای نخستین داهای زیرکشت را تشکیل میزمین
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تر از آن، کرد نیروی کار خانوادگی را برای کشت غله به کار گیرند. مهمبار قادر می

ای را که تا آن زمان بارآوری کار را این کشاورزان موفق شدند بیکاری پنهان توده

فاده از کار مزدی ها با استداشت از بین ببرند. در عین حال، آنپایین نگه می

توانستند میزان کار الزم را برای نیازهای درحال تغییر تولید، مانند تغییرات فصلی می

 و نظایر آن تنظیم کنند.

گذاری را افزایش توانستند به سرعت سرمایهکشاورزان تحت فشار رقابت می-۲

کود حیوانی  زدن وبرداری از نیروی حیوانات در بارکشی، شخمویژه در بهرهدهند، به

 برای باال بردن بارآوری خاک.

در کشاورزی وابسته با بازار، تولید علوفه حیوانی در کشت تناوبی جدید -۳

انقالب »شدن کامل است. در کاری و تجاریشرط رشتهادغام شده است که خود پیش

جدید، کشت این نوع گیاهان در حین افزایش باروری خاک امکان « کشاورزی

 کند.تر از آن را نیز فراهم میبیش برداریبهره

اقتصاد انگلیس با افزایش بارآوری کار در کشاورزی، از الگوی رکود درازمدت 

رغم رشد پایدار جمعیت، بعد از طور قطعی گسست کرد. علیمالتوسی ریکاردویی به

، ۱۷۰۰ای به وقوع نپیوست. و در سال دیگر بحران معیشتی قابل مالحظه ۱۵۷۹سال 

ت کشاورزان انگلیسی کفاف نیازهای بیش از نیمی از جمعیت را فراهم محصوال

های نسبی مواد کرد. در اواخر قرن هفدهم، رشد بارآوری کشاورزی سرانجام قیمتمی

غذایی را کاهش و در نتیجه مزدهای واقعی را افزایش داد. اکنون طبقات پایین 

صوالت مانوفاکتورها را نیز توانستند افزون بر نیازهای ضروری و معیشتی، محمی

بخشید. خریداری کنند، این امر بازار کاالهای صنعتی را به شکل پویایی گسترش می

ی انقالب کشاورزی، بنابراین انگلستان پیش از انقالب صنعتی کالسیک و بر پایه

 های بلندی بردارد.توانست در راه صنعتی شدن مدرن گام

 (۷)داریرشد سرمایهداری تجاری و هلند شمالی: مزرعه

در هلند دهقان بود به معنای کشاورزی که تصاحب زمین را در  ۱۵۰۰در سال 

ی بازتولید پذیرفته را به عنوان قاعده« تولید برای نیازهای معیشتی»اختیار دارد و 

های توربی بودند و برخی دیگر مزارع ها مالک زمیناست، وجود نداشت. برخی از آن
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شد به شکل تجاری اجاره ها یافت میتر در کنار ساحلرا که بیشبزرگ و قابل کشت 

توانستند تمام نیازهای معیشتی خود را تولید کنند کرده بودند. کشاورزان هلندی نمی

کاری و ها مجبور بودند به رشتهو به همین دلیل به بازار و رقابت وابسته بودند. آن

پروری و تولید لبنیات، که برای یی مانند دامهاتولید برای مبادله بپردازند: در فعالیت

های چنین فعالیتکرد، و همتجارت از راه دریا بهترین فرصت را فراهم می

کردند بدین ها تالش میگیری، کشتیرانی و تولید پوشاک. آنغیرکشاورزی نظیر ماهی

ان و وسیله شرایط کامالً نامساعد برای کشاورزی را جبران کنند. اما با گذشت زم

ارزان شدن واردات غله از اروپای شرقی و افزایش تقاضا برای آن در سراسر اروپا، فشار 

ها ی فرعی پیدا کرد. زمینهای غیرکشاورزی جنبهرقابتی کاهش یافت و فعالیت

ها نسبت به حد میانگین در کشورهای همسایه که به شدند و مساحت آنتقسیم نمی

تر بود. در نتیجه بعد از سپری شدن یک قرن و بیشپرداختند، کشاورزی معیشتی می

ای افزایش ، بارآوری کار در شمال هلند به میزان قابل مالحظه۱۵۰۰نیم بعد از سال 

 پیدا کرد.

گذاری ، مزراع کاری، سرمایهظهور روابط اجتماعی مالکیت به گسترش رشته

رای تحول الگوی رشد بزرگ و در نتیجه افزایش بارآوری کار منجر شد، و شرایط را ب

کاری در مزارع خانوادگی اقتصادی فراهم کرد در هلند، تولید صنعتی تحت تأثیر رشته

و در پاسخ به تقاضای کشاورزان هلندی برای ابزار کار، خدمات و کاالهای مصرفی در 

شهرهای مجاور روستاها شکل گرفت. در قرن هفدهم در شرایطی که جمعیت در 

کرد. اکثریت وسیعی از کشاورزان هلندی این شکل از ت رشد میسراسر اروپا به سرع

که با محدویت مالتوسی مواجه شوند. اقتصاد فعالیت تولیدی را ترک کردند، بدون این

هلند نیز همانند اقتصاد انگلستان و برخالف سایر نقاط اروپا موفق شده بود با دست 

 اساسی پشت سر بگذارد. را به شکل« بحران قرن هفدهم»یافتن به رشد دایمی 

در آغاز دوران مدرن، اقتصاد انگلیس و هلند در میان سایر اقتصادهای اروپایی 

تنها اقتصادهایی بودند که افزایش بارآوری کشاورزی را تجربه کردند. در سایر نقاط 

، رشد ۱۸۰۰تا  ۱۵۰۰اروپا یا رکود وجود داشت و یا اُفت اقتصادی. طی سه قرن از 

افزایش یافت، در همین مدت، در  ۱. ۳۴به  ۱رزی برای هر کارگر از بازدهی کشاو

یکسان باقی ماند و ۰.۸۳به  ۰.۸۳کاهش یافت، در فرانسه از  ۱. ۴۴به  ۱. ۰۷هلند از 
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از حیث  ۱۸۵۰تا  ۱۷۵۰تنزل کرد. انگلستان از  ۶۷.۰به  ۷۴.۰باالخره در آلمان از 

دامه داد. میزان افزایش بارآوری کار چنان اافزایش بارآوری کار به پیشگامی خود هم

واحد ثابت ماند، در  ۱۰۰کشاورزی برای هر کارگردر انگلستان در این مدت در سطح 

ُافت کرد و در آلمان به میزان  ۴۴به  ۵۲تنزل یافت، در فرانسه از  ۵۴به  ۹۶هلند از 

 افزایش یافت. ۴۲به  ۳۶محدودی از 

شاورزی نه تنها از محدودیت سقف انگلستان و هلند از نظر رشد بارآوری ک

مالتوسی فراتر رفتند، بلکه در همان زمان قادر بودند نیازهای جمعیت به سرعت در 

حال رشد خود را تامین کنند و از این حیث کشورهای دیگر اروپایی را پشت سر 

بگذارند. در هر دو کشور به علت افزایش مزدهای واقعی جمعیت به سوی صنعت و 

ت کرد، برخالف الگوی مالتوسی که رشد جمعیت همواره موجب کاهش شهرها مهاجر

ی آخر قرن شد. مزد واقعی کارگرهای ساختمانی در لندن، در نیمهمزدهای واقعی می

اونس نقره بود)مزدها با کاهش نرخ تورم و بر حسب اونس نقره  ۹. ۶شانزدهم 

ی آخر قره و در نیمهاونس ن ۱۰. ۷محاسبه شده است(، در نیمه آخر قرن هفدهم به 

بود  ۶.۳و  ۴. ۴به  ۴. ۶رسید. این ارقام برای پاریس به ترتیب  ۱۱. ۴قرن هجدهم به 

 بود. ۶.۳و  ۴. ۶،  ۷.۳و برای اگسبورگ)جنوب آلمان( به ترتیب 

ی فرعی از اقتصاد دهقانی و مکمل در انگلستان و هلند، صنعت دیگر یک شاخه

مانوفاکتوری با جدا شدن از کشاورزی در  شد. صنعتسبد مصرفی او محسوب نمی

مناطق صنعتی ویژه و در شهرهای در حال توسعه تمرکز یافت. در این دو کشور، نرخ 

به میزانی بود که در هیچ نقطه دیگری از اروپا  ۱۸۰۰تا  ۱۵۰۰رشد شهرنشینی از 

دهقانی گونه که فراتر رفتن از اقتصاد نظیر نداشت.)به جدول زیر مراجعه کنید( همان

شود، جدایی مانوفاکتور کلید رشد بارآوری کشاورزی و انقالب کشاورزی محسوب می

ی ضروری رشد پویایی صنعتی و سرانجام انقالب صنعتی به ار اقتصاد دهقانی نیز پایه

 رود.شمار می
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 تر سکونت داشتندهزار نفر یا بیش ۱0ها درصد کل جمعیت در شهرهایی که در آن

  ۱۶۰۰ ۱۷00 ۱۷۵۰ ۱۸00 

 ۲۴ ۵/۱۷ ۴/۱۳ ۱/۶ انگلستان

 ۱۰ ۱/۱۲ ۸/۱۲ ۲/۹ شمال و غرب اروپا غیر از انگلستان

 ۵/۹ ۴/۹ ۲/۹ ۱/۸ اروپا غیر از انگلستان

 

 

 

 (۸)تفاوت انگلیس و فرانسه

اکنون تفاوت انگلیس و فرانسه را از حیث روابط اجتماعی مالکیت و فرآیند 

 شماریم:تمرکز سیاسی به اختصار برمی

 وضعیت لردها و دهقانان در انگلیس و فرانسه -الف

های زیرکشت را تحت در اواخر قرن سیزدهم، لردهای انگلیس یک سوم زمین

هایی بود که که در فرانسه در اختیار مالکیت خود داشتند)این مقدار سه برابر زمین

د های زیرکشت تحت تصرف دهقانان وابسته و غیرآزالردها بود(. یک سوم زمین

(villeinقرار داشت. مقدار اجاره و پرداخت ) های دیگر به شکل خودسرانه توسط

شد. محصول آن از سوی لردها اخذ می %۵۰ پوستانشد. طبق نظر لردها تعیین می

این وضع با قرن نهم در  دوبینظر در اواخر قرن سیزدهم بیگاری کامالً رایج بود. به

ی دهقانان آزاد بود ها نیز در اجارهک سوم زمینای قابل مقایسه است. یاروپای قاره

ها. با افزایش جمعیت در از محصول آن %۱۰پرداختند، معادل ی کمی میکه اجاره

های دهقانان وابسته را تصرف کردند و ، لردها بسیاری از زمین۱۴۵۰-۱۵۰۰های سال

ر قرن های خود ملحق کردند. این امر موجب شد که لردهای انگلیس دبه زمین

تری را در اختیار داشته باشند، اما میزان اجاره دهقانان های بیششانزدهم زمین

 تر شد.وابسته کم

های زمین۱۰/۱تا ۸/۱در همین دوره )اواخر قن سیزدهم( لردهای فرانسوی 

(. %۱۰-۱۲و به نظر فورکن  %۱۰ گی بواقابل کشت را تحت مالکیت داشتند)به نظر 
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کشت در تصرف دهقانان وابسته )سرف( قرار داشت. اما های قابل زمین ۹۰-۸۵%

( مقداری ثابت و موروثی بود، که لرد Censمقدار اجاره سنتی ساالنه )سانس

توانست آن را به اختیار خود افزایش دهد. . این اجاره نسبت کمی از بازده آنان را نمی

دهقانان آژاد  ی کم)این مقدار با اجاره % ۹-۱۰ بوا گرفت، به تخمیندر بر می

انگلیسی قابل مقایسه است(. افزایش جمعیت در اواخر قرن پانزدهم در فرانسه تغییر 

 چندانی در این شرایط به وجود نیاورد.

 فرآیند تمرکز سیاسی در انگلیس و فرانسه -ب

پیش از فتح انگلستان نیز از  نورمن: اشرافیت تمرکز سیاسی در انگلیس-۱

ای برخوردار بود، و با فتح انگلستان یکی بستها انضباط و همسیاسی ب -سازمان نظامی

های سیاسی در اروپا را به وجود آورد، که در آن شاه نقش از متمرکزترین جماعت

کرد. بین شاه و آریستوکراسی پیوند متقابل و استواری برقرار بود. مهمی را ایفا می

کردند، و باید سوگند وفاواداری یاد میها نه تنها به سینور خود، بلکه به شاه نیز واسال

دادند. جنگ خصوصی غیرقانونی محسوب برای او خدمات نظامی و اداری انجام می

کرد. این روابط در دوران سلطنت ی قانونی پیدا میشد و تنها با موافقت شاه جنبهمی

ین ترتری پیدا کرد. افزایش اقتدار سلطنتی عالیاول و دوم استحکام بیش هانری

های سلطنتی، تجلی خود را در عدالت شاهانه، یعنی قانون عرفی سراسری و دادگاه

دوم به دست آورد. تمام افراد آزاد از جمله دهقانان آزاد  هانریویژه در قوانین به

های سلطنتی مراجعه کنند، اما دهقانان غیرآزاد تابع توانستند به قوانین و دادگاهمی

ها توانست اجاره و سایر پرداختدادگاه محلی بودند، که می اقتدار قضایی لرد خود و

را خودسرانه به نفع لرد تعیین کند. از قرن سیزدهم به بعد لردهای انگلیسی 

ی کافی های وسیعی که در مالکیت مطلق خود داشتند، به اندازهتوانستند از زمینمی

همین دلیل، نیازی به آوری کنند، به های فئودالی را جمعاجاره و سایر پرداخت

منصب و مالیات دولت سلطنتی نداشتند، و حتی با آن مخالف بودند، چون از توانایی 

کاست. نظام مالیاتی در انگلیس در پیوند و تحت دهقانان برای پرداخت اجاره می

 نظارت پارلمان قوام و دوام یافت.
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ازده و دوازده های ی: در حالی که انگلیس در قرنتمرکز سیاسی در فرانسه -۲

شاهد رشد تمرکز سلطنتی بود، فرانسه با پراکندگی کامل اقتدار سیاسی دست و 

دهی سیاسی پراکنده و محلی بود. قدرت به شکل کرد. قدرت و سازمانپنجه نرم می

( و لردهای برتر Banal Lordshipمنصب محلی)موثر در دستان لردهای صاحب

ه اشراف محلی را حول و حوش یک قلعه ( قرار داشت، کCastellansدار)قلعه

کرد. اتوریته قضایی نیز پراکنده بود و به وسیله ماشین نظامی دهی میسازمان

شد. لردهای معمولی که مقامی در اداره محلی های قدرتمند حمایت میشوالیه

دار های دهقانی از سویی، و حمله لردهای قلعهنداشتند برای مقابله با مقاومت جماعت

سوی دیگر، دارای توانایی چندانی نبودند. در واقع، جامعه فرانسه فاقد یک قدرت  از

متمرکز سلطنتی با دربار و نظام اداری وابسته به آن بود، و دارای مراکز قدرت متعدد 

 کردند.ای بود که با یک دیگر رقابت میو جداگانه

تدریج از ( بهCapetianی کاپیشن )های دوازده و سیزده، سلسلهطی قرن

روی خود وسعت های اشرافی دیگر به قدرت و قلمطریق فتوحات و ائتالف با خانواده

بخشید. در اواخر قرن سیزده با بحران کاهش درآمد لردها، زمینه برای ایجاد شکل 

جدیدی از تمرکز سلطنتی فراهم شد. اشرافی که درآمدشان کاهش یافته بود با 

شدند، که دریافت اداری می-ک نظام سیاسیعهده گرفتن یک منصب، جذب یبه

تر با گرفتن کرد. لردهای کوچکی زمین را به شکل مالیات سراسری میسر میاجاره

تر با اتحاد با شاه به دربار شدند و لردهای بزرگساالری دولتی میمنصب جذب دیوان

 یافتند.او راه می

ی سنتی رهدر قرن پانزدهم، سلطنت با تثبیت و موروثی کردن اجا

ها که زمین را ترک کرده و غایب ( حق بسیاری از دهقانان، حتی آنcensساالنه)

بودند به رسمیت شناخت، و در عین حال درآمد حاصل از زمین را نیز برای دولت و 

لردها تضمین کرد، و در قرن پانزده و شانزده، بقایای سرواژ را ملغی کرد، از نیمه قرن 

های متعدد حکومتی حق مالکیت دهقانان بر زمین را تثبیت انپانزده به بعد طی فرم

استقالل لردها و مقامات صاحب منصب و  ۱۰۶۴و به آن شکل قانونی داد و در سال 

 موروثی بودن کامل منصب را پذیرفت.
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کشی دولت مطلقه دیگر حافظ اشکال قدیمی مالکیت مبتنی بر بهره 

ای از آنآن حمایت میکرد. در یافتهتغییر شکلغیرمتمرکز سینوری نبود، بلکه از نمونه 

حین دفاع از منافع طبقهی اشراف زمیندار حقوق دهقانان را نیز به رسمیت 

میشناخت ، و همون حایلی بین لردها و دهقانان عمل میکرد، چون فشار بر دهقانان 

 موجب کاهش مالیات میشد، که یکی از منابع اصلی درآمد دولت بود.آنآنن

 حقوق دارزمین اشراف یطبقه منافع از دفاع حین در. کردمی یتحما آن 

 عمل دهقانان و لردها بین حایلی چونهم و شناخت،می رسمیتبه نیز را دهقانان

شد که یکی از منابع اصلی وجب کاهش مالیات میم دهقانان بر فشار چون کرد،می

های سی (، جنگ۱۳۳۷-۱۴۵۳های صدساله)درآمد دولت بود. این روند طی جنگ

 تر گرفت.( شتاب بیش۱۶۴۸-۱۶۵۳( و فروند)۱۶۱۸-۱۶۴۸ساله)

 گیرینتیجه

ی سیاسی از اقتصادی )در یک روند تمرکز دولت در انگلیس به جدایی گستره

سو دولت کامالً سیاسی و در سوی دیگر لردها با مالکیت مطلق و غیرمشروط بر 

بند حقوق سنتی باقی ماند)دولت ختهزمین(، در حالی که در فرانسه دولت کماکان ت

های نسبتا استوار بر منصب و مالیات بر زمین، و لردها با مالکیت مشروط بر زمین

کوچک در برابر دهقانانی که از حقوق تثبیت شده برخوردار بودند( در انگلیس رابطه 

به یک توانست بر بنیاد بازار تنظیم و صرفاً دار میمالکان بزرگ با دهقانان اجاره

ی زمین رقابت وجود داشت داران بر سر اجارهشود. بین اجارهی اقتصادی تبدیل رابطه

کردند، قرارداد جدید تری پرداخت میی بیشو مالکان به آسانی با کسانی که اجاره

شد. کردند. این پدیده موجب رقابت در بازار میبسته و قرارداد پیشین را لغو می

کردند. وابستگی به بازار به امری دار از کار مزدی استفاده میهبرخی از دهقانان اجار

داری بود و مراجعه به آن امری اجباری. مالک عادی بدل شده بود. بازار، بازار سرمایه

دار کارگر مزدور و کارمندان دولتی همگی برای تامین مایحتاج زمین، دهقان اجاره

ها که محصولی تولید چنین آنهمخود مجبور بودند به بازار مراجعه کنند، و 

ای جز بردن آن به بازار نداشتند. )برخالف نظر کردند برای فروش آن چارهمی
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ی مثابهچون پوالنی که بازار را بهدانان کالسیک، نوکالسیک و نهادگرایانی هماقتصاد

از (. به باور برنر فرآیند وابستگی اجباری به بازار پیش اجبارنگرند، نه می فرصت

 دهد.وار دهقانان از زمین رخ میروند جدایی توده

 دهقانان مالکیت دولت  

-)منصب متمرکز فرانسه

 (مالیات

اقتصاد دهقانی  صاحب منصب-مالک

 معیشتی

تمرکز سیاسی  انگلیس

 تربیش

مالکیت مطلق بر 

 های بزرگزمین

داری بر اساس اجاره

 بازار

 ی نقدبحث برنر در بوته

ساختار طبقات در مناسبات »ی اشاره رفت، انتشار مقالهتر چنانکه پیش

ی گذشته و حال در مجله برنر «ارضی و رشد اقتصادی در اروپای پیش صنعتی

(Past and Persent در سال )هایی درباره گذار از ، سرآغاز موج دوم بحث۱۹۵۶

نشریه به  داری و نقدهایی به نظرات او شد، که در صفحات همانفئودالیسم به سرمایه

 پوستاننگار مانند پردازان جمعیتها از سوی نظریهترین این بحثچاپ رسید. عمده

مارکسیست ساختارگرای فرانسوی و محققان دیگر تاریخ قرون گی بوآ ، الدوری و

افکنیم به ارائه شد. اکنون نگاهی می دیوید پارکرو  پاتریشیا کروتوسطی، 

 ها:ی این بحثچکیده

 هچر و پوستان -الف

 (۹)توان به شکل زیر خالصه کرد:را می برنر بههچر  وپوستان ایرادهای 

کند، در حالی که کاهش جمعیت در اروپای غربی به زوال سرواژ برنر ادعا می -۱

انجامید، در اروپای شرقی برعکس کاهش جمعیت در همان زمان موجب تشدید 

دار در شدت بخشیدن به سرواژ در ی اشراف زمینسرواژ شد. او توجه ندارد که انگیزه

اروپای شرقی، نه به علت کاهش مطلق جمعیت)کاهش جمعیت از قرن سیزدهم و 
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چهردهم آغاز و در قرن شانزدهم و هفدهم متوقف شد( ، بلکه به دلیل گسترش بازار 

 جهانی غله بین قرن پانزدهم تا هیجدهم بود.

 پاسخ برنر:

ورخین اتفاق نظر وجود دارد، که در ، در بین مهچر وپوستان برخالف نظر 

رغم کاهش جمعیت موفق شدند نیمه دوم قرن پانزدهم لردها در اروپای شرقی، علی

تری را بر آنان وضع کنند. تر قرار دهند و عوارض بیشدهقانان را تحت کنترل بیش

ی جمعیت و در اواسط قرن ها پیش از افزایش دوبارهشدت بخشیدن به سرواژ مدت

 ۱۵۲۵( جمعیت در سال Samlandعنوان نمونه در سام لند )هم رخ داد، بهشانزد

بود، ولی تهاجم سنیورها برای  ۱۴۰۰تر از میزان آن در سال تقریبا یک سوم کم

محدود کردن حقوق دهقانان آغاز شده بود. در مورد گسترش بازار جهانی غله نیز به 

بازار جهانی غله در اروپای غربی نیز ها را پذیرفت، چون توان استدالل آندشواری می

 به همان شدت اروپای شرقی تأثیرگذار بود.

گذاری اشراف ی فئودالی در اثر ناکافی بودن سرمایهکاهش بارآوری در جامعه -۲

 های سرمایه بر و رکود فناوری بود، نه ساختار و علل طبقاتی.آوریدار در فنزمین

 پاسخ برنر:

ی ناکافی امکانات فناوری های فنی را به عرضهآوریفقدان نو هچر وپوستان 

ها در مورد ناکافی بودن دهند، اما در این صورت اظهارنظر دیگر آنجدید نسبت می

گذاری اندک شود، چون در این صورت، لردها حتی با سرمایهمعنا میگذاری بیسرمایه

( J.Z.Titow) . تیتوج. زتوانستند تولید را در باالترین سطح ممکن حفظ کنند. می

ها مقدار کمی را گذاری لردها نسبت به کل درآمد آنبر این باور ست که سرمایه

 النور سرلهداد، اما برای سطح پایین فناوری موجود کافی بود. تشکیل می

(Eleanor Searle به خوبی نشان داده است که اروپای قرون وسطی با )

هایی دست یابد، که بارآوری آوریه فنتوانست بگذاری نسبتا وسیع میسرمایه

ها عناصر آوریای افزایش دهند. برخی از این فنکشاورزی را به نحو قابل مالحظه

رفتند، و تعدادی از شمار میی انقالب کشاورزی در آغاز دوران مدرن بهدهندهتشکیل
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مورد  ای موارد در قرون سیزده و چهارده حتی در انگلستانها حداقل در پارهآن

برداری قرارگرفتند. پس در واقع، مشکل اصلی ناتوانی اقتصاد و ساختار طبقاتی بهره

 برداری از امکانات موجود بود.فئودالی در بهره

توانستند بر در شرایطی مانند انگلستان در اوایل قرن سیزده، که لردها می

ته باشند، طبیعی ای داشدهقانان وابسته کنترل فرااقتصادی مستقیم و قابل مالحظه

های جدید به تشدید آوریبرداری از فنگذاری و بهرهها به جای سرمایهبود که آن

ها با کشی از دهقانان وابسته روی بیاورند. چون انطباق کار اجباری سرفبهره

های جدید نیاز آوریی دقیق از فنهای تولیدی که به مهارت باال و استفادهشیوه

شد. ی خطیری محسوب میطلبید( وظیفهنظارتی گزافی را می هایداشت)یا هزینه

پذیرند که لردهای فئودال تمایل قوی به خرید زمین دارند هر دو می هچر وپوستان 

 دهند.های جدید از خود نشان نمیآوریگذاری در فنای به سرمایهو عالقه

تنهایی ته را بهتوان ساختار طبقاتی فئودالیسم و استثمار دهقانان وابسنمی -۳

عنوان دلیل بحران قرن چهاردهم معرفی کرد. در مناطقی از انگلستان که مالکیت به

همان شدت محسوس ( بر زمین رواج داشت، بحران بهFreeholdersدهقانان آزاد)

ها را به قطعات بود. آزادی فروش زمین و تقسیم زمین بین فرزندان همواره زمین

داد. این که دیگر کفاف معیشت خانوار دهقانی را نمیکرد، تری تقسیم میکوچک

عنوان یکی از ( را بهLincolnshireعوامل همراه با افزایش جمعیت، لینکلن شایر)

های بحران قرن چهارهم تبدیل ترین مناطق انگلستان به یکی از کانونپرجمعیت

در برخی نقاط چنین تالش دهقانان برای آزادی و از بین رفتن سرواژ کرده بود. هم

ی پاریس در قرن سیزدهم نیز نتوانست مانع بروز فرانسه نظیر نرماندی و منطقه

 بحران افزایش جمعیت در قرن چهاردهم شود.

 پاسخ برنر:

تر شده بود، برای تحمل جمعیت جا ضعیفمناطق آزادتر، که قدرت لردها در آن

ر مورد قرن سیزدهم های اخیر دتری داشت. بررسیاضافی ظرفیت به مراتب بیش

ی دیگری در دهد که تراکم جمعیت در نرماندی فرانسه نسبت به هر منطقهنشان می

تر بوده است. یک دهقان وابسته در انگلستان )که نیروی لردها در آن قوی بود( بیش
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از محصول خود  %۵۰مناطقی که لردها از قدرت کافی برخوردار بودند به طور معمول 

( H.E.Hallam)ح. ا هاالم پرداخت. و عوارض دیگر به لرد می را به شکل اجاره

تری داشتند، کشاورزی دهد که در مناطق آزادتر که لردها قدرت کمنشان می

تر تر بود. به سخن دیگر، در نقاطی که لردها ضعیفتر و جمعیت نیز بیشپیشرفته

تری ات مصرفی بیشبودند، دهقانان به علت پایین بودن اجاره و عوارض دیگر، امکان

توانستند مازاد تر بود و دهقانان میدر اختیار داشتند. تولید به ازای هر ایکر بیش

توانست طور کلی میتری را برای بهبود شرایط کشت مصرف کنند، و منطقه بهبیش

تر جمعیت در فرانسه نسبت به تری را ارتزاق کند. در واقع، تراکم بیشجمعیت بیش

 تر لردهای فرانسوی بود.ی قدرت کمهانگلستان نتیج

 (10)امانوئل لوروآ الدوری -ب

 شامل موارد زیر است: الدوری ترین انتقادهایمهم

نگارانه ساختار طبقاتی را گوید، مدل جمعیتچه که برنر میبرخالف آن-۱

های اجتماعی)مالکان زمین، گیرد و با تأکید بر نقش مشخص گروهنادیده نمی

رگران کشاورزی و غیره( در مقابل مقوالت مجرد اقتصادی )سود بنگاه، دهقانان، کا

 کند.ی زمین، مزد( ، این عامل را در نظرات خود ادغام میاجاره

 پاسخ برنر:

نگارانه که تاکنون در کانون شدن و جمعیتهای تجاریبه نظر من مدل

قرار داشتند،  تفسیرهای مسلط از تحوالت درازمدت اقتصادی در اروپای پیشاصنعتی

توانند در توزیع درآمد و رشد نیروهای مولده اهمیت اقتصادی کسب در صورتی می

ی روابط اجتماعی مالکیت و توازن قوای یافتههای تکاملکنند که در پیوند با نظام

های مشابه تجاری یا جمعیتی طبقاتی به تحلیل تحوالت اجتماعی بپردازند. گرایش

آورند، که مالکیت و قدرت، فرصت و خطرهایی به وجود میتحت ساختارهای مختلف 

 انجامد.به نتایجی کامالً متفاوت برای کل اقتصاد می
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به سادگی مسایل مربوط به « اخذ مازاد، یا طبقات حاکم»برنر در سخن گفتن از -۲

 کند.قدرت )سیاست( را با مازاد اقتصادی )اقتصاد( یکی می

 پاسخ برنر:

و عامل « اقتصادی»عامل « ترکیب»ر دیدگاه من ی اساسی دیک نکته

چون یک وجه تمایز و سازنده در ساختار طبقاتی و نظام تولید فئودالی هم« سیاسی»

برای مازاد تولید طبقه حاکم )درآمدی که این طبقه « اقتصادی»است، چون شرایط 

جمله تحت  ی زندگی خود به آن نیاز دارد، ازهای مربوط به شیوهبرای انجام فعالیت

سلطه قرار دادن دهقانان( به نظام اخذ کار مازاد از مولد مستقیم وابسته است، و اجبار 

کند. به عبارتی، اشکال مختلف تحول نظام را مشخص می«( سیاسی)»فرااقتصادی 

اخذ مازاد به کمک اجبار فرااقتصادی در پیوند و تقابل با تحول نیروهای مولده از 

حب وسایل معیشت )زمین، ابزار کار، و غیره( خود را در اختیار طرف دهقانانی که تصا

 دهد.دارند، مناسبات اصلی در تکامل اقتصاد فئودالی اروپا را تشکیل می

از سوی  ۱۹۵۸مدل نومالتوسی یا نوریکاردویی در سال  -۳

( طرح شد و بعد از آن پوستان و من در تحلیل تاریخ قرون Habakkukهاباکوک)

 Homoeostaticبهره گرفتیم. این مدل در واقع یک نظام هم ایستا )وسطی از آن 

systemشود که از سازوکاری درونی برای حفظ و تنظیم تعادل درونی ( محسوب می

های درازمدت عواملی مانند جمعیت، تولید، خود برخوردار است. و از طریق نوسان

واقعی تعادل خود را ی زمین، قیمت محصوالت کشاورزی و صنعتی و مزدهای اجاره

 دیگر روابط متقابلی دارند.کند، عواملی که با یکحفظ می

 پاسخ برنر:

تنهایی ی قرن چهاردهم در سراسر اروپا کاهش جمعیت بهدر واقع، از نیمه

ی شرابط اقتصادی را برقرار کند. در اثر کاهش درآمدها و توانست احیای دوبارهنمی

وانستند اجاره را پرداخت کنند، لردها به افزایش عوارض تتر دهقانانی که میتعداد کم

تر قدرت ی خود به تضعیف بیشو جنگ و رقابت درونی روی آورده بودند، که به نوبه

ی شد. در نتیجه، شرایط به نقطهتر جمعیت منجر میتولیدی دهقانان و کاهش بیش

اوضاع بحرانی شکل  گشت و یک مارپیچ نزولی در جهت تداومتوازن مالتوسی باز نمی
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ها بعد از آن که سرانجام شرایط گرفت. حداقل در برخی از نقاط، حتی مدتمی

چنان در سطح نازلی قرار داشت. این ناتوانی اقتصادی تثبیت شد، جمعیت هم

های بزرگ کشاورزی)به درازمدت در برقراری تعادل در اواخر قرون وسطی به چرخه

بخشید، که ظاهراً از قدرت توضیحی گیری میچشمهای حاشیه (قول لوروا الدوری

 رود.مدل مالتوسی فراتر می

صرفاً با منکوب شدن و سلب مالکیت از « مدرنیته»کند که برنر تصور می-۴

داری بدل کند، که خود به عامالن پیروزی سرمایهدهقانان از سوی لردها ظهور می

طور کامل توانایی است. او به« سیونمدرنیزا»های ممکن شوند. اما این یکی از راهمی

گونه که چایانوف گیرد، آنگیر اقتصاد خانوار دهقانی را نادیده میچشم

(Alexander w. Chayanovو دیگران توصیف کرده )ها به اند. دستآورد آن

خصوص در هلند و بلژیک در تامین نیازهای یک جمعیت کارگری که در اثر صنعت 

توان در نقاط دیگر مانند آمده بودف موثر بود.. این نقش را میداری به وجود سرمایه

 شمال و حتی جنوب فرانسه، شمال ایتالیا، ژاپن و کاتالونیا نیز مشاهده کرد.

 پاسخ برنر:

ی اول یا دوم قرن شانزدهم در فرانسه همراه با رشد جمعیت، دهقانان در دهه

تری از شدند بخش بیشمیشد، مجبور تر میشان همواره کوچککه قطعه زمین

ی خانوار اختصاص دهند و به همین دلیل زمین خود را به تولید نیازهای بالواسطه

تر تر و کمتولید محصوالت تجاری نظیر کنف و کتان و غیره و محصوالت حیوانی کم

فرستادند، تری برای فروش به بازار میی کم، دهقانان غله۱۵۴۰ی شد. در دههمی

طور کلی از قرن طور شتابان در حال افزایش بود. بهیمت غالت بههرچند که ق

شانزدهم تا اواخر قرن هفدهم، نشانی از نوآوری و پیشرفت در کشاورزی دهقانی دیده 

 شد. فناوری تولید در سراسر فرانسه راکد بود.نمی

ی جا از آغاز دورهدر مورد هلند نباید فراموش کرد که ساختار کشاورزی در آن

جا هرگز وار دهقان فئودالی در اروپای غربی متفاوت بود. در آندرن، با الگوی نمونهم

مندی وجود نداشت که بتوانند از طریق اجبار فرااقتصادی دار قدرتی زمینطبقه
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ی زمین را دریافت دار صرفاً اجارهطبقه زمین ۱۵۰۰مازاد تولید را اخذ کند. در سال 

رسی مستقیم )بدون وساطت ه شکل رایج با تصاحب و دستکرد. . خانوار دهقانی بمی

بازار( به وسایل معیشت نیز وجود نداشت. کشاورزی بر بنیاد تولید کوچک لبنیات و 

دام استوار بود، در نتیجه دهقانان از ابتدا محبور بودند محصوالتی برای فروش در بازار 

همین دلیل، در یداری کنند. بهتولید کنند و غالت مورد نیاز خود را نیز از بازار خر

ها، کشاورزی هلند الگوی مالتوسی جمعیت به شکل افزایش جمعیت، تقسیم زمین

شد. در عوض تحت فشار بازار شهری، ما شاهد یک کاهش بارآوری و بحران دیده نمی

ی رقابت و تمایز طبقاتی هستیم: تولید اختصاصی برای فرآیند رشد اقتصادی بر پایه

انجامد، که بر داران کوچک میداران بزرگ به جای اجارهجایگزینی مزرعهبازار به 

 کنند.گذاری، نوآوری فنی و استفاده از کار مزدی عمل میاساس سرمایه

ی بلژیک باید یادآوری کرد، که اشراف مالک زمین در جریان در مورد نمونه

ی را به اجارهبحران کاهش جمعیت در اواخر قرون وسطی توانستند اجاره سنتی 

ی تجاری تبدیل کنند. به نحوی که در اوایل دوران مدرن، کشاورزی بلژیک یا از اجاره

داران کوچک مستقل. در هر دو های کوچک تشکیل شده بود و یا زمینتجاری زمین

دادند و ها به قدری کوچک بودند که کفاف معیشت خانوار دهقانی را نمیمورد، زمین

برای بقای خود برای بازار تولید کنند، ورود غله از آلمان شرقی و  ها مجبور بودندآن

ی چنین مراکز صنعتی بلژیک که در کنار شبکهکرد. هملهستان این کار را ممکن می

ای از شهرها قرار داشتند و بازار آماده و قابل اعتمادی را برای دهقانان فراهم گسترده

 کردند.می

 (11)بوا ج. گی

در مورد انتقاد به مدل  برنررغم موافقت با سیست ساختارگرا، علیمارک بوآگی

را در موارد دیگری  برنری طبقاتی، نظرات ی مبارزهکنندهگرا و نقش تعیینجمعیت

 ها عبارتند از:ترین آنکشد که مهمبه نقد می

است که در واکنش به « مارکسیسم سیاسی»مارکسیسم برنر یک - ۱

نگاری به وجود آمده است. او بیش از حد بر نقش در تاریخ های اقتصادگراگرایش
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کند، و چون در این راه سایر شرایط عینی و به ویژه تحول ی طبقاتی تأکید میمبارزه

 غلطد.در می« گراییاراده»گیرد، به ی تولید معین را نادیده میشیوه

 پاسخ برنر:

عنوان یکی از به« تصاداق»و « سیاست»توجهی به پیوند میان با بی گی بوا

ی مشخصات نظام تولیدی فئودالی مرا به تأکید بیش از حد بر سیاست و مبارزه

کند. اما به همین دلیل تحلیل خود او از مراحل تناوبی رشد بحران طبقاتی متهم می

 در اقتصاد اروپای قرون وسطی نارساست.

 به فئودالی عوارض نرخ گرایش فئودالی، تولید یشیوه هایویژگی از یکی –۲

تضاد بین مالکیت زمین در ابعاد وسیع و تولید دهقانی در  نتیجه در که است، کاهش

ی حاکم فئودالی در مرحله رشد اقتصادی در قرن دوازده دهد. طبقهابعاد خُرد رخ می

ای از کل بازده یابندهی دهقان همواره نسبت کاهشو سیزده نسبت به طبقه

کرد. چون اجاره زمین به شکل موروثی مقداری ثابت یکشاورزی را دریافت م

(، در حالی که افزایش جمعیت موجب افزایش نسبی Tenure chasseeداشت)

شد. برای مدتی افزایش جمعیت و ی زمین و قیمت زمین میقیمت مواد غذایی، اجاره

ی ی حاصل از آن برای اشرافیت مالک زمین درآمدهاهای جدید و اجارهگشایش زمین

توانست کاهش نرخ اجاره را جبران کند. اما دیر یا زود با کرد، که میکافی ایجاد می

رود، بازدهی دهقانان های جدید از بین میرشد مداوم جمعیت، امکان گشایش زمین

ای معین رود. بنابراین، در مرحلهها رو به افزایش مییابد و درنتیجه، قیمتکاهش می

تواند کاهش نرخ اجاره را جبران کند و مقدار ید نمیهای جددیگر گشایش زمین

 انجامد.گذارد که سرانجام به بحران نظام فئودالی میمطلق اجاره نیز رو به نزول می

 پاسخ برنر:

جا که به درآمد دهقانان در پرسید که چرا چنین مناسباتی تا آن بواگی باید از

ن باشد و چرا لردها با توجه به تصاحب شود ضرورتا باید به نفع آنادرازمدت مربوط می

توانند عوارض متعدد فئودالی )تاالژ، پرداخت پولی، بیگاری و دهقانان بر زمین نمی

این ضعف ساختاری و درازمدت در اخذ بوا گیغیره( را به شکل قهری افزایش دهند، 
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ایش دیگر به یک گر بواگیای دهد. این دشواری با اشارهاجباری مازاد را توضیح نمی

از سوی لردها به عنوان عالمت مشخص  تر زمینانباشت بیشدر فئودالیسم یعنی 

توانند کند. چرا لردها نمیی رشد اقتصاد فئودالی وضع بدتری پیدا میمرحله

ی کافی گسترش دهند تا گرایش نرخ عوارض فئودالی به های خود را به اندازهزمین

شود که او اشاره هنگامی روشن میبوا گیوضیح کاهش را جبران کند؟ ناکافی بودن ت

های احیا تری وضع کنند، یا زمینکند اگر لردها قادر بودند عوارض فئودالی بیشمی

ی جنسی تبدیل کنند تری را در اختیار بگیرند و یا اجاره پولی را به اجارهی بیششده

هایی ا خود نمونهوبگیشد. در واقع گرایش نرخ عوارض فئودالی به کاهش خنثی می

ها بار دیگر اهمیت کند. این پرسشاز این موارد را در قرن سیزدهم در فرانسه ارائه می

 کند.ها را تایید میی آنکنندهمساله توزیع مالکیت و قدرت طبقاتی و عوامل تعیین

 اختالف و کشاورزی داریسرمایه راستای در غربی اروپای حرکت توضیح در –۳

عامل -کند: یککیه میت عامل دو بر برنر حرکت، این در انگلیس و فرانسه بین

عامل  -ای. دوهای دهقانی در اروپای قارهقدرت و مبارزه طوالنی جماعت-اجتماعی

گیری و تحول دولت مطلقه در فرانسه. او ی بین قدرت دهقانان و شکلسیاسی: رابطه

های نظری ریخی به تعمیمی مستقیم شواهد تاهای خود به جای مطالعهدر بررسی

ی یک نظام فکری بسته است که در آن ایدئولوژی آورد. این عالمت مشخصهروی می

 بر عقالنیت عملی چیرگی دارد.

 پاسخ برنر:

به نظر من برای توضیح اختالف بین فرانسه و انگلیس در حرکت به سوی 

د فئودالی در این دو ی تولیی تکامل شیوهتر به درجهداری کشاورزی باید بیشسرمایه

 کند.ها تأکید میکشور توجه کرد تا عوامل اجتماعی و سیاسی، که برنر بر آن

ترین ترین و نابدر پایان قرن سیزدهم، فئودالیسم در شمال فرانسه به پیشرفته

شکل خود رسیده بود: از لحاظ تراکم جمعیت، حجم تولیدات کشاورزی و جایگاهش 

و همانند یک اقتصاد مسلط بر تمامی اروپای غربی تأثیر المللی در مبادالت بین

ناپذیری های سینوری به شکل مقاومتگذاشت. تولید خُرد خود را در برابر زمینمی

رفت و یا به کلی ناپدید شده بود و مستقر کرده بود. کار اجباری رو به زوال می
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لیسم در انگلستان عوارض فئودالی گرایشی رو به کاهش داشت. در همان زمان فئودا

 تر بود و تا حدی وارداتی و دیرتر استقرار یافته بود.ماندهاز این جهات عقب

داری تر نیز اشاره شد برای برسی حرکت در راستای سرمایهگونه که پیشهمان

 کشاورزی از منظر شیوه تولید فئودالی باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:

 اشراف درآمدهای کاهش اثر در –به کاهش گرایش عوارض فئودالی –الف

 خود هژمونی اقتصادی یپایه توانستنمی طبقه این بحران، دوره در ویژه به دارزمین

گیری دولت سو و شکلبه افزایش قدرت دهقانان متوسط از یک امر این. کند حفظ را

هی دمطلقه از سوی دیگر انجامید که افزون بر عوارض مستقیم سینوری، سازمان

 کرد.ی حاکم سازماندهی مینفع طبقهمتمرکز اخذ عوارض دولتی را به

اوبی رشد تن هایدوره شکل به بود درازمدتی پویایی دارای فئودالی تولید یشیوه –ب

ی رشد حرکتی در جهت . و در دوره۱۸تا  ۱۶و قرن  ۱۳تا  ۱۲و رکود مانند قرن 

شد که شرایط را برای ار مشاهده میدتر در دست اشراف زمینهای بیشانباشت زمین

 کرد.گیری روابط تولیدی نوین آماده میشکل

 سوی به ناگهانی جهش یک غربی اروپای در شانزدهم قرن ینیمه در –۴

ها دار که قرنداری کشاورزی قابل مشاهده بود. در این دوره اشراف زمینسرمایه

های خود را تصمیم گرفتند زمینکردند دهقانان را به زمین وابسته کنند، تالش می

 های دهقانی گسترش دهند و به استخدام کار مزدی روی آورند.به زیان زمین

 پاسخ برنر: 

هر چند مدل بوا برای توضیح روابط فئودالی در فرانسه مناسب است، اما به نظر 

– نخسترسد که با شواهد کاماًل متفاوت انگلیس در همان دوره در تضاد باشد. می

 دهقانان سوی از انگلستان در زیرکشت هایزمین سوم یک سیزدهم قرن اواخر در

. اما بودند خودسرانه عوارض انواع پرداخت به مجبور هاآن و شدمی کشت وابسته

کشت های زیربرعکس، در فرانسه در اواسط قرن سیزدهم پنج ششم تا نه دهم زمین

که مقدار اندکی بود )تقریبا  ( قرار داشت،Censتحت نوعی اجاره به نام سانس)

، در انگلستان پوستانطبق برآورد  -دومی دهقانان آزاد در انگلستان معادل اجاره



 حسن آزاد 294 

کردند، در لردها پنجاه درصد از تولیدات دهقانان وابسته را به عنوان اجاره دریافت می

د از بازده ی دهقانان وابسته فقط نه تا ده درصدر فرانسه اجاره بوا،گیکه به نظر حالی

های های متعلق به لردها یک سوم از زمینداد. در انگلیس، زمینها را تشکیل میآن

گرفت، شاید سه برابر آنچه که در شمال فرانسه وجود داشت. قابل کشت را دربرمی

در اواخر قرن سیزدهم در انگلستان، بیگاری دهقتانان وابسته بسیار رایج بود.  -سوم

که وضع انگلستان از حیث بیگاری در قرن سیزده مشابه وضعی دهد توضیح میدوبی 

 ای در قرن نهم داشت.بود که در اروپای قاره

برانگیز است. به نظر او، انگلستان گیر تعجببه این تفاوت چشم بواگی پاسخ

های وسیع لردی، عوارض خودسرانه و انجام بیگاری از سوی قرن سیزدهم، با زمین

داد. در واقع ماندگی آشکاری را نشان میمقایسه با فرانسه عقب دهقانان وابسته در

تر پیموده بود، یعنی عوارض فئودالی رفت که فرانسه پیشانگلستان همان راهی را می

تر. اما فرآیندهای درازمدت در انگلستان قرون های لردی کوچکرو به کاهش و زمین

ویژه قرن ر قرن دوازدهم و بهیافت؛ از اواختحول می بواگیوسطی برخالف نظر 

رغم تداوم افزایش جمعیت، لردها موفق شدند حق خود را به اخذ سیزدهم، علی

تر از دهقانان به کرسی بنشانند. مرز بین دهقانان آزاد و وابسته از نظر عوارض بیش

ها به دهقانان غیرآزاد تبدیل شدند و تر شد و بخش اعظم آنحقوقی مشخص

تری بپردازند. افزون بر این، در سراسر قرن سیزدهم، لردها به بیشبایست عوارض می

های قابل کشت و های جنگلی به زمینهای متعلق به خود از طریق تبدیل زمینزمین

ی دهقانان وابسته قرار داشت، وسعت بخشیدند و این هایی که در اجارهمصادره زمین

 به وقوع پیوست. بواگیتغییرات در انگلستان همگی بر خالف نظر 

 (12)پاتریشیا کروت و دیوید پارکر -د

 عبارتند از: پارکرو  کروتترین انتقادهای جدی

که کند، در حالیبرنر در مورد مصونیت مالکیت دهقانان فرانسوی اغراق می-۱

 دهد.به حق تصاحب سنتی دهقانان انگلیسی کم بها می
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 پاسخ برنر:

دار انگلیس ان قرن سیزدهم اشراف زمین، باید به خاطر داشت که در پاینخست

های قابل کشت را در اختیار تری از زمیننسبت به همتایان فرانسوی خود درصد بیش

ی خود داشتند؛ تقریبا یک سوم در مقایسه با یک هشتم یا یک نهم)در و اداره

های قابل کشت در انگلیس در اجاره دهقانان ، یک سوم دیگر از زمیندومفرانسه(. 

ابسته بود و تابع عوارض خودسرانه لردها. این دهقانان وابسته و غیرآزاد حق مراجعه و

 ۸۵-۹۰های سلطنتی را نداشتند. برعکس در فرانسه )حداقل در شمال آن( به دادگاه

های کشاورزی تحت نوعی اجاره به نام سانس قرار داشت، که از عوارض درصد زمین

کرد، اختالف در روابط که جمعیت کاهش پیدا میهایی خودسرانه مصون بود. در دوره

 شد.تر میطبقاتی بین دو کشور بیش

ای داران بزرگ اجارهم، استفاده از کار مزدی در مزرعههفده قرن اواخر در –۲

 رفتی در تولید همراه نبود.در برخی از نقاط فرانسه رایج بود، اما با پیش

 پاسخ برنر:

ماعی نباید صرفًا یک واحد تولیدی منفرد، برای درک یک نظام مالکیت اجت

بلکه جایگاه آن در کل نظام اقتصادی را در نظر گرفت. در این مورد، الزم است که 

واحدهای منفرد بزرگ را در ارتباط متقابل با سایر واحدهای کشاورزی و صنعتی مورد 

ه شکلی کاماًل ای ببررسی قرار داد. در واقع در فرانسه قرن هفدهم، مزارع بزرگ اجاره

کردند. نه تنها از این نظر که محصول متفاوت از واحدهای مشابه انگلیسی عمل می

چنین به این دلیل که در یک نظام یک روند تاریخی کاماًل مختلف بودند، بلکه هم

مالکیتی متفاوت قرار داشتند که در آن مالکیت دهقانی دارای سلطه بود. این مزارع 

ی وسیعی از دهقانان کم زمین احاطه شده بود. ضعف بارآوری دهی توبزرگ به وسیله

کشاورزی محصور در نظامی اساسا متکی بر دهقانان کوچک، بازار داخلی و بخش 

کرد و برای اشتغال راهی به جز کشاورزی باز صنعتی را در فرانسه محدود می

نظور تامین گذاشت. سطح اجاره نیز به علت تقاضای دهقانان برای زمین به منمی

 ماند.معاش محدود باقی می
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انتقادهای مهمی علیه نظرات  ۱۹۸۹در سال ( Chris Harmanکریس هارمن )

طور عمده در دور سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. به برنر مطرح کرد، که به

 کنیم.همین دلیل معرفی و تشریح آن را به دور سوم بحث گذار موکول می
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دولتی طی های خصوصی و دولتی و شبهی بخشوکار در جامهصاحبان کسب

مالکیت از راه تعدی بمدد سلهای اخیر، در شرایطی که امکانات تصاحب بهسال

وتاب فراوان درصدد تشدید پیش با تبازاقتصادی رو به کاهش گذاشته است، بیش

شان به تشدید اند. اما گرایشنرخ استثمار اقتصادیِ نیروهای کار در محل کار برآمده

های ی مخاطرهنرخ استثمار اقتصادی در وضعیتی تقویت شده است که، در بحبوحه

های تاریخی بحران اختالل در بازتولید اجتماعی نیروی کار، ظرفیتسیاسِی تشدید 

ی ایران رو به دارانهبرای افزایش نرخ استخراج ارزش اضافی مطلق در نظام سرمایه

المللی و سایر های بینهم در اثر کسادی اقتصادی و تحریمکاهش گذاشته است، آن

رو اند. ازاینانتها به دام انداختهد بیی نوعی رکوعواملی که اقتصاد ایران را در چنبره

ترِ ارزش ها برای استخراج فزایندهدر چند سال گذشته با امواج جدیدی از دگرگونی

های چنین امواج جدیدی ایم. یکی از مصداقاضافی نسبی در اقتصاد ایران مواجه بوده

اهش عبارت است از کاهش چشمگیر در ایمنی محل کار که به احتمال قوی از ک

سازی محل کار متقبل شوند سرچشمه هایی که انواع کارفرمایان باید برای ایمنهزینه

هم به قیمت افزایش چشمگیر در نرخ وقوع سوانح شغلی در حین کار. در گیرد، آنمی

ی آمار رسمی کنم. ابتدا همین ادعا را در آینهی حاضر دو هدف را دنبال میمقاله

شدگی در محل کار مستند دیدگی و فوتهای حادثهی افزایش نرخکشور درباره

ی ارتقای ایمنی محل کار گرچه از کنم و سپس استدالل خواهم کرد که مطالبهمی

های نیروهای کار جای دارد اما از منظر ترین اولویتی اصلیمنظر اصولی در زمره

 شمرم.برمیی کلیدی دیگری باشد که در جای خود سیاسی باید فرعِ بر چهار مطالبه

 های آماریمنبع داده

های مرتبط با سوانِح ی نظام آماری در ایران از حیث دربرگیری دادهمجموعه

ناشی از کار هرگز غنی نبوده است. سه سازمان، بیش از هر نهاد دیگری، مسئول 

نشانی، اند: سازمان تأمین اجتماعی، سازمان آتشهایی بودهآوری چنین دادهجمع

کی قانونی کشور. سازمان تأمین اجتماعی صرفاً آن بخش از سوانح، از سازمان پزش

اش مربوط باشند و سوانِح شدگانکند که به بیمهجمله سوانحِ ناشی از کار، را ثبت می
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نشانی نیز فقط آن دسته گیرد. سازمان آتشای را دربرنمیشغلیِ فاقدانِ پوششِ بیمه

شان به خودِ این سازمان مقطع زمانی وقوعکند که در از سوانحِ شغلی را ثبت می

دهد. گیرند پوشش نمیاش قرار نمیشوند و سایر مواردی را که محل رجوعاحاله می

ی اطالعاتی است که مرکز آمار و اطالعات راهبردیِ در بستر این نوع فقر گسترده

نونی برای های سازمان پزشکی قاوزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با اتکا بر داده

ی سوانح شغلی مبادرت هایی سراسری دربارهنخستین بار به تهیه و پردازش داده

هایی که از این رهگذر عرضه شده است کماکان فاقد ی دادهکرده است. مجموعه

ی سوانح شغلی است: نوع کارگاه یا بنگاه یا واحد اقتصادِی اطالعاتی کلیدی درباره

و اندازه و جنس فعالیت اقتصادی واحدهای مربوطه،  محل وقوع حادثه، نوع مالکیت

ی شغلی گیری در شهر یا روستا، سن و شغل و ردهمحل وقوع سانحه از حیث جای

های دیدگی و نوع اندامشدگانِ ناشی از کار، میزان آسیبدیدگان و فوتحادثه

نه از ی ناشی از کار، فقط چند نمودیدگان، علل وقوع سانحهی حادثهدیدهآسیب

های اطالعاتی، گزارش رغم این کسریهاست. بهترین اطالعات در این زمینهکلیدی

هایی از این نوع به شمار ترین داده[ گسترده1«]ی آمارحوادث ناشی از کار در آینه»

ی این رود که تاکنون در این زمینه در ایران به انتشار رسیده است. بخش عمدهمی

ای که ازقضا در اثر مربوط است، دوره 1392الی  1389های ها به حدفاصل سالداده

ترین ادوار المللی به اقتصاد ایران عمالً با یکی از عمیقهای بیناصابت شدید تحریم

های اقتصادی در اقتصاد رو کاهش چشمگیر حجم فعالیتکسادی اقتصادی و ازاین

، با فرض ثبات سایر شرایط، رفته است کهرو انتظار میایران مقارن بوده است و ازاین

های وزارت کار نشان سوانح شغلی نیز رو به کاهش بگذارند اما، به قراری که داده

 دهند، قضیه دقیقاً معکوس شده است.می

 دیدگانِ ناشی از کارحادثه

دیدگانِ ناشی از کار در کل ی تعداد حادثهی یک متوسط روزانهدر نمودار شماره

ی ناشی از شود. منظور از حادثهمالحظه می 1392الی  1389های کشور طی سال

شده یا نامناسب کار عبارت است از هر گونه اتفاقی که در اثر شرایط ناامن یا بدطراحی

انجامد. بر طبق دیدگی میپیوندد و به حادثهدر فرآیند تولید یا روند کار به وقوع می
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 1389در سال  58.3از روزانه  نمودار یک، این رقم در کل کشور با رشدی چشمگیر

موازاتی که رقم درآمد ملی به هم بهافزایش یافته است، آن 1392در سال  80.1به 

میلیارد ریال  455526به  1389میلیارد ریال در سال  735322های ثابت از قیمت

دیدگی طی [ به عبارت دیگر، تعداد حادثه2کاهش یافته است.] 1392در سال 

درصد افزایش یافته است که درآمد  37در حالی تقریباً  1392لی ا 1389های سال

درصد کاهش یافته است. درواقع، تعداد  35ملی واقعی در همین دوره تقریباً 

دیدگی در محل کار در شرایطی رو به افزایش گذاشته است که میزان کار و حادثه

 فعالیت دچار کاهش شده است.

 

دیدگانِ ناشی از کار در کل کشور را ی تعداد حادثهنمودار دو متوسط تعداد روزانه

دهد. بر اساس این نمودار، نشان می 1392الی  1389های به تفکیک جنس طی سال

دیدگیِ ناشی تر از زنان دچار حادثهبرابر بیش 24طور متوسط طی این دوره مردان به

 اند.از کار شده
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 1389های را به تفکیک استان طی سالدیدگانِ ناشی از کار نمودار سه تعداد حادثه

را  1389دیدگانِ ناشی از کار در سال دهد. اگر تعداد حادثهنشان می 1392الی 

ترتیب اند بهدیدگی را داشتهترین تعداد حادثهمالک قرار دهیم، پنج استانی که بیش

 1728مورد(، خراسان رضوی ) 2477مورد(، اصفهان ) 3315اند از تهران )عبارت بوده

مورد(. به همین قیاس، اگر کماکان  1394مورد(، و فارس ) 1406مورد(، خوزستان )

دیدگی را ترین تعداد حادثهرا مالک قرار دهیم، پنج استانی که کم 1389سال 

مورد(، سیستان و  93اند از کهگیلویه و بویراحمد )ترتیب عبارت بودهاند بهداشته

مورد( و  180مورد(، خراسان جنوبی ) 165الی )مورد(، خراسان شم 118بلوچستان )

دیدگیِ ناشی از کار طی ترین تعداد حادثهمورد(. بیش 245چهارمحال و بختیاری )

مورد.  4892در استان تهران به وقوع پیوسته است:  1391این دوره در سال 

ار در ی ایمنی محل کوجه تصویر درستی از درجههیچبندی بهحال، این نوع رتبهبااین

ی رود هرچه سهم ارزش افزودهدهد زیرا انتظار میهر استان به دست نمی
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ی یک استان از محصول ناخالص داخلی و نیز سهم جمعیت شاغل در یک تولیدشده

تر باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، بر تعداد استان از جمعیت شاغل کل کشور بیش

وده شود. از باب نمونه، وقتی سهم ارزش دیدگانِ حین کار در آن استان نیز افزحادثه

های تهران و کهگیلویه و بویراحمد از کل محصول ی استانی تولیدشدهافزوده

 [3درصد بوده است،] 2درصد و  27ترتیب حدوداً به 1389ناخالص داخلی در سال 
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دیدگانِ ناشی از کار در استان تهران نیز تا حدی متناسباً رود تعداد حادثهانتظار می

بندی رتبه رو اگر قرار باشد بهتر از استان کهگیلویه و بویراحمد باشد. ازاینبیش

ی ایمنی محل کار در هر استان دست یافت باید هم سهم ارزش تری از درجهدقیق

ی کل کشور در نظر ی تولیدشدهی هر استان از ارزش افزودهشدهی تولیدافزوده

گرفته شود و هم سهم جمعیت شاغل در هر استان از جمعیت شاغل در کل کشور. 

اهبردیِ وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی های مرکز آمار و اطالعات ردر داده

وجه نخستین مالحظه در نظر گرفته هیچدیدگیِ ناشی از کار بهی تعداد حادثهدرباره

نشده اما دومین مالحظه به حساب آمده است. این دومین مالحظه در نمودار چهار به 

 حساب آمده است.

هزار نفر شاغل را به تفکیک دهدیدگیِ ناشی از کار در هر نمودار چهار نرخ حادثه

 از ناشی دیدگیِحادثه نرخ اگر. دهدمی نشان 1391 الی 1389 هایسال طی استان 

دیدگی را ترین نرخ حادثهی که بیشاستان پنج دهیم، قرار مالک را 1389 سال در کار

(، 18.8(، ایالم )21.3(، سمنان )22.4اند از قم )ترتیب عبارت بودهاند بهداشته

دست  24ی (. استان تهران با این مالحظه به رتبه16.7(، و یزد )17.2اصفهان )

را مالک قرار دهیم، پنج استانی که  1389یابد. به همین قیاس، اگر کماکان سال می

 و سیستان  اند ازترتیب عبارت بودهاند بهدیدگی را داشتهترین تعداد حادثهکم

 همدان و ،(6.9) بویراحمد و کهگیلویه ،(6.9) نگیال ،(5.3) کرمان ،(2.6) بلوچستان

 استان در 1391 سال در دوره این طی کار از ناشی دیدگیِحادثه نرخ ترینبیش(. 7)

 هزار نفر شاغل.دیده از هر دهحادثه 42: است پیوسته وقوع به بوشهر
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 شدگانِ ناشی از کارفوت

شدگانِ ناشی از کار در کل کشور طی ی تعداد فوتدر نمودار پنج متوسط روزانه

طبق این نمودار، این رقم در کل  شود. برمالحظه می 1392الی  1383های سال

 1392نفر در سال  5.5به  1383نفر در سال  1.9کشور با رشدی چشمگیر از روزانه 

هم در شرایطی که درآمد ملی واقعی طی بخش اعظمی از این افزایش یافته است، آن

دیدگیِ ناشی از کار، دوره رو به کاهش داشته است. به عبارت دیگر، مثل نرخ حادثه

شدگیِ ناشی از کار نیز در شرایطی رو به افزایش گذاشته ی فوتاد متوسط روزانهتعد

 است که میزان کار و فعالیت طی بخش اعظمی از این دوره رو به کاهش بوده است.
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های شدگانِ ناشی از کار را به تفکیک استان طی سالنمودار شش تعداد فوت

را  1389شدگانِ ناشی از کار در سال دهد. اگر تعداد فوتنشان می 1392الی  1389

ترتیب اند بهشدگی را داشتهترین تعداد فوتمالک قرار دهیم، پنج استانی که بیش

نفر(، آذربایجان  109نفر(، فارس ) 150نفر(، اصفهان ) 204تهران ) اند ازعبارت بوده

را  1389نفر(. به همین قیاس، اگر کماکان سال  61نفر(، و هرمزگان ) 105شرقی )

ترتیب اند بهشدگی را داشتهترین تعداد فوتمالک قرار دهیم، پنج استانی که کم

 7نفر(، کهگیلویه و بویراحمد ) 6)نفر(، خراسان شمالی  5اند از ایالم )عبارت بوده

شدگیِ ناشی از ترین تعداد فوتنفر(. بیش 10نفر(، و خراسان جنوبی ) 8نفر(، بوشهر )

نفر.  488در استان تهران به وقوع پیوسته است:  1392کار طی این دوره در سال 

بندی دیدگیِ ناشی از کار، این نوع رتبهی تعداد حادثهحال، مثل نمونهبااین

دهد ی ایمنی محل کار در هر استان به دست نمیوجه تصویر درستی از درجههیچبه

ی یک استان از محصول ی تولیدشدهرود هر چه سهم ارزش افزودهزیرا انتظار می

ناخالص داخلی و نیز سهم جمعیت شاغل در یک استان از جمعیت شاغل کل کشور 

شدگانِ حین کار در آن استان داد فوتتر باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، بر تعبیش
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ی ایمنی محل تری از درجهبندی دقیقرو اگر بنا باشد به رتبهنیز افزوده شود. ازاین

ی هر استان از شدهی تولیدکار در هر استان دست یافت باید هم سهم ارزش افزوده

اغل ی کل کشور در نظر گرفته شود و هم سهم جمعیت شی تولیدشدهارزش افزوده

های مرکز آمار و اطالعات در هر استان از جمعیت شاغل در کل کشور. در داده

شدگیِ ناشی از کار ی نرخ فوتراهبردیِ وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی درباره

وجه نخستین مالحظه در نظر گرفته نشده اما دومین مالحظه به حساب آمده هیچبه

 هفت گنجانده شده است.است. این دومین مالحظه در نمودار 

 

نفر شاغل را به تفکیک  هزارشدگیِ ناشی از کار در هر صدنمودار هفت نرخ فوت

 از ناشی شدگیِفوت نرخ اگر. دهدمی نشان 1391 الی 1389 هایسال طی استان 

 را دیدگیحادثه نرخ ترینبیش که استانی پنج دهیم، قرار مالک را 1389 سال در کار

 قم( 16.4) یزد ،(19.1) هرمزگان ،(23.1) سمنان از اندبوده عبارت ترتیببه اندداشته
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یابد. دست می 20ی (. استان تهران با این مالحظه به رتبه10.4(، و اصفهان )11.6)

ترین را مالک قرار دهیم، پنج استانی که کم 1389به همین قیاس، اگر کماکان سال 

(، 2اند از خراسان رضوی )ترتیب عبارت بودهاند بهدیدگی را داشتهتعداد حادثه

ترین نرخ (. بیش3.4(، و بوشهر )3.3، ایالم )(2.9(، مازندران )2.9خراسان شمالی )

در استان بوشهر به وقوع  1391شدگیِ ناشی از کار طی این دوره در سال فوت

 شده از هر صدهزار نفر شاغل.نفر فوت 23.3پیوسته است: 

 

 کل در تعداد حسب بر شدگی ناشی از کار را نمودار هشت فراوانی علل فوت

 .دهدمی نشان 1392 الی 1389 هایسال طی کشور
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شدگی در حین کار را که فراوانی نسبی علل فوت نیز نُه نمودار طبق بر چنینهم

 24برخورد جسم سخت با  درصد، 42دهد، سقوط از بلندی با طی کل دوره نشان می

درصد  3درصد و کمبود اکسیژن با  8درصد، سوختگی با  11گرفتگی با درصد، برق

و  1389های حدفاصل شدگیِ ناشی از کار در سراسر سالهای فوتترین علتاصلی

 اند.بوده 1392
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 مؤخره

ی شرایط کاری نیروهای کار است، کنندههای تعیینایمنی محل کار یکی از مؤلفه

یزان هایی نظیر امنیت شغلی، سطح حقوق و دستمزدها، مهم در کنار سایر مؤلفهآن

ها، میزان ها، میزان مرخصیبیمهساعات کاری، شدت کار، میزان پرداخت انواع حق

ی انتفاع از قانون کار، کیفیت و دسترسی به انواع خدمات تأمین اجتماعی، درجه

های کمیت و قیمت تغذیه در محل کار، نوع قراردادهای کاری، میزان دریافتی

یافت حقوق و دستمزدها، وضعیت اسکان، و بندی درغیرنقدی، سن بازنشستگی، زمان

دیگر، سرجمع، شرایط کاریِ نیروهای کار را تا حد ها در پیوند با یکغیره. این مؤلفه

ترین عوامل تأثیرگذار بر خود، از اصلیینوبهبخشند. شرایط کاری، بهزیادی تعیّن می
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هایی چون ، مؤلفههای نیروهای کار استهای گوناگون شرایط زیستیِ خانوادهمؤلفه

بهداشت و سالمت و درمان و آموزش و فراغت و مسکن و ازدواج و تغذیه و قدرت 

ی شرایط کارِی کنندههای تعیینخرید انواع کاالها و غیره. از میان انواع مؤلفه

ترین و دیرپاترین و ترین و فورینیروهای کار یقیناً ایمنی محل کار است که بیش

گذارد، های نیروهای کار بر جای میر را بر شرایط زیستِی خانوادهترین تأثیواسطهبی

ی شرایط کاری، کنندههای تعیینی تأثیرگذاری سایر مؤلفههرچند، در قیاس با دامنه

های نیروهای کار، یعنی عمدتاً بر تری از خانوادهمراتب محدودتر و کوچکبر بخش به

عبارت دیگر، افتِ  ی شغلی شده است. بهشان دچار سانحههایی که سرپرستخانواده

های نیروهای کار تری از خانوادهی کوچکایمنی محل کار گرچه شرایط زیستیِ دامنه

تری مراتب بیشاش از شدت و عمق و دواِم بهسازد اما تأثیرگذاریرا متأثر می

کار ی ایمنی محل برخوردار است. بنابراین، اگر از منظری اصولی به اهمیت مؤلفه

ی مطالبات صدرنشینِ نیروهای ی ارتقای ایمنی محل کار باید در زمرهبنگریم، مطالبه

 شان قرار گیرد.کارگری برای بهبود شرایط کاری و زیستی

 نیروهای میان قوا توازن نوع یزاویه از بلکه اصولی منظر از نه اگر حال،بااین

 ایمنیِ  ارتقای یمطالبه اسیِ سی اهمیت به امروز وضعیت در هاطرف سایر و کارگری

ه با تمرکز بر معیار توازن چچنان. کندمی فرق زیادی حد تا قضیه بنگریم کار محل

لحاظ تحلیلی باید ی ارتقای ایمنی محل کار بهقوا از منظر سیاسی بنگریم، مطالبه

ی شرایط کاریِ نیروهای کار باشد. این تر در زمینهی کلیدیفرعِ بر چهار مطالبه

کنم. ابتدا نخستین مقدمه را شرح دهم. با فرض نتیجه را از دو مقدمه استنتاج می

ای مشتق ی ایمنی محل کار عمدتاً مؤلفهی نیروهای تولیدی، مؤلفهثبات سطح توسعه

زنی فردی و جمعِی نیروهای کار در برابر دولت و کارفرمایانِ است و تابعِ توان چانه

ی دولتی. به عبارت دیگر، اگر سطح توسعهههای خصوصی و دولتی و شببخش

تر باشد، زنیِ نیروهای کار بیشنیروهای تولیدی را مفروض بگیریم، هر قدر توان چانه

طور متوسط از سطح باالتری از ایمنی محل کار نیز توانند متناسباً بهنیروهای کار می

سیاسِی کاهش چشمگیر برخوردار باشند. به بیانی باز هم متفاوت، عللِ نه فنی بلکه 

شدگِی دیدگی و فوتهای حادثهرو افزایش چشمگیر نرخسطح ایمنی محل کار و ازاین
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زنیِ فردی و جمعِی نیروهای کار در ی توان چانهناشی از کار را باید در روند کاهنده

رسم به دومین فرض. بنا بر مباحث مستوفایی وجو کرد. میبازار کار و محل کار جست

ام، دفعات پیش کشیدههای خودم بهها و گفتهچند سال گذشته در نوشتهکه طی 

های پس از جنِگ زنیِ نیروهای کار طی سالی توان چانهترین علل روند کاهندهاصلی

ی مناسبات کارفرمایان با مشیِ دولتی در زمینهساله در اتخاذ چهار خطهشت

های آفرینی شرکتکاری، نقش سازی قراردادهاینیروهای کار ریشه دارد: موقتی

ای از انواع نیروهای کار از های گستردهپیمانکارِی تأمین نیروی انسانی، خروج بخش

ی دولت به ستیزانهشمول برخی مواد یا کل مواد قانون کار، و رویکرد تشکل

توان نتیجه گرفت که ی نیروهای کار. از این دو مقدمه مییابی مستقالنهتشکل

ی کلیدی لحاظ تحلیلی باید فرعِ بر چهار مطالبهرتقای ایمنی محل کار بهی امطالبه

سازی قراردادهای کاری ی دائمیدر خالل انواع تحرکات کارگری باشد: یکم، مطالبه

های پیمانکاری ی انحالل شرکتدر مشاغلی که سرشت غیردائمی ندارند؛ دوم، مطالبه

رداری نیروهای کار از شمولیت قانون کار؛ و ی برخوتأمین نیروی انسانی؛ سوم، مطالبه

 ی نیروهای کار.یابی مستقالنهشناسی حق تشکلرسمیتی بهچهارم، مطالبه

 کار نیروهای زنیِچانه توان کاهش یموجده علل که داشت نظر در باید حال،بااین

 هاحادثه بروز محمل که اندهاییوضعیت ساززمینه خودشان سهم به کدام هر گرچه

روهای کار عمدتاً نی که شرایطی در. نیستند سازحادثه واسطهبی و مستقیماً اما هستند

ها در ها بلکه دقیقاً خود حادثههای محملِ بروز حادثهاند، غالباًًً نه وضعیتنامتشکل

هایی نظیر آورند، حادثههستند که تحرکات کارگری خودانگیخته را پدید می محل کار

های گسترده، افزایش ناگهانی ساعات کاریِ موظف، کاهش راجحقوق معوقه، اخ

چشمگیر کیفیت غذا در محل کار، افزایش چشمگیر قیمت غذا در محل کار، قطع 

های غیرنقدی متعارف، افزایش ناگهانی سن بازنشستگی، سوانح شغلی در دریافتی

گری باشند، اما ی عزیمت تحرکات کارتوانند نقطهها میابعادی وسیع، و غیره. حادثه

ی شان فقط جبراِن مافات در زمینهی اصلیآن دسته از تحرکات کارگری که مطالبه

ی ی مربوطه است دچار خطایی استراتژیک هستند. به همین قیاس است قضیهحادثه

 سوانح شغلی در محل کار. 
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 هانوشتپی

)تهران:  ی آمارحوادث ناشی از کار در آینه راهبردی، اطالعات و آمار مرکز [ 1]

انتشارات مرکز آمار و اطالعات راهبردی، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشت 

1393.) 

)تهران: مرکز آمار ایران،  1394ی آماری کشور سال سالنامه ایران، آمار مرکز [ 2]

 .859ی ( صفحه1395المللی، های بیندفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

 .866ی ، صفحه1394ی آماری کشور سال نامهسال [ 3]
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های کارگری در ایران از منظر گیری، توسعه و سرکوب تشکلروند تاریخی شکل

 *بررسی انتقادی قرار گرفته است.تر مورد های حقوقی ـ سیاسی کمپیوند با ساختار

هایی خام نامهی بررسی تحلیلی این موضوع است، عمدتاً به شجرهچه پیشینهآن

شود. نقد ساختاری این های کارگری در ایران محدود میی تشکلاز تاریخچه

ها نیز در سطح نقد قوانین و مقررات مثل قانون کار و قوانین مرتبط باقی مانده تشکل

های کارگری منجر های تاریخ سیاسی تشکلی تحلیلی بدون زمینهمل به ارائهو در ع

 شده است.

گیری چه همواره مغفول واقع شده جهتهای موجود آندر تمامی روایت

ی حقوق سندیکایی در تاریخ المللی و یا تجربهیعنی نگاه به مقررات بین« فراملی»

 مقررات سازمان جهانی کار بوده است.

الملل های کارگری از جهت محتوای حقوق عمومی بینین روست که تشکلاز هم

ی های کارگری صرفاً از زاویهبررسی نشده و همواره نگاه حاکم به بررسی تشکل

حقوق داخلی و در بستر قوانین و مقررات موجود تحلیل شده است. بدین ترتیب است 

ار وقتی به بزنگاه اجرای این که رویارویی حاکمیت سیاسی با مفاهیم بنیادین حقوق ک

 یابد.رسد، اهمیت میمفاهیم در حقوق داخلی می

 تشکل؛ پاگرد گذر از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

عطف مهمی در تاریخ حقوق کار های کارگری در انگلستان نقطهگیری تشکلشکل

ن ای را از سرگذراند که در آن گفتماکار در تاریخ تکامل خود دوره است. حقوق

حقوق خصوصی بر حقوق کار حاکم شد. در این دوره، کارفرما و کارگر قراردادی 

در تاریخ « آزادی قراردادی»کردند و این توافق یک توافق آزادانه بود. این منعقد می

هایی لیبرالیسم و نولیبرالیسم هم به شمار ورزی یکی از مؤلفهاندیشه و سیاست

الیه خود قرار شدت تضاد کار و سرمایه در منتهیآید. در شرایط آزادی قراردادی می

یابی تر شدن سندیکاها و سازمانگرفت، اما با شدت یافتن اعتصابات، منسجممی

تر شد تا بدین ترتیب از شدت تضاد کار ی ترازو به تعادلی نسبی نزدیککارگران، کفه

ر با تأکید بر و سرمایه کاسته شود. در همین مسیر است که شاهد پیدایش قوانین کا
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بودن حقوق کارگر با هدف « اصل حمایتی»و « آمره بودن قوانین»ی مهم دو مؤلفه

 کاهش این تضاد کار و سرمایه هستیم.

دهد، هر های کارگری در حقوق ایران نشان میتاریخ تحوالت سندیکاها یا تشکل

بودند که در  های کارگری اولین نهادهاییمقطعی که آزادی نسبی برقرار بوده اتحادیه

اند و هر مقطعی نیز که اختناق سیاسی یافته پیدا کردهسپهر سیاسی حضور سازمان

های کارگری نخستین نهادهایی بودند که در صف اول ضرب حاکم بوده، باز تشکل

 اند.سیاسی در کشور قرار گرفته

 یابی ذیل حقوق عمومیقانون اساسی مشروطه؛ به سوی تشکل

گشایش مجلس شورای ملی قانون اساسی به تصویب رسید و  با 1285ماه در دی

ریزی شد و بدین ترتیب حقوق اساسی ذیل حقوق نظام جدید سیاسی در ایران پایه

ریزی جدید نظام حقوق عمومی در کشور، اصل عمومی قرار گرفت. برمبنای همین پی

جتماعاتی ها و افعالیت انجمن»داشت که متمم قانون اساسی مشروطه بیان می 21

ی سیاسی به این اراده« که مولد فتنه و مخل نظم نباشند در تمام ممالک آزاد است.

های کارگری نشان داده و گیری حقوق عمومی، تبلورش را در فعالیت تشکلشکل

 های سیاسی را پیش برده است.آزادی

ی اتحادیه 1289متعاقب این گام در حقوق عمومی کشور، در همان سال 

اتفاق »ی این اتحادیه، روزنامه1289[ و در سال 1شود]چاپخانه تشکیل می کارگران

آمیزی دست کند و در همان سال نیز به اعتصابات موفقیترا منتشر می« کارگران

زند. در تاریخ اعتصابات کارگری ایران این اولین اعتصاب کارگری تشکیالتی در می

 شود.ایران به شمار آورده می

( نیز در این سالها بر فعالیت این 1296) 1917مثل انقالب اکتبر وقایع فراملی 

در انزلی تشکیل « ی عدالتکمیته»هاست که ها تأثیرگذار بوده و در همان سالتشکل

ی زمان با آن اتحادیه[ و هم2شد و حزب کمونیست ایران اعالم موجودیت کرد]

 شود.یی وابسته تشکیل معمومی کارگران مرکزی و هشت اتحادیه
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 های جمعیگیری مقاومتی اختناق سیاسی؛ شکلدوره

تر نیز گفتیم در وضعیت اختناق سیاسی، همواره این طور که پیشهمان

با  1302گرفتند. در سال های کارگری بودند که در صف اول سرکوب قرار میتشکل

بر  ی مجریههای قدرت فردی وی، تسلط قوهوزیری رضا خان و تحکیم پایهنخست

 های کارگری انجامید.ی مقننه نهادینه شد و همین امر به تضعیف اتحادیهقوه

های کارگری تعطیل ها و تشکلهای اختناق سیاسی فعالیت اتحادیهاما در سال

هایی از مقاومت را تجربه کرده نشده و در سطوح و ابعاد دیگری ادامه یافته و شکل

های حقوق عمومی در کشور، فردی مثل رغم بستن رگها بهاست. در همین سال

ی فعال کارگری بود و او بود که برای نخستین [ در مجلس نماینده3«]سلیمان میرزا»

بار صحبت از قانون کار را مطرح کرد. اما همان مجلسِ ضعیف تر از دولت، با طرح و 

تصویب این قانون کار و گام برداشتن به سمت حقوق عمومی شدن روابط کار 

 ت کرد.مخالف

ی پهلوی را تأسیس وزیر، سلسلهقاجار سقوط کرد و رضاخان، نخست 1304در 

تر شد، اما همگام با تاریخ سلطه تاریخ کرد و فضای سیاسی کشور هرچه بسته

 ی کارگران جنوب تأسیس شد.اتحادیه 1306مقاومت هم پیش رفته و در سال 

که در بیرون شهر این در جنوب، جشن اول ماه مه با 1308چهار سال بعد در 

اردیبهشت  14روز بعد در  10[ 4های فراوان انجامید،]برگزار شد اما به دستگیری

 همان سال اعتصاب عمومی سندیکایی در آبادان شکل گرفت.

های سندیکایی از ترین اتفاق سیاسی در این مقطع که شرایط را برای فعالیتمهم

ی مجازات مقدمین بر الیحه 1310خورد. در خرداد رقم می 22کند، در باال بسته می

 10تا  3ضمانت اجرای « حمایت از مرام اشتراکی»علیه امنیت و استقالل کشور برای 

معروف شد. « قانون ضد کمونیستی»[ و این قانون به 5سال زندان را در نظر گرفت]

 1310های کارگری با این الیحه در سال رغم قانونی شدن سیستم سرکوب فعالیتبه

، در همان سال «حمایت از مرام اشتراکی»و ضمانت اجرای قهری کیفری برای صرفاً 

های در قالب اعتصابات کارگری قطعه آهن مازندران و نساجی اصفهان فعالیت

 بافان تبریز و مشهد، مقاومت ادامه یافت.سندیکایی قالی
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 های نسبی؛ به سوی نهاد یابی کارگری ی آزادیدوره

بریم با باز ها نگاه بیندازیم پی مییع تاریخی همزمان با فعالیت تشکلاگر به وقا

های سازمان یابی جمعی کارگران ریشه گرفته و شدن نسبی فضای سیاسی فعالیت

ها ها و درگیریشاخ و برگ پیدا می کند و با بازگشت فضای اختناق سیاسی اعتصاب

هفته بعد از سقوط رضاشاه  کند. دورضا شاه سقوط می 1320یابد. در گسترش می

شورای متحده »نخستین کنفرانس  1321شود و در تابستان حزب توده تشکیل می

 شود.برگزار می« مرکزی

این مسیر سینوسی جنبش کارگری در سرتاسر تاریخ معاصر ایران مشاهده 

« وزارت کار و اقتصاد ملی»، بلوای کمبود نان پیش آمد و 1321کنیم. در سال می

و تشکیل دولت ائتالفی با  1324وزیری قوام در سال گیرد. در پی نخستیشکل م

رسد. اما در ی قانون کار به تصویب می، الیحه1325سه وزیر عضو حزب توده، در 

های بزرگ کارگران پاالیشگاه نفت آبادان در اعتراض به شرایط بد همین سال اعتصاب

نفر  50یابد و طی آن ز تمام ادامه میشود که سه روور میآمیز کاری شعلهو تبعیض

 [6شوند.]نفر مجروح می 165کشته و 

های کارگری ها و اعتصابشدن صنعت نفت، کماکان اعتراضدر دوران نهضت ملی

مرداد و حاکمیت استبداد، سندیکاها سرکوب  28استمرار داشت. در پی کودتای 

وزیری حسین عال روی کار تآید. در دوران نخسشدند و زاهدیِ امنیتی روی کار می

 1336شود که از سال یابد. این چنین میآید، همان سیاست زاهدی ادامه میمی

های ماند. به عبارت دیگر، دستاوردای باقی نمیهای اتحادیهعمالً هیچ اثری از فعالیت

ی حاصل شده بود، در فاصله 1325تا  1320های جنبش کارگری که در سال

 کامالً بر باد رفت. 1332کاهش یافت و پس از کودتای  1330ا ت 1325های سال

های کارگری امکان عملی چون طرح موضوع سیاسی توسط فعال 1332پس از 

ویژه دستمزد وسیع و رسمی نداشت مطالبات کارگران عمدتاً به مسایل اقتصادی و به

 محدود شده بود.

وزیری منوچهر اقبال نخست رود: در هنگاماین پاندول همچنان به عقب و جلو می

ای شود. او کارگران را به فعالیت اتحادیه، جمشید آموزگار وزیر کار می1337در سال 
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ی کار را به مجلس ارائه کرد و بدین الیحه 1337اسفندماه  27کند و تشویق می

 ترتیب نخستین قانون کار از تصویب مجلس گذاشت.

دهد که هرگاه فضای سیاسی، ن میها نشابازخوانی تحلیلی وقایع این سال

« حقوق عمومی»های کارگری به سمت آورد، فعالیتهای نسبی را به ارمغان میآزادی

ها از فضا استفاده کرده و وسعت و شاخ و برگ می رود و تشکلشدن روابط کار می

های کارگری ها و تشکلشود فعالیت اتحادیهیابند و هرگاه فضای سیاسی بسته می

 ی مقاومت پدید می آید.شود. در مقابل اشکال مختلف و خالقانهد میمسدو

، به زبان ساده و غیر حقوقی، سیاست ساکت کردن 1357تا  1342های طی سال

های کارگری و عدم دادن حق مداخله به آنها در دستور کار سیاسی بوده است. تشکل

ت شرایط برای بازگشت با این تضمین که کارگری اخراج نشود و اگر اخراج شد دول

ها فراهم کند و عال.ه بر این به کارگران نیز سهمی از رونق اقتصادی کار را برای آن

 داده شد.

های ها یا فعالیتی کارگران از طریق سندیکادر تاریخ تحوالت حقوق کار، مبارزه

 [ در جهان7اند.]تر نقشی برجسته داشتهسندیکایی در تحقق وضع قوانین عادالنه

ها به وضع مقررات کار، با رعایت دو اصل مبارزات کارگری از طریق واداشتن دولت

حمایت از حقوق کارگر و آمره بودن قوانین، کارگران خود توانستند به اهداف مهمی 

چون محدودیت ساعات کار روزانه، ممنوعیت کار کودکان، حمایت از کار زنان، ایجاد 

های جمعی نیروی کار دست جلوگیری از تعدیلجمعی و های دستهحق بیمه، پیمان

مداخله سنگرگرایی ها ادامه داشته و این سیاست عدمیابند. این وضعیت سوم سال

ساختن فعالیت صنفی را در بین برخی از فعاالن کارگری باب کرده و با پرهزینه

 گیری سیاسی، پیش رفته است.سندیکایی با جهت

 ب حق سندیکای مستقلکارگری؛ سل« سازیتشکل»ی دوره

از جهات  1357تاریخ مبارزات سندیکاهای کارگری در ایران بعد از انقالب 

ی شصت )از بسیاری قابل توجه و تأمل است؛ در دوران پس از انقالب، در اوایل دهه

ی هفتاد )در طریق پیش بینی شوراهای اسالمی کار در قانون خاص( و اواخر دهه
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قانون کار(، بیشترین سلب و تضییع  131ی ری به مادههای کارگمحصور کردن تشکل

 یابی مستقل کارگران رخ داده است.از حق سازمان

های توان این سؤال اساسی را هم مطرح کرد که چرا تشکلدر چنین شرایطی، می

 شوند؟بینی شده در قانون موجود، سندیکای مستقل محسوب نمیکارگری پیش

المللی، معیاری که در این مورد توجه به تجارب بین با نگاهی به فراسوی ایران و

 است.« المللی کارهای بیننامهمقاوله»توان مورد استناد قرار داد می

گونه تبعیض یا مجوز گوید بدون هیچمی 87المللی ی بیننامهی دوم مقاولهماده

ید اساسنامه گونامه نیز میی سوم همین مقاولهخاصی باید سندیکا تشکیل شود. ماده

تواند سندیکا را منحل کس نمیی چهار، هیچرا باید آزادانه تدوین کنند. براساس ماده

ی نامهی دوم مقاولهیا تعطیل کند و باید بدون دخالت کارفرمایان باشد. همچنین ماده

 های مستقیم یا غیرمستقیم اداره شود.گوید سندیکا باید فارغ از دخالتمی 98

ها، آزادی در نامههای سندیکایی مستقل براساس مقاولهویژگی طور خالصهبه

تأسیس، آزادی در عضویت، آزادی در حق رأی، آزادی در حق انتخاب شدن و آزادی 

سندیکا را به رسمیت شناخته و  1337قانون کار مصوب  25ی هفعالیت است. ماد

اقتصادی و اجتماعی  ای و بهبود وضعمنظور حفظ منافع حرفهعنوان کرده است که به

گوید همین قانون نیز می 29ی شود. مادهی کارگران یک حرفه تشکیل میوسیلهبه

توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل ها میها و کنوانسیونسندیکاها، اتحادیه

نظر وجود ها همکاری کنند. در تعریف سندیکا و اتحادیه همیشه اختالفکرده یا با آن

ئتالف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتالف چند اتحادیه تشکیل یک دارد. ا

دهد. یعنی، با فشار فعاالن کارگری آن دوره، حق ابراز تمایل و کنوانسیون می

 شان در نظر گرفته شده است.همکاری برای

های دولتی بایستی از هرگونه مقام، 87ی سه کنوانسیون براساس بند دوم ماده

ی عملی ها و تدوین برنامهدهی فعالیتکه حق کارگران را برای سازمانای مداخله

 محدود نماید یا اعمال قانون این حق را به مخاطره بیندازد، امتناع کنند.

های کارگری و خوانیم سازمانی چهارم همین کنوانسیون نیز میدر ماده

 توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.کارفرمایی را نمی
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ال سؤال این است سندیکاههای کارگری کنونی در کشور تا چه اندازه این ح

 اند؟ها را مبنا قرار دادهمؤلفه

توانند در یکی قانون کار موجود، کارگران یک واحد فقط می 131ی براساس ماده

از سه تشکل شوراهای اسالمی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگران حق عضویت 

های اسالمی و ق.ک ، انجمن 131ی هر سه تشکل کارگری ماده[ 8داشته باشند.]

یک تشکل کارگری های کارگری و حزب اسالمی کار هیچخانه کارگر و کانون

توانند عضو شوند. وقتی کارگران منحصراً تنها در سه تشکل صنفی میمحسوب نمی

گر در های دیگر را به رسمیت نشناخته است، و از طرف دیشوند و قانون، تشکل

تواند تشکیل شود، این یعنی نفر فقط شورای اسالمی کار می 35های باالی کارگاه

مند کنار می تری هستند، به شکل نظامهای دموکراتیکهای صنفی که تشکلانجمن

قانون  26های صنفی در قانون کار خالف اصل روند. گفتنی است این حذف انجمن

 اساسی نیز است.

ای بیگانه شود که چون سندیکا واژهقانون اساسی مطرح مینویس ی پیشدر تهیه

استفاده شود. این در حالی است که سندیکا « انجمن»ی است به جای آن از واژه

تعریف، ویژگی و سازوکاری خاص دارد و این بازی با الفاظ، در واقع همان سیاست 

 کنند.ها اعمال میست که نولیبرال«زداییمقررات»

شود تا با از دست گر، با یک بازی لفظی، سندیکا به انجمن تبدیل میبه عبارت دی

 های کارگری در ایران اخته شوند.دادن بار معنایی و کارکرد عملی، تشکل

های بزرگ برای مدتی ، بسیاری از کارفرمایان کارخانه1357در پی انقالب 

ها ات چپ، در کارخانههایی در رقابت با جریانبالتصدی باقی ماند. طی این دوره، گروه

مستقر شدند و پیشنهاد تشکیل شوراهای اسالمی کار را دادند. هدف این بود فعالیت 

ی اعتصابات و مشکالت دیگر متوقف نشود. یعنی با نوعی شور و واسطهکارخانه به

مشورت که در قانون اساسی هم از آن حمایت و به آن توصیه شده بود، کارگاه بهتر 

اندازی شوراهای اسالمی کار، از همان نابراین هدف از تشکیل و راهمدیریت شود. ب

قانون  26یا مسایلی از این دست که ذیل اصل « یابی کارگرانسازمان»ابتدا هم 

 یابد، نبود.اساسی معنا می
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 سندیکا؛ پایان استانداردهای دوگانه در قبال سازمان جهانی کار 

دانند بینانه میرا پیشنهادی غیرواقع« کاسندی»ی برخی از فعاالن کارگری مطالبه

پرسند در وضعیت کنونی، ای استفهامی ـ انکاری میگران سندیکا به شیوهو از مطالبه

 ی سندیکا عملی شود؟مدد چه مکانیسمی مطالبهقرار است به

ی سندیکا یک ضرورت در مقابل، نگارنده معتقد است در وضعیت کنونی مطالبه

ای ساختار رح ذهنی. سندیکا یک الزام قانونی است نه مطالبهست، نه یک طعینی

المللی کار متعهد باشیم و شکنانه. پیشنهاد حقوقی ما این است که به مقررات بین

 براساس این مقررات امکان تشکیل سندیکا را رسمیت بخشیم.

 14بوده و به  ILO« المللی کارسازمان بین»عضو فعال  1914ایران از 

 11نامه، پیوستن به مقاوله 14ی این سازمان پیوسته است. از این امهنمقاوله

نامه را به رسمیت بوده و بعد از انقالب تنها سه مقاوله 57نامه قبل از سال مقاوله

ی حیات جمعی کارگران ی مهم در زمینهنامهکه دو مقاولهشناختیم. ضمن این

ی نامهو دیگری مقاوله 87ی نامهلهگاه به رسمیت شناخته نشده است؛ یکی مقاوهیچ

یابی جمعی و حق . این دو در مورد آزادی انجمن، حفاظت از حق سازمانی98

 [9زنی جمعی است. ]یابی و چانهسازمان

 ILOالمللی کار عنوان عضو فعال سازمان بینپذیر و منطقی نیست که بهتوجیه

ی اشیم. از طرفی در چهار دههدر این سازمان حضور داشته و به دنبال ریاست آن ب

 ی این سازمان را بپذیریم.نامهگذشته تنها سه مقاوله

ی مسائل کارگری معیارهای المللی دربارهرسد وزارت کار در بعد بینبه نظر می

کنند که ای را در پیش گرفته است. از سویی به خیلی از کشورها اعتراض میدوگانه

ی کارگری ورزی حوزه. در حالی که، خود در سیاستکنندمعیارهای دوگانه اعمال می

توان از سویی حضور ی زیادی دارد. نمیو حقوق جمعی کارگران استانداردهای دوگانه

متعهدانه و جدی در سازمان جهانی کار را تبلیغ کرد و از سویی تنها بخشی از 

درمورد حقوق  98و  87های بنیادی نامهها را به رسمیت شناخت و مقاولهنامهمقاوله

که ما به این دو رغم اینجمعی کارگران را نپذیرفت و اجرا نکرد. نکته این است که به

های حقوق و نامهها از مقاولهنامهجایی که این مقاولهایم، از آننامه ملحق نشدهمقاوله

 ی اعضا ازجمله ایران متعهد به اجرای آن هستند.اصول بنیادین کار هستند، همه
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ی داخلی با توان در حوزهیابی کارگران نمیی حق سازمانابراین در زمینهبن

از ذیل گفتمان حقوق خصوصی « زداییمقررات»مدد به« بخشی کارگریتشکل»

ی کار در ذیل حقوق عمومی گام برداشت . درآمد و در راستای جای دادن حوزه

به مفهوم کار و حقوق  «فراملی»ی رویکردی تشکیل سندیکا در گرو اتخاذ و توسعه

توان از جمعی کارگران و الزام حاکمیت به رعایت این نگاه فراملی است. چرا که نمی

المللی داد اما در حقوق سویی با عضویت فعال در سازمان جهانی کار نمایش بین

 های اصلی این سازمان را دور زد.نامهداخلی کار، حقوق و اصول بنیادین و مقاوله

 

 اهنوشتپی
 پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی است. * نویسنده

 35، ص 1381[. محمودی، جلیل، سعیدی، ناصر؛ شوق یک خیز بلند، نشر قطره، 1]

های کارگری و قانون کار در ایران، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری، .فلور،ویلیم، اتحادیه2

 1371انتشارات طوس،چاپ اول 

، ص  1369های کارگری و خودکامگی در ایران ، نشر نو، [ . الجوردی، حبیب؛ اتحادیه3]

27 

، ص  1369های کارگری و خودکامگی در ایران ، نشر نو، [ الجوردی، حبیب؛ اتحادیه4]

30 

 1311، تهران روزنامه رسمی 1310[ .دولت ایران، مجموعه قوانین سال 5]

،  1369، نشر نو، « رانهای کارگری و خودکامگی در ایاتحادیه»[ . الجوردی، حبیب؛ 6]

 227ص 

ص 1381[ .عراقی، عزت اهلل، حقوق کار، انتشارات سمت ، ، چاپ پانزدهم ، ج اول، ،7]

54 

 1393، چاپ 1369[. انتشارات ریاست جمهوری، قانون کارمصوب 8]

های کارگری موجود با بررسی میزان تطتبق وضعیت تشکل»[. خیراللهی، علیرضا، 9]

های تأمین اجتماعی، چاپ ، انتشارات موسسه عالی پژوهش«المللی کارنهای بینامهمقاوله

1395 
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مردی است که اردیبهشت( سالروز تولد دویست سالگی بزرگ ۱۵پنجم ماه می )

مانندی ایفا کرده، و با ورود به سومین سده، تردید در تحوالتِ فکری بشر نقش بیبی

ی های نظریِ فلسفی، اقتصادی و علوم اجتماعی، و نیز در عرصهرصهآثار وی در ع

ی تغییر و تحوالت مهم اجتماعی دهندهمبارزات سیاسی و طبقاتی کماکان جهت

است. واقعیتی است که در صدسالگی تولد مارکس اولین انقالب بزرگ به نام او در 

اش نجاه سالگیصد و پکشوری چون روسیه اتفاق افتاده بود، و در حدود یک

های بزرگ دیگری باز تحت نام او در چین، ویتنام، کوبا و دیگر کشورها روی انقالب

ها، که حدود نیمی از اش دولت های آن کشوردادند، اما اکنون در دویست سالگی

اند، به درجات مختلف از افکار او فاصله جمعیت جهان را تحت پوشش داشته

ها، که خود تا حدی نیز معلول ها و عقب نشینیشکستکه از این اند. با آنگرفته

بینی مارکسی را برای های غیردقیق وعجوالنه از نظرات مارکس بود، جهانبرداشت

تواند کلیت تفکری را که مارکس ای به زیر سؤال کشید، اما نتوانست و نمیپاره

 ریزی کرد سست کنند.پی

داری تمامی ساختارها و روابط سرمایهبینی کرده بود، نظام گونه که او پیشهمان

ی زمین اش را به سرتاسر کره«بازار جهانی»داری را نابود کرد و ماقبل سرمایه

ی نیروی کار و نیروهای طبیعت را تحت کنترل درآورد. میل به گسترش داد و عمده

دار را نیز هرچه ی سرمایهتر قدرت اقتصادی، قدرت سیاسِی طبقهتمرکز هرچه بیش

ها و تحوالت عظیم اقتصادی، علمی، تکنولوژیک و تر کرد، و همزمان با پیشرفتیشب

های اجتماعی را تشدید نمود. اجتماعی، استثمارِ انسان و طبیعت و نابرابری

ی امروزی که خود را در شکل نولیبرالیسم داری پیشرفته و افسارگسیختهسرمایه

های ساختاری و مالی و با بحرانی ی جهانی انحصاریِ سرمایههمراه با سلطه

اش عرضه، و انسان و انسانیتی بیگانه، منفرد و منزوی خلق کرده، همان ادواری

 بینی کرده بود.هایی را یافته که مارکس پیشویژگی
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 خواهی از نوجوانی ترقی

نظر دارند که مارکس از [ بر این نکته اتفاق۱های معتبر مارکس]نویسنامهزندگی

ای خواهانه و انسان دوستانه داشت. او در خانوادههای ترقینوجوانی گرایش دورانِ

وبیش بانفوذی های کماش جد اندر جد خاخامنسبتاً مرفه که اجداد پدر و مادری

ستیزی به مسیحیت گرویده و -دنیا آمد. پدرش عمدتاً بخاطر گریز از یهودیبودند، به

عمید داده بود. با پایان مدرسه، مارکس به تمام فرزندانش از جمله کارل را غسل ت

قول دیوید مک لِالن جذب افکار رمانتیک و ایدآلیسم دانشگاه ایالتی بُن رفت و به

جا را رها کرد و به دانشگاه برلین رفت و سخت تحت تأثیر کانت و فیخته شد، اما آن

های نامهافکار هگل، که تفکر حاکم در آن دانشگاه بود، قرار گرفت. از اولین 

سالگی از برلین به پدرش  ۱۹در سن  ۱۸۳۷ای است که او در اش نامهماندهباقی

نوشته و در آن تحول نظرات خود را در یک سالی که گذشته بود توضیح داده؛ گذر از 

چه که هست، و تقابل کامل بین آن»کند، و با تأکید بر کانت به هگل را اعالم می

[ این نامه 2دهد.]های فکری خود را شرح میها و تالطمش، تال« چه که باید باشدآن

بینیم، نیز اش میهای شخصیتی مارکس را که بعدها در سراسر زندگیای ویژگیپاره

های روزی خود در عرصهتفصیل به مطالعات شبانهسازد. مارکس در آن بهروشن می

التین، از ان جمله ای آثار کالسیک ی پارهمختلف علوم، هنر، فلسفه، به ترجمه

، و «شناختن هگل از اول تا آخر با اغلب پیروانش»ارسطو، خواندن و « معانی بیان»

کند، و به شرحِ بیماری خود های انگلیسی و ایتالیایی، اشاره میشروع به فراگیری زبان

اش نیز ها، و رنج بردن و همدردی با خانوادهها و کم خوابیناشی از این پرکاری

 زد.پردامی

اش آموزیهای زمان دانشی مارکس جوان را حتی در نوشتهخواهانهافکار ترقی

ای که توان مشاهده کرد. از سه نوشتهیر میسالگی در شهر زادگاهش تی ۱۷در سن 

چه از آن زمان باقی مانده، یکی در مورد انتخاب حرفه است. در آن اشاره دارد که آن

« رفاه بشریت و کمال فردی»اید در نظر داشته باشند، را که جوانان در انتخاب حرفه ب

طبیعت انسان به ترتیبی نظم یافته که تنها از طریق تالش در »خوانیم است. می

[ همین ۳«]تواند به کمال فردی خود دست یابد.هایش میجهت کمال و رفاه هم نوع

ی مارکس را ترین مطالعات دوران جوانبرخورد است که بقول جرولد سیگل، که جالب
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شود که ساز تفکر دوران بلوغ او و مبارزه برای ایجاد جهانی میانجام داده، زمینه

(. این مانیفست کمونیست، )«تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است»

ای که بین رغم همنواییای بود که مارکس تمام عمرش را صرف آن کرد. وی بهمبارزه

بیند، از همان جوانی آگاه است که و کمال اجتماعی می رفاه و کمال فردی و رفاه

همراه دارد. در های زیادی برای رفاه فرد مبارز بهمبارزه برای رفاه همگانی هزینه

« امتیاز واالیی»گوید که با آنکه انتخابِ مبارزه برای رفاه اجتماع همان نوشته اش می

 این و ،«…ی انسان را ویران سازدتواند تمام زندگهمزمان می»دهد، را به انسان می

 فقر و دریدربه تبعید، در را عمری و بخشید شکل را او زندگی سراسر که بود واقعیتی

دیگر مارکس از دوران نوجوانی عشق به زندگی و لذت بردن از  وجه. گذراند بیماری و

نی عمر، جز دوران تحصیل در بُن، و تا حدود کمی در مراحل پایامواهب آن بود، اما به

 امکان این تفنن را نیافت.

دیگر ویژگی شخصیتی مارکس از همان آغاز باور به پیوندِ تنگاتنگ نظر و عمل 

ی عمیق تئوری و پراتیک را در بود. در سراسر زندگی پرباری که در پیش داشت رابطه

ی شخصیت ی برجستهتوان مشاهده کرد. این ویژگی با دیگر جنبهها میتمامی عرصه

کس ، یعنی تحول نظری و ضدِ جزمی او، و شهامت نقد نظریاتی را که دیگر به آن مار

 شد.باور نداشت، نیز مربوط می

 نگارفیلسوف، روزنامه

ی دکترای خود را مارکس در برلین به امید یافتن شغلِ استادی، نوشتن رساله

اش ِجنی کودکی رو که مخفیانه با عشق دورانویژه از آنآغاز کرد. نیاز به پول، به

ی ی آلمانی، نامزد کرده بود، او را وادار کرد که رسالهزاده، یک اشراف«یِنی وستفالن»

دکترا را سریعاً به پایان رساند، و چون محتوای آن، از جمله گذار از هگل و تأکید بر 

ز به که الهیات باید تسلیم عقالنیتِ برترِ فلسفه شود، برای استادان برلین تند و تیاین

زودی اش را از طریق دانشگاه یِنا به تصویب رساند. با این حال بهآمد، رسالهحساب می

ویژه که متوجه شد که با این افکار شانس شغل استادی دانشگاه را نخواهد داشت، به
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خاَطر افکار خطرناک از دانشگاه بُن اخراج کرده اش برونو باور را هم بهدوست نزدیک

 نگاری پرداخت.اه را رها کرد و به روزنامهبودند. پس دانشگ

ی لیبرالی و منتقد دولت که یک نشریه راینیشه تسایتونگ نشریه با ۱۸۴2 در 

های جوان نیز با آن همکاری داشتند، شروع به مرکزی پروس بود، و بسیاری از هگلی

ه او چنان موفق بود که در همان سال سردبیری نشریه را بکار کرد. در این کار آن

سپردند. اما دیری نپایید که دولت آن روزنامه را تاب نیاورد و نشریه به فرمان امپراتور 

 ممنوعه اعالم و مارکس هم بیکار شد.

نگاری نقطه عطفی در زندگی مارکس بود. تا قبل از آن مارکس ورود به روزنامه

ه تحلیل مسائل ها شروع بنویسیکرد، اما با مقالهی فلسفه غور میعمدتاً در حوزه

طور که بعدها خودش نوشت، توجهش به مسائل سیاسی کرد و برای اولین بار نیز، آن

اش در مورد قانون ضد دهقانی مربوط به اقتصادی جلب شد )از جمله مقاله-اجتماعی

سالگی، مارکس از  2۵[ در این مقطع در ۴دزدی چوب و نیز مشکل انگورکاران(. ]

آلیست و از نظر سیاسی یک لیبرال، اما با باورهای نظر فلسفی هنوز یک ایده

اش تر بود. هنوز با سوسیالیسم و کمونیسم توافقی نداشت، و در اولین مقالهرادیکال

کمونیست بودنِ آن روزنامه را قاطعانه رد کرد و حتی آرمان « اتهام»عنوان سردبیر به

نگاری یق همین روزنامهکمونیستی را امری غیرعملی قلمداد کرد. هر چند که از طر

که شهرتی بهم اش با سوسیالیسمِ فرانسوی فراهم آمد. مارکس، با آنی آشناییزمینه

زده بود، شانس کار در آلمان را نداشت. در همین دوران با نامزدش جنی ازدواج کرد 

ی مادرزنش در شهر دیگری اقامت گزید. از مدتی قبل تصمیم و شش ماهی در خانه

ی آن ی سیاسی هگل تعیین تکلیف کند و نتیجهکه با فلسفهگرفته بود 

تفصیل یادداشت کرده کلمه بهبههای هگل را کلمهی مفصلی بود که گفتهنوشتهدست

کرده بود. همین مجموعه بود که  و در کنار هریک نظرات و انتقادهای خود را مطرح

کات بسیار مهم از منتشر شد و ن ی حق هگلنقد فلسفهپس از مرگش تحت عنوان 

 [۵ی مدنی را تشریح کرد.]جمله دموکراسی، بوروکراسی، دولت و جامعه
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 ده مبارزهاستراتژیست سیاسی، سازمان

به همراه جنی  ۱۸۴۴زودی آغاز شد. در دری بهبرای مارکس دوران تبعید و دربه

شروع به کار ای که دوستش آرنولد روگه راه انداخته بود به پاریس رفت تا در روزنامه

فرانسوی( ایجاد پایگاهی بود برای انعکاس -ی آلمانیکند. هدف این نشریه )سالنامه

افکار و نظرات نویسندگان مخالف فرانسوی و آلمانی و ایجاد پلی بین سوسیالیسم 

تر از آن منتشر های رادیکال آلمانی. اما یک شماره بیشنوپای فرانسوی و نوهگلی

گان فرانسوی را جلب کند. نشریه در آلمان ممنوعه اعالم شد، نشد و نتوانست نویسند

اش به اتهام توطئه علیه دولت پروس حکم جلب صادر شد. و برای مارکس و همکاران

ی خود بر اساس درک مادی تاریخ را، در همین مقطع بود که مارکس اولین نوشته

ر را که یهودیان برای منتشر کرد، که در آن درک برونو باوِ ی یهودمسئلهی درباره

رهایی سیاسی باید مذهب خود را رها کنند مورد انتقاد قرار داده و رهایی واقعی بشر 

 را مبتنی بر رهایی از قیود مادی و اقتصادی دانسته بود.

های در حقیقت باورهای کمونیستی مارکس در پاریس شکل گرفت و در نوشته

های اقتصادی و فلسفی یادداشت ها پس از مرگش تحت عنواناین دوره که سال
منتشر شد انعکاس یافت. در همین اثر است که مارکس از جمله مفهوم  ۱۸۴۴

دهد، در طور که برتل اولمن شرح میرا همانبیگانگی )الینیاسیون( را بسط داده، و آن

ها، و چهار سطح، یعنی دررابطه با فعالیت تولیدی، محصول تولید شده ، با دیگر انسان

های ای که بعدا در یادداشت[ رابطه6نهایت با کل نوع بشر، تشریح کرد.] در

 کرد، طرح ( inversion«)وارونگی»را در ارتباط با مفهوم آن های ارزش اضافینظریه

 مفهوم مارکس. نمود تبیین را انسان «شیءوارگی» و شیئ «وارگیِانسان» و

 «وارونه» را هگل دیالکتیک که بود وممفه همان با و بود، گرفته هگل از را «وارونگی»

 از شخصییتی تاثیر تحت سخت هگل همچون مارکس. داد قرار «پا دو» روی بر و کرد

، اثر دنی دیدِرو، بود، شخصییتی متضاد که همزمان برادر زاده رامو داستان کتاب 

بود. هم هگل و هم « ترکیبی از فرهیختگی و فرومایگی، و عقل سلیم و جنون»

این شخصیت را نمونه بارز وارونگی می دیدند، و در آثار خود به طور مستقیم مارکس 

می گوید،  سرمایه[ برای نمونه در جلد اول ۷و غیر مستقیم از آن استفاده می کردند.]
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اگر پروسه تولید را از دیدگاه پروسه کار بررسی کنیم، رابطه کارگر با وسایل تولید 

برای فعالیت تولیدی اش است. اما اگر این پروسه  رابطه با ابزار و مواد و مصالحی

این کارگر نیست که »افزایی در نظر گیریم، دیگر تولید را از دیدگاه پروسه ارزش

وسایل تولید را به کار می گیرد، بلکه وسایل تولید هستند که کارگر را به کار می 

 «گیرند.

تر با دوست و از همه مهم باز در پاریس بود که با پرودون و باکونین مالقات کرد،

های سیاسی نیز با اش فردریک انگلس آشنا شد. از نظر فعالیتو همرزم زندگی

کارانِ صنفی که عمدتاً از صنعت« ی عدالتاتحادیه»ویژه های زیرزمینی بهگروه

ی آلمانی تشکیل شده و تحت تأثیر افکار انقالبی بالنکی بودند رابطه بر قرار پناهنده

ای بسیار رادیکال بود نیز شروع به نوشتن نامهکه هفته« به پیش»ی در نشریه کرد. او

 زودی سردبیر نشریه دستگیر شد و مارکس را هم از فرانسه اخراج کردند.کرد، اما به

اش، همراه انگلس در سفری به دهیهای تشکیالتی و سازماناو با شروع فعالیت

ها تماس ی چارتیستماندهآن شهر و نیز باقیدر « ی عدالتاتحادیه»لندن با اعضای 

های متعددی اعم از مخفی و علنی در برقرار کرد. در این دوران و پس از آن با تشکل

[ در این مقطع مارکس و خانواده به همراه ۸کرد.]شهرهای مختلف اروپا همکاری می

انگلس اولین انگلس در بروکسل اقامت گزیده بودند. در همین کشور بود که مارکس و 

را نوشت، « ی فوئرباخهایی دربارهتز»آلمانی را نوشتند. مارکس ایدئولوژی کتاب خود، 

که ضمن نقد ایده آلیسم هگلی و ماتریالیسم فوئرباخ بر وحدت نظر و عمل، و پراتیک 

تغییر »، بر «تعبیر جهان»جای انقالبی انسان اشاره داشت و در تز معروفِ یازدهم به

را در نقد سوسیالیسم  فقر فلسفهکرد. در همین جا بود که د میتأکی« جهان

« ی کمونیستیاتحادیه»ی عدالت به اتحادیه ۱۸۴۷ایدآلیستی پرودُن نوشت. در 

وجود آمد. به درخواست المللی کارگری بهتغییر نام داد، و در واقع اولین تشکل بین

مانیفست شدند که نام ی سندی همین تشکل بود که مارکس و انگلس مأمور تهیه
در لندن منتشر شد. در همان سال مقامات  ۱۸۴۸را گرفت و در  حزب کمونیست

 بروکسل مارکس را اخراج کردند.

سراسر اروپا را فرا گرفته و مرکز ثقل آن پاریس  ۱۸۴۸های در این زمان انقالب

که نقش مهمی راه انداخت را به نویه راینیشه تسایتونگِی بود. مارکس در کُلن نشریه
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های اروپا بازی کرد. اما عمر این نشریه در تحلیل و انتقال اطالعات مربوط به انقالب

نیز کوتاه بود و بعد از یازده ماه به دستور دولت بسته شد و مارکس از پروس اخراج 

قبالً تصمیم گرفته بود که دفتر مرکزی « ی کمونیستیاتحادیه»شد و به پاریس رفت. 

گیری انقالب، مارکس پیشنهاد انحالل اریس انتقال دهد، اما پس از اوجخود را به پ

های این تشکل را که تشکلی مخفی بود داد، چرا که از نظر او در شرایط درگیری

علنیِ انقالبی نیازی به تشکل مخفی نیست. با صدور دستور تبعید مارکس از سوی 

ها، این اتحادیه بار کست انقالبپلیس فرانسه او و خانواده به لندن رفتند. پس از ش

 دیگر در لندن تشکیل شد.

 داری گیری کل نظام سرمایهپرداز اقتصادی، نشانهنظریه

قصد مارکس این بود که چند هفته ای  ۱۸۴۹هنگام ورود به لندن در اواخر 

سال بعد ، یعنی تا آخر عمر، که  ۳۴دانست که تا جا نماند، اما نمیتر در آنبیش

جا خواهد بود. ترین شرایط و در فقر مطلق گذشت، در آنی از آن با سختبخش مهم

لندنِ دوران ملکه ویکتوریا ثروتمندترین شهر عالم اما ضمنا مرکز مهمی برای 

اش در دو اتاق ی رو به گسترشپناهندگان سیاسی و اقتصادی بود. مارکس و خانواده

نشین بودند. مارکس درآمد زاغه ها عمالًزیر شیروانی در یکی از فقیرترین ناحیه

ی پروسی را که مشخصی نداشت چرا که هیچ مؤسسه ای حاضر نبود این پناهنده

کار گیرد. انگلس هم برای کمک به خواندند به« دکترِ ترورِ سرخ»زودی او را به

مارکس و ایجاد شرایطی که او بتواند مطالعات اقتصادی خود را ادامه دهد، به 

عنوان کارمند ای که پدرش در آن سهام دار بود بهبا اکراه در کارخانه منچستر رفت و

دفتری با حقوقِ خوبِ دویست پوند در سال مشغول به کار شد. )در نوجوانی پدرش 

گری و المذهبی را از ذهن پسرش دور کند انگلس را به همین برای آنکه افکار انقالبی

های پراکنده قادر نبود زندگی و کمکها کارخانه فرستاده بود.( اما این درآمد

 کردند.ها مدام در فقر و بدهکاری زندگی میی مارکس را تامین کند و آنخانواده

تمام زندگینامه نویسان مارکس صفحات بسیاری را صرف شرح فالکت این 

اند. آیزایا برلین به سندی اشاره دارد که یک جاسوس دولت پروس، که خانواده کرده
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ای توانسته بود به این دو اتاق محل اقامت خانواده مارکس سربزند، گزارشی به بهانه

های لندن ترین محلهگوید که مارکس در بدترین و ارزاننوشته بوده و در آن می

ها همراه با ها و روزنامهها کهنه و شکسته، کتابکند، تمام میز و صندلیزندگی می

د و دود غلیظی همه جا را پوشانده. در همین انها روی هم تلنبار شدهی بچهبازیچه

کرد و های کشورهای مختلف پذیرایی میاتاق بود که مارکس از انقالبیون و تبعیدی

ترین آثار خود را نوشت. در همین جا بود که مدام خود را از دست بسیاری از مهم

را گرو ی خانواده های همهکرد. روزهایی بود که حتی لباسکاران پنهان میطلب

گذاشته بودند. در یک مورد درخواست او برای دریافت وام از یک صرافی با ضمانت دو 

نفر از جمله بقال محل، نیز رد شد. در همین جا سه فرزند مارکس از بیماری و 

ها پولی در بساط نداشت و در گرسنگی مردند و خانواده حتی برای کفن و دفن آن

ی اش، ادگار، ضربهسالهماندند. مرگ پسر هشتانتظار رسیدن تابوتِ شهرداری می

ادگار بیچاره دیگر نیست، او »بسیار سختی برای مارکس بود. او به انگلس نوشت که 

همرزم و دوست خانوادگی مارکس ویلهلم لیبکنخت، « در بغل من به خواب رفت.

رزنِد مادر بر جسد ف»انگیز این لحظه را چنین توصیف کرد: العاده غمی فوقصحنه

طرز اند، و مارکس بهریزد. دو دخترش به او چسبیدهاش خم شده اشک میمرده

ها بعد به السال نوشت که مارکس ماه«. وحشتناکی برآشفته و سخت خشمگین است

چنان روابط عمیقی با طبیعت و گوید که مردان واقعاً بزرگ آنفرانسیس بیکن می

کند که دانی را پشت سر گذارند، و اضافه میتوانند هر فقسرعت میجهان دارند که به

من به آن گروه مردان تعلق ندارم، و مرگ فرزندم عمیقاً قلب و مغزم را متزلزل »

در  ۱۸۵6ی مارکس تا سال خانواده«. ام هم کامالً درهم شکستهکرده. زن بیچاره

همین دو اتاق و به همین وضعیت ماندند. تنها مأمن مارکس خارج از محل 

کرد و ها در آن مطالعه میی بریتانیا بود که هر روز ساعتی موزهاش، کتابخانهگیزند

 جا آثار جاویدان خود را نوشت.در آن

های تجاری، کشاورزی، و مالی، بینی بحران اقتصادی در عرصهمارکس با پیش

 ۱۸۴۹ کرد. در نامه ای به وِیدمِیر درامکان بروز انقالب دیگری را در اروپا بررسی می

های میان طرفداران سیاست حمایت از صنایع داخلی و طرفداران تجارت آزاد درگیری

ها از بورژوازی را در مقابل اشرافیت ی چارتیستماندهدر انگلستان، و حمایت باقی
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ی اروپا رخ دهد، می نویسد دهد. با اشاره به بحرانی که انتظار دارد در قارهتوضیح می

 آن متحد انگلستان که هست  از بحران شکل بگیرد، امکان اینکه اگر انقالب بعد 

شکل زودرسی قبل از به انقالب که اگر است بدشانسی اما که کند می اضافه. شود

بحران و در شرایطی که هنوز تجارت در حال گسترش است اتفاق افتد؛ چرا که نه 

دار و غیره اقشار مغازه های کارگری در فرانسه ، آلمان و دیگر جاها، و نه تمامیتوده

 [۹را بزنند.]آمادگی انقالبی ندارند، هر چند که حرف آن

ی اتحادیه»های مختلف تبعیدی ادامه داشت. ها و روابط سیاسی او با گروهفعالیت

ای بر نظر شدید اعضا بود. پارهکه به لندن منتقل شده بود، دچاراختالف« کمونیستی

ید داشتند، اما مارکس در آن مقطع تأکیدش بر آموزش ی انقالب تأکتدارک بالفاصله

ها برای حرکات انقالبی آینده بود. او برای تضعیف مخالفین، سازی آنکارگران و آماده

رادیکال که یکی از  ترتیبی داد که دفتر مرکزی اتحادیه به کُلن منتقل شود. جناح

 ۱۸۴۸ویده و در انقالب ی پروسی بود که به کمونیسم گرزادهرهبرانش افسر اشراف

عالوه مارکس و انگلس زیر فرمان او مبارزه کرده بود، سخت با مارکس درافتاد. به

های ــ تشکلِ تبعیدی« انجمن همگانی انقالبیون کمونیست»انگلس که قبالً با 

 به هاآن از برخی پای و بودند، کرده برقرار رابطه فرانسویِ هوادار بالنکی در لندن ــ 

. کردند رابطه قطع هاآن هایتندروی خاطربه بود، شده باز نیز مارکس قامتا محل

مارکس با او درافتادند. حتی به مارکس اتهام  بودن «غیرانقالبی» خاطربه نیز هااین

زدند که با برادر زنش که در دستگاه سرکوب پروس مقامی داشت و از دشمنان 

کند، یکی از رهبران ه لیبکنخت اشاره میطور کسرسختِ مارکس بود، ارتباط دارد. آن

ی فعالیت ها که از زندان فرانسه فرار کرده و مرد بسیار خشنی بود و به بهانهآن

سیاسی دست به جنایت می زد، تصمیم گرفته بود که مارکس را بکُشد. اما خودش 

خاطر شرکت در یک دوئل و یک دزدی که طی آن یک پلیس را کشته بود، به

محاکمه و اعدام شد. در فضای ضد انقالبی اروپا و دستگیری تعدادی از دستگیر، 

ی آنها در کلن، مارکس اتحادیه را در و محاکمه« ی کمونیستیاتحادیه»اعضای 

 منحل اعالم کرد. ۱۸۵2
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ی اندازی مجدد نشریهاز اقدامات دیگر مارکس و انگلس پس از ورود به لندن راه

را به آن اضافه کردند.  رِوو پولیتیشه اکونومیکه عنوان بود،  نویه راینیشه تسایتونگ

هامبورگ به این نشریه عمدتاً توسط مارکس و انگلس در لندن نوشته می شد، در

رسید و عالوه بر اروپا عمدتاً در امریکا که بسیاری از پناهندگان سیاسی چاپ می

د، و نقش بسیار مهمی شجا رفته بودند، توزیع میآلمانی بعد از شکست انقالب به آن

های اروپا و دالیل شکست آنها داشت. در همین نشریه بود که در تحلیل انقالب

فرانسه را، که بعد از مرگش تحت  ۱۸۴۸مارکس مجموعه مقاالت مربوط به انقالب 

های سیاسی ترین نوشتهمنتشر شد، و یکی از برجسته جنگ داخلی فرانسهعنوان 

نیز ازجمله دیگر  جنگ دهقانی در آلمانوف انگلس، مارکس است، نوشت. اثر معر

های مهم این نشریه بود. مارکس امید داشت که با ازسر گرفته شدن نوشته

شکل روزنامه منتشر کند، طور هفتگی و پس از آن بههای اروپا، این نشریه را بهانقالب

 تعطیل شد. ۱۸۵۰ها خبری نشد، و نشریه پس از شش شماره در نوامبر اما از انقالب

 ۱۸۴۸لویی بناپارت در فرانسه کودتا کرد و آخرین ضربه را به انقالب  ۱۸۵۱در 

که جمهوری دوم را برپا کرده بود، وارد آورد. او پارلمان را منحل کرد و با کمک ارتش 

جمهور دائمی و بعد امپراتور اعالم کرد. موج جدیدی و سرکوب خشن، خود را رییس

هایی چون لویی بِالن به انگلیس آمده و به مالقات شخصیت از پناهندگان ازجمله

ی روانی بزرگی برای بخشی از جماعت تبعیدی رفتند. کودتا ضربهمارکس می

خاطر راه افتد. آنان هم به مارکس بهفرانسوی بود که امید داشتند انقالب دیگری به

ها ادعای این تندروکه گرفتند. جالب آنهاشان ایراد میاش از تندرویحمایتعدم

طرز وسیعی از دولت لویی بناپارت، که مارکس شد که مردم فرانسه بهزمانی ابراز می

کردند. مارکس یکی دیگر می نامید، حمایت می« مایهدلقک کم»و « لمپن»او را یک 

را در این مقطع  هجدهم برومر لویی بناپارتهای سیاسی خود، ترین تحلیلاز مهم

 نوشت.

های جدی، درگیری بر رشد بود و از اولین مقابلههای امپریالیستی روبهدرگیری

 ۱۸۵6تا  ۱۸۵۳های زواِل عثمانی در جنگ کریمه بود، )در سالسر امپراتوری روبه

ی های انگلیس، فرانسه، عثمانی بر علیه امپراتوری روسیه( . مارکس روسیهامپراتوری

و انگلس کماکان منتظر وقوع انقالب در اروپا دید. او تزاری را برای اروپا خطرناک می
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نیویورک برای « ی شرقمسأله»ی بودند. مارکس در مجموعه مقاالتی که در زمینه
 و روسیه –ی اروپا ما دو قدرت داریم در قاره»کرد، نوشت که تهیه می دِیلی تریبیون

 و ها،سنت تارها،رف شرایط، نظر از چه» را روسیه او. «دموکراسی و انقالب و استبداد،

 هایپژوهش بر مبتنی را بسیاری هایتحلیل مارکس. خواند «آسیایی نیمه ها،نهاد

ها، وضعیت اقتصادی و تجارت آنها، موقعیت ی روابط این قدرتزمینه در فراوان

مسیحیان و یهودیان تحت حاکمیت اسالمی و بسیاری مطالب دیگر، عرضه کرد. 

ها را بعدها دخترش اِلنور و دامادش اِوِلینگ نامه ی حجیم این مقاالت ومجموعه

[ در همین ۱۰منتشر کردند.] شرق یشکل یک مجموعه قطور تحت عنوان مسألهبه

مقاطع توجه مارکس به دیگر مناطق غیر اروپایی نیز جلب شد و مقاالت مختلفی در 

ای همین بر« حاکمیت انگلستان در هند»ی نقش امپریالیسم انگلیس، ازجمله زمینه

 کرد.را مطرح « ی تولید آسیاییشیوه»و ازجمله مفهوم  ی امریکایی نوشتروزنامه

داری تر به اقتصاد و شناخت وتحلیل سرمایهتر و بیشتوجه مارکس اما بیش

روی که لندن مرکز ثقل آن بود. در همان سال شد، نظامی در حال پیشمعطوف می

برگزار شد. مارکس ضمن آنکه تحت تأثیر  اولین نمایشگاه صنعتی جهان در لندن

های نظامی را که مبتنی بر های صنعتی و تکنولوژی قرار داشت، تضادپیشرفت

استثمار اکثریت تولیدکنندگان توسط اقلیتِ صاحبان وسایل تولید است می دید. 

ی آغاز شده بود. مارکس روزها را در کتابخانه سرمایهی عظیم نوشتن کتاب پروژه

گذراند. گهگاهی که ها را در منزل به خواندن و نوشتن میی بریتانیا و شبموزه

خوری هم داد، با جنی و دوستان عرقشد و امکان مالی هم اجازه میفرصت می

هایش ضمن وقفه ادامه داشت. انگلس در نامهکردند. مکاتبات با انگلس نیز بیمی

دو پوند را هم در پاکت  های اقتصادی و سیاسی، گهگاه یک یای بحثادامه

ی مِری گابریل، دخترهای مارکس هر روز با شنیدن صدای گذاشت. به گفتهمی

دانستند پدرشان را رفتند تا نامه ای را که میها پایین میسرعت از پلهپستچی به

یورک ی نیوکند، دریافت کنند. مارکس درآمدی هم از روزنامهبسیار خوشحال می
که این کار تا حدودی وضع کرد. با آنر باال اشاره شد دریافت میکه د دیلی تریبیون

داد. ارث و میراث مالی را بهبود بخشید، کماکان فقر و کمبود خانواده را آزار می
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مختصری هم از عموی جنی رسید، و توانستند به منزل بهتری بروند. مارکس امید و 

ی مسائل مالی خانواده حل همه یهسرماانتظارش این بود که با اتمام و انتشار کتاب 

داد. با وساطت السال ناشری موافقت کرد خواهد شد و به جنی هم همین امید را می

شکل اقساطی دریافت کند. اما های اقتصادی را بههای مختلف نوشتهکه بخش

انداخت. روزهایی بود که وقت بیماری، مشکالت مالی و خصوصی کار را به تأخیر می

شد که با پای پیاده برای قرض گرفتن از این یا آن مارکس صرف آن می بهایگران

ناچار خود را از آشنا از یک سوی شهر به سوی دیگر برود. نیز روزهایی بود که به

متن  ۱۸۵۹توانست کار کند. سرانجام در کرد و نمیکاران مخفی میدست طلب

خیر منتشر شد، اما چندان را آماده کرد، که با تأدرآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی 

را « این گُهِ اقتصاد»انعکاسی نیافت. در نامه ای به انگلس نوشت تصور می کنم که 

خاطر عظمت و پیچیدگی پروژه و مسائل مالی ظرف چند ماه تمام کنم. اما این کار به

 ها به درازا کشید.سال

قالب جدیدی ی انمارکس را امیدوار کرده بود که زمینه ۱۸۵۷بحران اقتصادی 

)انقالب( الاقل « تا قبل از سرازیر شدن سیل»در پیش است، و بر آن شده بود که 

ی اقتصادی خود را آماده کند. راسدالسکی اشاره ( نظریهگروندریسهطرح عمومی )

دارد که مارکس )و انگلس( نسبت به این بحران و انقالب دچار توهم بودند. اما همین 

های مفصل خود را که بسیاری از ورد که مارکس یادداشتای را فراهم آامر زمینه

نیز  ۱۸6۰ی بود ، تهیه کند. در اوایل دهه سرمایهساز اثر بزرگش ها زمینهآن

های مفصلی را در تحلیل و بررسی اقتصاددانان کالسیک، اسمیت و ریکاردو یادداشت

ائوتسکی و ک توسطهای ارزش اضافی تئورینوشت )که بعد از مرگش تحت عنوان 

 جلد سومهای سپس آکادمی علوم شوروی در سه جلد تنظیم و منتشر شد(. یادداشت

به پایان نرسید.  جلد دوم سرمایهنوشته شد، و آن نیز همچون  ۱۸6۴نیز در  سرمایه

الملل نوشت. از را برای سخنرانی برای اعضای بین« ارزش، قیمت، و سود» ۱۸6۵در 

های اقتصادی، مارکس تنها موفق شد که جلد اول سرمایه میان این انبوه عظیم نوشته

تری بر اش شد و با فرصت بیشرا برای انتشار آماده کند. ارث مختصری باز نصیب

های مکرر که انگلس و ناشر را نوشتن تمرکز کرد. جلد اول سر انجام پس از تأخیر
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و جنی انعکاس  انتشار یافت، اما برخالف انتظار مارکس ۱۸6۷عاصی کرده بود، در 

 ای نیافت.بالفاصله

تغییر دولت پروس، نه بر اثر انقالب بلکه بر اثر جانشینی امپراتور بیمار با برادرش، 

های سیاسی غیرمخفی را تا و سبک شدنِ نسبی فضای سرکوب، امکان فعالیت

حدودی ممکن ساخت، و مارکس امیدوار شد که آثارش در پروس بتواند توزیع شود. 

 ها، اما نه مارکس، را فراهم آورد.ای از تبعیدیمی نیز امکان بازگشت پارهعفو عمو

 الملل اول، کمون پاریسبین

، شور و ۱۸6۳ها از روسیه تزاری در ی مردم لهستان و شکست آنقیام دوباره

دنبال همبستگی زیادی در کشورهای اروپایی راه انداخته بود و موجی از مهاجرت را به

ای رادیکال کارگری ازجمله در انگلستان، فرانسه و آلمان تشکیل شد، هداشت. تشکل

وجود آید. السال المللی کارگری بهو قرار شد که در اجالسی در لندن یک تشکل بین

ی اتحادیه»دست آورده، و تشکل هایی بهدهی کارگران آلمان موفقیتکه در سازمان

)در « ی کارگریبرنامه»تحت عنوان  ایرا همراه با برنامه« عمومی کارگران آلمان

وجود آورده بود، در اوج موفقیت خود در یک دوئل ( بهمانیفست کمونیسترقابت با 

ی در پیشِ رو کارگران احمقانه کشته شد. به مارکس پیشنهاد شد که در جلسه

در لندن  ۱۸6۴آلمانی را نمایندگی کند و مارکس هم پذیرفت. این جلسه که در 

های تجمع بسیار مهمی مرکب از شورای کارگران لندن، ناسیونالیستتشکیل شد، 

های ایتالیایی طرفدار مازینی، طرفداران پرودون و بالنکی از فرانسه، ناسیونالیست

به زوال « سخنرانی افتتاحی»ایرلندی و لهستانی، و نمایندگان آلمان، بود. مارکس در 

ی و رشد قدرتِ طبقه ۱۸۴۸ هایی کارگر پس از شکست انقالبموقعیت طبقه

دار پرداخت. در این جلسه تصمیم گرفته شد که برای متشکل کردن کارگران سرمایه

« المللبین»(، که به IWA، )«المللی کارگرانانجمن بین»نام اروپا و امریکا، نهادی به

آنارکو سندیکالیست اشتباه نشود( مارکس به  IWAوجود آید. )با معروف شد، به

 الملل تبدیل شد.ترین شخصیت بینزودی به مهمشورای رهبری انتخاب و به عضویت
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های اروپایی بسیاری از نویسد، در این زمان دولتطور که گابریل میهمان

های تجارت و تردد بین مرزها را از بین برده بودند، تولید صنعتی و تجارت محدودیت

ران کشورهای همجوار نیز ازجمله برای داران از کارگبسیار رشد یافته بود، و سرمایه

، «المللبین»رو، وجود یک تشکل کارگری همچون بردند. ازاینشکنی بهره میاعتصاب

ی مقررات داخلی تشکل شد که ای مأمور تهیهاز هر جهت ضروری بود. کمیته

ویژه با طرفداران تندروی نظرها بهرغم اختالفمارکس نیز عضو آن بود، و به

ها زندان و تبعید که بعد از سال« باکونین»، مارکس نظر خود را پیش برد. «مازینی»

رغم از سیبری فرار کرده و به لندن آمده بود، با مارکس مالقات کرد، و این دو به

در « مازینی»با هم داشتند، تا زمانی که طرفداران  ۱۸۴۰ی هایی که از دههاختالف

. اما دیری نپایید که اختالف نظر بین این تشکل بودند، با هم همکاری کردند

 ها اوج گرفت.طرفداران مارکس و آنارشیست

آغاز شده بود، و  ۱۸6۱از رویدادهای مهم این دوره جنگ داخلی امریکا بود که از 

پناهندگان و مهاجران آلمانی ازجمله دوست نزدیک و همرزم مارکس، جوزف ویِدمِیر 

ترین شکل استثمار ی امریکا را پستدر آن شرکت داشتند. مارکس برده دار

آورد. را گامی در جهت انقالب جهانی به حساب میدانست و پایان آنداری میسرمایه

الملل نامه ای به او نوشت و به او تبریک با انتخاب مجدد لینکلن مارکس از طرف بین

کشته  گفت. )مارکس عالقه و احترام زیادی برای لینکلن قائل بود و زمانی که خبر

ی پراحساسی به آندرو الملل نامهشدن لینکلن را شنید، بسیار متاثر شد و از طرف بین

جانسون نوشت.( جنگ داخلی مشکالت مالی مارکس را افزایش داد. از یک طرف 

ریسی انگلس تأثیر منفی گذاشته و امکان کمک ی پنبهجنگ بر تولیدات کارخانه

 نیویورک دیلی تریبیونکرده بود، و از سوی دیگر ی مارکس را کم مالی او به خانواده

که عمده توجه خود را به مسائل داخلی امریکا معطوف کرده بود، سفارش مقاله به 

کرد، کاهش داد، و سرانجام قطع مارکس را، که از بابت هر کدام دو پوند دریافت می

 کرد.

کند، که ضافه میی تحولی خود امارکس در این مقطع ابعاد متفاوتی را به نظریه

ی کارگر کشورهای مختلف اشاره نوعی به نقش امپریالیسم و نیز تفرقه بین طبقهبه

های او در این زمینه نامه به زیگفرید مِی یِر و ترین نامهدارد. یکی از جالب توجه
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[ در ۱۱است.] ۱۸۷۰اگوست فُگت )با کارل فُگت از دشمنان مارکس اشتباه نشود( در 

ترین کشور برای یک انقالب کارگری، و تنها نویسد که انگلستان مهماین نامه می 

گوید، کشوری است که شرایط مادی انقالب تا حد زیادی در آن وجود آمده است. می

ی اصلی به بورژوازی انگلستان باید از خارج )ایرلند( به آن وارد آید و اضافه اما ضربه

ستان به دو اردوگاه متخاصم بین کند که تمام مراکز صنعتی و تجاری انگلمی

پرولتاریای انگلیسی و پرولتاریای ایرلندی تقسیم شده است. کارگر معمولی انگلیسی 

جویی را کند. او این ستیزهاز کارگر ایرلندی متنفر است و او را رقیب خود قلمداد می

ی کارگر داند، که حتی امکان همکاری بین طبقهی کارگر انگلیس میرازِ ناتوانی طبقه

کند انگلیس و امریکا را نیز غیرممکن ساخته است. بر این اساس است که توصیه می

ی ایرلند و انگلیس، و تأکید بر حمایت الملل تمرکز بر مناقشهی بینترین وظیفهمهم

 از ایرلند است.

همراه بود. مارکس  ۱۸۷۱با رویداد بزرگ کمون پاریس در « المللبین»اختالفات 

کردند )هر چند که مارکس نین هر دو سخت از رادیکالیسم کمون حمایت میو باکو

ی پنداشت و باکونین آنرا نمونهی دیکتاتوری پرولتاریا میی برجستهکمون را نمونه

زدائی می دانست(. کمون در شرایط جنگ پروس و فرانسه و شکست ی دولتبرجسته

ناپارت و ایجاد جمهوری سوم پدید ی فرانسه و دستگیری امپراتور لویی بمفتضحانه

آمد و به اصالحات و تغییرات مهمی به نفع طبقات محروم دست زد، اما سرانجام پس 

یر سرکوب ای توسط دولت موقت دست راستی آدولف تیطرز وحشیانهروز به ۷2از 

شدت تحت تأثیر کمون قرار گرفته بود، در سه خطابه )که بعداً شد. مارکس که به

شرایطی را که به ایجاد کمون و ، منتشر شد(جنگ داخلی فرانسه ان تحت عنو

عنوان مدلی کمون را به« اقدامات»کرد، و بسیاری از  سرنگونی آن انجامید، تشریح

های آینده طرح کرد. شیفتگی مارکس و انگلس به کمون برای مبارزات و انقالب

تحت « انیفست کمونیستم» ۱۸۷2ی زمان به حدی بود که در مقدمهپاریس در آن

است. اما « قدیمی شده»طرح شده در مانیفست « اقدامات»تأثیر کمون نوشتند که 

ی خود تجدیدنظر کرد و برخالف ، مارکس در نظر اولیه۱۸۸۱ده سال بعد در سال 

نامید و « شورش یک شهر در شرایط استثنایی»اش، کمون پاریس را مواضع قبلی
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توانستند وجه سوسیالیست نبودند و نمیهیچن بهازجمله نوشت که اکثریت کمو

توانست با ورسای به یک سازش که به نفع باشند، و با ذره ای عقل سلیم کمون می

 [۱2تمامی مردم بود برسد.]

به اوج خود رسید و مارکس « المللبین»الهه اختالفات  ۱۸۷2ی در کنگره

امریکا منتقل شد. از آن زمان دو  الملل بهترتیب اخراج باکونین را داد و مرکز بین

نیز « سیاه»و « سرخ»نام الملل، یکی مارکسیست و دیگری آنارشیست که بهبین

ادامه یافتند. از بیسمارک نقل قول  ۱۸۷۷و  ۱۸۷6معروف شدند، وجود آمد و تا 

داران و صاحبان اگر که سرخ و سیاه با هم وحدت کنند سرهای تاج»شود که می

دولت در همین زمان بود که باکونین کتاب « از به لرزه خواهد افتاد.سرمایه و امتی
مراتبی نوشت و مارکس با تفصیل را در ردّ دولت و تشکل سلسله مداری و آنارشیسم

 ی کتاب این نظرها را شدیداً نقد کرد.در حاشیه

کرد که در کشورهایی نظیر ی الهه بود که مارکس مطرح نیز بعد از کنگره

توانند به شکل ن، امریکا و هلند، که امکانات پارلمانی وجود دارد، کارگران میانگلستا

ی نیز در بحث پارلمانی درباره ۱۸۷۸های خود برسند. او در آمیز به هدفمسالمت

ی کارگران از قانون ضد سوسیالیستی بیسمارک بار دیگر در مورد امکان استفاده

 های خود تأکید کرد.برای رسیدن هدفهای دموکراسی پارلمانی و قانونی نهاد

 ی پایانی زندگیمرحله

زندگی شخصی مارکس با گذشت زمان تا حدی بهبود یافت. سه دخترش هریک 

ی فعاالن و روشنفکران سوسیالیست در آمده، و با مردان مستقل شده و خود در زمره

نگه، از سیاسی یا ازدواج کرده و یا نامزد بودند. دختر بزرگش جنی با شارل لُ

های فرانسوی، از مبارزین کمون و تبعیدی در لندن، و استاد دانشگاه، و سوسیالیست

الملل و فعال سیاسی، دختر وسطی با پُل الفارگ، مبارز کمون پاریس و عضو بین

ازدواج کرده بودند. دختر کوچکش اِلِنور با یک فرانسوی از مبارزین کمون دوست 

بعد از مرگ مارکس او با ادوارد اِوِلینگ، سوسیالیست ها با هم بودند. شده و سال

کرد. مارکس و طلبانه به اِلِنور نزدیک شده بود، زندگی میانگلیسی، که فرصت

تری نقل مکان کردند. جنی، همسر وفادار مارکس، همکار ی کوچکهمسرش به خانه
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در کنار مارکس در ها ای که در ناز و نعمت بزرگ شده اما سالزادهو همفکر او، اشراف

رغم بیماری، تا حدودی فقر مطلق زندگی کرده بود، در این آخرین بخش زندگی، به

ی ی آلمانی هم در یک ستون هنری در زمینهآرامش یافته بود. جنی برای یک نشریه

ی فرانسه نوشت. در همین مقطع ترجمهمعرفی فرهنگ و تئاتر انگلیسی مقاله می

ا ویراستاری خود مارکس منتشر شد، و ده هزار نسخه از آن ب سرمایهجلد اول کتاب 

 خود جلب کرد.فروش رفت، و توجه زیادی را در فرانسه و انگلستان بهبه

تر فعاالن سوسیالیست و کارگری ، بیش«المللبین»ی پسا کمون و زوال در دوره

مللی التر بینکشوری و کمهای درونکشورهای مختلف توجه خود را بر فعالیت

ی عمومی اتحادیه»در آلمان دو تشکل مهم کارگری، ۱۸۷۵متمرکز کرده بودند. در 

پیرو مارکس، « حزب سوسیال دموکرات کارگری»، پیروان السال، و «کارگران آلمان

ای نیز به رهبری ویلهلم لیبکنخت و اوگوست بِبِل، تصمیم به وحدت گرفتند و برنامه

ها بر سوسیال ی السالینداشت و نگران سلطهنوشتند. مارکس از این وحدت خبر 

های ها بود. کنفرانس وحدت در شهر گوتا برگزار شد. مارکس یادداشتدموکرات

ی وحدت نه معروف شد. برنامه« ی گوتانقد برنامه»تندی در مورد برنامه نوشت که به 

خته بود. المللی پرداهای کارگری و نه به ضرورت همبستگی بینی اتحادیهبه مسأله

های ی کمونیستی و فازدر همین نقد بود که مارکس از جمله تصور خود از جامعه

 کرد.طبقه و گذر از دیکتاتوری پرولتاریا را تشریح ی بیگذار به جامعه

های سوسیالیسم تخیلی نیز رو به رشد های سیاسی، گرایشدر فضای افت حرکت

پاسخی به کتاب اُیگِن دورینگ  شرائطبود. مارکس و انگلس الزم دیدند که در آن 

نوشت و  آنتی دورینگفیلسوف آلمانی داده شود. انگلس اصل کتاب را تحت عنوان 

مبانی نظری مارکس و سوسیالیسم علمی را تشریح کرد. مارکس نیز متن را خواند و 

 فصلی به آن اضافه کرد. این آخرین همکاری مشترک نوشتاری آنان بود.

ریزی کردند. پیشگفتار حزب کارگر را پایه۱۸۸۰فرانسه در های سوسیالیست

پرولتاریا از »ی این حزب را مارکس دیکته کرده و در آن اشاره کرده بود که برنامه

چه را از آنکند[ و آنتمام وسایل در دسترسش از جمله از رأی همگانی ]استفاده می

«. سازد.رای رهایی مبدل میکاری بوده، به ابزاری بکه تاکنون ابزاری برای فریب
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ای رهبران تندرو این حزب، از جمله ژول گِد و داماد مارکس پُل الفارگ با پاره

قابل دسترس در چارچوب »را گامی ی حداقل این حزب که مارکس آنبرنامه

دامی برای فریب »را کرد، مخالفت کردند، و ژول گِد آنقلمداد می« داریسرمایه

اعالم کرده بود. مارکس از « ها از رادیکالیسمن آنکارگران و دور کرد

ی معروف خود را بیان کرد که اگر این ها انتقاد کرد، و جملههای آن«افروزیکالم»

 «!من مارکسیست نیستم»برداشت از مارکسیسم است، قطعاً 

شان هردو بیمار بودند، اما بیماری جنی مارکس و جنی در این دوره از زندگی

ها خوشی بزرگ آنتر بود و سرانجام سرطان تشخیص داده شد. دلبسیار جدی

ها با آنها آمدند، مارکس مدتها میها به سراغ آنشان بود. هر زمان که بچههاینوه

ها بر پشت دهد، که یکی از پسری جذابی را شرح میکرد. لیبکنخت صحنهبازی می

انگلس و لیبکنخت دو اسب  نشسته وکند، میمارکس که نقش درشکه را بازی می

اند. با اعالم عفو عمومی در فرانسه شارل لُنگه به پاریس رفت و پس از شدهدرشکه می

های مارکس هم به پاریس رفتند، و این برای جنی و مارکس بسیار مدتی دختر و نوه

 ۱۸۸۱سالگی در  6۷اش در سن گیری بیماریناگوار بود. جنی مارکس پس از شدت

او که مرگ چهار کودکش را دیده بود، این شانس را داشت که مرگ سه در گذشت. 

اش را نبیند، که یکی بر اثر بیماری فوت کرد، و دو دختر دیگر، لورا و ماندهدختر باقی

قدر ضعیف و بیمار شده بود که نگذاشتند در [ مارکس آن۱۳اِلِنور خودکشی کردند.]

جای او در ستایش جنی لس بهاش شرکت کند، و انگسپاری عشق زندگیخاک

سخنرانی کرد. در این مقطع باز مارکس به ناشرش وعده داد که جلد دوم را برای 

تازگی باز مادر شده کند. کمی بعد دختر بزرگ او، جنی لُنگه، که بهچاپ آماده می

ی بزرگ دیگری برای سالگی درگذشت. این ضربه ۳۸بود، بر اثر بیماری در سن 

 مارکس بود.

، وقتی که انگلس و خدمتکار وارد اتاق مارکس شدند، او را ۱۸۸۳مارس  ۱۴ در

اش به خواب ابدی رفته است. سه روز بعد یازده نفر در دیدند که آرام در صندلی

سپاری مارکس در گورستان هَی گِیت در لندن جمع شدند. انگلس به مراسم خاک

 «تر شد.خِرَد زمانه، درمانده ترینبشریت با از دست دادن این بزرگ»دوستی نوشت، 
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 میراث مارکس

های پس از مرگ مارکس، افکار و باورهای او را بارها مرده و سپری در طول سال 

اش از درک ها پیوسته صحت کلیتِ نظرات او و برداشتاند. اما واقعیتشده اعالم کرده

یه مارکس کم ها و تبلیغات دشمنانه بر علمادی تاریخ را نشان داده است. نوشته

های خصمانه قرار نگرفته، و دلیل آن ی مارکس مورد حملهکس به اندازهنیستند. هیچ

داری، کل نظام قدرت است. هیچ کس همچون مارکس کل نظام سرمایهواضح 

اند، به چالش نکشیده ها آویزان بودههایی را که به این نظامسیاسی و خرافی، و آن

پردازان حامی سرمایه نیز مارکس حتی در میان نظریه که افکاراست. اما جالب آن

های اخیر و رسوخ کرده است. کم نیستند مقاالت اقتصاددانان متعارف که در سال

اند داری پرداخته، با رجوع به مارکس به نقد سرمایه2۰۰۸دنبال بحران اقتصادی به

فرانس ساالنه داوُس، )البته نه برای گذر از آن بلکه به امید اصالح آن(. حتی در کن

هایی در این زمینه ایراد شد. از ی سرمایه، نیز سخنرانیترین اندیشکدهاین بزرگ

مانیفست »های این اقتصاددانان تهیه ترین ابتکارکنندهترین و سرگرمجالب

داری بود، که با ابراز پیکر سرمایههای غولتوسط دو استاد و مشاور شرکت« کنشگران

دَه »داری خواستار اصالحاتی در این نظام شدند، و به شیوه نوشت سرمایهنگرانی از سر

خود را طرح کردند، و « دَه اقدام»ها، مانیفست کمونیست و با تغییر دادن آن« اقدام

هم با اشاره به  فایننشال تایمز«. کنشگران جهان متحد شوید!»در آخر هم نوشتند 

امروز کارل مارکس چه »را تحت عنوان  ی آنهادویستمین سال تولد مارکس، مقاله

 [۱۴منتشر کرد.]« نوشت؟می

شود، رد و تردید در مورد افکار و نظریات مارکس تنها به دشمنانش محدود نمی

شود. خواندن مارکس ودر میان بسیاری از هواداران گذشته و حال او نیز دیده می

های مارکس ست. نوشتهخاطر پیچیدگی مطلب و زبان نویسنده ، کار ساده ای نیبه

های اش چند بعدی و مملو از اشارات و مفاهیمی ازعرصههمچون ذهن پیچیده

های مختلف است. برتل اولمن در فصل اول کتاب گوناگون دانش بشری، و زبان

 ۱۹۰2کند که در از ویلفردو پارِتو، فیلسوف و اقتصاددان ایتالیایی نقل می بیگانگی

ها را هم پرنده ببیند و تواند آناند؛ فرد میس همچون خفاشهای مارکواژه»گفته بود 
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شناسان معاصرجهان است، ترین مارکساولمن، که خود یکی از برجسته«. هم موش

توان داشت. مسأله ای عمیق تر از این برداشت نمیگوید که هیچ مشاهدهمی

درک  تواندجاست که از یک سو خواندن مستقیم مارکس آسان نیست و میاین

یی کردن متون، و یا «الفبا»نادرستی را منتقل کند، و از سوی دیگر ساده کردن و 

 قادر نیز — مسلط و متداول یشیوه –ای پیروان تاریخی او ی انتخابی به پارهمراجعه

 .سازد منتقل اشکلیت در را نویسنده نظر نیست

ی مارکس مقابله دِرام زندگی»گوید که جرولد سیگِل در مرور زندگی مارکس می

تئوری و واقعیت، تفکر و جهان هستی بود. این مبارزه ای بس قدرتمند بود، چرا که 

که هر دو قهرمان داستان گرفت، و نیز آنصحنه نمایش آن کُل تاریخ بشر را دربر می

 عمیق تعهد به ملبس همسانی طوربه – واقعی یتجربه و خردمند بینش یعنی –

 «ی سرافرازی مارکس بود.هد دوگانه هم تنگنا و هم مایهعت این. بودند مارکس

[ بالزاک را می ۱۵«]شاهکار ناشناخته»مارکس داستان  ۱۸6۰ی در اواخر دهه

را بخواند. پُل الفارگ در خاطرات « شاهکار»کند که این خواند و به انگلس توصیه می

استان کوتاه کند که مارکس سرنوشت خودش را در این دخود از مارکس اشاره می

ای است که ده سال مدام روی شاهکاری  دید. این اثر داستانِ نقاش نابغهبالزاک می

کند، و سعی دارد تصویری را که در ذهنش شکل کس آن را ندیده کار میکه هیچ

وقفه به آن طرح و رنگ اضافه درپی و بیگرفته بر روی بوم نقاشی پیاده کند. اما پی

ی نهایی این اثر، انبوهِ پرحجم و پرآشوبی از دهد. نتیجهغییر میرا تکند و یا آنمی

چه که را دقیقاً با آنمشخص است، اما خود نقاش آنهای ناروشنو رنگ و سایه طرح

داند، دوستانش را که بیند. زمانی که تابلو را آماده میاش بوده منطبق میدر ذهن

ها در اولین کند، و آند به کارگاه دعوت میها در انتظار دیدن شاهکار نابغه بودنمدت

تر شدن از زوایای بینند، و با دقیقها چیزی نمیها و خطی رنگنگاه در آن همهمه

های رنگ پنهان شده در نظر مختلف نمایی از بخشی از تصویری را که در زیر الیه

این «. بینممی بینم،من او را می»زند، کنند. نقاش بزرگ با تأثر فریاد میمجسم می

داستان الاقل با فرایندی که مارکس در نوشتن کتاب سرمایه طی کرد همخوانی دارد، 

کند، تابلو را )و البته نه با پایان آن داستان که نقاش دوستانش را از کارگاه بیرون می

کرد تصویر کامل را میرد(. مارکس هر زمان که فکر میسوزاند، و خود از اندوه میمی
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شود، اما زودی آماده میداد که متن به کرده به انگلس و ناشر خبر می منعکس

شد که باید چیزی را به آن اضافه کند یا تغییر دهد. و این ای بعد متوجه میلحظه

« چهارم»که چرا مارکس نتوانست جلد دوم و سوم )و بود. اینسرمایه فقط جلد اول 

علت ها کار کرده بود، آماده کند، هم بهنآ روی هم قدرآن که را( جلد سه در خود –

وسعت و عظمت مباحث ، هم مشکالتی که در زندگی با آنها مواجه بود، هم وسواس و 

چه که اش می دید و آنچه که در ذهنگیری مارکس، و هم تفاوت میان آنسخت

 توانست روی کاغذ بیاورد.می

ای متفاوتی از متون هناچار به خوانشاست که این کلیت پیچیده به واضح

کند، و تر درک میتر باشد متن را بیشتر و خبرهانجامد. هرچه خواننده پیچیدهمی

زیر سؤال می کِشد. گرامشی از هایی از آن را بهرود، و یا بخشحتی از آن هم فراتر می

پرادازان مارکسیست بود که بر نقش خواننده تأکید کرد. مشکل بزرگ اولین نظریه

ی تعبیر و تفسیرها و این بوده که بخش اعظم طرفداران مارکس، با واسطهالبته 

نام او در های بزرگی که بههای دیگران، به ویژه در رابطه با انقالبیونِ انقالبخوانش

اند، و بسیاری شده« مارکسیست»روسیه، چین، ویتنام، کوبا، و دیگر کشورها رخ داده، 

شکل یک جزم مذهبی درک کرده و ارکسی را بههای دست دوم دید ماز این خوانش

ها و معنی انکار اهمیت و نقش فراوان این انقالبوجه بههیچکنند. این گفته بهمی

ها باید گرفت نیست. در های آنهایی که از دستاوردها و شکستها، و درسرهبران آن

این حد گسترش ها رخ نداده بود، چه بسا دید مارکسی هم تا واقع اگر این انقالب

جا مقابله با این تفکر است که گویا مارکس و دیگر بزرگان یافت. تأکید در ایننمی

ها کافی است که به آن اند، و مارکسیستتاریخِ مارکسیسم جواب همه چیز را داده

 کتب مقدس مراجعه کنند.

توانست و نه مدعی آن بود که همه اش نه میرغم عظمت خِرد و دانشمارکس به

ای بود که شناسیچیز را درک و تحلیل کرده است. چنین ادعایی مغایر تفکر و روش

[ تبدیل ۱6خودش بنیان کرده بود. )در جای دیگری به متد مارکس پرداخته ام.( ]

ترین ضربه را به آن وارد آورده است. دید مارکسی به یک دستگاه جزمی بزرگ
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 ساس تحلیل شرایط مشخص طرحهای خود را بر امارکس با وسواس علمی نظریه

 کرد.ها تجدید نظر میکرد و با تغییر شرایط در آنمی

زمان گاه با قاطعیت ی خود بود، وبا درک علمی آنعالوه، مارکس محصول زمانهبه

 مادی تحول …»گوید که می۱۸۵۹داد. مثال در پیشگفتار بیش از حدی نیز نظر می

 دانشِ با «…توان تعیین کردعلوم طبیعی می دقت با را … تولید اقتصادیِ شرایط

 موضوع که طبیعی علوم با تواننمی را اقتصاد جمله از اجتماعی علوم تنها نه امروزی

 دیگر عبارتبه ـ کرد مقایسه است، مکانیکی و ارگانیک روابط و اشیا شانبررسی

ط اجتماعی را بروا و شناختیروان انسانی، رفتار ترسیال و تر پیچیده سطح تواننمی

های مکانیکی و نباتات و غیره تقلیل داد ـ بلکه علوم طبیعی نیز آن به حد سطح نظام

 صحبتی نیست.« علوم دقیقه»موردنظر را نیز ندارند. به بیان دیگر امروز از « دقت»

، از آن «شرق»ی دیگر مربوط به دانش مارکس از دنیای غیر اروپایی به ویژه نمونه

تر مبتنی بر دیدگاه مسلط عثمانی و ایران است که بیش جمله هند، چین،

نقد در آثار مارکس از زمان « دِسپوتیزم شرقی»اش بود. بحث اورینتالیستی زمانه
ی نقش ها بعد در مجموعه مقاالتی که او دربارهطرح شد. سال ی حق هگلفلسفه

نوشت، دلیل می نیویورک دیِلی تریبیونامپریالیسم انگلیس درهند و چین برای 

قلمداد کرد که جوامع ایستای آسیا را اساساً از « ی تولید آسیاییشیوه»را وجودی آن

های بومی در کرد. مارکس ضمن اشاره به غارت و نابودی صنایع و نهاداروپا متمایز می

های ، صرفاً تاریخ یورش«اگر تاریخی هم داشته باشد»هند، با این برداشت که هند 

مسئله این نیست که آیا انگلستان حق دارد هند »گوید ام دیگر بوده، میپی در پی اقو

دهیم هند توسط ترکها، می را فتح کند یا نه، بلکه سؤال این است که آیا ما ترجیح

ی استعمار «مأموریت دوگانه»او به «. هاشود، یا انگلیسی ها فتحها، یا روسایرانی

 سازی نابود –بی، و دیگری نوسازی یتخر یکی…»کند که، انگلیس اشاره می

 بحث[ ۱۷.]بود «آسیا در غربی یجامعه یشالوده ریزیِپایه و آسیایی، یجامعه

جلد  سرمایهو  گروندریسه در مارکس بعدی هایبحث اساس آسیایی تولید یشیوه

های او در مورد جنگ کریمه ی حجیم مقاالت و نامهاول و سوم قرار گرفت. مجموعه

برانگیز مطالعات و رغم وسعت تحسینها اشاره شد، نیز بهاال به آنکه در ب

 محور داشت. -هایش، درکی اروپاپژوهش
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داری و وقوع انقالب از آن مهم تر انتظار مارکس نسبت به سقوط سریع سرمایه

سوسیالیستی زودرس بود. در مقاطع مختلف وقوع انقالب را محتمل می دید، و در 

ها داشت. از آن های انقالبی امید زیادی به پیروزی آنیا حرکت ها ودوران انقالب

(، احتمال انقالب ۱۸۴۹، احتمال بحران و تکرار انقالب ) ۱۸۴۸های اند، انقالبنمونه

(. مارکس اما شهامت این را ۱۸۷۱، و سرانجام کمون پاریس )۱۸۵۷بعد از بحران 

 ۱۸۴۸های آن برخورد به انقالب یداشت که نظر خود را تعدیل یا اصالح کند. نمونه

ها بعد نوشت که انتظار ما از وقوع یک انقالب در فرانسه و آلمان بود. انگلس نیز سال

ترین تغییر نظر در مورد نادرست بود. اما برجسته ۱۸۴۸سوسیالیستی در مقطع 

حتی سوسیالیستی ۱۸۸۱طور که در باال اشاره شد، در کمون پاریس بود که همان

 را رد کرد.نبودن آ

ی مارکس )و انگلس( در مورد تأثیر تحوالت دوران بینانهتصورات بسیار خوش

های بین مردم های ملی و خصومتتفاوت»که جمله بود ، اینداری نیز از آنسرمایه

خاطر تکامل بورژوازی، آزادی تجارت، بازار جهانی و همسان شدن ]کشورها[ به

شکل روزافزونی در حال از بین رفتن اشی از آن، بهی تولید و شرایط زندگی نشیوه

داری برای داران کشورهای بزرگ سرمایهاست که سرمایه [ واضح۱۸«]هستند.

 گسترش بازار و نفوذ خود مدام در حال مقابله و جنگ بوده و هستند.

های انقالبی اش، در ی باورکه مارکس با همهی جالب توجه اینبا این حال ، نکته

دید، نه دست به تهییج انقالبی می زد، اع و احوالی که شرایط انقالبی را آماده نمیاوض

داد و پیوسته خواستند انقالب راه بیندازند تن میهایی که میو نه به فشارهای تندرو

توان از از جمله می کرد:ی کارگردر آن شرائط تأکید میسازی طبقهبر آموزش و آماده

(، با طرفداران بالنکی در ۱۸۴۹« )ی کمونیستیاتحادیه»روهای  هایش با تندمخالفت

های تندرو فرانسوی بعد از (، با تبعیدی۱۸۵۰« )انجمن همگانی انقالبیون کمونیست»

الملل (، مقابله با طرفداران مازینی در جریان ایجاد بین۱۸۵۱کودتای بناپارت )

(، و سرانجام با ۱۸۷۱های پس از شکست کمون پاریس )(، با تبعیدی۱۸6۴)

 که را کسانی ( نام برد. در مواردی هم برعکس، ۱۸۸۰تندروهای حزب کارگر فرانسه )

 آن ترین مهم که میداد قرار انتقاد مورد دادند نمی نشان خود از را الزم رادیکالیسم
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( ۱۸۷۵ها در گوتا )های آلمان در جریان وحدت با السالیدموکراتانتقاد از سوسیال

 بود.

کرد. برای کس در مواردی نیز نظر متفاوتی را از دیدگاه اصلی خود طرح میمار

اشاره دارد که همراه با تراکم و تمرکز سرمایه، فقر، ظلم و  سرمایه جلد اولنمونه، در 

ی یابد، و به همراه آن شورش طبقهی کارگر افزایش میسرکوب، و استثمار طبقه

بیند، متحد شود، آموزش میتر میداد بزرگای که پیوسته از لحاظ تعکارگر، طبقه

ی چنین شرایطی برای ترین نمونه[ مهم۱۹یابد، اوج می گیرد.]شود و سازمان میمی

تنها کشوری می دانست که شرایط انقالب را تا حد »را مارکس انگلستان بود که آن

ی دهش« ناتوان»ی کارگر جای انتظار از طبقه[ اما وی به2۰،]«زیادی داراست

یعنی ایرلند « خارج»داری انگلیس را از به نظام سرمایه« ی اصلیضربه»انگلیس، 

ی مالکیت بیند. مورد دیگر برخورد به احتمال انقالب سوسیالیستی بر پایهضروری می

( طرح ۱۸۸2ی روسی مانیفست )، بود که در مقدمه«میر»اشتراکی سنتی دِه روسی 

توانست مستقیماً به شکل اشتراکی دِه روسی میشد. سؤال این بود که آیا ساخت 

واالتر مالکیت اشتراکی ارتقا یابد، یا باید از همان فرایند تحول تاریخی غرب گذر کند. 

کنند که اگر انقالب روس نشانی برای انقالب اروپا شود، مارکس و انگلس اضافه می

تواند سیه میمالکیت عمومی کنونی رو»طور که هر دو مکمل یکدیگر شوند، آن

[ در نامه به وِرا زاسولیچ 2۱« ]ی کمونیستی باشد.ی آغازی برای توسعهنقطه

 نوعی امکان چنین گذاری طرح شده بود.[ هم به22(]۱۸۸۱)

های تحوالت نظری مارکس به مباحث مربوط به دموکراسی و ترین نمونهاز مهم

 ی حق هگلقد فلسفهنهای آن را از مقطع شود، که تفاوتنمایندگی مربوط می

(، ۱۸۵۰)ی طبقاتی در فرانسه همبارز(، تا بحث جمهوری بورژوا دموکراتیک و ۱۸۴۴)

« ی حزب کارگر فرانسهبرنامه»(، و ۱۸۷۱) جنگ داخلی در فرانسه کمون پاریس و

که در تمام عمر و تا آخر های دیگر. مارکس با آن[ و مثال2۳بینیم.](، می۱۸۸۰)

بی )در مفهوم مارکسی و نه بالنکیستی( باقی ماند، اما در شرایط اش یک انقالزندگی

های دموکراتیک را نیز طرح آمیز و استفاده از مکانیسمخاصی امکان گذار مسالمت

(، در بحث پارلمانی قانون ضد ۱۸۷2ی الهه )کرد: از جمله پس از کنگره
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های که در نوشته( ۱۸۸۰هایدمان )(، و در نامه به ۱۸۷۸سوسیالیستی بیسمارک )

 [2۴ام.]ها اشاره کردهدیگر به آن

های اساسی مدل عظیم خود را ناگفته و ناتمام گذاشت، که مارکس بسیاری جنبه

داری به سوسیالیسم ها مربوط به چگونگی و فرایند گذار از نظام سرمایهترین آنمهم

« فاز»ری و انتقال از داهای تحول در دوران پساسرمایهکه تا حدی به جنبهبود. با آن

ی چگونگی گذار از ی بسیار پیچیدهپایینی به فاز باالیی کمونیسم پرداخت، مسأله

داری را چه در سطح ملی و چه جهانی نامشخص ی پساسرمایهداری به جامعهسرمایه

های دیگر در مورد طبقات اجتماعی، زنان، کار توان کمبودطور میگذاشت. همین

نیروی کار، طبیعت و محیط زیست، و بسیاری موارد دیگر را طرح  خانگی، بازتولید

 کرد.

کاهد. مارکس و دید اما هیچ یک از این نکات، چیزی از اهمیت مارکس نمی

مارکسی، مجموعه تجارب مبارزاتی که بیش از یکصد و هفتاد سال تحت تأثیر او 

انان، و های وسیع فیلسوفان، اقتصاددها و پژوهشصورت گرفته، و نوشته

ی شناخت شناسان مارکسیست در کشورهای مختلف جهان، بهترین وسیلهجامعه

را در اختیار ما قرار داده های مقابله و گذر از آنداری و یافتن راهی سرمایهجامعه

که کدام مبحثِ طرح شده توسط مارکس در جهان امروز مصداق دارد و یا است. این

نظر باشد، و در واقع چنین هم است. هیچ و اختالف تواند مورد بحثکدام ندارد، می

ی دانش مارکسی نیست که در مورد آن اختالف نظر وجود نداشته مبحثی در پهنه

ی کارگر، داری، نقش طبقهباشد؛ از تئوری ارزش گرفته، تا چگونگی گذار از سرمایه

غیره، انبوه  زیست، دیکتاتوری پرولتاریا، خُرد کردن ماشین دولتی، وزنان، محیط 

عظیمی از کتب و مقاالت در دفاع یا رد این یا آن بخش از نظریه، و بر لَه یا علیه این 

پرداز مارکسیست در کشورهای مختلف نوشته نشده باشد. در این میان یا آن نظریه

( ۱توان از آن دفاع کرد، کلیت دید مارکسی است یعنی: آنچه را که با قاطعیت می

عنوان یک داری هم به( تحلیل او از نظام سرمایه2سی مارکس، شنامِتُد و روش

خواهانه و ( دید عدالت۳ی معینی از تحول جامعه بشری، ی تولید و هم مرحلهشیوه

ی ی تنگاتنگِ تئوری و پراتیک، مبارزه( رابطه۴درک او از رهایی بشر از استثمار، و 
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طبقات و اقشار اجتماعی که از دهی امان در جهت اعتالی سطح آگاهی و سازمانبی

بینند، با هدف گذار به سوسیالیسم. تمامی این داری صدمه دیده و میسرمایه

برآن تأکید  ۱۸۷2گفتار طور که در مانیفست اشاره شده و در پیشها همانحرکت

 گیری شود.هر کشور باید پی« شرایط تاریخی مشخص»شده، با توجه به 
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نقد در سایت  نقد فلسفه حق هگلی ارزشمند کمال خسروی در مورد [ نگاه کنید به مقاله۵]
-ینقدE2%80%8C/درباره%m/2015/09/28https://pecritique.co، اقتصاد سیاسی
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را که برادر زاده رامو [ دیدِرو، از شخصیت های بزرگ فرانسوی عصر روشنگری، کتاب ۷]

طنزی بر علیه مخالفین روشنگری نوشته بود بخاطر مالحظات سیاسی منتشر نکرد، و کتاب 

خود سرنوشت عجیبی یافت. دیدرو بخاطر مشکالت مادی کتابخانه خود را به ملکه کاترین 

روسیه که قصد ایجاد کتابخابه بزرگی در روسیه را داشت، فروخته بود و تا زمان مرگش هم 

ر حقوق می گرفت. پس از مرگش این دستنوشته هم به روسیه منتقل می شود. بعنوان کتابدا

یک روشنفکر روسی نسخه ای از داستان را برای شیللر می فرستد، و او آنرا به گوته می دهد. 

آلمانی ترجمه می کند و هگل آنرا می خواند و پایه ای برای بسیاری  گوته داستان را به زبان 

به دست مارکس    بیگانگی قرار می گیرد. سر انجام دو نسخه از کتاب تحلیل های او ازجمله 

 می رسد و او هم نسخه ای از آن را همراه یادداشت مفصلی برای انگلس می فرستد.
های مختلفی فعالیت کرد، پاره ای را های سیاسی خود در تشکل[ مارکس در طول فعالیت۸]

عهده داشت، و از پاره ای از آنها بدالیل گوناگون  ها را برخود بنا نهاد و رهبری برخی از آن

 ها اشاره می کنم:کناره گیری کرد. در لیست زیر به مهم ترین این تشکل

 - League of Just, later Communist League, Paris, later, London 

 - German Workers Educational Association, London 

 - Communist Correspondence Committee, Brussel 

 - Communist League, Paris, London 

 - German Workers Association, Brussel 

 - International Democratic Association, Brussel 

 - Committee of Public Safety, Cologne 

https://pecritique.com/2015/09/28/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%87%DA%AF%D9%84%D9%90-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3/
https://pecritique.com/2015/09/28/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%87%DA%AF%D9%84%D9%90-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3/
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[۹ ] Marx to Weydemeyer, 19, December 1849, in Karl Marx 

Selected Works ,Oxford University Press, 1977. 

[۱۰ ] Elenor Marx Aveling, Edward Aveling (eds.) ,The Eastern 

Question ,Augustus M. Kelly Publishers, 1969 

[۱۱ ] Karl Marx, Fredrich Engels ,Selected Correspondence ,Progress 

Publishers, 1975, pp. 220-224 .
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1870/letters/70_04_0

9.htm 
، مجموعه آثار مارکس و انگلس، ۱۸۸۱فوریه  22[ نامه مارکس به دومال نیو ون هویس، ۱2]

 6۷ـ 6۵، ص ۴6جلد 

شریک زندگی اش، اِولینگ که او را وارث خود نیز [ اِلِنورمارکس زمانی که متوجه شد ۱۳]

سالگی خود کشی کرد  ۴۳در سن  ۱۸۹۸تعیین کرده بود، با زن دیگری ازدواج کرده، در 
ی کوتاه که حاصل رابطه« فردریک دموت».اِلنور تنها عضو خانواده بود که با نابرادری خود ، 

ی نقشی که در خودکشی با همهی دوستی داشت. اولینگ مارکس با هلن دموت بود رابطه

اش هیچ یک از سپاریتر زنده نماند. در مراسم خاکالنور بازی کرده بود، چند ماهی بیش

اعضاء جنبش سوسیالیستی شرکت نکردند. لورا دختر دوم مارکس به همراه پُل الفارگ 

ترس پیری ساله بود، و از  6۹ساله و پُل  66شوهرش با هم تصمیم به خودکشی گرفتند. لورا 

با آگاهی از »نامه اش نوشت، به زندگی خود پایان دادند. الفارگ در وصیت ۱۹۱۱و ناتوانی در 

اینکه زمانی در آینده آرمانی که چهل و پنج سال از عمرم را وقف آن کردم، به پیروزی 

لنین و همسرش کروپسکایا در « روم.خواهد رسید، با شادی فراوان به استقبال مرگ می

 سپاری آنها در پاریس شرکت کردند.خاک مراسم

 ]۱۴[https://www.ft.com/content/603b3498-2155-11e8-a895-

1ba1f72c2c11 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1870/letters/70_04_09.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1870/letters/70_04_09.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1870/letters/70_04_09.htm
https://www.ft.com/content/603b3498-2155-11e8-a895-1ba1f72c2c11
https://www.ft.com/content/603b3498-2155-11e8-a895-1ba1f72c2c11
https://www.ft.com/content/603b3498-2155-11e8-a895-1ba1f72c2c11
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[۱۵ ] Honore de Balzac, Chef-d’oeuvre, Inconnu, (Unknown 

Masterpiece), 1932. 
http://www.gutenberg.org/files/23060/23060-h/23060-h.htm 

، انتشارات پگاه، روش شناسی مارکس، و کارپایه اقتصاد سیاسی مارکسی[ سعید رهنما، ۱6]

 شده است: . دو بخش این مطلب در پیوند زیر منتشر2۰۱۰
https://drive.google.com/file/d/1qstLqsEgAdlbUodKk980zs-

78C4hyMNc 
 ]۱۸[Karl Marx, Fredrick Engels ,The Communist manifesto ,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manife
sto.pdf 

، ص. ۱۳۸6ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات آگاه، سرمایه جلد اول، [ کارل مارکس، ۱۹]

۸۱۵ 

 .۱۰[ نگاه کنید به پانویس شماره 2۰]

 ]2۱[https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-

manifesto/preface.htm#preface-1882پیشگفتار 

 ،۱۸۸2مارکس و انگلس به ترجمه روسی مانیفست کمونیست،  
 [ نامه به ورا زاسولیچ، 22]

http://hiaw.org/defcon6/works/1881/03/zasulich1.html 
نقد اقتصاد ، جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی»سعید رهنما،  [2۳]

 سیاسی، 

 ۱۹[ از جمله همان ماخذ شماره 2۴]
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وضوح مبتنی بر تضعیف مداوم ساله، بههای پس از جنگ هشتسیاست اقتصادی سال

ی آغاز این فرایند قانون کار ی کارگر ایران بوده است. نقطهی طبقهجانبهو همه

یابی مستقل )و به تبع آن حق اعتراض و تشکلاست که حق  ۶۹مصوب سال 

ی ی تصویب چنین قانونی حذف پیشینی همهاعتصاب( را رد کرده است. البته مقدمه

ی شصت انجام تدریج در طول دههها و سندیکاهای مستقل کارگری بود که بهتشکل

ن بیکاری بحرا ی بحرانی سطح دستمزد،شد. نمود عینی این تضعیف را در سه مسأله

سال، شاهدیم که سطح حداقل  30توان دید. اکنون پس از گذشت و امنیت شغلی می

تر از یک سوم خط فقر است، کشور مداوم دست به گریبان دستمزد در ایران پایین

 ۱۱سال گذشته همواره باالتر از  ۱0بحران بیکاری است حتی نرخ رسمی آن طی 

تر از همه نیز درصد اعالم شده است. مهم ۱۲درصد و در سال گذشته باالتر از 

اتفاق شاغلین در ایران با قراردادهای ی امنیت شغلی است؛ اکثریت قریب بهمسأله

ی برخورداری از حق منزلهموقت مشغول به کارند. البته امنیت شغلی عالوه بر آن به

زای کار بازنشستگی، حق مسکن و دیگر مزایایی است که یک کارگر یا کارمند به ا

بایست دریافت کند، اما پیش از آن به معنای میزان ثبات در جایگاه شغلی خود می

ی کار خود بدان نیازمند است و حق دارد بدون هراس است که فرد شاغل برای ادامه

ی این موارد در دایمی و گسترده نسبت به از دست دادن شغل، کار کند. مجموعه

ی کارگر ایران، امروز تا چه حد در سازد که طبقهخوبی مشخص میسطح کالن به

 زدایی شده است.برآوردن نیازهای اساسی حیاتش تضعیف و توان

گذاری ی سیاستچه در پس چنین تضعیف مداومی جریان داشته، خط یگانهآن

های مختلف اعمال ها با سرعت و شدتها طی تمام این سالکالنی است که دولت

گذاران در ایران سیاست، ۱3۶0ی های بدیل در دههاز حذف گفتماناند. پس کرده

المللی برای ورود به های بینهای سازمانپیچیپیوسته در حال وفق خود با نسخه

معرفی شده و مورد « نولیبرالیسم»هاست تحت عنوان اند که سالبازارهای جهانی بوده

ل پیش که نخستین بار درخواست عضویت نقد قرار گرفته است. از حدود بیست سا

ی برنده( ـ یکی از سه نهاد اصلی پیشWTOایران در سازمان تجارت جهانی)

ی های نسبی دورهسازیِ سرمایه و امپریالیسم مالی ـ ارسال شد تا گشایشجهانی
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، و به WTOپسابرجام، اقتصاد ایران مسیری ناهموار به سمت عضویت دایمی در 

داریِ جهانی طی کرده است. از پنجم خرداد ادغام سراسری در سرمایهدنبال آن، 

داد دراین سازمان پذیرفته شد، باید نشان می« عضو ناظر»عنوان ، که ایران به۱3۸۴

فضایی تولیدی برای »و « ی مواد خام و نیروی کار ارزانکنندهتأمین»که به عنوان 

ریِ جهانی است؛ بدین منظور، دای سرمایه، بازیگر خوبی در صحنه«انباشت 

سازی مداوم نیروی کار، ضمن از بین بردن امنیت شغلی به منظور حذف امکان ارزان

نماید. از سوی دیگر هایی منطقی میهرنوع مقاومت، در چارچوب چنین سیاست

های کالنی که با رویکرد ادغام در اقتصاد جهانی انجام توان در ذیل سیاستنمی

قانون اساسی را نادیده انگاشت. طبق  ۴۴های کلی اصل ی سیاستابالغیهاند، شده

های مادر در دستور کار قرار گرفت. ی شرکتسازی گستردهاین ابالغیه، خصوصی

هایی که مبتالبه مزدبگیران در شرکت مخابرات شد، بیکارسازی گسترده و بحران

ها از یه است. البته واگذاری شرکتی خروار از عواقب اجرای این ابالغمشتی نمونه

صورت گیرد و از این طریق، « ترجیحی»توانست به صورت جانب دولت ازجمله می

مالکیت شرکت میان شاغلین آن تسهیم شود. اما در غیاب هر نیرویی برای اعمال 

ها طوری پیش رفت که تنها ی واگذاری، نحوه«سازی مالکیتعمومی»فشار در جهت 

ها به صورت ی واگذاریها به صورت ترجیحی بود؛ عمدهاز یک درصد آنتر کم

« تعدیل ساختاری»اصطالح به اشخاص حقیقی و حقوقی بود و موجب به« بلوکی»

ی نیروی کار شد. به هرحال پس از برجام نیز ایران دور جدیدی از تالش گسترده

عضو مهم این ارگان  ۶0 ی آن موافقترا آغاز کرد که نتیجه WTOبرای عضویت در 

ها بدون با عضویت دایمی ایران بوده است. روشن است که اجرای سریع سیاست

 تواند داشته باشد.آمدهایی میحضور نیرویی برای دفاع از منافع نیروی کار چه پی

ی کارگر قرار های کالنی که در پس تضعیف طبقهی سیاستعالوه بر مالحظه

ی دستمزد، امنیت وجه به عرصههیچه تضعیف این طبقه بهدارد باید توجه داشت ک

ها همزمان با ی بیکاری محدود نیست. بلکه اجرای این سیاستشغلی و مسأله

ی کارگر انجامیده های دیگری بوده که به مضاعف شدن بحران حیات طبقهبحران

ان و ی درمها شاهد سلب مسئولیت دولت از خویش در عرصهاست. طی این سال

جا با دو دسته بوده ایم. ما در این« سازیخصوصی»ویژه( تحت نام آموزش )به
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ایم اولی که ذکر آن رفت و دومی که در لوای تبلیغ برای سازی مواجهخصوصی

پذیر کردن آن درواقع به واگذاری واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در جهت رقابت

سازی، یا به بیان سازی، کاالییه نوعی پولیترین وظایف دولت انجامیده و بعمومی

ها بوده است، حال آن که تأمین نیازهای عمومی ها در این عرصهبهتر آزادسازی هزینه

همچون آموزش یا درمان از وظایف اساسی دولت است و متضمن مشروعیت وجود 

رمان امکان ها در بخش دکننده. درواقع آزادسازی قیمتدولت به عنوان نهادی توزیع

سازی آموزش )عمومی و ترین نیازها را از نیروی کار گرفته و پولیبرآوردن ضروری

سازد. بدین ی کارگر را از تحصیل و سوادآموزی محروم میتر طبقهعالی( هر روز بیش

ی های اساسی حیات طبقهجانبه را باید به دیگر بحرانهمه« سازیمحروم»ترتیب 

 کارگر افزود.

ی اساسی در این متن مستندسازی یا آشکارسازی وضعیتی نیست که ا مسألهام

کمابیش مشهود است و بسیار از آن سخن گفته شده. سؤال اصلی برای ما این است 

ها حداقل ابزار مشروع سیاسی برای ی کارگر در طول تمام این سالکه آیا طبقه

خویش را داشته است؟ توجه  کم دفاع از حیاتی ایجابی یا سلبی یا دستمداخله

کنیم به هیچ عنوان صرفًا ی کارگر صحبت میجا وقتی از طبقهداشته باشید در این

کنیم که بنا به ای صحبت میکارگر صنعتی درون کارخانه، مدنظر نیست بلکه از طبقه

تعریف چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارد و تنها از طریق فروش نیروی کار 

های ی کارگر بخشی از گروهتواند معیشت خود را تأمین کند. بدین ترتیب طبقهمی

گیرد. ما با طیفی از مردم از معلم و ی متوسط شهری را نیز در بر میموسوم به طبقه

کاری زندگی ثباتهای فکری با بیکارمند تا کارگر شناختی )که از طریق انجام پروژه

ایم، همچنین افرادی که از منظر اقتصاد سیاسی تی مواجهگذراند( و کارگران صنعمی

شوند و در اقتصاد رسمی شغلی ندارند بلکه از طریق ی کار محسوب میارتش ذخیره

گذرانند را باید بخشی از این طبقه رسمی زندگی میفروشی و اقتصاد غیردست

دیگر این که ی حساب کرد. صحبت از طیف وسیعی از مردم یک کشور است. نکته

ترین سطح ها )حداقل در پایینوقتی از ابزار مشروع برای مداخله در سیاست گذاری

کنیم، بحث ما اقتصادی نیست بلکه یعنی دفاع از معیشت روزمره خویش( صحبت می
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مشخصاً جهان سیاست و امر سیاسی را موضوع خود قرار داده است. از همین مدخل 

ها از داشتن حزب برای رویم. کارگران در تمام این سالبه سراغ سوأل اصلی خود می

توان روی مواردی اند. البته که میهای کالن محروم بودهگذاریمداخله در سیاست

ورزی این دست گذاشت؛ اما سیاست« حزب اسالمی کار»و یا « ی کارگرخانه»چون 

د عماًل در خدمت تثبیت انهای حیات خویش گرفتهدو نهاد و مواضعی که در سال

ی کارگر و نیز مشارکت در سرکوب اعتراضات وضع نابرابر موجود به ضرر طبقه

 ها بوده است.ی آنکارگری مستقل از بدنه

یابی مستقل صورت گرفته در غیاب ها هر کجا اقدام به تشکلدر طول این سال

ی مجمع عمومی و ی عمومی همراه، و موانعی حاکمیتی برای برگزاریک بدنه

ی آن انتخابات تشکیالتی، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شده است. نمونه

تا امروز تمامی  ۸۴سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که از سال 

ی آن مداوماً در بازداشت یا زندان یا زیر احکام سنگین قضایی مؤسسان و هیأت مدیره

ترین حق یسندیکای شرکت هفت تپه است که امروز برای بدیهاند. مورد دیگر بوده

تنهایی و در کند و باز بهریافت چندین ماه دستمزد معوقه اعتراض میخویش یعنی د

شود. دستگیری و زندانی کردن کنشگران میها سرکوب غیاب همراهی دیگر گروه

سازی آموزش کانون صنفی معلمان که برای حقوق معلمین و جلوگیری از کاالیی

ی سیستم را با هر نوع تا مواجهه دهدی دیگری به دست میکنند نیز نمونهمبارزه می

های ی فعالین صنفی دانشجویی که طی سالیابی ببینیم. بازداشت گستردهتشکل

اند تا جلوی سازی آموزش مقاومت کردههای پولیاخیر در مقابل سیاست

گسترده از تحصیالت عالی گرفته شود خود مشت دیگری از این « سازیمحروم»

یابی بینیم که با سرکوب سیستماتیک هر نوع تشکلترتیب می خروار است. بدین

یابی از تر اجتماعی با حق تشکلی وسیعمستقل از سویی و عدم همراهی کافی بدنه

ی کارگر ابزاری حداقل نیز برای دفاع از خود نداشته است؛ درنتیجه سوی دیگر، طبقه

ایم که پیش از هر نده در کشور بودهها شاهد اعتراضات و اعتصابات پراکتمام این سال

ی چندین ماه عدم دریافت حداقل چیز نشانگر کارد به استخوان رسیدن در نتیجه

ی دهندهدستمزد بوده است. البته که رکوردزنی این اعتراضات در سال اخیر نشان

بحرانی بودن وضعیت حیاتی این طبقه و شدت رسیدن کارد به استخوان بوده است. 
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هایی که منجر به چندین گذاریعموم این اعتراضات به جای تغییر سیاست سرکوب

ماه حقوق معوقه و گرسنه ماندن کارگران شده است بار دیگر نشان تأییدی بر تضعیف 

ی کارگر و سلب هر نوع ابزار از او برای اثرگذاری در سرنوشت و حداقل وضعیت طبقه

ها اعتراضات و عدم تغییر سیاستمعیشتی خویش است. این شدت تضعیف، سرکوب 

های مردمی گروه ۹۶رساند که در دی ماه در این خصوص کار را به جایی می

های رادیکال سیاسی سرعت با درخواستهای اقتصادی خود را بهاعتراضات با ریشه

تنیدگی سیاست و اقتصاد نمود زنند. درست در این نقطه است که شدت درهمگره می

یابد. از همین نقطه قصد داریم بازگشتی انتقادی به یکی از مفاهیم اساسی عینی می

داشته باشیم؛ در ادامه دلیل بازگشت به « دموکراسی»سیاست در جهان امروز یعنی 

 دهیم:این مفهوم از دل این وضعیت را توضیح می

، ما همواره از زبان «ی مدنیجامعه»و چیرگی گفتمان  ۱37۶درپی دوم خرداد 

مطالبات مدنی/ »ای هستیم تحت عنوان ها شاهد دوگانهروشنفکران و نیز در رسانه

به این ترتیب مطالباتی از «. مطالبات سیاسی/ مطالبات معیشتی»یا « مطالبات صنفی

و « مشمول بیمه شدن»، «پرداخت دستمزدهای معوقه»، «حل معضل بیکاری»قبیل 

در قیاس با مطالباتی « نین مطالباتیحق داشتن انجمن یا تشکلِ مستقل پیگیر چ»

، غیرمترقی شمرده «دادرسی عادالنه»، «آزادی از زندان»و « حق آزادی بیان»چون 

 شوند.نامیده می« مدنی-پیشا»شده و به نوعی 

سازی، اعتراضات کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه در متأثر از این دوگانه

آید که عزم کنشگرانش ل، کُنشی به شمار میراستای برآورده شدن مطالبات نوع او

به محاق رفتن آزادی »و « فاشیسم»و « پوپولیسم»ای از عروج شان نشانهبرای تحقق

ی کسانی قرار شود. به این اعتبار آنان را در زمرهدرنظر گرفته می« و دموکراسی

ی درک دغدغه شان مجالی برایگرایانههای معیشتدهند که تو گویی دغدغهمی

 آورد.وجود نمیی بشریت و تمدن و فرهنگ در ایشان بهآزادی و دموکراسی و آینده

گر به مداخله« سیاسی»چه بیش از هرچیز اهمیت دارد غیاب نیروهای اما آن

ی مداوم به حیات این طبقه بوده است. دقیقاً به این نفع نیروی کار در وضعیت حمله

ایم که نیازمند خوانشی سیاسی دانیم و بر آنا صرفًا اقتصادی نمیمعناست که مسأله ر
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آمدهای خطرناکی تواند پیاست. چراکه تقلیل مسأله به موضوعی صرفاً اقتصادی می

گری برای به دنبال داشته باشد؛ از جمله رواداری نسبت به نوعی دیکتاتوری یا نظامی

 گیرد.های حاکم را مطلقاً نادیده میحل مسأله. چنین خوانشی سازوکارها و ساختار

مسأله از دید ما از آن رو سیاسی است که ضرورت دارد نیروی کار از طریق 

ها به نحوی که منافع این طبقه را یابی بر سوگیری سیاستمداخله در قدرت و تشکل

هایی که حیاتش را با لحاظ کنند اثر گذارد یا حداقل توان دفاع در مقابل سیاست

کنند داشته باشد. دقیقًا از همین نقطه بازگشت مجدد به مفهوم حران مواجه میب

شود. چرا که وضعیت دموکراتیک در تعریف به موقعیتی معنادار می« دموکراسی»

خواسته در سیاست -های مختلف مردم بتوانند خودارجاع دارد که در آن طیف

شان تأثیر ود شرایط اجتماعیمشارکت کنند و این مشارکت به شکلی عملی بر بهب

 بگذارد.

تعبیری صوری ارایه و به تبع آن « مشارکت»هاست از متأسفانه سال

شود. کسانی که خود را هوادار مشارکت به صندوق رأی فروکاسته می« دموکراسی»

کنند و بدین ترتیب زمانی نمایانند، صندوق رأی را محل نزاع معرفی میمردمی می

ان هرگونه مشارکت، اثر گذاری و حتی دفاع از حیات خود را در مقابل که مردم امک

ی الگوی های بد یا بدتر به مثابهاند، انتخاب بین گزینهها از دست دادهسیاست

توانند اثر شود، در حالی که در واقعیت نمیمشارکت دموکراتیک به آنان تحمیل می

های رأی ببینند. به همین را در برگهخواست خود یا حتی توان دفاع از حیات خود 

به مفهوم دموکراسی صحبت نمود و تا حد « انتقادی»دلیل است که باید از بازگشت 

 ممکن به این مفهوم مجدداً معنایی حقیقی بخشید.

 های مختلف مردم در سیاست باشد،باری اگر دموکراسی مشارکت اثرگذار طیف

های مردم یک کشور است از تمام ن گروهتریپس وقتی یک طبقه که شامل گسترده

ی ایجابی یا سلبی، یا حتی دفاع از معیشت ابزارهای مشروع خود برای مداخله

شود باید پیشاپیشِ هر نظرگاهی درخصوص بحران وضعیت ید میخویش، خلع

اقتصادی آن طبقه، یک امر مسلم سیاسی را لحاظ داشت: غیردموکراتیزه بودن فضای 

آن تحمیل نهادهای صوری برای پرکردن خألها. در چنین وضعیتی،  کار و به جای

 شود.های معیشتی آن طبقه با نقد از منظر دموکراسی آغاز مینقد وضعیت و بحران
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های صنفی، در نظر بگیرید که سندیکاها، کانون برای تصور بهتر موضوع،

ی داشته باشند و گیرشوراهای صنفی و غیره طی سازوکاری دموکراتیک امکان شکل

طور مؤثر کند بهشان را تهدید میهایی که حیاتبتوانند حداقل در مقابل سیاست

ها مداخله گذاریبگویند، همچنین حزبی کارگری را تصور کنید که در سیاست« نه»

هایی که طی یک فرایند ها و ورشکستگیکند. در این صورت چه میزان از واگذاریمی

دهند امکان تکرار دارند؟ چه میزان انباشت مبتنی بر رانت در یک رخ می پر از فساد

سوی ماجرا مجدداً رخ خواهد داد؟ تا چه حد امکان خواهد داشت فرایندهای مبتنی 

ترین میزان شفافیت برای عموم، در بر گردش مالی در فضایی به شدت مبهم و با کم

ترین ترین و البته مبناییع حداقلیها درواقجریان باشد؟ توجه داشته باشید این

یابی ای دموکراتیک، با لحاظ حق تشکلها برای در دستورکار قراردادن جامعهفرض

جا هنوز با تصور جامعه ای رها از گذارند. در اینگسترده و عمومی، در اختیار می

لوژیک یا جانبه در زیست مادی، ایدئواز انقیاد همه« آزاد»مناسبات استثمار و و 

کنیم که امکان هایی صحبت میترین سازوکارسیاسی طرف نیستیم بلکه از حداقلی

تواند با ای که میکنند؛ دموکراسیها را ممکن میاثرگذاری دموکراتیک بر سیاست

ها و نهادها به شاغلین و مشارکت کنندگان در ها، شرکتواگذاری مالکیت کارگاه

ای است که برخی شد( تقویت شود. این نوع واگذاری مسأله ها )چنانچه گفتهآن

حل بخشی از بحران اند و راهاقتصاددانان منتقد در ایران از پیش بر آن تمرکز کرده

امروز نیروی کار دانسته اند و نیز به صورت انضمامی در مقطعی سندیکای شرکت 

 هفت تپه آن را به عنوان خواست خود مطرح ساخته است.

ضروری « دموکراسی»فشردن بر مفهوم ر روی امروز بیش از همیشه پایبه ه

یابی و اما طبیعتاً با نگاهی پویا و با دیدن پیوند بنیادی این مفهوم با حق تشکل است،

هاست )چه درمحیط ها به سمت آنترین حمالت سیاستهایی که بیشاعتراض گروه

رانی خود را طرفدار دموکراسی و کار و چه خارج از آن(. پس اگر هنوز روشنفک

اش توجیه وضع موجود دانند )و نه روشنفکر ارگانیک قدرت که وظیفهشدن میمردمی

ویژه در سطح عام به« یابیحق تشکل»شان دفاع از است( شاید پیش از هرچیز وظیفه

 یابیهای طردشده از قدرت است. بدین معنا حق تشکلدر فضای کار و در بین گروه
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عنوان حق صرفاً صنفی موضعی و محدود به چنان که تا امروز لحاظ شده، بهنه آن

ای عمومی در راستای دموکراتیزه شدن عنوان مسألههای کاری خاص، بلکه بهگروه

 شود.فضای سیاسی طرح می
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مارکس خوانده « تجدید حیات»چه دویست سال پس از تولد مارکس، در بستر آن

 ( نزد آنانی1شود، تأثیر نقد وی از سرمایه اکنون به همان عظمت همیشگی است.)می

چه فرانسیس فوکویاما ای ناشی از آنکه باور کردند با فروریزی دیوار برلین، حادثه

سادگی مرده بود، این تحول بدون تردید خوفناک نامید، مارکسیسم به« پایان تاریخ»

 (2است.)

چه وی کار، در خالل آن، یوزف شومپیتر، اقتصاددان بزرگ محافظه1942در 

 خودش خوانده بود، نوشت:مارکس در زمان « تجدیدحیات»

های ذهن یا خیال بعد از اندک زمانی که از ساعتی بعد از شام حیاتِ اغلب آفریده

فروغ رسد. اما برخی چنین نیستند. گاهی بیکشد به پایان میتا یک نسل طول می

ها همچون عناصر ناشناختنی گردند، اما بازگشت آنکنند، اما بار دیگر بازمیجلوه می

شان که مردم های مشخصفرهنگی نیست، بلکه با پوشش یکتا و نشانمیراث 

توانیم های ذهنی را میگردند. این آفریدهتوانند ببینند و لمس کنند، بازمیمی

های سترگ بخوانیم ـ نقصِ این تعریف نیست که سترگ بودن و درستی اندیشهبه

ک قرار دهیم، تردیدی نیست که زند. اگر این معنا را مالزنده بودن را به هم پیوند می

 (3این گفته برای پیام مارکس مصداق دارد.)

علوم اجتماعی مارکسی که « زنده بودن»و « سترگ بودن»خواهم گفت که 

گوید اساساً ناشی از منطق درونی آن به مثابه شکلی از پژوهشی علمی شومپیتر می

مثابه یف مارکس بههای ایدئولوژی مسلط برای توصکران است. برخالف کوششبی

نقد »کران بودن اندیش، جبرگرا و بسته، دقیقاً بیناپذیر، جزممتفکری انعطاف

ای که در ذات خود انکار کرانگیـ بی« چه موجود استی ]وی[ از هر آنرحمانهبی

( این 5ی لیبرالی است ـ دلیل قدرتمند ماندن ماتریالیسم تاریخی است. )نظریه

ان در توان دایمی مارکسیسم در نوسازی خودش با گسترش توکرانگی را میبی

شود تنیده میای درهمدر جهانی که به شکل فزاینده محتوای تجربی و نیز نظری

 ( 6مشاهده کرد.)

هاست که اغلب متفکران انتقادی ـ کرانگی ماتریالیسم تاریخی را مدتاین بی

ای برای استمرار بینش دهاند و شالومارکسیست و نیز غیرمارکسیست ـ دریافته

دیالکتیکی توسط متفکران انقالبی مانند والدیمیر ایلیچ لنین، رزا لوکزامبورگ، آنتونیو 
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آثار ی مجموعهی گذشته، پروژهگرامشی و چه گوارا بوده است. اما در چند دهه

های مارکس و فردریک نوشتهمارکس ـ انگلس )مگا(، که صرف انتشار کلّ دست

تر برای پژوهشگران روشن ساخته کرانگی تفکر مارکس را بیشاست، بیانگلس شده 

بیش از هر زمان دیگری در گذشته بر ناتمام بودن نقد مارکس « مگا»( ابتکار 7است.)

تنها ناتوانی یک شخص منفرد را آمدی که نهاز اقتصاد سیاسی تأکید کرده است ـ پی

ی گوهر دهندهدهد، بلکه نشانای نشان میی گستردهبرای تکمیل چنین پروژه

پایان تاریخی و تجربی است ماتریالیستی ـ علمی پروژه است که مستلزم پژوهش بی

 اش کرد.های فراتاریخی فشردهتوان با تحمیل انتزاعکه نمی

ی سه سطح از ناتمامی است: یکم، خود سرمایه، چون دهندهکار مارکس نشان

رکس منتشر شد و مجلدهای دوم و سوم را تنها نخستین مجلد در زمان حیات ما

های متعددی از نوشتههای مارکس ویرایش کرد )دستنوشتهانگلس برمبنای دست

شود(؛ دوم، نقد نقد اقتصاد سیاسی وی وجود داشت که شامل پانزده جلد در مگا می

کلی وی )سرمایه قرار بود فقط نخستین جلد از شش کتاب باشد، شامل مجلداتی در 

ها(؛ و مالکیت ارضی، کار مزدی، دولت، تجارت خارجی، بازار جهانی، و بحران مورد

شمار اش فراتر از نقد اقتصاد سیاسی که مدلول آن گاهی تاریخیسوم، کل پروژه

( عالوه بر آن، 8اش از تاریخ جهان شامل بیش از هزاروپانصد صفحه بود.)گسترده

خود به جای نهاده که شامل مارکس بیش از دویست دفتر یادداشت مهم از 

های ی گستردگی پژوهشدهندههایی برگزید از نویسندگان دیگر است که نشانقطعه

شناسی، علوم طبیعی و ریاضیات. ی علوم اجتماعی، تاریخ، انساناوست و دربردارنده

ها بعد از انتشار سرمایه تکمیل شد و از تالش مارکس برای گسترش بسیاری از این

ویژه از طریق دربرگیری علوم طبیعی، پرده های گوناگون، بهدر حوزه اشتحلیل

 دارد.برمی

ی ناکاملی است که طیف ی گستردهچه از مارکس باقی مانده مجموعهبنابراین آن

دهد که وقتی کار انگلس نیز به آن افزوده ای از مطالعات علمی را بازتاب میگسترده

پژوهشگرانی که با انبوه مواد وی مواجه شدند شود. برای تر میشود بسیار حجیم

خود بر سهمی بر  1859گفتار طور که در پیشجالب توجه است که مارکس همان
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در نظر « اصول راهنما»عنوان نقد اقتصاد سیاسی اشاره کرد، مفاهیم نظری خود را به

آزمایی است. مطالعات وی گرفت، نه اصول پیشینی که صرفاً در انتظار راستی

های موقتی وی ی ضرورت دگرسانی دایمی از فرضیهدهندهای است که نشانگونهبه

پایان لحاظ علمی بیهای مارکس به( یعنی پژوهش9در پرتو شواهد متغیر است.)

 ناپذیر آغاز شده باشد.که از مبانی انعطافاست، ولو آن

در کتاب 1990 یسرشت ناتمام سرمایه، مایکل لبوویتز را بر آن داشت تا در دهه

سویگی در تحلیل ی کار مزدی یکشده دربارهفراسوی سرمایه بگوید مجلد گم

کند که رفع آن مستلزم بازسازی رادیکال نظرات وی از منظر اقتصاد مارکس ایجاد می

( همین اواخر برخی دیگر مانند مایکل هاینریش 10سیاسی کار مزدی است.)

های انتهای پژوهشز سرشت ناکامل و بیا« مگا»اقتصاددان آلمانی و پژوهشگر 

ی نرخ سود را به پرسش مارکس بهره برده تا جایگاه نظری قانون گرایش کاهنده

ی نرخ سود ( ریکاردو بالفیوره، اقتصاددان ایتالیایی، مفهوم گرایش کاهنده11گیرد.)

مثابه خطی و محدود، که بهبینی تجربی تکعنوان یک پیشنزد مارکس را نه به

های مارکسی بحران به آن مربوط تفسیر کرد که تمامی نظریه« های بحرانفرانظریه»

های اخیر و تحلیل وی از ی پولی مارکس در سال( این درک تازه از نظریه12است. )

ی )در زمینه« ی تبدیلمسأله»اصطالح شکل ارزش به پژوهشگران امکان داده تا از به

رکسی( فراتر بروند، چراکه روشن شده که این ارتباط ارزش و قیمت در طرح ما

اصطالح مسأله برخاسته از ناکامی در درک گسست انقالبی مارکس از اقتصاد به

های نوشته( در عین حال متفکران دیگری از دست13کالسیک ریکاردویی است. )

 اند تا اکتشافات بعدی مارکسی مارکس بهره بردهتازگی منتشرشدهمنتشرناشده یا به

 (14ی مسایلی مانند اکولوژی، جنسیت و امپریالیسم را عنوان کنند.)درباره

اند. تأثیر ی مارکسی نقش داشتهی شتابان کنونی نظریهها در توسعهی اینهمه

ی ی پروژهی مارکس که در آخرین مرحلههای برگزیدهانتشار دفترهای یادداشت متن

انتشار مکاتبات مارکس و انگلس برای  شود شبیه نقش مهمی است کهمگا منتشر می

تصویر »طور که لنین شرح داده، در این مکاتبات های قبلی ایفا کرد. هماننسل

ی که دربردارنده« شود،غایت غنی مارکسیسم آشکار میمحتوای نظریِ به

ترین )در مقایسه با ی تازهدربرگیرنده»ست، که «های آنهای آموزهترین جنبهمتنوع»
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( دقیقاً این تأکید بر 15ترین و دشوارترین نظرات است.)تر(، مهمت قدیمینظرا

تر و دشوارتر تحلیل مارکس )و انگلس( ـ که در سرشت ناتمام های متنوع، تازهجنبه

شود که به پژوهش برمبنای آن آشکار است ـ امروز منبع بینش و الهامی می

انجامد. بنابراین اکنون یرویکردهای جدید و خالق به ماتریالیسم تاریخی م

شود که گوهر علمی ی قوتی در نظر گرفته میبودن میراث فکری مارکس نقطهناتمام

 سازد.ماتریالیسم تاریخی را بیش از هر زمان دیگری در گذشته روشن می

بودن نقد مارکس و بنابراین ضرورت بازسازی و گسترش آن با این حال اگر ناتمام

ی مارکس در گیرد، احیای نظریهای مورد تصدیق قرار میاکنون به شکل گسترده

کرانگی نظری رویکرد کلی مارکس به های علمی، صرفاً تأکیدی بر بیزمینه

و تاریخ است. از این روست که تحقیقات فکری وی چنان دیالکتیک، ماتریالیسم 

مسیری »ی مارکس مشهور است که که این گفتهفرسا و گسترده بود ـ کمااینطاقت

( مارکس در تقابلی کامل با گئورگ ویلهلم 16«)شاهانه به سوی علم وجود ندارد.

هگل معتقد بود که شکل دیالکتیکی بازنمایی دقیقًا به سبب این واقعیت محدود 

مثابه بودنِ کامل ناممکن است ـ که روابط دیالکتیکی را باید بهشود که بستهمی

گاه قابل کرانه است و هیچگرفت که خودش بیهای درونی یک کلیت در نظر میانجی

تحویل به دوری ازپیش تصورشده یا منطقی فراتاریخی نیست. بنابراین تحلیل 

هایی معنادار مستقل از پژوهش تاریخی ـ ی پاسختنهایی قادر به ارائهدیالکتیکی به

تجربی نیست. به همین ترتیب، مارکس از نخستین کسانی بود که کشف کرد که 

کند و از هر بسته بودن یا های باز را طلب میانداز نظری سیستمتریالیسمْ چشمما

کرانه ذاته بیکند. نزد مارکس، تاریخ خود بهگیر ممانعت میشمول همهقوانین جهان

 (17«)ی سرشت انسانی.تمامی تاریخ چیزی نیست مگر دگرسانی پیوسته»است: 

ی کامل توان ارزشمندی دامنهمی ی نقد مارکسکرانهتنها با درک سرشت بی

شکلی غیرقطعی و در حواشی تمامی دریافت ـ مواردی که اغلب بههایش را بهپژوهش

شود. این مرزهای منعطف در تحلیل تاریخی ـ ماتریالیستی هایش آشکار میتحلیل

ی مارکسی های گوناگون نظریههایی شده که اکنون در دامنهی برآمد انقالبزمینه

داری ی بازتولید اجتماعی، نقد سرمایهدهد؛ ازجمله تحلیل شکل ارزش، نظریهیرخ م
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ی شناسی مارکسی. به همراه انقالب مستمر نظری و عملی در زمینهنژادپرست، و بوم

دولت و انقالب در جنوبِ جهانی ـ که تا حدودی ادغام ماتریالیسم تاریخی و 

ست ـ این روندها به ظهور یک بخش آن بوده اهای انقالبی بومی الهامسنت

 ویکم اشاره دارد.تر برای قرن بیستمارکسیسم جدید و حتی رادیکال

 ی مارکسکرانهدیالکتیک بی

علم »با عنوان  1992شان در سال ی مهمجوزف فراچیا و چینی رایان در مقاله

ترکی ی مشی پیونددهندهاگر رشته»نوشتند: « ماتریالیستی ـ تاریخی، بحران و تعهد

پوزیتیویست است( « هایمدرنیست»با نقد پسامدرنیستی مارکس )که مشابه نقد 

وجود داشته باشد همانا عبارت است از انکار تلقی علم ماتریالیستی ـ تاریخی مارکس 

این پروژه در سطح « انجماد»کرانه و در پی آن کوشش برای ای بیمثابه پروژهبه

ناپذیر که بر ی تاریخی ـ فلسفی انعطافیک نظریه مثابهاش و درک آن به«پارادایمی»

گونه از ( برای درک این که تحلیل مارکس چه18« )واقعیت تحمیل شده است.

های بنیادی استدالل دیالکتیکی گیرد، الزم است به تفاوتتحلیل هگل فاصله می

 هگل با استدالل دیالکتیکی مارکس نگاهی بیندازیم.

ای از کلیت خودـمحصورکننده تصور مثابه دایرهبه« ینهایت حقیقبی»نزد هگل، 

نهایت بی»بخشد. در مقابل آل به آن شکل میایده« روح»یا « ذهن»شود که می

یابد بلکه خود را در یک خط وار نمیگردد و شکل دایرهبه خودش بازنمی« کاذب

کتیک هگلی جا که دیال( از آن19کرانه است.)کند ـ یعنی بیمستقیم بازنمایی می

شود، در این مفهوم که بازگشت به سطحی باالتر همچون یک دایره مشاهده می

اش یک وحدت ی تکامل طوالنیگرایانهی غایتنسبت به آغاز است، ضرورت و نتیجه

( تاریخ و تحلیل تجربی 20فلسفی مطلق است که به پایان تاریخ خودش اشاره دارد. )

شود. این نشان داده شده است پر می« ی مطلقایده»تر در سطح چه پیشصرفاً با آن

طور که فراچیا و دهد. همانامر عنصری جادویی را در سیستم عام هگلی تشکیل می

ی آغاز خود این مفهوم هگلی که تفکر دیالکتیکی همواره به نقطه»نویسند رایان می

ی است که کار فکری وار است بدان معنناگزیر دایرهگردد، یعنی از این منظر بهبازمی

دهد، صرفاً واقعیت را در ساختار اولیه را تغییر نمی [درک جزئیات تاریخی ـ مادی]
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پرداز ( در مقابل، روی باسکار نظریه21« )دهد.چارچوب چنین مفاهیمی قرار می

درست برعکسِ نظرگاه »کند که رئالیست انتقادی در تأیید نظر مارکس تأکید می

 (22)«…بسته نیز کاذب هایکلیت و هستند باز …یهای حقیقهگل، کلیت

توان برای سادگی نمیآلیستی، آن جزئیات تاریخی ـ مادی که بهدر برهان ایده

پشتیبانی از ساختار نظری انتزاعی از آن بهره برد، صرفًا با عنوان پیشایند در نظر 

گزیر از شوند تا سرجمع کنار گذاشته شوند. بدین ترتیب، واقعیت ناگرفته می

همنوایی با تفکر است بدان نحو که حتی تحلیل تجربی نیز قبل از هرچیز و بیش از 

( پوزیتیویسم خام که اغلب 23شود. )ی صرف می«یافتهگری انتزاعتجربه»هرچیز 

کند، عماًل منطق خود را از این گرایی بدون میانجی ارائه میخود را به شکل تجربه

های تجربی دسترسی به قوانین فراگیر و ثابت و هشگونه پژوفرض گرفته که این

آلیستی است ـ البته نه در کند. بنابراین در گوهر خود ایدهفراتاریخی را ارائه می

ای برای به ی آن اغلب صرفاً وسیلهگراییِ مشخصهآلیسم مطلق. تحویلمفهوم ایده

و در این فرایند آن را  وار در یک تخت پروکرست است،اجبار قرار دادن واقعیتی اندام

 (24اندازد.)از شکل می

هایی از آن مارکس در عین گسست از دیالتیک هگلی، در سرتاسر آثارش به جنبه

ی معروف مارکس در سرمایه این گسست صرفاً وارونه کردن رغم جملهاتکا دارد. به

نی هگل و گذاشتن وی بر روی پاهایش، چراکه بر سر ایستاده بود، نیست. دگرسا

( 25ای نیست.)ی سادهآلیستی به دیالکتیک ماتریالیستی چنین رویهدیالکتیک ایده

بلکه مستلزم پژوهیدن روی اشکال انتزاع مفهومی است که هگل به کار برده است. 

آلیستی که در آن تفکر شاخص است و واقعیت صرفاً از طریق برخالف دیالکتیک ایده

شود، ـ ابژه با منطق دیالکتیکی منطبق میهمانی سوژه ی اینمناسبات پیچیده

دهد که مبنای های جهان حقیقی میدیالکتیک ماتریالیستی اولویت را به میانجی

ای در تفکر محض ندارند. همین دوراهه بود که مارکس را برانگیخت پیشینی بسنده

( اگر 26آلیسم آلمانی ارجاع دهد. )ایده« حبابِ نظریِ»تا گاهی با تمسخر به 

های واقعی گیتی را بودند که پیچیدگیهای دیالکتیکی به این معنا معنادار میمیانجی

گاه یک بازنمایی حقیقتاً دیالکتیکی کردند، آنمنکسر در اندیشه بازنمایی می
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بود. های انضمامی و برساخت زندگی واقعی مادی میبایست در انتظار پژوهشمی

دیالتیکی بازنمایی تنها زمانی درست است  شکل»طور که مارکس زمانی نوشت، همان

 (27«)آگاه باشد. Grenzenهایش که از محدوده

های ترین جنبههای متوالی بود که نخست بر مهمروش مارکس روش تقریب

شود ـ و بنابراین به ی تولید متمرکز میروابط اجتماعی ـ مادی حاکم بر یک شیوه

ی بعدتر، در پیشایندی را که باید در مرحله ترتر مهم و بیشهای کمطور موقت جنبه

( هدف غایی عبارت بود از 28کند.)تر تحلیل، وارد شود منتزع میسطوح انضمامی

بندی اجتماعیِ تاریخًا ها و فرایندهای انضمامی که یک صورتها، تناقضدرک میانجی

رایان یادآور  که فراچیا وکند. اگر از این زاویه بنگریم، کمااینمشخص را تعریف می

کران است که در مفهوم هگلی قابل تکمیل نیست، پس ی بیدانش یک پروژه»شدند، 

رسد ( به نظر می29«)عنوان یک کتاب ناتمام قرائت کرد.ی مارکس را باید بهسرمایه

تر تحلیل، مانند مطالعات تر مارکس همگی در سطوح انتزاعی«جبرگرایانه»های گزاره

تر در کار اب سرمایه، کاربرد دارد. در مقابل، در مراحل انضمامیوی در مورد منطق ن

طور کامل در نظر عنوان بازتاب نیروی تغییر در تاریخ بهوی عوامل پیشایندی به

داری، در انطباق با منطق ی تولید سرمایه( هرچند تحلیل شیوه30شوند.)گرفته می

ی ارزش(، درک )مانند نظریه درونی آن، مستلزم سطح باالیی از انتزاع نظری است

اش در مقطع تغییر تاریخی ـ هدف حقیقی ی بورژوایی با تمامی پچیدگی مادیجامعه

تواند برای طلبد که در بهترین حالت نظریه میهایی تفصیلی را میمارکس ـ پژوهش

ی رویکرد رغم دقتی که مارکس به تنگ هستهآن صرفاً خطوط راهنما ارائه کند. به

طور که فراچیا و رایان شرح دادند، ی چنین رویکردی، همانش زد، در هستهانظری

وجود « اشهای مشخصی در قابلیت نظریه برای درک موضوعمحدودیت»اذعان به 

ی تحلیلی مثابه یک شیوهدارد. بنابراین، مانند هر فعالیت علمی جدی، مارکسیسم به

های پروژه»انتها برای زی بیطربود که خودش را به« وضعیت بحران دایمی»در 

 (31کرد. )ی فرایندهای تاریخی وقف میتحقیقاتی درباره« کرانبی

کردند. نقد ومرج فکری صادر نمیها مجوزی برای هرجالبته هیچ یک از این

های تاریخی باز مارکس از سرمایه در عین حال که در برابر پیشایندها و دگرگونی

( بخوانیم عبارت مشهور گئورگ 32کند.)ا حفظ میشناسی مرکزی راست، یک روش



 

 
 

صداقت زیپرو یفاستر / ترجمه یجان بالم 371  

ی دیالتیکی لوکاچ در تاریخ و آگاهی طبقاتی را که هم ضرورت پیروی از شیوه

ارتدکسی »کرد: پژوهش را تصدیق و هم گشودگی تحلیل در برابر تاریخ را حفظ می

ر ی تفکر مارکس دکرانه( بدین ترتیب، سرشت بی33«)صرفاً به روش اشاره دارد.

گرایانه بود، های تحلیلی بسته و غایتاش از نظامسازی نظام فکریخدمت منفک

های ابرتاریخی تکیه دارند. نزد جایی که نظریه و مفاهیم و تاریخ جملگی بر انتزاع

( مارکس در عبارتی که به 34«)اند.حامل یک نشان تاریخی»ی مقوالت مارکس همه

شود در هجدهم برومر لویی ش وی تلقی میبست روترین جمعای مهمشکل گسترده

خواهند، گونه که خود میسازند، اما نه آنها تاریخ خود را میانسان»بناپارت نوشت: 

یافته از اند، بلکه در شرایطی معین و انتقالنه در اوضاع و احوالی که خود برگزیده

 (35«)شوند.گذشته، که مستقیماً با آن مواجه می

 ای باز مارکسهی سیستمنظریه

دانند. کومار دیوید، می« های بازسیستم»امروزه مارکس را پیشاهنگ دیدگاه 

النکایی، دریافت که مارکس با کاری که در اقتصاد سیاسی کرد مارکسیست سری

( از این لحاظ، 36)«.است علمی هایسیستم مدرن ینظریه گذارپایه …ناخودآگاه»

از اقتصاد سیاسی مفهوم سیستم باز  مارکس درصدد برآمد که در نقد خود

انداز اکولوژیک را در تحلیل خود در نظر ترمودینامیک را وارد کند و بنابراین چشم

گرفت. وی با پذیرش مفهوم متابولیسم این کار را انجام داد که بر کارهای دوست 

و  ی آلمانی یوستوس وان الیبیگدان برجستهاش روالند دانیلز و شیمیپزشک آلمانی

های نظری در فیزیک آن زمان مبتنی بود. بنابراین مارکس قادر عالوه بر آن گسست

اش را با مفهوم ماتریالیستی طبیعت وار مفهوم ماتریالیستی تاریخبود به شکلی اندام

مدل »( همان طور که کنث استاکس در انسان و بیوسفر بیان کرد: 37مرتبط سازد.)

های بازِ تبلوریافته در بیوسفر تجلی مفهوم سیستمصراحت در ]مارکس و انگلس[ به

مارکس را پیشگام رویکرد مدرن »که «( متابولیسم فراگیر طبیعت« )»یابدمی

 (38«)کند.های باز میسیستم
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ظاهر ای دوطرفه است، وحدتی از بهنزد مارکس، رابطه بین طبیعت و جامعه رابطه

یسم اجتماعی ـ اکولوژیک است. این تضادها، که میانجی آن به لحاظ مادی متابولو

برداری از داری بر طبیعت یا بهرهاندازی سرمایهی دستانداز از درک وی دربارهچشم

ی انسانی را کرد. تولید و مبادلهداد و مفهوم گسست متابولیک را ایجاد میآن خبر می

بعداً برمبنای وار نگریست )چنان که شومپیتر ی جریانی دایرهشد به دیدهصرفاً نمی

اش کرد(، بلکه همزمان نظامی از انباشت و غارت یا اتالف فرانسوا کنهِ فیزیوکرات ارائه

های کانونی نشأت ی اکولوژی معاصر مارکسیستی از این بینشبود. همه

 (39گیرد.)می

هایی حاصل نوعی ماتریالیسم نامتناقض بود. به قول نزد مارکس، چنین نتیجه

که در رئالیسم انتقادی دیالکتیکی آشکار است و « زبودن طبیعتعمق با»باسکار، 

ـ یعنی « ی شناختی استمستلزم کذب بودن نمایش فاتحانه»اش کرد مارکس ارائه

( شاید دالیل این 40های آن وجود ندارد.)ای بین تفکر و ابژههیچ انطباق ضروری

ی ای که ما نظریهلحظهاز »مسأله را انگلس به قدرتمندترین نحو بیان کرده باشد: 

مان از زندگی ارگانیک تنها به شکل تقریبی تکامل طبیعی را پذیرفتیم تمامی مفاهیم

داشت. روزی که با واقعیت هماهنگ است. در غیر این صورت هیچ تغییری وجود نمی

مفاهیم و واقعیت در جهان ارگانیک کامالً منطبق باشند تکامل به پایان 

 (41«)رسد.می

 کران مارکسبیتاریخ 

پایان »ای از برخالف هگل و کاًل تفکر بورژوایی، در روش مارکس هیچ نشانه

نیست. تاریخ برای وی اساساً باز است، فرایند دگرگونی و تکامل در چارچوب « تاریخ

طبیعت به « گرهستی خودمیانجی»مثابه ها بهاست که به دست خود انسان جامعه

های تاریخی هستند. بنا بر رو هستیهای ابژکتیو و ازاینها هستیرسد. انسانفعل می

توان مطلقاً نهایی در دیدگاه مارکس، که هیچ چیز را نمی»ی استفان مزاروش، نوشته

ای نجومی دانست، جایی برای عصر طالیی اتوپیایی، نه در این نزدیکی و نه در فاصله

یخ و بنابراین پایان خود انسان گونه عصر طالیی، پایان تاراز ما، وجود ندارد. این

ی آینده استمرار تاریخ انسانی و ی جامعههای مارکس درباره( تمامی گفته42«)است.
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در فراسوی « ای واالترجامعه»گیرد، ولو در شکل مبارزات انسان را در نظر می

دانست که ی وفور میگویند مارکس سوسیالیسم را جامعهکه می داری. آنانسرمایه

کنند از تأکید وی بر کنیم غفلت میی منازعات حرکت میآن به فراسوی همه در

استمرار مبارزه که در خالل آن تولیدکنندگان همبسته، ضمن گسترش قوای انسانی 

طرزی عقالنی ها و کلیتِ طبیعت را بهکوشند متابولیسم بین انسانمتمایزشان، می

شود و یخی مارکس که اغلب ستوده میهای تحلیل تار(یکی از حوزه43تنظیم کنند.)

« گیرد، نقد وی از تلقی اش آماج انتقاد قرار میعالوه بر آن به دلیل پایداری مفروض

است؛ « اصطالح اولیه یا بدویانباشت به»ی ها دربارهسیاسی ـ اقتصادی کالسیک

شد صرفًا که این نوع انباشت سرمایه را نه می« اصطالحبه»گوید رو میمارکس از آن

ای نادرست( دانست، به معنای ضرورتاً مقدم بر ، ترجمه«بدوی»پیشین )چه رسد به 

ها قبل تأکید کرد، صرفاً انباشت سرمایه. گونه که موریس داب مدتامروز، و نه، آن

همچنان که مارکس روشن ساخت، اصطالح مناسب برای این فرایند عبارت است از 

ی دوران ازا( که تاحدود زیادی مشخصهسلب مالکیت )تصاحب بدون مابه

مرکانتلیستی از اواسط قرن پانزدهم تا اواسط قرن هفدهم بود. اگرچه سود ناشی از 

توان به طور خاص ویژگی مرکانتیلیسم دانست، مارکس همچنین سلب مالکیت را می

داری استمرار داشته تأکید کرد که این گونه سلب مالکیت در تمامی مراحل سرمایه

ی دوران خودش در سرمایه نوشت که سلب مالکیت در ( مارکس درباره44است.)

« های تریاک در چین و جاهای دیگر ادامه دارد.هنوز در شکل جنگ»ی جهانی پهنه

هم دید که دوشس اسکاتلند به منظور  1820شد آن را در اسکاتلند همچنین می

( اگرچه 45رکشی کرد.)گسترش امالکش از مردم سلب مالکیت و مشاعات را حصا

داری از مراحل تاریخی گوناگون گذر کرده است، دیالکتیک استثمار و سلب سرمایه

 مالکیت در سرتاسر آن حضور داشته است.

ی تحلیل مارکس از سلب مالکیت در مقیاس جهانی نقش بزرگی در توسعه

ی یتر پشتوانهداری انحصاری ایفا کرد که به باور شومپی امپریالیسم و سرمایهنظریه

ی بیستم بود. نزد شومپیتر، شناخت روشن تجدید حیات پیام مارکسی در سده

پوستان امریکا در غرب سرکوب کار بومی در سرتاسر جهان جنوب و سرخ»مارکس از 
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ها، یا شکار و تجارت برده و استثمار نیروی کار به دست اروپاییان برای مثال اسپانیایی

داری، امپریالیسم و تمرکز سرمایه مرتبط است با سرمایهکه همه « ارزان خارجی،

های آن و گسترش آموزه 1930ی نشان داده که کلید تجدید حیات مارکسی در دهه

عنوان یک اقتصاددان نوکالسیک به خارج از اروپا بوده است. عالوه بر آن شومپیتر به

کند که د و تأکید میدانخود را مستقیماً مخالف دیدگاه مارکسی در این زمینه می

 (46داری ندارد.)امپریالیسم هیچ ارتباطی با سرمایه

ها امروزه نقد پیشگام مارکس در این حوزه را نادیده از طنز زمانه، بسیاری از چپ

ای از ، یعنی سلب مالکیت، را رگه«اصطالح اولیهانباشت به»اش از گیرند و تحلیلمی

دانند ـ گویی وی این پدیده را جزءِ الینفک اش میی فکریناهنجاری در منظومه

زدایی دانست. چنین دیدگاهی از تحلیل مارکس تاریخداری نمیتمامی مراحل سرمایه

سازد. بنابراین ی مهم وی را برای درک استعمار و امپریالیسم مبهم میکند و آوردهمی

ی این عناصر را ش دربارهاگیرد که چرا مطالعهخطا آماج انتقاد قرار میمارکس غالبًا به

( لوکزامبورگ، لنین و 47ی انقالب صنعتی و بعد از آن بسط نداده است.)به دوره

زده های اوایل قرن بیستم بدون تردید از چنین نقدهایی حیرتدیگر مارکسیست

ها و زمین شدند. چنان که مارکس خود تصریح کرد، دقیقاً سلب مالکیت از بدنمی

رانده داری از همان آغاز حکم میر مرزهای نظام سرمایه)طبیعت( است که ب

ی آثار بعدی مارکس بر نقش سلب مالکیت از کار و ( در سرمایه و همه48است.)

دارانه تأکید ی سرمایهاش با توسعهزمین و منابع و ثروت در دوران استعمار و رابطه

 شده است.

ی است که به موجب آن بودگی تاریخراهنمای روش مارکسی همچنان اصل خاص

شوند، دیگر متمایز میشوند ـ از یکخطی دیده نمیهای تولید متفاوت ـ که تکشیوه

ناگزیر انتزاع . چنین مراحلی بهداریعنوان مراحل و فازهای گوناگون سرمایههم بهآن

 تر ازاند تا ما را قادر سازند سطحی انضمامیهایی که طراحی شدههستتند اما انتزاع

تری را ممکن سازند مان تحلیل تاریخی جامعداری را درک کنیم و برایکلیت سرمایه

که اگر قرار بر حرکتِ رو به جلو باشد باید به دیالکتیک پیوستگی و دگرگونی بپردازد. 

( 49داد.)های ناتاریخی و فراتاریخی را مورد تردید قرار میدر حقیقت، مارکس مقوله

طور عام }یک{ انتزاع تولید به»ندریسه این است که عبارت مشهور وی در گرو
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های ی شیوهاست اما دانش حقیقی از شرایط مادی مستلزم پژوهش درباره« عقالنی

( عالوه بر این، 50های اجتماعی است.)بندیتولید انضامی و مشخص تاریخی و شکل

اش طق درونیدارانه و منی تولید سرمایههای انتزاعی برای درک شیوهگرچه مقوله

کند، چراکه چنین شود، هیچ یک برای تحلیل تاریخی واقعی کفایت نمیمعرفی می

ی تاریخی ـ فلسفی عمومی کلید یک نظریهشاه» تواند از طریق تحمیل تحلیلی نمی

 (51بر یک واقعیت مشخص انجام شود.)« آن فراتاریخی بودنش است که ویژگی اصلی

طرنشان کرد، گستردگی دستاوردهای مارکس در درستی خاکه شومپیتر بهچنان

روایت »های سیاسی ـ اقتصادی در شکل یک ی تحلیلهمتایش برای ارائهتوانایی بی

( اما این 52است.) histoire raisonnéeبا تبدیل آن به تاریخ مستدل « تاریخی

یم یافت، شکلی که مسیر خِرد مطلق را ترسآلیستی نمیها شکل هگلی ـ ایدهتحلیل

که غالبًا « نیرنگ عقل»ی دهندهشوند نشانکند و سپس با جزئیات تاریخی پر میمی

ها شکل راهی دهد. برعکس، این تحلیلنماید به بار میچه مینتایجی خالفِ آن

جا ( در این53های عمیق تاریخی.)گرفت مستلزم حفاریغیرشاهانه به علم را می

االمکان عقالنی ـ دیالکتیکی به ی شکل حتیتاریخ مستدل صرفاً به معنای ارائه

تحوالت واقعی ـ مادی، زندگی واقعی مادی، است. حتی دستاورد بزرگ نظری 

گر منطق اش که بیانی ارزشمارکس در اقتصاد سیاسی، یعنی تکامل انتقادی نظریه

درونی سرمایه است، تنها به معنای کوشش برای درک نیروهای حاکم بر یک 

( 54شد.)مامی بود و نهایتاً با الزامات تکامل تاریخی واقعی محدود میدگرگونی انض

ناگزیر قانون ارزش طور که سمیر امین اشاره کرده است، ماتریالیسم تاریخی بههمان

 (55کند.)درون تحلیل مارکسی را از دور خارج می

ور طهای مارکس در دیگر سپهرها نیز آشکار است. همانمندی عمیق تحلیلتاریخ

که کورنل وست در ابعاد اخالقی تفکر مارکسیستی به نحوی متقاعدکننده استدالل 

ی رویکردهای بنیادی به ناپذیر تفکر مارکس در نفی همهکرد، رادیکالیسم تسلیم

ها در مقام گرایی رادیکال که در آن انساناخالق است و، در مقابل، توسل به تاریخ

هایی اخالقی در انطباق با شرایط مادی ظامگرِ طبیعتْ نهای خودمیانجیهستی

 (56کنند.)خودشان خلق می ی و سرشت مبارزاتزمانه
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کرانه رو بیدر حقیقت، چیزی غیرتاریخی در مارکس یا انگلس وجود ندارد و ازاین

ی کارگر کتاب وضعیت طبقه 1890ی هستند. انگلس در مقدمه بر ویرایش اوایل دهه

منتشر شد، بر این مبنا که شرایط دچار  1845ن بار در در انگلستان، که نخستی

های جدیدی نیاز افتاده بود ، مفروضات متعدد رو به تحلیلدگرگونی شده و ازاین

( مارکس و 57اش( را معرفی کرد.)«اشرافیت کارگری»کامالً جدیدی )ازجمله تز 

تاریخیِ در  شان را در واکنش به تحوالتگاه تردید نداشتند که نظراتانگلس هیچ

 حال تغییر عوض کنند.

 انقالب کنونی در تفکر مارکسی

« سترگ بودن»اگرچه منتقد راسخ مارکس، شومپیتر، چنان که دیدیم، مقیاس 

( اکنون، در دویستمین 58بیند.)آن می« هایتجدیدحیات»پایدار مارکسیسم را در 

نوزایی دیگری است. مندی از ی مارکسیستی در حال بهرهسالگرد تولد مارکس، نظریه

های آن در تالش این نوزایی در راستاهای متعددی رخ داده، اما قدرتمندترین تجلی

برای بازگشت به روش خود مارکس ریشه دارد و همگی در برخورداری از مبنایی 

اند. این تحوالت جدید و نوظهور به داری نولیبرالی سهیممشترک برای نقد سرمایه

 1990ی شورش علیه نولیبرالیسم در امریکای التین طی دههنحو مستدلی نخست با 

تر به انقالب بولیواری در ونزوئال انجامید. در دوران هوگو پدیدار شد که از همه مهم

مثابه یک سنت انقالبی بومی با دیدگاه مزاروش از سنت چاوز، بولیواریسم به

مورد نوع جدیدی از بخش چاوز برای ادعا در شد و الهامسوسیالیستی تقویت می

 بود.« ویکمسوسیالیسم برای قرن بیست»

نوسازی کنونی تفکر مارکسیستی در امریکای شمالی و اروپا اگرچه غالبًا به بحران 

گردد که ابتدا توجه به اقتصاد سیاسی بازمی 2010تا  2007های بزرگ مالی سال

تر های عمیقمارکسی و سپس توجه به تمامی تفکر مارکسیستی، ازجمله پژوهش

ی تحلیل کالسیک مارکس، را احیا کرد. اما سنت مارکسیستی بود که پیشگام درباره

داری انحصاری و رکود تر سرمایههای قدیمیگرایی شد، سنتی که در نظریهنقد مالی

های پل باران، پل سوییزی، هری مگداف و دیگران بنا ریشه داشت و برمبنای نوشته

طور که کوستاس ها با مانتلی ریویو در پیوند بودند. همانشد که بسیاری از آن
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گرایی با پیوند وثیق مالی»الپاویتساس در کتاب راهگشای سود بدون تولید نوشت، 

« گردد که جریان مانتلی ریویو مطرح کرد.هایی بازمیکم به بینشمارکسیسم دست

)یا « سود تحت بیگانگی» ها، به برداشت مارکس ازالپاویتساس، با ابتنا بر این بینش

( 59اش بازگشت.)گراییی مالیدر بسط مجدد نظریه«( سود تحت سلب مالکیت»

منتشر شد و از مطالعات  2009کتاب مهم یان توپوروفسکی که اندکی بعد از سقوط 

گرفت، یعنی کتاب چرا جهان ی این موضوع نشأت میاش دربارهایچندین دهه

ی مارکس و مایکل کالکی به نگارش ، در سنت گستردهنیازمند یک بحران مالی است

 (60درآمد.)

ی انحصاری ـ مالی را گرایی تحت سرمایههایی که نقد رکود و مالیازجمله کتاب

پایان بودند که در این دوره گسترش بخشیدند دو کتاب بحران بزرگ مالی و بحران بی

. استدالل مشابهی در مورد چسنی نوشتمترتیب همراه فرد مگداف و رابرت مکمن به

ی مازاد که با تحلیل کالسیک باران و سوییزی مرتبط گرایی و جذب سرمایهمالی

 (61شود.)است در کتاب معمای سرمایه اثر دیوید هاروی دیده می

ی های جدید در نظریهی جهانی، پیشرفتی مرحلهتر از آن دربارهاما مهم

ویکم یسم جدید هاروی، امپریالیسم در قرن بیستامپریالیسم بود که در کتاب امپریال

سازی ی امپریالیسم اوتسا پاتنایک و پرابهات پاتنایک، چهانیجان اسمیت، نظریه

شان لندزبرگ و چند اثر سمیر امین و جدیدترین-داری مارتین هارتسرمایه

اب ی مالی انحصاری، و قانون ارزش مارکس بوده است. کتامپریالیسم مدرن، سرمایه

ها دانش ما را از ژرفای نقد استعمار و کوین اندرسن با عنوان مارکس و حاشیه

 (62امپریالیسم که در نقد کالسیک مارکس تبلور یافته گسترش داده است.)

تر بحران بزرگ مالی و در پی آن رکود اقتصادی، به همراه بررسی عمیق

میسر شد، « مگا»ی های سیاسی ـ اقتصادی مارکس که با پروژهنوشتهدست

اند: تجدید ی ارزش ـ کار مارکس شدهبخش دو تحول مهم در تحلیل نظریهالهام

ی ی بر سه جلد سرمایهاویژه توسط هاینریش در مقدمهی شکل ارزش بهحیات نظریه

ی فرد موزلی با عنوان پول العادهی کالن ـ پولی در کتاب فوقمارکس، و تحول نظریه

 (63ی جدید بالفیوره در سنت مارکس ـ کالکی.)چند مقالهو تمامیت و همچنین 
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 اخیر یدهه دو طی مارکسی اکولوژی یدرباره هانوشته مد و جزر پر واقعی موج 

 جدید اکولوژیکی مارکسیسم. است یافته شتاب گذشته سال چند طی و شده پدیدار

متفکرانی  دارد با متابولیک گسست یدرباره مارکس ینظریه احیای در ریشه که

مانند پل برکت، برت کالرک، ریچارد یورک، فرد مگداف، آریِل صالح، هانا هولمان، 

کوهی سایتو، ایان آنگس، آندریاس مالم، استفانو النگو، ربکا کالوسن، کریس ویلیامز، 

( بازتفسیر فراچیا از 64ویکتور واللیس، دل وستون، و خودم در پیوند بوده است.)

پرداز جسم که ماتریالیسم تاریخی مارکس را بر بدن ظریهمارکس در مقام یک ن

( دیگران مانند 65سازد در ارتباط نزدیک با مطالعات اکولوژیکی است.)مبتنی می

ی اثر کالسیک دومین بیماری، نظرات اکولوژیکی مارکس هاوارد وایتزکین، نویسنده

( 66اند.)تی مرتبط کردهداری و کاًل مسایل سالم)و انگلس( را به نقد دارو در سرمایه

ی انحصاری و کارآیی انرژی متمرکز شده ی سرمایهگارد بر مسألهکنت آ. کلیت

کران مارکس را همزمان با نقد سیاسی ـ ی این کارها روش بی(همه67است.)

محیطی های زیستاند تا مبانی چالشداری برگرفتهمحیطی سرمایهاقتصادی و زیست

ها و انقراض انواع و تأثیرات بر متابولیسم تا زوال اکوسیستم زمان ما، از تغییر جوی

 انسانی را آشکار سازند.

ی اخیر شاهد انبوهی پژوهش انتقادی در اقتصاد سیاسی به همین ترتیب، دو دهه

طور مستمر افزایش یافته است، ی آن بهها و ارتباطات بوده که مقیاس و دامنهرسانه

ای مانند ادوارد هرمن فقید، نوم چامسکی، رجستهببه رهبری متفکران رادیکال 

بخش جنبش چسنی، وینسنت مسکو، جانت واسکو، و دان شیلر که همگی الهاممک

طور مستقیم مبتنی بر روش اند. بخش اعظم این کارها بهای انتقادی بودهرسانه

اقتصاد توان های مرتبط با چیزی بوده که میویژه در زمینهکران خود مارکس، بهبی

 (68اش کرد.)گذاریئولوژی نامسیاسی ایده

ی برتل اولمن با عنوان رقص دیالکتیک مدد آثار استادانه، به1990ی از اواخر دهه

و روی باسکار با عنوان دیالکتیک: ضربان آزادی، دیالکتیک مارکسی در چارچوب 

ی اجتماعی لطهفلسفه گسترش یافته است. اثر موشه پوستون یا عنوان زمان، کار و س

کرانه و به لحاظ ی انتقادی بخشیده و آن را با تفاسیر بیای به نظریهنیروی تازه
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تاریخی مشخصی که اقتصاد سیاسی مارکسی مطرح کرده در پیوند قرار داده 

 (69است.)

ی عنوان یک برنامهاما اگر دلیلی بدیهی برای تجلیل از باززایی سنت مارکسی به

رزهای نظری و تجربی دایمًا در حال گسترش وجود داشته باشد پژوهشی مترقی با م

ی نژاد است که پژوهشگران صرفاً در چند ی جنسیت و نظریهدر قلمروهای نظریه

ی بازتولید اجتماعی ـ که اند. تکامل نظریهسال گذشته تحوالت شگرفی صورت داده

های ها به نظریهگیی کار خانگی در مارکسیسم ریشه دارد و تازاساساً در مباحثه

 با –شناسی مارکس بسط یافته است بازتولید اجتماعی با ابتنا بر عمدتًا روش

 نانسی فدریچی، سیلویا هاگ، فریگا فوگل، لیز مانند متفکرانی یسازنده مشارکت

 (70یزر، تیتی باتچاریا، ماریا مایز، هیتر براون و جایاتی گوش، پیشرفت کرده است.)فر

دی.جی کلی، بیل فلچرِ پسر، آنجال دیویس و دیگرانی که در سنت کارهای رابین 

اند به همراه متفکرانی مانند دبلیو ای. دوبیز و سدریک پوستان بودهمارکسیستی سیاه

های جدید اند. این آثار همگام با نظریهقدر مهمرابیسنون نیز درست همین

ز سنت ماتریالیستی ـ تاریخی نگارانی متأثر اداری نژادی در مطالعات تاریخسرمایه

گاه گفته نشد اثر ادوارد ای. باتیست، امپراتوری است، شامل به نیمی از مردم هیچ

ی رؤیاهای تیره اثر والتر جانسون، تاریخ مردم بومی پنبه اثر سون بکرت، رودخانه

آخرالزمان استعمار  ایاالت متحده و تفنگ پر اثر روکسان دانبر اورتیز و جرالد هورن و

در چارچوب « مطالعات سفیدپوستان»ی مستمر اثر جرالد هورن. توسعه مهاجم

ماتریالیسم تاریخی که از دوبویز گسترش یافت و مثال امروز آن کار دیوید رادیگر و 

( دیگران مانند کینگا یاماهتا 71دی مرتبط با مطالعات باال است.)جین است رونجو فی

ی ی کتاب از هشتگ جان سیاهان مهم است تا آزادی سیاهان، نظریهتایلو نویسنده

اند و به طور داری نژادی معاصر مطرح کردهمارکسی را برای بررسی سرمایه

یت را که بر های نژاد ـ طبقه ـ جنسدیالکتیکی ضرورت پیش کشیدن ائتالف

دهند که هماهنگ با این اصل مارکسی است ها تأکید دارد نشان میترینشدهسرکوب

ی شرمساری است، کارگر سفیدپوست قادر نیست پوست بودن مایهوقتی سیاه»که 

 (72«)خود را رهایی بخشد.

https://monthlyreview.org/2018/04/01/the-apocalypse-of-settler-colonialism/
https://monthlyreview.org/2018/04/01/the-apocalypse-of-settler-colonialism/
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داری نژادی، نگار سرمایهوگویی با مایکل سی. دیویدسون، تاریخفریزر در گفت

داری نژادی و های بازتولید اجتماعی، سرمایههمی در پیوند دادن این نظریهنقش م

مارکسیسم اکولوژیکی، از طریق مفهوم سلب مالکیت نزد مارکس دارد. در این 

ی تاریخی ـ ماتریالیستی در عصر نولیبرال ما باید تمرکز روزافزونی بر دیدگاه، نظریه

داری مستلزم آن است با ی را که سرمایههای سیستم بکند تا استثمار بنیادمحدوده

 (73سازد مرتبط سازد.)سلب مالکیتی که آن را ممکن می

ماند ی مارکسی به جای میهای مهمی در بازسازی کنونی نظریهکماکان شکاف

ی حاکم و فرهنگ داری، دولت طبقهکه عمدتًا با مسایل کانونی نقد بازتولید سرمایه

های اخیر توجه به های پژوهشی دیرپایی که در سالزهشده مرتبط است، حوکاالیی

و  60های های دههی مارکسی دولت در مباحثهها اندکی کاهش یافته است. نظریهآن

های سیاسی که در پی آن پدید آمد متوقف شد. جدا از کارهای و در شکست 70

دند، مزاروش و لبوویتز و مارتا هارنکر که بر گذار به سوسیالیسم متمرکز ش

ی ویژه در زمینهی دولت، بهی نظریههای اخیر در توسعههای ناچیزی در دههپیشرفت

رغم ( وضعیت کنونی به74داری پیشرفته، صورت گرفته است.)های سرمایهدولت

داری گرفتار آن های لیبرال دموکراتیک در کانون سرمایهبحرانی است که دولت

 (75اند.)شده

ی مارکسی فرهنگی، به رغم تحوالت مستمری که به همین ترتیب، نظریه

های دیالکتیک پدید آورده، در مقایسه با فردریک جیمسون با آثاری مانند توانمندی

های اخیر به داشت، در دهه 1980و  1960های ای که در دههی گستردهتوسعه

 میزآابهام یشیوه یک به دگرسانی یا) پسامدرنیسم رشد –نحوی فروکش کرده است 

 ینظریه پیشرفت( کالسیک مارکسیسم با همانندی بدون پسامدرن گرایش با

رغم ( تحلیل طبقاتی و مطالعات کار، به76ضعیف کرد.)ت را فرهنگی مارکسی

ی ویژه کتاب در دست انتشارش با عنوان آیا طبقههای مایکل د. ییتس ـ بهتالش

ت جنبش کارگری که به علل کند؟ ـ در اثر ضعف و شکسکارگر جهان را دگرگون می

ی رادیکال و داری گذشتهی سرمایهی کشورهای پیشرفتهساختاری در همه

تر از همه آن ( بنیادی77ی خود را کنار گذاشته از رشد بازمانده است.)جویانهمبارزه

رغم تحوالت مهم، امروز فاقد توافقی گسترده بر سر ماهیت ی مارکسی بهکه نظریه
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ی ناب برگرفته از شرایط داری است و اغلب به منطق سرمایهسرمایه ی کنونیمرحله

داری کند ـ و حتی مکرراً مفهوم مراحل گسترش سرمایهنشینی میقرن نوزدهم عقب

مثابه اکنون، به»یادماندنی سوییزی شود و بدین ترتیب عبارت بهسره منکر میرا یک

 (78گیرد.)را نادیده می« تاریخ

ی اگر قرار است کماکان راهنمای شورش در زمان ما باشد باید به ی مارکسنظریه

هایی این موضوعات کانونی به طور انضمامی و به لحاظ تاریخی مشخص و با شیوه

تر کران بپردازد. نقد نولیبرالیسم، هرچند ضروری است، باید راه را برای نقد بنیادیبی

« تاریخ مستدل»بگشاید و نوعی  اشداری در عصر کنونی گذار و زوالخود سرمایه

ی حقیقی ـ در نظریه و در جدیدی شکل بخشد. دو سده بعد از تولد مارکس، مبارزه

 شود.عمل ـ تازه دارد آغاز می
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فرض کنید چهل سال دیگر تالش شود روایتِ این روزهای ما، روایتِ تاریخی ما،      

نوشته شود. پژوهشگر روش مصاحبه را پیش بگیرد و با بازماندگان نسل ما صحبت 

ی مجلس، یک کارگر کُرد، رزند وزیری در دولت نهم، فرزند یک نمایندهکند. او با ف

یک کشاورز بلوچ، یک کارگر اخراجی، یک زن مجری تلویزیون، یک زن کارمند و یک 

کشند، کند. دو نفر نخست نوستالژی آن زمان را پیش میفرد تراجنسی مصاحبه می

دفاع ی زیبا و شرایط قابلهابهتر بوده. از خانه« آن زمان»خواهند گفت وضعیت 

های مرزی فردی خواهند گفت. دو نفر دیگر از شرایط سخت زندگی در استان

گویند، از کولبری و خشکسالی کشنده. زن مجری احتماالً از حدی از امنیت می

دهی مناسب محل کار و زن کارمند از تذکرهای متعدد حراست و شغلی، سرویس

گوید و فرد تراجنسی از ردادهای منفصل میهای بیمه و قراشدنقطع و وصل

های شدن به انحای گوناگون به سمت عملشدن در جامعه و سوق دادهنپذیرفته

گوید؟ پزشکی متعدد. روایت کدام فرد بر دیگری برتری دارد؟ کدام یک دروغ می

ی دید شان را و زاویهی آنها روایت شخصیکدام یک صادق است؟ واضح است که همه

آوردند در گزارش منعکس ی تاریخی به یاد میچه از آن دورهمثابه آنان را بهخودش

گویند، تنها از منظرهای گوناگون به گذشته خواهند کرد. هیچ کدام دروغ نمی

 نگرند.می
ی هر کدام از ما با دیگری متفاوت است. حتی وقتی موقعیت ی زیستهتجربه

های دهد باز هم تاریخوضعیت قرار می سیاسی یا اجتماعی و شغلیْ ما را در یک

بینیم که دیگری بر آن ای میمان فرق دارد. هر کدام از ما جهان را از زاویهزیسته

زاویه احاطه ندارد. یک زن، یک مرد، یک مادربزرگ و یک کودک همگی در یک 

ز آن آورند. هر کدام چیزهایی اهای مختلفی از یک رخداد را به یاد میخانواده روایت

کنند و بخشی را میهایی را ناخودآگاه کتمان آورند و قسمترویداد را به یاد نمی

تر است. در مقیاس اجتماعی هم شان پررنگفراموش کرده و، برعکس، بخشی برای

همین گونه است، کشاورزانی که اصالحات ارضی را تجربه کردند روایت متفاوتی از 

ان که روایت عشایر و روایت شهرنشینان از سیاست شان دارند. همچنی اربابانتجربه
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ای نیست پارچهقاپو متفاوت است. روایت، وقتی روایت قدرت باشد هم روایت یکتخته

 دهند.شان از وضعیت، روایت متفاوتی ارائه میمندان هر دوره و رقیبانـ قدرت

نار هم های رنگارنگ در کهای گوناگون و روایتدر یک وضعیت معقول، تاریخِ

تواند در نهایت، تاریخ یک دوره، یک دهد که میعکس بسیار رنگینی را تشکیل می

توجه از ی قابلقومیت، ملیت یا سرزمین را رقم بزند. در تاریخ سنتی، یک نمونه

است. ابن اثیر، روایتی را برروایتی  الکامل فی التاریخاثیر در چنین روایتی، روایت ابن

دهد و گبرها، مسیحیان و مسلمانان را در کنار هم قرار میرجحان نداده. روایت 

شناسی غریب است که گاه سبب شده تاریخ کند. این روشمعموالً روایتی نو خلق می

حال از نظرگاه خود او تاریخش کامل است ایناو را چندان معتبر به حساب نیاورند. با

بات چیزی نیست. نه لزومًا از اثیر در پی اثناپذیرش. ابنگونی جزءِ جداییو گونه

تر مدافع روایتِ خودش از تاریخ کند نه از ضدش، او بیشساخت قدرت حمایت می

های ذهنی بسیار دارد. است. روایتی رنگارنگ. مورخ سنتی ایرانی از این دست روایت

نویسد قباد مردی بود به زن نگرنده. روایتی دارد میگذارد نه برمیطبری هم نه می

 اما بیهقی …کشداز یک شاه ـ چنانچه مورخ به فضای خصوصی او سرک می شخصی

 فالن و خشکسالی فالن و عروسی فالن روایت گیرد،می فاصله سیاسی ساختار از گاه

 .خود دیدِ  از نویسدمی را مردمان فالکت

کردن اما امروز به یک روایت، روایت رسمی از تاریخ، ای در روایتچنین آزادی

فته است. از منظر ساخت قدرت، میزان شهروندی تو با میزانِ باورت به این تقلیل یا

ی روایت غالب هماهنگی دارد. یا تو تابع آن روایتی یا ضد مملکتت، یا بازتولیدکننده

ها به روایتِ یک ساخت سیاسی و گونه روایتشوی. اینآنی یا خائن قلمداد می

یافته است. مردمان بسیار در یک  های سیاسی پیشین تقلیلهمراهانش از ساخت

های مختلف زیست به شهرنشینی و به ها در یک جنسیت و روشمردم، جنسیت

ویژه در مورد شناسی در ایران بهاند. باستانسوی معیشت اداری هل داده شده

های متعدد باشد، به روایت شاه و ساختار های تاریخی که قرار بوده تعین روایتدوره

اند بسنده کرده. ما اطالعات چندانی از ساخت و بافت زندگی ه آنها کردهسیاسی و آنچ

ی هخامنشی نداریم، چنانچه مردمان عادی، زنان، اسیران، کشاورزان، کوچروان دوره
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های زیست آنان نیز اطالعات چندانی ی ایلخانی و شیوههای گوناگون دورهاز قومیت

 شود.هایی تأمین نمیی چنین پژوهشنداریم. شاید به این دلیل ساده که بودجه

*** 

های گوناگون در تاریخ قرار است مکمل هم و نه ضد هم از منظری نظری، روایت

گونه تصویر تاریخ به باشند، قرار است در کنار هم و نه یکی برتر از دیگری باشد، این

گونی ویان گونهتر خواهد بود. اما در نیم قرن اخیر، در ایران راداده نزدیکواقعیت روی

شناسان و مورخانی سخن گفته شده است اند. کمتر در مورد باستانتاریخ حذف شده

صدایی و سرانجام ی مورد عالقه، بیکه پروپاگاندا آنها را به مهاجرت، ترک رشته

مان عجیب باشد اما پیش از انقالب، برخی حذف مجبور کرده است. شاید امروز برای

محسین ساعدی که راوی محذوفانی مانند اهل هواست وادار به نویسندگان مانند غال

اهلل نگهبان که یکی از شدند . این سوی انقالب، دکتر عزتاعتراف تلویزیونی می

روی بهی چاقو روشناسی مدرن در ایران است با یازده ضربهگذاران باستانپایه

ت زخمی شد. نگهبان شدی ادبیات دانشگاه تهران بهی فردوسی در دانشکدهمجسمه

تدریج در شناسی پس از او نحیف شد و بهزنده ماند اما ایران را ترک کرد. باستان

شناختی ی باستانطرفی مادهشناسی و بیدست رقیبانِ او که به مدرن شدن، روش

باور نداشتند فروغلتید. بعدتر پژوهشگری مانند احمد تفضلی هم قربانی روایتش از 

خطی به فهمی از تاریخ تکیه زده بود که اندیشمندانه روایت تک تاریخ شد. تفضلی

آید اما هنوز هستند سختی به یاد میکرد. امروز بهساخت حاکمیت را تقویت نمی

های پر از زندانی سر راویانی که خود روزهای جشن دو هزار و پانصد ساله را در سلول

نگاران، دانشجویان روزنامه اند، به اتهام روایتی دیگر. بسیاری از آنهاکرده

وجهی حاکمیت پهلوی اند که حاضر به پذیرش روایت تکشناسی و تاریخ بودهباستان

 نشده بودند.

 57 از پس تاریخ گریروایت وضعیت که کرد طرح را فرضپیش این توانمی 

هایی به حیات خود ادامه تر شده است. پیش از انقالب ، دور از مرکز روایتوخیم

های صمد بهرنگی گرچه از منظر بیگی یا حتی روایتهای بهمن ایلدادند، روایتمی

اند که های مختلفهایی با دیدگاههای گوناگون آدماند اما روایتماهیت بسیار متفاوت
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اند و گاه قربانی سانسور اما به هر حال به شکلی تا امروز باقی شدهگاه منتشر می

 اند.مانده

گرایانه و گری تاریخی گرفت، روایت چپام خود را از روایتانقالب اما انتق

های قومی و اقلیتی را از تاریخ حذف کرد . کارگران، کشاورزان، گرایانه و روایتراست

های گوناگون ها و روشهای فرودست، افرادی با مذاهب ، زبانزنان، روستاییان، گروه

های تلویزیونی ای متعین در مجرینیاستاندارد جمع شد. ایرا« ایرانیِ»زیست در یک 

های خاصِ حرف که هر چه بودند و از کجا، فارسی را بدون لهجه، بدون ظرافت

ها تبعید شد و زدند. موسیقی، شعر و هر آنچه میراث ناملموس به درون خانهمی

 بخش بزرگی از میراث ملموس به میراث منفی و میراث تاریک تغییر پیدا کرد.

رفتن حجم تخریب آثار باستانی، دولت میرحسین موسوی قانون گرچه با باال

ی عتیقات را دوباره مصوب کرد اما عمالً نتوانست جلوی تغییر فهم عمومی از مسأله

های قاچاق و قاچاق میراث، سازمانی عریض میراث را بگیرد. در مقابلِ افزایش حفاری

طول دو دهه و نیم به و طویل به نام سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد که در 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تغییر نام داد. این سازمان دولتی 

اما در طول دوران زیستش بیش از آن که محلی برای بازتعریف میراث به میراثی 

خطی حاکمیت گیرد به پاسدارِ روایِت تکرا در برمی« ملت»گون باشد که کلیت گونه

 از تاریخ بدل شد.از تاریخ و پیش 

*** 

در بیست و دو سالگی، این اقبال را داشتم که به عنوان کارشناس همراه هیئتی 

ای واقع در روستای سراب دوره در لرستان کاوش کنم. در شناسی در تپهباستان

ی کوچکی در نزدیکی تپه سکونت داشتیم. یک روز وقتی داشتم برای برداشتن خانه

ای به سمت من دوید و ی فرز و بامزهرفتم، پسربچهمیمان کلنگ نو به محل سکونت

آید که جواب را ببرد. نامه را برخی ام داد. گفت منظر پاسخ است و میای را بهنامه

زنان روستا نوشته بودند به خِط آرایشگر روستا. پرسیده بودند که من چرا با این 

در « ه چیزهایی هستیم؟کنیم و پی چمی« سوراخ»کنم و چرا تپه را مردان کار می

انتها هم نوشته بودند که اگر چیزی الزم دارم، یا دلم گرفت یا از مصاحبت با مردان 

هیئت خسته شدم به فالن آدرس در روستا مراجعه کنم. در پاسخ نوشتم که فردا 
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تان توضیح دهم. فردا چند زن روستایی آمدند، از ظهر بیایید تا من روی تپه برای

ی من ظرف سفالین بزرگی شناسایی شده بود از آن وی ترانشهگذشته بود. ت

شود و برای نگهداری گندم و ی غذا نامیده میهایی که اصطالحاً ظرف دخیرهکوزه

گرفته است. ظرف از میانه شکسته بود و من تالش غالت درون خاک قرار می

این »ها پرسید کردم با دقت بقایای گیاهی احتمالی را شناسایی کنم. یکی از زنمی

تواند به تعبیر امروزی انبار من توضیح دادم که این بخش می«. آشپزخونه شون بوده؟

تر از آن بودم جوان«. کردند؟ها آشپزی میاون موقع هم زن»بوده باشد. زن پرسید 

تر این بود که این زن، این زن که بتوانم توضیح دقیقی بدهم. سؤال مهمی بود. مهم

خواست به الگوی بسیاری بداند توی آن کوزه گنج است یا نه، و نه میروستایی، نه 

پرسید، برای او روایتِ خواست بداند زیر این الیه چیست و نه از کار با بیل میمی

ی خودش از زندگی مهم بود. آیا زنان آن روستای پیش از تاریخی در نزدیکی هرروزه

 کرده اند؟شپزی میزید هم هر روز آهمین روستایی که او درش می

غریب نیست که یک نفر یا یک گروه انسانی بخواهد بداند تبارِ زیستنش در تاریخ 

ی آنهاست، که گذشته از آنِ چیست. این درخواستِ مردمی است که تاریخ، تجربه

دانم. نه شرح آنهاست. اما منِ پژوهشگر تاریخ معموالً جز تاریخِ سیاسی مردانه نمی

ی بردگان را، نه از کارگران دانم، نه روزمرهشده را مییان کشتهحال مادران جنگجو

 دهندگان اسب.دانم، نه از پرورشمی

*** 

پیماییم. شاید همین است که ما ایرانیان در مسیر توسعه، تاریخ را برعکس می

های گونی، که قدرت اجتماعی زنان در نسلگری، که پذیرش گونهآزادی روایت

های متعدد شده بود اما امروز تابوست. ما امروز از روایتروز پذیرفتهپیشینی بیش از ام

گویِ حاکمیت از خودش. این هراسیم. برای ما یک روایتْ اصیل است: روایتِ تکمی

شود، مجله شود، در کوچه و خیابان بنر میروایت با ساختارهای گوناگون عینی می

ها جریان دارد و پول های درسی بچهبکشد، در کتادارد؛ تلویزیون دارد ، فریاد می

 اند.های دیگر، در مقابل، محکوم به حذفدارد. روایت

*** 
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ای مانند تلگرام های گوناگون، فیلتر شبکهی عینی از مقابله با روایتیک نمونه

های ایران است. سادگی ی اجتماعی این سالاست. تلگرام احتمااًل فراگیرترین شبکه

تدریج با استفاده از آن خو بگیرند. سواد هم بهکه حتی افراد کماستفاده سبب شده 

شود، مردمی در دست میبههای خانگی تلگرام دستهای معمولی در شبکهعکس

وگذار، در یک مهمانی، در حال بازدید از یک بنای تاریخی. آشپزخانه، در گشت

تدریج اند، بهشتهشود و برخی که هرگز چیزی ننودست میبهدستورهای غذایی دست

های گوناگون حرف نویسند. در یک گروه خانوادگی، افرادی با زبانجمالتی می

ها در تلگرام ویژه زنفهمند. بهخندند و بیشتر از هم میکنند، میزنند، دعوا میمی

خواهند. نویسند و از هم نظر میهاشان را میدهند، روزمرهروایتی نو از خود ارائه می

های مردان و خوانم. روایتهای افراد فامیل را میها روایتگاهی ساعت من شخصاً

اند اما در تلگرام از خالل ها و مراسم خانوادگی ساکتزنانی که عمدتاً در مهمانی

آرام به آنچه در درون هستند به شادی و ها آرامگذاشتناشتراکها و بهبحث

روایت کسانی است مورد خشونت،  بری. تلگرام، محل بازپخششان پی میهایغم

شود. میل به فیلترکردن ای پخش میکارگران و زنان ـ روایتی که در عرض ثانیه

ها روایتکردن عرصه از امکان حضور و بازنمودِ خردهتلگرام، بسیار شبیه است به خالی

 و بازکردن ساحت برای تنها یک روایت، روایت غالب، روایتی که بر این باور است هر

 ندارد و باید محکوم شود به مرگ.« بیان»چه غیر از خودش ارزشِ 

فیلترکردن تلگرام درواقع تکرار همان نوع سازوکاری است که روایتِ مردمان را در 

شکل روایتِ مردمِ برگزیده و روایتِ ایرانیان را در غالبِ روایتِ ایرانیِ استاندارد 

ی آنها را که از ساخت ن، کارگران و همههای زنان، دگرباشان، کودکاپسندد. روایتمی

های روایی داند و میل به تصرف ساحتاهمیت میاند سخیف و بیحاکمیت بیرون

دهد و مشتاق است مردمان دم تغییر میبهالخط را دمکند، رسمدارد، لهجه ابداع می

شان «پرشکوه»ناشده فرض کند که ربطی به تاریخ امروز را موجوداتی نادان و تربیت

آبروی ایران و ایرانی »لحظه آنها را کنترل کند تا بهندارند و کسی یا قدرتی باید لحظه

خواهان، زنان و شود، توانهای مردمان دیروز حذف میهمچنان که اشتباه« را نبرند.

طور هم مردمان معمول امروز از شوند ـ همانصدا میراویانِ بیرون قدرتِ تاریخ بی

چه اند. روایت غالب، فهرست بلندباالیی از هر آنروایتِ خویش محروم امکانِ روایتِ
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کند، شود. قدرتْ سازمان ایجاد میدارد که ضربه به ملت و شکوهش قلمداد می

کند و صدایِ ما مردمان معمولِ جامعه را با دست اندازد، سانسور میساختار راه می

 بُرَد.نهادن بر گلوهامان می

اند. یکی از راهکاری است که مردمان دیگر جهان پیمودهاین راه، برعکسِ 

ی وازاست که در آن کشتی وازا نمایش داده های سوئد، موزهترین موزهپربازدیدکننده

ای که جز بیست دقیقه بر آب نماند و به علت اشتباهات فاحش شود، کشتیمی

ایی دارند که چرایی هشان، موزهها تقریباً در تمام شهرهایمهندسی غرق شد. آلمانی

ها توان در موزهدهد. در فرانسه میرویدادهای تلخ جنگ جهانی دوم را توضیح می

ی پس از انقالب را مشاهده کرد، پژوهشگران هندی بسیاری امروز از خشونت سبعانه

اند که بخش بزرگی از ها معترفگویند و آمریکاییخشونت سنتِ هندی می

دنِ جوامع بومی در فرایند استعمار تخریب شده است. نه زیست به علت نابودکرمحیط

ها را. اندازد نه تاریخِ استعمار، همگرایی آمریکاییروایت وازا ملت سوئد را به خطر می

برعکس، آنان با بررسی، فهم و شناخت آنچه روی داده در دیالکتیکی تاریخی تالش 

دولت -اند ملتهایی که توانستهکنند دایمًا به ساختار قدرت هشدار دهند. سرزمینمی

شان لزومًا حق انحصاری شکل دهند از این موهبت برخوردارند که دولت و ملت

که نیازمند مجوز باشند آنگری را در دست ندارند. هنر، فولکلور و داستان بیروایت

شناسی برای مردم هم دقیقاً در همین راستا هایی مانند باستانشوند. شاخهراوی می

هایِ شدن روایت تاریخ. آنها روایتروند: جلوگیری از فاشیستی و انحصاریمی پیش

نفس بر آنها مستولی نیست و مردم فاقد کننده دارند، ضعف اعتمادبهگوناگونِ تکمیل

هایی شوند. سرزمینگیری و موجوداتی هر دم در حال گناه تصور نمیقدرت تصمیم

کند کمتر به داِم ن مخافظت نمیشاکه ساختارهای اداری دولت از میراث

ها آموخته ی شوم جنگ جهانی دوم به آنافتند. حادثههای تاریخی میروایتتک

 سازی.تواند به سوزاندن آدمیان در کوره منتهی شود، به دیگریروایت میاست که تک

 اند. میراث آنان اینپذیرفتهبرعکسِ ما، مادران و پدران ما روایات گوناگون را می

ها و رغم تنوع فراگیر قومی و زبانی و مذهبی و جنگاست که این سرزمین به

های متعدد با کلیمیان و کشتار ناگاه درگیریکم تا اواخر قاجار که بهها، دستحمله
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یافته علیه یک قومیت یا کشی شد و خشونت سازمانتر دچارِ نسلبابیان روی داد، کم

ش شده است )در ایران کشتار اپوزیسیون تقریباً در ندرت گزارمذهب در تاریخ آن به

های سیاسی نیست بلکه پذیرش جا منظور رقابتتمام دوران تاریخی تکرار شده، این

ها در این سرزمین است(. والدین ما و والدینِ والدینِ ما این هنر را اقوام و تنوع

شم خود را از دیگری های زبانی، با اشعار کنایی، با طنز خاند که با ظرافتداشته

ترین میراثِ ملموس و کاهش دهند. همگرایی و محافظت از روایات گوناگون بزرگ

همه توانست راهکاری جدی برای کاهش اینناملموس ماِی ایرانی است، میراثی که می

 نوشتن با راحتی به نسل سه دو در که میراثی همان –خشم در جهان ارائه دهد 

 مقابل در خشونت با و دگراندیشی حذف با سانسور، با الش،کهنس یتنه بر یادگاری

 یورطه به روایات مقابل در روایت یک پروپاگاندیستی ترویج با و متعدد هایروایت

 …کشاندیم اشنابودی
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ی نرخ بهره نتوانست جلوی سقوط ارزش پزو را آرژانتین پس از این که با افزایش چندین باره

المللی پول تقاضای کمک کرد. صندوق بین بگیرد و کشور در معرض یک بحران مالی قرارگرفت از

ی تلویزیونی های بزرگ در یک برنامهگرا و مدافع بنگاهجمهور راستموریسیو مکری رییس
تر در تا از بحرانی که پیش»کند المللی دولت را قادر میهای مالی بینسراسری گفت که کمک

المللی پول ی کمک مالی از صندوق بینتقاضا«. مان به آن گرفتار شده بودیم جلوگیری کندتاریخ

گذار خارجی تر و کاستن از سطح زندگی مردم. یک سرمایهیعنی سیاست ریاضت اقتصادی بیش

 «موثرترین کار این است که جلوی افزایش مزدها گرفته شود.»گفت 
ن ی بهره را )که اساس تعییگرای آرژانتین مجبور شد نرخ پایههای اخیر دولت راستدر هفته

درصد در آوریل را  27نسبت باالی نرخ بهره در کشور است( چندین بار افزایش بدهد و میزان به
ی گذشته افزایش داد. در ژانویه، بانک مرکزی آرژانتین برای مقابله با بحران درصد در هفته 40به 

کرد.  پیشارو سیاست کاستن از نرخ بهره را در پیش گرفت که خیلی سریع این سیاست را متوقف

 چرا؟ به سه دلیل.

های گذاران خارجی )که در موفقیت سیاست ریاضت اقتصادی و سیاستاول این که سرمایه

های بزرگ دولت مکری نقش اساسی دارند( نگران میزان تورم بودند و چون تورم مدافع بنگاه

ورم ی خود دست زدند. حتی دولت هم پذیرفته است که تتحت کنترل نبود به خروج سرمایه
 درصد خواهد بود. و سقوط ارزش پزوی آرژانتین در برابر دالر آغاز شد. 15امسال 

 

دوم ارزش دالر به خاطر واهمه از یک جنگ تجاری در ماه گذشته افزایش یافت که همیشه 
دالر برگردند و از سوی دیگر فدرال رزرو هم با « بهشت امن»گذاران به شود تا سرمایهباعث می

احدهای پولی برای گذاری در دیگر وکند که سرمایهی نرخ بهره شرایطی ایجاد میافزایش چندباره

 صرفه نباشد.بازان چندان بهسفته
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چنین افزایش تنش سیاسی بین ی کوشش کارتل اوپک و همو عامل سوم این که )در نتیجه

ی شدت افزایش یافته است. افزایش بهای نفت یعنی هزینهامریکا و ایران( بهای نفت خام به

 تین، ترکیه و افریقای جنوبی.تر برای کشورهای وارد کننده انرژی یعنی آرژانبیش
بینند و درواقع هیچ این اقتصادها که کسری تجاری هنگفتی دارند، از تورم باال آسیب می

تر بدهی بسیار زیاد دارند و دربرابر ها مهمی اینهای دولتی خود ندارند و از همهکنترلی بر هزینه

جا هم باید از آرژانتین، رند. در اینتری داگذاران خارجی، شکنندگی بیشی سرمایهخروج سرمایه

 ترکیه، افریقای جنوبی و دیگران سخن گفت.

ترین سطح خود رسیده است )که باعث تشدید ارزش پزوی آرژانتین درحال حاضر به پایین

شدت سقوط کرده است. تنها سال قبل دولت ی دولتی هم بهتورم خواهد شد( و بهای اوراق قرضه
ساله منتشرکرد چون مطمئن بود که پایان دادن به حکومت  100ی مکری اوراق قرضه

شود تا با سیلی از تقاضای خارجی روبرو شود. سال موحب می 12طلب چپ کریشنر پس از اصالح

سنت به ازای هر دالر کاهش یافته است. دولت در  83ارزش این اوراق قرضه در حال حاضر به 

درصدی که امریکا 3پردازد که درمقایسه با بهره می درصد 6حال حاضر درمقابل این اوراق قرضه 

دهد امیدوار است جلوی خروج سرمایه را بگیرد. در طول یک هفته ی خود میبرای اوراق قرضه

ی نرخ بهره بارهبانک مرکزی آرژانتین هم پنج میلیارد دالر خرح کرده است و با افزایش چندین
 کوشید جلوی کاهش ارزش پزو را بگیرد.

افزایش نرخ بهره در امریکا برای بسیاری از کشورهای نوظهور خطر واقعی است که باعث  ولی

اند تا ها به دالر قرض گرفتهشان خواهد شد. خیلیبروز مشکل برای بخش دولتی و بخش بنگاهی

بازی کنند و حاال گذاری نمایند و یا حتی سفتههای خود را تأمین مالی کنند، یا سرمایهکسری

طور جدی گرفتاری دارد. لیر شدت افزایش یافته است. ترکیه اکنون بهها بهی این بدهیهزینه

ی دولتی شدت سقوط کرد. درآمد اوراقه قرضهی بانک مرکزی ترکیه بهترک با وجود مداخله
 22ترکیه به دالر به باالترین میزان پس از بحران رسیده و میزان سقوط بازار سهام امسال به 

ها جهان به غیر از بورس ونزوئال از همه بدتر است. اگر بانک د که در میان بورسدرصد رسی

مرکزی ترکیه بخواهد مثل بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را افزایش بدهد، خطر لطمات جدی به 

 اقتصاد محلی وجود دارد.

ام که افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو این خطر را دارد که بیان کرده مقاالت دیگردر 

چون میزان بدهی در اصطالح نوظهور موجب بروز بحران بدهی بشود خصوص در کشورهای بهبه
تر شده است، . درضمن بدهی جهانی هم از همیشه بیشتر شده استاین کشورها از همیشه بیش

سازی نظام بانکی میزان زیادی وام ها برای باثباتها و بنگاهی پایین دولتچون به خاطر نرخ بهره

 اند.هام و مصرف شدهگرفته اند و باعث رونق بازار س

https://thenextrecession.wordpress.com/2016/10/09/the-global-debt-hangover/
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/10/09/the-global-debt-hangover/
https://thenextrecession.wordpress.com/2017/10/20/the-global-debt-mountain-a-minsky-moment-or-carchedi-crunch/
https://thenextrecession.wordpress.com/2017/10/20/the-global-debt-mountain-a-minsky-moment-or-carchedi-crunch/
https://thenextrecession.wordpress.com/2017/10/20/the-global-debt-mountain-a-minsky-moment-or-carchedi-crunch/
https://thenextrecession.wordpress.com/2017/10/20/the-global-debt-mountain-a-minsky-moment-or-carchedi-crunch/
https://thenextrecession.wordpress.com/2017/10/20/the-global-debt-mountain-a-minsky-moment-or-carchedi-crunch/


 ماست؟ یرو شیپ یبده یبحران جهان ایآ 406 

المللی که در واشنگتن قرار دارد بر این باور است که، اگر در ی مالی بینمؤسسه

گذاران خارجی تغییری پیش بیاید، عالوه بر آرژانتین و ترکیه، اوکراین و پذیری سرمایهریسک

 افریقای جنوبی هم درمعرض خطر هستند.

 

تریلیون دالر به بدهی در  21حدود  2017گوید که در المللی پول اکنون میصندوق بین

تریلیون دالر رسید. البته درست است که بخش بزرگی از  237میزان به  جهان اضافه شد و این

تر سر کند. بخش تواند با بدهی بیشتر به چین تعلق دارد که اقتصادش میاین بدهیِ بیش
عالوه چین ای از آن به واحد پول محلی است، نه این که چین به دالر وام گرفته باشد و بهعمده

رزی است )بیش از سه تریلیون دالر( که مانعی جدی بر سر راه سقوط ی عظیم ادارای یک ذخیره

دراین موقعیت نیستند. بدهی به دالر و یورو « نوظهور»های ناشی از بدهی است، ولی دیگر اقتصاد

درصد از کل بدهی را  15درحال حاضر از هشت تریلیون دالر هم فزونی گرفته است، یعنی حدود 

ها تعلق دارد در حالی که ترکیه درصدش به خارجی 60تین بیش از دهد. بدهی آرژانتشکیل می

 به این سو بود. 2009هم شاهد یکی از باالترین سطوح افزایش بدهی ارزی از 
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ی آن هرچه دشوارترخواهد شد. به یابد، ادارهها افزایش میهمین که نرخ بهره برای این بدهی

ها را در درصد بنگاه 20اکنون بیش از « دارمشکل»های المللی بنگاهی مؤسسه مالی بینگفته

های بهره تر از هزینههایی که سودشان بیشدهند و بنگاهان و ترکیه تشکیل میبرزیل، هندوست

حتی با وجود نرخ »کند المللی اضافه میی مالی بینیابند. مؤسسهسرعت کاهش میباشد به

های غیر مالی درپرداخت تعهدات ناشی از بدهی مشکل ی پایین جهانی، بسیاری از بنگاهبهره

تر شده است. درصد هم بیش 15های کوچک از ر آرژانتین نرخ بهره برای بنگاهد« روزافزون دارند.
توانند تأمین مالی عقالنی ی جاری خود چراکه نمیها شروع کردند به از دست دادن سرمایهبنگاه»

های بزرگ که دسترسی به بنگاه»المللی افزود ی مالی بینمؤسسه«. وپا کنندبرای خود دست

های گر، بنگاهی یک تحلیلالمللی دارند در موقعیت بهتری هستند ولی، به گفتهمنابع مالی بین

 «کوچک و متوسط، مشکل دارند.

های بدهی هم کند و هزینهها دربسیاری از کشورها شروع به کاهش میوقتی که سود بنگاه

های جهان ) یابد، خردشدن اتفاق خواهد افتاد. تازه ترین برآورد من از سود بنگاهافزایش می
دهد که سود در براساس متوسط نرخ سود در امریکا، آلمان، انگلستان، ژاپن و چین( نشان می

به این سو کاهش یافته است. باید منتظر ماند و دید در  2016از اواسط  2017فصل آخر سال 

 سود به کدام سو حرکت خواهد کرد. 2018فصل اول 
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اتکایی از روند و میزان شیوع تجاوز جنسی به محارم در ایران وجود برآورد قابل

های گیری این آسیب اجتماعی در سالهای مؤثر بر شکلکه زمینهجاندارد اما، ازآن

راه نیست که میزان شیوع تجاوز وجه بیهیچته است، این فرضیه بهاخیر گسترش یاف

ی اخیر رو به رشد بوده است. تجاوز جنسی به محارم دههبه محارم نیز در ایراِن 

-های اخیر است که حمایت از آزارای نیست اما صرفاً طی دههی تازهگرچه پدیده

ی ان اما تاکنون تحقیقی دربارهدیدگان در بسیاری از کشورها مطرح شده است. در ایر

این آسیب اجتماعی به عمل نیامده چندان که فقدان پژوهش در این زمینه گاه حتی 

 گذاران اجتماعی را نیز باعث شده است.انکار این معضل میان مسئوالن و سیاست

 و خانواده نهاد دو چارچوب در را محارم به تجاوز ردپای خواهممی مقاله این در 

 گرانکنش از دسته سه رفتار کوشممی خانواده نهاد چارچوب در. کنم ررسیب دولت

گون وقوع این آسیب اجتماعی را مطالعه کنم: اول، آزارگر در خانواده گونا مراحل در

که عبارت باشد از پدر خانواده؛ دوم، آزاردیده که عبارت است از دختر خانواده؛ و 

باً مادر خانواده است. بدین اعتبار، کوشش ترین خویشاوند نسبی که غالسوم، نزدیک

هایی برای خواهم کرد ابتدا به سه پرسش ذیل پاسخ دهم: اول، آزارگر از چه استراتژی

کند؟ دوم، واکنش آزاردیده نسبت به وقوع آزار مبادرت به آزار جنسی استفاده می

نین چگونه است؟ همجنسی چیست؟ و سوم، واکنش مادر نسبت به آزار جنسی چه

ی های دولتی در زمینهکوشم عملکرد آن دسته از سازماندر چارچوب نهاد دولت می

ترین ارتباط را با مسائل مرتبط با آزار جنسی محارم را بررسی کنم که بیش

ی قضاییه، وزارت بهداشت و درمان و کنند: قوهآزاردیدگان و آزارگران برقرار می

 سازمان بهزیستی، و نیروی انتظامی.آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، 

های تری که پرسشاین مقاله درواقع بخشی است از پژوهش میدانی گسترده

مورد از زنان و دخترانی که  39ای از [ مشتمل بر نمونه1گیرد]میدیگری را نیز دربر

ار مورد به آز 26اند. در این میان در خانواده تحت آزار جنسی پدر یا برادر قرار گرفته

مورد به آزار جنسی برادر به خواهر. سن  13جنسی پدر به دختر مربوط است و 

سال متغیر است،  30تا  13اند بین دخترانی که مورد آزار جنسی پدرشان قرار گرفته

چنین سن ساله تعلق دارد. هم 20تا  13ترین فراوانی به دختراِن هرچند بیش

سال بوده است،  40تا  15اند بین ر گرفتهخواهرانی که تحت آزار جنسی برادرشان قرا
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آوری ساله تعلق دارد. برای جمع 20تا  15ترین فراوانی به خواهرانی که بیشگواین

ام: مصاحبه، های گوناگونی استفاده کردهاز روش 1387و  1386های ها در سالداده

ام: مصاحبه کرده نامه. با سه گروه از افراد  رجوع به اسناد و مدارک، مشاهده، و پرسش

اول، دخترانی که تحت آزار جنسی پدران یا برادرشان قرار گرفته بودند؛ دوم، افراد 

گان یا خود آزارگران یا خویشان آزاردیده مثل عمه و مطلعی اعم از مادران آزاردید

کننده به شکایات یا های رسیدگیخاله و مادربزرگ یا مدیران دفتر شعبات دادگاه

شناسانی که در جریان آزاردیدگی قرار داشتند؛ و سوم، مسئوالن روانمددکاران و 

باالی برخی نهادهای درگیر با موضوع از جمله دادستان یکی از دادسراهای تهران رده

و چند نفر از مسئوالن سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان و چند تن از 

ستاران و مددکاران در دو قضات دادگاه کیفری استان تهران و چند نفر از پر

ام: چنین به دو طریق از اسناد و مدارک استفاده کردهبیمارستان اطفال تهران. هم

ها که در ی موجود در ارتباط با آزار جنسی محارم در دادگاهاول، هجده پرونده

ها در ام قرار گرفتند؛ و دوم، اسنادی که در ارتباط با بررسی عملکرد سازماندسترس

داری بهزیستی ها و مراکز نگهچنین مدتی نیز در دادگاهی آزار جنسی یافتم. همزمینه

میان  19الی  15ی پرخطر تهران یعنی مناطق سپری کردم. سرانجام در پنج منطقه

هایی که در هایی را پر کردم. دادهنامهمعلمان و مدیران مدارس دخترانه نیز پرسش

 شود.ی تجاوز پدر به دختر منحصر میبه مقوله کنم عمدتاًی حاضر ارائه میمقاله

 های پدران آزارگراستراتژی

توان گیرند میهایی را که پدران برای مبادرت به آزار جنسی به کار میاستراتژی

اجبار و خشونت جسمانی؛ دوم،  بندی کرد: یکم، استراتژیدر چهار گروه طبقه

اقتصادی؛ و چهارم،  ، استراتژیتحریک عاطفی و ارعاب احساسی؛ سوم استراتژی

 کاری.فریب استراتژی

 و خشونت جسمانی اجبار استراتژی  

هایی که محملِ آزار جنسی هستند فقدان ارتباطات های خانوادهیکی از ویژگی

زند، جایی ها حرف اول را میسالم میان اعضای خانواده است. خشونت در این خانواده
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های گوناگونی اعم از آمیز وجود ندارد و از راهخشونتکه هیچ ابایی از رفتارهای 

ی زور یکی از شود. بنابراین حربهزدن و سوزاندن استفاده میوشتم و شالقضرب

چه ی جنسی با محارم برای آزارگر است. از قضاً آنهای برقراری رابطهترین شیوهرایج

کند همین تر میها سخترا برای بسیاری از زن ی جنسی با محارمی رابطهخاطره

 ها است.ها و کتکاجبار

کرد، من را به ز وقتی مامانم را بیرون کرد من را اذیت میا بابام»: گویدمی لیلی 

 دیدممی کردممی باز را چشمم هاصبح که هم هاوقتخیلی[ …بردش حمام ]می زور

 باباتم من گفت و شمگو درِ زد محکم باریک. زدمی اما کردمنمی قبول من[ …] داره

با کتک »کند: را تعریف میزه «.…نه بگی کنیمی غلط بکن را کار فالن گممی وقتی

گفت اگر من با تو این کار را نکنم کس کرد و موقع تجاوزش میبه من تجاوز می

 داشتممی نگه پایین را سرم من. گذاشتمی[ مستهجن] دیِ سی …کنددیگری می

 «.[…] بعدش نیست زشت کارهااین کن،نگاه فتمی و آوردمی باال را سرم زور به اما

های غیرجسمانی برای ارتباط جنسی با دخترش استفاده ا معموالً از روشسار پدر اما

شود و سارا دیگر رو میهای سارا روبهکرده است، هرچند بعدترها وقتی با مقاومتمی

بات کمربند و شالق به ارتباط شده است او را با ضرحاضر به تمکین از پدر نمی

کند از وقتی پدرش تصادف کرده بود و کرد. پریسا نیز تعریف میجنسی وادرار می

توانسته است او را مورد آزار جنسی قرار تر میبرای حرکت دچار مشکل شده بود کم

من را »دیدگی شده است: دهد. البته پریسا خودش هم در همان تصادف دچار صدمه

جوری هست. حالتش شهوانی بود، من رفتم به اتاق دیدم ظاهرش یکصدا زد و 

خواد حمله کنه و من در خطرم. به خاطر پام نتوانستم فرار کنم و فهمیدم دوباره می

به اجبار من را روی زمین خواباند و گفت شلوارت را دربیار و من مقاومت کردم و 

هایم را دربیارم، التماس باسجیغ کشیدم که چاقو گذاشت دم گلویم و وادارم کرد ل

 من و[ …کردم، گریه کردم، قسم دادم ولی فایده نداشت و با زور دستش را ]

 دادنمی گوش اصالً کردمی را خودش کار ولی کردم تمنا. داشتم شدیدی درد احساس

 را جسمانی خشونت ترینبیش شاید «.…شد وارد مادرم که بود حالت همینر د و

 پدرشان. باشد برده کار به جنسی یرابطه برقراری رایب زینت و زینب پدر

داد. زینب خواب می ها قرصی جنسی به آنبرقراری رابطه از قبل هاوقتخیلی
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گفت اگر به زد. میتر کتک میخوردیم بیشهای خواب را نمیاگر قرص»گوید: می

نذاشته بودم جوش چون سوزانمت، چند بار صورتم را با آبهام گوش نکنی میحرف

کاری بکنه سوزانده بود. حتی چندبار من را در کمد محبوس کرده و پایم را با فندک 

«. توانستم بکنمترسیدم و کاری نمیسوزانده و به من تجاوز کرده است و من می

چندبار وقتی خواب بودم به سراغم آمده بود چون با »گوید: خواهرش زینت هم می

کند جانم چیزی نگفتم، پدری که به دخترانش رحم نمی کرد از ترسچاقو تهدید می

 در را متعدد هایسوختگی صحت هم قانونی پزشکی «.…ها را بکشهتونه آنحتماً می

 پدرش با جنسی یرابطه برقراری یدرباره نیز میترا. کندمی تأیید خواهر دو این بدن

 فرداش کردم قفل را اتاق در که بارچند یا کردممی مخالفت وقت هر»: گویدمی

 «لفت نداشته باشم.مخا جرأت دیگر تا ترساندمی و زدمی کتک را من قدرآن

 
 احساسی ارعاب و عاطفی اغوای استراتژی 

هایی که محمل آزار جنسی محارم هستند معموالً در انزوای اجتماعی قرار خانواده

تباط عاطفی را نثار دختر ترین میزان محبت و ارهایی کمچنین خانوادهدارند. پدر در 

کند. در این میان، منظور از اغوای عاطفی این است که پدر  محبت به دخترش را می

دهد، نوعی مبادله. بنابراین گاه این دختران باور ی جنسی با او قرار میدر گروِ رابطه

کنند که تنها از این راه قادرند توجه و محبت پدر را جلب کنند که تحت می

های عاطفی به اش قرار بگیرند، نوعی خشونت عاطفی. خشونتی جنسیتفادهاسسوء

زند: آزاردیدگان یا باید های جسمانی به آزاردیدگان لطمه میی خشونتاندازه

دادن خیلی چیزها را به تن بمالند، ی آزارگر را بپذیرند یا باید پیهِ ازدستخواسته

 یز ندارند.موقعیتی دشوار در شرایطی که پناه دیگری ن

ن سختی را دورا کندمی زندگی مادرش با والدینش جدایی از بعد که فاطمه 

ی مردی درآمده که گذرانده و مادرش به تازگی به خاطر مشکالت اقتصادی به صیغه

 مسافرکشی شب 10 ساعت تا ناپدریم با …»گوید: اکنون ناپدری فاطمه است. می

 بعدش کردش، مهربانی من با خیلی و دیمخور شام رستوران یک رفتیم بعد. کردیم

. گفت بیا بغلم، بعد من را بوسید، بعدش گفت داشت نگه خلوت خیابان یک در رفتیم
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شلوارت را بیرون بکش که من گفتم نه، بعد خیلی حرف زد که اگر این کار را نکنی 

اره شوید. دوبداری کنه بیچاره میکنم و کسی نیست که از شما نگهمادرت را ول می

جنسی اعظم  یرابطه یدرباره شناسروان چنینهم «.[…من با اکراه قبول کردم و ]

اعظم به دلیل قرارداشتن در سن بحرانی بلوغ و صدمات عاطفی »گوید: و پدرش می

ی بلوغ تأثیر غلیان نیازهای عاطفی و جنسیِ دورهچنین تحتناشی از مرگ مادر و هم

دهد دت کرده و همانند قبل اعتراض چندانی نشان نمیای عابه تدریج به چنین رابطه

رسد به دلیل سن کم و ناپختگی نسبت به عواقب و حتی احساس کاذب و به نظر می

سوزی و ترحم نسبت به پدر که این مسئله یکی از تجلیات احساس فرد قربانی دل

را بهتر از پدر سا«. ی خود است رابطه با پدر را قبول کرده استنسبت به آزاردهنده

ی هر کسی توانسته بود از جهت احساسی روی دخترش تأثیر بگذارد. سارا درباره

خوام جای مادر را برات بگیرم، من گفت من میبابام می»گوید: اش میدوران کودکی

کردم که هر پدری این کارها را با دخترش انجام تو را دوست دارم، منم احساس می

 زدمی حرف باهام کلی خوابش اتاق به بردمی را من بابام»: گویدمی سارا «.…دهمی

کردم، زنه، انگار که من یک زنم. من گریه میا یک زن بزرگ حرف میب داره که انگار

گفت این کار را به خاطر بابایی انجام بده، من گرفتم که آخرین بار باشه، میقول می

آورد. دلم براش هام را درمیکرد، خودش لباستو را دوست دارم. دستم را بوس می

اما این اواخر که دیگر سارا  «.…کردم کسی دوستش ندارهسوخت، احساس میمی

کرده بارها از سوی او تهدید به مرگ شده و از همه ی جنسی با پدر را قبول نمیرابطه

کرده ای که در اختیار داشته برای تهدید سارا استفاده میکه پدر از اسلحه بدتر این

دولتی رجوع کرده بود مدام های غیرکه وقتی سارا به یکی از سازمانطوری ست. ا

ها من بعضی وقت»گوید: کرد. مژگان نیز میی پدر ابراز میوحشت خود را از اسلحه

خوایی بابات باشم باهات گفت اگر میکشیدم. میها داد میکه دست خودم نبود شب

کشم هم خودت را گفت هم مادرت را میمهربان باشم جیغ نکش. گاهی هم می

هم از طریق تهدیدی که نسبت به برادر  ریحانه «.…کشمکشم یا بچه را میمی

گرفت تحت اش در خانواده، صورت میعالقهی معلولش، یگانه فرد موردسالهچهارده

تونستم خواست رابطه داشته باشه من کاری نمیوقتی می»فشار روانی قرار داشت: 

 نکنی را کار این اگر گفتمی مریضه که داداشم آن جان به دادمی قسمم[ …]بکنم 
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مرجان « دارم. آخه من فقط در کل آن خانه مرتضی را دوست دارم.دیگه نگهش نمی

گفت اگر این کارها کرد. میکردم خیلی اذیتم میوقتی که مخالفت می»گوید: هم می

 کردممی مخالفت وقتی»: گویدمی میترا یا «.…های دیگهفروشمت به آدمرا نکنی می

« کرد که من جرأت مخالفت نداشته باشم.پاره می را درسیم هایکتاب یا زدمی کتک

آمیز های محبتپدر سپیده هم گاه با کتک و گاه با تهدید به کشتن و گاه نیز با روش

گفت م میبا مهربانی آمده بود پیش»گوید: رفته است. سپیده میبه خلوت دخترش می

تو بیوه هستی و من هم پدر تو هستم اگر من تو را ارضاء کنم بهتر از این است که 

 کسی خوامنمی اصالً من گفتممی …بروی بیرون و با مردم دیگر رابطه داشته باشی

 «.…کنه ارضاء را من

 
 اقتصادی استراتژی 

نیز استفاده  اقتصادی ی جنسی از استراتژیمحارم آزارگر برای برقراری رابطه

ی امکانات رفاهی. سمانه که پدرش کنند، مثالً پیشنهاد رشوه، پرداخت پول یا ارائهمی

وقتی خواستم ازدواج کنم درخواست »گوید: رسانده میاز کودکی به او آزار جنسی می

وقت من برای تو خوابی کردی آنوقت با من همجهیزیه ازش کردم و به من گفت هر 

ی درستی برایم فراهم نکرد. خرم و من قبول نکردم و جهیزیهخوای میچیزی که بهر 

بعد از ازدواج هم گفتم شاید حاال که من ازدواج کردم به من کمکی کند و آن 

بالم خیلی تنگ بود وکه دستفکرهای پلید از سرش بیرون رفته باشد و باز برای این

ی باالیش که ما در طبقه روز به منزل مادرشوهرمازش درخواست کمک کردم. یک

بودیم آمد و به من گفت دیدی گفتم که هر جا بروی و در طول زندگیت به من 

 پدر است گفتنی «.…کنماحتیاج داری، تو با من باش من برای تو همه کار می

بار آمد یک»ی مریم، ته است. به گفتهنگذاش نصیببی هم را مریم عروسش سمانه

-کرد و میینش کرد و به صورت غیرعادی من را لمس میدنبالم و من را سوار ماش

 اگر گفتمی …گفت اگر به پسرم امین چیزی نگویی یک چیز خوب پیش من داری

 «…دممی بهت چیهمه من کنی قبول
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 کاریفریب استراتژی 

ی جنسی به تالشی را که آزارگر برای فریفتن آزاردیده به نیت برقراری رابطه

شان نامم. پدران زهرا و پریسا هر دو به دخترانکاری میاتژی فریبآورد استرعمل می

ی جنسی با فرزند خود اصالً چیز رایجی است. زهرا گفتند که برقراری رابطهمی

ادن ساعتِ شب بود که من را صدا زد به داخل اتاق و شروع کرد به نمایش»گوید: می

کردند و بعد از من زشت میدیِ ]مستهجن[ که در آن زن و مرد کارهای یک سی

هایم را درآورم که قبول نکردم و گفت این کاری است که همه خواست تا لباس

 که گفتمی بچگی از همیشه»: گویدمی پریسا «.…کنند و تو هم باید انجام دهیمی

کنند و در دین اسالم زن تا زمانی که شوهر ارها میک این از پدرها و دخترها یهمه

 «.…تونه انجام بدهرسد که پدر هر کاری بخواد میوه هستش به پدرش مینداره یا بی

 مورد را او دخترش به جنسی مسائل توضیح یبهانه به باراولین هم منصوره پدر 

نبود و فقط من و  خانه در کسی که روزیک»: گویدمی منصوره. داد قرار جنسی آزار

مان شد. برعکسِ همیشه خیلی پدرم در خانه بودیم سر همین جریان ازدواج بحث

اش که ازدواج خوبه، آدم باید غرایز جنسیمهربان شده بود، بعد بحث را کشید به این

ی جنسی خیلی مهمه، بعد هِی  به من دست ارضاء بشه، بعد شروع کرد که رابطه

شد، فکر جوری شده بود، من اولش باورم نمیتر شد، یککم هِی  بیشمالید، کممی

-کم شوکه شده بودم. اصالً صدام درنمیده اما کمم واقعاً داره توضیح میکردمی

 برقرار جنسی یرابطه او با دخترش کردنهوشبی طریق از هم نوشین پدر «.…آمد

کردم فکر بدی نمی اما من با بود مشکوک همیشه رفتارش»: گویدمی نوشین. کردمی

آمد م کشیک بود و به خانه نمیها که مادری پدر و دختری، بعضی شبدر رابطه

کردم اما دلیلش را شدم احساس کرختی میوقتی صبح از خواب بیدار می

ی پیش غذایی که بابام برام کشیده بود را چون اشتها دانستم. تا این که هفتهنمی

نداشتم نخوردم و یواشکی برگرداندم در ظرفش و شب در هنگام خواب متوجه شدم 

العملی از ترس نتوانستم نشان دهم و خودم مده و من هیچ عکسکه پدرم به کنارم آ

 کندمی معتاد را دخترش که این از بعد هم ندا پدر «.[…را به خواب زدم که به من]

گوید: دا مین. کندمی تجاوز او به خودش هم نهایت در و کندمی او فروختن به شروع

م، بابام گفت بیا این را بکش چند ماه بعد از طالق مریض بودم، سردرد شدید داشت»
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شی، من زدم دیدم چه خوبه سرحال شدم، دیدم حالم خوب شدش، باز داد خوب می

ها قدر داد که چشم باز کردم دیدم معتاد شدم، بعد که معتاد شدم دوستباز زدم، آن

زد، پشتم سیگار زدم کتک میآورد، اگر حرف میهایش را میو مشتری

 بهم هم خودش کمکم بعد. …نداشتم ایچاره دیگه ودمب معتاد. …سوزاندشمی

 «.کرد تجاوز

 واکنش مادران
 از است عبارت شاندختران به محارم جنسی آزار به نسبت مادران واکنش اولین 

قبل از افشای حقیقت از  حتی مادران از بعضی گرچه. واقعیت پذیرشعدم و ناباوری

لع هستند، بسیاری از دختران آزاردیده بعد زبان دختر از جریان آزار جنسی کامالً مط

ها کلنجاررفتن با خود برای گفتن حقیقت به مادر با نوعی واکنش منفی از مدت

گویی. اما واکنش مادران بعد از این مرحله نسبتًا از الگوی شوند: اتهام دروغمواجه می

ل زندگی و مستق کند: مادرانی که یا از همسر خود جدا شدهسانی پیروی مییک

مندی و استقالل اقتصادی برخوردار هستند کنند یا نسبت به همسر خود از توانمی

تری در قیاس با سایر مادران کنند واکنش فعاالنهپس از این که آزار جنسی را باور می

ی من در های مورد مطالعهحال، چنین مادرانی در نمونهدهند. باایناز خود نشان می

دهند ناراحتی را تحمل کنند اما با داشتند. اکثر مادران ترجیح میاقلیت مطلق قرار 

ی جنسی استفادهدیگران در میان نگذارند. در مجموع، مادران در اکثر موارد از سوء

آورند یا بعد از اطالع به دخترشان به دست پدر یا مطلع هستند و به روی خود نمی

از آبروریزی، ترس از شکستن  آمدهای آن، ترس از شوهر، ترسخاطر ترس از پی

های مالی و خانوادگی پس از طالق تر، فقدان حمایتحریم خانواده و، از همه مهم

ی خویش را گشایند و حتی گاهی تمام خشم فروخفتهاحتمالی، لب به اعتراض نمی

ترین کنند. درواقع وابستگی اقتصادی احتمااًل مهمبر سر دختران قربانی خود خالی می

ی شان است. در اغلب موارد، وظیفهسکوت مادران نسبت به آزار جنسی دختراندلیل 

شوهر است که نیازهای مالی خانواده را تأمین کند. وابستگی زن به شوهر در 

درآمد از این هم فراتر است زیرا اصواًل امکاناتی برای تأمین مالی زن های کمخانواده
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وقتی اعترض « ها سکوت تلخاز سال بعد»ی خودش وجود ندارد. سمانه به گفته

ها مادرش از جریان اطالع داشته است. مادر فهمد که در این سالکند تازه میمی

دانستم به سمانه نظر بد داره، اما این یک ننگه از ترس می»گوید: سمانه می

داد و من آوردم. این جریان بوی خون میآبروریزی، به روی خودم نمی

 و[ …] به شروع و آمد شب یک»: کندمی تعریف سپیده یا «.…ترسیدممی

 حال در. بودم داشته نگه خودم روی را متکا و کردم مقاومت من ،[…] خواستمی

ی جلو پتو با بابام آمد مادرم که بعد[ …] شلوار بابام آمد، مادرم که بودم تقالکردن

کردم، به ه میخودش را گرفت و شلوارش را پوشید و رفت در اتاق خودشان. من گری

برادرانم گفتم با بابام دعوام شده نذاشتم بفهمند. فردا که در خانه بودیم مادرم دعوا 

کنم تو هم حق گفت من هر کاری دلم بخواهد با این دختر میکرد باهاش اما می

ها با اصرار و کشم. باز هم شبکشم هم خودش را مینداری حرف بزنی، هم تو را می

آمد، جرأت ابید مادرم هم دیگه خبر داشت اما کاری از دستش برنمیخوزور کنارم می

گرفت جایی واسه ماندن نداشت، پولی هم هم نداشت به کسی بگوید، اگر طالق می

ترساند ی میخیل و زدمی کتک هم را مادرم بابام …چیز برای پدرم بودنداشت، همه

 «.…یند تو هم مقصریگفت شکایت نکن که بگوکه به کسی نگوید. مادرم هم می

 فکر کردم، حالیش یواشیواش بود شده آزاد زندان از که مامانم»: گویدمی پریسا

 اما کرد باور آخرش گفتم، اشبهِ خیلی اما زنممی را هاحرف این که خُلم من کردمی

تونم بکنم؟ آبروریزی نکن به کسی هم م؟ چی کار میبگ کی به گفت نکرد، کاری

 آزار متوجهِ  زمانی. باشد هاترینتلخ از یکی شاید محبوبه مادر یتحکا اما «.…نگو

 با پدر و است بوده حامله محبوبه که شودمی دخترش به شوهرش جنسی

. کند حمل وضع تا کندمی بستری بیمارستان در را محبوبه همسرش یشناسنامه

که معلول  سال است که فرزند حاصل از تجاوز به محارم همسرش را 14در محبوبه ما

کند. پدر محبوبه که بعد از مدتی حبس از زندان آزاد شده است داری میاست نگه

که دهد. مادر محبوبه از ترس اینحاال هر سه دختر خود را مورد آزار جنسی قرار می

تواند بخوابد و دائمًا ها نمیمبادا دختران دیگرش هم مورد آسیب واقع شوند شب

ها و ی این مشکالت و ترسست. اما با وجود همهمراقب رفتارهای همسرش ا

ها به خاطر تنهایی و مشکالتش حاضر به جدایی از شوهرش نبوده و با خوردنکتک
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برد و این وضع کنار آمده است، حتی زمانی که همسرش محبوبه را به بیمارستان می

از سه  مادرم»گوید: گذارد. مژگان هم میدر رَحِم دخترش دستگاه ضدبارداری می

آورد نه من توانست بکنه، نه اون به روی من میسال پیش فهمیده بود، اما کاری نمی

ها گفته بود اما کسی کمک نکردش. مادرم آوردم. به چند تا از فامیلبه روی اون می

 «.…کردتونست یک کاری اول برای خودش میتونه بکنه، اگر میکاری نمی

ران خویش را بسیار شکننده و ناتوان و قربانیانی حال، دختران آزاردیده ماددرعین

توانند مراقبت کنند. مال شده و حتی از خودشان هم نمیدیدند که توسط پدر لگدمی

مادرم اگر »، «سوزه. یک عمر زجر کشیده و زجر کشیدهدلم برای مادرم می»

در بسیاری موارد مادرها به دختر «. کردتونست یک کاری برای خودش میمی

دلش ومادرم همیشه درد»گوید: کردند اما نه برعکس. منصوره میشان تکیه میبزرگ

وقت نتوانستم براش گفت. من براش مثل یک خواهر بودم، اما من هیچرا پیش من می

در بسیاری موارد « آمد.ای نداشت، کاری از دستش برنمیدردودل کنم، چون فایده

که فرزندان انتظاری از مادر نداشتند. مثاًل قدر تحت آزار بود هم مادر خودش آن

گوید: پرسد چرا به مادرت واقعیت را نگفتی میزینب در پاسخ به قاضی که می

 هم دختران از بعضی «.…تونست بکنهخودش وضعش از ما بدتره، کاری نمی»

« آورد.نم مادرم از جریان آگاه است ولی به روی خودش نمیمطمئ من»: گفتندمی

وقت های پدرم خبر داشت اما هیچمطمئنم مادرم از دستمالی»گوید: عصومه میمثالً م

 «.…جلویش را نگرفت

 واکنش دختران آزاردیده

های انفعالی تا دهد طیفی از واکنشهایی که آزاردیده به آزارگر نشان میواکنش

 گیرد: سکوت، مقاومت، اعتراض، و خروج.های فعاالنه را دربرمیواکنش

  
 سکوت

ی واکنشی منفعالنه گاه از سرِ شرم و حیا کوت آزاردیده در قبال آزارگر به منزلهس

شدن، گاه در اثر ترس از حضور در جمع و بیان ماجرا و است، گاه ناشی از مجرم تلقی
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دادن فرد دستی ترسی که آزاردیده برای ازشدن، گاه حتی به واسطهنماانگشت

 ی آزارگر.جویانهاقدام تالفی آزارگر دارد، و گاه ناشی از بیمِ

 تجاوز به انفعالی واکنش غالباً حاضر پژوهش ینمونه در آزاردیده دختران اکثر 

 دالیل و داشتندمی نگاه مخفی را شانمشکل هامدت و اندداده نشان خود از جنسی

کردند، مخصوصاً وقتی آزارهای جنسی از نوع خفیف حبت نمیص کسی با گوناگون

 بود.

 بود شده شروع پدر جنسی آزارهای که زمانی و اشسالگی دوازده از گانمژ 

 اصالً من داد،می مالش را بدنم بعد کنارم، خوابیدمی هاشب بعضی»: گویدمی چنین

را از روی لباس  دستش که هاوقت بعضی حتی. باشد خاصی چیز که کردمنمی فکر

کردم. اما مدام کر بدی نمیکشیدم اما اصالً فبرد من خجالت میجای خاصی می

 اما فهمیدم، کمکم دیگه. …ذاشت جاهای خاصبیشتر شدش، مدام دستش را می

 نبود، کامل مانرابطه …نداشتم کنم باز را چشمام اصالً بخوام کهاین جرأت وقتهیچ

های قدر قرصخواد اذیتم کنه شب آننستم امشب میدامی که هاوقت بعضی[ …]

تر حال باشم و چیزی نفهمم یا منگ باشم و کمدم که شب بیخورقوی خواب می

 هم مریم «.…بفهمم. خیلی باهام رابطه داشت، خیلی این کار را کرده شاید صد بار

آمد ها میشب بود مدتیک. کردمی اذیتم پشت از که بود شده سالم پانزده»: گویدمی

 به اما شدممی ناراحت یدم،ترسمی واقعاً من[ …اش را ]خوابید و انگشتکنارم می

 شودمی پدرش تجاوز یمتوجه که باراولین هم نوشین «.…آوردمنمی خودم روی

 ریخته،می هوشیبی مواد او غذای در مادر نبود در بارها او پدر. بود شده شوکه کامالً

شب در هنگام »خورد: گرداند و نمیبرمی شین غذا را به داخل ظرفنو اتفاقاً شبی اما

العملی از ترس نتوانستم نشان خواب متوجه شدم پدرم به کنارم آمد و من هیچ عکس

 خواب در»: گویدمی پریسا «.…دهم و خودم را به خواب زدم که به من تجاوز کرد

تر آمد، هِی بیشیکم درنمیج ترسم از من مالیدمی را پشتم[ …] را دستش بودم که

 توانستمنمی کاری هیچ که ترسیدممی قدرآن اصالً[ …ها تا جایی که ]شد شبمی

 خوابیده پهلو به سراغم، آمد شب بودم خواب باریک»: گویدمی هم سپیده «.…بکنم

 زدن حرف جرأت اصالً نیاوردم، خودم روی به اما بود شده بد حالم[ …] بودم
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 را گفتنش جرأت منم ،…آمد به خانهجوری بود وقتی میهمین همیشه. نداشتم

 «.نداشتم

 آسیب خود ترسدمی فقط نه آزاردیده که است دلیل این به سکوت هم گاهی 

 هم از راز این افشای با شانخانوادگی زندگی یشیرازه که است نگران بلکه ببیند

ی است که مانع از افشای مندقدرت نیروی خانواده به وفاداری درواقع. شود گسسته

اگر شکایت نکردم تا به امروز به »گوید: می شود. مثالً میتراحقایق در این زمینه می

که ترساند، به خاطر اینکرد من را میکاری که میعلت ترس بود که با تهدید و کتک

کردم ممکن بود خواستم برود، چون اگر شکایت میام و خودم نمیآبروی خانواده

ها تسلط نوقت برنگردد. هر والدینی بر روی فرزندان خود و اخالقیات آمادرم هیچ

کردن را نفس و توانایی شکایتبهدانست که من جرأت و اعتماددارند و پدرم خوب می

 کامالً شاید آیدمی پدید جنسی تجاوز آن در که ایخانواده فروپاشی گرچه «.…ندارم

دانند و احساس گناه یدگان خود را مسئول میآزارد اما باشد، آزاردیده نفع به

ی جنسی اش او را تهدید کرده بود که اگر رابطهکه ناپدری کنند. مثالً فاطمهمی

کند بعد از دستگیری توسط مأموران انتظامی حاضر نداشته باشند مادرش را رها می

چی کار کنم که باعث نشه ناپدریم مادرم را ول »گفت: به افشای جریان نبود و می

 «کنه؟

 از دیگر یکی بساچه داندیم مقصر را قربانی که ایجامعه در ننگ داغ از ترس 

 میگن بگی کسی هر به گفتمی پدرم»: گویدمی منصوره مثالً. باشد سکوت دالیل

 حرفی من به بخواد کنهنمی جرأت کسی پدرتم که هم من. است دختره خود از عیب

آورند و رف درمیگفت به کسی نگو چون برات حیم»: گویدمی هم لیلی «.…بزنه

 «...گویند تو دیوانه شدیمی کنند وباور نمی

گاهی هم سکوت به این دلیل است که آزاردیده امیدی به رهایی ندارد. مثالً زهرا 

کاری دانستم که کار بابام بد هستش اما هیچمن از همان اول می»گوید: می

تر ازش کرد بیشترسیدم وقتی هم که این کارها را میتوانستم بکنم، ازش مینمی

کردم ای نداشت. فقط آرزو میگفتم نکن فایدهکه اگر من میاینترسیدم. هم می

 خشک و ترسیدممی قدرآن[ …خواست ]زودتر کارش تمام بشه، وقتی از من می
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انگار  نه انگار رفتمی اون حمام، در ماندممی من شدمی تمام کارش وقتی شدم،می

 خجالت کارها آن موقع هاوقتخیلی»: گویدمی هم شقایق «.…که چیزی شده

 نداشت، هم ایفایده البته نداشتم هم را جرأتش بگم، نه توانستمنمی انگار کشیدم،می

 «.…کردمی را خودش کار اون

کند. مثاًل هایی است که آزارگر برای آزاردیده ایجاد میگاه نیز سکوت از سرِ ترس

باید برید در خیابان  قدر از بچگی گفته بود به کسی نگو، اگر بگیآن»گوید: افسانه می

ترسیدم و آن ترس مانده بود در خودم و همیشه جور چیزها من میبمانید و این

 سکوت به را او که پدر هایتهدید با ارتباط در نیز لیلی «.…کردمکاری میپنهان

گفت اگر به کسی بگی تو را گم، میگفتم به مامانم مییم اشبهِ»: گویدمی کرده وادار

کنم که شبیه میمون بشی گفت کاری میگم گم شدی یا میبه همه می کشم ومی

خوام برم به مامانم بگم با تیغ بار فهمید که میبار کرد، چون یککه این کار را هم یک

کشیدم که بخوام از خانه برم ابروهام را تراشید و موهام را تراشید و من خجالت می

 من»: گویدمی هم اعظم خواهر الهام «.…دبیرون. تابستان بود مدارس هم تعطیل بو

 و بری مأموران یا قاضی پیش اگر گویدمی اعظم به پدرم که شنیدم بارها خودم

 دختر کهاین با هستم، ایکینه آدم من که دانیدمی خودتان کنی، تعریف را حقایق

گذارم گیرم و نمیشدن مسائل، من انتقامم را از شما میی در موقع افشاول هستید من

 «گویید تا من بتوانم پیش شما بمانم.زنده بمانید. پس حقایق را نمی

  
 مقاومت

ها گیرند بعد از مدتبسیاری از دختران که تحت تجاوز جنسی پدر قرار می

کوشند از تجاوزهای جنسی آورند و میسکوت و رفتارهای انفعالی به مقاومت روی می

 مکرر جلوگیری کنند.

 جنسی تجاوز برابر در مقاومت هایروش از یکی مواقع بعضی در کشیدنجیغ 

 به کرد شروع نبود خانه مامانم قبل ماه یک»: گویدمی پدرش یدرباره پریسا. است

م نبود مه واسش اصالً زدن،کتک به کرد شروع باشیم، داشته رابطه گفتمی که این

ه و التماس کردم که و فریاد کشیدم و گریقدر جیغ که منم پام مریضه، منم آن

 «.…دانم چطور شد که خودش را عقب کشیدنمی
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شدن های مقاومت و ایستادگی در برابر آزار جنسی همراهیکی دیگر از استراتژی 

ها هنگام خواب است. مثالً اعظم سعی با فرد دیگری در زمان تنهایی و مخصوصاً شب

 سعی»وید: گها کنار مادربزرگش بخوابد. یا فاطمه میکرد شبمی

ها را بخوابانم کنارم که بچه کردممی سعی یا …ها زود نخوابم که بیاد وکردم شبمی

 «.…نگیرم قرار جلوش زیاد کردممی سعی …نیاد سراغم

 بوده جنسی آزارهای یا چرانیچشم برای محلی حمام هانمونه از بسیاری در 

 احتمال که کنند حمام انیزم فقط کردندمی سعی دختران از بسیاری بنابراین است،

حمام و توالت ما یک شیشه در باال »ید: گومی مژگان مثالً. باشد کم جنسی آزار

کرد. منم به خاطر شون هست، یک قسمت از شیشه را سوراخ کرده بود و نگاه میبین

 منصوره «.…رفتم حمامرفتم یا وقتی خانه نبود میها حمام نمیهمین خیلی وقت

 در که کندمی مجاب را من طریقی هر به هستم هم حمام در وقتی او»: گویدمی هم

روم که در کنم بروم حمام یا وقتی میرا برای او باز کنم واسه همین اصالً جرأت نمی

 «.آم بیرونروم و میخانه نباشه زود می

 هاوقتخیلی»: بود کرده استفاده لیلی را مقاومت هایشکل ترینخالقانه از یکی 

بار پماد  یک هم من[ …] را هامسینه داره دیدممی کردممی باز چشم هابحص که

 هم میترا «.…زد کتکم خیلی فهمید وقتی. …پشه مالیدم که نتونه این کار را کنه

 .کند قفل را آن درِ بتواند که خوابیدهمی اتاقی در توانستهمی وقت هر

  
 اعتراض

گیرند از واکنش محارم قرار می بسیاری از دخترانی که تحت تجاوز جنسی

رو تجاوز جنسی برای آورند و ازاینتراض روی نمیروند و به اعمقاومت فراتر نمی

دهد مانَد. اما یکی از عواملی که احتمال اعتراض را افزایش میهمیشه مخفی باقی می

رفتارهای افراطی و مدت زمان طوالنی در تجاوز جنسی است. احتمال مبادرت به 

های مایتهای فردی و حتر است که به شبکهاعتراض زمانی برای آزاردیده بیش

های اقتصادی و تری داشته باشد و بتواند از حمایتاجتماعی دسترسی بیش
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شوند رازشان را دیدگان از حمایت برخوردار میشان بهره گیرد. وقتی آزارعاطفی

 زنند.کنند و دست به اعتراض میتر برمال میراحت

وز کرد به تجا او به مستی حالت در پدرش که آن از پس روزیک مریم مثالً 

های او از پدرش ها و حمایتاش بود رفت و با کمکی تنها خویشاوندش که خالهخانه

شکایت کرد و جلوی آزارهای بعدی را گرفت. نوشین هم، که پدرش در غیاب مادر 

های مادر بالفاصله داده، با حمایتکرده و مورد تجاوز قرار میخانواده او را بیهوش می

چون رسانی کردند. پریسا نیز همن به مقامات انتظامی اطالعبعد از فهمیدن جریا

نوشین با حمایت مادر خیلی زود به مراکز مشاوره مراجعه کرد و جلوی اتفاقات بعدی 

ای که او در منزلش مشغول به کار بود توانست از را گرفت. زهرا نیز با حمایت همسایه

 پیش پدر فرار کرده و نزد مادرش برود.

  
 خروج

ها خسته و ناامید شده باشد های ممکن و مقاومتحلی راهتی آزاردیده از همهوق

بسا به خروج از نهاد خانواده مبادرت ورزد، تصمیمی شجاعانه برای ترک موقعیت چه

تواند به صورت فرار از منزل یا ازدواج از سر ناچاری یا حتی خودکشی زا که میآسیب

تر است که فرد آزاردیده ی خروج زمانی بیشگزینه به اجرا درآید. احتمال مبادرت به

شان تکیه کند محروم باشد. در این صورت، ای که بر حمایتهای اجتماعیاز شبکه

زند یا با اعمالی از قبیل خودکشی و خودزنی تهدید به آزاردیده یا دست به خروج می

 کند.خروج می

به عمویم گفتم »گوید: ندا می مثالً. است خروج هایشکل از یکی خانه از فرار 

تون بمونم اما محلم نذاشت، از هر کسی کمک خواستم بذار چند وقت بیام خونه

جوری پیچوند، رفتم کالنتری ماجرا را تعریف کردم گفتن قیافت تابلوس که یک

 و کنم فرار شدم مجبور باالخره.. …معتادی تا ننداختیمت زندان برو بیرون

گوید: های شخصی میی نابرخورداری از حمایتطمه هم دربارهفا «.کنم خوابیکارتن

اش را روی من خالی کرد، فحش که کمکم کنه عقدهبه مادرم گفتم اما به جای این»

خوای، مقصر حتماً خودتی، فرار کردم رفتم شده حتمًا خودت میفالنداد که فالنمی
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ام شب که نگهم چون یکمتنفر ازشان آدش،می بدم شانهمه از. …خانه عمه، عمو

 «.…کردند، منت میذاشتن که مجبور بشم برمداشتن از فرداش اذیتم میمی

 معموالً خودکشی با آزاردیده. است خروج هایشکل از دیگر یکی هم خودکشی 

 کهاین یا برهاند موجود وضعیت از را خود خواهدمی یا: کندمی دنبال را هدف دو

این رهگذر را به آزارگر  نشان دهد. مثالً آزاده از کسانی بوده  از رابطه پایان اندازچشم

ی باالی است که واقعاً به قصد مرگ خودسوزی کرد، ولی به کمک دیگران با درجه

روز بعد از تجاوز پدرم دیگه یک»گوید: سوختگی از مرگ نجات پیدا کرد. یا مریم می

هوش شدم. بردنم دم، بیتحملم تموم شده بود. در مدرسه بودم و شاهرگم را ز

خواستم تمام بشه این بیمارستان. برام مهم نبود که بمیرم فقط می

 کردمی را کارها این که ماه چند از بعد»: گویدمی منصوره اما «.…هاکاریکثافت

 منم. زنهنمی دست امبه دیگه و ترسهمی یا میرممی یا. کشممی را خودم گفتم

بردنم بیمارستان شستشو دادند من را. اما چندوقت دیگه  که قرص با کردم خودکشی

 «.…ام دست نزداصالً به

چنین ازدواج از سر ناچاری راه دیگری برای خروج از وضعیت ناهنجار برای هم

شان جواب آزاردیدگان است. بنابراین اکثر دختران آزاردیده به اولین فرصت ازدواج

 …»گوید: ، نوعی فرار از خانه. مثالً سپیده میدهند، انتخابی از سر ناچاریمثبت می

 خوشم اصالً  ازش آمد، برام آشنایان از یکی طرف از خواستگار یک که بود سالم هجده

 هر خانمون از خواستممی فقط دیگه هیچی نه کنم تحقیق خواستم نه اما نیامد

یع سر و شدم دوست پسری یک با»: گویدمی هم سمانه «.…بیرون برم شده جوری

کردم اما هر ها نبود هرگز باهاش ازدواج نمیخواستم ازدواج کنم البته اگر این اتفاق

 «.…زندگی بهتر از این بود

 های دولتیعملکرد سازمان

توان به ی شقایق میشمار در عملکرد نهادهای دولتی را در نمونههای بینارسایی

مخدر بود و چند بار هم به این ی مواد حد اعال ردیابی کرد. پدر شقایق که فروشنده

داد. فوت مادر شقایق، ها دخترش را آزار جنسی میجرم به زندان رفته بود سال
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کدام اعتیاد و حبس پدرش، اعتیاد عمو، فقر مالی شدید، سرطان مادربزرگ، هیچ

باعث نشد یکی از نهادهای دولتی از این خانواده بازدید به عمل بیاورد و با دو دختر 

گیرد، ده صحبت کند. بعد از مدتی که شقایق تحت آزار جنسی پدرش قرار میخانوا

شود و به پزشک مراجعه ی جنسی با پدر دچار عفونت در بدن میدو بار به علت رابطه

دهد و صرفاً فهمد به هیچ مرجعی گزارش نمیکند. پزشک که مشکل شقایق را میمی

ل مشکل خویش را با یکی از حاپردازد. شقایق درعینبه درمان شقایق می

کند، منتهی بدون اشاره به نقش پدرش و صرفاً با بیان این هایش مطرح میکالسیهم

کالسی نیز قضیه را در امر که فردی به برقراری روابط جنسی وادارش کرده است. هم

یابد. اما کند و نهایتاً مسئله به مدیر مدرسه انتقال میخانه برای مادرش بازگو می

شود. شقایق از خانه به قایق به جای مشاوره و کمک با اخراج از مدرسه مواجه میش

شود و به کانون اصالح و کند و بعد از مدتی هم دستگیر میهمراه پسری فرار می

شود. بهزیستی هم به دالیل مختلف بعد از تربیت و نهایتاً به بهزیستی فرستاده می

شود. ود. شقایق اجباراً به خانه بازگردانده میشداری شقایق نمیمدتی حاضر به نگه

رسد و پدر به دلیل مشکل در اثبات اتهام زنای با نهایتاً با شکایت  کار به دادگاه می

شود. شقایق دوباره ناکام به همراه پدرش به همان خانه محارم در دادگاه تبرئه می

پزشکی، وزارت آموزش  ی قضاییه، وزارت بهداشت و درمان و آموزشگردد. قوهبازمی

 اند.و پرورش، سازمان بهزیستی، و نیروی انتظامی در این نمونه کامالً ناکارآمد بوده

  
 ی قضاییهقوه

کردن والیت پدر و گرفتن ی قضاییه در مواجهه با تجاوز پدر به دختر از ساقطقوه

قانون  3ی از ماده 3ی حضانت کودک از او سخت ناتوان است. با توجه به تبصره

ی جرایم جنسی است هایی که در زمینههای عمومی و انقالب، پروندهتشکیل دادگاه

کند. شود و دادسرا در این زمینه چندان مداخله نمیمستقیماً به دادگاه ارسال می

ی بررسی مسائل مربوط به سرپرستی را بر عهده دارد، بنابراین، دادستان که وظیفه

رو، به دلیل کند. ازاینین خصوص نیز تصمیمی اتخاذ نمیبیند و در اپرونده را نمی

شود. ای هم از طرف دادستان در دادگاه حاضر نمیعدم صدور کیفرخواست، نماینده

ها نباید مستقیمًا برای اعمالی نظیر زنای با محارم  پرونده»ی یکی از قضات، به گفته
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ار داریم، اما اگر همیشه اول جا ما فقط با صدور حکم کبه دادگاه بیاید چون در این

تواند برای حمایت از تری دارد و میپرونده به دادسرا برود دادستان آزادی عمل بیش

ی حضانت و اما خود دادستان هم درباره« های دیگر دستور بدهد.آزاردیده به سازمان

توانیم به راحتی قیمومیت مشکل قانونی وجود دارد چون ما نمی»گوید: والیت می

داند. ترین فرد را والدین و پدر مییک فرزند را از پدرش بگیریم چون قانون نزدیک

که بشود موقتاً به یک ارگان بسپاریم که این موضوع خودش با کلی مگر این

شود. در این مورد واقعاً روست و مشکل مضاعف میها روبهمحدودیت از سوی سازمان

 «..…قوانین موجود کفایت ندارد

کند. در ضاییه در تعیین کیفر برای آزارگر نیز سخت ناکارآمد عمل میی ققوه

های تجاوز به محارم حتی اگر تجاوز واقع شده باشد متجاوزان تبرئه اکثر پرونده

گذار کیفری در ایران گرچه مجازات اعدام را برای زنا و تجاوز به محارم شوند. قانونمی

هم به دالیل گوناگون از اجرا نیست، آنقابل بینی کرده است اما این کیفر عمالًپیش

جمله شرایط اثبات زنا و نوع کیفر موجود در قوانین. اثبات تجاوز به محارم از طریق 

پذیر است. چهار بار اقرار، شهادت چهار مرد عادل و در نهایت علم حسیِ قاضی امکان

شوند. حتی رده را منکر میمعموالً آزارگران  حاضر نیستند اقرار کنند و غالباً اتهام وا

کنند خیلی زود بعد از ی دادرسی اقرار ها و جلسات اولیهاگر افرادی در بازجویی

شان را آموزند که نباید اقرار کنند چندان که اقرار اولیهگرفتن وکیل تسخیری می

ی کنند. حتی اگر توصیهشوند و ناشی از ترس یا وضعیت غیرعادی عنوان میمنکر می

را به حساب نیاوریم، متهم در بازداشتگاه یا زندان و حتی گاه از طریق مأموری  وکال

ی این آموزد. حتی اگر همهاش را میدهد انکار اقرار اولیهکه به دادگاه انتقالش می

کوشند به کمک افراد دیگری که بیرون از محکمه تأثیر باشد، قضات میموارد بی

رم قصد اقرار داشته باشد بفهمانند که اقرار چهارم هستند به متهمی که برای بار چها

گونه جرایم خانوادگی اصواًل برابر با حکم اعدام است، حکمی که قضات در این

اش اقرار کرد سالهخواهند صادر کنند. مثالً محمد سه بار به تجاوز به خواهر چهلنمی

هار مرتبه اقرار در واقعیت به اما برای بار آخر اقرار نکرد و تبرئه شد. بنابراین غالباً چ

پیوندد. راه بعدی عبارت است از شهادت چهار مرد عادل که حتی در سایر وقوع نمی
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های تجاوز به عنف نیز چندان میسر نیست، چه رسد به مورد تجاوز به محارم. شکل

آخرین راه نیز عبارت است از علم قاضی از جمله با اتکا بر گزارش پزشکی قانونی. 

تواند انتساب را معلوم کند، ولی قربانیان تجاوز ساعت می 72قانونی نهایتاً تا  پزشکی

کنند. حتی در به محارم معموالً بالفاصله به مراجع انتظامی یا قضایی مراجعه نمی

شود تا تجاوز پدر ای از جنین گرفته نمیانمواردی که جنین وجود دارد، آزمایش دی

پوشاندن »های زنا عبارت است از بودن اثبات راهل دشوارمحرز شود، زیرا یکی از دالی

 «داشتن قبح آن در جامعه.مسئله و نگه

های تجاوز به محارم است. ترین دلیل تبرئه در پروندهاما مجازات اعدام  مهم

گذار کامالً سیاه و سفید برخورد کرده است، یا اعدام یا برائت، هیچ حد وسطی قانون

ی کیفری ارتکاب زنا با محارم هم با این فرض که با افزایش هزینهقائل نشده است، آن

دیدگی دختران را کاهش داد. توان در رفتار آزارگر تأثیر گذاشت و ضریب بزهمی

حال، قضات در جرائم خانوادگی چندان حاضر به صدور حکم اعدام نیستند، زیرا بااین

های جدیدی برای سا شروع آسیببمعتقدند اجرای حکم اعدام برای پدر خانواده چه

ای را بر سالهسایر اعضای خانواده باشد. مثالً کسی حاضر نبود سرپرستی مریم شانزده

عهده گیرد که برای دادگاه کامالً معلوم شده بود مورد آزارهای جنسی مکرر پدرش 

ه قرار گرفته است. مادر مریم که از پدرش جدا شده بود به دلیل ازدواج مجدد حاضر ب

کند، سازمان گفت شکم خودش را به زور سیر میداری او نبود، پدربزرگش هم مینگه

بهزیستی هم به دالیل مالی از پذیرش او سر باز زده بود. دادگاه حکم برائت پدر مریم 

اگر یک نفر به او تجاوز کند بهتر است تا هر »ی قاضی پرونده، را صادر کرد. به گفته

دانیم در خیلی از موارد می»ی یک قاضی دیگر، به گفته« د.شب یکی به او تجاوز کن

ها یا برائت است یا اعدام، گاهی حق فرد فقط که تجاوز صورت گرفته اما مجازات

خواهد حکم زندان وجود داشته باشد اما مجازات مان میزندان است نه اعدام و دل

مجبوریم برائت کنیم و  که اعدام نکنیم حد وسط نداریم و این مشکل است. برای این

 «ها هستیم.ما خواهان تغییر نوع مجازات

هایی که بررسی کردم آزارگران از وکیل برخوردار ی پروندهچنین در همههم

های قانون آیین دادرسی دادگاه 186ی بودند و آزاردیدگان اما نابرخوردار. مطابق ماده

ز دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تواند امتهم می»عمومی و انقالب در امور کیفری، 
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چه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از تعیین نماید، چنان

ی مجاور ترین حوزهی قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکبین وکالی حوزه

ی دادگاه جهت اما به تجویز یا لزوم مداخله« وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود.

ی ای نشده است. بنابراین ضعف نظام ادلهفتن وکیل برای آزاردیده اصوالً اشارهگر

ی کیفری در کنار ناتوانی طبیعی دختران آزاردیده در تعقیب پرونده غالباً به تبرئه

 انجامد.آزارگر می

  
 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

ن محل رجوع دختران ها اولیوقتپزشکان و پرستاران و مراکز درمانی خیلی

ی جلوگیری از آزاردیدگی ی پزشکی در زمینههمه، جامعهآزاردیده هستند. بااین

 رسانی به مراکز حمایتی چندان موفق نبوده است.مجدد دختران از طریق اطالع

خود تأکید نشده است، این خودیی آزار جنسی در قوانین ایران بهچون بر مسئله

ی ام. در زمینهآزاری بررسی کردهذیل عنوان کودک موضوع را در پژوهش حاضر

ی وزارت بهداشت و درمان و آموزش ای صراحتاً بر عهدهآزاری هیچ وظیفهکودک

ی شش قانون حمایت از کودکان و پزشکی گذاشته نشده است. اما به موجب ماده

ی افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی ، کلیه1381نوجوانان مصوب سال 

داری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف هستند به محض ئولیت نگهمس

آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم ی موارد کودکمشاهده

گذار صراحتاً مؤسسات و مقتضی به مقامات صالح قضایی اعالم کنند. گرچه قانون

آزاری را به مراجع کودکافرادی را که بر حسب شغل خود موظف هستند موارد 

رسد پزشکان و پرستاران را صالح اعالم کنند مشخص نکرده است، اما به نظر میذی

بتوان مشمول حکم این ماده دانست، زیرا این افراد هم در دوران درمان افراد به 

داری را بر عهده دارند. اما پزشکان و پرستاران نه فقط از این نحوی مسئولیت نگه

خانه طرف مصاحبه ن اطالعی ندارند بلکه مسئوالن ارشدی نیز که در وزارتماده چندا

های جسمی در اولویت نظام اطالع بودند. اصوالً بیماریقرار گرفتند از این ماده بی

ی سالمت هستند چندان که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در زمینه
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راجع صالح چندان نقشی ایفا آزاری و اعالم این موارد به مپیشگیری از کودک

دهد که ی پزشکان شهر کرمان به عمل آمده نشان میکند. پژوهشی که دربارهنمی

 [2آزاری برخوردار نیستند.]دهندگان از دانش کافی در مورد کودکدرصد پاسخ 55

بعضی از دختران که برای تست بکارت یا مشکالت جسمانِی حاصل از آزار جنسی 

شان را به پزشک مراجعه کرده بودند و حتی در چند مورد نیز مشکلپدر یا برادر به 

گوید: شان نشده بود. شقایق میپزشک بازگو کرده بودند، کمکی بیش از درمان نصیب

بود بسته به موقعیتی که براش بود،  هفته در چندبار[ نامتعارف …ی ]رابطه»

ش، بعد از چند ماه که مخصوصاً آن مدتی که مادربزرگم در بیمارستان بستری بود

گذشت من مریض شدم یعنی عفونت کردم، دستگاه گوارشیم ترشحات داشت که 

 رفتیم که بار اولین»: گویدمی خصوص این در شقایق مادربزرگ «.…رفتم دکتر

ات باش فقط همین، من هم خیلی منظورش که بیشتر مراقب نوه گفتش من به دکتر

 شقایق «.…ی شک کرده بود اما هیچ کاری نکردکمرا نفهمیدم، به نظرم دکتره یک

 از بعد اما نداشت باهام کاری مدت یک بابام عفونتم جریان از بعد »: گویدمی ادامه در

 باز وقت چند از بعد. …اشتشد رابطه جلو از دفعه این که کرد شروع دوباره چندوقت

 که دکتر انهم پیش رفتیم و شدم ادرار مجاری در شدید عفونت دچار شدم، مریض

 «.…داد دارو فقط اما شدم جوریاین چرا که کردم حالی اشبه کمیک من دیگه

 من گفت اما کردم تعریف براش و دکتر رفتم دوستام از یکی با»: گویدمی هم سمانه

ات قرص ی کنم، در وظایف ما نیست اما اگر دیدی باز تکرار شد بیا بهکار تونمنمی

 تجاوز امبه برادرم که گفتم دکتر به»: گویدمی هم حهملی «.…ضدحاملگی بدم

 موقع آن از منم بخور، حاملگیضد قرص گفت من به کنم؟ کار چی باید کنهمی

 «.…خوردممی همیشه

ها معموالً یک واحد مددکاری دارند. اما در مصاحبه با چنین بیمارستانهم

تر درصدد حل مسائل بیشمسئوالن واحدهای مددکاری معلوم شد که این واحدها 

حالِ کسانی کوشند کمکشان: میاقتصادی بیماران هستند تا مسائل روحی و روانی

های های مالی بیمارستان را ندارند، حتی در بیمارستانباشند که توان پرداخت هزینه

های دیگری را نیز دریافتم. ها نکتهتخصصی نوجوانان. وانگهی، در خالل مصاحبه

هراسند زیرا از چون آزار جنسی توسط محارم میدهی مواردی هماطالعپزشکان از 
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زدن از طرف افراد خانواده به دادگاه کشیده شوند یا جمله مایل نیستند به جرم انگ

پندارند اگر موضوع به دادگاه برود چنین میهمشان قرار گیرند. گیریهدف انتقام

 دادرسی شرکت کنند.خودشان نیز باید در مقام شاهد در مراحل 

  
 وزارت آموزش و پرورش

های سال و در ترین ماهسال در بیش 18کمابیش ده سال از زندگی دختران زیر 

ی گذار در زمینهحال، قانونشود. بااینترین ساعات روز در مدرسه سپری میبیش

ی ی خاصی را صراحتاً بر عهدهکنون وظیفهآزاری تای کودکپیشگیری از پدیده

ی شش قانون حمایت از مسئوالن آموزش و پرورش قرار نداده است، مگر ماده

کلی نهادها و مؤسساتی را مورد طورکه به 1381کودکان و نوجوانان مصوب سال 

حال، بخش نوعی سرپرستی کودک را بر عهده دارند. درعیندهد که بهاشاره قرار می

آموزشی و حتی مدیران مدارس از این های ی معلمان و مشاوران گروهبزرگی از جامعه

 اطالع هستند.تکلیف قانونی بعد از گذشت شش سال کماکان بی

نامه میان خانه به توزیع پرسشبرای بررسی دیدگاه اعضای گوناگون این وزارت

تهران، یعنی پرخطرترین  19الی  15نفر از مدیران و معلمان مدارس مناطق  150

آزاری خواست کودکها و مدیران میها از معلمپرسش مناطق، مبادرت کردم. یکی از

ربطی ارائه دهندگان تعاریف مطلقاً بیدرصد از پاسخ 35را تعریف کنند، اما حدود 

ی دخالت در روابط دهندگان در پرسشی دیگر دربارهدرصد از پاسخ 43کردند. حدود 

چنین در ودند. همخصوصی میان والدین و فرزندان به مخالفت با دخالت رأی داده ب

 ی موردی ازپرسشی از معلمان و مدیران سؤال شد که آیا در صورت مشاهده

درصد جواب  38دهند یا خیر که حدود آزاری به مرجع خاصی گزارش میکودک

چنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا آموزش پرورش  شما را منفی دادند. هم

درصد گفتند خیر.  93کرده است یا خیر حدود آزاری موظف به گزارش موارد کودک

ی تان جهت آشنایی با نحوهای برایدرصد نیز در پاسخ به این پرسش که آیا دوره 71

دیده برگزار آزاری یا آشنایی با مراکز حمایت از افراد آسیبی کودکبرخورد با پدیده

 اند یا خیر پاسخ منفی دادند.کرده
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 سازمان بهزیستی

داد هایی که با اعضای سازمان بهزیستی به عمل آوردم نشان میحبهگرچه مصا

ی ی این سازمان از دانش نظری و تخصصی مناسبی در زمینهرتبهمدیران عالی

های میدانی دال بر عملکرد مناسب در های اجتماعی برخوردارند اما مشاهدهآسیب

 این زمینه نبود.

داد که افراد های گوناگون نشان میینهدیده در زمهایم با دختران آسیبمصاحبه

دهند به جای دیگری بروند و به بعد از مدتی زندگی در مراکز بهزیستی ترجیح می

کنند یا حاضر به بازگشت به وضعیت همین دلیل در بسیاری از اوقات یا فرار می

 در اما هستم، …روزه که در مرکز بحرانِ 10»گوید: شوند. مثالً فهیمه میگذشته می

 هم تلویزیونش بودم، تنها چون گذشت بد خیلی و کشیدم سختی خیلی روز چند این

 خرد اعصابش و سرش در آدمی خیال و فکر هَمَش باشه تنها وقتی آدمم بود، خراب

 جامون، یکی از دخترهای خوابگاه اینم خانهبرگرد قراره هم االن میشه،

جا ماندم واسه ای نداره منم که اینیندهجا هیچ آجا فرار کن، آدم اینگفت از اینمی

 «.…جااینه که دیگه زندگیم تمام شده ته خطم اما تو برو از این

آزاری در خود مراکز بهزیستی نیز کم نیست. حال، امکان ارتکاب به کودکدرعین

سرپرست یا بدسرپست باشد، به بایست پناه کودکان بیگرچه سازمان بهزیستی می

آزاری در مراکز تحت کنترل سازمان بهزیستی به رد ارتکاب کودکدالیلی گاه موا

ای یافت ماجرای رسد. آخرین مورد از این دست که پوشش وسیع رسانهگوش می

 زنجان بود.« مهر»داری کودکان آزاری در مرکز نگهکودک

 سازمان اختیارات و وظایف یحیطه دقیق تعیین برای مدونی قانون کهجاازآن 

 خاصطوربه آزاریکودک و طورکلیبه اجتماعی هایآسیب یزمینه در بهزیستی

 موجود فرعی و متفرقه قوانین به سازمان این قانونی جایگاه بررسی برای ندارد، وجود

ی قانونی راجع به ترین سند قانونی عبارت است از الیحهمهم [3].کنممی استناد

شورای انقالب  1359تیرماه  25ی مورخ تشکیل سازمان بهزیستی مصوب جلسه

مجلس  1375ماه چنین اصالحات مورخ نهم بهمنجمهوری اسالمی ایران و هم

https://pecritique.com/2018/05/19/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%ac/#_edn3
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ی واحده شورای اسالمی. یکی از اهداف کلی تشکیل سازمان بهزیستی در این ماده

ی کلی، نظر از این وظیفهی خدمات مختلف به کودکان عنوان شده است. صرفارائه

سرپرست رپرست به موجب قانون تأمین زنان و کودکان بیسحمایت از کودکان بی

چنین، پیشگیری و کاهش از وظایف بهزیستی شمرده است. هم 1371مصوب 

ی چهارم توسعه و قانون برنامه 97ی طورکلی با توجه به مادههای اجتماعی بهآسیب

ی از جمله وظایف سازمان بهزیست 1386ی سال قانون بودجه 14ی بند س تبصره

آزاری ی خاص به بحث کودککه این هر دو فاقد تفصیل کافی و اشارهاست، گواین

های در معرض آسیب و مندسازی افراد و گروهفقط به توان 97ی هستند. در ماده

تقویت بنیان خانواده اشاره شده است که اجماالً بحث پیشگیری و مقابله با 

نیز فقط نامی از  1386ی سال ودجهگیرد. در قانون بآزاری را نیز دربرمیکودک

گذار صورت خاص مورد اشاره قانون آزاری بهکودکان خیابانی برده شده است و کودک

ی خدمت به آزاری هم به عنوان نوعی ارائهنبوده است. بنابراین پرداختن به کودک

ی وظایف ذاتی سازمان کودکان و هم به عنوان نوعی آسیب اجتماعی در حیطه

 گیرد.ی قرار میبهزیست

آزاری در قالب طرح اورژانس ی کودکترین فعالیت بهزیستی در زمینهمهم

دیدگان اجتماعی سازمان شود. این طرح به همت دفتر امور آسیباجتماعی اجرا می

های فردی و خانوادگی و اجتماعی از سال بهزیستی و به قصد کنترل و کاهش بحران

توان به موارد اهداف اختصاصی این طرح هم می یشروع شده است. از جمله 1387

ی دیدهذیل اشاره کرد: ارتقای سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب و آسیب

ی مسائل و مشکالت اجتماعی و کمک به درک خود در شرایط اجتماعی در زمینه

ت ی اجتماعی جهدیدههای افراد در معرض آسیب و آسیبمندیبحرانی، ارتقای توان

ی خدمات تخصصیِ مقابله با مسائل فردی و اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه

ها و اجتماع نسبت به نیازهای مراجعان به ها و شناخت خانوادهموقع، ارتقای آگاهیبه

های منظور تسهیل فرایند حل مسئله در شرایط بحرانی، شناسایی مناطق و کانون

های اجتماعی نوپدید. زدایی و شناسایی آسیببحرانزا و اقدامات تخصصی در آسیب

طرح اورژانس اجتماعی تلفیقی از مداخله در بحران فردی و خانوادگی و اجتماعی 
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(، تیم سیار اورژانس 123)مراکز اورژانس اجتماعی(، خط تلفن اورژانس اجتماعی )

مات اجتماعی )خدمات اجتماعی سیار( و پایگاه اورژانس اجتماعی )پایگاه خد

تخصصی »اندرکاران سه ویژگی اجتماعی( است. در این برنامه بنا به اعالم دست

ی مد نظر قرار گرفته است. بنا به گفته« در دسترس بودن»و « موقع بودنبه»، «بودن

-ساکن و خصوصاً کودکان مسئوالن سازمان بهزیستی، گروه هدف در این طرح ابتدابه

دیدگان اجتماعی ذیل تسری یافته به سایر آسیبآزاردیده بود و بعدها گروه هدف 

است: زوجین دارای اختالف خانوادگی حاد، زنان و دختران در معرض آسیب، افرادی 

اند، کودکان خیابانی و کار، که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده

از دیده، مبتالیان به اختالل هویت جنسی، دختران و پسران فراری همسران آزار

 منزل، و سایر افراد دارای شرایط بحرانی.

اقدامات اجرایی این طرح شامل پذیرش، خدمات تخصصی ترخیص و پیشگیری 

پس از ترخیص است. پذیرش یا به صورت خودمعرف بوده یا با ارجاع از نهادهایی 

، خدمات سیار اورژانس اجتماعی، سایر مراکز 123چون خط اورژانس اجتماعی 

شود. خدمات تخصصی مددکاری، ع قضایی و انتظامی انجام میبهزیستی، مراج

شناسی، بهداشتی، درمانی و تربیتی بسته به مشکل فرد به صورت سرپایی یا روان

شود. در هنگام ترخیص نیز بازگشت به روز( ارائه می 40تا  20داری موقت )نگه

صورت فقدان یا گیرد. در ترین هدف سازمان مالک قرار میخانواده به عنوان مهم

دیدگان اجتماعی مورد توجه و ارزیابی قرار شایستگی خانواده، سایر مراکز آسیبعدم

گیرد. پس از ترخیص نیز قرار بر این است که تماس مددکار با افراد حفظ شده و می

 شان نیز اطمینان خاطر حاصل شود.از سالمت

 123اری با کمک خط آزی کودکاکثر موارد دخالت سازمان بهزیستی در زمینه

آزاری )اورژانس ی فعالیت خط تلفن کودکشود. بنا بر آماری که دربارهانجام می

دیدگان اجتماعی سازمان از دفتر آسیب 1385و  1384های اجتماعی( در سال

نفر با این خط تماس  1848در مجموع  1384بهزیستی دریافت کردم، در سال 

ی تخصصی در نفر متقاضی مداخله 540ند: اگرفته و مورد پذیرش قرار گرفته

آزاری مورد در کل کشور مورد پذیرش در طرح کودک 420اند که آزاری بودهکودک

مورد درخواست  21مورد درخواست امداد فوری،  67اند. از این تعداد قرار گرفته
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مورد درخواست  133مورد درخواست بازدید از منزل،  51شده، آوری کودکِ رهاجمع

 5مورد درخواست پذیرش در مراکز بهزیستی،  35بررسی وضعیت کودک و خانواده، 

اند. مورد درخواست مشاوره داشته 102آوری کودکان بزهکار، و مورد درخواست جمع

شده، بنا بر اعالم سازمان بهزیستی، مشکل مورد پذیرش 420، از میان 1384در سال 

نفر هم از مراکز مداخله در بحران  181ی تلفنی حل شده و نفر با مشاوره 119

مورد نیز تیم سیار  79ارجاع شده و در  110مورد نیز به پلیس  41اند. پذیرش گرفته

 1384دهد که در سال بهزیستی به محل اعزام شده است. بررسی این آمار نشان می

رغم نبود آزاری در کل کشور به پلیس گزارش شده است. بهمورد کودک 41فقط 

شده به پلیس، به طور طبیعی درصدی از این عات دقیق از سرنوشت موارد گزارشاطال

ها ارجاع نشده است. فصل شده و به دادگاهومورد نیز در خود دستگاه انتظامی حل 41

 70درصد جمعیتِ  37بالغ بر  1385بنا به آمار رسمی سازمان آمار ایران، در سال 

دهند که سال تشکیل می 18نفر را افراد زیر میلیون  25میلیونی ایران یعنی حدود 

آزاری باید تحت به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در مقابل کودک

دهدکه به ازای هر یک میلیون کودک فقط حمایت قرار بگیرند. این آمار نشان می

 1.64آزاری به بهزیستی گزارش شده و از این میان نیز فقط مورد کودک 18حدود 

مورد به پلیس ارجاع شده است. بنابراین، نظر به تعداد فراوان کودکان و فراوانی نسبتًا 

آزاری در کشور، تعداد بسیار محدود و ناچیزی از موارد زیاد انواع مختلف کودک

 شود.آزاری به بهزیستی ارجاع میکودک

دلیل آزاری از جمله به ناکامی سازمان بهزیستی در جذب و حمایت موارد کودک

حال، به اطالعی شهروندان از امکانات و کارکرد این سازمان است. باایناطالعی و کمبی

دهد شهروندان از این امکانات چندان نیز رسد سازمان بهزیستی ترجیح مینظر می

ی عدم کفایت بودجه هم به واسطهمطلع نباشند تا با فزونی مراجعان مواجه نشود، آن

رسد. توجیهِ دیگر این قبول به نظر نمییهی که چندان قابلو امکانات موجود، توج

رسانی مبادرت شود، موارد زیادی که است که اگر در این زمینه به تبلیغات و اطالع

شود و فصل شود به این مراکز ارجاع میوها حلممکن است در خود خانواده

 ودکان خواهد بود.ها در سطح سازمان در عمل به زیان خود کشدن این پروندهمطرح
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 نیروی انتظامی

تر به قصد برخی از دخترانی که در این پژوهش  طرف مصاحبه قرار گرفتند و پیش

کمک و همیاری به نیروی انتظامی مراجعه کرده بودند ارزیابی مثبتی از رفتار نیروی 

ی که ی مسائلجو دربارهوتوجهی به سن و سال آزاردیدگان، پرسانتظامی نداشتند: بی

شان از شود، سؤال و جواب از آزاردیدگان نزد والدینباعث آزار روحی آزاردیدگان می

ی وقوع آزار جمله در حضور فرد آزارگر، و باورناپذیری مأموران انتظامی در زمینه

 جنسی.

تماس گرفتم اما خیلی من رو گیج  110ی با مشاور خانواده»گوید: مثالً سارا می

 آزار تحتِ که هم سالههفده یفهیمه «.…گرفتمز باهاش تماس میکرد. اما من هر رو

 کاراشون، از بودم شده خسته دیگه»: گویدمی بود گرفته قرار برادرش دو جنسی

ها کمکم کنند. واسه همین چند ماه پیش رفتم آن بگم پلیس به برم گرفتم تصمیم

عد براشون تعریف شناختن. بمون که برادرامم چون شر هستند میکالنتری محله

گی این کردم اما باور نکردند گفتند چون برادرات شر هستند تو هم داری الکی می

شب جلوی کالنتری  10ها را. هر چی قسم خوردم گوش نکردن، تا ساعت حرف

نشستم. بعدش هم زنگ زدن به داداشام آمدن من را بردن و تا تونستند در خانه 

سالگی مورد آزار جنسی پدرش بوده م که از یازدهساله هاعظم شانزده« کتکم زدند.

رفتم پلیس بگم خودم را خالص کنم. اما وقتی رفتم داخل اصالً روم »گوید: است می

 «.…آدنشد برم واسه یک آقا تعریف کنم بگم چه بالهایی داره سرم می

 مؤخره

. زندمی نیز دامن دیدهآسیب دختران این نابسامان وضعیت به باور سه کمدست 

 برای دیدگیآسیب خطر که گرفته شکل اذهان در نادرستی تصور چنین که این اول

. باشند داشته قرار خانواده افراد و محارم از خارج که است تربیش هنگامی دختران

های دینی و اعتقادات مذهبی در ذیل حکومت دینی و در بطن که سنت این دوم

کند. سوم نیز این که در خانواده ممانعت میدار از وقوع چنین آسیبی ای دینجامعه
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ی عزیمت هر گونه زند. نقطهافشای چنین وقایعی در جامعه به نهاد خانواده لطمه می

دیده ضرورتاً تصحیح چنین تصورات نادرستی اقدام برای بهبود وضعیت دختران آسیب

 است.

 

 

 هایادداشت
اند از: یکم، فته بودم عبارت[ هشت پرسشی که در پژوهش مورد اشاره در نظر گر1]

های مؤثر بر آزار جنسی زنان در خانواده توسط محارم کدام هستند؟ دوم، فرآیند آزار زمینه

هایی برای رسیدن به آزار گونه است؟، سوم، آزارگران از چه استراتژیجنسی محارم چه

حارم چیست؟ گان نسبت به آزار جنسی مکنند؟ چهارم، واکنش آزاردیدجنسی استفاده می

آمدهای پنجم، واکنش مادران و سایر افراد نسبت به آزار جنسی محارم چیست؟ ششم، پی

های دولتی مختلف چه عملکردی نسبت به آزار جنسی محارم کدام هستند؟ هفتم، سازمان

های مناسب برای پیشگیری از آزار جنسی زنان در حلآزار جنسی محارم دارند؟ و هشتم، راه
 سط محارم کدام هستند؟خانواده تو

میزان آگاهی و نگرش »نژاد، زاده و حسین بهرام[ بهشید گروسی، حسین صافی2]

سال پنجم،  ی پایشنامهفصل« رفتار با کودکان،پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد سوء

 .213، ص 1385(، ، تابستان 19)پیاپی  3ی شماره

)تهران: رنگین  آزاریکودکفتحی،  محمد متولیان، و مهدی[ محسن مالجو، علی3]

 (.1388قلم، 
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ی مارکسی در تحلیل ترین مبانی نظریهکه قطعاً یکی از مهمبا آن« قانون ارزش»

ن نظرهایی در میاداری، و استثمار است، همیشه با اختالفسرمایه، سرمایه

پردازان مارکسیست، و متهم کردن یکدیگر به کژفهمی و بدفهمی، همراه بوده نظریه

ی ارزش را هایی که کل نظریهها و یا مارکسیستهای غیرمارکسیستاست )به بحث

ی همین کنند کاری نداریم(. بحث اخیر دیوید هاروی و مایکل رابرتز هم ادامهرد می

سبب پیچیدگی ها بهنظر[ بخشی از این اختالف1هاست.]نظر بین مارکسیستاختالف

 سرمایهگفتار نشر اول آلمانی جلد اول ارزش است. خود مارکس در پیش مبحثِ

« فهمعامه»جا که ممکن بوده سعی کرده که بخش مربوط به ارزش را گوید تا آنمی

ل ارزش، درک کتاب سرمایه مشک جز بخش مربوط به شکلِگوید که بهکند، و می

های مهمی برای عمِل آمدها از آن رو که پینظرنیست! پرداختن به این اختالف

سیاسی دارد حائز اهمیت است. ممکن است پاره ای تصور کنند که در میان این همه 

های انتزاعی ی کارگر با آن مواجه است، این بحثمسایلی که کشور و ملت ما و طبقه

ش نیستند. اما چنین نیست و ما ضمن توجه به ای بیهای فکری روشنفکرانهبازیچه

مشکالت روزمره، ناچاریم به مباحث نظری که نهایتاً برای جهت دهی و سازماندهی 

 مبارزه بر علیه سرمایه و عاملینِ طاق و جفت آن الزم است، نیز بپردازیم

است؛ مفهومی ریکاردویی  «کار -ی ارزشنظریه»ی آغاز این جدل مفهوم نقطه

داد. این که  خود را بسط« قانون ارزش»رکس با تحول بخشیدن اساسی آن، که ما

را نفی « کار -ی ارزشنظریه»ی مارکس با چرا هاروی با چنین قاطعیتی رابطه

کند، روشن نیست، و ایراد رابرتز به او در این زمینه، و شرح تفاوت دید ریکاردو و می

را به  س خود در هیچ جا این اصطالحجا است. اما واقعیتی است که مارکمارکس به

استفاده کرده، و از جمله در « قانون ارزش»جای آن از اصطالح کار نگرفته، و به

تفاوتی میان سود و ارزش اضافی قائل نیست، و این »گوید که ریکاردو می گروندریسه

[ هاروی با عطف به 2«]خود بیانگر آن است که درک روشنی از هیچ کدام ندارد.

تر بر ارزش، تحت ی بیشجا کردن کلمات و تکیهبههومی که دایِن اِلسون با جامف

                                                   
1 . Labour Theory of Value 
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 گردش یحوزه در «ارزش هایآمدپی» بر ، کرده طرح  «ی ارزِش کارنظریه»عنوان 

 فارسی یترجمه در. )کندمی تأکید کارگر یطبقه وضعیت بر آن تأثیر و بازار و

 .(نشده منعکس مفهومی جاییجابه این هاروی یمقاله

اما موردی که در نوشته اخیر هاروی توجه زیادی را جلب کرده، این عبارت است 

من هم زمانی که به این عبارت هاروی «. اگر بازاری نباشد ارزشی هم نیست»که 

گیری متفاوت. این عبارت هاروی مرا به یاد یک برخوردم تعجب کردم، اما با نتیجه

اگر در جنگلی دور و خالی از انسان و »ف انداخت که ی معروسؤال پدیدارشناسانه

شود؟ بنا به یک تعبیر، پاسخ ضمنیِ سؤال حیوان درختی بیفتد، آیا صدایی بلند می

این بود که چون کسی آن صدا را نشنیده، پس صدایی بلند نشده، چرا که ارتعاش 

که این آن شود که یک حِس شنوایی آن را دریافت کند. بازمانی به صدا مبدل می

ی ضمنی بسیار مهمی به نقش ذهن در مشاهده و تحلیل تواند اشارهسؤال فلسفی می

هرحال عین داشته باشد، اما این واقعیت فیزیکی و عینی را که از برخورد دو جسم به

ی هاروی؛ کند. همین طور است این گفتهشود، نفی میارتعاش و صدایی ایجاد می

شده در جریان تولید نیست. بازار به معنی انکارِ ارزش خلقیعنی عدم تحققِ ارزش در 

ی ی تولید بلکه در حوزهاما به این نتیجه نرسیدم که هاروی خلق ارزش را نه در حوزه

ارزش تنها انعکاسی از کار »گوید، از نظر هاروی بیند. رابرتز میگردش و بازار می

این برداشت «. شودجاد و آشکار میمستتر در کاالست که تنها در مبادله در بازار ای

ی رابرتز ادعایی شدن ارزش در این گفته« آشکار»ی هاروی نیست؛ دقیقی از نوشته

ی شدن آن در فرایند مبادله انتساب نادرستی به گفته« ایجاد»درست است، اما 

 هاروی است.

ست، زده ای از کتاب جدیدش ای کوتاه که انعکاس شتاباما هاروی در این نوشته

ی مرتبط کند، من چند نکتههای گوناگونی که طرح میگوید. از میان بحثچه می

ی مصرف و شناسانه، مسئلهی متدولوژیک و روشبینم؛ جنبههم را حایز اهمیت میبه

تحقق ارزش، و تأثیر تحوالت تکنولوژیک بر ارزش. در آخر نیز به اختصار به 

                                                   
2 . value theory of labour 
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ی کاال در تولید امروزی صنعت در ی ارزش در زنجیرههای محاسبهپیچیدگی

 کنم.های سرمایه اشاره میداری پیشرفته، و ضرورتِ توجه به تمامیِ فرایندسرمایه

 شناسانهکلیتِ فرایندهای تولید و گردش، بحثِ روش

هاروی برکنار از تمثیل گردش خون در بدن انسان برای نشان دادن اهمیت 

صوالً در متدولوژی علمی معاصر هر گونه سرمایه در جامعه سرمایه داری )اگردش

ارگانیک و مکانیک که به درجات مختلف سطوح ی روابط اجتماعی با سطوح مقایسه

 …تشکیل ارزش را »گوید ای هستند، مردود است(، میتر پیچیدهمراتب کمبه

 بلمتقا وابستگی» به او. «دارد قرار آن در که فهمید سرمایه فرایند از بیرون تواننمی

اشاره « گردش و انباشت تمامیتجای دادن ارزش در »و « گردش سرمایه تمامیت در

نظر من هیچ جای این حرف ایرادی ندارد، و ها از من است(. بهکند. )تأکیدمی

فرایند « تمامیت»درستی هم جهت است با متُد مارکس که ارزش را در کلیت یا به

یت عظیم که مارکس فرصت نیافت کند. سرآغاز این کلتولید و گردش طرح می

شود؛ )محصول کاری شروع می« کاال»ی اجزاءاش را به طور کامل تشریح کند، از همه

 زمان مبنای بر —که برای فروش تولید شده و با کاالی دیگری با ارزش مشابه 

 یوسیله» یا و شود،می  مبادله بازار در — رفته کاربه هاآن در که الزمی اجتماعاً

 این به دیگر جای در من.( دو هر مواردی در و ،«تولید یوسیله» یا است «شمعا

 .است آمده نوشته این آخر نمودار در آن یخالصه و امپرداخته یکپارچه کلیت

ای نیست، اما مشکل در جایی جا که هاروی به این کلیت اشاره دارد، مسئلهتا آن

زشی که در قلمروی گردش در بازار ار»است که با عطف به فشار رقابتِ بازار، به 

شود و ارزشی که با تغییرات اساسی در قلمرو تولید به طور ( میdefineتعریف )

دو نوع »پردازد. )در ترجمه فارسی مقاله هاروی به ، می«شودتعریف می -مداوم باز

و نه تعریف ارزش در بازار سخن رفته.( در هر صورت « تعیین»اشاره شده و از « ارزش

 ی هاروی مشخص نیست.ین جملها

شود، از نظر مارکس این که ارزش در کدام حوزه ی تولید یا گردش خلق می

ی گردش را رد است. مارکس هرگونه ادعای خلقِ ارزش اضافی در حوزه بسیار واضح
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ها( است، و ارز(یا هم« ی برابرهامبادله»کرد، و تأکید داشت که فرایند گردش فرایند 

کند، بلکه خرید و فروش صورت می گیرد، این ارزش نیست که تغییر میزمانی که 

کند. او حتی اشاره دارد که اگر ( آن است که تغییر پیدا میform« )شکل»

جا، شود. اما مارکس در همانهم مبادله شوند، باز ارزش اضافی تولید نمی« هانابرابر»

 که است ناممکن» گوید،می هک آن ضمن  «های فرمول عام سرمایهتضاد»در مبحِث 

 است ناممکن ترتیب همین به …» که کندمی اضافه ،«شود ایجاد گردش در سرمایه

د، و هم بگیر سرچشمه گردش از هم باید سرمایه. آید پدید گردش از جدا که

دار بدون وارد [ با ذکر این تناقض، مارکس قصد دارد بگوید که سرمایه3«]نگیرد.

اضافی تواند پول را به سرمایه تبدیل کند، و بنابراین ارزش ه، نمیشدن به روابط مبادل

هم سرمایه تواند مستقل از فرایند گردش کاال حاصل شود. در سرآغاز جلد سوم نمی

گوید، در داری را توضیح می دهد، میکه مارکس مراحل تحلیلِ فرایند تولید سرمایه

تأثیر و نفوذ عوامل خارجی تحلیل  کتاب اول این فرایند را بدون توجه به هرگونه

 در و نیست  ی حیات سرمایهکند که فرایند تولید تمامی پهنهکردیم. اما تأکید می

کند که در کتاب دوم اضافه می«. شودمی تکمیل» گردش فرایند با «واقعی دنیای»

. مورد تحلیل قرار گرفت« ای برای باز تولید اجتماعیواسطه»عنوان فرایند گردش به

های تولید و از فرایند سنتزیداری بیانگرِ کلیت فرایند تولید سرمایه»بر آن اساس 

ها از من است(. تمامی این گفتاوردها از مارکس بیانگر [ )تأکید4است.]« گردش

ارتباط تنگاتنگِ این دو فرایند هستند و به نظر من تقریباً همان است که هاروی نیز 

تولید، توزیع، مبادله، و »مارکس از چهار فرایندِ  ریسهگروندبر آن تأکید دارد. در 

( را تشکیل می دهند، syllogismی او یک قیاس منطقی )که به گفته« مصرف

طور متوالی پشت سر هم ها بهکه اینگوید با آنصحبت به میان می آورد. البته می

[ )در جاهایی 5ند.]جا شوتوانند جابهگیرند، اما این توالی تصنعی است، و میقرار می

 کند.(مارکس فرایند توزیع را مقدم بر تولید تشریح می

دو فرایند مهمِ مورد بحث بین رابرتز و هاروی، یعنی فرایند تولید 

( و به مصرف رسیدن کاال، Realizationافزایی، و فرایند تحقق ارزش )کاال/ارزش

اند. چند ند، اما پیوستهتعلق دار« متضاد»ی متفاوت و حتی که به دو حوزهضمن آن

انتقال از فرایند تولید سرمایه به فرایند »از جمله گروندریسه، بخش بسیار مهم 
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بخش مارکس از  این در. انداهمیت حائز مورد این در «چهارم دفتر» در «…گردش

کند. )تأکید از صحبت می« وحدت تولید و تحقق یعنی –مفهوم عام سرمایه »

 به بنا سرمایه که –تضاد تولید و تحقق »مان جا مارکس به مارکس است(. نیز در ه

تولید ی اضافهاشاره دارد، و به مسئله« ها استهر دوی آنواحد  مظهر مفهوم

(overproductionوعرضه و تقاضا که به بحث دیگر ما مربوط می ) شود نیز

ادله و روابط عام تولید با توزیع، مب»تر در قسمت [ از آن مشخص6پردازد.]می

ی تنگاتنگ و وحدت مارکس صفحات زیادی را، به شیواترین شکلی، به رابطه« مصرف

کنم. قول اکتفا میجا فقط به چند نقلدهد. من در اینها اختصاص میاین فرایند

گونه که در طبیعت، گیاه با مصرف مواد شیمیایی و قوای گوید همانمارکس می

نسان با خوردن، که نوعی مصرف است، بدن خود را کند و یا احیاتی خود را تولید می

 زمانهم تولید…»گیرد که نتیجه می«. مصرف همان تولید است»می سازد، پس 

 او توضیح«. متضاد یکدیگرند زمانهم دو هر. است تولید زمانهم مصرف و مصرف

 اند. مثال می آورد کهمعنیدهد که تولید بدون مصرف و مصرف بدون تولید بیمی

گیرد، یک کند، یعنی مورد استفاده قرار نمیآهنی که کسی از طریق آن سفر نمیراه»

کند که در های تاریخی اشاره مینیز با آوردن مثال« آهن بالقوه است، نه بالفعل.راه

 تولید این…»کند، بلکه مواردی این تولید نیست که توزیع را تعیین و تنظیم می

 تولید» که کندمی اشاره باز. «شودمی تعیین و نظیمت توزیع یوسیلهبه که است

 به نیز را مواد آن به نیاز بلکه کند،می تأمین را نیاز یک ارضای برای الزم مواد تنهانه

کند، بلکه تنها برای سوژه، ُابژه خلق میتولید نه»کند که یم اضافه «.آوردمی وجود

 خلق را جماعتی هنری، اثر یک که آوردمی مثال. «.آفریندمی سوژه نیز  برای اُبژه

 این به توجه با وی. ببرند لذت زیبایی از قادرند و دارند هنری یسلیقه که کندمی

ها این نیست که تولید، توزیع، مبادله، بحث این ینتیجه» گوید،می هامثال و هانکته

های و جنبههایی از یک کل واحد، ها حلقهست که آناند، بلکه آنو مصرف یکسان

 [7«]متفاوتِ آن کل واحد هستند.

 برای مصرفی کاالی به تنها مصرف که داشت توجه باید همچنین  

ای )مواد اولیه، سرمایه کاالهای مصرف بلکه شود،نمی محدود نهایی یکنندهمصرف
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)مصرف مولد( در فرایند تولید را نیز « ی ثابت و پایاسرمایه»آالت( یا مصرف ماشین

ی پایا در فرایند تولید، در نظر گرفت. مارکس در تشریح جریان مصرف سرمایهباید 

طور که ای از تمامی فرایند تولید می داند. نیز همان«لحظه»فرایند گردش را 

به رابطه بین دو بخش سرمایه های جلد دوم دانیم یکی از مهم ترین قسمتمی

لید محصوالت مصرفی( صنعت؛ بخش یک )تولید وسایل تولید(، و بخش دو )تو

اختصاص یافته است، و نویسنده ارتباط تنگاتنگ تولید و مصرف را بین این دو بخش 

دهد. رابرتز به درستی این مصرفِ مولد را به هاروی و در درون هریک نشان می

که افت مصرف کاالهای  کند، هر چند که خودش به این واقعیتِ واضحیادآوری می

 کند.انجامد، توجه نمیای میای و سرمایهاالهای واسطهمصرفی به کاهش مصرف ک

 مصرف و بازتولید اجتماعی

ی نظریه»ی تحقق ارزش، مفهوم هاروی با تأکیدش بر ضرورت توجه به حوزه

( را با اشاره value theory of social reproduction« )ارزش بازتولید اجتماعی

. کندمی طرح  ون عام انباشت سرمایهی کارگر در عملکرد قانبه فقیرتر شدن طبقه

 بازاری یابند، کاهش دایمی طوربه هامزد اگر که کندمی عطف هاروی یگفته به رابرتز

های ی واقعی بحرانبود، و این ریشه نخواهد کار در ارزشی درنتیجه و کاالها برای

در باال به داری است. به نظر من برکنار از نفی ارزش در صورت عدم تحقق که سرمایه

 از کهآن با –داری به مصرف ناکافی های سرمایهآن اشاره شد، و تقلیل انواع بحران

دیهی ب. انددرست کند،می طرح جا این در هاروی که نکاتی ـ هاستآن ترین مهم

ی ویرانگری روی تحقق ارزش تواند نتیجهگرایش دستمزدها به کاهش می»است که 

 توان آن را انکار کرد.گونه میچه، و «در بازار داشته باشد

ی تولید و واضح است که سرمایه در رقابت بازار مدام در تالش برای کاهش هزینه

تر نیروی کار است. دنبال استثمارِ بیشوری یا بارآوری است، و پیوسته بهافزایش بهره

زنی تر ماشین یا الگوریتم جای انسان را بگیرد، و هرچه امکان چانههر چه بیش

 شود، ترکم – دارند قدرتی و دارند وجود هنوز که جاهایی در –های کارگری اتحادیه

 کاهش کارگران مصرفیِ کاالهای برای تقاضا و شود،می ترکم کار نیروی خرید قدرت

تولید که آن سوی مصرف ناکافی است، از مشکالتی بوده که یابد. مشکل اضافهمی
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رکس با آن مواجه بوده است. از نظر تاریخی این همیشه سرمایه حتی در دوران ما

داران نیز دریافتند. هنری فورد از اولین کسانی بود که متوجه واقعیت را خود سرمایه

هایی شد که برای گسترش مداوم تولید، کارگرانش هم باید بتوانند بخشی از اتوموبیل

از سهم ارزش اضافی  را که می سازند خریداری کنند. البته این بدان معنی نبود که

بخشید، و کردن فرایند تولید استثمار را شدت میکاست، و مدام با ماشینیخود می

دهند، یکی این است که های معروفی که به او نسبت میبالید. از گفتهبه آن هم می

تولید  ی کارگری کارخانه از یک خطدر بازدید به همراهی یکی از رهبران اتحادیه

ها عضو پرسد، فکر می کنی چه موقع این ماشینطنز از او می، بهمکانیزه شده

دهد، هر وقت که توانستند ات شوند، و رهبر اتحادیه با ظرافت جواب میاتحادیه

ی سازند، خریداری کنند! نیز باید توجه داشت که بیمههایی را که برایت میاتوموبیل

کارشده برای مدتی جلوگیری بیکاری که از به صفر رسیدن قدرت خرید کارگر بی

داران بزرگ همراه بود. در بسیاری کشورهای کند، با حمایت برخی سرمایهمی

 در  دار، دولت نیزداری عالوه بر سهم پرداختیِ کارگر و سرمایهی سرمایهپیشرفته

 روزولت «دیل نیو» یبرنامه و کینزی، هایسیاست تأثیر. است داشته مشارکت هابیمه

 .نیست انکارقابل نیز 1۹3۰ یدهه بزرگ بحران دنبال به

ی کارگر در مورد کاالهای مصرفی، هم هاروی و هم رابرتز تنها به مصرف طبقه

دانیم، مارکس مصرف کاالهای مصرفی )محصوالت طور که میکنند. همانتکیه می

)کاالهای « نیازهای اساسی[ »8کند:]بخش دوم صنعت( را به دو دسته تقسیم می

 به آن از جزئی هم را سیگار است جالب که –رد نیاز گذران زندگی کارگران مو

 کارگران برای آبجو و فرانسوی کارگران برای شراب دیگر، جای در و آورد،می حساب

برای مصرف « کاالهای لوکس»شود(، و ها محاسبه میسبد مزد آن در نیز آلمانی

دید بسیار کوچک و ناچیز بود، اما ی متوسط جداران. در زمان مارکس طبقهسرمایه

کننده کاالهای بخش دوم صنعت، از جمله کاالهای لوکس ترین مصرفامروزه بزرگ

ی رو به گسترش در تمام کشورهای جهان است که همراه با است. وجود همین طبقه

که مفهوم « اشرافیت کارگری»اصطالح ی کارگر )منظور بهمصرف قشر باالیی طبقه

ی کارگر را تا داران به مصرفِ اکثریت طبقهی است نیست(، اتکای سرمایهپر مسئله ا
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ها نقش محدودتری در بحران کم مصرفی کند، و فقیرتر شدن آنحدی تعدیل می

ی ی کارگر و طبقهتوانیم طبقهکند، یا الاقل تأثیر آن بالفاصله نیست. میبازی می

دار ی شان را به سرمایهمتوسط جدید را که هر دو نیروی کار جسمی و فکر

توانیم از اند ـ اما دیگر نمی فروشند، یکی بگیریم ـ و بسیاری هم بر این عقیدهمی

ی کارگر عالوه فقیر شدن طبقهی کارگر صحبت کنیم. بهفقیر شدن کل طبقه

های تأمین ها و پوششتر، به خاطر بیمهویژه در کشورهای پیشرفتهامروزی، به

بینی آن پرمسئله، با فقر و فالکتی که در زمان مارکس بود و پیش اجتماعیِ هر چند

 .است متفاوت  کرد،را نیز برای کارگران می

وری، هرحال هاروی در مورد عواقب کاهش دستمزدها، افزایش بهرهبه

سپارِی کار انسانی، و بحران مصرف، نظر درستی دارد. در این جا به یک مثال ماشین

ترین صنایع ه هر سه جنبه اشاره دارد. یک نمونه از پیشرفتهبسنده می کنم که ب

در امریکای «( تجاری: اتوبوس، کامیون»و « سواری)»جهان، یعنی صنعت اتوموبیل 

های کانادایی، شمالی را در نظر بگیریم. در کانادا، صنایع اتوموبیل متشکل از شرکت

 هزار چهارصد و میلیون ود ساالنه  طور متوسطای، که بهامریکایی، ژاپنی، کره

 176،1۰۰ به کارمندانش و کارگران تعداد ،2۰۰1 سال در کنند،می تولید اتوموبیل

، 2۰۰۹ید، در سال تول میزان افتِ و( مصرفی عمدتاً) بحران شروعِ  با. رسیدمی نفر

نفر رسید. اما مدتی بعد با کاهش  73،8۰۰تعداد کارکنان با اُفت بسیار شدید، به 

های ایالتی و فدرال، این تعداد رو به افزایش گذاشت و های دولتران و کمکاثرات بح

ی جالب این است که همراه با [ اما نکته۹نفر رسید.] 123،۰۰۰به حدود  2۰15در 

وری و افزایش اتوماسیون و روباتیک، سطح های وسیع، باال رفتن بهرهگذاریسرمایه

داشت رسید، در حالی که با همان  2۰۰1در تولید اتوموبیل عمالً به حد باالیی که 

 درصد کاهش یافت. 3۰میزان تولید، تعداد کارگران این صنایع بیش از 

 بحران ناشی از مصرف ناکافی یا ناشی از گرایش نزولی نرخ سود

ی مصرف ناکافی ی رابرتز به هاروی این است که بحران را تنها از زاویهایراد عمده

(underconsumptionدی )های ناشی از گرایش نزولی نرخ سود ده، و به بحران

ی افت نرخ سود تواند به هر دو جنبهنپرداخته است. مثالی که در باال آوردم می
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سرمایه، و مصرف ناکافی ربط پیدا کند. در این جریان، از یک طرف، با افزایش سهم 

نرخ »سرمایه، « نیکترکیب ارگا»های ثابت و پایا، و تمایل صعودیِ های سرمایههزینه

کند. اما این که سرمایه با پیدا می« تمایل نزولی»صاحبان اتوموبیل در کانادا، « سودِ

است که به  هفتاد درصد نیروی کار همان میزان تولید اتوموبیل را حفظ کرده، واضح

« حجم ارزش اضافی»ی دقیق رشد و سودآوری خود ادامه داده است. محاسبه

(mass of surplus-valueیا مجموعِ سرمایه ،) ی متغیر مربوط به کل کارگران

واحد تولیدی ضرب در نرخ ارزش اضافی، نیاز به اطالعات وسیعی دارد که در 

ها اشاره خواهد های کارگری نیست، و مشکالت زیادی دارد که به آندسترس اتحادیه

شی از آن مارکس در این زمینه که بخ« حجم ارزش اضافی»ی شد. )روش محاسبه

استفاده برای این مورد عمدتاً مبتنی بر میزان ارزش اضافی مطلق است نیز قابل

« مقدار» massهای فارسی ، مفهوم توجه است که در برخی ترجمهنیست.( )قابل

که در آن تری است، به ویژه آنمعادل دقیق« حجم»ترجمه شده، در حالی که 

، یا اندازه و بزرگیِ magnitudeیگری یعنی برای مفهوم متفاوت د« مقدار»ها ترجمه

مسئله نیست، چرا که خود آن مفهوم از کار گرفته شده، که چندان بیارزش، نیز به

دیگری، یعنی کار اجتماعًا الزم برای تولید ارزش مصرفی،  quantity« مقدارِ»

 شود.(تشکیل می

با بیکار کردن بخش از سوی دیگر، این تغییرات فنی و سازمانی صنایع اتوموبیل 

 پنجاه این که است واضح. است زده دامن نیز را مصرفی –توجهی از کارگران، کم قابل

ی ها که تا مدتی بیمهآن برای حتی – اندمانده بیکار که دورانی در بیکارشده نفرِ هزار

شدت کاهش یافته است. تغییرات سازمانی و اند ـ قدرت خرید بهبیکاری داشته

طور خالصه به سه ای را نیز باید در نظر گرفت. صنعت اتوموبیل بهحادیهپوشش ات

شود. اکثریت کارگران صنعت تقسیم می« قطعات»، و «بدنه»، «ساخت»بخشِ 

تر کنند، و برخالف کارگرانِ بخشِ ساخت، کمسازی و بدنه کار میاتوموبیل در قطعه

کنند، و آن نیز بر بحران فت میتری دریاای دارند و مزد و حقوق کمپوشش اتحادیه

افزاید. این واقعیتی است که کمابیش در همه جا شاهد آن هستیم. مصرف ناکافی می

ی مولد )تولید وسایل درستی به مصرف سرمایهطور که قبال اشاره شد، بهرابرتز، همان



 ارزش یمحاسبه یدگیچیو پ ،یجدل رابرتز ـ هارو 448 

ها در تر آنآالت، ابزار، مواد، قطعات، در بخِش یک صنعت( و سهم بزرگتولید، ماشین

وجه نافی مصرف ناکافی کاالهای هیچکند. اما این واقعیت بهمصرف کل اشاره می

گوید، اش به رابرتز میدرستی در پاسخمصرفی )بخش دو صنعت( نیست. هاروی نیز به

گذاری در وسایل تولید مستقل از تقاضاهای نهایی که از نظر رابرتز گویی سرمایه

 است.

ی کاالیی )فرایندهای تولیدی کاالهای اما هاروی در این پاسخ مثالی از زنجیره

شود( واسطه ای، مواد، مصالح، قطعات و غیره که در محصول نهایی به کار گرفته می

درستی اشاره که او بهآوری ارائه می دهد. ضمن آنگیری تعجبکند، و نتیجهمی طرح

ی پیشین، شدهان شامل تمامی کار مجرد انباشتکند که ارزش اتوموبیل در پایمی

یعنی از استخراج سنگ آهن توسط شرکت معدنی و فروش آن به شرکت تولید فوالد، 

گوید که اگر سازی است، میی خود فروش فوالد به شرکت اتوموبیلنوبهو به

اشت های انبی این ارزشدر نتیجه همه»ی نهایی نتواند ماشین را بخرد، کنندهمصرف

همه ی ارزش تولید شده »کند، تر تأکید می، و از آن نادرست«رودشده از دست می

وجه درست نیست، چرا هیچگیری بهاین نتیجه«. شودها محو میدر زنجیره ی فعالیت

بخِش »در درون « مصرف مولد»های تولید شده در فرایند که در هر مرحله ارزش

متحقق شده و هدر نرفته « بخش دو»از آن در  ای)سنگ آهن، و فوالد( و پاره« یک

است. در این مثال تنها محصول نهایی در بخش دو یعنی اتوموبیل است که متحقق 

دهی امروزی، که بعداً به آن اشاره خواهم ی کاالیی در سازماننشده است. این زنجیره

های مصرفیِ تر است. ضمناً این واقعیت شامل کاالتر و پیچیدهمراتب وسیعکرد، به

رود و دور شود. مواد غذایی که به فروش نمیغیربادوام ازجمله مواد غذایی هم می

ی سازمانی و قرارداد خرید، وضعیت متفاوتی شود، بسته به رابطه و زنجیرهریخته می

خود شرکت تولیدکننده به فروش رسد  گیرند. اگر محصول غذایی توسطخود میبه

ی خاص(، و یا از طریق شرکت دیگری به شکل یک مزرعه های وابسته به)فروشگاه

( ـ پرداخت در صورتِ فروش محصول ـ consignmentتحویل امانی یا سپارشی )

دار شود. اما تمام محصوالت غذایی که سرمایهتوزیع شود، ارزش تولیدی متحقق نمی

نرفته،  ها( از شرکت تولیدی کشاورزی خریداری کرده اما فروشتجاری )عمده فروش
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کننده است که این ضرر را برای شرکت تولید کننده تحقق یافته، و تنها شرکت توزیع

 شود.متحمل می

است. باورکردنی نیست که ی دیگر این بحث به نقش اتوماسیون مربوط نکته

آالت در اش توانست در آن زمان که سطح کاربرد ماشینمارکس با نبوغ استثنایی

اش به های مختلفد بود، با آن درایت و تیزبینی در نوشتهترین شکل خوابتدایی

ی آن یکی ی برجستهشدن بر فرایند تولید و کار بپردازد. نمونهتأثیرات مهم ماشینی

ی درباره»ی معروف ، قطعهگروندریسههای ترین قسمتگویانهاز زیباترین و پیش

. با این حال واضح است که ی گذرایی دارداست که هاروی هم به آن اشاره« هاماشین

چنان پیچیده است که پاسخ صنعت امروز از نظر فنی و تکنولوژیک و سازمانی آن

است که با  توان با عطف به آثار مارکس پاسخ داد، و الزمی سؤاالت را نمیهمه

استفاده از همان ابزار نظری و تحلیلی که از او به ما رسیده، تالش کنیم که به مسائل 

 ی امروز بپردازیم.پیچیده

 ی ارزش در صنعت امروزهای محاسبهپیچیدگی

ی کاال است. منظور از افزایی در زنجیرهی دقیق ارزشیکی از مسائل مهم محاسبه

ی پیشین در اضافیِ ایجادشده  هایافزایی، در این جا ارزشی ارزشآن، یا زنجیره

ی ارزش که در شابه زنجیرهمراحل قبلی تولید مواد و قطعات است، )با اصطالح م

که کل مراحل فعالیت از مواد « افزوده»داری بر مبنای ارزش مدیریت بازرگانی سرمایه

ی های مهمی در زمینهگیرد اشتباه نشود(. تالشاولیه تا تولید و فروش را دربر می

های پیشین صورت گرفته، ازجمله کار ارزشمند انور شیخ. با این ی ارزشمحاسبه

ها که هیچ یک از این پیچیدگیشود و با آنها افزوده میمدام بر این پیچیدگیحال 

ست که مدام برای رفع ابهاماتی که برد، الزمی ارزش را به زیر سؤال نمیاساس نظریه

جا به آید، تالش کرد. در ایناز گذشته مطرح بوده و مسایل جدیدی که پیش می

فابت )گوگل و..(، آمازون، فیس بوک و امثال های تکنولوژیک نظیر اَپِل، آلشرکت

های ها، و نیز شرکتهایی از جمله اوبر، اِربی اند بی و مشابه آنها، یا شرکتآن
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تر است کاری نداریم و به مثال ها پیچیدهافزایی آنی ارزشدارویی که محاسبه

 کنم.تر صنعت اتوموبیل اشاره میمشخص

سازی بود. محصوالت ارکس صنعت کالسکهترین صنایع دوران ماز پیشرفته

ازجمله عبارت بودند از چوب، آهن، چرم و « بخش یک»ی آن از ای عمدهواسطه

شدند، ی ساخت میها در یک فرایند نسبتاً کوتاه و کاربَر آمادهپارچه که هریک از آن

کرد. شکل و کارگر در آن هم نقش نیروی محرک و هم نیروی مولد را ایفا می

 اضافی ارزش بر مبتنی و «رسمی» نیز کارگران  (subsumption« )سازیعتاب»

 تولیدشده، اضافی ارزش یمحاسبه مجموع در. بود ترمشخص آن یمحاسبه و مطلق،

د. فرایند تحقق آن نیز بسیار کوتاه بو آسان هامحاسبه دیگر و سرمایه ارگانیک ترکیب

 و ساده بود.

تر بود. در مدل اتوموبیل هم نسبتاً آسان یی ارزش در صنعت اولیهمحاسبه

فوردی کلِ فرایند تولید اتوموبیل، از تولید فوالد تا مونتاز عمالً در یک محل انجام 

ها متعلق به شرکت فورد بود. اما امروز تولید این صنعت گرفت و قسمت اعظم آنمی

و نیز  «انتگراسیون عمودی»های وابسته یا پیوسته در ای از شرکتدر خوشه

ی جهانِی های مستقل که هریک بخشی از محصول نهایی را در یک شبکهشرکت

کار فرعی خود را های پیمانها شرکتکنند، و هر کدام از آنپراکنده تولید و توزیع می

ی دقیق ارزش نهفته در محصول نهایی، باید میزان شود. برای محاسبهدارند، انجام می

 و اولیه مواد تولید مرحله هر در  ی ثابت و پایامایههای منتقل شده به سرارزش

 مرحله هر در شدهخلق ارزش و متغیر یسرمایه میزان نیز و استهالک، اجزا، و قطعات

ت که در این شبکه که داش توجه باید. شود محاسبه فرعی هایشرکت از یک هر در و

یط حقوقی متفاوت ی آن در کشورهای مختلف و در شراهای وابسته و پیوستهشرکت

سازی های تابعهای ارگانیک سرمایه، شدت استثمار، و شیوهکنند، ترکیبعمل می

ای نیست. حتی وجه کار سادههیچها بهگرفتن این ترکیب« میانگین»متفاوت اند، و 

 در خود، محاسبات از بخشی در  گذاری نیز نامشخص است. مارکسی قیمتزنجیره

 متوسط ارگانیکِ ترکیب با مشابه هاآن سرمایه گانیکار ترکیب که هاییحوزه

 شده تولید کاالی ارزشِ   با «دقیقا و عینا» را تولید قیمتِ است، اجتماعی یسرمایه

ترکیب »میانگینِ  یا متوسط  تشریح در[ )1۰.]انگاشت می «یکسان» پولی شکل در
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خش تولید، های منفرد یک بهم در جای دیگر اشاره دارد که سرمایه« سرمایه

ها ترکیب ارگانیکِ متوسط های ارگانیک کمابیش متفاوتی دارند، و میانگین آنترکیب

ها، ترکیب ارگانیکِ کل سرمایه اجتماعی یک آن بخش تولید، و میانگینِ این میانگین

اش این کند که در محاسباتکند. مارکس خودش تأکید میکشور را مشخص می

[ حال اگر بخواهیم این محاسبات را 11دهد.(]بنا قرار میمتوسط یا میانگینِ آخر را م

کشوری را که خود از  -برای صنعت امروز انجام دهیم، قاعدتا باید میانگین فرا

اند، مبنا های بخشی تشکیل شدهی خود از میانگیننوبههای کشوری، که بهمیانگین

گری، یا حتی هیچ ی کارگری، هیچ پژوهشاست که هیچ اتحادیه قرار دهیم. واضح

های چندملیتی دولتی، در شرایط موجود دسترسی به این اطالعات انحصاری شرکت

 ندارد.

های چند ویژه در عملکرد شرکتی سرمایه انحصاری، و بهدر دنیای امروز و سلطه

 تفاوت تواندمی شرکتی –گذاری درون گذاری انحصاری، و قیمتملیتی، قیمت

 چهل به نزدیک که چندملیتی هایشرکت. کند ایجاد ارزش و قیمت بین بسیاری

 طریق از مالیات، از فرار برای دارند، کنترل تحت را جهانی ناخالص تولید درصد

های واسطه به دیگر ( قیمت فروش کاالtransfer pricing) انتقالی گذاریقیمت

ات سطح مالی« میزبان»ی خود را در جایی که کشور های وابسته به شبکهشرکت

کنند. عکس این کار را نیز در مراتب پایین تر از قیمت تولید تعیین میباالیی دارد، به

مراتب تواند بهدهند. در این صورت قیمت میکشورهای با مالیات کم انجام می

های دارویی که امتیاز انحصاری تر یا باالتر از ارزش تعیین شود. در مورد شرکتپایین

شود. ها در مواردی چندین هزار برابر ارزش تعیین می، قیمتداروهای خود را دارند

شوند که داران ناچار میعکس این قضیه هم صادق است، و در بسیاری موارد، سرمایه

ها و یا «حراج»تر از ارزش آن به فروش رسانند. در بازار قیمت محصول را کم

ستند. همین طور های بارز این وضعیت هبندی پرداخت قیمت نهایی، نمونهقسط

قیمت. است تأمین مالی بدون بهره برای جلب خریداِر کاالهای مصرفی بادوام و گران

ای یا های گذشتهها، ازجمله هزینهی هزینههای دیگری نیز در محاسبهپیچیدگی
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های وسیع تحقیق و ی هزینهاست، و نیز محاسبه ( مطرحsunk costsغیربازگشتی )

 زارها و غیره.اف(، نرمR&Dتوسعه )

ها و حسابدارهای سازی در غرب که اقتصاددانهای کارگران اتوموبیلاتحادیه

ی های این شبکهخاطر عدم دسترسی به حسابی خود را هم دارند، بهبسیار ورزیده

 تنها شان،شرکتی –های فراوانِ درون سازیهای چندالیه و با حسابوسیعِ شرکت

 انجام را «ساخت» یمرحله یعنی مرحله، ترینمهم و آخرین محاسبات که قادرند

 .کنممی اشاره اینمونه به زیر در. دهند

ی )اتحادیه« یونیفور»ی ی اتحادیهدر صنعت اتوموبیل کانادا طبق محاسبه

های صنایع اتوموبیل از سهم هزینه 2۰12( در سال …قدرتمند کارگران اتوموبیل و 

های سربار درصد، هزینه 55ی تولید عات در کل هزینهقرار زیر بود: مواد اولیه و قط

(overhead مهندسی و تحقیقات ،)فروشی، و ی تبلیغات، خردهدرصد، هزینه 13

درصد، و  4تر از ی مستقیم مربوط به کار تنها کمدرصد، و هزینه 23مالیات فروش 

 ها بود.ی شرکتمابقی سود اعالم شده

ی جهانی تولید عات مربوط به همان شبکهدر صدی مواد و قط 55سهم بزرگ 

طور ها است و همانهای کار مجرد پیشین در آناست، که خود حاملِ بخشی از ارزش

ی طور دقیق عملی نیست. محاسبهها بهی ارزش آنی زنجیرهکه اشاره شد، محاسبه

 ی ارزشی طوالنی خود راهای برق و آب و مواد شیمیایی نیز هریک زنجیرههزینه

ترین تحوالت تاریخی ها( از بزرگشدن آنشدن صنایع )همراه با شیمیاییدارند. برقی

ی طوالنی تولید و انتقال به مراکز صنعتی دارد. و خود زنجیرهصنعت بوده، 

تر تر و پیچیدهمراتب طوالنیشدن و روباتیزه شدن آن نیز این زنجیره را بهالکترونیک

های نسل چندم ویژه روباتها، بهفته در روباتی ارزش نهکرده است. محاسبه

ها ی خود توسط روباتنوبههایی ساخته شده که بههایی که توسط روبات)روبات

 ها بسیار ناچیز است( مشکالت خود را دارد.اند و میزان کار مجرد آنساخته شده

مهم  ی متغیرِ تر از چهار درصدی نیروی کار در واقع سرمایهی ناچیز کمهزینه

اضافی این ترین مرحله تولید، یعنی ساخت اتوموبیل ،و بنا براین مبنای تولید ارزش 

صنایع است. البته باید توجه داشت که تمامی این حدود چهار درصد تنها مربوط به 

کنند را اضافی تولید نمیکه ارزش « غیرمولد»نیز نیست و کارگران « کارگران مولد»
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به مزد ها تنها مربوط وه، برعکس دوران مارکس، این هزینهنیز دربر می گیرد. بعال

داری عبارت است از مزد ی کار در کشورهای پیشرفته سرمایهنیست. امروزه هزینه

های ی بهداشت و تأمین اجتماعی، سهم بازنشستگی، و هزینهفعلی، سهم هزینه

ها و انتظار شستهها، که هرچه تعداد بازنی آنها و ورثهحقوق مستمری بازنشسته

ها طبق تر هستند. برای درک تفاوت این هزینهها بیشزندگی باالتر باشد، این هزینه

دالر در  2۹ساخت در امریکا یک محاسبه، متوسط مزد یک کارگر اتوموبیل در بخشِ 

 6۹های کار که اشاره شد، این رقم به حدود ساعت است، اما با احتساب دیگر هزینه

ی ها، به ویژه حقوق وظیفهی این هزینهرسد. آیا باید همهمی دالر در ساعت

 افزایی به حساب آورد یا نه؟ی متغیر و مبنای ارزشعنوان سرمایهبازنشستگی را به

ها صرف درصد از هزینه 23های فرایند تولید، بخش بزرگی، برکنار از هزینه

به  های مربوطهزینه از شود. این بخشجریان گردش و تحقق ارزش در بازار می

های که تمامی شرکتفروشی نیز در زمان مارکس وجود نداشت. با آنتبلیغات و خرده

های بزرگ انحصاری )اُلیگوپُلی( هستند، اما در رقابت بسیار خشنی اتوموبیل شرکت

 برای جلب مشتری قرار دارند.

باید در نظر ی اهمیت توجه به فرایند گردش توجهی که در زمینهی قابلنکته

اند. براساس آمار داشت، درصد کارگران و کارمندانی است که در این بخش مشغول

سازی، ، در سه قسمت تولید بدنه2۰17به صنایع اتوموبیل امریکا در سال مربوط 

کردند. اما تعداد کارگران و کارگر و کارمند کار می ۹55،6۰۰قطعات، و ساخت،

فروشی اتوموبیل( در مجموع ی و خردهفروشکارمندان بخش گردش )عمده

ی ی تولید یا حوزهیا نزدیک به بیش از سه برابر کارکنان حوزه 3،2۹7،4۰۰

 [12افزایی بودند.]ارزش

 ارزش و طبیعت
ی بسیار حائزاهمیتی که هاروی تنها به شکلی بسیار گذرا به آن اشاره دارد، نکته

گونه که هاروی در زیست است. همان پردازد، طبیعت و محیطو رابرتز هم به آن نمی

ی کارگر در عملکرد قانون عام انباشت سرمایه ، نیاز به ی فقیرترشدن طبقهزمینه

کند، شاید بتوان با توجه به فقیرتر را طرح می« ی ارزش بازتولید اجتماعینظریه»
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شدن وحشتناکِ طبیعت و محیط زیست در رابطه با قانون عام انباشت سرمایه، 

ی محیط زیست بحثی طوالنی و کرد. مسئله را مطرح« ی ارزش طبیعتریهنظ»

ها به ها و اِکوسوسیالیستجداگانه است، که بسیاری از مارکسیست ـ اکولوژیست

ها آموخت. با توجه به صدمات اند و باید از آنپردازی در مورد آن مشغول بودهنظریه

رمایش زمین، آلودگی شهرها، بسیار جدی که به طبیعت وارد آمده، ازجمله گ

ها و شدن دریاچهها و مراتع، خشکها، نابودی جنگلها و اقیانوسها، دریارودخانه

ستیزی سرمایه صحبت توان از تمایل تخریبی سرمایه یا تمایل طبیعتامثال آن، می

های مارکسیست از دو تضاد ترین اکولوژیستکرد. جیمز اوکانر، یکی از برجسته

کند؛ تضاد اول، همان تضاد نیروهای مولده و روابط تولیدی داری صحبت میسرمایه

سیستم  -است، و تضاد دوم تضادِ بین ترکیب این دو )نیروها و روابط( با کلیت اکو

های هایی است که تحلیلاست. جان بالمی فاستر از دیگر مارکسیست اکولوژیست

ئه کرده است. نیاز به توضیح نیست فوق العاده ای از تخریب طبیعت توسط سرمایه ارا

های قبالً سوسیالیست هم سهمِ کمی در های بزرگ، دولتکه برکنار از سرمایه

اند، همین طور است جهالت و نادانی بسیاری از رهبران تخریب طبیعت نداشته

ر توسعه یافته در این تخریبِ جبران ناپذیر. توجه به مسائل محیط کشورهای کم

 رین مسائلی است که چپ در کنار دیگر مبارزاتش باید به آن بپردازد.تزیست از مهم

*** 

ای است که هاروی در پاسخ به ها به نظر من نکتهی این بحثترین نتیجهمهم

« تولیدگرایانه»اش با هرگونه تعبیر منحصراً گوید که مخالفتکند و میرابرتز طرح می

پردازد. رابرتز، هاروی را اشت سرمایه نمیهای تأثیرات انباین است که به دیگر جنبه

 در سرمایه و کار بین طبقاتی یمبارزه بگوید خواهدمی او …»کند که متهم می

ری داسرمایه در عکسبه. شودنمی تعیین یا و نیست متمرکز ارزش تولید ینقطه

 ( به دنبال آنcircuitدیگری از دُوِر یا مدار سرمایه )باید در نقاط ‹ مدرن›

 «سرمایه گردش» ،«سرمایه دُور» جایبه مقاله، این فارسی یترجمه در) «.…گشت

 اجتماعی، یسرمایه مدار یا دور مارکس تعریف به دانیممی که طورهمان. است آمده

( circulationتنها به گردش )»شود، شکیل میت منفرد هایسرمایه جمع از خود که
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عالوه به الها را نیز در بر می گیرد. به، و گردشِ کلی کا«سرمایه محدود نیست

 [13مدار پولی و مدار تولیدی نیز مرتبط است.(] های دیگر ازجملهمدار

به هیچ »ها کند که توجه به دیگر عرصههاروی بر خالف ادعای رابرتز تأکید می

ی وجه به معنی کم بها دادن، انکار و یا رد کردن اهمیت فرایند تولید و مبارزه

کند که ضروری او اضافه می« دهد، نیست.ی که در عرصه تولید رخ داده و میطبقات

ها در ها که همیشه محور توجه چپ بوده، همزمان با دیگر مبارزهاست این مبارزه

آهنگ جهت و همی تحقق و گردش، بازتولید اجتماعی و رابطه با طبیعت، همعرصه

ویژه ا که این تنها کارگر صنعتی، بهتردید بسیار درست است، چرشود. این گفته بی

داری صدمه می بیند. شکی نیست که نیست که از سرمایه و سرمایه« مولد»کارگر 

اول رویارویی با سرمایه ـ و تضاد کار و سرمایه ـ قرار دارد. اما  این طبقه در خط

امروزه بخش بزرگی از جمعیت جهان خارج از فرایند تولید صنعتی، در توزیع و 

ی ذکر شده در باال نیز دیدیم که در صنعتی به مات قرار دارند. در نمونهخد

تر از نزدیک به پیشرفتگی صنعت اتوموبیل امریکا از کل کارکنان این صنعت تنها کم

اند. عالوه بر آن ی توزیع و گردشیک سوم کارکنان در فرایند تولید، و بقیه در حوزه

کار، و بسیاری بیکار و حتی ثباتی بیی بزرگی از کارکنان غیر تولیدپاره

به جمع عظیم « کار در عصر دیجیتال»اند. )در جای دیگر در مقاله خانمانبی

ی کارگر، بسیاری از اقشار پایینی و حتی میانَی ام. غیر از طبقهپرداخته« سایبرتاریا»

د اند و چپ با تأکیی متوسط با مشکالت فراوان اقتصادی و سیاسی مواجهطبقه

خود جلب کند. نکته ی کارگر نتوانسته که حمایت این اقشار را بهجانبه بر طبقهیک

پردازان چپ در مورد آن اتفاق نظر دارند این است که امروز مهمی که بسیاری نظریه

ی انقالب نیستند، و دیگر اقشار العاده مهم شان، تنها سوژهرغم نقش فوقکارگران به

ی متوسط جدید، از جمله معلمان و ایینی و میانی طبقهاجتماعی ازجمله اقشار پ

ها ازجمله جنبش فمینیستی و کارمندان دولت و بخش خصوصی، پرستاران، و جنبش

زنان، دگرباشان جنسی، دانشجویان، طرفداران محیط زیست، مبارزان ضد جنگ و نیز 

ند. در نظر اهای انقالبدستان جامعه نیز به درجات مختلف، سوژهبیکاران و تهی
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داری، به هیچ ها بر علیه نظام سرمایهدهی آنگرفتن این کلیت و تالش برای سازمان

 ی کار و سرمایه نیست.وجه به معنی لوث کردن مبارزه

های تولید و گردش و کلیت انباشت سرمایه که در باال طور خالصه پیوند فرایندبه

 مبارزات این سازماندهی و حوزه، ود این سیاسی و صنفی  اشاره شد، پیوند مبارزاتِ

 ضروری سرمایه علیه بر جهانی و ای منطقه ملی، محلی، سطوح در را هماهنگ

 .سازدمی

 
 2۰1۰، نشر پگاه ی اقتصاد سیاسی مارکسیشناسی مارکس، و کارپایهروشماخذ، سعید رهنما، 
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شدن اوضاع امنیت کند. نخست، ارزیابی وخیماین مقاله هدفی دوگانه را دنبال می

( دوم در سال ی غربی و نوار غزه از زمان بروز انتفاضه )قیام مردمیغذایی در کرانه

ی غربی و کند که ناامنی غذایی در کرانه. دوم، در مورد این موضوع بحث می2000

ی عدم دسترسی به غذا ، هم به صورت فیزیکی و هم به صورت نوار غزه عمدتاً نتیجه

های سفت و سخت در اقتصادی، است. عدم دسترسی فیزیکی، به مرزها و محدودیت

اشاره دارد که ارتش اسراییل تحمیل کرده است، و اشکال جایی مردم و کاالها جابه

ی زمین را در بر مختلف حصارکشی، منع آمدوشد، ایجاد دیوار حایل، و مصادره

ی بیکاری باال و نبود گیرد. عدم دسترسی اقتصادی به بدتر شدن درآمد به واسطهمی

نیروی کار و  وکار اشاره دارد، که از عواقب بالفصل محدودیت بر روی تحرککسب

 کاالها است.

کند که بحران فلسطین، یکی از بدترین گزارشی از بانک جهانی اشاره می

 2000های طوری که متوسط درآمد هر فرد بین سالهای تاریخ معاصر است، بهنمونه

تا بیش از یک سوم کاهش یافته است، و بیش از نیمی از جمعیت زیر خط  2004تا 

ی تعاقبًا، وضعیت امنیت غذایی چنان وخیم شده که برنامهم 1کنند.فقر زندگی می

ی غربی و نوار ، بیش از نیمی از جمعیت کرانه2006( در سال WFP[ )1جهانی غذا]

 غزه را در ردیف مبتالیان به ناامنی غذایی قرار داد.

های تحرک، رشد ای قوی را بین محدودیتها در اقتصاد فلسطین، رابطهگرایش

سازد. نیل به امنیت غذایی زمانی به دست )نا(امنی غذایی آشکار می اقتصادی، و

آید که در سمت تقاضا، مردم و کاالها بتوانند آزادانه حرکت کنند، و در پی آن می

های های تحرک، هزینهدرآمدها و حقوق افزایش یابد. در سمت عرضه، محدودیت

های غذا افزایش شود هزینهدهد و باعث میونقل غذا را افزایش میمعامالتی حمل

 تر شده است.یابد در حالی که دسترسی به آن کم

گونه برای تسکین برخی از بدترین تأثیرات ناامنی دهد که چهاین مقاله نشان می

کند که اثرات گیرد، اما تأکید هم میهای غذایی مورد استفاده قرار میغذایی کمک

های غذایی، وبیش محدود است. کمککم های کمک غذایی بر فقرتخفیفی برنامه

های بحران ناامنی ی غربی و نوار غزه، به جای درمان ریشهویژه در مورد کرانهبه
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های فیزیکی درازمدت کنند. محدودیتغذایی، صرفاً عالئم بیماری را درمان می

تکه شدن بازار است، تحریف شدید قیمت، کمبود مواد اش تکهتحرک که نتیجه

ناپذیر ی وارداتی، و نبود بازارهای صادراتی، تهدیدی برای نابودی جبراناولیه

ی های تولیدی فلسطینیان است. این موضوع باعث وابستگی دایمی کرانهظرفیت

های غذایی خواهد شد و تمام اهالی را به سمتی سوق غربی و نوار غزه به کمک

ای منزوی تبدیل شوند که همیشه خواهد داد که در الک خود فرو روند، و به جامعه

 به صدقات دیگران وابسته خواهد بود.

ی نخست حاصل اختالل در عملکرد سیاسی ناامنی غذایی فلسطین در وهله

ی اختالل عملکرد تکنیکی و/یا الملل آن را نتیجهی بینای است، اما جامعهمنطقه

قبال نیاز مردم به تحرک و که در جای اینالملل بهی بینکند: جامعهطبیعی فرض می

دهد. های غذایی، به این بحران پاسخ میکار اقدامی انجام دهد، با روانه کردن کمک

های غذایی دهد، اما کمکهای بشردوستانه زندگی افراد را نجات میشک، کمکبی

 حلی دایمی برای بهبود اوضاع فقر و حفظ کرامت مردم باشد.تواند راههرگز نمی

های به رغم آشفتگی 1990ی ی دوم دههربی و نوار غزه در نیمهی غکرانه

ی مواد ی امنیت غذایی بود. عرضهطور مداوم در حال پیشرفت در زمینهسیاسی، به

پای دسترسی به مواد غذایی در حال بهبود بود. این روند مثبت در غذایی داخلی پابه

رتش اسراییل بار دیگر کل شدت مختل شد و دو سال بعد که ابه 2000اواخر سال 

ی ی انسانی سایهی غربی را اشغال کرد، به اوج خود رسید. فاجعهنوار غزه و کرانه

هایی جدی بر امنیت غذایی وارد اش را بر زندگی فلسطینیان افکند و ضربهسنگین

های اصلی ای از ویژگیی پیشینهکرد. برای نشان دادن این تحوالت، مقاله با ارائه

ی خاصِ محدویت تحرک را شود. سپس پدیدهی غربی و نوار غزه آغاز مید کرانهاقتصا

های فیزیکی شدید کشیم ـ محصور کردن جمعیت با اعمال محدودیتبه تصویر می

اقتصادی و سیاسی را که از -ی اجتماعیجایی ـ تا شاید خواننده بتواند فاجعهدر جابه

نوار غزه روی داده، دریابد. در بخش دوم، ی غربی و به این سو در کرانه 2000سال 

با بررسی روندهای عرضه و نیز مصرف مواد غذایی، مسائل مرتبط با سیاست را با در 

کنیم. بخش سوم، سهامداران نظر گرفتن عدم امنیت غذایی در فلسطین ارزیابی می
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کند. در بخش چهارم، دامنه و های غذایی را شناسایی میاصلی تجارت کمک

 های غذایی در فلسطین مورد توجه قرار گرفته است.های کمکدیت سیاستمحدو

 پیشینه

 اقتصاد

ی غربی و نوار غزه، شاهد روند رشدی رغم نوسانات شدید، اقتصاد کرانهبه

بینی ی خوشبوده است. این روند در نتیجه 1999تا  1995ی قدرتمند در دوره

ت نسبی دسترسی به بازارهای نسبت به توافق صلح در آینده و همچنین سهول

های گذاری ثابت در سالوجود آمد. سرمایهخارجی، از جمله بازار کار اسراییل، به

این نسبت به  1999درصد تولید ناخالص داخلی بود و در سال  33، 1999تا  1994

گذاری توسط بخش خصوصی انجام گرفت، هر ی این سرمایهعمده 3درصد رسید. 45

وساز منازل مسکونی نیز صورت پذیرفت. در طول ادی در ساختچند به نسبت زی

افزایش یافت )جدول  %83به  %61تدریج از همان دوره، نرخ اشتغال نیروی کار به

A1 آمار شاغالن فلسطینی در  1999ی این مقاله را ببینید(. در سال در ضمیمه

طینی را تشکیل کل شاغلین فلس %23کارگر رسید که  134،000اسراییل به میانگین 

این روند مطلوب به بهبود استانداردهای زندگی منجر شد و در نرخ متوسط  4داد.می

( انعکاس یافت. ناامنی 1999ی غربی و نوار غزه در سال جمعیت کرانه %20فقر )

غذایی، دیگر نگرانی بخش نسبتاً محدودی از جمعیت فلسطین بود، یعنی عمدتًا 

 وان شده بودند.کسانی که از فرط فقر ، نات

گرایش [ 2( ]PA)وابط بین اسراییل و دولت فلسطین ، ر1990ی در پایان دهه

ی های سیاسی به دولت فلسطین، کرانهبه تنش یافت. اسراییل برای تحمیل سازش

گونه غربی و نوار غزه را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار داد. دولت فلسطین این

د اسراییل در انجام تعهدات خود برای ایجاد یک رسکرد که به نظر میاحساس می

که امیدها از کشور دولت فلسطینی با حق حاکمیت مستقل، جدی نباشد. همچنان

ی شریر خشونت و مقابله به مثل، بر صحنه مسلط شد. بسیاری بین رفته است، چرخه

سی آزاد [ بر اقتصاد فلسطین، مانند دستر3های بالقوه مثبت توافقنامه اسلو]از جنبه
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ی غربی و نوار غزه و وانتقال امن بین کرانهبه بازار غنی اسراییل و جهان خارج، نقل

بینی، و پیشجریان تحرک آزاد نیروی کار فلسطین به اسراییل، غیرقانونی، غیرقابل

 پذیرش سیاستمداران اسراییلی شد.وابسته به اختیارات غیرقابل

 ی انسانیفاجعه

ی مردم، جهت نیل به افزایش دسترسی به غذا برای همه پیشرفت کلی اوضاع در

ویژگی اصلی وضعیت جدید،  5قطع شد. 2000ی دوم در سپتامبر ناگهان با انتفاضه

هایی بود که بر تحرک آزاد مردم فلسطین و کاالها تشدید و نهادینه کردن محدودیت

ازجمله بستن ها اشکال مختلفی به خود گرفتند، اعمال شد. این اعمال محدودیت

ای، قوانین رانندگی و های جادههای بازرسی پرواز، تعبیه بلوکها، ایستگاهراه

رسد و از میان مراکز شهری، متر می 12ها به دیوارهای حائل )که در برخی بخش

 6گذرد(.روستایی و اردوگاه پناهندگان فلسطینی می

 

 
 

غزه به سه طریق شکل ی غربی و نوار وآمد در کرانههای رفتاعمال محدودیت

ی غربی و نوار ( محدودیت در مرزهای داخلی، ممنوعیت حرکت در کرانه1اند: )گرفته

( محدودیت در مرزهای 2شود؛ )وآمد تقویت میغزه، که توسط منع اجباری رفت

ی غربی و ی غربی و نوار غزه )و در نتیجه نیز بین کرانهخارجی بین اسراییل و کرانه

ی غربی و اردن و نیز بین ( محدودیت خارجیِ عبور از بندر بین کرانه3)نوار غزه(؛ و 
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روز محدودیت  311.5، در مجموع 1999و  1993های غزه و مصر. در طول سال

تعداد روزهای محدودیت  7ی غربی و نوار غزه اعمال شد.کامل بر مرزهای کرانه

. به عنوان مثال، در سال )کامل و جزئی( مرزها، پس از انتفاضه به شدت افزایش یافت

روز اعمال شد، بدین معنا که فلسطینیان در  250، محدودیت مرزها بیش از 2002

 (.1ماه آزادی تحرک داشتند )نمودار  4طول سال کمتر از 

ی غربی و ای در کل زنجیره غذایی در کرانهطور گستردههای حرکت بهمحدودیت

نوار غزه تأثیر منفی داشت، این زنجیره شامل تولید داخلی، واردات مواد غذایی، 

یی دسترسی به غذا و دسترسی به مواد غذایی برای نیازمندان، قیمت مواد غذایی توانا

شد. اسراییل محدودیت تر از همه دسترسی اقتصادی مردم به غذا میو مهم

ی زمین و تخریب اموال تولیدی را شروع عبورومرور، منع آمدوشد، تهاجم، مصادره

ای از بیکاری و سابقهاش سطح بییجهکرد تا اقتصاد فلسطین را به زانو درآورد، که نت

شد، فقر بود. در عین حال، درآمدهای معافیت مالیاتی که عاید دولت فلسطین می

توسط اسراییل قطع شد و درآمدهای عمومی داخلی به دلیل افزایش بیکاری و کاهش 

ی رفاه تقاضا کاهش یافت. کاهش شدید درآمد زمانی اتفاق افتاد که یک شبکه

درصد  54، درآمد سرانه واقعی به 2002تا سال  8بسیار قوی مورد نیاز بود.اجتماعی 

کاهش یافت و بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی  2000سطح سال 

 (.A1کردند )جدول می

های اسراییل را در ی سیاستگزارشی از بانک جهانی، آسیب مادی در نتیجه

میلیون دالر  305، معادل 2001تا دسامبر  2000ی غربی و نوار غزه از سپتامبر کرانه

، پس از 2002تر آن در بخش کشاورزی بود. در اواخر سال برآورد کرد که بیش

ی غربی و نوار غزه شد، عملیات نظامی بزرگ اسراییل که منجر به اشغال مجدد کرانه

شد که از خسارت شامل تلفاتی می 9میلیون دالر افزایش یافت. 930این رقم تا 

های آبیاری و ها، مزارع، سیستمها، مزارع دام و طیور، چاهبردن گلخانهتخریب یا ازبین

بندی و های بستهها، حصارها و دیوارها، خطوط لوله اصلی، ایستگاهحوضچه

ها، غالت، درختان، مزرعه سبزیجات، و همچنین کشته شدن آزمایشگاهی، قلمستان

 10شد.های آسیب دیده ناشی میگاوها، گوسفندان، بزها، طیور و کندو
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ی سوم و چهارم سال ماههشغل در سه 109000دادن آمد سریع دیگر، ازدستپی

ترین آسیب متوجه شاغلین در بیش 11درصدی. 18بود، معادل کاهشی  2000

و در  90،000حدود  2000ها شد و شمار شاغلین در پایان سال اسراییل و شهرک

از دست  12کاهش یافت. 20،000و  47،000تیب به تر 2002و  2001های سال

رغم رشد ، به2000دادن اشتغال، تأثیر زیادی بر اقتصاد فلسطین گذاشت: در سال 

کاهش  %9.6ی نخست، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه چشمگیر در سه ماهه

تر از میزان آن در سال ی واقعی کم، تولید ناخالص ملی سرانه2005یافت. در سال 

 100،000ی بانک جهانی، آمار بیکاری به حدود گفته(. بهA1بود )جدول  1996

 20نفر و یا  700،000طور مستقیم بر رفاه حدود رسید و به 2005شغل در سال 

و به کاهش استانداردهای  13ی غربی و نوار غزه تأثیر گذاشتدرصد جمعیت کرانه

جمعیت  %20ل از آغاز انتفاضه، کند که قبزندگی منجر شد. بانک جهانی برآورد می

اند. این تعداد تا دسامبر سال کردهدالر در روز زندگی می 2.1زیر خط فقر با درآمد 

 %51، به 2002و در دسامبر سال  %37به  2001، و در دسامبر سال %27به  2000

 %8.5فلسطینی ) 200.000، حدود 1997افزایش یافت. در حالی که در سال 

های غذایی دریافت های مختلف از جمله کمکهای امدادی، کمکانجمعیت( از سازم

میلیون نفر رسید، چیزی حدود  1.7نزدیک به  2001کردند، این رقم در در سال می

 14ی غربی و نوار غزه.درصد جمعیت کرانه 51

  
 مسایل سیاسی

 امنیت غذایی: تعریف

تعریف از امنیت  200حدود  1992کنند که تا سال دو تن از محققان ادعا می

توسط مجمع  1996غذایی در ادبیات وجود داشت. اما تعریف دقیقی که در سال 

تصویب شد، با استقبال فراگیری به رسمیت شناخته شد. این تعریف  [4]جهانی غذا

زمانی است که تمامی افراد، در تمام اوقات، دسترسی »کند که امنیت غذایی اشاره می

فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی دارند تا بتوانند نیازهای رژیمی و 

 15«برطرف کنند. ترجیحات غذایی خود را برای زندگی فعال و سالم

https://pecritique.com/2018/05/29/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/#_ftn4
https://pecritique.com/2018/05/29/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/#_ftn4
https://pecritique.com/2018/05/29/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/#_ftn4
https://pecritique.com/2018/05/29/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/#_ftn4
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کند که امنیت غذایی دارای چهار جزء ضروری است که این تعریف تأکید می

که فرد )یا خانوار یا کشور( به امنیت غذایی بیندیشد، باید ی این اجزا، قبل از اینهمه

که طوریشود: فراهم بودن )بهحضور داشته باشند. این اجزا شامل این موارد می

د غذایی با کیفیت وجود داشته باشد، چه تولید داخل کشور باشد و مقادیر کافی از موا

چه مواد غذایی وارداتی(، دسترسی )افراد دسترسی به رژیم غذایی مناسب و مغذی 

داشته باشند(، ثبات )دسترسی به غذا در طول زمان بدون خطر از دست دادن 

مصرف غذا با  های اقتصادی و یا اقلیمی( و سودمندی )کهدسترسی به دلیل شوک

آب تمیز، بهداشت مناسب و مراقبت های بهداشتی همراه باشد(. این تعریف بر طرف 

تقاضا و مصرف تأکید دارد. بر خالف تعاریف قبلی که در اکثر موارد صرفاً بر بخش 

 توسط ویژهبه – غذا داشتن به حق –عرضه متمرکز بود، این تعریف بر ابعاد دسترسی 

 16.کندمی یدتأک پذیرآسیب افراد

 ی غذاعرضه

ی غربی و نوار غزه، عمدتاً به دلیل تغییرات در هر سال، تولید مواد غذایی در کرانه

طور قابل توجهی ی قوی در تولید زیتون بهی دوسالهشرایط آب و هوایی و چرخه

برابر  2000تا  1998های کند. میانگین کل تولید مواد غذایی در طول سالتغییر می

میلیون دالر بود که اقالم اصلی )به درصد( به ترتیب عبارت بودند از:  835با 

(. 4( و تخم مرغ )9(، شیر )14(، زیتون )15(، میوه )26(، گوشت )27سبزیجات )

ثباتی در تولید محصوالت کشاورزی مشکلی بزرگ برای تولیدکنندگان است، اما بی

واردات مواد غذایی تجاری، سهم گونه نیست، چراکه کنندگان اینلزوماً برای مصرف

ارزش  2000تا  1998ی دهد. در طول دورهبزرگی از رژیم غذایی را تشکیل می

دالر بود، با ارزش ساالنه  100طور متوسط ازای هر فرد بهواردات خالص ساالنه به

های واردات مواد غذایی به غالت درصد از هزینه 40میلیون دالر. حدود  290

تری نیز برای واردات میوه، لبنیات و واردات گوشت ود، و درصد کمتخصیص یافته ب

واردات محصوالت کشاورزی، از اسراییل  %87درصد(. بیش از  5و  10، 11)به ترتیب 

ی غربی و نوار غزه در تراز تجاری ، کسری بودجه کرانه2000بوده است. در سال 
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کل کسری تجاری در آن  %24میلیون دالر بود، یا معادل  335کشاورزی با اسراییل 

 17سال.

ی غربی ترین درآمد ارزی در کرانهسبزیجات به عنوان کاالی صادراتی دارای بیش

، این دو 2000تا  1999های ها قرار دارند. در سالو نوار غزه است، و پس از آن میوه

ارزش صادرات کشاورزی را به خود اختصاص دادند. سبزیجات  %65نوع مواد غذایی، 

وهوایی های خوبِ آبنها بخش مواد غذایی هستند که صادرات خالص را در سالت

دهند و این، بدان معنی است که بدون تولید غذاهای فاسدشدنی مانند نشان می

 بود.ها و سبزیجات، کسری تجاری بسیار باالتر میمیوه

مقدار شوند، ها در مورد ارزش تولید و واردات خالص ترکیب میهنگامی که داده

 1998-1996های ی غربی و نوار غزه برای سالی مواد غذایی در کرانهمتوسط عرضه

 70دالر/ نفر/ سال است. سهم تولید داخلی در کل مواد غذایی در حدود  385معادل 

گیری تر مواد غذایی مصرف شده، اگر به مقدار یا میزانِ ارزش، اندازهدرصد است. بیش

شود، اما زمانی که از لحاظ انرژی غذایی محاسبه می شود در داخل کشور تولید

این بدان معنی  18ترین مقدار کالری مصرفی از آنِ منابع خارجی است.شود، بیشمی

 یعرضه حفظ برای المللی،بین است که دسترسی به بازارهای غذایی اسراییلی یا 

 .است ضروری غزه نوار و غربی یکرانه در کافی غذایی مواد

های خود و ها توانایی رشد محدودی برای دسترسی به زمینجا که آنناز آ

های عبورومرور کنندگان به واردات بازار مواد غذایی دارند، محدودیتدسترسی مصرف

ی غربی و نوار غزه اعمال شده از سوی اسراییل، برای تأمین مواد غذایی در کرانه

الی که ارزش تولیدات کشاورزی دهد که در حآور است. جدول یک نشان میزیان

ی کشاورزی از سال طور قابل توجهی کاهش نیافته است، ارزش افزودهداخلی به

 های مواد اولیه و یا فقط اندکی باالتر از آن بوده است.تر از هزینهکم 2000

های عبور و مرور از طریق تأثیرگذاری بر قیمت مواد غذایی، تأثیر خود محدودیت

تر ونقل، مدت زمان طوالنیی باالتر حملاین تأثیرموضوع ناشی از هزینه گذارد.را می

های عبور و بینی بودن محدودیتپیش های مرتبط با غیرقابلتحویل و سایر هزینه

 10مرور است. به عنوان مثال، واردکنندگان و صادرکنندگانِ از نوار غزه، افزایشی 

دالر  2300ر اشداد به غزه را تجربه کردند. )ونقل از بندهای حملبرابری را در هزینه
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دالر قبل از انتفاضه(. در نتیجه  250در مقایسه با  2006به ازای هر کامیون در سال 

ویژه در نوار غزه، که شاخص قیمت قیمت مواد غذایی افزایش یافته است، به

 12معادل  2005نسبت به دسامبر  2006کننده برای مواد غذایی در دسامبر مصرف

 19درصد افزایش یافت.

 مصرف مواد غذایی

ی مصرف انرژی و مصرف برای کسانی که فعالیت بدنی سبکی دارند، آستانه

پروتئین کافی برای برآوردن نیاز روزانه انرژی که توسط متخصصان تغذیه تعیین 

گرم است. یک نظرسنجی از خانوارها  53کیلوکالری و  2100شود، به ترتیب می

دهد که مصرف انرژی و ( نشان میPCBSرکزی آمار فلسطین )آمار توسط دفتر م

به ازای هر فرد در روز  1998-1996های پروتئین توسط جمعیت فلسطینی در سال

ی گرم بود. این مقادیر صرفا کمی باالتر از آستانه 56.3کیلوکالری و  2،114به میزان 

 20توصیه شده است.

غذایی و میزان مصرف انرژی و پروتئین در  های مربوط به دسترسی به موادداده

آوری شده و های جمعطور که در داده، درست همان1998-1996طی سال های 

ها دارای امنیت غذایی کند که فلسطینیشود، بیان میها نشان داده مینظرسنجی

به شدت  2000نسبی بودند. با این همه، این وضعیت از زمان آغاز انتفاضه در سال 

ر کرده است. بدتر شدن شرایط اقتصادی و کاهش سطح زندگی و نیز افزایش تغیی

قیمت مواد غذایی سبب افزایش ناامنی غذایی شده است. به همین ترتیب، دسترسی 

اقتصادی به غذا نه به دلیل کمبود مواد غذایی بلکه از لحاظ قدرت خرید، محدودیت 

ی سازمان غذا و کشاورزی تهاصلی برای حفظ یک رژیم سالم و مغذی است. طبق گف

پذیر برای مقابله با این وضعیت، های آسیب(، اعضای خانوادهFAOسازمان ملل )

های غذایی کنند و وعدههای گزاف مصرف میمقدار بسیار کمی پروتئین با قیمت

بنابراین، یکی از عواقب ناشی از این  21زیادی صرفًا از نان و چای تشکیل شده است.

ی واقعی زند که مصرف سرانه، سوءتغذیه است. بانک جهانی تخمین میفقر گسترده

کاهش یافته  %25، به میزان 2002تا پایان سال  1998های مواد غذایی بین سال

 PCBSهای است. در نتیجه، نرخ سوءتغذیه افزایش یافته است. یکی از نظرسنجی
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های مزمن، بین سال افزایشی چشمگیر را هم در سوءتغذیه حاد و هم در سوءتغذیه

 22دهد.نشان می 2002تا  2000

 نفعهای ذیگروه

ی اقدامات اسراییل، کننده، پس از پیامدهای ویران2000جایی که از سال از آن

ی غربی و نوار غزه تبدیل شد، دسترسی به مواد غذایی به یک مشکل جدی در کرانه

اولین ارزیابی  2003 ( در سالWFPی جهانی غذا )فائو با همکاری برنامه

پذیری را انجام داد. هدف این همکاری این بود که جمعیت دچار ناامنی غذایی آسیب

این مطالعه تأیید کرد  23ها مشخص شود.پذیری آنو عوامل و علل ناامنی و آسیب

ها و دیوار حایل، تأثیرات مخربی بر معیشت مردم وآمد، محدودیتکه منع رفت

ها، همچنان دارد. در عین حال، طوالنی شدن این محدودیت فلسطین داشته است و

ها اندازد و توانایی آنهای وارده به خانوارها را به خطر میطور دائمی، بهبود آسیببه

طور خاص، این کند. بهرا برای دستیابی به امنیت غذایی در درازمدت تضعیف می

میلیون نفر  1.4برای  2003گیری کرد که ناامنی غذایی در سال ارزیابی نتیجه

ی غربی و نوار نفر در کرانه 10نفر از هر  4تهدیدی واقعی و دایمی بود، به عبارتی 

غزه در معرض تهدید قرار داشتند. عالوه بر این، ناامنی غذایی، تهدیدی تقریبا دایمی 

 درصد دیگر جمعیت( بود. 30میلیون نفر دیگر ) 1.1برای 

نفر از مجموع  842000غذایی نسبتا گسترده است: ی غربی، ناامنی در کرانه

میلیون نفرگرفتار ناامنی غذا بودند؛ که شامل اورشلیم شرقی نیز  2،2جمعیت 

های شود. جمعیت متراکمی از مردمی که به ناامنی غذایی دچار بودند در محدودهمی

در نزدیک خط سبز و مناطق تحت تأثیر ایجاد دیوار حایل اسراییل و همچنین 

ها و مناطق نظامی بودند که در آن موانع تردد داخلی، مانع دسترسی نزدیکی شهرک

از جمعیت  %41شود. تخمین زده شد که در غزه های کشاورزی و بازار میبه زمین

 نفر( دچار ناامنی غذایی بودند. 552،000)

رد. روز کهای مقدماتی فائو را به، ارزیابی2004ی جهانی غذا در سال برنامه

داد که ناشی از کاهش ارزیابی جدید، بهبود کوچکی را در شرایط کلی نشان می

های رانندگی و بازپرداخت جزئی پول تسویه از طرف اسراییل به دولت محدودیت

ی جهانی غذا تعداد کل افراد دچار به ناامنی برنامه 2004فلسطین بود. در سال 
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( اعالم کرد. جمعیت مواجه با 2003سال میلیون در  1.4میلیون نفر ) 1.3غذایی را 

( تخمین زده شد. 2003درصد در سال  30درصد ) 27خطر ناامنی غذا به میزان 

تر نشان داد که ناامنی غذایی در سطوح استانی بسیار متفاوت است. مطالعات عمیق

ها و دیوار حایل که در آن محدودیت ناامنی غذایی در مناطقی نزدیک به شهرک

 24تر است.یزیکی و تخریب اموال تولیدی بسیار باال است، بیشتحرکات ف

دهد پذیری، همچنان نشان میگیریِ دومین ارزیابی از آسیبترین نتیجهمرتبط

ی غربی و نوار غزه در دسترس است، اما دسترسی به طور کلی غذا در کرانهکه به

ی )بیکاری باال، فقدان دالیل فیزیکی )منع اجباری، محدودیت تحرک( و دالیل اقتصاد

های پشتیبانی اجتماعی تضعیف شده( های مقابله، و شبکهمنابع، فرسایش استراتژی

اند این شرایط دشوار را مدیریت کنند؛ اگر چه با محدود شده است. خانوارها توانسته

 های غذایی.ها و افزایش کمکپذیری نسبت به شوککاهش منابع، باال رفتن آسیب

 فقر جدید فقر مزمن و

پذیری را نسبت به ناامنی غذایی دارند، به عنوان ترین آسیبخانوارهایی که بیش

هایی هستند که شوند. فقرای دیرپا خانوادهفقرای دیرپا و فقرای جدید شناخته می

ها و سالمندان بدون دارای اعضای مریض یا غیرفعال، زنان سرپرست خانوار، بیوه

ل پناهندگانی است که توسط آژانس امداد و کار سازمان درآمد باشند. این رده شام

بندی ( طبقهSHCبه عنوان موارد دشوار ویژه ) [2( ]UNRWA)ملل متحد 

بندی ( طبقهHSCشوند؛ و غیرپناهندگانی که به عنوان موارد دشوار اجتماعی )می

. معیشت بسیاری از فقرای دیرپا حتی قبل از انتفاضه نیز جزو فقرا بودند 25شوند.می

تدریج وضعیت بدتری را تجربه ها بهآنها تغییر چشمگیری نداشته است اما آن

پذیرترین افراد در میان فقرا کسانی هستند که از هیچ یک از مؤسسات اند. آسیبکرده

های غذایی دریافت های بشردوستانه کمک مالی و یا کمکرفاه ملی یا سازمان

 نات را برای مقابله با کمبود غذا دارند.ترین امکاکنند. این گروه کمنمی

های پس از سال ی آشفتگی و محدودیتفقرای جدید کسانی هستند که درنتیجه

اند. این گروه شامل بیکارانی که قبالً ، منبع اصلی معاش خود را از دست داده2000

ده، وکارشان نابود شهایشان مصادره یا کسبکارگر مُزدبگیر بودند، افرادی که زمین
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گیران نشینان ـ ماهیهایشان تخریب شده و کشاورزان ـ از جمله بادیهکسانی که خانه

های اند. داراییگرانی که دسترسی به زمین، دریا و بازار را از دست دادهو معامله

رسد که یابد و بعید به نظر میاندازها در این گروه به سرعت کاهش میتولیدی و پس

راحتی به امنیت غذایی دست یابند. در سال ها بهیابد، آن حتی اگر وضعیت بهبود

 رسید.میلیون نفر می 1،1ی غربی و نوار غزه به شمار فقرای جدید در کرانه 2003

ترین اثرات پیامدهای های غذایی ـ اگرچه ممکن است برخی از مخربکمک

ی ناامنی هاهای تحرک را کاهش دهد ـ در رویارویی با ریشهاقتصادی محدودیت

ها به علت تحوالت سیاسی رخ داده پذیری آناثر است. آسیبغذایی فقرای جدید بی

است. بر این اساس، تنها راه مقابله با تضعیف امنیت غذایی برای این گروه، لغو 

های حرکتی خواهد بود تا وضعیت را به روال طبیعی و زندگی را به حالت محدودیت

 عادی بازگرداند.

 های غذاییگان کمکدهندارائه

ها و فعاالن برای برآورده ساختن نیازهای گروه بزرگی از مردم تعدادی از سازمان

های بشردوستانه، از جمله اند، کمکدچار ناامنی غذا شده 2000که از سال 

بندی کرد: توان به سه نوع نهاد طبقهها را میکنند. اینهای غذایی را تأمین میکمک

های های غیردولتی فلسطینی و سازمان( سازمان2ی فلسطینی؛ )( مؤسسات دولت1)

های امدادرسانی که ترین برنامهالمللی. مهمهای بین( سازمان3ی مدنی؛ و )جامعه

های شود، مربوط به موارد آسیب[ ارائه می6توسط وزارت امور اجتماعی فلسطین]

پذیری مانند های آسیبخانوار(؛ که شامل گروه 47،000سخت اجتماعی است )حدود 

این برنامه  26شود.ها، یتیمان و سالمندان میخانوارهای تحت پوشش زنان، بیوه

ها، هایی از این دست است. یکی دیگر از برنامهشامل پرداخت پول نقد و کمک

شود که از میان ی فرعی میبرنامه 9ی شبکه امنیت اجتماعی است که شامل برنامه

دالیلی شاهد کاهش ی حفاظت اجتماعی عملی است، چرا که بهها، تنها برنامهآن

ی حمایت اجتماعی، فقیرترین چشمگیر درآمد دولت فلسطین هستیم. هدف برنامه

ی غربی و نوار غزه را در درصد خانوارهای کرانه 15تا  10شهروندان است که حدود 

 گیرد.بر می
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ی ه خدمات خیریه را در کرانهالمللی کهای غیردولتی محلی و بینتعداد سازمان

ترین کمک غذایی که توسط کنند بسیار زیاد است. بیشغربی و نوار غزه ارائه می

های شان، در اصل از سازمانشود، اما قطعاً نه همههای غیردولتی توزیع میسازمان

المللی صلیب سرخ ی بینو کمیته ی جهانی غذاالمللی مانند برنامهبزرگ بین

(ICRC) [7] های المللی، کمکها تحویل داده شده است. سه سازمان بینبه آن

( سازمان وابسته به ملل متحد امداد و کار 1دهند: )طور منظم ارائه میغذایی را به

ی طور انحصاری به پناهندگان در کرانهبه UNRWAبرای پناهندگان فلسطینی 

در حالی که تمام پناهندگان در  کند؛میلیون( کمک می 1.7غربی و نوار غزه )حدود 

های بهداشتی ی غربی و نوار غزه حق دسترسی به خدمات آموزشی و مراقبتکرانه

UNRWA ( 2های نقدی محدود به موارد دشوار و ویژه است؛ )دارند، غذا و کمک

های نقدی و مواد غذایی را به فقرای ( کمکICRCالمللی صلیب سرخ )ی بینکمیته

ی دهنده، ارائهWFPی جهانی غذا ( برنامه3دهد؛ و )فلسطینی ارائه می )غیرپناهنده(

های دچار کمک به خانواده WFPاصلی کمک غذایی برای غیرپناهندگان است. 

ناامنی غذایی را از طیف وسیعی از برنامه های تسکینی و توانبخشی، معموال از طریق 

 ش می دهد.های غذایی خاص گروه خاص، گستریک واسطه، با جیره

 های غذایی: قلمرو و محدودیتکمک

 مساعدت غذایی

ی غربی و نوار غزه از ی افول چشمگیر شرایط اقتصادی و رفاه در کرانهدر نتیجه

ی کوچک متمرکز بر سرعت از یک برنامههای مساعدت غذایی، به، برنامه2000سال 

اعی تبدیل شد. کمک فقرای دیرپای پیش از انتفاضه به جزء اصلی نظام رفاه اجتم

تُن  168،000تُن به  23،000از  2001تا  1999های غذایی اضطراری بین سال های 

ی غربی و میلیون نفر در کرانه 1.7(، که در آن زمان حدود A2افزایش یافت )جدول 

 های غذایی بودند.نوار غزه هدف کمک

های فر بستهن 115،000، 2003فقرای دیرپا در سال  265000از مجموع تعداد 

( دریافت UNRWAمساعدت از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد )
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درصد محصوالت از آرد و برنج(  75کیلوکالری ) 1700کردند که شامل حداقل می

 2100درصد از نیازهای حداقل انرژی مورد نیاز ) 80بود. این مقدار صرفًا حدود 

، WFPهای هزار نفر، طبق شاخص 150حدود کیلوکالری( است. باقی فقرای پایدار، 

کیلو کالری غذا دریافت کردند. فقرای جدید، حدود  2100یک سبد غذایی حاوی 

اند، که تری نسبت به فقرای دیرپا دریافت کردهمیلیون نفر، سبد غذایی کوچک 1.4

کیلو کالری برای  1406کیلو کالری جیره برای پناهندگان و  1020تقریباً 

های غذایی را با این مقدار آورد. واضح است کسانی که بستهدگان فراهم میغیرپناهن

توجهی از کنند باید دسترسی به منابع جایگزین قابلاز انرژی غذایی دریافت می

 شان تأمین شود.درآمد یا مساعدت داشته باشند تا امنیت غذایی

ی غربی کرانه های غذایی که در سال های گذشته بهنگاهی به مقادیر کلی کمک

ی افزایش روند، اگرچه همراه با دهندهو نوار غزه تحویل داده شده است، نشان

در  81،000؛ 2001تن در سال  184،000نوسانات شدید و غیر قابل توضیح است: 

را ببینید(. با توجه به این  A2)جدول  2004تن در سال  202،000؛ و 2002سال 

اند، یا افزایش ه تعداد کسانی که دچار ناامنی غذای بودهی غربی و نوار غزکه در کرانه

 2005تا  2003های طور که در طول سالیافته یا حداقل ثابت مانده است )همان

های غذایی رسیده را به وسیله توان تغییرات سریع در کمکگونه بود(، نمیاین

به جای  های غذاییتغییرات موازی در نیازها توضیح داد. ظاهراً حجم کمک

های غذایی به جای توجه گیرد. کمکهای عرضه نشأت میهای تقاضا، از انگیزهانگیزه

ی های جامعهبه نیازهای انسانی فلسطینیانِ مبتال به ناامنی غذایی، به ظرفیت

های غذایی ممکن است نتواند منبعی ی کمک بستگی دارد. کمکالملل برای ارائهبین

 ناامنی غذایی باشد.قابل اعتماد برای درمان 

ای ناامنی غذایی در وفصل ریشهالملل به سمت حلهای جامعه بیناگر تالش

ی ی غربی و نوار غزه هدفمند شود، پایدارتر و پُر ثَمرتر خواهد بود، و ریشهکرانه

های های فلسطین و محدودیتناامنی غذایی نیز چیزی نیست جز اشغال سرزمین

ر حالت عادی، اگر مردم فلسطین بتوانند آزادانه حرکت تحرک به دست اسراییل. د

های مربوط به واردات و صادرات وکار خود را داشته باشند، در فعالیتکنند، کسب

فعالیت کنند، از منابع طبیعی و انسانی موجود استفاده کنند، امنیت غذایی باز خواهد 
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ی ربوط به یک فاجعهشود که مای گذرا تبدیل میی گرسنگی به پدیدهگشت. سایه

موقت انسانی بود. اگر وضعیت فعلی همچنان ادامه یابد، ناامنی غذایی به بخشی 

ی غربی و نوار غزه تبدیل خواهد شد که به موجب ناپذیر از زندگی مردم کرانهجدایی

ها آن افراد به مرور ناتوان و کاماًل وابسته به خیریه خواهند شد، وضعیتی که اگر تالش

 ناپذیر است.مسیر را ادامه دهند کامالً اجتنابهمین 

 2007 تا 2005 و  2004برآورد نیازهای کمک های غذایی، 

مبنی بر این بود که به منظور دستیابی به هدف  2004تحقیقات فائو در سال 

کیلوکالری الزم در روز  2200حمایت از فقرای دیرپا و فقرای جدید، با فراهم کردن 

حدود  2004ی غربی و نوار غزه باید در سال مک غذایی به کرانهها، کل کبرای آن

شود. میلیون دالر برآورد می 150ی آن حدود هزار تُن باشد که هزینه 350

های مساعدت غذایی کم است، چرا که سبدهای غذایی پیشنهاد های برنامههزینه

وپز ند، و روغن پختتر شامل غالت، قهزینه با انرژی باال، بیششده حاوی غذاهای کم

اما مطالعات با علم به این که این مقدار کمک غذایی ممکن است قابل  27است.

یابی نباشد، تأکید کرد که وقتی فقرای دیرپا و فقرای جدید به ترتیب معادل دست

کیلوکالری انرژی غذایی را به ازای هر فرد در روز دریافت  1400کیلوکالری و  1020

میلیون دالر(  92.5تن کمک غذایی ) 208،000، مجموع 2004کنند، در سال می

تر از حداقل توصیه شده در مورد حداقل کافی خواهد بود. این مقدار به مراتب کم

کند که برخی از فقرا به مقدار کیلوکالری در روز است. این برآورد فرض می 2100

ح الزم برسانند و کافیِ منابع دیگری دسترسی دارند تا رژیم غذایی خود را به سط

میلیون نفر مبتال به  1.4نیازهای دیگر خود را پوشش دهند. اما بدیهی است که با 

 ناامنی غذایی، بسیاری از افراد به هیچ نوع غذایی دسترسی ندارند.

ی غربی و نوار غزه را نیازهای غذایی کرانه WFPی جهانی غذا هنگامی که برنامه

کرد، در مطالعات خود رویکرد برآورد نادرستی را میارزیابی  2005-7ی برای دوره

تعداد مبتالیان به ناامنی غذایی را در  WFPاتخاذ کرد. همان طور که قبال ذکر شد، 

درصد از  42میلیون نفر تخمین زده بود. این تعداد با حذف حدود  1.3حدود 
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 UNRWAها با عنوان پناهنده، مسئولیت آنشد بهجمعیت حاصل شد که گفته می

کند که تنها پیشنهاد می WFPنفر از افراد دچار به ناامنی غذایی،  752.000است. از 

دارای »نفر دیگر  272.000کند که ها کمک کنند، و ادعا مینفر از آن 480.000به 

 هستند.« های مقابله با ناامنی غذاییامکانات وسیعی برای داشتن درآمد و مکانیسم

WFP نفر  480،000د غذایی ارائه دهد تا رفاه نسبی را برای قصد دارد تا یک سب

کیلوکالری به ازای هر نفر در روز فراهم کند. جدول دو محتوای سبد  2000با حدود 

دهد. افراد منتخب دچار ناامنی غذایی از طریق سه کانال به این سبد را نشان می

روز  365نفر را در  188،300های غذایی رایگان مستقیم که ( جیره1یابند: )دست می

ها، نفر در مؤسسات )بیمارستان 10،600( غذای روزانه برای 2دهد ؛ )سال پوشش می

( و غذا برای FFW[ )8( برنامه غذا برای کار]3های سالمندان(؛ و )ها و خانهخانهیتیم

نفر فقرای جدید در سال،  281،100ها برای کمک به (. این برنامهFFT) [9]آموزش

ویژه برای ها، بههای اجتماعی و ارتقای مهارتکز بر ایجاد یا بازسازی داراییبا تمر

شود که هر ماه های هدف خواسته میاند. از اعضای توانمند خانوادهزنان طراحی شده

ساعت کار کنند تا بتوانند در این زمینه کمکی کرده باشند )این  25تا  20بین 

 WFPی کند(. برنامهر نفر در سال را پیشنهاد میماه کار برای ه 8ها حداکثر برنامه

(. همانطور که در جدول 2007تا اوت  2005ریزی دو ساله است )سپتامبر یک برنامه

کند که برای انجام وظایف اعالم شده، به برآورد می WFPسه دیده می شود، 

دالر میلیون 80.9تُن کمک غذایی نیاز دارد. هزینه کل عملیات به مبلغ  154،069

درصد( به خرید مستقیم مواد غذایی  60دالر )یا حدود میلیون 49.1است که تنها 

 شود.اختصاص داده می
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: سبد غذایی و جیره روزانه2جدول   

 هاتمام فعالیت 

 642 گندم آرد

 25 روغن

 40 

 18 شکر

 5 نمک یددار

 2046 مقدار کیلوکالری روزانه به ازای فرد

 WPF (2005)منبع: 
 

های غذایی بُعدی از توسعه را نیز به کمک FFTو  FFWبرنامه های 

توانند به ها به درستی اجرا شوند، میکنند. اگر این برنامهدوستانه اضافه میانسان

فقرای جدید کمک کنند تا معیشت خود را حفظ کنند و ارتقا بخشند. 

را  FFTو  FFWهای هکمک خواهند کرد تا برنام WFPکنندگان محلی به مشارکت

های پیشنهادی مداخله عبارتند اجرا کنند و نیازهای توسعه را شناسایی کنند. زمینه

های کشاورزی، تسطیح و تراز کردن، کاشت درخت و تقویت ( احیای زمین1از: )

( فراوری مواد غذایی و 3های بهداشتی؛ و )( بازسازی مخازن آب و سیستم2ها؛ )جاده

ای سوادآموزی. مالحظات جنسیتی نقش مهمی ایفا خواهند کرد و هبرگزاری دوره

زنان خواهند بود. با این حال، حتی  FFTکنندگان در درصد از شرکت 70حداقل 

های غذایی، دیدگاه ما های بالقوه مثبت رویکرد کمکپس از شناخت برخی از جنبه

حل مؤثر و یک راهتواند های غذایی هرگز نمیهمچنان معتبر و انتقادی است: کمک

های ی غربی و نوار غزه باشد. اگرچه ابتکارات کمکدایمی برای ناامنی غذایی در کرانه

غذایی موجب کاهش برخی از مشکالت فلسطینیان شده است، اما اگر شرایط عادی 

ها نیاز نخواهد بود. در ی غربی و نوار غزه دوباره احیا شود، دیگر به این تالشکرانه

ای انسانی قرار گرفته است و افراد فعالی را که طی تخریب ویرانگر، فاجعه قلب این
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اند استانداردهای معقول زندگی، نرخ تحصیالت نسبتًا باال و اقتصاد کارا ها توانستهدهه

ی غذایی داشته باشند، به گروهی از مردم گرسنه تبدیل کند که در انتظار جیره

الملل بهتر است برای حل مشکل ناامنی جامعه بینناچیزشان هستند تا زنده بمانند. 

غذایی در فلسطین آنچه را که الزم انجام دهد تا قفسی که کل جمعیت فلسطین را 

 محاصره کرده است بشکند.

 

 :3جدول 

ی غربی و نوارغزه های غذایی برنامه جهانی غذا برای کرانهریز هزینه پروژه کمک

(2007 - 2005) 

 مقدار 

 ن()متریک تُ

هزینه متوسط 

 )دالر/تُن(

ارزش)دالر 

 ایاالت متحده(

 49.187.200 319.25 154.069 کاال

 32.354.500 250.00 129.418 گندم آرد -

 5.702.850 950.00 6.003 روغن -

 3.300.00 3.300.00 1.000 روغن زیتون -

-  11.206 550.00 6.163.300 

 1.386.550 275.00 5.042 شکر -

 280.000 200.00 1.400 دارنمک ید -

 10.324.164 67.01 154.069 ونقل خارجیحمل

 8.064.100 52.34 154.069 ونقل داخلیحمل

 1.380.000 8.96 154.069 های عملیاتی مستقیمدیگر هزینه

 6.625.200 43.00 154.069 هزینه کل پشتیبانی مستقیم 

 5.290.646 - 154.069 هزینه پشتیبانی غیرمستقیم

 WFP 80.871.310هزینه کل 

 WPF (2005)منبع: 
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هاینریش مارکس در تریر ـ آلمان که بخشی از دولت پادشاهی پروس بود کارل 

به  ی یهودی بود که بعد در زمان کودکی اشبه دنیا آمد. مارکس از یک خانواده

پروتستانیسم رو کردند. عشق زمان کودکی اش جنی فون وستفالن )که بعد با او ازدوا 

ج کرد( بود. او دختر یک مالک بزرگ و آریستوکرات، کنت فون وستفالن، بود. کنت 

های عصر فون وستفالن و پدر مارکس با هم دوست بودند و هردو هم تحت تأثیر ایده

سه و آلمان بسیار متداول بود قرار داشتند. کارل روشنگری که در آن زمان در فران

هایی گرفت که این دو برای او ها و از کتابی خود را از بحثهای لیبرالی اولیهایده

در تریر بود.  Bruckenstrasse 10کردند. محل تولد مارکس در شماره تهیه می

ول داشتند. در ی ای همکف و سه اتاق در طبقهی مارکس دو اتاق در طبقهخانواده

حزب سوسیال دموکرات آلمان این ساختمان را خریداری کرد و موزه ای به  1928

 جا هست.نام مارکس در آن

 نیدتریعنوان جد «یسال پس از تولد و 200اقتصاد مارکس  ی، بررس200مارکس »

پنج فصل به  یکتاب ط نیمنتشر شده است. رابرتز در ا راًیست که اخرابرتز ا کلیکتاب ما

فصل به اقتصاد  نی. نخستکندیارائه م یمارکس یاسیاز اقتصاد س یریطور فشرده تصو

 ،یدارهیمارکس و سه قانون حرکت در سرما وانمارکس اختصاص دارد. فصل دوم با عن

 نی. سومپردازدینرخ سود م ینزول شیقانون ارزش، قانون انباشت و قانون گرا حیبه تشر

بحران نزد مارکس است. در فصل چهارم رابرتز انتقادها نسبت به  یهینظر حیفصل توض

مارکس  یهاینیبشیبه صحت پ یانیو سرانجام فصل پا کندیم یابیمارکس را ارز

 .پردازدیم

د، ازجمله کتاب متعد یهاکتاب یسندهیو نو یسیانگل یرابرتز اقتصاددان برجسته کلیما
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 یترجمه دیخوانیچه م. آنمیآن سپاسگزار یترجمه یبرا فیمد سو از اح یاسیس
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( فلسفه خواند و سرانجام دکترایش Jenaهای بن، برلن، و ینا )مارکس در دانشگاه

ه سالگی از دانشگاه ینا گرفت. درزمان دانشجویی در محفلی فعال بود که ب 23را در 

عنوان یک روزنامه نگار کار کرد و بعد سردبیر گفتند. بههای جوان میها هگلیآن

در کلن شد. دراین  Rheinischie Zeitungی پرنفوذ راینیشه تسایتونگ روزنامه

گیری زمان کارل یک لیبرالِ رادیکال بود و هنوز سوسیالیست نشده بود. ولی موضع

ابتدا به سانسور و سپس به تعطیلی کامل آن  رادیکال روزنامه باعث شد دولت پروس

دست بزند و مارکس هم از آلمان تبعید شد. او در فرانسه پناه گرفت و در پاریس 

کرد و این جا بود که برایش فرصتی پیش آمد تا به بررسی سوسیالیسم زندگی می

شده گفتند او دیگر کمونیست طور که آن موقع میاتوپیایی فرانسوی بپردازد. همان

 بود.

فردریک انگلس دوست نزدیک مارکس، همکار و حامی مالی او، فرزند یک 

ی ی کارخانههای تجاری از جمله ادارهی فعالیتسو ادارهدار آلمانی بود. از یککارخانه

جایی که روشنفکر بود عهده داشت و از سوی دیگر از آنخانوادگی در منچستر را به

ی نوشت و درگیر جنبش سوسیالیستی بود. او پس از ی زیادهای روشنگرانهنوشته

با مارکس آشنا شد و به این ترتیب دوستی  1844سفر کوتاهی به پاریس در 

 های این دو آغاز شد.مدت و همکاریطوالنی

شد ی کمونیستی نامیده میمارکس و انگلس در آن چه که آن موقع اتحادیه

که در سرتاسر اروپا پراکنده بود. به  مخفی کارگریدرگیر شدند؛ یک تشکیالت نیمه

اندکی  1848ها مأموریت داده شد که مانیفست این گروه را بنویسند که در اوایل آن

های سلطنتی در اروپا منتشر های ضد استبدادی و ضد فئودالی نظامپیش از انقالب

سال پیش نوشته شد مارکس از طبیعت  170شد. در مانیفست حزب کمونیست که 

گیری ی تولیدی که درجوامع بشری در حال شکلداری یعنی این شیوهسرمایه نظام

 ای به دست داد.بود تحلیل تازه

ی خاکی اش، بورژوازی را در سراسر کرهی محصوالتنیاز به فروش دائماً فزاینده»

اش را بکوبد. همه جا بساطی علم کند. همه جا رابطه جا میختازاند. او باید همهمی

ی نوین بورژوایی که این چنین سحرآمیز وسایل قدرتمند تولید و مبادله . جامعهبسازد

را به صحنه آورده است یادآور آن جادوگری است که دیگر قادر به مهار ارواح 
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ای نبود که خود احضارشان کرده بود. کافی است به بحران تجاری اشاره زیرزمینی

بورژوایی را با تهدیدی مداوم به زیر ی اش هستی جامعهشود که در بازگشت ادواری

شده بلکه تنها کاالهای ساختههای تجاری بخش بزرگی از نهبرد. در بحرانسؤال می

شود ها بالیی اجتماعی نازل میروند. در بحرانحتی نیروهای مولد موجود از بین می

د تولید. بود. بالی مازای دیوانگی میهای گذشته بال نامیدن آن نشانهکه در دوره

کند؟ از یک طرف با از میان بردن جبری ای بر بحران غلبه میبورژوازی به چه وسیله

ی انبوهی از نیروهای مولد و از طرف دیگر، با فتح بازارهای تازه و نیز با کشیدن شیره

تر و جانبههای همهای؟ به این وسیله که بحرانبازارهای قدیمی. یعنی به چه وسیله

 «دهد.بیند و امکانات مهار بحران را کاهش میرا تدارک مینیرومندتری 

یابد ولی هنوز گونه توسعه میداری چهمارکس در مانیفست دیده بود که سرمایه

داری را کشف نکرده بود. درواقع این ی سرمایهسازوکارها و قوانین حرکت توسعه

سیک انگلیسی را انگلس بود که مارکس را تشویق کرد تا کارهای اقتصاددانان کال

اجبار به تبعید رفت که سرانجام مارکس به 1848بخواند. با سقوط و شکست انقالب 

های خانوادگی او آموزش اقتصادی به زندگی در انگلیس رسید. در میان فقر و بیماری

 شد( برای اولین بار شروع کرد.موقع اقتصاد سیاسی نامیده میچه را که آن)یا آن

های ی بریتانیا به تحقیق پرداخت و یادداشتدر موزه1850ی در طول دهه

اصطالح کالسیک اوایل قرن نوزدهم، آدام اسمیت، های اقتصاددانان بهفراوانی از نوشته

گاه بود دیوید ریکاردو، جیمز میل، توماس مالتوس و بسیاری دیگر تهیه کرد. پس آن

 .داری را تدوین کردی حرکت سرمایهکه سه قانون عمده

 قانون ارزش 

 قانون انباشت 

 قانون سودآوری 

داری را ها در نظام سرمایهی بحرانتوان تئوری مارکس دربارهاز این سه قانون می

داری توان استنتاج کرد که چرا سرمایهچنین میاستخراج کرد. از این قوانین هم

« مولدنیروهای »ی تولیدی است که سرانجام توان خود را برای افزودن بر شیوه

 جوامع بشری از دست خواهد داد و باید جایگزین شود.
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ی اقتصاد )گروندریسه( و در های مارکس دربارهاین قوانین در یادداشت

ی سرمایه )پروژه ای که هرگز قادربه اتمامش نشد( هایی دربارههایش برای کتابطرح

فحه یادداشت ص 800می رسیم مارکس حدود  1857اند. وقتی به تفصیل بیان شدهبه

ی سرمایه، مالکیت زمین، کار مزدی، و وضعیت تجارت خارجی ی کوتاه دربارهو مقاله

 و بازار جهانی تهیه کرده بود.

داد مارکس و داری صنعتی بود که نشان میاولین بحران سرمایه 1857افول 

 های مکرر است. دری تولیدی تازه دستخوش بحراناند این شیوهانگلس درست گفته

ی کاری خودش مارکس در شیوه 1958ی نخست و در سه ماهه 1857ی دوم نیمه

رفت بلکه اتاق ی بریتانیا نمیهتغییر مهمی داد. در این فاصله به کتابخانه و به موز

من خیلی »کوچک کاری خودش را به صورت یک مرکز مهم بررسی و تحلیل درآورد. 

کنم کاری دوگانه چهار صبح. کاری که میعنوان یک قاعده تا کنم و بهسخت کار می

ی اقتصاد سیاسی ]برای این که مطمئن شوم که اساس است. یک، تبیین نکات عمده

فهمم پیش از آن که جلوتر بروم[ و دوم، بحران کنونی. درکنار مقاالتی که برای را می

که کنم ی بحران سند و مدرک جمع میکنم دربارهنویسم کاری که میتریبیون می

 (1)«گیرد.در واقع وقت زیادی می

تئوری در  1857ی بحران بین بود که پژوهش کاربردی او دربارهمارکس خوش

اش را برای نوشتن ی بحران را تأیید خواهد کرد. مارکس تحقیقحال تدوین او درباره

ی ورشکستگی که قبل از این که به با تدوین آمار درباره 1857ی بحران کتابی درباره

ی آوری کرده بود، شروع کرد. در کتاب سوم دربارهبخش بازار پولی بپردازد جمع

های تجاری، مارکس آمار مربوط به ورشکستگی را در بازارهای پولی ادغام کرد. بحران

ی آمارهای پولی بانک مرکزی انگلیس را اندکی اش دربارهمتأسفانه مارکس پژوهش

انتظار او نتوانست بدترشدن بحران مالی را دیر شروع کرده بود. در نتیجه خالف 

 مستند کند.

ی بحران، بحران مالی باید به یک بحران صنعتی براساس تئوری مارکس درباره

هرگز مازاد »دسامبر نوشته بود  11متحول شود. به نظرش آمد که انگلس که به او در 

او تأکید کرده است.  بر این نظر« جاگیر نشده بودی بحران کنونی همهتولید به اندازه

ی صنایع پنبه و کاالهای ها برای مواد اولیهی قیمتدرنتیجه مارکس درباره
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آوری آمار کرد. او ی اکونومیست شروع به جمعطور منظم از نشریهی آن بهشدهتمام

آوری کرد که های زیادی را از روزنامه گاردین منچستر هم جمعهمچنین بریده

وقت باید کار طور غیر تمامهای منچستر و سالفورد بود که بهرخانهی کارگران کادرباره

 58-1857کردند. ولی آمارهای مارکس برای این که بفهمد دقیقاً رکود اقتصادی می

ها گونه آغاز شد و پایان گرفت کافی نبود. البته این اسناد به او نشان داد که بحرانچه

شوند. رابطه بین بحران و انقالب نجر نمیشوند ولی ضرورتاً به انقالب مظاهر می

 تر بود.بسیار پیچیده

مارکس کتاب سهمی در نقد اقتصاد سیاسی را منتشر کرد که اولین  1859در 

درآمدی بر کتاب داس کاپیتال کتاب جدی او در اقتصاد بود. این کتاب قرار بود پیش

[ که او خیال داشت بعدًا بود« سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی»اش: باشد ]عنوان انگلیسی

منتشر کند. ولی این کار هشت سال دیگر طول کشید )اجبار به کسب درآمد برای 

های متعدد درخانواده و کارهای انقالبی( تا این که گذران زندگی، بیماری و مرگ

گاه مارکس وقت زیادی صرف منتشر شد. پس آن 1867سرمایه جلد اول در 

( ولی هرگز 1872ی بعدی کرد )سرمایه به فرانسه در هابازنویسی کتاب برای چاپ

ی کتاب را به اتمام برساند. پس از مرگ مارکس در ی بقیهامان نیافت که متن اولیه

های دشوار و نه چندان واضح این کار به گردن انگلس افتاد که یادداشت 1883

در حالی که  (1894مارکس را برای نشر مجلدات دوم و سوم سرمایه ویراستاری کند )

عنوان جلد چهارم سرمایه از آن نام برده )که اغلب به« های ارزش اضافیتئوری»

ی کارل کائوتسکی وسیلهنوشته شد به 1850های شود( که ابتدا به ساکن در سالمی

ویراستاری و منتشر شد اگرچه چندین دهه طول کشید  1905مارکسیست آلمانی در 

 سی منتشر شوند.تا خیلی از مجلدات به انگلی

مارکس هرگز از این کوشش دست برنداشت تا برای تأیید قوانین حرکت 

چنین تئوری بحران خود شواهد آماری به دست بیاورد. در واقع داری و همسرمایه

مارکس این محقق کاربردی در طول زندگی خودش با هفت بحران ادواری روبرو شده 

 (2)بود.
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من مجموعه ای از اطالعات »نوشت:  1873مه  ای به انگلس درمارکس در نامه

طور خصوصی برای مور فرستادم ولی او فکر می کند که این جمع آوری شده را به

ها های زیادی که واقعیتپرسش پاسخ ندارد و یا حداقل در پیوند با بخش

. حل است. موضوع از این قرار استشان باید هنوز به دست آید موقتاً غیر قابلیدرباره

ها به صورت درصد آمده است رشدشان در سال را به دانی جداولی که درآن قیمتمی

شان زیگزاگی اتفاق افتاده است. در دهم کاهش و افزایشام که نشان میدست داده

عنوان نمودار را به” هاباال و پایین رفتن“موارد مکرر در بررسی بحران کوشیدم این 

کنم که اگر شواهد م )و حتی االن هنوز فکر میکردفرضی محاسبه کنم و فکر می

آماری کافی باشد چنین کاری ممکن است( که به زبان ریاضی از آن قانون مهمی در 

تر گفتم معتقد است که این طور که پیشپیوند با بحران نتیجه بگیریم. مور همان

 (3)«ام.حل است و به همین دلیل فعاًل آن را رها کردهمسئله غیر قابل

گونه به های بعد مارکس بر بررسی نقش اعتبارات در بحران و این که چهدر سال

های منظم تولید متصل است، تمرکز کرد. بخش عمده ای از این تحقیقات از بحران

 ها به انگلیسی منتشر شده است.ی مگا تازگیهای مارکس در پروژهیادداشت

اش در اقتصاد ساسیو سهم ا 1850ی کشف اقتصادی بزرگ مارکس در دهه

گونه از کار بشر ارزش را بیرون داری چهی تولید سرمایهسیاسی این بود که شیوه

ی تولیدات کشی نداشت چون همهکشد. کمونیسم اولیه هیچ مفهومی از بهرهمی

شد. عالوه طور اشتراکی توزیع میطور اشتراکی و با کار اشتراکی صورت گرفته و بهبه

هیچ مازادی نبود چون سطح و بازدهی کار بسیار پایین بود. درواقع  برنیازهای اساسی

ی تکنولوژی و افزایش بازدهی این کمونیسمی بر اساس ضرورت بود. ولی با توسعه

کشاورزی و پرورش حیوانات مازادی عالوه بر نیازهای اساسی پدیدار شد و با این 

های مذهبی و یا با گریمازاد فرصتی هم پیش آمد تا نخبگان با سالح، با جادو

 مهارت، مازاد را کنترل کنند.

های داری، قرون وسطای فئودالی اروپا و امپراتوریدر جوامع عهد باستان برده

 بوروکراتیک آسیایی کار مازاد به مالکیت نخبگان )یا طبقات حاکم( درآمد.

طبقاتی  یکشی و کنترل کار مازاد و مبارزهتاریخ جوامع بشری همیشه تاریخ بهره

داری کار مازاد آشکار و های تولید قبل از سرمایهبرسر آن بوده است. ولی در شیوه
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داری، نخبگان مالکان کار بشر بودند که بدون های بردهقابل رؤیت بود. در اقتصاد

ها در ساعات و یا روزهای دادند. در اقتصاد فئودالی سرفمحدودیت خدمات ارایه می

دادند. ولی در کردند و خدمت ارایه میبرای مالک کار میمشخصی از زندگی خود 

طور آزاد و رسید که نیروی کار بشر با مزد بهداری، این گونه به نظر میاقتصاد سرمایه

 شود.برابر مبادله می

چنان بدون پرداخت پایه است. مازاد کار همولی مارکس نشان داد که این ادعا بی

شان مزدی پرداخت کارگران برای برآوردن نیازهایشود چون به بیرون کشیده می

تری به نسبت قدرت خریدی ها بر اساس قرارداد برای ساعات طوالنیشود ولی آنمی

کنند. کار مازاد در اقتصادی که ها مستتر است، کار میکه در مزد پرداختی به آن

بازار خرید و  عنوان کاال دری محصوالت نیروی کار از جمله خود نیروی کار بههمه

 آید.شود به صورت ارزش مازاد درمیفروش می

در تولید « ارزش»تر است اقتصاددانان کالسیک متوجه شده بودند که مناسب

گیری شود. ولی متوجه نبودند که این شکلی کاالها و خدمات با زمان کار اندازه

کند. همان میکشی است که نه فقط ارزش که ارزش مازاد هم تولید پوشیده از بهره

مارکس »سپاری مارکس یادآورشد رانی در مراسم خاکطور که انگلس در سخن

ی داری امروزین و جامعهی تولید سرمایهچنین قانون ویژه ای که برحرکت شیوههم

ی تولید ایجاد کرده، حاکم است را کشف کرد. کشف ارزش بورژوایی که این شیوه

اخت درحالی که در کوشش برای حل آن همه ناگهان مشکل را آشکار ساضافی به

اقتصاددانان بورژوا و حتی منتقدان سوسیالیست انگار در تاریکی کورمال کورمال 

ترین سهمی مارکس خودش آگاه بود که کشف ارزش اضافی عمده« کردندحرکت می

است که او دارد. در نامه ای به انگلس به هنگام انتشار جلد اول سرمایه مارکس 

ی بهترین نکته درباره»ی اقتصاد سیاسی توصیف کرد: ه خودش را در زمینهدیدگا

( این واقعیت که از همان فصل اول ـ که همه زیرکی 1کارهای من این است که، )

ها برآن مبناست ـ من طبیعت دوگانه کار را نشان می دهم، که از یک سو به واقعیت

( ارزش 2صورت ارزش مبادله و ) شود واز سوی دیگر بهصورت ارزش مصرفی بیان می



 اقتصاد مارکس 490 

اش به صورت سود، بهره، رانت زمین و غیره بررسی اضافی را مستقل از تجسم

 «کندمی

های گروندریسه های متعدد ارزش اضافی را دریادداشتبندیمارکس دسته

های بندی ارزش اضافی در نوشتهکند که دستهارایه داده است. او اشاره می 1858در

اگر بخواهم دقیق سخن بگویم ارزش اضافی »بورژوا غایب بود و ادامه داد  اقتصاددانان

دهد ولی درضمن در بیان عمومی تا جایی که درواقع اساس سود را تشکیل می

اصطالح سود هرگز تدوین نشد. برای او ـ ریکاردو ـ تفاوت بین ارزش اضافی و سود به

ی غیررسمی ارزش شده و شیوهعنوان مقوله ای خود مشتق به سود و …وجود ندارد

 «اضافی فهمیده نشده است

ای که برکتاب سرمایه نوشت این کشف مارکس را توضیح داد. انگلس در مقدمه

نامیم، ها پیش از مارکس، وجود آن بخش از ارزش که اکنون ارزش اضافی میمدت»

ه به اثبات شده بود. و این که از چه چیزی تشکیل شده است، یعنی محصول کار، ک

وبیش ارزی را پرداخت نکرده است، به نحو کمکننده، هیچ همازای آن، تصاحب

روشنی تدوین شده بود. اما تا همین جد پیش رفته بودند. برخی افراد ـ اقتصاددانان 

کالسیک بورژوایی ـ عمدتاً نسبتی را کاویدند که در آن، محصول کار بین کارگر و 

بندی را ها ـ این تقسیمدیگران ـ سوسیالیستشد. مالک وسایل تولید تقسیم می

شهری از میان کوشیدند تا بی عدالتی را با وسایل آرمان دانستند و میناعادالنه می

ها ها هر دو اسیر آن دسته از مقوالت اقتصادی بودند که به آنبردارند. آن

 «پرداختند.می

آفرین کار را بررسی کرد و برای و کیفیت ارزشا»سپس مارکس پدیدار شد 

 او …گونه ارزش را تشکیل داده استنخستین بار تعیین کرد که چه کاری، چرا و چه

 از یکی ضربیک به آن آفرینارزش خاصیت و کار نیروی با کار گزینیجای با

 امکان عدم بپاشد، هم از ریکاردویی مکتب تا شد سبب که کرد حل را مشکالتی

. …ی متقابل سرمایه و کار با قانون ریکاردویی تعیین ارزش توسط کارطبیق مبادلهت

 و مطلق اضافی ارزش یعنی اضافی ارزش شکل دو خود، تربیش پژوهش با مارکس

 تکامل در را شانکنندهتعیین اما متفاوت، هاینقش هردو، در و کرد کشف را نسبی

ی منطقی کس بر مبنای ارزش اضافی، نظریهمار. داد نشان داریسرمایه تولید تاریخی
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ای مزدها را که ما در اختیار داریم، تکامل بخشید و برای نخستین بار عناصر پایه

 «داری را ارایه و گرایش تاریخی آن را نیز توصیف کرد.تاریخ انباشت سرمایه

اش که براساس کار با کشف ارزش اضافی از سوی مارکس او تئوری یا قانون ارزش

داری، ی حرکت سرمایهانسان زنده است را تدوین کرد. دیگر قوانین اساسی او درباره

قانون انباشت، و قانون گرایش نزولی نرخ سود است. در گروندریسه، مارکس جزییات 

ترین این مهم»افزاید دهد و میقانون گرایش نزولی نرخ سود را با جزییات توضیح می

 و نشده درک درست تاکنون سادگی وجود با که …قانون اقتصاد سیاسی مدرن است

 به اینقطه از» که است این قانون این آمدپی. «است نشده بیان آگاهی با ترمهم آن از

 این به این و گیردمی قرار سرمایه راه سر مانعی صورت به مولد نیروهای رشد بعد،

ای مولد کار نیروه رشد راه برسر مانعی صورت به سرمایه مناسبات که معناست

رشد نیروهای مولد جامعه برای نیروهای عدم تطابق روبه»و به این ترتیب، « آید.درمی

های شدید خودرا بیان ها و تشنجها، بحرانتولیدی موجود به صورت تناقض

 با موجود ثروت گسترش ترینبیش با مولد نیروهای رشد باالترین …کندمی

یت کارگران، و تضعیف علنی قدرت تعیین کننده موقع تخفیف سرمایه، از زداییارزش

های تکراری به تکرارشان این فاجعه»دهد و ادامه می«. شوداو هم زمان می

آمیزش شود و سرانجام به سرنگونی قهرتر دگرسان میهای بزرگدرمقیاس

 «انجامد.می

ترتیب اند و در فصل بعدی به  دیگر مربوططور تنگاتنگی با یکاین سه قانون به

شان خواهم پرداخت. قوانین ارزش و انباشت درجلد اول سرمایه بررسی به بررسی

مطرح  1894اند. ولی قانون مربوط به سود تا زمان انتشار جلد سوم سرمایه در شده

 ها در قرن بیستم گروندریسه هم در دسترس کسی نبود.دانیم که تا مدتنشد. می

نون سود و ارتباطش با دیگر قوانین شد سری در صحت قااین وضعیت باعث گیج

به این نتیجه رسید که  1870ی و حتی این ادعا مطرح شد که انگار مارکس در دهه

شود که این قانون غلط است و به همین دلیل آن را کنار گذاشت و حتی گفته می

گفت چون با باید در ویراستاری جلد سوم سرمایه از این قانون سخن میانگلس نمی

 اش مبالغه شود.ی اهمیترح کردن آن موجب شد که دربارهمط
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عقاید او را دنبال  1883انقالبیون بزرگ مارکسیست که پس ازمرگ مارکس در 

برقرارنکردند و حتی امروزهم تنها اقلیتی از « ارتباطی»اند هرگز با قانون سود کرده

درست است و با  اقتصاددانان مارکسیست قبول دارند که این قانون از نظر منطقی

عالوه یک ضرورت حیاتی برای تدوین تئوری بحران در شود و بهشواهد هم تأیید می

» داری است. رزا لوکزامبورگ معتقد بود که جلد سوم سرمایه اندکی زیادی سرمایه

پردازان بلشویک، لنین و تروتسکی، یا این قانون را نادیده است و نظریه« علمی

اش را غیر مهم ارزیابی کردند. درواقع تنها معدودی وخارین نقشگرفتند و یا همانند ب

طور مشخص هنریک کراسمن معتقد بودند که ، به1930ی ها در دههاز مارکسیست

 1970ی برای درک اقتصاد مارکس این قانون اهمیت اساسی دارد. بعدها در دهه

ند و به عوض تحلیل ها این قانون را کنار گذاشته و یا حتی در ردش نوشتمارکسیست

تر به اکنون اقتصاددانان مارکسیست کار گرفتند. و حتی در زمانی نزدیککینزی را به

داری و اساس عنوان مرکز ثقل تئوری بحران در سرمایهقانون سود مارکس را به

 داری احیا کردند.ی تولید سرمایهطبیعت فانی شیوه

درلندن تدوین  1850ی ر دههی من، مارکس هرگز قوانینی را که دبه عقیده

ی سرمایه مارکس تصمیم گرفت چهار کتاب درباره 1866کرده بود کنار نگذاشت. در 

ی اولین بنویسد که قراربود در سه جلد منتشر شود. جلد اول قرار بود در برگیرنده

باشد. حلد دوم « فرایند گردش»ی و دومین کتاب درباره« فرایند تولید»کتاب او در 

پس از اتمام  (4)بود.« تاریخ تئوری»و جلد سوم « طور کلیاختار فرایند بهس»هم 

خواست عنوان جلد اول منتشر کند و میکتاب اول، مارکس تصمیم گرفت که آن را به

که کتاب دوم و سوم به صورت جلد دوم سرمایه باشد و کتاب چهارم هم به صورت 

عنوان جلد دوم و نگلس کتاب دوم را بهتنها پس از این که ا (5)جلد سوم سرمایه باشد.

عنوان جلد سوم سرمایه منتشرکرد این نگاه کنونی که سرمایه به یک کتاب سوم را به

 (6)ی سه جلدی منتشرشده است شکل گرفت.دوره

و  1860های های مارکس در دهههایی که بر روی نوشتهجدیدترین پژوهش

ی جلد سوم سرمایه به وسیله شدهریانجام گرفت نشان داد که متن ویراستا 1870

های مارکس است. در جلدسوم انگلس متنی صادقانه و منطبق بر اصل دست نوشته

سرمایه انگلس قانون سود مارکس در سه فصل عرضه کرده است. بعضی از 
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کنند که انگلس نظر مارکس را تحریف کرده و آن را از صورت پژوهشگران ادعا می

رده است. هرچه که ادعای این پژوهشگران باشد ـ و بحث در مردد به یقین تبدیل ک

چنان ادامه دارد ـ ولی هیچ شاهدی وجود ندارد که مارکس این قانون را باره هماین

 1877تا  1865های های مارکس درطول سالعکس، در نامهرها کرده باشد. به

خود رضایت  دهد او از نتایج تئوریک کارهایشواهدی متعددی هست که نشان می

داشته و نه فقط جلد اول سرمایه که درزمان خودش منتشر شد بلکه حتی مجلدات 

شده و کامل از نظر تئوری  ی سرمایه، اشکال تکمیلنشدهدوم و سوم و هنوز چاپ

سه فصل دیگر باقی مانده تا »ای به انگلس نوشت درنامه 1865ژوییه  31هستند. در 

اول( و البته هنوز کتاب چهارم باقی مانده است ـ  بخش تئوری کامل شود )سه کتاب

اند ی مشکالت تئوریک در سه کتاب اول حل شدهتاریخ تئوری ـ نظر به این که همه

توانم ها به شکل تاریخی است. ولی من نمیحلاین کتاب آخر تنها تکرار همان راه

شمانم باشد. چیزی را برای نشر بفرستم مگر این که کل کتاب تمام شده در جلو چ

های من این است که یک تمامیت های من باشد امتیاز نوشتههرچه که کمبود نوشته

گاه مطلبی را به هنری هستند و این دستاورد هم تنها زمانی ممکن است که من هیچ

 ( 7)«کنم.تمام جلوی چشمانم نباشد برای چاپ و نشر عرضه نمی

ی مشکالت ضایت خاطر همهدهد که مارکس حداقل با راین نامه نشان می

رو شده بود حل کرده است. او اجازه نخواهد داد جلد اول ها روبهتئوریک را که با آن

سرمایه منتشر شود مگر این که کل سرمایه از نظر تئوری تکمیل شده باشد. در 

دهد نتیجه نشر جلد اول سرمایه در چند سال بعد، شاهد دیگری است که نشان می

دانسته است. در های سرمایه را از دیدگاه نظری تکمیل شده میمارکس کل کتاب

ی نرخ نزولی طور عمده دربارهی که بهصفحه 130مارکس یک متن  1875واقع در 

های سود و رابطه بین نرخ ارزش اضافی و نرخ سود بود نوشت. با استفاده از مثال

ودآوری شکل چنین محاسبات جبری مارکس تغییرات نرخ سمتعدد عددی و هم

چنین نرخ سود دو نوع سرمایه را خاصی از سرمایه را در گذر زمان ردیابی کرد و هم

دیگر مقایسه کرد. هدفش این در دو صنعت متفاوت ولی در یک زمان مشخص با یک

ی موارد محتمل را فهرست کند با بررسی همزمان تغییراتی که در عوامل بود تا همه
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آید. بدون تردید مارکس برنامه داشت تا جلد ننده پیش میکی تعیینواحد و چندگانه

طور که همیشه آن چه را که برای انتشار آماده سوم سرمایه را بازنگری کند همان

ی آن وجه نشانههیچکرد. ولی تغییراتی که او در نظر داشت بهکرد بازنگری میمی

 خواست این قانون را به کنار بگذارد.نیست که می

عنوان نگرشی اند که مارکس این قانون را بهان دیگری حتی مدعی شدهپژوهشگر

ها کنار گذاشته است چون غیر منطقی و نامربوط بود. این به مفید برای درک بحران

گیری بسیار عجیب و غریب است. آیا به واقع مارکس نظرش را از گمان من یک نتیجه

س نوشت تغییر داده است که این ای به انگلبه بعد به آن صورت که در نامه 1868

های نظری تمامی علم اقتصاد پیشین ترین دستاوردها در گرهگاهیکی از بزرگ»قانون 

 «بود.

داد که راستی این قانون را کنار گذاشته باشد، حتماً به انگلس خبر میو اگر او به

 1870 عالوه ازای برای گسترش این قانون نوشته بود. بهصفحه 130متن  1875در 

دیگر را در لندن مالقات انگلس از منچستر رفته بود و او و مارکس تقریباً هر روز یک

ی مارکس تنها ده یافت. خانههای شب هم مباحث شان ادامه میکردند و تا نیمهمی

و  Mother Redcap هایمیخانه همیشه گذشته آن از و …دقیقه راه بود

Grafton Arms .هم در دسترس بود 

آمد از کاری که کرده به تمام راضی باشد س پژوهشگری بود که کم پیش میمارک

 1858ی اقتصاد صادق است. در هایش دربارهی نوشتهخصوص دربارهو این نکته به

چون موضوعی »رود به آهستگی پیش می« های نهاییکاریریزه»مارکس نوشت که 

کنی ای و فکر میبررسی کرده ها آن راای و سالها وقت برسر آن صرف کردهکه سال

شود که به تری رو میطور مرتب ابعاد تازهکه نهایتاً مسئله حل است ولی به

« ی خاص اوشیوه»او همچنین متذکر شد که  (8)«شود.ای منجر میهای تازهنگرانی

ام ای که چهار هفته پیش تمام کردهاگر به نوشته»شود که با این واقعیت مشخص می

در  (9)«کنم.طور کامل بازنگری مییابم و بعد همه را بهم، آن را ناکافی میرجوع کن

داشت  1880و  1870ی ی سرمایه در دههای که دربارهاش به پروژهاشارات پراکنده

، برای مثال مارکس به دانیلسون 1871ی کنیم. در میانهها را پیدا میهمین ایده

و ده سال  (10)«ی کامل متن ضروری استتصمیم گرفت که یک بازنگر»گفت که او 
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ی کارهای خود از جمله جلد اول سرمایه را بعد او اشاره کرد که برنامه دارد همه

 (11)بازنگری کند.

تفکر مارکس دایمًا در حال تکامل بود او همیشه ذهن بازی داشت و دائما در 

دو عبارت در  جد درپیوند یا یک یامن به»جستجو بود. انگلس یک بار اشاره کرد 

ای بینی نشده رسیدهکنم که باز به یک نقطه عطف پیشی اخیرت دارم شک مینامه

 ی بررسی متوندر نتیجه (12)«اندازد.که همه چیز را برای مدت نامحدود به عقب می

های مارکس که برای نشر نبود برای درک این که تفکر مارکس نویسپیشین، پیش

 تحول شد ضروری است.ها مگونه در گذر سالچه

های مارکس عنوان ویراستار تغییرات مهمی درنوشتهواقعیت دارد که انگلس به

ی این قانون در جلد سوم سرمایه داد. او این مباحث را به سه فصل تقسیم درباره

هم به عوامل بر  14ی خود قانون بود، و فصل درباره 13، فصل 15-13کرد، فصول 

صرف بررسی تضادهای درونی شد. دراین کار،  15خت و فصل روی هم تأثیرگذار پردا

آورد ولی در  13در فصل « خالصه قانون»ی انگلس بخشی از متن را درباره

آمده  14نویس مارکس این متن بعد از عوامل بر روی هم تأثیرگذار در فصل پیش

ار است. به این ترتیب، انگلس به این صورت این متن را ویراستاری کرد که انگ

مارکس بین بررسی تمایالت ضد و نقیض توازنی برقرار کرده است در حالی که نظم 

های مارکس این بود که پس از بررسی عوامل روی هم تأثیر گذار نویساولیه در پیش

انگلس »کند. در نتیجه همان طور که سیگل متذکر شد مارکس براین قانون تأکید می

تر از آن چیزی است رد واقعی قانون سود ضعیفکاری کرد که اعتماد مارکس به عملک

ای از چهار ی تازهفرد موزلی اخیراً ترجمه( 13)«های مارکس بود.که درپیش نویس

ی رگینا راث منتشر کرده است وسیلهنویس مارکس برای جلد سوم سرمایه بهپیش

ها سنویدهد که آن پیششود و نشان میی سود بررسی میکه قانون مارکس درباره

دهد که این موزلی نشان می( 14)ی انگلس ویراستاری شده است.وسیلهگونه بهچه

های مارکس ارایه داده و نویسچه کار درخشانی در تفسیر پیش« نفرین شده»انگلس 

 که زد حدس توانمی» که هیچ گونه تحریفی هم صورت نگرفته است. او ادامه 

تر بشود ی مارکس اندکی صریحتا بیانیه رت گرفتصو اساس این بر انگلس یمداخله
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و در نتیجه برای مباحث سیاسی و اجتماعی حاضر مفیدتر باشد، برای نمونه در فصل 

 (15)ی گرایش نزولی نرخ سود.سوم، درباره

 پس اجازه بدهید در فصل بعد به بررسی این سه قانون مارکس بپردازیم.
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14. Ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/ope/archive/0406/att-0306/01-

INTRO.DOC 
اه مارکس را بد تفسیر نکرده است. گن سخن این نیست که انگلس هیچای معنای»( 15) 

در واقعیت »کند طور آشکاری در بخش سوم ـ گرایش نزولی نرخ سود ـ اضافه میبه

. 1981گونه که مشاهده کرده ایم، نرخ سود دردراز مدت کاهش خواهد یافت )مارکس همان

ین ( )ترجمه ویراستاری شده است(. حتی اگر مارکس به این باور داشت، او به ا337ص 

عنوان یک قانون درازمدت بلکه مرتبط با ادوار رونق و رکود همان طور تمایل باور دارد نه به

در ا. کالینیکوس، انتقاد ناتمام ولی بی « ها آمدکه در پاراگراف آخر فصل سوم پیش نویس

 .2018نظیر مارکس از اقتصاد سیاسی، علم و جامعه، ژانویه 

طور کامل ارایه نشده ویس ناکامل است و به نظر می رسد بهیادآوری مترجم: متاسفانه این پان

اش روشن ولی بقیه« انگلس به اشتباه»خوانیم که می« ها آمدنویسپیش»است. پس از 

 نیست. ا.س.
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داری است. این بنیان تحلیل اقتصادی مارکس سه قانون حرکت در نظام سرمایه

دارانه و سوم هم قانون اشت سرمایهقوانین، یکی قانون ارزش است، دوم قانون انب

تر گفته باشیم قانون گرایش نزولی نرخ سود. اگر از قانون ارزش سودآوری یا اگر دقیق

دارانه ربط بدهیم به تئوری مارکس شروع کنیم و آن را به قانون انباشت سرمایه

رسیم که در عین حال نشان از سرشت داری میی بحران در نظام سرمایهدرباره

 یابی اجتماعی بشر است.داری در سازمانی تولید سرمایهاپایدار شیوهن

سخن گفت « قانون»داری از اش از سرمایهآیا مارکس وقتی در تحلیل اساسی

ای است که قابلیت آن را گزارهزد؟ فرضیه درواقع بیان یا پیشخیلی دقیق حرف می

رود. یک تئوری جمع راتر میدارد که به محک زده شود. یک نظریه یا تئوری اندکی ف

شود و براساس مشاهدات و کار گرفته میاصولی است که برای توضیح چیزی به

ی دقیق ریاضی است که حقیقت شواهد است. یک قانون علمی درواقع یک رابطه

ی زمین نیوتن را داریم و یا درپیوند با اینشتین دارد. به این ترتیب، ما قانون جاذبه

 دقت تعریف کرد و همیشه هم صحت دارد.توان بههردو را میکه  E = mc2هم 

ها از یک خوانی دارد. آنگویم که سه قانون مارکس با این معیارها هممن می

هایی هستند که نه فقط ترند که به محک زده شوند و در واقع تئوریگزاره بیشپیش

ها شوند، آنید میگویی دارند بلکه با شواهد عملی هم تأینگری و پیشتوان پیش

اند و همیشه هم صحت دارند. واقفم که بندی شدهدقت صورتقوانینی هستند که به

 این ادعای بسیار پرقدرتی است.

 قانون ارزش
شود که هیچ چیزی قانون ارزش مارکس با یک واقعیت بدیهی و آشکار آغار می

رژی صرف کند تا توان تولید شود مگر این که بشر انباشد نمی« ارزش»که دارای 

کننده از چیزی تولید شود. چیزی که ارزش نویی دارد برای تولیدکننده و یا مصرف

آورد. اگر کند و آن را به صورت منسوجات درمیبرای مثال، بشر از پشم استفاده می

کار بشر مورد استفاده قرار نگیرد، چیزی اتفاق نخواهد افتاد. همان طور که مارکس 

 گوید:می
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اند به داند که حجم تولیداتی که با نیازهای گوناگونی همراهدکی هم میهر کو»

میزان متفاوت و از نظر کیفی مختلف کل کار جامعه نیازمندند. این که ضرورت توزیع 

های معین با شکل خاصلی از تولید اجتماعی که تنها کار اجتماعی را به نسبت

ان کنار نهاد، روشن است. علم دقیقًا توتواند اشکال ظهور آن را تغییر دهد، نمیمی

 (16«)کند.گونه خود را تحمیل مییعنی نشان بدهیم که که قانون ارزش چه

داری را با اش از سرمایه، تحلیلسرمایهی اقتصاد، اش دربارهمارکس در اثر سترگ

کار آغاز نکرد بلکه با سرشت کاالها، یعنی تولید کار که دربازار برای پول به فروش 

خواست نشان دهد که کاال خصلتی رسد، شروع کرد. مارکس به این ترتیب میمی

توان از آن برای برآوردن نیازها استفاده کرد یا آن را مورد دوگانه دارد، یعنی می

ارزش مبادله قرار داد. به این ترتیب، یک کاال هم دارای ارزش مصرف است و هم

واهد یک کاالی فیزیکی باشد یا خدمت ـ خای. ارزش هر کاالیی ـ حاال میمبادله

 خصلتی دوگانه دارد.

شوند. برای نمونه، دیگر مقایسه میمارکس نشان داد که در مبادله کاالها با یک

از کاالی الف « ایکس»پذیریم که مقدار گوییم کاالیی ارزش دارد، یعنی میوقتی می

شود ابر است. از این نتیجه میاز طال بر« زد»از کاالی ب و یا مقدار « وای»با مقدار 

صورت هیچ بنیانی برای مقایسه که کاالها باید در یک چیز مشترک باشند درغیر این

دهد و ای میچه که به کاالها ارزش مبادلهشان وجود نخواهد داشت. آنو مبادله

شان گیری ارزشسازد باید از معیار اندازهپذیر میشان را امکاندرنتیجه مقایسه

 کیک کرد.تف

های گوناگون شود. در واقع در تجربه اندوزی با خصلتاین جاست که کار وارد می

ی دار که مشخصهکاال، مارکس به این نتیجه رسید تنها خصلت از نظر اقتصادی معنی

ی کار بشر هستند. این خصلت مشترک ی کاالهاست این است که همگی نتیجههمه

گیری ها )که با زمان اندازهمیزان کار مستتر در آندهد تا کاالها براساس امکان می

دیگر مقایسه شوند. در نتیجه، کاری که برای تولید کاالها مورد شود( با یکمی

 بخشد.ها ارزش میگیرد به آناستفاده قرار می

 کارمشخصخوانی دارد. ابتدا ی کار همی کاال با خصلت دوگانهخصلت دوگانه

لف کار که برای تولید کاالهای گوناگون مورد استفاده قرار داریم، یعنی اشکال مخت
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شود و با زمان ی کاالها عمومیت داده می، وقتی که کار به همهکار مجردگیرد و می

کند. و نیاز پذیر میشود. این تجرید تحقق مبادله را امکانگیری میکار اندازه

شود ت خود را مبادله کنند باعث میتولیدکنندگان کاال که باید به بازار بروند و تولیدا

دگرسان « مجرد» به صورت واحدهایی از کاراجتماعی« مشخص»تا انواع کار مفید 

آیند ی تولیدات کار به صورت کاال برای فروش درمیداری همهشوند. در نظام سرمایه

عنوان ای هستند. درنتیجه انواع گوناگون کار )مشخص( بهکه دارای ارزش مبادله

ازای قیمتی به فروش شده به صورت کاال در بازار به« تجرید»یدات مختلف کار تول

 رسند.می

است یعنی کاالیی است )معموالً به صورت طال( که وقتی « کاالی عام»پول 

ی کاالها نظر به این که همه»شوند از سوی همه پذیرفتنی است. کاالها مبادله می

ارز عام کاالهاست و کاالها به پول در واقع همارز خاصی برای پول هستند، درواقع هم

«. شودشوند که کاالهای خاصی با کاالی عام مربوط میپول به این صورت مربوط می

 آید.در کاالها درمی« کار مجرد»به این ترتیب، پول به صورت بیان 

توان گیرد میرا که در تولید کاالها مورد استفاده قرار می« مجردی»کل زمان کار 

کند و زمان کار به دو دسته تقسیم کرد. زمان کار مستقیم ـ زمانی که بشر کار می

آالت و مواد اولیه مستتر است. به عبارت دیگر، ها و ماشینکه در نهاده -غیر ستقیم

ارزش هر کاالیی ترکیبی است از کار زنده )بشر( و کار مرده )ماشین( که با ساعات 

شود. در نظام گیری میشود( اندازهمی« تجرید »ی بازار وسیلهکاری ) که به

رسد. درواقع داری نیروی کار بشر خود کاالیی است که در بازار به فروش میسرمایه

داری است که که اکثریت مالک هیچ ی تولید سرمایهاین یک ویژگی برجسته شیوه

کان ابزارهای ابزار تولیدی نیستند و در نتیجه مجبور به فروش نیروی کار خود به مال

دارد. از  تولیدی هستند. به این ترتیب، همانند دیگر کاالها، کار هم خصلت دوگانه

یک سو، کار مفیدی است، یعنی استفاده از کار بشر به شکل مشخص و برای منظور 

شود. از سوی دیگر، کار مجرد را ها ارزش مصرفی تولید میخاص و با این خصلت

های آشکار که ارزشی را که کاال با آن ر بشر بدون مشخصهداریم یعنی استفاده از کا

جاست که مارکس بین کار و نیروی کار تفکیک کند. از اینشود تولید میبیان می
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منظورم از »شود، تفکیکی که برای درک منشاء سود مطلقاً ضروری است. قائل می

که هرزمان که نیروی کار یا ظرفیت برای کار، کلیت توان مغزی و جسمی بشر است 

اش ـ را تولید کند مورد استفاده قرار او بخواهد ارزش مصرفی ـ هر نوع

 (17«)گیرد.می

به نظر من این کشف بزرگ مارکس در قانون ارزش است. زمان کار مستتر در 

اش در یک روز خریداری ی کارگران برای بازتولید خود وخانوادهوسیلهکاالهایی که به

ی که یک کارگر در طول همان روز به صاحب سرمایه ارایه شود از زمان کارمی

تری در تر است. نتیجه این که برای هر زمان معین کارگر ارزش بیشدهد کممی

ازای استفاده از نیروی کار به صورت مزد چه که مالک سرمایه بهمقایسه با آن

یا « کار اضافی» یا « مزد کار بی»کند. این تفاوت را مارکس پردازد تولید میمی

ارزش اضافی نامید. مارکس آن بخشی از کل سرمایه را که به صورت مزد پرداخت 

تصادف انتخاب نشده است. این نشان نامد و این نام بهی متغیر میشود سرمایهمی

شود )مزد( و دهد که نیروی کار به صورت قیمت نیروی کار وارد فرایند تولید میمی

 (18کند.)برای بازتولیدش ضروری است، تولید می چهتری از آنارزش بیش

 
 

داری کارگران استثمار ولین کسی بود که مطرح کرد در نظام سرمایهمارکس ا

شود بلکه حتی ها پرداخت نمیشان به آنشوند، نه به این خاطر که مزد کاملمی

توانند آن سبد غذایی الزم ها تنها میشود آنها مزد کامل پرداخت میوقتی که به آن
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)یعنی نیروی کار خودشان( را تهیه شان برای کار برای بازتولید ظرفیت و توانایی

ها دارند درواقع بخشی از چه آنآید که آنکنند. البته این به این صورت به دست می

اند. تفاوت بین کل زمان کل زمان کاری است که در طول یک روز کاری صرف کرده

 چه که برای بازتولید توانایی کارگران برای کار الزم است ـ یعنی زمانکاری و آن

ها ی طبقات مالک داراییوسیلهکاری اضافی و بیان پولی آن ـ یعنی، ارزش اضافی به

شود. ثروتی که در یک جامعه انباشت داران( و دولت ضبط میداران و زمین)سرمایه

طور غیر طور مستقیم به میزان زمان کاری اضافه پیوسته است که خود بهشود بهمی

توان رها کرد. شود. داستان را در همین جا نمیوط میمستقیم با زمان کاری الزم مرب

است تا کاالی « اجتماعاً الزم»ارزش یک کاال تنها برابر است با مقدار زمان کار مجرد 

چه که در ی مارکس، زمان کار اجتماعاً الزم یعنی آنمورد نظر تولید شود. به گفته

کار در زمان بررسی الزم  ها و شدتشرایط طبیعی تولید و با میزان متوسط مهارت

 (19است.)

خود خصلتی دوگانه دارد. یک اتوموبیل رولز « اجتماعاً الزم»ی البته همین مقوله

ها ارزش زیادی داشته آالت و فناوریرویس ممکن است از نظر ساعات کاری، ماشین

ی تولید به تولید رولز رویس اختصاص یابد درآن صورت، نه غذا باشد ولی اگر همه

توان گفت ونقل عمومی. درآن صورت، حتی میواهد بود نه خانه و مسکن و نه حملخ

یک رولزرویس فاقد ارزش است. کاالها درجات مختلفی از ازضرورت اجتماعی دارند. 

شود نمی« ریزیطرح»ی مردم ولی نیاز اجتماعی برای هر کاالیی با تصمیم آگاهانه

شود. رولز تولیدی و نیروی کار مشخص می بلکه با مناسبات اجتماعی مالکان ابزار

توانند آن را خریداری ها میرویس فقط برای ثروتمندان ارزش مصرفی دارد و آن

طور دایمی براساس توازن نیروهای کنند. در نتیجه تقاضا برای کاالها و خدمات به

ید و کند. تقاضا ار تولشان تغییر میبرای پرداخت بهای« مؤثر»طبقاتی و توانایی 

توزیع ارزش مستقل نیست. قیمت کاالها دربازار، در اینترنت، و در تجارت با متوسط 

های بازار باال و پایین شود. قیمتها تنظیم میزمان کار اجتماعاً الزم برای تولید آن

ها درواقع گر اساسی این قیمتروند و هیچ گاه ایستا و ثابت نیستند ولی تنظیممی

گر را دارد، در ارزش نقش تنظیم» متوسط زمان کاری است. قانون ارزش، یعنی 
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کند )البته با های مختلف اقتصاد ملی تعادل ایجاد میتوزیع کار اجتماعی میان شاخه

 (20ها.()انحرافات دایمی و ناهمواری

رسد. این فرایند ی تولید میدارانهی فرایند سرمایهبررسی پول به پژوهش درباره

توان توضیح داد که برآن اساس می M-C(LP, MP)…P…C0-M0را با جریان 

 Cتا مجموعه ای از کاالها  M -کنندگذاری میگذاران مقداری پول را سرمایهسرمایه

یعنی توانایی کارگران برای کار و دیگر  -LP-را خریداری نمایند که شامل نیروی کار

از کاالهای تازه تولید  تا مجموعه ای P( به منظور تولید است،MP)-ابزارهای تولید

رسند تا میزانی پول به دست بیاورند و انتظار این است که بعد به فروش می C0شود، 

. این پول اضافه در واقع همان M0>Mتر باشد. گذاری اولیه بیشکه از سرمایه

های بسیار داری است که در مقیاسی کل جریان تولید سرمایهچیزی است که انگیزه

شود. به این ترتیب ارزش یک کاال با زمان کار اجتماعًا الزم که ار میتر تکربزرگ

گر شود و این درواقع تنظیمگیری میمستقیم و غیر مستقیم در آن مستتر است اندازه

ی زمین های بازار است. برای مارکس قانون ارزش مثل قانون جاذبهحرکت قیمت

ای تصادفی و متغیر بین تولیدات، لههای مبادی رابطهچون در میان همه»نیوتن است 

ها خود را با زور و فشار به صورت یک قانون زمان کاری اجتماعًا الزم برای تولید آن

ریزد، قانون ای در برابر چشمان ما فرومیکند. همین که خانهطبیعی تحمیل می

جه، ی زمان کاری در نتیوسیلهکند. تعیین میزان ارزش بهجاذبه خود را تحمیل می

اصطالح تغییراتی است که در ارزش نسبی شده در میان بهای مخفی و پنهانمقوله

 (21«)آید.کاالها پیش می

های تواند به زبان ریاضی بیان شود و در پژوهشاین یک قانون است چون می

( اقتصاد را به 22شماری از نظر کاربردی هم تأیید شده است. کاکشات و کاترل)بی

خش تقسیم کردند برای این که نشان بدهند ارزش پولی تولید ناخالص تعداد کثیری ب

طور تنگاتنگی با کاری که صرف تولید این تولید ناخالص شده مربوط ها بهاین بخش

های های بازار را با ارزش( انور شیخ هم به کار مشابهی دست زد. او قیمت23است.)

ی امریکا قابل محاسبه اده و ستاندههای استاندارد تولید که از جداول دکار و قیمت

های های کار با قیمتطور متوسط ارزشدیگر مقایسه و مشاهده کرد که بهاست با یک

های تولید )که با توجه به نرخ سود درصد اختالف دارد و قیمت 9.2بازار تنها 
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 (24درصد اختالف دارد.) 8.2های بازار تنها شود( با قیمتشده محاسبه میمشاهده

( اختالف بین قیمت و ارزش را با 25لفتریس تسالفیدیس و دیمیتریس پیتاریدیس)

ها این بود گیری آناند. نتیجهی کانادا بررسی کردهاستفاده از جداول داده و ستانده

ی اخیرش خوانی دارد. و جی کارچیدی در مقالهکه قانون مارکس با اقتصاد کانادا هم

زش مارکس را با استفاده از آمارهای رسمی امریکا نشان داد که درستی قانون ار

های پولی ارزش مصرفی هستند که تعدیل توان نشان داد که درواقع قیمتمی

جهت حرکت اش نشان داد که نرخ پولی و ارزش سود هماند. کارچیدی در بررسیشده

 (26ند.)کندیگر را دنبال میطور تنگاتنگی یککنند )باتمایل رو به پایین( و بهمی

 قانون انباشت
داری چه که مارکس قانون عمومی انباشت سرمایهحاال بپردازیم به بررسی آن

داری یک دینامیسم اساسی دارد، دینامیسم انباشت که در آن نامید. تولید سرمایه

طور که مارکس در ( همان27یابد.)طور دایم افزایش میدارانه بهمقیاس تولید سرمایه

انباشت کنید! انباشت کنید! این است موسی و پیامبرانش. صنعت »د گویمی سرمایه

کند. بنابراین پس انداز جویی آن را انباشت میگذارد که صرفهای را در اختیار میماده

ترین بخش ممکن از ارزش اضافی یا محصول کنید. پس انداز کنید. یعنی بزرگ

رای انباشت، تولید برای تولید: با این اضافی را از نو به سرمایه تبدیل کنید!! انباشت ب

چه ( آن28«)فرمول است که اقتصاد کالسیک رسالت تاریخی بورژوازی را بیان کرد.

کند تا به داران مجبورشان میگوید این است که رقابت بین سرمایهمارکس می

ه تری انباشت کنند یا دراین رقابت از میدان بگسترش تولید ادامه بدهند تا سود بیش

دار کند که رقابت سرمایهدارانه براین داللت میدربروند. پس قانون انباشت سرمایه

( روند این است که بخشی از 29دارد تا به گسترش سرمایه ادامه بدهد.)منفرد را وامی

آالت، کارخانه، ادارات و گذاری در ابزارهای تولیدی )ماشیناقتصاد که صرف سرمایه

زایش یابد. این روند از زمان تولد مارکس در تمام کشورهای شود افمواد اولیه( می

داری مشهود است. همچنین مقیاس روزافزون انباشت تغییرات کیفی هم سرمایه

 کند.ایجاد می
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گذاری در ابزارهای تولیدی ها مثل هم نیستند. سرمایهگذاریی سرمایهالبته همه

آالت با مواداولیه( به نامید چون ابزارهای تولیدی )ماشین« ی ثابتسرمایه»را مارکس 

تر برای تولید ش تازه نیستند. در نتیجه ارزشی که پیشخودی خود مولد ارز

تر شود. ارزش تازه نیاز به تواند بیشماند و نمیآالت تولید شده بود ثابت میماشین

کار بگیرد. تنها نیروی کار کار انسان دارد تا ماشین را به راه انداخته و مواد اولیه را به

این که این دو را تفکیک کنیم مارکس بشر قادر به تولید ارزش تازه است. برای 

نامید چون ارزش این نوع « ی متغیرسرمایه»گذاری در نیروی کار بشر را سرمایه

 تواند تغییر کند )یعنی ارزش تازه ایجاد کند(.سرمایه می

تری از سود را داران بخش بیشقانون انباشت سرمایه یعنی همین که سرمایه

، نسبت ارزش ابزارهای تولیدی درمقایسه با ارزش کنندصرف ابزارهای تولیدی می

یابد. این نسبت را مارکس )اندکی شود افزایش میکار گرفته مینیروی کار که به

وار سرمایه نامیده است. قانون گسترش اقتصادی عجیب البته(ترکیب اندام

نه که وار سرمایه تمایل به افزایش دارد. همان گوداری این که ترکیب اندامسرمایه

عنوان گسترش کمّی آن به نظر انباشت سرمایه که در ابتدا به»گوید، مارکس می
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ی ترکیب خود، یعنی از طریق رسید چنان که دیدیم از طریق تغییر کیفی پیوستهمی

 (30«)یابدافزایش دائمی جزء ثابت آن به زیان جزء متغیر آن تحقق می

در پی آن خواهد آمد، کاهشی  تر انباشت و تمرکزی کهدر جریان تداوم بیش

ی سرمایه که افتد. در نهایت، نه رشد گستردهی متغیر اتفاق مینسبی در سرمایه

( این 31«(شود.قدرتمندترین اهرم انباشت می»است که « وری کار اجتماعیبهره»

تری از کار مرده را به حرکت سخن به این معناست که کار زنده میزان بیش

شود کار گرفته میی ثابت بهتری سرمایهیعنی وقتی میزان بیش آورد. و ایندرمی

یابد. ترکیب ارزشی سرمایه هم تمایل به افزایش وار سرمایه افزایش میترکیب اندام

انبوه »یابدچون وار آن افزایش میدارد ولی نه با همان سرعتی که ترکیب اندام

 چون «شودمی تربیش شانارزش شانحجم کاهش با درمقایسه …ابزارهای تولیدی

 .کندمی ترارزان را هاآن وریبهره باالرفتن

شود تا تقاضای ی اجتماعی باعث میوار کل سرمایهاین افزایش در ترکیب اندام

تر بشود و ممکن است به صورت داران برای نیروی کار کارگران کمنسبی سرمایه

شود. به این ناوری جایگزین میتر دربیاید چون کار بشر با ماشین و فبیکاری بیش

هایی از بیکاران که برای کار شود یعنی الیهپیدا می« ی صنعتیارتش ذخیره»ترتیب، 

داری به انباشت سرمایه« قانون عمومی»شوند. بنابراین کار گرفته نمیاند ولی بهآماده

زون تولید داری در حالی که ثروت روزافی تولید سرمایهآید که شیوهاین صورت درمی

داران است ها و پول نقد در اختیار سرمایهآالت، کارخانهکند که به صورت ماشینمی

خورند )به صورت مزد و کند که کارگران از آن لطمه میتر هم ایجاد میفقر بیش

 ببکاری تکرارشونده(.

وار سرمایه به این معناست که ی اندامنظر مارکس این است که ترکیب فزاینده

تری الزم است. در نتیجه انباشت باید ی بیشحفظ هر سطح از اشتغال سرمایه برای

تر بشود. هم تری بیشطور دایمی برای حفظ سطح معینی از اشتغال با سرعت بیشبه

وار سرمایه هم تر ترکیب اندامتر انباشت به معنای رشد سریعزمان ولی سرعت بیش

طور نسبی جمعیت کارگر به»ظهور هست. درنتیجه انباشت به خودی خود باعث 

طور نسبی مازاد کند( و این یعنی که بهشود )یعنی بیکاری ایجاد میمی« مازاد
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.و به طور …دائم طوربه…دارانه به خودی خودانباشت سرمایه»جمعیت وجود دارد. 

 برای سرمایه متوسط نیازهای برای که …کندنسبی کارگران مازاد تولید می

 یتوسعه درکنار اگرچه. است مازاد جمعیت نتیجه در و یادیز افزاییارزش

 هاییکوشش ولی بکشاند تولید به را تازه کار تواندمی گسترده انباشت داری،سرمایه

شود خود را عیان وری کار میرای افزودن بر بهرهب واراندام ترکیب باالبردن با که که

« جمعیت مازاد»که موقتاً یک « دیدهای شنوسان»سازد. به این معنا که درکنار می

های درازمدت هم انداز می افتد ـ گرایش کند ـ یعنی وقتی اقتصاد به دستایجاد می

انجامد، یا اندکی کمتر ملموس اخراج کارگرانی که شاغل هستند می»وجود دارد که به

تر برای جذب جمعیت اضافی که البته کمتر واقعی نیست، به صورت مشکالت بیش

 (32«)شود.های معمول منجر میسن کار از راه در

طور دارانه این جمعیت مازاد نسبی بهی سرمایهبه خاطر ناموزون بودن توسعه

شوند و های دیگر جذب میهای تولیدی ایجاد و اغلب در بخشدائمی در بعضی بخش

تش افتد. این جمعیت اضافی به صورت ارتری اتفاق میاین به مقیاس هر روز عظیم

ی نیروی کار را مستقل از رشد طبیعی جمعیت تدارک ی صنعتی که تودهذخیره

وجود ارتش «. داری استی تولید سرمایهشرط وجود شیوه»بیند، در واقع، می

کند تا تشدید شدت کار یا چنین کارگران شاغل را مجبور میی صنعتی همذخیره

 تر اشتغال را بپذیرند.کاهش بیش

داری است، یعنی ی سرمایهی کار یکی از اجزای عمدهش ذخیرهبرای مارکس ارت

طور نسبی اضافی که براساس افزایش نیازهای نظام وجود جمعی از کارگران به

شوند. همین که فرایند انباشت از میزان این جمعیت اضافی اقتصادی وارد قرارداد می

اندازد ) با افزایش یکاهد به حدی که تولید ارزش اضافی کافی را به مخاطره ممی

کارگیری شود. بهمیزان مزد و دیگر امتیازات کارگران( واکنش سیستم شروع می

ی کار گیرد وارتش ذخیرهتر نیازدارند سرعت میآالتی که به نیروی کار کمماشین

شود. به این ترتیب انباشت به صورت یک فرایند احیا و روند افزایشی مزد متوقف می

طور انحصاری با گسترش یا فروکش حرکت عمومی مزدها به»افتد. می ای اتفاقچرخه

شود که درعین حال با تغییرات دور صنعتی ی صنعتی تنظیم میکردن ارتش ذخیره

شود، خود به ( وقتی این جمعیت اضافی ایجاد می33«)گاه مربوط است.گاه و بی
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نویسد که مارکس میگونه همان«. آیددارانه درمیصورت محرک انباشت سرمایه»

آید که به تصرف درمیی صنعتی قابلاین جمعیت اضافی به صورت ارتش ذخیره»

ی خود آن را ایجاد کرده سرمایه تعلق دارد انگار که سرمایه با زحمت و به هزینه

توانند هرگاه که این ارتش ذخیره ـ بیکاران و یا بیکاران پنهانی ـ می«. است

داری شوند. ی تازه ای از تجارت را باز کند وارد تولید سرمایههاشان حوزهکارگیریبه

شود. این به ادوار اقتصادی مربوط است که باعث تغییرات در تقاضا برای کار می

تری دهد تا با سهولت بیشداری امکان میی ارتش ذخیره به سرمایهدرواقع توسعه

غییرات تکنولوژیک عامل دیگری ادوار ذاتی رونق و رکود خود را اداره کند. عالوه برت

کار اضافی بخشی از نیروی کار شاغل »شود که باعث افزایش مقیاس ارتش ذخیره می

سادگی به صورت تقاضای کار تر ممکن است بهتقاضا برای نیروی کار بیش«. است

عاطل »عنوان اند دربیاید در حالی که بیکاران بهتر از سوی کسانی که شاغلبیش

طور شوند. هیچ گونه توزیع برابر کار در بین جمعیت بهسرزنش می« یبودن اجبار

 کلی وجود ندارد.

آمد نیست. ی کارگر بدون پیی ارتش ذخیره برای سطح مزدهای طبقهتوسعه

ی کارگر به شاغالن و بیکاران باعث حرکت سرعت و شکل انباشت و تقسیم طبقه

که »شد کارگران مزدی هم هست شود. رشد سرمایه به معنای رسطح پولی مزد می

شود که وی دارهای منفردی پنهان میتعلق اش به سرمایه فقط با تغییرات سرمایه

تری در هر سال کارگران بیش»جا که ( زیرا از آن34«)خود را به آنان می فروشد.

شوند،دیر یا زود مقطعی فراخواهد رسید که در نسبت به سال پیش از آن استخدام می

های انباشت از عرضه ی متعارف کار فراتر خواهد رفت و بنابراین افزایشی در آن نیاز

 «.مزدها رخ خواهد داد

کند. انباشت ممکن است در یابد دو احتمال بروز میوقتی مزدها افزایش می

تواند بدون این که به خطر بیفتد افزایش مزد را تحمل مقیاسی صورت بگیرد که می

ست افزایش مزد میزان انباشت را کاهش دهد که در آن عکس ممکن اکند. و یا به

یابد و حتی افزایش مزدها متوقف شده و حتی صورت تقاضا برای کار کاهش می
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نرخ انباشت متغیر مستقل است نه این که وابسته »ممکن است کاهش یابد. بنابراین، 

 «باشد، و نرخ مزد متغیر وابسته است نه این که مستقل باشد.

ست که در آن قانون عرضه و تقاضای کار ایزمینه»ی کار در واقع هارتش ذخیر

قانون مطلق عمومی انباشت »و ایجاد این ارتش ذخیره درواقع « کندعمل می

وری کار که ی بهرهولی تناقض این قانون در این است که توسعه« داری است.سرمایه

کارگر را به »قع در یک جهان عقالیی باید به نفع طبقات کارگر باشد دروا

ای از یک ماشین تنزل اورا به سطح زائده»و « کندهایی از انسان مثله میپارهتکه

 در ثروت انباشت. …سازدهای ذهنی فرایند کار بیگانه میبا توانمندی»و « دهدمی

یک قطب درهمان حال انباشت فقر، زجر و عذاب ناشی از کار، بردگی، نادانی، 

تر است. کوشش برای انباشت بیش« قی در قطب مخالفخشونت و خوارشدن اخال

ثروت در »کند. انباشت تمایل دارد به صورت تر میداری را محکممناسبات سرمایه

متراکم باشد. در کنار تراکم سرمایه، شاهد تمرکز سرمایه « داران منفرددست سرمایه

دیگر به صورت در یکداری با ادغام های سرمایهای که بنگاههم هستیم ـ یعنی شیوه

یابد ترکردن کاالها ادامه میدعوا برسر قدرت با ارزان»آیند. تر درمیهای بزرگبنگاه

ترین وری کار وابسته است. ولی موفقتر شدن بهرهی خود به بیشکه به نوبه

داران هستند، یعنی کسانی که ترین سرمایهدارها در این زمینه اغلب بزرگسرمایه

وری آالت تازه برای این که بهرهگذاری در ماشیناز هر امکانی برای سرمایهتوانند می

تر ی کوچکتر سرمایهی بزرگتر شود استفاده کنند. به این ترتیب، سرمایهکار بیش

 (35«)کند.را مغلوب می

تر ابزارهای در گذر زمان )و پس از بحران در تولید( شاهد تمرکز هر چه بیش

تر هستیم و از سوی دیگر داران هرچه بزرگی سرمایههاتولیدی در دست

اند. عالوه بر تراکم سرمایه که دیگر پیدا شدهی هم در رقابت با یکداران تازهسرمایه

ی ی انباشت سرمایه است، شاهد تمرکز سرمایه هم هستیم یعنی سرمایهنتیجه

 بلعد.سودتر را میسودآورتر سرمایه کم

تواند به زبان ریاضی بیان شود. لیل یک قانون است که میقانون انباشت به این د

– C/V یابد حتی ی متغیر در گذر زمان افزایش میی ثابت به سرمایهنسبت سرمایه

ارزش کاالها هم روند نزولی را تجربه  وری کار روند افزایشی دارد ووقتی که بهره
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توان ثابت کرد و در های کاربردی میعالوه، این قانون را با پژوهشکند. بهمی

های زیادی چنین شده است. استه بان میتو نشان داد که نسبت بین حجم پژوهش

تر شده است ـ یعنی ازای هر فرد شاغل درسرتاسر جهان بیشسرمایه و تولید به

 (36وار سرمایه افزایش یافته است.)اندامترکیب 

 
 

 ولی نرخ سودقانون گرایش نز

دو قانون اول حرکت به قانون سوم یعنی قانون گرایش نزولی نرخ سود منجر 

گوید که تنها کار مولد ارزش است و قانون دوم هم برآن است شود. قانون اول میمی

ی کنند و این سرمایهتری سرمایه انباشت میداران درگذر زمان میزان بیشکه سرمایه

تر ابزارهای تولیدی درمقایسه با ارزش نیروی کار ـ یعنی تر به شکل ارزش بیشبیش

ی سرمایه ـ درمی آید. به این ترتیب اگر ارزش نیروی کار در وار فزایندهترکیب اندام

آید که ی ثابت کاهش یابد در نتیجه این امکان پیش میمقایسه با ارزش سرمایه

ی ثابت و متغیر( ی افزایش در سرمایه )سرمایهافزایش کل ارزش به اندازه

کاهش در نرخ سود و تشدید انباشت بیان متفاوت یک »گذاری شده نباشد. سرمایه

ی خود تا جایی که وری هستند. انباشت به نوبهفرایندند چون هردو انعکاس رشد بهره
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وار تر شدن ترکیب اندامدهد که به معنای بیشتمرکز کار درمقیاس بزرگ را نشان می

( بنابراین انباشت فرایندی 37«)کند.ند نزولی نرخ سود را تشدید میسرمایه است، رو

تواند خیلی سودآور باشد و یک جمعیت ی مازادی که نمیناگزیر به سرمایهاست که به

 (38شود.)مازاد عاطل منجر می

کند پذیر میی رؤسا گسترش سرمایه را امکانوسیلهبه جیب زدن ارزش اضافی به

شود. ناپذیر میها اجتنابکشان آنقاتی بین تولیدکنندگان علیه بهرهی طبکه بامبارزه

ترین موضوع این شود عمدهبرای مارکس میزان ارزش اضافی که به در برده می

ای را که داری ارزش اضافهداران و کارگران است. سرمایهی طبقاتی بین سرمایهمبارزه

طور که س انباشت سرمایه است. همانکند این اساگذاری میآورد سرمایهبه دست می

ی موجود داری حفظ ارزش سرمایهی تولید سرمایههدف شیوه»گوید مارکس می

کند )تا محرک است و خودافزایی ارزش آن به باالترین مقدار ممکن را تشویق می

کوشد شکل ارزش را گسترش دهد تر رشد این ارزش باشد(. سرمایه میروند سریع

های مختلف ی رشد ارزش مصرفی. تناقض موجود بین این گرایشحتی به هزینه

داری واضح ترین بیان تناقضات ارزش است که در ضمن کلید بررسی بحران سرمایه

 است.

وار سرمایه و تغییراتی است که مهم ترین عامل دراین بررسی ترکیب اندام»

داری و ید سرمایهی تولدرشیوه« درطول فرایند انباشت در این ترکیب پیش می آید.

ی نیروهای مولد نه فقط به صورت ی تولیدی است که توسعهتنها در این شیوه

تر داشته باشد تری با کار کمکند تا حاصل بیشرشدنیروهای مولده بروز می

شود( بلکه به صورت صعود های اقتصادی بیان میی نظامطور که در همه)همان

ی متغیر تر و سرمایهی ثابت بیشآید، یعنی سرمایهوار سرمایه هم درمیترکیب اندام

ترین قانون از هر نظر مهم»تر و در نتیجه نرخ نزولی سود. از نظر مارکس این کم

اقتصادسیاسی مدرن است که برای درک دشوارترین مناسبات اهمیتی اساسی دارد. از 

جود سادگی ترین قانون است. این قانونی است که با ونظر تاریخی هم این مهم

 (39«)تر با اگاهی صورتبندی شده است.درستی درک نشده است وحتی کمتاکنون به

دهد و های تکنولوژیک نرخ متوسط سودآوری را کاهش میخالصه کنم. نوآوری

( از آن جایی که تنها کار مولد ارزش 40تمایل دارد که سرمایه راجایگزین کار کند.)
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ه ممکن است افزایش یابد ولی ارزش )زمان کار است، تولید به ازای هرواحدسرمای

گونه که یابد. هماناجتماعاً الزم( که در هر واحد تولیدی مستتر است کاهش می

ارزش یک کاال با کل زمان کاری گذشته و کار زنده که در آن »نویسد مارکس می

م کار وری کار دقیقًا به این معناست که سهشود. افزایش بهرهمستتر است تعیین می

تر خواهد شد ولی این تغییرات به شود در حالی که سهم کار مرده بیشتر میزنده کم

( 41«)یابد.افتد که کل کاری که در کاال مستتر است کاهش میای اتفاق میشیوه

تر است بلکه اش کمورییابد که کار بهرهنرخ سود به این دلیل کاهش نمی»بنابراین، 

 «اش افزایش یافته است.وریرهدقیقاً از آن رو که به

( 1کند. )ی اجتماعی را به سه گروه اصلی تقسیم میمارکس کل سرمایه

آالت، مواد اولیه، گرما، ای که برای ماشین( که برابراست با هزینهCی ثابت )سرمایه

نامیم چون تنها ارزش شود. این سرمایه را به این دلیل ثابت مینور، و نیرو صرف می

( Vی متغیر )( سرمایه2کند و قادر به تولید ارزش تازه نیست.)منتقل می خود را

نامیم چون تنها منبع ی سرمایه برای خرید نیروی کار، آن را متغیر مییعنی هزینه

ای که نصیب مالکان سرمایه ( ارزش اضافهs( ارزش اضافی )3ارزش تازه است. )

 s/(c+v)سرمایه به دست می آید. شود. نرخ سود با تقسیم ارزش اضافی بر کل می

ی ثابت باسرعت تر سرمایه این تمایل وجود دارد که میزان سرمایهبا انباشت بیش

ی متغیر رشد کند در واقع این بیان بهبود تکنولوژی برحسب تری از سرمایهبیش

ی ثابت در تر سرمایهنسبت بیشداری است. رشد بهارزش در تمام تاریخ سرمایه

وار سرمایه عنوان تمایل ترکیب اندامی متغیر را مارکس بها رشد سرمایهمقایسه ب

c/v.)( به رشد تعبیر کرده است )قانون انباشت) 

ای است که صاحبان ارزش اضافه s( است که c+v)/sفرمول ساده برای نرخ سود 

ارزش هم Cکنند. کند ضبط میابزارهای تولیدی از کل ارزشی که کار تولید می

ی هم هزینه vی مالکان انباشت شده است و وسیلهرهای تولیدی است که بهابزا

ی گرایش نزولی کارگیری نیروی کار برای تولید ارزش است. قانون مارکس دربارهبه

تغییر نکند نرخ  s/vکشی افزایش یابد ولی نرخ بهره c/vنرخ سود این است که اگر 

 ( باید کاهش یابد.c+V)/sسود 
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است درمقابل گرایش نزولی نرخ سود ضد گرایش هم وجود دارد. به همین خاطر 

کند که کنیم. مارکس به چند عامل اشاره میعنوان گرایش مطرح میکه قانون را به

ای با سودآوری فزاینده منجر شوند. دو مورد مهم یکی زمانی ممکن است به دوره

تری از رشد نرخ کند ولی با سرعت کم( رشد میc/vوار سرمایه )است که ترکیب اندام

ی یابد چون ارزش ابزارهای تازهکاهش می c/vوقتی ( و دیگر این که s/vکشی)بهره

تر کار که در تکنولوژی تازه مستتر است کاهش وری بیشی بهرهتولیدی در نتیجه

 یافته است.

( یا s/vوار سرمایه معموالً به رشد نرخ ارزش اضافی )البته افزایش ترکیب اندام

ی این افزایش با محدودیت شود ول( منتهی میsحداقل افزایشی در کل ارزش اضافی )

هیچ کس  -عینی روبروست، برای نمونه محدودیت جسمی بر سرراه زمان کاری

روز در سال کار کند ـ درواقع  365ساعت در روز و یا  24تواند بیش از نمی

های تر از این است. در پیوند با زمان کاری البته محدودیتهای عینی بیشمحدودیت

با سرعت و حدت  s/vقی وجود دارد. ولی به غیر از این که اجتماعی، قانونی و اخال

وار سرمایه را جبران کند، گرایش نزولی نرخ کافی افزایش یابد که افزایش ترکیب اندام

 (42کند و نرخ سود کاهش خواهد یافت.)سود خود را اعمال می

تواند برای مدت ها نمیکند که این ضد گرایشمارکس با توانمندی بحث می

امحدود تسلط داشته باشد و یا حتی برای مدت طوالنی، یعنی برای چند سال و یا ن

توجهی نیست. در درازمدت ترکیب داری زمان قابلحتی یک دهه که در تاریخ سرمایه

یابد و روند نزولی نرخ سود از کشی افزایش میوار سرمایه بیش از نرخ بهرهاندام

 (43شود.)سرگرفته می
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داری غیرممکن است، سرمایه یا باید به جلو برود و انباشت مایهنظام ایستای سر

کند. ولی گونه که مارکس در قانون انباشت مطرح می( همان44کند یا سقوط کند)

های سودآور به پایین آوردن های سودآور است. ولی فعالیتفرض انباشت فعالیتپیش

جاست که فی بستگی دارد. و اینوار سرمایه و یا افزایش در نرخ ارزش اضاترکیب اندام

گذاری و آید. کاهش ارزش سرمایه وقتی که سرمایهبحران یا رکود درتولید پیش می

شود. ولی در عمل این به وار سرمایه میتولید متوقف شده باعث کاهش ترکیب اندام

 طور کلی وداران منفرد است. ولی از منظر سرمایه بهمعنای نابودی بسیاری از سرمایه

 کند.داری، این نابودی شرایط را برای احیا فراهم میاز منظر نظام سرمایه

وری تر شدن بهرهدار است چون درواقع بیان بیشکاهش ارزش سرمایه ولی ادامه

شود. ولی در یک بحران، کاهش ارزش تر میکار است. قیمت کامپیوتر دائمًا کم

ی کاهش تد. بنابراین بحران نتیجهافسرمایه به ضرورت سریع و با خشونت اتفاق می

تر نابود داران ضعیفشود تا سرمایهسودآوری و سود به مقداری است که موجب می

گذاری و تولید رامتوقف کنند. کاالها به داران قوی تر هم سرمایهشوند و سرمایه

ر شوند و درنتیجه قادر به خرید کاالها نیستند. دروند، کارگران بیکار میفروش نمی

تولید ( اضافه45«)داری خود سرمایه است.مانع واقعی برسرراه تولید سرمایه»نتیجه، 

چیزی غیر از انباشت اضافی سرمایه »تولید سرمایه است و این ی اضافهکاالها نتیجه

 «نیست.

گوید؟ پس از داری درست میی این قانون سودآوری در سرمایهآیا مارکس درباره

مسائل به چه صورتی پیش  1883ی مرگ مارکس در چاپ کتاب سرمایه و حت

ی وار فزاینده، ارتش ذخیرهی بین انباشت سرمایه، ترکیب انداماند؟ میتو رابطهرفته

( و 46اش نشان داده است)به بعد را برای انگلیس در بررسی 1855کار و سودآوری از 

تر از رشد اشتغال  کند. انباشت سرمایه سریعاین درواقع بررسی مارکس را تأیید می

ی آن کاهش واضح در نرخ سود در بریتانیاست. البته در یابد و نتیجهافزایش می

های بین دو جنگ، رشد انباشت سرمایه از رشد اشتغال های مشخص، در سالدوره

( برای مارکس بین قانون ارزش، قوانین 47تر بود و سودآوری افزایش یافت.)کم

 (48سود وحدت وجود دارد.) انباشت و گرایش نزولی نرخ
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های خودم ـ بررسی حرکت نرخ سود براساس منابع مختلف ـ واضح دربررسی

سال گذشته رخ داده است  150است که کاهش روشنی در نرخ سود در بریتانیا در 

کند که با کاهش نفوذ امپریالیسم های قانون مارکس را تأیید مینگریکه پیش

 (49د.)خوانی داربریتانیا هم هم
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ن دوره برای امپریالیسم ترین کاهش در نرخ سود با دشوارتریهای سریعدوره

، سقوط صنایع انگلیس پس 1880ی زمان شده است، رکود طوالنی دههانگلیس هم

هایی هم بود که نرخ . البته دوره1946، و بحران درازمدت سودآوری در 1918از 

ی ویکتوریا، رونق ، در اواخر دوره1880ی سودآوری افزایش داشت. رونق پس از دهه

پس از شکست نهضت کارگری و انهدام صنایع  1930و  1920ی توجه درسالهاقابل

قدیمی در طی رکود بزرگ، و احیای نئولیبرالی براساس نابودی دولت رفاه و 

ی تر تکیهسازی اموال دولتی، شکست مبارزات کارگران و از همه شاید مهمخصوصی

صورت یک تر به زمان با این که بریتانیا هرچه بیشبیش از حد بربخش پولی هم

 داری رانتی در آمده است.سرمایه

[ دراوج 1،]1851امپریالیسم انگلیس، پس از نمایشگاه بزرگ  1850ی در دهه

داری برتر بود با تسلط اش درصنعت، تجارت، قدرت خود بود. یک قدرت سرمایه

ی اش. ولی پس از پایان دورهمالیه، درآمد امپراتوری/مستعمرات و نیروهای نظامی

های اش آغاز شد، با قدرتتخفیف نسبی قدرت 1870ی طوالنی تا اوایل دههرونق 

های داخلی خود متحد اقتصادی دیگر در حال صعود، از جمله امریکا که پس از جنگ

شده بود و آلمان، که به وحدت رسیده بود و تا حدودی هم فرانسه پس ا زشکست 

 .1870کمون پاریس در 

موقعیت مسلط بریتانیا با  1890و حتی  1880ی ولی در طول رکود طوالنی دهه

تر تضعیف شد. شدن سریع امریکا بیشی بیسمارک و صنعتیصعود آلمان در دوره

تر بود و از رونق در آلمان خفیف 1890ی ی رونق اقتصادی در انگلیس در دههدوره

 افزایش نیافت و وقتی به جنگ جهانی اول 1900سودآوری در انگلیس درسالهای 

 توانستند رقیب موقعیت انگلیس باشند.رسیم هم آلمان و هم امریکا میمی

ضعف صنعت در انگلیس بالفاصله پس از پایان جنگ جهانی اول آشکار شد. نرخ 

درصد کاهش یافت.  60تا  30بین  1921تا  1914سودآوری در انگلیس درطول 

اش پابه سن گذاشتهانگلیس به شرایط رکودی رسید که هم شدید و هم برای صنایع 

ی طال موقعیت مسلط خود را در آمیز بود. دولت کوشید با حمایت از نظام پایهفاجعه

ی جهان حفظ کند. ولی این سیاست موقعیت صنایع انگلیسی در تجارت و مالیه
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ویژه پس از این که آلمان و فرانسه از تر تضعیف کرد بهبازارهای جهانی را بیش

های کمرشکنی که پس از قرارداد تند و ازجمله پرداختمصایب جنگ رهایی یاف

 ورسای بر آلمان تحمیل شده بود، لغو گردید.

توجه از سهمی سرمایه در بریتانیا کوشید تا با تعطیل صنایع قدیمی و کاهش قابل

شود سودآوری را احیا کند. این سیاست با شکست از تولید که نصیب کار می

تثبیت شد.  1926و شکست اعتصاب عمومی  1921ل در ونقی کارگران حملاتحادیه

خارج شد. نتیجه این شد که افزایش پایدار در  1925ی طال در دولت هم از نظام پایه

قادر به توقف آن نشد  1930ی سودآوری اتفاق افتاد که حتی بحران بزرگ دهه

 )برخالف وضعی که درامریکا پیش آمد(.

نرخ  1932و  1930ویژه بین کود بزرگ بههای رلالبته در طول بدترین سا

تر بود بیش 1920ی چنان از میزانی که در اوایل دههسودآوری کاهش یافت ولی هم

رشد آن دوباره احیا شد. نرخ سودآوری در بریتانیا به  1930ی ی دههبود و در میانه

ار سرمایه وکشی از کار از نرخ افزایش ترکیب انداماین صورت احیا شد که نرخ بهره

کشی( افزایش یافت در نرخ ارزش اضافی )بهره 1920ی تر بود. در دههبسیار بیش

وار سرمایه کاهش یافته بود )چون ابزارهای قدیمی تولیدی نابود حالی که ترکیب اندام

وار سرمایه آمد بحران بزرگ این شد که ترکیب اندامپی 1930ی شدند(. در دههمی

 (50حالی که نرخ ارزش اضافی ثابت باقی مانده بود.) تر کاهش یافت دربیش

های جنگ جهانی دوم به حداکثر رسید و تا حدودی سودآوری سرمایه در سال

گذاری در علت این امر هم سودهای تازه ناشی از تولید اسلحه بود. یعنی سرمایه

ار سرمایه ویافت و ترکیب اندامکاهش می« غیر نظامی»های تولید، درحالی که دارایی

« اندازپس»تر شده بود. از سوی دیگر عامل دیگر هم این بود که مزد کار درجهت کم

های جنگی( هدایت شده بود که از سوی دولت برای خرید اسلحه و ماشین )قرضه

 شد. در نتیجه نرخ ارزش اضافی باال رفت.جنگی مصرف می

داری برتیانیا در موقعیت ولی پس از جنگ جهانی دوم، درمقایسه با امریکا سرمایه

توان گفت که در مقایسه با آلمان و فرانسه و حتی ژاپن بسیار ضعیفی بود و حتی می

ها کارگر ارزان سرریز کشی از میلیونهم چون سرمایه و اعتبارات امریکایی برای بهره

احد ی ووری کار و هزینهاین کشورها شده بود تا با آخرین تکنولوژی و افزودن بر بهره
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ی کمتر با واحدهای پولی ضعیف تر در بازارهای جهانی رقابت کند. دارایی تولیدشده

ای انگلیس پابه سن گذاشته بود و اگر چه تکنولوژی جدید برای استفاده سرمایه

نسبت کم بودند و بعالوه حاضر نبودند با مزدهای کم مورد داشت ولی نیروی کارش به

دانستند. به این ر آن که خود را فاتح جنگ هم میکشی قرار بگیرند افزون ببهره

 توجه نرخ سودآوری در بریتانیا دوباره آغاز شد.ترتیب زیاد طول نکشید تا سقوط قابل

کالسیک »داری یک بحران ی اقتصادهای سرمایههمه 1960ی از اواسط دهه

تر آغاز شد. را تجربه کردند. ولی بحران سودآوری برای بریتانیا اندکی زود« سودآوری

داری بود که برای توقف روند نزولی سودآوری ی سرمایهدر نتیجه اولین کشور عمده

متوسل شد که هدفش افزایش نرخ سودآوری بود با « نولیبرالیسم»های به سیاست

های پس از جنگ دوم جهانی کشی و فروش اموال دولتی که در سالافزایش نرخ بهره

 1974-75های س نولیبرالیسم در پایان رکود جهانی سالافزایش یافته بود. در انگلی

المللی پول تقاضای آغاز شد وقتی که دولت کارگری وقت از صندوق بین

ی های کینزی دولت دربارهاصطالح سیاستهای مالی اضطراری کرد و بهمساعدت

 های دولتی را کنار گذاشت.هزینه

یه سریع تر از نرخ ارزش اضافی وار سرماخالصه کنم. هر زمان که ترکیب اندام

اتفاق  1946-75یابد همان طور که در طول افزایش یابد، نرخ سودآوری کاهش می

این گونه  1975-97افتاد. و هر زمان که عکس آن اتفاق بیفتد، همان طور که در 

طور کلی ولی کاهش واضحی دراین نرخ در یابد. بهشد، نرخ سودآوری افزایش می

وار سرمایه اتفاق افتاده است، یعنی دوره ای که ترکیب اندام 2008تا  1940طول 

ها تأیید مراتب کمتر بود. و همه اینتقریباً دوبرابرشده و نرخ افزایش ارزش اضافی به

 ی سودآوری است.قانون مارکس درباره

 هانوشتپی
هاید پارک  در 1851]*[ نمایشگاه بزرگ کاالهای صنعتی که از یکم مه تا پانزدهم اکتبر 

 لندن برگزار شد. )م.(

 توزیع دیگریک با ترنزدیک اندکی باید هانسبت این باشد، درست کار ارزش تئوری اگر – 23

 نفت، «ارزشی اساس» ما بریتانیا ستانده و داده آماری هایداده از بااستفاده. باشند شده
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 ،0.799 ترتیب، به هاقیمت با پیوستگی میزان و زدیم محک به را وفوالد آهن و الکتریسته،

توان بر روی بود. می 0.977بوده است درحالی که همین ضریب برای کار  0.576و  0.826

های مختلف عکس کار مستتر به قیمت( درطول بخشنسبت قیمت کالن به کار مستتر )یا به

 شات و دیگران، هماناقتصاد تمرکز کرد. کوک

  
24. http://www.anearsheikhecon.org/sortable/imajes/docs/public

ations/political_economy/1998/1-labthvalue.pdf 
25. Lefteris Tsoulfidis and Dimitris Paitaridis 
26. http://gesd.free.fr/carchedi815.pdf 
27. Marx, Capital, ch. 25, 2 
28. https://www.marxists.org/archives/marx/works/1867-

c1/ch24.htm#23a 
29. Capital, Vol. I, p. 592 

 یذخیره ارتش که هرچه باشد تربزرگ کارگر یطبقه یزدهفلک اقشار که هرچه » – 30

 این. بود خواهد بزرگتر هم هستند ندار رسمی نظر از که کسانی ارتش باشد، تر عظیم صنعتی

 .25 فصل اول، جلد سرمایه. «است دارانهسرمایه انباشت مطلق قانون

 772همان، ص.  .31

 783-782ص.  همان .32

 .790سرمایه، جلد اول، ص.  .33

 .764همان ص.  .34

 777همان ص.  .35
36. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1

44.4902&rep1-&type=pdf 

 فصل پانزدهم. سرمایه، جلد سوم، .37

وری کاربه مراتب بنابراین، این واقعیت که ابزارهای تولیدی و بهره» .38

دارانه به این صورت کند خود را به شکل سرمایهسریع تر از جمعیت مولد رشد می

معکوس نشان خواهد داد که جمعیت کارکن همیشه از شرایطی که درآن سرمایه 

سترش ارزش خود بکار بگیرد، سریع تر تر را برای گتواند این کارگرهای بیشمی

 25فصل « افزایش خواهد یافت.

 748گروندریسه، ص.  .39

http://www.anearsheikhecon.org/sortable/imajes/docs/publications/political_economy/1998/1-labthvalue.pdf
http://www.anearsheikhecon.org/sortable/imajes/docs/publications/political_economy/1998/1-labthvalue.pdf
http://gesd.free.fr/carchedi815.pdf
https://www.marxists.org/archives/marx/works/1867-c1/ch24.htm#23a
https://www.marxists.org/archives/marx/works/1867-c1/ch24.htm#23a
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.144.4902&rep1&-type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.144.4902&rep1&-type=pdf
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گذاری در بیل وار سرمایه به معنای سرمایه. افزایش ترکیب اندام40 .40

یازدهم نیست وقتی ده کارگر وجود دارد و ده بیل، درنتیجه بیل یازدهم زائد 

 شخم و اسب جابجا کرد. توان با ابزارهای دیگر مثلاست، ولی بیل را می

41. (Marx .Capital وVol. 1, International Publishers, New York, 

1967, pp.260-261) 
42. https”//www.youtube.com/eatch?v=-

e8rt8RGjCM&app=desktop 
عنوان وار سرمایه بهطور کلی با رشد ترکیب اندامهاروی به. دیوید43 .43

ی نرخ مشکل است تا نظریه»ویسد: نعلت کاهش سودآوری موافق نیست و می

کار بگیریم چون نوآوری همان قدر باعث ی سود مارکس را بهکاهنده

: 2010)هاروی، « اندازشود که سرمایه و یا ابزارهای دیگر پساندوزی میسرمایه

94.) 

شود که تولید مازاد نسبی است و این سخن درست است، گفته می» .44

ی نسبی است که موانعش هم اری خود یک شیوهدی تولید سرمایهولی کل شیوه

داری در این است که دقیقاً تمایل سرمایه تولید یشیوه تناقض. …مطلق نیستند

طور دایمی در تناقض با ی نیروهای مولد که بهاین شیوه به افزایش مطلق توسعه

 «.شرایط تولیدی که در آن سرمایه و نه عامل دیگری قادر به حرکت است

 /357جلد سوم، ص.  سرمایه، .45

46. E Maito, And yet it moves down .http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/58007/2/MPRA_pa-per_58007.pdf 
تا  1855درطول این مدت طوالنی، »گیرد نتیجه می Maitoمیتو  .47

ی میان دو جنگ میانش واقع است، توسعه یافت د متقابل که دوره، دو رون2009

ی پس از دهد. نرخ انباشت در دورهکه تعیین تکلیف مارکسی آن را توضیح می

-2009درصد ساالنه در طول 3.8جنگ به سطوح باالیی رسید )به طور متوسط 

صد در 2طور متوسط ساالنه ی قبل از جنگ )بهی با دوره( در مقایسه1946

ها شمار کسانی که شاغل بودند رابطه (. درطول همین دوره1856-1913درطول 

درصد درسال( از  1.3دهد که میزان افزایش دردوره اول )معکوسی را نشان می

تر بود. درطول درصد درسال( بیش 0.3های پس از جنگ )میزانش در سال

باشت هم گسترش های جنگ که نرخ سودآوری به مقدار زیادی احیا شد، انسال

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58007/2/MPRA_pa-per_58007.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58007/2/MPRA_pa-per_58007.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58007/2/MPRA_pa-per_58007.pdf
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درصد بود که از میزان متوسط افزایش  0.5یافت و رشد متوسط ساالنه اش هم 

 تر بود.درصد کم 0.9درآمد کارگران، یعنی 

وار جا که گسترش بارآوری، و درانطباق با آن، ترکیب انداماز آن» .48

ی وسیلهشود که مقدار پیوسته فزاینده ای از وسایل تولید بهسرمایه موجب می

ای از کار به حرکت درآید، هز جزیی از اجزاء محصول کل، مقدار پیوسته کاهنده

هرکاالی جداگانه یا هر واحد مجزای مشخصی از مجموع کل تولید شده، 

ی گیرد و عالوه برآن هم از جهت فرسایش سرمایهتری کار زنده دربرمیمقدارکم

ه مورد استفاده قرارگرفته ای ککار رفته و هم از لحاط مواد خام و کمکیثابت به

تری است. بنابراین هر کاالی جداگانه ی کمیافتهی کارتجسماست دربرگیرنده

تری از کار تجسم یافته دروسایل تولید است و نیز محتوی میزان شامل مقدار کم

تر از کار نویی است که در جریان تولید به آن افزوده شده است. این موجب کم

کاالی منفرد پایین می آید. با وجود این ممکن است حجم شود که قیمت هرمی

سودی که در هرکاالی منفرد نهفته است، درصورت ترقی نرخ مطلق یا نسبی 

تری از کارنوافزوده را ارزش اضافی افزایش یابد. اگرچه کاالی مزبور مقدار کم

ن رشد ی آاجرتی که در آن است نسبت به جزء مزد یافتهگیرد ولی کار بیدربرمی

های خودش را دارد. با کاهش مطلق کند. با این حال، این امر البته محدودیتمی

ای که در جریان پیشرفت تولید درمجموع کار نوافزوده یعنی العاده گستردهوفوق

ای نیر که در نیافتهشود، حجم کار اجرتی نهفته در کاال حاصل میدر کار زنده

طور بد هر چند دررابطه با جزء اجرت یافته بهیاآن قرارگرفته است هم کاهش می

 «.پذیردطور مطلق کاهش مینسبی نمو نموده باشد ولی به
www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch13.htm. Capital 
Volume 3 Chapter 13. 

49. “The UK rate of profit”. To be published in The 

World in Crisis, forthcoming from Hay-market Books, 2018. 

با توجه به توازن نیروهای طبقاتی، با این که » 1930ی . اما در دهه50 .50

شدت تضعیف شده بود ولی سرمایه هم به خاطر ی بیکاری گسترده بهکار درنتیجه

توانست از این موقعیت به نفع خود استفاده کند. بازارهای جهانی نمی سقوط

گرایانه به مخاطره افتاده بود های حمایتطلبانه که به تعرفهکورپروتریسم راحت

آمدهای منفی ای از مبارزات طبقاتی شدید نبود. درواقع برای سرمایه، پیدوره

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch13.htm.%20Capital
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شدت متورم و سقوط اقتصاد بههای مبادله ی طال با نرخبازگشت به نظام پایه

آمدهای المللی به نظامی حمایت گرایانه و حتی نیمه خود بسنده هرگونه پیبین

مثبت پیروزی در اعتصاب عمومی و افزایش شدید بیکاری را خنثی کرده بود. 

عنوان یکی از عوامل مؤثر در به کنار، افزایش نرخ سود به 1920ی ی اول دههنیمه

، افزایش در نرخ ارزش اضافی را نداشت. درواقع نرخ سود به این افزایش نرخ سود

وری تداوم یافت و شدت سرمایه کاهش یافته خاطر افزایش یافت چون رشد بهره

 «بود

Brown and Mohun .http://gsed.free.fr/mohun11.pdf 

گفت به لحاظ تاریخی اقتصاددانان  هسرمایهمان طور که مارکس در  .51

کالسیک تصدیق کردند که نرخ سود سرمایه گرایش به کاهش دارد، اما توضیحی 

کنند. قوانین ارزش و انباشت در نزد مارکس پاسخی نظری ی آن ارائه نمیدرباره

دگرسانی ارزش اضافی به سود را باید از دگرسانی ارزش اضافی به »کند: ارائه می

استخراج کرد، نه برعکس، و در واقع، وقتی به لحاظ تاریخی آغاز کنیم نرخ سود 

این نرخ سود است. ارزش اضافی و نرخ ارزش اضافی نسبی، نامشهود است و باید 

در مورد آن پژوهش کرد، در عین حال که نرخ سود و بدین ترتیب ارزش اضافی 

 جلد سوم در یدستنوشته« شود.در شکل سود نمود چیزی است که پدیدار می
MEGA2 II 4.2, p. 52 
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 خوانش مارکس به روش مارکس. 1

دویست سالگی کارل مارکس یک رویداد مهم جهانی است. گواه چنین قضاوتی  

انواع و اقسام اجناس ، و یا در خرید و فروش «تریر»توان در مراسم نمایشی در را نمی

ی رسمی از ی مارکس جستجو کرد. حتا تأیید جامعهورنگ با نام و چهرهخوش آب

ی او کرد. توان جایگزین سپهر اندیشهسهم او در سیر تحول تفکر مدرن را نمی

یا یک نابغه، در حقیقت « پیامبر»ستایش مارکس و ارتقای جایگاه او تا حد یک 

کشد. شاید گام نخستین در این مسیر او را به زیر می حامل یک عنصر نفی است که

را یار وفادار، رفیق صمیمی، همکار و همفکر مارکس فردریک انگلس برداشت که 

را تکرار و عامیانه کرد. )نگاه « ی کارگرکارگرکتاب مقدس طبقه»به « سرمایه»تشبیه 

 (۱:۱۱۲« سرمایه»گفتار انگلس بر چاپ انگلیسی کنید به پیش

ای که در دوران استالینی از مارکس ساخته شد، هنوز های عظیم الجثهمهمجس

در روسیه، اروپای شرقی و دیگر نقاط جهان پابرجاست. به شهادت تاریخ، این پیروان 

با « کمونیزم واقعاً موجود»ناصالح و تزویرگر در نهایت گور خود را کندند. فروپاشی 

گیجگی منجر شد، خیلی زود بازگشت به اینکه بالفاصله به نوعی سرخوردگی و سر

ویژه پس از بحران سیمای اصیل مارکس را به حرکت انداخت. این تحرک فکری، به

داری جهانی دهه پیش، مارکس و آثار او را امروزی کرد. درحقیقت عمیق سرمایه

ای جهانی تبدیل کرده، انبوه عظیمی از کتابآنچه دویست سالگی مارکس را به واقعه

ی وی جاری ها، تارنماها و مباحثی است که پیرامون اندیشهمقاالت، کنفرانسها، 

شده اند. اما حتی در چنین حالتی نیز باید قدری درنگ کرد و از پرسشگری دست 

« بندیجمع»سالگی مارکس درصدد  ۲۰۰نکشید. بسیاری از نوشتارها و مباحث 

کردن ل طراحی و عرضهساختمان فکری او هستند. گویی هرکس به سهم خود مشغو

 .ی تفکر اوستچکیده و عصاره

های دیگری هم وجود دارند که در جستجوی مارکسیسم درعین حال گرایش

تازگی های بهنوشتهخودِ مارکس هستند. کاوشگری در آثار او و پژوهش دست

قلم خود مارکس به»ی آزمایشگاه فکری او و یا طرح خوانش منزلهی وی بهانتشاریافته

مارکس را هدف خود « روح اصیل»هایی هستند که ادراک ی تالش، در زمره«مارکس
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بی»باید قدری تأمل کرد و پرسید: آیا خوانش جا نیز میاند. اما حتی در اینقرار داده

سال تاریخ  ۲۰۰ها هم مربوط به ی مارکس اساساً ممکن است؟ این واسطه«واسطه

توان به مفاهیم گونه میاسیر مارکس. پس چهشوند و هم به تاریخ تعابیر و تفمی

توان گونه میعنوان نمونه، چهطور که خود او می اندیشید، پی برد؟ بهمارکس، آن

بکار برده است را برای ادراک آن بازتولید « سرمایه»روشی را که مارکس در نگارش 

 جدید تاریخی–کرد؟ شکی نیست که کوشش ویراستاران مجموعه آثار انتقادی

های گام« سرمایه»های متعدد نویسویژه انتشار پیش(، به۲ مگای) انگلس و مارکس

های جلد نویسعنوان مثال، مقایسه و بررسی پیشاند. بهبزرگی در این مسیر بوده

کم با متنی که انگلس ویراسته بود، مباحث نوینی را گشوده که دست« سرمایه»سوم 

 کشد.با چالش میهای پیشین ما را برخی از برداشت

ها در مباحث جاری، برداری از آنبرداری از آرشیوهای مارکس و بهرهاما آیا پرده

که آیا این تر آنبعضاً یک مارکس کامالً جدید را به ما معرفی کرده است؟ مهم

برند و کار میی مارکس را برای تأیید آرای قبلی خودشان بهپژوهندگان متون نویافته

کنند؟ آیا باید بین این های عینی ناب نگاه میها و فاکتسان دادهصرفاً بهها یا به آن

اما « دیگر»دو روش یکی را انتخاب کرد؟ آیا راه دیگری هم متصور است؟ این راه 

ی این نویسنده، ادراک دیدهگرداند. بهدوباره ما را به پرسش نخستین این نوشتار برمی

م است. جای تأسف است که برخی از این ای موهوواسطه در اساس مقولهبی

پژوهشگران چنان غرق فرآیند شیرین اکتشافات علمی خود شده اند که روح نقاد و 

اند. المعارفی را جایگزینش کردهانقالبی مارکس را به حاشیه رانده و دانشمندی دایرة

 تر از خود او نیست. ولی حتیبدیهی است که برای درک مارکس هیچ مرجعی موثق

های گوی پرسشبازخوانی مکرر متن با وساطت گریزناپذیر ذهنیت خواننده نیز پاسخ

و « داده»عنوان یک ما نیست. پس شاید پیشنهاد خوانش مارکس، تجرید از متن به

« قدرت تجرید»، یعنی «دیالکتیک مفهومی»را ای است که مارکس آنورود به عرصه

 نامیده است.

( اظهار می۱۸۶۷« )سرمایه»ی چاپ اول دیباچهطور که خود مارکس در همان

های شیمیایی های اقتصادی نه میکروسکوپ و نه معرفهدر بررسی صورتبندی»کند: 

قدرت »( این ۱:۹۰)سرمایه « کاربرد دارند. قدرت تجرید باید جایگزین هردو شود.
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ند. با میانجیگری اهایی نامتناهیها کمیتافکند. اما دادهدور نمیها را به، فاکت«تجرید

آزادی حرکت در »همین قدرت تجرید است که در رویارویی با مقوالت تجربی به او 

ها و مقوالت اقتصاد سیاسی ( فاکت۴۳:۵۲۸دهد. )مجموعه آثار، را می« امور مادی

اند. روش دیالکتیکی تجرید به مارکس امکان میو مجهول« اشکال نامعقول»مملو از 

ح اقتصاد سیاسی را موشکافی کرده، اشکال گوناگون تکامل دهد که مواد و مصال

ها ها را کشف و سپس هستی جامع آنها را تحلیل ، ارتباط درونی بین آنتاریخی آن

کند، طور که خود او ابراز می، منتقل کند. همان«ایده»ای منطقی، به را به عرصه

نظر بیاید که ما در ر بهطوچنانچه این روش باموفقیت انجام پذیرد، ممکن است این

رو ( از این۱۰۲جا، ص مواجهیم. )همان« ساختمانی از پیش بنا شده»برابر خود با 

از »خواهد کار او را دنبال کند باید راه خود را ای که میکند که خوانندهتصریح می

یا از « مرکب»به « ساده»باز کند. این حرکت همانا شروع از « انتزاعی به انضمامی

ی را با این سلول جامعه« سرمایه»است. بنابراین، مارکس « کل اندام»به « ولسل»

 .کندداری، یعنی با کاال، شروع میسرمایه

رسد؟ اجازه دهید ای میگونه به چنین نتیجهاما پرسیدنی است که مارکس چه

حاوی مبحثی « گروندریسه»برای روشن شدن موضوع از خود او کمک بگیریم. 

جا ابراز میاست. مارکس درآن« روش اقتصاد سیاسی»یده تحت عنوان فشرده و پیچ

های ساده و تجریدی به تعینات غنی و مرکب، روشی کند که روش صعود از گزاره

را در ذهن بازتولید ی آن تفکر وجه انضمامی را مال خود کرده و آنواسطهاست که به

« سنتز»جزا برخوردار نیست بلکه می نماید. اما وجه انضمامی از موجودیتی منفرد و م

است. بنابراین، « کلیت انضمامی»یا حاصل ترکیب عناصری متعدد و متناقض در یک 

مسیر تجرید فکری، مسیر گذار از ساده به مرکب، با فرآیند واقعی تاریخی مطابقت »

ی که درجامعهپیش از آن’ «پول»چرا که بسیاری از تعینات اقتصادی مثل « دارد.

از چنین غنایی برخوردار شوند، در جوامع پیشین، همانند روم باستان، معاصر 

جا با هگل مرزبندی و ( مارکس دراین۱۰۲حضوری بارز اما ساده داشتند. )گروندریسه 

نشاند. جای انسان اندیشمند برمیکند که هگل تفکری خوداندیش را بهعنوان می

مامی کلیتی در تفکر، یک وجه کلیت انض»کند که حال بالفاصله تأکید میبااین
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( یعنی ۱۰۱جا )همان« انضمامی تعقلی و در واقع محصول ادراک و تفکر است.

است. « مفاهیم»ها به ماحصل مشاهده، ادراک و تجرید و سپس استحاله و ارجاع آن

را جایگزین کنش واقعی انسان « مقوالت»توان حرکت خود که نمیبنابراین بااین

، معرف یک «کاال»ظاهر ساده و معمولی، همچون ی بهکه یک مقولهینبارآور کرد، با ا

ای عنوان مقولهصورتبندی معین و یک روابط اجتماعی مشخص است، یعنی به

وصف ی انضمامی زنده موجودیت دارد، با اینوارهتجریدی صرفاً در چارچوب یک اندام

 ای پی برد.قولهتوان به سرشت چنین مبدون کاربرد روش تعقلی مارکس نمی

داری، ی سرمایهاجازه دهید دوباره خود مارکس زبان سخن بازکند. در جامعه

شکل کاالیی محصول کار، یا شکل ارزشی کاال، شکل سلولی اقتصاد است. در چنین 

عنوان اند که در آن یک کاالی منفرد بهاجتماعی مجتمع عظیم کاالها، معرف ثروت

ای بسیار یک کاال درنظر اول همچون پدیده»گردد. ترین شکل آن پدیدار میبدوی

سازد که کاال چیزی گردد. اما واکاوی آن معلوم میبدیهی و پیش پا افتاده نمودار می

« هایی تئولوژیک.هایی متافیزیکی و لطافتاست بسیار عجیب، مملو از ظرافت

دی، عنوان نمونه یک جنس مصرفی مثل چوب، یک چیز ما( به۱:۱۶۳)سرمایه 

شود، ظاهر می« کاال»که درقامت محض اینطبیعی، ملموس و محسوس است. اما به

و در ارتباط با کاالهای  …رودگردد که به ورای محسوسات میتبدیل به چیزی می‘

دهد. هایی عجیب و غریب برون میایستد و از مغز چوبین خود ایدهدیگر روی سر می

شود. می» اسرارآمیز»بلکه همچنین » باژگون»قط بنابراین یک امر بسیار بدیهی، نه ف

همین خاطر گردد. بهرو پی بردن به سرشت این سلول نیز پیچیده و بغرنج میازاین

هوده بوده است تا بلکه بتواند به ژرفای سال درتالشی بی ۲۰۰۰ذهن بشر بیش از »

ی شده است هایکم تاحدی موفق به واکاوی صورتبندیکه دستآن نفوذ کند، درحالی

 (۹۰جا )همان« تر دارند.تر و پیچیدهکه ماهیتی غنی

ی چون مطالعه»دهد: و سپس پاسخ می« چرا؟»پرسد: مارکس اما بالفاصله می

کند که برخالف یک مارکس تأکید می« هایش است.تر از سلولکل یک اندام ساده

فیزیکی قابلسان چیزی خارجی و واسطه میکروسکوپ بهسلول بیولوژیکی که به

تأثیری که »داری ماورای حسی و غیر مادی است. مشاهده است، شکل سلولی سرمایه

گذارد، نه همچون تحریک عصب انسان، بلکه همچون یک شیء بر عصب بینایی می
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شود. البته در عمل دیدن، نور واقعاً از شکل عینی چیزی خارج از چشم نمودار می

ی یابد. این یک رابطهیگر، یعنی چشم انتقال میچیزی، از شیئی خارجی، به چیزی د

ی ارزشی محصوالت فیزیکی بین اشیای فیزیکی است. برعکس، شکل کاالیی و رابطه

شود، مطلقاً هیچ ربطی به ماهیت فیزیکی کار که این شکل در قالب آن نمایان می

ت که ( برای همین اس۱۶۰جا )همان« کاال و مناسبات مادی برآمده از آن ندارد.

را جایگزین ابزار و ادوات علوم تجربی میرا برجسته و آن« قدرت تجرید»مارکس 

کند که کند. در عین حال، او با تشبیه کردن کار خود با یک فیزیکدان، اذعان می

های مراودات اجتماعی بندیداری و روابط تولیدی و صورتی تولید سرمایهشیوه

« وضعیت خالص»الت فعل و انفعاالت جانبی و در باید بدون دخبرخاسته از آن را می

روست انتخاب انگلستان در مقام چنین ها مورد واکاوی و سنجش قرار داد. از اینآن

 .وضعیتی

 «سرمایه»در جلد دوم « قدرت تجرید»نمود . 2

شناسی مارکس بی فایده شاید در ابتدا یک یادآوری تاریخی برای کمک به روش 

را به کانون بسیاری از مجادالت « سرمایه»زمان ما جلد سوم نباشد. اگر معضالت 

های پسامارکس تبدیل کرده است، درمیان اولین نسل مارکسیستمیان مارکسیست

راه انداخته بود. بود که مباحث شدیدی به« سرمایه»های بعد مارکس، این جلد دوم 

زاویه « ۲سرمایه »ا طور جدی بترین مارکسیستی بود که بهروزا لوکزامبورگ برجسته

در مقابل « واقعیت»پیدا کرد. اساس نقد لوکزامبورگی به مارکس برابر نهادن 

« انباشت سرمایه»نام است. لوکزامبورگ در اثری بسیار عمیق و جدی به« تئوری»

خوانایی ندارد. مارکس در « واقعیت»فرض تئوریک مارکس با مدعی شده بود که پیش

داری، از افیت بخشیدن به تعارض ذاتی روش تولید سرمایهبه منظور شف« ۲سرمایه »

های آن صرفنظر میهای بازار جهانی و پیچ و خمنهادهفرسای پیشی جانچرخه»

« العادهمهمالتی خارق»ای را از لحاظ نظری به کند. لوکزامبورگ انتخاب چنین گزینه

خشیدن به نقش بازار و تشبیه کرده بود. اساس اختالف با مارکس در حقیقت اولویت ب

ی سرمایه است. در منظر مارکس این بازار فرایند گردش در روند بازتولید گسترده
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ای در روند تولید و بازتولید «وهله»آید و نه برعکس. بازار دنبال تولید میاست که به

سرمایه است. بدین منظور، مارکس کل تولید اجتماعی را صرفاً به دو بخش تقسیم 

 یکم تولید ابزار تولید، و دوم تولید ابزار مصرف.کند: می

کند. این نه داری بازار و مصرف کنندگان خودش را نیز تولید میتولید سرمایه

ی تولیدات خویش است. این کنندهدار که خود سرمایه است که مصرفسرمایه

اند و رسخورند، بلکه آهن را تولید فوالد به مصرف میاشخاص نیستند که آهن را می

ی ثابت که دائماً درحال ی سرمایهشدهآالت. بخش مصرفتولید فوالد را ماشین

است. مصرف بارآور بدان معناست که سرمایه خودش « مولد»گسترش است مصرفی 

تواند بدون میانجیگری بازار خریدار و مشتری اصلی تولید است. لذا ارزش اضافی می

چه بهسان آنگردش به»قول مارکس: ردد. بهی بازتولید گطورمستقیم وارد عرصهبه

ی بورژوایی پدیدار می گردد، فقط تا هنگامی موجودیت دارد طور بالفاصله در جامعه

لذا وجود بالفصل آن ظاهری بیش نیست. گردش …که دائماً مورد وساطت قرار گیرد

وجود خارجی روندی است که در پشت سر آن در جریان است. یعنی گردش به 

کند. بازگشت گردش های مبادله را برنشانده و تولید میگردد که ارزشبازمی کنشی

ی گردش در نهاد خود ( پس عرصه۲۵۱)گروندریسه « اش.عنوان زمینهبه تولید به

فرآیند « سازیخود سرنوشت»ای است در کند بلکه وهلهاصل بازآفرینی را حمل نمی

ارزش « تحقق»ی مهم است که عرصهآفرینی. کل معضل جلد دوم اثبات این ارزش

اضافی در اساس نه به بازار که به تولید وابسته است. اما لوکزامبورگ اصرار داشت که 

تواند جهت انباشت مستقیماً به تولید اش، نمیارزش اضافی صرف نظر از شکل مادی»

رکس ( اما پاسخ ما۸۶« انباشت سرمایه« ) »منتقل گردد بلکه ابتدا باید متحقق شود.

ها اساساً میضروری نیست که ابزار تولید فروخته شوند. آن»روشن و واضح است: 

های پدیداری تولید جایگزین کردن صورتبندی« توانند از نو وارد تولید جدید گردند.

جا حرکت از بازار و اشکال تحقق ارزش اضافی، جای ذات آن و از آنداری بهسرمایه

ی ثابت است که بخش اعظم ارزش اضافی مادی سرمایه کند که این اندامفراموش می

بلعد. بنابراین تقسیم اندام ارگانیک سرمایه به ثابت و متغییر، و اولویت اولی بر را می

 .نیست« تکنیکی»ای صرفاً دومی، مسأله
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دلیل نفوذ اندیشه به ذات چنین روابط تضادمندی است که نمودارهای دقیقاً به

ی گردش، حرکت انباشت سرمایه را در های عرصهشاخ و برگ، با حذف «۲سرمایه »

ترسیم می کنند. اما این « آلایده»داری ی سرمایهاش، در یک جامعهبنیاد ساده

ی نظری به واقعیت وجودی سرمایه و روند بازتولید آن ی ایده آلی در عرصهنهادهپیش

را مقابل تجرید تئوریک « واقعیت»که لوکزامبورگ که کند درصورتیادراک حاصل می

رسد که انباشت سرمایه ی بازار به این نتیجه میقرار داده بود، با درجازدن در عرصه

ی اول ناشی از ی درونی دو بخش تولیدی نیست بلکه در درجهرابطه»مبتنی بر 

( ۲۹۷جا )همان« داری پیرامونی است.داری و غیر سرمایهروابط بین }جوامع{ سرمایه

داری داری و پیشاسرمایهدیگر، روند انباشت ماحصل مبادله بین تولید سرمایهبه بیان 

داری را به خارج از کار و است. این نتیجه گیری فاحش تئوریک، تضاد اساسی سرمایه

بایست لوکزامبورگ را به ای منطقاً نمیگیریکند. آیا چنین نتیجهسرمایه منتقل می

ی جهانی منتهی پیرامونی علیه سرمایههای ملی جوامع تشخیص اهمیت جنبش

ورزید هایی، تأکید میکرد؟ اما لوکزامبورگ با نفی خصلت انقالبی چنین جنبشمی

های ی جهانی موفق به جذب جوامع پیرامونی گردد، تعارضکه سرمایهکه پیش از آن

رسد که پرولتاریای انقالبی سرنگونش میداری به چنان اوجی میی سرمایهجامعه

کند، نه واقعیت چه لوکزامبورگ جایگزین روش دیالکتیکی میکند. پس در نهایت آن

 .است« ی انقالبیاراده»و نه تئوری، بلکه 

ای دار یا سرمایهمارکس، مفهوم سرمایه را نه از شخص سرمایه« قدرت تجرید»اما 

کند. دقیقاً پی بردن به کنه همین استخراج می« نفس سرمایه»خاص بلکه از 

داری را ی تولید سرمایهی تجریدی است که درعین حال وجه مشخصهسرمایه

ست که جلد دوم سرمایه تداوم منطقی و واقعی جلد کند. واقعیت امر اینفهم میقابل

را که « انباشت سرمایه»ی هشتم و نهایی جلد اول، روند اول است. مارکس در پاره

د، مستدل ساخته بود که فرآیند گردمی« انباشت بدوی سرمایه»همچنین شامل 

ی سرمایه»تواند درنهایت به انحصار سرمایه در دست یک تراکم و تمرکز سرمایه می

مارکس در « گوییپیش»منجر گردد. این « شرکت انحصاری واحد»و یا یک « واحد

ی سوم قرن بیستم به به واقعیت تبدیل شد. رکود اقتصادی دهه« تئوری»عصر ما از 
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داری دولتی منجر شد. ظهور فاشیسم که ی جهانی به سوی سرمایهایهگرایش سرم

ویژه ی کامل بر بازار جهانی بود، بهبعضاً نشانگر تمایل یک دولت واحد برای سلطه

ی دگردیسی روسیه به یک شرکت انحصاری واحد و تمرکز دولتی سرمایه، نظریه

ری دولتی، طرح ترسیمی داسان سرمایهرا متبلور ساخت. بدین ۲تجریدی سرمایه 

ی اجتماعی است را که شامل دو طبقه« بسته»داری ی سرمایهمارکس از یک جامعه

 .ی مباحث نظری به هستی بالفعل مبدل ساختاز عرصه

 «سرمایه»ی نگارش درچرخه« قدرت تجرید». 3

رو قدرت تجرید فرد سزایی بر ناتوانی اندیشه و ازایناین فشار جسمی تأثیر به»

« گوید، تفکر ناب یا وجود ناب یا نابودگی همانندند.طور که هگل میارد. چون هماند

 (۳۱:۲۲۰)مجموعه آثار 

به انگلس نوشته بود.  ۱۸۶۰نوامبر  ۲۸ای است که مارکس در گفتاورد باال در نامه

های گوناگونی که در نهایت موجب مرگ زودرس او نگرانی مارکس این بود که بیماری

جا قدرت تجرید او را ازبین ببرد. به گواهی دستنویسکار تئوریک و از آنشد، توان 

هایی که از او برجای مانده، مارکس حتی در اوج بیماری از پژوهش، تلخیص و 

ی جلد طور که انگلس در دیباچهداشت. اما همانبرداری و نگارش دست برنمیگزینه

غم پژوهش بدون وقفه، در بسیاری ر( به۲:۸۵دهد )سرمایه توضیح می« سرمایه»دوم 

ویژه جلدهای ، به«سرمایه»از موارد شدت بیماری به حدی بود که کار مشخص روی 

ی کلیدی نه بر آید، نکتهی مارکس برمیکرد. چنانچه از نامهدوم و سوم را متوقف می

است. پس پرسیدنی است که جایگاه این « قدرت تجرید»انتها بلکه سر تحقیق بی

 تجرید در نزد مارکس چیست؟قدرت 

« سرمایه»های نویسکه مارکس مشغول نگارش پیش، موقعی۱۸۶۲در تابستان 

رود. بهانگاشت، به مالقات او میمارکس می« پیرو»بود، فردیناند السال که خود را 

(، السال که ۱۸۶۲ی ژوییه ۳۰کند )ای به انگلس بازگو میطوریکه مارکس در نامه

پروراند، از بسیاری می« انقالبی»های اش نقشهپندارد و در مخیلهل میخود را مرد عم

شدت برآشفته نامیده بود، به« بناپارتیست روشنفکر»واکنش مارکس که او را یک 

کند که توان قدری انتزاعی فکر میکند که مارکس بهشده و با خشم بسیار ابراز می
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( به ۱۸۶۷( انتشار جلد اول سرمایه )۴۱:۳۸۸فهم امور سیاسی را ندارد. )مجموعه آثار 

های متعدد و متفاوتی روبرو شد. برخی او را ماتریالیست و برخی آلمانی با واکنش

بینانه و برخی متافیزیکی خواندند. برخی نامیدند، برخی تفکر او را واقع آلیستایده

راستی این فیلسوف روش او را قیاسی و برخی استقرایی ارزیابی کردند. پس به

اش هم کند و روشآلیستی که هم عینی و هم ذهنی فکر میماتریالیستِ ایده

نه به چنین پرسشی است کیست؟ پاسخ صریح و عاجال« سنتزی»و هم « تحلیلی»

 .ابداً مجاز نیست. پس بررسی کنیم

اند که چون خود مارکس جلد دوم و پژوهان مدعی شدهامروزه شماری از مارکس

است. « ناقص»و حتی « ناتمام»را تکمیل نکرد، مارکسیسم مارکس « سرمایه»سوم 

ران برخی درصدد تجدیدنظر در تئوری ارزش او هستند و برخی دیگر نافی تئوری بح

انگلس بود و سپس « سرمایه»او. درست است که ویراستار جلدهای دوم و سوم 

جلد  ۳در « های ارزش اضافیتئوری»را زیر عنوان « تاریخ تئوری»کائوتسکی بود که 

منتشر کرد. اما این درست نیست که به این بهانه سپهر اندیشگی مارکس را ناتمام 

را جایگزین جامعیت فکری او کنیم. این یک « کرانپژوهش بی»که بخوانیم. بدتر آن

وجه منکر آن نیست که مارکس تا هیچادعا نیست بلکه نظر خود مارکس است و به

بود. این نه فقط شامل جلد دوم و سوم، « سرمایه»آخر عمر مشغول کار دایم بر روی 

ه شود. شاهد این امر تغییرات مهمی است کویژه جلد اول سرمایه نیز میبلکه به

ورزد که تمام کند، تا جاییکه تأکید میمارکس به متن فرانسوی جلد اول وارد می

باید بر اساس متن فرانسوی انجام شود. حتی در اواخر های بعدی میها و ترجمهچاپ

که مارکس تاحدی احساس تر از دو سال پیش از مرگش، زمانی، کم۱۸۸۱سال 

د دوم بود، به ناشر آلمانی که قصد کرد و مشغول تکمیل و تنظیم جلبهبودی می

باید روی آن کار دهد چون هنوز میرا داشت پاسخ منفی می ۱تجدید چاپ سرمایه 

دسامبر  ۱۳کند و در حال حاضر فرصت چنین کاری را ندارد. )نامه به دانیلسون، 

دهد، روش گونه که مارکس توضیح می( البته همان۴۶:۱۶۰، مجموعه آثار۱۸۸۱

چه خودش ی متن تفاوت دارد. بنابراین شکی نیست که چنانش ارایهتحقیق با رو



 کارل مارکس یشناسخوانش و روش 534 

ها ی آنبندی و چه در سبک ارائهجلد دوم و سوم را آماده چاپ می کرد، چه در فصل

 .کردتغییرات بسیاری وارد می

بود و « سرمایه»ای صبور بود. انگلس بیصبرانه درانتظار اتمام مارکس نویسنده

رفت. شاید آورد که کار را تمام کند. اما مارکس زیر بار نمیمرتباً به او فشار می

دو آشنایی دارند بدانند که انگلس موقعی کل هایی که تاحدی با مکاتبات بین آنآن

خواهی و ویرایش ی چاپ شده بود و مارکس جهت نظرجلد اول را دید که آماده

این عادت بود که آثارش کرد. مارکس بر ، فصول کتاب را برای وی ارسال می«نهایی»

به  ۱۸۶۵ی ژوییه ۳۱شدن به انتشار نرساند. او در نامه ای که در را قبل از کامل

نظر در این است که صرف« سرمایه»شود که وجه امتیاز نویسد، مدعی میانگلس می

را « سرمایه»دارد که است و سپس ابراز می« کامل هنری»از هر کمبودی، یک اثر 

( همچنین به خیرخواهانی ۴۲:۱۷۲)مجموعه آثار « روی خود دارد. در کلیتش پیش»

کند که صبرانه درانتظار جلد دوم بودند ابراز میکه بالفاصله بعد از انتشار جلد اول بی

)نامه به « ی کامل است.خودی خود یک مجموعهبه»منتظر نمانند چون جلد اول 

کند که س حتی تأکید می( مارک۴۲:۴۴۹، مجموعه آثار ۶۷اکتبر  ۲۱کوگلمان 

تغییر »گرایش نزولی نرخ سود که در جلد سوم تشریح شده نیز در همان جلد اول، از 

 ۳۰ی بسیار مفصلی به انگلس در منتج شده است. او درنامه« در ترکیب سرمایه

کند، پس از توضیح را تشریح می« سرمایه»ی ساختمان کل که چکیده ۱۸۶۸آوریل 

مغزان کل اقتصاد ترین پیروزی بر خشکمهم»عنوان د از آن بهگرایش نزولی نرخ سو

 (۴۳:۲۴کند. )مجموعه آثار یاد می« سیاسی تاکنونی

موکول کرده بود « سرمایه»را که به کتاب آخر « تاریخ تئوری»مارکس حتی اهّم 

ی کتاب ی چاپ اول با مقایسهکند. او در دیباچهطور فشرده منظور میدر جلد اول به

های مربرط به قسمت»دهد که توضیح می« سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی»ر با حاض

ی اثر قبلی در های ارزش و پول را کامالً حذف کرده است. اما خوانندهتاریخ تئوری

)سرمایه « ها خواهد یافت.های فصل اول منابع جدیدی را درمورد آن تئوریپاورقی

لد ۳را در مجموع به « سرمایه»مان ( به یاد داشته باشیم که مارکس ساخت۱:۸۹

شد که او در ابتدا قصد تقسیم کرده بود. جلد اول کتاب اول و کتاب دوم را شامل می

ها را داشت. جلد دوم، کتاب سوم و جلد سوم، شامل کتاب چهارم انتشار همزمان آن
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شده نامیده « سرمایه»چه امروز جلد اول و دوم بود. بنابراین آن« تاریخ تئوری»یا 

ی مارکس به است، در اصل اجزای یک جلد واحد هستند. )نگاه کنید به نامه

طور که مارکس ( وانگهی، همان۴۲:۳۲۹، مجموعه آثار ۱۸۶۶اکتبر  ۲۵کوگلمان، 

عکس آغاز کرد. یعنی ابتدا با را کامالً به« سرمایه»دهد، او نگارش خودش توضیح می

و نهایتاً جلد اول. )نامه « جلد دوم»و « جلد سوم»شروع کرد و سپس « تاریخ تئوری»

( گفتنی است که آخرین ۴۵:۲۸۷، مجموعه آثار ۱۸۷۷نوامبر  ۳به زیگموند شوت، 

 بود« سرمایه»فصلی که مارکس به قلم کشید، فصل یکم جلد اول 

بار دیگر از خود مارکس کمک بگیریم. اجازه دهید برای تأیید این دعاوی یک

که بقول (، زمانی۱۸۶۱–۶۳« )سرمایه»های نویسمارکس در حین نگارش پیش

ترین دستاوردهایش را با انگلس ساعت مشغول کار بود، یکی از مهم ۱۲خودش روزی 

کند که اساس تئوری تأکید می ۶۲اوت  ۲گذارد. او در نامه ای به تاریخ در میان می

جلد اول ی را ضمیمهرانت زمین ریکاردو را واژگون کرده است و قصد دارد آن

خود را به فصل چهارم جلد « رانت مطلق»کند. البته او نهایتاً تئوری بدیع « سرمایه»

کند. اما اساس تئوری مالکیت ارضی را در این زمان موکول می« سرمایه»سوم 

کرد، امکان وجودی رانت لحاظ تئوریک ثابت میبایست بهچه میکند. آنپرداخته می

گوید که امکانی ناقض تئوری ارزش باشد. مارکس میکه چنین مطلق بود بدون آن

ها تا کنون درجریان بوده و الینحل مانده از زمان فیزیوکرات« ی تئوریکمجادله»این 

البته مارکس اذعان « گویم وجود دارد.که من میست درحالیریکاردو منکر آن»است. 

های مهم نهادهشناسی و فیزیولوژی پیشدارد که علوم جدیدی چون شیمی، زمین

ها را تا آخر عمر ادامه ی عمیق و دقیق آنباشند، علومی که او مطالعهکشاورزی می

کند. ریکاردو فرق ارزش و قیمت را مخدوش می»داد. اما بحث مارکس این است که 

داشت، محصوالت کشاورزی همواره چه رانت مطلق وجود میاو معتقد است که چنان

ها فروخته ی آنرسیدند چراکه فراتر از هزینهه فروش میها بمازاد بر ارزش آن

کند. لذا او وجود اند. چنین امری قانون بنیادین }اقتصاد سیاسی{ را واژگون میشده

پذیرد. اما این را می (differntial)رانت مطلق را رد کرده و فقط رانت تفاضلی 
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اسمیت برگرفته شده اساساً  ها که از آدامی آنیکسان گرفتن ارزش کاالها با هزینه

 «غلط است.

پرورانده شده و « سرمایه»بنیان تئوری ارزش، سود و قیمت مارکس در جلد اول 

ی ثابت و متغیر ریشه بسته و تقسیم آن به سرمایه« ترکیب ارگانیک سرمایه»در 

ی «کل سرمایه»است. هرجا صحبت از سرمایه باشد، برای وضوح تئوریک، همواره 

کشی در میان باشد، صحبت از د نظر است. هرجا سود، قیمت یا نرخ بهرهاجتماعی م

های ی نظری که حاصل الیهنهادهی این پیشواسطهاست. درحقیقت به« میانگین»

متعددی از تجرید است مارکس در عین حال وجود ارزش اضافی را به اثبات 

از « سرمایه»ست که جا صحبت از این نیرساند. به اصل موضوع برگردیم. دراینمی

ویژه درمورد مالکیت ارضی در که مارکس از پژوهش، بهابتدا حاضر و آماده بود یا این

ی مارکس صرفاً روسیه و ایرلند دست کشید. بحث حاضر در این است که آیا اندیشه

پژوهشی »گردد و با وساطت می« کرانای بیپروژه»سان و به« خطی مستقیم»روی 

شود و یا کلیتی جامع است؟ آیا روش مارکسی صرفاً با ل میتکمی« انتهابی

شود و یا گری علوم تجربی و مطالعات آمپریک به درک حقیقت واصل میمیانجی

ی سازد؟ آیا اساساً رابطهی ادراک سرشت واقعیت میرا واسطه« قدرت تجرید»

س منفی فهم است؟ پاسخ مارکاجتماعی انسان با انسان بدون وساطت تجرید قابل

 است!

 نزد مارکس« قدرت تجرید»مفهوم . 4

ها با کار ی ارزش در این است که انسانطور که مشاهده کردیم شالودههمان»

عنوان کنند و در چنین شکلی بهعنوان کاری یکسان و عام ارتباط برقرار مییکدیگر به

اجتماعی  کاری اجتماعی. این همانند کلیت تفکر انسانی، یک تجرید است و روابط

ها ها فقط تا جایی واجد هستی است که از تفکر و قدرت تجرید آنبین انسان

 (۳۰:۲۳۲، مجموعه آثار ۱۸۶۱–۶۳های نویس)دست« برخوردار شده باشد.

ی مفاهیمی شدههای انباشتهزبان مارکس واضح و روشن است به شرطی که الیه

بی کنیم. تئوری ارزش مارکس را که پس از او در ذهنیت ما رسوب کرده است الیرو

توان با کاالی دو مبادله فهم نیست. کاالی یک را نمیبدون قدرت تجرید اساساً قابل
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ها را با یک واحد معین، یا با یک چیز سوم، با ساعات معینی از کرد مگر هردوی آن

چیز ی مارکس، این دیدهگیری کنیم. بهاندازه« نماد»عنوان یک کار اجتماعاً الزم به

عنوان یک مفهوم موجودیت دارد چرا که مبین یک رابطه فقط در ذهن، به»سوم 

« طورکلی امکان برقراری موجودیت روابط به وجود تعقلی بستگی دارد.است؛ به

های ارزشی هایمان کاالها را به نماد( پس هرگاه در حساب و کتاب۱۴۳)گروندریسه، 

کنیم، از وجود مادی و تمام ادالتی تثبیت میهای مبعنوان ارزشها را بهتبدیل و آن

ایم. یک جنس مصرفی در وجود و خصوصیات ها تجرید کردهکیفیات طبیعی آن

هنگام مادی خود قابل مبادله با سایر اجناس مصرفی دیگر نیست. بدیهی است که به

 دادوستد عمالً به یک میانجی واقعی نیاز است تا به آن تجرید فعلیت ببخشد.

ترین شکل دادوستد نیز گوید که چنین توان تجریدی حتی در بدویس میمارک

بومیان ساحل غربی افریقا را مثال  ۱۸۵۷–۶۱های نوشتهموضوعیت دارد. او در دست

در ابتدا یک قالب آهن همچون پولی واقعی »ها: سازد که در میان آنزده و عنوان می

ها کماکان سعی داشتند که ارزش آن آل مبدل شد. اماها به پولی ایدهبود که بعد

جا که درحین دادوستد دریافتند که ارزش آهن در را حفظ کنند. اما از آنقبلی آن

آل بخواهد ارزش خود را چه یک قالب آهنِ ایدهبرابر طال و غیره متغیر است، چنان

های آهن گردد. این یک روش باید معرف مقادیر متفاوتی از کمیتحفظ کند، می

)مجموعه آثار « کند.ها را تصدیق میی محاسبه است که قدرت تجرید آنچیدهپی

۲۹:۲۲۳) 

که با کاالیی دیگر یک کاال پیش از آن»ترین شکل مبادله پس حتی در بدوی

باید به ذهن و زبان مبادله انتقال پیدا کند. )قالب }آهن{ صرفاً مبادله شود، می

ای صرفاً با وساطت تجرید نمودی رابطهطور که هر موجودیتی مجازی دارد همان

کند که یک ( مارکس تأکید می۱۴۲)گروندریسه « کند.خاص یافته و فردیت پیدا می

شرط وجودیش ادراکی عمومی است که پیش« اجتماعی»تجرید ارزشی، تجریدی 

است. پس درواقع این تجرید معرف روابطی اجتماعی است. در این روابط اجتماعی، 

کند، یعنی در عی یا ارزشی یک کاال از هستی مادی آن فاصله پیدا میوجود اجتما

این دوگانگی در ایده در تداوم خود به »شود. ذهن از موجودیتی دوگانه برخوردار می
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سازد؛ از سویی یک رسد که در فعل مبادله، کاالیی دوگانه را نمودار میجایی می

را « پول»چه ( چنان۱۸۵جا مان)ه« محصول طبیعی و از سوی دیگر ارزش مبادله.

فرض کنیم، خود آن نماد نیز موجودیتی دوگانه پیدا می« نماد اجتماعی»مثابه آن به

صرفاً کاالهایی را به »ی مبادله. این پول عنوان واحد سنجش و هم وسیلهکند، هم به

ماعی آل هم در ذهن فرد و هم در مفاهیم اجتوجهی ایدهاندازد که قبالً بهگردش می

گری ذهن های مبادله با میانجی( ارزش۱۸۷جا )همان« به پول استحاله یافته باشند.

شوند، یعنی به وجهی ی متفاوت مبدل میهای مبادلهبه مقادیر معینی از ارزش

گیرد که گردند. بنابراین مارکس نتیجه میآلی برنشانده شده و با یکدیگر برابر میایده

طوری ایده آل به پول تبدیل شده باشند است که با پول مبادله هکه بها پس از آنکاال

 (۱۹۳جا یابند. )همانشده و به پول واقعی استحاله می

نیست. « سرمایه»نیز « گروندریسه»نیست و « سرمایه»هنوز « پول»اما 

رسد. به پایان می« سرمایه»شود و با فصل شروع می« پول»با فصل « گروندریسه»

« ارزش»ی جداگانه و کوتاهی زیر عنوان دستنوشته« گروندریسه»های مارکس در انت

ی این شود. اولین جملهی آن آغاز میو سرشت دوگانه« کاال»کشد که با را به قلم می

را « سرمایه»سازد که باید با این قسمت شروع کرد. لذا مارکس نوشته خاطرنشان می

تجسم فوران خودانگیختگی خالقیت « سهگروندری»که کند. با اینآغاز می« کاال»با 

ی اوست، ده سال دیگر کار الزم داشت تا به ذهنی مارکس و شمولیت افق اندیشه

شکل »طور که در ابتدای این گفتار ابراز شد، کاال تکامل پیدا کند. همان« سرمایه»

 طورداری است. آنروابط اجتماعی تولید سرمایه« جامعیت انتزاعی»و معرف « سلولی

هگل است و در مسیرش » وجود در خود»سلول همان »دهد: که انگلس توضیح می

شود؛ یعنی به یک منتهی می» ایده»همان فرآیند هگلی را طی کرده و درنهایت به 

 (۴۰:۳۲۵، مجموعه آثار ۱۸۵۸ژوییه  ۱۴)نامه به مارکس، « ارگانیسم معین کامل.

ری، تفکیک و تعارض درونی و دابه بیان دیگر، از سرشت سلولی تولید سرمایه

ی پسا ی جامعهتوان به مفهوم سرمایه بلکه نفی آن، به ایدهتنها میسیر انکشاف آن نه

دقت دنبال کنیم؛ یکم در می را به« سرمایه»داری رسید. چنانچه فصل اول سرمایه

 سرشت در –عنوان جنس مصرفی و ارزش به –ی کاال یابیم که سرشت دوگانه

 «سرمایه» اتمام محضبه مارکس. دارد ریشه است آن محصول کاال که کاری یدوگانه
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 کار و مشخص کار –ی کار کند که سرشت دوگانهمی تأکید انگلس به ای نامه در

فهم کل »کند که می اضافه سپس و است کتاب نکات ترین مهم از یکی – انتزاعی

( در ابتدای کتاب ۴۲:۴۰۰، مجموعه آثار ۶۸اوت  ۲۴« )مسائل به این بستگی دارد.

من اولین کسی هستم که این سرشت دوگانه»دهد که ( توضیح می۱:۳۲« )سرمایه»

« ام.ی کاری که در کاالها نهفته است را نشان داده و نقادانه مورد سنجش قرار داده

ای است که ما را به ورای ایده« ایوهله»دوم، قسمت نهایی فصل یکم کتاب حاوی 

های ترین کاستیکند که یکی از مهمبرد. مارکس تشریح میداری میجامعه سرمایه

ویژه ارزش ی تحلیل کاالها، و بهواسطهاقتصاد سیاسی کالسیک در این است که به

کند که ارزش را به ارزش مبادله تبدیل می« شکل ارزش»ها، هرگز قادر به کشف آن

و ریکاردو نیز نسبت به شکل ترین نمایندگانش، آدام اسمیت نشده است. حتی مهم

عنوان چیزی خارجی را در ارتباط با سرشت خود کاال بهاند و آنتفاوتارزشی بی

 .ارزیابی می کنند

ی ترین شکل شیوهترین و همچنین جامعشکل ارزشی محصول کار انتزاعی»

ی معین همین خاطر به این روش تولیدی مهر یک شیوهداری است. بهتولید سرمایه

زند. بنابراین چنانچه دچار این اشتباه لید اجتماعی را که خصلتی گذرا دارد میتو

اجبار از ی طبیعی و ازلی تولید اجتماعی برآورد کنیم، بهعنوان شیوهرا بهشویم که آن

جا شکل کاالیی و انکشافش به شکل پولی و ی شکل ارزشی و از آنوجه مشخصه

ی ( شکل ارزشی محصول کار، مشخصه۱۷۴جا )همان« ایم.ای غفلت کردهسرمایه

کند و نه فرآیند تولیدی بر انسان سروری می»صورتبندی اجتماعی است که در آن 

ی معینی از تعاون انسان ( این شکل در حقیقت معرف نحوه۱۷۵جا )همان« عکس.به

 کند. این شکلای زنده حکمروایی میبا انسان است که در آن عینیتی مرده بر سوژه

ها به ی بین خود انسانمعنی نشانگر یک باژگونگی است که در آن رابطهنامعقول و بی

ی پرسد: این خصیصهشود. مارکس میی بین اشیا ظاهر میشکل موهوم رابطه

از خود همین »دهد که گیرد؟ و صریحاً پاسخ میسحرآمیز از کجا سرچشمه می

ا و خودگردان شده و در شکل و جا محصول کار خود انسان، خودکفدر این« شکل.
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گردد. این یعنی ها میی اجتماعی انسانشمایل اسرارآمیز کاالیی، میانجی رابطه

 (۱۶۶جا )همان« ی اجتماعی بین اشیا.ی مادی بین اشخاص و رابطهرابطه»

کند، های فراروی از سرمایه را فراهم میکه مارکس تمام زمینهدرنهایت پس از آن

سازد. او اجتماعی از ای مواجه مییا ایده« نگرورزانه )اسپکوالتیو(»ای هما را با وهل

هایی که آزادانه به اند. این انسانسازد که جامعیت یافتهافراد آزاد و آگاه را مجسم می

اشکال »ها هاست کار می کنند. آناند با ابزار و ادواتی که در اشتراک آنتعاون رسیده

عنوان یک نیروی واحد کار اجتماعی به ا با آگاهی کامل بهمتنوع نیروی کار خود ر

« کل محصول تعاون خیالی ما، محصولی اجتماعی است. …رسانندمصرف می

جا روابط اند. دراین«های مصرفیابژه»( این محصوالت مستقیمًا ۱۷۱جا )همان

 ها در سادگی خود، هم در تولید و هم در توزیع، شفاف و واضحاجتماعی انسان

اند، درعوض تنازع بقا، یکدیگر را تأیید و که از تعارض به تعامل رسیدههستند. افرادی

 .کنندتصدیق می

های دستنوشته»داری و چنانچه بین چنین تصویری از اجتماع پسا سرمایه

چه قابل یابید ابداً متعجب نشوید. آنمارکس وجه تشابهی انکارناپذیر می« ۱۸۴۴

وادعای گسست فلسفی   (Bad infinity)«کران کاذبیب»شک است توسل به یک 

 اش است.مارکس از مبانی فلسفی

صورت مثابه موجوداتی انسانی تولید کرده بودیم. در اینتصور کنیم که به»

 ۱رساند. هرکدام از ما در تولیدش هم خودش و هم فردی دیگر را دوبار به اثبات می

رو در دادم، و از ایندیتم را عینیت میمن در تولیدم، فردیت و سرشت مشخص فر –

ی شیء، نشاِط بردم بلکه در مشاهدهام لذت میروند فعالیتم نه فقط از تجسم زندگی

طوری محسوس قابل ادراک صورت قدرتی عینی که بهفردی آشنایی با شخصیتم را به

، این در استفاده و تمتع تو از محصولم – ۲کردم. و غیرقابل تردید است تجربه می

شد که کار من نیازی انسانی را برآورده کرده، لذت مستقیم و آگاهانه نصیبم می

طبیعت ذاتی انسان را عینیت داده، و شیء درخور نیاز موجود انسانی دیگری را 

کننده عنوان کاملمن میانجی تو و نوع انسان می شدم، و تو مرا به – ۳آفریده است. 

؛ من هم در تفکر و هم در عشق تو تصدیق ردیو بخش ضروری خود تجربه می

آفرید و در نتیجه فعالیت ام، مستقیماً زندگی تو را میبیان فردی زندگی – ۴شدم. می
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« …کردام، سرشت اشتراکی و انسانیِ حقیقی خود را تحقق داده و تأیید میفردی

 (۳:۲۲۷)مجموعه آثار 
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