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( در 2018ی چپ روز گذشته )دوازدهم اوت سمیر امین یکی از متفکران برجسته

از پدری مصری و مادری فرانسوی در  1931پاریس درگذشت. وی سوم سپتامبر 

ی سعید گذشت و در یک مدرسهاش در شهر پورتقاهره زاده شد. کودکی و نوجوانی

در پاریس دانشجو بود و دیپلم علوم  1957تا  1947زبان درس خواند. از فرانسه

گرفت و بعد آمار و اقتصاد خواند. پس از ورود به پاریس امین به  1952سیاسی را در 

حزب کمونیست فرانسه پیوست ولی طولی نکشید که از مارکسیسم شوروی فاصله 

ی باراهنمایی فرانسوا پرو تحت عنوان اولیه ی دکترایش رانامهپایان 1957گرفت. در 

به پایان رساند. « ماندگی: انباشت سرمایه در مقیاس جهانیهای عقبسرچشمه»

های المللی اقتصادیآمدهای ساختاری ادغام بینپی»ی وی سپس به نامهعنوان پایان

 .کرد تغییر «…داریپیشاسرمایه

ی مؤسسه»در  1960ازگشت و تا پس از اتمام تحصیالت درپاریس به قاهره ب

عنوان مشاور وزیر به مالی رفت و تا به 1960کرد. در فعالیت می« مدیریت اقتصادی

ی اقتصادی افریقا به او یک انستیتو توسعه 1963در این مقام باقی ماند. در  1963

ها در در این انستیتو باقی ماند. در طول این سال 1970موقعیت پژوهشی داد که تا 

او را  1970های پواتیر در داکا )سنگال( و پاریس مقام استادی هم داشت. در دانشگاه

دراین مقام باقی ماند که در آن  1980به ریاست این انستیتو منصوب کردند که تا 

به عنوان رییس مجمع جهان سوم در داکا  1980سال از این مقام کناره گرفت و از 

 به کارهای پژوهشی خود ادامه داد.

شکل گرفته بود. در آن  1960و  1950های رادیکالیسم سمیر امین در دهه

ها کسانی چون قوام نکرومه در غنا، جولیوس نایرره در تانزانیا و جمال عبدالناصر سال

ها از افریقای بخش در مستعمرههای آزادیدر مصر به قدرت رسیده بودند و جنبش

چه که بعدها با ها افریقا با آنسال جنوبی تا الجزایر در جریان بود. در این

هاست که المللی پول شد بسیار متفاوت بود و در این سالهای صندوق بینخرابکاری

داری موجود و امپراتوری نام و سرشناس سرمایهعنوان یکی ازمنتقدان صاحبامین به

ی هطور کلی هر استفادشود و دراین راستا از نقد اسالم سیاسی ـ بهشناخته می

محور کوتاهی نکرد. اگر به خالصه کردن دیدگاه سیاسی از مذهب ـ و مارکسیسم اروپا

داری جهانی که در واقع حاکمیت توان گفت که به نظر او سرمایهامین مجاز باشیم می



 

 
 

 سمیر امین 15

اولیگارشی ثر درجهان است موقعیت خود را با ایجاد و حفظ پنج انحصار تداوم 

 بخشیده است:

 کنترل فناوری 

 ل منابع طبیعیکنتر 

 کنترل منابع مالی 

 های گروهیکنترل بر رسانه 

 کنترل بر ابزارهای تخریب جمعی 

از نگاه امین تنها راه رسیدن به توسعه و رفاه انهدام این انحصارهاست. و هر 

گانه را به چالش نگیرد موفق نخواهد شد. وی در کنار اقدامی که انحصارهای پنج

« پیرامون»و « مرکز»انک فقید، امین هم دنیا را به همکارانی چون آندره گوندرفر

هم همانی است که معموالً تحت عنوان « پیرامونی»کند که کشورهای تقسیم می

شوند. نقش کشورهای مطرح می« نیافتهکشورهای توسعه»یا « کشورهای جنوب»

طور مشخص امریکای شمالی، و به« مرکز»پیرامونی تولید برای عرضه به کشورهای 

کشی از منابع طبیعی افریقا، و به قهقرا رفتن نرخ اروپای غربی و ژاپن است. بهره

المللی به زیان تولیدکنندگان مواد اولیه و خام امکان توسعه را مبادله در تجارت بین

 کشی خواهیم بود.گیرد و تنها شاهد تداوم بهرهاز این کشورها می

اً مخالف دیدگاه رسمی بود که مسائل نیافتگی دقیقی توسعهدیدگاه امین درباره

ی کافی در اقتصاد جهانی ادغام دانست که به اندازهافریقا را عمدتًا به این دلیل می

طرز نشده است. در حالی که امین معتقد بود که مشکل اتفاقًا این است که افریقا به

گانه دست باری در اقتصاد جهان ادغام شده است. تا زمانی که انحصارهای پنجزیان

های قرون یابد، کارگاهکردن ادامه مینخورده باقی بماند، فرایند کنونی جهانی

یابند چون قدرت گیرند و گسترش میوسطایی در اغلب کشورهای پیرامونی شکل می

توان گفت که با کاستن از گیرند. درواقع میی شمال را به چالش نمیمسلط سرمایه

 درواقع که –ساس صنعتی در شماری از کشورها سطح واقعی مزدها و انهدام ا

 .است شده بدتر همیشه از انحصاری وضعیت این – داشتند قوی کارگری هایاتحادیه
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ی قطع رابطه»ی آوردهای نظری امین دیدگاه او دربارهترین دستیکی از مهم

ای هکشاناست. امین معتقد بود که کشورهای پیرامونی باید از ادغام بهره« اقتصادی

سازی را اند خود را کنار بکشند، به عبارت دیگر فرایند جهانیکه درگیر آن شده

ای که شماری معکوس کنند. درعین حال او به انزواطلبی اقتصادی معتقد نبود ـ نکته

از رهبران سوسیالیست افریقا به آن باور داشتند، بلکه امین معتقد بود که از موضع 

 ها کرد.ین نوع ادغامضعف نباید خود را درگیر ا

توسعه باید اقتصادشان را با مداخالت مؤثر از دیدگاه امین کشورهای درحال

شود، و گسترش مناسبات تجاری با ای که به دربرده میدولت، کنترل ثروت و سرمایه

دیگر کشورهای پیرامونی مدیریت کنند. به نظر او بخش مالی اقتصاد باید ملی شود و 

های نظارت باشد. رابطه بین قیمته ازمنابع طبیعی هم باید تحتهای استفادشیوه

های جهانی باید قطع شود و باید این کشورها برای رهایی خود از داخلی و قیمت

 المللیبین صندوق جهانی، تجارت سازمان نمونه برای –المللی کنترل مؤسسات بین

 باشد شدهملی صنایع دهایکمبو که هرچه. بزنند دست اقدام به – جهانی بانک و پول

 .ندارند توسعه برای دیگری راه توسعه درحال کشورهای امین نظر به ولی

سال است که در مقابل  40های امین بد نیست اشاره کنیم که در تأیید دیدگاه

رهنمودهای امین، ادعا کردند اگر این کشورها صادرات خود را افزایش بدهند، 

. اموال عمومی و حتی منابع طبیعی را به بخش شان تخفیف خواهد یافتمشکالت

توانستند از بخش مالی اقتصاد خود خصوصی واگذار کردند و تا جایی که می

کردنی باشند. فقر و آمدها عیان تر از آن هستند که کتمانزدایی کردند. پینظارت

ای هم تازههای های اخیر بهانهکند. در سالنداری و نابرابری در این کشورها بیداد می

، ولی سؤالی که اغلب به «ی مدنیجامعه»و « فقر« »حکمرانی خوب»اند. پیدا کرده

گونه ایجاد شده است؟ آن نمی پردازند این است که این فقر گسترده چرا و چه

 حکمرانی خوب یعنی خوب برای کدام گروه و طبقات اجتماعی؟

های ترین بحراناز سرسختداری گرفتار یکی ها هم که نظام سرمایهدر این سال

حل ندارد. ی امین مسائل کنونی در درون این نظام راهتاریخ خود شده است، به گفته

نامید. علت اصلی بحران به می« داری فرتوتسرمایه»داری کنونی را امین سرمایه

تر به بخش مالی است، به سخن دیگر اگر به زبان گمان امین وابستگی هرچه بیش
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های مولد ایجاد آمد فعالیتای پول کمتری در پیطور فزایندهنیم بهپول بیان ک

درآمده است که در واقع « رانت»تری هم به صورت شود و بخش هرروز افزونمی

آمدهای این تحوالت ی جهان است. یکی از پیی سرقت ثروت از بقیهترین شیوهتازه

کاریکاتوری از خویش بدل ی اقتصاد هم این است که دموکراسی غربی به در عرصه

دار سلب مالکیت داری به ضرورت ذات خویش بر یک فرایند ادامهشده است. سرمایه

داری اروپا برای انباشت و گسترش خویش استوار است. از یک نگاه تاریخی سرمایه

داشتند، غیرممکن بود. سوپاب « مازاد»ی جهان که منابع بدون سلطه بر بقیه

انی که درآن دوران در اروپا سلب مالکیت شده بودند امکان اطمینان هم برای کس

 ـ مشخصاً امریکا و تا حدودی استرالیا ـ بود.« دنیای جدید»مهاجرت به 

سلب مالکیت از دهقانان در کشورهای جنوب به گمان امین یکی از مسائل 

اساسی در قرن کنونی است. از همین روست که نقش دهقانان در جنوب برای تعیین 

رنوشت بشر بسیار اساسی است و باید در راستای رسیدن به امنیت غذایی و س

ها کوشید. برای امین چنین دفاع از حقوق بومیو هم« خواریزمین»مخالفت با 

دهد بلکه وجود دهقانان ـ حدود نیمی فقط فرصتی بسیار طالیی ارایه میکشاورزی نه

ری کنونی است. برای امین راه دااز جمعیت جهان ـ هم چالش مهمی برای سرمایه

ای سلب مالکیت از رسیدن به سوسیالیسم این است که در سطح ملی و منطقه

مایت شود، و مطمئن شویم که دهقانان متوقف و از تولیدات کشاورزی بومی ح

های جهانی قطع های داخلی با قیمتی قیمتغذایی دارند و رابطه« امنیت»کشورها 

شده است. اگر بتوانیم در این مسائل موفق شویم نه فقط سلب مالکیت از دهقانان هم 

 به پایان می رسد که کوچ آنها به مناطق شهری هم متوقف خواهد شد.

ی به موافق نبود. این که شورشی پیش بیاید و بعد دورهشامین با انقالب یک

سوسیالیسم »سوسیالیسم آغاز شود از نظر امین غیرممکن است. او به جای این که از 

کرد که راه گذار به سوسیالیسم سخن بگوید بر این نکته تأکید می« 21در قرن 

 طوالنی است.

در دست « ستقلخاطرات یک مارکسیست م»خاطرات سمیر امین با عنوان 

 انتشار است و انتشارات مانتلی ریویو آن را در سال جاری منتشر خواهد کرد.
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های اگرچه از سمیر امین مقاالت زیادی به فارسی ترجمه شده اما کتاب

 منتشرشده از سمیر امین به زبان فارسی تنها شامل این موارد است:

 وثیق، م.  ی غ.ملت عرب: ناسیونالیسم و مبارزه طبقاتی، ترجمه

 .1359 ،داغی، تهرانقرچه

 ی کردن جهان، ترجمهویروس لیبرال : جنگ دائمی و امریکایی

 .1386ناصر زرافشان، تهران: آزادمهر، 

 رانه، تانشر زرافاصن همرجدن، تش یانهر جصدر ع داریهایرمس :

 1382، هآگ

 ی موسی مدرن، ترجمهداری مداری نظریه فرهنگی سرمایهاروپا

 1389عنبری. تهران: علم، 

  
 های انگلیسی و فرانسه:های سمیر امین به زبانکتاب

 1957 , Les effets structurels de l’intégration 

internationale des économies précapitalistes. Une étude 

théorique du mécanisme qui an engendré les éonomies dites 

sous-développées (thesis) 
 1965 , Trois expériences africaines de développement: le 

Mali, la Guinée et le Ghana 
 1966 , L’économie du Maghreb, 2 vols. 

 1967 , Le développement du capitalisme en Côte 

d’Ivoire 
 1969 , Le monde des affaires sénégalais 

 1969 , The Class struggle in Africa 

 1970 , Le Maghreb moderne (translation: The Magrheb 

in the Modern World) 
 1970 , L’accumulation à l’échelle mondiale (translation: 

Accumulation on a world scale) 
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 1970 , with C. Coquery-Vidrovitch, Histoire 

économique du Congo 1880–1968 
 7119 , L’Afrique de l’Ouest bloquée 

 1973 , Le développement inégal (translation: Unequal 

development) 
 1973 , L’échange inégal et la loi de la valeur 

  ,1973Neocolonialism in West Africa]2[  

 1973‹ , Le developpement inegal. Essai sur les 

formations sociales du capitalisme peripherique› Paris: 

Editions de Minuit. 

 1974 , with K. Vergopoulos: La question paysanne et le 

capitalisme 
 1975 , with A. Faire, M. Hussein and G. Massiah: La 

crise de l‘impérialisme 
 1976‘ , Unequal Development: An Essay on the Social 

Formations of Peripheral Capitalism› New York: Monthly 

Review Press. 

 1976 , L’impérialisme et le développement inégal 

(translation: Imperialism and unequal development) 
 1976 , La nation arabe (translation: The Arab Nation) 

 1977 , La loi de la valeur et le matérialisme historique 

(translation: The law of value and historical materialism) 
 1979 , Classe et nation dans l’histoire et la crise 

contemporaine (translation: Class and nation, historically and 

in the current crisis) 
 1980 , L’économie arabe contemporaine (translation: 

The Arab economy today) 
 1981 , L’avenir du Maoïsme (translation: The Future of 

Maoism) 

https://web.archive.org/web/20110927072829/http:/www.marx.org/history/etol/newspape/isj/1974/no070/clenaghen.htm
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 1982 , Irak et Syrie 1960–1980 

 1982 , with G. Arrighi, A. G. Frank and I. Wallerstein): 

La crise, quelle crise? (translation: Crisis, what crisis ?)  

 1984‹ , Was kommt nach der Neuen Internationalen 

Wirtschaftsordnung? Die Zukunft der Weltwirtschaft› in 

‹Rote Markierungen International› (Fischer H. and 

Jankowitsch P. (Eds.)), pp . 89–110 , Vienna: Europaverlag. 

 1984 , Transforming the world-economy ?  : nine critical 

essays on the new international economic order. 

 1985 , La déconnexion (translation: Delinking: towards 

a polycentric world) 
 1988 , Impérialisme et sous-développement en Afrique 

(expanded edition of 1976) 
 1988 , L’eurocentrisme (translation: Eurocentrism) 

 1988 , with F. Yachir: La Méditerranée dans le système 

mondial 
 1989 , La faillite du développement en Afrique et dans 

le tiers monde 
 1990 , with Andre Gunder Frank , Giovanni 

Arrighi and Immanuel Wallerstein: Transforming the 

revolution: social movements and the world system 
 1990 , Itinéraire intellectuel; regards sur le demi-siècle 

1945-90 (translation: Re-reading the post-war period: an 

Intellectual Itinerary) 
 1991 , L’Empire du chaos (translation: Empire of chaos) 

 1991 , Les enjeux stratégiques en Méditerranée 

 1991 , with G. Arrighi, A. G. Frank et I. Wallerstein): Le 

grand tumulte 
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 1992‹ , Empire of Chaos› New York: Monthly Review 

Press. 

 1994 , L’Ethnie à l’assaut des nations 

 1995 , La gestion capitaliste de la crise 

 1996 , Les défis de la mondialisation 

 1997‹ , Die Zukunft des Weltsystems. 

Herausforderungen der Globalisierung. Herausgegeben und 

aus dem Franzoesischen uebersetzt von Joachim Wilke› 

Hamburg: VSA. 

 9971 , Critique de l’air du temps 

 1999« , Judaism, Christianity and Islam: An 

Introductory Approach to their Real or Supposed Specificities 

by a Non-Theologian» in «Global capitalism, liberation 

theology, and the social sciences: An analysis of the 

contradictions of modernity at the turn of the millennium» 

(Andreas Mueller, Arno Tausch and Paul Zulehner (Eds.)), 

Nova Science Publishers, Hauppauge, Commack, New York 
 1999 , Spectres of capitalism: a critique of current 

intellectual fashions 
 2000 , L’hégémonisme des États-Unis et l’effacement du 

projet européen 
 2002 , Mondialisation, comprendre pour agir 

 2003 , Obsolescent Capitalism 

 2004 , The Liberal Virus: Permanent War and the 

Americanization of the World 
 2005 , with Ali El Kenz, Europe and the Arab world; 

patterns and prospects for the new relationship 
 2006 , Beyond US Hegemony: Assessing the Prospects 

for a Multipolar World 
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 2008 , with James Membrez, The World We Wish to 

See: Revolutionary Objectives in the Twenty-First Century 
 2009‹ , Aid for Development› in ‹Aid to Africa: 

Redeemer or Coloniser?› Oxford : Pambazuka Press 

 2010‹ , Eurocentrism – Modernity, Religion and 

Democracy: A Critique of Eurocentrism and Culturalism› 2nd 

edition, Oxford: Pambazuka Press]5[  

 2010‹ , Ending the Crisis of Capitalism or Ending 

Capitalism?› Oxford: Pambazuka Press 
 2010‹ , Global History – a View from the South› 

Oxford: Pambazuka Press 
 2011‹ , Maldevelopment – Anatomy of a Global Failure› 

2nd edition, Oxford: Pambazuka Press 
 2011‹ , Imperialsim and Globalization ›  : Monthly 

Review Press 
 2013‹ , The Implosion of Contemporary Capitalism ›  :

Monthly Review Press 
 2016‹ , Russia and the Long Transition from Capitalism 

to Socialism›: Monthly Review Press 
Modern Imperialism, Monopoly Finance Capital, and 

Marx’s Law of Value: Monthly Review Pres 
  

http://fahamubooks.org/
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ی اقتصادی و از نویسندگان پردازان توسعهترین نظریهسمیر امین از سرشناس

داری بود، و سهم بزرگی در ی سوسیالیست، ضد امپریالیست و ضد سرمایهبرجسته

ویژه ی مخرب امپریالیستی و سرمایه در جهان، بههاای سیاستتوضیح، تشریح و افش

دهی های اخیر نیز در سازمانداشت. در سال« جهان سوم»در کشورهای به اصطالح 

ناپذیری طور خستگیالملل جدیدی، به، و تالش برای ایجاد بین«های اجتماعیفوروم»

 فعال بود.

ی زمانی بیش از نیم قرن به مسائل های او در پهنهها و سخنرانیانبوه نوشته

داری و ی کشورهای پیشرفته سرمایهگوناگون اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در زمینه

کشورهای متعدد آسیایی، افریقایی و امریکای التین و خاورمیانه، طبیعتاً عاری از 

ای های از نظریهها در پارههای عمده، نیست. در طول این دههتناقض، و گاه تناقض

ی خود باقی های اولیهای موارد بر سر همان باوری خود تجدیدنظر کرد و در پارهاولیه

ماند. بنیان تفکر او مارکسیستی بود. هم به مارکس و هم به لنین باور داشت، اما با 

ها مسئله. البته، خود را نیز به نظرات آنهای خاص، و گاه نه چندان بیبرداشت

 کرد.محدود نمی

ی مرتبط ها پرداخته، به چند جنبههای گوناگونی که امین به آنان مقولهاز می

شدن سرمایه، و دورنمای نیافتگی، امپریالیسم و جهانیتوان اشاره کرد: توسعههم میبه

 سوسیالیستی.

 نیافتگیتوسعه

 داشت قرار «وابستگی» هاینظریه ی اقتصادی او که در چارچوب ی توسعهنظریه

 این نوشتن برای ازقضا. نکرد تغییری زمان طول در محدود بسیار یتغییرات با

قالب بهمن ان زمان در قبل سال چهل درست که ایکتابچه به جمله از یادداشت

مراجعه  [1]های وابستگی و ازجمله نظرات سمیر امین نوشته بودم،ی نظریهدرباره

مشاهده نبود. اساس های قدیم و بَعدش قابلکردم، و تفاوت چندانی میان نظریه

)در مقابل « مکتب جدید وابستگی»پردازان نظریهی امین، نظیر دیدگاه دیگر نظریه

ی امپریالیستی، امکان که پیروانش ضمن درک اثرات سلطه« مکتب قدیم وابستگی»

ی کنندهبازدارنده و منحرف دیدند( بر نقشهای زیرسلطه را ممکن میی کشورتوسعه

https://pecritique.com/2018/08/28/%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/#_edn1
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و تصاحب  ی سلطه میان مرکز و پیرامون )متروپل و قمر(،ی خارجی، رابطهسرمایه

 استوار بود.« مازاد اقتصادی»

داری سرمایه»ی سلطه را استقرار نظامی جدید تحت عنوان ی رابطهامین نتیجه

داریِ سرمایه»دید که تفاوت بسیاری با تحول های تحت سلطه میدر کشور« اقماری

مون های متنوعی در پیرا«رفتپس»دارند. به نظر امین این الگوی توسعه که با « مرکز

« انحراف»المللی به شکل نابرابر، سبب سه شدن بینهمراه بود، در رابطه با تخصصی

های صادراتی، رشد بیش از حد بخش سوی فعالیتدر این کشورها شد: انحراف به

خدمات، و فعالیت در بخش صنایع سبک. جزئیات بسیاری در این الگو و دیگر نظرات 

ها در این مختصر ست که امکان پرداختن به آنی اقتصادی هی توسعهامین در زمینه

 نیست.

ی انحرافی، ضمن طرح بسیاری نیافتگی و یا توسعهی توسعهطور خالصه نظریهبه

ی خارجی ی کشورهای تحت سلطه و موانعی که سرمایهها در فرایند توسعهاز واقعیت

ل خارجی، به موانع جانبه بر عاموجود آورده، با تأکید یکدر راه پیشرفت و توسعه به

های عامل ی جنبهعالوه همهتوجه ماند. بهتوجه یا کمی این کشورها بیدرونی توسعه

های منفی و هم هم جنبه« تخریب»کرد. خارجی را منفی و مخرب قلمداد می

ی «صفتانهخوک»های های مثبت دارد. چنانچه مارکس، ضمن اشاره به سیاستجنبه

شکستن ساختار سنتی دِه هندی، و یا حتی نابودی صنایع  حکومت بریتانیا در هند،

ی اجتماعی هند بودند، اقداماتی داری را، که موانعی در راه توسعهبومیِ پیشاسرمایه

ی توسعه به تمامی کشورهای دید. عالوه بر این، تعمیم این نظریهمی« انقالبی»

ی که هر یک از این های صنعتها و سیاستهای آنتوجه به تفاوتبی« پیرامون»

 کشورها در پیش گرفتند، نیز خالی از مسئله نبود.

 شدن سرمایهمپریالیسم و جهانیا

، «مرحله»ی امپریالیسم، برخالف نظر لنین، امین امپریالیسم را یک در زمینه

شدن در گوید که گستردهاو می [2]بیند.نمی« داریی سرمایهباالترین مرحله»حتی 

لی بوده است. الملداری است و این نظام از همان آغاز جهانی و بینذات نظام سرمایه

https://pecritique.com/2018/08/28/%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/#_edn2
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که المللی داشته تردیدی نیست، اما اینکه سرمایه از آغاز گرایشی جهانی و بیندر این

نوعی همسان ببینیم لیسم بهالمللی شدن عصر مرکانتیشدن امروز را با بینجهانی

 داریسرمایه و ملی، مرزهای از تجاری یسرمایه خروج بین زا است. بسیار مشکل

 سوم جلد در مارکس. دارد وجود اساسی تفاوت تولیدی یشیوه و امنظ یک مثابهبه

کند اشاره می« ی تجاریهای تاریخی سرمایهواقعیت»فصل بیستم در تشریح  سرمایه

تر از سالی گردش و مبادله است و نه تولید، و کهنی تجاری در حوزهکه سرمایه

اند از تولید ی آن عبارتای که دو مشخصهداری است، شیوهی تولید سرمایهشیوه

 بین یرابطه بر است مبتنی درنتیجه و –عنوان کاال و تولید ارزش اضافی محصول به

های ی تولید در شیوهتجارت و مبادله مستقل از شیوه [3].کار و سرمایه

شدن یا داری و فئودالیسم نیز وجود داشت. جهانیداری، در بردهپیشاسرمایه

مدارهای  شدن تمامیداری و جهانیی تولید سرمایهکردنِ امروز مبتنی بر شیوهجهانی

 ی مالی است.ی سرمایههای تجاری، تولیدی، و مالی و تحت سلطهسرمایه

گذر « فاز»داری از دو شدن سرمایهاز نظر امین، فرایند امپریالیسم و گسترده

ی امریکا و نابود کردن نوعی فاز سوم نیز آغاز شده است. فاز اول با فتح قارهکرده، و به

ی بسیار واضح با منافع نام مذهب، اما در رابطهاه بود و بههای بومی آن قاره همرتمدن

ی تجاری این جنایات باورنکردنی به پیش برده شد. در همین فاز، مشابه سرمایه

همین جنایات در استرالیا، نیوزیلند و تاسمانی نیز به انجام رسید. بعد از آن 

 و کردند «انقالب» خود متروپلِ کشور مقابل در مناطق این استعمارگرانِ مستقر در 

سازِ دند. این تحوالت خود زمینهدا ادامه متروپل سهم دادن بدون را هاسیاست همان

 ها بعد در کوبا شدند.هاییتی، مکزیک و سال بخش ازجمله درهای رهاییجنبش

ی انقالب صنعتی در آسیا و افریقا برای باز فاز دوم تخریب امپریالیستی برپایه

راه افتاد؛ ازجمله بازار تحمیلیِ تریاک به چین. و غارت منابع طبیعی به کردن بازارها

شدن و تشدید ی بشری یعنی قطبیترین مسئلهامین این فاز دوم را منشاء بزرگ

های بزرگ در اقمار ازجمله در روسیه و داند. فاز دوم همراه بود با انقالبها مینابرابری

ها فضای گوید که این انقالبلی. امین میهای وسیع رهایی مدر چین، و جنبش

داری خود را با وجود آوردند که سرمایهای ایجاد کردند و این توهم را نیز بهتنفسی
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ی پایانی بود بر چهارونیم قرن ها وفق داده و متمدن شده است. این فاز نقطهواقعیت

 های اروپا.طلبی و کشورگشاییتوسعه

های جدیدی را برای اما متروپل بدون مستعمرات راهکند که سمیر امین اشاره می

شدن جدیدی را گیری کرد و جهانیی انباشت سرمایه در سطح جهانی پیادامه

امپریالیسم با فروپاشی مستقر ساخت. از نظر امین فاز سوم تخریب جهانی توسط 

ند که کنظام شوروی و ناسیونالیسم پوپولیستی در جهان سوم همراه بود و تأکید می

های متفاوت، کماکان همان است ی مسلط، هرچند در شرایط وبا شیوههدف سرمایه

استثمار نیروی کار  -که بوده، یعنی کنترل و بسط بازارها، غارت منابع طبیعی، و ابَر

 در اقمار.

ها ی بسیار جذابی که سالامین در همین زمینه در جای دیگری، در مصاحبه

ی رهداری را در قالب استعافرایند تحول سرمایه [4]داشته اومانیتهپیش با روزنامه 

مثابه یک نظام تاریخی، در یک داری بهگوید سرمایهکند. او میتشریح می« موج»

ی اوج آن کوتاه بوده و معتقد رسیده است. اما از نظر او نقطه فرایند طوالنی به بلوغ

کمون پاریس و در مدت کوتاهی پس از آن  1۸۷1داری از است که پایان اوج سرمایه

رد. معتقد است که از آن زمان برخالف تصور حاکم افول توسط انقالب روس، رقم خو

های اقماری را در چین، ویتنام، و کوبا داری آغاز شده است. این دوران انقالبسرمایه

 شاهد بود، اما این موج فرو افتاد.

دهد که موج جدیدی در راه است و می گوید که ما در حال حاضر امین وعده می

 که کندمی اشاره گرامشی معروف سخنِ به او. هستیم «موجی –میان »ی در دوره

است، جهان نو در تقالی زایش است، و هیوالها از خاللِ  مرگ حال در قدیم جهان»

 موجی –گوید در این دورانِ سکونِ میان و می« شوندها پدیدار میسایه روشن

. کنندمی ظهور تاریخی و سیاسی هایشخصیت شمایل و شکل در هیوالها

. است دیگر سوی از الدن بن و طرف یک از برلوسکونی سارکوزی، بوش، هایش،المث)

های توان آن را به روز درآورد و ناماست که این فهرست کامل نیست، می واضح

 بسیاری به آن افزود.(
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ها در دورانِ روشنکند این است که این سایهی جالب توجهی که او طرح مینکته

ها را در سه زنند، و این توهمهای گوناگونی را دامن می«وهمت»سکونِ بین دو موج، 

 کند.مقوله طرح می

توان است. یعنی این توهم که می« دموکراتیکسوسیال»ها توهم اولینِ آن

تر بر علیه ی انسانی داشت. در مقاطعی هم که شرایط کمداری با چهرهسرمایه

گوید اما ی و دولت رفاه بدل شد. میی سیاسی کارگر بود، این توهم به پروژهطبقه

کند(، هرگز ها انکار نمینباید فراموش کرد که دستاوردهای دولت رفاه )که امین آن

کند که درستی اشاره میعملی نبودند. او به« خطر کمونیسم»بدون وجود 

 – بینیممی امروز که چهآن نظیر –داری هر زمان که قدرت کافی داشته باشد سرمایه

 .دهدمی نشان را خود واقعی یهچهر

گیرد، و این تصور را دربر می« های در حال ظهوراقتصاد»اصطالح توهم دیگر به

توانند در مقابل مرکزِ قدرت قد علم کنند. که کشورهایی چون چین، برزیل، و هند می

اد ی ایجی امین نیز کامالً درست است، اما با نظرات دیگرش از جمله توصیه)این نکته

بندی جدیدی بین این کشورها و اروپا بر علیه هژمونِی امپریالیسم یعنی امریکا قطب

اروپا -های اخیرش بر وحدت آسیاکه امین در توصیه سالاین [5]در تناقض قراردارد.

شدن تمامی مدارهای آن ی جهانی و جهانیهای سرمایهپیوندیی همبه مسئله

 ای است که در جای دیگر باید به آن پرداخت.(ماند، موضوع جداگانهتوجه میبی

داند، به گرایشی در ها میتشریح توهمِ سوم که آن را بدترین این توهمامین در 

ها ازجمله کشورهای خاورمیانه و کشورهای افریقای جنوب صحرا اشاره ای کشورپاره

ی موهومِ های تاریخی خود و ساختن یک گذشته«ریشه»دارد که در جستجوی 

اند. )در ای، قومی و قبیلههای مذهبیهای مختلفی ازجمله تفاوتاساطیری با پوشش

 اسالمی، بنیادگرایی افشای همین زمینه است که امین وقت و انرژی زیادی صرف 

 .(کرد گریوهابی ازجمله

ای متفاوت و بهتر و با امید به برخاستن موجی جدید، امین با اعتقاد به آینده

 .دیدمی پایان به رو موجی را دوران سکونِ میان
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 دهسوسیالیسم و آین

ی امریکا را تالش برای کشف داری و سلطهحل مقابله با سرمایهدرستی راهامین به

داند. او با آن که پیشنهاد مشخصی در چگونگیِ گذار از های نیل به سوسیالیسم میراه

دهد، نکات بسیار مهمی را در این زمینه باشهامت عرضه داری ارایه نمیسرمایه

سوسیالیسم مورد نظرش است که  نوعِتوجه او اشاره به ی قابلکند. اولین نکتهمی

ی مهم دیگر است. نکته« سوسیالیسمی دموکراتیک و متفاوت از سوسیالیسم قبلی»

ی به سوسیالیسم است. در این دو مورد )یعنی نوع سوسیالیسم و نحوه چگونگی نیل

و  هارسیدن به آن( است که امین بسیاری از طرفدارانی را که همیشه حرف

داری تحسین کرده و ی او را در مورد پایان کار و آغاز زوال سرمایههای قاطعانهنوشته

کنند، و به استقرار بالفاصله و سریع سوسیالیسم و دولت کارگری باور دارند، می

کند که فرایند طوالنی افول های مختلف اشاره میکند. او در نوشتهسرد میسخت دل

عبور کند. در همان مصاحبه با  «چند موج طیِ چند قرن»داری باید از سرمایه

 سوسیالیسم ساختن و انقالب که بود این تصور کمونیستی سنت در گویدمی  اومانیته

 اشاره او. دهه چند یا سال چند طی شود؛می عملی کوتاه تاریخیِ فرایند یک طی

« رَوی انقالبیشپی» نآ جایبه و کندمی پرهیز «انقالب» یواژه کاربرد از که کندمی

(revolutionary breakthroughرا ترجیح می )ی انقالب گوید واژهدهد و می

شبه حل شوند. برعکس توانند یکآورد که مسائل میاین توهم را به وجود می

اشاره دارد که طی آن منطق دیگری جز  هاییگامبه « های انقالبیپیشرفت»

« امواج»های دیگر و ساز پیشرفتود زمینهشود، که خمی داری مطرحسرمایه

و غایت گرایی را در این « دترمینیسم»که اوهیچ گونه شود . جالب آنجدیدتری می

داند، که در سوی سوسیالیسم را مشروط به شرایطی میبیند، و گذار بهفرایند نمی

ی دیگر در هاتری به بربریتغیاب آن اگر گذار به سوسیالیسم رخ ندهد، گذار طوالنی

 راه خواهد بود.

( در سطوح ملی، convergence« )همگرایی»در جای دیگری از ضرورت 

« 21سوسیالیسم برای قرن »ای و جهانی، با تأکید بر دورنمای آینده که آن را منطقه

گوناگون را ضروری  «مراحل»آورد، و در این راه عبور از نامد، صحبت به میان میمی
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و آن  را ندارند« مراحل»ی امین می گوید بسیاری تحمل شنیدن واژه [6]شمارد.می

 دانند.طلبی میرا معادل سازش و فرصت

کند. یکی می ی رادیکال در دو جنبه را طرحبرای عبور از این مراحل، امین مبارزه

تنها دموکراسی محدود به انتخابات و کردن جامعه است؛ نهمبارزه در جهت دموکراتیزه

و « اجتماعیی مسئله»ای که قاطعانه با وجود نظام چندحزبی، بلکه دموکراسی

ی تنگاتنگ بین سوسیالیسم و ی رابطهپیشرفت اجتماعی پیوند داشته باشد. درباره

بدون دموکراسی سوسیالیسم ممکن نیست، و بدون تغییرات گوید، دموکراسی می

تأکید دوم بر حق حاکمیت  سوسیالیستی فرایند دموکراتیزاسیون عملی نخواهد بود.

طور یک طرفه تحمیل شدن است که بهاز جهانیها و مردمان در شکلی ملی، دولت

( با امپریالیسم delinkهای دیگرش از ضرورت قطعِ اتصال )نشده باشد. در نوشته

گوید، بسیاری نیز می استقالل ملیصحبت به میان آورد. در مورد مفهوم ملت و 

و در تحمل شنیدن آن را ندارند و باور دارند که این مفاهیم به گذشته تعلق دارند 

اند. امین چنین دیدی را رد ی امروز این مفاهیم منسوخ شدهشدهدنیای جهانی

که ای بدون آنهمگرایی در سطح جهانی و منطقهدرستی تأکید دارد که کند، و بهمی

ی . تردیدی نیست که این عرصهها در سطح ملی رخ دهد، عملی نیستاین همگرایی

 یاسی و طبقاتی است. )تاکید ها از من است.(محلی و ملی است که مبنای مبارزات س

سردی از سطح و دل« شمال»با توجه به قدرت سرمایه در کشورهای متروپلِ 

ها، امین به جنبش در کشورهای اقماری مبارزات ضد امپریالیستی در این کشور

العمل امین به ی آن عکسی برجستهتری داشت. نمونهامید بیش« جنوب»

ی بود، و این جنبش را بخشی از ظهور و بیداریِ دوباره« عربیبهار »های جنبش

ی این کرد که مبارزهدرستی اشاره میسو بهدانست. او از یک« جنوب»مردمان 

مردمان در جهت استقرار دموکراسی، امری است که امپریالیسم امریکا از آن بسیار 

حکومتیِ واقعی -که خود دهد؛ اینای ارائه میگیری عجوالنهوحشت دارد. اما نتیجه

های مستقل در عمل به معنی پایان امپراتوری امریکا است، حرکتی که نه تنها ملت

 [۷]دهد.داری را هدف قرار میامپریالیسم، بلکه نظام سرمایه

« الملل مردمیبین»الملل جدید، یک سمیر امین از نظر سازمانی نیاز به یک بین

، «های اجتماعیفوروم»ی انتقاداتی که به کند. او با همهالملل پنجم را طرح مییا بین
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های سیاسی اروپاییِ عضو فوروم ای ان.جی.اوهای غیر سیاسی و پارهویژه ان.جی.اوبه

رسانی و ها در آگاهیی این فوروماجتماعی جهانی دارد، بر نقش مثبت و سازنده

ها در رأس فوروم کند، و خودش هم سالمقابله با امپریالیسم و نئولیبرالیسم تأیید می

 شت.اجتماعی افریقا قرار دا

گفت فرهنگ ی سازماندهی نیز امین عاری از تناقض نبود. از جمله میدر زمینه

مراتبی و های سلسلهمتکی به احزاب و اتحادیه 2۰و  1۹سیاسی چپ در قرون 

ی ی منافع طبقههایی هم در زمینهها موفقیترغم آن که این تشکلعمودی بود، و به

تدریج آشکار شدند. یاری داشتند که بههای بسکارگر کسب کرده بودند، محدودیت

با « نیروهای جدید»های اجتماعی اشاره دارد که ی فورومامین با توجه به تجربه

مراتبی و های غیر سلسله، سازمان«همکاری افقی»های تأکید بر دموکراسی، شکل

 هایساختار به توجه با که است این درکی  [۸]افقی را در پیش گرفتند.

ها را شکلت این کلیت کارگری، هایاتحادیه و احزاب بوروکراتیک و غیردموکراتیک

تشکیالت بزرگی نیست که فارغ از تقسیم کار افقی  برند. هیچزیر سؤال می

 طراحی هایپیشرفت امروزه. باشد  )تخصصی(، و تقسیم کار عمودی )سلسله مراتبی(

 هایسازمان کردنمشارکتی و دموکراتیک برای را فراوانی امکانات سازمانی

 ها را به کار گرفت.ها باید آموخت و آنآن از که اند،آورده وجودبه مراتبیسلسله

های دیگری نیز وجود داشت. در مورد های سمیر امین تناقضها و گفتهدر نوشته

داد، اما به ها را در انقالب اکتبر مورد تأیید قرار میسو سیاست بلشویکروسیه از یک

در مورد سیاست  ای که به وجود آوردند انتقاد داشت.های بعدی و جامعهسیاست

، ترکیب اقتصاد «نپ»ی ی برنامهتر با نظر بوخارین و ضرورت ادامهاقتصادی بیش

های اقتصادی گام به سوسیالسیسم، موافق بود. اما سیاستبهدولتی و بازار، و گذار گام

های امپریالیستی، که ضرورت العمل به توطئهاستالین را نیز عمدتاً در رابطه با عکس

کرد، تعریف دن سریع، و کلکتیویزه کردن کشاورزی را ایجاب میشصنعتی

 یشیوه» یجمله از کرد،می تحلیل مختلفی مفاهیم با را شوروی نظام او  [۹]کرد.می

 .«بدوی سوسیالیسم» یا ،«سوویت تولید
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طور که در گزارش ، همانصدمین سال انقالب اکتبر در مسکوکنفرانس یکدر 

سمیر امین در بحث با یک مورخ روس، آلکسی استانیسالویچ،  [1۰]کنفرانس نوشتم،

اسخ من به او این بود که تفصیل تأکید کرد که انقالب اکتبر هیچ بدیلی نداشت. پبه

  توانیم چنین ادعایی کنیم، و اشاره کردمی مشخص به مقطع تاریخی نمیبدون اشاره

 یک قطعاً کردند،نمی اقدام هابلشویک اگر  بعد به ژوییه ماه از که است درست که

توانیم ادعا کنیم که از گرفت. اما نمیدرت را در دست میق راستی دست کودتای

داند که کس نمیداشت. هیچزِ انقالب فوریه هیچ بدیل دیگری وجود نمیهمان آغا

های چپ، و حتی های انترناسیونالیست، اس. آر.ها، منشویکاتحاد عمل بلشویک

توانست داشته باشد. امین در ها چه نتایجی میای لیبرالرو، و پارههای میانهمنشویک

مناسبت نبود که لین نیز دفاع کرد. بیهای استاطول کنفرانس از بسیاری از سیاست

ی کنفرانس در ابتکار جالبی که ترتیب داده شده بود و به شکل در مراسم اختتامیه

های مهم دوران انقالب را ی سرشناس نقش شخصیتکنندهتئاتر مانند، چند شرکت

 به عهده گرفتند، سمیر امین نقش استالین را بازی کرد.

رز و با شهامتی بود که تا آخر عمر پربارش برعلیه سمیر امین شخصیتِ چپ مبا

های مختلفی از نیروهای مترقی را در داری مبارزه کرد و نسلامپریالیسم و سرمایه

 کشورهای مختلف جهان، مستقیم و غیر مستقیم، پرورش داد. یادش گرامی باد!
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 دیباچه
ی ظهور و گسترش مند به مطالعهنزد مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی عالقه

ق.(  907-1135/ 1501-1722گیری امپراتوری صفویه )داری در ایران، شکلسرمایه

ی نجد ایران را زیر پرچم حکومت آید. صفویان بخش عمدهشمار میی عطف بهنقطه

تر ای بیشنشینانه را به جامعهمتمرکز واحدی درآوردند و ساختار اساساً قبایلی و کوچ

وانگهی، حاکمان صفوی با اعالم اسالم  ***یافته تبدیل کردند.یکجانشین و شهریّت

ب رسمی، نه فقط به هویت جمعی اتباع امپراتوری در مقابل عنوان مذهشیعی به

مذهب همسایه در امپراتوری عثمانی شکل دادند بلکه جمعیت خالفت سنی

تر به حاکمیت حکومت تری را نیز تدارک دیدند که آسانتر و یکدستمتجانس

داری ی نسبتاً طوالنی ثبات سیاسی، پایداد. دورهاستبدادی و پدرساالر صفوی تن می

اجتماعی و اقتصادی را در امپراتوری صفوی به دنبال آورد. افزون بر این، فرایند 

تر یکجانشین کردن عشایر، در کنار ثبات سیاسی باعث شد دودمان صفوی بیش

 درآمدش را از کشاورزی و تجارت حاصل کند.

( جایگاهی 1450-1750چه به ایران عصر صفوی در عصر تعامل جهانی )آن

ی یابندهاش در بازار گسترشبخشید، اگر نگوییم ادغام بازار ملی بالندهمی پراهمیت

کم پیوند میان آن دو بازار بود. های اروپایی بود، دستجهانی تحت حاکمیت پادشاهی

های هند شرقی بریتانیا و هلند، نقش جا تاجران دریانورد، خاصه کمپانیدر این

تهمیدات الزم برای کشاندن ایران به نظم  کردند وکارگزاران تجاری را ایفا می

آوردند. بنا بر گزارش شاهدی عینی، داری تجاری را فراهم میظهور سرمایهدرحال

اند یا از هندوستان، ها با پول نقد و کاالهایی که یا از اروپا آوردهها و انگلیسیهلندی»

و در بازگشت « فروشندجا با سود عالی میآیند و کاالهایشان را در اینبه ایران می

های دوزی شده، ابریشم، کتان، و پردهتمثال قدیسان ایرانی که با زر و سیم حاشیه»

 1«.برندرا با خود می [غیره ]ونگارین ایرانی 

یافتند عبارت بودند از در این دوره کاالهای ساخت ایران که به بازار جهانی راه می

افزار ای، جنگهای طالیی و نقرهرش، میناکاریهای زبر کتانی، فانواع ابریشم، پارچه

های ها[ و اشیای فلزی، چرم، و بلور. این کاالها در کارگاه]شمشیر، خنجر، و مانند این
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شدند که شهرهایی همچون اصفهان، شیراز، یزد، همدان، قزوین، و رشت تولید می

 2استخدام داشتند. کاری مشخص در صد کارگر را با تقسیمها بالغ بر یکبرخی از آن

ی عصر جدید انقالب ی هجدهم، در آستانهافول امپراتوری صفوی در اوایل سده

رسید، شدن و ادغام جهانی از راه میی صنعتی( که در نتیجه1750-1900صنعتی )

داری در ایران ی سرمایهای هموار کرد و در توسعهقبیله راه را برای رجعت سیاست

وبیش یک سده ادامه پیدا روپاشی سیاسی و انحطاط اقتصادی کماخالل پیش آورد. ف

-1304/  1796-1925ی نوزدهم با تأسیس امپراتوری قاجار )ی سدهکرد. در آستانه

خ.( ایران به مرزبندی سیاسی عصر صفوی بازگشت. با وجود این، مرزهای  1161

ظهور همواره رحالهای استعماری دتأسیس قاجار، در عصری که قدرتامپراتوری تازه

 شان بودند، دیر نپایید.ی نفوذ سرزمینیمشغول گسترش دامنه

ق.[، که  1243و  1228چای، ]گلستان و ترکمن 1828و  1813های عهدنامه

فقط واگذاری کامل خاک پیامد دو رویارویی نظامی طوالنی با امپراتوری تزاری بود، نه

اقتصادی تدریجی سیاسی و اجتماعی ـ  ایران در قفقاز را سبب شدند بلکه دگرگونی

ی های تجاری، و رخنهنامههای سیاسی، توافقاما مهمی را نیز رقم زدند. امتیازدهی

تر اقتصاد های نظامی بودند به وابستگی بیشاقتصادی که پیامدهای مستقیم شکست

پول  المللی و نوسانات آن انجامید. سقوط ارزش داخلی و خارجیکشور به بازار بین

های سنتی و صادرات و پیشهایران، از رونق افتادن محصوالت کشاورزی غیر قابل 

سازی کشاورزی، و افزایش صنایع محلی، افزایش سطح تجارت خارجی کشور، تجاری

شدند، جملگی از پیامدهای تولید محصوالتی که برای فروش در بازار تولید می

از تبعات این پیوند عبارت بود از  3نی بودند.مستقیم پیوند اقتصاد ایران با بازار جها

جایی طبقاتی و جمعیتی که افزایش تدریجی جمعیت کشور از پنج یا شش جابه

چنین  4، بر شدت آن افزود.1914میلیون نفر در به حدود ده 1800میلیون نفر در 

تحوالتی نوعی الگوی مصرف جدید پدید آورد و متعاقباً هنجارهای اجتماعی، 

با حفر  1869دی اجتماعی، و ساختار قدرت سنتی را دستخوش تغییر کرد. در قشربن

های اروپایی به اقیانوس هند شد تر کشتیکانال سوئز که موجب دسترسی سهل

 -تری پیدا کرد. در عین حال، اهمیت راه تبریزانحطاط اقتصادی ایران عمق بیش

ترین ها مهمطول سده طرابوزان رو به کاهش گذاشت. مسدودشدن این راه که در
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زد، بار دیگری بود بر دوش اقتصاد ی هند پیوند میقارهمسیری بود که اروپا را به شبه

 گذراند.ای را از سر میخود نیز انحطاط اقتصادی فرسایندهخودیایران که به

ی ی بیستم پا نهاد. بریتانیا و روسیهاستعماری به سدهایران با وضعیتی نیمه

خلوت منافع سیاسی و اقتصادی خود قدرت بزرگ بودند که ایران را حیاطتزاری دو 

ی بیستم را به قرنی استعماری، سدهانگاشتند. واکنش به این وضعیت نیمهمی

-1909خیز برای ایران بدل ساخت. نخستین انقالب، یعنی انقالب مشروطه )انقالب

 اقتصادی و اجتماعیـ  خ.(، تحوالت ژرفی در شرایط اجتماعی 1288-1284/  1905

ـ فرهنگی رقم زد، تحوالتی معطوف به تدارک نظم سیاسی جدید برای کشور، الغای 

نظام سلطنت مطلقه، استقرار نظم و قانون، پاسخگویی در اعمال قدرت سیاسی و 

ی شهروندان )در این برهه فقط مردان( در پیشگاه قانون. اقتصادی، و برابرانگاری همه

های دیگر انقالب سازی اقتصاد کشور یکی از هدفاز طریق صنعتی نوسازی جامعه

رو شد؛ نخست به مشروطه بود. ولی انقالب مشروطه خیلی زود با موانع جدی روبه

ی های قهرآمیز روسیهعلت فقدان حکومت مرکزی مقتدر، سپس بر اثر سیاست

ت در جنوب ایران تزاری، و بعدتر نیز به خاطر درگرفتن جنگ جهانی اول. اکتشاف نف

خ.[ با انقالب مشروطه مصادف شد و اهمیت ژئواستراتژیک کشور را  1287] 1908در 

ی «صلح صدساله»ی پایانی بر که آغاز جنگ جهانی اول نقطهارتقا بخشید. هنگامی 

های سنگ به نفت در حوزه( گذاشت، انتقال جهانی از زغال5اروپا )به تعبیر پوالنی

و صنعت، تبعات عظیمی برای اهمیت استراتژیک ایران و خلیج فارس  فنّاوری، نظامی،

ی ذخایر نفت جهان دربرداشت. نفت کاالی استراتژیک ترین دارندهعنوان بزرگبه

داری نفتی در جهان شد، و سرمایهای اجتماعی تولید میگونهتأثیرگذاری بود که به

ی بیستم نیز ین در سراسر سدهی نوزدهم را گرفت که اداری مالی سدهجای سرمایه

 به نوعی استمرار داشت.

موقعیت محوری نفت ایران در جنگ جهانی اول به تقدیر این کشور در سراسر 

[ و دومین 1332] 1953خ.[ و  1299] 1921ی بیستم شکل داد. دو کودتا در سده

مه، های به نفت ارتباط داشتند. با این[ جملگی به گونه1357] 1979انقالب در 

 ی بیستم همچنان صنعتی اصلی و نماد صنعتیاگرچه صنعت نفت در سراسر سده
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ی بیستم برای ایران چیزی بیش از نفت شدن برای ایران بود، اما سدهشدن و شهری 

های بزرگ تبدیل کرد و در بود. اگر جنگ جهانی اول ایران را به میدان جنگ قدرت

های قطاع پدید آورد، در جهانی که از ویرانهی اقتصادی و مشروطیت انفرایند توسعه

ی ی تزاری و ترکیههایش، روسیهجنگ جهانی اول سر برآورد ایران مانند همسایه

ی صحنه را برای برآمدن سلسله 1921ای نو ظاهر شد. کودتای گونهعثمانی، به

های نوسازی ای از سیاستی گسترده( مهیا کرد و مجموعه1925-1979پهلوی )

ی اقتصادی و سیاسی در ایران به اجرا درآمد. دولت مدرن پهلوی بسیاری از رانهآم

 خواهان، به استثنای اجتناب از خودکامگی، را برآورد.های مشروطهمطالبه

در میان مورخان اقتصادیِ ایران معاصر بر سر تلقی آغاز جنگ جهانی اول به 

 6ر ایران اجماع وجود دارد،داری دی سرمایهی پایان گسترش اولیهعنوان نقطه

ی حکومت پهلوی را که از پی آن آمد به دو وچهارسالهی پنجاهاجماعی که دوره

ی ( و دوره1304-1342/  1925-1963داری صنعتی )یابی سرمایهی تکویندوره

 7کند.( بخش می1342-1357/  1963-1978دارانه )گسترش مناسبات سرمایه

 ی کارگرو طبقهنگاری کار تاریخ و تاریخ

 ،ی کارگر در انگلستانتکوین طبقهبیست سال پس از انتشار کتاب 
ی ای. پی. یمن تالش یرواند آبراهامیان با اثر نوآورانهنگاری ایران سرانجام بهتاریخ

ی انتشار ، در نتیجه1982این آشنایی آغازین با تامپسون، در  8تامپسون آشنا شد.

ی بیستم و دو انقالب تحلیل طبقاتی تاریخ ایران سده ،ایران بین دو انقالبکتاب 

که کتاب  1982در  9حاصل آمد. 1357-1356/  1979-1977و  1905-1909

ی انقالب ]ایران[ به کنشگران آبراهامیان منتشر شد، بهت و حیرت از نتیجه

مارکسیست ایرانی منحصر نبود. دانشگاهیان مارکسیست نیز، در تالش برای تشخیص 

 که روحانیان سیاسی را به قدرت رساند، روایت 1979-1977اه اجتماعی انقالب پایگ

تر های خام( را، که نسخهteleologicalمندی )( و غایتessentialistباورانه )ذات

کردند، مورد تردید قرار دادند. آبراهامیان، متأثر از ماتریالیسم تاریخی عرضه می

بایست ای گشود که بر اساس آن طبقه میتازه رهیافت نومارکسیستی تامپسون، افق

 شد.تر فرهنگ هژمونیک و در ستیز اجتماعی با سایر طبقات فهم میدر بافتار وسیع
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نگاری اجتماعی و کارگری در شمال جهانی را فقط تاریخکتاب تامپسون نه

که نگاری کارگری جدیدی را پدید آورد دگرگون کرد، بلکه در جنوب جهانی نیز تاریخ

اش متمایز بود. بنا بر توصیفی که مارسل ی قدیمیای انکارناپذیر از گونهگونه به

ساختاری و »نگاری قدیمی کارگری دهد، اگر تاریخلیندن از مسئله ارائه میدرفان

بود « هامتمرکز بر شرح تحوالت سازمانی، مناقشات سیاسی، رهبران، و اعتصاب

هم از آن« وشد مبارزات کارگران را در متن بنگردکمی»نگاری جدید کارگری تاریخ

نه فقط فرایندهای کار و فرهنگ روزمره بلکه جنسیت، قومیت، نژاد، »رهگذر بازیابی 

 10.«غیررسمی هایسیاست و جنسیتی، خانگی، ساختارهای همراهبه]...[  و سن

نگاری ن تاریخی کارگر ایرانی، دو جریانگاری کار و طبقهدر بازنگری تاریخ و تاریخ

کنند. های کارگری قدیمی و جدید را نمایندگی مینگاریشناسیم که تاریخرا می

خورد، حضور یا اگرچه در هر یک از این دو جریان رد پاهای جریان دیگر به چشم می

 11کند.غیاب تأثیر تامپسون است که عمیقاً یکی را از دیگری متمایز می

طور کلی ی مطالعات کارگری در ایران بهزمینهاز جریان نخست آغاز کنیم. پیش

ها در خصوص گردد. پژوهشی نوزدهم و عمدتاً به کارگران صنعتی بازمیبه سده

شمار است. یکی از پیشگامان این عرصه ان لمبتن تاریخ نیروی کار کشاورزی انگشت

ع در مالک و زاری مالکیت ارضی منتشر کرد: است که دو کتاب تأثیرگذار درباره
 1966-1962اصالحات ارضی در ایران ( و 1991، ویراست مبسوط، 1953) ایران

استثنای پژوهش های بعد عمدتاً مغفول ماند، بهاما این موضوع در سال 12(.1969)

فرهاد کاظمی و یرواند آبراهامیان که دهقانان غیرانقالبی در ایران معاصر را مورد 

ی دهقانان ای تطبیقی را دربارهکاظمی مطالعه بعدتر، فرهاد 13بررسی قرار دادند.

 انقالبی در ایران، عراق، و ترکیه در کتابی مشترک که به موضوع دهقانان و سیاست

ای در همان کتاب، احمد اشرف مقاله 14در خاورمیانه اختصاص داشت، منتشر کرد.

ر درآورد که ی تحریی پیش و پس از انقالب به رشتهراجع به مناسبات ارضی در دوره

 15کرد.ایران فراهم می 1979-1977ای برای درک بهتر ترکیب طبقاتی انقالب زمینه

گردد ی نوزدهم بازمیی دوم سدهی کارگر صنعتی ایران به نیمهگیری طبقهشکل

هایش در جایی خارج از مرزهای سیاسی ایران قرار داشت. که خاستگاهو طرفه آن
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ی نوزدهم آغاز شد. ی سدهوجوی کار در میانهجست مهاجرت زحمتکشان ایرانی در

ترین ی تزاری، هند و امپراتوری عثمانی، و آفریقای شمالی و غربی مطلوبروسیه

ی تزاری با آمدند. از میان این مقصدها روسیهحساب میمقصدهای مهاجرت به

عمدتًا از بسیاری از زحمتکشان ایرانی را  16ی نوزدهماقتصادی شکوفا در اواخر سده

روسیه،  1917کرد. تا زمان انقالب نواحی مرکزی و شمالی ایران به خود جذب می

جا حضور داشتند که عمدتًا در صنایع معدنی و هزار کارگر مهاجر ایرانی در آنصدها

نفتی باکو مشغول به کار بودند و در مناطق جنوبی امپراتوری، قفقاز و آسیای مرکزی 

 تند.ساخجاده و خط آهن می

ی این کارگران مهاجر پیشگام بودند. بلووا و مورخان شوروی در پژوهش درباره

گیری از آرشیو غنی حکومت تزاری در قفقاز گزارش تقویمی استریگونُف با بهره

حسن حکیمیان به تأسی از  17مفصلی از کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز فراهم آوردند.

نیروی کار ایرانی به جنوب روسیه را در این مورخان شوروی بود که مهاجرت 

ی بیستم بررسی ی نوزدهم و اوائل سدهچارچوب اقتصاد سیاسی ایران اواخر سده

 18کرد.

آهستگی شدن بهی بیستم، و در درون مرزهای سیاسی ایران، صنعتیدر آغاز سده

جاد ی نوظهور کارگران صنعتی را در کشور ایرفت و مجموعهاما با قاطعیت پیش می

مقیاس، در شرایط عدم ادغام در اقتصاد جهانی ی بطئی صنعت بزرگتوسعه»کرد. می

درصد( بر اجناس وارداتی، و صد  5-4های گمرکی )حدود و سطح عموماً پایین تعرفه

یف با پیروی از مسیر عبداهلل 19«.ای از تحوالت سیاسی، اتفاق افتادالبته سلسله

شدن و کتابی در خصوص صنعتی  1963ر سال مورخان کارگری متقدم شوروی، د

ی بیستم منتشر ی نوزدهم و اوایل سدهی کارگر ایران در اواخر سدهظهور طبقه

باوری شوروی، و بیش از یف ملهم از ذاتهای تحلیلی عبداهللاگرچه چارچوب 20کرد.

ود، با گر بهر چیز دیگر، در درک شوروی ـ استالینیستی از ماتریالیسم تاریخی جلوه

ی کارگر در ایران گیری طبقهاین حال، نباید سهم مهم او را در فهم بهتر شکل

ها و آمار و ارقام سروکار داریم. اثر وی کم گرفت، خاصه زمانی که با واقعیتدست

 آید.شمار میهمچنان مرجعی اصلی برای مورخان کارگری به
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ی کارگر یط کاری طبقهویلم فلور مورخ دیگری است که اندازه، ترکیب، و شرا

اگر ارجاعات  21ی نوزدهم بررسی کرده است.ی سدهایران را در طول واپسین دو دهه

ی تزاری است، در کار فلور های روسیهیف برگرفته از آمارها و گزارشاصلی عبداهلل

های مسافران اروپایی و همچنین منابع دیپلماتیک عمدتاً ها و روایتاین گزارش

دهند. وجه مشترک در کار هر دو اش را شکل مینگاریهستند که تاریخ بریتانیایی

عبارت است از غیاب منابع فارسی، عمدتًا اسنادی برآمده از آرشیوهای مرکزی و 

هایی که کارگران به شاه، مقامات محلی، و مؤسسات تر، عریضههم مهممحلی، یا از آن

یف از بود و باش کارگری، عبداهلل کردند. عالوه بر این، اگر در روایتارسال می

داری و فرایند تضاد اش را گسترش سرمایهی کارگر، و ساخت آگاهیگیری طبقهشکل

دهد، فلور اصوالً نیروی کار ایرانی در این دوره را ی طبقاتی شکل میطبقاتی و مبارزه

کند: قلمداد می رعایاحکومت یا ای از مردم تحت نه یک طبقه، بلکه صرفاً دسته

نهادند، و وسوی مسیری که در آن گام میخویش، سمت ی سرنوشتکارگران درباره»

دادند، فاقد هرگونه حق نظارت و هایشان میطور شتابی که باید به گامهمین

 22«گیری بودند.تصمیم

بند به پیشرفت اجتماعی، تجدد، و نهایتًا ای پایجنبش جهانی و منطقه

ها در ای از انقالبی نوزدهم پا گرفته بود، در سلسلهی سدهمشروطیت که از میانه

( به اوج 1908ی عثمانی )( و ترکیه1905-1909(، ایران )1906ی تزاری )روسیه

ای از ی این کشورها جاری بود، هستهرسید. در جنبش مشروطیتی که در همه

تر از کنشگران سیاسی رادیکال وجود داشت که خوانش آنان از مشروطیت، فرا

ی توانمندسازی استقالل فردی، عاملیت انسانی، و مقیدسازی اقتدار دولت در زمینه

هایی سوسیالیست 23کاربست قانون بود. آنها خواهان نظام حقوقی منسجم بودند.

مشی صراحتاً سوسیال شدند، با خط ایرانی که با نام اجتماعیون ـ عامیون شناخته می

-1916الملل دوم احزاب سوسیالیستی و کارگری )بیندموکراتیک، و ارتباطاتی با 

( حزب خود را به نام حزب سوسیال دموکراتیک )اجتماعیون ـ عامیون( پیش 1889

ها حزب دموکرات ایران را تأسیس از انقالب مشروطه بنیاد گذاشتند. از پی انقالب، آن

ز جنگ جهانی آغا 24هایشان را در مجلس ]شورای ملی[ پی گرفتند.کردند و فعالیت
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ها شد و عاقبت در شدن این سوسیال دموکرات اول و انقالب روسیه باعث رادیکالیزه

 25گروهی از اینان حزب کمونیست ایران را بنیاد نهادند. 1920ژوئن 

الملل سوم )کمینترن(، با تولد حزب کمونیست ایران، حزبی همبسته با بین

نگاری کارگری در ایران پا گرفت. اریختدریج مکتب جدیدی حول مطالعات کار و تبه

ی نوزدهم و تحت تأثیر مارکسیسم ـ لنینیسم و با بازنگری تاریخ ایران اواخر سده

ی طبقه و تضاد طبقاتی در ی کارگر از دریچهی بیستم، بر عاملیت طبقهاوایل سده

ت ایران و گذاران حزب کمونیسزاده، یکی از بنیادتاریخ ایران معاصر تأکید شد. سلطان

 26نگاری سهمی چشمگیر داشت.های کمینترن، در این تاریخعضو فعال نخستین سال

، 1922، منتشرشده به سال ایران معاصراش با عنوان وی در نخستین کتاب تحقیقی

استوار بود، تحلیلی از اقتصاد ارضی ایران و همچنین  ی کار میدانیکه بر پایه

ی دست داد. در کنار این تحلیل، او دربارهر بهداری در این کشوگسترش سرمایه

ی جایگاه اجتماعی کارگران کشاورزی و کارگران شهری در اقتصاد کشور از اواخر سده

، بار دیگر 1924زاده در کتابی دیگر، منتشرشده به سال سلطان 27نوزدهم بحث کرد.

تحوالت سیاسی در ی کارگر ایران را مورد مطالعه قرار داد و آن را به گسترش طبقه

گیری رضاخان شکل گرفته بود، پیوند زد. ایران، که از پی جنگ جهانی اول و قدرت

ستود، و این با موضعی که ی بورژوازی ملی میعنوان نمایندهزاده رضاخان را بهسلطان

ی رضاخان و آتاتُرک داشتند، کمینترن و شوروی در آن زمان نسبت به ایران و ترکیه

 28شت.همخوانی دا

های کار در ایران نگاریی تاریخ و تاریخکه این پژوهش را دربارهپیش از آن

ی بین دو جنگ ادامه دهیم، شاید ی بیستم پیش از جنگ جهانی اول و در دورهسده

جالب باشد که به نخستین رمان کارگری که در ایران منتشر شده نیز اشاره کنیم. 

به قلم احمدعلی  1925-1923های ی سالصلهشده در فا نوشته، روز سیاه کارگر

خداداده، روایتی است از کارگر کشاورزی فقیری که در گریز از شرایط زیستی و کاری 

ی شود. این روایت که قالب سفرنامهی شهر میناپذیر روستا به دنبال کار روانهتحمل

ی زیست روزمره گیرد،ادبی، ژانری متداول در ادبیات فارسی در آن زمان، به خود می

کند که، به ادعای نویسنده، از کارگران، و حتی کارگر رنجبران را موشکافانه وصف می
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رنجبر، متمایز است. این گروه آخری، یعنی کارگر رنجبر را نویسنده در شمار بردگان 

 29خواند. می

ی کارگر در دوران بین دو جنگ جهانی را دیگرانی، های کار و طبقهتاریخ

ها، ی تمامی این تاریخمایهاند. جانست و غیرمارکسیست، گردآوری کردهمارکسی

های جنبش متشکل کارگری است. یافته و روایتبدون استثنا، نیروی کار سازمان

ای است ی برجستهبه قلم شکراهلل مانی نمونه ی نهضت کارگری در ایرانتاریخچه

اول مهمی از جنبش ارش دست ها. این اثر حتی امروز نیز گزدست روایتاز این

 30آید.حساب میسندیکایی در ایران به

با ارجاع به  31میالدی مورخان حزب توده در تبعید 1970و  1960های در دهه

های برگرفته از حزب کمونیست هایی نظیر روایت شکراهلل مانی و سایر گزارشنوشته

های کمونیستی و جنبش ی تاریخهایی در زمینهایران و آرشیو کمینترن، پژوهش

ی کارگر در ایران انجام دادند. وجه تمایز این مطالعات، فهم مورخان حزب توده طبقه

ی تاریخ کار است. نزد این مورخان، تاریخ کار عبارت است از تاریخ نیروی کار درباره

ی مستقر در کارخانه که با جنبش کمونیستی در ارتباط است. اردشیر یافتهسازمان

سیان، از اعضای اصلی حزب کمونیست و سپس حزب توده، در متن زیر به این آوان

 کند:ارتباط اشاره می

به دست  *های کارگریاز تاریخ تأسیس حزب کمونیست ایران اتحادیه

های کارگری ایران روح رو اتحادیهشدند. از اینوجود آمده و رهبری میها بهکمونیست

ها و سنن یکاهای کارگری ایران، در عمل، عاری از شیوهاند. سندو سنت انقالبی داشته

اند. به دیگر سخن، گرایی[ مرسوم در اروپای باختری بودهتردیونیونیسم ]اتحادیه

وجود نیامده، بلکه حزب است که ای بهطورکلی حزب کمونیست از نهضت اتحادیهبه

 33ها را گذاشته است.ی اتحادیهپایه

ی میان سندیکا و حزب در تاریخ کار احب این قلم رابطهدر نقدی بر این ادعا، ص

کند، مورد تردید قرار دادم و آوردم که چگونه گونه که آوانسیان روایت میایران را، آن

نگاری کارگری استالینیستی، گیری کمینترن و در تاریخاز نخستین روزهای شکل

نگاری، که در آن مکتب تاریخجا نیز آوردم اند. همانگرفتهحزب و سندیکا را یکی می
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فراموشی گزینشی سبب شده تا حضور و حیات سندیکاهای مستقل کارگری که با 

جلیل محمودی و ناصر  34احزاب سیاسی در پیوند نبودند نادیده انگاشته شوند.

ی جنبش کارگری پیش از جنگ جهانی دوم با شان دربارهسعیدی نیز در کار مشترک

 35اند.عقیدهمن هم

شد. ها ملک طلق مورخان کمونیست تلقی مینگاری کار در ایران برای دههتاریخ

، اثر های کارگری و خودکامگی در ایراناتحادیهبا این حال، با انتشار کتاب 

ی کارگر در ایران با کار پژوهشگر نگاری کار و طبقه، تاریخ1985حبیب الجوردی، به 

های ی کتاب الجوردی سالجانمایه اگرچه 36غیرمارکسیست جدیدی غنا یافت.

ی کارش ی کتاب، دامنهگیرد، نویسنده در مقدمه و مؤخرهرا دربر می 1953تا  1941

دهد. الجوردی در را، با مسامحه، تا انقالب مشروطه و انتهای عصر پهلوی بسط می

ی های بروز شکلردیابی کارگران، تحلیلش را به نیروی کار متشکل، عمدتاً در دوره

ی کند. دشوار بتوان در مطالعه، متمرکز و محدود میتر کنشگرانهگیرتر و تقابلچشم

های کارگری، های اعتراضالجوردی گزارشی از نیروی کار غیرمتشکل یا سایر شکل

آمیز یافت. با وجود های صلحهای دیگری از اعتراضفرستادن، یا شکل همچون عریضه

که کم گرفت. نخست آنذکر کار الجوردی را دستایان توان دو دستاورد شاین، نمی

رو امر سیاسی کند و جنبش کارگری را تابع و دنبالهرهیافتی متمایز اتخاذ می

دهد. و انگارد؛ در عوض، عاملیت نسبتاً مستقلی را به جنبش کارگری نسبت مینمی

غیرفارسی، عمدتًا  گیرد؛ فارسی وکه از منابع درخور اعتنا و متنوعی بهره میدوم آن

های دیپلماتیک آرشیوهای ایاالت متحد و بریتانیا. البته در کار او از منابع گزارش

 ی ایران خبری نیست.اصلی موجود در آرشیوهای شوروی درباره

 1980ی ی تاریخ کار ایران پیش از جنگ جهانی دوم، دو اثر دیگر در دههدرباره

 132037-1284سندیکالیسم در ایران وان منتشر شد: کتاب فرهنگ قاسمی با عن

به قلم ویلم  38 (1900-1941سندیکاهای کارگری، قانون و شرایط در ایران )و 

گونه که فلور. هر دوی این آثار رهیافت غیرمارکسی یا غیرمارکسیستی داشتند. همان

صلی ی اهایشان هستهآید، نیروی کار متشکل و فعالیتاز عناوین این دو مطالعه برمی

چه تحلیل قاسمی را از تحلیل دهد. با این حال، آنهای نویسندگان را شکل میتحلیل
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سازد، رهیافت قاسمی به مفهوم عاملیت کارگری در جنبش کارگری فلور متمایز می

ها و است. اگرچه وی وابستگی سیاسی جنبش کارگری را عمدتاً در رابطه با گروه

سازد، سوسیالیستی و کمونیستی برجسته میدموکراتیک و احزاب سیاسی سوسیال

دهد از دست میهایی بهی کنشگران کارگری، نمونهزمینهاما در تحلیلش از پیش

را نوعی ابتکار عمل نسبتاً مستقل در این جنبش خواند. از  چه شاید بتوان آنآن

 نگاری کارگری، عاملیت مستقل کارگران جایسوی دیگر، به زعم فلور، در تاریخ

های کارگری را مردانی به راه انداختند و استمرار اتحادیه»تردید دارد، چرا که 

ی متوسط شان آنها را به اعضای طبقهی مادی و فرهنگیزمینهبخشیدند که پیش

 ، و:«کردنزدیک می

طور درک و توانایی طور معمول از زمان و توان الزم و همینکارگران به

انداختن جنبشی کارگری ــ راهــ چه رسد به به دهی کنشگران کارگریسازمان

حال مارکسیست هم بودند، مشکل بهره بودند. این اعضای روشنفکر، که در عینبی

انگاشتند که ای میاقتصادی و سیاسیکارگران را جزء الینفک نظام اجتماعی ـ 

 39آمدند.شمار میاش بهداری نیروهای محرکهامپریالیسم و سرمایه

ی وسیعی از منابع دست کم گرفت. نیز، او از گسترهکار فلور را نباید دست بداعت

گیرد تا شرایط زیستی و کاری های اروپایی است بهره میاول و دوم که عمدتاً به زبان

ی زندگی، دستمزد، بهداشت و تغذیه، ساعات کار، و ایمنی را کارگران همچون هزینه

ر شرحی تفصیلی از قوانین و مقررات کارگری در به تصویر بکشد. افزون بر این، فلو

 دهد.دست میی بیستم بهی آغازین سدهایران در طول چهار دهه

 ی ای. پی. تامپسونزیر سایه
نگاری همت یرواند آبراهامیان بود که تاریختر به آن اشاره رفت، بهکه پیشچنان

ی کارگر در کوین طبقهتاجتماعی و کارگری ایران با ای. پی. تامپسون و کتابش، 
، آشنا شد. آبراهامیان گرچه فقط یک پژوهش آشکارا کارگری منتشر انگلستان

هایش حضور وضوح در سراسر نوشتهموضوع تاریخ نیروی کار ایران معاصر به 40کرده،

تاریخ اجتماعی  ،ایران بین دو انقالبترین اثر آبراهامیان، دارد. نخستین و برجسته

ستم است به سیاقی محققانه، مستند، و تحلیلی. این اثر سترگ نسلی ی بیایران سده
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از دانشجویان تاریخ اجتماعی ایران را تربیت کرد. این اثر، بخش عظیمی از تاریخ 

گیرد. تحلیل ، دربر می1979-1977ی بیستم تا انقالب کارگری را، از اوایل سده

ی توان دربارهگر، که این را میی کاراجتماعی و فرهنگی آبراهامیان از تاریخ طبقه

دهد بیان کرد، تا حد سایر نیروهای اجتماعی که در کتابش مورد تحلیل قرار می

مورخان مارکسیست بریتانیایی تأثیر پذیرفته است:  و حال گذشتهزیادی از مکتب 

 ویژه ای. پی. تامپسون:دانا تور، کریستوفر هیل، اریک هابسباوم، و به

ر سراسر این کتاب، رهیافت نومارکسیستی ای. پی. تامپسون فرض زیربنایی د

ی اش با شیوهی طبقه را باید نه صرفًا بر حسب رابطهکه پدیدهخواهد بود مبنی بر آن

اند( بلکه برعکس، های ارتودوکس اغلب استدالل کردهگونه که مارکسیستتولید )آن

 41بقات معاصر فهم کرد.در بافتار زمان تاریخی و اصطکاک اجتماعی با سایر ط

کردند از مورخان اجتماعی و کارگری جوان که روی ایران کار می بسیاری 

اش آشنا شدند، هرچند این اثر ی یرواند آبراهامیان با تامپسون و اثر برجستهواسطهبه

به  2013ای که در آبراهامیان در مقاله 42تازگی به فارسی ترجمه شده است.به

به انتشار  ی کارگر در انگلستانتکوین طبقهسالگرد انتشار  مناسبت پنجاهمین

 رساند، میراث فکری تامپسون را چنین برجسته کرد:

های کلی، و دهیورزیدن از روایت کالن، تعمیمای. پی. ]تامپسون[ با اجتناب 

های انتزاعی، برای مورخانی جذابیت یافت که مایل بودند خودشان را در موشکافی

های های تجربی به نتیجهکنند و تنها پس از کندوکاو در انبوه داده گذشته غرق

 43تر دست یازند.کالن

ی بررسی تاریخ اجتماعی ای از نشریهشماره 2003من و مارسل فان درلیندن در 

این شماره  44اختصاص دادیم.« ی بیستم: تاریخ از پایینایران سده»الملل را به بین

ی کارگر ایران بود. کاوه احسانی ی بیستم طبقهتاریخ سده یشامل سه مقاله درباره

پایه در تکوین و ای به بررسی نقش کارگران، مهاجران، زنان، و کارمندان دوندر مقاله

ی واجد اهمیت در نکته 45ی بیستم پرداخت.دهی به شهر آبادان در طول سدهشکل

ی کارگران صنعت نفت در کار احسانی آن است که او خود را منحصراً به مطالعه

شان برای بازتعریف فضای ها در مبارزهکند و از مقاومت آبادانیآبادان محدود نمی
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 یشماره در مقاله دومین. آوردمی میانبه سخن آن خودسازی آنِاز و شهرک شرکتی

با تکیه  46.کارگر یطبقه گیریشکل فراملی ابعاد خصوص در بود من پژوهش مزبور،

دست آورده بودم، تاریخ زیست دی که از آرشیوهای تزاری، شوروی و ایران بهبر اسنا

های امپراتوری تزاری پیش ی کارگر ایرانی را در حاشیهکشان و طبقهی زحمتروزمره

ی روسیه مورد مطالعه قرار دادم، و نیز با تمرکز بر زیست روزمره 1917از انقالب 

سیاسی گسترده در شهری که به آن مهاجرت  نیروی کار مهاجر و ارزیابی فرهنگی و

ی کارگران مهاجر، تعلقات طبقاتی، قومی، زبانی، و های چندگانهکردند، هویتمی

گرفتن یک هویت  شان را برجسته ساختم، و سرآخر به بررسی چگونگی پیشیسیاسی

ی دیگر، پژوهش ویلم بر هویت دیگر در بطن واقعیت سیاسی مشخصی رسیدم. مقاله

های آجرپزی ی کار، روابط کارگری، و شرایط زندگی کارگران در کورهور دربارهفل

فلور در این مقاله بر شرایط کاری و زیستی دهشتناک این  47جنوب تهران بود.

کارگران )تا حدی شهرنشین و تا حدی نیز یک پا در روستا مانده( انگشت گذاشت که 

آمدند. او شمار میتکشان ایرانی بهی زحمها در میان طبقهی فقیرتریندر زمره

های صنفی وضعیت کارگری در میان کارگران آجرپزی را از رهگذر همچنین فعالیت

مورد بررسی  1979و آوریل  1953ی مقایسه میان شش اعتصاب در حد فاصل ژوئیه

 قرار داد.

انی ی پذیرش و مقاومت فرودستان ایرای تطبیقی دربارهای دیگر، مطالعهدر پروژه

ی ی امپراتوری عثمانی، با الهام از کار ای. پی. تامپسون دربارهدر برابر تجدد آمرانه

زمان و انضباط کاری، به بررسی استفاده از ساعت مکانیکی عمومی و باب شدن 

ی شانزدهم پرداختم. در این زمان در میان نیروی کار شهری بعد از سده گیریاندازه

شدن پرداختم که درک جدیدی از زمان، ین موج صنعتی ترنوشته به بررسی قدیمی

داد. دست میکار گروهی، سازمان و تعاون، و همچنین مقررات کارگری اولیه به

 48گذاشت.گیرانه انضباط کاری جدید را به اجرا میشکلی سختمقرراتی که به 

ریخ ی تازمینهپسالمللی تاریخ اجتماعی، در ی بین، در پژوهشکده2010در 

ای پژوهشی با موضوع تاریخ اجتماعی کار در صنعت پروژه، 49فراگیر کارگری در جهان

ی نفت ایران، آغاز شد. این پروژه با هدف گسترش بررسی تجربی و کیفی کار و طبقه
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(، و با تکیه بر 1908-2008ی صنعت نفت ایران )صدسالهکارگر در طول تاریخ یک

اشتند، بر پنج گذدستاوردهای نظری و تحلیلی که تاریخ جدید کار در اختیار می

ی اصلی متمرکز بود: ترکیب نیروی کار )قومیت، جنسیت، سن(؛ فرایند حوزه

ها، آموزش، تحصیالت(؛ مناسبات کاری گیری نیروی کار )استخدام، مهارتشکل

)دستمزدها و انضباط کاری(؛ مهاجرت کارگری، تحرک و ادغام؛ و شرایط 

 ت، فراغت(.زندگی/کیفیت زیست )مسکن، تغذیه، بهداشت، سالم

و تعداد زیادی مقاله به ارمغان آورده  50ی دکتریجا دو رسالهاین پروژه تا این

تاریخ جهانی ی نشریه 2013است؛ با چند کتاب در دست نگارش یا انتشار. در پاییز 

ی تاریخ اجتماعی کارگران نفت در ای در زمینهی ویژهشماره ی کارگرکار و طبقه

گیری ی شکلای بود از من دربارههای آن، مقالهکی از مقالهی 51ایران منتشر کرد.

گیری آغازین کارگران در آن مقاله به بررسی شکل 52ی کارگر در صنعت نفت.طبقه

نفت پرداختم که عمدتاً از میان زحمتکشان و رعایای روستاها و ایالت و عشایر 

ای قرار رفتهشدند و در معرض انضباط کاری اقتصاد صنعتی پیشاستخدام می

ی کارگر در ی طبقههای اولیهگیری دستهها نهایتاً در شکلگرفتند. همین گروهمی

گیری آگاهی کارگران، با ایران معاصر نقش داشتند. در این پژوهش، بر سر شکل

که حاصل  ی کارگر به همان اندازهگیری طبقهنظرم که شکلزَکریا الکمَن هم

به داوری  53ی فرایندی گفتمانی نیز هست.، نتیجهبست فرایندی مادی استجمع

ی ی متعارف از کارگر و طبقهمن، با تشکیک در تعریف ابژکتیویستی و ساختارگرایانه

توان چنین استدالل کرد که پس از فرایند طوالنی استخدام و اعمال انضباط کارگر می

ی گروهی متمایز مثابهای از خود بهکاری نو، زحمتکشان صنعت نفت ایران تصویر تازه

انداز دست آوردند، تصویری که عبارت است از چشمبا نوعی هویت اجتماعی جمعی به

 های فرهنگی زیستنمادین همبستگی گروهی، تصویری که مردم را از خالل نزاع

فقط نوعی آگاهی طبقاتی جمعی، بلکه سایر آورد و نهشان گرد هم میروزمره

ای که آگاهی طبقاتی همزمان که برآمده از گونهسازد، بهبرمیهای آگاهی را نیز شکل

 54رسمیت یافتن اجتماعی نیز هست.نمایندگی اجتماعی است، برآمده از 
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تاریخ جهانی کار و ی ی نشریهی ویژهیکی دیگر از نویسندگان این شماره
النی ی طودهه»ی ای دارد دربارهمارال جفرودی است. او مقاله ،ی کارگرطبقه

، یعنی زمانی که حکومت ایران در ضمن اصالحات اقتصادی و اجتماعی «شصت

گرایی مستقل ایجاد کرد. در این مقاله، آمرانه، موانع صعبی نیز بر سر راه سندیکا

که در این دوره سرکوب نگاری ایرانی را، مبنی بر اینجفرودی روایت مسلط در تاریخ

ی کارگر مانع از کنش جمعی رادیکال از بقههای فرهنگی درون طدولتی یا کاستی

کشد. او معتقد است که، برعکس، این شرایط عینی و سوی کارگران شد، به چالش می

هایی از کنش جمعی کشاند که ی کارگر بود که کارگران را به شکلذهنی طبقه

ی اصالحات انگیخت و مزایایی را که در نتیجهی دولت را برنمیواکنش خصمانه

انداخت. وانگهی، او بر این باور است که در ماعی کسب کرده بودند به خطر نمیاجت

ی کیفی و با تکیه بر بافتار تحلیل شیوه مجموع، ذخایر کنش جمعی کارگران باید به

 55آل از رادیکال مورد مقایسه قرار گیرد.ای ایدهگونهکه با شود، نه این

ی منتهی به ، دهه1970ی نفت در دهه ی کارگرانی پیمان جعفری دربارهمقاله

ی ، نیز در این مجموعه به چاپ رسیده است. جعفری در زمینه1979-1977انقالب 

اقتصادی، ی اجتماعی ـ تاریخ کارگران نفت و انقالب، تصویری از شرایط نهادینه

های ماقبل انقالب ترسیم سیاسی، و فرهنگی در میان کارگران نفت در ایران در سال

دهد. جعفری ی مشارکت آنان در انقالب را شرح میدهندهکند و عوامل توضیحیم

جا به جا و آن، که این«اشرافیت کارگری»ضمن تشکیک نسبت به مفهوم رایج 

شود، به کاوش در سازوکارهایی کارگران نفت دوران پیش از انقالب اطالق می

کردند. صنعت نفت نقش ایفا میپردازد که در پیدایش نظارت، تضاد، و درگیری در می

دهد چگونه این سازوکارها به ایجاد نارضایتی در میان کارگران نفت منجر او نشان می

  56های طبقات فرودست کل جامعه شباهت داشت.هایی که به نارضایتیشد، نارضایتی

ای در چند تاریخ کارگران نفت، مهاجرت کارگران، تحرک، و ادغام فرامنطقه

دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت. عاملیت کارگران مهاجر هندی در صنعت ی مقاله

های قومی ـ مذهبی آنها، ی بیستم، هویتی نخست سدهنفت ایران در طول نیمه

هایشان پس از استخدام، در شان، مواد قرارداد، و تجربهفرایند استخدام، شرایط کاری
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ای کار در طول ادغام فرامنطقه 57ته است.ای از من مورد مطالعه قرار گرفی تازهنوشته

جنگ جهانی اول موضوع پژوهشی بود که با کاوه احسانی انجام دادم. انتقال جهانی از 

داری نفتی زاده شد، راه را سنگ به نفت در طول جنگ جهانی اول، که سرمایهزغال

رف و اش مصاقتصادی نوظهور فوردیسم فراهم کرد که مشخصهبرای رژیم سیاسی ـ 

 58تولید صنعتی انبوه تحت مدیریت علمی کار بود.

ی دکتری سرهان افاجان نیز اشاره ی تاریخ اجتماعی کار، باید به رسالهدر زمینه

ی تاریخ اجتماعی کار در صنعت نساجی ایران، از آغاز انقالب شود که در زمینه

چه اهمیت نآ 59[، نگاشته شد.1320] 1941مشروطه تا پایان حکومت رضاشاه در 

های کارگران، ی وسیع از عریضهفقط استفادهبخشد، نهفراوانی به پژوهش افاجان می

ی کار است که از نیروی کار متشکل اش دربارهپردازیبلکه همچنین دیدگاه و مفهوم

رود. افاجان عالوه بر بررسی کارگران رسمی و سنتی و کنش کارگری جمعی فراتر می

ورانه مشغول دسته از کارگران را که در صنایع پیشه، عاملیت آنهاشاغل در کارخانه

خود، سایر ابعاد متنوع  کند. او همچنین در سراسر پژوهشبه کار بودند، احیا می

 گیرد.های کارگران در محل کار در نظر میحیات کارگری را در کنار تجربه

ر روندهای اصلی های جنسیتی دولنتاین مقدم با تأکید بر جای خالی مؤلفه

قرن »نگاری اجتماعی، مشارکت اقتصادی زنان در نگاری ایران، از جمله تاریختاریخ

ی مقدم، زنان کند. بنا بر گفتههایش برجسته میایران را در نوشته« طوالنی بیستم

اند که تفاوت کارگر و دهقان ایرانی ذخایر عظیمی از نیروی کار ارزان را شکل داده

ای که از نیروهای کار بندیار کودک ندارد. افزون بر این، مقدم در طبقهچندانی با ک

اش شدهکاران، و روسپیان را در قلب عاملیت گمدهد، کارگران خانگی، خدمتارائه می

وجه در پژوهش او ی بسیار مهم به هیچنشاند، هرچند این اشارهنگاری میدر تاریخ

 60ت.ای برای خود باز نکرده اسجای بسنده

رسیم، آصف بیات در ی پس از انقالب که میو دوره 1979-1977به انقالب 

[ تا 1359] 1980انجام کار میدانی وسیع در میان کارگران در تهران و تبریز از 

بیات گذشته از بررسی مناسبات صنعتی در  61[ پیشگام بوده است.1360] 1981

کارگران مورد بازنگری قرار داده و ی چشم ایران، ایران پس از انقالب را از دریچه

شوندگان او افرادی بخشد. مصاحبهی کار بیات را ضرورت میهمین است که مطالعه
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زیر کشیدن سلطنت شرکت داشتند. آنها شوراهایی، اگرچه بودند که در انقالب و به 

های بزرگ( تشکیل داده کوچک و موقتی، برای کنترل محل کار )عمدتاً کارخانه

 .بودند

ی کارگر ایرانی در انقالب ی عاملیت طبقهتحلیل دانشگاهی دیگری درباره

و پس از آن را احمد اشرف ارائه داده است. او در این پژوهش  1977-1979

بینانه که هم کمّی است و هم کیفی، تحوالت و تغییرات اقتصادی را که ایران باریک

کند و سرشت سر گذراند، تحلیل میی پس از انقالب از و اوایل دوره 1970ی در دهه

  63دهد.ی کارگر ایرانی را مورد تردید قرار میانقالبی طبقه

ی فخرالدین عظیمی در قالب ژانری متمایز از خالل مصاحبه با امیر، راننده

اش، گزارشی تصویری از زحمتکشان خ.[ و خانواده 1300] 1921کامیون متولد 

ی پیش از رده است. روایت امیرآقا از زیست روزمرهی بیستم فراهم آوایرانی در سده

جنگ جهانی دوم و در طول جنگ، زمانی که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمده 

ی پس از جنگ ها و احزاب سیاسی در دورههایش از جنبشبود، و همچنین ارزیابی

حوالت ی کارگران از تشده، یکی از معدود خاطرات ثبت1979-1977تا انقالب 

 64ی بیستم از سر گذراند.ای است که ایران در سدهاجتماعی و سیاسی

ای است از هایده ی پس از انقالب موضوع مقالهی کارگر ایران در دورهتاریخ طبقه

ی مغیثی و رهنما پس از مروری بر تکامل جنبش طبقه 65مغیثی و سعید رهنما.

پردازند. نویسندگان آرایش ز انقالب میی پس ای بیستم، به دورهکارگر ایران در سده

کنند و گزارشی تفصیلی از ترکیب نیروهای کار در زحمتکشان ایرانی را بررسی می

دهند. سرانجام، دست میلحاظ اشتغال، حرفه و جنسیت بهبه 1990ی ی دههمیانه

و  ی حکومت اسالمی از زمان استقرار«های کارستیزانهدلمشغولی»مغیثی و رهنما به 

ی مدنی در برابر آن ی کارگر و کاًل جنبش جامعههای جنبش مستقل طبقهمقاومت

 پردازند.می

ی بعد از انقالب و جنبش حقوق مدنی، پیمان جعفری ی کارگری در دورهدرباره

های ی نخست به دگرگونیاست. وی در مقاله ی تحریر درآوردهدو مقاله به رشته

اقتصادی کارگران و کارگری در طول چهار تماعی ـ پیوسته در شرایط اجوقوعبه
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(؛ بازسازی 1359-1367/  1980-1988پردازد: جنگ ایران و عراق )ی مجزا میدوره

/  1989-1997جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی )ی ریاستاقتصادی در دوره

/  1997-2005جمهوری محمد خاتمی )(؛ اصالحات در دوران ریاست1376-1368

 66(.1384-1392/  2005-2013نژاد )(؛ نئوپوپولیسم محمود احمدی1384-7613

گیری طبقه ها را در متن فرایندهای بازشکلی دوم، جعفری این دگرگونیدر مقاله

ی تر جامعهطرزی فزاینده، با صور عامکند که کارگری، بهنشاند و استدالل میمی

شناختی، در وق زنان، و پایداری بومهای مرتبط با دموکراتیزاسیون، حقمدنی و مطالبه

 67پیوند قرار گرفته است.

اند ی کارگر در ایران پرداختههای کسانی که به تاریخ کار و طبقهبررسی پژوهش

ها و تواند کامل باشد. اگرچه پژوهشی خسرو شاکری نمیبدون ذکر اسناد نشریافته

نیستی در ایران مربوط بوده های سوسیالیستی و کموتألیفات شاکری عمدتاً به جنبش

ی ی کارگر در ایران از اوایل سدهی وضعیت طبقهاش دربارهاست، اسناد منتشرشده

همچنان منبعی اصلی برای مورخان کارگری و  1979-1977بیستم تا انقالب 

آید. این اسناد از آرشیوهای ملی و دیپلماتیک ایاالت شمار میاجتماعی ایران نوین به

ی پیشین مارکس ـ تر از پژوهشکدهای کمانیا، آلمان، و فرانسه، و به درجهمتحد، بریت

ها و های گروهها و کتابچهاند و همچنین جزوهانگلس ـ لنین در مسکو اخذ شده

 68گیرند.احزاب سیاسی متعدد را دربر می

ی ایران نوین، مند به مطالعهمورخان کارگری و مورخان اجتماعی که کار عالقه

نویسان ایرانی کوتاهنویسان و داستانهای منثور داستانی رمانتوانند از روایتند میباش

ی دیگری است و در پیمایش و تحلیل این ادبیات خود موضوع مقاله 69مند شوند.بهره

ی توان از ذکر چند نمونهگنجد. با وجود این، نمیی حاضر نمیی نوشتهحوصله

محمود  71احمد محمود، 70ی همچون ابراهیم گلستان،شاخص در این ژانر، نویسندگان

 چشم پوشید. 74و نسیم خاکسار 72ناصر تقوایی 72آبادی،دولت

 پایان سخن

صد سالی که وبیش یکی حاضر، و با نگریستن به کمگیری از مقالهدر مقام نتیجه

ی کارگر در ایران های کار و طبقهها و تاریخاز زمان تقریر نخستین سرگذشت
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نهادن به مسیرهای نگاری کارگری ایران با پای توان گفت که تاریخگذرد، یقیناً میمی

اند، خود شده ای که در وادی تاریخ کارگری جهانی گشودهشناختی تازهنظری و روش

نگاری کار و صد سال، تاریخی این یکرا دگرگون ساخته است. در بخش عمده

جنبش سوسیالیستی عجین بوده است. از این ی کارگر در ایران با تاریخ طبقه

مند به بازنگری گذشته، باورانه و غایتنگاری کار در ایران، با گرایش ذاتگذشته، تاریخ

های مدیدی از کاوش مسیرهای جدید بازماند، مسیرهایی که در آنها کارگران مدت

زاد، مزدبگیر، صرفاً گروهی از مردان شهری، غیرمهاجر، متشکل، مستقر در کارخانه، آ

ی کارگر، بدون تردید، مورخ کار ی طبقههای چندگانهو مسلمان نبودند. ردیابی هویت

 رو ساخته است.ای روبههای تازهی کارگر ایران را با چالشو طبقه

 هانوشتپی

بروجردی برای نظریات * از یرواند آبراهامیان، محمد مالجو، و اسکندر صادقی 

 کنم. ت. ا.ی این مقاله سپاسگزاری مینویس اولیهپیش یسودمندشان درباره

ی تاریخ اجتماعی، و استاد کرسی ** تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده

ترین کتاب تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن، هلند. تازه
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خورشیدی(، به  ۱۲۹۶) ۱۹۱۷وقوع انقالب سوسیالیستی در روسیه در اکتبر سال 

 جنگ جریان در ترپیش آرایش نیروهای سیاسی در ایران شکل جدیدی بخشید.

 را ایران طرفیبی دو هر انگلیس و روسیه که( ۱۹۱۴-۱۹۱۸) اروپا در  اول جهانی

 موقت دولتی تشکیل به وضع این با مقابله برای مجلس نمایندگان بودند، کرده نقض

ی دفاع ملی اقدام کردند و رو به غرب کشور گذاشتند تا دولت نوان کمیتهع با

 ۱۲۹۴جا برپا کنند. درپی اشغال کرمانشاه توسط روسیه در سال شان را آنموقت

خورشیدی، فعالیت این کمیته متوقف شد و در آن زمان جمعی از اعضای حزب 

ی در همان جا تأسیس فرقه بعداً و رفتند قصرشیرین به دموکرات و حزب اعتدالیون 

نام، اعالم خواهان بهسوسیالیست ایران به رهبری سلیمان میرزا اسکندری، از مشروطه

 شد.

 قصر مؤتلفین از جدیدی ... حزب»سد: نویمحمد تقی بهار در این مورد می

 را خود نام و شد موجود تهران در قدیم، اعتدال و دموکرات یعنی شیرین،

های پیشین با هم گرد آمدند و های قدیم و اعتدالیقالبیان. نهاد «سوسیالیست»

ها یکی شدند و این حزب تقریباً جای دموکرات قدیم را جوانانی متجدد نیز با آن

 (۱«)ا دموکرات قدیم به دست خودش خفه شده و دفن گردیده بود.گرفت؛ زیر

ی سوسیالیست ایران ی فرقهنامهای با عنوان مرامصفحه ۱۲ای این حزب جزوه

انقالب روسیه واژگون شدن ارکان »خوانیم: ی این جزوه میمنتشر کرد. در مقدمه

 سوسیالیزمی... عقیده مودمیلیتاریزم و سرنگونی کاپیتالیزم جابر را به عالم اعالن ن

 در زیست به را بشر آیندة اوالدان ساخته هستی عالم گرجلوه را خود موجودیت اینک

 «نوید میدهد. خود بخشاستراحت پرچم

ی سیاسی، آمال سیاسی، حقوق مدنی، های این جزوه، شامل مرامنامهدیگر بخش

 انتخابات، قضاوت، اقتصاد، و معارف است.

شود در سند پیوست ن جزوه که برای نخستین بار منتشر میتصویر صفحات ای

و آرشی از را جزوه این که اتابکی تورج آقای از سپاسگزاریم قابل مشاهده است.

 شان به منظور انتشار عمومی در اختیارمان قرار دادند.شخصی

 

 ی سندتوضیح تورج اتابکی درباره
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در مجلس چهارم مشروطه  خورشیدی و ۱۳۰۰ی سوسیالیست ایران در سال فرقه

ای از بانیان این حزب از پیشکسوتان جنبش سوسیال دمکراسی ایران برپا شد. پاره

رسید. مجلس دوم، شان به مجلس دوم مشروطیت میی کنشگریبودند که پیشینه

مجلس احزاب بود و احزابی از چپ و راست و میانه توانستند صدایی در این مجلس 

 بیابند.

ی دمکرات ایران را داشتیم که پیوندی ب چپ مجلس دوم، فرقهاز میان احزا

-نی اجتماعیوتنگاتنگ باجنبش سوسیال دمکراسی ایران داشت وبعد حزب میانه

اعتدالیون. عمدتًا کنشگران این دو حزب بودند که به رهبری سلیمان میرزا اسکندری، 

ی که خود از پیشکسوتان جنبش سوسیال دمکراسی ایران بود، به برپایی فرقه

 سوسیالیست ایران همت گذاشتند.

ی این حزب برجسته است، تأکید بر آزادی زنان است که از آن چه در مرامنامهآن

برد و نیز برابری جنسیتی است، هنگامی که از نام می« آزادی نسوان»ت با عبار

« تساوی حقوق افراد ایرانی اناثا و ذکورا بدون فرق نژاد، دین، ملیت در پیشگاه قانون»

تر پاره ای از احزاب یاد می کند. صراحتی از این دست آن زمان یگانه بود. پیش

اوی همه افراد ملت در مقابل دولت و قانون تس»ی دمکرات ایران از پیشرو، چون فرقه

که در کنار نژاد، مذهب و ملیت یاد کرد بودند، بی آن« بدون فرق نژاد، مذهب و ملیت

ی سوسالیست ایران نه تنها در طرح این خواست به جنسیت هم اشاره کنند. فرقه

یاسی ایران شد این خواست را نزد احزاب سندرت می ها بهیگانه بود، بلکه برای دهه

 سراغ گرفت.

ی دیگری که آن نیز در سپهر پاسداری از حقوق انسانی بسیار برجسته است نکته

و افتخار اعالم آن را در تاریخ احزاب سیاسی ایران می توان به نام فرقه سوسیالیست 

 است.« موقوفی مجازات اعدام»ایران ثبت کرد، 

یک از احزاب سیاسی در ان هیچایر سوسیالیست فرقه پی از که این تاریخ تلخی 

گاه به طرح این خواست برنخاست، ایران، نه چپ و نه راست و نه میانه نه تنها هیچ

 بلکه شعار مجازات اعدام را، گاه با صفت انقالبی، راهنمای عمل کرد.
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ی سوسیالیست ایران عمری دراز نداشت. از سویی ایران آن زمان در آغاز فرقه

 آمرانه تجدد صفت با را ان که بود اجتماعی –ی اقتصادی سعهی نوعی از توتجربه

 سپهر در سیاسی احزاب مستقل حضور برای جایی تجدد نوع این در. شناسیممی

 خود تجدد این اجرای در حزب این کنشگران هرچند. نیست و نبود ورزیسیاست

 .شد نهاده کناری به رفتهرفته شانتشکل اما کردند، ایفا نقش

ها، که از پی انقالب روسیه و تشکیل دیگر با گسترش فعالیت کمونیست از سوی

ی کنشگری چپ را به تبعیت از انترناسیونال که پهنه ۱۲۹۹حزب کمونیست ایران در 

شان را باجنبش سوسیال خواستند و دشمنیسوم )کمینترن(، در انحصار خود می

ی سوسیالیست ایران محدود ی فعالیت برای فرقهکردند، عرصهدمکراسی پنهان نمی

 شد.

  
ی سوسیالیست ایران به پیوند زیر مراجعه ی فرقهنامهبرای دریافت سند مرام* 

 فرمایید:
Maramnameh Ferqeh Sosiyalist Iran 1 

  
  

 نوشتپی
( ملک الشعراء بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جلد دوم )تهران، ۱)

 ۲۱ ( ص.۱۳۶۳انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 
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و برکناری  ۱۳۲۰از پی اشغال ایران توسط سپاهیان شوروی و بریتانیا در شهریور 

وخیزی تا ای در زندگی سیاسی ایران آغاز شد که با افترضاشاه پهلوی، دوران تازه

پایان انسداد سیاسی که در ده سال پایانی  ادامه یافت. با ۱۳۲۸کودتای مرداد 

 با  های سیاسیحکومت رضاشاه عمق و گسترش روزافزونی یافته بود، احزاب و گروه

 این ترینمهم جمله از. آمدند ورزیسیاست میدان به راست و چپ هایگرایش

 دو که ایران حزب و شد تشکیل ۱۳۲۰ مهرماه در که بود ایران توده حزب احزاب،

 و هاروزنامه رشته عقایدشان و آرا نشر برای هاحزب این. شد پا بر ۱۳۲۲ در بعد سال

کردند که گاه به دلیل انتقادهای تندشان از حکومت برای ی را منتشر میهایمجله

های دیگری با شدند. در این حال، با تکیه به شگردهای قانونی، نشریهمدتی توقیف می

 شد.شده میی توقیفمجله گزین روزنامه یانامی دیگر جای

ی مرداد، روزنامه ۲۵شنبه و در چنین روزی، پنج ۱۳۲4سال پیش در  ۷۳درست 

اش، در ، به صاحب امتیازیِ رحیم نامور، در صدوچهارمین شمارهشهبازگرای چپ

، به صاحب امتیازیِ جهانگیر ما ایران گرای ی ملیاعتراض به توقیف مجدد روزنامه

به هیئت حاکمه « ایران ما»راض خویش را در یادداشتی با عنوان تفضلی، صدای اعت

ی نگارش بر اساس خوانیم )شیوههایی از این یادداشت چنین میرساند. در بخش

 است(: نقد اقتصاد سیاسیالخط رسم

 را ملت سرکش روح آیا اما کنند توقیف را روزنامه توانندمی فعلا [ …ها ]حکومت»
 از که این عنوانبه کنندمی توقیف را ما یروزنامه[ …] د؟کر توقیف توانمی هم

ی حاکمه! هی اشتباه. شما آقایان! شما نمایندگان طبقهز. نمایندمی جلوگیری انقلب
برداران عمده! های دزدهای بزرگ و کلهخورها! شما پاسبانشما محافظین منافع مفت

راستی بخواهید کنید! اگر بهآشام میشما کسانی که ابلهانه خود را فدای زالوهای خون
ت به شکل دیگری از انقلب بایساربابان خود را از نتایج انقلب نجات دهید می

بایست دزدان بایست عوامل بروز انقلب را از میان ببرید، میجلوگیری کنید. می
داران بایست کارخانهبایست دشمنان ملت را بگیرید، میاجتماعی را توقیف کنید، می

بایست مالکین بزرگی که حتی نان جوین را هم به خورها را زندانی سازید، میو مفت
هایی را که برخلف آمال و بایست دولتبخشایند محدود کنید، میای خود نمیرعای
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بایست یادگارهای آیند از کار برکنار نمایید، میآرزوهای عمومی به روی کار می
تر از پوسیده و شوم رضاشاه را از میان بردارید و به این شکل نگذارید هر روز بیش

خواهید از انقلب تر شوند. شما اگر میانیهای ناراضی عصبپیش ملت واقعی و توده
ها و مصائب ایشان فکر های دل مردم برسید، برای بدبختیجلوگیری کنید باید به درد

راند فرسایی که ایشان را به طرف انقلب میکنید و کوشش کنید بار مشقات طاقت
شیده کستم یبیچاره مردم که کنید کاری توانستیدمی شما.[ …سبک نمایید. ]

 و حاکمه یطبقه که دهدمی نشان فقط این[ …عاصی نشوند و طغیان نکنند ]
 لب بر را خود که کسانی مانند که اندافتاده وحشت به چنان آن مغزبی محافظین

 کنندمی ایمذبوحانه حرکات و اندکرده گم را خود وپایدست ببینند نیستی پرتگاه
یشان ثمری به بار نخواهد آورد. آینده که ا تربیش شدنمفتضح و سرشکستگی جز که

« با ماست صدق این مدعا را ثابت خواهد کرد. ما پیروز خواهیم بود و شما روسیاه.

 ۲۵شنبه ، پنج۱۰4ی ، سال سوم، شمارهی شهبازروزنامه، «ایران ما»برگرفته از: 

 .4و  ۱های ، صفحه۱۳۲4مرداد 

 
 ی اول، صفحه۱۳۲4د مردا ۲۵، ۱۰4ی ی شهباز، شمارهروزنامه
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 اشاره

ی انقالب مشروطه قرار داشت؛ انقالبی که در آغاز قرن بیستم، ایران در آستانه

های استعماری، های آشکار و پنهان قدرتی رقابتان آن زمان، صحنهناتمام ماند. ایر

ویژه انگلستان و روسیه، بود. ژوزف رابینو نخستین رئیس بانک شاهنشاهی ایران به

و در پی واگذاری امتیاز تأسیس بانک به بارون جولیوس دو  1885بود، بانکی که در 

نک مدرن ایران بود که که مرکز رویتر تأسیس شده بود. بانک شاهنشاهی نخستین با

 اش در لندن و تابع قوانین بریتانیا بود. قانونی
ی انجمن آمارگران سلطنتی منتشر شد و در نشریه 1901متن حاضر در سال 

شده در آن عمدتًا های ارایهشود. دادهی فارسی آن برای نخستین بار منتشر میترجمه

ینی، استاد دانشگاه پادوا، بوده است که دولت برگرفته از کتاب پروفسور کاوالیره لور

ایتالیا منتشر کرده بود. ژوزف رابینو در لندن به دنیا آمده بود اما پدرش ایتالیایی بود. 

 از بانک استعفا داد.  1908وی در سال 
الزم به یادآوری است که این مقاله در شرایطی منتشر شد که هنوز نفت ایران 

تر از منظر دسترسی به ی استعماری اقتصاد ایران را بیشهاکشف نشده بود و قدرت

 دادند.اش مورد توجه قرار میبازارها و نیز جایگاه ارتباطی
های ژوزف رابینو رئیس بانک شاهنشاهی ایران و ی حاضر، ابتدا از دیدگاهدر مقاله

 ی جایگاه ژئواکونومیکهای برخی سیاستمداران انگلیسی وقت دربارهسپس دیدگاه

رقابت انگلستان با ی اقتصاد ایران، های بالقوهها و توانایران در اقتصاد شرق، ویژگی

یابی به منافع تجاری در ایران آگاه های استعماری برای دستروسیه و سایر قدرت

 شویم. می
روشنی های همراه با آن بهها و پرسش و پاسخهمچنین این یادداشت

ی تجارت خارجی و فقدان لیت استعماری در حوزهآمدهای فعاپی یدهندهنشان

های مستقل تجار وران و فعالیتنظامات مؤثر گمرکی در تضعیف تولیدات پیشه

آمدها را در قالب اعتراضات تجار در انقالب مشروطه و داخلی است. برخی از این پی

 تصاداق نقد ـ  ایم.های بعد دیدههای سیاسی ملیون ایرانی در دههنیز کنشگری

 سیاسی
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*** 

ی با آن اخیراً در افکار عمومی جلب کرده است بهانه اهمیتی که ایران و تجارت

ای است از کتابی که ی این مقاله به این انجمن است. این مقاله درواقع خالصهارایه

پروفسور کاوالیره لورینی استاد دانشگاه پادوا نوشته و از سوی دولت ایتالیا منتشرشده 

 (1)است.

دهدکه چرا باید شرایط اقتصادی پروفسور لورینی دالیل بسیار محکمی ارایه می

شود و توصیف زیادی هم اش بسیار بحث میایران را بررسی کنیم، کشوری که درباره

ی داریم ولی مردم کشورهای غربی برای منظورهای عملی اطالعات زیادی درباره

 ایران ندارند.

ترین شکل ی موضوعات نامربوط که به سادههمه مفید خواهد بود اگر مستقل از

اند ی یک تمدن چندبعدی پیچیده شدهشوند مسائلی را که در نتیجهمطرح می

 مسائل و خودمان تجارت هیئت هایگزارش  بررسی در نمونه، برای  بررسی کنیم.

 از که برآوردهایی با را آنها نظرات کنندمی مطرح که گوناگونی صنعتی و تجارتی

های سیاحان در گذاری خارجی و هزینهرانی ، سرمایههای کشتیدرآمد شرکت

ی اقتصادی کشورهای مختلف داریم تصحیح کنیم. در ایران آمار نداریم اما پدیده

و نفت از  (2)های کیفکنیم که قند و شکر از کارخانهآموز است. مشاهده میایران نکته

ها پنبه، برنج، پشم و خشکبار رداختن بهای آنحال برای پشود و درعینباکو وارد می

 به منچستر ساکن صنعت صاحب پول که کنیممی مشاهده  شود.به روسیه صادر می

 از آبادسلطان از ایرانی هایقالی بعد و رسدمی ایران به ایپنبه هایپارچه صورت

 .شودمی صادر کنگهنگ به شیراز از تریاک یا لندن به استانبول طریق

ی اصول ابتدایی تی با وجود خودکامگی بسیار مخرب بیست قرنی و با نفی همهح

های یک در بخش»اقتصاد هنوز بسیاری چیزهاست که باید یاد بگیریم چون 

بیمارستان است که اوضاع بحرانی است ولی واقعیت است که دکتر درمیان این 

ی کار را ن شیوهآورد و بهتریها را به دست میوضعیت بحرانی بهترین تجربه

 «آموزد.می

ی غامض نظام دوفلزی بپردازیم اما، نظر به سقوط شاید مفید نباشد به مناقشه

ناپذیر نقره، آن کشورهایی که از نقره اجتناب کردند باید بررسی منطقی و اجتناب
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شوند. با این هدف که پروفسور لورینی برای بررسی واحد پولی سرزمین دریای زرد در 

د، پس از وارسی رفرم پولی در روسیه و اتریش به این نتیجه رسید که ایران نظر دار

 ی گذار مناسبی است.منطقه

ی تجاری بین اروپا و آسیا ایفا ها به عنوان یک حلقهنقشی که ایران در گذر قرن

کرد به ضرورت در راه زمینی به هندوستان و چین که اکنون مورد توجه روسیه و 

توانند خواند و اروپایی ها نمیواهد شد. آسیا به صدای بلند فرامیآلمان است احیا خ

این صدا را ناشنیده بگیرند و باید به مهد نژاد خود بازگردند. مشکل اصلی اجتماعی 

ی امروزین برقرار کردن پیوند میان آن چیزهایی است که پروفسور لورینی سرمایه

زی است که او به عنوان علت شلوغی ی ملیت چینامد.ایدهی خاک میانسان و سرمایه

چاره اش هم هوا، نور، و فضایی است که بسی دهد و راهها مورد انتقاد قرار میدولت

 بیشتر از نیاز ما در اختیار ماست.

ی چادرنشین و بعد وصلت جنسی اولیه در خانواده ابتدا به صورت قبیله

وان آغاز کرد و بعد به ده رسید و تیافته درآمد. پیشرفت اجتماعی را از کلبه میاسکان

ی سیاسی، یعنی دولت که در ابتدا کوچک گاه به نهاد پیچیدهسپس به شهر و پس آن

ها توسعه متوقف شده است و جمعیت جا ولی برای قرنبود و بعد بزرگ شد. در این

که تحت فشارند تا نیروهای الزم رو به افزایش دائمی در این مرزها محدودند درحالی

 نظام یک کشیستم تحت و را برای حفط این مرزهای دلبخواهانه فراهم آورند 

 .شودمی تحمیل آنها بر بزرگ دارانزمین منافع حفظ برای که اندایگرایانهحمایت

گوید ی استعمار دارد. میهای زیادی برای گفتن دربارهپروفسور لورینی حرف

های های انگلیسیند ولی از عادتکنها برادرانه رفتار میها با آسیاییروس

 گیرد.ای در کمر ایراد میدست با شالقی در یک دست و طپانچهبهنرمدستکشِ

دولت ما »ژنرال کوروپاتکین درچند سال پیش به همین نکته اشاره کرد. گفت: 

که ، درحالی«ی ما دموکراتیک استدر واقعیت روحیه»ولی « خودسرانه است

نگرند یا ترازان میچشم همآیا هیچ گاه به یک آسیایی به»رات های اریستوکانگلیسی

 «.اندکنند که انگار آنها نژادی فرودستای رفتار میبا آنها به گونه
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ی این ادعا گرچه به اندکی مبالغه آلوده است ولی کاماًل غیرواقعی نیست. این ایده

مرکز یک از سوی کالن شان از این کهپراکندگی در میان مستعمرات ما و نارضایتی

گیرند و بیهودگی، عاطل بودن و کشی قرار میامپراطوری در حال نزول مورد بهره

دهدکه او به گوید نشان میشان سخن میارزش بودن جوانان ما که نویسنده دربارهبی

اش داند دانشگوید میشان سخن میی دیگر کشورها که دربارهای که دربارهآن اندازه

ی انگلستان کافی نیست. همچنین روشن است که این کتاب قبل از جنگ درباره

دوستی و شجاعت که حداعالی وحدت و سرسپردگی مستعمرات و میهن (3)ترانسوال

ی نظامی و خواه غیرنظامی نشان داد نوشته شده است. جوانان ما را خواه در عرصه

طور نامحدود گسترش  توان گفت که امپراطوری بریتانیا تقریبًا بهدرواقع می

 شناسد.گوید میاش سخن میمرزهایش را که پروفسور لورینی درباره

ای از واقعیاتی را که پروفسور لورینی در کتابش مطرح به جای این که خالصه

ترین ی این بررسی است بهتر است به تازهکند بیان کنم که فراتر از محدودهمی

ی دولت در کتاب را تکمیل کرده باشم. سالنامهها بپردازم که اطالعات آمده گزارش

کند که، به گمان من، میلیون پوند برآورد می 9بریتانیا تجارت خارجی ایران را سالی 

 توان به این صورت تقسیم کرد:میزان واقعی از این بیشتر است. تجارت ایران را می

 فارس خلیج بنادر –

 شمال  –

 غربی شمال –

 غربی جنوب –

 

 1898 1899 

ی خلیج فارس بر اساس کل تجارت منطقه

 برآورد وزارت خارجه

   
 پوند 3797919

 پوند 4335883

 پوند 2600503 پوند 2368880 سهم بریتانیا و هندوستان
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دولت روسیه هم آمارهایی را منتشر کرده است که در جدول زیر مالحظه 

 کنیدمی

 رت به پوندکل تجا صادرات از ایران واردات به ایران سال

  روبل روبل 

1395 14159723 18964626 3486770 

1896 14501445 17492312 3367764 

1897 16036032 18649669 3651130 

به این ترتیب تجارت با روسیه تقریباً معادل تجارت از ایاالت جنوبی است. آنچه 

 سواحل کشورهای زا تبریز –(4)ماند کاالهایی است که از طریق راه طرابوزانباقی می

رانی است وارد ای محصوالت برای مهمی بازار ضمن در که ترکیه از ویژهبه و مدیترانه

شده از این کرمانشاه. کل تجارت شناخته -چنین راه تجارتی مهم بغدادشود و هممی

 میلیون پوند است. 10تا  9طریق هم احتماالً سالی 

کند ی تجارت را تقریباً ناممکن میرهآوری آمارهای قابل وثوق درباآنچه که جمع

های خیلی دور در ایران رایج بوده ی کمرگ است که از زماندهی ادارهاین نظام اجاره

گیرد منفعت مستقیمی دارد که است و هر کس که در ارتباط با گمرک قرار می

 گیرد.آمارها را کم برآورد کند و این کار با شدت تمام انجام می

ته در واکنش به مشکالت مالی تصمیم گرفت که در پیوند با دولت سال گذش

ی دولتی ایجاد کند و با وجود مشکالت فراوانی که پیشاروی این گمرکات یک اداره

که به  (5)توان گفت آقای نوز بلژیکیکوشش برای تغییر سیستم قدیم قرار گرفتند می

 ه است.توجهی داشتهای قابلریاست گمرکات کشور منصوب شد موفقیت

 که است 1828 شود بر اساس قرارداد ترکمانچای عوارضی که در ایران وضع می

شود. در تجارت با ترکیه درصد ارزش آنها عوارض اعمال می 5اردات و صادرات و بر

 درصد 6 را واردات عوارض و درصد 2  ی عوارض صادرات راولی یک قرار جداگانه

  .است شده تعیین درصد 75  عوارض میزان نمک و تنباکو برای ولی است قرارداده

طور رسد و درآمد دولت بهمین دولت دست به شودمی وضع که عوارضی هرگز اما

داری در دو سال گذشته بیش از درصد است. درآمد ناشی از اجاره 3تا  2متوسط 
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 300000پوند نبود ولی در سال گذشته که این نظام تغییر کرد درآمد  220000

استفاده از این نظام و امسال هم احتماالً درآمد دولت بیشتر خواهد شد. سوءپوند بود 

توجهی خواهد ترین کوشش برای اصالح آن پی آمدهای قابلبه حدی است که کوچک

داشت. ولی با توجه به ضعف دولت در ایاالت هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان حتی 

آمد کسب کرد. برآورد جدول زیر برای بدون تغییر میزان عوارض بیش از دو برابر در

 دهد که گمرکات چگونه تقسیم شده است.نشان می 1900و  1899های سال
 پوند 

گمرک شمال و شمال غربی، آذربایجان ) روسیه و طرابوزان( و 

 های داخلی قزوین و تهرانبنادر بحر خزر و همچنین راه

190000 

 88000 تهران های داخلی جنوبگمرکات جنوب از جمله راه

 27800 کمرگات غرب، مرز ترکیه و کردستان

 305800 کل

درصد در نظر بگیریم، برآورد ما از کل تجارت بین  3تا  2اگر متوسط عوارض را 

میلیون پوند است. در حال حاضر مذاکراتی در جریان است تا با روسیه برسر  10تا  9

برای اولین بار ما آمارهایی خواهیم یک قرارداد تجاری تازه توافق کنند. سال آینده 

آوری شده است. محصوالت ایران بدون داشت که از سوی مسئوالت گمرک جمع

های ارتباطی توانند بسیار بیشتر باشند به شرط این که برای بهبود راهتردید می

 داخلی و نظام آبیاری اقدامات الزم صورت بگیرد.

 غالت

. نشوند کشت وسیعی هایزمین  باعث شد تاها در مناطق جنوب غربی کمبود راه

شد و اگر امکانات حمل و نقل بهبود یابد دوباره تولید می زیادی گندم منطقه این در

خیزی است و اگر سد ی کارون دشت بسیار حاصلتواند تولید شود. منطقههم می

 تواند دوباره راه بیفتد.ای که در نزدیکی اهواز است مرمت شود میخرابه
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 پنبه

یابد. تولیدکنندگان کشت این محصول به طور دائم در ایران افزایش و بهبود می

درصد عوارض آن را وارد  5توانند با ی ایران دارند و میای به پنبهروسی توجه ویژه

 کنند.

 تریاک

اش تنها از چند سال پیش آغاز شده اکنون این محصول پرقیمت که صادرات

 این و است ایران خارجی تجارت از پوند  500.000 تا  450.000منبع ساالنه بین 

های شود. با شیوهتقل از این است که میزان زیادی هم در داخل مصرف میمس رقم

عالوه، عوارض تواند افزایش یابد و، بهتر تولید، تردید نیست که میزان تولید میعلمی

نسبت ناچیز است و بهصادرات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای صادرکننده 

 کند.همین صادرات تریاک ایران را جذاب می

 ابریشم

این محصول برای چندین قرن محصول اصلی صادراتی ایران بود ولی بیماری کرم 

تقریباً تولید ابریشم را منهدم کرد، هرچند از  1893تا  1860ی ابریشم در فاصله

و تجارت ابریشم صورت گرفت و  های زیادی برای احیا تولیدبه این سو کوشش 1893

ی کرم ابریشم از رشت مرکز ایالت گیالن توجهی داشته است. صادرات پیلهرشد قابل

 :است شده گزارش زیر جدول صورت  ی تولید این محصول بهو مرکز عمده
 ارزش به پوند وزن به کیلو سال

1893 35000 6475 

1894 76000 11780 

1895 107000 15505 

1896 104000 14040 

1897 157000 23550 

1898 279000 55800 

1899 535000 112350 

1900 733000 150265 
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تواند افزایش شود. سطح تولید هنوز میمقدار زیادی ابریشم درداخل مصرف می

 ی کوتاهی حتی دوبرابر نشود.یابد و دلیلی وجود ندارد که میزان تولید در فاصله

 برنج

بلکه  نشد گرفت نه تنها کنار گذاشته به جای ابریشم انجام میاش برنج که کشت

 تولیدش رشد داشته است.

  تجارت خراسان 

تجارت این ایالت که درشمال شرقی ایران قرار دارد از این نظر حائز اهمیت است 

های کرمان، یزد و آذربایجان موجب شده چون سختی معیشت و کمبودها در ایالت

ی این مهاجرت و افزایش خراسان مهاجرت کنند. در نتیجهکه بخشی ازمردم به 

شود. های تازه ساخته میهخان و است دائمی گسترش  تجارت شهر مشهد در حال

بافی هم در حال گسترش است چون تقاضا از مصر و ترکیه و اروپا افزایش بخش قالی

درات به حال تقاضای خارجی برای شال روند نزولی دارد. صایافته است. درعین

هندوستان که عمدتاً شامل تریاک، ابریشم و اسب است ثابت مانده ولی صادرات به 

دهد. بخشی از این افزایش به خاطر امکاناتی است که روسیه روند افزایشی نشان می

هایی برای دولت روسیه برای رشد تجارت فیمابین ایجاد کرده است. برای نمونه آژانس

اند و بخشی هم به این خاطر است که رکات مرزی ایجاد کردهی گممبادله که در اداره

نستان مستقر هستند. این سربازان ترکم در روسی  توجهی از سربازانتعداد قابل

کنند و به همین خاطر بخش ای از نیازهای خود را از خراسان تأمین میبخش عمده

ت ممنوع است این شود و چون صادرات غالتوجهی از غالت به مرزها ارسال میقابل

توجهی پشم هم از این مناطق شود. میزان قابلمیزان در آمارهای گمرکات بیان نمی

شود. البته اخیراً بخشی از این تجارت از مشهد به مسیر شیخ به روسیه ارسال می

دهد. یک جا اندکی کاهش نشان میجنید منتقل شده و در نتیجه تجارت این

وفقی در اصفهان از سوی چند ایرانی ایجاد شده است ولی ی بافندگی بسیار مکارخانه

های این کارخانه به خارج از مرزهای شمالی ها صادرات پارچهی رقابت روسدر نتیجه

 دهد.کاهش یافته است. صادرات پسته و نیشکر به هرات افزایش نشان می
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 افزایش سیهرو و  در پیوند با واردات به ایران میزان چای وارداتی از هندوستان

 که تسهیالتی نتیجه، در. دارد افزایشی روند هم قهوه برای تقاضا و دهدمی نشان

ی حمل ی هزینهاند و همچنین در نتیجهشان ایجاد کردهنظام اعطای جایزه با هاروس

که تقاضای رو به و نقل باال واردات قند و شکر از هندوستان متوقف شده است درحالی

شوند شود. داروهایی که از ترکیه وارد میول از روسیه تأمین میرشد برای این محص

های روسی هم که مشمول اند و کبریتجایگزین داروهای وارداتی از هندوستان شده

سره از بازار خارج های وارداتی از هندوستان را یکشوند کبریتی صادراتی میجایزه

 و چنگال و کارد و فانتزی، هایکاال اسب، زین ابزارهای واردات میزان  کرده است.

که تقاضا یدرحال  .است یافته افزایش روسیه از روی و سرب یعالوهبه نفت همچنین

برای شمدهای هندی و انگلیسی در حال افزایش است ولی فروش چلوار سفید و 

غیرسفید و چیت گلدار افزایش نیافته است.اگرچه واردات کاالهای متفرقه افزایش 

ای های پنبهی حمل و نقل باال به صورت مانعی تقاضای پارچهولی هزینهیافته است 

ی حمل ونقل زیاد از هندوستان باعث شده کل تجارت تر کرده است. هزینهرا کم

توجهی در چشمگیر کاغذ از آن روسیه شود. همچنین هندوستان دیگر سهم قابل

بلورآالت و ظروف چینی نه در  واردات بلورآالت و ظروف چینی ندارد. بازار تهران برای

هاست و نه حتی روسیه )به غیر از واردات اجناس با کیفیت پائین( بلکه اختیار هندی

ی تجارت شود. شرایط خاص و ویژهدر اختیار محصوالتی است که از اتریش وارد می

 های مسی را در حال حاضر متوقف کرده است.نیل و ورقه

سیه برسر تجارت در این ایالت ایران رقابت کند اگر هندوستان مایل است با رو

ی حمل و نقل بسیار کاهش یابد. این یادآوری هم اصالً جدید نیست، حتی باید هزینه

سِر نیکلسون که در آن موقع کاردار سفارت بریتانیا در تهران بود گزارش  1887در 

محصوالت حجم تجارت تغییر زیادی نکرده است ولی کاالهای روسی جای »کرد که 

  پیش سال هفت یا شش با مقایسه در انگلستان تجارت  «.انگلیسی را گرفته است

 شده نصف حدوداً که  ویژه تجارت منسوجات انگلیسیته است، بهیاف کاهش وضوحبه

 برای هاروس که تسهیالتی با مقایسه در نقل و حمل مشکالت از گذشته. است

 بنجلی محصوالت که است این هم دیگر املع اند،کرده ایجاد ایران با خود تجارت
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تمامی شته بهگذ در هرات به واردات. است شده وارد انگلیسی محصوالت نامِبه

 «.انگلیسی بود ولی اکنون کاماًل روسی است

 صادرات به پوند

 

1898 1899 

 کاال
 و طال

 نقره
 کاال کل

طال و 

 نقره
 کل

934852 31148 498200 426271 19178 407543 بوشهر  

 551985 175032 376953 571471 155187 416283 لنگه

 654238 66280 587958 496305 70501 425804 بحرین

یعرب بنادر  361072 26250 387322 536906 28347 565253 

 131706 72422 59284 88927 55966 32061 محمره

 2432530 373229 2059301 1970745 327082 1643663 کل سال

 

 ات به پوندوارد

 

1898 1899 

 کاال
طال و 

 نقره
 کاال کل

طال و 

 نقره
 کل

 916528 86511 830017 843462 60416 783046 بوشهر

 611625 133400 478225 641221 111875 529346 لنگه

 641506 144144 497362 551728 124312 427416 بحرین

عربی بنادر  258019 66875 324894 268486 74665 343151 

 207892 5400 202492 157162 733 156429 محمره

 2720702 444120 2276582 2518467 364211 2154256 کل سال
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 صادرات ایران به بریتانیا و هندوستان به پوند

 1898 1899 

 هندوستان بریتانیا هندوستان بریتانیا 

 95273 78308 72522 115471 بوشهر

 264947 3663 284174 2881 لنگه

 473074 - 320398 - بحرین

 - - - - بنادر عربی

 21621 11073 14970 8391 محمره

 854915 93044 692064 126746 کل
 

 واردات ایران از بریتانیا و هندوستان به پوند

 1898 1899 

 هندوستان بریتانیا هندوستان بریتانیا 

 224860 441022 230522 401637 بوشهر

 306089  346555 410 لنگه

 439534  357978 - بحرین

 58937  66181 - بنادر عربی

 ^107213 74189 *92918 53869 محمره

 1136633 516111 1094154 455916 کل 

 

 پوند اقالم وارداتی به عدن هم هست. 13074*شامل 

 پوند واردات به عدن هم هست.20181شامل  ^
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 کل تجارت خارجی به پوند

 1898 

 سهم بریتانیا و هندوستان تکل تجار 

 2368880 818810 3797919 1643663 صادرات

 1550070 2154256 واردات

 1899 

 2600703 947959 4335883 2059301 صادرات

 1652744 2276582 واردات

 

 ی جالبی همراه است.واحد پول ایران با نکات آموزنده

  

 پول طال
ود و، به استثنای مقادیر ناچیز، به صورت شطالیی در کشور ایران تولید نمی

ی طال بیشتر به صورت یک کاال درآمده است که شود. سکهشمش طال هم وارد نمی

های خارجی مثل روبل شود. با استفاده از سکهعمدتًا برای هدیه یا احتکار استفاده می

شود آن را روسی یا پوند ترکی که در پیوند با تجارت به مقدار کمی وارد ایران می

 کنند.های خارجی استفاده میکنند. طالفروشان هم از سکهضرب می

 پول نقره
شود بلکه مستقیماً از بریتانیا یا غیرمستقیم از طریق نقره در ایران تولید نمی

شود. ضرابخانه در موقعیت بسیار ناهنجاری است و هامبورگ و روسیه وارد می

ال کارکردن بود، کاماًل فرسوده شده و از جهات به این سو در ح 1877کارخانه که از 

شود بسیار محدود است ای که ضرب میاستفاده است. در نتیجه، سکهمختلف غیرقابل

 4میلیون تومان بیشتر نیست. تومان هم عمالً معادل  4تا  3و در بهترین حالت سالی 

ها گرفت از روس شلینگ یا یک دالر امریکایی است. امسال دولت در رابطه با وامی که

میلیون تومان نقره وارد کرد که در اختیار ضرابخانه قرار گرفت. بانک  3حدوداً 

شاهنشاهی هم یک میلیون تومان نقره وارد کرد و به صورت سکه درآورد. احتماالً 
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تومان بدانیم. سال گذشته کل  500000تقریب معادل توانیم واردات دیگران را بهمی

سختی به دوونیم میلیون تومان رسید، حتی از آن هم بهای که ضرب شد سکه

 مطمئن نیستم.

ها به احتکار و جذابیت آالت ضرابخانه عالقه شرقیبه سبب اشکاالت ماشین

ی ایرانی، در داخل همیشه با کمبود ی بحر خزر برای نقرهاقتصادی ایاالت حاشیه

 20تا  5باال برود و معموالً اش شود ارزشای مواجه هستیم که باعث میهای نقرهسکه

 هاینقره جذابیت یدرباره باید  اش در بازار قیمت دارد.درصد بیشتر از ارزش اسمی

 .بدهم توضیح خزر بحر یحاشیه ایاالت در ایرانی

تا  اشوزن معموالً مثال برای  ی کمبودهایی که داردی ایرانی با همهی نقرهسکه

المللی است، ولی معیاری برای یک واحد پول بین درصد از آنچه باید باشد کمتر 2

ی روسی در بهترین حالت وضعی بین یک معیار و یک واحد پولی های نقرهاست. سکه

گیرد ی ایرانی انجام میهای نقرهمعمولی دارند. در نتیجه، حجم مبادالتی که با سکه

 100000حاضر  ی روسی بیشتر است. برای مثال در حالهای نقرهمراتب از سکهبه

 روبل است، ولی: 185000تومان معادل 

 اونس 133.200 ی خالص در تومان از نظر قانونیوزن نقره

 اونس  130536 درصد تقلب 2منهای 

 اونس 107.062 ی خالص در روبلوزن نقره

 اونس 23.474 ی ایرانیتفاوت نقره

 21.92 اگر به درصد بیان شود

ی ایرانی در مقابل های نقرهز جذابیت سکههاست که امقامات روسی مدت

سال پیش با صدور  9اند و حتی ی روسی در ایاالت آسیایی خود واقفهای نقرهسکه

های ایرانی را ممنوع کردند. در عمل مشخص شد که این فرمان فرمانی ورود سکه

 اند. سال گذشته هم دولت روسیهمؤثر نیست و پس از چند ماه خودشان لغوش کرده

 هایسکه ورود فرمانی صدور با و کرده موضع اعالم  های خارجیراجع به ورود سکه

 عوارض مشمول نقره صادرات بعد مدتی. کرد ممنوع 1899 مه 13 از بعد را خارجی
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 20 حدوداً  شد، گرفته نظر در عوارض روبل 3 نقره وزن پوند هر برای و شد گمرکی

 بحر ی شود که به ایاالت حاشیهنی ـ گفته میهای ایرا. از آن تاریخ به بعد سکهدرصد

 مقابله مؤثری طوربه آن با نتوانسته تاکنون هم روسیه دولت و شودمی قاچاق خزر

 همجوار کشورهای و خزر بحر یحاشیه ایاالت به که ایرانی هایسکه از بخشی. کند

شود که فته میشود. گد و احتماالً دوباره ضرب میمانمی باقی افغانستان در رودمی

آید که در تجارت زمینی با ترش ذوب شده به صورت شمش نقره درمیبخش عمده

 گیرد.چین مورد استفاده قرار می

 به  -شودمی ضرب آن در که شهری –توجهی سکه از تهران هر ساله میزان قابل

رود و تا جایی که خبر داریم به یم بیرون به غربی شمال و شرقی، شمال شمال،

گردد. واردات نقره که پیشتر اشاره شد به این توجهی به تهران برنمییزان قابلم

 شود.ترتیب جذب می

 های فرعیسکه

های طوالنی ادامه داشت شود و برای مدتبیشترین تقلبی که در ضرب سکه می

هم به دالیل متعدد: نظام منحوس های مسی است، آنی سکهضربِ بیش از اندازه

های مسی با ابخانه، بی دانشی مسئوالن و فساد مسئوالن دولتی. سکهدهی ضراجاره

شاهی معادل یک قران نقره باشد ولی عماًل  20شوند که این نسبت رسمی ضرب می

 هایسکه که این به نظر  ازای هر قران است.شاهی مسی به 80و حتی  50، 40، 30

هایی ناشی از صیبتن چیزی است که فقرا به آن دسترسی دارند مآ یهمه مسی

 وقتی  راحتی تصور کرد.توان بههای مسی بر فقرا را میی بد نظام ضرب سکهاداره

 باید که شدمی احساس ضرورت این رسید، سلطنت به[ شاه مظفرالدین] فعلی شاه

های مسی را تومان سکه 720000 دولت و بردارد هاییقدم آن به بخشیدن پایان برای

ازای هر قران از گردش خارج کرد. اگرچه این میزان که شاهی به 30تا  25به نسبت 

شده حذف شود کافی نبود ولی ارزشهای کماز گردش خارج شد برای این که سکه

اش اندکی های مسی جریان یافتناعتبارشدن سکهتوجه بود. با بیآمدش قابلپی

شود. دولت برای ارزش مشاهده میهای کمکاهش یافت به حدی که گاه کمبود سکه

 در دوشاهی و  های نیکلی شاهیمقابله مؤثرتر با این وضعیت دستور داد سکه
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 یاستفادهبرسوء راه و شود برآورده عوام احتیاجات تا شود ضرب بروکسل یضرابخانه

 .شود بسته بیشتر

 پول کاغذی
انحصار صدور پول  1889کند بلکه در دولت در ایران پول کاغذی صادر نمی

 جریان به  ذی را به بانک شاهنشاهی واگذار کرده است که بر اساس اعتبار بانککاغ

 درصد 60 از هرگز عمل در ولی است درصد 33 تنها قانونی یذخیره میزان. افتدمی

به  مردم ولی است برزمان بسیار فرایندی کاغذی پول یک تثبیت. است نبوده کمتر

در تهران استفاده از پول کاغذی بسیار رایج ویژه کنند و بهاستفاده از آن عادت می

سپتامبر  20است. جدول زیر میزان پول کاغذی صادره از سوی بانک شاهنشاهی در 

 دهد.هر سال را نشان می

 پول کاغذی )به تومان(

 415000 1896سپتامبر  20 29000 1890سپتامبر  20

 203000 1897سپتامبر  20 99000 1891سپتامبر  20

 365000 1898سپتامبر  20 194000 1892بر سپتام 20

 589000 1899سپتامبر  20 207000 1893سپتامبر  20

 1058000 1900سپتامبر  20 334000 1894سپتامبر  20

 254000 1895سپتامبر  20

 شود.شمش طال و نقره به میزان کمی برای نیازهای صنعتی وارد می

 لورینی ترجمه شده است. های ایران که از کتابتوصیف مختصر ایالت

 استرآباد:

شود در جنوب هوا مالیم است، در شرایط اقلیمی: به سه منطقه تقسیم می

 .خشک و گرم خیلی هم جلگه در و سرد خیلی  ارتفاعات

 محصوالت: گندم، جو، پنبه، روغن کرچک، تنباکو، برنج.
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 .هاهای پشمی زمخت، نمد، قالی با کیفیت ترکمنصنایع محلی: پارچه

ها پشم خام، قالی و اسب در مقابل تجارت محلی: مبادله بین شهرها و چادرنشین

 شده.گندم، برنج و محصوالت ساخته

 مازندران

شرایط اقلیمی: به غیر از مناطق کوهستانی هوای مالیمی دارد. در بهار و تابستان 

ند تواعلت رطوبت زیاد زمین، بیمار ی تب زیاد است. زهکشی آب زیادی میبه

 خیز را افزایش بدهد.سهولت ارزش و سالمت این ایالت بسیار حاصلبه

جات، محصوالت: کشت برنج به مقدار زیاد، پنبه، سبزیجات، روغن کرچک، میوه

 خصوص برای گوسفندان در مناطق کوهستانی.های فراوان بهانگور و غالت. چراگاه

 ی.صنایع محلی: ابریشم به مقدار زیاد و با نرخ افزایش

های آب معدنی گرم و سرد، منابع معدنی: سولفور برای تولید پودر سولفور، چشمه

 های نفتی.های از مس و آهن، چشمهرگه

تجارت محلی: پنبه، ابریشم، پشم، برنج و چوب شمشاد ) که تقریباً به آخر رسیده 

 است(

 :گیالن

 شرایط اقلیمی بسیار شبیه به مازندران است.

نیشکر، برنج به مقدار زیاد، چراگاه، انگور، زیتون، انار، پنبه،  ها،محصوالت: جنگل

 گندم، سبزیجات و تنباکو.

توجه و در حال افزایش، پردازش تنباکو و صنایع محلی: ابریشم به مقدار قابل

های ابریشمی، پشم و کتان برای های دودی برای صادرات، دستمالسیگار، ماهی

 مصرف محلی

های خشک، خاویار، روغن، برنج و به ، ابریشم، تنباکو، میوهتجارت مجلی: پشم، پن

 ذرت

 



 

 
 

رانیا یاقتصاددان درباره کی یهاادداشتی 99  

 آذربایجان

گراد تا منهای ی سانتیدرجه 45ی حرارت خیلی متغیر از شرایط اقلیمی: درجه

های بسیار سرد، بادهای گرم، های ژوئیه، اوت. شبدرجه. گرمای زیاد در ماه 30

ژوئن هوای بسیار مطبوع. برف در زمستان، های اکتبر، نوامبر، مه و طوفان نمک، درماه

 های بسیار سرد. باران سنگین در بهار و در اواخر پاییز.روزها و شب

محصوالت: برنج و گندم به مقدار زیاد، جو، تنباکو، روغن کرچک، حبوبات، ذرت، 

 های انگور بسیار عالی در اطراف تبریز.زمینی و گالبی. باغسیب

های ی چپق و سیگار، تنباکو، قالی، مقدار کمی پارچهصنایع محلی: تولیدکننده

ها، کارهای روی نقره و دیگر جواهرآالت، ای و پشمی برای مصرف محلیپنبه

 ی کردها.ی مارتینی برای استفادهشدههای بدساختهتفنگ

هایی از مس، سنگ، نمک، رگههای از نوعی زغالمنابع معدنی: قیر طبیعی، رگه

 قلع، زیاد، مقدار به آهن مرمرسبز، آرسنیک، از هاییرگه  عی،ی طبیشبه شیشه

 مرمر سولفوریک، گازهای معدنی، آب هایچشمه طبیعی، سرب از هاییرگه سولفور،

 .رنگارنگ

توجه ولی تجارت محلی چندان زیاد تجارت محلی : تجارت ترانزیت بسیار قابل

 نیست.

 کردستان: 

ی سانتیگراد تا منهای درجه 40متغیر از  ی حرارت بسیارشرایط اقلیمی: درجه

 های سرد و در زمستان بسیار سرد. از اکتبر تا مارس برف فراوان.درجه. شب 20

های بسیار زیبا، جمعیت چادرنشین و در نتیجه وابسته به محصوالت: جنگل

شود. پشم خام، خرما ها، ولی گندم، ذرت، جو و بعضی سبزیجات هم کشت میچراگاه

 [ برای صادرات.Gall nutsک و مازو ]و تریا

های صحنه های موکری چندان مرغوب نیست ولی قالیصنایع محلی: قالی، قالی

 اند. ظروف خاکیتوجهقابل

 های قیر طبیعی،نفت، نمک، گچ.منابع معدنی: مرمر رنگی، چشمه
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تجارت محلی: تریاک، پشم، مازو، اسب، سالح و خرما و دیگر محصوالت برای 

 محلی. منبع اصلی آمدوشد کاروانی از بغداد به ایران مرکزی.مصرف 

 همدان:

شرایط اقلیمی: یکی از سردترین مناطق ایران، زمستان و بهار بسیار سرد و در 

 تابستان و پاییر هم بارانی است.

محصوالت: جو، گندم، روغن کرچک، روغن، تنباکو، میوه و سبزیجات، شراب 

 یاک.های مرغوب، ترعالی، چراگاه

های نه چندان های مرغوب، ذوب فلزات، قالیسازی، چرمصنایع محلی: چرم

 مرغوب، کارهای چرمی و فلزی.

 منابع معدنی: سنگ خارا، مرمر سفید، خاکستری، و زرد،زغال سنگ مرغوب.

 توجه و بازار کوچک برای محصوالت محلی.تجارت محلی: تجارت ترانزیت قابل

 مالیر و بروجرد:

یمی: در زمستان خیلی سرد است. در تابستان هوای مالیمی دارد، شرایط اقل

 های شدید.های مکرر و بارانطوفان

های انگور خیلی مولد، محصوالت: تولید گندم مرغوب، تریاک، پنبه، تنباکو، باغ

ی شهرها و روستاها، خشک در بخش باغستان، سبزیجات، باغات فراوان در حومه

 جنوب غربی.

هایی توجهی از قالیاند، و بخش قابلدر تولید تریاک بسیار پیشرفتهصنایع محلی: 

 شود.که به اروپا صادر می

سنگ، خاکستر طال در منابع معدنی: مرمر خاکستری و زرد، سنگ خارا، زغال

 های سفید.هایی از مس در سنگرودخانه، رگه

های ی، پنبههای خشک، قالتوجه خارجی، تریاک، میوهتجارت محلی: تجارت قابل

 شده، قاطر، تجارت محلی محدود.آمیزیبافته و رنگ
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 :لرستان

شرایط اقلیمی: آب و هوای بسیار متغیر، بسیار سرد در مناطق مرتفع و در دشت 

 ها هم هوا بسیار مالیم است.ها و چراگاههوای بسیار گرم و در جنگل

ها بسیار زیاد است. محصوالت: در ارتفاعات تولید چندان زیاد نیست ولی در دره

ها با استفاده از های متعدد، سبزیجات، شراب. چادرنشینگندم، جو، برنج، میوه

 کنند.ها و کشت محدود زندگی میچراگاه

های نامرغوب، صنایع محلی: صنایع پشم بافی محدود و با کیفیت نامرغوب، قالی

ی صنایع ، و توسعهیافتهتمایل بسیار زیاد در قبایل چادرنشین به زندگی اسکان

 خانگی.

سنگ، سنگ آهن، بسیار توجه زغالمنابع معدنی: فسیل، نمک زیاد، ذخایر قابل

 غنی در مصالح ساختمانی.

 تجارت محلی: سالح، مهمات، اسب، گوسفند.

 (6)پشتکوه:

 شرایط اقلیمی: شبیه لرستان است.

محصوالت: گندم، برنج، جو، تنباکو، خرما، انار و مرکبات. در جنوب ایران بهترین 

 ها دارد.ی کوهها را در دامنهچراگاه

 های نامرغوب.های پشمی و قالیصنایع محلی: پارچه

 .نفت از هاییرگه باال، کیفیت با گچ  منابع معدنی: فسیل زیاد، مرمر سیاه،

ین قبایل چادرنشین وجود دارد. شماری از آنها تجارت محلی: تجارت محدودی ب

 خیلی بدوی هستند.

 عربستان:

رسد. ی سانتیگراد هم میدرجه 55شرایط اقلیمی: هوای بسیار گرم که حتی به 

 در زمستان آب و هوا مالیم است و در بهار هم بارانی است.

 محصوالت: گندم، برنج، نیشکر، پنبه، تنباکو، حنا و یونجه، نیل.
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 یع محلی: تولید و تدارک نیشکر، روغن کرچک، و تریاک.صنا

ها که عمدتاً تجارت محلی: تنها در ضروریات زندگی و برای مصرف محلی

 چادرنشین هستند.

 خلیج فارس:

 (.7ترین سواحل موجود، طوفان شن، و بادهای سام)شرایط اقلیمی: یکی از گرم

 صید مروارید.گیری، صنایع محلی: تجارت محصوالت دریایی، ماهی

 توجه.تجارت محلی: تجارت ترانزیت قابل

 خراسان:

 نسبت باال، بادهای صحرایی شدید.ی حرارتِ بهشرایط اقلیمی: درجه

ها هم در طول جنگ با نامند. روسی ایران میمحصوالت: این ایالت را انبار غله

 اک و پشم.ها به محصوالت این ایالت وابستگی داشتند. نیشکر، پنبه، تریترکمن

های ابریشمی و پشمی، قالی، تولیدکنندگان صنایع محلی: صنایع دستی پارچه

 های بسیار عالی.ترکمن، پوست، چرم

 سنگمنابع معدنی: مرکز معادن فیروزه، مس و زغال

ی گیاهان دارویی، توجه گندم، تریاک، تولیدکنندهتجارت محلی: صادرات قابل

 شده و پشم.شتر، چرم پرداخت

 رسفا
 آید.ی حرارت باال و بادهای که از خلیج فارس میشرایط اقلیمی: درجه

 های انگور.محصوالت: غالت، گیاهان رنگی، و باغ

 ی بزرگ شراب و قالی.صنایع محلی: تولیدکننده

سنگ، جیوه، انتیموانی، نیکل هایی از زغالمنابع معدنی: سنگ آهن، مس، رگه

 سولفور و سرب.

 ت نیل، شراب شیراز، قاطر، اسب، و تجارت محلی محدود.تجارت محلی: تجار
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 اصفهان:
شرایط اقلیمی: هوا مالیم ولی در تابستان خیلی گرم است و حسب ارتفاع از 

 سطح دریا متغیر است.

 محصوالت: غالت، پنبه، تنباکو، تریاک و پشم.

 بافی،سازی، پشمهای ابریشمی، چرمصنایع محلی: صنایع دستی تولید پارچه

 سازی روی فلزات.کارهای روی طال و نقره، ونقش

 سنگ و مرمر.منابع معدنی: مس، منگنز، سرب، زغال

 تجارت محلی: صادرات تریاک و محصوالت دستی، قاطر و کارهای فلزی.

 تهران:

شرایط اقلیمی: بهترین شرایط اقلیمی ایران. اروپایی ها به سهولت به این هوا 

 کنند.عادت می

 های خوب، گندم و سبزیجات، یونجه.های تولیدی محدود، باغالیتمحصوالت: فع

 ی سلطنتی.صنایع محلی: آجر، موزائیک، و ضرابخانه

 کند.کننده. از خارج ازایران و دیگر نقاط ایران وارد میتجارت محلی: شهر مصرف

 های طالی درجریان در ایرانسکه

 
وزن قانونی به  سکه

 (8نخود)

 وزن طالی خالص میزان خلوص قانونی

 های قدیمیسکه

 51.7572 990 58.28 تومان

 26.3736 990 26.64 نیم تومان

 10.54944 990 10.656 دو قران

 سکه های جدید
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 90.576 900 100.64 دوتومانی

 45.288 900 50.32 1879تومان تا 

 39.96 900 44.4 به بعد 1879تومان از 

 19.98 900 22.2 نیم تومان

 7.992 900 8.88 ندو قرا

  916.66 123.27447 ی طاللیره

 

 ی در جریان در ایرانهای نقرهسکه
 وزن طالی خالص میزان خلوص قانونی وزن قانونی به نخود سکه

 1878-1857های قدیمیسکه

 69.264 900 76.96 قران

 34.632 900 38.48 نیم قران

 17.316 900 19.24 چهارم قرانیک

 های جدیدسکه

 127.872 900 142.08 دوقران

 63.936 900 71.04 یک قران

 27.468 900 30.52 نیم قران

 13.734 900 15.26 چهارم قرانیک

 - 925 87.27272 یک شیلینگ

 
 ی یک قرانی قدیمسکه

به  متوسط وزن

 نخود

ص به خال ینقره میزان متوسط خلوص

 نخود

کمتر از استاندارد به 

 درصد

75.88 855 64.877 6.76 

 ی دوقرانی جدیدسکه



 

 
 

رانیا یاقتصاددان درباره کی یهاادداشتی 105  

139.77 892.166 124.69 2.55 

 

 های فرعی ایرانسکه

 های مسی در بازار ایرانسکه

هم « عباسی»شاهی، به میزان کمی درجریان است. به آن  4 -پنجم قرانیک

 گویند.می

 «.صددینار » یعنی « صنار» گویند شاهی که به آن می 2 -دهم قرانیک

 یک شاهی -قرانبیستم یک

 هم گفته می شود« پول»نیم شاهی که به آن  -چهلم قرانیک

شود و تنها در گفته می« جندک»هشتادم قران )نصف پول( که به آن یک

 خراسان در جریان است.

 های نیکلی که قرار است در جریان گذاشته شود.سکه

یه هم مس درصد نیکل دارد و بق25نخود که  69.45های دو شاهی به وزن سکه

 است.

 که همان ترکیب باال را دارد. 46.30های یک شاهی به وزن سکه
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-1899و  96-1895ی واردات و صادرات کاالهای خارجی به مشهد در فاصله

 (پوند به) 1900

 

 
 

 .کاالهای واردشده از هندوستان که به روسیه ارسال شد 

  بمبئی و بندرعباسواردات از هندوستان از طریق 

 واردات از روسیه 
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 واردات از اروپا از طریق ترکیه و تبریز 

 واردات از افغانستان 

 صادرات به هندوستان 

 صادرات به روسیه 

 صادرات به افغانستان 

 اندکاالهای خارجی که از مشهد گذر کرده 
  

واردات به مشهد از هندوستان از طریق بمبئی، بندرعباس، کرمان )یا یزد( 

 پوند( )به

 ترانزیت به روسیه   

 99-1898 1900-

1899 

99-1898 1900-1899 

 8741 8193 32027 25112 چای سبز

 4403 3021 26169 15297 چای سیاه

چای رنگین 

 )نامشخص(

1710 3610 4640 1990 

 75 128 12606 17414 نیل

ی شمدی پارچه

 انگلیسی و هندی

6760 9306 - - 

 - - 5416 7039 چلوارسفید

 - - 4635 5495 چلوار غیرسفید

 - - 1071 1682 چیت

 - 120 200 1079 ی ململپارچه

ی شدهی رنگپارچه

 قرمز

2679 982 - - 



 فیاحمد س ی/ترجمه نویژوزف راب 108 

 - - 10598 6388 های متفرقهپارچه

 - 840 650 200 شال

ای های پنبهنخ

 تابیده

14433 16880 - - 

 - - 30 6203 های مسیورق

 - - 671 622 قلع و سرب

 - - 412 1000 آالتچینی

 - 70 834 1495 کتاب

 - 2110 727 534 زنجبیل

 - - 95 - رنگ

 - - - 2519 دارو

 - - 2000 732 قهوه

 - - 4311 - فلفل

 550 - 3149 3982 ادویه

 - - 30 228 ایتسبیح شیشه

 - - 220 - های رنگینجام

 - 1532 5470 605 متفرقه

 15759 20654 142099 123328 کل

  

 واردات به مشهد از روسیه )به پوند(

 99-1898 1900-1899 

 56969 33676 قندکله

 19064 24291 شکر

 3524 2583 شمع

 9393 3492 نفت

 46987 59414 ایهای پنبهپارچه
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 5814 7233 آهن، میخ و غیره

 292 1016 فوالد

ها و سیم برنج، ظرف

 برنجی

2562 3055 

 13276 8938 ف چینیبلورآالت و ظرو

 180 410 گالبتون و غیره

 2116 2989 کاغذ

 884 502 های بلورینآئینه و جام

 1944 210 قلع و سرب

 636 362 چرخ خیاطی

 592 1082 زاج

 18 100 قرمزدانه

 1117 948 قاشق و چنگال و غیره

 4257 1036 کبریت

 80 48 ایهای پنبهنخ

 1072 2822 گونی

 590 2100 باکوسیگار و تن

 260 200 صندلی

 - 49 قاشق چوبی

 1405 2110 متفرقه

 2200 800 چای

 94 - سولفور

 - 256 سینی

 - 10 ماهی

 175818 159239 کل



 فیاحمد س ی/ترجمه نویژوزف راب 110 

 واردات از مرو و بخارا

 1210 510 قالی

 - 400 لباس از پشم شتر

 276 604 چرم خام

 212 1610 پوست

 424 100 چرم

 70 - های ابریشمیپارچه

 60 100 تخم کدو

 287 112 پاالن اسب

 320 146 زین اسب

 30 492 متفرقه

 2889 4083 کل واردات از مرو و بخارا

 178707 163322 کل واردات 

 

 صادرات کاال از مشهد به هندوستان )به یزد، کرمان و بندرعباس( به پوند

 99-1898 1900-1899 

 561 882 پسته

 2200 1520 های ابریشمیپارچه

 185 12 بادام

 35400 33745 تریاک

 38345 36159 کل

 کاالهای صادرشده از مشهد به هندوستان از طریق سیستان

 3200 560 های ابریشمیپارچه

 680 580 اسب

 240 - بادام

 - 208 پسته

 - 50 پشم
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 4120 1398 جمع

 42466 37557 جمع کل

 پوند( صادرات از مشهد به سرزمین روسیه )به

 99-1898 1900-1899 

 22565 26382 پشم

 320 1222 پنبه 

 71 231 بادام

 1913 1145 ی تازه و خشکمیوه

 496 346 تنباکو

 16284 20510 شال

 22610 11265 قالی

 34208 29680 پوست

 - 1340 های ابریشمیپارچه

 18144 3317 چرم

 10143 18816 های گلدارپارچه

 500 - باراک

 360 212 پوستین

 120 50 جوراب

 20 - های روستاییکفش

 12006 10272 متفرقه

 88 - نعل اسب

 7621 - نبات

 106 - زمینیسیب

 147575 124702 کل

 تومان بوده است.  5توضیح نویسنده: هر پوند معادل 
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 ی آقای رابینوی مقالهپرسش و پاسخ و بحث درباره

 

 سر لپل گریفن:

، نمی توانم مطلب بیشتری به آنچه در این مقاله ارایه شد اضافه کنم. او گفت

برای اطالع کسانی که در این جمع حاضرند باید اشاره کنم که آقای ژوزف رابینو 

رئیس بانک شاهنشاهی در تهران بودند، شخصی باشخصیت و توانایی باال و بدون 

ایران نظر بدهد. او نظر آقای ی اوضاع مالی ترین کسی است که دربارهشک باصالحیت

ی گمرک ایران درآمد ایران کارگیری مسئوالن بلژیکی در ادارهرابینو را که پس از به

ی تلگرام مطالبی دریافت کرده است که کند. به وسیلهبسیار افزایش یافت تایید می

تری به دست رانی اطالعات تازهحتی در مقایسه با اطالعات آمده در این سخن

ی گمرکات برای سال جاری ـ یعنی دهد و بد نیست بدانیم که برآورد درآمد ادارهمی

هزارپوند رسیده  447درمقایسه با سه سال پیش دوبرابر شده و به 1901مارس  21از 

 5 عوارض نرخ وقتی باشیم بیشتری یتوسعه شاهد باید ترتیب این به  است.

با  -ن سلطنتی در اول ماه ابالغ شدک فرمای با که صادرات و واردات برای  -درصدی

هزار پوند درآمد گمرک خلیج  136درستی و صداقت اجرا شود. از این میزان برآورد 

هزار پوند هم درآمد بنادر  100ی رود کارون است و حدوداً فارس و بنادر حاشیه

ایِ قارهآهن بیندهدکه با وجود تسهیالتی که راهدریای خزر است و این نشان می

ی تجارت دهد، هنوز گسترش و توسعهوسیه در اختیار تجارت روسیه قرار میر

پذیر است. او همچنین اضافه کرد که فرمان سلطنتی انگلستان در جنوب ایران امکان

ها برای تجارت ترانزیت را هم نیز راهداری را حذف کرده و پرداخت 2001اول آوریل 

ان را با صداقت اجرا کنند اصالح بسیار ملغا کرده است که اگر حکام محلی این فرم

های دولت هندوستان برای تشویق راه مفید و مؤثری خواهد بود. در اشاره به کوشش

تجاری نوشکی از طریق بلوچستان به شرق ایران سِر لپل افزود که اطالعاتی که به 

به دهد که تجارت از این راه در سال جاری ی تلگرام دریافت کرده نشان میوسیله

درصد رشد داشته است. این راهی است که محصوالت  25تا  20نسبت سال قبل 
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شوند بلکه به ترکستان و آسیای مرکزی هم ارسال هندی نه فقط وارد ایران می

 ایجاد خصوص در شودمی صحبت اشدرباره انگلستان در که دورنما این  شوند.می

یعنی به  -یران به خلیج فارس برسدشرق ا طریق از و ایران شمال از که روسی آهنراه

 توجیه هرگز آهنراه این. است اساس و پایه بی کامالً –بندرعباس یا بندرلنگه 

 است ایهزینه برابر 5 مایل هر ازایبه اشساخت یهزینه و داشت نخواهد اقتصادی

ل ات مفصاطالع برای. اندپرداخته خود آسیایی مناطق در آهنراه ایجاد در تاکنون که

 اعضای او  های تجارتی ایران و افغانستانی راهدر این باره و موضوعات دیگر درباره

 رئیس ـ هولدیچ توماس سِر اعتمادقابل و معتبر کتاب یمطالعه به را سلطنتی انجمن

 مشکالت همچنین کتاب این در. خواندفرامی -هندوستان مرزهای هایبررسی

خلیج فارس به هندوستان هم بحث شده است. ی انهده از آلمانی آهنراه گسترش

طور که همیشه بود باید در دست انگلیس ی جنوبی ایران همانی تجارت منطقهآینده

باقی بماند و این بدنامی برای تجار و صاحبان تجارت انگلیسی خواهد بود اگر اجازه 

 شان دربرود.بدهیم این تجارت از دست

ها و ی بین رفتار انگلیسینظر او مقایسه گفت که به ژنرال سر توماس گوردون

شد. در مقام کسی که رانی مطرح میبایست در این سخنها نمیها با آسیاییروس

 حتی و  اش در ایران و هندوستاناش هم ثبت مشاهداتزیاد سفر کرده است و وظیفه

ی سخن کل طوربه اگر. است نکرده مشاهده را چیزی چنین او بود مرکزی آسیای

درستی به وحدت بین طبقات فرودست و طبقات باالدستی بگویم افکار عمومی به

های بادانش هندی مشاهده کردند به طور که بومیپایان بخشیده است و همان

شان بود که نظام اداری صادقی پیدا بکنند. ولی اگر تنها به عنوان یک سیاح نفع

های ی ضرب سکه پیشرفتسخن بگوید او مشاهده کرده است که ایران در عرصه

توجهی داشته است. دیگران از ناکامل بودن ضرب سکه در ایران باخبر شده بودند قابل

رفت. جا به چین میدانستند که شمش نقره از ایران به آسیای مرکزی و از آنو می

های حاال که ضرب سکه درایران بهبود یافته است بدون شک میزان بیشتری سکه

ها ها را بررسی کرد که افغاند شد. پس از این که سیر حرکت سکهنقره ضرب خواه

ازای صادرات گوسفندهای فراوان به مرو و بخارا و های روبل که بهآن را با سکه
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های نیکلی تازه درواقع شبیه کردند مشاهده کرد که سکهسمرقند دریافت می

ت کرده و در این سال پیش در جریان بود. ایران پیشرف 2500هایی است که سکه

ها معتقدند که از بریتانیا هم ها از هندوستان و چین جلوتر است و حتی بعضیحوزه

 قران یک معادل  نیکلی  یسکه 20های نیکلی جلوتر است. هر در استفاده از سکه

 هایسکه بهاترکم هایسکه  .دارد ارزش پنس 5پنج تا چهارونیم هم قران یک و بود

هم معیار ارزشی است که از زمان جمشید و اسکندر در « دینار» است و دیناری 50

دینار بود. سیاحانی که با زبان  100دهم آن گفتند و یکجریان بود. به قران هزار می

ها از صدها و هزارها در مبادالت روزانه شدند که محلیمحلی آشنا بودند متعجب می

دهنده بود ولی نماد ایران ن زبان تکانار. ایدین  گفتند، البته صدها و هزارهاسخن می

 چیز در پیوند با این دو رقم با مبالغه آلوده بود.بود که همه

 از و سلطنتی انجمن توجه که شد خوشحال -ایران برای کنسول –آقای فاستر

 مسئولیت او که است شده جلب کشوری سوی به خارج دنیای توجه آن طریق

اش جا را به عهده دارد. با توجه به موقعیت رسمیدر آن لندن تجاری منافع نمایندگی

ی محتوای این مقاله نظری ابزار کند. در پیوند با نظر سِر لپل تواند دربارهاو نمی

های تازه تجاری به ایران، او که تازه از هندوستان بازگشته است، از ی راهگریفن درباره

بر است. او تردید ندارد که کوشش دولت هندوستان برای تشویق این راه تجاری باخ

بخشد. شخصاً معتقد راه تازه امکانات ارتباطی بین هندوستان و ایران را بهبود می

است که نه فقط امکانات زیادی برای بهبود شرایط در ایران وجود دارد بلکه شاه تازه 

 تواندواقع بادانشی است و کسی است که تا جایی که می)مظفرالدین شاه( یک شاه به

ی ای برای بهبود وضعیت کشورش را تشویق کند. به گفتههای تازهکوشد ایدهمی

های آقای فاستر آنچه عیان است این که بهبود امکانات ارتباطی داخلی و بازکردن راه

تجاری تازه برای بهبود وضعیت اهمیت اساسی دارد. البته مشکالتی وجود دارد که به 

آهن به تأخیر افتاده بین بمبئی و کراچی اند. راههگمان او به مقدار زیادی رفع شد

ی مهمی در اش آغاز شود. این یک حلقهزودی ساختمانتأیید شده و قرار است به

خواهند ها در سوی دیگر میآهنی با هندوستان خواهد بود. در ضمن آلمانارتباط راه

آهن از اروپا به امکانات ارتباطی را گسترش بدهند و در آینده نه چندان دور راه

 هندوستان از طریق سواحل خلیج فارس به صورت یک واقعیت درخواهد آمد.
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گذرد و او تنها گفت از موقعی که او در ایران بود زمانی زیادی می آقای ریس

ای ارایه نماید. وقتی خواهد چند پرسش را مطرح کند نه این که اطالعات تازهمی

خن گفت آقای ریس فرض کرد که نظام پولی ایران بر آقای رابینو از واحد پول نقره س

ها بر اساس گذاریی ارزشداند همهکه میای است درحالیهای نقرهاساس سکه

نامِ تومان وجود داشت ای بهدانست که سکهشوند. او میی طالی تومان بیان میسکه

 اشجریان چهاگر – است کرده هم معامله آن با حتی و دیده تهران در  را آن او –

 این ولی است کرده اشاره روبل و قران بین رقابت به همچنین نویسنده  .است محدود

 بخش به او که پیش سال 15 چون باشد آمده پیش گذشته سال 15 در باید رقابت

 خصوص در. بود نکرده مشاهده را روبل یسکه کرد سفر روسیه امپراطوری از ایعمده

ها آنها را به او با ژنرال کروپاتکین موافق است اگرچه روس هااییآسی با رفتار یشیوه

ای سرکوب کرده بودند که با دوستی و برادری ناهمخوان است ولی در مقایسه با شیوه

ها آنها به همان اندازه و حتی بیشتر موفق شده بودند تا مناسبات شخصی انگلیسی

ها ه در این نکته که انگلیسیاست ک معتقد او  ها را حفظ کنند.دوستانه با آسیایی

اند حقیقتی نهفته است. رفتار بعضی از سیاحان که جویی بودهبیشتر به فکر سلطه

ی کردند در تأیید نکتهبدون این که نیازی باشد تا بن دندان خود را مسلح می

ی خودش همیشه با دوستی و مهربانی با او که بنا به تجربهگفته است درحالیپیش

 و  بندیها در بیان ردهه بود. او همانند ژنرال گوردون معتقد است که ایرانیرفتار شد

 در جهان سوی آن در آنچه به نظام این حالدرعین ولی  .کنندمی مبالغه ارقام

 که دارند باارزشی بسیار طالی یسکه که دارد برتری دارد وجود فرانسیسکوسان

سافرکشی هم ده شلینگ است. او نظام ی میهکرا ترینارزان و است پوند 4 معادل

دهد. او البته اندکی تعجب کرد وقتی شنید که تجارت ایران به ایرانی را ترجیح می

بیند خیلی از سالی ده میلیون پوند رسیده است و بسیار خوشحال است که می

اند. در سال پیش در زمان سفر او به ایران وجود داشت رفع شده 15مشکالتی که 

رانی سِر لپل گریفن هم به یک کتاب مفید دیگر اشاره کرد که دانش ن سخنکنار ای

ی راه جنوبی تجارت بین کند: کتاب سرگرد یاک که دربارهما را از ایران بیشتر می

ی کند. دربارهاش کوشش میایران و هندوستان است که لرد کرزن برای گسترش
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داند که آوری شده است میجمع رقابت تجاری او از آمارهایی که در ترکستان چین

داند که بخشی از دلیل اند. او همچنین میها سبقت گرفتهها بر تجارت هندیروس

کاهش تجارت ما با ترکستان چین به خاطر عوارضی است که دولت هندوستان بر 

وضع کرده است که بر تجارت ما تأثیر منفی گذاشته « چرس»ی مخدری به نام ماده

 است.

ی وارداتی به هندوستان چرس بود. ماس گوردون اشاره کرد که قلم عمدهژنرال تو

دولت هندوستان بر اساس گزارش کمیسیون تریاک این عوارض سنگین را وضع کرد 

ی مخدر خطرناکی است و که باعث شد این تجارت کاهش یابد. چرس یک ماده

 سیاست دولت هندوستان در این مورد درست بود.

ی ی صحبت را گرفت و گفت نه فقط در مرزها بلکه در جبههآقای ریس دنباله

 مورد در  کند و نرخ رشدش هم از دیگران بیشتر است.غربی تجارت روسیه رشد می

 هم چین در که ایران در فقط نه گذشته در. باشد جدید و تازه باید تحول این ایران

 سِر باشکوه پیوند در  گرفتند.ار میقر آن از بعد بقیه و بود اول مقام در بریتانیا تجارت

 مشاهده او که جاآن تا  انگلیسی کاالهای نامرغوب کیفیت یدرباره نیکلسون آرتور

 حاضر انگلیسی تولیدکنندگان که بود خاطر این به بریتانیا تجارت سقوط است کرده

 حفظ برای که چیزی کنند، توجه منطقه این کنندگانمصرف هایارجحیت به نشدند

تجارت انگلستان ضروری و حتمی بود. مردم باورهای خودشان را دارند که مقیاس 

شان شان است که آنچه را که برایممکن است درست یا غلط باشند ولی این حق

مناسب است داشته باشند و اگر ما آن را تهیه نکنیم حتماً دیگری این کار را خواهد 

بود. او گمان داشت که از اظهارنظرهای روز نجا البته نگاه مؤلف چندان بهکرد. در این

شان باید و شک و تردیدهای -هاترینبه غیر از تازه -آیدای به دست میسیاحان فایده

رفع شود. اگر در فرایند رفع تردیدها شاهد پیشرفت بودیم خواه به نفع ما بوده باشد 

 خواه خیر ولی به ما کمک خواهد کرد که موضوع را بهتر درک کنیم.

گفت بیان داشت که با ی حجم کم تجارت سخن میکه درباره ای کوکآق

اش از میلیون پوندی 10تا  9ران قبلی موافق است که آقای رابینو در برآورد سخن

ها را دنبال کرده است. تنها چند سالی پیشتر هر آمیز ایرانیتجارت ایران راه مبالغه

کرد که بعد صد خلیج فارس حرکت میماه یا هفته یک کشتی بخار از انگلستان به مق
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زد و این تنها محصول غیرانگلیسی بود که با توقف در مارسی بار قند و شکر می

کردند. پس از رسیدن به خلیج کاالها در بوشهر و بصره خالی ها حمل میکشتی

 شد. از بصره کاالها را با قایق و استفاده از رودخانه به بغداد و دیگر بنادر ایرانیمی

بردند. در حال حاصر ماهی یک کشتی و گاه تنها دو کشتی از انگلستان به مقصد می

کند. برای رساندن کاالهای انگلیسی به بازارهای ایران راهی به غیر از ایران حرکت می

ی های بخار نبود. البته بعید نیست میزان کمی تجارت هم به وسیلههمین کشتی

ترانزیت به بازارهای خلیج فارس به بمبئی برده شود ( به منظور 9کمپانی پی اند او )

توجه نیست. در پیوند اش اصالً قابلهای بخار مستقیم میزانولی در مقایسه با کشتی

بسا برای صادرات های مهمی در جریان است که چهبا تجارت قند و شکر حرکت

شان به نسبت فکنند ولی مصرها قند و شکر کمی تولید میفرانسه مضر باشد. ایرانی

رفتند میزان های بخاری که از مارسی به طرف ایران میی کشتیزیاد است و همه

رانی در ادوسا کردند. دولت روسیه به یک خط کشتیتوجهی قند و شکر حمل میقابل

که مثل دهد تا به تجارت فرانسه در جنوب ایران لطمه بزند. درحالییارانه می

رانی را های کشتیدهند کوشیدند شرکتتوجه میتی قابلی صادراها جایزهفرانسوی

ی خیلی کم حمل کنند. این شیوه که به ها را با کرایهمتقاعد کنند تا این محموله

بخش خصوصی کمک کنیم تا در یک نهضت ملی وسراسری شرکت کنند خصلت 

در هاست. آقای کوک هم معتقد است که تجار انگلیسی هم اندکی روش عملکرد روس

تجارت بریتانیا در مقام اول بود »پیش آمدن این وضع مقصر هستند ولی از زمانی که 

تاکنون رقابت بر سر جوایز صادراتی و یارانه در « گرفتندو بقیه بعد از آن قرار می

شود. از نفوذ ای به کار گرفته میسو شدت گرفته است. در ایران هم سالح تازههمه

شود و این وس در رقابت با تجارت بریتانیا استفاده میدولت روس و منابع دولت ر

ها در بنادر خلیج فارس تنها در چند ماه گذشته ظهور پیدا کرده شیوه از رقابت روس

خیزترین بخش ایران بودند با روسیه ترین و حاصلهای شمالی که غنیاست. ایالت

است و به همین نحو مرز هستند. بازارهای روسیه به روی کاالهای ایرانی باز هم

بازارهای ایران هم به روی کاالهای روسی بازند و طبیعی بود که تجارت ما در این 

 پردازیسیاست کارشناسان از شماری  توجه نباشد.منطقه از ایران چندان قابل
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 به خود برخورد عصبی یشیوه با بریتانیا دولت اندگفته مرکزی آسیای یدرباره

 این. شوند مسلط  با تخفیف پرستیژ بریتانیا بر آسیای مرکزی داد تا امکان هاروس

 داشت دوست که آنچه و بود حاضر مناطق این در روسیه. بود احساسات بیان صرفاً

 خزر بحر سواحل به تهران از خوبی خیلی راه روسیه دولت تضمین با. دادمی انجام

ه بنادر خلیج فارس را هران بت از راه ساخت امتباز هم انگلیسی تجار و شد ساخته

رانی رود کارون را ی اولیه این بود که کشتیمایل طول دارد. انگیزه 600اند که گرفته

سهولت به به جریان بیندازند و بعد این جاده ساخته شود تا کاالهای انگلیسی به

طور نسبت زیادی دارد ومردم بهتهران و کرمانشاه برسد، مراکزی که جمعیت به

گونه کمک و مساعدتی ترند. ولی به دارندگان امتیاز هیچمردم جنوب غنیمتوسط از 

دهی گمرکات نیز به آقای نوز از بلژیک واگذار شده است. نظام نشد. البته بازسازمان

هزار پوند  400هزار پوند در سال به  180جدید باعث شد درآمدهای گمرک از 

کند در حال مالی خود را مشاهده میدرسال برسد و دولت ایران که منافع بهبود نظام 

دهی کند. نتبجه های داخلی را بهتر سازمانآوری مالیاتبررسی است تا نظام جمع

شود که موقعیت مالی ایران د ر مقایسه با آنچه تاکنون بود بدون تردید این می

 به پول چه هر گفتمی زمانی برجسته تاجر یک  استحکام بیشتری خواهد یافت.

ای صحت داشت اکنون دیگر رود دیگر باز نمی گردد. این بیان اگر در دورهییران ما

ی طال از تومان یاد شد که بیشتر برای هدیه دادن صحت ندارد. در پیوند با سکه

یِ در جریانِ کشور باشد. واحد واقعی پولِ در جریان شود نه این که سکهاستفاده می

 بهبود شاهد که دیگری یحوزه  مان است.قران است و هر ده قران هم معادل یک تو

 به را ضرابخانه که بود رسم. است ضرابخانه یاداره در هستیم ایران در توجهیقابل

. کردمی ضرب آیددرمی جور اشمنافع با که سکه میزان هر هم او و بدهند اجاره یکی

به کار هی را شاهنشا بانک خاطر همین به و شناخته را نظام آن مضار کنونی شاه

های نیکلی جایگزین کند. آوری و با سکههای مسی زیاده از حد را جمعگرفته تا سکه

انتظار این است که به این وسیله پس از چند سال طبقات فقیرتر جمعیت که از 

ها خواهند ی نیازشان از این سکههای با ارزش کم استفاده می کنند به اندازهسکه

 ها پایدار خواهد بود.خانه ارزش خرید این سکهداشت و با مدیریت درست ضراب
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ی سِر لپل گریفن به موقعیت عقیده دارد که حتی بدون توجه به اشاره آقای بینز

قدر جالب است که باید قدرشناس انجمن برای رانی آنشغلی مؤلف محتوی سخن

که به  اندبختمند است اعالم کند که نیکاش باشیم و از سوی انجمن هم عالقهارایه

 به ولی  نبود آماری کلمه دقیق معنای به اگرچه که  ای گوش دادندرانیسخن

 را ایران اقتصادی شرایط یدرباره عمومی اطالعات تا داد کاملی فرصت کارشناسان

 توانممی تنها امداده ارایه را رانیسخن این مؤلف سوی از که کسی مقام در. کنند ارایه

ها با آنها دانند اصولی که روسبپردازم. برای مثال، همه می ی کلینکته دو یا یک به

 رفتار هاانگلیسی که ایشیوه با کنندمی و جمعیت وابسته به خود را مدیریت کرده 

 ابتدایی شرایط در سازیمستعمره برای هاروس هایکوشش. دارد تفاوت کنندمی

سطحی آشنایی و دوستی احساس  این برسد اشزمان وقتی که است معتقد او و است

های غیرمنظمی که از سوی یکی از خصوص رابطهاز سوی نژاد مسلط و به

کنندگان مطرح شد به همان جایی خواهد رسید که در مورد دیگر کشورها پرسش

 بیش نزدیکی که شدند متوجه – هاغربی –رسیده است. اگر به تاریخ بازگردیم آنها 

طور که در آمیز باعث تضعیف نژاد مسلط شد، همانبالغهم همدردی و شاناندازه از

 مقیاسی در یا  هاهای پرتغالیمستعمرات اسپانیا در امریکای جنوبی، مستعمره

 بینز آقای گمان به. آمد پیش هافرانسوی یمستعمره هایجزیره حتی ترکوچک

قط دوست ت نه فگرف قرار کرورپاتکین ژنرال اهانت آماج از که انگلیسی یزادهاشراف

ها که و راهنما بلکه فیلسوف جوامع وابسته بود که باعث شد در مقایسه با رفتار روس

ی مسائل اساسی خشن و در مسائل غیرمهم خیلی بامحبت و دوستانه ولی درباره

ها باعث پیشبرد ی عمل روسرحم بودند، نتایج دائمی به دست آید. به نظر او شیوهبی

ی کار ما زودتر شرایط را آرام ن است در مقایسه با شیوهشود، هرچند ممکتمدن نمی

ی جا که به خاطر دارد شواهد موجود دربارهکند. در خصوص چرس تا آن

اش متوقف شد ولی باید گفت که آمدهایش ثابت کرد که چرا بهتر شد که صادراتپی

ش مهمی این تنها قلم صادراتی از آسیای مرکزی به شمال غربی هندوستان نبود. بخ

از تجارت در چرس بعدًا اتفاق افتاد و بعد با واردات بوره تغییر جهت داد. او خرسند 

ی گمرکات در ایران به همان نتایجی است از این که مدیریت متمدنانه و صادقانه
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تر در چین به دست آورد. و اما کارگیری این شیوه در مقیاسی وسیعرسید که به

ها این طرح را جذاب بیابند و کند که روسگمان نمیها، او ی طرح روسدرباره

کننده آهن به بندر عباس را احداث کنند. البته اگر منافع سیاسی ناشی از آن قانعراه

های انکارناپذیرش موجب کنارگذاشتن این طرح نخواهد شد. ولی یک راه باشد، هزینه

احداث، وقتی که به  یهای سیاسی بدون توجه به هزینهشده به منظورآهن احداث

های ها احتماالً دارند و با توجه به دیگر حرکتاتمام برسد با توجه به اهدافی که روس

انداز افتاده و خنثی سیاسی و بازرگانی که اتفاق خواهد افتاد خیلی زود به دست

خواهد شد. او با آقای کوک موافق نیست که دولت باید با استفاده از منابع مالی 

 مجدانه هندوستان دولت پیش سال 11 حدوداً   تجارت کشور حمایت کند. عمومی از

 نفوذ یهمه از. شود گشوده بخار هایکشتی روی به کارون تجاری راه تا کوشید

 اعزام هم مأمورانی حتی و شد پرداخت هم یارانه مدتی برای و شد استفاده دولتی

ی ی کارون بلکه در منطقههر منطقد فقط نه تجارت پیشرفت برای را شرایط تا شدند

خیزتر از ها هم بررسی کنند. او خبر ندارد که آیا این قسمت از ایران حاصلبختیاری

اش در خصوص مناطق غربی باشد که درواقع مفید باشد که تجارتدیگر مناطق به

 ترینغنی اصفهان و  شیراز بین یمنطقه  دست خودمان بماند ولی معروف است که

اند. او یقین دارد که همه دوست دارند از آقای رابینو به خاطر مقاله ای نق ایرامناط

 که ارایه داده است تشکر کنند.

رئیس جلسه سرگرد کریگی پیشنهاد کرد از سوی جمع از آقای رابینو تشکر شود. 

ای به شرایط کنونی های جالبی که درگرفت اشارهبرایش جالب بود که درخالل بحث

ران نشد تا بتوان با شرایط موجود در کشورهای دیگر مقایسه شود و رشد جمعیت ای

شوده و حجم تجارت در مقایسه با تعداد گذاشته بحث  یا در پیوند با تغییرات به

راستی باید از ایشان هم داند که آیا آقای بینز که بهساکنان هم بررسی نشد. او نمی

 ع ارایه کنید یا خیر.تشکر کنیم نکاتی دارد که برای روشن شدن موضو

 ویراستار نشریه این نظر را در پایان افزوده است.

 بودیم پاسخ کوتاهی از آقای رابینو به مباحث مطروحه  امیدوار

ی سپتامبر این نشریه منتشر کنیم. اگرچه برسد که بتوانیم در شماره
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ای از این مباحث را برای ایشان به تهران فرستادیم ولی وضعیت نسخه

 جازه نداد تا پاسخ ایشان را دریافت کنیم.پست ا
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 ی آن زمان.( مرکز اوکراین در غرب روسیه2)
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 ت ایران رسید.سپس به وزارت کل گمرکا

 شود.ای در غرب ایران که شامل لرستان فعلی می( منطقه6)

 وزد و با شن و خاک همراه است.( باد سموم یا باد سام که از عربستان می7)

 گرم است.میلی 192( هر نخود معادل 8)

 رانی بریتانیایی است.یک شرکت کشتی P&O( کمپانی 9)
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بار در دومین ، یک سال پیش از مرگی غم1365مرداد  25یاد رحیم نامور در زنده

رفقای هیئت سیاسی و »ای به اش از وطن، در خالل نامهی مهاجرت اجباریدوره

« رفیق خاوری دبیر اول حزب»و مشخصاً « کمیته مرکزی حزب توده ایراناعضای 

های بیست ]خورشیدی[ ترجمه کرده بودم. هنگامی این کتاب را من در سال»نوشت: 

ی مهاجرت[ در بلغارستان به سر میبردم رفقا برای چاپ دوم از که ]در نخستین دوره

 خالصه رسیده من دست به چهآن که این خالصه.[ …ای شدند ]من خواستار مقدمه

 نامور یاشاره[ 1.]«فصلی دو و پنجاه کتاب یک از فصل 24 در است بوده ایشدهمثله

 فارسی زبان در که پرنفوذ بس کتابی بود، «پوشژنده بشردوستان» کتاب به

رسیده و  انتشار به 1325 سال در حداکثر و 1324 سال در احتمالی به بارنخستین

دفعات بازنشر شده بود. نامور از جهاتی دی با ابتکار انواع ناشران بههای بعطی دهه

های دو نسخه از دو ویراست متفاوتِ متن گفت: تعداد صفحهکاماًل درست می

[ اما 2صدوچهل دامنه دارد]صدوپنجاه تا هفتانگلیسی که من در اختیار دارم از شش

آمدهایی وخیم برای روایتی واندی صفحه است، با پیمتن فارسی در حدود دویست

اش در زمان حیات عرضه کرده بود، هم از نظر سیاسی و هم از حیث که نویسنده

 ادبی.

انتخابی که مترجم فقید برای ترجمه به عمل آورده بود نظیر نداشت. رمان 

، سه 1914سال بار به[ که نخستین3قلم رابرت ترسال]به« پوشبشردوستان ژنده»

اش و سه سال پیش از انقالب اکتبر، در بریتانیا به انگلیسی ویسندهسال پس از مرگ ن

کم در نظیر پیدا کرده بود: از منظر سیاسی، دستمنتشر شده بود جایگاهی کم

شد و از منظر ادبی، بنا بر قولی، [ محسوب می4انگلستان، کتاب مقدس سوسیالیسم]

[ و 5آمد]هاردی به حساب میارزِ آثار نویسندگانی چون دی. اچ. الرنس و تامس هم

 2003سال ها بهسی از بریتانیاییبیسال پس از نخستین طبع در نظرخواهی بینود 

ی هفتادودوم را کسب کرد، چند پله ی ادوار نیز رتبههای همهی بهترین رماندرباره

یمز ج اولیسِفیودور داستایفسکی و چند پله باالتر از از  جنایت و مکافاتتر از پایین

 [6چارلز دیکنز.] یزدهی قانونخانهجویس و 
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قراری که مترجم در سال پایانی حیات خویش ادعا کرد، این انتخاب اما، به

بود. صدالبته که نوعی « شدهمثله»نظیر در قیاس با متن اصلی نویسنده بی

دست که و به چه شده بود و به« مثله»شدگی رخ داده بود اما چه متنی «مثله»

شدگِی «مثله»کوشم همین پرسش را پاسخ دهم. یب؟ در این مقاله مشخصاً میترت

، محصول نظام سانسور «کتاب مقدس سوسیالیسم»، این «پوشدوستان ژندهبشر»

اش یا، چنان که مترجم تلویحاً های کار مترجم برجستهدستگاه پهلوی بود یا نقصان

دوریِ صاحِب ترجمه از وطن طی ای در هنگام ی توده«رفقا»بیان کرده است، قصور 

 مرداد؟ 28اش پس از کودتای نخستین دوره از مهاجرت اجباری

چنین سندهایی نظیر همشدگیِ اثری کمدر تالش برای پرتوافکنی بر معمای مثله

مان هم عرضه ی گذشتهعمدتًا فرامتنی برگرفته از دهلیزهای تاریک تاریخ هفتادساله

ی نشرِ روایت فارسیِ تاکنون ناپیدای تاریخچه خواهم کرد که برخی زوایای

ی پاسخی موقت به حال، ارائهکنند. بااینرا نیز روشن می« پوشبشردوستان ژنده»

ام ترین هدف. هدف اصلیچنین پرسشی فقط نخستین هدفِ مقاله است نه اصلی

تیار در اخ« پوشدوستان ژندهبشر»تمامی متفاوت است. روایتی فارسی که ما از به

های سوسیالیستی در ذهن و ها از اندیشهگراییای است از برخی تقلیلایم آینهداشته

های ما از هایی که به این یا آن شکل کماکان در روایتگراییزبان و روان ما، تقلیل

باخته نه علت بسته و تکیده و رنگسوسیالیسم غلبه دارد. این نوع بازنمایی شکسته

های سوسیالیستی است. خواهم های ما از اندیشهگراییرخی تقلیلی ببلکه فقط آینه

بشردوستان »ی روایت فارسیِ هایی را نیز در آینهگراییکوشید چنین تقلیل

 بندی کنم.اجماالً صورت« پوشژنده

قراری که خواهیم دید، از ، به«پوشبشردوستان ژنده»شدگیِ حل معمای مثله

پذیرِ روایت فارسِی های گوناگون دسترسشار نسخهجمله در گرو تعیین زمان انت

ی رو مستلزم برخورداری از شناخت فنی دربارهکتابِ موضوعِ بررسی نیز هست و ازاین

های گوناگون کتابی تاریخ نشر کتاب در ایران معاصر: توانایی تعیین زمان انتشار نسخه

کاغذ و قیمت و نوع خاص که تاریخ انتشارشان درج نشده از طریق بررسی حروف و 

ی صحافی و غیره. من، در مقام فردی که در بندی و شکل طراحی جلد و شیوهصفحه

حل ی راههای فراوانی در ارائهای نیستم، محدودیتوجه حرفههیچها بهاین زمینه
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رو پاسخی که فراهم خواهم آورد فقط ی زوایای این معما دارم. ازاینقطعی برای همه

اب بحث در این زمینه است. همین حکم را دارد تقریری که از برای گشودن ب

 دهم.های سوسیالیستی در ایران معاصر به دست میهامان از اندیشهگراییتقلیل

 شدگی؟«مثله»وجوی در جست

ی بیست خورشیدی های دههرا رحیم نامور در سال« پوشدوستان ژندهبشر»

ام قرار ه متعاقباً در جای خود آماج اشارهکم دو سند دیگری کترجمه کرده بود. دست

بار به شکل پاورقی در دهند که این متن برای نخستینخواهند گرفت گواهی می

، به صاحب امتیازیِ خود رحیم نامور، پیش از اواخر پاییز سال «شهباز»ی روزنامه

ه، در ای بود کگرای زنجیرههای چپیکی از روزنامه« شهباز»منتشر شده بود.  1324

ی بیست خورشیدی، ها در دههها و نشریهتوقیفِ مکرر روزنامهکوران توقیف و رفع

ایران »، «نبرد امروز»، «نبرد»، «شهباز»شدند: دیگر منتشر مییک« جایبه»گویی 

« نبرد»ی هشتادوهشتمِ از باب نمونه، فردای روزی که شماره«. باباعلی»، «یغما»، «ما

توقیف که رفع« شهباز»ی [، دور جدیدی از روزنامه7وقیف شد]ت 1324تیرماه  21در 

منتشر شد و اعالم « نبرد»ی سریاِل ی شمارهتیر در ادامه 22شده بود در روز جمعه 

اش ی بعدی[ و دو روز بعدتر در شماره8«]نبرد هم در پی ایران ما توقیف شد»کرد 

اقبال و سردبیری محمود )به صاحب امتیازی خسرو « نبرد»به امضای نویسندگان 

هر بار که یکی از »)به صاحب امتیازی جهانگیر تفضلی( نوشت: « ایران ما»تفضلی( و 

ایم احتراز جسته« واعدال!»سرائی و فریاد های ما توقیف شده است، ما از نوحهروزنامه

های مهم آنان در نامهروز که ما محترم همکاران از بسیاری نبرد توقیف از پس.[ …]

های خود را در اختیار انتشار عقاید و ال انتشار میباشد با کمال جوانمردی روزنامهح

پس از یکماه توقیف « »ایران ما»چنین در دهم مرداد که [ هم9«.]افکار ما نهادند

 مدیر نامور آقای محترممان و گرامی دوست از»: نوشت شد «منتشر مجدداً[ …]

کار نویسندگان ایران ما را در صفحات روزنامه باز که خوانندگان ما افشه[ نامه]روز

العاده و صمیمانه تشکر اند فوقایشان و زیر اسم و مسئولیت ایشان مطالعه کرده

« شهباز»ی صدودوازدهم نیز که شماره 1324[ دوشنبه پنجم شهریور 10«.]کنیممی
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محسن هنریار به صاحب امتیازیِ « باباعلی»[، 11رو شد]از نو با سد سدید توقیف روبه

ی تاریخ یازدهم شهریور در ادامهی بعدی بهشنبهو سردبیری محسن فرزانه در یک

ایران ما، نبرد و شهباز را یکی پس از دیگری در مدت »منتشر شد و نوشت: « شهباز»

شنبه ساعت هفت یک ماه اخیر توقیف کردند. عالوه بر توقیف سه روزنامه ما صبح سه

بود که  1324[ در همین سالِ 12«.]ا نیز بازداشت کردندآقای جهانگیر تفضلی ر

 متنِ «از قسمتهائی من[ …نامور جان ]»ای به نامور نوشت: پرویز اَهور در نامه

 دوم بار برای شهباز روزنامه هایشماره در امروز» را «تو پوشِژنده بشردوستهای»

کرده بود. پس به احتمال آذر امضا  24ور در روز َاه را نامه این[ 13.]«کردم مطالعه

وجو جست 1324پیش از اواخر پاییز « شهباز»ها را در قریب به یقین باید این پاورقی

طی « شهباز»ی هایی از روزنامهدر نسخه« پوشبشردوستهای ژنده»های کرد. پاورقی

بهمنِ همان سال که  27و نیز هفتم دی تا  1324تیر و پنجم شهریور  22حدفاصل 

بلکه « شهباز»پذیر است موجود نیست، نه فقط در ی ملی ایران دسترسنهدر کتابخا

« شهباز»که گویی گاه « باباعلی»و « یغما»و « ایران ما»و « نبرد»های در نسخه

 1324شدند در سال و بقیه منتشر می« شهباز« »جایبه»ها شان و گاه آن«جایبه»

های وجود ندارد. متأسفانه نسخه« شپوبشردوستهای ژنده»ای از انتشار هیچ نشانه

و نیز پاییز و نخستین  1324در پیش از تابستان « شهباز»ی احتماالً منتشرشده

ی ی ملی ایران و کتابخانهی زمستان همان سال در آرشیوهایی نظیر کتابخانههفته

ن ام مترو شخصاً موفق نشدهاینی دانشگاه تهران وجود ندارد و ازمجلس و کتابخانه

و نه « شهباز»را در قالب پاورقی رؤیت کنم، نه در « پوشبشردوستهای ژنده»فارسی 

 شدند.منتشر می« شهباز« »جایبه»هایی که گویی در روزنامه

توان زمان نخستین چاپ رسیم به زمان چاپ اول کتاب. از دو سند میاما می

ی پرویز اَهور به نامور مهکتاب را که فاقد تاریخ نشر است تقریباً تشخیص داد. یکی نا

 تاریخ» اثر که است حیف جان، نامور»: داشت خود در  را 1324آذر  24که تاریخ 

 در امروز آنرا از قسمتهائی من که تو، «پوشژنده بشردوستهای» و «فکری آزادی

شر نشود. چرا منت و چاپ بزودی کردم مطالعه دوم بار برای شهباز روزنامه هایشماره

گذاری و اقدامی نمیکنی؟ میدانی که دو ار با بنگاه نشر کتابی، قراری نمیبرای اینک

تومان از  50ماه قبل اجبارا از روزنامه سیصد تومان مساعده خواستم که با کسر ماهی 
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حقوق من آنرا تصفیه نمایند. آنها وعده پرداخت را همان وقت دادند اما این وعده 

 در راهی مذکور آثار چاپ برای همچنان اگر بنابراین[ …تاکنون اجرا نشده است ]

 از را خود اخیر حق که روزی اولین در نیاوری، بعمل عاجلی اقدام و نگیری نظر

 سیصد آیا: که پرسید[ خواهم] و آمد خواهم تو بسوی گرفتم اطالعات[ یروزنامه]

و « پوشبشردوستهای ژنده»ر اث دو از یکی چاپ مقدمات تهیه برای کافی الاقل تومان

هنوز زمان نخستین  1324کم تا آذر [ پس دست14«]نمیباشد؟« تاریخ آزادی فکر»

ی نامور در نخستین چاپ کتاب: نامهچاپ کتاب فرانرسیده بود. دیگری نیز تقدیم

هزار جوانانی که با ها ترجمه این کتاب را اهداء میکنم به پرویز اَهور و هزارها و ده»

ت و نجابت ذاتی، مزیت روحی و فکری و اخالقی از وجود لیاقت، استعداد، شراف

ترین حقوق بشری محروم مانده و در آغوش طوفان سهمگین فقر و بدبختی در ابتدائی

ورند که هیئت حاکمه و طبقه ممتازه ما بوجود آورده و با تمام وسائل منجالبی غوطه

[ نامور نیز 15«.]جهنمی که در دست دارند خائنانه برای حفظ و بقای آن میکوشند

 امضا کرده بود. 1324نامه را برای تاریخ دهم اسفند این تقدیم

توان گفت که تاریخ انتشار کتاب بر اساس این دو سند با اطمینان می

ثبت شده  1324ی ملی ایران برای سال که در کتابخانه« پوشبشردوستهای ژنده»

و در دیرترین  1324ل بایست در زودترین حالت در بیست روز پایانی سااست می

بوده باشد، در هنگامی که رحیم نامور صاحب امتیاز  1325حالت در اوایل سال 

بود و در ایران به سر « شهباز»ی شدهتوقیفشده و گاه رفعی گاه توقیفروزنامه

 234[ در 16«]پوشبشردوستهای ژنده»بُرد. این نخستین چاپ کتاب با عنوان می

همت انتشارات فرخی واقع در خیابان ریال به 40های احتماالً صفحه و قطع رقعی با ب

ترین ناشرانِ حسین جارچی از قدیمیزارِ تهران صورت گرفت، به مدیریت غالمالله

ابتدا پشت سفارت ترکیه نقشه »اصطالح بساطیِ پاساژ اخوان که، بنا بر قولی، به

فروش ناشر بود و هم کتابی کتاب و نشر شد و هم فروخت و بعدترها وارد عرصهمی

 1356سال بعدتر در سال  32حسین جارچی در [ دوباره به غالم17«.]و هم بساطی

 باز خواهم گشت.
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بردن به زمان چاپ دوم از این جهت چاپ دوم کتاب چه زمانی صورت گرفت؟ پی

« چاپ دوم»شدگیِ ترجمه را صراحتاً مربوط به «مثله»اهمیت دارد که رحیم نامور 

وجوهایی که به عمل آوردم برایم دقیقًا مشخص نشد که [ در جست18ه است.]دانست

آیا انتشارات فرخی بار دیگری نیز کتاب را با نام انتشارات خودش منتشر کرد یا خیر. 

ام در تمهید که من دیده« پوشبشردوستهای ژنده»تاریخِ کتاب های بیآن نسخه

شده در کنند، هرچند بهای ثبتمیاندازی شدت سنگپاسخی برای این پرسش به

ی ملی ایران عجالتاً مؤید این های محفوظ در کتابخانهاز کتاب پشتِ جلدِ دو نسخه

 همان به فرخی انتشارات همتبه «پوشژنده بشردوستهای» کتابِ که است  فرضیه 

ز هم منتشر شده است، با دیگری نامعلومِ هایزمان یا زمان در طبع نخستین شکلِ

ای به صفحه 234صدریالی برای کتابی رسد که بهای سیرا بسیار بعید به نظر میزی

القاعده باید برای چند دهه بعدتر ی بیست خورشیدی تعلق داشته باشد و علیدهه

مشخصاً تغییر « چاپ دوم»حال، بس محتمل است که منظور نامور از باشد. بااین

ب در قیاس با چاپ اول بوده باشد. بندی و جلد و عنوان کتاچینی و صفحهحروف

همت انتشارات پایور، واقع در چاپ دوم کتاب، به این معنا، به احتمال بسیار قوی به

بشردوستان »بار با عنوان خیابان شهباز جنوبِی تهران، صورت گرفت، این

ی ملی ایران [ تاریخ انتشار این کتابِ انتشارات پایور در کتابخانه19«.]پوشژنده

تیر سال  21ثبت شده است، هرچند در پشت جلد کتاب فقط تاریخ « 1337ل سا»

شاهنشاهی )معادل با  2537واسطه بدانیم منظور سال که بیآنبینیم، بیرا می« 37»

خورشیدی. اما به احتمال بسیار قوی  1337خورشیدی( است یا سال  1357

خطا بوده باشد، زیرا  ی ملی بر انتشار این کتاب نبایستگذاری کتابخانهتاریخ

چینی دهد که گرچه حروفی متون انتشارات فرخی و انتشارات پایور نشان میمقایسه

ای و قطع صفحه 234بندی و قطع و عنوان کتاب تغییر یافته بود و متنِ و صفحه

ای و صفحه 243انتشارات فرخی به متن « پوشِبشردوستهای ژنده»رقعی و عنوان 

[ اما 20انتشارات پایور تبدیل شده بود]« پوشِستان ژندهبشردو»قطع جیبی و 

مثالً « را»شدن عالمت مفعولیِ تغییرهایی بسیار مختصر در متن کتاب )در حد اضافه

ی پنجاه خورشیدی تعلق داشت هنوز در دو خط پایانی متن( که به بازنشرهای دهه

توان گفت ین، احتماالً میی انتشارات پایور راه نیافته بود. بنابرابه متن منتشرشده
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صفحه  243در « پوشبشردوستان ژنده»کتاب را انتشارات پایور با عنوان « چاپ دوم»

که « چاپ دوم»به انتشار رساند. اگر منظور نامور از  1337در قطع جیبی در سال 

ی انتشارات پایور یا بازنشرش در است همین کتاب منتشرشده« شدهمثله»اثری 

چینی ها در حروفوده باشد، باید گفت این متن سوای برخی دگرگونیهای بعد بسال

ی انتشارات فرخی است، یعنی بندی دقیقاً مثل همان متن منتشرشدهو صفحه

ای که مفروض گرفتم از لحاظ محتوا گفتهبه معنای پیش« دوم»های اول و چاپ

 اند.مشابه

های چاپی از نسخه های چاپی انتشارات فرخی و چه ناشیچه در اثر نسخه

های بسا در دههتاریخی که چهانتشارات پایور و چه به سبب سایر بازنشرهای بی

ی چهل به عرصه آمدند، کتاب های دههبیست و سی خورشیدی و نیز نخستین سال

ی نامور کتابی اثرگذار در ادبیات چپ بود. جای تعجب نداشت که ترسال به ترجمه

های به این تأثیرگذاری واکنش نشان دهد. نخستین نشانهی حاکم دیر یا زود طبقه

ی چهل های دههحساسیت جدی دستگاه پهلوی به این کتاب را در نخستین سال

ام به استعالم سرلشگر حسن پاکروان، رئیس وقت سازمان یابیم. اشارهخورشیدی می

کتاب ی امنیت و اطالعات کشور )ساواک(، از وزارت فرهنگ و هنر است درباره

متمنی : »1343خرداد  24ای محرمانه در تاریخ طی نامه« پوشبشردوستان ژنده»

نویسنده « رابرت ترسال»است مقرر فرمایند تعیین گردد آیا کتاب یادشده باال تالیف 

[ سه روز 21«.]به گواهی آن وزارت رسیده است یا خیر؟« نامور -ر»انگلیسی ترجمه 

، مسئولی در وزارت فرهنگ و هنر با امضایی که 1343خرداد  27بعدتر، در تاریخ 

مورخ  4891/325ی شماره عطف به نامه»خوانا نیست در جواب به ساواک نوشت: 

تألیف « پوشبشردوستان ژنده»ای از کتاب اشعار میدارد: سابقه 1343خرداد  24

نشریه  ی ر. نامور در اداره کل نگارش وجود ندارد و چاپ و انتشاررابرت ترسال ترجمه

های محرمانه نگاری[ این نامه22«.]باشد]کذا[ مزبور بدون گواهی وزارت فرهنگ می

 28های پس از کودتای بین دستگاه امنیتی و وزارت فرهنگ و هنر مختص سال

تمامی دگرگون کرده بود و اخذ مجوز برای مرداد است که قواعد انتشار کتاب را به

گفته مشخص است که اخته بود. در دو سند پیشنحوی الزامی سانتشار کتاب را به
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نگاری قرار گرفته اما انتشارات فرخی نیست که موضوع نامه« پوشِبشردوستهای ژنده»

نگاری است. ایضاً هم معلوم نیست که مشخصاً کدام بازنشرهای کتاب موضوع نامه

ای بیست هی کتاب در دهههای احتمااًل بازنشرشدهعدم دسترسی من به انواع نسخه

ی تشخیص زمان انتشار ام دربارهتا پنجاه خورشیدی و هم ضعف دانش فنی

تاریخِ کتاب از روی نوع حروف و کاغذ و پذیر اما بیهای موجود و دسترسنسخه

ها امکان بررسی نوع تعامل ساواک و انواع ناشرانِ بندیِ متنی صحافی و صفحهشیوه

حداعال فراهم های ساواک را بهز بروز حساسیتقانونی یا غیرقانونیِ این اثر بعد ا

 در این زمینه داریم. 1356کند. این کسری اسناد و اطالعات را تا سال نمی

ای، حسین جارچی، مدیر انتشارات فرخی، طی نامهغالم 1356در نوزدهم آذرماه 

ی کل نگارش وزارت فرهنگ و در سربرگ انتشارات خویش، خطاب به ریاست اداره

یک »متقاضی کسب مجوز شد:  «پوشبشردوستهای ژنده»جهت بازنشر کتاب هنر 

 آن به مشورتی نظر از چاپ تجدید جهت[ …پوش ]جلد کتاب بشردوستهای ژنده

[ کذا] مسکور کتاب[ کذا] بودنباالمانع و بررسی از پس تا گردید ارسال محترم اداره

 [23.]«نماید آن چاپ به اقدام

ی مدیر انتشارات نامهی پاسخ به درخواستتالش برای ارائهی کل نگارش، در اداره

ایِ نخستین نوبت انتشار کتاب را طی یک هفته به دو صفحه 234ی فرخی، نسخه

سید ابراهیم صالح بود که، پس « کارشناس بررسی»سپرد. اولین « کارشناس بررسی»

منصب مدیرکل  تا پایان عصر پهلوی دوم بر 1346از دکتر هوشنگ کاووسی، از سال 

نظارت و نمایِش وزارت فرهنگ و هنر تکیه زده بود. بنا بر ارزیابی صالح از کتاب 

ی کل نگارش که گرچه تاریخ اش به ادارهدر خالل نامه« پوشدوستهای ژندهبشر»

تهیه شده  1356ماه ی دیندارد اما یقینًا در حدفاصل ده روز پایانی آذر و اولین هفته

 بسیار تحلیل و تجزیه[ کتاب این …بمصلحت نیست. ]»ن کتاب است، بازنشر ای

 زندگی در آن اثرات و سوسیالیزم و سوسیالیست مرام از است فهمیعامه و ساده

 و ثروتمندان ثروت و مالکان اموال گرفتن بر مبنی است تشویقی همچنین و کارگران

فراد اجتماع از طرف سیم عادالنه ثروت بین اتق و …  و دارانکارخانه هایکارخانه

دولت. و تغییر و تبدیل رژیمهای موجود کشورهای جهان است به 

 [24«.]سوسیالیست
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آقای »بود. در پاسخی که « آقای ریاحی»نیز « کارشناس بررسی»نام دومین 

و « نام کارشناس بررسی»ی کل نگارش نوشت نه در قسمت خطاب به اداره« ریاحی

ی کوچک کارشناس درج نشده است. اما مقایسهاسم « آقای ریاحی»نه در امضای 

 21 در ای که خط مندرج در تصویر نامهبا دست« آقای ریاحی»ی خط این نامهدست

 در 1388 تابستان در بارنخستین و نوشته 1377 خرداد ششم تاریخبه بعدتر سال

وضوح تشر شده بود بهمن[ 25]اسالمی شورای مجلس یکتابخانه رسمی ینشریه

ی مشخصاً دکتر محمدامین ریاحی بوده است، زاده« آقای ریاحی»دهد ان مینش

یکی از آخرین کسان از نسل ادبای »، 1388ی اردیبهشت و درگذشته 1302خرداد 

ی فرهنگ ایرانی و [، نویسنده و مورخ و صاحب آثار تحقیقی در زمینه26«]معتبر

به »ی چهل خورشیدی ه[ و حافظ که در اوایل ده27ادبیات فارسی و فردوسی]

ی پنجاه نیز از جمله در [ و در دهه28«]ی کل نگارش منصوب شدمدیریت اداره

ی کارکنان اعالمیه»کرد. کتاب با این اداره همکاری می« کارشناس بررسیِ»نقش 

نیز که در هجدهم « ی اسامی سانسورچیان کتاب در ایرانوزارت فرهنگ و هنر درباره

ی منتشر شد و نام محمدامین ریاحی را در زمره« کیهان»ی مهدر روزنا 1357بهمن 

کننده ها قبل در اختناق و سانسور عامل تعییناز سال»کسانی ذکر کرد که 

[ مؤید همین تشخیص است. بنا بر ارزیابی محمدامین ریاحی از کتاب 29«]اندبوده

ماه ریخ چهارم دیی کل نگارش در تااش به ادارهدر نامه« پوشدوستهای ژندهبشر»

بار و محرومیتهای این کتاب ظاهراً داستانی است از وضع زندگی نکبت»، 1356

کارگران ساختمانی در انگلستان ولی منظور اصلی نویسنده توجیه و تبلیغ مرام و 

داری به سوسیالیسم بوده مسلک سوسیالیستی و لزوم تغییر نظام حکومتی از سرمایه

 این مطالعه اینجانب بنظر[ …میان کارگران بیان داشته ]هایی که است بصورت بحث

 باشد داشته نامطلوبی تأثیر سوادکم افراد و کارگران ساده اذهان در است ممکن کتاب

 [30.]«نمیرسد بنظر بصالح مقرون آن انتشار و چاپ تجدید ازاینرو و

ی دو های کل نگارش از ارزیابیبندی ادارهی جمعسند مجزای متقنی درباره

ام، اما اش به انتشارات فرخی نیافتهو مشخصاً اعالم تصمیم نهایی« کارشناس بررسی»

بایست ممنوعیت ی کل نگارش میی قوی هست مبنی بر این که رأی ادارهدو نشانه
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 1356ماه تاریخ هفتم دیامضایی بهخطِ بیانتشار مجدد کتاب بوده باشد. یکی دست

کتاب و پرونده از نظر مشورتی بایگانی «: »ای ریاحیآق»ی گزارش در باالی صفحه

بر روی قسمت ممهوری « انتشارغیرقابل»ی نوشتهو در کنارش نیز عبارت دست« شد

امضا در پایین خطِ بیکه ناخواناست. دیگری نیز عبارتی با همان دست

: 1356ماه تاریخ دهم دیحسین جارچی در سه روز بعدتر بهی غالمنامهدرخواست

حال، سند دیگری هست برای حدوداً چهارماه بااین«. کتاب به ناشر تحویل داده شد»

رغم ممنوعیتی که برای بازنشر کتاب دهد بهکه نشان می 1357بعدتر در اوایل سال 

 فرم با بود آمده میان به دیگری ناشر پای بود شده ملحوظ فرخی انتشارات در 

 1357تاریخ شانزدهم اردیبهشت به 1125ی شمارهی ام به نامهر. اشارهاث از جدیدی

دادن دو [ دال بر تحویل31ی ملی ایران است]ی کل نگارش به کتابخانهاز طرف اداره

ی ی ملی. هم بنا بر اطالعاتی که دربارهکتاب به کتابخانه« چاپ سوم»نسخه از 

ثبت شده ی ملی ی کل نگارش به کتابخانهی ادارهمشخصات کتاب در همین نامه

ای از کتاب در آرشیو ملی ایران که اکنون است و هم با اتکا بر بررسی نسخه

در برخی « کارشناس بررسی»های یک اش از هم پاشیده و عالمتشیرازه

در قیاس با « چاپ سوم»توان گفت این هایش با مداد مشخص شده است، میصفحه

ده بود: یکم، این دفعه ناشر از چهار جنبه دچار دگرگونی ش« چاپ دوم»چاپ اول و 

ارس واقع در خیابان -کتاب نه انتشارات فرخی یا انتشارات پایور بلکه انتشارات بلوچ

ی حیدری واقع در خیابان ناصرخسروِ فروردین در تهران بود؛ دوم، کتاب در چاپخانه

انتشارات فرخی « پوشِبشردوستهای ژنده»تهران چاپ شده بود؛ سوم، عنوان کتاب از 

تغییر یافته بود؛ چهارم، « پوشبشردوستان ژنده»ی انتشارات پایور به مثل نسخه

های دو چینی متن در مقایسه با نسخهها و حروفبندی کتاب و تعداد صفحهصفحه

ای انتشارات صفحه 234بار نه در قالب رو اینانتشارات قبلی عوض شده بود و ازاین

ای در صفحه 224شارات پایور بلکه در قالبی ای انتصفحه 243فرخی و نه در قالب 

دهند که بسیاری از ها گواهی میی این نشانهقطع رقعی عرضه شده بود. همه

انتشارات « چاپ سومِ»های بعدی به عمل آمد بر اساس همین بازنشرهایی که در سال

[ 32اش]های بازنشرهای بعدیو نسخه« چاپ سوم»ارس بوده است. اگر همین -بلوچ

، به غیر از تغییراتی «چاپ دوم»های چاپ اول و را مالک بگیریم، در مقایسه با متن



 

 
 

 «پوشبشردوستان ژنده» یشدگمثله یمعما 133

چینی و امثالهم در متن هیچ تغییری رخ بسیار جزئی در تصحیح برخی اغالط حروف

است همین « شدهمثله»که اثری « چاپ دوم»چه منظور نامور از نداده بود. چنان

اشد که در انواع بازنشرهای بعدی نیز ارس ب-ی انتشارات بلوچکتاب منتشرشده

ارس نیز، -ی انتشارات بلوچهای منتشرشدهبازتولید شده است، باید گفت نسخه

کتاب « دوم»های اول و لحاظ محتوا هیچ فرق محسوسی با چاپنظر از فرم، بهصرف

 ندارند.

شده است به احتمال قوی همین کتاب کتاب تلقی می« چاپ سوم»چه آن

حال باید در نظر داشت که بین ارس بوده است. بااین-ی انتشارات بلوچمنتشرشده

یقیناً انواع بازنشرها « چاپ سوم»و « چاپ دوم»های چاپ اول و حدفاصل زمان

های پایانی همت خود همین ناشران. در سالبسا به[ حتا چه33صورت گرفته بود،]

-های انتشارات بلوچنسخه حیات نظام پهلوی، به احتمال بسیار قوی، عمدتاً همین

خوانان قرار داشت، زیرا وقتی حساسیت وزارت تر در دسترس کتابارس بود که بیش

ایِ صفحه 224ی دوباره برانگیخته شد بر نسخه 1357فرهنگ و هنر در اوایل سال 

ی کل نگارشِ وزارت فرهنگ و هنر به دالیلی که همین انتشارات تمرکز کرد. اداره

سال « کارشناس بررسیِ»شان کسب کنم به ارزیابی دو عی دربارهنتوانستم اطال

« پوشِبشردوستهای ژنده»، ابراهیم صالح و محمدامین ریاحی، از کتاب 1356

دیگر را « کارشناس بررسیِ»دو  1357اردیبهشت  23انتشارات فرخی اکتفا نکرد و در 

« پوشِشردوستان ژندهب»بار ارزیابی کتاب دوباره به ارزیابی کتاب برگماشت، این

در «. آقای میثاقی»عبارت بود از « کارشناس بررسی»ارس. نخستین -انتشارات بلوچ

نام »ی کل نگارش نوشت نه در قسمت خطاب به اداره« آقای میثاقی»پاسخی که 

اسم کوچک کارشناس درج نشده « آقای میثاقی»و نه در امضای « کارشناس بررسی

ی اسامی سانسورچیان نان وزارت فرهنگ و هنر دربارهی کارکاعالمیه»است. اما 

، «کیهان»ی در روزنامه 1357تاریخ هجدهم بهمن ، منتشرشده به«کتاب در ایران

به احتمال بسیار قوی عبادالممتاز میثاقی « آقای میثاقی»دهد که این نشان می

[ بنا بر 34ی امور مذهبی بود.]ی ساواک در وزارت فرهنگ و هنر در زمینهنماینده

ای که پنجم در نامه« پوشدوستان ژندهبشر»ارزیابی عبادالممتاز میثاقی از کتاب 
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کتاب »ی کل نگارش ارسال شده، امضا شده و ششم خرداد به اداره 1357خرداد 

پیوست ظاهراً داستانی است از یک محیط کارگری و اما ایده اصلی کتاب تئوری 

یسم علمی مارکس است که در قالب یک داستان سوسیالیسم تخیلی و تئوری سوسیال

دادن فقر خیالی ریخته شده. مطالب کلی کتاب بطور دربست اختصاص دارد به نشان 

و محرومیت شدید طبقه کارگر، رفاه و تمول بادآورده طبقه کارفرما و مظالم طبقه 

ثر تبانی کلیسا های فقیر که بر اخبری تودهداران و ناآگاهی و بیو البته سرمایه حاکمه

داران و تبلیغات عوامل آنان حاصل آمده. موارد ایراد این کتاب محدود به و سرمایه

 ایراد رسید، بعرض که همانطور. نیست فصل چند یا فصل یک و دوصفحه  صفحهیک

فات اختال مدار بر پیوستهبهم بطور که است کتاب کلی بندیاستخوان و «تم» اثر بر

ارکسیستی دور میزند. برای آگاهی بیشتر، کافیست که گفته شود طبقاتی و تبلیغات م

مترجم و ناشر اصلی این کتاب مرحوم ]کذا[ رحیم نامور، مدیر روزنامه شهباز )ارگان 

جمعیت مبارزه با استعمار و یا بعبارت واضحتر، نشریه سیاسی حزب توده( است و تا 

کتاب از طرف همان روزنامه و به آنجا که فدوی اطالع و اطمینان دارد، چاپ اول این 

هزینه همان سازمان صورت گرفته است. با درنظرگرفتن توضیحاتی که بعرض رسید و 

با توجه به یکی دو پاراگراف از مطالبی که در داخل کتاب با خطوط مدادی مشخص 

]تأکید از  چاپ و انتشار این کتاب از نظر بنده کامالً زیانبخش استشده است، 

 [35«.]گزارش است[ی نویسنده

اش از بود که در ارزیابی« فردآقای عبدالهی»نیز « کارشناس بررسی»دومین 

ی کل نگارش در تاریخ ای به ادارهدر خالل نامه« پوشدوستان ژندهبشر»کتاب 

« نماهافیلسوف»قالب کتاب همان شکل کتاب معروف »نوشت:  1357هفدهم خرداد 

ذا[ بقلم ناصر مکارم شیرازی در رد کمونیسم و سال پیش ]ک 15را دارد که حدود 

[ با این تفاوت که اواًل این کتاب از نظر پرداخت 36ای خام منتشر شد]بصورت قصه

را توجیه « سوسیالیسم»قصه بسیار قویتر است و ثانیًا درست بعکس آن کتاب، 

ز کارگر های مختلف یک جامعه )اهائی از تیپهای متن قصه، نمونهکند. در گفتگومی

پا گرفته تا مدیر شرکت( هر کدام ضمن تجسم اشکال زندگی و کار تیپ خود، خرده

های سوسیالیسم را کارگری طرزتفکر همان طبقه را هم نمایش میدهند. بیان ایده

بر عهده دارد که در نهایت قصه از « آون»هنرمند و روشنفکر و مسلول! بنام نیمه



 

 
 

 «پوشبشردوستان ژنده» یشدگمثله یمعما 135

زنده باقی نهادن زن و تنها »حالیکه رد ]کذا[ درسپادست همین بیماری تن بمرگ می

آخرین پروبلم زندگیش هست. اخذ تصمیم درباره انتشار کتاب یا عدم انتشار « پسرش

آن منوط به سیاست خاص آن اداره کل در تلقی مسائل مربوط به ایدئولوژیهای 

نکته زیر را ضروری  2سیاسی است. لیکن برای همفکری در اتخاذ تصمیم ذکر 

میدانم. یکم، مسائل و مشکالت طبقات اجتماعی متن قصه مربوط به جامعه انگلیس 

شدن است )شهر ماگسبورو(. دوم، در تشریح کلی مقارن اوایل دوران صنعتی 

حلهای مبتنی بر سوسیالیسم، هیچگونه اشاره صریح یا مهمی به مشکالت و ارائه راه

و حمله و دفاع صاحبان دیالوگها،  اوضاع جامعه ایرانی نشده و بحث در عین صراحت

ها به اقدامی منفی یا مثبت بصورت کلی جریان پیدا کرده است بدون آنکه این بحث

 [37«.])در متن قصه( منتهی بشود

بخش ، چاپ کتاب را قاطعانه زیان«آقای میثاقی»نظر به این که کارشناس اول، 

بخشی چاپ کتاب ی زیانرباره، د«فردآقای عبدالهی»دانسته بود اما کارشناس دوم، 

در همان باالی  1357خرداد  21به یقین نرسیده بود، چهار روز بعدتر در تاریخ 

خط و امضای شخصی که نام با دست« فردآقای عبدالهی»ی گزارش نخستین صفحه

برای « جناب آقای معلم»نام اش خوانا نیست کارشناس سومی نیز با خانوادگی

علی معلم اهل به احتمال بسیار قوی همان عباس« آقای معلم. »اظهارنظر تعیین شد

های پایانی های استان اصفهان بود که در سالشهرستان خور و بیابانک از شهرستان

ی کل نگارش در وزارت فرهنگ و سانسور در اداره یعهد پهلوی دوم در شورای ویژه

آقای »ی فوقانی گزارشِ اشیهای مجزا بلکه در حهنر عضویت داشت. معلم نه در نامه

ی کل خطاب به اداره 1357خرداد  24تا  21در تاریخی یقیناً بین « فردعبدالهی

بنده در بدآموزی این کتابها برای جامعه ایرانی تردید ندارم »نگارش چنین نوشت: 

ولی با توجه بکتابهائی که اخیراً بآنها پروانه انتشار داده شده است این کتاب هم از 

قابل انتشار  نها بدآموزتر نیست و شاید با استنباط از گزارش آقای عبدالهی]فرد[آ

دستور به« فردآقای عبدالهی»ی گزارش در حاشیه 1357خرداد  24نهایتاً در «. باشد

 اش نوشته نشده است از شخصی که نامکسی که امضایش درج شده اما نام

لطفًا گزارش برای شورا »استه شده که اش در سند مطلقًا خوانا نیست خوخانوادگی
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ی این گزارش را در اختیار داریم. امروز فقط نخستین صفحه«. تهیه شود

نویس در سربرگ بدون شماره و بدون تاریخی از وزارت فرهنگ و هنر، یقینًا گزارش

کتاب داستانی است از یک محیط کارگری و »، نوشت که 1357خرداد  28تا  24بین 

یل سوسیالیسم و تأثرات آن در زندگی کارگران و تقسیم عادالنه ثروت تجزیه و تحل

دو بررسِ « بررسی کارشناسیِ»ای از [ و ابتدا چکیده38«]بین افراد اجتماع

، ابراهیم صالح و محمدامین ریاحی، به 1356در سال « پوشبشردوستهای ژنده»

در سال « پوشبشردوستان ژنده»ی اظهارنظر بررسِ دست داد و سپس به خالصه

ی اظهارنظر کرد اما سطرهای دوم به بعدِ چکیده، عبادالممتاز میثاقی، اشاره 1357

گر به صفحه یا بندی خود گزارشعلی معلم و یقیناً جمعفرد و نیز رأی عباسعبدالهی

 های بعدیِ گزارش انتقال یافت که امروز در اختیارشان نداریم.صفحه

دهد که ی شورای بررسی کتاب نشان میمین جلسهی سوجلسهحال، صورتبااین

بایست مبنی بر صدور حکم ی کل نگارش به احتمال قوی میگر ادارهی گزارشتوصیه

ی بوده باشد. سومین جلسه« پوشبشردوستان ژنده»ممنوعیت اکید انتشار کتاب 

با حضور  1357خرداد  28شنبه بامداد روز یک 11شورای بررسی کتاب در ساعت 

وزیر، داریوش همایون وزیر اطالعات و جهانگردی، صادق کاظمی معاون نخست

مقام حزب رستاخیز ملت ایران، و مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و محمود جعفریان قائم

 انتشارشان یدرباره و شدند بررسی هاکتاب از مجزا یدسته سه و شد برگزار  هنر

رشان با برخی انتشا که بودند ییهاکتاب دسته نخستین[ 39.]شد گرفته تصمیم

« لول روسیپنج[ »40جلسه آمد بالمانع اعالم شد:]ها که در صورتها و اصالححذف

ی ی شاه آمده واژهی محمدباقر مؤمنی )مشروط به این که هر جا کلمهنوشته

ی قاجار اضافه شود(، ی سلطنت نیز واژهناصرالدین به آن اضافه شود و بعد از کلمه

ی ابراهیم نوشته« بازیگران عصر طالیی»ی محمدباقر مؤمنی، نوشته« سرافیلصورا»

ی خجسته کیا، نوشته« عالءالدین ]محمدباقر امام[ غروب الموت»نوری، خواجه

ی محمدباقر مؤمنی(، )مشروط به حذف مقدمه« مقاالت میرزا فتحعلی آخوندزاده»

شدن )مشروط به اضافه ی محمدتقی بهارنوشته« تاریخ مختصر احزاب سیاسی»

دوستان کشور بوده پرستان و شاهالشعرای بهار از میهنملک»ای که تأکید کند مقدمه

ی فریدون تنکابنی نجفی )مشروط به افزودن نوشته« پیاده شطرنج»، «(است
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های قبل از انقالب ای مبنی بر این که وقایع داستان آفرینش مربوط به سالمقدمه

هایی بودند که انتشارشان بالمانع اعالم دومین دسته کتاب شاه و مردم است(.

ی نوشته« پسیکولوژی»ی کریم زمانی، نوشته« امروز و فردای مارکسیسم[ »41شد:]

ی نعمت سروده« سحوری»ی نصرت رحمانی، سروده« حریق باد»تقی ارانی، 

قصه دختران »ی صالح عطارزاده، سروده« های اسارتکوچه»میرزازاده )م. آزرم(، 

ی نوشته« ایلخچی»ی بزرگ علوی، نوشته« چمدان»ی احمد شاملو، نوشته« دریاننه

[ 42انتشار اعالم شد:]هایی بودند که غیرقابلحسین ساعدی. سومین دسته کتابغالم

جهان در »ی احمد کسروی، نوشته« بهائیگری»نیا، ی م. علینوشته« قیام مزدکیان»

فرایند تاریخی یک »ن محمدزاده، ی حسیی یرفیموف و ترجمهنوشته« عصر جدید

قصه »پور، اکبر تقیی علینوشته« قصه دیو دروغه»ی محمدرضا زمانی، نوشته« ملت

بحثی در »ی محمدرضا عقیقی، نوشته« شکنبت»ی کهتر یزدانی، نوشته« شیرین مال

زمینه »ی آریازاده، نوشته« مسلمان پاکدین»ی علی شریعتی، نوشته« ایدئولوژی

ی پرویز )درواقع میتروپولسکی( و ترجمه« میتریونسکی»ی نوشته« اجتماعیتکامل 

ی ر. نامور نیز ی رابرت ترسال با ترجمهنوشته« پوشبشردوستان ژنده»بابایی. کتاب 

ی شورای بررسی کتاب با امضای ها در همین جلسهی کتابی سومین دستهدر زمره

 28می و محمود جعفریان در تاریخ داریوش همایون و مهرداد پهلبد و صادق کاظ

 اعالم شد.« انتشارغیرقابل» 1357خرداد 

زعیمی، مدیرکل وقِت  بر مبنای همین رأی ممنوعیت انتشار بود که درخشنده

ای در نامه 1357ی کل نگارشِ وزارت فرهنگ و هنر، در تاریخ چهارم تیرماه اداره

ی کل مطبوعات داخلیِ ع ادارهی ملی )و رونوشت جهت اطالمحرمانه به کتابخانه

در « پوشبشردوستان ژنده»وزارت اطالعات و جهانگردی( اعالم کرد که کتاب 

عطف به نامه شماره »ثبت شده است: « 102ی ردیف کتب مضره»از « فهرست یکم»

خورشیدی[  1357]شاهنشاهی معادل  2537مورخ شانزدهم اردیبهشت  1470/13

صفحه  225پوش اثر رابرت ترسال ترجمه ر. نامور در درباره کتاب بشردوستان ژنده

ارس که در چاپخانه حیدری بچاپ رسیده است اشعار -قطع رقعی از انتشارات بلوچ
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انتشار تشخیص داده شده میدارد که کتاب مذکور از لحاظ مقررات فرهنگی غیرقابل

 [43«.]است

 شدگی؟«مثله»عامل 

ان به پاسخی برای پرسش مقاله نزدیک توبر مبنای بررسی اسناد فوق اکنون می

اش در اثر چه بود؟ با در روایت فارسی« پوشدوستان ژندهبشر»شدگیِ «مثله»شد: 

ی کل نگارشِ وزارت فرهنگ و هنر، ی ساواک، ادارهگفتهتوجه به اسناد پیش

توان نظام سانسور دستگاه پهلوی را ی ملی ایران، و شورای بررسی کتاب نمیکتابخانه

دانست. این کتاب در آغاز « پوشبشردوستان ژنده»شدگیِ کتاب «مثله»سئول م

ی پهلوی دوم به فارسی برگردانده شده بود، در فضایی که گرچه آزادی بیان دوره

حداعال وجود نداشت اما اخد مجوز برای انتشار کتاب نیز چندان محلی از اعراب به

ی پهلوی دوم نشرها در سراسر دورهها و باز«چاپ»نداشت. وانگهی، محتوای تجدید

خوانان ایرانی به کتاب 1324عیناً همان بود که انتشارات فرخی در چاپ اول در سال 

بُرد و به احتمال قوی حتا عرضه کرده بود، در زمانی که مترجم در ایران به سر می

ی ههای روزناماش نبود؛ دسترسی به شمارهخیلی برکنار از فرایند نشر متن ترجمه

که خودِ نامور صاحب امتیازش بود و  1324در احتماالً پیش از اواخر پاییز « شهباز»

ها با محتوای در آن شماره« پوشبشردوستهای ژنده»های ی محتوای پاورقیمقایسه

چاپ اول کتاب یقیناً مُهر تأیید مجددی بر این ادعا خواهد بود. سرانجام، گرچه هم 

احتماالً و هم  1356گارش به انتشارات فرخی در زمستان ی کل نرأی مشورتی اداره

قطعاً مبنی بر ممنوعیت انتشار  1357رأی نهایی شورای بررسی کتاب در خرداد 

در حدی کفاف  1357ی عمر نظام پهلوی تا بهمن ماندهمجدد کتاب بود، اما باقی

وایت فارسیِ شان کرد. نه زخم سانسور بر تن رهایی نافذ تلقینداد که بتوان رأی

االنتشاری. زخم سانسور قدرها جراحت ممنوعنشست و نه آن« پوشبشردوستان ژنده»

هیچ وارد نشد چون دستگاه پهلوی نخواست به سانسور اکتفا کند و خواهان 

گفته را مبنا چنین، اگر اسناد پیششد. هم« پوشبشردوستان ژنده»ممنوعیت بازنشر 

را نیز نادیده  1356تا  1343های طی حدفاصل سال مانقرار دهیم و کسری اطالعات
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االنتشاری نیز عماًل چندان رخ نداد چون در توان گفت جراحت ممنوعبگیریم، می

 زمانی رأی نهایِی ممنوعیت صادر شد که دیگر امکان تنفیذ نداشت.

شدگی اثر ندانیم، آیا چنان که «مثله»اگر نظام سانسور دستگاه پهلوی را مسئول 

ای در هنگام مهاجرت اجباری ی توده«رفقا»جم تلویحاً بیان کرده است قصور متر

ی نامور، شدگی اثر بود؟ بنا بر گفته«مثله»مرداد مسبب  28مترجم پس از کودتای 

هنگامی که در بلغارستان به سر میبردم رفقا »طور که در صدر مقاله نقل کردم، همان

آنچه به دست من رسیده خالصه »اما « شدندای برای چاپ دوم از من خواستار مقدمه

نامور در چه «. و دو فصلیفصل از یک کتاب پنجاه  24ای بوده است در شدهمثله

ی تلویحی در بُرد که، بنا بر اشارهای در بلغارستان در مهاجرت به سر میدوره

رشی که کردند؟ از گزا« مثله»را « پوشبشردوستان ژنده»ی ای توده«رفقا»اش، نوشته

ها را با اطمینان مشخص کرد. توان این سالدهد میاش به دست مینامور از زندگی

در ایران در زندگی  1337[ من تا سال 1332پس از کودتا]ی سال »نویسد: می

مخفی به سر میبردم. سرانجام با کمک یکی از رفقای ارمنی زمینه خروجم از ایران به 

 کویت در من[ …چندین ماه در کویت ماندم ]: »افزاید[ می44«.]کویت فراهم شد

 ژنرال که دانیممی[ 45.]«گرفت صورت سلطنت علیه قاسم عبدالکریم قیام که بودم

 ضدسلطنتی کودتای در که بود 1337 تیر 23 روز در عراقی، گرایچپ نظامی قاسم،

با » :دهدمی ادامه. بخشید پایان عراق در دوم فیصل پادشاهی رژیم حیات به عراق

[ 46«.]سفارش مال مصطفی بارزانی سفارت عراق به من ویزا داد و من به عراق رفتم

مجموع دوره اقامت من در عراق یک سال به طول انجامید، اگر »دهد: باز ادامه می

 1338]تقریباً معادل با  1959ام درست کار کند سراسر سال حافظه

 قسمت در و[ …ندنی شدم ]در الیپزیک ما»نویسد: سپس [ می47«.]خورشیدی[

 دیگر سال یک تا پرداختم کار به[ توده حزب به متعلق] ایران پیک رادیو و مطبوعات

 البته دیگر جای آن[ 48.]«شد داده انتقال دیگری جای به رادیو مقر که

 هایآوارگی سیر از گزارش این تلخیص با. بلغارستان پایتخت بود،[ 49]«صوفیه»

ی توان نتیجه گرفت که آغاز دورهاش میمهاجرت اجباری دورِ نخستین در نامور

 چه تا بلغارستان در مهاجرت یدوره این. بود 1340 سال اش در بلغارستان اقامت
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 از من هایمسافرت» عنوان با اشزندگی گزارش از بخشی در نامور یافت؟ ادامه زمان

ورهای دیگر به دست کش به بلغارستان از سفرهایش از ایسیاهه[ 50]«بلغارستان

اش تا هنگام بازگشت به ایران همواره دهد حاکی از این که محل اقامت اصلیمی

های چندین بار به اتحاد شوروی برای شرکت در کنفرانس»همان صوفیه بود: 

 سه کنفرانس در شرکت برای[ …به هاوانا ]»[ بدون ذکر تاریخ سفرها، 51«]صلح

 شرکت برای لیبی به» ایضاً [، 52«]1966التین در سال  آمریکای و آسیا و آفریقا قاره

 از پس»: نویسدمی نیز سرانجام[. 53]«1978 سال اوایل در[ …] صلح کنفرانس در

 انقالبیم میهن ایران، به 1358 ماهاردیبهشت دوم روز در 1357 بهمن 22 انقالب

تی نامور نوشت وق که گرفت نتیجه اطمینان با توانمی اساس این بر[ 54.]«بازگشتم

هنگامی که در بلغارستان به سر میبردم رفقا برای چاپ دوم از من خواستار »

و زمان انقالب بوده  1340اش به مقطعی در حدفاصل سال اشاره« ای شدندمقدمه

و « پوشبشردوستان ژنده»ها از ها و بازنشرهایی که طی این سال«چاپ»است. تجدید

های متنوعی که نظر از فرمگرفت، صرفصورت می« وشپبشردوستهای ژنده»احتماالً 

ی چینی در بازنشرهای دهههای نامحسوس اغالط حروفداشتند و برخی تصحیح

ی هایی بودند که در دورهتمامی مثل نسخهپنجاه خورشیدی، از نظر محتوا همگی به

چاپ اول منتشر شده بودند، از جمله مشابه با  1337اقامت نامور در ایران تا سال 

اطالع از فرایند نشر متن کتاب که خود نامور به احتمال قوی حتا چندان برکنار و بی

توان با اطمینان گفت انتساب اش نبود. اگر چنین استنتاجی صحیح باشد میترجمه

ای مطلقًا حظی از حقیقت ندارد. اثر از ی توده«رفقا»شدگی اثر به «مثله»مسئولیت 

 بود.« شدهمثله»ابتدا 

های کار مترجم فقید محصول نقصان« پوشبشردوستان ژنده»شدگی «مثله»آیا 

بوده است؟ روایت فارسی کتاب در قیاس با متنی که نویسنده در زمان حیات نوشت 

خطا به شدگی متن را به«مثله»است. اما نقش مترجم که « شدهمثله»متنی یقینًا 

دهد در این میان چیست؟ برای ت میای نسبی توده«رفقا»و تلویحًا به « چاپ دوم»

در « پوشبشردوستان ژنده»ی نشر روایت فارسی پاسخ به این پرسش باید تاریخچه

اش در اروپا و های انگلیسیی نشر روایتایران را رها کنیم و برویم سراغ تاریخچه

 امریکا.
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 شدگیشدگی تا واقعیت مثله«مثله»از وهم 

در دابلین، بود  1870ی رت نونان، زادهرابرت ترسال که اسم مستعار راب

را در شهر هِیستینگز واقع در ساحل غربی انگلستان نوشت، « پوشبشردوستان ژنده»

که درگذشت  1911[ در اوایل سال 55]«.1910و  1906های احتماال بین سال»

نزد دخترش کَتلین ماند. از مرگ پدر خیلی « پوشبشردوستان ژنده»های نوشتهدست

اسم جسی ای نشان داد بههای پدر را به شاعرهنوشتهشته بود که کَتلین دستنگذ

کرد. طبق ای بود که َکتلین در نقش پرستار بچه در آن کار میپوپ که میهمانِ خانه

بشردوستان »ی رمان نوشتهدوستی از من خواست نگاهی به دست»ی پوپ، نوشته

که نقاش ساختمان بود و متعاقب نوشتن  بیندازم، اثر کارگر سوسیالیستی« پوشژنده

اش از دنیا رفته بود. پذیرفتم، بی هیچ شوقی. انتظار داشتم نه مهیج باشد و نه کتاب

[ پوپ 56«.]گیری برخورد کرده بودممفرح. اما دریافتم اتفاقی با سند انسانیِ جشم

ردز که بر ها را به ناشرِ خودش گرنت ریچاردز توصیه کرد. ریچانوشتهانتشار دست

های مالی معتقد بود گذاشت ظاهراً بنا بر مالحظهکیفیت باالی متن صحه می

اند که بتوان کامل منتشرشان کرد. کَتلین حق خود تر از حدیها طوالنینوشتهدست

ازای پوند به ریچاردز واگذاشت و ریچاردز نیز به 25ازای های پدر را بهنوشتهبر دست

[ 57ها برگماشت.]نوشتهکردن دستسی پوپ را به تلخیصمبلغی در همین حدود ج

[ 58بر این اساس زاده شد، در انگلستان ]« پوشبشردوستان ژنده»نخستین ویراستِ 

[ در ماِه مه همان سال. پوپ در 60[ و کانادا]59و در امریکا] 1914آوریل  23تاریخ به

اش در سال در نشر امریکاییگفتار کوتاهی که در مقام ویراستار بر رمان نوشت و پیش

ی من در خالل کاستن از حجم انبوهِ وظیفه»نیز منتشر شد تأکید کرد که  1914

کردنِ مواد سطحی و ی کتاب برسد فقط هَرَسنوشته چنان که به حد و اندازهدست

[ 61«.]چه باقی مانده است از قلم رابرت ترسال جاری شده استتکراری بود. آن

را انتشارات گرنت ریچاردز در لندن طی چهار سال بعدی  1914ل همین ویراستِ سا

ای از این ویراست را در اختیار ندارم، اما اگر نشر سیزده بار بازنشر کرد. من نسخه

را مبنا قرار دهیم که گویا مثل ویراست انتشارات گرنت  1914امریکایی ویراست سال 

وچهار فصلِی ترسال ی و پنجاهاکلمه هزاروپنجاههای دویستنوشتهریچاردز بود، دست
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[ جسی پوپ بنا بر درخواست 62صفحه کاهش یافته بود.] 385فصل در قالب  36به 

ویراستی حتا مختصرتر از ویراست قبلی نیز به  1918و اوایل  1917ریچاردز در اواخر 

دانیم منبع [ نمی64منتشر شد.] 1918[ این ویراست دوم نیز در سال 63دست داد.]

به دست داد چه  1320ی ی دههای که رحیم نامور در نخستین نیمهاصلی ترجمه

بود یا یکی از هفت نوبت  1918بوده است اما یقیناً یا همین ویراست جدیدِ سال 

های بعدی صورت داد یا ویراست مشابهی که بازنشری که همین انتشارات در سال

یک از [ من هیچ65ر بازنشر کرد.]منتشر و چهار با 1940انتشارات پنگوئن در سال 

به بعد را در اختیار ندارم و با متن  1918ی بازنشرهای سال گفتههای پیشنسخه

 شانکلیدی هایمشخصه برخی یدرباره منبعی از اما ام ترجمۀ فارسی مقابله نکرده

 فصل 25 در است کلمه نودهزار حدوداً 1918 سال انگلیسی ویراست: امیافته اطالع

ها [ این مشخصه66اندیشد.]ه پرسوناژ اصلی داستان در پایان به خودکشی میک

ی بیست های دههی نامور در سالشدهتقریباً مثل مشخصات متن فارسیِ عرضه

هزار کلمه است در خورشیدی است: متن فارسی نیز حدوداً بین هشتاد تا هشتادوپنج

توان شی است. بر این اساس میی خودکاش نهایتًا در اندیشهفصل که قهرمان 25

و هم روایت  1918و  1914های استنتاج کرد که هم هر دو روایت انگلیسیِ سال

شوند اما محسوب می« شدهمثله»یقیناً متنی « پوشبشردوستان ژنده»موجودِ فارسیِ 

دانستند چه تلخیص ها را خوانده بودند و مینوشتهتنها کسانی که کل متن دست

مل آمده است به احتمال قوی فقط گرنت ریچاردز و جسی پوپ به شدیدی به ع

شدگی نزد افکار عمومی فقط هنگامی معنا «مثله»همراه کَتلین نونان بودند. مفهوم 

ی ترسال مقایسه نوشتهتوانست با متن اصلی دستمی« شدهمثله»یافت که متن می

وانست به وقوع تدر غرب می 1918و  1914های شود. چنین چیزی نه در سال

در ایرانِ ما. در  1324ها بعد مثاًل در سال بپیوندد و نه البته، به طریق اولی، تا مدت

شدگی گیری مفهوم مثلهی اصلی هیچ دیده نشده بود، شکلنوشتهوضعیتی که دست

ی پس از جنگ جهانی دوم شدگی فقط طی دورهنیز امری ممتنع بود. مفهوم مثله

همت هم بهمصداق بیابد، آن« پوشبشردوستان ژنده»رای کتاب توانست ببود که می

که رابرت نونان نیز  فرِد بال، کارگری در شهر هِیستینگز و شاغل در همان صنفی

مند شده عالقه« پوشبشردوستان ژنده»زمانی در آن کارگری کرده بود. بال هم به 
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برآمد و وقتی توفیق  وجوی گرنت ریچاردزاش. سخت در جستبود و هم به نویسنده

او بود که دست یافت به منشی انتشارات گرنت ریچاردز که یافت از طریق هم

ها را یافت و از آنِ خود نوشتههای ترسال را به داللی فروخته بود. دستنویسدست

ی شان با زحمت فراوان موفق شدند نسخهها در آشپزخانهکرد. بال و همسرش مدت

شده در اکتبر سال های بازسازینوشته[ سرانجام دست67د.]اصلی را بازسازی کنن

[ از این 68بار بدون هیچ حذفی در انگلستان به انتشار رسید.]برای نخستین 1955

بشردوستان »های توانست برای برخی روایتشدگی میسال به بعد بود که مفهوم مثله

های اول و دوم یراستمصداق یابد، از جمله هم برای روایت انگلیسی و« پوشژنده

اش از اوایل عصر پهلوی دوم به بعد، اما با کتاب و هم برای انواع بازنشرهای فارسی

راستی مثله شده اش بهیک تفاوت کلیدی: روایت انگلیسی در نخستین دو ویراست

که آنشده ترجمه شده بود بیناگزیر فقط از متنی مثلهبود اما روایت فارسی به

را  1918ی انگلیسی در سال شدهشده باشد. گرچه متنِ ویراستِ مثله واسطه مثلهبی

های ی نشانهام، اما همهاش مقابله نکردهی فارسیام و با ترجمههرگز در اختیار نداشته

بشردوستهای »دهند که مترجم فقیِد متن فارسیِ قوت گواهی میپذیر بهدسترس

اش را غاز عهد پهلوی دوم کار ترجمهی خودش در آبا معیارهای زمانه« پوشژنده

ها در ی اثر که در آن سالی ضبط نام نویسندهخوبی انجام داده بود، حتا در نحوهبه

ای توانسته بود شد. مترجم فقید در زمانهنوشته می« ترسال»بلکه « ترسل»بریتانیا نه 

های در سالمشکل دیگر ]»گفت: درستی میچنین کند که مثالً اردشیر آوانسیان به

 در] ما. …بیست خورشیدی[ عبارت از رواج ادبیات مارکسیستی به زبان فارسی بود

 مشکالت به بنابراین نداشتیم، مترجم یورزیده کادر و مالی امکانات[ توده حزب

 [69.]«بود ما نهضت بزرگ نقصان همان این که گفت باید و کردیم برخورد زیادی

در بلغارستان به »سر نوشت که وقتی در پیرانهپس چرا نامور سالی پیش از مرگ 

آنچه به دست »اما « ای شدندسر میبردم رفقا برای چاپ دوم از من خواستار مقدمه

و دو فصل از یک کتاب پنجاه  24ای بوده است در شدهی مثلهمن رسیده خالصه

 عالمت دانمنمی چنینهم. دانمنمی را پرسش این به قطعی پاسخ من ؟«…فصلی

ی حساس از رحیم نامور بوده است یا از ناشر نامه بخش این جملهی پایان«نقطه سه»
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ی ی کنونی مبارزهکاری ضرور برای مرحلهبه دلیل پنهان»نوشت:  1368که در آبان 

« نقطه سه»ی رفیق ]نامور[ حذف شده که در متن با عالمت حزب، نکاتی از نامه

در بین نبود، پاسخ « سه نقطه»جا عالمت این [ شاید اگر70«.]اندمشخص گردیده

توان بود. حاال که نیست اما میپذیر میکم از منظر نامور، دسترسقطعی نیز، دست

دفاع در پاسخ به این پرسش پیش کشید که مستلزم غور در بسا قابلهایی چهفرضیه

رگزاری های منتهی به بی زمانی مشخصی است: از ماهتاریخ حزب توده در فاصله

هایی پس از برگزاری تا ماه 1362ی مرکزی حزب در آذر پلنوم هجدهم کمیته

. اگر بخواهم وارد چنین بحثی بشوم ناگزیرم از 1364کنفرانس ملی حزب در سال 

های تحقیقاتیِ سندمحورِ خودم فراتر بروم و به چاهِ ویل ی تنگِ صالحیتدایره

های زنیمانی که اسنادی متقن برای گمانهای نامستند گام بگذارم. تا ززنیگمان

 خودم نیابم چنین نخواهم کرد.

 شدگیمختصات مثله

ساز در چهارکیلومتری شهر ماگسبورو که ساکنان عمارتی وسیع اما کهنه

تازگی یک ها پیش متروک مانده بود اما بهخوانند از سالاش میها دخمهطرفآن

اش برآمده و وشتون درصدد مرمتاسم شرکت سهامی رکار بهشرکت مقاطعه

وپنج کارگر را برای همین کار اجیر کرده است. کارفرمایان مستمراً غنی و بیست

اند و هاشان دائماً اسیر فقر و گرسنگی و بدهیشوند اما کارگران و خانوادهتر میغنی

رانک پندارند هیچ توانی برای تغییر اوضاع ندارند. در این میان اما فحال میدرعین

کوشد همکاران کارگر دهد و میآون، پرسوناژ اصلی داستان، به این اوضاع تن نمی

ای عادالنه ترغیب کند اما این تازه اولِ خود را برای مبارزه جهت برپاییِ جامعه

قدر دشوارتر از حدی بوده است که ابتدا بیند که این کار چهماجراست و در عمل می

 اندیشید.می

وچهار فصل هزار لغت در قالب پنجاهوپنجاهرابرت ترسال با دویست ین داستان راا

و انواع  1918های خویش پرورانده بود. ویراست انگلیسی سال نوشتهدر دست

ها ی نشانهکه همه« پوشبشردوستان ژنده« بازنشرهای آن به همراه روایت فارسی

ها به حدودًا اد لغتزمان با کاهش تعدی همان ویراست است همگویند ترجمهمی
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هزار در روایت فارسی و نودهزار در روایت انگلیسی و تقریباً هشتادهزار تا هشتادوپنج

کم پنج گانه از منظر محتوا دستوپنجوچهارگانه به فصول بیستتقلیل فصول پنجاه

 شده به دست داده اند.رو روایتی مثلهها را زدوده و ازاینمحور از بحث

با تأمالت « شدهمثله»جای سیاست امید. روایت ست ناامیدی بهسیا محور یکم:

 از کودک یک و زن یک …بخوبی میدید که »یابد: ی خودکشی پایان میآون درباره

 سالی چند. شد خواهند بیرحم و خونخوار اجتماع یک چنگال اسیر و مانده باقی او

 بکار حیوانات مانند را او. …د افتادخواه او خود امروز بروز طفلش که گذشت نخواهد

 خواهد جان رمق آخرین تا و … کشید خواهند کار او گردۀ از و داشت خواهند وا

 تصمیم. …کنند استفاده او کار نتیجۀ از سفاک و بیرحم و مفتخور یکعده که کند

 باقی … درنده گرگان چنگال و دست زیر در را اشبچه و زن خودش از بعد گرفت

ر نتواند آسایش و نیکبختی آنها را بعد از خود تأمین کند اقالً . فکر میکرد اگنگذارد

میتواند نگذارد آماج مصائب و فالکتهای آینده واقع گردند. اگر نتواند بماند و آنها را 

کشهای متمدن و متدین مصون بدارد شرط مهر و وفا مثل پیش از تجاوز قصابها و آدم

شده در اوج ناامیدی کارگر اگر روایت مثله«. آن خواهد بود که آنها را هم با خود ببرد!

رسد، روایت اصلی از این اوج ناامیدی در خدمت ارتقای مبارزه بهره آگاه به پایان می

ی کارگر ترویج ی طبقهشده سیاست ناامیدی را برای مبارزهجوید. روایت مثلهمی

 کند و روایت اصلی اما سیاست امید را.می

نگر. اگر طیفی از جای گرایش جامعمیستی بهگرایش اکونو محور دوم:

وحقوق کارگران را در نظر بگیریم که، به زبان امروزی، با حقوق سیاسی نظیر حق حق

یابد و با های فردی ادامه میشود و با حقوق مدنی نظیر انواع آزادیرأی شروع می

با روایت شده در قیاس رسد، روایت مثلهحقوق اجتماعی و اقتصادی به نهایت می

مراتب تری بر حقوق سیاسی و مدنی کارگران و تأکید بهمراتب کماصلی اوالً تأکید به

ی مسائل تری بر حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران دارد، ثانیاً در مجموعهبیش

مرتبط با مسائل اقتصادی کارگران بر مسائلی اقتصادی که مستقیم بر کارگران تأثیر 

گذارد تأکید تر و بر مسائلی که غیرمستقیم بر کارگران تأثیر میگذارد تأکید بیشمی

گذارد ی مسائل اقتصادی که مستقیم بر کارگران تأثیر میتر دارد، ثالثاً در مجموعهکم
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تر و بر شرایط کاری کارگران به میزان بر شرایط زیستی کارگران به میزان کم

مرتبط با شرایط کاری کارگران نیز  ی مسائلتری تأکید دارد، رابعاً در مجموعهبیش

مراتب ی شرایط کاری کارگران بهکنندههای تعییندستمزد را به زیان سایر مؤلفه

مراتب شده در قیاس با روایت اصلی در حد بهسازد. روایت مثلهتر میبرجسته

 تری واجد گرایش اکونومیستی است.بیش

ی کارگر. اگر بپذیریم ی طبقهسازی سیاست محلی در مبارزهرنگکم محور سوم:

مراتبی از بسترهای سیاست محلی و ملی و ی کارگر در سلسلهی طبقهکه مبارزه

های شده در قیاس با روایت اصلی عمدتًا جنبهجهانی در جریان است، روایت مثله

رو از زوایای پرشماری درصدد تبلیغ و سیاست محلی را نادیده گرفته است و ازاین

ی های سیاست محلی را در مبارزهبودگیی انتزاعی است که خاصی مبارزهترویج نوع

 کند.رنگ میی کارگر بسیار کمطبقه

ی گر کلیسا در حکم بخشی از طبقهسازی نقش ویرانرنگکم محور چهارم:

شده در قیاس با روایت اصلی تا حد زیادی تزویر و انحصارگری مسلط. روایت مثله

 ی کارگر را از متن زدوده است.یع استثمار طبقهی وسکلیسا در صحنه

گرچه « پوشبشردوستان ژنده»سازی گرایش غیرلنینیستی. رنگکم محور پنجم:

اش واجد ی تحریر درآمده بود اما روایت اصلیقبل از پیروزی انقالب اکتبر به رشته

ر روایت اصلی، حال غیرلنینیستی بود. بنا بهرای از گرایش نه ضدلنینیستی اما بهرگه

آهنگی برای ی کارگر تعلق داشت که نه از راه ایفای نقش پیشآون به خود طبقه

دهی به نوعی کننده و شکلوگوی قانعی گفتی کارگر بلکه از راه ترویج و اشاعهطبقه

کرد. کَتلین، ی کارگر برای تغییر مبارزه میجمعی در میان اعضای طبقهمای دسته

ی پدر گفته بود: درستی دربارهی شصت میالدی بهی دههمیانه دختر نویسنده، در

سوسیالیسم پدرم نه سوسیالیسمِ حزب کارگر ]انگلستان[ است و نه سوسیالیسمِ »

ایم که گرایش شده با پرسوناژی مواجه[ در روایت مثله71«.]کمونیسم روسی

 تری دارد.رنگمراتب کمغیرلنینیستیِ به
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 یشدگی مثلهدر آینه

تر استنتاج کردم، رحیم نامور با معیارهای زمان انتشار اثر طور که پیشهمان

نکرده بود اما متنی به دست داده بود که، با معیارهای پس از « مثله»اصوالً متنی را 

شده بود. امروز بیش از هفتاد سال از نخستین ، مثله1955ویراست انگلیسیِ سال 

گذرد اما برخی مختصات می« پوشستان ژندهبشردو»نوبت انتشار روایت فارسی 

اش نیز، نه به تقصیر مترجم، شدگیِ متنی مستحکم که در روایت فارسیمثله

های وسیعی از چپ ی فکری بخشهایی است از شاکلهبینیم، کماکان بازتاب جنبهمی

گیری از سیاست امید؛ دوم، غلظت باالی گرایش اکونومیستی؛ سوم، ما: یکم، فاصله

ی ی طبقههای مبارزهبندی سویههای سیاست محلی در صورتبودگیفلت از خاصغ

ی شدهرنگِ روایتِ مثلهکارگر؛ و چهارم، فراتررفتن از گرایش غیرلنینیستیِ کم

ی و، در عوض، ایمان عمیق به رویکردی لنینیستی در شیوه« پوشبشردوستان ژنده»

چون اثری ادبی، نه ، هم«پوشدوستان ژندهبشر»داری. روایت فارسی مبارزه با سرمایه

ای است در انعکاس چنین علت ظهور چنین مختصاتی در چپ ایرانی بلکه فقط آینه

های وسیعی از چپ ما از یک سده پیش تا امروز. بازسازی چپ هایی در بخشگرایش

ت، از مان اسهای سابقهایی بسیار گسترده در اندیشهدر ایران امروز در گروِ بازنگری

 ها.جمله برای زدودن همین خصلت
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ی ر. نامور )تهران: انتشارات ، ترجمهپوشبشردوستهای ژنده ترسال، رابرت [ 16]

 (.1324فرخی، 

 علی و آذرنگ عبدالحسین وگویگفت: فرهنگ و نشر پیرامون وگوهاگفت سلسله» [ 17]
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ناپذیری اقتصاد ایران را سطح باالتری از بحران کنترل 1397این روزها در تیرماه 

وجه در مدتی کوتاه پدید هیچشاهدیم. علل رسیدن به این سطح از بحران به

المللی و سپس خروج امریکا از برجام به وقوع نهای اقتصادی بیاند. اگر تحریمنیامده

تری پیوست، اقتصاد ایران در زمان نامعلوم اما دیرتری و با شدت نامشخص اما کمنمی

شد. اقتصاد ایران در اثر ابتال به نوعی ناپذیری میباز هم دچار درجاتی از بحران کنترل

ناپذیری بوده است. ترلگرایش ساختاری اصوالً دیرزمانی است که مستعد بحران کن

ی نود خورشیدی به المللی از آغاز دهههای اقتصادی بینآمدهای تحریمانباشت پی

بینی و سپس تحقق خروج امریکا از گرفته در پِی ابتدا پیشاین سو و نیز فضای شکل

های اخیر فقط زمان وقوع چنین بحرانی را تسریع کرده و شدت برجام طی ماه

ناپذیری اقتصاد ایران با ایش داده است. سطوح باالتری از بحران کنترلاش را افزوقوع

 اش نداریم در انتظارمان است.بینیآهنگی که شناختی کافی برای پیشضرب

ی چارچوب درباره اخیر هایسال طی که مباحثی بر اتکا با یادداشت، این در

ام، با زبانی پیش کشیدهی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران مفهومی و تجربی زنجیره

شان قرار گرفته مدار بحرانی را که اقتصاد ایران در دام 36کوشم بسیار فشرده می

افزا میان شش ی متقاباًل همهم مبتنی بر سیزده رابطهبندی کنم، آناست صورت

 بحران اصلی اقتصاد ایران.

 مدار بحرانی در اقتصاد ایران 36
ی های چارچوب مفهومی زنجیرهرخی جنبهای از بچکیده 1ی جدول شماره

 گذارد.انباشت سرمایه را به نمایش می
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ی انباشت سرمایه را هایی از چارچوب مفهومی زنجیرهنیز جنبه 1ی نمودار شماره

 کند.در قالبی دیگر عرضه می
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ی تحقق آید، نحوهبرمی 1ی و نمودار شماره 1ی طور که از جدول شمارههمان

های پس از انقالب ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی سالی زنجیرهشش حلقه

گیری تدریجی شش بحران اقتصاد سیاسی در ادوار اخیر شده است. اصوالً موجد شکل

ی انباشت سرمایه، نوع تحقق تمرکزیابی ثروت و منابع ی اول از زنجیرهدر حلقه

هایی غیر از تولید از راه هااقتصادی در دستان اقلیت به زیان اکثریت توده

ام نیست، بحران نابرابری جا محل بحثدارانه، همراه با سایر عللی که اینسرمایه

ی ایرانی را رقم زده است. گسترده در ثروت و درآمد و مصرف میان خانوارهای جامعه

 سازی نیروهای کاررو مطیعسازی نیروی کار و ازاینی دوم، نوع تحقق کاالییدر حلقه

گذرم، به جا از کنارشان میسازی نیروی کارشان، همراه با سایر عللی که اینو ارزان

ی بحران اختالل گسترده در بازتولید اجتماعی نیروهای کار انجامیده است. در حلقه

پذیرسازی سازی و دسترسرو ارزانسازی طبیعت و ازاینسوم، نوع تحقق کاالیی

جاست، به ام در اینبا سایر عللی که فراتر از بحث زیست، در پیوندهای محیطظرفیت

ی چهارم، رشد زیست منجر شده است. در حلقهی محیطبحران تخریب فزاینده

دولتی به های خصوصی و دولتی و شبهسرطانیِ نسبتِ تخصیص منابع اقتصادیِ بخش

ت دولتی و نیز تقویهای خصوصی و شبههای نامولد )سوداگرانه در بخشفعالیت

دولتی( مستقیماً بحران های دولتی و شبههای ایدئولوژیک دولت در بخشسازوبرگ

پنجم، از سویی قوت ی ی تولید را رقم زده است. در حلقهتولید ارزش در نقطه

تقاضای مؤثر در بازارهای ملی برای محصوالت خارجی و از سوی دیگر نیز ضعف 

نظر از نفت و المللی برای محصوالت داخلی )صرفتقاضای مؤثر در بازارهای بین

اش( به بحران تحقق ارزش در بازارهای کاالها و خدمات منجر شده است. مشتقات

گذاری در برداری از اقتصاد ملی بر سرمایهی سرمایهغلبهی ششم نیز نهایتًا در حلقه

 زدایی در اقتصاد ایران انجامیده است.اقتصاد ملی به بحران انباشت

 اقتصاد یگانهشش هایبحران میان افزاهم یرابطه سیزده 2 یشماره نمودار

 .کشدمی تصویر به را ایران سیاسی
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ی گانههای ششافزایِی بحرانی همگانههمین مسیرهای سیزده 2ی جدول شماره

 دهد.اقتصاد سیاسی ایران را شرح می
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ی اقتصاد سیاسی ایران گانههای ششافزاییِ بحرانی همگانهاین مسیرهای سیزده

مدار بحرانی را خلق کرده است که اقتصاد ایران  36دیگر در پیوندی تنگاتنگ با یک

های گیرد که تشدید یکی از بحرانانی هنگامی شکل میاند. مدار بحررا به دام انداخته

گانه مسبب تشدید یکی دیگر از گانه از طریق یکی از مسیرهای سیزدهشش

گانه گانه شود و سپس از دو یا چند مسیر دیگر از مسیرهای سیزدههای ششبحران

 36میان  پیشِ همان نخستین بحران شود. بر این مبنا، ازازنهایتاً مسبب تشدید بیش

ام مدارهای یکم تا سوم، مدار بحرانی که در اقتصاد سیاسی ایران شناسایی کرده

بسا منتهی به گسستگی توان مالحظه کرد، چهمی 3ی قراری که در جدول شمارهبه

 ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بشوند.ی زنجیرهدر نخستین حلقه

 

بسا منتهی به دهد که چهرا نشان میمدارهای چهارم تا دهم  4ی جدول شماره

 ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بشوند.ی دوم زنجیرهگسست در حلقه
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توانند به دهد که میمدارهای یازدهم تا هفدهم را نشان می 5ی جدول شماره

 ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بینجامند.ی چهارم زنجیرهگسست در حلقه
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بسا دهد که چهوهشتم را نشان میمدارهای هجدهم تا بیست 6ی جدول شماره

 ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران ختم شوند.ی پنجم زنجیرهبه گسست درحلقه

 

دهد که وششم را نشان میونهم تا سیمدارهای بیست 7ی جدول شماره

یران منجر ی انباشت سرمایه در اقتصاد ای ششم زنجیرهتوانند به گسست در حلقهمی

 شوند.
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ی انباشت ی زنجیرهگانههای ششهنگامی که سطح بحران مربوط به یکی از حلقه

عیار در سرمایه از حد خاص اما پیشاپیش نامعلومی باالتر رود، امکان گسستگی تمام

های آید. گسستگی یکی از حلقهی انباشت سرمایه پدید میی زنجیرهی مربوطهحلقه

گیری بحران ی اوجترین سطح از مرحلهسرمایه درواقع پایینی انباشت زنجیره

 ناپذیری نظام اقتصادی خواهد بود.کنترل

 آهنگضرب چه و شدت چه با گانهوششسی بحرانیِ مدارهای از یککدام که این

مدت عمالً اقتصاد ایران را به سطوح باالتری از بحران میان یآینده در زمانی

ای مکانیکی و دترمینیستی نیست بلکه به وجه پدیدههیچد بهناپذیری بکشاننکنترل

ی از انواع پرشماری از مناسبات قدرت اتنیدهی درهمهای مجموعهشکل توازن

ی ایرانی بستگی دارد. در یادداشتی مجزا خواهم طبقاتی و غیرطبقاتی در جامعه

یروهای طبقاتی بر ی تأثیرگذاری انواع نبندی مقدماتی از نحوهکوشید نوعی صورت

 گانه در اقتصاد ایران به دست دهم.وشششدگی مدارهای بحرانی سیی فعالدرجه
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ی وضع اقتصادی کنونی در سخنان نشان پررنگی از درایت عمیق درباره

ی ارزی جدید عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، که در پیوند با بسته

ها از این شود. نشانهایراد شد دیده نمی 1397دهم مرداد دولت در ساعات پایانی چهار

بند است. اش پایهای سابقحکایت دارند که دولت کماکان به همان سوگیری

که وضع اقتصاد ایران در چند ماه اخیر، به احتمال بسیار قوی، بازتاب ورود آنحال

گیری بحران ی اوجرسمی به سطح باالتری از نخستین مرحله از مراحل چندگانه

ها ناپذیری است. اقتصاد ایران در اثر ابتال به گرایشی ساختاری اصوالً سالکنترل

بینی کنیم که توانستیم پیشترها نمیناپذیری بوده است. پیشمستعد بحران کنترل

ناپذیری اقتصاد ایران مشخصاً از کدام مقطع زمانی و از مجرای کدام بحران کنترل

اش افزایش یافتگیی فعلیتاش کاهش و درجهی بالقوگی درجهمتغیر اقتصادی عمالً 

ی ورود اقتصاد ایران به نخستین مراحل بحران خواهد یافت. اگر فرضیه

توان گفت که ناپذیری را رویدادهای آتی تأیید کنند، بعدها با اطمینان میکنترل

مجرای کاهش  و از 1397ناپذیری از مقطع زمانیِ بهار و تابستان بحران کنترل

ی ارزش پول ملی که معلول عوامل پرشماری است حرکت پرشتاب در مسیر سابقهبی

 اش را آغاز کرد.یابیفعلیت

ی ارزش پول ملی گرچه به احتمال قوی هم موعِد سابقهحال، کاهش بیبااین

 ناپذیری را تعیین کرده است اماکنترلورود و هم مجرای تقرب اقتصاد ایران به بحران

افزایی ناپذیری معلول هموجه علت بنیادی چنین بحرانی نیست. بحران کنترلهیچبه

تری در سپهرهای گوناگون اقتصاد ایران است. مشخصاً، ی زیربناییهای عدیدهبحران

ماندگارِ کاهش ترین علتِ درونگردد، اصلیتا جایی که فقط و فقط به بازار پول برمی

رو تقرب احتمالیِ اقتصاد و ازاین 1397در بهار و تابستان ی ارزش پول ملی سابقهبی

های ای از نقدینگی در دههسابقهناپذیری یقیناً خلق حجم بیایران به بحران کنترل

 اخیر بوده است.

 عظیم حجم آفرینینقش آمدپی مشخصاً حاضر یمقاله در من بحث موضوع

 هایشیوه ترینزیانکم تبیین و بارترینزیان تشریح و ایران اقتصاد در نقدینگی

ی نشان خواهم داد چرا این حجم از نقدینگی دقیقاً در برهه ابتدا. است آن با رویارویی
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وکیف حیات اجتماعی در ایران تبدیل شده ای در کمکنندهکنونی به عامل تعیین

است. شرح خواهم داد که چرا ضرورت گریزناپذیر تعیین تکلیف با این حجم از 

سازی مواجه کرده ی ایرانی را با انتخاب عمیقًا سیاسِی سرنوشتنگی عماًل جامعهنقدی

گیری نیروهای سیاسی است که، چه با استمرار نظام سیاسی کنونی و چه با قدرت

خود رقم خواهد زد. ینوبهوکیف حیات اجتماعی آتی در این سرزمین را بهدیگری، کم

با این حجم عظیم از نقدینگی در اقتصاد ایران ی رویارویی انداز دو نحوهسپس چشم

اند و ها تاکنون برگزیدهی رویاروییِ متعارفی که دولترا ترسیم خواهم کرد: یکی نحوه

ی باالیی از ظرفیت فروپاشی فابریک اش درجهکارگیریاکنون دیگر استمرار به

ز رویارویی که واجد ی متفاوتی اپرورانَد، دیگری نیز نحوهاجتماعی را در بطن خود می

آفرینی انبوه نقدینگی در گرِ نقشآمدهای ویراندرجاتی از پتانسیل مهاِر برخی پی

ی متعارف رویارویی کارگیری نحوهکنم که استمرار بهی ایرانی است. تأکید میجامعه

ی تاریخی کنونی یقیناً اقتصاد ایران را به سطح باالتری از مراحل با نقدینگی در برهه

آمدهای بسا پیناپذیری خواهد کشاند، امری که چهگیری بحران کنترلی اوجولیها

هاساله برای حیات ایرانی به همراه داشته باشد. نیروهای سیاسی گرِ دهویران

ناکی ی خوفپوزیسیون و اپوزیسیون باید از ورود اقتصاد ایران به چنین ورطه

 سان واهمه داشته باشند.یکبه

 ذیریِ رویارویی با انبوه نقدینگی ناپاجتناب

شده. افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور طی نگاهی بیندازیم به مسیر طی

های اخیر همواره مسبب انبساط پرشتاب تقاضای کلِ اسمیِ اقتصاد کالن شده دهه

گیری ی شکلاست. نقدینگی، در حکم ابزار قدرت خرید در بازارهای داخلی، وسیله

رو تقاضای کل در اقتصاد کالن است. مقابل اینِ حجم از نقدینگی و ازاینتقاضای کل 

های شده نشان داده است که، در اثر خصلتی مسیر طیبازارهای داخلی، اما، تجربه

ی کل اقتصاد کالن از طریق تولید داخلی در ساختاری در اقتصاد ایران، عرضه

ز حدود شش درصد افزایش توانسته است در بهترین حالت بیش ادرازمدت نمی

رو، با فرض ثبات نسبی سرعت گردش نقدینگی در درازمدت، شکاف [ ازاین1یابد.]

ی کل اقتصاد کالن به این گرایش داشت که با افزایش سطح بین تقاضای کل و عرضه
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های ی کل طی دورهها پر شود. بخشی از این شکاف بین تقاضای کل و عرضهقیمت

های درهای باز در یری از لنگر اسمی نرخ ارز و اتخاذ سیاستگرونق نفتی با بهره

شد. با تکیه بر واردات کاالها و خدمات رو اتکا بر واردات پر میتجارت خارجی و ازاین

یافت و ی کل افزایش میپذیر عمالً عرضهی محصوالت مبادلهخارجی و افزایش عرضه

رهای تورمی ناشی از افزایش حجم با جبران حدی از کسری تولید عمالً بخشی از فشا

شد، اما نه در درازمدت. چنین امکانی برای مهار فشارهای تورمی نقدینگی مهار می

رو حدوث تراز منفی حساب تجاری حتا در های کسادی نفتی و ازاینطی دوره

مدت نیز چندان وجود نداشت. افزایش حجم نقدینگی اگر با افزایش مدت و میانکوتاه

ل اقتصاد کالن، چه از محل تولید داخلی و چه از محل واردات، همراه ی کعرضه

توان می 1ی انجامید. از نمودار شمارهشد دیر یا زود در درازمدت به تورم مینمی

روندهای درازمدتِ تورم و نرخ رشد  1394تا  1369های نتیجه گرفت که طی سال

با قدری وقفه از سمت نرخ تورم در پِی  اند، ولوسو بودهدیگر تقریباً همنقدینگی با یک

 نرخ رشد نقدینگی.

اما انتظار بر این است که در مسیر پیشارو اوالً امکان افزایش تولید داخلی برای 

تر باشد و ثانیًا مراتب کمها بهزایِ نقدینگی در قیاس با گذشتهآمدهای تورممهار پی

گیری فشارهای ی ممانعت از شکلامکان تکیه بر لنگر اسمی نرخ ارز و واردات برا

تورمیِ ناشی از خلق نقدینگی تا اطالع ثانوی چندان میسر نباشد. در مسیری که 

توان به افزایش تولید ی کل اقتصاد کالن نه میپیشارو داریم برای افزایش عرضه

توان بر واردات چندان تکیه کرد. شکاف پدیدآمده داخلی چندان امید داشت و نه می

ناگزیر رو به افزایش خواهد گذاشت. ضه و تقاضای کل اسمیِ اقتصاد کالن بهبین عر

ی کِل حقیقیِ اقتصاد کالن افزایش پیدا نخواهد کرد. میزان تقاضای کل میزان عرضه

شدت ناگزیر خود را با میزان عرضه تطبیق خواهد داد و بهحقیقیِ اقتصاد کالن به

جمعیت در بازارهای داخلی، خواسته یا هایی از کاهش خواهد یافت. تقاضای بخش

ساز دقیقاً شدت رو به کاهش خواهد گذاشت. انتخاب سیاسِی سرنوشتناخواسته، به

ناپذیرِ تقاضای کلِ حقیقیِ گیر و اجتنابگیرد: بارِ کاهش چشمجا شکل میهمین

 اقتصاد کالن را چه کسانی حمل خواهند کرد؟
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 با انبوه نقدینگیی متعارف رویارویی دولت نحوه

اگر تالش برای ایجاد نوعی دگرگونی اساسی در ساختار بازار پول که در انتهای 

ناپذیرِ مقاله پیشنهاد خواهم کرد در دستور کار قرار نگیرد، بارِ سنگینِ کاهش اجتناب

تمامی بر دوش اکثریتی از جامعه قرار خواهد گرفت که تقاضای کل اقتصاد کالن به

آوریِ ی تابها از درجهن باری اکنون دیگر در قیاس با گذشتهبرای حمل چنی

تری برخوردارند. نهادن چنین بار سنگینی بر دوش اکثریت جامعه با مراتب کمبه

ای هم از طریق تورم ناخواستهکردن قدرت خریدشان صورت خواهد گرفت، آنسلب
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واهد شد. این رویه که فرآیند دردناک انقباض شدیِد تقاضای کلِ حقیقی را سبب خ

شود گرچه از رقم اسمی نقدینگی کاسته نشود اما همان میزان از نقدینگیِ باعث می

تری در بازارهای داخلی برخوردار باشد و مسبب کاهش اسمی از قدرت خریدِ کم

سازِ برقراریِ های گذشته سببای که در تمام دههتقاضای کِل حقیقی شود، رویه

شده است و بین عرضه کل و تقاضای کل اسمیِ اقتصاد کالن می ناپذیرتعادلِ اجتناب

ی کنونی دولت نیز همین باشد. ببینیم ها حکایت از این دارند که گزینهی نشانههمه

 اند.هایی بودههای اخیر چه گروهمالکیت در دههبازندگان و برندگان این نوع سلب

ی رویارویی کارگیری این نحوهمالکیتی که از رهگذر بهبرای تبیین سازوکار سلب

با نقدینگی تحقق یافته است باید چند وجه به بررسی گذاشته شوند: یک نوع موضوع 

ها برای آوردهدستکنندگان، سه نوع بهمالکیتمالکیت، سه الیه از سلبسلب

ها از رفتهشدگان، سه نوع ازدستمالکیتکنندگان، سه الیه از سلبمالکیتسلب

 شدگان.مالکیتبی سلکیسه

 تورمِ ظهور و پول بازار در نقدینگی خلق فرآیند در هامالکیتسلب موضوع

. ملی بازارهای در ریال خرید قدرت از است بوده عبارت کالن اقتصاد در اشمتعاقب

 کالن اقتصاد کل تقاضای و شده خلق پول بازار در علت هر به که نقدینگی از حجمی

ی کل اقتصاد کالن، به عدم افزایش متناسب در عرضه توجه با است، داده افزایش را

رو تورم انجامیده است. ها و ازاینهای اخیر متناسباً به افزایش سطح قیمتدر دهه

تورم مستقیماً از قدرت خرید واحد پول ملی در بازارهای داخلی کاسته است و گویی 

 قط کرده و سوزانده است.هایی از جمعیت را تا حدی از حیز انتفاع سانقدینگی بخش

کنندگان که مالکیتمالکیت در اقتصاد ایران به نفع سه الیه از سلباین نوع سلب

اند و به زیان سه الیه از کردهها را حاصل میآوردهدستسه نوعِ متمایز از به

اند به عمل دادهها را از کف میرفتهشدگان که سه نوعِ متمایز از ازدستمالکیتسلب

 و دارانسهام یکم،  اند از:کنندگان عبارت بودهمالکیته است. سه الیه از سلبآمد

 و دارانسهام نیز و پولی غیرمتشکل و متشکل بازارهای در پولی نهادهای اعضای

 مرکزی بانک مقررات از تخطی با چه که نهادها این یزیرمجموعه هایشرکت اعضای

اند یا افزایش سرمایه در نهادهاشان پدید انستهتو غیرمجاز اساساً  هایفعالیت با چه و
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ی سهام به میزان شدهشان را افزایش دهند یا از سود توزیعبیاورند یا قیمت سهام

هایِ غیرریالیِ منقول و غیرمنقول که تری برخوردار شوند؛ دوم، صاحبان داراییبیش

ست بلکه در بسیاری هاشان کاهش نیافته ادر فرآیند تورم نه فقط بهای نسبی دارایی

ی یافتههای افزایشاز مواقع حتا افزایش نیز یافته است؛ و سوم، منتفعان از هزینه

ی دولت و شان از مخارج دولتی از مجرای کسری بودجهدولتی که بارِ برخورداری

رو فشارهای تورمی بر دوش احتماالً استقراض دولتی و نهایتًا افزایش نقدینگی و ازاین

اند و اجزای یک از این سه الیه مطلقاً همگن نبودهار گرفته است. هیچهمگان قر

اند. عوامل مالکیت را تحقق بخشیدهشان اصوالً درجات گوناگونی از سلبدهندهتشکیل

کنندگان، یعنی مالکیتی اول از سلبکنندگِی الیهمالکیتی سلبتأثیرگذار بر درجه

بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی و نیز  داران و اعضای نهادهای پولی درسهام

اند از میزان ی این نهادها، عبارت بودههای زیرمجموعهداران و اعضای شرکتسهام

کند، نوع مقررات شان از بازار پول را تا حدی مشخص میشان که سهمتوان مالی

رقم  شانحاکم بر عملکردشان در بازار متشکل پولی که میزان خلق نقدینگی را برای

ی هاشان و درجهی اِعمال نظارت بانک مرکزی بر فعالیتزند، درجهمی

های خلق شان از مقررات بانک مرکزی در بازار متشکل پولی که ظرفیتگریزینظارت

شان برای حضور و فعالیت در بازار کند، و توان سیاسیرا نزدشان مقرر می نقدینگی

ان بیرون از نظارت بانک مرکزی را تعیین شزاییغیرمتشکل پولی که توان نقدینگی

ی دوم از کنندگِی الیهمالکیتی سلبکند. عوامل تأثیرگذار بر درجهمی

هایِ غیرریالیِ منقول و غیرمنقول، عبارت کنندگان، یعنی صاحبان داراییمالکیتسلب

رشد ارزش شان و نیز نرخ اند از ارزش بازاری دارایی غیرریالیِ منقول یا غیرمنقولبوده

ترین عامل شان در فضای تورمی. اصلیبازاری دارایی غیرریالِی منقول یا غیرمنقول

کنندگان، یعنی مالکیتی سوم از سلبکنندگیِ الیهمالکیتی سلبتأثیرگذار بر درجه

ی دولتی، نیز عبارت بوده است از میزان یافتههای افزایشمنتفعان از هزینه

کنندگیِ هر مالکیتی سلبدولتی. عوامل تأثیرگذار بر درجه شان از مخارجبرخورداری

کنندگان را مالکیتی ناهمگنی از سلبکنندگان عمالً مجموعهمالکیتسه الیه از سلب

ها در سازوکار خلق نقدینگی رقم زده مالکیت از تودهمدد سلبدر فرآیند تصاحب به

 است.
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های اند از: یکم، صاحبان داراییهشدگان نیز عبارت بودمالکیتسه الیه از سلب

هاشان غالباً بر حسب واحد پول ملی بگیران که دریافتینقدیِ ریالی؛ دوم، مزدوحقوق

یک از این سه الیه ی مدنی. هیچبگیران از دولت و جامعهبوده است؛ و سوم، عایدی

گونی از شان اصوالً مشمول درجات گونادهندهاند و اعضای تشکیلمطلقاً همگن نبوده

ی ترین عامل تأثیرگذار بر درجهاند. اصلیشدگی قرار گرفتهمالکیتسلب

های شدگان، یعنی صاحبان داراییمالکیتی اول از سلبشدگیِ الیهمالکیتسلب

شان. بخش وسیعی از این الیه از نقدیِ ریالی، عبارت بوده است از میزان دارایی نقدی

ناگزیر اند که بهار تورم سنگین اصوالً کسانی بودهشدگان خصوصاً در ادومالکیتسلب

شان در حدی نبوده است اند زیرا دارایی نقدیِ ریالیزدهانداز اجباری میدست به پس

های شان را به انواعی از داراییکه در انواع بازارهای سرمایه بتوانند نقدینگی ریالی

های پایینِ تورم اما ر توأم با نرخمنقول یا غیرمنقولِ غیرریالی تبدیل کنند. در ادوا

گیری شدگان که نقدینگی ریالیِ چشممالکیتغالباً اقشار باالتر در این الیه از سلب

کنندگان مالکیتی سلبگانههای سهی یکی از الیهنحوی در زمرهزمان بهاند همداشته

ی دوم از شدگِی الیهمالکیتی سلباند. عوامل تأثیرگذار بر درجهنیز بوده

اند از: اوالً وضعیت بگیران، عبارت بودهشدگان، یعنی مزدوحقوقمالکیتسلب

ای که گرچه گیری در جمع شاغالن یا بیکاران به گونهشان بر حسب جایشغلی

شان های بیکاریکم در دورهاند اما دستتری داشتهبیکاران احتماالً وضع مالی وخیم

شدگی در مالکیتاند و این نوع سلبگرفتهار نمیمالکیت قردستخوش این نوع سلب

شان بوده است، ثانیًا های کاریبگیران فقط مربوط به شاغالن و دورهجمع مزدوحقوق

تر بوده شان کمی امنیت شغلیای که هر چه درجهشان به گونهی امنیت شغلیدرجه

اند، و گرفتهار میشدگی قرتری نیز مشمول این نوع سلب مالکیتباشد به میزان بیش

شان در بازار کار و محل کار برای تطبیق نرخ جمعیزنی فردی یا دستهثالثاً توان چانه

ی شان با نرخ تورم. عوامل تأثیرگذار بر درجهرشد دستمزدها و حقوق

بگیران از دولت و شدگان، یعنی اعانهمالکیتی سوم از سلبشدگیِ الیهمالکیتسلب

های دولت که متعاقب اند از: اوالً سهمی از افزایش هزینهارت بودهی مدنی، عبجامعه

ها تخصیص ی ارقام انواع اعانهها به مجموعهفشارهای تورمی و افزایش سطح قیمت
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ی های اعطایی دولت و نهادهای جامعهی تطبیق وجوه اعانهیافته است و ثانیًا درجه

شدگِی هر مالکیتی سلبثیرگذار بر درجهبگیران با نرخ تورم. عوامل تأمدنی به اعانه

شدگان را در مالکیتی ناهمگنی از سلبشدگان عمالً مجموعهمالکیتسه الیه از سلب

 اش رقم زده است.فرآیند خلق نقدینگی و ظهور تورم متعاقب

 از کنندگانمالکیتسلب انواع میان منافع تضاد سازوکار 1 یشماره شکل            

مالکیت در شدگان از سوی دیگر را بر سر موضوع سلبمالکیتسلب نواعا و سو یک

 دهد.اش نشان میخالل خلق نقدینگی و ظهور تورم متعاقب
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 ی متفاوتی از رویارویی با انبوه نقدینگیبندی نحوهضرورت صورت

مادامی که دگرگونی بنیادی در ساختار بازار پول در دستور کار قرار نگیرد، تورمِ 

اصل از حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد ایران عمالً تقاضای کِل حقیقی را از این ح

گفته را شدگانِ پیشمالکیتی سلبطریق تعدیل خواهد کرد که قدرت خرید سه الیه

هایی کند، الیهشان میمالکیتدهد و سلببه درجات گوناگون اما شدیداً کاهش می

تمل بر اقشار میانی و طبقات کارگری و گیرند مشکه اکثریت جمعیت را دربرمی
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تر حیات روستایی. این بخش عظیم از جمعیت در دستان شهری و اقشار فرودستتهی

ی گذشته و تعمیق بحران ی کنونی، در اثر انباشت فشارهای اقتصادی چهار دههبرهه

به شان آوریهای تاریخی تاباختالل در بازتولید اجتماعی نیروهای کار، از ظرفیت

شدت کاسته شده است. نظر به ضرورت کاهش احتمال درجات گوناگون اما به

ی فروپاشی فابریک اجتماعی در وضعیت کنونی، بارِ کاهش تقاضای کل مخاطره

های های دیگری گذاشته شود. کدام شانهحقیقیِ اقتصاد کالن ضرورتًا باید بر شانه

ار بر خلق نقدینگی در بازار پول ی بررسیِ دو نهاد تأثیرگذگزین؟ ضمن احالهجای

کوشم پاسخ را از طریق بررسی ساختار ای مجزا، می)دولت و بانک مرکزی( به مقاله

 بازارهای متشکل و غیرمتشکلِ پولی بیابم.

 ی متفاوتی از رویارویی با انبوه نقدینگیوجوی نحوهدر جست
ر بازار پول است که ی نهادهای پولِی فعال دبازار متشکل پولی عبارت از مجموعه

ترین ارکان ساختار بازار متشکل پولی در زیر نظارت بانک مرکزی قرار دارند. اصلی

 [2نشان داده شده است.] 2ی در شکل شماره 1396سال 
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اند: شدهترین نهادهای بازار پول متشکل در ایران بر شش نوع تقسیم میاصلی

ی الحسنه، مؤسسهصندوق قرض الحسنه،بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک قرض

کم به لحاظ هشت اعتباری، و تعاونی اعتبار. این نهادها طبق قوانین بازار پول دست

ترین اند: منابع مجازشان، مصارف مجازشان، اصلیشدهدیگر متمایز میمؤلفه از یک

شان، نرخ سود ی قانونیشان، نرخ ذخیرهی اولیهمصارف غیرمجازشان، مقدار سرمایه

[ 3شان.]شان، حداکثر نرخ کارمزد وام اعطاییهاشان، حداکثر وام اعطاییسپرده

های این شش نهاد پولی در بازار متشکل ترین مؤلفههمین کلیدی 1ی جدول شماره

 دهد.پولی را نشان می

ی تجهیز گفته از قوانین و مقررات بانک مرکزی در زمینهنهادهای پولی پیش

ی قانونی، نرخ ی اولیه، نرخ ذخیرهارف مجاز، مقدار سرمایهمنابع مجاز، تخصیص مص

ها، حداکثر وام اعطایی، و حداکثر نرخ کارمزد وام اعطایی در گذر سود انواع سپرده

ترین علل ها یکی از مهماند و همین تخطیزمان به درجات گوناگون تخطی کرده

است. از باب نمونه، یکی از و خواست بانک مرکزی بوده  خلق نقدینگی فراتر از اراده

هایی بوده است نامستظهر به تأیید داری در زمینهها بنگاههای بانکانواع تخطی

ها در شکل ی بانکهای زیرمجموعهها. ساختار شرکتقوانینِ مرتبط با فعالیت بانک

 [4نشان داده شده است.] 3ی شماره
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زیر نظارت بانک مرکزی قرار دارد، حال، به موازات بازار متشکل پولی که بااین

بازار غیرمتشکل پولی نیز در ایران برقرار بوده است که به درجات گوناگون خارج از 

های صندوق»نظارت بانک مرکزی قرار داشته است. بانک مرکزی پنج بخش 

ها و های مالی و اعتباری، صرافیهای تعاونی اعتبار، مؤسسهالحسنه، شرکتقرض

ی بازار غیرمتشکل پولی دهنده[ را، در مراسالت خود، عناصر تشکیل5«]هالیزینگ

های گوناگون معرفی کرده است. بر این اساس، گرچه بازار غیرمتشکل پولی در برهه

اش در یافته است، اما ارکان اصلیشدت قبض و بسط میی پس از انقالب بهدوره

 نشان داده شده است. 4ی در شکل شماره 1390ی دهه

 

 

وفور قبض و بسط داشته است. ی اخیر بهبازار غیرمتشکل پولی در ایرانِ چهار دهه

را مالک قرار دهیم،  1396ماه های تارنمای رسمی بانک مرکزی در آباناگر داده

های مالی و ی مؤسسهمورد، همه 48الحسنه به غیر از های قرضی صندوقهمه

 256های تعاونی اعتبار شغلی غیر از تی شرکاعتباری به غیر از شش مورد، همه

 35های لیزینگ به غیر از ی شرکتواحد، و همه 590ها غیر از ی صرافیمورد، همه

واحد، جملگی، از اجزای بازار غیرمتشکل پولی بودند. نَفسِ حضور نهادهای پولیِ بازار 

ادها فقط تمامی غیرقانونی بوده است. این نهغیرمتشکل پولی در اقتصاد ایران به

اند توانستهباالی قدرت سیاسیِ مستقر میمستظهر به پشتیبانی انواع مراکز رده

گونه برآورد دقیقی از حضوری پررنگ و مؤثر در بازار پول داشته باشند. تاکنون هیچ

زایِی بازار غیرمتشکل پولی به عمل نیامده است. اما های نقدینگیمیزان ظرفیت
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گیر این نهادها در اند که حکایت از توان چشمن بودههای فراوانی در بینشانه

مقام بانک مرکزی در سال ی قائماند. از باب نمونه، بنا بر گفتهزایی داشتهنقدینگی

های هزار میلیارد ریال از سپرده 940ی اعتباریِ غیرمجاز ، فقط شش مؤسسه1393

ی قانونی به بانک پردهها نه فقط سگذاران را در دست داشتند و این مؤسسهسپرده

گذاران های سود غیرمجاز باالتری به سپردهپرداختند بلکه هم نرخمرکزی نمی

گیرندگان تری از تسهیالتدادند و هم نرخ سود تسهیالت غیرمجاز بیشمی

ها در بازار پول که حجم عظیم اما مجهولی آفرینیای از نقش[ مجموعه6ستاندند،]می

های علنی موثق فراگیری کرده است. بانک مرکزی تاکنون دادهیاز نقدینگی را خلق م

ی اجزای بازار غیرمتشکل پولی اعالم نکرده است. بخشی از نهادهای پولیِ فعال درباره

ترها نهادهای پولیِ غیرقانونی بودند که با اتکا در بازار متشکل پولیِ کنونی اصوالً پیش

ت حضور در بازار پول برخوردار شده بودند و بر قدرت سیاسی ابتدا از توانایی تثبی

سپس خودشان را با قوت به بانک مرکزی تحمیل کردند و از بازار غیرمتشکل به بازار 

 متشکل پولی انتقال یافتند.

توان به توان باالی ی نقدینگی میدهندهاز خالل بررسی ترکیب اجزای تشکیل

ول کشور پی برد. نقدینگی عبارت است از زایِی نهادهای پولِی فعال در بازار پنقدینگی

پول های دیداری( و شبهجمع پول )اسکناس و مسکوک در جریان + سپردهحاصل

ی دهندههای غیردیداری(. روند دگرگونی عناصر تشکیلجمعِ انواع سپرده)حاصل

نشان داده شده است.  2ی در نمودار شماره 1395الی  1360های نقدینگی طی سال

پول در محور عمودی چپ نمودار و مقیاس تغیرهای نقدینگی و پول و شبهمقیاس م

پول به نقدینگی نیز در محور عمودی سمت راست های پول به نقدینگی و شبهنسبت

 نمودار نشان داده شده است.
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 دریافت توانمی نقدینگی به پولشبه و نقدینگی به پول  ی دو نسبتِاز مقایسه

پول در خلق هشتاد خورشیدی به این سو، روند سهم شبهی ل دههاوای از که،

آفرینی هر چه ی نقشدهندهطرزی فزاینده افزایش یافته است که نشاننقدینگی به

پول پول و شبه 1395تر نهادهای پولیِ فعال در بازار پول است. در سال پررنگ

د. پول که در دادندرصد از نقدینگی را تشکیل می 87درصد و  13ترتیب حدوداً به

تری در تری برخوردار است اما نقش کمپول از قدرت نقدشوندگی بیشقیاس با شبه

های جمع اسکناس و مسکوک در جریان و سپردهرشد نقدینگی داشته است حاصل

ی پول را طی دهندهروند تغییرات اجزای تشکیل 3ی دیداری است. نمودار شماره

هد. مقیاس متغیرهای پول، اسکناس و دنشان می 1395الی  1360های سال

های دیداری در محور عمودی چپِ نمودار و مقیاس مسکوک در جریان، و سپرده



 

 
 

 ؟یاز چه کسان تیمالکدر بازار پول: سلب ریناگز یدوراهه 179

های دیداری به های اواًل اسکناس و مسکوک در جریان به پول و ثانیًا سپردهنسبت

 پول نیز در محور عمودی سمت راست نمودار نشان داده شده است.

 

اوالً اسکناس و مسکوک در جریان به پول و ثانیًا ی دو نسبتِ از مقایسه

های دیداری در خلق توان دریافت که روند سهم سپردههای دیداری به پول میسپرده

ی دهندهطرزی فزاینده افزایش یافته است که باز هم از جمله نشانپول به

رمتشکل تر نهادهای پولیِ فعال در بازارهای متشکل و غیآفرینی هر چه پررنگنقش

درصد و  24اسکناس و مسکوک در جریان حدوداً  1395پولی نیز بوده است. در سال 

های دادند. سپردهدرصد از حجم پول را تشکیل می 76های دیداری حدوداً سپرده

تری برخوردار دیداری که در قیاس با اسکناس و مسکوک از قدرت نقدشوندگی کم

های تجاری، های دیداری نزد بانکاست از سه قسمت تشکیل شده است: سپرده

های های دیداری نزد بانکهای تخصصی، سپردههای دیداری نزد بانکسپرده
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روند تغییرات اجزای  4ی های اعتباری غیربانکی. نمودار شمارهغیردولتی و مؤسسه

 دهد.نشان می 1395الی  1360های های دیداری را طی سالی سپردهدهندهتشکیل

های دیداری به کل این ی سپردهدهندهاز سه عنصر تشکیل نسبت هر یک

 مشاهده کرد. 5ی توان در نمودار شمارهها را میسپرده

 

های تجاری به کل های دیداری نزد بانکی سه نسبتِ اوالً سپردهاز مقایسه

های های تخصصی به کل سپردههای دیداری نزد بانکهای دیداری، ثانیاً سپردهسپرده

های اعتبارِی های غیردولتی و مؤسسههای دیداری نزد بانکاری، و ثالثًا سپردهدید

های تخصصی در توان دریافت که نقش بانکهای دیداری میغیربانکی به کل سپرده
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تغییر زیادی نداشته است  1395الی  1376های های دیداری طی سالخلق سپرده

های دیداری ای تجاری در خلق سپردههبه بعد نقش بانک 1387اما خصوصاً از سال 

های های غیردولتی و مؤسسهشدت کاهش پیدا کرده و، در عوض، نقش بانکبه

هایی که از جمله معلول شدت افزایش پیدا کرده است، دگرگونیاعتباری غیربانکی به

ی های دولتی، اجازهسازی بانکمشی در قلمرو بانکی بوده است: خصوصیسه خط

 1395های اعتباری. در سال های خصوصی، و گسترش مؤسسهتأسیس بانک

های دیداری نزد درصد، سپرده 22های تجاری حدوداً های دیداری نزد بانکسپرده

های غیردولتی و های دیداری نزد بانکدرصد و سپرده 10های تخصصی حدوداً بانک

ای دیداری را هدرصد از کل سپرده 68های اعتباری غیربانکی نیز حدوداً مؤسسه

 دادند.تشکیل می

های تری از سپردهشوندگی کمهای غیردیداری که قدرت نقدپول یا سپردهاما شبه

جمع چهار ترین سهم را در رشد نقدینگی داشته است حاصلدیداری دارد و بیش

گذاری های سرمایهمدت، سپردهگذاری کوتاههای سرمایهقسمت است: سپرده

روند  6ی ها. نمودار شمارهانداز، سایر سپردهی پسالحسنهی قرضهادرازمدت، سپرده

های پول( را طی سالهای غیردیداری )شبهی سپردهدهندهتغییرات اجزای تشکیل

 دهد.نشان می 1395الی  1360
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پول( به های غیردیداری )شبهی سپردهدهندهنسبت هر یک از چهار عنصر تشکیل

 مشاهده کرد. 7ی توان در نمودار شمارهها را میکل این سپرده

 

های درصد، سپرده 48مدت حدوداً گذاری کوتاههای سرمایهسپرده 1395در سال 

انداز حدودًا ی پسالحسنههای قرضدرصد، سپرده 44گذاری درازمدت حدوداً سرمایه

های هپول یا سپردها حدوداً دو درصد از کل شبهشش درصد، و سایر سپرده

 دادند.غیردیداری را تشکیل می
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دهد که توان ی نقدینگی نشان میدهندهبررسی ترکیب اجزای تشکیل

ای طرز فزایندهی هشتاد خورشیدی بهزایی نهادهای بازار پول از ابتدای دههنقدینگی

افزایش یافته است. این توان فزاینده در اثر پنج دگرگونی ساختاری شکل گرفته است: 

سازی صدور اجازه برای تأسیس بانک در بخش خصوصی؛ دوم، خصوصییکم، 

های دولتی؛ سوم، تخطی نهادهای پولی از مقررات و قوانین بانک مرکزی؛ بانک

سازی عملکرد آن نهادهای پولی غیرقانونی که ابتدا مستظهر به چهارم، قانونی

بودند و سپس با  پشتیبانی مراکز قدرت سیاسی در بازار غیرمتشکل پولی شکل گرفته

تکیه بر مراکز قدرت سیاسی به بازار متشکل پولی راه پیدا کردند و رسمیت قانونی 

یافتند؛ پنجم، حیات باصالبت انواع نهادهای پولی غیرقانونی در بازار غیرمتشکل پولی. 

زایی نهادهای پولیِ فعال در بازار پول را انعکاس بخش مهمی از روند توان نقدینگی

مالحظه  8ی در روند شتابان رشد ضریب تکاثری نقدینگی در نمودار شمارهتوان می

 کرد.
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لیِ فعال در بازار پو نهادهای زایینقدینگی توان درواقع نقدینگی تکاثری ضریب 

ی پولی )پول ازای یک واحد تغییر در پایهدهد کل نقدینگی بهپول است که نشان می

بد. در بسیاری از مواقع البته رشد ضریب تکاثری یاپرقدرت( به چه میزان تغییر می

ای از کارایی نهادهای پولی در بازار پول باشد که نقدینگی را تواند نشانهنقدینگی می

کنند. اما این ارزیابی را باید ضرورتًا در پیوند با کارایی تری فراهم میی پولی کمبا پایه

متشکل پولی جرح و تعدیل کرد. نظام توزیع تسهیالت در بازارهای متشکل و غیر

نظام توزیع تسهیالت در ایران چندان در خدمت تولید و عدالت اجتماعی قرار نداشته 

شده را زایی نهادهای پولی در ایران که نقدینگی خلقاست. افزایش توان نقدینگی

تر به های معطوف به تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی و بیشتر به سوی فعالیتکم

اند کردههای ایدئولوژیک دولت هدایت میهای نامولد و تحکیم سازوبرگفعالیت سوی

گردد، ای بوده است که، تا جایی که به بازار پول برمیترین نیروهای محرکهاز مخرب

اند. در موقعیتی که اقتصاد ناپذیری سوق دادهاقتصاد ایران را به سوی بحران کنترل

گیری ی اوجری از نخستین مرحله از مراحل چندگانهایران احتماالً به سطح باالت

ناپذیری وارد شده و ابزارهای متعارف سیاست پولی بانک مرکزی نیز از بحران کنترل

گیر نقدینگی از حیز انتفاع تا حد زیادی ساقط شده است، تا جایی که کاهش چشم

اقتصاد کالن را  گردد، بارِ کاهش تقاضای کِل حقیقیِفقط و فقط به بازار پول برمی

باید بر دوش برخی نهادهای پولیِ فعال در بازارهای متشکل و غیرمتشکلِ پولی 

کنندگان در مالکیتی سلبگانههای سهترین الیه از الیهگذاشت، نهادهایی که اصلی

اند: ی هشتاد خورشیدی به این سو بودهفرآیند خلق نقدینگی خصوصاً از ابتدای دهه

دولتی در بازار متشکل شده و شبهسازیی پولِی خصوصی و خصوصیسازی نهادهاملی

ی ی همهها، و نیز انحالل و مصادرهشان در سایر عرصههای زیرمجموعهپولی و شرکت

شان های زیرمجموعهنهادهای پولیِ غیرعرفیِ فعال در بازار غیرمتشکل پولی و شرکت

شده یا زاد منابع نهادهای پولِی ملیها، عمدتًا بدون پرداخت غرامت. مادر سایر عرصه

گذاران های وسیعی از سپردهشده پس از کسر اصل و نه فرعِ مطالبات بخشمصادره

شان باید در خدمت ی زیرمجموعهشدهشده یا مصادرههای ملیی منابع شرکتعالوهبه

ز این ی بانکی به بانک مرکزی و اهای شبکهپنج هدف قرار بگیرد: یکم، پرداخت بدهی

ی پولی؛ دوم، تقویت اقتصادی سایر نهادهای پولیِ رهگذر تالش برای کاهش پایه
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های ی دریافتیدولتی؛ سوم، کمک به تأسیس صندوقی برای افزایش ساالنه

تر از رقم خط فقر رسمی است؛ چهارم، شان کمبگیرانی که دریافتیِ پایهمزدوحقوق

هایی که عضوِ ی بیکاری به خانوادهیمهاندازی صندوقی برای پرداخت بکمک به راه

های نیروهای کار جهت ی تسهیالت برای تأسیس تعاونیشاغل ندارند؛ پنجم، ارائه

 های اقتصادی مولد.فعالیت

 

 ها:یادداشت

های پولی و نظام بانکی در ارزیابی سیاست برمکی، افشین و زنوز هادی بهروز [ 1]
)مشهد:  ی صنعتی و اقتصادی نیست؟مت توسعهایران: چرا نظام بانکی ایران در خد

 .97ی ( صفحه1395نوین طراحان آزاد، 

 .198 یصفحه منبع، همان [ 2]

« گیری و ارزیابی عملکردالحسنه در ایران: ابعاد قانونی، روند شکلهای قرضبانک» [ 3]

 .19ی ( صفحه1393های مجلس شورای اسالمی، )تهران: مرکز پژوهش

 .311ی ، صفحههای پولی و نظام بانکی در ایرانی سیاستارزیاب  [ 4]

های مجلس شورای پژوهش مرکز: تهران) «پولی غیرمتشکل بازار شناسیآسیب» [ 5]

 .2ی ( صفحه1395اسالمی، 

، هفتم بهمن 3405ی ، شمارهدنیای اقتصاد ،«بانکی سود نرخ کاهش گیرسرعت» [ 6]

1393. 
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 مقدمه

ی نخست تیرماه سال جاری که بالفاصله به اعتراضات بازار تهران در هفته

شهر دیگر گسترش یافت نمودی دیگر از تحوالتی است که بازارهای چند شهر و کالن

های طبقاتی آراییی اخیر در صفداری در ایران طی چند دههسرمایهرشد مناسبات 

ایجاد کرده است. تصویر آماری روشنی از ترکیب طبقاتی، سنی، و تحصیلی 

های ی فیلمکنندگان در اعتراضات در دسترس نیست، اما برمبنای مشاهدهشرکت

های یابانمنتشر شده، شعارهای معترضان و نیز فضاهای برگزاری اعتراضات )خ

فروشی جدیدتر( روشن است که منتهی به بازار مرکزی تهران و برخی مراکز خرده

اند و بخش اعظم معترضان مردان جوانی هستند که در این مراکز به کار مشغول

های اقتصادی، عواملی مانند سقوط ارزش پول ها به رکود فعالیتاعتراض اصلی آن

 صاد است.انداز وضعیت بحرانی اقتملی و چشم

تری است که اقتصاد و اجتماع ی تحوالت ساختاریها بازتاب مجموعهاین اعتراض

طور مختصر به ی حاضر، بهی گذشته از سر گذرانده است. در مقالهایران در چند دهه

ها کجاست و چه نسبتی با ی اصلی این اعتراضدهم که ریشهاین پرسش پاسخ می

دستان شهری، کارگران و طی ـ سیاسی تهیمحیهای معیشتی ـ زیستاعتراض

های اخیر دارد. اما ابتدا تصویری اجمالی های اجتماعی در ماهروستاییان و دیگر گروه

 کنم.های حاد ساختاری اقتصاد ایران ارائه میاز بحران

 ایران امروز: تکثر و تکثیر بحران
بعد از انقالب با  هایهای اقتصادی که در تمامی سالها و سیاستحاصل برنامه

ی منطق انباشت سرمایه در مناسبات اجتماعی و اجرا شده تقویت غلبه شدت و ضعف

در مناسبات با طبیعت بوده است. در عین حال، ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی 

ی بحران حاد وارد یک مرحله 1390ی گرفته بر این مبنا از ابتدای دههشکل

پول ملی و کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در  ساختاری شده است. سقوط ارزش

های اخیر و انتظار استمرار این روندها ابتدای این دهه و نیز رخدادهای مشابه در ماه

های مدت، اساسًا حاصل همین مجموعه بحرانمدت و میانانداز کوتاهدر چشم
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اند که با دهنده را داشتهالمللی صرفًا نقش شتابهای بینساختاری بوده و تحریم

ها را تشدید کرده و به این دلیل بر ابعاد انتظارات در مورد وخامت اوضاع آتی بحران

 اند.های اقتصادی ـ اجتماعی افزودهبحران

های پس از انقالب در عمل قواعد بازی گرفته در سالساختار دولت شکل

تشدید شده ای را در میدان اقتصاد خلق کرده که با گذشت زمان تحکیم و دوگانه

های دارایی« تصاحب»بندی سیاسی ـ اقتصادی، با اتکا به است. در این پیکره

های خاص، از سویی مناسبات شان به افراد و گروهخصوصی و عمومی و واگذاری

دارانه تقویت شده و از سوی کاالیی ـ مزدی، و بدین ترتیب مناسبات طبقاتی سرمایه

ان دایمی در این میدان فراهم آمده که حاصل آن دیگر به تبع آن نوعی تالطم / بحر

 های ساختاری زیر بوده است:مجموعه بحران

. است شده تشدید و ایجاد مالی بازارهای و اقتصاد یعرصه در گراییمالی یکم –

 مسکن بخش در مالی سوداگری جریان آن موازاتبه و مالی بازارهای یمشخصه

مالی بوده که در مقطع کنونی بحران حاد بازار  هایحباب دایمی ترکیدن و دادنشکل

 پول و احتمال فروپاشی بانکی را پدید آورده است.

های نشینی و شورششدن طبقاتی و گسترش بیکاری، فقر، حاشیهـ دوم قطبی

ها های مردم به طور کامل در برنامهمعیشتی را پدید آورده است. بخش بزرگی از توده

اند. عالوه بر آن، بنا به این دالیل و عالوه دیده گرفته شدههای اقتصادی ناو سیاست

بر آن انجماد نسبی دستمزدها شاهد بحران تقاضای مؤثر در بازار بسیاری از کاالها و 

 ایم.خدمات شده

ی ترین نشانهمحیطی پدید آمده است که گرچه مهلکـ سوم، بحران حاد زیست

آلودگی هوا و فرسایش خاک است که  های آنآن خشکسالی بوده اما دیگر نشانه

 انداز درازمدت زیست در این سرزمین را دچار تردید ساخته است.چشم

ی سرمایه ـ سرانجام آن که شاهد یک بحران حاد ساختاری در بازتولید گسترده

های یادشده هستیم که انباشت را مختل ساخته و عمالً دور باطلی از مجموعه بحران

 .را پدید آورده است

های بعد گرفته در سالهای ساختاری باال، ساختار سیاسی شکلبه موازات بحران

از انقالب نیز با تحمیل قواعد بازی دوگانه در اقتصاد فساد اقتصادی ساختاری را شکل 
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ها را تشدید کرده و از داده و تحکیم بخشیده که از سویی ابعاد بحران در تمامی عرصه

حران و نظارت بر بازارها را دشوارتر و ناکارآمدتر ساخته سوی دیگر مدیریت کارآمد ب

های آزاد، ها و نهادهای دموکراتیک و رسانهاست. در شرایط فقدان احزاب و تشکل

فساد ساختاری موجود به شکل مهلکی همبستگی اجتماعی را به حداقل ممکن 

 رسانده است.

ونی از بحران عجین و گفتنی است نظام سیاسی پساانقالبی اغلب با درجات گوناگ

های ها بحرانو در پی دور نخست تحریم 1390ی همراه بوده است، اما از ابتدای دهه

ها را به رفت از بسیاری از بحرانتر یافته و امکان برونساختاری ابعادی مهیب

 تر در ساختارهای سیاسی منوط کرده است.های عمیقدگرگونی

 های ژئوپلتیکنقالب برخی از بحرانی نخست اهمچنین در تمامی سه دهه

های پساانقالبی های جاری و مهار آن توسط دولتای در گذر از بحرانمنطقه

کننده داشته است. سیاست کمربند سبز بسا گاه نقش تعیینبخش بوده و چهیاری

حول اتحاد شوروی، جنگ داخلی در افغانستان و تقویت بنیادگرایی مذهبی در 

های نخست انقالب، جنگ اول خلیج فارس و به تبع آن افزایش سالخاورمیانه در 

ی دوم انقالب، افزایش شدید بهای بهای نفت و بهبود موقعیت ژئوپلتیک ایران در دهه

ی سوم انقالب، هریک به سهم خود ها در دههخرجیسازی برای خاصهنفت و زمینه

های پیشین اکنون برخالف دههکرده است. اما ها یاری میمدت بحرانبه مهار کوتاه

اند، های ساختاری عمل کردهعوامل ژئوپلتیک نیز در راستای تشدید و تقویت بحران

های های بدیل از جانب گروهحلمدد راهها بهرفت از بحرانهرچند همین عوامل برون

 مردمی را نیز بسیار دشوارتر ساخته است.

 بورژوازیهای عینی تضعیف خردهزمینه
فرمایانی است که با در اختیار ی حاضر خویشبورژوازی در نوشتهور از خردهمنظ

زنند ی ثابت به فعالیت اقتصادی مستقل دست میی نقدی و/یا سرمایهداشتن سرمایه

آیند بلکه تعداد بسیار کمی از نیروهای و نه فقط شخصاً به استخدام کارفرمایی درنمی

ای از این طور سنتی بخش عمدهد. در اقتصاد ایران بهآورنکار را نیز به استخدام درمی

اند. اما سرشت دادهمالکان زمین در روستاها تشکیل میبورژوازی را خردهخرده
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مالکان روستایی را داری به طور مداوم وزن خردهی مناسبات سرمایهتوسعه« شهری»

بورژوازی وزن خرده بورژوازی ایران کاهش داده و در مقابلهای خردهدر ترکیب الیه

ها فروشی( را در میان کل این الیهی تولید و خدمات )عمدتاً خردهفعال در عرصه

بورژوازی سنتی است های خردهی حاضر بر آن الیهافزایش داده است. تمرکز نوشته

های نقدی و عوامل تولید، در استخدام خود مدد برخورداری از مالکیت داراییکه به

 فروشی مشغول به کارند.اند و عمدتاً در بخش خردهبودهفرما( )خویش

شهرهای باتوجه به ماهیت فعالیت این گروه، بازارهای سنتی تهران و سایر کالن

بورژوازی سنتی بوده است. هرچند در پیوستگی خردههمایران مرکز تجمع و به

اختصاص تری در فضاهای شهری تر جایگاه مهمهای اخیر مراکز خرید مدرنسال

اند. بازار سنتی یکی از ارکان اصلی مبارزات فروشی یافتهیافته برای واحدهای خرده

ی منتهی به بود. در دو دهه 1357اجتماعی از انقالب مشروطه تا انقالب بهمن 

انقالب شاهد مخالفت بازاریان با بورژوازی بزرگ شکل گرفته و تقویت شده در آن 

ای که در بازار سنتی ایران است که بخش اعظم کسبه ها بودیم. الزم به تأکیدسال

شوند نه بوروژازی سنتی محسوب میهای مختلف خردهاند الیهمشغول به کار بوده

ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داران تجاری، اما کنشگری آنان در عرصهسرمایه

 داری تجاری سنتی و روحانیون بوده است.شدت متأثر از سرمایهبه

ی تأثیرگذارترین بورژوازی از زمرهی همین خردههای مختلف و پراکندهالیه

بودند.  1357های اجتماعی در تحوالت اجتماعی ایران در مقطع تحوالت سال گروه

مثابه ستون فقرات و حامی مالی روحانیت اما در پی استقرار نظام پساانقالبی، بازار به

دکی از بازاریان سنتی که به سبب دیگر دلیلی برای مخالفت نداشت. به جز ان

های ملی و یا مراجع / روحانیون رقیب، مورد غضب نظام پیوندهای شخصی با جریان

ی حامیان اصلی نظام پساانقالبی قرار گرفتند، بخش غالب بازاریان سنتی در جبهه

ی بورژوازی تجاری سنتی در قرار داشتند. از همین رو، نفوذ بسیار گسترده

های بعد از انقالب و ارتقای بسیاری از آنان به گرفته در سالسیاسی شکلساختارهای 

تدریج مشاغل سیاسی و مدیریتی در دولت و نهادهای پساانقالبی در عمل به

های اقتصادی بخشی از این بورژوازی ابتدا در های تمرکز جدیدی برای فعالیتکانون
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د در مؤسسات مالی ـ اعتباری، های بعو در دهه (1)بنیادها و نهادهای انقالبی،

 گذاری پدید آورد.های بزرگ سرمایههای خصوصی و شرکتها، بانکالحسنهقرض

های اجراشده برای احیای انباشت به بعد و در پی مجموعه برنامه 1368از 

تر نیروهای کار، داری، پرولتری شدن بیشدارانه، بازسازی نهادهای بازار سرمایهسرمایه

ی نفوذ مدرنیسم عالوه بر تغییرات کمّی به و توسعه (2)یی از اقتصاد روستاییزدادهقان

 بورژوازی سنتی ایرانی انجامیده است.تغییرات کیفی نیز در خرده

این تغییرات از سه جنبه مشهود است. یکم روند تراکم و تمرکز سرمایه در تمامی 

بورژوازی به بخشی از خرده داری در عمل نتایج مشابهی در افزودنهای سرمایهتوسعه

دستان شهری داشته و ایران نیز از این فرایند عام های مزدبگیر و تهیمیان گروه

های تجاری به فراسوی فضاهای مستثنا نیست. در این میان، گسترش تمرکز فعالیت

ای، های زنجیرهها و سوپرمارکتاندازی مراکز تجاری جدید، فروشگاهتجاری سنتی، راه

ای بر میزان اهمیت آن داشته است. دوم آن که کنندهاکز خرید بزرگ تأثیر تعیینو مر

ی واقعی در عمل تقاضای مؤثر برای کاالها و خدمات را کاهش کاهش درآمد سرانه

ی شود از زمرهفروشی عرضه میچه در مراکز خردهی آنداده است و بخش عمده

اند و در بر تغییرات قیمتی حساسشدت در براپذیری هستند که بهکاالهای کشش

ها هستیم. سوم آن که به موازات دو شرایط رکود تورمی شاهد کاهش تقاضا برای آن

کنندگان با روند باال، تغییر سبک زندگی و تعریف دایمی نیازهای جدید برای مصرف

کننده بر دو روند نخست داشته فروشی اثر تعدیلرونق بخشیدن به بازارهای خرده

 .است

ی فضاهای تجاری جدید در شهرها، کاهش انحصار مراکز به این ترتیب توسعه

فروشی در مجموع اثر کاهنده بر سنتی خرید و تکوین انحصارهای جدید خرده

 اند.فروشی داشتههای خردهی سود فعالیتحاشیه

 کنیم.اختصار بررسی میهر یک از این روندها را به

ی بورژوازی ایران تعداد بسیار زیاد و پراکندهدهمشهودترین ویژگی در مورد خر

اند. در صورت سنتی فعالی توزیع و بهواحدهای صنفی است که اغلب در حوزه

تعداد واحدهای صنفی دارای مجوز بالغ بر دوونیم  1396ی چهارم سال ماههسه
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ر هزار واحد صنفی د 234میلیون واحد بود که از آن میان بیش از یک میلیون و 

نفر )با  66فروشی فعالیت داشتند. به این ترتیب برای هر ی توزیع خردهعرصه

 3.18خانوار )با در نظر داشتن بعد خانوار  21میلیونی کشور( یا  81احتساب جمعیت 

 ( 2)نفری( یک واحد توزیعی وجود داشته است.

به  ی اخیرای از تحوالت در سه دههی پیوستهاین در شرایطی است که مجموعه

ی مستمر فضاهای تجاری جدید انجامیده است. نخستین عامل جذابیت توسعه

وساز در شرایط جذابیت اندک انباشت سرمایه در بخش تجاری و ساخت

کم از ی صاحبان سرمایه در ایران دستگذاری در تولید بوده است. تجربهسرمایه

و نیز افزایش دایم  به بعد نشان داده است که به سبب تورم ساختاری 1350ی دهه

طور ادواری شاهد پذیر، بهناپذیر به کاالهای مبادلهنسبت قیمت کاالهای مبادله

وساز در واحدهای مسکونی و تجاری های ساختهای سود بسیار باال برای فعالیتنرخ

های های بانکگذاریایم. در همین چارچوب، بخش بزرگی از سرمایهشهری بوده

وساز و ایجاد های مرتبط با ساختتاکنون در فعالیت 1380ی دههخصوصی از ابتدای 

های بزرگ تجاری متمرکز بوده است. عالوه بر این که این حوزه موردتوجه مجتمع

 وساز نیز بوده است.ی ساختداران کوچک عرصهسرمایه

شهرها بوده است که به سبب این که عامل دیگر نوع مدیریت شهری در کالن

اند کردهتر به مدد منابع درونی مالی تأمین میزهای مالی خود را هرچه بیشدایماً نیا

گو نبودن به مراجع نظارتی به طور دایم با توجه به استقالل مالی از دولت و نیز پاسخ

 اند.تر درآمد بودهی فضاهای تجاری جدید برای کسب هرچه بیشبه دنبال توسعه

دیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران ی مویژه در پی دورهبه نحوی که به

های میدانی ایم. براساس برداشتشاهد انفجاری در مجوزهای تجاری صادره بوده

ی ساله ی دوازدهدرصد کل فضاهای تجاری تهران در دوره 60پژوهشی در مجموع 

 (3)اند.یادشده ایجاد شده

در تهران  1368سال  ی نخست انقالب و تا پایانبراساس آمار موجود در دهه

ی شهرداری ست که در پایان دورهایم و این در حالیمرکز تجاری بوده 18شاهد 

مرکز تجاری رسید که صرفًا شامل  163( این تعداد به 1394قالیباف در این شهر )
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میلیون متر )چهار میلیون  4شود. در عین حال بیش از مال می 47مرکز خرید و  43

 (4)متر( مربع فضای تجاری دیگر هم در دست ساخت است. و هفتاد و هشت هزار

ی روزافزون فضاهای تجاری جدید به این ترتیب در سمت عرضه شاهد توسعه

های تجاری و در پی آن حذف هستیم که به تبع خود میزان رقابت در میان سرمایه

است.  ی تجارت را به دنبال داشتهبورژوازی سنتی از عرصههای بزرگی از خردهبخش

ی اخیر نشان های بزرگ تجاری در دو دههتدقیق در مورد مالکان و سازندگان پروژه

دهد که مالکان ـ سازندگان اصلی جمعی از نهادهای بزرگ فرادولتی، نهادهای می

ی گذار خصوصی است که معموالً پیشینههای خصوصی و شماری سرمایهنظامی، بانک

 رسد به برخی نهادهای قدرت و مقامات شهریمی شان نامعلوم است و به نظرفعالیت

 اند.متصل

ی پایانی منتهی به ی فضاهای تجاری جدید روندی که در دههبه موازات توسعه

های اقتصادی آن بورژوازی شهری از سیاستانقالب از عوامل مهم مخالفت خرده

تر در دو ای، با شتابی بسیار بیشهای زنجیرهیعنی گسترش فروشگاهمقطع بود، 

های ی فروشگاهی رئیس اتحادیهی اخیر بار دیگر شدت گرفته است. به گفتهدهه

شعبه، عضو این  3500برند و  110شرکت با  90ای در حال حاضر حدود زنجیره

 1396عبه در سال ش 1000شرکت و  40اتحادیه هستند و در این میان تنها حدود 

 اند.به این اتحادیه افزوده شده

 باعث اینترنت از استفاده و اطالعات فناوری هایزیرساخت یتوسعه همچنین 

 افزایش فروشیخرده در اینترنتی هایفروشگاه سهم پیوسته صورت به که است شده

 1396هشت اردیب پایان تا که اینترنتی هایفروشگاه تعداد موجود آمار براساس. یابد

اند ی تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کردهاقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه

هزار فروشگاه رسیده است و هم اکنون این تعداد  25هزار فروشگاه به بیش از از هفت

الین در کشور فعال هستند. ی خرید و فروش اینترنتی و آنفروشگاه در حوزه

های اینترنتی ایران از طریق پرداخت درگاه بانکی و گاههمچنین میزان درآمد فروش

هزار  70از بیش 1395سال  البته بدون احتساب طریق پرداخت در محل، در پایان

 (5)شود.میلیارد تومان برآورد می
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ایم. از یک سو، گسترش اما در سمت تقاضا نیز شاهد تحوالتی مهم بوده

تقاضا برای بسیاری از کاالهای مصرف شهرنشینی و تغییرات سبک زندگی میزان 

ی برخی کاالهای کنندهبادوام را افزایش داده است. مثالًدرصد خانوارهای مصرف

درصد  31ترتیب حدوداً از به« فریزرفریزر و یخچال»مصرفی بادوام مانند جارو برقی و 

 افزایش 1393درصد در سال  80درصد و  93به حدوداً  1371درصد در سال  21و 

رشد تقاضا برای کاالهای مصرفی بادوام و این امر نشانگر یک روند روبه (6)یافته است

 گذارد.فروشی میهای خردهبخش به فعالیتاست که تأثیر رونق

( از 1390اما از سوی دیگر، مصرف واقعی فردی خانوارها )به قیمت ثابت سال 

یافته و از مبلغی بالغ بر  طور پیوسته کاهشبه 1394ی جاری تا پایان ابتدای دهه

بیش از سه میلیون به دو میلیون و نهصد هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. 

ها مانند خوراکی و نوشیدنی، ای، آن دسته از هزینههمچنین در میان اقالم هزینه

پوشاک و کفش، مبلمان، تجهیزات خانوار، تفریح و فرهنگ و هتل و رستوران همگی 

های مسکن، بهداشت، ارتباطات، اند و هزینهای ثابت کاهش داشتههبرحسب قیمت

 (7)فروشی کاالها دارند افزایش داشته است.ی خردهتری با شبکهآموزش که ارتباط کم

دهد که اگرچه میزان تقاضای خانوارها مجموع عوامل یادشده در باال نشان می

ی ا از سویی افزایش عرضهبرای برخی از کاالهای مصرفی بادوام افزایش یافته ام

ای، های زنجیرهی فعالیت مراکز جدید خرید و فروشگاهفضاهای تجاری جدید، توسعه

ی تجارت الکترونیکی و نیز کاهش تقاضای مؤثر خانوارها باعث انقباض توسعه

 فروشی شده است.)نمودار یک(ی سود فعالیت خردهحاشیه
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 فروشی در ایرانردهنمودار یک ـ عوامل مؤثر بر حاشیه سود خ

 

بورژوازی رو به های اخیر وضع اقتصادی خردهویژه طی سالحاصل آن که به

هزار نفر از  173مرکز آمار ایران بیش از  هایوخامت گذاشته است. براساس داده

افزوده  به شمار بیکارانی که قبالً شاغل بوده 1395تا  1390های افرادی که طی سال

های خدماتی و فروشندگی در بازارها در بخششود که هایی میاند مربوط به گروهشده

های کارگران ترین شمار بیکاران )قبالً شاغل( بعد از گروهاند که بیشفعالیت داشته

 ( 8)ساده و صنعتی است.
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 بورژوازی: گذار از شرع به عرفنسل جدید خرده

ی بورژوازی شاهد یک تحول ذهنبه موازات تحوالت عینی در بستر فعالیت خرده

ایم. تصویر دقیقی از ترکیب های اجتماعی بودههای وسیع این گروهمهم نیز در الیه

رسد در سنی فعاالن امروزی بازار در تهران و سایر کالنشهرها نداریم اما به نظر می

های های فرهنگی پیشامدرن به ارزشی اخیر نوعی گذار از باور به ارزشسه دهه

 ها رخ داده باشد.ن این گروهفرهنگی عرفی و سکوالر در میا

براساس یک پژوهش در شهرستان بابل که در آن سه گروه سنی جمعیت طرف 

وبیش مصاحبه قرار گرفتند با حرکت از گروه سنی نخست به گروه سنی سوم کم

های شرعی در برابر معیارها و طور کامل شامل رنگ باختن معیارها و ارزشبه

 ایم.های عرفی بودهارزش

تین جمعیـت این مطالعه شـامل مـردان بازاری است که در زمان مصاحبه نخس

فروشی اشـتغال های خردهسال بـوده و در بـازار بابل به فعالیت 74-55سنشان بین 

دارنـد. آنـان دوران قبـل از انقـالب ، انقالب، جنگ و بعد از انقالب و همچنین حضور 

های چهل و پنجاه خورشیدی تجربه در دهه در بـازار بـه عنوان شاگرد یا کاسب را

است که در  1340-1359اند. دومین جمعیت نیـز شامل مردان بازاری متولد کرده

سـال بوده است. بخشی از این نسل دوران قبل  54تا  35شان بین زمان مصاحبه سن

ی از ی مؤثرانـد و بخشی نیز حداقل خاطرهاز انقالب، انقالب و جنگ را تجربه کرده

های شصـت و هفتاد خورشیدی حضور در ی نخست انقالب دارند. آنـان در دهـهدهه

اند. سومین جمعیت شامل مردان بازاری بازار را به عنوان شاگرد یا کاسب تجربه کرده

 سال بود. 34تا  323شان بین است که در زمان مصاحبه سن 1360- 1371متولد 

زیردیپلم و دیپلم، در نسل دوم دیپلم و  گویان نسل اولمیزان تحصیالت پاسخ

ها حکایت از آن دارد که تأکید ی دادهلیسانس، و در نسل سوم لیسانس بود. مقایسه

تدریج های متوالی بهوکار طی نسلبر نقـش ضـمانت اجـرای شـرعی اخـالق کسب

و  شوندگان نسل سوم تنها به اهمیت پاداشکاهش یافته است. عالوه بر آن، مصاحبه

دهد که الاقل در بخش اند. نتایج این پژوهش نشان میمجازات دنیوی اشاره داشته

بزرگی از بازاریان با گذشت دو نسل اکنون شاهد حاکم شدن اخالق عرفی و 

 ( 10)ایم.سکوالریسم بوده
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 سخن آخر

بورژوازی و دولت در ایران را با بررسی دو های واگرایی خردهتالش کردم زمینه

ی نامتناسب ترین عوامل عینی توسعهعوامل عینی و ذهنی تشریح کنم. مهم دسته

فروشی و به موازات های بزرگ در بخش خردهفضاهای تجاری و افزایش قدرت سرمایه

آن کاهش تقاضای مؤثر بوده است. همین عوامل بخشی از فعاالن این عرصه را به 

به موازات آن در تمامی چهار کند. دستان شهری اضافه میطیف مزدبگیران و تهی

ی اخیر یک عامل ذهنی در جریان بوده که همانا گرایش بخش اعظم این دسته دهه

مدار و حرکت به سوی نوعی اخالق بورژوازی به گسست از اخالق سنتی شرعاز خرده

 عرفی است.

های ناشی از تغییراتی ی بازار تهران از لرزهاعتصاب و اعتراضات اخیر کسبه

داری در ایران و ی مناسبات سرمایهکند که در روند توسعهاری حکایت میساخت

های ایم. از این رو، منسوب ساختن اعتراضتحوالت فرهنگی متناظر آن شاهد بوده

و دیگر رقبای « مؤتلفه)»داری تجاری های سیاسی دولت / سرمایهبازار به رقابت

های والت اقتصادی ـ اجتماعی دههسیاسی دولت( / دولت هم ناشی از ناآگاهی از تح

ی میزان تأثیرگذاری سیاسی بورژوازی گویی دربارهاخیر ایران است و هم معلول اغراق

 های اعتراضی در بازار تهران.دهی فعالیتتجاری سنتی در سازمان

های بعد از های اعتراضی سالها و خیزشبورژوازی سنتی در تمامی حرکتخرده

ا در بهترین حالت کنشگر منفعل بوده است اما تشدید و گسترش گر یانقالب نظاره

های این طیف گسترده را به مخالفت با وضع اقتصادی بخش بزرگی از الیه بحران

موجود کشانده است. عالوه بر آن با توجه به روندهای عینی اقتصادی فقیرشدن 

دستان دبگیران و تهیها به مزتری از این طبقات و پیوستن آنهای هرچه گستردهالیه

بینی است. براین مبنا، اگرچه رفتارهای سیاسی این جریان به سبب شهری قابل پیش

های کارگری، تر از گروهکارانهی ثابت محافظهی نقدی و سرمایهبرخورداری از سرمایه

دستان شهری است، اما در نارضایتی از روندهای ی بیکاران و تهیارتش ذخیره

ها وجود ی این گروهاسی موجود عناصر مشترک نارضایتی در بین همهاقتصادی ـ سی
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ها بر سر برخی های سیاسی بین تمامی این گروهطور بالقوه امکان نزدیکیدارد و به

 اهداف حداکثری و مطالبات عام دموکراتیک چندان دور از انتظار نیست.

ی تولید و توزیع عهداری در ایران، توسی سرمایههای روند توسعهبه سبب گسست

گیری وصال ی نخست انقالب و پیوندهای ایدئولوژیک شاهد شکلویژه در دههخرد به

هاست این ایم. اما مدتبورژوازی بازار و حاکمیت بودهو ماه عسلی طوالنی بین خرده

های گسترده دیگر در ماه عسل به پایان رسیده است. نه منافع عینی این الیه

ها و های موجود قابل تحقق است و نه نگرشساختارها و سیاستچارچوب استمرار 

های اخیر های نسل جدید آنان سنخیتی با ایدئولوژی حاکم دارد. بحران هفتهارزش

بورژوازی و دولت در ایران ی خردهدرآمد ظهور تنشی حاد در رابطهتواند تنها پیشمی

 باشد.
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های اینترنتی ایراندر پیوند: روشگاهتومانی برای ف

http://www.imarketor.com/?p=11151  تاریخ برداشت: یکم تیرماه(

1397) 

ی خانوار در مناطق . بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نتایج بررسی بودجه7

ری اسالمی ایران،مدیریت کل آمارهای شهری ایران )تهران: بانک مرکزی جمهو

 تا 1380 هایسال خانوار، یبودجه بررسی یدایره اقتصادی، آمار ۀاقتصادی، ادار

1393.) 

 .887-876، صص 1397، تهران، 1395ی آماری . مرکز آمار ایران، سالنامه8

سال گذشته  5ساله و بیشتر قبالً شاغل در  10بیکاران. مرکز آمار ایران، 9

)تاریخ آمار:  1395 سال –های عمده شغلی برحسب جنس به تفکیک گروه

1396/12/14) 

خالق کسبوکار . شریفی، نیره و حسن سرایی، شناسایی انواع ضمانت اجرای ا10

پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم ی سه نسل در بازار بابل(، جامعهدر بازار (مطالعه

 (90-65) 1396ی اول، بهار ، شمارهانسانی و مطالعات فرهنگی سال هشتم
 

http://www.imarketor.com/?p=11151
http://www.imarketor.com/?p=11151
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9252/bikar_ghablan_shaghel_goroh_omde_shoghli_sal95.xls
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/9252/bikar_ghablan_shaghel_goroh_omde_shoghli_sal95.xls
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ی نخست تیرماه جا شکل گرفت که دو هفتهی نوشتن این یادداشت از آنانگیزه

عنوان همراه دائمی بیماری با محدودیت حرکتی شدید، در بخش امسال را به

واسطه ی بیی غرب تهران سپری کردم. مواجهههای دولتنورولوژی یکی از بیمارستان

ها و ای فراتر از خواندن گزارشبا مناسبات بخش درمان در یک مکان دولتی، تجربه

آمد. از این رو، بر آن شدم تا با پرداختن به برخی شنیدن تجربیات مشابه به نظر می

رمانی کشور با آن ی عینی، عمق بحرانی را که نظام دهای این تجربهترین جنبهاز مهم

 .دست به گریبان است، روایت کنم

 ی بیمارستانکالبد و تجهیزات فرسوده

با  1371در یک زمین وقفی تأسیس و تا سال  1343این بیمارستان در سال 

احداث سه ساختمان به یک مجموعه تبدیل شده است که در حال حاضر با بیش از 

ی فوق تخصصی مشغول ارائهی رشته 18ی تخصصی و رشته 22تخت، در  860

خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی است. بخش آموزش بیمارستان از ابتدای 

تأسیس آن فعال بوده و این مجموعه در حال حاضر یکی از مراکز آموزشی دانشگاه 

 .علوم پزشکی ایران است

های مختلف بارها با توجه به قدیمی بودن بنای اصلی ساختمان بیمارستان، بخش

ورد بازسازی قرار گرفته است. با این حال برخی از امکانات اساسی بیمارستان مانند م

ها کامالً فرسوده هستند. گرچه کیفیت های سرمایشی و یخچالآسانسور، دستگاه

های مختلف تخصصی، متفاوت است اما به نظر ها در بخشامکانات و زیرساخت

ت کالبدی مجموعه وجود نداشته بندی مشخصی در نوسازی امکانارسد اولویتمی

 .است

پذیر هستند. با این حال برای مثال اکثر بیماران نورولوژی در مقابل گرما آسیب

های فراوان و اعزام نیرو از واحد های سرمایشی این بخش حتی پس از پیگیریدستگاه

 تأسیسات، کارایی مناسبی نداشت. به طوری که در روزهای گرم تابستان تهران، بدن

های حرکتی بسیار اندکی دارند، از گرما خیس عرق می شد. بیمارانی که اکثرا توانایی

ی پنکه از خارج از بیمارستان اقدام کرده بودند. در این میان برخی بیماران به تهیه
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که بیماران شهرستانی یا بیمارانی که دسترسی به امکانات ندارند، در این تصور این

 .اجه می شوند، چندان سخت نیستشرایط با چه وضعیتی مو

ای، آسانسورهای مجموعه بارها از کار افتاد و بیمارانی که ی دو هفتهدر این تجربه

ها به منظور انجام جایی بین بخشکردند، برای جابهبا ویلچر و برانکارد تردد می

 .معاینات تکمیلی با دردسر فراوان و به تأخیر افتادن فرآیند درمان روبرو شدند

های بهداشتی بخشی مانند نورولوژی که باید با توجه به توان تر سرویسبیش

متوسط و رو به پایین حرکتی بیماران اعصاب، بهسازی شده باشد، ایرانی )دارای 

ی پرسنل بخش ها به استفادهفرنگی سیار( بود. سرویس بهداشتی یکی از اتاق

های ران آن اتاق باید از سرویساختصاص داده شده بود و کلید داشت. طوری که بیما

 .کردندهای مجاور استفاده میاتاق

 

 «بیمار»ای به نام ابژه

ی ما، یکی مراکز آموزشی دانشگاه علوم درمانی مورد مراجعه-مجتمع بهداشتی

شود، روزانه با پزشکی ایران است. بنابراین بیماری که در این بیمارستان بستری می

های در نهایت تعداد محدودی از پزشکان متخصص از گروهها و ها، رزیدنتانترن

تخصصی متفاوت برخورد خواهد داشت. در واقع بخشی از کالس درس دانشجویان در 
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رسد در شود. اما به نظر میمقاطع مختلف، به طور عملی و بر بالین بیماران برگزار می

آموزش اخالق پزشکی شود و اثری از ها تنها دانش پزشکی آموزش داده میاین کالس

 تجربه از نظر صرف–ی برخورد با بیمار نیست. آنچه که بین تمام این پزشکان و شیوه

 .ی یک ابژه استابهمثبه بیمار با برخود است، یکسان کامال -سابقه و

« اشیایی»هایی نیازمند درمان نیستند بلکه «انسان»بیمارها در این بیمارستان 

ی تخت خوانده ها اسم ندارند و معموالً با شمارهاند. آننیهای درمابرای تمرین روش

گیرند که گویا خارج از تخت بستری، دارای شوند و طوری مورد برخورد قرار میمی

ی پزشکان و پرستاران، کمتر شاهد های مکرر روزانهاند. در مراجعههیچ هویتی نبوده

بگیرد و معموالً پزشک بدون این بودم که بیمار به طور مستقیم مورد پرسش قرار 

شود. در تمام این مدت که به توجه به بیمار، مستقیماً با همراه وارد گفتگو می

، اسکن، MRI ضرورت فرآیند درمان، با پزشکان مختلف، پرستاران، بهیاران، مسئول

 که کردم مشاهده بار یک تنها بودم تماس در …سونوگرافی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و

 با موارد باقی در. کرد پرسیاحوال و زد صدا کوچکش نام به را بیمار رمان،کارد یک

، گرفتن قرار درمان مورد جز که شدمی رفتار ایگذشتهبی انسان همچون بیماران

توان کاربرد دیگری ندارند. فراوانی و شدت چنین برخوردهایی به حدی است که می

وده یا یک تعمیرکار وسایل خانگی با آن را با رفتار یک مکانیک با اتومبیلی فرس

 .شویی از کار افتاده مقایسه کردلباس

توان وضعیت بدتری دارند. کسانی که به دلیل ضعف در این وضعیت، بیماران کم

ی خود عاجز هستند، در صورت نداشتن همراه حرکتی یا بینایی، از انجام امور روزمره

ی خود منتظر بمانند. بیمارانی با هاترین درخواستها برای بدیهیباید ساعت

های عصبی حاد، بیمارانی که دشواری تکلم داشتند، بیماران بدون کنترل ادرار لرزش

طور حضوری برای دریافت دارو یا و بسیاری از موارد بغرنج دیگر مجبور بودند بارها به

 .خدمات دیگر به ایستگاه پرستاری مراجعه کنند

ی دان و یا بین کارمندان و مراجعان )که در درجههای لفظی بین کارمندرگیری

حوصلگی در شرح وضعیت داد(، بیاول به خاطر حجم باالی کار و کمبود نیرو رخ می
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 …های بیمار و ها و تنشتفاوتی محض نسبت به استرسبیمار به او و همراهش، بی

 .بود روزمره اتفاقات ترینشایع از

تمامی در محلی اتفاق می افتد که قرار است  جاست که این تراژدی بهنکته این

طور گیرد: از دانشجویانی که روزانه بهآموزشگاه باشد؛ و این سؤال در ذهن شکل می

 رود که به چه پزشکانی تبدیل شوند؟مرتب شاهد این وضعیت هستند، انتظار می

 

 مراتبمکانی برای دیدن سلسله

ان برای ترسیم و تشریح یک سیستم تواز مناسبات جاری در این بیمارستان می

مراتب استفاده کرد. هرمی که در رأس آن پزشکان تمامی مبتنی بر سلسلهبه

تر از نیروهای خدماتی ای پایینمتخصص و در قاعده بیماران و همراهان در مرتبه

 .گیرندمی قرار –بخش ـ کسانی که مسئول نظافت هستند 

ها م، حجم وظایف و فشردگی مسئولیتهرچه از رأس به سمت پایین حرکت کنی

ی بیماران و آموزش دانشجویان برای یابد. یعنی پزشکان صرفاً برای معاینهافزایش می

تری )و گاهی تا پاسی از ها زمان بیششوند. رزیدنتمدت کوتاهی در بخش حاضر می

 .گذرانند و بار اصلی فرآیند درمان را به عهده دارندشب( را در بخش می
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ی های تکمیلی مانند توزیع داروها، وصل/قطع کردن سِرم، تکمیل روزانهقبتمرا

شرح وضعیت بیماران، گزارش دادن به مقام باالتر، هماهنگی انتقال بیماران بین 

ی پرستاران است. باید ها و تماس با پزشک در صورت نیاز برای مراجعه، برعهدهبخش

م اتفاقاتی هستند که در بخش رخ توجه داشته باشیم که پرستاران مسئول تما

 .دهدمی

شود که نگاهی به تفاوت دهنده بودن این تقسیم کار نابرابر زمانی آشکار میتکان

های این دو گروه بیندازیم: آمار رسمی از درآمد متوسط و همچنین حداقل و دریافتی

حداکثر درآمد پزشکان متخصص در ایران از سوی مراجع رسمی نظیر وزارت 

شود. با این اشت، سازمان نظام پزشکی، وزارت کار و یا سازمان آمار منتشر نمیبهد

به طور مرتب در نشریات  90ی های انتقادی متعددی که از آغاز دههحال در گزارش

نظران در اندرکاران و صاحبشود، ارقام متفاوتی از سوی دستها منتشر میو وبسایت

های مختلف گزارش شده است. در یمارستانپزشکان متخصص در ب[1] خصوص کارانه

درآمد »که:  اعالم کرد( حسن طریقت منفرد )وزیر سابق بهداشت 1392سال 

باید «. میلیون تومان است 34اهانه ساعت کار م 1۵0پزشکان در بخش دولتی برای 

توجه داشت که کارانه تنها دریافتی پزشکان متخصص نیست و به مبلغ آن باید 

را « زیرمیزی»های خصوصی و البته درآمد مطب و کلینیک[2] ی ماهیانه،حقوق پایه

مقام سازمان نظام پرستاری( نیز اضافه کرد. در مقابل محمد شریفی مقدم )قائم

باالترین دریافتی یک جراح چند صد » گوید: می 139۵در سال ای مصاحبه در

عنی اختالف ی.…هزار تومان است 100ی پرستار ترین کارانهمیلیون تومان و پایین

پیش تر غضنفر « هزار برابری بین درآمد پزشک و پرستار وجود دارد.بیش از یک

ای گفته بود: مصاحبه میرزابیگی )رئیس کل وقت سازمان نظام پرستاری( در

میلیون متغیر است؛ در  300میلیون تومان تا  10پرداخت کارانه برای پزشکان از »

هزار تومان در  2۵0هزار تومان در حداقل تا  ۵0حالی که این کارانه برای پرستاران از 

 .«حداکثر پرداختی است

هاشمی )وزیر بهداشت دولت دوازدهم( در عین حال، حسن قاضی زاده

ایم، کاری که برای پرستاران در این دولت انجام داده»کند: ادعا می ایمصاحبه در

https://www.mehrnews.com/news/2534406/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/2534406/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://www.tabnak.ir/fa/news/587099/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://www.tabnak.ir/fa/news/587099/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://www.khabaronline.ir/detail/193179/society/health
https://www.khabaronline.ir/detail/193179/society/health
http://www.salamatnews.com/news/192696/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86
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توجه است. اما در بل از ما انجام نشده بود. تفاوت پرداخت بین پرستار و پزشک قابلق

 «.برابر افزایش دهیم 3تا  2ایم کارانه پرستاران را این دوره توانسته

مراتب قدرت، با فقدان نیروی اجرایی مهمی به با رسیدن به بخش پایین سلسله

عنوان کمک بهیار )کمک گری بهشویم. در حالیکه پست دینام بهیار مواجه می

دار دو نوع مسئولیت است. وظایفی که پرستار( وجود دارد. در واقع کمک بهیار عهده

 12ی من در هر شیفت )معموال عمدتًا بار جسمی و ذهنی سنگینی دارند. در تجربه

ها، تخت مشغول فعالیت بود. تعویض مالفه تخت 20ساعته( یک کمک بهیار برای 

بیمارستان، پوشک بزرگساالن و زیرانداز بهداشتی به بیمار، تعویض کردن  دادن لباس

ی جا کردن روزانهپوشک بیمارانی که همراه نداشتند، خالی کردن سوندها، جابه

بیمارانی که در شرف ابتال به زخم بستر هستند و شستن وسایل چندبار مصرف بخش 

یت بحرانی زمانی روشن تر از جمله وظایف ثابت کمک بهیار بخش است. این وضع

های شود که بدانیم همین کمک بهیارها مسئول بردن بیماران متعدد به بخشمی

 باعث که هستند …، نوار مغز و MRIدیگر مانند اسکن، سونوگرافی، رادیولوژی، 

 جاست این نکته و باشند؛ بخش ترک به مجبور طوالنی زمان برای روزانه که شودمی

 ساعت از یعنی) ساعته 18 هایشیفت بهیارها کمک از برخی لیت،فعا از حجم این با

صبح روز بعد( دارند. با توجه به کمبود بهیار، برداشتن این شیفت اجباری  8 تا 13

 .است

مراتب اداری، نیروهای خدماتی قرار دارند. آنها مسئول نظافت در انتهای سلسله

های بخش )عفونی و عادی( و هها، تعویض مرتب پالستیک زبالکلیه سطوح و سرویس

ی وسایل و تجهیزات بخش )در صورت نیاز( هستند. به عالوه، این جایی کلیهجابه

جایی نخاله و وسایل بهنیروها گاهی در صورت لزوم برای خالی کردن بار کامیون یا جا

شوند. نیروهای خدماتی معموال دو ی بیمارستان فراخوانده میاسقاطی در محوطه

کار می کنند و یک هفته  14روز و یا شب دارند. در هفته یک روز تا ساعت شیفت 

 .ها تعطیل هستنددرمیان جمعه
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 ناهماهنگی، اغتشاش، ناکارآمدی

توان در مورد وضعیت هماهنگی در این تمام آن چیزی است که می« ناکارآمدی»

ستفاده از خدمات ها به بیمارستان برای ابیمارستان گفت. به دلیل حجم باالی مراجعه

 4تا  3و رادیولوژی، بیمارانی که بستری هستند، معموالً  MRI تصویربرداری مانند

شود شوند. این مسئله باعث میها ارجاع میروز پس از شروع درمان، به این بخش

اند، دچار استرس های ناگهانی عصبی بستری شدهبیمارانی که با وضعیت حاد یا حمله

 .و تنش شوند

های شب است. الً زمان مراجعه برای استفاده از خدمات تصویربرداری نیمهمعمو

این اقدام یعنی بیدار کردن بیماری که معمواًل تحت تاثیر داروهای قوی است، روشن 

جایی بیمار با ایجاد سر و صدا کردن چراغ اتاق عمومی چهار تخته در نیمه شب، جابه

افتد. این ر یک شب چندین بار اتفاق میو بیدارکردن بیماران و همراهان گاهی د

شود. این در حالی فرآیند هنگام بازگشت از خدمات تصویربرداری مجددا تکرار می

صبح است و در  6است که زمان بیدارباش، توزیع صبحانه و نوبت اول داروها نهایتًا 

 .شونداین زمان همه به اجبار بیدار می

های جدی و ت کافی بیمارانی که نیاز به درماندر این میان، به دلیل فقدان امکانا

دارند، در بخش و در کنار بیماران عادی بستری  ICU حساس و بستری شدن در

هستند. عالوه بر خطراتی که محیط بخش برای بیمار با وضعیت حساس دارد، 

های متعددی که به او وصل است، برای سایر موقعیت این بیمار با توجه به دستگاه

 .بیماران، مزاحمت ایجاد می کند

جایی برای بهتی حاد دارند و جاهای حرکدر بسیاری از موارد بیمارانی که مشکل

های مجاور ها بسیار دشوار است، برای دریافت خدمات تکمیلی به ساختمانآن

شوند که هماهنگی انجام نشده است یا اسم جا با این پاسخ مواجه میفرستاده و در آن

بیمار در سیستم نیست یا بیمار شما نیازی به این خدمت ندارد. در تمام طول این 

ی موارد، بهیار بخش صرفًا برای ند حضور همراه بیمار الزامی است و در همهفرآی

ی همراه بیمار به کلینیک موردنظر مراجعه کرده و سپس برای تحویل پرونده

 .گرددرسیدگی به سایر وظایف خود، به بخش برمی
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های های دیگر به منظور گرفتن معاینهی روزانه به بخشاز سوی دیگر مراجعه

شود که بیمار فرصت معاینه شدن توسط پزشک اصلی خود )که لی، باعث میتکمی

تنها برای مدت کوتاهی در بخش حضور دارد( یا فرصت کاردرمانی و فیزیوتراپی را که 

کنند، برای یک روز کامل از طور مرتب قبل از ظهر به بخش مراجعه میروزانه به

 .دست بدهد

 

 وضعیت همراه بیمار

توان گفت همراه بیمار در که شرح داده شد، به صراحت می باتوجه وضعیتی

چنین مجموعه ای، کارکرد یکی از پرسنل بدون حقوق را دارد. او باید به صورت دائم 

ترین اقدامات مثل قطع کردن سِرمی که تمام شده یا زنگ باشد. برای کوچکبهگوش

مربوطه مراجعه کند.  ی تمیز، چندین بار به مسئولگرفتن یک دست لباس یا مالفه

های دیگر با همراه است. چنین مسئولیت بردن بیمار برای معاینات تکمیلی به بخش

فشار مسئولیتی در کنار تألمات عاطفی که معمواًل همراهان به دلیل بستری شدن 

شوند، باعث خستگی جسمی و فرسایش روحی شده و بارها بیمارشان به آن دچار می

 .انجامدکادر بیمارستان میبه درگیری همراه با 
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شود. حتی غذای همراه به جز جای خواب، هیچ خدمت دیگری به همراه داده نمی

ی پیشین بستری ی غذایی بیمارستان حذف شده است. در تجربهبیمار از برنامه

طور ثابت غذا همراه ، همراه بیمار به1389همین بیمار در همین بیمارستان در آبان 

ها تا شود که آنکرد. حذف غذای همراه باعث میو آب دریافت می با سوپ یا ماست

زمانی که بتوانند بخش را ترک کنند، گرسنه بمانند یا گروهی به دلیل بضاعت پایین 

 .ها از خوردن حداقل غذای سالم و مقوی محروم شوندمالی، هفته

 وضعیت مراجعان شهرستانی

های شهر و بعضاً از راهانند اسالمهای اطراف ماکثر بیماران بخش از شهرستان

توانند به دورتر مثل قم، بابل، ارومیه و حتی مهران آمده بودند. برخی از بیماران نمی

های زبان فارسی حرف بزنند بنابراین برای بیان نیازهای اولیه یا پاسخ دادن به پرسش

بدون  ی پزشک و پرستار، دچار مشکل جدی هستند. در مقابل کادر درمانساده

گذرند یا به گرفتن اطالعات دست و پا شکسته و توجه خاصی، از کنار این بیماران می

 .کنندناقص از همراهان بیمار، اکتفا می

مراجعان شهرستانی که بستگانی در تهران ندارند یا بضاعت مالی پایینی دارند، در 

شوند. مستقر می حیاط بیمارستان، پارک روبروی اورژانس و خیابان مجاور بیمارستان

وکنار و توان چادرها یا زیراندازهای بسیاری را در گوشهروز میدر تمام ساعات شبانه

 .حوالی بیمارستان دید

 بیمارستان یا زندان؛ مسئله این است

اولین بار این مشابهت را زمانی احساس کردم که در پاسخ به پرسش یکی از 

توان به جرات می« است فالن روز آزاد شود. بیمار قرار»پرستاران ناخودآگاه گفتم که 

شود. جایی ادعا کرد که بیمارستان در کلیت آن، در قالب یک زندان بزرگ پدیدار می

های کالبدی و آسانی در ویژگیتوان بههای انضباطی فوکویی را میکه سیاست

 .مناسبات انسانی جاری در آن تشخیص داد و تحلیل کرد
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مراتبی( دارد. مند )سلسلهضباطی این است که نگاه پایگاناولین ویژگی سیاست ان

این ویژگی کاماًل در بیمارستان وجود دارد یعنی دارای نوعی از معماری است که در 

. است مشاهده قابل …ها، مدارس و ها، ادارات دولتی، تیمارستانها، زنداناردوگاه

ط مشخصی از قدرت رواب ها،تکنولوژی گیری کار به و افراد چینش لحاظ به که مدلی

ی این نوع معماری، از بین بردن حس رسد کارکرد عمدهدهد. به نظر میرا شکل می

ای پیچیده که فاقد های تودرتو با نقشهتشخیص برای ارباب رجوع باشد. ساختمان

کند و یابی افراد را مختل میرسانی و مسیریابی است و حس جهتعالئم کافی اطالع

ها، ها دارد. عدم امکان قفل شدن در توالتسزایی در گوش به فرمان کردن آنتاثیر به

محصور بودن کامل ساختمان بیمارستان، قفل شدن در ورودی اصلی مجموعه بعد از 

توان مؤید این ها در تمامی طبقات را میی پنجرهو حفاظ داشتن کلیه 21ساعت 

 .ویژگی دانست

 

است که در « هنجارسازیبه»زات برای ویژگی دوم سیاست انضباطی، مجا

شود. یعنی جایگاه و حرکت هر فرد مشخص و کنترل وضوح دیده میبیمارستان به

گونه انحراف از تعالیم و مناسک تعریف شده امکان ندارد، و اگر هم شده است، هیچ

وضوح در مناسبات میان بیمار و شود. این ویژگی بهشدت سرکوب میصورت گیرد به
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ی این افراد در جایگاهی از پیش خورد. همهه بیمار با تیم پزشکی به چشم میهمرا

کند. برای مثال ها دیکته میگیرند که رفتار مشخصی را به آنشده قرار میتعیین

دهد و پزشک به صورت آیینی عملیات تشخیص و درمان را در زمان کوتاهی انجام می

گذارد. های بیمار و همراه او نمیها و نگرانیمعموالً زمانی برای پاسخ دادن به پرسش

های بیمار یا همراه او برای صحبت با پزشک یا دیگر اعضای در این وضعیت پیگیری

بیماری و »آمیز در پی دارد. گویی کادر درمان معموالً پاسخی پرخاشگرانه و توهین

شود. اجر میبیگوهری است گرانبها که با در اختیار دیگران قرار دادن، « درمان آن

در حالی که واقعیت امر این است که پزشکان، بیمار و همراه او را در جایگاهی 

توان مصداق روشن گویی بدانند. این رفتار را میبینند که خود را موظف به پاسخنمی

شدن علم، یا به تعبیری تخصصی شدن آن نیز قلمداد کرد. بدین ترتیب بورژوایی

داری، ناگزیر ی نظام تولید سرمایهترین ایدهعنوان مرکزیهتقسیم اجتماعی کار، ب

ها را در مسیر بسیار بندی کرده و انساناست که علوم را تا حد زیادی تقسیم

توان شود، میی من که معطوف به علم پزشکی میای کانالیزه کند. در تجربهتخصصی

بایست شک که قاعدتا میصراحتاً ضد اجتماعی بودن و بورژوایی شدن علم را دید. پز

ها را تحت عنوان اخالق پزشکی، کسب کرده باشد، عمالً تنها مجموعه ای از مهارت

ی محدود خاص با افق درمانی محدود است. به این ترتیب است متخصص یک رشته

عنوان اهرم اصلی اعمال هژمونی بورژوایی در جامعه، به که تقسیم کار اجتماعی به

 .می زندبحران موجود دامن 

های آزمایشی ها مدام در حیطهویژگی دیگر سیاست انضباطی این است که انسان 

شوند. یعنی همواره یک قدرت نامریی وجود دارد که همانند و آزمونی گرفتار می

های مکرر و فشار ابدی آموزشگاه و دانشگاه، انسان را تحت آزمون و پرسش و پاسخ

انضباط مورد نظر خویش را با روشی علمی و  گذارد، تاتکراری می یاین چرخه

وآمد همراهان، چک کردن مشروعیتی عقالنی حاکم کند. قوانین سفت و سخت رفت

ها هنگام ها و مرتب بودن فضای کنار تختی تختصبحگاهی لباس بیمارها، مالفه

 .توان در این ویژگی دیدتحویل شیفت را می
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رستان بیش از آنکه محل تشخیص و رسد فضای بیمابر این اساس به نظر می

عنوان شود. بیماری بهدرمان بیماری باشد، محلی برای مجازات بیماران محسوب می

دهد. ترین سطح هرم قدرت بیمارستان قرار مینوعی از فرودستی، بیماران را در پایین

فرودست مسئول و مقصر وضعیت  بخش مهمی از منطق سرمایه این است که

استیالی این منطق این فرض را  .نتیجه مستوجب مجازات است فعلی خود و در

های ساختار طبقاتی بخشد که بیمار به مثابه مجرمی که برآیند سرکوبقدرت می

گیرد. این ادعا است، به صرف بیمار بودن )نوعی فرودستی( مورد مجازات قرار می

مات درمانی بهتر را یابد که بیمار پول خرید خدزمانی بیشتر با واقعیت همخوانی می

ندارد یا به دالیل دیگری مانند استفاده از خدمات بیمه یا پزشک حاذق مجبور 

پول بیشتر= خدمات »شود از خدمات دولتی استفاده کند. به عبارت بهتر، منطق می

های شود که نوعی فرودستی مضاعف به مراجعان بیمارستانباعث می« درمانی بهتر

 .دولتی تحمیل شود

 بندینپایا

در یکی از « بیمارستان دولتی»ی دریافت خدمات درمانی از یک تجربه

ای ملموس و عینی برای درک ، تجربه۵7های پس از انقالب گراترین دولتراست

ءوارانه با ایم. برخورد شیها خواندهی مفاهیمی است که پیش تر در تئوریواسطهبی

عنوان کاالیی که چون پرداخت قابل تی بهی درمان دولانسان دردمند و رنجور، ارائه

گیرد، فاقد کیفیت الزم و کافی است، فرسودگی توجهی برای خرید آن صورت نمی

ای پزشکی مانند بافت کالبدی و امکانات بیمارستان، کمبود یا خرابی وسایل پایه

ر ای بهداشتی مانند مالفه و لباس فرم بیمار ددستگاه فشارسنج، کمبود وسایل پایه

ای است که ای از بحران روزمرهکنار کمبود پرسنل و حجم باالی وظایف، تنها گوشه

 .کنندوپنجه نرم میبیماران و همراهان با آن دست

اما بیماران تنها کسانی نیستند که از اجرای چنین سازوکاری آسیب می بینند. 

های دولتی، های خدماتی غیر سودآور مانند بیمارستانامتناع از رسیدگی به بخش

پیامدهای متعددی برای بخش میانی و پایین کادر درمانی یعنی پرستاران، 

های طوالنی، حجم بهیارها و نیروهای خدماتی در پی دارد. حقوق پایین، شیفتکمک
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باالی وظایف، درگیری مداوم با مراجعان، کمبود نیروی کافی و مواردی از این دست 

های ترین بخشکه نوک پیکان آن متوجه پایینشود به استثمار شدیدی منجر می

 .مراتبی درمان استهرم سلسله

های ی بیمارستانشود که چرا سیستم ادارهطبعاً این پرسش مهم مطرح می

ی این وضعیت باید مستقیماً متوجه جانبهقدر ناکارآمد است؟ چرا فشار همهدولتی این

گونه است که ر درمانی باشد؟ چههای پایین کادفرودستان یعنی بیماران و رتبه

نهادهای سیاستگذار و اجرایی مرتبط با بخش درمان مانند وزارت بهداشت و نظام 

هاست و نفعان رأس هرم یعنی پزشکان و مدیران بیمارستانپزشکی کشور در قرق ذی

ای در این کارزار نفعان اصلی یعنی بیماران و سایر کادرهای درمانی نمایندهذی

شود که به یاد بیاوریم خانه کارگر نیز که قرار این ترکیب زمانی معنادار می ندارند؟

است حامی حقوق و مطالبات کارگران باشد، در انحصار کارفرمای اصلی یعنی دولت 

خصوصی سازی خدمات دولتی به »ی نئولیبرالی مستقر و کارفرمایان است. آیا ایده

های های تمام دولتکه در سیاست« ماتمنظور ارتقای کیفیت و افزایش کارآمدی خد

حل مناسبی برای حل بحران بخش پس از جنگ در ایران نقش محوری داشته، راه

 دولتی است؟

دار و ، سودآوری و تولید ارزش به دست سرمایهگونه که در منطق سرمایههمان

ی پزشکان افتد، در ساختار درمانی نیز، درمان تنها با دست توانااتفاق می« کارآفرین»

گرای ضد اجتماعی است که در آن بود و دهد. این دقیقًا منطق نخبهرخ می

مراتب شغلی و اجتماعی، اساساً چندان ی کارگران و فرودستان در سلسلهنبودتوده

کند. همان رویکردی است که برای حل بحران اقتصادی، دست به دامان فرقی نمی

و برای حل معضل درمان، دست به دامان  شودمی« کارآفرینان»داران یا سرمایه

خواهد که خود یکی از مسببان پزشکان؛ در واقع سیستم همواره از کسانی کمک می

گیرد و ی فعاالن نظام درمانی را نادیده میبحران هستند. این سیستم بخش عمده

ها را کند. مطالبات آنهای دیگر تعریف میی بخشها را زیرمجموعهعامدانه آن

کند. مراتب باالیی را مدنی و ارزشمند تعریف مییشتی و مطالبات رئوس سلسلهمع
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شود و ساختار استثمارگر و این روند در تمام شئون اجتماعی بازتولید می

 .شودی مستقر، مصداق روال طبیعی امور در نظر گرفته میکنندهفرودست

ترین مشکالت وزارت مهمکه یکی از  اعالم کرد سال گذشته معاون وزیر بهداشت

ی بودن آنهاست و از واگذاری اداره ها، دولتیی بیمارستانبهداشت در اداره

ی ششم توسعه خبر های غیردولتی با تصویب برنامههای دولتی به شرکتبیمارستان

تنها ی مفاهیم بازار آزاد به تمام شئون زندگی انسان را نهسازی، سلطهداد. خصوصی

اند. باید پرسید این اقدامات قرار است منافع چه کسانی را تأمین زم میمشروع که ال

سازی، آیا وضعیت بیمارانی که قدرت خرید خدمات پولی کند و فردای خصوصی

ی میانی و پایین که هیچ تشکل و نهادی برای دفاع از ندارند و کادرهای درمانی رتبه

دمات درمان شاید به افزایش سازی خحقوق خود ندارند، بهتر خواهد شد؟ خصوصی

 اما برای چه کسانی؟ .کیفیت خدمات درمانی منجر شود

 هانوشتپی

شود که طبق تعریف هر شرکتی نوعی پرداخت مالی غیر از حقوق می[ 1]

آورد آن را بین دست میبرحسب میزان سودی که از فروش مازاد و یا تولید خود به

م کردن آن متفاوت است و در هر شرکت و ی تقسیکند. ولی نحوهپرسنل تقسیم می

 .سازمانی فرق دارد

های دولتی یا ها و یا سایر سازمانبسیاری از پزشکان متخصص که در دانشگاه[ 2]

ی چندمیلیونی بر کنند حقوق ماهانهغیر دولتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی کار می

قام به کارانه اضافه و کنند. این اری علمی دریافت میی کار و ردهاساس سابقه

 شود.می عنوان دستمزد نهایی پرداختبه

http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/82424/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/82424/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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متن حاضر، نتایج تحقیقی است در مورد وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در 

ا به انجام شد. اما به دالیلی انتشار آن ت 1395ایران. این تحقیق در بهار و تابستان 

ی وضعیت ها(، امکان پذیر نبود. در این تحقیق، برخی جنبه1397امروز) مرداد ماه 

رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. الزم به توضیح است 

هایشان نیست. البته هدکه وضعیت رفاهی زنان افغان، جدا از وضعیت رفاهی خانوا

های مهاجران افغان صادق است، ه در مورد تمام خانوارهای کلی کعالوه بر شاخص

کننده های دیگری مورد تحقیق قرار گرفت که در واقع مختص به زنان شرکتشاخص

ها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت: در این تحقیق است. در مجموع، این شاخص

غ، و ماهی(، ی خانوار، میزان مصرف پروتئین حیوانی )گوشت، مرمیزان درآمد ماهانه

میزان مصرف میوه، میزان تحصیالت، دسترسی به امکانات عمومی )سینما، تئاتر، 

 .اجتماعی امنیت احساس و جسمی، سالمت ،(…باشگاه ورزشی،

زن مهاجر افغان شرکت داشتند که عمدتًا ساکن تهران  90در این تحقیق، 

های پزخانهریار و کوره)مناطق پاسگاه نعمت آباد، مولوی، خیام، پانزده خرداد (، شه

 محمودآباد در جنوب تهران بودند.

 مقدمه
ی های اجتماعی در افغانستان در دههاز زمان شروع جنگ داخلی و نابسامانی

ها بوده است. سه موج مهم خورشیدی، ایران یکی از مقصدهای مهاجرت افغان 1360

داخلی در افغانستان ها، به دوران حضور نظامی شوروی در افغانستان، جنگ مهاجرت

های تعداد مهاجران افغان در ایران در دوره (1)ی طالبان برمی گردد.و همچنین دوره

زمانی مختلف، به دلیل تغییرات در شرایط داخلی افغانستان و همچنین تغییر در 

های مهاجرپذیری کشورهای میزبان تغییر کرده است. بر اساس آماری که سیاست

منتشر کرده است، در مجموع  1396و عودت کنندگان در سال  وزارت امور مهاجرین

دو میلیون و چهارصد و سی هزار مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. از این 

های تعداد، حدود یک میلیون نفر فاقد مدارک شناسایی هستند و بقیه، دارای کارت

 (2)هستند.شان مدت، و یا در حال تمدید اقامتمدت، کوتاهاقامت طوالنی
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های مقیم ایران از حقوق میالدی، افغان 1992تا  1979های ی سالدر فاصله

ی کار و همچنین تحصیل رایگان برخوردار بودند. اما از اواسط شهروندی چون اجازه

 (3)میالدی، دولت ایران بسیاری از این حقوق و مزایا را بازپس گرفت. 90ی دهه

در بعضی از شهرهای ایران ممنوع شده است. عالوه بر  هاعنوان مثال، اقامت افغانبه

ها ممنوع است. همچنین کودکان مهاجر این، اشتغال در برخی از مشاغل برای افغان

های باالی رو هستند. شهریهافغان، برای تحصیل در ایران با موانع بسیار زیادی روبه

ه بسیاری از های اقامت تمدیدشده، باعث شده است کمدارس و نداشتن کارت

 کودکان مهاجر افغان از تحصیل محروم شوند.

های نولیبرالی در چند سال اخیر، به دنبال اجرایی شدن فاز جدیدی از سیاست

دستان وارد ی کارگر و تهیهای طبقهدر ایران، فشارهای اقتصادی مضاعفی به توده

ر گسیخته، آمار ها، در کنار گرانی و تورم افساشده است. اجرایی شدن این سیاست

ها انسان را به باالی بیکاری و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، زندگی میلیون

مخاطره انداخته است. سؤال این است که در این اوضاع اقتصادی و اجتماعی، شرایط 

زندگی مهاجران افغان و بخصوص زنان مهاجر افغان در ایران که از حقوق شهروندی 

 گونه است؟ههم محروم هستند، چ

 روش تحقیق
تا  18ی سنی کننده در این پژوهش، زنان افغان هستند که در فاصلهافراد شرکت

های دفاع از حقوق ی چند سال فعالیت در سازمانواسطهسال قرار دارند. به 70

ی افغان کودکان و از جمله جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، با چندین خانواده

تری از زنان افغان ارتباط دم و از طریق همین افراد، توانستم با تعداد بیشدر ارتباط بو

کننده در این تحقیق، زنانی هستند برقرار کنم. عالوه بر این، تعدادی از زنان شرکت

عنوان مددجو در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان حضور ها، بهکه فرزندان آن

تعدادی از آنان مصاحبه کنم. عالوه بر این، با کمک داشتند. از این طریق، توانستم با 

عنوان مددکار اجتماعی های اطراف تهران بهپزخانهیکی از دوستان که مدتی در کوره

های پزخانهفعالیت کرده بود، امکان مصاحبه با تعدادی از زنان افغان ساکن در کوره
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های ای جمع آوری دادهواقع در محمودآباد در جنوب تهران فراهم شد. در واقع، بر

 ام.های در دسترس استفاده کردهاین تحقیق از تمام نمونه

ام وضعیت رفاهی زنان مهاجر افغان در ایران را بررسی در این تحقیق، تالش کرده

های مختلفی کنم. پژوهشگران علوم اجتماعی برای بررسی رفاه اجتماعی، از شاخص

اند، هایی که مورد بررسی قرار گرفتهاستفاده می کنند. در این تحقیق، شاخص

ی پروتئین حیوانی ی خانوار، میزان مصرف ماهانهعبارتند از: میزان درآمد ماهانه

ی میوه، میزان تحصیالت، میزان )گوشت قرمز، مرغ، و ماهی(، میزان مصرف ماهانه

 خدمات به دسترسی ،(…دسترسی به امکانات عمومی )سینما، تئاتر، باشگاه ورزشی،

 .اجتماعی امنیت احساس و بهداشتی،

ام، تصویری واضح و عینی از وضعیت زندگی زنان مهاجر در این متن، سعی کرده

ی علمی افغان در ایران ارائه بدهم. در واقع هدف از انجام این تحقیق، تولید مقاله

بلکه ها نیست. ی دانشگاههای کتابخانههای آکادمیک و یا قفسهبرای بایگانی در سایت

هدف این است که فعاالن اجتماعی و پیشروان طبقه کارگر، درک درستی از وضعیت 

عنوان بخشی از خصوص زنان مهاجر افغان، بهزندگی مهاجران افغان در ایران و به

 ی کارگر و فرودستان در جغرافیای ایران پیدا کنند.طبقه

قیق این جدول از ی دشود. مطالعهدر پیوست مقاله، جدولی تفصیلی ارائه می

های هایی از زندگی افغاناهمیت زیادی برخوردار است چرا که هر سطر آن، زاویه

دهد. در واقع، هر ردیف از این خصوص زنان مهاجر افغان را نشان میساکن ایران و به

 کند.ها، داستان زندگی یک خانوار افغان را روایت میجدول

 هاتحلیل داده
های رفاه اجتماعی را به م کرد که هر کدام از شاخصدر این قسمت سعی خواه

ها، در جدول های مربوط به بعضی از این شاخصصورت جداگانه، بررسی کنم. داده

ی جدول، به ها، بدون ارائهی شاخصهای مربوط به بقیهپیوست موجود است. داده

 صورت مختصر تحلیل خواهد شد.

های رفاه اجتماعی که تمامی شاخصیکی از مهم ترین میزان درآمد خانوار: 

دهد، میزان درآمد خانوار است. های دیگر را هم تحت تأثیر خود قرار میشاخص



 

 
 

ندیگویزنان مهاجر افغان سخن م 219  

پایانی موجود است. در  های افغان در جدولهای مربوط به میزان درآمد خانوارداده

کنار میزان درآمد خانوار، به منبع درآمد خانوار تحت عنوان تعداد افراد شاغل در 

کننده در این ی افراد شرکتانوار اشاره شده است. اگر بخواهیم از درآمد ماهانهخ

هزار تومان. چند  697تحقیق میانگین بگیریم، این میانگین تقریباً برابر خواهد بود با 

 نکته را در مورد این میانگین درآمد باید مطرح کنم.

هزار تومان  812اً حداقل دستمزد کارگران، تقریب 1395ی اول: در سال نکته

های افغان در زمان این تحقیق، یعنی میانگین درآمد خانوار (4)تعیین شده است.

تر بوده است. الزم کم 1395درصد از حداقل دستمزد کارگران در سال 14.4تقریباً 

ی است یادآوری کنم که بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی و همچنین بیانیه

منتشر شد، در آن سال خط فقر  1394در اسفند ماه  های مستقل کارگری کهتشکل

در نتیجه هم حداقل دستمزدی که  (5)میلیون و پانصد هزار تومان عنوان شده بود. 3

های ی خانوارتعیین شده و هم میانگین دستمزد ماهانه 1395برای کارگران در سال 

گوی ، پاسخ، چندین برابر زیر خط فقر است و به هیچ عنوان1395افغان در سال 

 نیازهای یک زندگی انسانی و متعارف نیست.

های افغان، یک نکته مهم ی خانواری میانگین درآمد ماهانهی دوم: در زمینهنکته

طور که در مقدمه اشاره کردم، این تحقیق در بهار و تابستان دیگر این است که همان

، افراد شاغل در اکثر شودانجام شده است. همان طور که در جدول مشاهده می 1395

های آجرپزی هستند. در واقع در فصل های افغان، یا کارگر فصلی یا کارگر کورهخانوار

تر کارهای فصلی تعطیل است، های آجرپزی تعطیل هستند و یا بیشزمستان که کوره

شوند. یعنی در واقع، بهترین زمان اشتغال برای این افراد، همان این افراد بیکار می

بهار و تابستان است. پس در فصل پاییز و زمستان، همان میانگین درآمد که در فصل 

های مهاجر افغان وجود ندارد. این سطور باال به آن اشاره شد، عمالً برای خانوار

های های بهار و تابستان، مقداری هم برای ماهها، ناچارند از درآمد خود در فصلخانوار

توان گفت که اگر همین تحقیق را در انداز کنند. میبیکاری در پاییز و زمستان پس

رفت. دادم، آمار بیکاری به طرز چشمگیری باالتر میفصل پاییز و زمستان انجام می
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گفتنی است که در زمان انجام این تحقیق، چهار خانوار به طور کامل بیکار بودند. و 

 گذراندند.دگی را میها، زنگاهی خیریههای گاهی خودشان، با کمکبنا به گفته

ها را مطالعه ی دیگر این است که اگر خواننده به دقت جدولی سوم: مسئلهنکته

عنوان مثال در شود. بهی درجه باالی استثمار کارگران افغان در ایران میکند، متوجه

نفری، به نسبت سایر  7شود که درآمد ماهانه یک خانوار مشاهده می 73ردیف 

میلیون تومان درآمد  3نفری، ماهانه  7میزان زیادی باالترست. این خانوار ها، به خانوار

 7میلیون تومان، حاصل کار تمام اعضای خانوار است. در واقع، هر  3دارند. اما این 

ها ی آنعضو این خانوار همگی کارگر و یا فروشنده هستند، و در مجموع درآمد ماهانه

نفر تقسیم کنیم،  7یلیون تومان را بر این م 3میلیون تومان است. یعنی اگر  3

هزار تومان  429طور متوسط چیزی حدود ها، بهتوان گفت دستمزد هرکدام از آنمی

نفری وجود دارد که  6، اطالعات مربوط به یک خانوار 62خواهد بود. و یا در ردیف 

مبلغ، حاصل ی آنها، تنها یک میلیون و سیصد هزار تومان است. اما این درآمد ماهانه

، 5ی آجرپزی است. همچنین در ردیف ی تمامی افراد خانوار در کورهکار ماهانه

هزار  500ها، ی آننفره وجود دارد که درآمد ماهانه 8های مربوط به یک خانوار داده

 سال است. 18وقت دو کودک زیر تومان است که حاصل کار تمام

ان اندک دستمزد کارگران افغان را نیز افتد که همی چهارم: بسیار اتفاق مینکته

کنند و این کارگران به دلیل نداشتن کارت اقامت تمدیدشده و کارفرماها تاراج می

عنوان مثال درنتیجه ترس از دیپورت شدن به افغانستان، جرأت اعتراض ندارند. به

تفاق دفعات اگفت که بهها بود، مییکی از زنان افغان که قباًل کارش نظافت خانه

شما افغانی »خانه گفته است های مردم، صاحبافتاده است که بعد از نظافت خانه

و درنهایت دستمزد او را پرداخت نکرده « هستید و وظیفه دارید برای ما کار کنید.

 است.

توان گفت که عددی که تحت با توجه به نکاتی که در باال به آن اشاره کردم، می

هزار  697آید )های افغان به دست میی این خانوارهعنوان میانگین درآمد ماهان

های افغان و تواند بیانگر شرایط واقعی زندگی این خانوارتومان(، به هیچ عنوان نمی

میزان استثمار آنان باشد. پایین بودن دستمزدها و نداشتن شغل دایمی، تمام 

اال بودن آمار کودکان ها را تحث تأثیر قرار داده است؛ بهای زندگی این خانوارجنبه
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های مهاجر افغان در ایران، خود تأییدی است بر درآمد بسیار کار در میان خانوار

ها. کودکان مهاجر افغان برای تأمین نیازهای اقتصادی خانوار، مجبور پایین این خانوار

د. ی کارگران کار کننتر از بقیهمراتب پایینشوند از سن پایین، و با دستمزدهای بهمی

 های اجتماعی قرار می گیرند.های کار، در معرض انواع آسیبو در نهایت، در محیط

نوعی درصد از زنان مهاجر افغان در این تحقیق، به 22.2تنها وضعیت اشتغال: 

شاغل بودند و در تأمین اقتصاد خانوار نقش داشتند که اکثر این زنان شاغل، همراه با 

زنی مشغول بودند. کارگر خیاطی، جرپزی به خشتهای آهای خود در کورهخانوار

بندی کردن میوه، و بافی، کارگر نظافت خانگی، کارگر بستهکارگر کارگاه جوراب

هایی است که زنان مهاجر افغان در این پژوهش، همچنین فروشندگی از جمله شغل

 ها مشغول هستند.به آن

یا ماه آمده است.  ها، همچنین مدت اقامت در ایران برحسب سالدر جدول

شود، مدت زمان اقامت زنان مهاجر افغان در ایران بر روی طور که مشاهده میهمان

عنوان مثال در یک مورد، ها تأثیری ندارد. بهها و یا درآمد خانوار آنامکان اشتغال آن

ساله در ایران، خود بیکار است و پسرش هم  42ی اقامت یک زن افغان با سابقه

هزار تومان در ماه است. همچنین در یک مورد دیگر، یک  600ی با درآمد کارگر فصل

ماه ساکن ایران بوده است، بیکار است و همسرش که کارگر  3زن افغان که به مدت 

 هزار تومان درآمد دارد. 600ساختمان است، در ماه 

های رفاه اجتماعی در این تحقیق، یکی از شاخصمیزان مصرف پروتئین: 

رف پروتئین حیوانی )گوشت، مرغ و ماهی( است. اگر از میزان مصرف میزان مص

کننده در تحقیق، میانگین بگیریم عدد به های شرکتی پروتئین در خانوارماهانه

تر از عدد سه. یعنی به صورت میانگین، وعده خواهد بود. یعنی کم 2.44دست آمده 

طور که در کردند. همانرف میتر از سه وعده پروتئین مصها در ماه کماین خانوار

توان مشاهده کرد، در زمان جدول و در ستون مربوط به میزان مصرف پروتئین می

کردند و انجام این پژوهش،هفت خانوار در ماه هیچ نوع پروتئین حیوانی مصرف نمی

کردند. برخی از این زنان عنوان بار پروتئین مصرف میدوازده خانوار در ماه تنها یک
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ها و های خیریهاند که همان یکی دو بار مصرف پروتئین در ماه، از طریق کمککرده

 شود.غذاهای نذری تأمین می

های مورد ی میوه در میان خانوارمیانگین مصرف ماهانهمیزان مصرف میوه : 

بررسی، تقریباً سه وعده در ماه است. مصرف میوه در دوازده خانوار، در زمان انجام 

ها، یک خانوار هم بود که تنها در زمان فر بود. در میان این خانواراین تحقیق، ص

ی میوه در این خوردند. در واقع، میزان مصرف ماهانهداشتن مهمان، میوه می

 ها، به صورت بحرانی پایین است.خانوار

منظور از امکانات عمومی در این تحقیق، سینما، دسترسی به امکانات عمومی: 

درصد از این زنان، به  4.4ی ورزشی، موزه، و پارک است. تنها حدود هاتئاتر، باشگاه

های ورزشی و موزه دسترسی دارند. بقیه یعنی امکاناتی چون سینما، تئاتر، باشگاه

درصد زنان مهاجر افغان، تنها امکان استفاده از پارک را دارند. این در حالی  95.6

ها در ها به بعضی از پارکورود افغان ایم که ازاست که در چند سال اخیر شاهد بوده

شهرهای مختلف ایران، جلوگیری شده است. در واقع، همین حداقل استفاده از پارک، 

 ها در ایران دریغ شده است.از بسیاری از افغان

در میان زنان مهاجر افغان که در این تحقیق شرکت کردند، میزان تحصیالت: 

درصد در حد ابتدایی )و گاه فقط در حد  30سواد بودند. درصد کامالً بی 56.7

درصد از این زنان، معادل  7.8خواندن و نوشتن( سواد داشتند. میزان سواد حدود 

درصد از زنان افغان در این تحقیق سواد  5.5سواد دوران راهنمایی است. تنها حدود 

 دانشگاهی داشتند.

های سوادآموزی در سدرصدی که سواد آنان در حد ابتدایی بود، از طریق کال 30

ها( توانسته بودند سواد خواندن و نوشتن کسب های مردم نهاد )ان.جی. اوسازمان

 کنند.

عنوان یکی وضعیت سالمت و دسترسی به امکانات بهداشتی بهوضعیت سالمت: 

درصد از زنان افغان در  41های رفاه مورد بررسی قرار گرفت. حدود دیگر از شاخص

های مختلف مبتال بودند که امکان استفاده از خدمات بهداشتی ماریاین تحقیق، به بی

ی درمانی از دالیل های درمان، و نداشتن بیمهو درمانی را نداشتند. باالبودن هزینه
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های ی این زنان به مراکز بهداشتی و درمانی بود. این زنان افغان به بیماریمراجعهعدم

های اعصاب و روان، ای سیستم گوارشی، بیماریهمختلفی مبتال بودند ازجمله بیماری

های های پوستی، بیماریهای کلیوی، بیماریهای ستون فقرات، بیماریبیماری

 قلبی هایبیماری یسابقه که بودند زنانی افغان، زنان این میان در حتی …عفونی و

 ند.بی داشتند اما امکان مراجعه به مراکز درمانی را نداشتقل یسکته جمله از

های جنوب تهران بسیار پزخانههای ساکن در کورهوضعیت مسکن افغانمسکن: 

هایی ساخته شده که توسط صاحب های آجرپزی، اتاقبحرانی است. در نزدیکی کوره

شود که قرار است در ، در اختیار کارگرانی قرار داده می«ارباب کوره»ها یا این کوره

ها، کارگران مهاجر افغان فراد ساکن در این خانههای آجرپزی کار کنند. اکثر اکوره

های آجر پزی، معموالً افراد هر خانوار در یک های نزدیک به کورههستند. در این خانه

ی خود دارند. ی مشترک با همسایهکنند و یک آشپزخانهاتاق دوازده متری زندگی می

ری در اختیار خانوار قرار گاهی که تعداد اعضای خانوار زیاد است، دو اتاق دوازده مت

گیرد. معموالً چند خانوار افغان )گاه تا بیست خانوار(، یک حمام و توالت مشترک می

دارند که از استانداردهای بهداشتی برخوردار نیست. و این عامل باعث بروز و گسترش 

ر هایی که کاشود. در دورهها میهای مختلف عفونی در میان ساکنان این خانهبیماری

ها را ی این اتاقها، اجارهها از این خانوارها تعطیل است، صاحب کورهآجرپزی در کوره

عنوان ها، کامالً به نظر موجر بستگی دارد. بهی این اتاقکند. مبلغ اجارهدریافت می

ها ی این اتاقعنوان اجارههزار تومان به 80ها، در ماه حدود مثال بعضی از خانوار

عنوان بیعانه یا ها، به جای اجاره، مبلغی بهنند. بعضی دیگر از این خانوارکپرداخت می

میلیون تومان متغیر  25میلیون تومان تا  5اند که مبلغ آن از پول پیش پرداخت کرده

 20ند ماهانه مبلغی در حدود ای که پرداخت کردهاست. برخی هم عالوه بر پول بیعانه

جا ی دیگری که اینکنند. مسئلهها پرداخت میاین اتاق یعنوان اجارههزار تومان، به

های جنوب تهران و در های آجرپزی در بیابانمطرح است این است که این کوره

ی ورامین قرار گرفته اند و به دلیل باال بودن گرد و خاک در این مناطق و مسیر جاده

ها در پزخانهین کورههمچنین نزدیک بودن برخی از مراکز انباشت زباله، ساکنآن ا

 گیرند.های پوستی و عفونی قرار میمعرض انواع بیماری
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آن دسته از مهاجران افغان که در داخل شهر تهران و یا شهر شهریار سکونت 

های شان در مقایسه با محل سکونت مهاجران افغان در کورهداشتند، محل سکونت

ها، در ی این خانهی ماهانهاجارهآجرپزی، از شرایط مناسب تری برخوردار بود. اما 

 رسید.هزار تومان هم می 400ها باال بود و گاهی تا مقایسه با درآمد این خانوار

درصد از زنان افغان مورد پژوهش،  51تقریباً  احساس امنیت اجتماعی:

شد. امنیت از دو عامل ناشی میاحساس امنیت اجتماعی نداشتند. این احساس عدم

ی خود این زنان، این بود که به دلیل افغان بودن، مورد ی آن، به گفتهیک دلیل اصل

اند؛ هم در کوچه و خیابان و هم از طرف تحقیر و خشونت کالمی قرار گرفته

ها پزخانهخانه. یک دلیل دیگر که توسط زنان ساکن در کورهها و صاحبهمسایه

م، احساس امنیت ندارند و ها، برای رفتن به توالت و حمامطرح شد این بود که شب

های مشترک، کمی از عنوان همراه با خود ببرند؛ حمام و توالتحتماً باید یک نفر را به

ها فاصله دارد و در تاریکی شب، این زنان احساس امنیت ندارند که های آناتاق

 تنهایی از حمام و توالت استفاده کنند.به

تماعی این بود که چهار نفر از زنانی ی دیگر در مورد احساس امنیت اجیک نکته

که احساس امنیت اجتماعی داشتند در توضیح این احساس امنیت، عنوان کردند که 

در واقع این احساس امنیت، « ندرت از خانه خارج می شویم و مشکلی نداریم.ما به»

 ناشی از محرومیت آنان از زندگی اجتماعی و به حاشیه رانده شدن آنان است.

 گیرینتیجه

پذیری نتایج این تحقیق در مورد دیگر مهاجران افغان در در مورد میزان تعمیم

ی اول این که قطعاً شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران، باید به دو نکته اشاره کرد. نکته

ی موردبررسی باشد و این مسئله تواند متفاوت از نمونهدر شهرهای مختلف ایران، می

ند برروی رفاه فرهنگی و اجتماعی افغان ها در شهرهای مختلف توای خود مینوبهبه

که تاجایی که به وضعیت اقتصادی اکثریت تر آنی دوم و مهمتاثیرگذار باشد. اما نکته

توان گفت نتایج این تحقیق قابلیت تعمیم به بخش مهاجران افغان مربوط است، می

 زیادی از مهاجران افغان در ایران را دارد.
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خصوص زنان مهاجر افغان، این است که کارگران مهاجر افغان، و به واقعیت

ی کارگر و زحمتکش در جغرافیای ایران، تحت استثماری عنوان بخشی از طبقهبه

کنند. دستمزدهای شدت غیرانسانی زندگی میچندگانه هستند و در شرایطی به

رسی به خدمات ی نامناسب، عدم دستچندین برابر زیر خط فقر، بیکاری، تغذیه

بهداشتی و درمانی، عدم دسترسی به خدمات آموزشی، نداشتن مسکن مناسب، عدم 

دسترسی به امکانات عمومی و تفریحی ازجمله مشکالت اصلی مهاجران افغان در 

ها و ها، توهینایران است. در کنار این مسائل، برخوردهای نژادپرستانه با افغان

های یک زندگی انسانی را دشوارتر کرده است و فرصتتحقیرها، شرایط زندگی آنان را 

غیرقانونی »های کاذب از آنان سلب کرده است. مهاجران افغان در ایران، به بهانه

عنوان شوند و در همان حال، بهاز بسیاری از حقوق شهروندی محروم می« بودن

سسات ها و مؤهای اقتصادی مختلف، و حتی در شرکتنیروی کار ارزان، در بخش

ها مورد استثمار قرار می گیرند. با وجود شرایط دشوار عمومی، ازجمله در شهرداری

دهند که در ایران زندگی مهاجران افغان در ایران، بسیاری از آنان همچنان ترجیح می

های غربی و همچنین ی حضور نظامی دولتزندگی کنند چرا که در نتیجه

خصوص کی از ناامن ترین کشورها برای زندگی، بهبنیادگرایان اسالمی، افغانستان به ی

 برای زنان، تبدیل شده است.

یابی تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی مهاجران افغان در ایران و دست

داری و آنان به یک شرایط انسانی، در گرو مبارزه با مناسبات نابرابر سیستم سرمایه

، «غیرقانونی بودن»و یا « مهاجر بودن»ت. اسهای قومی، نژادی و ملی انواع تبعیض

عنوان تر مهاجران را برای کارفرمایان و همچنین دولت، بهامکان استثمار هرچه بیش

کند. پس برای بهبود وضعیت مهاجران افغان باید ترین کارفرما فراهم میبزرگ

ای قومی، هداری و نیز تبعیضهای این استثمار و نابرابری در مناسبات سرمایهریشه

داری و ضد ملی و نژادی را نشانه گرفت. . همچنین از رهگذر این مبارزات ضدسرمایه

ی مهاجر تغییر گرایی و نژادپرستی است که نگرش عمومی جامعه نسبت به مقولهقوم

ها خواهد کرد و خواهیم توانست حق شهروندی برای مهاجران افغان را به دولت

 تحمیل کنیم.
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های مهاجر ها از وضعیت افغانها و گزارشتر تحلیلکه، در بیشی آخر ایننکته

دست یاد عنوان یک قشر محروم و تهیی کارگر، تنها بهدر ایران، از این بخش از طبقه

ی طبقاتی و اجتماعی شده و قدرت و پتانسیل دخالتگری و مشارکت آنان در مبارزه

های ها و تشکل، سازماننادیده گرفته شده است. الزم است که احزاب سیاسی

ی کارگر بازبینی کنند و کارگری موجود، در رویکرد خود نسبت به این بخش از طبقه

ی کارگر تالش کنند. به یاد داشته باشیم در راستای متشکل کردن این بخش از طبقه

های تحت ی تمامی تودهکه مبارزه برای تغییر وضع موجود، بدون اتحاد و مبارزه

 پذیر نیست.امکاناستثمار 

 1397مرداد 
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 تفصیلی نتایج مصاحبه با زنان مهاجر افغان پیوست: جدول
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 1 35 سال 12 تومان ونیلیم کی بر کارخانهشهیهمسر: ش نفر 3 وعده در ماه  4 وعده در ماه  3

 2 45 سال 10 هزار تومان 800 آشپزهمسر: کمک نفر 5 وعده در ماه  3 وعده در ماه  4

 3 32 سال 5 هزار تومان 500 همسر: کارگر کارواش نفر 4 وعده در ماه  4 وعده در ماه 3

 4 19 سال 2 تومان ونیلیم کی همسر: بنا نفر 5 وعده در ماه  4 وعده در ماه 6

 5 55 سال 25 هزار تومان 500 دو کودک کار نفر 8 وعده در ماه  3 وعده در ماه  4

 6 36 سال 14 هزار تومان 500 همسر: کارگر پارک نفر 4 وعده در ماه  2 وعده در ماه  4

 وعده در ماه  2 وعده در ماه  6
 یزنهمسر و فرزندان : خشت نفر 8

و  ونیلیم کی

 هزار تومان ستیدو
 7 47 سال 15

 8 37 سال 31 هزار تومان 700 یزنزن و شوهر: خشت نفر 6 وعده در ماه  3 وعده در ماه  4

 9 36 سال 13 هزار تومان 800 یزنزن و شوهر: خشت نفر 8 وعده در ماه  2 وعده در ماه 3

 10 40 سال 16 هزار تومان 400 یزنخشت نفر 5 وعده در ماه  1 وعده در ماه 4

 11 30 سال 10 هزار تومان 800 یزنزن و شوهر: خشت نفر 7 وعده در ماه  2 ر ماه وعده د 1

 وعده در ماه  4 وعده در ماه  4
 نفر 8

شوهر و دو تن از فرزندان: 

 یزنخشت
 12 35 سال 7 تومان ونیلیم کی

 وعده در ماه  3 وعده در ماه  4
 یزنزن و شوهر: خشت نفر 6

و صد  ونیلیم کی

 هزار تومان
 13 33 سال 7

 14 32 سال 7 هزار تومان 800 همسر: کارگر کوره نفر 6 وعده در ماه  2 وعده در ماه  4

 15 22 ماه 5 هزار تومان 800 همسر: کارگر ساختمان نفر 5 وعده در ماه 4 وعده در ماه  4

 16 40 سال 30 تومان ونیلیم کی یزنزن و شوهر: خشت نفر 4 وعده در ماه  1 وعده در ماه 4

 17 42 سال 20 هزار تومان 500 همسر: کارگر نفر 5 وعده در ماه  1 وعده در ماه 2

 18 18 سال 20 هزار تومان 450 پدر: کارگر نفر 7 وعده در ماه  2 وعده در ماه  3

 19 46 سال 12 تومان ونیلیم کی همسر و دو پسر: کارگر کوره نفر 6 وعده در ماه  2 وعده در ماه  4
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 20 40 سال 16 هزار تومان 400 همسر: کارگر کارخانه نفر 5 وعده در ماه  1 ر ماهوعده د 6

 وهیم

  خورندینم

 وعده در ماه  1
 21 70 سال 42 هزار تومان 600 یپسر: کارگر فصل نفر 9

 وهیم

  خورندینم

 وعده در ماه  2
 نفر 3

زن و شوهر : کارگر)نظافت 

 ها(خانه
 22 55 سال 30 هزار تومان 200

گوشت  وعده در ماه  2

  خورندینم
 23 35 سال 10 هزار تومان 450 همسر:کارگر کوره نفر 6

 24 20 سال 10 هزار تومان 800 یزنبرادر: خشت نفر 7 وعده در ماه  2 وعده در ماه  3

 وهیم

  خورندینم

 وعده در ماه  3
 25 20 ماه 3 هزار تومان 600 همسر: کارگر ساختمان نفر 3

 26 30 سال 5 هزار تومان 900 همسر: کارگر ساختمان نفر 6 وعده در ماه  2 ر ماه وعده د 4

 27 29 سال 20 هزار تومان 700 همسر: کارگر ساختمان نفر 6 وعده در ماه  3 وعده در ماه  2

دو وعده در 

 ماه

 وعده در ماه  2
 28 45 سال 15 هزار تومان 600 همسر: کارگر نفر 7

 29 27 سال 18 هزار تومان 700 یهمسر: کارگر فصل نفر 5 عده در ماه و 3 وعده در ماه  1

 30 44 سال 30 هزار تومان 600 همسر: کارگر ساختمان نفر 9 وعده در ماه  2 وعده در ماه  1

 وهیم

 خورندینم

گوشت 

  خورندینم
 31 37 سال   7 کاریتمام اعضا خانوار: ب نفر 4

 32 22 سال 2 هزار تومان 700 همسر: کارگر ساختمان نفر 4 وعده در ماه  2 وعده در ماه  3

 ینم وهیم

 خورد

 وعده در ماه 2
 33 60 سال 25 هزار تومان 250 یزنخشت نفر 1

 34 24 ماه 3 هزار تومان 800 همسر: کارگر نفر 2 وعده در ماه  6 وعده در ماه  4

 35 30 سال 7 تومانهزار  700 همسر: کارگر نفر 5 وعده در ماه  5 وعده در ماه  4

 36 46 سال 10 هزار تومان 500 یهمسر: کارگر فصل نفر 7 وعده در ماه 2 وعده در ماه  3

 37 38 سال 15 هزار تومان 600 همسر:کارگر ساختمان نفر 5 وعده در ماه  2 وعده در ماه  3

92 سال 20 هزار تومان 500 یهمسر:خشت زن نفر 3 وعده در ماه  2 وعده در ماه  2  38 

 39 43 سال 15 هزار تومان 600 کودک کار 2 نفر 6 وعده در ماه  2 وعده در ماه  1

 40 30 سال 8 هزار تومان 500 همسر: کارگر ساختمان نفر 5 وعده در ماه  1 وعده در ماه  2

 وهیم

  خورندینم

 وعده در ماه  2
 41 55 سال 20 هزار تومان 700 یزنزن و شوهر: خشت نفر 6

 42 47 سال 16 هزار تومان 500 همسر: کارگر ساختمان نفر 4 وعده در ماه  1 ه در ماه وعد 1
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 43 49 سال 12 هزار تومان 800 همسر و پسر: کارگر نفر 8 وعده در ماه  3 وعده در ماه  2

 44 26 سال 4 هزار تومان 700 همسر: بنا نفر 4 وعده در ماه  3 وعده در ماه 4

 45 54 سال 20 هزار تومان 400 یهمسر: کارگر فصل نفر 5 در ماه  وعده 1 وعده در ماه 2

 وعده در ماه  2 وعده در ماه  3
 نفر 6

 پدر: کارگر

 برادر: دستفروش
 46 20 سال 5 هزار تومان 700

 وعده در ماه  3 وعده در ماه  4
 نفر 7

 همسر:کارگر

 دو کودک کارگر
 47 46 سال 20 هزار تومان 900

 48 53 سال 30 هزار تومان 700 یزنزن و شوهر: خشت نفر 6 وعده در ماه  2 وعده در ماه 4

 49 39 سال 10 هزار تومان 500 همسر: کارگر ساختمان نفر 5 وعده در ماه  2 وعده در ماه 2

 50 21 سال 4 هزار تومان 600 همسر: کارگر ساختمان نفر 3 وعده در ماه  3 وعده در ماه  5

 51 42 سال 20 هزار تومان 800 همسر: بنا نفر 6 ه در ماه وعد 4 وعده در ماه  2

 وهیم

 خورندینم

گوشت 

 خورندینم
 کاریخانوار : ب یتمام اعضا نفر 5

  10 52 51 سال 

 وعده در ماه  3 وعده در ماه  5
 نفر 4

 یشوهر: کارگر فصل

 یزن: نظافت خانگ
 53 33 سال 8 هزار تومان 900

 وهیم

 خورندینم

 ه وعده در ما 4
 54 29 سال 6 هزار تومان 500 همسر: کارگر پارک نفر 3

 55 23 ماه 6 هزار تومان 500 یزنهمسر: خشت نفر 3 وعده در ماه 3 وعده در ماه  3

 56 53 سال 13 تومان ونیلیم کی پسر: کارگر کیهمسر و  نفر 6 وعده در ماه  5 وعده در ماه  4

 57 31 سال 11 هزار تومان 800 سر: کارگر ساختمانهم نفر 5 وعده در ماه  4 وعده در ماه  4

 وهیم

  خورندینم

گوشت 

  خورندینم
 58 43 سال 18 - کاریخانوار: ب یتمام اعضا نفر 4

هر وقت 

 دیایمهمان ب

 وعده در ماه  2
 59 38 سال 10 هزار تومان 450 دو کودک کارگر نفر 5

 60 20 سال 5 هزار تومان 600 ساختمان همسر: کارگر نفر 2 وعده در ماه  4 وعده در ماه  6

 وعده در ماه  4 وعده در ماه  6
 نفر 5

 یزنهمسر: خشت

 یکودک : دستفروش
 61 36 سال 17 هزار تومان 900

 وعده در ماه  5 وعده در ماه  5
 یزنخانوار: خشت یتمام اعضا نفر 6

 صدیو س ونیلیم کی

 هزار تومان
 62 44 سال 20

 63 30 سال 2 هزار تومان 600 همسر: نگهبان ساختمان نفر 3 عده در ماه و 3  وعده در ماه  4

 64 41 ماه 7 هزار تومان 500 یهمسر: کارگر فصل نفر 5 وعده در ماه  3 وعده در ماه  2
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 65 19 سال 7 هزار تومان 600 پدر: دستفروش نفر 6 وعده در ماه  2 وعده در ماه  3

 وهیم

 خورندینم

گوشت 

  خورندینم
 66 33 سال 6 هزار تومان 200 یکارگر: نظافت خانگ نفر 4

 67 18 ماه 4 هزار تومان 800 همسر: کارگر ساختمان نفر 3 وعده در ماه  4 وعده در ماه 4

 68 38 سال 9 هزار تومان 400 یاطیکارگر خ نفر 5 وعده در ماه  1 وعده در ماه  2

 69 28 سال 5 تومان ونیلیم کی یرگر فصلهمسر: کا نفر 5 وعده در ماه  3 وعده در ماه  5

 70 33 سال 15 هزار تومان 800 یزنزن و شوهر: خشت نفر 4 وعده در ماه 2 وعده در ماه 4

 وعده در ماه  3 وعده در ماه  5
 خواهر و دوبرادر : کارگر نفر 3

و پانصد  ونیلیم کی

 هزار تومان
 71 28 سال 28

 وعده در ماه  5 وعده در ماه  6
 دوبرادر: کارگر فرن 4

 صدیو س ونیلیم کی

 هزار تومان
 72 30 سال 27

 وعده در ماه  4 وعده در ماه  8
 نفر 7

خانوار: کارگر و  یتمام اعضا

 فروشنده
 73 23 سال 17 تومان ونیلیم 3

 74 60 سال 15 هزار تومان 800 تمام اعضا خانوار: کارگر نفر 3 وعده در ماه  4 وعده در ماه 4

 75 25 سال 6 هزار تومان 800 یزنزن و شوهر: خشت نفر 4 وعده در ماه  1 ر ماهوعده د 4

 وعده در ماه  3 وعده در ماه  3
 نفر 5

 پسر: کارگر

 همسر: دستفروش
 76 52 سال 30 هزار تومان 950

 وعده در ماه  1 وعده در ماه 2
 نفر 10

 شوهر: کارگر

 یزن: کارگر جوراب باف
05 سال 6 تومان ونیلیم کی  77 

 78 23 سال 3 هزار تومان 800 همسر: کارگر ساختمان نفر 4 وعده در ماه  3 وعده در ماه  2

 79 21 سال 6 هزار تومان 700 پدر: کارگر ساختمان نفر 7 وعده در ماه  1 وعده در ماه  1

 80 19 سال 4 هزار تومان 800 پدر: کارگر نفر 5 وعده در ماه  2 وعده در ماه  3

 وعده در ماه  3 ر ماه وعده د 4
 نفر 5

 شوهر: کارگر کوره

 وهیم یزن: بسته بند
 81 45 سال 17 هزار تومان 800

 82 48 سال 30 هزار تومان 600 یهمسر: کارگر فصل نفر 4 وعده در ماه  3 وعده در ماه  3

 83 50 سال 13 هزار تومان 800 دو پسر: کارگر نفر 6 وعده در ماه  3 وعده در ماه  2

 84 26 سال 8 هزار تومان 500 همسر: کارگر نفر 3 وعده در ماه  3 وعده در ماه  4

 وهیم

 خورندینم

 وعده در ماه  2
 85 30 سال 15 هزار تومان 400 همسر: دستفروش نفر 5

گوشت  وعده در ماه  2

  خورندینم
 86 39 سال 12 هزار تومان 300 دو کودک کارگر نفر 6
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 87 60 سال 30 هزار تومان 700 پسر: کارگر ساختمان نفر 5 ر ماه وعده د 2 وعده در ماه  4

 وهیم

 خورندینم

گوشت 

 خورندینم
 88 35 سال   11 کاریتمام اعضا خانوار : ب نفر 6

 89 55 سال 30 هزار تومان 800 دو پسر: کارگر نفر 5 وعده در ماه  3 وعده در ماه  6

 90 41 سال 10 هزار تومان 500 : کارگرهمسر نفر 5 وعده در ماه  2 وعده در ماه  2
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« ها را به خاطر بسپارید.تاریخ»کند: راهنمای تورمان، تأکید می، اَنگِل

 1898کند تا در خاطرمان بماند: شمرد و بارها تکرارشان میهاشان را برمیترینمهم

)انقالب  1958ی کاسترو به پادگان مونکادو(، )حمله 1952)استقالل کوبا از اسپانیا(، 

چه اتفاقی افتاد؟  1898یادتان ماند؟ »پرسد: کوبا(. مدتی بعد مثل یک معلم از ما می

چه شد؟ برای یک راهنمای تور کمی عجیب و بسیار جالب است که تا این حد  1952

 آگاهی تاریخی داشته باشد.
قد است؛ شکم برد؛ نسبتاً کوتاهسالی به سر میاننشینی است. در اواخر میآدم دل

ی گرمی با غذا و رام )عرق نیشکر( ای دارد و از وجناتش پیداست که رابطهبرآمده

سازد و یکی از ی الکلی قوی که بخشی از هویت و تاریخ کوبا را میدارد؛ نوعی نوشابه

جا آغاز ها از همینالفاندیشم. اختهای مهم آن است. ناخودآگاه به ایران میجاذبه

 شود.تر میتدریج عمیقشود و بهمی

از سرزمین »بار گفته بود: گیر است. ظاهرًا کریستف کلمب یکزیبایی کوبا نفس

شناسی و ی انساناگر نبود کنفرانس ساالنه« کوبا زیباتر هرگز چشم بشر ندیده است.

ها و البته بتوانم زیبایی سخاوتِ دوستی که مرا به این سفر مهمان کرد، بعید بود

های این جهاِن کارائیبیِ محصور در سوسیالیسمی فرسوده را از نزدیک تجربه زشتی

 کنم.

برای این که ذهنم را سامان بدهم، سعی کردم چند سؤال را طرح کنم و تا حد 

ممکن به آنها پاسخ دهم: انقالب برای کوباییان امروز چه معنایی دارد؟ آیا آنها از 

آورد ترین دستشان زنده است یا مرده؟ بزرگاند؟ آیا انقالبشان خوشحالبانقال

های جدید در مورد انقالب و وضع امروزیِ خود چه انقالب برای آنها چه بوده؟ نسل

 اند؟آوردها کدامترین دستکنند؟ برای یک ناظر بیرونی، بزرگفکر می

توانم به بسیاری از این رو نمیهیچمرور متوجه شدم که با چند روز اقامت بهبه

ها پاسخ بدهم. نه تنها زمان کافی برای مطالعه و مشاهده وجود ندارد، بلکه پرسش

کردم. اما ندانستن زبان اسپانیایی هم مانع بزرگی است. باید به مشاهداتم اکتفا می

ل جا مزایای خودش را دارد. وقتی در پاسخ به این پرسش که اهبودن در اینایرانی

 جابه که بود مشخص شانقیافه از. کردندمی مکث کمی اول ایران، گفتیممی کجایی 
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گفتند: آوردند و با لحنی کشدار میکردم، ناگهان به یاد میند. دوباره تکرار میانیاورده

. ندارند ما به ایعالقه آنها داریم، عالقه آنها به ما که قدرآن بود معلوم. ایرااااان …آها

 اروپایی یا آمریکایی فهمیدندمی وقتی که داشت را حسن این کوبا در بودنیایران

 شدند.تر میکردند و خودمانیکی بیشتری مینزدی احساس نیستی،

؛ کتابی که وقتی جنگ شکر در کوباخوانیِ وقتی برگشتم، شروع کردم به دوباره

موضوع کتاب و  خصوص گوارا،هفده هجده ساله بودم نویسنده، قهرمانان کتاب به

هایی بودند البته همسفر تقریباً نامرئی ولی جذاب سارتر یعنی سیمون دوبووار، انگیزه

هایی از کتاب را دانم آن زمان چه بخششدند نتوانم زمینش بگذارم. نمیکه باعث می

گذاری کرده بودم، چون کتاب را پس از یک سخنرانی هیجانی و مفصل در باب عالمت

دوستی هدیه دادم و تأکید کردم که حتی اگر یک روز از عمرش باقی  اهمیت آن، به

اش، های کهنهها در جستجوی نسخهمانده، آن را بخواند. پس از آن هم تا مدت

توانستم کردم و هر تعداد که میهای میدان انقالب را زیرورو میدوم فروشیدست

 دادم.می خریدم و به دیگر دوستانم هدیهمی

نمود و پس از سفر به کوبا دوباره آن را در دست گرفتم، کاماًل غریبه می اما وقتی

چه پیشتر خوانده بودم، نداشت. شک کردم که نکند در آن زمان شباهتی به آن

ی دیگری را خوانده بودم. اما نه! خودش بود. فقط من دیگر همان آدم نبودم. نسخه

ی سارتر ای از نوشتهشد با کمتر جملهها و تحول در افکارم باعث میتجارب این سال

های انقالبیون و خوابیخود را موافق بیابم. توصیفات او در مورد شرح بی

آمد. همچنین متوجه شدم که شان، ماچویی، مملّ و مطول به نظر میگذاشتنریش

ها را هم مغفول گذاشته است. البته سارتر در این کتاب عمیقاً تحت بسیاری از جنبه

ی کاسترو و گوارا قرار دارد و صفحات زیادی را به شرح جزئیات رفتاری و ر جاذبهتأثی

شوند و بسیار اول محسوب میدهد که هنوز هم دستظاهری این دو اختصاص می

 اند.خواندنی

ی آن که یکی از در زمان خود کامالً بدیع بود، زیرا نویسنده جنگ شکر در کوبا

خود بود، به نوشتن در باب انقالب در یک کشور جهان ی ی زمانهترین فالسفهمطرح

ی اروپایی سازگاری نداشت. نشینی فلسفهسومی پرداخته بود؛ کاری که با برج عاج

ی انقالب ایران ادامه یافت که های فوکو دربارههمین رویه حدود دو دهه بعد با نوشته
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گری جهان ز انقالبیی اشتراک هر دو ستایش امنتقدان زیادی هم پیدا کرد. نقطه

ی سوسیالیسم تا حد زیادی از بین رفته بود. سومی است. البته تا زمان فوکو جاذبه

« معنویت سیاسی»یافت که برای او جذابیت انقالب ایران در آن چیزی نمود می

 نامیدش.

توجهی است. از جمله سارتر در دارای فرازهای بعضاً جالب جنگ شکر در کوبا

های پایتخت شدم. من و ی خیاباندر جستجوی انقالب روانه» نویسد:جایی می

چیز عوض جا پرسه زدیم، اما دیدم که هیچها راه پیمودیم، همهسیمون دوبووار ساعت

دارد. در مجموع، انقالب این جمالت از یک شکاکیت عمیق پرده برمی« نشده است.

-د که در کاسترو و یارانش، چهیابمآبانه تقلیل میبرای سارتر به نوعی مائوئیسم یاغی

ِیم فوگوس خوریاران با آن کاله مکزیکی بزرگ و ای و کامیلو سیگوارای افسانه

 ای بزرگ بر آن نقش بسته، متجلی شده است.ی التینیِ جذاب که خندهچهره

 انقالب شکرین

کرده.  جا کسی که به رام )عرق نیشکر( احترام نگذارد، گویی به کوبا توهیناین

ی تاریخ تلخ ی نیشکر بازگوکنندهتلخی با شکر درآمیخته است. اگر ساقهاریخ کوبا بهت

شود. انقالب آور آن را یادآور میانگیز این سرزمین است؛ عرق نیشکر روی شادیو غم

به خاطر شکر شروع شد، اما فقط با رام ممکن بود. اَنگِل از همان ابتدا سعی کرد به ما 

نی انقالب و مبارزه با استعمار و این هر دو عمیقاً با شکر و عرق بفهماند که کوبا یع

های شان گرفت. حتی معماری فضا و پیشینهشود نادیدهاند. پس نمینیشکر درآمیخته

جا هنوز هم همگی ای که فیدل )اینخانوادگی هم مؤید این درآمیختگی است: خانه

ی خود را پس از تسخیر شهر در خوانند.( نخستین نطق عموماو را به نام کوچک می

ی والسکز در ضلع دیگر میدانِ سِسپِدِس قرار تر از خانهطرفآن ایراد کرد، کمی آن

هایی است که استعمارگران اسپانیایی با ورود به کوبا دارد که یکی از نخستین خانه

« دیباکار»ی باکاردی قرار دارد. تر هم موزهطرفساختند. کمی آن 15آن را در قرن 

ی معروفی است که هم نقش پررنگی در مبارزه بر ضد استعمار اسپانیا ایفا نام خانواده

ی بهترین عرق نیشکرِ تولیدشده در کوبا بودند. اما پس از کردند و هم مالک کارخانه
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شان مصادره شد. نام باکاردی را نیز از روی رام معروف حذف کردند. انقالب، اموال

همت یکی از اعضای  ها پیش از انقالب کوبا بهاین خانواده که سالی حال، موزهاینبا

کند. کاسترو، آن تأسیس شده، همچنان پابرجاست. اَنگِل نیز با افتخار از آنها یاد می

اند. درست مثل انقالب، مبارزه با استعمار )اسپانیا( و عرق والسکِز و باکاردی همسایه

 نیشکر.

انقالب کوبا را در امتداد مبارزات ضداستعماری  متوجه شدم که انگل سعی دارد

کرد، بالفاصله نام خوزه مارتی هم به میان بنشاند. هر کجا از انقالب کوبا یاد می

آمد؛ رهبر فکری انقالب کوبا بر ضد اسپانیا. در روایت او، آمریکا در ابتدا متحد کوبا می

ورد، اما بعد خود به جای او بود و استعمار اسپانیا را در نبردی سهمگین از پا درآ

بایست شکر تولید کند و به نشست و استعمار به نحو دیگری احیا شد. باز هم کوبا می

 ثمن بخس به اربابان تازه بفروشد.

دید. ی ضداستعماری میاما تنها اَنگِل نبود که انقالب کوبا را در تداوم مبارزه

ی مبارزات ضداستعماری است؛ این ادامه 1958چیز حاکی از آن است که انقالب همه

راندن اسپانیا آن بود که این کشور راندن استعمار آمریکا. هدف از بیرونبار برای عقب

های مدنی و آموزش و ی پیشرفته با آزادیی کشاورزی به یک جامعهاز یک جامعه

همین رو بهداشت و اشتغال تبدیل شود. اتحاد با آمریکا برای مبارزه با اسپانیا نیز از 

ای به قانون اساسی ضمیمه شد که صورت گرفت. اما پس از آزادسازی کوبا، اصالحیه

های داد در صورت بروز آشوب به جزیره بازگردند. زیباییبه ناجیانِ یانکی اجازه می

آید. اند و در هیچ کجای جهان، نیشکر چنین آسان به دست نمیکنندهجزیره خیره

یش را در اختیار گردشگران هاکوبا شکر تولید کند و زیباییخواست آمریکا آن بود که 

کند که از جزیره دیدن کرده، ارقامی ارائه می 1960آمریکایی قرار دهد. سارتر که در 

 1958قرن گذشت تا کوبا نهایتاً با انقالب نیم [1] اند.ی استعماریگر این رابطهبیان

ای بسیار گزاف به پرسش بگیرد. برای آمریکا کوبا بتواند این رابطه را البته به هزینه

مد که مطیع و آرام بود و حال، ناگهان به طور آای زیبا و جذاب به حساب میمعشوقه

 شد.باورنکردنی سر به طغیان برداشته بود. باید مجازات می

قرن تحریم اقتصادی کوبا را از پای درآورده. واقعیت عریان این است که نیم

ها چیز زیادی برای خوردن وجود ندارد. اند. در مغازهتغذیهبسیاری از مردم دچار سوء

https://pecritique.com/2018/06/23/%d8%b1%d9%82%d8%b5-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c/#_ftn1
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ها به طرز مفرطی ها و گربهاندک و میوه و سبزی تقریباً نایاب است و سگپروتئین 

 الغرند. معلوم است که غذای چندانی برای خوردن ندارند.

شود. اما چنین چوبی را هم بکارید، سبز میجا اگر تکهنویسد: اینسارتر می

پاپایا، موز،  انبه، -ایها و سبزیجات حارهتوان میوهجا تنها مینیست. در خاک این

راحتی در آن بادمجان و سبزی و لوبیا شود بهعمل آورد. نمی -قهوه و البته نیشکر

ی ماجرا نیست. ً ای نیاز است. اما این هم همهکاشت. برای این کار به کشت گلخانه

ترین حامی اقتصادی خود را از دست داد کوبا پس از فروپاشی اتحاد شوروی اصلی

خرید و، در م شکر کوبا توسط آمریکا آن را به قیمت جهانی می)شوروی پس از تحری

جا کرد( ناگهان بسیاری از محصوالت نایاب شد. اینعوض، مایحتاج کوبا را تأمین می

بود که مردم تصمیم گرفتند با کاشت محصوالت کشاورزی با این وضعیت مقابله 

ا وضعیت کنونی جور ی وفوری در پی این اقدام جمعی پدید آمد که بکنند. دوره

 آید.درنمی

رسد این کمبود، سوای مسائل فوق، ریشه در ضعف خالقیت و به نظر می

خورد. در این مورد باید های دیگر نیز عمیقاً به چشم میسازماندهی دارد که در زمینه

ی زهرآگین و دردناکِ خدایگانی و بندگانی را جدی گرفت: به علت ضعف رابطه

علمی و فکری و کمبود خالقیت و توانْ اسارت جایش را به رهایی ی اقتصادی، بنیه

 شود.دهد، بلکه عموماً با اسارتی دیگر جایگزین مینمی

بین بود، در این مورد ابراز تردید حتی سارتر هم که بیشتر اوقات به کوبا خوش

داد ماندگی نباید به طور ساده رشد پایین اقتصاد ملی، قلمعقب»نویسد: کند. میمی

های بزرگی که مانده و دولتای است که بین کشور عقبی پیچیدهشود. این رابطه

 زنجیرهای از چون  مستعمرهاند، وجود دارد. کشور نیمهماندگی او شدهباعث عقب

 قدیم خشمناک ارباب برابر در را خود تنگدستی، و فقر میان در یابد، رهایی گران

 «.گذارد گردن وابستگی به باز یا آید ونبیر درنگبی باید یا. یابدبازمی
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 کارائیب

شناسی را نه در هاوانا که ی انساندهندگان، خوشبختانه، کنفرانس ساالنهسازمان

در سانتیاگو برگزار کردند؛ با این ایده که کسی گمان نبرد که کوبا یعنی هاوانا. زیرا 

 تفاوت میان سانتیاگو و هاوانا زیاد است.

 870ی است رو به کارائیب؛ واقع در سر شرقیِ جزیره با حدود سانتیاگو بندر

کیلومتر فاصله با هاوانا که در منتهاالیه غربیِ جزیره واقع شده. کارائیب برگرفته از 

ها که تقریباً نیمی از جهان آن روز را فتح کرده است. عرب« غرائب»ی عربیِ واژه

 امروزه. بود رموز و اسرار از پر و بیگانه شانبرای چون خواندندش، نام این به بودند، 

 «.دریای غریبه»خوانند: می Mar Caribeا به زبان اسپانیایی ر آن نیز

 بسیاری درِ. بسیار هایسرپایینی و سرباالیی با سانتیاگو بر فراز کارائیب قرار دارد 

 هاوانا اب قیاس در جااین. رسدمی گوش به آن از موسیقی صدای و است باز هاخانه از

ایران است،  70ی سانتیاگو در اوایل دهه بگویم باید مقایسه برای. است دیگر عالَمی

جا نه ها بسیارند. در اینبرد. اما تفاوتایران به سر می 90ی که هاوانا در دههحالیدر

از شتاب و ولع برای غارت و چپاول اثری هست؛ نه از تخریب محیط زیست و حس 

جا دهد. اما در اینی. کوبا دارد با احتیاط و آهسته خود را تغییر میفروپاشِی اجتماع

شود. طبعًا دقت محاسبه میآمدهای آن بهشده است و پیغایت حسابهر گامی به

گری و آزمون و خطاهای زدگی، تاراج اموال عمومی، هیئتیبرای ما که به شتاب

 و حزم، ستودنی است. ایم، این احتیاطدائمی مقامات در ایران عادت کرده

ماندگی تکنولوژیک آزاردهنده که عقباثرات این رویه کامالً مشهود است. بااین

محیطی دور مانده است. است، اما کوبا از اثرات مخرب آن نیز از نظر فرهنگی و زیست

در مجموع، انسجام اجتماعی قوی باعث مقاومت این کشور در برابر فشارهای بیرونی 

 لی از جمله فقرِ فراگیر شده است.و مشکالت داخ

جا و همیشه به ی ایران و کوبا وجود دارد که همهیک اختالف بزرگ میان جامعه

ناپذیِر زندگی روزمره است. جا موسیقی، شادی و رقص بخش جداییآید: اینچشم می

ا اند و به خوشحالیِ آنهجا مقامات، مردم را از شادی محروم نکردهبرخالف ایران، این

کنند. اگر قرار به عدالت توزیعی است، شادی هم باید تقسیم شود. حسادت نمی

ی جالبی را از شناسد. سارتر نمونهشادی و تفریح اصالً فقیر و غنی یا زن و مرد نمی
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شمرد که اختالف بزرگی را میان جو انقالبی در برخورد کاسترو با فقدان تفریح می

 گرایی حکایت دارد:برتری آشکار سوسیالیسم بر اسالمدهد و از ایران و کوبا نشان می

جا کرد، جلو رفته بود، باز و خالی بود. در آنای: تا چشم کار مییک پالژ توده»

شد. کارکنان هم سه نفر بودند. کسی دیده نمی« جهانگردی کوبا»جز کارکنان کانون 

یگری پشت پیشخوانِ بود و د« هاکابین»ها سرپرست دو زن و یک مرد. یکی از خانم

داشتند که چشم به راه ان قاطع اظهار میایم با سه هر …کردآبدار کار می

« زیادند؟»پرسد:[ آیند. ]کاسترو میجا میاند که حتماً همین امروز به اینکارگرانی

ها چیز حتی حولهکاسترو اندکی در هم رفت. به وارسیِ همه« چند نفری هستند.»

آخر، به ما ما هم نشان داد. اما این طرز رسیدگیِ او بود. دست پرداخت. آنها را به

لیموناد تعارف کرد. هنوز لبش را در جام فرونبرده، آن را زمین گذاشت و با صدای 

خورد، باز ساکت ماند. خشم خود را فرومیو با دهان نیمه« ولرم است»محکمی گفت: 

اگر ما وسایل آسایش »ای است. دیشهاما در هم رفته بود. ناگهان دریافتم که در چه ان

 «کشاند؟!جا میو خوشیِ کارگران را فراهم نکنیم، پس چه لذتی آنها را به این

باری که در مورد پالژ و دریا و شنا در ایران پس از انقالب ی تاریخ مصیبتهمه

یسم ام: چرا سوسیالزند. ناچار از مقایسهتلخی بر ذهنم چنبره میایم، بهتجربه کرده

مردم را از شادی و تفریحات دریایی محروم نکرده؟ اما سؤالم از اساس اشتباه است. 

ویژه تفریحات دریایی محرومیم؟ چرا بهتر است بپرسم: چرا ما در ایران از شادی و به

توانم خودم را قانع کنم. کاوم نمینباید بتوانیم از دریا لذت ببریم؟ هر قدر ذهنم را می

رغم فقر اقتصادی و محرومیت شدید، شادی را از خود دریغ که به دیدن این جامعه

کوری نسبت  رساند که ضدیت با شادی را باید به حسادتنکرده، مرا به این نتیجه می

گرایی آرمان اسالم»گویم: دهد. با خودم میداد که از دیدن شادی دیگران دست می

هم که برای اثبات حقانیت « جیهاتیتو»گیرد. ندارد، بلکه از حسادت و نخوت نیرو می

کنند، بر همین احساسات و شهوات ضدعقالنی استوار ارائه می« دینی»باورهای 

 «است.

های خارجی بود. امروز در رژیم باتیستا دریا تنها متعلق به طبقات باال و توریست

ها از دریا متعلق به همه است. در ایران پیش از انقالب هم سهم طبقات باال و توریست
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دریا بیشتر بود. اما پس از انقالب با قراردادن چادرهای بزرگ و زشت، عمالً امکان 

ویژه از زنان دریغ کردند. در کوبا نه فقط دریا، بلکه دسترسی به دریا و لذت از آن را به

وفور و برای همگان در دسترس است. جاز کوبایی، موسیقی موسیقی و هنر نیز به

ذهبی، غربی، و حتی عربی. کالس موسیقی همچون دیگر التینی، موسیقیِ م

توانند با ها هم میهای هنری آزاد است و در دسترس همه. فقیرترین آدمکالس

ها به طور موقت فقر و بدبختی را به فراموشی بسپارند. مبهوت شرکت در این کالس

 …ایمشده

 به عصبانیت با را رمافکا دارم …« اگر انقالب این است، پس انقالب ما چه بود؟!»

ای حاکی از تفاهم کرد و این حال شده است، خنده متوجه که دوستم. آورممی زبان

ی بار خطاب به کسی که الههی درخشانِ اِما گلدمن را یادآور شد که یکاین جمله

ی کافی متین و اش به رقص و سرخوشی، به اندازهانقالب و شورش را به خاطر عالقه

برای « خواهم.تان را نمیاگر نتوانم برقصم، انقالب»بی ندانسته بود، گفت: موقر و انقال

دانم نظر اِمای سرخ در مورد انقالب معنا بود. نمیاِما گلدمن انقالب بدون رقص بی

کرد؛ حتی امروز. اما تردید ندارم که با انقالب بود. به نظرم تأییدش میکوبا چه می

 …شدایران همراه نمی

قدر نقاشی و اثر هنری ام و آنقدر جازِ کارائیبی گوش دادهچند روز آندر عرض 

شود. وفور یافت میکند. اما فقر و بیکاری هم بهام که برای عمری کفایت میدیده

های های تنگ و باریک، طاقیکوچه -هاها و خیابانحتی سبک معمارِی التینِی خانه

ها عی که بیننده را از دیدزدن درون خانههای مرتفبلند، سرسراهای تاریک و پنجره

کردن فقر غایت زیبا و اسرارآمیز است، اما قادر به پنهانهرچند به -کندمحروم می

توان دید. نیز زنان ها میجا در گوشه و کنار خیابانهای فقیرِ افتاده را همهنیست. آدم

 کنند.فروشی امرار معاش میفقیری را که از رهگذرِ تن

بریم، یکی از محالت فقیرنشین شهر سانتیاگو ای که ما در آن به سر میمحله

نواز از غایت زیبا بود، با ترکیبی چشمای بهاست. این هتل کوچک که زمانی خانه

های ها آن را با خود به کوبا آوردند. پنجرهمعماری التینی و اُموی که اسپانیایی

های بلند و و کنار، طاقی در گوشهای شده با نقوش زیبا، گیاهان حارهنقاشی

راست به بناها و حال و هوای شرقی های شرقی آدم را یکها و فوارهحوضچه
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 که زمانی ویژهبه  کشاند. اما این ترکیب با فضای بیرون تناقض شدیدی دارد.می

 بدرنگی بزرگ دود و کندمی عبور باریک و تنگ هایخیابان و هاکوچه این از ماشینی

ته در کوبا به علت کمبود الب. نیست آن تنفس از گریزی که دهدمی بیرون گزوزشا از

های اقتصادی، اتوموبیل اندک است. طبعاً از ترافیک هم سوخت، گرانی و تحریم

و  40های های آمریکایی بازمانده از دههها شورولتخبری نیست. بسیاری از اتوموبیل

اند. های توریستی کشور تبدیل شدهیتاند که حال به یکی از جذابمیالدی 50

جایی مسافر ها را به صورت ریکشا درآورده و از آنها برای جابهفقیرترها دوچرخه

 کنند.استفاده می

ها سانتیاگو به طرزی باورنکردنی به انقالب وفادار مانده است. در بسیاری از مغازه

ویر فیدل با جمالتی که در جای شهر، تصگوارا بر در و دیوار است و در جایعکس چه

کند. دلیل این وفاداری فقط این مورد مردم سانتیاگو به زبان آورده، خودنمایی می

ترین آنها این که نیست که انقالب از سانتیاگو آغاز شده. دالیل دیگری هم دارد. مهم

 توزیع ترعادالنه نسبتاً فقر. نیست عمیق -ایران یاندازه به –جا شکاف طبقاتی در این

رند، اما از تضادی که در ایران کاماًل ثروتمندت برخی و فقیرتر برخی کهبااین و شده

زند، خبری نیست. اَنگل ما را به تماشای ویالهای محسوس است و توی ذوق می

ی آنها را به طبقات مرفه در اطراف سانتیاگو برد. با کمال حیرت دیدیم که همه

: مدرسه، بیمارستان، درمانگاه، کالس موسیقی، اندهای عمومی تبدیل کردهمکان

 این سال 60 از بعد …اجتماعات محلی و  گالری نقاشی، آموزشگاه هنر، سالن

 مالکان تصرف به هازمین ایران، برخالف. است مردم عموم به متعلق همچنان هامکان

 .برممی پی انقالب به وفاداری راز به تدریجبه. است درنیامده جدید

 بردگان بندر

جا حدود چهارصد سال سانتیاگو هنوز هم زخم استعمار را بر چهره دارد. این

ها برای تسلط کامل بر شرق و جنوب کارائیب برای تأمین مرکز استقرار اسپانیایی

شد. تجارت برده، قهوه، و نیشکر و مقابله با دزدان دریایی انگلیسی محسوب می

گرفتند. بردگان و ساکنان بومی ن بندر پهلو میهای حمل برده از آفریقا در ایکشتی
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هایی از ی مکانجا نیز مثل همهمردند. اینجزیره بعد از مدتی به علت کار سخت می

گیر است. گویی ردّ دردها و زجرهای عمیق آدمیان بر آن مهر و این دست، سخت دل

حس را یک ها هم قادر به زدودنش نیست. این ها و سدهموم شده. حتی مرور سال

( در سنگال تجربه کرده بودم. Goreی گُری )دهه پیش برای نخستین بار در جزیره

آور از نزدیک لمس کردم. چنان تأثیرگذار داری را به طرزی شوکجا بود که بردهآن

ترین بنادر آفریقا بود توانستم راحت بخوابم. گُری یکی از مهمبود که تا چند روز نمی

کردند. در یها برده به آمریکا استفاده مآن برای تجارت میلیونها از که فرانسوی

بودند که  ها ساختهداری بردههای مخوف و تاریکی را که برای نگهبندرگاه آن، سلول

داری درآمده است. حتی دیدن آن ی بردهتا به امروز حفظ شده و به صورت موزه

دهنده است. آن صحنه همراه شد با دیدن ابزار و های خالی نیز سخت تکانسلول

گرفت. کردن و کشتن بردگان مورد استفاده قرار میامادواتی که برای شکنجه، ر

 ام تحمل نکرد و حال تهوع بهم دست داد.معده

ها و ابزار و ادوات خبری نیست، اما همان حال و هوا جا در بندرگاه از آن سلولاین

شود و باز هم همان ای غلیظ از این تأثرات وارد خونم میرا دارد. بوی تند دریا با رگه

جا کند. شاید از همین رو اینام را زیرورو میهوع، البته با شدت کمتری، معدهحال ت

ی جمعیِ بشری به مکانی تفریحی تبدیل نشده است. چیزی غریب از جنس خاطره

شود. در این شهر انگار تاریخ در کمینِ زمان زند، مانع میکه به ناخودآگاه ضربه می

بد و با خود به عقب ببرد. گویی اشباح تواند آن را بفرینشسته و هر زمان می

زنند و در جستجوی راهی برای استعمارگران اسپانیایی همین دوروبر پرسه می

ای جز جهش به آینده اند. برای رهایی از کمین تاریخ، چارهبازگشت به این جهان

ی نماید. بندرِ کارائیبی، از گذشتهنیست؛ کاری که سانتیاگو در آن سخت ناتوان می

استعماری جدا شده، اما گویی میان گذشته و اکنون، جایی در زماِن ناشناخته، بیرون 

 از تاریخ، معلق مانده؛ مخمور ولی آرزومند؛ خواهنده، اما ناتوان.

 میدان انقالب

ی داس گامی است به سوی دموکراسیِ کار. ژان پل سارتر، جنگ شکر هر ضربه
 در کوبا
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اما انگار این شهرْ پشت به میدان انقالب دارد و رو به  انقالب از سانتیاگو آغاز شد،

کارائیب. میدان انقالب سانتیاگو هیچ شباهتی به میدان انقالب تهران یا دیگر 

توان ی بزرگی شبیه است که در آن میجا بیشتر به محوطهشهرهای ایران ندارد. این

گروه رولینگ استونز در  های بزرگ برگزار کرد. تا یادم نرفته بگویم که اخیراًکنسرت

ای رخ داده است. یادماندنی. آری، در کوبا چنین معجزهاند بهای اجرا کردهکوبا برنامه

شود ها پیش این خبر را شنیدم، آن آرزوی قدیمی در من زنده شد: آیا میوقتی ماه

 روزی راجر واترز را در میدان آزادی تهران در حال برگزاری کنسرت ببینم؟

جا انقالب سانتیاگو شباهتی به میادین انقالب در خاورمیانه ندارد. اما اینمیدان 

گوید. نخستین نیز همچون سایر میادین انقالب، سرشت و سرنوشت انقالب را بازمی

ی چشمگیر آن تعداد زیادی داس نیشکرِ تهدیدآمیز و مخوف است که انگار از منظره

ته نماد انقالبی است که خوانند. ماچهمی« هتماچه»ها را اند. این داسزمین روییده

 برای شکر صورت گرفت.

ی باشکوه و بزرگ آنتونیو ماسِئو سوار بر اسب قرار دارد. تر، مجسمهطرفکمی آن

ماسئو یکی از فرماندهان مشهور و بسیار مورد احترامِ ارتش کوبا در نبردهای 

های ی ماسئو و داسسمهکشته شد. مج 1896ضداستعماری با اسپانیا بود که در 

اند؛ طوری که هر ناظر ای بس نمادین دادهروییده از زمین، به میدان انقالب جلوه

تواند بفهمد که به رویدادهای تاریخی مهمی اشاره معمولی هم با دیدن آنها می

زدایی شده است؛ درست مثل کنند. در مقایسه، میدان انقالب در تهران تاریخمی

 اند.گرایی بودهیی که در معرض هجوم اسالمهای پدیدههمه

پشت اندر پشت این مردم جز داس سیاهی که بر کمر دارند، »نویسد: سارتر می

نوایی اند، گرسنگی و بیاند. تنها ماتَرَکی که برای آنها گذاشتههرگز مالک چیزی نبوده

ه داس این ک اندآن گویای زمین از روییده هایتیغ این اما «…و بیماری بود و بس

بار نه برای دروکردن نیشکر، که برای دفاع از خود زمین است؛ سرزمین کوبا مثل 

 هایش را بیرون داده است.تیغی، تیغجوجه

شد، دفاع از زمین یک شعار توخالی نیست. باید به وضع محرومان رسیدگی می

سان نوگرنه چه کسی قرار بود از این کشور در مقابل تهدیدات دفاع کند؟ بدی
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کردن برِ مبارزه با فقر و گرسنگی آغاز شد که اشتراکیی گسترده و بسیار زمانبرنامه

های کشاورزی، بازنویسی قانون اصالحات ارضی، یافتن شرکای جدید در زمین

 گرفت.المللی و جز آنها را دربرمیبازارهای بین

در مجموع، امروز نتیجه ماند یا شکست خورد. برخی از آنها نتیجه داد. برخی بی

وضع گرسنگان از قبل بهتر شده، اما فقر و گرسنگی از میان نرفته است. شبح فقر 

 هنوز هم بر فراز سر این ملت در پرواز است.

های نظیر بوده است و بدترین دورهاما پیشرفت کوبا در بهداشت در جهان کم

نی از نظام همگانی نشیتحریم اقتصادی و گرسنگی هم نتوانسته این کشور را به عقب

ترین پزشکی و بهداشت وادارد. این کشور اکنون از نظر بهداشتی یکی از پیشرفته

ی شود. کوبا دارای یک نظام سالمت ملی است که همهکشورهای جهان محسوب می

دهد. دولت مسئول سالمت شهروندان است و حتی در زمان شهروندان را پوشش می

جا ها و خدمات بهداشتیِ عمومی نکاست. در اینمایتها نیز از حگرفتن تحریمشدت

ی مراکز بهداشتی، بیماران را هیچ بیمارستان یا کلینیک خصوصی وجود ندارد و کلیه

 کنند.رایگان معالجه می

پزشکی و بهداشت رایگان از نخستین اهداف دولت انقالبی بود که آن را به اجرا 

ی که در اوایل دههسان، درحالیبدینگذاشت و تاکنون به آن متعهد بوده است. 

-ی سوم را در جهان داشت، اکنون یکی از پاییننرخ مرگ و میر نوزادان رتبه 1960

گوارای معروف که در اوایل ها را در بین کشورهای آمریکای التین دارد. چهترین رقم

ی رائهرا ایجاد کرد که هدف از آن ا« پزشکیِ انقالبی»انقالب، وزیر اقتصاد بود، 

خدمات بهداشتی رایگان به تعداد هر چه بیشتری از شهروندان بود. این در حالی 

است که در آن اوایل پزشکانِ بسیاری کشور را ترک کردند و کشور عمالً با کمبود 

ها را در تدریج یکی از باالترین رتبهگریبان شد. اما کوبا توانست بهبهپزشک دست

، کوبا نخستین کشور آمریکای التین بود 1965ورد. در ی بهداشت به دست بیازمینه

برادر »که سقط جنین در آن قانونی شد. از این جنبه، کوبا تفاوت بزرگی را حتی با 

های اول، به نمایش گذاشت که در آن سقط جنین بعد از گذر از سال« تربزرگ

 آمد.غیرقانونی شد و عملی ضدانقالبی به شمار می
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ی مبارزه با سال است. کوبا در زمینه 80این کشور حدود  امید به زندگی در

آوردهای چشمگیری داشته است. این کشور هایی همچون ایدز نیز دستبیماریی

ی مبارزه با ایدز، آزمایش ایدز را برای بسیاری از شهروندان اجباری کرد. البته شیوه

ا برای تماس با بیرون، یعنی محصورکردن بیماران مبتال به ایدز و عدم اجازه به آنه

انتقادهای زیادی را به همراه داشت، اما مبارزه با ایدز در نهایت سبب شد کوبا یکی از 

 های ابتال به ایدز را در میان کشورهای آمریکای التین داشته باشد.ترین نرخپایین

بهداشت این کشور اکنون به سطحی رسیده که دانشجویان از بسیاری از 

آیند. از جمله کشورهای اروپایی، برای آموزش پزشکی به کوبا میکشورهای دیگر 

همچنین خدمات بهداشتی و جراحیِ سطح باال را به شهروندان کشورهای دیگر 

کند. نظر به کیفیت باال و ارزان ها ارائه میها و کاناداییها، اروپاییویژه آمریکاییبه

برای جراحی، خدمات خدمات پزشکی، بسیاری از شهروندان دیگر کشورها 

 کنند.پزشکی، و دیگر خدمات بهداشتی به این کشور سفر میدندان

ی ی خدمات عمومی، تفاوت بزرگی را میان دو جامعهبندی دولت به ارائهپای

شدن خدمات سازی و کاالییکه در ایران خصوصیدهد. درحالیایران و کوبا نشان می

دسترسی بسیاری را به خدمات پزشکی و  های اخیر عمالً ویژه در سالپزشکی به

بهداشتی از بین برده و به نارضایی اجتماعی دامن زده است، در کوبا دولت خود را 

 داند.هنوز متعهد به سالمت شهروندان می

خورد. رهبران ی آموزش نیز همین پیشرفت چشمگیر به چشم میدر زمینه

ور قوی، آموزش در اولویت است. انقالب باور داشتند که برای برخورداری از یک کش

ی سطوح رایگان است و دولت رو آموزش برای همگان، دختر و پسر، در همهازاین

که پیش از دهد. در نتیجه درحالیی هنگفتی را به آن اختصاص میساله بودجههمه

ساالن درصد بزرگ 97سواد بودند، امروز حدود انقالب، بخش اعظم جمعیت بی

بینند، اما اونیفورم دختران شامل و دختر در کنار یکدیگر آموزش میباسوادند. پسر 

 کنند.بلوز سفید و دامن کوتاه رنگی و کراوات است و پسران بلوز و شلوار بر تن می
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 کارناوال

جا ای این است که در اینویژه برای یک زن خاورمیانههای کوبا بهیکی از شگفتی

، متلک، توهین و تحقیر زنان وجود ندارد. چرانیاثری از خشونت مردانه، چشم

طور پیداست کلی عاری از خشونت است. اما اینمنظورم این نیست که این جامعه به

ها، ها، قدیسهی الههتوان مجسمهجا میکه برای زنانگی ارزش زیادی قائل است. همه

شان نذر و برایهای عریان را دید که مردم ای و زنان برجسته با انداممادران اسطوره

 کنند. بدن زن تابو نیست.نیاز می

شوند. برهنه محسوب میاگر با معیارهای خودمان بسنجیم، زنان کوبایی نیمه

ها. اما کسی از بدنش درواقع لباس بیشتر حکم تجمل و زینت را دارد تا پوشش اندام

حتی با رسد. رادهد که اندامش چطور به نظر میشرمگین نیست و اهمیتی هم نمی

  اند وشان بسیار راحتجا زنان با تننفس زنان است. اینبدن به معنای اعتمادبه

 .نیست خبری بدن ساخت هایتکنولوژی و جراحی الغری، جنون از ایران برخالف

ی قدیمی که پوشش زن را این نحو پوشش، مهر بطالنی است بر این افسانه

کند. درواقع ناامنی و تجاوز به زن تلقی می داند و عریانی را جوازمساوی با امنیت می

ی پوشش معصومیتی هست که در حجاب نیست. نظر به آب و هوای در این شیوه

رو قباحت ندارد. لذا بدن زنان هیچپوشی بخشی از این فرهنگ است و بهای، کمحاره

یعی ی مردان قرار ندارد، بلکه با آن راحت و بسیار طبوجه در معرض نظارههیچبه

 شود.برخورد می

ترین شاخص این وضعیت، ای بسیار زنانه است. مهمکوبا، در قیاس با ایران، جامعه

ی ی این جامعه عمق نامهربانی جامعهمهربانی مردان با زنان است. پس از مشاهده

 تر شد.ایران با زنان و خصومتی که با زن و بدن او دارد، برایم روشن

یابد که در ویژه در فرهنگ کارناوال بروز میانگی بهحضور زنان و بزرگداشت زن

دار و عمیق است. کارناوالِ کوبا در آمریکای التین از معروفیت و اعتبار کوبا ریشه

ی قواعد زیادی برخوردار است. این مراسم فرصتی است برای زیرپاگذاشتن تقریباً همه

ها، ادوات کارناوال شامل لباسی مناسبات قدرت. ابزار و بردن همهرفتاری و زیر سؤال

 اند.کنندهها، تزئینات و موسیقی است که بسیار خیرهماسک
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زنان سهم مهمی در فرهنگ کارناول و اجرای این مراسم نا/آیینی دارند. کارناوال 

فرصتی است برای چالش و تمسخر قواعد رسمی و قوانینِ نظام پدرساالر. کارناوال هر 

دهد؛ از اش را نشان میمعناییگیرد و پوچی و بیتمسخر می نوع ساختار قدرتی را به

قواعد کنترل بدن و پوشش گرفته تا قواعد سیاسی، تمدنی، نژادی، اجتماعی و 

های آقاباالسری ریزند و نظاممراتب در هم میاقتصادی. در این وضعیت، سلسله

آنچه که بتواند شوند. طبعاً رقص و آواز و موسیقی و الکل و در کل هر کمرنگ می

مراتب را واژگون کند، بخشی از فرهنگ کارناوالی است. برگزاری این مراسم، سلسله

ثباتی و شکنندگی قواعد و قوانین رفتاری است. کارناوال عمیقاً یادآور تصنع، بی

 سیاسی است.

گمانم بر این است که آرامشی که در صورت و رفتار این مردمان هست، تا حدی 

ها و سیاهان نقشی پررنگ و بسیار نگ کارناوالی دارد. زنان، تراجنسیتریشه در فره

تأثیرگذار در برگزاری کارناوال دارند. درواقع طی این مراسم قدرت خود را به رخ 

مراتب ی زنانه و مردانه و سلسلههای جاافتادهشوند که نقشکشند و یادآور میمی

مراتب متعارف، کردن سلسلهوال با واژگونشوند. کارنااند و بازی مینژادی قراردادی

 کشد.شدگان را به رخ میگیرد و قدرت سرکوبجایگاه فرادستان را به سخره می

ای است به اجتماع انسانی تا یادآور شود که اجتماع بر قراردادهای کارناوال تکانه

« عیطبی»ها مبتنی است. یعنی در اجتماع انسانی چیزی ضمنی و آشکار میان انسان

 ها است.نیست، بلکه برآیند اراده

آورد که در آن سیاه و سفید و ای را پدید میجوش نژادیکارناوال دیگ درهم

های التینی ی دیگر فرهنگآمیزند. در کوبا نژادپرستی هم به اندازهدورگه به هم می

ن قوی نیست. یکی از اهداف انقالب، مبارزه با تبعیض نژادی بود. امروز دوستی بی

ها را پدید نژادهای مختلف بسیار متداول است و اختالط نژادی طیفی از رنگ پوست

 سفیدها هم هنوز اما …ای، کرم، سفید، شیری، آورده است: سیاه، خاکستری، قهوه

 رهبران یهمه جمله از)  مقامات اکثر که این جمله از. دارند برتری محسوسی طرز به

 شود.بین آنها کمتر کسی با پوست تیره دیده میتبارند و در ییاسپانیا( انقالب
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آمیز کارناوال مجالی است برای بروز عصیان انسانی بر ضد تمدن و قواعد تبعیض

های فرودست را در خود جمع ی فرهنگشدهی عناصر سرکوبآن. کارناوال همه

ی زنان که شدهکرده: موسیقیِ زمخت و اعتراضی سیاهان و بردگان، شهوت سرکوب

ی فقرا و ناکامیِ به صورت کاال درآمده، آرزوهای فروخورده« سکس»ر قالب د

دست. فرهنگ کارناوال عمیقاً زندگی های طردشده و تهیهنرمندان و موزیسین

شود از خشونت و تنشی که بر فضاهای دهد و باعث میروزمره را تحت تأثیر قرار می

ای از شود. کارناوال با خود الیهعمومی مردانه غالب است، به میزان زیادی کاسته 

آورد که با ظرافت و به صورت پنهانی، زندگی روزمره را سرشار زنانگی را به همراه می

 زداید.کند و خشونت متعارف را از آن میمی

عنوان یک خارجی داشتم، از تصورم این است که بخشی از احساس امنیتی که به

ن فرهنگ رسوخ عمیقی دارد. زنان تا پاسی از شود که در ایبودن فضا ناشی میزنانه

ها. این احساس امنیت بسیار اند و مستمر در حال رفت و آمد در خیابانشب بیرون

ایِ آمریکای التینی برای های افسانهها و دزدیرباییمشهود است. در کوبا اثری از آدم

 مثال در مکزیک، کلمبیا، و ونزوئال وجود ندارد.

اهتمام انقالبیون به برابری جنسیتی و آزادی زنان است. شواهد حاکی از 

های امرار معاش زنان فقیر بود، امروز گری که پیش از انقالب یکی از راهروسپی

های برابری جنسیتی در جهان سرآمد مراتب کمتر شده است. کوبا از نظر شاخصبه

د وکمتر از نیمی از بازار است. در قانون اساسی کوبا، زنان از نظر حقوق با مردان برابرن

 دهند.کار را زنان تشکیل می

جا هستند: در پارلمان، در بازار کار، در ادارات، در فضای عمومی. کوبا از زنان همه

درصد  48ی سوم را در جهان دارد و حدود نظر حضور زنان در پارلمان رتبه

ی هفتادم ده در رتبههای پارلمان در اختیار زنان است. در مقایسه، ایاالت متحکرسی

ایستاده است. البته فرهنگ ماچویی که در بسیاری از کشورهای التینی غالب است، 

های موسیقی در قیاس با خورد. برای نمونه حضور زنان در گروهجا نیز به چشم میاین

 مراتب کمتر است.مردان به
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 هاوانا

استن از فرودگاه هاوانا عزای ملی اعالم شده است، زیرا یک هواپیما به محض برخ

اند. به دنبال این استثنای سه نفر کشته شدهی مسافران آن بهسقوط کرد و همه

ی پروازهای داخلی و ی تلخ که ظاهراً به علت نقص فنی رخ داده، همهواقعه

اند و تا علت حادثه روشن نشود، بنا نیست هیچ پروازی المللی را متوقف کردهبین

 دست این از مواقعی در. آورده ستوه به را همه برنامگیبی و  مینظانجام شود. بی

 منجر تکنولوژیک ماندگیعقب به چطور اقتصادی تحریم که برد پی توانمی خوبیبه

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را بسیاری زندگی و شودمی

کند، با ساعته طی میناچاریم به جای پرواز که مسیر سانتیاگو تا هاوانا را یک

ای دارم. از یک طرف کشد. احساس دوگانهساعت طول می 16اتوبوس سفر کنیم که 

تر ببینم. از طرف دیگر، دلهره دارم. این سفر فرصتی است تا این کشور را از نزدیک

ی دیگری نداریم. باید خودمان را به هر نحوی که شده به هاوانا هرحال چارهبه

وجوی مدام، سوار اتوبوس شدیم و راه افتادیم. ها معطلی و پرسبرسانیم. بعد از ساعت

 خودم را برای سفری سخت آماده کردم.

سرایی شب، خسته و کوفته و با حالی نزار به هاوانا رسیدیم و دنبال میهماننیمه

سرا جوانی گشتیم که از قبل در آن اتاقی رزرو کرده بودیم. صاحب میهمان

که از خواب بیدارش به نام الکس بود. بااین وطنرو و کامالً جهانکرده، خوشتحصیل

مان را نشان داد. برخورد الکس این رویی تمام با ما برخورد کرد و اتاقکردیم، با خوش

 جا شهری متفاوت است.داد که ایننوید را می

هاوانا شهری است کامالً امروزی. اگر کمبود مواد غذایی و فرسودگی عمومی بافت 

دهند، ریم که از کمبود مواد اولیه و فقر تکنولوژیک خبر میشهری را نادیده بگی

جا پایتخت یک کشور سوسیالیستی تحت سخت بتوان تشخیص داد که این

ی قهرمانان مبارزه با استعمار جای شهر مجسمهها است. در جایشدیدترین تحریم

و  خورد، اما از کاسترو و یارانش که تصاویرویژه خوزه مارتی به چشم میبه

 انقالب در سانتیاگو. نیست اثری تقریباً بود، نصب  هاشان بر در و دیوار سانتیاگوگفته

 .است گذاشته گام پساانقالب به و کرده عبور انقالب از هاوانا اما است، شده ماندگار
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اش را جمع کرده تا هاوانا را به مکانی ی توان اقتصادی، فکری و فنیکوبا همه

کننده و فقدان منبع های فلجها تبدیل کند. زیرا با وجود تحریمپذیر برای توریستدل

درآمد مطمئن، اقتصاد کوبا تنها از رهگذر توریسم سرپا خواهد ماند. سواحل هاوانا، 

ی بخش اعظم درآمد گردشگری این کشورند. اما برخالف رژیم سابق، کنندهتأمین

های ها، بلکه توریستاروپاییها و ها را نه فقط آمریکاییبخش بزرگی از توریست

 دهند.کوبایی و آمریکای التینی تشکیل می

المللیِ متعددی وجود دارند که های دولتی اما بینجا هتلبرخالف سانتیاگو این

داری و برخورد با کنند و قواعد هتلکارکنانش انگلیسی را سلیس صحبت می

گیری از جهان بیرون به نارهدانند. برخالف ایران که کخوبی میها را بهتوریست

جا تماس با ستیزی، بعضاً به احساس حقارت در برابر غرب دامن زده، اینی غرببهانه

ها حس حقارت نداشته باشند. های اخیر، باعث شده آدمویژه در سالها بهتوریست

راحتی هاشان بهها و نداشتهنفس زیادی دارند و در مورد داشتهبرعکس، اعتمادبه

شود. گویند. این احساس راحتی تا حدی شامل انتقاد از وضع موجود هم مین میسخ

های بسیار ممتاز متعلق به هنرمندان از جمله در یک گالری هنری مملو از نقاشی

معاصر کوبایی، آثاری را دیدم که آشکارا منتقد وضع موجود بودند. همچنین، در 

اند که از طریق موسیقی به کل گرفتههای موسیقی منتقدی هم شهای اخیر گروهسال

شود، اعتراض ای که بر موسیقی و هنر اعمال میوضع موجود و سانسور گسترده

های دولت از جمله در جذب کنند. بسیاری از هنرمندان، منتقد سیاستمی

دانند. به نظر من اند، زیرا آن را باعث تخریب محیط زیست زیبا و بکر کوبا میتوریست

توان این منبع درآمد باارزش را با ها است. اما مشخص نیست که چگونه میحق با آن

 منابع دیگر جایگزین کرد.

های میان ایران و کوبا بسیار زیاد است. اگر تکنولوژی را استثنا در مجموع، تفاوت

مراتب جلوتر است. آمار و ارقام نیز مؤید این های دیگر از ایران بهکنیم، کوبا در زمینه

ی کشور، کوبا از نظر فساد در رتبه 180اند. برای نمونه شاخص فساد: در میان یبرتر

ام قرار دارد. این در حالی ی صدوسیکه ایران در رتبهودوم قرار دارد، درحالیشصت

 ساله است. 60سال نگذشته، اما انقالب کوبا  40است که از انقالب ایران بیش از 
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 مصائب سوسیالیسم

هایی اکنون نشانهبرای غلبه بر فقر، درهای خود را باز کند. از هم کوبا ناچار است

های بیشتر، بخشی شود حاکی از این که این کشور بنا دارد با جذب توریستدیده می

ای در پیش ندارد. اگر به آزادسازی اقتصادی از نیاز خود را تأمین کند. اما کار ساده

از جمله امنیت، آرامش، محیط زیست بکر و روی آورد، طبعًا باید با بسیاری چیزها 

نخورده، انسجام اجتماعی و جز آنها وداع گوید. در این صورت احتماالً به یکی دست

دیگر از کشورهای آمریکای التین تبدیل خواهد شد که با جرم و جنایت، فقر و فساد 

اچار خواهد بند بماند نو مافیا درگیرند. از سوی دیگر، اگر به سوسیالیسم فعلی پای

بود با معضالتی همچون فقر، ناکارآمدی، تقاضای روزافزون داخلی برای رفع 

ها و بازگشایی فضای سیاسی دست و پنجه نرم کند. ظاهراً کوبا در محدودیت

های اخیر راه میانه را برگزیده. برقراری رابطه با ایاالت متحده که در زمان اوباما و سال

های اقتصادی مرتفع تدریج تحریمفرصتی طالیی بود تا بهبه ابتکار او صورت گرفت، 

های تکنولوژیک و ماندگی شدید در زمینهشدن مناسبات، عقبشده و با عادی

زیرساختارها از بین برود. اما با ظهور ترامپ، این فرصت از دست رفت و روابط تقریبًا 

 به روال قبل بازگشته است.

توان با آن به سیاق گذشته ست و نمیاما معضل ناکارآمدی کماکان جدی ا

های تکنولوژیک جدید از جمله در رو دولت تصمیم دارد زیرساختبرخورد کرد. ازاین

ی صنعت گذاری خارجی و توسعهکندی توسعه دهد و با جذب سرمایهارتباطات را به

تواند به تحول در الگوی توریسم بر درآمد خود بیفزاید. طبعًا این روند می

 الیستی منجر شود.سوسی

دانم کوبا چه مسیری کلی تغییر کند. نمیاحتمال دارد تا چند سال دیگر وضع به

کنم که سواحل و طبیعت زیبای این را در پیش خواهد گرفت، اما در دل آرزو می

نخورده باقی بمانند و در معرض انگیز و آرامش نسبیِ مردمانش، دستسرزمین شگفت

 رند.هجوم و تخریب قرار نگی

 نوشتپی
 .2-41[ جنگ شکر در کوبا، صص 1]



 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 دوم یهاانقالب یهادرس
 

 رهنما دیسع

 



 

 
 

دوم یهاانقالب یهادرس 253  

 های سوسیالیستیِ روسیه، آلمان، چین و ویتنامبازخوانیِ انقالب

جا که رزا ی بزرگان سوسیالیست آلمان، آندر گورستانی در برلین، در قطعه

گ بزرگی نوشته سناند، بر تختهلوکزامبورگ، کارل لیبکنخت و بسیاری دیگر آرمیده

ی نوشته[ قصد و منظورِ این سنگ1«.]دهندمردگان زِنهارمان می»شده، 

خواهند توان تعبیر کرد: یکی آن که مردگان از ما میمسحورکننده را به دو شکل می

گیری کنیم، یا که پیشگامانِ بزرگ را از خاطر نبریم و همان راهی را که رفتند پی

ن بیاموزیم و برای رسیدن به همان هدفِ مشترک شاهشداری است که از تجربه

های بزرگ ها و انقالبهای دیگر را جستجو کنیم. با توجه به تجربیات جنبشراه

هاشان، باورِ من ها و شکستگیری از موفقیتسوسیالیستی در جهان و ضرورت درس

 تعبیر دومی است.

انقالبی گذشته و مرورِ  زرگِهای بدانم تأکید کنم که بازخوانیِ لحظهابتدا الزم می

روست. از ها، با دوگونه مشکل روبهی نقشِ عاملین و نیروهای ذهنیِ این انقالبنقادانه

های مشخص و در های حساسی که در لحظهیک سو، تردید در درستیِ گزینش

تواند فراتاریخی و فرضی قلمداد شوند. این ی تاریخیِ معینی صورت گرفته میزمینه

های تاریخی که در آن قرار داشتند مستقل نیستند. ها از شرایط عینیِ لحظهگزینش

راحتی ها بهعالوه بر آن، تعبیر و تفسیر رویدادهای گذشته و تصور نتایج متفاوت آن

های تاریخی هرگز قابل اثبات نیستد. از سوی دیگر اگر قرار بر آن باشد که این گزینه

گرایانه و فاتالیستی هر آنچه را باید به شیوه ای غایتگاه مورد پرسش قرار نگیرند، آن

ی ی حاضر با تکیه بر چند تجربههرحال، نوشتهکه روی داده، تأیید کنیم. به

ای از این های سوسیالیستیِ روسیه، آلمان، چین و ویتنام، بازخوانی منتقدانهانقالب

طلبانِ یون و هم اصالحرویدادهای بزرگ تاریخی، و تحلیل دالیلی است که هم انقالب

های نهایی خود شان، موفق به نیل به هدفسوسیالیست را، ضمن دستاوردهای بزرگ

 و استقرار یک نظامِ سوسیالیستی دیرپا نساخت.

، 1۹1۷های سوسیالسیتی مورد بحث )روسیه های عام تماِم انقالبیکی از ویژگی

بود که همگی از بطن ( این 1۹۷۵و  1۹۵۳، و ویتنام 1۹۴۹، چین 1۹1۹آلمان 
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ـ و قبل از آن  1۹1۷ی فوریه ، روسیه1۹11های قبلی بیرون آمدند، )چین انقالب

 (.1۹۴۵، و ویتنام اوت 1۹1۸، آلمان نوامبر 1۹۰۵

ی ها، سلطهی جنگهای اول عمدتًا در نتیجهدیگر آن که تمامیِ انقالب

ی طبقاتی ماً بر اثر مبارزهاستعماری/امپریالیستی، یا حاکمیت استبدادی، و نه مستقی

وجه به معنی انکار وجود تضادهای طبقاتی و نفی استثمار هیچرخ دادند. این گفته به

ی نوزایِ کارگرِ آن کشورها در زمان خود، نیست؛ واقعیتی وحشتناک دهقانان و طبقه

 دهی و به حرکت در آوردنِ ها برای سازمانکه انقالبیون به شکل مؤثری از آن تضاد

های زحمت کش استفاده کردند. اما عامل خارجی )جنگ و امپریالیسم( در بروز توده

 ای داشت.کنندهها نقش تعییناین انقالب

های اول از طریق یک اتحاد فراطبقاتی و توسط طیفی عالوه بر آن، تمامی انقالب

تا حد زیادی کاران به وقوع پیوستند، و ای محافظهاز نیروهای رادیکال، لیبرال و پاره

ی خارجی و حاکمیت استبدادی، های خود، یعنی پایان بخشیدن به سلطهنیز به هدف

های دوم، اما از سوی اقلیتی از انقالبیون متعهد به سوسیالیسم از دست یافتند. انقالب

کرده، با جلب حمایت دهقانان و کارگران، و نه طبقات متوسط و روشنفکران تحصیل

کنند، ها ادعا میارگر، آن طور که مورخینِ رسمی این انقالبی کفقط توسط طبقه

ی نظام سوسیالیستی ها را با هدف استقرار بالفاصلههدایت شدند. این انقالبیون توده

ای عمدتاً کشاورزی و ـ به استثنای آلمان ـ به درجات مختلف در جامعه

 داری به حرکت درآوردند.پیشاسرمایه

جنبش خودآگاه و مستقلِ »مارکس )و انگلس( یک  انقالب اجتماعی از نظر

رهایی »که « انقالب رادیکال»[ مارکس بین این 2شد.]قلمداد می« اکثریت عظیم

که « کارهنیمه»یا « سیاسی»گرفت با یک انقالب را دربر می« عمومی بشر

[ نکته این است که ۳گذاشت.]، فرق می«داردهای خانه را بر پا نگه میستون»

ها، رغم حضور تودههایی که تحت نام مارکس صورت گرفتند، بهک از انقالبیهیچ

هایش با انقالب اجتماعیِ مارکسی نبودند. البته مارکس خود در عمل، به رغم مخالفت

های ناآگاه از سوی یک اقلیت انقالبی، در درک بالنکی از انقالب مبتنی بر هدایت توده

ها بود. مون پاریس سخت تحت تأثیر این انقالباروپا و ک 1۸۴۸های دوران انقالب

ی انقالب نظام ی کارگر به عنوان تنها سوژهعالوه مارکس انتظار داشت که طبقهبه
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داری زمان خود بر این باور بود داری را سرنگون کند. با تجزیه و تحلیلِ سرمایهسرمایه

 استثمار و دگی،بر سرکوب، فقر، …همراه با گسترش تراکم و تمرکز سرمایه»که 

 فزونی کارگر یطبقه عصیانِ آن با جهتهم اما گذارد،می فزونی به رو کارگر یطبقه

تر، متحدتر، و شود، منضبطش افزوده میتعداد بر مدام که ای طبقه گیرد،می

ی کارگر همراه با [ اما واقعیت این است که در عمل، طبقه۴«]شود.تر مییافتهسازمان

داری، تحوالت وسیعی را تجربه کرد، و آن های نظام سرمایهز جنبهبسیاری دیگر ا

 نقش موردانتظار را ایفا نکرد.

 های سوسیالیستیهای انقالبها و شباهتتفاوت

های سوسیالیستیِ روسیه، های فراوانی بین انقالبتردیدی نیست که تفاوت

الفاصله پس از وقوع در روسیه ب 1۹1۷آلمان، چین و ویتنام وجود دارد. انقالب اکتبر 

چین از یک جنگ داخلی 1۹۴۹که انقالب ور شد، در حالییک جنگ داخلی غوطه

ها بتوانند قدرت دولتی را تصاحب آلمان بی آنکه کمونیست 1۹1۹سر برآورد. انقالب 

های انقالبی کنند، بالفاصله سرکوب شد، و از این بابت تفاوت کاملی با دیگر تجربه

وشته داشت. )تنها دلیل گنجاندن این انقالب در بحث حاضر نشان مورد بحث این ن

ی ترین زمینهطلب در پیشرفتههای هر دو جریان انقالبی و اصالحدادن شکست

اجتماعی آن زمان است.( انقالبیون ویتنامی، پس از پیروزی در اولین انقالب در 

ت سال با فرانسه و سال بعد را در جنگِ ضد امپریالیستی )هف ۳۰، به ناچار 1۹۴۵

 بیش از بیست سال با امریکا( سپری کردند.

داری و ترکیب ی سرمایهها از نظر شرایط عینی و ذهنی و سطح توسعهاین انقالب

ی کارگر بزرگ، نیروی کار نیز بسیار متفاوت بودند. آلمان با یک طبقه

ی ی و یک طبقهترین این جوامع بود؛ روسیه با یک جمعیت عظیم دهقانیافتهتوسعه

ی کارگر بسیار محدود، یافته بود، و چین و ویتنام، با طبقهتر توسعهکارگر نوزا، کم

 ترین سطح توسعه را داشتند.کم

های بسیاری نیز داشتند. ها، این چهار انقالب مشابهتاما برکنار از این تفاوت

توانند بودند میهای رادیکالی هدایت کردند که معتقد ها را سوسیالیستی آنهمه
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دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار سازند. اختالفات سیاسِی متحدینِ انقالب اول، رودررویی 

ها را شدت بخشید، و از همان آغاز دو طرف در جهت مخالف روها و میانهرادیکال

کاری و روها محافظهتر شدند، و میانهها راستیکدیگر حرکت کردند، و هرچه راست

 تری دست زدند.ها به تندروی بیشتری نشان دادند، رادیکالبیشعملِی بی

های ی نهادنیز در تمام مواردی که انقالبیون موفق به کسب قدرت شدند، کلیه

های وسیع دست زدند، و برای کردناصلیٍ جامعه را تحت کنترل در آوردند، به ملی

ی کردند که توزیع عادالنه شهای انقالبی خود به کارگران و دهقانان، تالاجرای وعده

ومرج پس از های تلخ، شرایط هرجثروت را برقرار سازند. اما با مواجهه با واقعیت

های نیروهای ضِد های تولیدی صنعتی و کشاورزی، و توطئهانقالب، انقطاع فرایند

های ی خواستانقالب داخلی و خارجی، متوجه شدند که قادر نخواهند بود که همه

تر اهمیتشده را بالفاصله تأمین کنند. از این رو ناچار شدند که انتظارات را کمانباشت

 ها را سرکوب کنند.های خود تجدیدنظر، و در نهایت مخالفتجلوه دهند، در سیاست

از آن گذشته، مقابله با دشمنان و مخالفان داخلی و خارجی، بقای رژیم جدید را 

های عدالت ری از منابعی را که برای تأمین برنامهبه اولویت نخست تبدیل کرد، و بسیا

های انقالبی اجتماعی الزم بود، به ناچار صرفِ حفظ امنیت و تحکیم رژیم کرد. دولت

به قدرت رسیده عالوه بر استقرار یک دستگاه امنیتی و اطالعاتی و سرکوب مخالفان، 

ها مخالفان رژیم، بلکه های امنیتی نه تننیز دست زدند. دستگاه« انقالب فرهنگی»به 

های رهبری را قبول نداشتند، در مدت کوتاهی همکاران انقالبی خودی را که سیاست

ها به درجات هدف قرار دادند و بسیاری را حذف کردند. سر انجام نیز همگی آن

 مختلف تغییر مسیر دادند.

تظارات و ها و انها، امیدترین اسناد آغازین این انقالبنگاهی تطبیقی به مهم

ساز استقرار نظام سیاسی و نظام اقتصادی پس از های مشابهی را که زمینهسیاست

ها مورد تجدید نظر قرار هایی که در رویارویی با واقعیتانقالب شدند ـ سیاست

 دهد.گرفتند و تغییر کردند ـ نشان می
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 ی کارگری رهبری طبقهنظام سیاسی و مسئله

هایی با هدف نیلِ بالفاصله به طور عمده انقالبدوم بههای جا که انقالباز آن

ی کارگر و اعالمِ رهبری آن در دستور کار قرار سوسیالیسم بودند تأکید بر نقش طبقه

 داشت.

جمهوری »ی خواست ضمن ردِ قاطعانه« تزهای آوریل»در روسیه لنین در 

جمهوری شوراهای »ی صلهی انقالب فوریه بود، خواستار ایجاد بالفاکه ثمره« پارلمانی

ی اول انقالب، که خواست روسیه از مرحلهشد. او می« نمایندگان کارگران و دهقانان

فقدان آگاهی طبقاتی و تشکل الزم قدرت را به »خاطر ی کارگر بهبه قول او طبقه

قدرت را به پرولتاریا و فقیرترین قشر »ی دوم که ، به مرحله«بورژوازی سپُرد]ه بود[

 [۵کند، ارتقا یابد.]واگذار می« ناندهقا

چند ماه پس از انقالب، با شدت گرفتن اختالفات نیروهای سیاسی، 

ها، اس ها، کادتکارتر شدن لیبرالها و محافظههای بلشویکترشدن سیاسترادیکال

ها به وجود آمده ای که بین دولت موقت و سوویت«قدرت دوگانه»ها، ها و منشویکآر

ها، به یک معنی انقالب به ن رفت، و با سرنگونی دولت موقت توسط بلشویکبود، از بی

گونه ظرف که مورد نظر لنین بود رسید. البته روشن نیست که چه« ی دوممرحله»

برطرف شده بود، و آیا « فقدان آگاهی طبقاتی کارگران»چند ماه بین فوریه و اکتبر 

 ین دهقانان قرار گرفت؟واقعاً تمام قدرت در دست کارگران و فقیر تر

ی وظیفه»کند که که لنین اشاره می، ضمن آن«تزهای آوریل»های دیگر در بند

کردن سوسیالیسم نیست، بلکه آوردن تولید اجتماعی و توزیع بالفصل ما پیاده

 را، هاییخواسته سلسله ،«است کارگران نمایندگان شورای کنترل تحت …محصوالت

 عمل در اما جذاب بسیار ظاهر در که کندمی مطرح اریس،پ کمون هایخواست مشابه

 مقامات تمام» کهاین و ،«بوروکراسی و ارتش پلیس، انحالل». بودند واقعیت از دور

حقوق یک  کس نباید از متوسطباشند، و حقوق هیچ« باید انتخابی و قابل برکناری

ودند. پس از به قدرت های پیشنهادی بکارگرِ باکفایت بیشتر باشد، از جمله سیاست
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های فرمان« شورای کمیسارهای خلق»رسیدن انقالب اکتبر، لنین به عنوان رییس 

های نظامی از گروهبان گرفته تا ژنرال و جدیدی را امضا کرد از جمله لغوِ تمام درجه

ها، با حقوق و مزایای ی ارتشیبه همه« سرباز ارتش انقالبی»اطالق عنوان واحد 

 انتخابی بودن فرماندهان. مساوی، و نیز

هایی انقالبی بودند، اما آیا در آن مقطع بالفاصله ها خواستتردیدی نیست که این

« کنترل»آیا شورای نمایندگان کارگران در آن زمان قادر به  اجرا نیز بودند؟قابل

ی های مالی و پولی کشور بود؟ آیا انحالل بالفاصلهی سیاستدولت و تعیین و اداره

ای بود؟ عواقب چنین سیاستی جز بینانهدستگاه دولتی، پلیس و ارتش سیاست واقع

توانست جدید به سوی دشمن چه می ی متوسطهُل دادن بخش عظیمی از طبقه

 باشد.

ها شد. برکنار از سرنگون کردن زودی سیاست رسمی بلشویکهای لنین بهتز

درصد  2۴انتخابات آن تنها  ها دردولت موقت، مجلس مؤسسان نیز ـ که بلشویک

در « تمام قدرت به شوراها»رأی آوردند ـ با توسل به زور به انحالل کشانده شد. شعار 

« ترویکا »ی بعد به عمل تبدیل به تمام قدرت به حزب کمونیست و در مرحله

)کامنف، زینوویف، و استالین(، و سرانجام به شخص استالین محدود شد. چند سال 

ای را دیکته و از تمرکز این همه قدرت در دست استالین بستر مرگ نامه بعد لنین در

لنین، مبتنی بر « حزب تراز نوین»[ اما دیگر دیر شده بود. ساختار 6ابراز نگرانی کرد.]

های داخلی و تحدید ابراز اختالفاتِ درونی، که به خاطر برقراری ممنوعیت فراکسیون

 ۴6پالتفرم »در « های قدیمیبلشویک»اض مورد اعتر« دیکتاتوریِ درون حزبی»

 تأثیر نبود.[ نیز قرار گرفته بود، خود در این تمرکزِ قدرت فردی بی۷«]نفر

ها قابل اجرا نیستند. ها متوجه شدند که این شعاردیر زمانی نگذشت که بلشویک

را  های بسیار باالتوانند دولت را تعطیل کنند، و تنها ردهآنان متوجه شدند که نمی

کنترل »ها را تحت کنترل خود در آوردند. سرنوشت ی نهادبرکنار کردند و بقیه

ی دیگری رقم خورد. ها به گونهنیز پس از به قدرت رسیدن بلشویک« کارگری

های اُرگان 1۹1۷های انقالب بودند و در ترین ستونکه از مهم« های کارخانهکمیته»

به  1۹1۸ها در تدریج رنگ باختند. آنآمدند، بهکنترل کارگری به حساب می

ی دولت تبدیل شدند، و پس از چندی جزئی از مثلث کارخانه، های تحت ادارهاتحادیه
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ی متشکل از مدیر کارخانه، مسئول حزب کمونیست کارخانه و سرپرست اتحادیه

کارخانه، شدند، و پس از چندی نیز در زمان استالین که تمام اختیارات به مدیریت 

 ها واگذار شد، کالً حذف شدند.رخانهکا

در آلمان به دنبال شکست در جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری آلمان، 

دست آورده و در به 1۹1۸ها که قدرت دولتی را در انقالب نوامبر سوسیالیست

با هم همکاری کرده بودند، نتوانستند با هم به توافق « شورای کمیسارهای خلق»

ها به خاطر رأی مثبت دموکراتنقالب اول اختالفات درونی سوسیالبرسند. قبل از ا

ی ی اعتبارات جنگی، به دلیل آن که اکثریت طبقهی حزب به الیحهطلبانهفرصت

[ جناح چپِ ۸کردند، اولین انشعاب را دامن زده بود.]کارگر از جنگ حمایت می

های و سانتریست های برنشتاینها، همراه با رویزیونیستحزب، اسپارتاکیست

( را به وجود آورده USPDدموکرات مستقل )کائوتسکی جدا شده و حزب سوسیال

دموکرات، بودند. با شدت گرفتن اختالفات، زمانی که شایدمان، از رهبران سوسیال

جمهوری پارلمانی را اعالم کرد، لیبکنخت از رهبران اسپارتاکیست، جمهوری 

های دموکراتها و جناح چپِ سوسیالاسپارتاکیستزودی سوسیالیستی اعالم کرد. به

راست با ارتش، انشعاب و حزب کمونیست آلمان  مستقل، در اعتراض به سازشِ جناح

(KPD.را ایجاد کردند ) 

زمانِ » اعالم کرد که « به نامِ کارگران آلمان»، «مانیفست اسپارتاکیست»

[ رُزا لوکزامبورگ در ۹«]است.دار فرا رسیده ی حاکمِ سرمایهحساب با طبقهتصفیه

ی مؤسسِ حزب ی حزب کمونیست آلمان در کنگره«برنامه»ی سخنرانی اش درباره

مانیفست کمونیست « اقدامات»، بر ضرورت بازگشت به 1۹1۸در آخرین روز سال 

 برقراری بالفاصله، یوظیفه ...»تأکید کرد، که به قول او به اعتقاد مارکس و انگلس 

 بخش سوسیالیسم که آن منظور به دولتی قدرتِ کسب[ و]ت...اس سوسیالیسم

 در لنین که چهآن مشابه لوکزامبورگ،[ 1۰]«.شود نظام موجودیت از ناپذیریجدایی

کرده بود، ضمن انتقاد از پرولتاریای آلمان که به قول او  ورد انقالب اول روسیه طرحم

ول انکار کرده بود، اشاره کرد وظایف سوسیالیستی خود را در انقالب ا« مفتضحانه»

 ،«هستیم …ی دوم ی اول انقالب آلمان به پایان رسیده، و ما در آغاز پردهپرده»که 
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قدرت به شورای کارگران و سربازان منتقل شود.  باید حال که کرد تأکید و

های آلمان، بر خالف روسیه، در این مقطع قصد گنجاندن دهقانان در )کمونیست

 بی را نداشتند.(شوراهای انقال

های جناح چپ سوسیالیست توجه است که این سخنان که بیانگر سیاستقابل

اش، لیو ها یار زندگیشد که همراه با دوست و مدتآلمان بود، توسط کسی ابراز می

ها داشتند. لوکزامبورگ ها/کمونیستتری در میان اسپارتاکیستیُگیهِس، مواضع مالیم

راسی داشت و بر ضرورت شرکت در انتخابات مجلس ملی اعتقاد راسخی به دموک

ی حزب را قانع کند که انتخابات کنندگان در کنگرهکرد، اما نتوانست شرکتتأکید می

ها مجلس مؤسسان را منحل را تحریم نکنند. هم او قبالً نیز، هنگامی که بلشویک

روس سخت انتقاد  هایکردند، از سلول زندان خود در آلمان از این اقدام کمونیست

 کرده بود.

ی کارگر از سوی حزب ی پرولتری و رهبری طبقهپافشاری بر انقالبِ بالفاصله

گرفت که اکثریت کارگران، عضو حزب کمونیست آلمان در شرایطی انجام می

ی نماینده ۴۹۰های مستقل بودند. از دموکراتدموکرات و یا حزب سوسیالسوسیال

نفر عضو اسپارتاکیست بودند و  1۰ان و سربازان، تنها های کارگری شوراکنگره

اکثریت مطلق به جمهوری پارلمانی، و نه جمهوری سوسیالیستی رأی مثبت 

ی ترین سطح توسعهداد که حتی در پیشرفته[ این واقعیت نشان می11دادند.]

ی داری آن زمان نیز اکثر کارگران با گذارِ بالفاصله به سوسیالیسم توافقسرمایه

 نداشتند.

با تشدید شکاف سیاسی میان سه جریان سوسیالیست، یعنی 

های میانه، و دموکراتهای راست، سوسیالدموکراتسوسیال

و  1۹1۸ی کوتاه پس از انقالب نوامبر ها در دورهاسپارتاکیست/کمونیست

های راست از سویی، و دموکراتهای سوسیالکارتر شدن سیاستمحافظه

ها از سوی دیگر، در یک قیام های جناح چپ و کمونیستیاستترشدن سافراطی

با عجله به انتشار مانیفست خود « ی انقالبیکمیته» 1۹1۹ی هنگام در ژانویهنابه

مبنی بر انحالل دولتی که پس از انقالب اول به روی کار آمده بود دست زد. حزب 

ای ضدانقالب و دستجات دموکرات که با ارتش به سازش رسیده بود، به نیروهسوسیال



 

 
 

دوم یهاانقالب یهادرس 261  

رحمانه سرکوب کنند و در این جریان رهبران آن نظامی امکان داد که قیام را بیشبه

از جمله رزا لوکزامبورگ، کارل لیبکنخت، و لیو یُگیهِس به قتل رسیدند. طولی 

، از راست، میانه و چپ دموکراتهای سوسیالنکشید که با ظهور فاشیسم تمام جناح

 ها فرستاده شدند.گاهها و قتلبه زندان و کمونیست

در انقالب دوم چین، برخالف روسیه و آلمان، در ابتدا بحثی در مورد رهبری 

ی انقالب چین ی مائو از ماهیت و مرحلهی کارگر در کار نبود. برداشتِ اولیهطبقه

برای « انقالب ملی»ی عاجل اجرای یک نوشت که وظیفه 1۹۳۹بینانه بود. او در واقع

برای سرنگونیِ « انقالب دموکراتیک»ی خارجی و امپریالیسم، و یک سرنگونیِ سلطه

یک انقالب »[ در پاسخ به این سؤال که آیا انقالب چین 12اربابان فئودال است.]

که نه »، گفت که «بورژوا ـ دموکراتیک است یا یک انقالبِ سوسیالیستی پرولتری

های بورژوا انقالب مورد نظرش با انقالببرای تفکیک «. دومی بلکه اولی است

طور مشخص بیان را طرح کرد، و به« انقالبِ دموکراتیکِ نوین»دموکراتیک، عنوان 

 [1۳است.]« ی گذارمرحله»داشت که این انقالب یک 

ی درباره»ها به شکل محسوسی رو به تغییر گذاشت، و در ، تأکید1۹۴۰اما در 

ی کارگر را به میان کشید، اما هدف انقالب نوین به او رهبری طبقه« دموکراسی نوین

ی دموکراتیک نوین و یک ی اول ایجاد یک جامعهی کارگر را در مرحلهرهبری طبقه

بورژوازی، ی کارگر، دهقانان، خردهطبقه)»دولت تحت کنترل مشترک طبقات انقالبی 

ت بود که از اعالم کرد. هدف اصلی مائو بسیج اکثریت جمعی«( و بورژوازی ملی

 انقالب یعمده نیروی دهقانان…»شد. تأکید او بر آن بود که دهقانان تشکیل می

 است.« پرولتاریای چین نیروی محرک اصلی انقالب چین»اما « د.هستن چین

ی کارگر در انقالب اول، و او هم نظیر لنین و لوکزامبورگ در مورد نقش طبقه

تنها »ی کارگر چین قبل از این جنبش بقهگوید ط، می1۹1۹قبل از جنبش ماه میِ 

 اثر بر سرعتبه …»، اما پس از جنبش «کردبورژوازی و بورژوازی پیروی میاز خرده

 تبدیل مستقل و بیدار یطبقه یک به روس، انقالب تأثیر نیز و یافت که بلوغی

 سیاست و هاتوطئه و 1۹2۷ هایدرگیری دنبال به نیز دیگر جای در[ 1۴]«.شد

 شکست» دلیل را «کارگر یطبقه درونی اپورتونیسم» مائو چک، کای چیانگ کوبسر
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اعالم کرده بود. در هر حال هنوز صحبتی از استقرار « بزرگ بورژوازی توسط پرولتاریا

 سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا نبود.

تر چه در جنگ با ژاپن و چه در دوران ازسرگیریِ های بیشبا کسب پیروزی

داخلی، و در دستور قرار گرفتنِ کسب قدرت، چند ماه قبل از انقالب اکتبر جنگ 

تری در مورد استقرار و اعالم جمهوری خلق چین، مائو با قاطعیت بیش 1۹۴۹

ی دیکتاتوری درباره»سوسیالیسم صحبت به میان آورد. طی یک سخنرانی 

های تز»را با نتوان آــ که از نظر اهمیت و مقطع تاریخی می« دموکراتیک خلق

های لوکزامبورگ و لیبکنخت در لنین در انقالب دوم روسیه، و یا با سخنرانی« آوریل

که در آن « طبقهبی»ی انقالب دوم آلمان مقایسه کرد ــ او مشخصاً از استقرار جامعه

نیست صحبت کرد. « ی طبقاتی ـ احزاب و دستگاه دولتابزار مبارزه»دیگر نیازی به 

ای دور موکول ها را به آیندهن از انتظارات بزرگی که ایجاد شده بود، این هدفاما، نگرا

ی کارگر صورت گرفت: آمیزی بر نقش طبقهکرد. با این حال مجدداً تأکید اغراق

ی ی کارگر نیاز دارد، چرا که این طبقهدیکتاتوریِ دموکراتیک خلق به رهبری طبقه»

ترین ترین و از هر نظر انقالبیدگذشتهتر، و از خوکارگر است که دوراندیش

 [1۵«]است.

ظرف چهار سال پس از به قدرت رسیدن و استقرار جمهوری خلق، مائو در اولین 

ی بورژوا دموکراتیک انقالب به سر آمده، و ی ملی اعالم کرد که مرحلهی توسعهبرنامه

ی ر رهبری طبقهآغاز شده است. اما در واقع تکیه ب« گذار به سوسیالیسم»ی مرحله

، 1۹۵۷گونه که فرانتس شورمان اشاره دارد، در سال کارگر تنها یک شعار بود. همان

شدن سریع و مهاجرت ی ملی، بر اثر صنعتیی توسعهآخرین سالِ اولین برنامه

سرعت افزایش یافته بود. با بسیاری از روستاییان به شهرها، تعداد کارگران چین به

هزار نفر اعضای  ۷۰۰میلیون و  12ر حزب کمونیست چین، از این حال بر طبق آما

درصد( را کارگران تشکیل  1۴تر از هزار نفر )کم ۷۰۰حزب، تنها یک میلیون و 

ها نشان درصد( دهقانان بودند. همان آمار 66دادند. اکثریتِ غالِب اعضای حزب )می

تر بودند. اکثر این کمحزب نیز « روشنفکران»دهد که کارگران عضو حتی از تعداد می

وجه در شرایطی نبودند که هیچسواد بودند، و بهکارگران هم عمدتًا غیر ماهر و کم

 کنند.« رهبری»های اقتصادی و اجتماعی را ی سیاستهای پیچیدهبتوانند فرایند
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ی کارگر درستی صحبتی از رهبری طبقهانقالبی بهدر ویتنام نیز در آغازِ فرایندِ 

در « تان نییِن»نیافته در میان نبود. از زمان ایجاد ی مستعمره و توسعهدر کشور

بخش ملی و ، هو شی مین ترکیبی از جنبش ضد استعماری و رهایی1۹2۰اواسط 

ی آغاز نقطه« تان نییِن»برد. می یک جنبش اجتماعی و اقتصادی را به پیش

رهایی ملی  تر بر جنبشیش[ اما در مراحل اولیه تأکید ب16«.]کمونیسم ویتنامی بود

تر بر ایجاد تغییر و تحول بنیادی اجتماعی با مشارکت و اتحاد عمل فراطبقاتی، و کم

های بسیار رادیکال آن، از جمله رد هرگونه ی ششم کمینترن و سیاستبود. اما کنگره

د، ی کارگر، اوضاع را تغییر داهمکاری فراطبقاتی، و تأکید بیش از حد بر رهبری طبقه

که به تفرقه و انشعاب در تان نییِن و ایجاد چند حزب کمونیست، و سرانجام در 

تر حزب بر ( انجامید. جناح رادیکالICPبه ایجاد حزب کمونیست هندوچین ) 1۹2۹

یک »اکنون از های جدید کمینترن، که اعالم کرده بود هندوچین هماثر سیاست

رغم شده بود. هو شی مین، به مند است، تقویتبهره« مستقل کارگریجنبش 

ی حزب طبقه»کرد، و آن را « دعوت»اش با این ادعا، به حمایت از حزب مخالفت

 با[ 1۷.]نامید ...«به پرولتاریا کمک خواهد کرد که انقالب را رهبری کند»که « کارگر

 جمله از طبقات دیگر با همکاری ضرورت به کمینترن، نظر برخالف او حال این

 به و کرد، تأکید بورژوازی از بخشی و میانه، دهقانان حتی روشنفکران، وازی،بورژخرده

ی سیاست حذف و ها از صحنهیار سنگینی پرداخت و سالبس یهزینه ایده این خاطر

 کند. خود را اصالح« خطای»اصطالح مجبور شد که به

« بیقیام انقال»، به یک 1۹۳۰ی های حزب با استفاده از بحران دههرادیکال

ی روستایی هنگام در میان کارگران و دهقانان دست زدند و در چند منطقهنابه

ی دولت استعماری فرانسه با خاک رحمانهبرپا کردند. پاسخ بی« های سرخدهکده»

یکسان کردن آن دهات و کشتن و زندانی کردن هزاران کمونیست بود که عماًل تا 

ن پیش رفت. این واقعیت تلخ بیانگر نزدیکِی نابودسازی حزب کمونیست هندوچی

ی کمینترن در آن زمان و صحت استراتژی هو و نادرستی سیاستِ کژاندیشانه

 پیمانانش بود.هم
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ی سیاست پس از اشغال ویتنام توسط ژاپن، هو که به طرز مرموزی از صحنه

وارد ویتنام شد. با تغییر سیاست  1۹۴1سال در  1۰ویتنام حذف شده بود، پس از 

، را «ویِت مین»های فراطبقاتی، هو تشکل مینترن در این مقطع و تأکید بر اتحادک

ها و طبقات اجتماعی ها، کمونیستایجاد کرد که ائتالف بزرگی از ناسیونالیست

گرانِ مختلف، و نه یک دولت کارگری ـ دهقانی، بود ، و جنگ چریکی علیه اشغال

 فرانسوی و ژاپنی را تدارک دید.

ژاپن، و قبل از آن که نیروهای متفقین وارد ویتنام شوند، هو شی مین  با تسلیم

با وقوفی که از برخورد منفیِ متفقین به یک دولت کمونیستی در ویتنام خواهند 

داشت، هوشمندانه تصمیم به یک خیزش همگانی گرفت که پیروزمندانه به انقالب 

رای کسب استقالل تنها های ویتنام بو کسب قدرت انجامید. اما کمونیست 1۹۴۵

بایست هفت سال دیگر با فرانسه، و پس از آن بیش از بیست سال دیگر بر علیه می

 امپریالیسم امریکا بجنگند.

طور که تو وُنگ وو ها ادامه داشت. هماناختالفات جناحی در میان کمونیست

الم کرد کند، ویت مین حتی زمانی که قدرت را در شمال کسب کرده بود، اعاشاره می

 [ با این حال جناح1۸که قصدی برای ایجاد یک دولت کارگری ـ دهقانی ندارد.]

و ایجاد حزب  1۹۵1ی کارگر تأکید داشت، از رادیکال که همیشه بر رهبری طبقه

ها در تری در پیش گرفت. این تأکیدگیری بیشکارگران ویتنام، این سیاست را با پی

ویتنامی هم از نظر کمّی و هم کیفی بسیار  گرفت که کارگرانزمانی صورت می

، در 1۹۷1سال پس از آن، در  2۰ضعیف بود. آلکساندر وودساید اشاره دارد که حتی 

درصد اعضای حزب را کارگران تشکیل  1۵ترین شهرهای شمال، تنها صنعتی

رادیکال تحت رهبری ترونگ چین موفق شد که ها، جناح رغم این واقعیتدادند. بهمی

 ی سوسیالیستی در دستور قرار گیرد.زب را قانع کند که یک انقالب بالفاصلهح

طور دهد که بهاین نگاه مختصر به این چهار انقالب بزرگ سوسیالیستی نشان می

های کارگران و دهقانان در کل، به رغم حضور فعال، مبارزات قاطعانه، و فداکاری

تنها یک شعار بود. در هیچ یک از « ی کارگررهبری طبقه»های مورد بحث، انقالب

ی های سوسیالیستی رهبریِ جریانِ انقالب، و جامعه و دولتِ پساانقالبی برعهدهانقالب

تبدیل شود. « ی حاکمطبقه»ی کارگر نبود، و این طبقه در شرایطی نبود که به طبقه
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سوی انقالبیونِ ی کارگر و با قصِد حفظ منافع این طبقه از ها به ناِم طبقهاین انقالب

 شد.ی متوسط جدید و روشنفکران، رهبری میکمونیست، عمدتاً متشکل از طبقه

 نظام اقتصادی و مالکیت عمومی وسایل تولید

ها موفق به کسب قدرت دولتی شدند، هایی که کمونیستدر تمامی انقالب

 ترین مسئله به سیاست اقتصادی و پیشبرد سیاست مالکیت عمومی وسایلپیچیده

های اصلی اقتصاد سوسیالیستی است، ترین جنبهتولید، و توزیع عادالنه، که از مهم

ها و شد. در تمام موارد، این سیاست در برخورد با واقعیات، مدام با پیشرویمربوط می

 ها همراه بود.نشینیعقب

ها در یک بانک واحد و کنترل آن ها، ادغام بانکی تمام زمیندر روسیه، مصادره

« های آوریلتز»هایی بود که لنین در وسط نمایندگان کارگران، ازجمله خواستت

های کردنکردن و اشتراکیها، و ملیها و کارخانهی زمینطرح کرده بود. مصادره

در  1۹21تا  1۹1۸های را بین سال« کمونیسم جنگی»های اولیه، سیاستوسیعِ 

های خارجی، به دنبال داشت. تندرویهای های قدرتواکنش به جنگ داخلی و توطئه

« قتصادی نوینسیاست ا»ناچار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با با این دو مرحله به

ادامه یافت، متعادل ترشد. نِپ ترکیبی از  1۹2۸)نِپ(، که کمابیش تا سال 

درستی و در عمل به این نتیجه رسیده بود های دولتی و بازار بود، که لنین بهسیاست

که برای استقرار اقتصاد سوسیالیستی، باید تا مدتی طوالنی ادامه یابد. اما با 

تدریج کنار گذاشته شد، و استالین، این سیاست به گیری بی چون و چرایقدرت

 ساله جایگزین آن شد.های پنجهای وسیع و با توسل به زور، و برنامهکردناشتراکی

های صنعتی، گذاریدیگر مُعضل مهم اقتصادی، چگونگی تأمین مالی سرمایه

نه از درون های وسیع گذاریجا که این سرمایهویژه در صنایع سنگین بود. از آنبه

بایست از بخش خود بخش صنعت، و نه از منابع خارجی قابل تأمین بودند، می

های متفاوت بین محصوالت دو بخش صنعت و گذاریکشاورزی و از طریق قیمت

کشاورزی، به نفع بخش صنعت و زیان بخش کشاورزی، تأمین شود. این سیاست از 

ی انباشت اولیه»ا در آن زمان، سیاست هسوی پروبراژِنسکی، اقتصاددانِ ارشد بلشویک
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ی ی دیگر اقتصاددان برجستهرغم مخالفت سرسختانهنامیده شد، و به« سوسیالیستی

ی ی روستاییان در مبادلهحزب، بوخارین، با قاطعیت اجرا شد. فقدان انگیزه

قیمت صنعتی، با افت شدید قیمت با محصوالت گرانمحصوالت کشاورزی کم

 از و آمد، وارد کشاورزی های فراوانی به بخشرزی همراه شد، صدمهمحصوالت کشاو

 همراه بوخارین، هم و پروبراژنسکی هم بعداً . )بود نِپ یبرنامه شکست مهم عوامل

.( شدند سپرده اعدام هایجوخه به استالین توسط بلشویک رهبران از دیگر بسیاری

« نپ»آمیز جایگزین های خشونتردنککلکتیویزه با ه همرا ملی یسالهپنج هایبرنامه

 شذ.

ی ملی، اتحاد شوروی را به یک شدن سریع و توسعهتردیدی نیست که صنعتی

کشور نیرومند تبدیل کرد که توانست فاشیسم را شکست دهد، و حتی یک ابرقدرت 

های ملی ضداستعماری و جهانی شود. صِرف وجود اتحاد شوروی به بسیاری از جنبش

ی های کارگری در کشورهای پیشرفتهی، و به بسیاری از جنبشضدامپریالیست

توانست سختی میداری کمک کرد. اما نظامی را در کشور مستقر ساخت که بهسرمایه

های یک نظام سوسیالیستی واقعی، را که بعدًا به آن اشاره خواهد شد، داشته ویژگی

، دهقانان، و روشنفکران آن ی کارگر روسیههای فراوان برای طبقهباشد، و با هزینه

های درونی، و فشارهای کشور، هفتاد سال پس از انقالب اکتبر به خاطر تضاد

 ی جهانی و امپریالیسم سرنگون شد.سرمایه

شان امکان کسب قدرت دولتی و اجرای ها با شکسِت انقالبدر آلمان، کمونیست

های مختلف سوسیالیستی و نظرشان را نیافتند، اما جناحهای اقتصادی موردسیاست

های متفاوتی در این زمینه در نظر داشتند. برای نمونه، ها و برنامهکمونیستی سیاست

بعد از انقالب اول، جناح « شورای کمیسارهای خلق»ی کوتاهِ همکاری در در دوره

ها و ها بر مصادرهها/کمونیستهای مستقل و اسپارتاکیستدموکراتچپ سوسیال

دموکرات و جناحی از که حزب سوسیالکردند، حال آنای وسیع تأکید میهکردنملی

 دانستند.های مستقل چنین سیاستی را در آن مقطع نامناسب میدموکراتسوسیال

روانه ی مائو نیز میانهشدههای اقتصادی اعالمسیاست در چین، در مراحل اولیه

طور کلی های خصوصی را بهجمهوری نه مالکیت»بود. از نظر مائو در این مقطع 

« ها جلوگیری خواهد کرد.ی این شرکتدارانهی سرمایهمصادره کرده، و نه از توسعه
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های اربابان فئودال ی زمین، مائو تأکید داشت ضمن آن که زمیندر مورد مسئله

هر « کشاورزیِ سوسیالیستی در آن مرحله اجرا نخواهد شد.»مصادره خواهد شد، 

های سیاست« هاسوویت»( با ایجاد 1۹۳۴تا  1۹۳1شی )ی جیانگطقهچند که در من

تنها تولیدات های وسیع در پیش گرفته شد. این سیاست نهمتفاوتی همراه با مصادره

شدت کاهش داد، بلکه بسیاری از دهقانان غنی را به طرف کشاورزی و غذایی را به

نیز خرابکاری به نفع آن ارتش،  تانگ، که منطقه را محاصره کرده بود، وارتش کومین

پیمایی راه»شی سبب شد که مائو در جریان ی جیانگسوق داد. شکست تجربه

اش در ، که او را به رهبری حزب نیز ارتقا داده بود، و در پایگاه بعدی«طوالنی

تر، از جمله سیاست ارضی های مالیم(، سیاست1۹۴۸تا  1۹۳6« )یِنان»ی منطقه

 در پیش گیرد.تری را متعادل

های پس از پیروزی انقالب، اصالحات ارضی در سه مرحله پیش رفت و زمین

زمین و فقیر توزیع شد، اما مالکان و برخی دهقانان ثروتمند مصادره و بین دهقانان بی

ها اجازه یافتند میزان محدودی زمین را طور کامل سلب مالکیت نشد و آنها بهاز آن

و سپس « ی پایینیهای مرحلهتعاونی»در مراحل بعدی برای خود نگه دارند. 

ها تمام ایجاد شد، و در آن« تماماً سوسیالیستی»یا « ی باالترهای مرحلهتعاونی»

گرفت، و هرکس بر اساس میزان کارش از ی اعضا تعلق میتساوی به همهها بهدارایی

 برد.محصوالت و سود سهم می

شدن سریع ی توسعه با مدل صنعتیسالهی پنجامهبا نزدیکی به شوروی، اولین برن

توجهی به صنایع ی بیش از حد بر صنایع سنگین و کمی اول شوروی با تکیهبرنامه

نیروی کار به اجرا گذاشته شد. صنایع که عمدتًا « شدنپرولتریزه»مصرفی، همراه با 

ها . اما این پیشرفتها مستقر بودند، رشد سریع شهرها را نیز به همراه داشتنددر شهر

العاده شدید دهقانان حاصل ی بخش کشاورزی و روستاها و با استثمار فوقبه هزینه

های عریض و طویل دولتی و حزبی نیز طبیعتاً با رشد شده بود. رشد سریع دستگاه

های طبقاتی با کارگران و ی متوسط جدید و انتظارات و توقعات و تفاوتسریع طبقه

 بود. دهقانان همراه
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های حزبی با توجه به تحوالت اقتصادی و اجتماعی، و فاصله گرفتن از سیاست

ی شوروی، مدام دستخوش تغییر و تحوالت بود. مائو برای تصحیح خطاهای برنامه

های شهر و روستا و انتقال را ازجمله با هدف کاهش تفاوت «جهش بزرگ»اول، 

تبدیل « کمون»ها نیز به ای تعاونیو پارهای صنایع به روستاها، به راه انداخت پاره

نشینی به عقب 1۹6۰ی شدند. اما شکست این سیاست و ایجاد بحران در اوایل دهه

های مالی برای دهقانان و کاهش دادن ناگزیر از جهش بزرگ، بازگرداندن مشوق

های بزرگ، نگرانی از رشد گرایشمشارکت کارگران انجامید. مائو با شکست جهش 

را با تمام عواقب « انقالب فرهنگی»اش، دارانه و نیز تضعیف موقعیتمایهسر

 بارش به راه انداخت.فاجعه

های او مورد تجدید نظر قرار گرفت. با تداوم و با مرگ مائو بسیاری از سیاست

، 1۹۸۰ی ویژه از دههی پنجم به این سو، بهتشدید مسائل اقتصادی، از برنامه

ی اقتصاد ، و کاربرد فزاینده«درنیزاسیون، بار آوری، کارآییم»ها در جهت سیاست

را به خود گرفت، تغییر « های چینیسوسیالیسم با ویژگی»بازار، سیاستی که عنوانِ 

گذاری خصوصی زدایی کشاورزی، تشویق سرمایهجهت داد. این سیاست با کلکتیو

ه قول دِیلِر جباروف، شاید داخلی و خارجی، و لیبرالیزه کردنِ تجارت، همراه بود، و ب

 [1۹نامید.]« های چینیداری با ویژگیسرمایه»تر باشد که آن را مناسب

ها با تجدیدنظرهای مکرر کردنی اصلی مالکیت عمومی و ملیدر ویتنام، مسئله

همراه بود. بالفاصله پس از انقالب اوت، قانون اساسی مالکیت خصوصی برای تمامی 

رده بود؛ پس از پایان اشغال فرانسه، مالکیت خصوصی شهروندان را تضمین ک

ی امریکا، داران ملی مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما پس از فارغ شدن از سلطهسرمایه

ی امور آن را به قانون اساسی جدید، مالکیت زمین را متعلق به مردم اعالم و اداره

لیزه شدن اقتصاد، ی بعدی، با چرخش سیاسی و لیبرادولت واگذار کرد. در مرحله

استفاده از زمین قابل خرید و فروش اعالم شد. سیاست کلکتیویزه کردن نیز « حق»

های مورد تجدید نظر قرار گرفت و به دهقانان اجازه داده شد که پنج درصدِ زمین

 کلکتیو را برای کشت خصوصی برای بازار استفاده کنند.

ی ت اصالحات ارضی را در دههترونگ چین، از رهبران رادیکال حزب که مسئولی

ی ی مصادرهای را در زمینههای بسیار تندروانهبر عهده گرفته بود، سیاست 1۹۵۰
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های وسیع در پیش گرفت، که به مشکالت فراوان اقتصادی ها و تصفیهها، اعدامزمین

 و اجتماعی، و سرانجام برکنار شدنش از این مسئولیت، انجامید.

ترین مسئله وحدت شمال و جنوب بود. در امریکا، پیچیدهو شکست  1۹۷۵بعد از 

های ی نهادکردن بالفاصلهرغم فشارهای چپ افراطی که خواستار ملیآغاز، به

اقتصادی جنوب بود، حزب تازه تأسیسِ کمونیست ویتنام )که از ادغام حزب کارگران 

د(، بسیار محتاطانه ویتنام شمالی، و حزب انقالبی خلق ویتنام جنوبی به وجود آمده بو

راه »ها عمل کرد تا از فرار مغزها و سرمایه تا حد امکان جلوگیری کند. سیاست آن

 داری در جنوب( نام گرفت.)سوسیالیسم در شمال و سرمایه« رفتن روی دو پا

چپ، حزب تصمیم به الغای مالکیت ، تحت فشار جناح 1۹۷۷اما مدتی بعد در 

کردن جنوب « سوسیالیست»ردن تولید در روستاها، وکخصوصی در شهرها و اشتراکی

دستجات »ی متوسط در جنوب، داران و طبقهالعمل سرمایهبینیِ عکسگرفت. با پیش

دهی شدند، و شبِ قبل از اعالم سیاست به هزاران شرکت گسیل سازمان« جوانان

از کشور العمل بالفاصله بود و به فرار هزاران ویتنامی به خارج داده شدند. عکس

دنبال بحران شدید اقتصادی، کمبود محصوالت کشاورزی و صنعتی، و بازار انجامید. به

های اساسی و تجدیدنظر در سیاست« اشتباهات»وادار به تأیید  1۹۷۹سیاه، حزب در 

خود شد. برخی تحلیل گران ویتنام این تغییر سیاست را با سیاست نِپ در شوروی 

 اند.مقایسه کرده

ریزیِ متمرکز را کنار گذاشت، و ی حزب سیاست برنامه، کنگره1۹۸6در سرانجام 

گذاری شد، جایگزین آن نام« گیریِ سوسیالیستیاقتصاد بازار با جهت»سیاستی را که 

های بلندتر و ، پای راست قدم«راه رفتن روی دو پا»رسد در کرد. به نظر می

از آن که شمال بتواند آن را  شاستوارتری را به نسبت پای چپ برداشت، و جنوب بی

 داری سوق دهد.تر به سوی سرمایهسوسیالیستی کند، موفق شده که شمال را بیش

*** 

ها موفق به کسب قدرت دولتی شدند، طور خالصه، در کشورهایی که کمونیستبه

مبتنی بود بر ایجاد یک دولت مقتدر تحت کنترل حزب واحد، « سوسیالیستی»مدل 

های عجوالنه، کردنهای اقتصادی و اجتماعی براساس اجتماعیپیشبرد سیاست
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ریزی سراسریِ متمرکز، و سرکوب هرگونه نارضایتی، در این فرایند بود که برنامه

به دیکتاتوری حزب کمونیست، و سر انجام « دیکتاتوری پرولتاریا»ازجمله در روسیه 

کتاتوری دموکراتیک دی»دیکتاتوری فرد استالین ختم شد، و مشابه آن در چین 

، به دیکتاتوری حزب کمونیست، و سرانجام به دیکتاتوری فردی مائو انجامید. «خلق

های های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، و توطئهدر آخر نیز درمواجهه با بحران

 امپریالیستی، نظام پساانقالبی به درجات مختلف فرو پاشید.

 داریهایی برای گذار از سرمایهدرس

های های سوسیالیستی مورد بحث ما مبارزان معتقدی با باورغالبِ رهبران انقالب

ها بودند. اما ها و رفع استثمار از آنراسخ و تردیدناپذیر به ایدئولوژی برابری انسان

تر از ی تاریخی نشان داد سادهطور که تجربهرسیدن به آرمان سوسیالیسم را آن

دهد که استقرار نظام این تجارب نشان می دیدند.چه بود و هست، میآن

های عینی و ذهنی در شرطداری و سوسیالیستی به یک سلسله پیشپساسرمایه

ی ملی و جهانی نیازمند است که به درجات مختلف در فرایند انقالبی این عرصه

های یک انقالب اجتماعی های دوم مشخصهکشورها موجود نبود. هیچ یک از انقالب

 نداشتند.« جنبش خودآگاه و مستقل اکثریت عظیم»مثابه را، بهمارکسی 

ی [ تجربه2۰ام،]تری طرح کردهچنانچه در جای دیگری با تفصیل بیش

داری تنها ی پساسرمایهدهد که جامعههای سوسیالیستی گذشته نشان میانقالب

 ملی و جهانی، نظام اجتماعی ـ زمانی ممکن است که یک ضدهژمونی در سطوح

ی گذار به داری کند. فرایند طوالنی و پیچیدهاقتصادیِ برتری را جایگزین سرمایه

داری نیاز دارد، که من آن را سوسیالیسم به یک فاز تدارکاتی در دوران سرمایه

های دموکراسینامم. این مفهوم از یک سو با سوسیالمی دموکراسیِ رادیکالسوسیال

است، و از سوی دیگر با سوسیالیسم دموکراتیک خورده متمایز شده و شکستتجربه

های جدید، با هدفی داری عملی نیست، تفاوت دارد. استراتژیکه در دوران سرمایه

های انقالبی را با طلبی و رادیکالیسمِ شیوههایی از مبارزهعملی و شفاف، جنبه

تقرار طلبی فزاینده، در جهت گذار و اسگرایی و تدریجِی اصالحهای عملجنبه

 آمیزد.سوسیالسیم دموکراتیک، درهم می
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ی مرتبط به و روشنی از سه جنبهاین فرایند نیاز به درک واضح اول از هر چیز 

، و ی گذارشیوه، داریی پساسرمایههای جامعهمشخصههم دارد، که عبارتند از 

 : عامالنِ گذار

، و دموکراتیک بودن، عملی بودنداری عبارتند ازی پساسرمایهجامعه هایمشخصه

ی داری باید بتواند یک کلیتِ متشکل از چهار جنبه. این نظام پساسرمایهجهانی بودن

، و محیطیتعادل زیست، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادیی ملی، یعنی، مرتبطِ توسعه

سازی کند. این فرایند به یک دولتِ را به شکلی فزاینده بهینه دموکراسی سیاسی

خواه، سکوالر، و مشارکتی نیاز دارد که درهماهمنگی با شوراهای التدموکراتیک، عد

های خود را ها و سیاستای، برنامهمحیط کار و شوراهای محله، ناحیه، و منطقه

ی تعیین و به مورد اجرا درآورد. استقرار کامل نظام سوسیالیستی نیاز به یک زمینه

 ر میسر نیست.جهانی دارد، زیرا استقرارسوسیالیسم در یک کشو

آمیز و سوسیالیسم موردنظر، ضمن آن که مسالمت ی گذار،شیوه از نظر

ای رادیکال است، و در صورت لزوم در مواردی ممکن گراست، اما به شکلِ بهینهتدریج

های انقالبی و اصالحی ی جنبشنیز بشود. تجربه« خشونت دفاعی»است متوسل به 

ی کافی رادیکال نباشد، بیش از حد به اندازهدهد که اگر جریانی گذشته نشان می

شود. از سوی دیگر، زند و نهایتًا تسلیم جریانات راست میدست به سازش می

بینانه روی واقعرادیکالیسم بیش از حدِ بهینه، به ماجراجویی کشانده شده و مانع پیش

 گردد.های تحول اجتماعی میبه سویِ دسترسی به هدف

ی کارگر که مورد استثمار مستقیم است، ، عالوه بر طبقهرعاملین گذااز نظر 

داران ی متوسط جدید، بخشی از سرمایهطبقات اجتماعی دیگری از جمله طبقه

های های فمینیستی، ضدِ نژادی، اقلیتهای هویتی )جنبشکوچک و متوسط، گروه

 از ونگوناگ درجات به هریک که جامعه، محرومان و دهقانان، ،(…ملی و مذهبی، 

 .آیندمی حساب به گذار عامالن یزمره در برند،می رنج داریسرمایه

ها ای مرتبط از فعالیتمُدل کلی عمل سیاسی برای فاز تدارکاتیِ گذار، مجموعه

دهد. این مدل کلی را های گوناگون را در رابطه با عامالن مختلف تشکیل میدر عرصه

، «اجتماعی ـ فرهنگی» هایعرصهداد که توان نشان بُعدی میدر یک ماتریسِ سه
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، «آموزشی» هایفعالیترا با « محیطیزیست»و « اقتصادی»، «سیاسی»

، «جدید ی متوسططبقه»، «ی کارگرطبقه»، عاملین، و «اجرایی»، و «دهیسازمان»

، مرتبط «دهقانان»، و «های هویتیگروه»، «داران کوچک و متوسطبخشی از سرمایه»

 سازد. می

زمانی، حالتی متوالی نیز دارند. ها ضمنِ همهای مربوط به هر یک از عرصهعالیتف

های سیاسی و دیگر مشکالت دهی با مسائل اقتصادی، آزادیآموزش و سازمان

ی های حوزهرو هستند، سروکار دارد. فعالیتای که عامالن مختلف با آن روبهروزمره

ی اکثریت عظیم صورت مایت آگاهانهفرهنگی با هدف ایجاد ضدهژمونی و کسب ح

های سیاسی هدِف کسب قدرت سیاسی را گیرد، و با حمایت این اکثریت فعالیتمی

دهد. ایجاد اصالحات ی دموکراتیک و عمل مستقیم در دستورکار قرار میبه شیوه

های مختلف دولتی و خصوصی، استقرار مدیریت مشارکتی سازمانی و اداری در نهاد

ی سیاسی و ناپذیری از ایجاد تغییرات در حوزهطوح سازمانی، بخش تفکیکدر تمام س

های اقتصادی، اجتماعی و گیری سیاستی اقتصادی و پیمتعاقب آن در حوزه

محیطی خواهد بود. حزب یا احزاب مترقی و رادیکال، که به شکل دموکراتیک زیست

 گیرند.ت بر عهده میدهی مبارزاشوند، نقش مهمی در سازمانو آزاد اداره می

های اقتصاِد سوسیالیستی تغییر و تحوالت اقتصادی ترکیبی خواهد بود از سیاست

های سوسیالیستی و ی سیاستشده، همراه با گسترشِ فزایندهو اقتصادِ بازارِ تنظیم

تنها به ها نهاست که حدت و شدِت این سیاستهای بازار. واضح کاهشِ فزاینده حوزه

ی و ذهنی در سطح ملی بستگی دارد، بلکه شرایط جهانی و میزان شرایط عین

های سیاسی و اجتماعی در جهت نیل به سوسیالیسم نیز بسیار حائز پیشروی جنبش

 اهمیت است. 

داری بسیار پیچیده و طوالنی است، تردیدی نیست که این فرایند گذار از سرمایه

شده شانس بهتری برای و اصالحیِ تجربههای انقالبی اما شاید در مقایسه با استراتژی

داری و نیل به سوسیالیسم داشته باشد. باید امیدوار بود که افراد و گذار از سرمایه

های سیاسی چپ که به رغمِ تجارب گذشته، کماکان بر ضرورت استقرار جریان

 ی کارگر اصرار می ورزند وی سوسیالیسم از طریق انقالب به رهبری طبقهبالفاصله

کنند، بتوانند به یک های کمون پاریس تکیه میمستقیم و غیر مستقیم بر خواست
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هایی روشن، عملی و نه کتابی یا های بسیار واضح و مشخص، پاسخسلسله سؤال

چه تخیلی ارائه دهند: از آن جمله ان که منظورشان دقیقًا از سوسیالیسم چیست و آن

ذشته دارد؟ نیز چه نوع انقالبی را در نظر هایی با تجارب گدر نظر دارند چه تفاوت

اند و خواهند انقالب کنند کدامها میهای انقالب که به کمک آندارند و سوژه یا سوژه

ها را بسیج کنند؟ نظام سیاسی پساانقالبی دقیقاً چه توانند آنحول چه شعارهایی می

های زب و تشکلهایی خواهد داشت؟ آیا جریانات مختلف سیاسی حق ایجاد حویژگی

ی خود و شرکت آزادانه در انتخابات را خواهند داشت؟ آیا با تغییر نظام جداگانه

های دولتی، پلیس و ارتش باید بالفاصله منحل شوند؟ آیا تمامی سیاسی دستگاه

وسایل تولید باید بالفاصله اجتماعی و اشتراکی شوند، و جایی برای مالکیت خصوصی 

ی ها باید یکسان شوند؟ تعریف دقیق طبقهم دستمزدها و حقوقدر کار نباشد؟ آیا تما

هایی و چه درصدی از جمعیت کارگر در دنیای امروز چیست و چه بخش یا بخش

در حال حاضر درشرایطی هست که بتواند  گیرد و آیا این طبقهفعال را دربر می

؟ همچنین، های اقتصادی و اجتماعی را تعیین کند و به مورد اجرا گذاردسیاست

ی متوسط جدید و دیگر طبقات اجتماعی چیست؟ انقالبیون در قبال طبقه سیاست

ی امروز سوسیالیسم در یک کشور ممکن شدهداری جهانیاساساً آیا در عصر سرمایه

ها و حرکت در جهت ی پاسخ های مشخص به این پرسشاست؟ بدون یافتن و ارائه

ه، و عملی، جریانات چپ چیزی جز محافلی پراکنده، بینانهای قاطعانه، واقعیافتن راه

تر نخواهند بود، و نخواهند توانست به ی بزرگبدون ارتباط با یکدیگر و با جامعه

داری بخش خود و بسیج اکثریت زحمتکشان برای گذار از سرمایههای رهاییآرمان

 دست یابند.

 

 هانوشتپی
ی انقالب و گذار از ت من دربارهی حاضر که بر اساس مجموعه مقاال[ نوشته1]

المللی تاریخ، سمپوزیوم بین»ای است که دری بخشی از مقالهداری نوشته شده، ترجمهسرمایه

به مناسبت یکصدمین سالگرد انقالب اکتبر، در مدرسه عالی « ی سوسیالیسمواقعیت، و آینده
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های تاریخی و مللی برداشتکنفرانس بین ال»، و در 2۰1۷مارکسیسم دانشگاه پکن، در اکتبر 

 در مسکو ارایه شده. 2۰1۷فلسفیِ انقالب، در آکادمی علوم روسیه و دانشگاه مسکو در نوامبر 

[2 ] Marx, K. and Friedrich Engels, (1998), “Communist 

Manifesto,” in Socialist Register 1998 :The Communist 

Manifesto Now ,ed. Leo Panitch, Colin Leys, London: Merlin 

Press, p. 250. 

[۳ ] Marx, (1988), “Contribution to the Critique of Hegel’s 

Philosophy of Law,” in Karl Marx, Frederick Engels: Collected 

Works, vol. 3, Marx and Engels: 1843-1844 .Translated by Jack 

Cohen, et.al. New York: International Publishers, p.184. 

[۴ ] Marx, K. (1983 ,)Capital Vol. 1, Ch. 32, Moscow: Progress 

Publishers, p. 715. 
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مفصل است و من فقط  اریكل كتاب انقالب بدون انقالبیون بس یبحث درباره

های مهم كتاب را باز كنم. ]*[ راجع به اين صحبت كنم يكي از بحثسعي مي

، بلكه تمركزم بر اين ها صورت گرفت و علل آن چه بودكنم كه چرا اين انقالبنمي

را به خود گرفت.  يشكل كنون هايتاًها چه بود و چرا ننكته است كه معنای اين انقالب

ها هم از نظر تاريخي و هم از نظر تطبیقي، در اين انقالب يهدفم عبارت است از بررس

 نظیر انقالب ايران و انقالب نیكاراگوئه. 1970 یهای اواخر دههبا انقالب سهيمقا

فروش های دنیای عرب با خودسوزی يك دستدانید، انقالبكه مي نانچ

تونس  یماندهعزيزی در يكي از شهرهای نسبتاً عقبفروش فقیر به نام محمد بومیوه

كرد، يك روز چون مجوز فروشي ميآغاز شد. او هر روز دست ديبوز یدیبه اسم س

كه زن هم بوده يك سیلي به  یسلشود پشود و گفته مينداشته پلیس با او درگیر مي

برند و وقتي او برای پس كنند و ميهايش را توقیف ميزند. ترازو و میوهگوش او مي

زند. گیرد و خودش را آتش ميدهند. او هم بنزين ميرود، پس نميگرفتن آنها مي

توانند. اين قضیه در كنند نجاتش دهند ولي نميدوستان و آشنايان سعي مي

شود و سريعاً به يك شود و اعتراضات شروع مياجتماعي منعكس مي یهاشبكه

سرعت الجزيره قضیه به یويژه با ورود شبكهشود و بهمي ليموضوع ملي  تبد

و از مركز  ابديروز ادامه پیدا مي 29 اي 28شود. اين اعتراضات حدود المللي ميبین

كند و حكومتش علي فرار ميبن هيژانو 14كند. در مي دایتونس به سمت باال اشاعه پ

 كند.سقوط مي

مصر فعاالني كه تعدادی از آنها دانشجويان من بودند از قبل خود را برای يك  در

خاطر  نيهم به انژانويه كه روز پلیس است آماده كرده بودند، آ 25اعتراض در روز 

ده بود و طرز فجیعي كشته شپلیس به یكه جواني به اسم خالد سعید زير شكنجه

ها حدود پانصد . معموالً در تظاهرات آن ساليندخواستند آن روز بیرون بیافعاالن مي

كردند تا از ها را محاصره ميپلیس آن 2000شدند و حدود صد نفر حاضر ميشش

آيند و طبیعتاً خود جريان عادی خیابان و شهر جدا كنند ولي آن روز هزاران نفر مي

كه انقالب  ينند چون اصالً چنین چیزی را انتظار نداشتند. اشوفعاالن هم شوكه مي

ها در شهرهای ديگر هم صورت شود دينامیسم جالبي دارد. اعتراضچگونه شروع مي

شود. بعد نوبت به لیبي، يمن، گیرد و در عرض دو هفته حسني مبارك ساقط ميمي
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كوچك يا بزرگ های كشور عربي شاهد شورش 19رسد و جمعاً سوريه و بحرين مي

شوند. پنجمي كه بشار اسد است ساقط مي ورشوند و در نتیجه چهار ديكتاتمي

خلیج  یماند. كشورهايي مثل عربستان سعودی و كشورهای حوزههرحال باقي ميبه

كنند به شكلي از رفرم شوند و شروع ميشدت از اين موضوع هراسان ميفارس هم به

 زدواجمیلیارد  دالر برای ا 46ها پول. مثاًل سعودیيا خريدن اپوزسیون واقعاً با 

 خرج كردند. رهیجوانان، خريد خانه، تحصیل و غ

 1970 یهای اواخر دههها بودم. يكي انقالبشاهد دو فقره از انقالب من

ها كار كرده بودم و خصوص در ايران و نیكاراگوئه كه يك مقدار هم راجع به آنبه

ها شروع شود من نیای عرب. قبل از اين كه اين انقالبهای ددومي همین انقالب

جا و و نسبتاً با مسائل آن محدود شانزده هفده سال در مصر زندگي كرده بود

ها و استمرارشان را ديدم احساس كردم داشتم. وقتي اين شورش ييخاورمیانه آشنا

هنوز متوجه كنند. آن موقع ها با آنچه من ديده و مطالعه كرده بودم فرق مياين

 كنم. اشیبندها چیست ولي بعد از مدتي سعي كردم صورتشدم كه اين تفاوتنمي

ای اتفاق افتاده بود كه بسیاری از انديشمندان علوم ها در خاورمیانهاين انقالب اوالً

جا خبری نخواهد شد و فقط شاهد استمرار ويژه در غرب گفته بودند آنسیاسي به

ها و همچنین های متعددی در اين باره در دانشگاهبود. بحث میاقتدارگرايي خواه

ها به وقوع پیوست و همه را هرحال اين انقالبها صورت گرفته بود. ولي بهرسانه

های عادی صورت داده بودند، بدون ها را آدماين انقالب یمتعجب كرد. تقريبًا همه

يا ماندال كه در واتسالو هاول اهلل خمیني، تروتسكي، آيت  ریرهبری كاريزماتیك، نظ

وجود نداشتند.  هاقالبهايي در اين انهای سابق شاهد بوديم. چنین شخصیتانقالب

های قبل يك سازماندهي كاريزماتیك و يك بینش خاص هم همچنین برخالف انقالب

های قبلي يك بینش و تصوير نسبت به آينده داشتند ولي اين وجود نداشت. انقالب

های شهرهای بزرگ و ها در خیابانا فاقد آن بودند. بسیاری از اين انقالبهانقالب

ويژه در میدان تحرير به وجود از سیاست را به يكوچك صورت گرفت و فرم خاص

روز در  18ها هزار نفر جمع شده بودند و برای ايد كه دهآورد. حتماً تصاويرش را ديده
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به وجود آورد كه خیلي از انديشمندان مثل همان میدان ماندند و فرمي از سیاست را 

 .كننديآلن بديو و اسالوی ژيژك االن راجع به آن فكر م

ها به تغییر اساسي در اين كشورها منجر اين نوع بسیج عمومي، اين انقالب رغمبه

كمي بر يمن است. وضعیت  زیجا بر تونس و مصر و ننشد. البته من تمركزم اين

های خارجي تفاوت دارد. قدرت یالعادهفوق یبه خاطر مداخله یسوريه و لیبي تا حد

اين بود كه گسستي اساسي در آنها به  هامهم اين انقالب یبنابراين يك خصیصه

وجود نیامد. مثالً انقالب ايران يك گسست نسبت به رژيم و نظم سابق بود ولي اين 

شود مدل نسبتاً موفقي توجهي را حتي در تونس كه گفته ميها گسست قابلانقالب

 يدیهای جداست به وجود نیاوردند. در تونس حكومت تغییر كرده و افراد و سازمان

نخبگان سابق )چه اقتصادی و چه  یها و شبكهاند ولي دولت از نظاميسر كار آمده

كه برای من پیش آمد  يگذارند. پرسشسیاسي( تشكیل شده و بر روند امور تأثیر مي

كنند و چرا به اين شكل های گذشته فرق ميها با انقالبچرا اين انقالباين بود كه 

های تغییر سیاسي كه ما ها شبیه آن روشانقالب ايندرآمده است. هیچ كدام از 

شناختیم. در شناختیم نبود. نه به صورت رفرم بود و نه انقالب به صورتي كه ميمي

كنند و به حاكمیت موجود فشار مي ایرفرم نیروهای سیاسي و اجتماعي بسیج توده

از  یاها درجهو دولت سیونيآورند كه در سیستم كنوني با قرارداد سیاسي بین اپوزمي

اصالحات به وجود بیاورد، مثل گذار از ديكتاتوری به دموكراسي در مكزيك يا بسیاری 

شناسیم گونه كه ما در قرن بیستم مياز كشورهای آمريكای التین. در انقالب هم آن

رژيم  ايرسد كه كند و به جايي ميافتد، مردم را بسیج مييك جنبش انقالبي راه مي

ها گیرند. ولي انقالببرود يا انقالبیون با زور قدرت را در دست مي دارديوام رامستقر 

در مصر و تونس به اين صورت نبود. آنها نه انقالب بودند نه رفرم. من اسمش را 

اصطالح اصقالب. به ايهای اصالحاتي ( گذاشتم يعني انقالبrefolution) ونیرفولوس

بود  ونیولي چرا به اين صورت درآمد؟ چرا آنچه در اين كشورها به وجود آمد رفولوس

 (؟revolution) ونیو نه رولوس

ای به های انقالبي از نظر ايدئولوژيك در برههمن اين بود كه اين جنبش بحث

انقالب ارزشش را از دست داده بود و ديگر كسي راجع  یايدهوقوع پیوستند كه خود 

كرد. اين برهه مربوط به زمان بعد از جنگ سرد است كه به انقالب صحبت نمي
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ها و احزاب قبالً راجع هايي كه افراد، سازمانای تغییر كرد كه آن فرموضعیت به گونه

يگر وجود نداشت. در اين كردند دنوشتند و تصور ميكردند، ميبه انقالب فكر مي

های انقالبي كردند. شورشها راجع به انقالب صحبت نميبرهه چه افراد و چه سازمان

عرب در زماني كه خود ايده و تصوير انقالب از بین رفته بود صورت گرفت و اين يكي 

 ها بود.اين انقالب یهای عمدهاز تعارضات و خصلت

سه  1990 یهای دههشن شود. تا سالتوضیحي بدهم تا منظورم رو بگذاريد

انقالب در آنها مركزی بود. يكي  یايدئولوژی در جهان وجود داشت كه ايده

بخش كه با متفكراني مثل های آزادیناسیونالیسم ضداستعماری، يعني جنبش

شد. نمايندگي مي رهفرانتس فانون يا هوشي مین يا قوام نكرومه در كشورهای مستعم

چه كه آيد با آنخواستند آنچه به وجود مينقالبي را مدنظر داشتند و ميها تغییر اآن

های استعماری در كشورهای مستعمره درست كرده بودند تفاوت فاحشي داشته قدرت

بخش تمام شد و بسیاری از های آزادیجنبش 1970های هرحال بعد از سالباشد. به

خواستند در كشورهای چه ميبه استقالل رسیدند، هرچند آن عمرهكشورهای مست

جديد ضرورتاً تحقق پیدا نكرد، چه از نظر دموكراسي و چه از نظر عدالت اجتماعي. 

هرحال، اين ايدئولوژی تمام شده بود. توضیح اين روند بحثي طوالني است ولي، به

كند فلسطین است كه علیه يكي از كشورهايي كه هنوز برای استقالل فعالیت مي

 كند.مار كه اسرائیل به وجود آورده مبارزه ميفرمي از استع

لنینیسم است. -انقالب در آن مركزی بود ماركسیسم یدوم كه ايده ايدئولوژی

تأثیر قرار هايي را كه در خاورمیانه وجود داشت تحتاين ايده بسیاری از جنبش

ا كرد مثل يمن كه انقالب سابقش سوسیالیستي بود يا ظفار يداد و تغذيه ميمي

. نیفلسط یآزاد يمردم یههبخش در فلسطین و بخش ماركسیست جبجنبش آزادی

شان مركزی بود و به آن عمل انقالب برای یعنوان ماركسیست ايدهها بهاين

كردند. ولي اين ايدئولوژی تغییر فاحشي كرد. بعد از فروپاشي اتحاد جماهیر مي

زمان با انقالب هم یموجود، ايده های سوسیالسمشوروی و اقمارش و بعد از رد ايده

انقالب با  یطور كامل از بین رفت. چون ايدهكرد و بعدتر تقريباً به اآن نزول پید

سوسیالیسم، دولت رفاه، توزيع و برابری عجین شده بود و بعد از فروپاشي اين  یايده
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چیز بد شد انگار انقالب هم افول كرد. بنابراين انقالب تبديل به يك  یها ايدهپارادايم

كردند و با ها راجع به آن صحبت ميو قديمي رهاكه مفهومي بود كه فقط دايناسو

ها كنار شد. اين ايدهخورده، دولت بزرگ و اقتدارگرايي تداعي ميسوسیالیسم شكست

مدني خیلي  یشان را گرفت، مثاًل فرد يا جامعههای جديدی جایگذاشته شد و ايده

پیدا كرد.  لیتقل اريا فضای عمومي يا باز اويجمدني هم به ان یه. جامعافتي تیاهم

اين مفاهیم اوج گرفت و جايگزين مفاهیم تساوی، برابری، دولت رفاه و سوسیالیسم 

زمان با فرايند فروپاشي اتحاد شوروی، ايدئولوژی نولیبرالیسم هم در انگلستان شد. هم

ويژه با  تاچر در شیلي شروع شده بود ولي بهشروع شد. البته از قبل در زمان آلنده در 

به وسیله  ایسرعت در نقاط مختلف دنو ريگان در آمريكا اوج گرفت و به گلستانان

ها رواج يافت تا وضع موجود را يك وضع طبیعي مختلف و انديشكده اوهایيجان

يان تاريخ هم پا یتوصیف كنند كه ديگر هیچ آلترناتیوی برای آن وجود ندارد. قضیه

بديلي وجود ندارد. اين ايدئولوژی بین  وهمین بود، يعني ديگر همه چیز تمام شده 

ويژه در خاورمیانه رسوب پیدا كرد بهورزان كشورهای مختلف بسیاری از سیاست

طور )وضعیت آمريكای التین كمي متفاوت است(. فعاالن هم اين وضع موجود را به

 ائلويژه مسح كه بايد رفرم صورت بگیرد. در اين مرحله بهكلي پذيرفتند با اين توضی

 .دیانقالب را شتاب بخش یحقوق بشر مهم شد. اين موضوع هم افول ايده

دانید، بود. چنان كه مي تانتیلیگرايي مسوم كه خیلي مهم بود اسالم ايدئولوژی

مختلف های اسالمي میلیتانت در كشورهای به بعد جنبش 1970های از زمان سال

ويژه در خاورمیانه بعد از انقالب ايران رشد كردند. در دنیای سني با دنیای اسالم به

بسیار مهم انقالب اسالمي  پردازهييك نظر قطب. سید شدنديم هيآثار سید قطب تغذ

های مختلف اسالمي ای بر جنبشالعادهشود و نفوذ فوقدر دنیای عرب محسوب مي

گرای هندی، بود. خود مودودی هم اسالم ،یمودود يبواالعلداشت. خود او متأثر از ا

 تراتژیويژه اسمتأثر از فرمي از ايدئولوژی لنیني حزب كمونیست هند بود و به

ها با كمونیست بود و سال یاش شاعرخانهسازماندهي را از او به عاريت گرفته بود. هم

هرحال اين ختند. بهپرداكمونیسم مي یكردند و به بحث دربارههم زندگي مي

. كتاب دیگرا رسهای مختلف اسالمايدئولوژی از مودودی به قطب و از او به جنبش

گراهای لنین برای اسالم« چه بايد كرد»معادل «( عالئم راه« )»معالم في الطريق»
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( كه vanguard) آهنگشیفرد پهای قطب، میلیتانت در دنیای عرب شد. در ايده

داند و ست خیلي مهم بود، يعني كسي كه بهتر از ديگران ميلنینیستي ا یايده

جاهلي و دولت جاهلي  یمردم را بكشاند و علیهِ جاهلیت يعني جامعه یتواند تودهمي

های ها به گروهاسالمي به وجود بیاورد. اين ايده یقیام كند و دولت اسالمي و جامعه

د، مثاًل حزب التحرير يا لشكر جهاد اسالمي در مصر و ساير كشورهای اسالمي رسی

 گیرند.ها را به عاريت ميطیبه در پاكستان هنوز هم اين ايده

ورزان سطح باال دو نوع ورزان و سیاستنظر من، انقالب ايران در سطح انديشه به

اهلل و يكي هم اسالمیسم قطبي. آيت سمیلنین-ايدئولوژی داشت: يكي ماركسیسم

را از عربي به فارسي برگرداند. آن « معالم في الطريق» ای اولین كسي بود كهخامنه

هرحال در كتاب در دسترس نبود ولي به ينموقع كه انقالب شد من خبر نداشتم و ا

های علي شريعتي هم خیلي گشت. ايدهدست ميبهبین خودشان وجود داشت و دست

سم اقتصادی و نفوذ بود و فرمي از ماركسیمهم بود و او هم يك روشنفكر مهم و با

 یاسالمي را به صورت يك ايدئولوژی انقالبي تئوريزه كرد. بنابراين ايده یشیعه

گراهای میلیتانت مركزی بود. اين ايده هم شروع به تغییر كرد. من انقالب برای اسالم

هايي كه در خصوص با تعارضبه بعد، به 1990 یام كه، از دههجای ديگری هم نوشته

نسبت به  یآمد، هم در بین خود انقالبیون و هم در جامعه، تجديدنظر ايران به وجود

اولیه شروع  یشروع شد كه آيا درست بوده يا نه و ايده تانتگرايي میلیاين نوع اسالم

نامم به وجود آمد، يعني به تغییر كرد. از درون اين جريان آنچه من پسااسالمیسم مي

های سالمي را حفظ كند ولي آن را با واقعیتا یخواهد هنوز پروژهای كه ميپروژه

خودشان پي بردند و در  عارضاتگراها به تجديد تطبیق دهد. تعدادی از خود اسالم

هرحال اين كه ما به يعنيحل هرچند در قالب گفتمان اسالم بودند، پي نوعي راه

مردان ولتها كه فكرشان با فكر دكنند يا زنهايي داريم كه نوع ديگری فكر ميجوان

ها احساس كردند كه كند. همچنین در خارج از ايران هم خیلي از مسلمانفرق مي

و راديكالیسم در حال لطمه زدن به اسم اسالم است چون در انتها اين  انتیسممیلیت

هايي كه اند و بنابراين آنهای عادی هستند كه قرباني راديكالیسم آنها شدهمسلمان

 بديل كردند. یكردند شروع به ارائهمي راجع به اين مسائل فكر
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انقالب، چنان كه  یها در دنیای عرب به وجود آمد، ايدهكه اين شورش زماني

ويژه بین گفتم، افول پیدا كرده بود و ارزش خود را از دست داده بود، به

ها راجع به انقالب عمل كنند. خواستند ورای اسالمیستها كه ميپسااسالمیست

اند، چه در تركیه باشند چه در مراكش طلبها انقالبي نیستند و اصالحیستاسالمپسا

اند تا تغییرات بنیادی و عمیق. در و چه در تونس. به دنبال اصالح تدريجي و قانوني

توجهي های زيادی نبودند و سازماندهي قابلهای اخیر واقعًا آدمسال یخاورمیانه

كشورها.  رير كنند، چه در تونس و چه در ساانقالب فك یوجود نداشت كه به ايده

ها های كارگری تعدادی چپ وجود داشته ولي اكثر چپاگرچه در تونس در اتحاديه

كردند. از اين نظر آنچه به وقوع رفرمیست بودند و به صورت قبل به انقالب فكر نمي

يك  هايي بود بدون سازماندهي و رهبری كاريزماتیك وپیوست و نتیجه داد شورش

يعني تركیبي از انقالب و اصالح يا  ون،یرفولوسبینش از آينده. نتیجه عبارت بود از 

جا كه مربوط به تغییر العاده بود ولي آنعنوان جنبش. بسیج واقعاً فوقانقالب به

و مردم را بسیج  رندیگيهايي هستند كه پا مجنبش هاونیشد فقیر بودند. رفولوسمي

كنند. اين نوع  حهای موجود را وادارند خودشان را اصالولتكنند تا حكومت و دمي

خواهند قدرت را در دست بگیرند. مثالً در مصر آنها گفتند ما انقالبیون نمي

خواهیم قدرت عوض شود. خب چه كسي بايد خواهیم قدرت را بگیريم ولي مينمي

های قدرت را عوض كند؟ خود دولت موجود؟ مثالً آموزش و پرورش يا سرويس

را اصالح كنند و شكنجه ديگر صورت  دشانقرار است خو نهايامنیتي يا ارتش؟ ا

خورند، چون اين مينگیرد؟ اگر انقالبیون اين انتظار را داشته باشند به مشكل بر

چنان كنند. بنابراين گسست آنو ضرورتاً علیه خودشان اقدام نمي اندنفعینهادها ذ

و  سیجب یبود. انقالبیون در برهه میمرار خواهصورت نخواهد گرفت و شاهد است

ها مذاكره كنند به اين نتیجه رسیدند كه ويژه زماني كه سعي كردند با حكومتبه

گرفتند تا واقعًا بتوانند تغییری ايجاد كنند شايد بايد از ابتدا قدرت را در دست مي

در اختیار نداشتند. آنچه ولي آن موقع ديگر خیلي دير شده بود و منابع و ابزار الزم را 

بود. خیابان واقعاً مهم شده بود تا جايي كه در عرض هجده روز  بانداشتند فقط خیا

تواند انجام كاری مي. اينها فكر كردند كه خیابان همهدندیيك ديكتاتور را پايین كش

شود دينامیك جنبش دهد ولي واقعیت اين است كه روز بعدی كه ديكتاتور ساقط مي
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بسیج انقالبي وجود داشت  مانهايي كه زشود. ديگر آن تاكتیكت عوض ميشدبه

ها و محالت و مزارع سازماندهي گو نیست. اين زماني است كه بايد در كارخانهپاسخ

گفتند ما ويژه در قاهره در خیابان باقي ماندند. به من ميكرد ولي انقالبیون به

كنیم. ولي قضايا به اين شكل پیش روع ميمانیم و اگر اينها عوض نشوند دوباره شمي

هايي كه راجع به شان واقعاً اساسي است، يعني اكتیويست. مردم عادی نقشنرفت

شان قادر به پیشروی  موضوع فكر كرده بودند بدون مردم عادی و پدر و مادران

ی هاالعاده بشوند. آدمهای عادی فوقافتد كه آدمنبودند. پیشروی زماني اتفاق مي

صورت بگیرد و آن زمان انقالب است.  گسستشوند كه يك العاده ميعادی زماني فوق

خواهند برگردند سر زندگي. تا های عادی ميولي بعد از سقوط يك ديكتاتور آدم

های شود، اين مدل خوب است چون شبیه انقالبجايي كه مربوط به انقالبیون مي

قوط ديكتاتور سابق وقتي رژيم جديد ويژه بعد از سقرن بیستمي خشن نیست، به

خوب هستند و  هاونیپردازند. از اين نظر رفولوساغلب به توزيع قدرت مي دآيمي

را داشته باشند، البته اگر خوب عمل  كیدموكرات یهايتوانند پتانسیل دگرگونمي

طور سیستماتیك عوض نشده همیشه خطر ضدانقالب جاكه قدرت بهكنند. ولي ازآن

به اين سادگي دست از قدرت  تندهرحال در نهادها هسهايي كه بهدارد. آنوجود 

ايم. قضیه به اين سادگي نیست. دارند، حتي اگر تظاهر كنند كه ما عوض شدهبرنمي

در مصر از همان روز اول شروع كردند. حتي زماني كه هنوز مردم در خیابان بودند و 

 مشكلكه نهادها را در دست بگیرند. بنابراين  ها به اين فكر بودندبسیج بود آن یدوره

كه خطر ضدانقالب و خطر بازگشت نظم سابق وجود دارد. اين اتفاق در  جاستنيدر ا

قبل از جنگ داخلي در يمن و همچنین در مصر رخ داد. حتي در تونس اين خطر 

بشری  های حقوقآرامي برگردد. مثالً االن گزارشوجود دارد كه نظم سابق دوباره به

اند. ها ناامید شدهانقالبیون بازگشته و خیلي از جوان یدهد كه شكنجهنشان مي

چهار ماه بعد از انقالب تونس  ايهمان اوايل هم ناامید شده بودند، مثالً حدود سه 

نفر جوان مهاجرت كردند و به كشورهای مختلف رفتند و تعدادی هم بعدتر  25000

 به داعش پیوستند.
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ها مربوط به سطح باال خواهم اين را نكته را بگويم كه اين صحبتيانتها م در

سیاسي و نهادهای دولت است، ولي انقالب فقط  یيعني دولت، حاكمیت، جامعه

های مربوط به باال نیست. انقالب يك ركن ديگر هم دارد و آن سطح جامعه و آدم

در سطح نهادی به جايي اگر حتي  ب( انقالييويبد یعادی است. خودِ رخداد )به معنا

ها در بین آدم یجديد یو سوبژكتیويته یفكر جديد رايهم نرسد بسیار مهم است، ز

گفتند زندگي ها در خیابان بودند بسیاری ميآفريند. مثاًل آن هجده روزی كه آدممي

و فكرشان عوض شده است. نقش اين لحظه در ايجاد يك تصور جديد نسبت به 

مراتبي بسیار اساسي است. اين موضوعي است كه من سلسله یهو رابط درتآينده، ق

نويسم راجع به اين االن راجع به آن مشغول كار هستم و جلد دوم كتابي كه مي

های ها تا جايي كه به آدممسائل است. پرسش اساسي من اين است كه اين انقالب

شهری، زنان  دستانفروای به دست آورده است؟ شود چه تجربهعادی مربوط مي

ای از انقالب به دست آوردند؟ آيا بعد از آنها هیچ تغییر ای و جوانان چه تجربهحاشیه

مراتبي بین زن و مرد يا بین فرزند و والدين صورت گرفته است؟ اين موضوعات سلسله

 شان كاوش شود.فراوان دارد كه درباره تیشايد در نظر اول مهم به نظر نیايد ولي اهم

  

 نوشتیپ

چهاردهم ژوئن  خيدر كانون كتاب تورنتو در تار يسخنران یراستهي]*[  متن و

2018. 
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ی جنبش اجتماعی برای چپ دانشگاهی و کسانی که از اصالح : اتحادیهمقدمه

گونه ای نوین و پُرآوازه تبدیل شده است. هماناژهکنند، به وها جانبداری میاتحادیه

گران و هم فعاالن کارگری، از این اصطالح هم تحلیل»کند که یان رابینسون اشاره می

رو، جنبش از این« اند؛یافته در ایاالت متحده بهره گرفتهبرای توصیف کار سازمان

ها در درون جنبش یهبندی برخی اتحادیافته باید چه برای صورتکارگری سازمان

ی توان سیاسی و اقتصادی عنوان هدفی مطلوب برای کسب دوبارهتر، و چه بهگسترده

ای از فعاالن ( شمار فزاینده1«)ی کارگران، در این جهت گام بردارد.رفتهازدست

ی جنبش اجتماعی یک کنند که اتحادیهگران استدالل میکارگری و تحلیل

های امریکای شمالی باید آن را راهنمای خود که اتحادیه استراتژی/ایدئولوژی است

 قرار دهند.

ی جنبش اجتماعی اثر کیم مودی، اتحادیه« کارگران در جهان منعطف»با انتشار 

به رویکردی درخورتوجه در ایاالت متحده تبدیل شده است. در واقع، این اثر، 

گران نویسندگان و تحلیلای بود برای پذیرش این شکل از اتحادیه از سوی انگیزه

جنبش کارگری. از زمان انتشار این اثر تاکنون، انبوهی کتاب و مقاله به چاپ رسیده 

های تواند در احیای اتحادیهکه بر این امر اذعان دارند که این فرم از تشکل می

امریکالی شمالی نقش مؤثری ایفا کند. غالب این نویسندگان به تحلیل کیم مودی 

پردازان کنند. در واقع، سایر نظریهای مشابه آن ارائه میدهند، یا نمونهارجاع می

شناسند. پیتر رسمیت میی جنبش اجتماعی را بهاثربخشی رهیافت مودی بر اتحادیه

ی جنبش اجتماعی اثرگذارتر از تفسیر پذیرد که تفسیر مودی از اتحادیهواترمن می

کیم مودی برای اولین بار »گویند: خودش است. المبرت و ادی وبستر چنین می

« کارکران در جهان منعطف»ی اجتماعی جهانی را در اثر خود مفهوم جنبش اتحادیه

اولین کسی بود که به عمومی »کند که مودی معرفی کرد. کیم سایپس نیز اشاره می

هذا، تاکنون تحلیل ( مع2«)کردن این مفهوم در امریکای شمالی همت گماشت.

کوشد تا این و اندکی از برداشت مودی ارائه شده است. این جُستار می هیافتسامان

 کاستی را جبران کند.
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 ی جنبش اجتماعیاتحادیه

ی صنفی قرار ها پیش در شمار منتقدان پیگیر دیدگاه اتحادیهمودی از مدت

طور عمده نقدی است بر ، به«آسیبی بر همگان»داشت. در واقع اثر او تحت عنوان 

(. AFL-CIOهای صنعتی )ی سازمانکنگره-ی صنفی فدراسیون کار امریکادیهاتحا

ها و دیگر آثارش، مسیر دیگری را برای اتحادیه« کارگران در جهان منعطف»او در 

کند که سرشت در حال تغییر کار در شرایط کنونی، کند. او استدالل میپیشنهاد می

ها ساخته، و شکل جدیدی از اتحادیهمعنا های پیشین را بیساختار و عملکرد اتحادیه

های ای به اتحادیهتشکیالت حرفه»ها از را ضروری ساخته است. تاریخ اتحادیه

حرکت کرده، و اکنون به ترکیبی از این دو شکل دست یافته است. برای « سراسری

ز ها باید شکل جدیدی ادهی موفق کارگران و بسیج اعضای کنونی آن، اتحادیهسازمان

 (3ی جنبش اجتماعی.)دهی را در دستور کار خود قرار دهند: اتحادیهسازمان

ای است عمیقاً دموکراتیک، چون مسیر ی جنبش اجتماعی، اتحادیهاتحادیه»

شود. رزمنده است بهتری برای بسیج توان اعضا در اِعمال فشار اقتصادی محسوب می

تر نشینی بیشصرفًا به عقبروی جمعی، هرگونه پسزنی دستهچرا که در چانه

 کندمی مبارزه مطالباتی برای. است همگان به آسیبی نفر، یک به آسیب –انجامد می

کند. برای تری فراهم میهای شغلی بیشند و فرصترسامی یاری طبقه کل به که

ی اتحادیه با سایر احزاب، یا کند. رابطهدهی در محل کار مبارزه میقدرت و سازمان

م مستقل و با فاصله از احزاب لیبرالی و سوسیال دموکراتیک هر چه باشد امری اقدا

های دیگر چه های خود به بخششود. اتحادیه با گسترش فعالیتسیاسی محسوب می

های اجتماعی، توان های مشابه طبقه یا سایر جنبشهای دیگر و چه سازماناتحادیه

دیدگان ین تشکیالت برای تمام ستمدهد. اسیاسی و اجتماعی خود را افزایش می

 (4«)افزاید.کند، و از این رهگذر به قدرت خود میمبارزه می

ی که مودی در کتاب کارگران در جهان منعطف تصویری از اتحادیهرغم آنبه

ی جنبش اتحادیه»سینزوود مدعی است دهد، پیتر میکجنبش اجتماعی به دست می

جا که تعریف مودی از ( از آن5«)ده است.اجتماعی به شکل مبهمی تعریف ش

سینزوود تا شکل پراکنده آمده، ادعای میکی جنبش اجتماعی در اثر فوق، بهاتحادیه
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ی جنبش الوصف، خطوط اصلی توصیف مودی از اتحادیهحدی موجه است. مع

اجتماعی در کارگران در جهان منعطف و دیگر آثار او روشن است: یعنی دموکراسی 

های ها باید تودهشود، اتحادیهی نیرومند تبدیل میهای پیشرفتهای به اتحادیههاتحادی

ی دهی کنند که از نقش کلیدی برخوردارند. مبارزهها را سازماننایافتهپایه و سازمان

ها به تر سیاسی تبدیل شود، اتحادیهتواند به مبارزات وسیعها میاقتصادی اتحادیه

ی کارگران ها و تودهچنین به اتحادیهنیافته و همسازمانهای ائتالف با جماعت

 (6غیرمتشکل در سراسر جهان نیاز دارند.)

 های پایهدموکراسی در اتحادیه و مشارکت توده

ی جنبش اجتماعی که مودی در تمام آثارش بر آن تأکید ی اصلی اتحادیهجنبه

ای پایه در فعالیت آن هدارد این است که دموکراسی در اتحادیه و مشارکت توده

 کننده دارد.نقشی تعیین

دهی موفق مطالبات درهم گری اعضا و سازمانمودی بر این باور است که کنش

ی ی بنیادین برای اتحادیهدهی اعضای جدید یک جنبهاند. در واقع، سازمانتنیده

 1997ویک در سال رود. یک مطالعه از سوی بیزنسشمار میجنبش اجتماعی به

دهی مشارکت دارند، میزان ی کارگران در سازمانکند در جایی که تودهشاره میا

 (NLRBهای کارگری در انتخابات نمایندگان دفتر روابط ملی کار)موفقیت اتحادیه

عهده دهی آن را بهبوده، در مقایسه، هنگامی که متخصصان بوروکرات سازمان 73%

های فعال کارگری، ایط وجود تودهبوده است. در شر %27داشتند، این موفقیت 

تبار در آینده خواهند ای نظیر یک معلم امریکایی افریقاییرهبران جنبش اتحادیه

ما قادریم به اطراف خود نگاه کنیم، و بگوییم دارای رهبرانی هستیم که در »گفت 

 (7«)ایم.جستجوی آن بوده

واند به رزمندگی تای میکند که دموکراسی اتحادیهمودی در ضمن اضافه می

(، KTUCهای کارگری کره )ی اتحادیهتر بینجامد. او در تحلیل خود از کنگرهبیش

ی جدیدتر همراه با حس قوی وجود دموکراسی کارگری در اتحادیه»مدعی است که 

ی کوتاهی صدها هزار کارگر را بسیج کند، همبستگی طبقاتی توانسته است در فاصله

 (8«)و پایدار بماند. و از رهگذر آن احیا شود
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های پایه و نقش ی جنبش اجتماعی بر تودهبرداشت مودی از اتحادیه

ی جنبش اجتماعی و احیای جنبش دهی اتحادیهها در سازمانی آنکنندهتعیین

کند شود. مودی در تمامی آثارش استدالل میکارگری امریکای شمالی متمرکز می

ی مؤثر علیه ت که مانع رزمندگی اتحادیه و مبارزهای اسساالری اتحادیهکه این دیوان

های طور پیوسته برآمد تودهساالری خشنود از جایگاه خود، بهشود. دیوانسرمایه می

دست بگیرند و های پایینی قدرت را بهسازد. اگر الیهکارگری را با اختالل مواجه می

ها وجود داشته باشد، فعالیتها در تمامی ای، مشارکت پایهدر اثر دموکراسی اتحادیه

ی دهی، رزمندگی و احتمااًل تحول اتحادیه به اتحادیهاین امر به ارتقای سازمان

 کنم.(انجامد. )در ادامه این موضوع را واکاوی میجنبش اجتماعی می

ی جنبش ها را بالقوه به اتحادیهتواند آنای میافزون بر این، دموکراسی اتحادیه

تواند به کند که شرایط بحران اقتصادی میکند، مودی استدالل میاجتماعی تبدیل 

افزایش آگاهی طبقاتی، و تأکید اتحادیه بر مطالبات اقتصادی به افزایش آگاهی 

ی جنبش اجتماعی بدل سیاسی منتهی شود؛ و احتماالً ]در مسیر خود[ به اتحادیه

گاهی طبقاتی در شرایط ها و آها، اعتصاباتحادیه»گردد. مودی و شیال کوهن در 

ها را به شرایط اقتصادی کارگران، بیش از آگاهی اولیه، آن»بر این باورند « کنونی

های فرضترین پیشتواند برخی از اساسیدهد، مقاومتی که میمقاومت سوق می

تر شدن ( به دیگر سخن، وخیم9«)ی سرشت جهان را به چالش بطلبد.ها دربارهآن

 تواند بهکار باشند میارگران را حتی اگر از نظر اجتماعی محافظهشرایط اقتصادی، ک

کند که کنند که کارل مارکس در فقر فلسفه ادعا میها اشاره میمبارزه سوق دهد. آن

ها از رهگذر تواند شرایط و منافع مشترک کارگران را فراهم کند، و آنسرمایه می»

 (10«)شوند.یای برای خود بدل ممبارزه است که به طبقه

تواند به افزایش توان راست اما تاریخ نشان داد که بدتر شدن شرایط اقتصادی می

حوادث گذشته و »کند گونه که پیتر واترمن یادآوری میافراطی یاری رساند. همان

ای )آلمان تواند به فاشیسم تودهاقتصادی می -کند که بحران سیاسیحال ثابت می

لینی(، بنیادگرایی مذهبی )شمال افریقا(، شوونیسم قومی هیتلری، ایتالیای موسو

کردگی )لهستان(، تروریسم کمونیستی)خمر -گم-)یوگسالوی(، فرسودگی و جهت
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های تمرکز اجتماعی در امریکای سرخ، راه درخشان(، نوکورپراتیسم )استراتژی

 (11بینجامد.)« التین(

شود یط اقتصادی سبب میکه مودی مدعی است تغییر در شراافزون بر این، این

گزینند، ی جنبش اجتماعی را در یک کشور برها شکل معینی از اتحادیهکه اتحادیه

توانند این نوع اتحادیه را انتخاب کنند، در کشورهایی ها نیز میپس سایر اتحادیه

عنوان ی جنوبی قابل اثبات نیست. بهپین، افریقای جنوبی و کرهنظیر برزیل، فیلی

ی صنعتی عمومًا در هادر افریقای جنوبی اتحادیه»گوید: کیم سایپس می نمونه،

ی صنعتی بر این باور بودند که دخالت هااند، اتحادیهمسایل سیاسی مشارکت نکرده

ی افریقای جنوبی در مبارزات سیاسی به زوال آن انجامیده است. اما ی اتحادیهکنگره

ی جماعت وجود داشتند که هایی بر پایهدیهدر همان زمان، در افریقای جنوبی اتحا

ی دموکراتیک متحد اند، جبههگرفتهطور مستقیم از مبارزات مبتنی بر محله الهام به

(UDF )– از هاکارخانه در کارگران مطالبات کردن جدا که بودند باور این بر هاآن 

اقتصادی  ترتیب، بدتر شدن شرایط( بدین12)«.نیست پذیرامکان شهری مشکالت

شود. مودی با تأکید دایم ضرورتاً به رادیکالیزه شدن و رزمندگی کارگران منتهی نمی

تواند به افزایش آگاهی طبقاتی بر این اعتقاد که بدترشدن شرایط اقتصادی می

تواند به افزایش آگاهی طبقاتی یا برعکس، رود. چون این امر میبینجامد راه خطا می

 تم شود.به رشد راست افراطی خ

 ی جنبش اجتماعیهای اتحادیهائتالف

ی جنبش اجتماعی شکل های مهم برداشت مودی از اتحادیهیکی دیگر از جنبه

های اجتماعی و جماعت محله تشکیل هایی است که این جریان با جنبشائتالف

کند که استدالل می« آسیبی به همگان»دهد. مودی در اثر خود تحت عنوان می

ی ها در دههگوید شرکتهای محلی ائتالف کنند. او میباید با جماعت هااتحادیه

تر را ای دور شدند و کوشیدند تولید واحدهای کوچکاز مراکز اتحادیه» 1950

متمرکز کنند، واحدهایی که از حیث جغرافیایی پراکنده بودند و در مناطق نیمه 

ی معطوف به اتحادیه وحیهجا سنت علیه رروستایی قرار داشتند، نقاطی که در آن

های کارگری انجامید. اما ائتالف ( این امر به تضعیف جماعت13«)کرد.عمل می
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ی کارگران عنوان نمونه، اتحادیههای کارگری اصالحاتی را درپی داشت. بهجماعت

در اعتصاب خود علیه کارخانه  9ی پی.( منطقهUFCWبخش تجارت و مواد غذایی )

ی زده علیه کارخانهتصاب از سوی هزار کارگر غذاهای یخاع»هورمل و آستین

پشتیبانی جماعت محله را به خود جلب  1980ی طی دهه« بندی واتسونویلبسته

های حمایتی در بین ها باعث شد که بحث حول ائتالف( این اعتصاب14کردند.)

 ی کار دست باال پیدا کند.محافل دانشگاهی درباره

: 90ی ریزی جنبش کارگری در دههشالوده»ت عنوان ای تحمودی در مقاله

، تحلیل خود از ائتالف 1990در سال « همکاری و امتیازدهی یا تقابل و ائتالف

های کارگری را بسط داد. این مقاله نظیر اغلب آثار مودی کوششی بود برای جماعت

انست توهایی که جنبش کارگری ایاالت متحده از رهگذر آن میخالصه کردن روش

های قدرت پیشین خود را بازیابد. کسب قدرت مجدد اما، از طریق مشارکت توده

کرد آمد. مودی اشاره میهای محلی به دست میها و گروهکارگری و ائتالف با جماعت

توان آموخت این می 1980ی ای که از موفقیت مبارزات کارگری دههکه درس عمده

رای مقاومت در برابر تعدی مدیریت نقش های کارگری باست که ائتالف جماعت

های کارگری به علت ی ائتالف جماعتگفت که ایدهعهده دارد. او میاساسی به

های کارگری با محل کار رخ داده گیری است که در رابطه محلهتغییرات چشم»

 «است.

های صنعتی از مراکز شهرها به پیرامون و ادغام جهانی اقتصاد، انتقال کارخانه»

ی کارگر همراه با انتقال محل کار به های طبقهخارج شهر، پراکنده شدن جماعت

ی بعد از جنگ جهانی دوم، در بسیاری از موارد به جدایی خارج شهرها در دهه

های سان حتی بسیج گروهی محل اقامت و محل کار انجامید. بدینفیزیکی و فزاینده

چه که برای از داشت، و برای تکمیل آنی کارگری به کوششی ویژه نیمستقر در محله

نیاز ی کارگر امری طبیعی بود، به یک نوع راهبرد ]جدید[ های پیشین طبقهنسل

 (15«)داشت.

یافته از چند طبقه و اجزا و سرشتی سازمان»عنوان را به« جماعت»مودی 

یف تعر« ای قرار داشتی متوسط یا افراد حرفهای که غالبًا در دست طبقهرهبری
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ها های محله به این معنا بود که به ائتالفی متوسط در جماعتکرد. رهبری طبقهمی

ماندند. از این رهگذر، آن بخش از ویژه هنگام مبارزه علیه مدیریت وفادار نمیبه

توانست با آن وارد ائتالف شود، معموالً فقط جنبش کارگری می»جماعت که 

های نژادی و ملی سرکوب شده را و گروه های اجتماعی، کلیساهای لیبرالجنبش

 (16«)گرفت.دربر می

های کارگری بودند، در عین حال، رهبران اتحادیه غالباً نگران ائتالف جماعت

ی کارگر امریکا ها از نقش طبقهها برای رویکرد آنکردند که این ائتالفچون فکر می

کوشیدند المللی آگاهانه میبینهای رود. بنابراین، اغلب اتحادیهشمار میتهدیدی به

( و این امر موجب شد که 17های متعارف جلوگیری کنند.)که از فراتر رفتن اعتصاب

( با اعتصاب علیه UFCWی کارگران مواد غذایی و فروشنده )رهبران اتحادیه

ی کارگران خودروسازی، هورمل مخالفت کند، و هیأت اجرایی اتحادیهکارخانه آستین

دهی اعتصاب علیه ( مانع سازمانUAWهوایی و تراکتورسازی در امریکا )ونقل حمل

هایی کردند. اما نمونههای آ پ. پارس شد که وسایل یدکی اتوموبیل تولید میکارخانه

اند، محله پشتیبانی کرده-های کارخانهها از ائتالفوجود دارند که رهبران اتحادیه

( و سیسل UMWAارگران معدن امریکا )ی کنظیر ریچارد تورمکا رهبر اتحادیه

کند که روبرت معاون او در جریان اعتصاب علیه زغال سنگ پیستون. مودی اشاره می

ای حمایت تواند از اعتصابات و مبارزات اتحادیههای کارگری میگرچه ائتالف جماعت

 (18ها وجود ندارد.)کند، اما تضمینی برای پیروزی این ائتالف

( CIOهای صنعتی)ی سازمانی ترکیب اجتماعی کنگرهبارهمودی در بحث در

کند که در واقع پاسخی ای ارائه میمحله-دالیل جدیدی برای اهمیت ائتالف کارگری

کند خود در مانتلی ریویو بود. او ادعا می« آسیبی بر همگان»به نقد و معرفی کتاب 

بود، چون در پیروزی های صنعتی حایز اهمیت ی سازمانی جماعتی کنگرهکه جنبه

گرایی اتحادیه« جانبی»ها با استقبال از مشارکت زنان و گسترش بسیاری از اتحادیه

 (19«)کرد.در فراسوی صنعت اصلی نقش ایفا می

ی کارگر که در های طبقهنظر خود را در مورد جماعت 1990مودی در اواخر 

دهی جنبش سازمان»عنوان ای تحت تر در مقالهاند، تغییر داد. او پیشحال زوال

های کارگری اهمیت خود را از کرد که جماعتاستدالل می« 90ی کارگری برای دهه
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های کارگری کرد، جماعتدهند، اما او اکنون برخالف نظر رایج ادعا میدست می

های اند. نمونههای پیشین نیز باقی ماندهاند، در حالی که جماعتجدیدی تکوین یافته

های مهاجران جدید در شهرهای ی کارگر عبارتند از: جماعتی جدید طبقههاجماعت

متفاوت مانند لس آنجلس و پاریس. مودی از تحقیق هکتور دلگادو بهره گرفت تا 

های اتحادیه، بلکه تنها به تالشنه»ها دهی در این جماعتبگوید که موفقیت سازمان

( 20نیز وابسته است.)« ماعتهای خانواده و پیوندهای استوار بر جبه کوشش

های جدید مهاجران گونه که کارزار عدالت برای سرایداران ثابت کرد، جماعتهمان

 کنند.دهی اتحادیه فراهم میی مناسبی برای سازمانزمینه

 ها و جنبش اجتماعیتحلیلی بر اتحادیه

های جنبش ها باید باگونه که اشاره کردم مودی بر این باور است که اتحادیههمان

های های محلی ائتالف کنند. در واقع، ائتالف اتحادیه با جنبشاجتماعی و جماعت

اجتماعی و جماعت مستقر در محله برای جنبش کارگری متضمن منافع بسیاری بوده 

های بخش عمومی و برآمد گیر در اتحادیهاست. بین افزایش عضویتِ چشم

ای وجود دارد. استانلی آرنووتیز ابطههای جدید بعد از جنگ دوم جهانی، رجنبش

به  10988کرد که پرزیدنت جان اف. کندی با فرمان اجرایی معروف ( ادعا می1998)

ها در زنی اعطا کرد، و این امر در برآمد تشکیل اتحادیهکارمندان فدرال حق چانه

ح افزاید که این صرفًا مسأله را تا حدی توضیبخش عمومی نقش داشت. اما او می

های ایالتی و فدرال گیرد که بسیاری از دولتدهد. او این واقعیت را نادیده میمی

ی تمایلی به اجرای فرمان کندی نداشتند. با الهام از جنبش حقوق مدنی، این اراده

های ایالتی قوانین دهندگان اتحادیه بود که موجب شد بسیاری از حکومتسازمان

 دهد:ادامه می مشابهی را تصویب کنند. او چنین

عهده دهی و رهبری را بهحرکت درخشان بسیاری از افراد که نقش سازمان»

ویژه، ای سنتی با مسایل عمومی بود، بهداشتند برقراری پیوند بین مطالبات اتحادیه

ها، تجسم و نماد این بین حقوق مدنی و جنبش فمینیستی. سیاهان و التینی

 –رفتند شمار میهای ایالتی بهی از شهرداریها در ادارات پُست و بسیارجنبش
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چی عنوان رهبر کارگران بیمارستان نیویورک و کارگران نظافتمارتین لوترکینگ به

کردند، و اعضای خود زنی خود وارد میها و زنان را در چانهو مطالبات اقلیت -منفیس

نی شرکت کردند که در تظاهرات جنبش صلح، فمینیسم و حقوق مدرا تشویق می

 (21«.)کنند

های امریکا را سیاق کیم ووس و راشل شرمن که عوامل احیای اتحادیهبر همین

دهندگان و رهبران اتحادیه که در شمار دهند که سازمانکردند، نشان میمطالعه می

اند. یک ها نقش بزرگی ایفا کردهفعاالن جنبش اجتماعی بودند در دگرگونی اتحادیه

های صنفی گسست کرده بودند های پیشگام که از اتحادیهی اتحادیهسازمانده درباره

 گوید:چنین می

 نظیر …ی شصت بودندها فعاالن دههخواهم بگویم که بخش بزرگی از آنمی»

ها را مشارکت دهید و کمونیست»گفت: جان لوئیس )رئیس سایق سی. آی. او( که می

اس.یی.آی.  کنممی فکر من…«دهی کنندگونه سازمانها بیاموزند که چهبگذارید آن

یو این نکته را فهمید که فعاالن را در اتحادیه مشارکت دهند، فعاالن و افرادی که در 

 سیاسی، هایسازمان از برخی در …جنبش حقوق مدنی، جنبش ضد جنگ

 اتحادیه] تا بودند، درگیر ایاتحادیه جنبش ایجاد در سوسیالیستی هایسازمان

که در جنبش حقوق مدنی،  بگیرد بهره هاییاستراتژی از و جدید هاییدها از[ بتواند

شدند. باید تمام این تشکیالت حقوق رفاهی و جنبش حقوق زنان به کار گرفته می

 انجام کارها این که هنگامی و …ها مشارکت دادهای مختلف را در فعالیتتشکل

 (22.)«شد خواهد تربیش هاآن رزمندگی گیرد

ی استانفورد( دهی برنامههای ایاالت متحده )سازمانی اخیر، اتحادیههیک نمون

آوری به گیرند تا با افزایش مخاطبان، رویاست که مسایل غیرطبقاتی را در نظر می

یک طرح « دهی این برنامهسازمان»اتحادیه و متحدان خود را گسترش دهند. 

 ای است:چنداتحادیه

بلکه نبرد برای مسکن بهتر در سطح محله.  تنها طرح مسایل محل کار،نه»

ی گران ی مسکن، سومین محلهی مرفه است که از حیث هزینهاستانفورد یک محله

تصمیم  90ی سازی استانفورد در اواسط دههشود. مقامات خانهکشور محسوب می

کنند. از « نوسازی»قیمت، واحدهای کنونی را های ارزانگرفتند به جای ساختن خانه
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جا و ساختمان را احیا اند ]بنابراین باید[ مستاجران را جابهها دولتیجا که این خانهآن

ها را های بازار اجاره دهند، یا خانهکنند و به قیمت ها را خصوصیگاه خانهکنند. تا آن

 (23«)ای با درآمد متوسط تبدیل کنند.به واحدهایی برای طبقه

درآمد پیدا کردن ها انجامید، برای کارگران کمرهگیر اجااین روش به افزایش چشم

 شد.ای دشوارتر میطرز فزایندهقیمت بهمحل سکونت ارزان

ی کارگران هتل و دهی استانفورد )اتحادیهی سازمانای که در برنامهچهار اتحادیه

کارمندان بهداشتی نیوانگلند،  1199ای ی منطقه(، اتحادیهHEREرستوران )

ی کارگران ( و اتحادیهSEIUالمللی کارگران بخش خدمات )بینی اتحادیه

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا(، شرکت داشتند در مبارزه خودروسازی، حمل

عنوان اند، اما بهی مسکن گرچه همواره موفق نبودهبرای پایین نگه داشتن هزینه

ها یاری دهی آنزماناعضای محله مورد احترام بودند، و این امر به اهداف سا

 گوید:باره میرساند. جنیس فاین در اینمی

ها مبارزه کرده بودند ها جسورانه برای متوقف کردن تخریب خانهچون اتحادیه»

ی شدند، و در بین کسانی که مسألهی کارگر شناخته میعنوان مدافع فقرا و طبقهبه

هایی که ده بودند. در محلهنامی به دست آورگرفتند خوشدهی را پی میسازمان

شدت از هم جدا بودند، مردم اخبار های مهاجر بهنیروی کار به علت وجود گروه

کردند. در سرعت در مناطقی با تراکم جمعیت باال پخش میمربوط به اتحادیه را به

دهی گران دریافتند ساکنانی را که در طی مبارزه برای مسکن سازمانواقع، سازمان

 (24«)کنند.در بخش تسهیالت کار می ندکرده بود

بر همین سیاق، شهرتی که در مبارزه برای مسکن ارزان کسب کرده بودند، کمک 

دهی کنند. یک مقام رسمی داری از کودکان را بهتر سازمانها نگهکرد که آن

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا اشاره ی کارگران خودروسازی، حملاتحادیه

 :کندمی

رفتیم، با گروهی از کارگران داری از کودکان میعنوان نمونه، ما به مراکز نگهبه»

تبار و فقیر بودند و در های افریقاییکردیم. کارگرانی که غالباً امریکاییصحبت می

 هاآن …دانستند که ما کی هستیمها میکردند. آنی مسکونی زندگی میپروژه
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 دهیسازمان و اتحادیه یدرباره که است اهم چندین کشیش که بودند شنیده

ها شاهد مبارزاتی بسیار عمومی بودند که اعضای گوید. آنای سخن میحادیهات

همه، خبرهای جدیدی به های دولتی انجام داده بودند. این اتحادیه پیرامون مسکن

دقیقًا  دهند و اینها رخ میها با چشم خود دیدند که این اتفاقرفتند. آنشمار می

 (25« )گیری هدف بود.نشانه

ی استانفورد منفعت پذیرش مسایل غیرطبقاتی و تشکیل دهی برنامهسازمان

ها کند. اتحادیههای مستقر در محله را ثابت میهای اجتماعی و گروهائتالف با جنبش

داشتن مسکن برای همه فعال بودند، بلکه نه تنها در تالش برای قابل پرداخت نگه

ها را در محله بهبود بخشید، که بعدها برای موفقیت چنین این مبارزات جایگاه آنهم

 تری دربر داشت.زنی جمعی شانس بیشدهی و چانهدر سازمان

 مستقر هایگروه با ائتالف در که است هایینمونه از سرشار کارانبرق یاتحادیه 

که مدیر  1940تا  1930 ی. ویلیام سنتر در سن لویی در دههبودند موفق محله در

پذیرفت کاران بود، عضویت خود را در حزب کمونیست میی برقبخش محلی اتحادیه

چنین به کرد که اتحادیه به وضع زندگی اعضای خود عالقمند است، همو ادعا می

( به سخن دیگر، جایی که 26بر محله توجه داشت.) موفقیت اقتصادی و تأثیرات آن

تواند زندگی اقتصادی کنند، جماعت محلی نیز میری دریافت میتکارگران مزد بیش

کاران که به منافع مشترک ی برقبهتری داشته باشند. دیدگاه اعضای محلی اتحادیه

بین ائتالف کارگران و جماعت در محله باور داشتند، در مبارزه برای جلوگیری از 

و اوایل  1939ر اواخر لویی دانتقال واحدهای تولیدی شرکت برق امرسون از سن

 کاران نوشت:ی برقی اتحادیهلویی استار تایمز دربارهی سنمؤثر بود. مجله 1940

های اتحادیه به علت روح مدنی و ابتکاری که در مبارزه برای عدم انتقال تالش»

 این موضع …امرسون در سن لویی انجام داد شایان تحسین و تأیید کامل است

برانگیز احترام و سازنده شده، داد نشان آن ادبیات و فراست در کهچنان اتحادیه

 (27«)است.

ی همکاری با مدیریت. ولی کاران موفق بود، اما به هزینهی برقی اتحادیهمبارزه

احترام در منطقه کاران این نهاد را به یک تشکیالت قابلی برقی اتحادیهمبارزه

کمک  1940در « سنچری الکتریک»اهه در متبدیل کرد. این امر به یک اعتصاب پنج
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کرد که به قرارداد و توافق خوبی دست پیدا کند. بر همین منوال، طی جنگ دوم 

ای دست یافت که اعضای نامهکاران به موافقتی برقی محلی اتحادیهجهانی، شعبه

های سرشناس در زندگی عمومی سن لویی تبدیل آن به نمایندگان اقتصادی و چهره

 (28های روابط صنعتی بعد از جنگ شرکت جُستند.)، و در بحثشدند

ی کاران برای باز نگه داشتن شعبهی برقی اتحادیههای اخیر مبارزهدر دوره

-Stewartی وسایل اتوموبیل شیکاگو استوارت وارنر )شرکت تولیدکننده

Warner’sن امتیاز چنی 1990ی و شناسایی اتحادیه در دهه 1980ی ( طی دهه

رغم دهد که بهکند. اما، در عین حال، نشان میتر تأیید میائتالفی را بیش

المللی ی کافی مؤثر نیستند. برادری بینهای فراوان اتحادیه، گاهی به اندازهکوشش

چون عامل ( در واحد شیکاگو متعلق به استیوارت وارنر هم29کارگران الکتریک)

ی ما بعد از نارضایتی کارگران از اتحادیهشود. ازنی به رسمیت شناخته میچانه

ی ( اتحادیه30مجوز رسمی به دست آورد.) 1980کاران است که این واحد در برق

ی داشتن کارخانهبعد از مشکالت مالی، ائتالف برای باز نگه 1985کاران در سال برق

ر اعضای ( را سازمان داد تا این شرکت دایر بماند. در کناCKSWOاستیوارت وارنر )

های کاران فعاالن کارگری دیگری نیز شرکت داشتند نظیر گروهی برقاتحادیه

. شیکاگو شهر شورای از کسوتانپیش و …نویز در شیکاگوکلیسایی، دانشگاه ایلی

 یکارخانه برای شغل 150 خواهان که کرد اعالم 1986 سال در وارنر استیوارت

 ضعف علت به» که کرد ثابت ارانکبرق یاتحادیه اما. است سیتی جانسون

شغل در درازمدت در معرض خطر قرار  2500ی و مالی شرکت، مزد هایسیاست

با شرکت چندملیتی بریتانیایی الستیک  1987( واحد استیوارت وارنر در 31«.)دارند

( جسی جاکسون معروف تمام کارگران شیکاگویی را 32ترمو پالستیک یکی شدند.)

حفظ استیوارت وارنر مبارزه کنند. او ادعا کرد که کاهش مشاغل تشویق کرد که برای 

شکل دیگری از قهر اقتصادی است که باید خاتمه یابد، بدان سان که قهر »در امریکا 

( اما استیوارت وارنر اندکی بعد در همان سال 33«)سال پیش خاتمه یافت. 20نژادی 

کند. این در شیکاگو را اخراج می چهارم نیروی کارتقریبًا یک 1988اعالم کرد که در 

ی باال و فاش کرد که واحد شیکاگو به علت هزینه 1989شرکت در ژوئن 
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های شرکت در رقابت، ممکن است تمام نیروی کار خود را از دست دشواری

 کند که:( آندریاس یوناس اشاره می34«)بدهد.

یافته محله سازمانهای خوبی حول امکانمبارزه برای نجات استیوارت وارنر به»

های اقتصادی در تری که هدف آن تغییر سیاستهای سیاسی گستردهبود، و با جنبش

های ائتالف برای باز شیکاگو بود، پیوند داشت. از این حیث، اهداف و دغدغه

تر برای حفظ همجواری ی عملی وسیعی استیوارت وارنر برنامهداشتن کارخانهنگه

 با پیوند برای هاییفرصت مبارزه جریان در …خانه بوددرون شهر در برابر کار

 (35)«.گرفت شکل شهر یمحدوده از خارج سیاسی هایجنبش

داشتن کارخانه با دادن عالوه، کارگران استیوارت وارنر در تالش برای باز نگهبه

جویی برای شرکت درپی داشت. میلیون دالر صرفه 5/2امتیازهایی موافقت کردند که 

( 36مدیریت شرکت این پیشنهاد را به علت کافی نبودن میزان آن رد کرد.) هرچند

کند استیوارت وارنر اعالم کرد که واحد شیکاگو را تعطیل می 1989در چهارم نوامبر 

( اما واحد 37«)های خود را به مکزیکو منتقل خواهد کرد.طی دو سال فعالیت»و 

کاران طی این ی برقباقی ماند. اتحادیه دایر 1995شیکاگو استیوارت وارنر تا اواسط 

ای برای سایر نامهکوشید بدون دادن امتیاز و افزایش مزد به موافقتها میسال

مداران و رغم ائتالف با سیاست( اما این اتحادیه، به38کارگران دست یابد.)

 های محلی، نتوانست واحد شیکاگو استیوارت وارنر را باز نگه دارد.جماعت

تک که ی فناوری و محصوالت فوالد نتیجه مشابه بود. واحد استیلارخانهدر ک

در میلواکی آغاز  1990های خود را در افریقایی، فعالیت -ای بود امریکاییکارخانه

میلیون دالر  15تبار بودند و های افریقاییاکثریت نیروی کار آن امریکایی»کرد که 

ز شهر، دولت محلی و حکومت فدرال های تضمین شده ای عمومی و وامبودجه

اعالم کرد که خواهان  1993کاران، در نوامبر ی برق( اتحادیه39«)کرد.دریافت می

ی تک است. اتحادیهبرگزاری انتخابات اتحادیه در بخش ان. ال. ار. بی در استیل

 1994کاران با تفاوت اندکی در انتخابات در دسامبر شکست خورد. اما در ژوئن برق

تک باید ی استیلان. ال. ار. بی اعالم کرد که به علت تقلب در انتخابات به وسیله

کاران در انتخابات بعدی و پس از ی برقانتخابات دیگری برگزار شود. اتحادیه

تک نتیجه را ( اما استیل40همبستگی کارگران و محله، به موفقیت نایل آمد.)
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اران، کارگران را مجبورکرد که رأی دهند. کی برقنپذیرفت و ادعا کرد که اتحادیه

ی خود برای رسمی شدن نتیجه این انتخابات از کاران در مبارزهی برقاتحادیه

سفیدان میلواکی نفر از ریش 8عنوان نمونه، حمایت جماعت محله برخوردار بود. به

الت کنیم با تشکیما مدیریت را تشویق می»ای با این مضمون به آن نوشتند: نامه

ی عمومی فعالیت کاران وارد مذاکره شود، چون در بودجهی برقمحلی اتحادیه

گذاری کالنی از سوی شهر میلواکی لحاظ شده است. ما تک از جمله سرمایهاستیل

گذاری را علیه کارگران در دفاع از حق خود تک این سرمایهنگران هستیم که استیل

طور، ( همین41«)شان به کار گیرد.د شرایطدر تشکیل اتحادیه و مذاکره برای بهبو

ی تک نوشت و درخواست کرد که با اتحادیهای به استیلشهردار میلواکی نامه

کاران در مبارزه برای به رسمیت شناخته ی برق( اتحادیه42کاران مذاکره کند.)برق

انو اشاره گرفت. کاترین شیاچیتهای پایه بهره میهای مراجعه به تودهشدن از تاکتیک

 کند که:می

ها ریشه داشت، اما ها و گروهها در طیف وسیعی از سازمانمشارکت جماعت»

تر از رهگذر مشارکت افراد تحقق ها، این واقعیت است که درگیری بیشتر از آنمهم

ها. اعضای اتحادیه مشارکت خود را از طریق گفتگو با یافت تا خودِ این سازمانمی

ی مبارزه با های کلیسایی و افراد دیگر دربارهدان، اعضای گروهدوستان، خویشاون

 ( 43«)کردند.تک ابراز میاستیل

عنوان تک این اتحادیه را به، استیل1995کاران در ژوئن ی برقبا پیروزی اتحادیه

زنی خود به رسمیت شناخت. افزون بر این، این امید وجود داشت که طرف چانه

تک به علت بحران ، استیل1996ی برسد. اما در فوریه تک به سودآوریاستیل

رغم سودآور بودن، انبوهی از بدهی در نقدینگی، کارگران را اخراج کرد، و سرانجام به

ی محلی شاخه 1998( با وجود این، در ژوئن 44به بار آورد.) 1998ی فوریه

دست آورد، و افزایشی درصدی مزد را به  4کاران از راه مشاوره افزایش ی برقاتحادیه

ی محلی بعد از چند شد. شاخهپرداخت می 1999ی درصدی که از اول ژانویه 3

تک ی استیلهای شرکت، ادعا کرد که آیندهمداران مختلف و مقامنشست با سیاست

ی ورشکستکی قرار گرفت و حقوق در آستانه 1999تضمین شده است. اما در 
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رداخت نکرد. تعجبی ندارد که مدتی بعد در همان ماه پ 2کارگران خود را به مدت 

 (45سال شرکت اعالم ورشکستگی کرد و کارگران حقوق خود را دریافت نکردند.)

ای را نشان محله-های کارگریتک منفعت ائتالفمبارزات استیوارت وارنر و استیل

 و ایمحله –های کارگری کاران با کوشش خود، از ائتالفی برقدهد. اتحادیهمی

 قرارداد اولین عقد برای مبارزه و وارنر استیوارت داشتن نگه باز برای مدارانسیاست

 شیکاگو در را وارنر استیوارت نشد قادر کارانبرق یاتحادیه اما. برد بهره تکاستیل

کاران ی برقسمی شدن اتحادیهر از بعد ماه هشت و …دارد نگه استوار و پا سر

تک یک بخش از نیروی کار خود را اخراج، و ی کارگران، استیلزنعنوان عامل چانهبه

-های کارگریدهد که ائتالفسه سال بعد اعالم ورشکستگی کرد. این امر نشان می

پاشیدگی ای نتایج خوبی دربردارد، اما گاه این ائتالف برای متوقف کردن ازهممحله

 یافته بسنده نیست.کار سازمان

 نقش اعضای پایه

ها تأکید سراسر آثار خود بر نقش اساسی اعضای پایه در تحول اتحادیه مودی در

کار اتحادیه و یا کند. اعضای پایه این نقش را از رهگذر مقابله با رهبران محافظهمی

ای نیز، گران حرفهکنند. افزون بر این، سازمانارتقای خود به مقام رهبری ایفا می

ها، دهی انگیزهپایه باور دارد، در سازمان برخالف نظر مودی که صرفًا بر اعضای

 ی مهمی به عهده دارند.ها وظیفهنایافتهها و تشکل سازمانخواست

دهی طرز گسترده در سازمانتر اشاره شد اعضای پایه بهگونه که پیشهمان

های مناسب در های خاص خود در ایجاد فرصتمطالبات و استفاده از تاکتیک

اند. اما، این نکته حایز اهمیت ن دفتر روابط ملی کار مشارکت داشتهانتخابات نمایندگا

پندارد، چنان که مودی میای را نیز آنگران حرفهاست که مشارکت سازمان

توان یک ( را میUNITEی کارگران خیاطی و نساجی )اهمیت نپنداریم. اتحادیهبی

ای گران حرفهسازمان دهی مطالبات از سوی اعضای پایه وی موفق سازماننمونه

 کنند:باوم و گوردون الفر اشاره میشمار آورد. ایو. س. واینبه

ای از ی تجارت، صنعت سوزن و نساجی با به کار گرفتن مجموعهاتحادیه»

ی جنوبی از اعضای شاخه %70ها به موفقیت نایل آمد و تقریباً ها و تاکتیکاستراتژی
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های دیگر اعضا از خاستگاه %30در حالی که  دهد،آن را اعضای پایه تشکیل می

های خود برای مشارکت اعضای پایه در شرایطی که اتحادیه به سبب کوشش -آیندمی

از رهگذر فعالیت « آساهای برقپیروزی»دهی مطالبات شهرت دارد، اما در سازمان

جی ی کارگران خیاطی و نساگران )در مورد اتحادیههای وسیعی از سازمانگروه

آوری خانه و جمعبهی خانهای( با مراجعهگران حرفهترکیبی از اعضای پایه و سازمان

 (46«)دست آمده است.امضا از اکثریت کارگران به

ی ی کارگران خیاطی و نساجی نظیر، اتحادیههایی را در اتحادیهها نمونهباری، آن

 Warehouseی در امریکا )المللی کارگران اسکله، هتل، انبارداری و کتابفروشبین

Union International Longshore andدهند و ( مورد مطالعه قرار می

دهی از پایین به باال و از باال به پایین را آشکار های سازماندوگانگی کاذب بین مدل

 سازند.می

گر درونی است یا بیرونی، دشوار است. کسی که غالباً تعیین این که یک سازمان

ل کار در شمار اعضای پایه قرار دارد، ممکن است در محیط دیگر کارگری در یک مح

 (47کند.)خارجی باشد که خود را برای نمایندگی اتحادیه نامزد می

گر، توانمند باوم و الفر این است که نقش اصلی یک سازمانیناما بحث اصلی و

 دهند:ضیح میهای خود را به شکل زیر توها نمونهکردن فعاالن محلی است. آن

گر هرکه باشد هدف نهایی باید تبدیل فعاالن کنند سازمانها ثابت میتمام نمونه»

محلی به رهبران نیرومند باشد. از نظر استراتژی تقریباً ناممکن است یک ابتکار ضد 

دهی ی باالیی از سازمانکه کارگران از درجهای را درهم شکست. مگر آناتحادیه

دهی در درازمدت باید تغییر روابط قدرت، اشند، و هدف از سازماندرونی برخوردار ب

 (48«)افزایش قدرت کارگران در تعیین شرایط کار خود باشد.

گرفتن نقش ای است که مودی با آن توافق دارد. اما مودی در نادیدهاین نکته

دهی ها نظیر اعضای پایه در سازمانپیماید. آنای راه خطا میگران حرفهسازمان

 کنند.مطالبات نقش مهمی ایفا می

اصطالح بوروکراسی اتحادیه وانگهی، این امر خطاست که فکر کنیم که به

تواند در تحول اتحادیه نقش مثبت و مهمی ایفا کند. کیم ووس و راشل شرمن نمی
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المللی ی بینی واحدهای محلی خاصی در درون اتحادیهتجدید حیات مترقیانه

(، کارگران متحد HERE( یعنی کارگران هتل و رستوران )SEIUکارگران خدمات )

ها به این نتیجه ( را مورد تحلیل قرار دادند. آنUFCWتجارت و مواد غذایی)

رسیدند سه عامل در ترکیب با هم، واحدهای محلی کامالً تجدیدحیات شده را از 

 کند:سایر واحدها متمایز می

المللی چه از ی بینی اتحادیهداخلهیک بحران سیاسی داخلی چه از طریق م»

کند. ی ورود رهبران جدید را به واحدهای محلی تسهیل میطریق انتخابات، تجربه

ی جنبش اجتماعی خارج از جنبش کارگری، و ی محلی، تجربهحضور در شاخه

 دهند:ها ادامه می( آن49«)المللی.ی بینحمایت اتحادیه

لی در هدایت به سوی تجدید حیات کامل امری الملی بیننقش رهبری اتحادیه»

المللی رخ داد، یا از ها از سوی این نهاد بیناساسی بود. بخش اعظم تغییر در اتحادیه

های نبود، بخش« پایین به باال»شد. این فرایند، جریانی از سوی آن حمایت می

ان بودند تأثیر های محلی که در بحرهای مختلف بر اتحادیهپیشگام این نهاد به درجه

گذاشتند، تأثیری که در سیر خود به تجدید حیات کامل انجامید. افزون بر این، نفوذ 

طرز نسبی های محلی که بهها در میان اتحادیهالمللی به توضیح تفاوتی بیناتحادیه

تری را از سر هایی که تحول بیشرساند. آن اتحادیهتجدید حیات یافته بودند یاری 

پذیرند و به رسمیت المللی را میی بینبودند تأثیر مهم اتحادیهگذرانده 

 (50«)شناسند.می

ها الزاماً روندی از دهد که تحوالت در اتحادیهقات ووس و شرمن نشان میتحقی 

تواند تا حد زیادی در استقبال از ندارد. نقش رهبری باالی اتحادیه می« پایین به باال»

 کننده باشد.عی یاریی جنبش اجتمامدل اتحادیه

المللی در کمک به تجدید ی بینها از رهبری اتحادیهافزون بر این، این نمونه

های پایه کند که تودههای محلی در راستای سیاست چپ ثابت میحیات اتحادیه

تر نیستند )چه در سطح محلی و چه در سطح الزاماً از رهبری اتحادیه رزمنده

کند. کلی در اثر خود تحت عنوان این موضع حمایت می المللی(. جان کلی ازبین

های پایه الزامًا این باور را که توده« های کارگری و سیاست سوسیالیستیاتحادیه»
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های بریتانیا به این نتیجه کند. او در تحلیلی از اتحادیهتر اند، قویاً رد میرزمنده

 رسد:می

 نسبت اتحادیه رسمی هایمقام که ندارد وجود ایکنندهقانع دلیل کلی طوربه... »

های توان گفت که هم مقاممی روشنیبه ...باشند «کارترمحافظه» اتحادیه اعضای به

توان کار و هم کارگران رزمنده وجود دارند، اما، در عین حال، میرسمی محافظه

و توازن  کار را نیز مشاهده کرد.های رسمی رزمنده و کارگران محافظههای مقامنمونه

 ( 51«)کند.دقیق بین این دو گروه احتماالً متناسب با شرایط تغییر می

المللی رانندگان کامیون و هایی نظیر برادران بینتوان به اتحادیهسادگی میبه

شان اشاره کرد، که نشان های حیاتی کارگران اتوموبیل در برخی از دورهاتحادیه

ی مخالف آن نیز صادق ترند. اما نقطهادیه رزمندهدهد، اعضای پایه از رهبری اتحمی

ی کارگران المللی النگ شورمن و اتحادیهی بینعنوان نمونه، رهبران اتحادیهاست. به

ها تر از اعضای پایه. این اتحادیهجو بودند، هر چند نه بیشها غالبًا مبارزهسوپرمارکت

، 1930-40ی ویژه در دهه، بهجویانه و پیوند با حزبهای مبارزهعلت سیاستبه

ها ثابت اند. این نمونهها شناخته شدههایی با رهبری کمونیستعنوان اتحادیهبه

های متعددی از سیاق، نمونهتواند رزمنده باشد، بر همین کند که رهبری نیز میمی

ی خود های بریتانیایی وجود دارند که نسبت به اعضای پایهرهبری در اتحادیه

 ( 52جوترند.)زهمبار

هاست با ی کالسیکی از اتحادیه( نمونهUEکاران متحد )ی برقدر واقع، اتحادیه

کارتیسم را نوعی هیتلریسم قلمداد این اتحادیه مک 1960ی رهبری رزمنده. در دهه

 کرد:می

. دیگر یک با آزاد پیوند در مردم آزادی …حمله به آزادی مذهب، اعتقاد، بیان»

جیمز متلس مدیر تشکیالت در نشست اجرایی حکومت ایاالت متحده  ن،ای بر عالوه

که شما مرا و کارگران شریف را نیز در لین و نگامیه …»کارتی گفت: خطاب به مک

گوید، شما کارتی دروغ میکنید، آقای سناتور مکشنکتادی به جاسوسی متهم می

 (53«.«)گو هستیددروغ
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در سراسر تاریخ خود برای هرگونه مبارزه با این  کاران متحدی برقرهبری اتحادیه

 کرد:گونه که رهبری آن ادعا میشاخه از صنعت آماده بود، همان

 گروه سه الکتریک جنرال در …کوشد به کارگران بگویدجنرال الکتریک می»

 تأکید آن بر که است چیزی این. اتحادیه و کارکنان شرکت،: دارد وجود مجزا

. است کارگران نماینده اتحادیه کنند،می اشتباه هاآن که دهیم نشان باید ما. کنندمی

ها اعالم کنیم که فقط دو گروه وجود دارد نه اند، ما باید به آناتحادیه همان کارگران

 (54«)ها و ما.سه گروه: شرکت و اتحادیه. آن

لبًا جو بوده است و غاکاران متحد در سراسر تاریخ خود مبارزهی برقاتحادیه

گوید که اعضای پایه در رهبران اتحادیه در صف اول قرار داشتند. مودی درست می

ای و گران حرفهدهی نقش اساسی دارند. اما او با نادیده انگاشتن نقش سازمانسازمان

المللی، برداشت ی بینبا تأکید پیوسته بر اعضای پایه، رهبری اتحادیه، و اتحادیه

کند. مودی صرفاً با تأکید بر اعضای پایه ش اجتماعی ارائه میی جنبناقصی از اتحادیه

 کند.نیمی از حقیقت را بازگو می

ی جنبش (: موردپژوهی اتحادیهCAWاتحادیه کارگران خودروسازی کانادا )

 ی عملاجتماعی در گستره

ی ای است از اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا نمونهاز نظر مودی، اتحادیه

دهی را برای ی عمل، که سودمندی این نوع از سازماناجتماعی در گسترهجنبش 

ای ی کارگران خودروسازی کانادا اتحادیهدهد. اتحادیهی کارگری نشان میاتحادیه

دهی است بسیار دموکراتیک. یکی از اجزای کلیدی اساسنامه آن این است که سازمان

ت. اتحادیه هنگامی مؤثر است که اعضا ها آزادانه و داوطلبانه اساعضا در اتحادیه

نسبت به تعلق واقعی آن به خود آگاهی داشته باشند. گفتنی است که اتحادیه با 

دهد که آزادانه در آن مشارکت داشته ها فرصت میانعکاس اهداف اعضای خود، به آن

 ند.ها و درک خود را ارتقا بخشکند که مهارتباشند. اتحادیه، کارگران را تشویق می

ی کارگران ی بنیادین رویکرد دموکراتیک، در ساختار تشکیالتی اتحادیهمؤلفه

ی کارگران خودروسازی ی اتحادیهشود. در اساسنامهخودروسازی کانادا پدیدار می

چندین »شود واحد بالغ می 700ها به بیش از ی محلی که تعداد آنکانادا هر اتحادیه

 ،…ی آموزشی، محیط زیست، زنان، آموزش سیاسیی دایم دارد، شامل کمیتهکمیته
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 طریق از یا – کنند مشارکت اتحادیه هایفعالیت در که کندمی تشویق را اعضا که

 فعالیت پیشبرد برای اجرایی مقامات تعیین طریق از یا ها،پُست تصدی برای انتخابات

یک نماینده برای ی کارگران خودروسازی کانادا ( هر واحد اتحادیه55)«.هاکمیته این

ی کارگران خودروسازی کانادا و شورای کبک ی سه ساله در شورای اتحادیهدوره

ی کارگران خودروسازی کانادا و شورای کبک دو نهاد کند. شورای اتحادیهانتخاب می

دهد، در حالی که شورای ی کبک را پوشش میترازند. شورای کبکْ منطقههم

ی کارگران ی کانادا سایر مناطق کانادا را. شورای اتحادیهی کارگران خودروسازاتحادیه

ها تمام خودروسازی کانادا و شورای کبک دوبار در سال جلسه دارند. در این نشست

کننده است به بحث ی کارگران خودروسازی کانادا تعیینمسایلی که برای اتحادیه

 گوید:باره میشود. اَن فراست در اینگذاشته می

ی کارگران خودروسازی کانادا ی اتحادیهاین نشست بود که وظیفه از طریق»

گو به ی اعضای پاسخعنوان تشکیالتی که اعضا در آن نقش مؤثری دارند پدیدهبه

های های گوناگون در فعالیتچنین اعضا را به راهها همتشکیالت تحقق یافت. آن

شد، ق رأی نمایندگان اخذ میها در این جلسه از طریاتحادیه مشارکت دادند. تصمیم

شدند، اعضای محلی ی اعضای پایه انتخاب میجا که نمایندگان به وسیلهاز آن

ای را اِعمال ی کارگران خودروسازی کانادا کنترل قابل مالحظهاتحادیه

 (56«)کردند.می

کبکْ مجمعی  ی کارگران خودروسازی کانادا و شورایعالوه بر این، اتحادیه

دند که دیدگاه اعضای پایه نسبت به مسایل کلیدی به آگاهی رهبری تشکیل دا

اقدام »طریق رسد. و رهبری اتحادیه بدینی کارگران خودروسازی کانادا میاتحادیه

های کرد و اعضای پایه را در راستای آن بسیج کرده، و حوزهعملی را مشخص می

( 57«)داد.نظارت قرار میکرد، و تحت ای هماهنگ میمحلی را با سیاست اتحادیه

ی کارگران خودروسازی کانادا از حیث ساختار تشکیالتی شورای اجرایی اتحادیه

کبک قرار  ی کارگران خودروسازی کانادا و شورایطور مستقیم باالتر از اتحادیهبه

داشت. شورای اجرایی هفت نفره در عین حال بخشی از هیأت اجرایی ملی محسوب 

ی کارگران خودروسازی کانادا. گیری در اتحادیهان اصلی تصمیمشد: یعنی ارگمی
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هیأت اجرایی ملی از ده عضو پاره وقت تشکیل شده بود )هفت نفر عضو شورای 

ی کارگران اجرایی و سه نفر دیگر نیز از سوی اعضای پایه از میان شورای اتحادیه

وقت شدند( و سه نفر عضو تمامخودروسازی کانادا و شورای کبک انتخاب می

( اگر یکی از اعضای اتحادیه با هیأت اجرایی 58لی و مدیر کبک(.))پرزیدنت، دبیر ما

توانست از هیأت بازبینی عمومی کرد، میی موضوعی اختالف پیدا میملی درباره

این هیأت پیشرفت کار از سوی هیأت اجرایی ملی را تحت »تقاضای داوری کند. 

ی کارگران عضای اتحادیهشد که در شمار اداد و از پنج نفر تشکیل مینظارت قرار می

 (59«)خودروسازی کانادا نبودند.

ونقل هوایی و تراکتورسازی در ی کارگران خودروسازی، حملساختار اتحادیه

ی کارگران خودروسازی ( برخالف موازین دموکراتیک در اتحادیهUAWامریکا )

و  ونقل هواییی کارگران خودروسازی، حملکانادا بود. هیأت اجرایی اتحادیه

های محلی را وقت داشت که تشکیالتعضو تمام 24تراکتورسازی در امریکا، 

هنگامی که یک هیأت انتخاباتی به  1940ی اواخر دهه»کرد. از نمایندگی نمی

ی ی شدید جناحی پیروز شد، مباحث درونی اتحادیهرهبری والتر رویتر در یک مبارزه

تورسازی در امریکا به دقت از سوی ونقل هوایی و تراککارگران خودروسازی، حمل

ی کارگران خودروسازی، ( هیأت بازبینی اتحادیه60«)شد.رهبری کنترل می

کرد که اعضای هیأت اجرایی ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا استدالل میحمل

طور مطلق وفادار تر نسبت به آن بهاین حق را برای خود قایل است که مقامات پایین

مراتب در هیأت ( اعتقاد به سلسله61«)یک حزب واحد است.». چون اتحادیه بمانند

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا بر ی کارگران خودروسازی، حملاجرایی اتحادیه

عنوان کند، بهاین امر استوار بود که اتحادیه حزبی است که دولت آن را هدایت می

ونقل هوایی و ن خودروسازی، حملی کارگرانمونه، هیأت اجرایی اتحادیه

تراکتورسازی در امریکا از اظهارنظر مخالفان جنبش مسیر جدید در اجالس 

ی ( این موضوع رویکردهای متفاوت اتحادیه62جلوگیری کرد.) 1992کنوانسیون در 

ی ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا و اتحادیهکارگران خودروسازی، حمل

 دهد.کانادا را نشان میکارگران خودروسازی 
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ی ی مهم از دیدگاه مودی دربارهتر اشاره شد یک جنبهگونه که پیشهمان

های محلی ائتالف ها با جماعتی جنبش اجتماعی این است که اتحادیهاتحادیه

ی کارگران خودروسازی کانادا آن را برند که اتحادیهای را پیش میکنند، و مبارزهمی

ی جنبش اجتماعی اتحادیه»گوید: نامد. باز هارگرو میجتماعی میی جنبش ااتحادیه

اعضای خود، بلکه بر رفاه وسیع تمام کارگران تأکید  نه بر منافع محدود اقتصادی

ی کارگران خودروسازی کانادا، مبارزه ( یک مبارزه نسبتا عجیب اتحادیه63«)کند.می

ها نسبت به درآمد مردم، قیمت خانهگیر خانمانی بود. توجه به افزایش چشمعلیه بی

ی کارگران خودروسازی کانادا شد. اتحادیهها محسوب میای مهم برای اتحادیهمبارزه

ترین شهرهای کانادا وقت در بزرگدرآمد یک کارگر با اشتغال تمام»کرد که اشاره می

تر از خط دالر در ساعت، در پایان سال سه هزار دالر پایین 85/6با حداقل دستمزد 

( به دیگر سخن، یک کارگر با حداقل دستمزد باید بین پرداخت 64فقر قرار داشت.)

های اساسی دیگر نظیر غذا و پوشاک یکی را برگزیند. این در حالی اجاره و هزینه

ی کارگران است که شرایط برای بیکاران به مراتب بدتر بود. به نظر اتحادیه

فقدان مسکن باید سریعًا اقدام کرد. یکی از  خودروسازی کانادا برای حل مسأله

پیشنهادهای این اتحادیه تدوین یک استراتژی ملی برای مسکن بود. بدین معنا که، 

های حکومتی در کانادا را صرف بایست یک درصد از کل هزینهحکومت فدرال می

ه نیازهای مسکن کند. عالوه بر این، حکومت قوانین نظارتی مؤثری برای سقف اجار

 (65وضع کند.)

ی کارگران خودروسازی کانادا با آن درگیر بود یکی دیگر از مسایلی که اتحادیه

گزارشی منتشر  2001نوامبر  14ی تورنتو استار در مراقبت بهتر از کودکان بود. مجله

داری از کودکان ی نگهکرد که طبق آن حکومت محلی اونتاریو در نظر داشت بودجه

ی کارگران خودروسازی کانادا در یک اتحاد با اهش دهد. اتحادیهک %45را به میزان 

ائتالف اونتاریو برای مراقبت بهتر از کودکان کوشیدند اجرای این سیاست را متوقف 

زنی جمعی ازجمله برای ی کارگران خودروسازی کانادا در یک چانهکنند. اتحادیه

توانیم کنار بایستیم و ا نمیم»گفت داری کودکان در صف اول قرار داشت، و مینگه

سال اخیر تکوین یافت با یک ضربه از  60ناظر این امر باشیم که نظامی که در طی 
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بین برود. حکومت اونتاریو اکنون باید به اعتراض هزاران اهالی این شهر گوش فرا 

داری کودکان است، نه قطع ی بودجه برای نگهدهد که خواهان افزایش قابل مالحظه

 (66«)ی آنان.بودجه

ی کارگران خودروسازی، ی کارگران خودروسازی کانادا چون از اتحادیهاتحادیه

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا جدا شده بود سرعت رشد عجیبی داشت. حمل

 120یک سال پیش از جدایی،  1984ی کارگران خودروسازی کانادا در سال اتحادیه

طور متوسط در هزار رسید، و به 250د این اعضا به تعدا 2001هزار عضو داشت. در 

ی کارگران کرد. اتحادیهدهی میهزار کارگر را سازمان 6هر سال، بیش از 

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا در طی یک دهه و بعد از این خودروسازی، حمل

خود را از نیمی از اعضای  1995تا  1979ی سوم اعضای خود، و در فاصلهجدایی، یک

ونقل هوایی و تراکتورسازی در ی کارگران خودروسازی، حملدست داد. اما اتحادیه

تری را جذب ی کارگران خودروسازی کانادا اعضای بیشامریکا نسبت به اتحادیه

ونقل هوایی و ی کارگران خودروسازی، حمل، اتحادیه2002تا  1998کرد. از می

هزار کارگر را به عضویت خود در آورد: یعنی  782/51تراکتورسازی در امریکا تقریباً 

ونقل هوایی و ی کارگران خودروسازی، حملهزار کارگر. اتحادیه 13سالی 

ی کارگران هزار عضو دارد که سه برابر اتحادیه 710تراکتورسازی در امریکا ، 

 (67خودروسازی کانادا است.)

ی کارگران خودروسازی، حادیهچون اتی کارگران خودروسازی کانادا هماتحادیه

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا در برابر از دست دادن اعضا مصون نبود. حمل

سال با بسته طی ده 1995تا  1985ی کارگران خودروسازی کانادا از سال اتحادیه

هزار عضو خود را  28کم ای، دستواحد تولیدی دارای تشکیالت اتحادیه 250شدن 

از دست دادن اعضا، میزان عضویت »کند که اد. سام گیندین اشاره میاز دست د

 (68«)هزار نفر پایین آورده است. 80اتحادیه را تا 

دهی، بسیاری از کارگران را برای پیوستن آمیز در سازمانهای موفقیتاما کوشش

هزار  50تقریبًا  1996تا اوایل  1985عنوان نمونه، بین سال به اتحادیه تشویق کرد. به

ی کارگران خودروسازی کانادا درآمدند. جذب اعضای کارگر جدید به عضویت اتحادیه

جدید، از دست دادن اعضا را به علت تعطیلی یا کوچک شدن واحدها جبران کرد. در 
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ای دهی تعداد قابل مالحظهی کارگران خودروسازی کانادا در سازمانحالی که اتحادیه

دیگر تحقق یافت. ها با یکد واقعی اما، به علت ادغام اتحادیهاز کارگران موفق بود، رش

هزار کارگر به  100موجب شد که  1996تا اوایل  1985ها بین ائتالف در بین اتحادیه

ی کارگران خودروسازی کانادا درآیند. در عین حال، از دست رفتن عضویت اتحادیه

رگران خودروسازی کانادا بودند ی کاها و بازنشستگی کارگرانی که عضو اتحادیهشغل

ها را دربر از فعاالن اتحادیه %50اعضا، و تقریبًا  %65، 1985»در سال 

 (69«)گرفت.می

ی کارگران خودروسازی کانادا از طریق درحالی که اکثریت اعضای جدید اتحادیه

کند که ها وارد این تشکل شده بودند، سام گیندین ادعا میوحدت بین اتحادیه

ی جنبش عنوان یک اتحادیهی کارگران خودروسازی کانادا بهی موفق اتحادیههتجرب

گوید ها را واداشت که با آن وحدت کنند. او میاجتماعی بسیاری از اتحادیه

ها یک شریک بالقوه ی کارگران خودروسازی کانادا برای بسیاری از بخشاتحادیه»

زبانزد و قوی آن، استقالل از  جذاب بود، چون تاریخ پُرافتخاری داشت، خدماتِ

ی ( اتحادیه70«)ها و تاریخی مشحون از مبارزات و امتیازات در این شاخه.امریکایی

های ها اعضای اتحادیهنایافتهدهی سازمانکارگران خودروسازی کانادا عالوه بر سازمان

 ی جنبش اجتماعی گِرد آورد.موجود را متحد کند و در زیر پرچم اتحادیه

ها عالوه بر ی جنبش اجتماعی نظیر سایر اتحادیهگوید اتحادیهدی میمو

المللی شود. در کنار باور ها باید وارد ائتالف در سطح بیننایافتهدهی سازمانسازمان

ها در خط مقدم جنبش نایافتهدهی سازمانای و سازمانبه دموکراسی اتحادیه

النی از رویکرد معطوف به فعالیت کارگری المللی کارگری قرار دارد. و تاریخی طوبین

عنوان نمونه، ویژه، پیوند با کارگران جنوب نظیر مکزیکو دارد. بهالمللی بهدر سطح بین

در حمایت از کارگران فورد کوتیتالن هنگامی که این شرکت قرارداد خود را با 

زی، ی کارگران خودروساکارگران مکزیکی فسخ کرد با واحدهای محلی اتحادیه

، ائتالف کرد. فورد از پرداخت پاداش 879 -ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکاحمل

 در کارگران مشارکت و –ی کارگران مکزیکی بخش بزرگی از مزد ساالنه -کریسمس

 اعضای از نفر 750 از بیش کارخانه این این، بر افزون. کرد امتناع کارخانه سود
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 عنوانبه کشور سه هر» کارگران فورد، اقدام این به پاسخ در. کرد اخراج را اتحادیه

رگ کارگری که م یاد به همگی. کردند مالقات دیگر یک با بار چندین همبستگی نماد

( کشته شده بود، CTMاز سوی اراذل و اوباش کنفدراسیون کارگران مکزیکی )

 (71«)دستبند سیاه بسته بودند.

ی فعالیت کارگری در ای تأمین هزینهی کارگران خودروسازی کانادا براتحادیه

المللی، یک صندوق عدالت اجتماعی ایجاد کرد. این صندوق از طریق یک سطح بین

قرارداد، کارفرمایان )حدود صد نفر( را یک به یک به پرداخت مبلغی به این صندوق 

کرد. سه سنت در ساعت برای سه شرکت بزرگ و یک سنت برای متعهد می

میلیون دالر کانادا در سال  5/2( این مبلغ تقریباً به 72ر.)تهای کوچکشرکت

برای مشارکت کارفرمایان در پرداخت و شرایط کار  رسید، و یک اقدام مبتکرانهمی

 رفت.شمار میمناسب در شمال و جنوب به

ی دموکراتیک است با مشارکت ی کارگران خودروسازی کانادا یک اتحادیهاتحادیه

های اجتماعی، ها و ائتالف با جنبشنایافتهدهی سازمان. برای سازمانفعال اعضای پایه

ی های محلی و کارگران سراسر جهان. به سخن دیگر، این یک اتحادیهجماعت

 جنبش اجتماعی است.

ی کارگران خودروسازی کانادا با جنرال موتورز، و هیأت اجرایی مذاکرات اتحادیه

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا با جنرال لی کارگران خودروسازی، حماتحادیه

دهد که ی جمعی انجامید که نشان مینامهبه یک موافقت 1996موتورز در سال 

کننده ایفا جمعی نقشی تعیینزنی دستهرزمندگی و ایدئولوژی اتحادیه در چانه

در  ی کارگران خودروسازی کانادا همواره، اتحادیه1970کند. از اواخر سال می

ونقل ی کارگران خودروسازی، حملزنی جمعی نسبت به هیأت اجرایی اتحادیهچانه

شد های بهتری نایل آمد. اما غالبًا گفته میهوایی و تراکتورسازی در امریکا به توافق

( 73که این امر به دلیل موقعیت بهتر اقتصاد کانادا در مقایسه با اقتصاد امریکا است.)

امریکا نسبت به اقتصاد کانادا در وضع بهتری قرار داشت.  اقتصاد 1996در سال 

بود، در حالی که این نرخ در ایاالت متحده  %7/9عنوان نمونه، نرخ بیکاری در کانادا به

بود، در شرایطی که این رقم در  %1/2. رشد تولید ناخالص داخلی در کانادا 4/5%

یچ یک از این دو اقتصاد در ( بدین منوال، در حالی که ه74.)%7/2ایاالت متحده 
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حالت شکوفایی قرار نداشت، اقتصاد امریکا نسبت به کانادا در شرایط بهتری قرار 

 داشت.

ونقل هوایی ی کارگران خودروسازی، حملدستاورد کلیدی هیأت اجرایی اتحادیه

های شغل %95زنی جمعی با کرایسلر این بود که و تراکتورسازی در امریکا در چانه

کردند، در هزار نیروی کار که برحسب ساعت کار مزد دریافت می 105ا از خود ر

ی کارگران خودروسازی، ( هیأت اجرایی اتحادیه75ایاالت متحده حفظ کرد.)

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا به کرایسلر اجازه داد که تعداد مشاغل حمل

تر موافقت رخ داد که پیشاعضای اتحادیه را کاهش دهد، و همین وضع برای فورد 

ی کارگران خودروسازی، ها را حفظ کند. هیأت اجرایی اتحادیهشغل %95کرده بود تا 

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا بعد از موافقت با کرایسلر، وارد مذاکره با حمل

بینی کردند که جنرال گران این شاخه از صنعت پیشجنرال موتورز شد. تحلیل

اند گونه که فورد و کرایسلر پذیرفتهتواند امتیازات قرارداد را آناحتماالً نمیموتورز 

 (76برآورده کند.)

کارخانه  12خواست بستن مانع اصلی در مذاکرات این بود که جنرال موتورز نمی

( بعد از 77را در یک دیگر درآمیزد.) %95میزان ها بهبا موضوع حفظ شغل

های تولید، جنرال موتورز موافقت کرد که مطابق قرارداد های متعدد در محلاعتصاب

( در حالی که ظاهراً این 78کارکنان کماکان باقی بماند.) %95میزان با فورد اشتغال به

ونقل ی کارگران خودروسازی، حملقرارداد یک پیروزی برای هیأت اجرایی اتحادیه

تر خالف آن را سی نزدیکشد، اما بررهوایی و تراکتورسازی در امریکا محسوب می

های متعددی در قرارداد وجود داشت که به جنرال موتورز فرصت دهد. حفرهنشان می

کاهش دهد. نوع توافق این امکان را برای جنرال  %5داد نیروی کار خود را بیش از 

که آن را زیر پا بگذارد، نیروی کار خود را کاهش دهد. کرد، بی آنموتورز فراهم می

ها به بارآوری کارخانه، عدم کاهش سهم شرکت در بازار و توان حفظ شغل» چرا که

رقابت واحدها مشروط بود، و با نقض این شرایط، جنرال موتورز اجازه داشت آن 

ی کارگران خودروسازی، عالوه بر این، هیأت اجرایی اتحادیه« واحدها را تعطیل کند.

ی یادشده نامهموافقت»یرفته بود که ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا پذحمل
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مورد بازبینی قرار گیرد. از این رهگذر، افراد باالی مدیریت و کسانی که در رأس 

پذیری( در یافتند که شرایط کار )انعطافمراتب اتحادیه قرار داشتند، اجازه میسلسله

ستور کار قرار سپاری نامحدود را در دکاری و برونمحل را رأسًا تغییر داده، و اضافه

پذیری( مزد را که هایی از )انعطافچنین موافقت کردند که بخشها همدهند. آن

تر در فورد اجرا شده بود، عملی کنند. به شکلی که کارگران پاره وقت را در پیش

 (79«)زنند.کاری میتری از کارگرانی قرار دهند که دست به اضافهشرایط نازل

های تولید منعطف، تورز فرصت داد که برای اجرای شیوهاین قرارداد به جنرال مو

ی کاهش دهد، و هیأت اجرایی اتحادیه %5کارگران عضو اتحادیه را تا بیش از 

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا با مزد نابرابر برای کارگران خودروسازی، حمل

واند موفقیتی برای تسختی میزنی جمعی بهکارگران عضو اتحادیه موافقت کرد. چانه

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا ی کارگران خودروسازی، حملکارگران اتحادیه

ی عضو جنرال موتورز محسوب شود. در واقع، تنها موفقیت هیأت اجرایی اتحادیه

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا تصویب یک پاداش کارگران خودروسازی، حمل

افزایش در مزد پایه برای سال  %3رگران جنرال موتورز بود، و دالری برای کا 2000

دوم و سوم قرارداد کار. از این رو، برای اولین بار در طی یک دهه، این اتحادیه به 

ی ی کانادایی اتحادیه( شاخه80افزایش مزد ساالنه بیش از یک سال دست یافت.)

ی کارگران ر امریکا/ اتحادیهونقل هوایی و تراکتورسازی دکارگران خودروسازی، حمل

زنی جمعی با سه شرکت بزرگ به خودروسازی کانادا طی همین دوره در چانه

 افزایشی در مزد پایه در هر سال بعد از قرارداد دست یافت.

ی کارگران خودروسازی کانادا با جنرال موتورز، بعد از موافقت ی اتحادیهمذاکره

روسازی کانادا آغاز شد که در آن کرایسلر پذیرفت ی کارگران خودکرایسلر با اتحادیه

سپاری موضوع عمده محسوب از نیروی کار خود نکاهد. در جریان مذاکره، برون

ی کارگران خودروسازی کانادا امید داشت که جنرال موتورز تعداد شد. اتحادیهمی

دند که گران بر این باور بو( و تحلیل81سپاری کند.)ها را برونمحدودی از شغل

ی کارگران خودروسازی کانادا، به علت تواند با اعتصاب اتحادیهجنرال موتورز می

ها غالبًا ی محدودِ اعتصاب با موفقیت مقابله کند. آنذخایر مالی شرکت و بودجه

ی کارگران خودروسازی کانادا اجازه دادند تا مذاکره کند، ( به رهبری اتحادیه92%)
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ی کارگران خودروسازی کانادا و جنرال موتورز را ران اتحادیههر چند که این امر کارگ

ی کارگران ای را که اتحادیهنامه( جنرال موتورز موافقت82داشت.)از اعتصاب بازنمی

ی کارگران خودروسازی خودروسازی کانادا با کرایسلر امضا کرده بود، رد کرد. اتحادیه

ی کارگران خودروسازی رو، اعضای اتحادیهنکانادا نیز سازش را مردود اعالم کرد. از ای

 کانادا عضو جنرال موتورز دست به اعتصاب زدند.

ی کارگران خودروسازی کانادا برای کمک به کارگران یک کنوانسیون اتحادیه

ها را برای اعضایی که به جنرال موتورز تعلق نداشتند، اعتصابی، دو برابر شدن پرداخت

ی و کارگران متحد فوالد کمک مالی برای اتحادیهدر طی اعتصاب تصویب کرد. 

ی کارگران خودروسازی ( اتحادیه83آوری کردند.)کارگران خودروسازی کانادا جمع

ای را اتخاذ کرد. جویانههای مبارزهعنوان بخشی از استراتژی خود، تاکتیککانادا به

محل اعتصاب به جای که جنرال موتورز کوشید تا وسایل تولید کارخانه را از هنگامی

ی کارگران خودروسازی ی فعالیت منتقل کند، اعضای اتحادیهدیگری برای ادامه

ی محله کانادا دست به اعتصاب نشسته زدند. این عملیات از حمایت گسترده

گونه که مقام مسئول برخوردار بود، و سرانجام نیز به پیروزی دست یافت. آن

ما مشاهده کردیم »کند نادا دیو رابرتسون اشاره میی کارگران خودروسازی کااتحادیه

عنوان ی ما در انظار مردم بهگونه جماعت محله به ما پاسخ مثبت داد. مبارزهکه چه

چون اشرافیت کارگری ها جلوه کرد، نه همیک جنبش اجتماعی برای حفظ محله

 (84«)کنیم.منزوی. و ما اتحادیه را چنین تعریف می

دیگر به توافق رسیدند. جنرال روزه، هر دو سو احتماالً با یک 21 بعد از اعتصابی

شغل اونتاریوی کبک  814سپاری موتورز طبق مفاد توافق، به تعهد خود برای برون

 400شغل و ایجاد  1000ی کار یک کارخانه با حفظ پایبند ماند. این توافق ادامه

 3500ی دیگر با ت دو کارخانهشغل دیگر را تداوم بخشید، اما جنرال موتورز توانس

کردند، ی کارگران خودروسازی کانادا را که در آن کار مینفر از اعضای اتحادیه

 بفروشد.

ها به فروش ی کارگران خودروسازی کانادا اجازه داد کارخانهدر حالی که اتحادیه

به توافق ها باید رسند، اما در قرارداد فروش تأکید شده است که مالکان جدید کارخانه
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 به وانگهی،. بمانند وفادار موتورز جنرال –ی کارگران خودروسازی کانادا اتحادیه

زنشسته شوند مزایای مناسبی برای بازنشستگی پیش از با خواستندمی که کارگرانی

موقع ارائه شد، و به آن بخش از کارگرانی که در کارخانه باقی ماندند مزایای 

( 85سال تضمین شد.) 9جنرال موتورز به مدت  بازنشستگی مشابه با کارگران

ی عالوه هزینهافزایش مزد پایه به %2کارگران جنرال موتورز برای هر سال قرارداد، 

ی سالمت کردند. افزون بر این، جنرال موتورز موافقت کرد که بیمهزندگی دریافت می

مین کند. طبق کنند تأگرایی که با شریک خود زندگی میجنسرا برای کارگران هم

گرا در کانادا، جنسهزار شریک زندگی کارگران هم 26مفاد قراردادِ جنرال موتورز، 

گرا دریافت کنند. این جنسی سالمت برابر با مزایایی کارگران دگرتوانستند بیمهمی

موارد در قرارداد یک نوآوری بود، چون جنرال موتورز در ایاالت متحده این مزایا را 

( 86گرا.)جنسکرد، چه رسد به کارگران همگرا تأمین نمیجنسران دگربرای کارگ

 فورد همین قرارداد را بدون مبارزه پذیرفت.

ونقل هوایی و ی کارگران خودروسازی، حملبدین منوال، هیأت اجرایی اتحادیه

تری به مدیریت اعطا کند، و تراکتورسازی در امریکا پذیرفت که اختیارات بیش

عوض اجازه داد تا جنرال موتورز تعداد کارگران را کاهش دهد. در مقابل مدیریت در

ی کارگران خودروسازی کانادا به موافقتی دست یافت که نیروی کار اضافه با اتحادیه

ی کارگران شرایط بازنشستگی و ایجاد شغل کاهش یابد. هیأت اجرایی اتحادیه

مریکا اجازه داد اختالف مزد بین ونقل هوایی و تراکتورسازی در اخودروسازی، حمل

کنند، هایی که در بخش وسایل یدکی کار میاند و آنکارگرانی که در کنار نوار نقاله

ی کارگران خودروسازی کانادا حتی در جایی از قرارداد وجود داشته باشد. اتحادیه

ان را ی فروش دو کارخانه را پذیرفت، و تضمین کرد که جنرال موتورز آن کارگراجازه

ی کارگران مقایسه نیستند. اتحادیهنامه قابلتحت پوشش قرار دهد. این دو موافقت

رغم وضعیت اقتصاد امریکا، قرارداد بهتری در مقایسه با هیأت خودروسازی کانادا به

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا با ی کارگران خودروسازی، حملاجرایی اتحادیه

ی کارگران خودروسازی، ایسلر و فورد(. تنها موفقیت اتحادیهجنرال موتورز بست)کر

ی کارگران ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا در مقایسه با اتحادیهحمل

( برای سال دوم و سوم بعد از %2و  %3تر )خودروسازی کانادا حفظ افزایش مزد بیش
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ادا در قرارداد به افزایش ی کارگران خودروسازی کانقرارداد بود. در حالی که اتحادیه

ی ( که اتحادیه%6بعد از هر سال دست یافت، این برابر بود با کل افزایشی ) 2%

ونقل هوایی و تراکتورسازی در امریکا به دست آورده بود. کارگران خودروسازی، حمل

ونقل هوایی و تراکتورسازی ی کارگران خودروسازی، حملبه عالوه، کارگران اتحادیه

ی دالر پاداش دریافت کرده بودند، در حالی که کارگران اتحادیه 2000یکا، در امر

کاری، در سال اول قرارداد و پاداش اضافه %2کارگران خودروسازی کانادا، با افزایش 

ی زندگی، مرخصی با حقوق و مزایای دیگر برابر با تغییر شیفت کار، پرداخت هزینه

جمعی که در طی سال کردند. در توافق فت میتر از آن دریادالر یا حتی بیش 2000

زنی جمعی تأثیر تواند بر چانهکند وضع اقتصادی میدست آمد ثابت میبه 1996

جویی ایدئولوژیک و آمادگی برای مقاومت در مقابل داشته باشد. ولی مبارزه

ی جنبش اجتماعی رود. ایدئولوژی اتحادیهشمار میترین عامل بهکارفرمایان مهم

زنی جمعی با سه ی کارگران خودروسازی کانادا و رزمندگی آن در چانهاتحادیه

 شود.شک امتیازی برای اعضای آن محسوب میشرکت بزرگ، بی

 گیرینتیجه

ی جنبش اجتماعی را مورد واکاوی قرار این مقاله برداشت کیم مودی از اتحادیه

های کلیدی زیر استوار بهی جنبش اجتماعی، بر جنداد. برداشت مودی از اتحادیه

ها و نقش نایافتهدهی سازماناست: این اتحادیه، تشکلی است دموکراتیک و در سازمان

های ی جنبش اجتماعی با سایر جنبشکوشد. اتحادیهها میاعضای پایه در تمام جنبه

ای ائتالف و یک استراتژی سیاسی مستقل اتخاذ های محلهاجتماعی و جماعت

کند. افزون بر این، مودی هنگام خود را با احزاب سیاسی هماهنگ میمکند، و همی

تواند به افزایش آگاهی کارگران و احتماالً کند که بدترشدن اقتصادی میاشاره می

 ی جنبش اجتماعی بینجامد.آوری به اتحادیهروی

نشان دادم که مودی در مورد دموکراسی اتحادیه با مشارکت وسیع اعضای پایه و 

گوید. این ای درست میهای محلههای اجتماعی و جماعتئتالف اتحادیه با جنبشا

ی جنبش اجتماعی سوق دهد. اما ای را به پذیرش اتحادیهتواند جنبش اتحادیهامر می
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تواند به افزایش او در این مورد که بدتر شدن وضع اقتصادی و شرایط زندگی می

ی جنبش اجتماعی بیانجامد، راه به اتحادیه آوریآگاهی طبقاتی و در پی آن به روی

تواند به افزایش گونه که نشان دادم بدتر شدن شرایط اقتصادی میرود. همانخطا می

ای گران حرفهقدرت راست افراطی نیز بینجامد. عالوه بر این، مودی به نقش سازمان

جدیدحیات آن جویی و نقش رهبران اتحادیه در تها و مبارزهدهی گرایشدر سازمان

دهد. اعضای پایه عنصری مهم در تجدید حیات جنبش کارگری به شمار کم بها می

گران گوید. او در نادیده گرفتن نقش سازمانرود، اما نه به میزانی که مودی میمی

ی کارگران ی اتحادیهای و رهبری اتحادیه در تمام سطوح برخطاست. و نمونهحرفه

ها و ی جنبش اجتماعی را برای تمام اتحادیهدهای اتحادیهخودروسازی کانادا دستاور

ی جنبش اجتماعی به روایت مودی، کند. اتحادیهکارگران در سراسر جهان ثابت می

کند در ی کارگران خودروسازی کانادا ثابت میی اتحادیهکم در نمونهدست

م وضعیت بهتر رغزنی، بهدهی و جذب اعضای جدید و دستیابی به قدرت چانهسازمان

 تر است.ی صنفی موفقاقتصادی ایاالت متحده در مقایسه با کانادا، نسبت به اتحادیه

 مشخصات منبع اصلی:
Michael Schiavone, Moody’s Account of Social Movement 

Unionism: An Analysis, Critical Sociology 33 (2007) 279–309. 
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اند و حق میلیون نفرشان بالغ 56میلیون جمعیت که  80ترکیه کشوری است با 

جمهور فعلی اند. رئیسدرصدشان در انتخابات اخیر مشارکت کرده 87رأی دارند و 

درصد آرا دوباره انتخاب شد و  52با « توسعهعدالت و »اردوغان از حزب اسالمی 

خواه خلق گرای جمهوریترین نامزد احزاب مخالف محرم اینچه هم ازحزب چپعمده

اردوغان از آرای « عدالت و توسعه»درصد آرا را به دست آورد. سهم حزب  31

درصد  42.4درصد بود به  49.5، 2015پارلمانی که درانتخابات پیشین در نوامبر 

گرای افراطی شده باشد که رسد که این آرا نصیب حزب ملیش یافت. به نظر میکاه

درصد از آرا را به دست آورد و حاال در دولت ائتالفی با حزب اردوغان مشارکت  11.2

 خواهد کرد.

پرسی حکمرانی اردوغان حاال دیگر تثبیت شده است. تا به همین جا او یک همه

افزایش داد با موفقیت از سرگذرانده است. او اکنون جمهور را را هم که قدرت رئیس

ی یک انتخابات زودهنگام هم شده پیش از آن که بحران اقتصادی شروع شود برنده

 است.

اردوغان شرایط اضطراری را  2016ها در ی نظامیخوردهاز زمان کودتای شکست

د که جلوی با سرکوب خیلی گسترده بر کشور تحمیل کرده است. هدف کودتا این بو

تر اردوغان را بگیرد و دولت سکوالری را که کمال آتاتورک در کردن بیشاسالمی

خواستند ها میتر نظامیایجاد کرده بود بار دیگر برقرار نماید. از این مهم 1917

 ی اروپا قرار بدهند.المللی و اتحادیهی بینترکیه را درمسیر سرمایه

کوشید هرگونه مخالفتی را نابود کند و از سرعت با شکست کودتا اردوغان به

المللی پول و سازمان ملل ی اروپا، صندوق بینالمللی که اتحادیهی بینمنافع سرمایه

ها کنند، فاصله بگیرد. بیش از صدهزار نفر دستگیر شدند. دهآن را نمایندگی می

د که نه فقط نفر از ادارات تصفیه شدن 150.000میلیارد دالر دارایی هم ضبط شد و 

ی خود را هم از دست داده و انگ کار بلکه حتی پاسپورت خود و اعضای خانواده

ی خود را که به کار دولتی بستگی دارد و مشکل امنیتی خوردند و حتی شماری خانه

یک گروه نخبه با گروهی دیگر »اند. حتی بازنشستگی خود را هم از دست داده

ها از یک ن دولت قواعد تازه برقرار شده است. دانشگاهاند و برای کارمنداجایگزین شده



 فیاحمد س یرابرتز / ترجمه کلیما 332 

تر نظام اند که مدافعان جدیگروه روشنفکران خالی و با گروه دیگر جایگزین شده

های تری دارد به منافعی که از فعالیتخوانی بیشای که با رژیم هماند. سرمایهتازه

ائی که از ضبط دارائی هشود بهتر دسترسی دارد از جمله پاداشدولتی نتیجه می

 «.شودناشی می

تر شده است )همان طور که در تحت ریاست اردوغان فساد از گذشته بسیار بیش

دیگر اقتصادهای نوظهور برای نمونه در مکزیک و برزیل شاهدیم که قرار است تا 

 پایان سال انتخابات برگزار کنند.(

 

الوقوع در ترکیه صادی قریبدلیل اصلی برگزاری انتخابات زودهنگام بحران اقت

رسد اقتصاد ترکیه وضع مطلوبی دارد که نرخ رسمی رشد بود. درنگاه اول به نظر می

ای از درصد است. ولی این توهمی بیش نیست. بخش عمده 7اقتصادی آن بیش از 

های عظیم دولتی این رشد در بخش غیرمولد اقتصادی ـ بخش مستغالت و پروژه

 است.
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از پایان رکود بزرگ به این سو، نرخ سودآوری سرمایه درترکیه روند نزولی 

تر شده شدت کمچشمگیری داشته است. رشد اقتصادی در زمان کودتای نظامی به

ها بود. ولی از آن زمان تاکنون اردوغان با فعالیت در بخش مستغالت و از طریق بانک

های عمومی به رونق اقتصادی دامن زده شدت پایین و افزایش هزینهی بهبا نرخ بهره

های غیرمولد وارد ترکیه شده ی خارجی هم برای تأمین مالی این پروژهاست. سرمایه

 است.

 

رشد چشمگیر اعتبارات باعث شد تورم دورقمی بشود و درنتیجه ترکیه در معرض 

 خطر فرارسرمایه قرار بگیرد.
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ما قراردارد. افزایش نرخ بهره و جنگ تجارتی ای است که در برابر این البته مسئله

جمهور امریکا ترامپ آغاز کرده برای کشورهای نوظهور مثل ترکیه رشد که رئیسبهرو

گذاری یابد و سرمایهگیری ارزی افزایش میی واممصیبت بزرگی خواهد بود. هزینه



 

 
 

اردوغان یهیترک 335  

تولید  درصد 50مستقیم خارجی هم معکوس خواهد شد. بدهی خارجی ترکیه معادل 

طور متوسط شدت در حال افزایش است. بهناخالص داخلی آن است و این نسبت به

درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف بدهی خارجی کند و  20ترکیه باید سالی 

 طور کامل کارسازی شود.ماه آینده باید به 12سوم آن هم درطول حدود یک

ار دارد که گرفتار بحران بدهی ترکیه در حال حاضر نزدیک به صدر کشورهایی قر

خارجی هستند، در کنار آرژانتین )که فعاًل در صدر هست( و اوکراین و افریقای 

 جنوبی.

 
 

های پوپولیستی بگیرد که او اجازه اش ژستاردوغان می تواند برای حامیان داخلی

بکند. ولی  ی اروپا به او بگویند که چه بایدالمللی پول یا اتحادیهدهد صندوق بیننمی

شدت روند نزولی نتیجه این شده است که ارزش لیر ترکیه در طول سال گذشته به
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الوقوع بدهی گذاران خارجی به سبب واهمه از بحران قریبداشته باشد و سرمایه

 سرعت از ترکیه فرار کنند.خارجی به

 

 
 

ا برای اردوغان ممکن است انتخابات را برده باشد، و ممکن است که قدرت خود ر

ی تر کرده باشد و حتی ممکن است که به سرمایهسرکوب و ایجاد خودکامگی بیش

المللی هم فحاشی بکند. ولی اقتصاد ترکیه در وضعیتی بسیار بحرانی است و اگر بین

کردن شدت بگیرد ی خارجی افزایش یابد و پایان فرایند جهانیی سرمایههزینه

 د.درمعرض یک رکود خیلی جدی قرار دار

 

 

 پیوند با متن اصلی:
Michael Roberts ,Erdogan’s Turkey 

  

https://thenextrecession.wordpress.com/2018/06/25/erdogans-turkey/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/06/25/erdogans-turkey/
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میلیون نفرشان برای مشارکت در  105میلیون نفر جمعیت دارد که  200پاکستان 

پنجمین نویسی کرده اند. به این ترتیب پاکستان به لحاظ اندازه انتخابات اسم

دموکراسی بزرگ در میان کشورهای دومین  اندونزیبزرگ جهان و پس از  دموکراسی

 است. اسالمی

رسد که میزان مشارکت در انتخابات تخابات شد؟ به نظر میی انچه کسی برنده

درصد درانتخابات شرکت کردند.  53تغییری نکرده است و  2013با انتخابات قبلی در 

ی اصلی شد. ولی حزبی که در انتخابات برنده« دهیمرأی نمی»به این ترتیب، حزب 

ها را به دست ترین شمار کرسیتازگی تاسیس شده است در مجلس ملی بیشبه

بازیکن پیشین تیم ملی کریکت  – عمران خانآورده است. حزب عدالت پاکستان که 

ها و هندوها درشبه قاره )ورزشی که میراث حاکمیت استعماری بریتانیاست و مسلمان

 کند.پرستند( رهبری میهندوستان آن را می

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_in_Pakistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_in_Pakistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_in_Pakistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Imran_Khan
https://en.wikipedia.org/wiki/Imran_Khan
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را شکست داد. نواز شریف پیش از آن که  نواز شریفحزب خان، حزب مسلم لیگ 

وزیر محاکمه و محکوم شود نخست پاناما اسنادبه دلیل فساد مالی در پیوند با 

پاکستان بود. در محاکمه از نواز شریف سلب صالحیت شد که مقام دولتی داشته 

باشد و دادگاهی درپاکستان او را به زندان محکوم کرد ولی نواز شریف در آن موقع در 

 10 کرد. اندکی پیش از انتخابات به پاکستان بازگشت تا مجازاتانگلیس زندگی می

گونه که نواز شریف ارزیابی آن« طلبیشهادت»سال زندان خود را آغاز کند. این 

کرد به این خاطر صورت گرفته بود تا شانس پیروزی حزب مسلم لیگ که می

رسد این حرکت تر شود. ولی به نظر میاش اکنون در دست برادر اوست بیشرهبری

 آمیز موفق نشده است.مخاطره

های ی داراییدرصد از همه 66نابرابرترین کشورهای جهان است. پاکستان یکی از 

ترین درصد غنی 20خانواده است و میزان مصرف  22صنعتی پاکستان در مالکیت 

درصد فقیرترین بخش جمعیت  20بخش جمعیت هم بیش از هفت برابر مصرف 

بر است. « زادهنجیب»و « حاکم»به معنای « شریف»و « خان»ی است. هردو واژه

درصد از کسانی که در ساختار  45صورت گرفت،  2013که در  یک بررسیاساس 

آیند که خانوادگی می« هایسلسله»سیاسی پاکستان صاحب مقام وقدرت هستند از 

گیری پیوندند که جهتدیگر میای از یک حزب به حزب کنندهبا سرعت گیج

 کند.اند تعیین میکه نظامیان انتخاب کردهشان را آنسیاسی

ی خان به این دلیل در انتخابات پیروز شد که برای چند سال متوالی وعده

داد که هردو حزب حاکم در گذشته، مسلم لیگ و حزب مردم می« مبارزه با فساد»

سرآمد بودند. تبلیغات مقابله با فساد از میان  ی بوتو( در فساد)به رهبری خانواده

چنین ادعا کرد که در دهنده جلب کرد. خان همی متوسط به اندازه کافی رأیطبقه

اش البته چنین های شخصیاست )با توجه به رابطه« سکوالرتر»مقایسه با دیگران 

 آور نیست(.ادعایی تعجب

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nawaz_Sharif
https://en.wikipedia.org/wiki/Nawaz_Sharif
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/04/12/opening-the-panama-canal/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Pakistanis_by_net_worth
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Pakistanis_by_net_worth
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ن از جانب طبقات متوسط ی حمایت از حزب عمران خااگرچه بخش عمده

شهری بوده ولی برای این که بتواند اکثریت را به دست بیاورد او با شماری از احزاب 

اش تر هم ائتالف کرده است و به همین سبب از مواضعافراطی مذهبی کوچک

شود که او عقب نشست. با این همه گفته می« اجتماعی»و مسائل « برابری»ی درباره

های او درحمایت از نظامیان قرار گرفته است که مدافع سیاست اکنون مورد توجه

طالبان درافغانستان، و وحدت با چین علیه هندوستان هستند. در حال حاضر چین 

 گذار خارجی در پاکستان است.ترین سرمایهبزرگ

ای که کند و در جامعه« زداییسیاست»خواهد از پلیس کند که میخان ادعا می

را برقرار کند، « نظم و قانون»شود، حاکمیت دارد از کنترل خارج می بزهکاری در آن

درصد  70ی بهداشتی شامل را بهبود دهد و کاری کند که بیمه« بهداشت و آموزش»

ی کارگر پاکستان و جمعیت بشود. درعین حال خان هیچ همدردی با منافع طبقه

شده از های تحمیلسیاستخواهد چنان میدهد. او همکشاورزان روستایی نشان نمی

های دائمی اقتصاد حل شکستراه»عنوان المللی پول را بهسوی صندوق بین

گاه به دست دنبال کند. این البته به این معناست که این اهداف هیچ« پاکستان

 نخواهد آمد.

ی بسیار واقعیت این است که اقتصاد در حال فروپاشی پاکستان پس از یک دوره

ی دیگری از رکود و بحران شده است. آخرین گزارش صندوق ارد مرحلهکوتاه رونق و

درصد بوده است ولی  6تا  5گوید که رشد اقتصادی پاکستان سالی المللی پول میبین
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علت این امر در پیش گرفتن سیاست پول ارزان از سوی بانک مرکزی، افزایش 

 های دولتی و افزایش کسری تراز حساب جاری بوده است.هزینه

 

ی ارزی پاکستان کاهش یافته و اکنون تنها برای دو یا سه ماه واردات ذخیره

حد پول داخلی حمایت نمایند در کند چون مقامات دولتی کوشیدند از واکفایت می

های شد. کسری تجاری و بازپرداخت بدهیحالی که شرایط اقتصادی هر روز بدتر می

ی تر ذخیرهارزی نیازهای مالی خارجی را دوبرابر خواهد کرد و موجب کاهش بیش

المللی پول برای تأمین زودی نیاز دارد از صندوق بینارزی خواهد شد. پاکستان به

« ریاضت اقتصادی»های آمدش دور جدیدی از سیاستازها وام بگیرد که پیاین نی

 خواهد شد.
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ایم ولی به این سو شاهد بهبود بوده 2010ی انسانی از اگرچه در شاخص توسعه

آموزی بسیار پایین است. در مورد نام جوانان در مراکز آموزش عالی ومراکز مهارتثبت

شدت باالست به حدی تر از پنج سال بهکودکان کمبهداشت، هم توقف رشد در میان 

ها به درجات مختلف متوقف شده است. بخش بزرگی از درصد از آن 44که رشد 

کشی و توالتی که به سیستم فاضالب متصل باشد دسترسی جمعیت به آب لوله

 ندارند.

 ها بشود بسیار ناچیز استدر منابع عمومی هم منابعی که صرف بهبود این حوزه

تر از پردازند. کمدهند یا مالیات بسیار ناچیزی میچون ثروتمندان یا اصالً مالیات نمی

کنند. در شان را تکمیل میهای مالیاتییک درصد از جمعیت کارکن کشور اظهارنامه

شان را تکمیل ی مالیاتیشده اظهارنامههزار شرکت ثبت 72تر از نصف کم 2016

شان هیچ مالیاتی اند نصفها را پر کردهکه این اظهارنامه هااند. و از میان آنکرده

 15به  2020آوری شده را تا کوشد میزان مالیات جمعپردازند. پاکستان مینمی

درصد تولید ناخالص داخلی برساند. ولی نرخ رشد مالیات مستقیم بسیار کند است و 

های ها مالیاتاز مالیاتای شود. بخش عمدهتر میها دائمًا کممیزان مالیات شرکت

 اش بر روی فقراست.شود که فشار عمدهغیرمستقیم است که برمصرف وضع می

درصد تولید ناخالص  11داری اقتصاد تنها ی بخش سرمایهوسیلهگذاری بهسرمایه

اش چهار درصد است. گذاریداخلی است و روند نزولی دارد و بخش دولتی هم سرمایه

درصد تولید ناخالص داخلی و یا در دیگر  45ین میزانش درمقام مقایسه، در چ

ای از درآمدی درصد است. بخش عمده 20یافته هم بیش از تر توسعهکشورهای کم

افتد که کار میهای مالی بهشود در بخش مسکن و یا داراییکه نصیب ثروتمندان می

 شود.اش هم از کشور خارج میبخش غالب

 17درصد تولید ناخالص داخلی است و این تقریباً  7.5صادرات پاکستان تنها 

چه از پاکستان درصد از متوسط صادرات کشورهای با درآمد متوسط کمتر است. آن

شود کاالهای با ارزش پایین، یعنی پنبه و برنج است. پاکستان در فهرستی صادر می

کشور در  137منتشر شد در میان  2017-2018پذیری جهانی در ی رقابتکه درباره

قرار دارد. در نتیجه پاکستان در شرایطی قرار دارد که درآمدهای ارزی  115ی مرتبه
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های بیرونی شود در برابر شوکو منابع خارجی اش دائماً روند نزولی دارد که باعث می

 تر باشد.شکننده

شود که به ریاست حاال که با حمایت نظامیاِن پشت صحنه، عمران خان آماده می

رو خواهد شد. حاال که ذخایر ها روبهپاکستان با یک بحران دیگر تراز پرداختبرسد 

 ی پاکستان هم آغاز شده است.شود، روند کاهش ارزش روپیهارزی دارد تمام می

 

های چین نباشد، تا همین جا هم بحران اقتصاد پاکستان را گذاریاگر سرمایه

ی ی چند پروژهـ چین دربرگیرندهگرفت. این کریدور اقتصادی پاکستان دربر می

شود. میلیارد دالر برآورد می 63ها تجاری و امکانات زیرساختی است که کل ارزش آن

ی یک تریلیون دالری چین درباره برنامه کمربند و جاده این بخش اساسی از پروژه

(Belt and Road Initiativeاست. امکانات بنادر غیر مطلوب، تا جاده ) ها و

کوشد ی مشترک چین و پاکستان میهای تولید انرژی غیر کارآمد، این برنامهگاهایست

بسیاری از تنگناهایی که باعث محدودیت تولید صنعتی شده است را رفع نماید. 

 شدت گرفته است. 2015دهی با پاکستان از جریان وام
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 نشان ندهند،« حسن نیت»ها ست که اگر چینیها معنایش اینی اینهمه

المللی پول را انتخاب ستانی از صندوق بینی حاکم پاکستان ناگزیر است وامطبقه

 کند.

 عمران خان، حاال دیگر نوبت توست.

 

 

 منبع اصلی:
Michael Roberts, Pakistan :it’s not cricket 

https://thenextrecession.wordpress.com/2018/07/25/pakistan-its-not-cricket/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/07/25/pakistan-its-not-cricket/
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واکنش چین به جنگ تجاری دونالد ترامپ این بود که بر صادرات امریکا به چین 

ویژه صادرات مواد غذایی و کشاورزی مثل لوبیای سویا، تعرفه وضع کند. بعالوه به

ترین حدی که با سیاست بانک مرکزی جور ا یوان به پاییندولت چین اجازه داد ت

تر شود و شود تا صادرات چینی به دالر ارزانآمد، کاهش یابد. این کار باعث میدرمی

 ای ترامپ بر کاالهای چینی در بازار امریکا با شکست روبرو شود.هدف افزایش تعرفه

ذاری دولتی در گولی حرکت سومی هم هست و آن افزایش چشمگیر سرمایه

کارهای ساختمانی است تا موجب افزایش تولید داخلی شده و به این ترتیب با هر 

ها به مقدار گذاریکاهشی در صادرات مقابله شود. سیاست دولت در افزایش سرمایه

 2008-09آمدهای رکود بزرگ سالهای زیادی درکمک به اقتصاد چین که از پی

داری با درحالی که اغلب اقتصادهای عمده سرمایهدرامان بماند، موفق بوده است. 

گذاری مواجه شده بودند اقتصاد چین به رشدش ادامه داد. کاهش تولید ملی و سرمایه

درصد 3.4داری که متوسط میزان رشد درکشورهای پیشرفته سرمایه 2009در 

درصد بود. تنها یک اقتصاد  9.1کاهش یافته بود نرخ رشد اقتصادی چین 

قتصادی که به شدت وابسته ا –داری دیگر هم نرخ رشد مثبت داشت، استرالیا سرمایه

 رشد چین است.ی خود به اقتصاد درحالبه صادرات مواد اولیه

 و بریتانیاست در کینزی یشدهشناخته اقتصاددان یک که –سایمون رن لوییس 

 را نکته دو بزرگ رکود برابر در چین موفقیت که شد مدعی کندمی هم نویسیبالگ

اقتصادی بود که موجب ظهور و گسترش  ریاضت سیاست این نخست،. دهدمی نشان

 –های کینزی جان پس از آن شد. دوم، این سیاستگاه رونق بیرکود بزرگ و پس آن

 رکود ظهور از چین تا شد موجب که بود – بودجه کسری و دولتی هایهزینه یعنی

 .کند جلوگیری

گذاری و تولید در بخش ز یک رکود جدی در سرمایهتردیدی نیست که پس ا

تر از کاستن بیش 2008-09داری در داری اقتصادهای عمده سرمایهسرمایه

ریاضت »شود. به این تعبیر، تر اوضاع میهای دولتی باعث وخامت بیشهزینه

گونه که اند. ولی همانها درپیش گرفتهسیاست غلطی بود که اغلب دولت« اقتصادی

گونه که کینزگراها باور دارند سیاست ریاضت ام نه آنمقاالت متعدد بحث کرده در

ی جنون اقتصادی نیست بلکه یک اساس اقتصادی از نظر منطق اقتصادی نشانه
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ها باید کاهش داری، هزینهمنطقی دارد یعنی با نرخ سودآوری ناچیز در بخش سرمایه

داری کاهش یابد. بعالوه بخش مالی سرمایهستانی از بخش یابد و از جمله باید مالیات

مراتب بهتر است که این اهداف با های مالی دریافت کند. و این بههم باید کمک

ها. و گذاری به دست آید تا با افزودن برمالیاتهای دولتی و سرمایهکاستن از هزینه

شکل و های دولتی که به هر حال اتفاق افتاد باید به افزایش چشمگیر در بدهی

 ای تحت کنترل قرار بگیرد.شیوه

تر باعث خروج اقتصاد از شرایط های دولتی بیشی این ادعا که هزینهاما درباره

ی خوبی از این چین نمونه»گوید توان گفت؟ رن لوییس میشود چه میرکودی می

 نگری کرده اند که شاهد فاجعهی مخالفانی که پیشی همهایده در عمل است. درباره

توان گفت؟ البته که چند سال بعد شاهد مالی خواهیم بود اگر چنین بشود چه می

های عمدی دولت برای یک بحران جزئی بودیم ولی دشوار است آن را به برنامه

تحریک اقتصاد مرتبط کنیم و بعالوه این بحران جزئی اثرات زیادی روی نرخ رشد 

های عمدی تحریک رشد اقتصادی امهی سنگینی باری که این برنچین نداشت. درباره

ی این شود گفت؟ در نتیجههای بعدی به جا خواهد گذاشت چه میبرای نسل

السیر دارد و ساخت و گسترش امکانات آهنی سریعها چین اکنون یک نظام راهبرنامه

 «.کندراه آهن را در جهان رهبری می

ها نشان دادند چینیطور که کنید به ادعای رن لوییس، همانپس مشاهده می

واقع ها بههای کینزی مؤثر است. ولی سؤال این است که آیا این سیاستسیاست

های کینزی برای مدیریت در کینزی بودند؟ اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم سیاست

ای را استخدام اصطالح عدههای دولتی )بهسطح اقتصاد کالن یعنی افزایش هزینه

را پرکنند( برای این که موجب تحریک  بعد شماری دیگر که آنکنیم تا چاله بکنند و 

گذاری بکنند و خانوارها که دارانه بشود که شروع به سرمایهو تشویق بخش سرمایه

ها هم قرار است از طریق انداز افزایش بدهند و همه اینمصرف را به جای پس

 اتفاق بیفتد.« ضریب فزاینده»

عنوان به« گذاریاجتماعی کردن سرمایه»و از  البته که کینز حتی فراتر رفت

آخرین حربه سخن گفت. ولی واقعیت این است که هیچ دولتی که ادعای اعتقاد به 
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های کینزی دارد هرگز به چنین کاری دست نزده است ) اگر این سخن به سیاست

ند(. داران بنشیگذاری سرمایهگذاری دولتی به جای سرمایهاین معنا باشد که سرمایه

اند که خواستار های این جهان هرگز این ایده را بیان نکردهدرواقع رن لوییس

ها سیاست کینزی دارانه باشند. برای آنکردن بخش سرمایهکردن یا اجتماعیملی

 های دولتی برای تشویق و گسترش تقاضا.یعنی هزینه

به تعبیری « تحریک مالی»العمل به رکود بزرگ تنها سیاست چین در عکس

گذاری دولت در اقتصاد هم بود. درواقع آن چه که بود کینزی نبود بلکه شامل سرمایه

 موارد در که طورهمان جااین بود. عامل کلیدی در « گذاریکردن سرمایهاجتماعی»

. دولتی هایهزینه افزایش هرنوع یا و مصرف نه بود گذاریسرمایه امداشته بیان مکرر

ی بخش گذارسرمایه که بود این امریکا در بزرگ رکود یبرندهپیش اصلی عامل

ی ریاضت اش کاهش مصرف درنتیجهداری سقوط کرده بود نه این که علتسرمایه

اقتصادی بوده باشد. در اروپا هم کاهش درتولید ناخالص داخلی به خاطر سقوط 

 گذاری ثابت بود.سرمایه

چین درواقع »گونه که جان راس در وبالگ خود درهمان موقع نوشت، همان

تصویر امریکا در آیینه است، اگر علت رکود بزرگ در امریکا یک کاهش محسوس در 

گذاری ثابت باشد اجتناب چین از رکود و رشد سریع اقتصادی درآن در واقع سرمایه

بت بود. درمقابل این نتایج متفاوت دلیل تفاوت در گذاری ثابه خاطر افزایش سرمایه

 «شود.ی عملکرد اقتصاد امریکا و چین در طول بحران مالی روشن میشیوه

توانست مؤثر باشد و های کینزی میولی رن لوییس بر این گمان است که سیاست

 داری بود کهی سرمایهها در اقتصادهای عمدهدولت« عدم دوراندیشی»این درواقع 

 دست به عمل نزدند و به عوض ریاضت اقتصادی را تحمیل کردند.

ی چین داری از نمونهی سرمایهها در اقتصادهای عمدهاین واقعیت دارد که دولت

گذاری دولتی تبعیت نکردند ازجمله به دلیل این که از نظر ایدئولوژی مخالف سرمایه

 از کاستن برداشتند دیاقتصا ریاضت دراجرای که قدمی اولین درواقع –هستند 

 هایهزینه از کاستن برای راه ترینسریع که بود دولتی گذاریسرمایه هایپروژه

 .است عمومی
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ولی علت اصلی نه ایدئولوژی بود و نه عدم دوراندیشی. واقعیت این است که 

داری که سودآوری های تحریک اقتصادی کینزی در اقتصادسرمایهبرنامه

گذاری روند نزولی دارد کار است و به همین خاطر میزان سرمایهگذاری پایین سرمایه

 3گذاری دولتی در تولید ناخالص داخلی تنها کند. در حالی که سهم سرمایهنمی

 15دارانه که بیش از گذاری بخش سرمایهدرصد است در مقایسه با سهم سرمایه

تحریک »ر باشد. درصد است، سهم دولتی باید بطور چشمگیری افزایش یابد تا مؤث

های رفاه اجتماعی کافی ی پایین و هزینهبا نرخ بهره« دارانگذاری سرمایهسرمایه

ی دولتی «شدهاجتماعی»گذاری داران باید با سرمایهگذاری سرمایهنیست. سرمایه

طور موقت این به 1940-45های جایگزین شود. تنها در طول اقتصاد جنگی سال

داران بودند که ه سال گذشته درامریکا، اروپا و ژاپن این سرمایهاتفاق افتاد. در طول د

گذاری و اشتغال تصمیم گرفتند. ی سرمایهبراساس سود و نه رونق اقتصادی درباره

 –های مالی ( و تحریکQuantitative Easing« )اسهال پولی»درنتیجه، سیاست 

 به ثابت گذاریرمایهس چین در برعکس. نداشت تأثیری – کینزی یعمده سیاست دو

 بود مشخص برنامه یک شمحرکه نیروی که دلیل این به هم آن یافت افزایش شدت

های دولتی که کوشیدند تسهیالت مالی ذاری دولتی و استفاده از بانکگسرمایه برای

 ها را گسترش بدهند.دراختیار کمپانی

گذاری و سرمایه داریهای کینزی در یک اقتصاد سرمایهاین تفاوت بین سیاست

دولتی درچین قرار است بار دیگر محک بخورد. اغلب اقتصاددانان جریان اصلی 

کنند که چین قرار است از جنگ تجاری امریکای ترامپ صدمه ببیند و بینی میپیش

نرخ رشدش کاهش یابد درواقع خطر بالقوه ای وجود دارد که شاهد رکود ناشی از 

اند. چینی تا به همین جا دست به اقدام زده گسترش قرض باشیم. ولی مقامات

های های مالی( با تأمین مالی دولتی پروژهکسری بودجه معمولی )محرک

 گذاری همراه شده است ) خط آبی در نمودار(سرمایه
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های محلی فراهم ی دولتوسیلهبخش عمده ای از منابع دولتی از فروش زمین به

ها به ساختمان جاده، های محلی، آنی دولتوسیلهشود. از طریق تأمین مالی بهمی

طور اند. ولی بهها را به خانه سازها فروختهخانه، و حتی شهر دست زده و زمین

 (.%80شود )مستقیم هم منابع مالی از دولت مرکزی تأمین می
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های تر بشود و پروژهها بیشتوانیم انتظار داشته باشیم که این نوع تأمین مالیمی

ی جنگ تجاری امریکا کاهش گذاری گسترش یابد اگر صادرات چین در نتیجهرمایهس

داری حال و روز خوشی ندارند، ی سرمایهیابد. درحالی که اقتصادهای عمده

 گذاری دولتی در چین اقتصاد را به جلو خواهد برد.سرمایه

  
 منبع اصلی

Michael Roberts ,China’s “Keynesian” Policies 

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2018/08/06/chinas-keynesian-policies/
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 متن اصلی در انتها آمده است.

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 نوآموزان یبرا سمیو کمون یدارهیسرما

 آدامچاک ینیب 

 ی پیمان.مترجمه

 



 

 
 

 نوآموزان یبرا سمیو کمون یدارهیسرما 353

 کمونیسم چیست؟

هایی که ز شر تمام مصیبتای است که در آن مردم اکمونیسم نامی برای جامعه

برند، خالص شوند. داری از آن رنج میی خودمان تحت نظام سرمایهامروزه در جامعه 

گونه باید باشد. اما ی این که کمونیسم چههای گوناگون زیادی وجود دارد دربارهایده

هایی باشد که مردم تحت نظام اگر کمونیسم به معنای رهایی از تمام مصیبت

برند، پس بهترین نوع کمونیسم، آن نوعی است که از شر داری از آن رنج میسرمایه

ها رها شود. این موضوع مثل درمان یک بیماری است. اگر تر مصیبتبیش

 کمونیسم از نوعی دارو نوع بهترین پس – نیست که –داری یک بیماری باشد سرمایه

کند. با  مداوا کامالً بلکه نصف یا سوم یک یاندازهبه صرفاً نه  را مردم بتواند که است

ها را به وضعی این وجود، مردم معموالً قبل از بیمار شدن سالم هستند، و دارو تنها آن

داری ی سرمایهگرداند. در واقع این موضوع دربارهکه قبل از بیماری داشتند برمی

یادی های زدرست نیست، چون مردم قبل از آن نیز، هرچند به دالیل دیگر، رنج

کشیدند. به همین دلیل این مقایسه خیلی خوب نیست. و حتی اگر کمونیسم می

هایی است چیز نیست. تنها عالجی برای مصیبتعالجی خوب باشد، درمانی برای همه

باشید، و قرصی برای  داری موجب آن است. اگر شما تب و سرفه داشتهکه سرمایه

رود نه تب. کمونیسم به نوعی شبیه می وقت فقط سرفه از بینسرفه مصرف کنید، آن

ها را التیام این است: تمام رنج

بخشد بلکه تنها تاحدی نمی

هایی که به موجب رنج

اند را وجود آمدهداری بهسرمایه

 بخشد.التیام می

برای درک قطعی کمونیسم و 

ی که کدام ایده دربارهفهمیدن این

آن بهترین است، ناچاریم اول 

را درک کنیم و داری سرمایه
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 شود.گونه باعث رنج مردم میکه آن چهاین

 داری چیست؟سرمایه

داری داری در سرتاسر دنیا وجود دارد، و به آن سرمایهامروزه نظام سرمایه

دارها حکم که بگوییم سرمایهراند. نه مثل اینگویند چون سرمایه در آن حکم میمی

داری مطمئناً مردم راند. در نظام سرمایهحکم می داری سرمایهکه طبقهرانند یا اینمی

ای وجود ندارد که تری نسبت به دیگر چیزها دارند، اما ملکههستند که قدرت بیش

باالی سر جامعه بر تخت بنشیند و به همه دستور بدهد. پس اگر دیگر مردم بر جامعه 

عجیب به نظر کند؟ پاسخ ممکن است کمی کار را میرانند، چه کسی اینحکم نمی

کنند. البته که منظور ما عیناً این نیست، چون که اشیاء آید. اشیاء این کار می

چیز به کنار تر از همه این که بر مردم حکومت کنند. همهتوانند کاری بکنند، کمنمی

ها ای از آنء هستند. و تمام اشیاء این قدرت را ندارند؛ تنها نوع ویژهها فقط شیآن

ای از اشیاء چنین قدرتی دارند. این ی دارند. یا به بیان بهتر تنها شکل ویژهچنین قدرت

درحالی که با لیزر به مردم  های پرندهافتند یا با بشقاباشیاءی ویژه از آسمان نمی

تر ها تنها چیزهایی هستند که مردم برای راحتآیند. آنکنند به زمین نمیشلیک می

ها باشند. به شکلی غریب، به مرور که در خدمت آناینسازند، برای کردن زندگی می

قریب مردم شروع اند و عناین اشیاء را ساخته هاآنکنند که زمان، مردم فراموش می

کردن به اشیاء به خدمت

 کنند.می

]موقعیت[ را تصور  این

کنید: دختری به سمت میزی 

رود و روی تکه کاغذی می

لطفاً یک لیوان آب »نویسد: می

یکی دو ساعت بعد او « بخور.

شود و دوباره سرمیز حاضر می

کند. آن تکه کاغذ را پیدا می

خواند، دفعه آن را میوقتی این

کند که خود او آن فراموش می
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گوید کند که او احتماالً باید به چیزی که کاغذ میرا نوشته است و با خودش فکر می

پرسد کند و میدوستی را پیدا میشک شود پس عمل کند. شاید در اول کمی دوبه

دوست « هم نیستم. آیا واقعاً مجبورم همین االن یک لیوان آب بخورم؟ حتی تشنه»

او چیزی را که بر تکه کاغذ نوشته « دانم. بیا بگذار نگاهی بکنم.نمی»دهد جواب می

یک جا نوشته. تو مجبوری بله این چیزیه که این»گوید خواند و به دختر میشده می

تر اوقات از کنار این تکه کاغذ بگذرد، خیلی اگر این دختر بیش« لیوان آب بخوری.

درد وحشتناکی خواهد گرفت. و اینطوری است که او تحت فرمان اشیاء قرار زود دل

 کشد.گیرد و رنج میمی

رسد. چرا او باید ناگهان فراموش کند که خودش یقیناً این کمی عجیب به نظر می

طور کلی خط خودش را بشناسد؟ بها نوشته است؟ چرا نباید دیگر دستآن جمله ر

تنهایی کار و تر از چیزی است که در این صحنه هست. مردم بهواقعیت کمی عجیب

کنند. در واقعیت، هرگز تنها کنند بلکه در جامعه با یکدیگر زندگی میزندگی نمی

ردم هستند که با یکدیگر نویسد؛ تعدادی از مای را مییک شخص نیست که جمله

 هم یکی این در) احضار لوح –نویسند. بگذارید مثال دیگری بزنیم این چیزها را می

 در لیوانی با لوح یک دور واردایره مردم از گروهی کردن، بازی برای(. هست لیوان یک

 دست یک هرکس. است شده نوشته لوح روی الفبا حروف تمام. نشینندمی آن وسط

یوان ل لرزند،می کمی ناخودآگاه همه چون و گذارد،می لیوان روی را شانگشت یا

کند، انگار که دستی نامرئی آن را آهسته از حرفی به حرف دیگر شروع به حرکت می

اند، چون دهند که خودشان لیوان را تکان دادهتکان داده است. مردم تشخیص نمی

ها فکر را تکان دهد. درعوض، آن تنهایی آنتوانست بهشان هرگز نمیلرزش هرکدام

 دهد.ها انتقال میکنند یک روح نوعی پیغام را به واسطه آنمی

گونه داری چهدهد که زندگی تحت نظام سرمایهلوح احضار خیلی خوب نشان می

کنند خودشان لیوان جادویی متحرک را تکان است. در واقع، مردمی که بازی می

کند توانست این کار را بکند. لیوان حرکت مینهایی نمیتکدام بهدهند، گرچه هیچمی

کنند. اما تنها به این خاطر که مردم به جای جداگانه عمل کردن با یکدیگر عمل می

افتد ها مخفیانه اتفاق میشوند. مشارکت خود آنشان نمیها حتی متوجه همکاریآن
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شدند تا دور هم جمع میکه گویی پشت سرشان. اگر این مردم درعوض، آگاهانه چنان

وقت نتیجه خواستند بنویسند، احتماالً آنی چیزی فکر کنند که واقعاً میجمعاً درباره

ی این که چه کسی متن را بود. حداقل، هیچ نامطمئنی دربارهخیلی متفاوت می

بود، از این مطمئنیم. گو این که با وضعی که چیزها اکنون دارند، به نظر نوشته نمی

تواند کس نمیجایی که هیچد که متن را دستی نامرئی نوشته است. و از آنرسمی

کنند که قدرتی بیگانه در کار بوده چگونگی اتفاق افتادن آن را توضیح دهد، باور می

 مانند یک روح یا یک شبح.

بینید که هر نوعی از همکاری، هر نوع گروه یا هر نوع کاری نیست که خب می

ای این طور است. را به اشیاء علیه مردم ببخشد. تنها نوع ویژه های خاصاین قدرت

نحو اشیاء بر لوح احضار با این ویژگی تطبیق دارد اما نوشتن جمعی ندارد. به همین

دهد. تنها داری روی میی سرمایهرانند؛ این امر فقط در جامعهای حکم نمیهر جامعه

کنند به گر ارتباط دارند و با هم کار میداری است که مردم با یکدیدر نظام سرمایه

شکلی که منجر به چیرگی اشیاء بر مردم 

ی خصوصی دربارهشود. اما چه چیز بهمی

داری روابط میان مردم در نظام سرمایه

ها را از روابطی وجود دارد؟ چه چیزی آن

که مردم با یکدیگر در جوامع متفاوت 

 کند؟دارند، متمایز می

ین سواالت، بگذارید برای پاسخ به ا

داری گیری سرمایهنگاهی به شکل

بیاندازیم. وقتی این کار را کردیم، خواهیم 

داری همیشه وجود نداشته دید که سرمایه

 اکنون امتیاز بزرگی است(.است )که هم

 وجود آمد؟گونه بهداری چهسرمایه

ش یافت. در داری اولین بار در حدود پانصد سال پیش در انگلستان گسترسرمایه

ها و ها، شاهزادهکرد بدین معنی که ملکهآن زمان هنوز فئودالیسم حکمرانی می
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ها در تر مردم دهقان بودند. دهقانخدمتکاران زیادی وجود داشتند. اما بیش

کردند. از ها کار میشان بر روی زمینهای روستایی کوچک یا همراه با خانوادهکمون

آالتی نداشتند و اختراعات هم کم بود، مجبور بودند ینها هیچ ماشجایی که آنآن

کردند، بازهم فقیر بودند. حتی بدتر از ها خیلی کار میکه آنخیلی کار کنند. با این

دهم از تولید نان دهقانان آن، کلیسا که در آن زمان بسیار قدرتمند بود، خواستار یک

 هایزمین به باید مردم گهگاه! کردندمی طلب آن از بیش حتی هاشاهزاده و –بود 

ها همیشه دقیقاً کردند. لیکن آنجا کار میروز آن چندین برای و رفتندمی هاشاهزاده

ها خیلی تنها صورت آنستانند. در غیر اینها میدانستند حاکمان چه مقدار از آنمی

د و بنابراین دانستنی کارکردن میها خیلی کم دربارهبینید شاهزادهماندند. میمی

 گونه کارشان را انجام دهند.ها بگویند چهتوانستند به دهقانواقعاً نمی

های تجاری پرتکاپو در در آن زمان، انگلستان نیروی دریایی بزرگی با مأموریت

های انگلستان را به های تجاری بسیاری هر روز صبح لنگرگاهسراسر جهان بود. کشتی

جایی کردند. از آنهای دوردست آسیا و آمریکا ترک مینسوی آفریقا، اروپا و سرزمی

های به اندازه کافی ی کافی بزرگ و توپخانهاندازههای بهکه تاجرانِ دارای کشتی

داشتند  هایی که کشتیها را انجام دهند، آنپرزور، زیاد نبودند که همه این

د جایی که تمام جواهرات را رفتنها به آمریکا وکارشان به راه بود. برای مثال آنکسب

جا دزدیده و در اروپا از مردم ساکن آن

رفتند و فروختند. سپس به آفریقا 

دزدیدند و در آمریکا جا را ساکنان آن

فروختند. این تاجران ثروتمند شدند و 

خیلی زود از نوعی تجمل و عیش 

ها حتی در برخوردار شدند که شاهزاده

ایشان نیز هرگز وارترین رؤیارؤیاهدیوانه

 توانستند آن را تصور کنند.نمی

  ها دیدند که تاجرانوقتی شاهزاده

 شمشیرهای و بزرگ بسیار جواهرات با
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 که ترسیدند هاآن. شد برانگیخته شانحسادت اند،شده ثروتمند قدرچه شانتجملی

 یا نندک پیدا را تریبیش سیاسی نفوذ شدندمی قدرتمند اقتصادی لحاظ از که تاجران

 .کردند را کار این بعداً که در واقع  – کنند سرنگون را هاشاهزاده حتی

توانند مانند تاجران ها هم میطور آنقراری نقشه کشیدند که چهها با بیشاهزاده

ها در آن ها مالک آن بودند زمینی بود که دهقانثروتمند شوند. اما تنها چیزی که آن

پروراندند هرگز چنین پول ها در زمین مییی که دهقانهاکردند، و شلغمزندگی می

دست آید که توانست از پشم گوسفند بهتر میکرد. پول بیشزیادی نصیب آنان نمی

ها تمام زیردستان خود را در آن زمان در اروپا ارزشمند بود. و بنابراین شاهزاده

ند و به جای آن در فراخواندند و به ایشان دستور دادند که از کشت شلغم دست بکش

 همه جا به پرورش گوسفند بپردازند.

های بسیار کمتری برای نگهداری از طور که اکنون مشخص است دهقانهمان

گوسفند نسبت به کشت شلغم الزم است. و وقتی گوسفندها همه جا هستند مردم 

ت توانند روی زمین زنده بمانند. این طور بود که ]وجود[ اکثریتری میبسیار کم

 عظیم دهقانان غیرضروری شد.

ها تنها که آندادند، چونها میها اهمیت کمی به سرنوشت دهقانشاهزاده

ها دیدند. و بنابراین شاهزادهجواهرات بسیار بزرگ و شمشیرهای تجملی تاجران را می

ها همیشه در آن کار و هایی که آنها را از زمینشان را فرستادند تا دهقانسربازان

ها را بسیار آزردند. گی کرده بودند بیرون بیاندازند. سربازان خشن بودند و دهقانزند

تر قدر غمگینها خیلی ناامید بودند. در عین حال تصور کنید که چهدر اول کار دهقان

 کهاین  و –هایشان بازگردند توانند به زمینشدند وقتی فهمیدند که دیگر هرگز نمی 

ها کدام از آنهیچ. بود استفادهبی اکنون بودند گرفته یاد تاکنون که هرچیزی

دانستند دیگر کجا که نمیطور خودشان را تأمین کنند. چوندانستند که دیگر چهنمی

بروند به شهرهای بزرگ رفتند. اما وقتی رسیدند، جمعیت عظیمی از دهقانان پیشین 

 شانزمین از همچنین که ییهادهقان –کردند جا زندگی میرا دیدند که اکنون در آن

جا که توانست غذایی بکارد. و از آنکدام از آنان نمید. بدون زمین هیچبودن شده رانده

ها همیشه مالک هیچ چیز نبودند هیچ چیزی هم برای فروش نداشتند. البته که آن

ها را دستگیر و مجازات کند. وقت ممکن بود پلیس آنتوانستند دزدی کنند اما آنمی
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ها رفته و ها هنوز داشتند خودشان بود. و بنابراین مردم به کارخانهتنها چیزی که آن

 خودشان را فروختند.

از آن موقع، تمام مردم در 

 حداقل –داری نظام سرمایه

 مالک تصادفاً  که هاییآن

 مجبور – نیستند ایکارخانه

 در. بفروشند را خودشان اندشده

 و ندندار پولی هیچ صورت این غیر

 خوردن برای چیزی توانندنمی

 غذا خواهندمی همه. بخرند

 چه مجبوریم بنابراین و بخورند

یم چه نه، به باش داشته دوست

سرکار برویم. ما مجبوریم اشیاء را 

 – را هاتفنگ مثال، برای –بسازیم 

 هاآن کنیم فکر که هرچند

 درست و. نه یا اند احمقانه

 حکم مردم بر اشیاء گونهبدین

 این داشتن نگه برای زیادی خیلی پلیس افسران و سربازان که است جالب. رانندمی

 .نیست نیاز وضعیت

داری است. همه ی مهمی در نظام سرمایهطور که مشخص شد کار مسئلههمان

توانند غذا بخورند. و بقیه از چیز به آن بستگی دارد. مردمی که کار نکنند، نمی

 هاآن که دارند باور مردم بعضی چون –آید ًا خوششان نمیمردمی که کار نکنند واقع

کنند. برای این که ورند، تلکه میآمی دستبه مردمان دیگر که را چیزهایی تمام فقط

تری به این کند، مجبوریم نگاه دقیقگونه کار میداری چهبهتر بفهمیم سرمایه

 اصطالح کار بیاندازیم.به
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 کار چیست؟

ی قبل از مردم هر صبح حت

زمان رفتن به مدرسه، بلند 

شوند تا به کارخانه یا اداره می

بروند. بسیاری فقط بعدازظهر 

روند و بسیاری دیگر فقط در می

کنند؛ شب شروع به کار می

روزها برخی حتی اجازه دارند این

خودشان تصمیم بگیرند کی 

سرکار بروند. دیگران در خانه کار 

یز کنند، میز صبحانه را تممی

کنند. ها را اتو میکنند و لباسمی

اما این اصالً اهمیت ندارد چون 

ها مجبورند در هر حالت همه آن

کار کنند. زمانی که مردم به 

ها خوشامد ای به آنرسند، متصدیای میای یا به ورودی ادارهی کارخانهدروازه

و مردم چه « ار کنید؟ی ما کخواهید برای کارخانه یا ادارهمی»پرسد: گوید و میمی

مند نیستند، و ها به کار کردن عالقهتوانند بگویند؟ به احتمال زیاد آنچیزی می

ماندند یا با دوستانشان برای تر در رختخواب میدادند تا کمی بیشتر ترجیح میبیش

دانند تنها صبحانه قرار بگذارند. اما بهتر است این را برای خودشان نگه دارند چون می

 توانند صبحانه بخورند که شغلی داشته باشند.ر صورتی مید

 «خواهم.بله می»گویند: بنابراین می

ی کارخانه به اندازه»دهد او ادامه می« خیلی خوب.»گوید: متصدی مؤدبانه می

تان را بپردازید، و همچنین کافی به شما پول خواهد داد تا بخورید و بیاشامید و اجاره

جا هستید مجبورید تقریباً ه سینما بروید. اما در عوض مادامی که ایندر هفته دوبار ب

 «گوید انجام دهید.هرچیزی را که کارخانه به شما می
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رسد، دو بار در هفته سینما رفتن به نظر عالی می»گویند: مردم به خودشان می

یعنی جا هستم، گوید مادامی که ایناما انجام دادن هرکاری که کارخانه به من می

هشت ساعت در روز؟ این یک سوم از روز من است! و اگر هشت ساعت بخوابم، نیمی 

 «از وقتی است که بیدارم! این واقعًا برابر است با فقط دوبار در هفته سینما رفتن.

اند و اکنون با اصول موافقت کردهها همتوانند بگویند؟ آناما چه چیز دیگری می

 اند.ون جلوی درب کارخانه یا اداره ایستادهاکنها همگذشته از این، آن

سرشان سختی درب را پشتها بهکند، آنوقتی کارخانه شروع به فریاد زدن می

 بندند.می

از این ورودی بیایید. و حاال مستقیم از »کند کارخانه با صدای غریوش اشاره می

کارخانه صبر « ید.بینید؟ روی آن بنشینجا هست را میآن در بروید. صندلی که در آن

خب خب خب اینجا چی »کند: ای قبل از ادامه دادن فکر میکرده و برای لحظه

تا اتو بخار ساخته شود. به همین دلیل شما باید  1223داریم؟ امروز باید دقیقاً 

 «هرساعت این میخ را صدبار بکوبید.

بکوبم؟  هان؟ باید این میخ مسخره را»کند: یک کارگر با عصبانیت اعتراض می

خوره؟ چه ربطی به اتوبخارها داره؟ صدبار؟ ولی چرا؟ این تو این دنیا به چه دردی می

 «خواهد؟ کی این همه اتو نیاز داره؟و اصالً کی این همه اتو می

تری نسبت به پاسخ دادن اکنون رفته است. او کارهای مهماما صدای کارخانه هم

ها تر احتماالً حتی پاسخاشت. از آن هم بیشبه سواالت کارگرانش، برای انجام دادن د

 داند.را هم نمی

 -زند. آن تنها یک کارخانه استالبته کارخانه واقعاً با صدایی حقیقی حرف نمی

وجه زبان ندارد. با آالت و پالستیک درست شده است. و به هیچها، ماشینکه از سنگ

توانیم با مثالی دیگر میزند. این وجود کارخانه با صدای مخصوص خودش حرف می

اید، و هیچ این را بهتر بفهمیم. به یک صندلی فکر کنید. اگر قبالً هیچ صندلی ندیده

ها را ببینید واقعًا ای ندارید که یک صندلی چیست، پس وقتی یکی از آنایده

دانید که با آن چکار کنید. شاید بخواهید با آن آتش روشن کنید. یا شاید سعی نمی

یر آن بخوابید. اما هنگامی که فهمیدید صندلی چیست، شاید چون کسی آن کنید ز
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فهمید. صندلی را برای شما توضیح داد، پس شما همچنین زبان خود صندلی را می

توانید روی من جا بنشینید. نه نمیاین طوری این»گوید: چیزهایی شبیه به این می

بردارید و اال پای عقبی مرا افتید پایین! و از وول خوردن دست لم دهید؛ می

ای ها باشد پس احتماالً چیزهای بدجنسانهاگر صندلی یکی از آن ناراحت« شکنید.می

در « دهم تا دوباره دردت بیاید!اوو درد داشت؟ حاال آزارت می»گوید: مثل این می

ها های کریهی از این نوع هستند. آنتر صندلیها بیشها صندلیمحل کار و مدرسه

کنند تا این که شما فقط بتوانید به یک شکل مداً خودشان را سفت و سخت میع

خواهند مردم خیلی احساس راحتی کنند و حتی یک ها نمیها بنشینید. آنروی آن

 لحظه برای خوابیدن چرت بزنند.

کجا بودیم؟ اوه بله کارخانه. در طول زمان 

 زیادی خیلی های بزرگ مردم کارخانه

 خونخفه وقتهیچ هاآن بدبختانه. اندساخته

 هاآن به وقفهبی مجبوریم حاال. گیرندنمی

ی همان ها همیشه درباره. کارخانهدهیم گوش

گویند ها به ما میزنند. آنسه چیز حرف می

باید تولید  چیزی چهباید تولید کنیم،  طورچه

باید تولید کنیم. برای مثال،  قدرچهکنیم و 

گوید گروهی ارگران میکارخانه به بعضی ک

دور یک میز بنشینند و تمام طول شب 

ی چیزی بحث کنند؛ آن به گروه درباره

گوید تا چیزهای متفاوتی را تا دیگری می

گوید تمام روز در صبح بین خودشان رد و بدل کنند. کارخانه به برخی کارگران می

را بکوبند، و گروهی دیگر  هاگوید میخخانه بمانند و اتو بکشند. به کارگران دیگر می

ی مشتی چیز که وقفه دربارهکامپیوتری را روشن و خاموش کنند، و سپس بی

ها را بافد بنویسند. حتی کارگرانی هستند که باید تپانچهکارخانه رؤیایش را می

خواهد. برای قدر میکند که از هرچیز چهطراحی کنند. کارخانه همچنین اعالن می

ت صد میخ کوبیده شود، یا یک آپارتمان کامل لباس شسته شده اتو مثال، در هر ساع
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گیرد شود، یا روزانه پنج صفحه در کامپیوتر نوشته شود. سرانجام، کارخانه تصمیم می

 سینما بلیط یک شاید. بگیرد باید قدرچه کار این تمام دادن انجام عوض در  هرنفر

 بلیط صدتا و کثیف، هایلباس ستنش برای سینمایی بلیط هیچ ها،میخ کوبیدن برای

 .بودن رییس برای

تر ترجیح بدهد چهار حاال یک کارگر شاید نخواهد تمام روز چکش بزند بلکه بیش

صفحه در روز بنویسد نه پنج صفحه. و کارگر دیگری شاید نخواهد اتوکشی انجام دهد 

آن، در طول روز  تر ترجیح بدهد دور یک میز با دیگران بنشیند، یا بهتر ازبلکه بیش

از هر چیزی کمی انجام دهد. صبح در خانه اتو بزند، عصر دور یک میز بنشیند، و 

خواهد کاری میغروب شعرهای زیبا بنویسد. و کارگر سومی دقیقاً مطمئن نیست چه

 ها داشته باشد، از این مطمئن است.خواهد هیچ کاری با تپانچهبکند اما نمی

کنند، شوند و این پیشنهادها را میخانه حاضر میاما وقتی کارگران در کار

فهمد. احمق! چیز نمیکند که انگار هیچشود و طوری رفتار میکارخانه ناگهان کر می

آالت و پالستیک ساخته شده است. آن تنها یک کارخانه است که از سنگ و ماشین

ها تشخیص ان. آنگردند به سرکارشکشند و برمیها گوش ندارند. مردم آه میکارخانه

دهد. اند ولی آن واقعًا اهمیتی به مردم نمیدهند که گرچه مردم کارخانه را ساختهمی

دانند چه چیزی را و چرا درست اند، یا آیا میها خوشحالدهد که آیا آناهمیت نمی

دهد ساختن و فروختن به کنند. تنها چیزی که کارخانه به آن اهمیت میمی

خواهد مردم خوشحال باشند اگر است. کارخانه تنها می ترین حد ممکنبیش

تر منجر شود. و اگر خوشحال بودن واقعًا به فروش خوشحال بودن به فروش بیش

 و. نباشند واقعاً اگر حتی -باشند خوشحال تا  مجبورندتر منجر شود، پس مردم بیش

 تنها این و شده فروخته تریبیش چیزهای هرحالبه. کندمی ناخشنود را هاآن این

زیادی  چیزهای بتواند کارخانه اگر. دهدمی اهمیت آن به کارخانه که است چیزی

تواند های اضافی بخرد و سپس میتر و ماشینتواند کارگران بیشوقت میبفروشد آن

تواند تولید کند. و آنوقت کارخانه می تری اتوبخار، متون یا تپانچهحتی تعداد بیش

 فروشد.ها را نیز بآن
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 که چیزی به  انددهد، و اگر مردم موظفاگر کارخانه اهمیتی به مردم نمی

دهد اهمیت بدهند، و اگر کارخانه تنها به خریدن و فروختن نه به آن اهمیت میکارخا

 اهمیت بدهد، پس خریدن و فروختن حسابی باید مهم باشد.

 این به تریدقیق نگاه باید کند،می کار گونهچه کارخانه بفهمیم بهتر که این برای 

فروشد برای این که می را چیزها که زمانی کندمی چکار کارخانه که بیاندازیم

چیزهایی بخرد تنها برای این که دوباره چیزهایی بفروشد. برای خریدن و فروختن 

های میوه و ی کوچک با قفسهچیزها کارخانه باید به بازار برود. این بازارِ یک دهکده

ها، بازارهای بزرگ مخصوصی وجود دارد. بگذارید نگاه نیست. برای کارخانهسبزی 

 تری بکنیم.دقیق

 بازار چیست؟
قبل از این که کارخانه بتواند 

چیزی در بازار بفروشد، اول باید چیزی 

درست کند. درست کردن یا تولید 

چیزی نیازمند مواد اولیه مختلفی است 

 پختن برای. کیک یک پختن مثل –

 مرغ، تخم. 1 به داریم نیاز کیک کی

 اما. نانوا یک و. 3 فر یک. 2 آرد و شکر

بپزد.  کیک خواهدنمی ما یکارخانه

خواهد اتو بخار درست کند. می

بنابراین حجم انبوهی ورق فلز و کیسه 

خرد. درست کردن اتو بزرگی میخ می

از ورق فلز و میخ نیازمند ماشین 

خرد. همه پیکر اتوبخارساز میکارخانه سه ماشین غول عظیم اتوسازی است. بنابراین

ی بزرگی از ی بزرگی میخ، و دستههای عظیم اتوساز، کیسهشود ماشینها باهم میآن

کند. به ناگاه چیز کار نمیورق فلز در کارخانه. با این حال به برخی دالیل هیچ 

 !کارگران: آن مردم، شود که هنوز به یک چیز دیگر نیاز داردکارخانه متوجه می
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روند: بازار جا میها برای برداشتن کارگران به آنبازار مخصوصی است که کارخانه

پیش به شکل  های گوناگون زیادی برای فروش هستند که ازکار. در بازار کار، آدم

های خانگی های مخصوص دیگری مانند مدرسه یا کارگاهآماده به کار در کارخانه

تواند به بازار کار برود و ی ما میند. به این دلیل است که کارخانهاپرورش یافته

صبح بخیر، »گوید: هایی که نیاز دارد قرار دهد. میسفارش دقیقی برای نوعی از آدم

ی اتو کنندهی ورق فلز، و یک نفر تستکنندهکوب، شش تا خممن به دوازده تا میخ

ی ه دو آدم متفکر نیاز دارد که بتوانند دربارهها، کارخانه بعالوه بر این« نیاز دارم.

ها فکر ها و آدمها، ورق فلز و میخفرمولی برای چگونگی ساختن اتوبخار از ماشین

کنند. سرانجام، به یک رییس نیاز دارد تا مطمئن شود هرکس کاری که کارخانه از 

ید برای من کار خواهمی»پرسد: خواهد را انجام دهد. کارخانه از مردم میها میآن

ی آن اما ما هم اکنون همه چیز را درباره« خواهیم.بله می»گویند و مردم می« کنید؟

 شنیدیم.

 خانه به و داردبرمی است خریده کار بازار از که را هاییآدم کارخانه آن، از بعد 

 رد  هم با ساعت هشت برای روز هر هامیخ و هاماشین و فلز ورق با را هاآن و آمده

 شده درست تازه اتوهای اولین مدتی از بعد ببین، و بیا حاال. کندمی حبس خود درون

کنند. کارخانه آن اتوها را برداشته به بازار برگشته از کارخانه می آمدن بیرون به شروع

رود بلکه در عوض به بازار اتوها یا به فروشد. این دفعه به بازار کار نمیها را میو آن

فروشد، پول جا میرود. وقتی کارخانه اتوهایش را آنو چیزهای دیگر میبازار اتو 

های اتوساز و تواند برای خودش ورق فلز، میخ و آدمکند. و با آن پول میدریافت می

ها، و مردم اتوساز های جدید، ورق فلز، میخها را بخرد. و با ماشینجدیدترین ماشین

 ها را دوباره از اول بفروشد.تواند آنبسازد. و میتری تواند حتی اتوهای جدید بیشمی

ها ی چیزی که کارخانهدرحالی که در بازار اتو و دیگر چیزها، کارخانه درباره

های جدید، ورق فلز، کند: ماشینکنند فکر میی آن خیال باطل میهمیشه درباره

شود. جایی نه میهای اتوساز. یک روز ناگهان صبرکرده و متوجه چیزی ها، و آدممیخ

ی دیگری طرف خیابان، کارخانهخیلی دور و اگر بخواهیم دقیق باشیم درست آن

باید نگاهی از »کند که ی ما غرولند میفروشد. کارخانهوجود دارد که آن نیز اتو می
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های این اتوهای دیگر کند. متوجه قیمت، و این کار را می«نزدیک به این بکنم

مگر چه چیزی دید؟ « طور باشه.نباید این»کند، ر میشود و با خودش فکمی

قدر تر اما آنفروشد. نه خیلی ارزانتری میی دیگر، اتوها را به قیمت ارزانکارخانه

 خرند.ها میتری از آناکنون اتوهای بیشکه مردم همارزان تا تفاوت بکند، چون

ها به طرز وحشتناکی هکارخان« ) لعنت لعنت لعنت!»کند ی ما فکر میکارخانه

تواند در مقابل این حقیقت که دانستید(. او واقعًا نمیحسودند، اگر تا حاال نمی

فروشد، دوام بیاورد. در تری میچنین تعداد بیشکارخانه دیگر اتوهای ارزانتر و هم

ها اش فکر کنید کارخانهتواند دوره کارخانه دیگر را تاب بیاورد. دربارهحقیقت، نمی

توانند در برابر هرکس یا هرچیزی خصوصا کارگران و دیگر کارخانه ها تاب مین

 بیاورند.

ها را تنها چیزی که کارخانه

کند فروختن و خریدن، خوشحال می

و فروختن و خریدن است. و تنها 

بافند ها رؤیایش را میچیزی که آن

های ها، و آدمها، ورق فلز، میخماشین

هید کرد که اتوساز هستند. فکر خوا

ی ما می تواند خیلی راحت کارخانه

سوی کارخانه دیگر برود و بگوید به

سالم رفیق چجوریه که شما این »

سازید؟ منم قدر ارزان میاتوها رو این

یا « خواهم همین کار را بکنم.می

خب آیا این یک اتفاق »شاید: 

نیست؟ من و شما هردو اتوبخار 

م طوره که باهکنیم. چهدرست می

ها اما کارخانه« آید، اینطور نیست؟تر با عقل جور درمیاین کار را بکنیم؟ این بیش

 کنند، و اگر با هم متحد شوند تنها برای آزردن کارخانه سومی است.این طور فکر نمی
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که به خانه بازگشت، ی ما عصبانی است. همینکجا بودیم؟ آهان درسته، کارخانه

 پرسد چکار باید بکند.ها میزند و از آنا میفوراً دو آدم متفکرش را صد

تر بسازید. باید تر و همچنین بیشتر و سریعشما مجبورید اتوبخارها را ارزان»

تر بفروشید. اولین آدم متفکر ها را با قیمتی پایینها را کم کنید تا بتوانید آنهزینه

 «ز دارید نه دوتا.برای مثال، شما واقعًا تنها به یک آدم متفکر نیا»گوید می

المجلس اولین آدم متفکر را و فی« ی خوبی استاین ایده»گوید کارخانه می

 کند.اخراج می

 جمع هم دور را های اتوسازش) منهای یک آدم متفکر( روز بعد کارخانه تمام آدم

 کند،می اعالن و کندمی

گیرید، و فتن پول میی یکبار در هفته سینما راز االن به بعد، شما تنها به اندازه»

 «همچنین باید یک ساعت در روز اضافه کار کنید.

اند که کارخانه گرفتهها از پیش یادمردم یک ذره هم این را دوست ندارند اما آن

ها سعی دارند حرف بزنند کر است. و بنابراین سرافکنده به همیشه وقتی آن

 گردند.سرکارشان برمی

العاده ارزان کاماًل متکبرانه با نشان دادن اتوهای فوقی ما چند هفته بعد، کارخانه

تر از مردم جمع شوید! اتوهای من خیلی ارزان»زند گردد. فریاد میجدید به بازار برمی

طرف ی آناش به کارخانهطرف هستند. و با انگشتان بزرگ فلزیهایی است که آنآن

نگریست. این حرکت ه آن میکند که تمام مدت با کینه و بغض بخیابان اشاره می

خرند. شوند و اتوها را میی ما جمع میای است. همه دور کارخانهکاماًل هوشمندانه

ی ما محظوظ شده است. درحالی فروشد. کارخانهتر میتر و کمضمناً کارخانه دیگر کم

ی بندد و دربارهای بزرگش را میها چشمان پنجرهوقتفروشد، بعضیکه اتوها را می

های اتوسازی که با های میخ و آدمهای ورق فلز، کیسههای جدید، دستهتمام ماشین

 بافد.جدیدش خواهد خرید رؤیا می تمام پول

ی دیگر است که طرف خیابان چیست؟ آن کارخانهانگیز آنی غماما آن منظره

تر نگاه تواند بفروشد نشسته است. اگر دقیقکجکی باالی تمام اتوهایی که دیگر نمی

اش های سیاه ضخیم دود را ببینیم که آهسته از دودکشتوانیم اشککنیم، می
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های زیادی دارد و بعد از این همه خوب شود این کارخانه بدهیافتند. مشخص میمی

ی سازد، این کارخانهتر میی ما اتوبخارهای ارزانعمل نکرده است. حاال که کارخانه

جایی که دیگر د هیچی از اتوبخارهایش را بفروشد. و از آنتواندیگر بیش از این نمی

های ، یا حتی آدمهای جدید، ورق فلز، میختواند ماشینتواند اتو بفروشد، نمینمی

ی دیگر خیلی خیلی ناراحت است و پس از آن ورشکسته اتوساز بخرد. کارخانه

پول است کسته چون بیی ورشافتد. کارخانهها خیلی زود اتفاق میشود. همه اینمی

اند. باره بیکار شدههای اتوساز به یکی آدمکند. حاال بقیهتمام کارگرانش را بیرون می

جا کاماًل احمقانه است، هنوز کردند کار کردن در آنها فکر میکه آنو با این

 گیرند و قادر نیستند به سینما بروند.ناخشنودند چون حاال هیچ پولی نمی

رگران هر دو کارخانه قادر بودند دوبار در هفته به سینما بروند. حاال تر، کاپیش

بار در هفته به سینما بروند در حالی که گروه توانند یکیک گروه از کارگران تنها می

توانند بروند. اما یک چیز دیگر هم هست. مردمی که از پس رفتن به دیگر اصالً نمی

از پس خریدن اتوها بر بیایند. و این به مشکلی  توانندآیند همچنین نمیسینما برنمی

 شود.بزرگ منتهی می

کس تری وجود دارد که هیچتر و بیشبرای فهمیدن این که چرا چیزهای بیش

تری به این مشکلی که اش برآید) مثل اتوها(، نیازمندیم تا نگاه دقیقتواند از عهدهنمی

 بحران نام دارد بیاندازیم.

 بحران چیست؟

رود، ی ما به بازار میی بعد که کارخانههدفع

آورد، ی قبل با خود اتوبخار میدوبرابر مقدار دفعه

ی دیگر کارخانه»کند، و با خودش فکر می

العاده است! حاال هرکسی ورشکست شده. خارق

جایش به جا اتو بخرد بهکه عادت داشت از آن

سراغ من میاید. من دوبرابر مشتری خواهم 

« به دو برابر اتو نیاز خواهم داشت.داشت پس 

بیند حیرت آن را تصور کنید زمانی که می
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خواهد در کس نمیکس در بازار اتو و دیگر چیزها منتظر نیست. تقریباً دیگر هیچهیچ

داده ی دیگر رخی ما و کارخانهجایی اتو بخرد. چیزی که در خیابان میان کارخانههیچ

شماری بیرون در های بیاتفاق افتاده است. کارخانه جای دنیااست همچنین در همه

سازند، ها که تپانچه میسازند، بلکه همچنین آنها که اتو میجا هستند: نه تنها آنآن

یا آبنبات، یا توپ بیسبال و غیره. حاال که مردم تنها یکبار در هفته به سینما می روند 

مانند و در آن، در خانه میجاید. بهروند، حس و حال خریدن اتو ندارنیا اصالً نمی

گویند، ها به خودشان میکنند. آنشان بازی میبینند یا روی گوشیتلویزیون فیلم می

 این همان نیست اما از هیچی بهتر است.

توانند به سینما بروند، حتی باقی مردم حتی وضع بدتری دارند. نه تنها دیگر نمی

مرغ و گوجه گیرند تا تخمها تصمیم میبعضی از آنقدری ندارند تا غذا بخورند. آن

رسد. هرچند ی خوبی میبخرند و به دیوار کارخانه پرتاب کنند چون به نظر ایده

جایی که آن یک کارخانه اتو است نه ای از گوجه ندارد از آنکارخانه هیچ استفاده

این اتوهای فرنگی. کارخانه درگیر تمام ای برای درست کردن سس گوجهکارخانه

زار ای، کارخانه امروز دوبرابر حد معمول اتو به بانکبتی مانده است. به طرز احمقانه

تر در تواند خودش را دوبرابر بیشتواند دوبرابر اتو بفروشد؛ تنها میآورده است. اما نمی

ی دیگر ورشکست ی ما درست مثل کارخانهبدهی و قرض بیاندازد. یقیناً، کارخانه

 کند.های اتوساز را اخراج میشود. و تمام آدممی

ها، نه ورق فلز و یا ماشین ها، نهچیزی نمانده است. نه کارخانهحال دیگر هیچ

ی عظیمی اتو هست که کسی نیاز ندارد. گرچه های اتوساز. اما هنوز کپهمیخ و نه آدم

نه زلزله، نه جنگ، و نه حتی بازدیدی از  -هیچ فاجعه وحشتناکی رخ نداده است

اند. اند و حسابی کسل و به شدت گرسنهناگهان، همه فقط بیکار نشسته -جانب پاپ

پز تبدیل کنند، اما این کامالً هایشان را به غذای آبکنند اتوارند سعی میبعضی د

ما حاال تو یک آشفتگی واقعی هستیم. تنها اگر به »گویند: نتیجه است. مردم میبی

دانید چیه؟ می»کند: و یک شخص اضافه می« کردیم!ها گوش نمیحرف این کارخانه

سازیم برای این که در خدمت ما باشند، می ها راهمش تقصیر این چیزهاست! ما این

کنند تماماً از خود راضی و وقیح شوند، و سرانجام ما به خدمت ها شروع میاما بعد آن
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و « ایم.آییم. حاال ما درگیر ول چرخیدن با تمام این اتوهای لعنتی شدهآنها درمی

م! این یاروی احمق دانستمی»کند: دیگر که حاال واقعًا عصبانی است، اضافه مییکی

 «ه!ا.شدگیشی …چیز … -است این چیز لعنتی

داری فکر کنند ی سرمایهاند تا سفت و سخت دربارههمه دور و بر اتوها نشسته

ها با داری است. آنراستی کاماًل تقصیر سرمایهچون فهمیدند که این آشفتگی به

داری ن که سرمایهخب، آن خیلی خوب کار نکرد. اول ای»کنند: خودشان فکر می

یکی با صدای بلند « ی ما را ناخشنود کرد، و بعد فقط به اشتباه کردن ادامه داد.همه

نزدیک  -ایمداری داشتهی کافی سرمایهو یک چیز دیگر، تا حاال ما به اندازه»نظر داد: 

یک نفر « خواهم.خب حاال وقت تغییر نیست؟ من یک چیز جدید می -به پانصد سال

در این مرحله سکوتی طوالنی برقرار شد « بله چیزی جدید، ولی چی؟»سید: دیگر پر

ها دوست داشت جواب را تا مردم به این سؤال در سرشان بپردازند. هرکدام از آن

 بداند.

ناگهان پاسخ را یافتند. فریاد زدند: 

معلومه، چون کمونیسم به « کمونیسم!»

گویند که از شرّ تمام ای میجامعه

ایی که ما تحت نظام همصیبت

بریم خالص داری از آن رنج میسرمایه

« شود. بیایید کمونیسم را امتحان کنیم!

و تمام « اوه البته.»زنند: مردم فریاد می

شان زدند چون حاال که ها بر پیشانیآن

سرانجام کسی آن را گفته بود خیلی واضح 

 «چرا قبالً به این فکر نکرده بودیم؟»بود. 

دانستند. اول دوچیز را میمردم حاال 

ها را داری آندانستند که سرمایهمی

دانستند که کند و دوم میخوشحال نمی

کند. بنابراین کمونیسم این کار را می

جایی که تصمیم گرفتند کمونیسم را امتحان کنند. اما به این راحتی نیست. از آن
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 هیچ کسهیچ ست،ا نداشته وجود بشر تاریخ تمام در  کمونیسم حقیقی هرگز

های مختلفی است از که مردم دارند ایده چیزی. ندارد باشد باید که چیزی از سرنخی

گویند که ای میطور باید باشد. اگر کمونیسم به جامعهی کمونیستی چهکه جامعهاین

داری رها کند، پس بهترین نوع کمونیسم آن های سرمایهمردم را از شر تمام مصیبت

ها رها شود. برای ترسیم بهترین نوع کمونیسم، ترین مصیبتز شر بیشیکی است که ا

تواند مردم را از شر تمام ها میمردم مجبورند ببینند کدام یک از این ایده

کس واقعاً ها را. هیچنه فقط یک سوم یا نصف آن -داری رها کند.های سرمایهمصیبت

بهتر است این »گیرند: صمیم میداند تازمانی که آن را امتحان کنند. مردم تنمی

 «ها را یک به یک امتحان کنیم. بعد خواهیم دید.ایده

 .کنندمی شروع هاآن بنابراین 

 چه باید کرد؟

 1آزمایش شماره 

ی این که چه چیزی دقیقاً به خطا اول از همه بهتر است درباره»گویند: مردم می

رفته است، فکر کنیم. اگر بتوانیم آن را 

توانیم آن را بهتر کنیم بعد میترسیم 

انجام دهیم. مثل این نیست که همه چیز 

با نشستن دور « باره عوض شود.باید یک

فهمند که گرچه ها میی اتوها، آنکپه

کس چیزی جامعه ثروتمند است، هیچ

برای اثبات آن ندارد. چه شرمساری! 

کس اند و هیچاتوهای زیادی اینجا افتاده

کس دیگر را بخرد. هیچ هاتواند آننمی

حتی پول کافی برای رفتن به سینما 

همین است. اگر »گویند: ها میندارد. آن

توانستیم اتوها تری داشتیم، میپول بیش
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ی کافی پول داشتند ها به اندازهوقت کارخانهرا بخریم. و اگر اتوها را خریده بودیم، آن

های های جدید، ورق فلز و میخینها به ماشتا یکی جدید درست کنند. و کارخانه

 دست از را کارمان ما بنابراین و …داشتند،های اتوساز جدید نیاز میجدید، و آدم

  «.دادیمنمی

ها ها آن را از آنها پول خیلی کمی داشتند این بود که کارخانهدلیلی که آن

سی پیشنهاد تر برسد؟ کشان به پول بیشها باید دستطور آنگرفته بودند. پس چه

ها ها پول را از مردم گرفتند، ما باید آن را از کارخانهجا که کارخانهاز آن»کند: می

گونه باید انجامش این فکر خوبی است. اما چه»گوید: دیگری می« پس بگیریم.

بهترین راه برای ما این است که یک ظرف »دهد: شخص سومی جواب می« دهیم؟

هایی که گذاریم. آنما کمی از پولمان را در این ظرف می بزرگ پیدا کنیم. هرکدام از

پول زیادی دارند پول زیادی 

تر دارند ها که کمگذارند و آنمی

گذارند. بعد پول ظرف را با کمتر می

کنیم، اما برعکس: مردم تقسیم می

تر دارند زیاد هایی که کمآن

هایی که زیاد دارند گیرند، و آنمی

کسی دیگر  «گیرند.تر میکم

بازهم بهتر، بیایید آن را »گوید: می

تر کنیم و اتوهای اضافی را با ساده

پول مستقیم از ظرف بخریم. این 

 «تر است.حتی ساده

ها این کار را کردند. هرکس مجبور است درون ظرف بزرگ پول و بنابراین آن

طور بهتر به نظر ، چون این «دولت»گویند ها به ظرف میبگذارد، با این تفاوت که آن

ای دوبار سینما برود. در تواند هفتهرسد. حاال حداقل در مقام نظر، هرکس میمی

توانند یکبار در هفته سینما بروند یا اصالً واقعیت، هنوز خیلی از مردم تنها می

 سادگی به – دولت جایش به یا –توانند. با این که این اهمیتی ندارد چون ظرف نمی

افتد. هنوز مردمی اق برای اتوها میاتف همین. خردمی را مانده باقی یهابلیط شب هر
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مانده برای ظرف است. و چون ظرف ای نیست: باقیهستند که هیچ ندارند اما نگرانی

 مقدار همیشه هاکارخانه خرد،می را برنیایند اشپس از مردم که هرچیزی – دولت –

 ن بدهند.اتوسازا یا سینماسازان بلیط به دیزیا کارهای توانندمی و دارند، پول زیادی

 …توانند هر روز به کارخانه بازگردند و ها میی آناند، چون همههمه خوشحال

 جالب اصالً کارخانه در کار! کنید صبر دقیقه یک»: کندمی دخالت کسی اما. کنند کار

 قدرهمان وزهن مردم. است درست این «.است قبلی یاحمقانه کار همان دقیقاً ! نیست

خواهد. و وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، چیز نه میکارخا که کنندمی کار

و « کردیم،طور نیست که فکرش را میاین آن»گویند: زیادی تغییر نکرد. مردم می

 «نه نه نه این کمونیسم نیست.»دهند. سرشان را تکان می

 2آزمایش شماره 

کنند. حال تمام اتوها تمام موضوع فکر می نشینند و دوباره بهمردم عقب می

ها. همه جا هستند همراه با ورق فلز و میخها هنوز آنها و کارخانهاند، اما ماشینرفته

ی نکته»گوید: اند تا سرانجام یکی میکنند و نشستهکنند، فکر میاند و فکر مینشسته

شوند بلکه مهم این نیست که اتوها ساخته می

شوند. کافی گونه ساخته میچه این است که

نیست که فقط کاری برای انجام دادن داشته 

باشی. چیزی که مهم است نوع کاری است که 

بله! »گوید: کس دیگری می« کنیم.ما می

دهد اگر من درست است. چه کسی اهمیت می

برم؟ چرا کار داشته باشم وقتی از آن لذت نمی

دور یک  باید مجبور باشم تمام مدت روز تنها

ام مجبور است دایره بچرخم؟ و چرا همسایه

تمام شب دور یک میز بنشیند؟ و چرا آن زنی 

جاست باید تمام مدت فکر کند و نقش که آن

کنند: مردم تأیید می« رییس را بازی کند؟



 .ممانیپ یترجمه/  آدامچاک ینیب 374 

توانیم بگذاریم کارخانه به ما بگوید کی، تواند ادامه پیدا کند. ما نمیطوری نمیاین»

چه مدت موظفیم که کار کنیم. از حاال به بعد برای خودمان تصمیم طور و چه

 «گیریم.می

گردند. فقط حاال هایشان بازمیدهند. مردم به کارخانهها انجامش میو بنابراین آن

سازند؛ هر چیزی را که بخواهند گویند، نمیها میها به آنها چیزی را که کارخانهآن

هایی است که در ه نشان دهند که کارخانه متعلق به آنسازند. برای این که به هممی

های کارخانه آویزان های کوچک سیاه و قرمزی از پنجرهکنند، پرچمآن کار می

ی این که آن نشینند و دربارهای بزرگ دور هم میکنند. هر صبح مردم در دایرهمی

انتخاب کند چه  تواندکنند. هر شخص میخواهند کار کنند بحث میگونه میروز چه

که دیگر خواهد انجام دهد و هرکس اجازه دارد هرکاری بکند به جز اینکاری می

شخص رییس وجود ندارد. این امر از هر کس وقت زیادی خواهد گرفت تا واقعاً قادر 

باشد هرکاری انجام دهد: خم کردن فلز، میخ کوبیدن، و عمیقًا فکر کردن. چون 

 ست تا فقط یک کار را برای همیشه انجام داد.تر انوعی مشخصاً راحتبه

گیرند. و این خیلی قبل از این که اولین اتوها از با این حال مردم کم کم یاد می

کارخانه بیرون بیایند نیست. حاال تمام اتوها با مقدار زیادی عشق و توجه ساخته 

های نید قلبتوانماید. حتی میتر نسبت به بقیه میاند. هرکدام کمی متفاوتشده

 اند.ها نقاشی شدههای سیاه کوچک را ببینید که روی بعضی از آنقرمز ریز و ستاره

اند بلند هنگام صبح دو نفر اتوساز که برای آن روز به عنوان فروشنده انتخاب شده

رسند، دوباره دونفر فروشنده از جا میروند. وقتی به آنشوند و با اتوها به بازار میمی

ها بازهم اتوها را به قیمت بینند. و آنی اتوی دیگر را آنطرف خیابان میکارخانه

تواند درست باشد. این این نمی»کند، فروشند. فروشنده اتوی ما گریه میارزانتری می

ها حرف روند تا با آنها به سمت دیگر فروشندگان اتو میآن« خیلی ناعادالنه است.

ان را به قیمت باالتری بفروشند. اما دیگر فروشندگان بزنند و بگویند که باید اتوهایش

ی ما مردم آزاد حاال همه»ها این است: اتو منطقی نخواهند بود! جواب متقابل آن

گیریم که اتوهایمان را ی ما است و ما به تنهایی تصمیم میهستیم. این کارخانه

را هم نسبت به شما برای تری قدر ارزان خواهیم فروخت. ما باید راه طوالنیجا چهاین
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 پول تربیش های اضافی باید آمدن به بازار طی کنیم، پس برای ]جبران[ هزینه

 «.دربیاوریم

ها همه دیگر نفرات روند. آنفروشندگان اتوی ما دوباره با ناراحتی به خانه می

طبیعتًا گویند چه اتفاقی در بازار افتاد. ها میکنند و به آناتوساز را دور هم جمع می

مان را سرپا نگه داریم خواهیم کارخانهآه عزیز! اگر می»شوند. همه ناراحت می

« مجبوریم ارزانتر هم تولید کنیم یا در غیر این صورت هیچ کس از ما نخواهد خرید.

آوردند در ظرف کوچکی دست میهای اتوساز تمام پولی را که بهتا آن موقع آدم

ها حاال داشت. اما از وقتی آنه از آن برمیریختند و هرکس سهمی مشابمی

توانند به همان اندازه که تری بفروشند نمیخواهند اتوهایشان را به قیمت ارزانمی

گیرند دوتا از رفقای ها تصمیم میعادت داشتند پول خرج کنند. برای حفظ پول آن

ر اینجاییم شاید حال که د»کنند: ها زیر لب زمزمه میاتوسازشان را اخراج کنند. آن

کسی که بتواند به  -بهتر باشد، به هرحال، اگر کسی را به عنوان رییس انتخاب کنیم

 یکی اتوساز مردم پس « ما بگوید بعد چکار کنیم. الزم نیست همیشه یک نفر باشد.

کنند می انتخاب کشیقرعه از استفاده با بعد و. گمارندمی رییسی به را خودشان از

 خراج شوند. انصاف هم خوب چیزیه.کدام دو نفر ا

شان را ی سابقاً اتوساز، که حاال بیکار شده بودند، وسایلروز بعد دو شخص بیچاره

شوند تا خداحافظی کنند و برای کنند. بقیه جمع میجمع کرده و کارخانه را ترک می

دهند. هیچ هایشان دست تکان ها با دستمالآن

ما با این حال ها نیست اچشم غیرتری میان آن

ی شود کاری دربارهآن دوتا باید بروند. فقط نمی

ها احتماالً به سمت کارخانه آن کرد. آن

جا هنوز کاری روند، فرضاً آنسازی میتپانچه

 هست.

مردم کارخانه که هنوز در ازدحام همدیگر 

کنند: هستند، صبر کرده شرایط را ارزیابی می

توانیم م. میمان ما آزاد هستیدرون کارخانه»
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جمعاً تصمیم بگیریم که هرروز چکار 

بکنیم. اما در بازار هنوز مجبوریم خواهیم می

با یکدیگر رقابت کنیم. در بازار مجبوریم 

مان را بفروشیم حتی اگر این کار باعث اتوهای

رنج دیگر مردم شود. درست است اکنون 

گونه توانیم تصمیم بگیریم که چهمی

یم. اما هیچ کنترلی بر روی خواهیم کار کنمی

سازیم قدر از آن میسازیم یا چهچیزی که می

دهند و نداریم. مردم سرشان را تکان می

طور نیست که تصورش را این آن»گویند: می

 «کردیم. نه نه نه این کمونیسم نیست.می

 3آزمایش شماره 

بی ارائه دهند. ی خوکنند ایدهنشینند و سعی میبار دیگر مردم همه دور همه می

ی یک توده افزایش یافته است. نه تنها مردم در این مرحله جمعیت به اندازه

های اتوسازی. و تنها آن دوتا ی اتوسازی ما بلکه همانطور مردم دیگر کارخانهکارخانه

سازی و ی چاپ بلیط سینما، کارخانه تپانچههم نیستند بلکه همچنین مردم کارخانه

م زیادی هستند که واقعًا مجبورید برای این که کسی صدای شما را تر! حاال مردبیش

اش نیست. به نوعی مردم احساس متفاوتی دارند. به بشنود داد بزنید. اما این همه

خودشان انجام  تماماً  چیز رااند. بدون رؤسا مجبور بودند همهنوعی مردم عوض شده

طور مشترک نجایی که هر روز صبح بهاند. از آتر شدهها خیلی خیلی باهوشدهند. آن

دیگر گونه به هماند چهگرفتند چکار می خواهند انجام دهند، یاد گرفتهتصمیم می

کس گوید. دیگر هیچگوش دهند. اگر کسی از چیزی خوشش نیاید خیلی راحت می

کند. و این ]اتفاق[ خیلی کند؛ هرکس برای خودش فکر میبرای دیگران فکر نمی

 را کمونیسم طورچه سرانجام که این یدرباره هاایده اولین گرفتن شکل ز تر اقبل

 پیش خوب عادالنه چیزها ما یکارخانه در»: کندمی خاطرنشان کسی. نیست بسازیم،

جمعاً با هم تصمیم گرفتیم.  چیزهمه یدرباره و زدیم حرف یکدیگر با زیاد ما. روندمی
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ها شروع به خواستند دست کشیدیم و کارخانها میهچه کارخانهما از انجام دادن آن

 «خواستیم کردند.انجام دادن آنچه ما می

اند. در بازار اما در بازار چیزها کاماًل متفاوت»شود: شخص دیگری وارد صحبت می

قدر کردند تا چیزهایی بگویند مانند یک اتو لطفا! یا چهمردم تنها دهانشان را باز می

ها پاسخ آیا شما چنین و چنان اتویی دارید؟ ما همیشه به آن برای این اتو؟ یا

بر است یا نه متأسفانه چنین و دادیم با عباراتی مانند البته، یا اتو خیلی هزینهمی

چرخید. چیزها! این واقعًا مردم را چنان اتویی نداریم. همه چیز دور و بر چیزها می

کمیت قرار بگیرند مخصوصاً توسط خواهند تحت حاها دیگر نمیآزارد چون آنمی

 چیزها.

دانستیم چندتا اتو یا بلیط سینما بسازیم، دهند: ما هرگز دقیقاً نمیها ادامه میآن

دیگری « دانستیم مردم واقعاً چه مقدار چیز نیاز داشتند.چون ما هرگز دقیقًا نمی

داد که دقیقاً  ها شانس خوبی داشتند و این امر رویدرسته، بعضی کارخانه»گوید: می

کس خواستند بسازند. بقیه شانس خیلی بدتری داشتند و هیچچیزی را که مردم می

ها را بخرد. به همین دلیل بعضی مردم پولدار شدند و بقیه خواست وسایل آننمی

ها کند چون آناین آشکارا ناعادالنه است. این همه را خیلی دیوانه می« فقیر.

 تنها  هایشان کنار گذاشتندرا در هر یک از کارخانههای کوچک مخصوص پول ظرف

 ها،ظرف به کردن فکر حال در. گرفت خواهند مقدار همان همه که دلیل این به

 که دولت، دارند، را قدیمی بزرگ ظرف آن مردم. کندمی خطور ذهنشان به ایایده

وز ظرف بزرگ را ما هن»زنند: ها فریاد میکند. آنس اخیراً از آن استفاده نمیکهیچ

مان را در ظرف بزرگ نریزیم و توافق کنیم هرکس مقداری برابر داریم. چرا تمام پول

حاال این ایده خوبی است. این واقعاً عادالنه خواهد بود. »زنند: بقیه فریاد می« بردارد؟

چیز را کمی بهتر تنظیم کنیم. اگر ما فقط بازار را بررسی اما ما همچنین باید همه

 دیگر وقتآن است، دیگران نیاز واقعاً  ایمم تا بفهمیم که آیا چیزهایی که ساختهکنی

 کنندمی توزیع و جمع را ظرف پول که مردمی اگر است ترقبول قابل. است دیر خیلی

توانند به مردم در ها می. آنوقت آنداریم نیاز چیزهایی چه بسنجند بتوانند همچنین

 در بسازند.قکارخانه دقیقًا بگویند چه
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کنند. وقتی مردم در بعد از ظهر روز بعد به کارخانه و بنابراین این کار را می

جا برایشان آماده افتاده بود. های سنگینی را یافتند که در آنی خواستهآمدند، سیاهه

ها اضافه تواند به صورت خواستهجا گذاشته بودند. هرکس میداران آن را آنصندوق

شوند تا صورت داران پس از آن رد مییزهایی که نیاز دارد. صندوقکند با نوشتن چ

ها ها به تمام کارخانهها را بردارند و با دقت اقالم را اضافه کنند. سپس آنخواسته

قدر باید تولید شود. در آخر ماه، هرکس گویند مردم چه چیزی نیاز دارند و چهمی

دهند ظرف را یک د. مردم ترجیح میکنمقدار مساوی از پول صندوق را دریافت می

صندوق بنامند در عوض یک دولت، چون واقعًا فرض شده که این چیزی بیش از یک 

توانند چیزها را بخرند. از ظرف نیست. با کمک صندوق، همه به مقداری مشابه می

حاال به بعد، دیگر مردمی نیستند که بتوانند هشت روز هفته به سینما بروند و 

توانند پنج روز در هفته توانند یکبار در هفته بروند. حاال همه میه تنها میدیگرانی ک

به سینما بروند. همه این ایده را دوست دارند چون همه دوست دارند به سینما بروند. 

داران ترتیب خورند. و صندوقسازند که غروب میدر طول روز، مردم چیزی را می

 دهند.ی چیزها را میاداره

داران کنند. اما سرانجام صندوقهمین شکل برای مدت خوبی زندگی می مردم به

شوند. مردم کارخانه خیلی بیش از ها خسته میاز سر و کله زدن با صورت خواسته

خواهند. چراکه چیزهای ها ارائه دهند میتوانند به آنداران میچیزی که صندوق

ها گویند که آندم کارخانه میداران به مرشوند. بنابراین صندوقکافی درست نمی

تر کار کنند برای این که بتوانند وسایل کافی برای برآورده تر و بیشمجبورند سخت

تر و ها بزرگها را بسازند. در این ضمن صورت خواستهکردن تمام صورت خواسته

تر و های زیادی دارند و بنابراین همه مجبورند بیششود. مردم خواستهتر میبزرگ

تر تر و سریعتر نیست بلکه همچنین کار سختتر کار کنند. و این تنها کار بیششبی

کنند به ناله و گله کردن چون دیگر هیچ وقتی در ها شروع میاست. مردم در کارخانه

داران تقاضا طول کار ندارند تا تاس بازی کنند یا چرتی بزنند. با وجود این، صندوق

کنند. قبل از این که بفهمید، کار همان طور که قبالً تحت تر کار ها سختدارند که آن

 داری بود خسته و منزجر کننده شده است.سرمایه
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خواهیم ما نمی»توانستند با هم مالقات کنند و بگویند: در این مرحله، مردم می

تر نخواهیم تا اینکه سرانجام اینطور خیلی سخت کار کنیم. چرا فقط کمی کم

ها و بینند کارخانهاما تنها جاهایی که مردم همدیگر را می« نکنیم؟خودمان را خسته 

ی دهند دربارهتر ترجیح میجا هستند بیشها آنهای سینما است. و وقتی آنسالن

شان هایشود که مردم حقیقتاً تنها خواستهطور میچیزهای دیگری حرف بزنند. این

گیرند چه چیزی نیاز با هم تصمیم نمیها دیگر گویند. آنها میرا به صورت خواسته

کنند. هر کس ی مقداری که باید بسازند فکر نمیها دیگر با هم دربارهدارند؛ آن

تر خواستن فکر کس به کمگیرد. و برای این است که هیچتنهایی تصمیم میبه

کنند که هرکس دیگر در هر صورت چیزهای زیادی ها فرض میکند. آننمی

 تر کار کنند.ها مجبورند بیشابراین به هر شکل، آنخواهد، بنمی

 باید قدرچه و شودمی خواسته قدرچه دانندمی اطمینان با دارانصندوق تنها 

 هایخواسته که هستند مردمی نیز دارانصندوق که جاییآن از و. شود ساخته

ا در صدر شان رهای شخصیکنند تا صورت خواستهها شروع میرا دارند، آن خودشان

دهند. هر چند ها فقط این کار را گاهی مخفیانه انجام میستون قرار دهند. در ابتدا آن

تر، و تر انجام دهند، و بعد کمی بیشکنند آن را کمی بیشها شروع میآرام، آن

ترین داران بیشهای صندوقتر روزها، خواستهسپس تمام وقت. در پایان بیش

ها و ها تنها کسانی هستند که خواستهاست. چون آنهای برآورده شده خواسته

راحتی بر چیزی که ساخته توانند بهداران میدانند، صندوقهای هرکس را مینیاز

شوند، تر میمندتر و قدرتها ثروتمندشود و مقدار آن تاثیر بگذارند. و بنابراین آنمی

د تنها برای این که ببینند کننتر کار میتر و سختدر حالی که مردم کارخانه بیش

ما خواستیم تا با »گویند: شود. و مردم میتر برآورده میتر و کمشان کمهایخواسته

داران همدیگر از همه چیز برای خودمان سردربیاوریم. اما حاال این تنها صندوق

فهمند. ما درعوض حرف زدن با همدیگر تنها با صورت هستند که همه چیز را می

شان را که برخی دیگر با عصبانیت، در حالی که پشت« زنیم.مان حرف میهایخواسته

کنند: مالند، مداخله میدادند درد گرفته بود میاز شدت کار سختی که انجام می

کنند اما حاال دوباره ما تماما تحت حکومت دقیقاً، دیگر چیزها بر ما حکومت نمی»
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آنطور نیست که تصورش را »گویند می مردم« مردم هستیم. این خیلی بهتر نیست.

 «دهند. نه نه نه این کمونیسم نیست.کردیم و سرشان را تکان میمی

 
 

 4آزمایش شماره 

دفعه در سالن سینما. اما امروز هیچ نشینند، اینمردم دوباره کنار یکدیگر می

افتاد حرف ی چیزی که اتفاق ها واقعاً نیاز دارند دربارهشود چون آنفیلمی پخش نمی

رسد که بعد از این همه ساختن کمونیسم خیلی ساده نیست. مردم بزنند. به نظر می

خواهیم تحت حاکمیت بعد از این همه خیلی آسان نیست. اگر می»کنند فکر می

« اشیاء بودن را متوقف کنیم بهتر است در نهایت دوباره تحت حاکمیت مردم نباشیم.

هایی که مردم تحت مونیستی باید از شر تمام مصیبتبله، جامعه ک»گوید: دیگری می

توانیم می نباشیم، مراقب اگر اما. شود رها برندمی رنج آن از داری نظام سرمایه

های داران هم اکنون همانند شاهزادههای جوامع گذشته را بازگردانیم. صندوقرنج

طور ی این که چهارهکنند دربها سخت فکر میو بنابراین آن« کنند.قدیم رفتار می

ها قرار نگیرند. مردم داران، رؤسا یا شاهزادهدوباره تحت حاکمیت مردم یا صندوق

ساختن این همه چیز و برآورده کردن این همه خواسته خیلی خوب است، »گویند می

خب پس بیایید از شر کار خالص »دهد یکی پیشنهاد می« کشد.اما کار دارد ما را می



 

 
 

 نوآموزان یبرا سمیو کمون یدارهیسرما 381

ی محشری است. چرا قبالً به این فکر نکردیم؟ ایده»زنند: ن بانگ میدیگرا« شویم.

ها برای ما کار انجام بگذاریم ماشین

 «دهند.

. کنندمی را کار این بنابراین و 

 کار مردم جایبه هاماشین اکنون

 از دیگر مردم بعد به این از. کنندمی

 مسئله یک این ترسند،نمی شدن بیکار

ها را آن شغل هاماشین وقتی نیست

ها انتظار این را گیرند. در حقیقت، آنمی

ها وقت آزاد داشتند چون حاال آن

تری برای لذت بردن دارند. مردم بیش

تمام عمرمان کارگر »زنند: فریاد می

بودیم. از حاال به بعد ما جستجوگران 

همه احساس ثروت « لذت هستیم!

سازند، و نه فقط هر چیز قدیمی ری میتتر و بیشها چیزهای بیشکنند. ماشینمی

ای که معمول بود برای مردم ثروتمند ساخته شوند. بلکه در عوض چیزهای تجملی

توانست تحت نظام کس نمیسازند که هیچها چیزهایی میبیش از آن، ماشین

شوند. اما در همان داری تصور آن را بکند. همه در جستجوی لذت ماهر میسرمایه

کند و هیچ شوند. هیچ کس واقعًا با دیگران مالقات نمیکمی تنبل می هازمان آن

ی چه چیزی باید حرف بزنند؟ همه دربارهزند. با اینکس واقعاً دیگر آنقدر حرف نمی

دهند تمام دهند. همه، خسته از افکارشان، ترجیح میها ترتیب همه چیز را میماشین

کنند، آب انگور مستقیم روی از میشان را بمدت روز ول بچرخند. وقتی دهان

ی درست شده با پنیر سویا از شود، و گوشت کبوترهای برشتهشان ریخته میزبان

 افتد. با این حال مردم خیلی خوشحال نیستند.آسمان می

چیز گذرد. یکبار دیگر همهاند فکری از سرشان میجا لم دادهدر حالی که آن

دهند. و به داشتن چیزهای کافی اهمیت می چرخد! مردم تنهااطراف چیزها می
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های جدید و هیچی از مهارت

ای که در جریان انجام همه العادهفوق

دست خودشان در کارخانه بهچیز برای 

ماند. مردم غرولند آورده بودند، باقی نمی

خواستیم همه چیز را ما می»کنند: می

خودمان انجام دهیم، برای خودمان 

تحت حاکمیت هیچ  تصمیم بگیریم، و

چیز و هیچ کس نباشیم. اما حاال ما دیگر 

دهیم. و هیچ کاری را با هم انجام نمی

زنند مردم تنها با چیزهایشان حرف می

گویند و یکبار دیگر مردم می« کردیم نیست.طور که تصورش را مینه با یکدیگر. آن

شان قطع حرف وسط اما گویند،می هاآن «،…نه، نه »دهند. سرشان را تکان می

 افتند.کنند کبوترهای برشته به درون آن میشود چون تا دهانشان را باز میمی

 5آزمایش شماره 

 هایتپه و انگور آب هایگودال افتاده، هایاسنک طرفآن و طرف این حاال مردم 

 پیدا را شانپای دوباره هاآن زیاد زحمت با. اندهافتاد سینما یاضافه هایبلیط

سخت فکر کنند. به هر جهت  کنندمی سعی هاآن شدن بلند تقالی در. کنندیم

اند که قبالً تحت نظام قدر احمقها حاال تقریباً همانمشکلی وجود دارد. آن

شان خیلی خوب نیست. یکی داری بودند. برای این است که پیشنهادهای اولیهسرمایه

کس هیچ کنند، هیچدریافت می فهمیدم. وقتی همه به یک مقدار چیز»گوید می

انگیزه ای برای کار ندارد. به این دلیل است که ما همه تنبل شدیم. راه حل ساده 

 «کند.است: هرکس دقیقاً باید آن مقداری چیز بگیرد که خودش درست می

 به  هاآیند. آنصبر کنید، نه به این سرعت! مردم به خودشان می -هاو بنابراین آن

آن حرف بزنند. یکی  یدرباره رسدنمی نظر به درست چیزی وقتی که دآورنمی یاد

 دیگران مانند  توانندبعضی از مردم نمی«. ی خوبی نیستاین ایده»کشد: جیغ می

 چون ندارند نیاز چیزها به دیگران یاندازه به مردم بعضی و. کنند کار سخت
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 به نسبت توانندمی مردم از بعضی که دلیل این به فقط. است متفاوت شاننیازهای

تری ها باید چیزهای بیشکار کنند، به این معنی نیست که آن تندتر و ترسخت بقیه

 «بگیرند. این ناعادالنه است.

 چیزهایدرست است. وانگهی همه چیز هنوز اطراف این »گوید دیگری می

 قدرچه و سازدمی چیز قدرچه گذرد؛ فکر و ذکرمان شده هر کدام از ما مسخره می

خواهیم زندگی طور میگیریم: چهرا نادیده می اصلی سؤال ما دیگر، باریک. گیردمی

درست مثل این، مردم نسبت به چیزهایی که دور و برشان پراکنده بود « کنیم؟

کنند. این کار دارند و همه چیز را خرد میخشمگین شدند، بنابراین همه چکش برمی

 قعاً چیزهای زیادی در اطراف است.برد چون وامقداری زمان می

وقتی سرانجام کارشان تمام شد، کامالً خسته بودند و مجبور بودند دوباره 

های اتو، کبوترهای پنیری برشته و بنشینند. این دفعه به هرحال، مردم بر روی کپه

ها بر روی الشه اتوهای داغان شده، نشینند. این دفعه آنهای سینما نمیبلیط

نشینند. این خیلی بهتر نیست. ی له شده و بلیط های مچاله شده سینما میکبوترها

ها اند چون آنای مؤدب شدهطور باورنکردنیرسد مثل اینکه همه بهاز دور، به نظر می

کنند. اما دائما مقابل یکدیگر تعظیم می

تر نگاه این فقط یک توهم است؛ اگر دقیق

ا شوند تبینید که همه خم میکنید می

هایی را جمع کنند که در ها و توتعلف

کند. حقیقت این است ها رشد میالشه

اند. مرتبه بیچارهکه بدون چیزها مردم یک

شان جمع کردن تنها راه ارضای گرسنگی

های وحشی است. بنابراین مردم توت

های شوند و پشتدوباره بلند می

گویند مالند. مردم میشان را میدردناک

، «کردیمیست که فکرش را میطور نآن»

نه، نه، نه. »دهند و سرشان را تکان می
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 «این کمونیسم نیست.
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شوند. بنابراین برای مدتی ها خسته میعاقبت مردم از دست تمام این آزمایش

نشینند تا در آرامش فکر کنند. اما قبل این که شروع کنند، خط طوالنی دوباره می

سازند تا تمام مردم اندازند و سرورهای قدرتمند اینترنت مید را راه میهای بلنتلفن

در سرتاسر دنیا بتوانند در تصمیم گیری با یکدیگر شرکت کنند. بعد از روزهای 

خب، کمونیسم »ها مجبورند بگویند: گوی شدید، این چیزی است که آنوزیادی گفت

داری از یی که مردم تحت نظام سرمایههاگویند که از شر تمام مصیبتای میبه جامعه

برند، خالص شود. و این بدان معناست که ما مجبوریم از شر تمام آن رنج می

تواند ها. این نمیداری خالص شویم، نه فقط یک سوم یا نصف آنهای سرمایهمصیبت

بله درست است. »آید: ای صدای دیگر روی خط تلفن میدسته« خیلی سخت باشد.

ما خیلی نزدیک شدیم. اما باید مطمئن شویم که به خودمان اجازه ندهیم تا در واقع 

خواهیم چیزها بر ما دوباره تحت حاکمیت مردم دیگر قرار بگیریم. و همچنین نمی

های ها، نه با اتوبخارها، نه با بازارها، و نه حتی با بلیطحکومت کنند. نه با کارخانه

مردم « گونه انجامش دهیم؟باشه اما چه»سند پرگروه دیگری از مردم می« سینما.
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وقتی »شود. گو تقریبا هرگز تمام نمیوخیلی زیادی روی زمین هستند که این گفت

 «ما تمام چیزها را خرد کردیم، حتی برای ما بدتر شد.

در آن حالت، سکوت طوالنی دیگری 

تر از همیشه فکر رسد و مردم مشتاقانهفرامی

البته! »رسد: شان میذهن کنند. ناگهان بهمی

این درست مثل لوح احضار است. بدون لیوان 

هیچ جادویی وجود ندارد، بلکه حتی بدون ما 

خاطر دستی تری هم هست. لیوان بهجادوی کم

کرد بلکه در عوض چون ما با نامرئی حرکت نمی

زنان گروه دیگری نفس« کردیم.هم همکاری می

چیز ست. ما همهبله در واقع. همین ا»گوید: می

 و اتوها ها،کارخانه –را خودمان ساختیم 

 همانقدر چیزها این تمام. سینما هایبلیط

 این. هاآن از بخشی ما که هستند ما از بخشی

 «ها را تغییر دهیم.آن خواستیم هروقت توانیممی ما یعنی

باید راهش همین است. از حاال به بعد دیگر ن»زنند مردم پیروزمندانه بانگ می

مردم اتوساز یا بلیط سینماساز وجود داشته باشند. نباید مردم تپانچه ساز یا مردم 

های مردم باشند و به های کارخانه، بگذارید کارخانهنویسنده باشند. در عوض آدم

کس دیگر نباید در باشند! و هیچ [2]هاهای ماشینی بگذارید سایبرگجای آدم

جا زندگی باید قادر باشند هرکاری انجام دهند و همه ای منفرد کار کند. همهکارخانه

 «کنند.

توانند هرچیزی را امتحان کنند. کنند. مردم حاال میو بنابراین این کار را می

گیرند چون کنند و یاد میها باهمدیگر با هرکس بر روی سیاره بازی میآن

 فقط هاآن برسد نظر به مضر یا بد  خواهند همه چیز را بفهمند. اگر هرچیزیمی

 خیلی اما نیست آسان خیلی دهندمی انجام هاآن که چیزی این. دهندمی تغییرش

 .نیست سخت هم
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گذارند. تمام وقت جلسات خیلی زیادی چیز جلسه میحاال همه پیرامون همه

ها ها مجبورند خودشان راجع به همه چیز بحث کنند. آناست از آنجایی که آن

با این که  -داران واگذار کنندیمی را به بعضی صندوقخواهند هیچ تصمنمی

دهند هر داران دیگر وجود ندارند. حاال مردم همه چیز را خودشان تغییر میصندوق

گیریم چه چیزی ما باهم تصمیم می»دهند وقت که بخواهند. بعضی توضیح می

پاسخ کس دیگری « خواهد آن را بسازد.بینیم چه کسی میخواهیم و بعد میمی

بینیم که چه مدت و به چه سرعت نه راه دیگری هم هست. اول می»دهد می

تواند بینیم کدام نیازها میخواهیم کار کنیم. بعد میخواهیم کار کنیم، یا اصاًل میمی

توانید کنند. حتی میبینید مردم همیشه موافقت نمیطور که میهمان« برآورده شود.

توانند خیلی خوب ها میتر از قبل. اما آنمتفاوت -اندتفاوتها کامالً مبگویید تمام آن

های خیلی زیادی کند که تفاوتها را خوشحال میاز پس آن برآیند. این حتی آن

شد. سرانجام، مردم میانشان هست.در غیر این صورت این خیلی زود خسته کننده می

کنند به گفتن وع می، شر«نه»کشند و به جای گفتن از تکان دادن سرشان دست می

 !-سالم –

 
 هی سالم تو که اونجایی!
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 چی؟ کی من؟

اند و از توانم این را باور کنم. بعضی مردم درست آنجا پایین صفحه ایستادهنمی

دهند و هایشان را در هوا تکان میها دستزنند. آنطریق صفحه به من زل می

 آیند.ر سخت عصبانی میزنند. بعضی از آنها به نظی چیزی فریاد میدرباره

بله. درسته! تو! منظورمان تویی. از گفتن داستان ما دست بردار! ما تصمیم 

شود. چون االن این داستان ما است و ما خودمان تاریخ را گیریم بعدش چه میمی

 سازیم.می

 

 

 مشخصات متن اصلی:

Bini Adamczak ,Communism for Kids , translated by Jacob 

Blumenfetd and Sophie Iewis (the MIT Press, 2017) 
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 ساختگی شخصیت مثل. داراست باهم را مکانیکی و ارگانیک اعضای که موجودی [ 2] 
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 اشاره
)تهران، کتاب نمونه، « داری چیست؟سرمایه»ی حاضر نخستین بار در کتاب مقاله

شود بارها تجدید چاپ شد. در این مقاله تالش می 1350ی ( منتشر و در دهه1352

داری، های مختلف از اصطالح سرمایههای اقتصادی گوناگون و برداشتبا مرور دیدگاه

 اختصار تشریح شود. ـ نقد اقتصاد سیاسیداری بهخاستگاه تاریخی سرمایه

داری توسط اقتصاددانان غربی، تعریف با وجود کاربرد فراوان اصطالح سرمایه

ه است. بعضی از اقتصاددانان حتی حاضر داری نشدمشخص و دقیقی از مفهوم سرمایه

داری یک نظام خاص اقتصادی است. در بسیاری از مواقع نیستند بپذیرند که سرمایه

برند مگر داری را به کار نمیی سرمایهها کلمهرد کردن چنین امری ضمنی است: آن

برند ر میهای اقتصادی، و یا اگر این اصطالح را به کادر رابطه با سیر تکامل اندیشه

 دهند.ی سرسری دارد و اهمیتی به تعریف مشخصی از آن نمیجنبه

های درسی معروف قدیمی، داری حتی در بسیاری از کتاباصطالح سرمایه

کار برده نشده است. بعضی دیگر آلفرد مارشال، بهاصول علم اقتصاد ازجمله کتاب 

عنای این کلمه کمی ی م( دربارهWagnerاز اقتصاددانان، مثل آدولف واگنر )

ای های درسی و پایهاند. در کتابکار بردن آن را رد کردهوگو کرده، در آخر بهگفت

استفاده ذکر ای مفید و قابلعنوان کلمهداری بهاقتصادشناسی امروزی اصطالح سرمایه

بسیاری از  [1] شود.شود. ولی معموالً تحلیل مشخصی از آن به دست داده نمیمی

پردازند، چراکه مفاهیم اصلی در اصطالح نمیاقتصاددانان امروزی به تعریف این 

ها در چارچوبی از تجریدات عوامل نسبی تاریخی )که تنها در رابطه با آن ی آننظریه

شناسان که تعریف داری را تعریف نمود( قرار دارد. بسیاری از تاریختوان سرمایهمی

حدی ریخی بهاند که حوادث تاکنند، بر این عقیدهداری نمیمشخصی از سرمایه

داری سخن گفت، و ای مانند سرمایهتوان از مقوالت کلیاند که نمیپیچیده و گوناگون

توان تنها به ها میی آنگردند. به عقیدهبدین ترتیب منکر تشخیص اعصار تاریخی می

ی ادوار مختلف تاریخی کنندهداری که مشخصی سرمایهتشریح یک یا چند جنبه

داری یک مفهوم تجریدی اقتصادی است و نه یک ها سرمایهاور آناست، پرداخت. در ب
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داری نیز کاری بیهوده و عبث ی منشاء سرمایهها مطالعهمفهوم تاریخی. از نظر آن

 باشد.می

عنوان یک هستی تاریخی وجود خارجی نداشته باشد، پس داری بهاگر سرمایه

ی موریس گویند. به عقیدهوده میمنتقدین این نظام که تغییر آن را خواستارند، بیه

داری ی کسانی است که سرمایهدارند، رد نظریهداب غایت آن عده که چنین باور می

هاست که تحقیقات گیرند. در حقیقت، سالعنوان یک نظام تاریخی در نظر میرا به

ی تاریخ اقتصادی کشورها و نواحی مختلف نشان داده که نفی ارزنده و وسیع درباره

 [2] ای مشکل است.نین پدیدهچ

 داریهای مختلف از اصطالح سرمایهبرداشت

های متفاوتی شده داری هم برداشتمانند هر مفهوم تاریخی دیگری از سرمایه

توان به چند دسته تقسیم کرد. البته ترین این تعاریف را میطور کلی مهماست. به

ی ای را رویدادهای تاریخباید متوجه بود که اگر بپذیریم چنین مقوالت تاریخی

داری که قابل تطبیق با ها، تعریفی از سرمایهآفرینند، نه تمایالت فردی انسانمی

 تحوالت تاریخی باشد، مشخص خواهد گردید.

ها که به مکتب ای از پژوهشگران از این اصطالح مخصوصالً آنبرداشت پاره

ها ( گرایش دارند، فنی و غیرتاریخی است. در برداشت آنAustrianاتریشی )

های تولید است. در ( روشtime- usingگیری )ی زمانفاده از این واژه بر پایهاست

این حالت مقصود آنها از این اصطالح طریق مالکیت ابزار تولید نیست. بلکه منشأ 

ترین اقتصادی و گسترش استفاده از آن موردنظر است. از آنجا که تولید از بدوی

گرایانه بوده است، این اصطالح برای مایهاشکال آن تا به حال همواره تا حدحی سر

 مشخص کردن ادوار تاریخی قابل استفاده نیست.

های خصوصی و آزاد، داری را یک نظام بی قیدوبند بنگاهای دیگر سرمایهعده

شود، ی قرارداد تعیین مییعنی نظامی که در آن روابط اقتصادی و اجتماعی به وسیله

آزادانه است و اجبارهای قانونی و محدودیات مختلف  ها در آننظامی که زیست انسان

« بدون دخالت»داری مترادف با نظام دانند. در این برداشت سرمایهوجود ندارند، می

(laissez faireو گاهی نظام رقابت آزاد می باشد. چنین تعریفی از سرمایه ) داری
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انگلستان و ایاالت های آزاد( تنها شامل نظام اقتصادی چند کشور مانند )کارگاه

متحده در قرن نوزدهم، خواهد شد: حتی انگلستان و ایاالت متحده خیلی زود به عصر 

های سهامی و انحصارها و نیمه انحصارها کشانده شدند. اگر معنای شرکت

توانیم نظام ماقبل و مابعد داری محدودیتی از لحاظ زمانی پیدا کند، چگونه میسرمایه

 اند، مشخص سازیم؟مشابه« های آزادکارگاه»های آنها با نظام آن را که بعضی جنبه

داند. اگر داری را با تولید برای بازارهای دور یکی میمکتب تاریخی آلمان سرمایه

داری تولید برای کنند، در سرمایهوران محصول خود را به بازار شهر عرضه میپیشه

اقتصاد »تاریخی آلمان بین  گیرد. مکاتببازارهای محلی و غیرمحلی انجام می

که بعد از آن به وجود، تفاوت قائل است. در « اقتصاد پولی»قرون وسطی و « طبیعی

ای است که داری رابطهباور بعضی از پیروان این مکتب مالک اساسی تشخیص سرمایه

ای بین تولید و مصرف کاالها وجود دارد؛ به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد فاصله

ای نیز . عده[3] شودکننده طی میرای رسیدن کاال از تولیدکننده به مصرفاست که ب

دانند که تولید برای بازار بر آن مسلط است. داری را یک نظام بازرگانی میسرمایه

ی سودطلبی به عنوان یکی از مشخصات اساسی معموال در کنار این خصیصه، انگیزه

ا برمبنای ی زیادی که زندگی آنهشود؛ وجود عدهداری در نظر گرفته میسرمایه

خواری یا تولید، به منظورر به دست آوردن گذاری پول در بازرگانی، نزولسرمایه

 درآمدی از آن، بنا شده است.

گردد. در باور داری توسط مارکس وبر و ورنر زومبارت بیان میمعنی دیگر سرمایه

شود، های اقتصادی آن مشخص نمیی جنبهداری به وسیلهزومبارت ماهیت سرمایه

داری است جستجو سرمایه« روح»هایی که معرف بلکه ماهیت آن را باید در آن جنبه

ی عقالنیت و حسابگری بورژوازی ها با روحیهترکیب روح کارگاه« روح»کرد. این 

 natural« )انسان طبیعی»داری ی زومبارت انسان ماقبل سرمایهباشد. به عقیدهمی

manهای طبیعی او تصادی بر گرد ارضای خواست(ای بود که تصور او از فعالیت اق

ی مسلط فعالیت اقتصادی، اندوخته داری انگیزهزد. برعکس، در عصر سرمایهدور می

 باشد.سرمایه می
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داری در جایی وجود دارد که تدارک صنعتی برای سرمایه»ی وبر به عقیده

یست، توسط روش های انسانی، بدون در نظر گرفتن اینکه این نیازها چنیازهای گروه

داری ی سرمایهوبر عقیده دارد که در یک موسسه [4] «کارگاهی آماده می شود.

« روح»شود. او نیز مانند زومبارت به عقالنی از حسابداری سرمایه استفاده می

آن را گرایش برای به دست آوردن سود به طرز عقالنی و دار عقیده داشته، سرمایه

 داند.سیستماتیک می

کارگاه « روح»داری را نه در سرمایه مکتبان او ماهیتموریس داب و هم

ی مبادله در جهت تحصیل دار و نه در استفاده از پول به عنوان یک وسیلهسرمایه

ی تولید خاص است. غرض از داری یک شیوهدانند. در باور آنها سرمایهسود می

ی تولید فقط سطح و موقعیت فن )سطح نیروهای مولد تولید( نیست، بلکه شیوه

ی آنها با ها که تنها از رابطهلکیت وسایل تولید و روابط اجتماعی بین انسانطریق ما

یک »داری تنها باشد. بدین ترتیب سرمایهشود، مطمح نظر میپویش تولید منتج می

 کار نیروی آن در که است نظامی نبوده، …نظام تولید کاالیی -نظام تولید برای بازار

 و خرید مبادله، برای دیگری شئی نوع هر مانند ازارب در و شودمی تبدیل کاال به خود

در چنین دیدی اقتضای تاریخی این نظام تمرکز مالکیت وسایل  [5]« شودمی فروش

ای است که فاقد ی خاص، و در نتیجه پیدایش طبقهتولید در دست یک طبقه

ی گروه آخر در باشد. در نتیجه فعالیت تولیدی به وسیلهمالکیت وسایل تولید می

کند این د. آنچه که این تعریف را از تعاریف دیگر متمایز میگیرازای مزد انجام می

ی تاجر و بازرگان برای ایجاد است که وجود بازرگانی، قرض دادن پول و طبقه

ی طبقه ثروتمند را در به دست آوردن داری کافی نیست: سرمایهی سرمایهجامعه

 ارزش باید در تولید به کار برد.

 های مختلفداری در برداشتمنشأ سرمایه

معانی مختلفی که از آنها یاد شد، همه تاثیر مهمی بر تحقیقات تاریخی 

ها با یکدیگر مشابه هستند، با این همه اند. اگرچه از بعضی جهات این برداشتگذاشته

 دارند.هر یک از آنها نظر خاصی در مورد منشأ و رشد سرمایه داری ارائه می
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داری باشد، منشأ سرمایهری تولید برای بازار میداآن عده که عقیده دارند سرمایه

دانند. به قرون وسطی می« اقتصاد طبیعی»را در گسترش معامالت بازرگانی در افق 

داری نیز با گسترش بازار یا تغییر شکل ی آنها مراحل اصلی رشد سرمایهعقیده

 گذاری و کارگاه بازرگانی مطابقت دارند.سرمایه

ی وبر داری بود. به عقیدهر و زومبارت بررسی منشأ سرمایههدف اصلی مطالعات وب

مختص خود را دارد، و این روح شامل برخوردهای « روح»زومبارت هر عصر تاریخی 

ی بخشد. طبق نظریهای است که به هر عصر ویژگی خاص خود را میشناسانهروان

شناسانه های روانداری دگرگونی در گرایشتکامل اقتصادی آنها منشأ پیدایش سرمایه

دهد. هر دو متفکر است که به قوای فکری و ذهنی اقتصادی فئودالیسم شکل می

داری ی تولید سرمایهدگرگونی قوای فکری و ذهنی را مقدم بر پیدایش شیوه

دانند. در این دگرگونی سودطلبی، کارگاه بازربگانی، کار سخت توأم با انضباط می

های اصناف در شهرها الی در روستاها و سازمانهای سنتی فئودجایگزین ارزش

گردد. در باور زومبارت این روح جدید مواضع ایستای اقتصاد را به گرداب فعالیت می

داری در کشاند. از طرف دیگر، ماکس وبر عقیده دارد که منشأ سرمایهسودآور می

الیت سودآور ی اخالقی جدید اقتصادی است. این اخالق موانع سنتی در راه فعفلسفه

دارد و در عین حال کار سخت و اقتصادی آزاد و به دست آوردن سود را از میان برمی

 کند.داری الزم است، تقدیس میرا که برای توسعه تولید سرمایه

داری را در فعالیت اقتصادی یهودیان که در در ابتدا زومبارت منشأ روح سرمایه

کرد، که فعالیت سودآور را تقبیح میی اخالقی کلیسای قرون وسطی قید فلسفه

ی گرایش فکری جدید به وجود آمد و به دانست. به این طریق جرقهمینبودند، 

داری انجامید. بعدها زومبارت این نظریه را یکجانبه خواند و در عوض هپیدایش سرمای

زندگی « روح»و « روح کارگاهی»داری را در عوامل مختلفی که منشأ سرمایه

 اند، جستجو کرد.بورژوازی را برانگیخته

داری را در نهضت اصالح مذهب ی اخالقی سرمایهماکس وبر منشأ فلسفه

(Reformationمی )طبق نظر وبر نهضت اصالح مذهب و آموزش لوتردانست . 

(Luther( و کالوین )Calvin شرکت در فعالیت اقتصادی و زندگی اقتصادی )
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هایی گشت که در خصوصی را رواج داد. این گرایش فکری جدید موجود انسان

ای داشتند. اثر اقتصادی این گاریش زندگی سادههای اقتصادی موفق بوده، فعالیت

گرایی افزایش تولید، بازرگانی و تراکم سرمایه بود. بدین طریق پروتستانفکری 

(Protestanismو مخصوصا پیورتیان )( گراییPuritanism« )داری را سرمایه« روح

ی نهضت اصالح مذهب به وجود آورد. دگرگونی در قوای ذهنی اقتصادی که نتیجه

گرایی یکی از ( پروتستانethosداری منجر شد. عادات و رسوم )بود، به سرمایه

 داری را آفرید.سرمایه« روح»های عقالنی کردن زندگی بود که سرچشمه

( از تکامل realismگرایی )های وبر و زومبارت با مسلک واقعمغایرت نظریه

داری واضح است، با این ی سرمایهاجتماعی و مخصوصا تعبیر آن از منشأ و توسعه

ای که زومبارت و وبرر به روشن ساختن آنها کمک یحال برخی از مسائل تاریخ

ی صاحب گرایانه نیز تبیین شده است. به گفتهی اینگونه تعابیر واقعاند، به وسیلهکرده

المللی فئودالیسم کلیسای کاتولیک روم بود قبل از مرکز بین»نظری از این مسلک 

مقدس باید از بین می اینکه فئودالیسم مورد حمله قرار گیرد این سازمان مرکزی 

رفت. اولین جنگ را نهضت اصالح در آلمان، به وجود آورد. اما در جایی که لوتر 

پرواترین بورژوازی این شکست خورد، کالوین پیروز شد. کیش کالوین مناسب بی

(ی او تعبیر مذهبی این حقیقت بود که predestinationزمان بود. آیین قضا )

ازرگانی رقابت به فعالیت انسان یا هوش او بستگی پیروزی و شکست در دنیای ب

وابسته است. قانون اساسی نداشته، به اوضاع و احوالی که تحت اختیار او نیست، 

 دومین گراییکالوین در …خواه بودکلیسای کالوین کامال دموکراتیک و جمهور

 اتفاق انانگلست در انقالب این. یافت رفته و شسته را خود آیین بورژوازی انقالب

 اولیه انقالبی بورژوازی ایدئولوژی را گراییکالوین نظر صاحب این ترتیب بدین «.افتاد

گرای پروتستان»دانست. در جایی دیگر متفکر بزرگی از این مکتب عقیده دارد که یم

ها به روزهای کار های سنتی، و تبدیل این جشنی از بین بردن تمام جشنبه وسیله

 «داری بازی کرد.ر تکوین سرمایهعادی نقش مهمی د

کند، در حقیقت ی آن صحبت میقوای فکری و ذهنی اقتصادی که وبر درباره

کشی و اسراف فئودالی، کلیسا، امیران و وران برعلیه بهرهروح سرکشی پیشه

روح هوشیاری، کار سخت اقتصادی و تراکم تولیدی بود. خواران بود. این روح، نزول
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اخالقی در توسعه  -این روح مذهبی»خود ظاهر نشدند؛ فکری خودبههای این گرایش

ی شود، بلکه در شرایط زندهو تکامل خود به خودی مذهب و اخالق ظاهر نمی

ی این را داشتند که حکومت ور و صنعتکار که قدرت و ارادهی پیشهی نوخاستهطبقه

، سیاسی و اخالقی را به ی اقتصادیزادگان فئودالی و وابستگان آنها در حوزهنجیب

ی صنعتی از گرایش فکری خرده آنگاه سرمایه.« [6] آیدلرزه درآوردند، به وجود می

این »تولیدکنندگان به انضباط استفاده کرد. « عادت دادن»بورژوازی فقیر برای 

ی تراکم ی خرده بورژوا برخاستند انگیزهدارانی که از طبقهها در میان سرمایهگرایش

بود. پارسایی کالوین گرایی به قوای فکری و ذهنی گذاری در صناع سرمایه و سرمایه

 «[7] اقتصادی از طریق تایید مذهبی کمک کرد

( زومبارت و وبر وجود دارد این است idealistاشکالی که در مفهوم انگارگرای )

دار است، سرمایه« روح»داری به عنوان یک شکل اقتصادی مخلوق که اگنر سرمایه

داری تعیین گردد. ن مبدأ سرمایهدار باید خود معلوم شود تا بعد از آمنشأ روح سرمایه

وبر و زومبارت به این امر عنایتی ندارند که این قوای فکری و ذهنی اقتصادی خود 

ی محصول شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی است. این گرایش قسمتی از زمینه

داری ی تکامل سرمایههای اولیهداری را آسان کرد. در دورانتاریخی است که سرمایه

ها در چهارچوب اقتصادی قسمتی از حیات ذهنی انسان -های اخالقیایشاین گر

 ساخت اجتماعی نوخاسته گردید.

انسان »ی وبر و زومبات با انگار ی نظریهشناسانهی روشاز طرف دیگر رابطه

قابل توجه است. طبق این انگار که در کار بعضی از اقتصاددانان کالسیک « اقتصادی

است که دائما برای به « طبیعت بشری»ی یک تصادی نتیجهآمده است، قوانین اق

اقتصادی  -کوشد. و نه منتج از شرایط تاریخیحداکثر رساندن درآمد و ثروت می

ی جهانی پیدا کرد، نقش گرای جنبهشناسی فایدهخاص. این انگار که توسط روان

اعصا مختلف « روح»گرایی در اقتصاد سیاسی داشته است. اساسی در تحول روند ذهن

انسان »های اقتصادی چیزی جز انگار نظام« قوای فکری و ذهنی»اقتصادی با 

 نیست.« اقتصادی

https://pecritique.com/2018/09/10/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/#_ftn6
https://pecritique.com/2018/09/10/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/#_ftn7


 فرهاد نعمانی 396 

انسان »( و ideal Feudal Manانگاری )« انسان فئودال»وبر به ایجاد 

دهد یازد، اما نشان نمی( دست میideal Capitalist Man) [8]انگاری« دارسرمایه

گونه ند. به همانتحول پیدا می «دارانسان سرمایه»چگونه به « انسان فئودال»که این 

گیرد، از طبیعت تغییرناپذیر بشری نشات می« انسان اقتصادی»که اصول رفتار 

نیز اصول رفتار خود را از روح عصر اقتصادی « دارانسان سرمایه»و « انسان فئودال»

کنند. در هر دو مورد قوانین اقتصادی مبتنی بر مفهوم انتزاعی قوای مربوطه کسب می

باشند، و نه براساس ساخت مشخص تاریخی روابط اقتصادی هنی و فکری انسان میذ

شناسی کار وبر زومبارت مانند تعبیرهای ها. بدین ترتیب از نظر روشبین انسان

باشد که اقتصاد سیاسی را های جدید میها و کالسیکاقتصاد سیاسی کالسیک

 نند.کهای غیرتاریخی انتزاعی بنا میبراساس ساختمان

داری براساس جدایی تولیدکننده از وسایل تولید از نظر موریس داب منشأ سرمایه

باشد. در دار میخود، و در نتیجه تمرکز این وسایل تولیدی در دست طبقه سرمایه

ی دیگری است که از وسایل تولید جدا داری در پیدایش طبقهضمن منشأ سرمایه

گری جز فروش نیروی کار خود ندارد. هر یک شده است و برای زندگی منبع درآمد دی

دار داری و در عین حال خصایص اساسی نظام سرمایهاز این موارد منشأ سرمایه

 [9] هستند.
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چه که امروز به عنوان علم اقتصاد یا اقتصادشناسی در جوامع غربی و نیز آن

ای است. نگاهی به نشریات تخصصی بسیار حرفهشود، تدریس می« جهان سوم»

ها و ز معادالت ریاضی، دادهسازد. انبوهی ای این مطلب میاقتصاد ما را متوجه

محاسبات آماری و تجریدات دیگر ادبیات اقتصادی را فراگرفته است. الگوهای 

های فرضی گوناگون به دور از ( و ساختمانhypothesesها )اقتصادی سراسر گمانه

(ی اجتماعی چنین از disciplineواقعیات است. و به هنگامی که این رشته )

نده، جوابگوی مسائل آن نباشد، جا دارد که فرضیات و چارچوب واقعیات جامعه دور ما

ی آن را مورد تأمل قرار دهیم. در حقیقت این چیزی است که بعضی از شناسانهجهان

حق علم اقتصاد را در شکل اند و بهی غرب امروز بدان پی بردهاقتصاددانان جامعه

چیزهایی که تبیین اند. بسیاری از آن موجود آن درخور سؤال قرار داده

(explanationاقتصادی به نظر می )ای است رسد، در واقع فقط تمرینات تفکرمآبانه

ی تمایالت شخصی که به جای حل و جواب به احتیاجات جامعه، ارضاکننده

باشد. کسب اعتبار و نگهداری آن ای از همکاران و شاگردان وی میاقتصاددان و عده

ی نسبی وی بر ریاضیات است تا از این راه بتواند احاطه برای اقتصاددانان منوط به

عقاید خود را به لباس تمثیالت ریاضی درآورد. البته مقصود این نیست که از 

توان در علم اقتصاد استفاده کرد، بلکه غرض این است که بسیاری از ریاضیات نمی

 است.مباحث اقتصادی صرفًا حل معادالت چندمجهولی و مانند اینها شده 

امروزه میان اقتصاددانان بر سر این مسائل بحث و جدل به وجود آمده است؛ با 

ها از قدیم وجود داشته است. برای مثال به تعریف اقتصاد اینکه بسیاری از این بحث

« اقتصادشناسی»چه که اقتصاددانان غربی به آن توجه کنیم. یک قرن پیش آن

(economiesمی ) اقتصاد سیاسی»گویند» (political economy نامیده )

( نیست. اگر به تعریف اقتصاددانان semanticsشد. اختالف فقط جدال لفظی )می

کالسیک فرانسه و انگلیس از اقتصاد سیاسی نظر افکنده شود، مالحظه خواهد شد که 

ی قوانین اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع کاالها ها اقتصاد سیاسی را مطالعهآن

ها با یکدیگر به های اجتماعی و روابط آنی گروهند. با این ترتیب مطالعهدانستمی

ای اقتصاد های پایهشد. اما امروزه چنین تعریفی را در کتاباقتصاددانان مربوط می
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( در کتاب معروف خود به نام اقتصاد P. Samuelsonتوان دید. پل ساموئلسن )نمی

هایی است که اقتصاد عبارت از بررسی روشعلم »کند: این علم را چنین تعریف می

ی پول برای به کار بردن منابع کمیاب تولید به منظور بشر به وسیله یا بدون وسیله

تولید کاالها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کاالها و خدمات بین افراد 

[ لیونل 1«]کند.ها در جامعه به منظور مصرف در حال و آینده انتخاب میو گروه

بحثی درباره طبیعت و معنای علم »( در کتاب معروف خود L. Robbinsرابینز )

 An Essay on the Nature and Significance of Economic« )اقتصاد

Science علم اقتصاد را از نظر توجه به روش و رفتار و عمل آدمی تعریف و توجیه )

ی پاسخی که به ود اقتصاد را مطالعههای خکند. اغلب اقتصاددانان نیز در کتابمی

دانند. بدین ترتیب شود، میتأمین احتیاجات بشر به کمک منابع محدود داده می

گرایی ی ذهنی ارزش و نهاییی علم اقتصاد که برپایهی مطالعهحوزه

(marginalism بنا شده، الاقل در قرن بیستم، محدودتر از گذشته است. امروزه )

پردازند. وقتی که اقتصاددانی با می« آزاد»به تحلیل تعادل در بازار  اقتصاددانان فقط

( را general equilibriumاستفاده از معادالت ریاضی الگوهای تعادل کلی )

ای شدن خیلی زیاد وی و ای از حرفهی محض بیشتری بخشید، این امر نشانهجنبه

ی جوامع غربی که ه گزیدهباال بودن سطح دانش اقتصادی اوست. البته برای آن گرو

باشند، این پویشی نفع میهای سهامی عظیم کشورهای غربی ذیدر مالکیت شرکت

بخش است، چراکه در محافل آکادمیک دیگر توجه روی مسائلی نیست که رضایت

ای در قرن نوزدهم بوده است. امروزه مورد تأکید پیشکسوتان این اقتصاددانان حرفه

ی مسائل مربوط به طبقات و قدرت را در خارج انشگاهی مطالعهدیگر اقتصادشناسان د

دانند. گونه مسائل را در قلمرو علوم سیاسی مینگرند. و اینی علمی خود میحوزه

عنوان جزئی از هستی و در آغوش مادر خود، یعنی طبیعت، ی انسان بهمطالعه

نسان، به جهت بقا، ترین فعالیت ای اساسیسازد که مطالعهپژوهشگر را مجاب می

ی ماجرا باشد. تواند همهیعنی فعالیت اقتصادی در چنین شکل تجریدی نمی

ها، یعنی این سؤال را که چگونه موقعیت حاضر ترین سؤالمجبوریم یکی از اصولی

 گاه به جواب دادن آن همت گماریم.فراهم آمد، مطرح سازیم و آن
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 ی اقتصاد سیاسی و اقتصادشناسینامهشجره

( از زمان یونان باستان مورد استفاده بوده economy« )اقتصاد»ی اصوالً کلمه

شده، قواعد و اصول مدیریت خانواده بوده است. است. معنایی که از آن مستفاد می

به معنی  nomesبه معنی خانه،  oikosاکونومی )اقتصاد( متشکل از کلمه یونانی 

جا ناشی شده که در یونان صطالح ظاهراً از آنقانون و نظم است. علت استفاده از این ا

معموال اغلب احتیاجات خانواده باستان خانوارمرکز فعالیت معیشتی و اقتصادی بوده، 

 گردیده است.ی آن تأمین میبه وسیله

ی مونکرتیین اصطالح اقتصاد سیاسی برای اولین بار به وسیله

(Montchretienدر اوایل قرن هفدهم به کار گرف ) ته شده است. البته در این زمان

اقتصاد دولتی )مالیه( مورد توجه مونکرتیین بود، ولی بعدها اقتصاددانان معنای 

 تر این اصطالح را مورد استفاده قرار دادند.پرشمول

در انگلستان  1767یحتمل که اصطالح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در سال 

« تحقیقی در اصول اقتصاد سیاسی»تاب ( در کJ. Steuartتوسط جیمز استوارت )

(Inquiry into the Principles of Political Economy به کار برده شده )

ای از متفکرین این رشته به جای به کار بردن اقتصاد سیاسی از باشد. البته پاره

( یعنی نقدی critique of political economy« )نقد اقتصاد سیاسی»اصطالح 

(ی که معروف به اقتصاد سیاسی کالسیک است، استفاده doctrineبر آیین )

 اند.کرده

( کتاب خود به نام اصول علم A. Marshallپس از این که آلفرد مارشال )

( بین ecomomics« )اقتصادشناسی»اصطالح  منتشر کرد، 1890اقتصاد را در سال 

ر ضمن باید متذکر اقتصاددانان در کشورهای انگلیسی زبان رواج روزافزون یافت. د

 subjectiveگذاران اقتصادشناسی ذهنی )شد که پیش از آلفرد مارشال پایه

economicsمثل جه )( ونزS. Jevons از اصطالح اقتصاد سیاسی استفاده )

 کردند.می

زبان رواج چندانی ندارد. در امروزه، اصطالح اقتصاد سیاسی در کشورهای انگلسی

برند، غالبًا همان معنای اقتصاد د سیاسی را به کار میجا هم که اصطالح اقتصاآن
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مناسبت زبان را از آن منظور دارند. به طور نمونه بیسیاسی در کشورهای انگلیسی

شوند، تعریف ای علم اقتصاد مواجه میهای پایهنخواهد بود پژوهندگانی که با کتاب

« اقتصاد سیاسی»ها را با تعریف مندرج در این گونه کتاب« اقتصادشناسی»

( قیاس کنند و ارتباط هر یک از این تعاریف را با واقعیات به O. Langeاسکارالنگه )

ای از روند تکوین علم چارچوب ارزیابی کشند. اما پیش از آن الزم است که خالصه

گرای و مکتب تاریخی از درون اقتصاد سیاسی و جریان برچیدگی اقتصاد اقتصاد ذهن

 ای ارائه گردد.اددانان حرفهسیاسی توسط اقتص

 های مختلف از آناقتصاد سیاسی و برداشت

 economicای که پس از این خواهد آمد، پویش اقتصادی )اسکار النگه در مقاله

processداند. ( را پویش اجتماعی تولید و توزیع جهت ارضای احتیاجات بشر می

افراد بشر که در طول این مطابق این نظر در اقتصاد سیاسی روابط اقتصادی بین 

گردد و ارتباطی که ین این روابط پویش )روابط تولیدی و روابط توزیعی( پدیدار می

ی متقابل بشر و طبیعت در پویش اجتماعی که منجر به تکامل وجود دارد و نیز رابطه

ی این نوع تفسیر از شود. برپایهگردد، مطالعه مینیروهای تولیدی اجتماعی بشر می

( یعنی economic laws« )قوانین اقتصادی»شود که صاد سیاسی اظهار میاقت

معهذا مستقل از باشد، ی فعالیت آگاهانه و با مقصود بشر میقوانینی که اگرچه نتیجه

در شرایط اجتماعی خاصی عملی « قوانین»گونه اراده و شعور اوست، وجود دارند. این

قتصاد سیاسی شامل این باور هم هست که هستند. ضمناً چنین برخوردی با موضوع ا

در یک مرحله از تکامل تاریخی جوامع ممکن است که بشر روابط اقتصادی محیط بر 

های اقتصادی را حذف نماید و ی غیر ارادی پویشزندگی خود را دگرگون کرده، جنبه

های دارد ـ در خدمت هدفطور که این برداشت اظهار میها را به نحو مؤثری ـ آنآن

 ی بشر درآورد.آگاهانه

مسلماً این برداشت تنها شکل منظم در روند اقتصادی نیست. برخوردهای دیگری 

( subjectivistگرای )تر دو برخورد ذهنها از همه مهمهم وجود دارد که از میان آن

ی برخورد نکات مشابهی با ( است. در این دو نحوهhistoricalو مکتب تاریخی )

مکتبان او وجود دارد. سبب آن است که این سه رد اسکار النگه و همی برخونحوه
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[ که در طی قرن هیجدهم و اوایل قرن 2ی برخورد از اقتصاد سیاسی کالسیک]نحوه

 اند.نوزدهم دچار تحول گردید، نشات گرفته

ی اقتصاد سیاسی مکتبان او برپایهاقتصاد سیاسی موردنظر اسکار النگه و هم

دهد. ها را مورد استفاده قرار میی دستاوردهای آنو چکیدهده است، کالسیک بنا ش

اما در عین حال برخورد این مکتب با اقتصاد سیاسی کالسیک انتقادی است زیرا که 

ی تاریخی خاصی از تحول جامعه و ماهیت تاریخی بر ارتباط اقتصاد سیاسی با مرحله

ی متأخری در گرایان حلقهمکتب ذهنورزد. مقوالت اقتصادی و قوانین آن تأکید می

باشد. این مکتب تنها به میتکامل فکری که از اقتصاد کالسیک نشأت گرفته است، 

های ی معدودی از عوامل اقتصاد سیاسی کالسیک که مربوط به برخی از جنبهمطالعه

های تاریخی گردند، پرداخته، به جنبه( میprocess of exchangeپویش مبادله )

ورزد. مکتب تاریخی نیز در ابتدا با انتقاد از اقتصاد بط اقتصادی عنایتی نمیروا

ی تاریخی مقوالت توجهی این مکتب به خصیصهسیاسی کالسیک به خاطر بی

اقتصادی، گسترش یافت. اما انتقاد این مکتب یا به انکار وجود قوانین اقتصادی 

 ذهنی گرایش از که شدهمی دعاا که اقتصادی انجامیده، با به وجود آمدن قوانین 

(mental attitudeای که از خصایص تاریخ جوامع می) ،باشد، سرچشمه گرفته است

کشیده شده. به عبارت دیگر، انتقاد مکتب تاریخی یا منجر به انکار وجود قوانین 

اقتصادی شده است، و یا منشاء تشکیل قوانین اقتصادی را در گرایش ذهنی که از 

[ بدین ترتیب به زعم مکتب 3داند.]ی خاص تاریخ است، میدورهخصوصیات یک 

شد، دیگر روابط مخالف آن وقتی که گرایش ذهنی منبع تشکیل قوانین اقتصاد می

های نیروهای عامل در تولید که موردنظر اسکار النگه و عینی اجتماعی و ویژگی

 توانند باشند.مکتبان اوست، موجد قوانین اقتصادی نمیهم

 «اقتصاد عامیانه»گرای و ذهنتب مک

ی پویش اقتصادی را از تحلیل روابط موجود در گرایان مطالعهجا که ذهناز آن

تولید، یعنی از پایه و اساس اقتصاد سیاسی کالسیک، مخصوصاً از اقتصاد سیاسی 

« اقتصاد عامیانه»مکتبان اسکار النگه اقتصاد آنها را سازند، همریکاردو، جدا می
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(vulgar economyمی )[.در 4نامند ]«این باور وجود دارد که « اقتصاد عامیانه

پیدایش روابط اقتصادی بین افراد بشر در پویش مبادله است و نه در پویش اجتماعی 

ی اجتماعی ی اقتصادشناسان این مکتب پویش اقتصادی یک رابطهتولید. به عقیده

ها پویش اقتصادی را آید، نیست. آنمی که بین افراد بشر در پویش کارکردن به وجود

از نظرگاه خاصی، مثال فرد کارفرمایی که در بازار به خرید و فروش کاال مشغول است، 

ی ذهنی خریدار یا ها رابطهی مورد توجه آنترین مسئلهنگرند. در حقیقت مهممی

ای متعلق گرفروشنده با کاالی خریداری شده یا فروخته شده است. اقتصاددانان ذهن

ی روابط عینی اجتماعی که در پویش تولید ظاهر به این مکتب به جای مطالعه

شوند، توجه خویش را معطوف به برخوردهای ذهنی خود با اشیایی که احتیاجات می

سازند. این نکته مطمح نظر آنها نیست که در پس روابط کنند، میاو را برآورده می

ای بین تولیدکندگان مختلف وجود دارد. این نوع روابط نهانیخریدار و فروشنده، 

( و ویلیام K. Mengerبرداشت در اواخر قرن نوزدهم میالدی توسط کارل منگر )

( به حد اعالی خود رسید. البته باید متذکر شد که W. S. Jevonsونز )استانلی جه

ی ایی به رابطهکرد و چندان اعتنبر پویش مبادله تأکید می« اقتصاد عامیانه»در ابتدا 

ای آلفرد مارشال و ذهنی انسان با اشیا نداشت. و این همان برداشتی است که تا اندازه

گرایان لئون والراس از مسئله دارند. این دو نفر اگرچه روی هم رفته جزء مکتب ذهن

نزدیک است تا به « عامیانه»هستند، با این همه عقایدشان به اقتصاددانان معروف به 

 ونز و منگر.یانی مثل جهگراذهن

 گرایان ی ذهنموضوع اقتصاد سیاسی بنا به نظریه

فرضیات تقریباً مشخصی که در اقتصاد سیاسی کالسیک وجود دارند، آن است که 

( گرایش به حداکثر کردن درآمد gainful activities[ )5های سودآور]فعالیت

ی اصلی پویش تولید انگیزه و نیز این که مخصوصاً حداکثرکردن سودپولی دارند، 

های سودآور انسان تابع منافع شخصی خویش است، بدین معنی که است. در فعالیت

 [6باشد.]هدف وی به دست آوردن بیشترین ثروت ممکن می

پول گرایش به  -ی کاالای که در یک نظام تولید کاالیی و مبادلهچنین فرضیه

ه صورت یک اصل کلی حاکم بر تمام کند، بعدا بحداکثرکردن سود را تصدیق می
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انسان »های اقتصادی بشر درآمد. این خود باعث به وجود آمدن مفهوم فعالیت

( که رفتارش کاماًل مبتنی بر اصل حداکثر کردن economic man« )اقتصادی

 ( بود، گردید.economic advantageمنفعت اقتصادی )

گسترش اصل حداکثر کردن ( utilitarianگرای )در آیین روانشناسی فایده

به نحو مشخصی ارائه « منافع اقتصادی»درآمد پولی به حداکثر کردن تمامی 

( دوری کند و به painگردد. براساس این آیین بشر خواهان آن است که از درد )می

( دست یابد. در هر موقعیت مشخصی انسان طالب آن است که لذت pleasureلذت )

« اقتصاد عامیانه»برسد. بسیاری از اقتصاددانانی که مکتب  به حداکثر و درد به حداقل

 رو این نظریه شدند.دنباله کردند،را اختیار می

( عرضه شد و J. Benthamاین نظریه برای نخستین بار توسط جرمی بنتم )

جیمز استوارت میل هم از او پیروی نمود )ریکاردو هم تحت تاثیر این نظریه بوده 

 ای است.ونز دربردارنده چنین نظریهگرای جهاهیم ذهناست(. باالخره مف

ی کردارهای اقتصادی مشتمل بر به حداکثر رساندن لذت ونز همهی جهبه عقیده

از طریق تصاحب کاالها در مقابل دردی است که مربوط به کوشش در به دست 

درد، و ی لذت و ونز علم اقتصاد یعنی محاسبهباشد. به قول جهآوردن آن کاال می

ی اقتصادی است. موضوع علم اقتصاد به لذت و درد هدف نهایی هر نوع محاسبه

ی انسان با ونز تأکید را روی تحلیل رابطهحداکثر رساندن لذت است. با این ترتیب جه

ی که علم اقتصاد مطالعهگذارد. خالصه آنکند، میاشیایی که احتیاجاتش را ارضا می

ی علم اقتصاد، هدف از آن به ر یکی از اصول پذیرفته شدهگردد که بنا برفتاری می

 حداکثر رساندن لذت ناشی از تصاحب کاالهاست.

شود که چندان ربطی با برمبنای اصل اقتصاد تعبیر دیگری نیز از رفتار انسان می

گردد. و بیشتر به اقتصاد سیاسی کالسیک مربوط میگرای ندارد، شناسی فایدهروان

شود که انسان برای به حداکثر رساندن درآمد پولی خود ر چنین فرض میدر این تعبی

به کند. مطالب این تعبیر که مورد توجه سنیور و جان استوارت میل بوده، تالش می

ی جان استوارت میل شود. به گفتهحداکثر رساندن درآمد پولی جایگزین لذت می

ی انسان پرداخته، مطالعه ی فعالیتی یک جنبهاقتصاد سیاسی فقط به مطالعه
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های کند. فعالیت انسان هدفهای دیگر آن را به دیگر علوم اجتماعی واگذار میجنبه

مختلف دارد که یکی از آنها تحصیل ثروت است، و به حداکثر رساندن آن نه تنها 

ی جان استوارت های فعالیت انسان است. به عقیدهحقیقت دارد، بلکه یکی از جنبه

اد سیاسی فقط رفتار بشر را از نظر تحصیل و مصرف ثروت مطالعه میل اقتص

 [7کند.]می

گرایان اقتصاد سیاسی یکی است. در تصور ذهنی دو تعبیری که ذکر شد، نتیجه

ی روابط اجتماعی که در پویش تولید و توزیع به وجود دیگر به بررسی و مطالعه

ای نیست آن اقتصاد سیاسیی، دیگر پردازد. طبق نظر آنها اقتصاد سیاسآید، نمیمی

پرداخت. از این ها میی روابط بین انسانکه در باور اقتصاددانان کالسیک به مطالعه

« اقتصاد عامیانه»( در market exchangeی بازاری )ی مبادلهدیدگاه حتی مطالعه

وع گرایان موضتوان موضوع اقتصاد سیاسی به حساب آورد. در باور ذهنرا هم نمی

کند، یعنی ی انسان با اشیایی است که نیازهای او را ارضا میاقتصاد سیاسی رابطه

شود. رفتار انسان کاالهایی که تصرف و مالکیت آنها موجب لذت یا تشکیل ثروت می

از طریق یک اصل اقتصاید که بر آن حاکم است، یعنی به حداکثر رساندن آن چیزی 

شود. و این مطلوبیت با گویند، تعیین میمی( utilityاست که به آن مطلوبیت )

رسد. بدین ترتیب ( به حداکثر میmarginal calculusاستفاده از حساب نهایی )

ی مطلوبیت گرایان )و نه محتوای آن( در اقتصاد سیاسی محاسبهی ذهنروش مطالعه

 گویند.( هم میmarginalistsنهایی بوده، به همین دلیل به آنها نهاییون )

ونز، منگر، بوم باورک شود. در کارهای جهو گونه تعبیر از مفهوم مطلوبیت مید

(Bohm- Bawerkو مارشال تعبیری لذت )( گرایhedonistic از مطلوبیت مورد )

گیرد. برداشت این عده از گرای سرچشمه میشناسی فایدهقبول است که از روان

[ 10«]رفاه»(، satisfaction[ )9«]رضایت»[، 8«]لذت»مطلوبیت در اشکال 

(welfareو غیره روان ،)توان شناسانه است. تعبیر دیگر از مفهوم مطلوبیت را می

ی فعلیت ( خواند. طبق این تعبیر مطلوبیت درجهpraxiologicalشناسانه )عمل

دادن به هدف فعالیت اقتصادی به صورتی که مستقل از طبیعت آن هدف باشد، در 

( Landryباور چنین مفسرانی که در رأس آن باید از الندری ) شود. درنظر گرفته می

( نام برد، مهم این نیست که هدف به دست آوردن لذت به Aftalionو آفتالیون )
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ی آن، یا درآمد پولی، یا قدرت سیاسی و غیره باشد. طبیعت هدف شناسانهمعنی روان

آنها را نهاییون جدید  توانی این عده معتقدین که میمورد توجه نیست. به عقیده

ی فعلیت بخشیدن به توان از طریق درجهنامید، هدف و غایت فعالیت اقتصادی را می

تر، نهاییون جدید سعی ( درک کرد. به عبارت سادهmagnitudeیک مقدار )

ای شناسی آن جدا ساخته، نظریهی مطلوبیت نهایی را از مبنای روانکنند نظریهمی

گذاری کنند. قتصادی را که در هر زمان و مکانی صادق باشد، پایهی اکامل از محاسبه

برخالف نهاییون قدیمی که تمایل درونی اشخاص برای به دست آوردن کاال را در 

گنجانیدند، نهاییون جدید به جای اصطالح مطلوبیت، اصطالح رجحان مطلوبیت می

(preferenceرا به کار می )( گیرند و انتخابchoiceرا ج ) انشین تمایل شخص

 [11سازند.]می

شود، و شناسانه هم کنار گذاشته میگرایی مسائل روانبدین ترتیب در روند ذهن

( برای حداکثر کردن logic of rational choice« )منطق انتخاب عقالنی»به 

شود تا به این نظریه در هر زمان و مکان اعتبار بخشیده رجحان روی آورده می

 [12شود.]

شناسی از نظر حداکثر کردن رجحان شامل حداکثر کردن ه مفهوم عملامروز

های سودآور )که حداکثرکردن سود به وسیله یک بنگاه را نیز درآمد پولی در فعالیت

های خانوار شود( و همچنین حداکثر کردن مطلوبیت در فعالیتشامل می

نقاد اصل حداکثر کردن [ فعالیت سودآور و فعالیت خانوار هر دو تابع یا م13شود.]می

 باشند.آید، میرجحان که از طریق استفاده از تحلیل نهایی به دست می

 شناسیگرای از نظر تبدیل اقتصاد سیاسی به بخشی از عملگرایش برداشت ذهن

ی انسان با اشیایی که نیازهای او را ارضا تا زمانی که علم اقتصاد به رابطه

شد، الاقل های اقتصادی دانسته میکار هدف فعالیتشد، و این کردند، مربوط میمی

ی این علم وجود داشت، اما تبدیل اقتصاد ی معینی برای بررسی و مطالعهحوزه

های علم شناسی )علم رفتار عقالنی(، اقتصاد به صورت علمی سیاسی به یکی از رشته

( magnitudeدرآمده که به رفتار عقالنی از نظر حداکثر کردن هر چیز مقداری )
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شود. جان استوارت میل عقیده داشت که اقتصاد سیاسی به فعالیت بشر در مربوط می

ی خاص آن ی خاص از فعالیت وی مربوط نشده، بلکه فقط به یک جنبهیک حوزه

گرای این باور وجود دارد که ی ذهنگردد. حال در برداشت تکامل یافتهمربوط می

ت عقالنی بشر، فعالیتی که برمبنای اصل ی خاص فعالیاقتصاد سیاسی یک جنبه

 [14]دهد.اقتصادی استوار است، را مورد نظر قرار می

ی بین ی رفتار بشر از نظر رابطهبدین ترتیب علم اقتصاد به بررسی و مطالعه

های مختلف از آنها امکانپذیر است، مبدل ها و منابع کمیاب که استفادههدف

علم اقتصاد علم استفاده از منابع محدود است، که به  گردد. برمبنای این برداشت،می

کند. اقتصاد های منتخب انسان را تضمین میی فعلیت هدفحداکثر رساندن درجه

ی این شناسی تبدیل شده است. در نتیجهای از عملسیاسی بدین ترتیب به شعبه

های دیده( نیست که پempiricalتغییر و تبدیل اقتصاد سیاسی دیگر علمی تجربی )

گردد که در مبدل می« منطق انتخاب»واقعی را بررسی نماید. اقتصاد سیاسی به یک 

( axiomsهای )( با اصل موضوعهtheoremsآن تنها مالک حقیقت مطابقت قضایا )

ای دیگر نیازی به «اقتصاد سیاسی»باشد. قضایای یک چنین به کار برده شده، می

ای بدان نیاز هست، «اقتصاد سیاسی»در چنین چه بررسی تجربی حقیقت ندارد. آن

این است که نشان داده شود آیا یک طرز عمل و رویه طبق اصول اقتصادی هست یا 

( پا را از این Von Misesگرای مانند فون مایزز )نه. حتی بعضی از اقتصاددانان ذهن

، موضوع آن شناسی باشدای از عملفراتر نهاده، باور دارند که اگر علم اقتصاد شعبه

( و a prioriمعرفت بر قوانین فعالیت واقعی بشر آنچنان که شکلی پیشین )

خواهد گردید، به طوری که تحقق آن از راه تجربه ضرورت غیرتجربی داشته باشد، 

تواند به عنوان یک پیشین به کار ندارد. دلیل آنها نیز این است که اصل عقالنیت می

 [15گرفته شود.]

 ی ارزش مسئله گرایان وذهن

ی بشر به وجود آمد، ( در جامعهcommodityاز قدیم، یعنی هنگامی که کاال )

ی یک کاال چیست و چگونه این مسئله برای بشر پیش آمده است که ارزش مبادله

ی متفکران مختلف وگو چه در غرب و چه در شرق به وسیلهشود. این گفتتعیین می
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داشته، ی آنها روا میات ارزشی حیات ذهنی در زمانهمطرح گردیده؛ تا انجا که مقتضی

 اند.دانستهکاررا به عنوان تنها منبع ارزش درخور عنایت می

ی ارزش که ارائه از زمان ویلیام پتی تا عصر ریکاردو و مارکس هر نظریه

ی شروع آن چرا که نقطه( بوده است، objectiveگردیده دارای جنبه عینی )می

ی کم در حوالی هزینهی تولید یکی بود، یا دستز نظر آنها ارزش با هزینهتولید بود. ا

کرده است. اثر تقاضا بر روی ارزش، به عنوان یک متغیر مستقل، نفی تولید نوسان می

شد. با این همه زمانی که اثر تقاضا بر روی ارزش به طورغیرمستقیم مورد توجه می

ترتیب آمد. بدینتقیم از تولید به حساب میگرفت، تقاضا خود تابعی غیرمسقرار می

( ترکیبی به micro- macroی کالسیک از تصورات اقتصاد خرد و کالن )نظریه

 وجود آورد، ترکیبی که مارکس در تکمیل آن کوشید.

گرایان یا کالسیک جدید برداشت دیگری از این مسئله دارد. این مکتب ذهن

آن چنین بوده است که ارزش را  گنجد. باورمکتب کامالً در قلمرو اقتصاد خرد می

ی آنها ارزش بایست برای هر کاال به طور جداگانه تعیین کرد. به عقیدهتوان و میمی

ی تولید است. البته آلفرد مارشال سعی کرده که تابع اثر مستقل تقاضا بر هزینه

بار دیگر از ی ارزش از دو سوی، یعنی یکبار از جهت تولید، و ترکیبی بین نظریه

 به وجود آورد.« تقاضای مستقل»جهت 

( از exchange valueدر ضمن مکتب کالسیک جدید تفکیک ارزش مبادله )

داد. برعکس در اعتقاد پیروان این ( را مورد تردید قرار میuse valueارزش استفاده )

یک کاال.  مکتب ارزش مبادله اساساً تابعی است از ارزش استفاده، یا تابعی از مطلوبیت

شود، همانطور که قبال اشاره شد، مکتب گیری میاما چگونه این مطلب اندازه

توان مطلوبیت ی اساسی داشت. چگونه میرو شد که جنبهگرای با مشکلی روبهذهن

یک سیر کره را اندازه گرفت؟ اگر شخصی با یک چنین سوالی مواجه شود، یا جواب 

 برای …، و غیره«کره دوست ندارم»و یا: « ردمطلوبیت زیادی برایم دا»دهد: می

مثال چنین جواب دهد  سؤال مورد شخص که بود خواهد انگیزشگفت خیلی شنونده

دارد. جواب این سؤال برحسب کمیت، بیانی « پنج مطلوبیت»که یک سیر کره برایم 

گرای )کالسیک نخواهد بود که ناشی از عقلی سلیم باشد. پس از آن که مکتب ذهن
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ید( با چنین مشکلی مواجه شد و نتوانست ارزش استفاده را برحسب کمیت بیان جد

های مختلف احتیاجات ی خود را به صورت بیان کمی نیازها درآورد. سطحکند، نظریه

گرایان فردی به وجود آمد؛ و درست به هیمن دلیل است که این مکتب را مکتب ذهن

ی ذهنی ی ارزش آنها کامالً جنبهیهی شروع نظراند، چراکه نقطهبرچسب گذاشته

ی ه را در خصیصهی شروع در این نظریها نقطهها و مارکسیستدارد. اگر کالسیک

ی عینی بین مالکین یافتند، و ارزش مبادله را یک حلقهاجتماعی عمل مبادله می

ی گرایان( از خصیصهدانند، مکتب نهاییون )ذهن)تولیدکنندگان( کاالهای مختلف می

ی ذهنی بین فرد و شیئی فردی نیازها شروع کرده، ارزش مبادله را حلقه

 [16دانند.]می

 گرای از روابط اجتماعیی اقتصاد ذهننظریه به دورماندگی

گرایان علم اقتصاد به صورتی که دیدیم، یعنی برمبنای برداشت مکتب ذهن

ی انتقادی آن، یعنی اقتصاد شباهتی اندک با اقتصاد سیاسی کالسیک یا دنباله

ی روابط گرایان به جای مطالعهمکتبان او دارد. مکتب ذهنسیاسی اسکار النگه و هم

ی یک ها برپایه روابط انسان با اشیاء بنا شده است. و به جای مطالعهبین انسان

ی شناسی شده که در آن مطالعهای از دانش عملی خاص فعالیت بشر، رشتهرشته

ی بین ی خاص از فعالیت عقالنی انسان مطمح نظر است. با تأکید بر رابطهیک جنبه

تماس خود را با واقعیات جامعه از دست داده گرای انسان و اشیاء، علم اقتصاد ذهن

ی اقتصادی دیگر یک علم اجتماعی نیست و از مسائل است. با این ترتیب نظریه

ماند. پس علم اقتصاد دیگر یک علم تجربی نیست تا واقعی پویش اقتصادی برکنار می

وقایع ی قوانین اقتصادی حاکم بر هر حکم آن با محک واقعیت ارزیابی گردد. مطالعه

شناسی رفتار داده است. این تغییر وقتی عینی جای خود را به تنظیم اصول عمل

جای خود « اقتصاد سیاسی»شود که توجه کنیم امروزه در غرب اصطالح مشخص می

داده است. وقتی که اقتصاد سیاسی یک علم اجتماعی « اقتصادشناسی»ی را به واژه

های مطلوبیت شیا خواهد بود. در تمامی نظریهی انسان با انباشد، پس تأکید بر رابطه

ی انسان با اشیا جدا از قید هر نوع ، رابطه«منطق انتخاب»شناسی و نهایی یا عمل

گرای همیشه به سبب نیست که اقتصاددانان ذهنگردد. بیروابط اجتماعی مطالعه می
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نها کار دنبال مشهور و محبوب خود یعنی روبینسون کروزوئه و یا کشاورزی که ت

کنند. )جالب است ای دوردرست سکنی گزیده اشاره میکند و در کویر یا جزیرهمی

ی خود و وسایل کارش را آید، تجربهدانیم رابینسون کروزوئه از کجا میکه نمی

چگونه به دست آورده است!(. در چنین تعبیری که روابط اجتماعی را از علم اقتصاد 

شوند. در ( پنداشته میuniversalاقتصادی جهانی )سازند، مسلما قوانین جدا می

گرایان قوانین اقتصادی محدودیت، و ارتباطی با چهارچوب تاریخی باور ذهن

رویدادهای اجتماعی، ندارند. بنا به اعتقاد آنها قوانین اقتصادی قوانین جهانی فعالیت 

شود، و اشیا نتیجه می اند زیرا که این قوانین از برخورد تغییرناپذیر انسان بااقتصادی

شوند. در مکتب نه از روابط اجتماعی که به طور مداوم در طول زمان عوض می

ی شرایط کالسیک جدید این عقیده وجود دارد که روابط اجتماعی، که به وسیله

شوند، ممکن است بر روی شکل این قوانین تاثیر بگذارند، اما تاریخی تعیین می

 ص آنها را تغییر دهند.توانند ماهیت و خصاینمی

در قبول جهانی بودن قوانین اقتصادی )همچنین قوانین اقتصاد سیاسی( برداشت 

دهد. در باور اقتصاد گرایان ظاهرا با برداشت اقتصاد سیاسی کالسیک وفق میذهن

اند. آنها طبیعت تاریخی و »جاودانی[ »17سیاسی کالسیک قوانین اقتصادی]

گرفتند. روابط اجتماعی اربرد این قوانین را نادیده میی کمحدودیت تاریخی حوزه

داری از نظر آنها یا معرف نابالغی بشر بود و یا کامالً در بوته فراموشی ماقبل سرمایه

شناسی گرای، قوانین اقتصاد سیاسی اصول عملماند. اما در اعتقاد مکتب ذهنمی

ی انت کرده، در همهرفتارند که طریق حداکثر کردن مطلوبیت و رجحان را ضم

 [18ها یکسان خواهند بود.]ها و مکانزمان

ی انسان با شیئی، بدون در نظر گرفتن ی رابطهاگر اقتصاد سیاسی تنها به مطالعه

های روابط اجتماعی بپردازد، داستان کامل نخواهد بود. به هنگام مواجهه با پویش

اجتماعی تماس پیدا خواهد کرد. گرای الزاما با روابط ی اقتصادی ذهنعینی، نظریه

ی انسان با ی اسکار النگه خواهد دید، در اقتصاد سیاسی رابطههمانطور که در مقاله

شود. روابط اقتصادی )روابط آدمیان از لحاظ تولید و روابط اشیا و کاالها حذف نمی

شوند، و ی اشیا برقرار میها با واسطهتوزیعی بین آنها( روابطی هستند که بین انسان
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ی اساسی کنند. اما خصیصهانسان تکامل پیدا می -شیئی -ی انساندر شکل رابطه

ها است. اما موضوع اقتصاد سیاسی تأکید آن، اجتماعی بودن روابط، روابط بین انسان

ها را مطالعه باشد. تنها هنگامی که روابط اجتماعی انسانی انسان و شیئ نمیبر رابطه

ا دریافتیم، قادر به درک موضوع اقتصاد سیاسی هستیم. مکتب کردیم و اهمیت آن ر

گرای برعکس، روابط بین انسان و شیئی را مورد تأکید قرار داده، روابط بین ذهن

نگرد. آنها وقتی که مبادله را مطالعه ای که با آن دارند، میها را از نظر رابطهانسان

ی مبادله را ین مکتب اگر هم مسئلهگیرند. اکنند، روابط اجتماعی را نادیده میمی

باور دارد که روابط اجتماعی در پویش « عامیانه»مطالعه کند، مانند اقتصاددانان 

 آید و نه در تولید.مبادله به وجود می

گرای موضوع اقتصاد سیاسی را تغییر داده است و به طور خالصه مکتب ذهن

قوانین  تماعی که به مطالعهبدین ترتیب اقتصاد سیاسی را به عنوان یک علم اج

شناسد. علم اقتصاد شود، نمیاجتماعی تولید و توزیع کاالهای مادی مربوط می

ی انتخاب مطابق یک مقیاس ی مطلوبیت نهایی یا نظریهگرای در شکل نظریهذهن

(، اصل حداکثر کردن یک کمیت را، که در یک scale of preferenceرجحان )

ی های اقتصادی در همهرد استفاده است، به تمامی فعالیتداری موکارگاه سرمایه

گرای تعدادی از دهد. در ضمن اقتصاددانان ذهناجتماعی تعمیم می -شرایط تاریخی

شناسی رفتار را به عنوان قوانین اقتصادی، یعنی قوانینی که لزوما مبتنی اصول عمل

ای برای رفتار شناسانهروش سازند. اما این اصول قواعدبر حقایقی هستند، وانمود می

 کمک برای علمی ایرشته یک -دهدمی سازمان شناسیعمل موضوع –هستند که به 

 ترتیب بدین. غیره و اقتصادسنجی آمار، ریاضی، منطق، مثل سیاسی، اقتصاد به

 .داد قرار قبول مورد تواننمی سیاسی اقتصاد عنوان به را گرایانذهن ینظریه

 مکتب تاریخی
ی مکتب تاریخی با انتقاد از اقتصاد سیاسی کالسیک شروع ل و توسعهتکام

، در 1840ی در دههی هگل، شود. این مکتب در ابتدا تحت تاثیر شدید فلسفهمی

خودی ی هگل تاریخ بشر به عنوان یک پویش خودبهیابد. در فلسفهآلمان توسعه می

ی دهندهرونی نیروی حرکتشود که در آن دیالکتیک دتکامل و توسعه، تفسیر می
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این پویش است. این فلسفه باعث به وجود آمدن تفسیر تاریخی حقوق، مذهب، 

فرهنگ، هنر و غیره شد. هم مارکسیسم و هم مکتب تاریخی در اقتصاد سیاسی، 

های مختلف نخست در یک چنین فضای فلسغی پدیدار گشتند. هر یک از آنها جنبه

نتایج مختلفی به دست آوردند. مارکس و انگلس از مفهوم از آن این فلسفه را گرفته، 

ی جدیدی را به دست دادند که در گرایانهخودی دیالکتیکی، تعبیر مادهبهتکامل خود

گرایی )ماتریالیسم( دیالکتیکی به صورت پویشی که در آن نیروهای متضاد در آن ماده

گردید. این شروع تعبیر کنند، ارائه میجهان مادی عینی بر روی یکدیگر عمل می

ی تاریخی مقوالت و ای بود تا براساس آن خصیصهگرایانه از تاریخ بود. این پایهماده

قوانین اقتصادی نشان داده شود و اساس یک اقتصاد سیاسی جدید )که نقدی بر 

اقتصاد سیاسی کالسیک بود( که تکامل روابط اقتصادی را در پویش دیالکتیکی 

، بنا گذاشته شود. برعکس، مکتب تاریخی مبتنی بر انگارگرایی بیندتاریخی می

 ( هگل است.objective idealism[ )19عینی]

« روح جمعی»در علوم اجتماعی به صورت مفاهیم مختلفی از قبیل 

(collective spirit ،)«روح ملت( »the spirit of the nation و ،)« روح یک

وگو ( از این نوع انگارگرایی گفتthe spirit of a particular epoch« )عصر

ی تکامل و این باور برای برخی کسان وجود دارد که اینها نیروهای محرکهشود، می

ی برداشت تاریخی از اند. بدین ترتیب در مکتب تاریخی انگارگرایی عینی نحوهتاریخی

 دهد.اقتصاد سیاسی را تحت تاثیر قرار می

د سیاسی کالسیک ناشی از تعبیر غیرتاریخی اقتصاد انتقاد مکتب تاریخی از اقتصا

سیاسی کالسیک از قوانین اقتصادی بود. نخستین پیروان مکتب تاریخی قوانین 

ی بشر، اقتصاد سیاسی کالسیک را به دور انداخته، به این نتیجه رسیدند که در جامعه

سیاسی  برعکس طبیعت، هیچگونه ترتیب و نظمی وجود ندارد، و بنابراین اقتصاد

 تواند یک علم نظری باشد و فقط یک علم تاریخی است.نمی

قوانین ( Roscherگذاران مکتب تاریخی، مثل روشر )ای از نخستین بنیانعده

کردند، ولی برخی از آنها مثل هیلدبراند اقتصاد سیاسی را در اصل قبول می

(HildeIrandtآن قوانین را در اصل رد می )،قوانین اقتصادی  کردند و به جای آن



 

 

 یفرهاد نعمان 414

ی هیلدبراند تکامل اقتصادی از مراحل نمودند. به عقیدهها را ارائه میتکامل ملت

ی او گذرد: اقتصاد طبیعی، اقتصاد پولی، اقتصاد اعتباری. ولی در نظریهخاصی می

ای از تکامل تاریخی جوامع بندیکوششی برای تبیین و تفسیر یک چنین تقسیم

 شود.نمی

ها در و مخلوطی از مقوالت مختلف اقتصادی است و از روابط انسانهای امالک

آید. عواملی که باعث تحول یک مرحله ی خاصی از تولید صحبتی به میان نمیمرحله

شوند. عالوه بر این، گردند، نادیده گرفته میی دیگر میبه مرحله و گذر یک مرحله

ت. اقتصادی طبیعی )اقتصاد اقتصاد اعتباری فقط یک شکل خاص اقتصاد پولی اس

خودمصرفی( با تولید کاالیی که اقتصاد پولی فقط یکی از مظاهر آن است، مغایرت 

 دارد.

ی اقتصاد سیاسی با این ترتیب این اعتقاد در مکتب تاریخی وجود دارد که وظیفه

ی آنها، خیلی ساده نشان دادن تکامل تاریخی زندگی اقتصادی است؛ زیرا به عقیده

تواند عمل تغییرات و تحوالت اقتصادی و اجتماعی را به ما اریخ است که میفقط ت

 بنمایاند. از نظر آنها اقتصاد سیاسی باید به اقتصاد تاریخی تحول یابد.

پیروان بعدی مکتب تاریخی نیز در حقیقت خود را با اقتصاد تاریخی مربوط 

آوری مقداری مطالب معدانستند تا اقتصاد سیاسی. کمک اساسی این مکتب نیز جمی

آوری این گونه ی اقتصاد بود. اما اصول راهنمایی جمعمختلف و باارزش تاریخی درباره

 داد.اطالعات را یاری نمی

به هر گونه، در مکتب تاریخی دو اقتصاددان معروف وجود دارند که سعی کردند 

و مخصوصا ی تکامل اقتصادی، نقایص تعبیرهای تاریخی را برطرف ساخته، نظریه

داری را سروسامان دهند. این دو متفکر معروف ورنر زومبارت تکامل اقتصاد سرمایه

(W.Sombart و ماکس وبرند که هر دو از لحاظ فهم طبیعت تاریخی و اجتماعی )

ی ای بر مقالهاند. در مقدمهداری از کارل مارکس تاثیر پذیرفتهی سرمایهمقوله

این  ی این دو متفکر بیشتر صحبت خواهد شد. اما در؟ درباره«داری چیستسرمایه»

خواستند جواب چه زومبارت و وبر میکنیم که آنمختصر فقط به این نکته اکتفا می

چه که در تعابیر آن داری بود. جواب آنها برخالفدهند، منشا و تکامل سرمایه

امل است که ملهم از شود، مبتنی بر تفسیر اقتصادی تکگرایانه از تاریخ بیان میماده
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« روح»باشد. به عقیده زومبارت و وبر هر عصر تاریخی انگارگرایی عینی هگل می

(spiritمختص خود را دارد که این شامل پاره )ی بشر شناسانهای از برخوردهای روان

است که موجد ویژگی هر عصری است. بنابراین کلید درک تکامل اقتصادی، وجه 

ای شناسانهی تولید و روابط تولیدی نبوده، بلکه برخورد روانتولیدی، یعنی نیروها

باشد. در مقابل این ایراد از طرف یک عصر تاریخی می« روح»گر است که صورت

خاص و روحیه اقتصادی « روح»گردد که این ای از مخالفین این نظر عنوان میپاره

 اجتماعی خاصی است. -خود محصول شرایط اقتصادی

ی اقتصادی از طریق تکامل داخلی ین باور دارد که تکامل و توسعهماکس وبر چن

ای از مخالفان ادعا و نه آنطور که پارهشود، ها و ادوار خاص اقتصادی تعیین مینظام

العمل متقابل نیروهای تولیدی و روابط تولیدی. به ی عکسکنند، به وسیلهمی

داری ناشی از دگرگونی در سرمایهی زومبارت و وبر تکامل و توسعه اقتصادی عقیده

قوای ذهنی و فکری نظام فئودالی بود و نه به سبب رشد تضاد بین روابط تولیدی و 

نیروهای تولیدی فئودالیزم. بدین ترتیب زومبارت و وبر تغییرات در قوای ذهنی و 

دانند. البته آنها چهارچوب داری میفکری را مقدم بر پیدایش وجه تولید سرمایه

چه که از کنند. اما آنای را فراموش نمیهای ذهنیاجتماعی چنین گرایش -صادیاقت

هاست و نه چهارچوب اقتصادی ای دارد خود این گرایشکنندهنظر آنها اهمیت تعیین

روح عصر »ی تجریدی است که از اجتماعی آنها. مبنای باور این دو متفکر برپایه

 آورند.به عمل می« اقتصادی

آوری مصالح خی در اقتصاد سیاسی با وجود کمک فراوانش به جمعمکتب تاری

های مختلف اجتماعی، پویش دیالکتیکی های مختلف، چگونگی ساختتاریخی دوره

 -های مختلف اجتماعی و پویش تاریخی گذرا از یک ساخت اقتصادیتحول ساخت

 دهد.اجتماعی به ساخت دیگر را نشان نمی

گرایی، ابزارهای کاملی را اریخی و نیز برداشت ذهنرسد مکتب تچنین به نظر می

برای نشاخت علمی قوانین اقتصادی حاکم بر پویش اجتماعی تولید و توزیع ارائه 

ی اقتصاد سیاسی بود. در توان شاهد تجزیهدهند. در این دو گونه برداشت مینمی

قابل مالحظه ی اقتصاد سیاسی به عنوان یک علم اجتماعی گرای، تجزیهبرداشت ذهن
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است و در مکتب تاریخی ناظر بر تالشی اقتصاد سیاسی به عنوان یک علم نظری 

 [20هستیم.]

)تهران، کتاب نمونه، « داری چیست؟سرمایه»ی باال نخستین بار در کتاب مقاله

 بارها تجدید چاپ شد. 1350ی ( منتشر و در دهه1352

 

  

 

ی أت علمی دانشکدهاز اعضای هی 1350ی فرهاد نعمانی، در دهه

ناگزیر از مهاجرت  1360ی اقتصاد دانشگاه تهران بود. وی از اوایل دهه

ی دانشگاه امریکایی از ایران شد و اکنون استاد ممتاز بازنشسته

 پاریس است.

  
  

 های نعمانی به فارسی:برخی کتاب

ایران )به (، طبقه و کار در 1358تکامل فئودالیسم در ایران )انتشارات خوارزمی، 

 (1387ی محمود متحد )چاپ اول، نشر آگاه، همراه سهراب بهداد(، ترجمه

 

 های نعمانی به انگلیسی: برخی کتاب

)به همراه علی رهنما( « ی عرفی: مذهب و سیاست اقتصادی در ایرانمعجزه»

ی اسالمی(، )به همراه های اقتصادی اسالمی )مطالعاتی در جامعهنظام»(، 1990)زد، 

های سیاست عمومی )به (، اسالم و زندگی روزمره: دوراهه1994ی رهنما(، )زد، عل

طبقه و کار در »( اشاره کرد. وی هم اکنون کتاب 2006همراه سهراب بهداد( )راتلج، 

)به انگلیسی( را به همراه سهراب بهداد در دست انتشار دارد که « ایران و ترکیه

 خواهد کرد. انتشارات دانشگاه کمبریج آن را منتشر
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 .6 ص ،1346 تهران، پیرنیا، حسین یترجمه اول، جلد اقتصاد، ساموئلسن، پل –[ 1]

( در P. Boisguillebert( در انگلستان، پیر بوگیلبر )W. Petty) پتی ویلیام  –[ 2]

ون ( در انگلستان، و سیمD. Ricardo( و دیوید ریکاردو )A. Smithفرانسه، آدام اسمیت )

( در فرانسه و سوئیس معرف مکتب اقتصاد کالسیک S. de Sismondiسیسموندی )

 هستند.

ی خوبی از مکتب تاریخی است که باور دارد ( نمایندهM. Weber) وبر ماکس –[ 3]

ی تاریخی خاص ی یک دورهباشد که مشخصهای میمنشأ قوانین اقتصادی در گرایش ذهنی

 است.

 .Jروان آدام اسمیت )نه خود او( از جمله ژان باتیست سی )این اصطالح شامل پی -[4]

B. Say( توماس روبرت مالتوس ،)T. R. Malthus ( و پیروان مکتب دیوید ریکاردو )نه

( و فردریک W. N. Senior(، ویلیام ناسوسنیور )J. Millخود او( ازجمله جیمز میل )

( در این J. S. Millجان استوارت میل ) ای نیز عقایدشود. تا اندازه( میF. Bastiatباستیا )

( و مخصوصاً social labourگنجد. آدام اسمیت عقیده داشت که کار اجتماعی )مقوله می

ها است، و برای او اثر روابط ( منبع ثروت ملتdivision of labourتقسیم کار )

ی ه عقیدهشده، اهمیت داشت. بای که در داخل آن این ثروت به کار گرفته میاجتماعی

ی قوانینی است که تقسیم محصول صنعت را بین مطالعه»ریکاردو موضوع اقتصاد سیاسی 

 «کنندمی تعیین …طبقات

(J. Schumpeter, Economic Doctrine and Method, London, 1967, 

P.83ی اصلی اقتصاد تعیین قوانینی است که توزیع ی ریکاردو مسئله( بدین ترتیب به عقیده

 کنند.ظیم میرا تن

 از احتیاجات ارضای و اقتصادی فعالیت مستقیم یرابطه پولی -کاالیی تولید در –[ 5]

 فعالیت: شوندمی تقسیم فعالیت نوع دو به بشر اقتصادی فعالیت سبب بدین. رودمی بین

د، فروش و فروش مجدد کاالها تولی شامل سودآور هایفعالیت. خانوار فعالیت و سودآور

شود. درآمد پولی برای خرید نیروی کار( برای به دست آوردن درآمد پولی می)ازجمله 

کاالهایی جهت ارضای احتیاجات خانوار )که معموال منظور خانواده است، ولی شامل 

های خانوار خوانده شود. یک چنین کاری فعالیتشود( خرج میبیمارستان و غیره، هم می

 شود.می
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 خود شخصی منافع به نسبت نانوا و قصاب توجه خاطر به اسمیت آدام عقیده به –[ 6]

 حقیقت در. آنها دوستیانسان و خیرخواهی خاطر به نه و شوندمی حاضر ما غذاهای که است

 ( است.self- interest) شخصی نفع هاکالسیک برای راهنما اصل

 قتصاد[ علمی است که قوانین آن عده ازا]»: گویدمی میل استوارت جان –[ 7]

 «کندمی دنبال …شده ناشی ثروت تولید برای بشر …های جامعه را که از کارپدیده

 (.همانجا)

 ما به شیئی آن تصرف که است لذتی شیئی یک مطلوبیت ونزجه برداشت در –[ 8]

 .دهدمی

 .کندمی صحبت رضایت کردن حداکثر درباره مارشال –[ 9]

 .دانندمی رفاه برای شئی یک اهمیت را مطلوبیت باورک بوم و منگر –[ 10]

 را خود خرید ینقشه کاال انتخاب موقع درها،بنگاه یا افراد جدید نهاییون باور در –[ 11]

 صحبتی بار هر اینکه بدون است، عمل در مختلف کاالهای ارزش از آنها تجارب بر مبتنی که

 اکبر مدنی، تاریخچه کنند )برای بحث بیشتر به کتاب علی، طرح میباشد نهایی مطلوبیت از

، 339-44، صص 1350تحوالت عقاید اقتصادی از عهد باستان تا به زمان حاضر، تهران، 

 مراجعه کنید(

 که شدمی فرض. دانستندمی شمارش قابل را مطلوبیت مارشال و والراس ونز،جه –[ 12]

ین فرضی را مطلوبیت یک کاال را اندازه بگیرد. البته چن یدرجه تواندمی کنندهمصرف

گرای به طرف نظرانه به حساب آورد. بدین سبب است که اقتصاددانان ذهنتوان تنگمی

تواند کننده نمیگیری و یا مقداری، رو آوردند. پس فرض شد که مصرفهای قابل اندازهپدیده

مثال مقدار مطلوبیت مصرف بیش از یک عدد سیب را اندازه بگیرد؛ این بود که در عوض یک 

تفاوت، مقداری از هر ، دو شیئی مکمل یکدیگر را در نظر گرفتند که یک فرد بتواند بیشیئ

دهد و یا کننده یا شیئ الف را به ب ترجیح میکدام انتخاب نماید. در این حالت مصرف

خالی از هرگونه « ترجیح»اعتناست. و در اینجا اصطالح برعکس، و یا نسبت به هر دو بی

« منطق انتخاب عقالنی»ی است. با این همه فرضیات محدودکنندهداللت بر احساس لذت 

کندک )برای مطالعه اصل شناسی را حل نمیچنان غیرواقعی است که مشکل مکتب عمل

کننده به: ی رفتار مصرف[ در نظریهpostulate of rationalityعقالنیت ]
J.M.Henderson, R.E.Quant, Microeconomic Theory, New York. 

1998, pp. 6-41 .مراجعه کنید 
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 به را مطلوبیت مفهوم از استفاده جدید کالسیک اقتصاددانان دیگر و مارشال –[ 13]

 شود،می القا احتیاجات طریق از مستقیما آنها هدف که خانوار فعالیت نهایی مطلوبیت تحلیل

 .کردندمی محدود

بود و در اینجا دیگر از مفهوم ی آنها فعالیت سودآور حداکثر کردن درآمد پولی به عقیده

ی تولید را در رابطه با فداکاری کرد هزینهشد )اگرچه مارشال سعی میمطلوبیت استفاده نمی

[ تعبیر disutility« ]عدم مطلوبیت»[ که از آن به عنوان subjective sacrificeذهنی ]

 J. Schumpeter. Economic Doctrine andشد، ببیند(. برای بحث بیشتر به: می

Method .مراجعه کنید 

 است غربی اقتصاددانان اکثر قبول مورد سیاسی اقتصاد موضوع از تصوری چنین –[ 14]

 و معرف رابینز لیونل. کنندمی تلقی تعبیر ترینپیشرفته شناسیروش نظر از را آن و

عریف ر کتابی که قبال ذکر شد اقتصاد را اینطور تد او. است برداشت این یکنندهعرضه

ها و منابع کمیاب ای بین هدفاقتصاد علمی است که رفتار بشر را به عنوان رابطه»کند: می

 «دهد.ی متفاوتی دارند، مورد مطالعه قرار میکه موارد استفاده
Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic 

Science, London. 1946, p.16 
 روش و حدود» النگه، اسکار یمقاله به عقالنیت اصل مورد در شتربی بحث برای –[ 15]

 21 یشماره ،1349 تابستان اقتصادی، تحقیقات تمدن، محمدحسین یترجمه: «اقتصاد علم

 .کنید مراجعه 182-6 صص ،22 و

ی ارزش کافی نیست. یک لهمسئ حل برای احتیاجات کمّی بیان همه، این با –[ 16]

ی جواهر از ارزش بیشتری به نان دارد تا به جواهر. اما ارزش مبادلهشخص مسلما احتیاج 

دهد که به خودی ی نان بیشتر است. برای حل این مسئله مکتب نهاییون جواب میمبادله

کند، بلکه شدت مطلوبیت نهایی )تحلیل خود شدت احتیاج نیست که ارزش را تعیین می

ای ی چنین عقیدهکند. برپایهرا تعیین می ی آن صحبت شد( ارزشنهایی که قبال درباره

کند که محل تالقی آنها شرایط تعادل را نشان هایی رسم میمکتب نهاییون یک رشته منحنی

های های تعادلی هستند؛ منحنیی قیمتکنندههای عرضه و تقاضا که تعییندهد: منحنیمی

حداکثر سود را برای کارفرما به اند که کننده سطح تولیدیها که تعیینتفاوتی و قیمتبی

( که disutility of labour« )عدم مطلوبیت کار»آورد؛ منحنی مزد و وجود می

ی تقاضا برای استخدام است؛ منحنی نرخ سود و سود مورد انتظار که سطح کنندهتعیین

ر های دیگر. نهایت آن که تمام نظام دکند؛ و همینطور منحنیگذاری را تعیین میسرمایه
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( خواهد بود و الاقل در نظام والراس perfect static equilibriumتعادل ایستای کامل )

وجود نخواهد داشت، زیرا که در تحت شرایط رقابت کامل ارزش محصول نهایی « سودی»

(marginal productکه تعیین )شده،  ی ارزش تمام تولد است، در سرمایه مستهلککننده

ی نهاییون از نظر تعادل گردد. بدین ترتیب نظریهزمین مستحیل می یمزدها، بهره و اجاره

شود و با این همه مکتب کالسیک جدید قادر نیست توضیح دهد که چگونه از کلی برپا می

های آید و در دورههای یکسان به وجود میها افراد مختلف قیمتبرخورد احتیاجات میلیون

گوید که چرا قیمت آزاد و کامل. این مکتب به ما نمیماند، حتی در رقابت طوالنی ثابت می

مطلوبیت نهایی »نان برای یک نفر بیکار گرسنه و یک نفر میلیونر یکی است، در حالی که 

جهت نان برای بیکار گرسنه خیلی بیشتر است تا برای یک میلیونر. بی« یک واحد اضافی

ل مکتب کالسیک جدید کامالً از نیست که بیشتر اقتصاددانان قبول دارند که نظام تعاد

واقعیات زندگی اجتماعی و روزمره به دور مانده است. با وجود تمام ساعات درسی که در 

داران شود، سرمایهقاتصاد خرد در مورد تعیین قیمت با روش مکتب کالسیک جدید داده می

اروری تطبیقی را خواهند بکنند و هنگامی که میی تولید قیمت را تعیین میی هزینهبرپایه

( amount of labour expendedحساب کنند، شاخص آنها مقدار کار مصرف شده )

های ارزش در مکاتب برند )برای آشنایی با نظریهباشد و تنها این شاخص را به کار میمی

 ،152-5 ،51-7 صص،…د اقتصادیعقای تحوالت تاریخچه مدنی،  اکبرمختلف به کتاب علی

 .کنید همراجع( 48-239

 شخصی، منفعت بر مبتنی رفتار قانون( 1: )اندچنین هاکالسیک اقتصادی قوانین –[ 17]

( قانون بازده 4، )(comparative advantage) نسبی مزیت قانون( 3) ارزش قانون( 2)

ی زمین، ( قانون اجاره8( قانون تراکم سرمایه، )7( قانون مزد، )6( قانون جمعیت، )5نزولی، )

ی نون بازارها. در ضمن باید متذکر شد که هر یک از اقتصاددانان کالسیک مطالعه( قا9)

ی آنها این قوانین غیرقابل تغییر بوده. در اند. به عقیدهای از این قوانین نداشتهجانبههمه

 باشند.ها صادق میها و مکانی زمانهمه

به پویش « علم»که قوانین  این مکتب چنین باور دارند که ضرورتی ندارد پیروان –[ 18]

 وقایع عینی مربوط باشند و از طریق تجربه آزمایش گردند.

( idealist) انگارگرای دانندمی ماده بر مقدم را شعور ،«روح» که فیلسوفانی –[ 19]

ی ماده شوند. از نظر آنها شعور بر ماده تقدم داشته، در حقیقت به وجود آورندهنامیده می

ر چیزی است که وجود دارد. انگارگرایان را براساس جوابی که به این است؛ شعور اساس ه

توان به دو گروه تقسیم کرد. آنها که به جهان است، می« خالق»سؤال که چه نوع شعوری 
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ی شعور ( معروفند، باور دارند که جهان به وسیلهsubjective idealistانگارگرایان ذهنی )

اند که جهان به نگارگرایان عینی مشهورند، بر این عقیدهشده است. آنها که به ا« خلق»فرد 

شده است. این شعور « خلق»وسیله یک نوع شعور عینی )که خارج از انسان وجود دارد( 

ی اراده»(، absolute idea« )انگار مطلق»های های مختلف به صورتعینی در فلسفه

 ( و غیره آورده شده است.universal spirit« )روح جهانی»(، universal will« )جهانی

 اند:عالوه بر منابع ذکر شده، منابع زیر نیز مورد استفاده قرار گرفته-[ 20]
John Fred Bell, A History of Economic Thought, New York, 

1967. 

Oskar Lange. Political Economy, New York. 1963. 
I.H.Rima, Development of Economic Analysis, Homewood, 

Illinios, 1967. 
Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New 

York, 1954. 
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رو که به یکی دیوید هاروی کتاب مهمی است. نخست، از آنامپریالیسم جدیدِ 

های امروزینِ امپریالیسم ی حاضر، یعنی سرشت و شکلهای لحظهاز پرسش

ای در های فکریِ پُرمایهْش از سرچشمهپردازد. ثانیًا، هاروی در مواجهه با این چالمی

ی اقتصاد سیاسی مارکسیستیِ معاصر بهره ترین آثار در گسترهخلق یکی از برجسته

ی های نظریهمایهای از بنشرح فشرده مرزهای سرمایهتر در کتاب گیرد. او پیشمی

بود، که دست داده تر خود از نیروهایی بهامپریالیسم را در قالب روایت گسترده

 امپریالیسم جدیدرانند. اما، انباشت میهای اضافهسوی بحرانداری را بهسرمایه

تری را که های گستردهمایهکه درونآنپروراند، بیتری را مییافتهی ساماننظریه

 (۱)هاروی در اثرِ پیشین خود کاویده است، از قلم بیندازد.
ها در خور تحسین بسیار است. او به رغم برخی کاستیثالثاً، تحلیل هاروی به

نگرد که جناح راست گیرانه میی پیشچون نوعی حملهجنگ عراق هم

خواهان، که کنترل دولت بوش را در دست داشت، طراحی کرده بود؛ تا هم جمهوری

ی اروپا و چین، متحد، نظیر اتحادیهی ایاالتبالقوه« ترازِهای همرقیب»هشداری برای 

با تحکیم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه کنترل واشنگتن بر نفتِ باشد و هم 

اند. از این بیش، شدت به آن وابستههای رقیب بهمنطقه را تثبیت کند، که قدرت

پردازد، داری میسازی از امپریالیسم سرمایههاروی در گسترش این تحلیلْ به مفهوم

ان منطقِ سرزمینی و منطقِ ی دیالکتیکی مییک رابطه»چون برآمده از هم

دیگرند، اما یکیِ قدرت. این دو منطقْ از هم متمایز و نافروکاستنی بهدارسرمایه

روشنی متناظر است با دیدگاهِ ما مبتنی بندی بهاین صورت( ۲)«اند.تنیدهشدت درهمبه

 هاکاود که در آنهایی را میی مارکسیستی امپریالیسم شکلنظریه»که بر این

این  (۳)«اند.داری جدید درهم تنیده شدههای ژئوپلیتیک و اقتصادی در سرمایهرقابت

دیگر به سر مستقل از یکهای گوناگون، یکگاهپردازانی از خاستواقعیت که نظریه

آیندی است از ی خوشیازند، نشانهپردازی مشابهی از امپریالیسم دست میمفهوم

 های بسیار بارآور در چپ رادیکال معاصر.ظرفیت گون باهای ناهم]حضور[ جریان

گیرد و وشنید صورت میبا روح گفت امپریالیسم جدیدرو، نقد ما به از این

رساند. در ادامه، ما های مشترک یاری تر و استواری برداشتتواند به روشنایی بیشمی
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پردازیم و یهای بیناامپریالیستی مکرد هاروی در قبال سرشت رقابتنخست به روی

های اقتصادی و ژئوپولیتیکی روشنی افکنیم؛ و ی میان رقابتکوشیم بر رابطهمی

چه او آمیز هاروی درباب آنهنگام تردیدهای خود را نسبت به مدعای گاه اغراقهم

خواند، بیان کنیم. داری معاصر میدر سرمایه« انباشت از راه سلب مالکیت»نقشِ 

ایم که امروزه یافت مخالفگاه او از این رهداری گَهبطور مشخص، با جانبه

ویژه آمریکا، عمدتًا بر غارت متکی است. در عوض، ما نشان رفته، بهداری پیشسرمایه

دست چنان سود خود را از استثمار کارِ مزدی بهداری معاصر همدهیم که سرمایهمی

های اقتصادی و کاریسازمان همی ی نخست در منطقهآورد؛ و این فرآیند در وهلهمی

. است بسیار اهمیت دارای که چین، با راههم –( متمرکز است OECDتوسعه )

آید؛ این ارزیابی ، برمیتاریخ مختصر نولیبرالیسم هاروی، اخیر اثرِ از کهچنان

ی جُستار حاضر پیش از بخش عمده (۴)چندان متفاوت از دیدگاِه غالب او نیست.

کنیم دشده به نگارش درآمده است، و ما تنها هنگامی به آن اشاره میانتشار کتاب یا

 طور مستقیم به بحث ما مربوط شود.که به

   های بیناامپریالیستی پایان یافته است؟آیا رقابت

های معاصر درباب امپریالیسم گاه هاروی در بحثارزد که نخست در جایمی

ها در اقتصاد سیاسی مارکسیستی بر گِرد عانگیزترین موضودرنگ کنیم. یکی از بحث

ی فراملیِ قدرت عمل هاتر از طریق شبکهداری بیشاین است که آیا امروزه سرمایه

دار فراملی ی سرمایهپردازانِ ظهور یک طبقهکه هارت و نگری و نظریهکند، چنانمی

حال استدالل ماناند، اما در هبرخی کسان با این دیدگاه مخالف (۵)کنند؟بیان می

گونه که لنین و بوخارین بر آن تأکید داری جهانی دیگر آنکنند که سرمایهمی

 پانیچ لیو که روستاین از. نیست استوار بیناامپریالیستی هایرقابت یپایه بر داشتند، 

 در سازانههم وکمبیش داریسرمایه یرفتهپیش جهان که باورند این بر گیندین سام و

. برخی در مخالفت با این است شده ادغام متحدایاالت غیررسمی امپراتوری یهگستر

مندترین های قدرت بین آمریکا و دیگر نیرورغم ناقرینگیاند که بهدیدگاه مدعی

گیر های بزرگ جهانی کماکان ویژگی چشمداری، رقابت میان قدرتهای سرمایهدولت

 ( ۶)رود.شمار میالمللیِ معاصر بهاقتصاد سیاسیِ بین
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ی نظریه مرزهای سرمایهها ایستاده است؟ او در هاروی در کجای این بحث

را، تقالهای سان که آننهد؛ بدانهای بیناامپریالیستی پیش میاستواری درباب رقابت

ی ( سرمایه بر گُردهdevaluationکاهیِ )های رقیب برای انداختن بارِ ارزشقدرت

ی واپسینِ ی پارهتوان از سرلوحهوسوی استدالل او را میسمتخواند. دیگر مییک

های بیناامپریالیستی: جنگ جهانی چونان شکل نهایی رقابت»کتاب دریافت: 

ای بر بنیانی متفاوت سامان یافته است، تا اندازه امپریالیسم جدید (۷)«کاهیارزش

داری نیک در سرمایههای هژموی قدرتی جووانی اریگی در بارهیعنی بر نظریه

، «دار فراملیی سرمایهنوعی طبقه»رغم اشارتی گذرا به پیدایی جهانی. هاروی به

داری را برجسته ی سرمایهرفتههای پیشهای نهان و آشکار میان دولتاهمیت ستیزه

 کند به امکانِرو، او اشاره میسازد. هم از اینمی

ی پویای انباشت های چندگانهکه کانون؛ چندانامانالمللیِ فزاینده و بیرقابت بین

دیگر در انباشت، به رقابت با یکهای نیرومندِ اضافهسرمایه در مواجهه با جریان

توانند در بلندمدْت ها نمیی این کانونجاکه همهآیند. از آنی جهانی برمیصحنه

های ی بحرانطهها از پای درآمده و به ورترین آنپیروز میدان باشند، یا ضعیف

های ژئوپولیتیکیِ افتند، یا به گردابِ کشاکشکاهِی موضعی فرومیسهمگینِ ارزش

تواند در اثر منطق سرزمینیِ قدرتْ به برخاسته از مناطق مختلف. شکل اخیر می

حاضرِ های تجاری و ارزی بینجامد، با شبحِ همیشهها در قالب جنگرویارویی دولت

داری در های سرمایهی دو جنگ جهانی مابین قدرتگونه)از  های نظامیرویارویی

 (۸).است نشسته کمین در که قرن بیستم( 

را کند؛ وضعیتی که آنهاروی نیز همانند اریگی بر افول هژمونی آمریکا تأکید می

خواند؛ می« ی بدون هژمونیسلطه( »Ranajit Guhaبه تاسّی از رانجیت گوها )

برای جلب توافق دیگر  که توانایی اوفزاینده به قهر، چنان دیگر سخن، اتکایبه

ی جمعِ ناصفر، که همهیک بازی با حاصل»داری در ی سرمایهرفتههای پیشدولت

راه نیست اگر با این همه، بی (۹)دهد.را کاهش می« کنندگانِ در آن سود بَرندشرکت

تر از اریگی است؛ و گرچه طفهای بزرگ منعی قدرتبگوییم تصویرِ هاروی از ستیزه

تری بر نقش خواند، تأکید بیشتری میآورد بالقوه مهمرفته چین را همهماو روی
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ایِ تاریخ ی چرخهای از فلسفهنشانه امپریالیسم جدیدگذارد. در ی اروپا میاتحادیه

های هژمونیک ی روایت اریگی از عروج و اُفول قدرتمایهیابیم، که دروننمی

متحد ی ایاالتبینی جانشینیِ آسیای شرقی بر اَریکهداری است و او را به پیشرمایهس

بینی از این دست، سخن او دربابِ مخالفت راهی هاروی با پیشدارد. بارزترین هموامی

سیمای مبهمی از یک بلوک »فرانسه، آلمان، روسیه و چین با یورش به عراق است: 

بینی کرده بود ها قبل پیشکیندر سالد، که هالفورد مکگر شقدرتِ اُروآسیایی جلوه

؛ هاروی اشغال عراق «آسانی بر جهان مسلط شودتواند از حیث ژئوپولیتیکی بهکه می

 قلمرو مرکزیدر « یک سرپل نظامِی مستحکم آمریکا»ی گامی در ایجاِد منزلهرا به

تحکیم قدرت ترین توانایی در گسستنِ روند با کم»نگرد، کیندر میمک

گر کم نمایانرسد این سناریوی کمابیش فرضی، دستبه نظر می (۱۰)«.اُروآسیایی

چون تعادل سیّال و متغیِر های بزرگ جهانی، همکرد هاروی به جدال قدرتروی

هایی در هژمونی آمریکا، یا که صرفاً تنشباشد؛ تا آن« کانون پویای انباشت»چندین 

یافت رفته با این رههمرو که ما رویهای هژمونیک. از آنتفراز و فرودِ دیرپای قدر

ی این مقاله بر دو موضوع متفاوت استوار است. نخست، توافق داریم، تمرکز ادامه

انباشت از »چه پردازیِ هاروی از خودِ امپریالیسم؛ و دوم، تأکید او بر نقشِ آنمفهوم

 صر.داری معاخواندْ در سرمایهمی« راه سلب مالکیت

 های رقابتمنطق قدرت و شکل

ی یک رابطه»ی منزلهداری را بهکه اشاره رفت، هاروی امپریالیسم سرمایهچنان

فهمد. اهمیت می« داریِ قدرتدیالکتیکی میان منطقِ سرزمینی و منطقِ سرمایه

روست که هر تالشی برای فروکاستن یکی از خواندن این رابطه از آندیالکتیکی

امپریالیسم سازد. هاروی در فرازی کلیدی از ه را به دیگری منتفی میدوسوی رابط

 نویسد:می جدید

ای پیچیده و غالباً ی میان این دو منطق باید چونان رابطهسان، رابطهبدین

ای تابعی و تر، دیالکتیکی( در نظر گرفته شود، تا رابطهبیان دقیقمتناقض )به

داری را از حیث ی تحلیل امپریالیسم سرمایهزمینه ی دیالکتیکی،سویه. این رابطهیک

کند. دشواری تحلیل ی قدرت مهیّا میتنیدهتالقی این دو منطقِ متمایز، اما درهم
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ی زمان هر دوسوی این رابطههای واقعی، توجه به پویاییِ هممشخص از وضعیت

ا عمدتًا ورزی صرفاً سیاسی، یی استداللورطهدیالکتیکی است؛ و نغلتیدن به

 (۱۱)اقتصادی.

کنیم. اما برای تصریح کند، دفاع مینهاد میتر پیشما از مُِتدی که هاروی پایین

دقت ناظر بر این روش دیالکتیکی است، الزم است اندکی محتاط باشیم. چه بهآن

یِ قدرت را از اریگی وام دارهاروی تمایزگذاری میان منطقِ سرزمینی و منطقِ سرمایه

 چون:زعم او، این دو باید فهمیده شوند هماست که، به گرفته

رانی یا منطق قدرت. حاکمانِ یک سرزمین معینْ قدرت های متقابل حکمشیوه

پندارند، و ثروت/سرمایه را سان میی قلمرو و فراوانی جمعیت آن یکخود را با گستره

رند. در مقابل، حاکمانِ نگآمد جانبیِ گسترش قلمرو خویش میی وسیله یا پیمثابهبه

سان تلقی یاب یکی خود بر منابع کمی سلطهداری، قدرت را با گسترهسرمایه

 (۱۲)آمد جانبی انباشت سرمایه.کنند؛ و گسترش قلمرو خود را وسیله یا پیمی

ی هاروی از این تمایزگذاریْ با او متفاوت ی استفادهشود که نحوهاریگی یادآور می

که، منطق آندولتی است؛ حال او، منطق سرزمینی ناظر بر سیاست از منظر»است: 

داری ناظر بر سیاست تولید، مبادله و انباشت. در مقابل، از نگاه مْن این هر دو سرمایه

که در در واقع، چنان (۱۳)«ی نخست ارجاعی است به سیاست دولتی.منطق در وهله

داری و منطق سرزمینی منطق سرمایهآورد پیشین از هاروی مالحظه کردیم، او گفت

که از حیث تمایزگذاری رانی، بلهای حکمی شیوهمنزلهچون اریگی بهقدرت را نه هم

آمِد امپریالیسم پی»چنین بر این باور است که، نگرد. و هممیان اقتصاد و سیاست می

ی سرزمینیِ قدرت که از ی قدرت است. یکی، سرچشمهتنش میان دو سرچشمه

داریِ قدرت که بر کنترل شود؛ و دیگری، منطق سرمایههای دولتی سیراب میزمانسا

 (۱۴)کند.ها، و جریان گردش سرمایه داللت میپول و دارایی

ی اریگی هر قدر که شایسته باشد؛ کاربرد آن در به گمان ما، تمایزگذاری اولیه

گاه چون تالقیداری، همتر، و به دریافت ما از امپریالیسم سرمایهدست هاروی مناسب

کرد به امپریالیسم تر است. این رویدو شکل از رقابت، اقتصادی و ژئوپولیتیک، نزدیک

ی ی شیوهسه امتیاز ویژه دارد: اول، امپریالیسم را در حصار یکی از دو وجه سازنده
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 ر،دیگ وجه آن البته) هاسرمایه میان رقابت یعنی –دهد داری قرار میتولید سرمایه

توان ظهور امپریالیسم در اواخر انداز تاریخی می(. از یک چشماست مزدی کار استثمار

ها در ذیلِ رقابت مابین ای دریافت که رقابت میان دولتچون لحظهقرن نوزدهم را هم

ی شکل خاصی از این رقابت بازآرایی شده و، منزلهقرار گرفته، به« های بسیارسرمایه»

که بدان آنتنیده شده است، بیصرار دارد، با رقابت اقتصادی درهمکه هاروی اچنان

گاه رقابت ی تالقیمثابهسان تصورِ امپریالیسم بهدوم، بدین (۱۵)فروکاسته شود.

اقتصادی و ژئوپولیتیکی، مانعِ برگرفتن این معنا از تمایزگذاری میان منطق سرزمینی 

سرمایه نیازی به تعریفِ خود از حیث  شود که گویای قدرت میدارو منطق سرمایه

 از. است برنموده راآن نادرستی هاروی فکری یپیشینه که ایگزاره –فضایی ندارد 

 و فضا در سرمایه انباشت مولکولیِ فرآیندهای دل از» که کندمی اشاره خود او رو،این

 بر سر  –*‘مندیمنطقه’- قدرت سرزمینی منطق نوعی ناگزیربه و ضرورتاً زمانْ

 (۱۶)«پذیر است.و متخلخل اما شناسایی غیررسمی که کشد،می

طور ی امپریالیسم با در نظرداشت دو گروه )بهی دیالکتیکی سازندهسوم، رابطه

 تواندمی – دولتی مدیران و دارانسرمایه یعنی –گران کلی( متمایز از کنش

 درباب برنر رابرت مفهوم از توانمی نمونه، برای. آید شماربه استوارتری پردازیمفهوم

های معینی گاهمختلف از عامالن استفاده کرد، که جای هایگروه بازتولیدِ هایقاعده

ای که این بُردهای ویژهدیگر سخن، راهبه-کنند را در مناسبات تولید اشغال می

های قاعده که،نظر به این (۱۷)خود دنبال کنند. گاهمنظور حفظ جایعامالن باید به

ها در عبارت دیگر، گسترش آنشان )بههایهدف حفظ سرمایهداران بهبازتولید سرمایه

ی رقابت( تعریف شده است، پذیرفتنی است که بیندیشیم: اگر شرایط انباشتِ بر پایه

شوند و یا ها ناکام شوند، احتماالً ورشکسته میها در اتخاذ این قاعدهآن

 تر خواهد شد.تر و موفقهای قویرمایهشان جذب سهایسرمایه

های دیگر، و درعوض، مدیران دولتی بر حفظ قدرتِ دولت خویش در مقابل دولت

ها بر جمعیت سلطه بر اتباع خود متمرکزند. ناکامی در این راه، به تضعیف کنترل آن

یِچ نزولی برداری از منابع و، در نهایت، به مارپها در بهرهرو، توانایی آنو، از این

های اخیر، اهالی شوربختِ کشورهایی نظیر چه طی دههانجامد؛ آنفروپاشی دولت می

 (۱۸)اند.سومالی، سیرالئون و جمهوری دموکراتیک کنگو از سر گذرانده
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داران و کنند سرمایههای متفاوت بازتولید ایجاب میبدیهی است که این قاعده

مثل، در نظر آورید منافع خود داشته باشند؛ به مدیران دولتی اغلب برآورد متفاوتی از

ی هجوم به عراق را در محافل تجاری امریکا و از جمله در تردید گسترده در باره

داران و مدیران دولتی گیری عقالنِی منافع متفاوْت سرمایهصنعت نفت. با این همه، پی

داران برای تأمین شرایط سازد. البته، سرمایهدیگر وابسته مییکطور متقابل بهرا به

های چنین اغلب به حمایتها همعام انباشت سرمایه به دولت نیاز دارند، اما آن

 نقش مثل،به –شان مرتبط است های خود نیاز دارند که با منافعتری از دولتمشخص

 از. جهانی تجارت سازمان در تجاری هایمذاکره در معاصر جهانیِ  اقتصاد در هادولت

قدرتِ  حفظ در هاآن توانایی رو،این از و، منابع بر سلطه دولتی، مدیران منظر

ی شرایط برابر و چیرگِی جهانی های خود در داخل و در خارج، با مالحظهدولت

هایی بستگی دارد که در داری، به اندازه و سودآوری سرمایهی تولید سرمایهشیوه

بُرد فرآیند شود که مدیران دولتی در پیشمیها استقرار دارند. این امر سبب نقلمرو آ

ی مرزهای خود منفعت مشخصی داشته باشند و اگر انباشت سرمایه در گستره

فرار  بار در قبال این روند در پیش بگیرند، خود را در معرض عُقوبتهایی زیانسیاست

ی شیدن به رابطهاندی (۱۹)افکنند.ها میهای بدهی و ارزی، و نظیر این، بحرانسرمایه

 -تر میان سرمایه و دولتوسیع معنایی در و –داران و مدیران دولتی بین سرمایه

ی یک وابستگی متقابل ساختاری، ما را از خطر فروکاهی دولت به ابزار منزلهبه

حال دارد. در همانگر به دیگری برحذر میسرمایه، یا منافع هر یک از دو گروه کنش

ها و اران و هم مدیران دولتی در قامِت مبتکرانِ استراتژیدکه، هم سرمایه

آفرینی کند، فعاالنه نقشوجو میهایی که منافع متمایز ایشان را جستتاکتیک

دیگر سوق کاری با یکها را به همگیری چنین ابتکارهایی آنهنگام، پیکنند؛ هممی

گیری نحو چشمداری بهیهگونگی این رابطه در سیر تطّور سرمادهد. البته، چهمی

های از حیث تاریخی متفاوت دولت و یبندیابد: کریس هارمن مفصلتحول می

نامد می« چون سرمایهدولت هم»چه که کولین بارکِر رسد، از جمله آنسرمایه را بَرمی

 مدیران یفزاینده نقش به نسبت بیستم قرن ینیمه در گرایش بارزترین یعنی –

ودِ خ فرآیندِ یاداره در آنان شیر سهم( شوروی اتحاد در فقط نه) حتا گاه و دولتی،
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شود که ما از درستی فهمیده میاما، حتا همین مورد معین نیز هنگامی به (۲۰)انباشت.

 داران و مدیران دولتی عزیمت کنیم.بُردهای بازتولید سرمایهمنافع متمایز و راه

 و اقتصادی هایدامنه رو،این از و –ی این موضوع سُستی در فهم شایسته

به بهای گزافی هم از حیث تحلیلی و هم از لحاظ  تواندمی -رقابت ژئوپولیتیکیِ

سازد: را برجسته میگردیم که هاروی آنسیاسی بینجامد. ما اینک به چالشی بازمی

-عی واقنحله«. زمان حفظ کنیمطور همپویاییِ دوسوی این دیالکتیک را به»گونه چه

چه را که در سطح کردی است؛ و آنالمللی فاقد چنین رویگرا در روابط بین

خود ینوبهانگارد، که بهها میکنش دولتآمد برهمافتد صرفاً پیالمللی اتفاق میبین

ها غالبًا از شوند. مارکسیستواره و یگانه )و ابزاری( تلقی میگران عقالنِی اتمکنش

های دولتی، پیوسته پی ها و سیاستی اقدامکه برای همهد؛ چنانافتنسوی بام میآن

گردند. یک مثال معاصر از این دستْ برنر است. او منکر این های اقتصادی میعلت

توان با منافع ]ژئوپولیتیک[ امپریالیسم آمریکا توجیه است که اشغال عراق را می

یبرال، که کلینتون تعقیب سازیِ نولعقالنی نمود؛ زیرا به برکت سیاست جهانی

سادگی در کرد، هژمونی جهانی امریکا تأمین شده بود و نفتِ خاورمیانه نیز بهمی

گرایی بُرد ژئوپولیتیکیِ دولت بوش، بازتاب همبازارهای جهانی در دسترس بود: راه

های امریکایی بود که از پی بحران بلندمدت کاران دیوانه و شرکتنومحافظه

حساب از طریق برچیدن بساط دولت رفاه در آوردن پول بیچنگرای بهسودآوری، ب

 (۲۱)آمریکا و/یا تاراج عراق طاقت از کف نهاده بودند.

نماید که ناعقالنیت، بَالهت و حماقت محض اکنون دیگر انکار این امر ابلهانه می

وهی از کنند. انبویژه در خصوص آمریکا نقش ایفا میدر برساختن سیاست خارجی به

تفسیرها به خطاهای گوناگون و برآوردهای غلط اختصاص دارند که دولت بوش 

 ینشانه را خطاها این حتا برخی واقع در –هنگام تسخیر و اشغال عراق مرتکب شد به

اما با در نظرداشت این  (۲۲).آورندمی شماربه امپراتوری[ یاداره] برای امریکا ذاتی عجز

بُرد ژئوپولیتیکیْ توجیهیِ برای جنگ در یجه گرفت که از منظر راهتوان نتهمه، آیا می

عراق وجود نداشته است؟ اگر پا جای پای برنر بگذاریم و به این پرسش پاسخ مثبت 

ی اقتصادی برای جنگ باشیم، در واسطههای بیبدهیم، و صرفاً در پی کشف انگیزه

ایم، و این نوع رقابت را تنها هحقیقت بر ویژگیِ رقابت ژئوپولیتیکی چشم فروبست
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ی میان گمان ما رابطهایم. چنین برداشتی بهپوششی برای منافع اقتصادی تلقی کرده

گرفتن گیرد. جدیچون وابستگی متقابل ساختاری نادیده میدولت و سرمایه را هم

لت ی عراق، سیاست جهانی دودهد که، در نمونهی ژئوپولیتیکی به ما اجازه میسازه

بُرد بزرگی در نظر آوریم که آمریکا از آغاز دنبال ها در راهبوش را در متن دگرگونی

ی درخشانی گونه که جان لوئیس گادیس ما را در مطلب فشردهکرده است؛ همانمی

 (۲۳)خواند.به درک آن فرامی

پردازی رقابت اقتصادی و ژئوپولیتیکی پذیرش این دیدگاه متضمن مفهوم

کم ا، دستهنآ متقابل وابستگی  سببنیست. دقیقًا به های جداگانهی گسترهمنزلهبه

کنند که سیاست و بُردهایی را تدوین میداران راهبرخی از مدیران دولتی و سرمایه

داران این ممکن است از نوعی گیرد. در مورد سرمایهاقتصاد را توأمان دربر می

سازی نولیبرالِ معاصر نقش مهمی بازی هانیگری شرکتی مایه بگیرد که در جالبی

تری شود که برخی طلبانهتواند شامل ابتکارهای بس جاهحال میکند؛ اما در عینمی

از محققان ردّش را در تکوین لیبرالیسم شرکتی در دوسوی اقیانوس اطلس پس از 

در ارزیابی  بُردشناسانِ دولتیدر این میان، راه (۲۴)جنگ جهانی دوم نمایان ساختند.

ها را در اقتصاد نمایند، بسا نقش آنها رخ میهایی که در برابر دولتخطرها و فرصت

کاران، سنجند. از میان نومحافظهجهانی نسبت به رقبای بالقوه و بالفعِل خود می

های نوظهور اقتصادی در شرق ی قدرتکنندهثباتمثل، پل ولفووتیس بر تأثیر بیبه

 (۲۵)کند.سرکردگی آمریکا تأکید میانی موجود بهآسیا بر نظم جه

 سرشت و مرزهای انباشت از راه سلب مالکیت

، اکنون ساحت دیگری از هارویپس از ایضاح و دفاع از مفهوم امپریالیسم نزد 

ای برانگیخته است؛ یعنی این بحث که، طی رسیم که توجه گستردهکتاب او را بَرمی

 ترمهم بسیار ویژگی به …‘اشت از راه سلب مالکیتانب’»، ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های دهه

های اساسی مایهی یکی از بُنمثابهسازی بهراه با خصوصیی )همجهان داریسرمایه

ی مارکس کنندهراهافکنی گمچه که او تقابلهاروی با نقد آن« آن( تبدیل شد.

داری ید سرمایهی تولپردازد؛ یعنی تقابل میان شیوهخواند، به این مقوله میمی
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ترسیم  سرمایهکه در بخش اعظم ، چنان«نرمال»ی یک نظام خودبازتولیدِ منزلهبه

ی هشتم از جلد که موضوعِ پاره، چنان«انباشت آغازین»شده، و فرآیندهای قهرآمیز 

 اول است:

برداری و گری، کالههایی در این است که انباشتِ متکی بر غارتزیان چنین فرض

آوردن حسابکند، که یا دیگر نیازی بهمحدود می« ی آغازینمرحله»به خشونت را 

سان داری، بهسرمایه« بیرون از»ها را راه با رزا لوکزامبورگ، باید آنها نیست یا، همآن

 نظامی بسته، در نظر آورد.

ها های انباشت آغازین، که مارکس به آنی آن ویژگیهمه»مسأله این است که، 

داری تا به امروز برجا نحو مؤثری در حصار جغرافیایِ تاریخی سرمایهکند، بهاشاره می

انباشت از راه سلب »ها از عبارت رو، هاروی برای ارجاع به آنهم از این« مانده است.

 (۲۶)کند.استفاده می« مالکیت

ی، انباشت از راه سلب مالکیت را دوگونه هاروی دوام، و در واقع نقش برجسته

ی بحران رزا لوکزامبورگ مبتنی بر دهد. نخست، هرچند که او نظریهمی توضیح

 بیرون باید سرمایه که، را او استنتاج این سانهمانبه –کند مصرف نامکفی را رد می

 که است داستانهم امر این با اما کند؛ پیدا خریدار خود کاالهای برای داریسرمایه از

رو، این کند. از اینخود را خلق می« دیگریِ»داری ناگزیر و همواره آن سرمایه

تواند داری میراه نیست. اما سرمایهضروری است، بی« بیرون»ایده که ]وجود[ نوعی 

های اجتماعیِ بندیموجود استفاده کند )شکلازپیش« بیرونِ»یا از نوعی 

رولتریزه داری، نظیر آموزش، که هنوز پهایی از درون سرمایهداری، یا بخشناسرمایه

 (۲۷)طور فعالی بیافریند.نشده است(، یا آن را خودْ به

نشاند، کاهی سرمایه میدوم، هاروی انباشت از راه سلب مالکیت را در متن ارزش

از  (۲۸)دهند.انباشت واکنش نشان میهای اضافهداران از طریق آن به بحرانکه سرمایه

ای دهد این است که مجموعهانجام میچه انباشت از راه سلب مالکیت آن»این منظر، 

قیمت بسیار پایین )و گاه حتا مفت( آزاد ها )از جمله نیروی کار( را با از دارایی

چنگ آورد و ها را بهتواند کنترل این قِسم داراییکند. مازادِ انباشتِ سرمایه میمی

به  ۱۹۷۳داری از سرمایهاگر »رو، از این« ها برآید.ی سودآور از آنبالفاصله به استفاده

ی نولیبرالِ گاه پروژهروست؛ آنانباشت روبهسو، با دشواریِ مزمن اضافهاین
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انتقال  (۲۹)شود.سازی چونان راهی برای حل این مشکلْ بسیار معنادار میخصوصی

ای است برای کاهش های عمومی به ثَمن بَخس به بخش خصوصی، وسیلهدارایی

 سان افزایش نرخ سود.ارزش سرمایه، و بدین

های کند که، انباشت از راه کاربستِ انواع روشدرستی استدالل میهاروی به

داری منحصر نمود، ی آغازین تکوین سرمایهتوان به مرحلهاجبارآمیز سیاسی را نمی

کردْ شمار آورد. این رویباید آن را یک ویژگی پایدار گسترش این نظام بهکه میبل

که هاروی گونهسازی که، همانان به فهم روندهای معاصرِ خصوصیکمکی است شای

های مقاومت علیه نولیبرالیسم در کشورها شود، به انگیختار اصلی جنبشیادآور می

ها از این ایده، که گوناگون، از بولیوی تا غنا، تبدیل شده است. وانگهی، برخی روایت

نهند، راه سلب مالکیت انگشت تأکید میبر پیوند تنگاتنگ نولیبرالیسم با انباشت از 

گیر پردازان رادیکال را در پی داشته است. اما اهمیت چشمی نظریهاستقبال گسترده

 .سازدمی ضروری  راپردازی آناین پدیده، دقت در مفهوم

های احتمالی این مسأله ماسیمو د. آنجلیس در مطلبی خواندنی بر دشواری

 دهدمی ترجیح آنجلیس. د که تِرمی –» هاارکشیحص»روشنی افکنده است. او 

 مناسبات یسازنده یمایهبُن» را -گیرد کاربه مالکیت سلب راه از انباشت جایبه

 جدایی سرگیریِ از است عبارت حصارکشی. خواندمی «انباشت و داریسرمایه

ویژگی  فرااقتصادی. این یک اجبار طریق از تولید وسایل از مستقیم تولیدکنندگان

داری گرایش به گسترش داری است؛ زیرا سرمایهی تولید سرمایهماندگار شیوه

که مردم در ی ]فضاهای[ زندگی دارد، در حالیی خود بر همهسیطره

هایی در مقابل ها را توانا به ساختنِ بدیلکنند که آنهایی سَر میجهانزیست

ی ی مشترک همهه، نکتهکند. در نتیجشده میمناسبات اجتماعِی کاالیی

اجتماعی است که  جدایی اجبارآمیز مردم از دسترسی به ثروت»ها، حصارکشی

ها به حصارکشی« شود.ی سرمایه حاصل نمیمثابهمیانجی بازارهای رقابتی و پول بهبه

ی سلطه بر ی تحمیل آگاهانهمنزلهها به( حصارکشی۱»شود: دو طریق میسّر می

اولی شامل « آمد جانبی فرآیند انباشت.چون پیها همکشی( حصار۲دیگران؛ 

های هفدهم های مصوب پارلمان در سدههای سیاسی است؛ از نخستین قانونمداخله
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گاه رواج تِرم که خاست-های مُشاع و هجدهم دائر بر حصارکشی گِرد زمین

به  ی دوم، د. آنجلیسهای معاصر. در فقرهسازیتا خصوصی -است« حصارکشی»

هایی که در قیمت بازاری یک کند؛ یعنی هرینهاشاره می« آمدهای جانبی منفیپی»

شوند که های اجتماعی آوار میها بر سازهشوند، زیرا این هزینهکاال منعکس نمی

سازی محیطی و تهیمثل، آلودگی زیستگیرند؛ بهبیرون از شکلِ تولید قرار می

 ( ۳۱)منابع.

های اصیل جداییِ اجبارآمیز تولیدکنندگان ، نمونه«ی منفیآمدهای جانبپی»اما 

درستی یادآور مستقیم از وسایل تولید از طریق فرااقتصادی نیستند. د. آنجلیس به

های خود را تواند سبب شود که دهقاتان زمینشود که آلودگی و تخریب منابع میمی

رو که مداد کرد؛ هم از آنای از حصارکشی قلتوان نمونهرها کنند. اما این را نمی

« نُرمال»کرد که عملی نیروی فرااقتصادی، بلنواسازی آنان نه مداخلهمسبب بی

تر تر ظالمانه، یا کمآمده را کمچه بر دهقانان پیشفرآیند انباشت است. این البته آن

، جلد یکم، سرمایهترین فرازهای کند. یکی از مهمدر خوردِ نکوهش و محکومیت نمی

داری، یعنی وار در سرمایهعدالتیِ نمونهکرد موثرِ بیدادن این امر است که عملنشان

کاری. واکاوی انباشت آغازین در استثمار کار مزدی، نه در گرو قهر است و نه فریب

 –ی فکریِ اصلی هاروی ندارد واقع دَخلی به مشغلهی هشتم جلد نخستْ بهپاره

گری و های قهرآمیز غارتتواند از طریق شکلمیچنین که سرمایه هم سانبدان

کشی های استقرار بهرهانگارهکه برآن است تا پیشچپاول گسترش یابد؛ بل

 این. تولید وسایل از را مستقیم تولیدکنندگان جدایی ویژهبه –داری را برنماید سرمایه

های دادنامهدر رخ»تاریِخ آن  که است مالکیت سلب قهرآمیز فرآیند یک حقیقت در

اما این تاریخ آتشین و خونینْ « شود.نوع بشر با حروفی از آتش و خون نوشته می

فراهم آورد، « اجبارِ خاموش مناسبات اقتصادی»ی امکان برپایی استثمار را در سایه

شود، اما تنها در شرایط البته هنوز از قهر فرااقتصادیِ مستقیم استفاده می»

کنند، هیچ ه د. آنجلیس و هاروی هر دو به درستی بیان میکچنان (۳۲)«استثنایی.

دادی دارد که انباشت از راه سلب مالکیت را رخچیز در این تحلیل ما را بر آن نمی

بار برای همیشه بخوانیم، و نه یک ویژگی دائمی در سراسر تاریخ یگانه و یک

ایه بر بنیاد استثمار کار داری. این اما از اهمیت تمایزگذاری میان انباشت سرمسرمایه
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گری، ی غارتانباشت بر پایه»نامد( و می« بازتولید گسترده»چه که هاروی مزدی )آن

 کاهد.نمی« برداری و خشونتکاله

ریختن این تمایزگذاری د. آنجلیس برخالف تعریف خود از حصارکشی، با برهم

که گنجاند. چنانشی میی سرمایه را ذیلِ حصارککننده در حقیقت کلِ رابطهتعیین

  (۳۳)دریافته شود.« چون اجبار اجتماعیِ محصورکنندههم»گوید: سرمایه باید می

 بازتولید میان تمایزگذاری بر و شودنمی گامهم او با مرحله این در هاروی برعکس،

انباشت »که،  کندمی استدالل او. فشاردمی پای مالکیت سلب راه از انباشت و گسترده

رونده دارد؛ و تأکید ، وجهی پیش«گشایدن که راه را برای بازتولید گسترده میآغازی

نحوی هر دو ساحتِ بازتولید گسترده و انباشت از راه سلب مالکیت به»کند که، می

هاروی بر این گمان است « شوند.هم متصل و درهم تنیده میوار و دیالکتیکی بهاندام

اند ؛ هم از آن رو که چپ سیاسی حایز اهمیتهای مفهومی از حیث که این نکته

« مبارزه در چارچوب بازتولید گسترده»های را بیابد برای ایجاد پیوند میان باید راهمی

-۷۳ رونق بلندِ  یدوره طی که ای،اتحادیه گریکنش متفاوتِ  آشکارا هایشکل در –

راه سلب  رزه علیه انباشت ازمبا» و -کردمی گریجلوه صحنه قلب در ۱۹۴۵

سازی های ضد و بدیلِ جهانیهای اجتماعیِ درآمیخته با جنبش، که جنبش«مالکیت

 (۳۴)اند.ف به آنطور عمده معطوبه

پردازی هاروی از ی مفهومها مورد توافق ما نیز هست. اما شیوهی این نکتههمه

ها مرزهایی نبرد. نخستینِ آهایی چند رنج میانباشت از راه سلب مالکیتْ از مشکل

گونگی درک اوست از اهمیت کند؛ دوم، چهاست که او برای این مفهوم ترسیم می

ی واقعی این دهد؛ و سرانجام، باید به گسترهای که به آن ارجاع میاقتصادیِ پدیده

مفهوم در چارچوب اقتصاد جهانی معاصر اشاره کرد. از مشکلِ نخست بیاغازیم. 

تر انباشت از راه سلب مالکیت را در هاروی وزن سنگین گونه که مالحظه شد،نهما

های بخشیدن به بحرانی راهی برای تقلیل یا پایانمنزلهداری معاصر، بهسرمایه

درستی سازد. او در ادامه بهکاهی سرمایه، نمودار میانباشت از طریق ارزشاضافه

های کاهی داراییارزشتواند از راه با این وصف، همان هدف می»شود: یادآور می

این دقیقاً سازوکاری است که مارکس « ایِ موجود، و نیروی کار حاصل شود.سرمایه
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توان به ای را میهای سرمایهکه داراییشناسد؛ هنگامیهای اقتصادی بازمیدر بحران

قبول مزدهای کاریْ کارگران را بهتری خریداری کرد، و میزان باالی بیقیمت ارزان

گرداند که امکان انباشت سان نرخ سود را به سطحی برمیدارد، و بدینتر وامینازل

رسد که هاروی کمی جلوتر، این شکل متفاوت از نظر میتر فراهم شود. اما بهبیش

 داند:بسته میکاهی را با انباشت از راه سلب مالکیت همارزش

ترین بنیاد، مهمو مکانگیرِ محلی هاِی چشمکاهیای و ارزشهای منطقهبحران

آفریند، تا از دامن آن خود را می« دیگری»وقفه داری بیطریقی است که سرمایه

ی کالسیک نمونه ۱۹۹۷-۸شرقی آسیا در  های مالی شرق و جنوبتغذیه کند. بحران

 (۳۵)روند.شمار میاین امر به

پیشین است که،  توانیم بیابیم، این دیدگاهتنها توجیهیِ که برای این مدعا می

 است:« دیگری»های آن های کاراندوز یکی از جلوهگذاریکاری ناشی از سرمایهبی

ی نیاز دارد؛ اما در وهله« خارج از خود»چیزی واقع بهداری برای انباشت بهسرمایه

ای از زمان داری در نقطهی صنعتی{ سرمایهمثل، ایجاد یک ارتش ذخیرهنهایی }به

کند، تا وقتی دیگر آنان را برای انباشت در ه بیرون از نظام پرتاب میکارگران را ب

 (۳۶)دسترس داشته باشد.

ها ممکن است قرار دارند؟ آن« خارج از نظام»کار به چه معنا اما کارگران بی

ی رفتهها در اقتصادهای پیشطور مستقیم به استخدام سرمایه درنیایند؛ اما آنبه

ی تأمین اجتماعی، از محلِ پرداخت مالیاتِ مزد و سود، در سایهنحوی داری بهسرمایه

ویژه در جنوبِ جهان گردیم(. بهتر به این موضوع برمیکنند )ما پایینزندگی می

های دیگری برای گذران زندگی شوند، ناگزیرند راهکسانی که از کار مزدی محروم می

آمیز از ی تصویری زیبا و اغراقرائهی د. آنجلیس برای اهاکوشش رغمبه –بیابند؛ اما 

 طرزبه هنوز هاآن –« های مشترکِ جدیدمالکیت»های بقا زیر عنوانِ ایجاد استراتژی

 (۳۷).اندخورده گره داریسرمایه اقتصاد به وارینمونه

روشنی ترسیم نشده است؛ تنها بهدوم، مرزهای انباشت از راه سلب مالکیت نه

دهد، نیاز دست میچه هاروی بهتر از آنیز به تحلیلی ظریفکه کارکردهای آن نبل

حلی چون راهگونه که مالحظه شد، او انباشت از راه سلب مالکیت را همدارد. همان

کند. از این منظر، انباشت از راه سلب مالکیت انباشت معرفی میبرای مشکل اضافه
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کند. در ( جلوه می^کاال، پولی شکل دیگری از فرمول عمومی سرمایه )پول، منزلهبه

کشی از کار مزدی حاصل افزایی از طریق بهرهکه در بازتولید گسترده، ارزشحالی

آید. دست میبه« غارت، تقلب و خشونت»شود؛ در انباشت از راه سلب مالکیت، از می

تر ی توجه بیشهای اقتصادیِ بُروز این پدیده در شرایط حاضر شایستهبرخی شکل

نوک پیکانِ انباشت از راه سلب »سازی که هاروی آن را ویژه خصوصیبه است،

شود تا مازادِ های دولتی یا همگانی به بازار عرضه میدارایی»خواند: می« مالکیت

ها بیفزاید و به آن گذاری کند، برکاراییها سرمایهانباشتِ سرمایه بتواند در آن

های گوناگونی صورت شکلسازی بهوصیواقع، خصدر  (۳۸)«بازی بپردازد.بورس

تواند خود، حامی کارکردهای متفاوتی است. به باور ما، این امر میینوبهپذیرد و، بهمی

شدنِ دوباره، و تجدید ساختار دریافته شدن، کاالیینحو سودمندی از حیث کاالییبه

 شود.

کند، ارائه می سمتاریخ مختصر نولیبرالیچه که هاروی در بندی با آناین طبقه

بندی جا انباشت از راه سلب مالکیت را به قرار زیر بخشمتفاوت است. او در آن

 کند:می

 سازی؛سازی و کاالیی. خصوصی۱

 شدن؛. مالی۲

 و بحران؛ کاریدست و مدیریت  .۳

 (۳۹). بازتوزیع دولتی.۴

به الکیت را، گونه هاروی تور انباشت از راه سلب مدهد که چهاین سیاهه نشان می

بندی ما در این است افکند. امتیاز طبقهتر، در سطحی گسترده میزیان تحلیل دقیق

دست ها بهسازیدهد که از حیث تاریخی تصویری از خصوصیکه نخست، اجازه می

شدنِ دوباره(؛ و ثانیًا، امکان شدن و کاالییرو، تمایزگذاری میان کاالییدهیم )از این

تر تمیز دهیم. اینک ما دیگر دقیقشان را از یککردهای اقتصادیدهد تا کارمی

 کنیم.اجمال نظر میخود در هر یک بهینوبهبه

ی جرگهرفت، بهشمار نمی: اموالی که پیش از این کاال بهشدنالف( کاالیی

گیرد. بازی قرار میآید و در معرضِ خرید و فروش و بورسهای خصوصی درمیدارایی
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تر در شمار دانش عمومی چه که پیشحق امتیاز برنج باسماتی یا یک ژن، آن با ثبت

 هایپژوهش ماحصل دومی و سنتی، هایمهارت و دانش تجسم چونهم اولی –بود 

از سلب مالکیتی  ناب بسیار شکل یک این. شودمی تبدیل کاال به  – مدرن علمی

به  ابع و دسترسی ممتازانهز منها با استفاده ااست که هاروی در نظر دارد: شرکت

آیند که چیزی برمی فرآیند سیاست و نظام حقوقی، به کنترل و کسب سود از هر آن

تر به کسی تعلق نداشت یا تحت تملک دولت بود. فروش ذخایر گاز طبیعی پیش

های میلیارد دالر، به کمپانی ۲۵۰تریلیون فوت مکعب به ارزش  ۲۹بولیوی، به میزان 

 هاجهت بسیاری از -پتروبراس و رپسول پترولیوم، بریتیش جمله از –نفتی خارجی 

 این از پیش سال چند تا ذخایر این از بزرگی بخش. است مقایسه قابل امر این با

 .نبود شده شناخته

کم در سپهر خصوصی چه زمانی کاال بوده یا دست: آنشدنِ دوبارهکاالیی ب(

شود. ت درآمده، دوباره به کاال تبدیل میشده است، اما به مالکیت دولتولید می

های بارز این رویه و برق مثالهای کنونیِ خدمات همگانی نظیر آب سازیخصوص

 -باید معنای اجتماعیاست. این نیز تقدیری است معلق بر فراز سر دولت رفاه، که می

ی نهپیش از گسترش خدمات اجتماعی، کل هزی (۴۰)دقت کاویده شود.اقتصادی آن به

شده به کارگران بود: این ی مزد پرداختطور مستقیم بر گُردهبازتولید نیروی کار به

ی یک کاال، مثابهی درمان و سالمتی، بهمثل، برای تأمین هزینهتوانست، بهمی

وپز و های مصرفی نظیر پختاستفاده شود یا حمایت از اعضای مؤنثِ خانوار، تا ارزش

گزین روند که دولت رفاه تا حدی جای جاکنند. تا آنیا نظافت اهِل خانه را مه

رفته بر نیاز بنا شده همخصوصیِ بازتولید نیروی کار با خدماتی شده است که روی

 دیگر، عبارتبه –است « کاالزدایی»ای از گر درجهاست و نه تواناییِ پرداخت؛ نشان

 خانواده شکبی هرچند) شوندمی دهبرآور بازار یگستره از بیرون در نیازها از ایپاره

 (.است حاکم آن بر غیرکاالیی مناسبات که است قلمرویی خودْ

شده بر منطق بازار، که اغلب تحت فشار از پایین رو، محدودیت تحمیلاز این

گذاریِ عظیم سیاسی است که جنبش کارگری در گرِ سرمایهصورت گرفته، روشن

( NHS) همگانی درمان و بهداشت خدمات نمونه، برای –دولت رفاه انجام داده است 

را کاهش دهد. با این همه، ی آنکوشد دامنهدر بریتانیا، و مخالفت شدیدی که می
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چنان نیروی کار را دهد که خدمات اجتماعی هماین امر تغییری در این واقعیت نمی

نسبت نیِ بهکند؛ و سرمایه را به نیروی انسابه شکل کاالی کار مزدی بازتولید می

شود که، اش از محِل مالیاتی تأمین میکند که هزینهای مجهز مییافتهسالم و آموزش

شود. وانگهی، درباب طور عمده از درآمد ستانده میهای گوناگون، بهمطابق پژوهش

شدن وحسابی با کاالییدرست« کاالزداییْ»نباید اغراق کرد؛ « کاالزدایی»ی گستره

سان، خدمات تأمین اجتماعی گاه دوباره کاالیی است. بدین درهم تنیده شده

پزشکی بریتانیا افتاده است، و از پی شوند؛ این اتفاقی است که در خدمات دندانمی

تری به بخش خصوصی وکیفیت این خدمات تنزل پیدا کرده و بیماران بیشآن کمیت

کم در تماعی، دستاند. تغییرهایی که در حال حاضر خدمات تأمین اجرانده شده

 تر کاویده شده است.گذراند در ذیل سومین سرفصلِ ما بیشبریتانیا، از سر می

ی تأثیر ی اصلی فراز حاضر، بازشناسی دامنه: نکتهج( تجدید ساختار

مثل، تر بازسازی سرمایه است. بههای معاصر در فرآیندهای گستردهسازیخصوصی

خوش واری دستطور نمونهدر بریتانیا بهخدمات عمومی « اصالحاتِ»موج جاری 

 تقریباً دولت  ،۲۰۰۳رو، در سپتامبر تر به بخش خصوصی است. از ایناتکای بیش

 و بهداشت نظام بیمارانِ جراحی عمل هزار ۲۵۰ انجام برای خود قراردادهای یهمه

ش های خارجی سپرد، تا در مراکز درمانی بخهمگانی در یک سال را به شرکت درمان

های عالوه، مدرسهبه (۴۱)خصوصی یا تحت مدیریت بخش خصوصی صورت گیرد.

اندازی خصوصی راه« حامیان مالیِ»از سوی « های شهرآکادمی»دولتی تحت نام 

طور کامل ی نیاز است و عمدتاً یا بهچنان بر پایهشوند. در هر دو مورد، خدمات هممی

کنند که هایی از این دست روشن مینمونهشود. های عمومی تأمین میاز محل مالیات

داری ی سرمایهرفتههای عمومی در درآمد ملی در اقتصادهای پیشچرا سهم هزینه

 (۴۲)نولیبرالی، تغییری چنین اندک داشته است.« ضدانقالب»رغم طی نسل گذشته، به

ه چسازی آنتوان در خصوصیی تجدید ساختار را میی دیگری از این پدیدهجلوه

آهن و شد جُست. فوالد، مخابرات، راهشده خوانده میتر در بریتانیا صنایع ملیپیش

داری های بزرگ سرمایهسان بنگاهرغم مالکیت دولتی بهسنگ در بریتانیا بهزغال

ای، و نیروی کاری مراتبی و ساختار چند شاخهیافته بودند، با مدیریت سلسلهسازمان
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ها از شد. استقالل مالی این بنگاهدیِ زیردست تشکیل میکه عمدتاً از کارگران مز

مثل، کردند )بهالمللی رقابت میداری متفاوت بود. برخی در بازارهای ملی و بینخزانه

سنگ(، و مابقی از موقعیت انحصاری در سطح ملی برخوردار های فوالد و زغالشرکت

ای از چنین موقعیتی برخوردارند(. دازهآهن در بریتانیا، هنوز تا انبودند )مخابرات و راه

از « بیرون»ها تغییر کرده، در این نیست که از سازی این شرکتکه با خصوصی چهآن

ی دولتی به ها از سرمایهکه آناند، بلای از آن تبدیل شدهداری به پارهسرمایه

، از یک سان، این حرکتی است از پهلوهمیناند. بهی خصوصی تحول یافتهسرمایه

 داری به شکلی دیگر؛ همانند فروپاشی شوروی پیشین.شکلِ سرمایه

گونگی توزیع این منافع در یک تغییر مهم از پی این تجدید ساختار، ناظر بر چه

ت خصوصی در نظام بهداشت خدما یارائه  که،دار است. چنانی سرمایهصفوف طبقه

های درمانیِ خارجی به یک منبع و درمان همگانی به این معناست که عمدتاً شرکت

که، بخش درمان خصوصیِ مستقر در یابند؛ در حالیجدید و بزرگِ سودآور دست می

بریتانیا زیر فشار قرار گرفته تا در رقابت بر سر قراردادهای سودآور دولتی از 

های دولتی را اقتصاددانان سیاسی مارکسیست غالباً شرکت (۴۳)های خود بکاهد.هزینه

های ضروریْ اجتماعی ی تدارک زیرساختها، هزینهدانند که از طریق آنای مییلهوس

یابد: یکی از ها اختصاص میی دولتی به آنهاشود و گاه مقدار هنگفتی از یارانهمی

 متحدسپاه مهندسی ایاالتو  اداره عُمرانها از این دست، نقش گیرترین نمونهچشم

ت عظیم آبیاری همگانی، که شهرهای کالیفرنیا و گرفتن عملیاعهدهاست در به

 (۴۴)غربی آمریکا برای تأمین آِب خود به آن متکی هستند.جنوب

های دولتی گذاران خصوصی و مدیران ارشد شرکتسازی به سرمایهخصوصی

های خود را ی نهفته در فرآوردهالعادهدهد که سود و گاه سود فوقپیشین امکان می

دار های طبقه سرمایهنفع دیگر بخشها بهپیش از اینْ قیمت آن تحقق بخشند، که

  در فنی هایدگرگونی که نجومی سودهای به بنگرید مثل،به –تنظیم شده بود 

راه همته بهگذش یدهه دو یکی طی مخابرات یشدهزداییمقررات و خصوصی صنعت

چنان در قبال مداشته است )گرچه در مورد بسیاری از خدمات رفاهی، دولت ه

ها متعهد است(. هاروی های خصوصی و حتا پرداخت یارانه به آنسودآوری شرکت

؛ «سود طبقات فرادست بود تا فرودستتر بهها هرچه بیشبازتوزیع دارایی»نویسد: می
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 –دار نیز شده ی سرمایهسازی شامل بازتوزیع ارزش اضافی در میان طبقهاما خصوصی

 شده سرشکن فرودستان و کارگران یگُرده بر آن هایینههز تردیدبی هرچند

شده های خصوصیی اولیه و عمومی سهام شرکترو، عرضهاز این (۴۵).است

ی نخست دهندگان )در وهلهبرداری از مالیاتشک کالهای، بیهای یارانهقیمتبه

 از –ی حاکم هنگام بازتوزیع سود در درون طبقهی کارگر( بود؛ و همطبقه

 ارشد مدیران برای عمومی بخش از دادهادرون ارزانِ خرید به قادر که هاییشرکت

 را سهام یعرضه که گذاریسرمایه هایبانک بودند، شدهخصوصی هایشرکت

 عظم سهام را صاحب شدند.ا بخش که مؤسس گذارانسرمایه و کردند، دهیسازمان

کاهد، اما از راه سلب مالکیت نمی روی از اهمیت انباشتهیچها بهیک از اینهیچ

چون ها همتوان صرفاً در آنسازد، که نمیپیچیدگی فرآیندهای درگیر را برجسته می

ها را که باید آنکاهی سرمایه، و یا تاراج اموال عمومی نگریست؛ بلی ارزشوسیله

ل داری طی نسترِ تجدید سازمان سرمایههایی از یک مقیاس گستردهچونان سویه

یافته در داری عمدتاً سازمانشمار آورد، که شامل دگرگونی از یک سرمایهگذشته به

ی قرن بیستم چیرگی دست دولت، که در نیمهشده بهشدت هدایتسطح ملی و به

کند، گرچه هنوز که هاروی تأکید میداری است که، چنانداشت، به شکلی از سرمایه

های تولید ملت است، بیش از گذشته به شبکه-تای و درهم تنیده با دولخیلی منطقه

ی انباشت از طریق این مسأله، به سومین پرسش ما درباره (۴۶)فراملی متکی است.

عبارت دیگر، انباشت از راه سلب مالکیتْ تا چه پایه مهم برد. بهسلب مالکیت راه می

که دیدیم، او نانباره محتاطانه اما کلی است: چاست؟ اظهار نظر خودِ هاروی در این 

 نقش …‘انباشت از راه سلب مالکیت’»، ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های گوید که طی دههمی

 چه از حاضر حال در گویدنمی ما به اما ،«یافت جهانی داریسرمایه در تریمهم بسیار

 .است برخوردار اهمیتی مایه

 هایهکنند که انباشت از رااین پرسشْ مهم است، زیرا برخی استدالل می

شود. این در داری معاصر تبدیل میی سرمایهاجبارآمیز سیاسی دارد به شکل عمده

ی سرمایه، بهی رابطهی سازندهمایهی برکشیدن حصارکشیْ به بنواقع معنای نهفته
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کنند. روشنی بیان میوکم بهدست د. آنجلیس است. دیگران این مدعا را بیش

 نویسد:جی پِرساد میسان، ویبدین

وجوی ورود به گرِ مشابه در جستهای غارت( و شرکتEnronرکت انرون )ش

هایی از اقتصادند که در انحصار دولت مناطق تحت ستم جهان، و بلعیدن آن بخش

 –شان تضمین کنند دارند تا نرخ باالی سود را برایهای ضعیف را وامیاست؛ و دولت

ی انرونی ها. اینْ مرحلهن دولتی ایشقیقه بر تپانچه گذاشتن بدون همه، این و

 (۴۷)داری است.سرمایه

متضمن این معناست که امروزه « داریانرونی سرمایه»ی گفتن از مرحلهسخن

کند. این باور اینک در گری در جنوبِ جهانی زندگی میداری با این گونه غارتسرمایه

 ست.، گسترده اسازیدگرجهانیویژه در جنبشِ میان چپ رادیکال، به

وخیز معنای درستی آن نیست. افتی یک عقیده لزومًا بهالبته رواج گسترده

، مندرج ۱۹۹۰ی ( از اوایل دههFDIگذاری مستقیم خارجی )آشکار جریان سرمایه

 (۴۸)گردد.دهد که سرمایه در کجا پی بهترین سود میدر جدول یک، نشان می

ی اقتصاد رفتهمناطق پیششدت در چنان بهگذاری مستقیم خارجی همسرمایه

شمالی و شرق آسیا. جالب است که  یآمریکا غربی، اروپای –جهانی متمرکز است 

رفته، طی جهش عظیمی که جریان گذاری خارجیِ کشورهای پیشسهم سرمایه

از سر گذرانده، افزایش یافته  ۱۹۹۰ی گذاری مستقیم خارجی در پایان دههسرمایه

متحد و انتقال به پول واحد در ی کلینتون در ایاالترونقِ دورهبارِ آنْ است؛ که سوخت

سو سیطره ای بوده است. الگوی مشابهی از پی جنگ جهانی دوم به ایناروپای قاره

رانند، گرایش به داری جهانی فرمان میهای فراملی که بر سرمایهداشته است: شرکت

 حد تا واقع، در و –رفته پیشگذاری )و تجارت( خود در اقتصادهای تمرکز سرمایه

گیری از جنوب جهانی طرز چشمکماکان به سرمایه. دارند  – خود مناطق در زیادی

 (۴۹)گریزد.می

ی حجم هنگفتی از کنندهترین استثنای این الگو چین است؛ دریافتالبته مهم

 دور نظر از راآن تناسب که است مهم نیز جا این در گرچه –گذاری خارجی سرمایه

میلیارد  ۵۵ن به چی در خارجی مستقیم گذاریسرمایه میزان ،۲۰۰۴ سال در: نداریم

 ۷۸.۵میلیارد دالر( و انگلیس )۱۰۷تر از آمریکا )توجهی کمطور قابلدالر رسید، که به
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داری سوی سرمایهچرخش به»کند: که هاروی اشاره میچنان (۵۰)میلیارد دالر( بود.

های پیاپی انباشت آغازین بوده در چین در گرو موج ی دولتیوجورشدهجُفت

های دولتِی /بنگاه TVEsهای شهری/روستایی ]نه تنها بسیاری از بنگاه (۵۱)«است.

دست های تحت مالکیت جمعی نیز بهکه زمیناند، بلبازاربنیاد[ خصوصی شده

-جاری میی تمنظور توسعهها را بههای محلی تصرف شده است، که این زمینمقام

اما،  (۵۲)ی روستایی را برانگیخته است.های پُردامنهفروشند؛ و این گاه اعتراض

خواند، ما را بدان فرا می تاریخ مختصر نولیبرالیسمگونه که هاروی خودْ در همان

های فرآیند چون جلوهشک ظالمانه و نارواست، باید هماین غارت و چپاول را که بی

چه او ای کالسیک آن نگریست، که به ایجاد شرایط برای آنمعنانباشت آغازین در 

نامد، یعنی انباشت سرمایه بر بنیاد استثمار کار مزدی، در مقیاس بازتولید گسترده می

گذاری مستقیم خارجی را در چه که سرمایهآن (۵۳)کند.رشد شتابان چین کمک می

تحت مالکیت جمعی قرار هایی است که کند، نه فرصتِ تاراج داراییچین جذاب می

های تولید در بازارهای جهانی بسیار رقابتی، از راه که امکانِ کاهش هزینهدارد، بل

حصارکشِی  (۵۳)های تولید فراملی است که بر چین تمرکز دارند.مشارکت در شبکه

در جریان است، به ایجاد شرایط روند انباشت در  اینکهمهای مشترک، که دارایی

 آورد.رساند، اما آن را پدید نمیچین کمک می

که دیدیم، بر روی معطوف به دیدگاه هاروی نیست. او، چناناین مالحظات به هیچ

-بندی دیالکتیکیِ بازتولید گسترده و انباشت از راه سلب مالکیت پافشاری میمفصل

که امپراتوری، بل« ترازِفضای هم»چون کند. وانگهی، او اقتصاد جهانی را نه هم

سر ست یکایکشد که مجموعهتصویر میی یک کلیت پیچیده بهمنزلههب

ی فرآیندهای مولکولیِ انباشت واسطهبه»ترازی که شده از مناطق ناهمبندیمفصل

 «:سرمایه در فضا و زمان شکل گرفته است

سو شناسایی اینبه ۱۹۸۰ویژه آن را از یافته که برنر بهظرفیتِ عمومیتاضافه

ی آمریکا، اروپا گانهتواند بین یک بلوک اقتصادی هژمونیک )سهسان میبدین کند،می

 در عمده طوربه –درپی زمانیِ در حال تکثیر و پی-و ژاپن(، و رشته ترفندهای فضا

 برزیل،) التین امریکای در کشورهایی یعالوهبه آسیا، شرقیجنوب و شرق سراسر
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 سریع وتازهایتاخت از ایسلسله با سرد جنگ پایان با ،که(شیلی ویژهبه و مکزیک،

 (۵۵)تقسیم شود. -کمیل شدت شرقیاروپای سویبه

داری ی انتقال به یک سرمایهازحد به ایدهبا این همه، هاروی گاه در نزدیکی بیش

ایاالت متحده }در »نویسد: روست که میپیماید. هم از اینگر راه خطا میعمدتًا غارت

شدن سمت تبدیل{ در مناسبات خود با دیگر نقاط جهان به۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های دهه

او « داشت.به یک اقتصاد رانتی، و در داخل در مسیر یک اقتصاد خدماتی گام برمی

تافتِ وال گونه همکند، که چهنحو تأییدآمیزی به تحلیل پیتر گوان اشاره میبه

در جهت »ای مالی هالمللی پول از بحرانصندوق بین-داریخزانه-استریت

تجدیدسازمان روابط اجتماعی تولیدِ داخلی در هر کشوری که دستخوش بحران بوده 

کند و در چنین برداری میبهره« های خارجیتر سرمایهی بیشنفع رخنهاست، به

گیر انباشت از راه سلب مالکیت را بار اهمیت چشمبافتاری است که او برای نخستین

توان این موضوع مهمی است که درباب آن می (۵۶)شود.آور میی حاضر یاددر لحظه

 کنیم.جا به دو نکته بسنده میبسی بیش از این سخن گفت، اما ما در این

کند که نخست، حق با هاروی است که بر فشارهای عظیم رقابتی تأکید می

ی دهه آمِد بحران بلندمدت سودآوری در پایانویژه پس از پیشها، بهتأثیر آنتحت

رغم رونق اواخر ها، بهوپازدنوپا زده است؛ و این دست، اقتصاد آمریکا دست۱۹۶۰

یافت او را از لیو ی مهمی است که رهاین نکته (۵۷)، تا هنوز ادامه دارد.۱۹۹۰ی دهه

داری آمریکا بر کنند که سرمایهسازد، که استدالل میپانیچ و سام گیندین متمایز می

خوانند، چیرگی یافته می ۱۹۸۰و ۱۹۷۰های قباض سود در در دههچه بحران انآن

است. دوم، اما واکنش به این فشارها از راه انتقال وسایل تولید به خارج از کشور، 

خوار جهانی تبدیل نکرده است. یک شرکت آمریکایی که اقتصاد آمریکا را به یک رانت

کند، نقش مولد خود ک منتقل میتولیدی خود را به چین یا مکزی ای از ظرفیتپاره

کوشد با انتقال بخشی از ای کاماًل عقالنی میگونهکه بهنهد؛ بلسره وانمیرا یک

های خود تر است، از هزینهآفرینی خود به نقاطی در خارج، که نیروی کار ارزانارزش

توان داری آمریکا با اقتصاد جهانی را میآمیزی سرمایههایی از درهمبکاهد. جنبه

شمار آورد؛ بیش از همه، وابستگی آن به ورود عظیم تری انگلی بهنحو روشنبه

ها. اما ویژه از شرق آسیا، و تأمین مالِی کسریِ تراز پرداختی خارجی، بههاسرمایه
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ی وابستگی متقابل اقتصادی تنیدهی درهمی رابطهحتا این تصویر نیز باید در سایه

 های آسیایی تعدیل شود.داریدیگر سرمایه میان آمریکا، چین و

توان دریافت. در انباشت از راه سلب مالکیت معاصر را از چنین منظری بهتر می

هر جایی سَرک وآز بهها با حرصفضای رقابت شدید و سودآوری نسبتاً پایین، سرمایه

عمومی  هایها از تغییر در سیاستچنگ آورند. برخی از شرکتکشند تا سودی بهمی

گیرند و خود را بازسازی و مهیای تحقق آن ارزش ی خصوصی بهره مینفع سرمایهبه

شود. هایی دولتی بازتوزیع یا ایجاد تواند از تصاحب داراییکنند که میای میاضافی

های شود: نقش شرکتهای قابل استفاده، در جنوب جهانی یافت میبرخی از فرصت

اما  (۵۸)گیر است.های امریکای التین چشمسازیدر خصوصیویژه فراملی اروپایی به

های اصلی کاال و سرمایه در اقتصاد جهانی مابین کشورهای سازمان جریان

 به مدارها این گسترش با راههم –افتند و های اقتصادی و توسعه اتفاق میکاریهم

 که سازند،می سّرمی را داریسرمایه نظام یگسترده بازتولید -آن دربرگرفتن و چین

 آورد.دست میزدی بهم کار استثمار از عمده طوربه کماکان را خود سود

 گیرینتیجه
داری جهانی کردهای مارکسیستی به امپریالیسم راهی به درک روند سرمایهروی

امپریالیسم های بزرگ یافتی از درخششگشایند. چنین رهپارچه میطور یکبه

 یها را بسیار فراتر از مسألهی بحثرو، دامنهرود و، از اینشمار میهاروی به جدید

نفسه ی او از امپریالیسمْ هم فیپردازی ویژهبَرد. مفهومی عراق میژئوپولیتیک یا نمونه

ی مارکسیستی دولت. ی ابزاری برای گسترش نظریهمنزلهبه مند است و همارزش

داری قدرت را با سرزمینی و سرمایههای هاروی تمایزگذاریِ اریگی میان منطق

انباشت و بحران استحکام قراردادن قاطع آن در حصار نظریه مارکسیستیِ اضافه

تواند با بازگویی آن برحسْب واکاوی منافع بخشد. به باور ما، این تمایزگذاری میمی

سان طرز بهتری تحکیم شود؛ بدانداران و مدیران دولتی بهسو سرمایهمتفاوت ولی هم

اند. اختالف اصلی ما با که بلوک، هارمن و دیگران به پروراندن آن همت گماشته

ی مفهومِ مهم انباشت از راه سلب مالکیت، از اندازهدیدگاه هاروی، یعنی گسترش بی
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پوشانی آن با نقد نولیبرالیسمِ رایج در جنبش سبب همحیث سیاسی به

ی توافق نظری، و همانا چیزی از گستره سازی، حائز اهمیت است. اما ایندگرجهانی

 کاهد.داری ما به او نمیوام

  
 منبع:

Sam Ashman and Alex Callinicos, Capital Accumulation and the 

State System: Assessing David Harvey’s The New Imperialism, 

Historical Materialism, volume 14:4 (107–131) 

  
 

 هاپانوشت
 .است نویسندگان از}{  ابرو دو داخل و مترجم، از][  قالب داخل هایعبارت یمهه –

معنای کند که بهاستفاده می regionalityی هاروی در توصیف منطق سرزمینی قدرت از واژه *

ای ندارد. ست؛ این واژه اما در حالت اسمی در فارسی معادل گویا و جاافتادهایویژگی یا سرشت منطقه

 کتاب فارسی یترجمه از برگرفته  regionalityدر برابر « مندیمنطقه»ی اده از واژهاستف

 همت حسین رحمتی است:به امپریالسم جدید

 .۱۳۹۷ی حسین رحمتی، نشر اختران، تهران، امپریالیسم جدید، دیوید هاروی، ترجمه

. از ِبن فاین و ۲۰۰۶س . برای یک بررسی فشرده از مسیر فکری هاروی نگاه کنید به، کالینیکو۱

نویس این مقاله ی نظرهای سودمندشان درباب پیش، برای ارائهماتریالیسم تاریخیی تحریریه

 گزاریم.سپاس

۲ .Harvey 2003, p. 183. 

۳ .Callinicos 2003, p. 106. 
 Harvey 2005b.4 
۵ .See, for example, Hardt and Negri 2000 and Robinson 2004. 

۶ .Compare Panitch and Gindin 2003 and Callinicos 2005b. 

۷ .See Harvey 1982, pp. 437–45. 

۸ .Harvey 2003, pp. 186, 124. 

۹ .Harvey 2003, p. 37. See, for example, Arrighi 2005a and 2005b. 

۱۰ .Harvey 2003, p. 85. 

۱۱ .Harvey 2003, p. 30. 

۱۲ .Arrighi 1994, p. 33, emphasis added. 
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۱۳ .Arrighi 2005a, p. 28, n. 15. 

۱۴ .Harvey 2005a. Harvey 2003, p. 103. 

۱۵ .See Callinicos 2004b, §4.4. Brenner 1986. Barker 1978. 

انگیز هاروی از پردازی تاملگیری میان مفهومهای چشم. همانندی۱۰۳، ص ۲۰۰۳. هاروی، ۱۶

یندهای مولکولی انباشت سرمایه، و روایت تاریخی کریس هارمن ی فرابرپایه« منطق سرزمینی قدرت»

، ۲۰۰۳ی مولد وجود دارد. مقایسه کنید هاروی های محلیِ سرمایهکنش قدرت دولتی و شبکهاز برهم

 .۷-۱۰، صص ۱۹۹۱، را با هارمن ۱۰۱-۸صص 

۱۷ .Brenner 1986. 

گیرد، گرچه بدان یک را دربر میهای بازتولید مدیران دولتیْ ژئوپولیترو، قانون. از این۱۸

های خود نیست، احتمااًل از همسایگان خود و فروکاستنی نیست. دولتی که قادر به کنترل سرزمین

ی کشورهای آفریقایِی که نمونهکند؛ چنانی خارجی میهای بزرگ دعوت به مداخلهحتا از قدرت

 خورند.هم گره مییک قدرت دولتی بههای داخلی و ژئوپلتسان، ساحتدهد. بدینیادشده نشان می

دست ِفرِد بالک پرورده شده است: نگاه کنید دانیم، این استدالل بار نخست بهجا که می. تا ان۱۹

کرد مشابهی اتخاذ ، روی۱۹۹۱، و هارمن ۱۹۸۳باند . در واقع، میلی۳-۵های ، فصل۱۹۸۷به، بالک 

ها را عبارت دیگر، وجود شمار زیادی از دولتت؛ بهی جدی اسکنند. این استدالل دارای یک حفرهمی

تر است. برای ی بسیار طوالنیدهد. اما پرداختن شایسته به این مسأله نیازمند یک مقالهتوضیح نمی

. حتا اگر این ۲۰۰۷و  ۲۰۰۴ (aهای مرتبط با این موضوع، نگاه کنید به: کالینیکوس )برخی ایده

ی های یک نظریهمایهیافت، هنوز تنها یک از ُبنرش میاستدالل برای حل این مشکل گست

گاه بای در پژوهش دکترای خود در دانشساخت. اِد روکسبخش مارکسیستیِ دولت را برمیرضایت

بُرد بخشیدن به راهمنظور روشنیوجوی پروراندن ترکیبی از بالک و پوالنزاس بهیورک، در جست

 سوسیالیستی معاصر است.

۲۰ .Barker 1978. 

 امپریالیسم، یدرباره نشستی در ویژهبه است؛ کرده ارائه بار چندین را خود تحلیل این برنر. ۲۱  

، ۲۰۰۴نوامبر  ۱۴، در اینترنشنال سوشیالیزمو ماتریالیسم تاریخی  طرف از مشترک طوربه که

 در لندن برگزار شد.
22. See, from very different perspectives, Mann 2003 and Ferguson 

2004. 
 

۲۳ .Gaddis 2004; see also Callinicos 2005a. 

۲۴ .See, respectively, Monbiot 2000 and Van Der Pijl 1984. 

۲۵ .For example, Wolfowitz 1997. 

۲۶ .Harvey 2003, pp. 67, 144, 145. 
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۲۷ .Harvey 2003, p. 141. 

۲۸ .Harvey 1982, pp. 192–203. 

۲۹ .Harvey 2003, pp. 149–50. 

۳۰ .For example, Perelman 2000 and Retort 2005.2003, pp. 101–8, and 

Harman 1991, pp. 7–10. 

ای درباب تعریف حصارکشی، . برای بحث فشرده۷۸، ۷۷، ۷۵، ۶۱، صص ۲۰۰۴. د. انجلیس، ۳۱

 .۶۲-۸نگاه کنید به، صص 

De Angelis 2004, pp. 61, 62–8, 75, 77, 78. 

۳۲ .Marx 1976, pp. 875, 899. 

۳۳ .De Angelis 2004, p. 59, n. 5. 

۳۴ .Harvey 2003, pp. 164, 176. 

۳۵ .Harvey 2003, pp. 150, 151. 

۳۶ .Harvey 2003, p. 141. 

شهری در عصر نولیبرالیسم، « بخش غیررسمی»ی رشد انگیز درباره. برای یک تحلیل تأمل۳۷

 .۲۰۰۴نگاه کنید به، هاروی 

۳۸ .Harvey 2003, pp. 157, 158. 

۳۹ .Harvey 2005b, pp. 160–5. 

ی انتقادی، نگاه کنید . درک موضوع تأمین اجتماعی یک دامگه تحلیلی است. برای یک مطالعه۴۰

 .۱۰، فصل ۲۰۰۲به، بن فاین 

۴۱ .Timmins 2004. 

 .۲۴۶، ص ۲۰۰۵توانید بیابید در، کالین هِی های دولتی را می. ارقام هزینه۴۲

۴۳ .Timmins 2004. 

۴۴ .Reisner 1986. 

۴۵ .Harvey 2003, p. 159. Harvey 2003, p. 141. 

۴۶ .See, for example, Harman 1996. 

۴۷ .Prasad 2002, p. 148. 

های مرزی، ظرفیت تولیدی جدیدی ها و تملکگذاری مستقیم خارجی شامل ادغام. سرمایه۴۸

های فراملی در اوج حبابِ رونق در ها و تملکگر کشِش ادغامارقام نشان رو، اینکند. از اینایجاد نمی

های شرکتی در گیری مالک تصمیممنزلهها بهاست؛ اما این تأثیری بر ارزش آن ۱۹۹۰ی اواخر دهه

 گذاری در مناطق مختلف ندارد.ی سودآوری نسبی سرمایهباره

ی شرکتی، در مقابل ری در سهام و اوراق قرضهگذاهای اخیر سرمایه. درست است که در سال۴۹

زعم هجوم آورده است: به« بازارهای نوظهور»اصطالح سوی بهگذاری مستقیم خارجی، بهسرمایه
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بسیار فراتر از بازارهای  سهام و اوراق قرضه‘ بازارهای نوظهورِ’های اخیر در سال»، فاینشنال تایمز

ی در سابقه است، و بهای اوراق قرضهزارهای نوظهور سهام بی. هجوم به با …اندیافته رفتهتوسعه

ی اما این پیشامد را باید بر بافتار موجود نگریست. در وهله« بازارهای نوظهور مدام در حال افزایش.

گر یک جریان سوداگرانه نظیر حباب بازارهای نوظهور در اوایل نخست، این به احتمال زیاد نمایان

، ترکید. ۱۹۹۷-۸، و سقوط شرق آسیا و روسیه، ۱۹۹۴-۵ه با بحران مکزیک، است، ک ۱۹۹۰ی دهه

ی ریچارد کوکسون از بانک عقیدهنسبت کوچک: بههای تاریخی، این جریانی است بهدوم، در مقیاس

ی درصد سرمایه۲۵طور میانگین گذار قرن نوزدهمی در بریتانیا، احتمااًل بهسرمایه»سی،  بی.اس.  اچ.

گذاران مؤسس آمریکایی در داشته است. در سنجش با آن، سرمایها در بازارهای نوظهور نگه میخود ر

اند، که بخش کوچکی از آن به گذاری کردهدرصد در اوراق بهادار خارجی سرمایه۱۰های اخیر تنها سال

له شد، به ارزش کل بدهی بازارهای نوظهور که در لندن معام« بازارهای نوظهور اختصاص داشته است.

هیومز -رسید. )براون ۲۰۰۵درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۱۲، معادل تنها ۱۹۰۵سطح 

۲۰۰۶) 

های اقتصادی و کاری. این ارقام، برگرفته از سازمان هم۲۰۰۵ژوئن  ۲۴  ،فاینشنال تایمز. ۵۰

(، UNCTADملل ) شده از جانب کنفرانس تجارت و توسعه سازمان(، با ارقام تهیهOECDتوسعه )

 که مأخذ جدول یک است، کامال یکی نیست.

۵۱ .Harvey 2003, pp. 153–4. 

۵۲ .Lee and Selden 2005. 

۵۳ .Harvey 2005b, Chapter 5. 

۵۴ .Hart-Landsberg and Burkett 2006. 

انباشت از جایی از یک بحران اضافهبهزمانی شامل جا-. ترفند فضا۱۲۱، ص ۲۰۰۳. هاروی ۵۵

-۲۴، صص ۲۰۰۳شود. هاروی گذاری بلندمدت و/یا دسترسی به بازارها و منابع مولد مییق سرمایهطر

 .۱۳و  ۱۲، فصل ۱۹۸۲؛ و هاروی ۱۰۸

اتحاد نامقدس میان »نویسد: چنین می. هاروی هم۱۹۹۹؛ گوان ۶۶-۷، صص ۲۰۰۳. هاروی ۵۶

 داریسرمایه» یک پیکان نوک مالی، یسرمایه یگرانهغارت های های دولتی و جنبهقدرت

 پی در که است خوارانهآدم هایفعالیت درگیر اندازه همانبه که دهد،می شکل را «خورگونهالش

رسد که نظر میحال، به(. با این۱۳۶، ص ۲۰۰۳)هاروی « آهنگی جهانی همک توسعهی به یابیدست

های که نولیبرالیسم سبب ویرانینانتواند چیره شود، چنگرد که میچون روندی میاو به این امر هم

ی اکنوِن بار آورده شود؛ و نه یک ویژگی برسازندهچه تاکنون بهتری از آناقتصادی و اجتماعی بیش

ی کسانی که در تحلیل ای علیه هاروی، و همهامپریالیسم آمریکا. سیمون برومْلی در مقاله

توان برآمده از کند که اشغال عراق را نمیالل میاند، استدداستانهای جنگ عراق با او همگاهخاست

که ایاالت متحده از ی هژمونی. بلگرانهچون شکل غارتبُرد انحصاراً اقتصادی نگریست؛ همیک راه»
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ی سیاسی الگوی قدرت نظامی خود برای ایجاد نظم ژئوپولیتیکی معینی استفاده کرده است تا شالوده

المللی لیبرالی روی یک نظم بینسان، راه بهافکند: بدینرا پیخواه خود از اقتصاد جهانی دل

المللی، باز و عمومی را متحد ایجاد یک صنعت نفت بینشود. سیاست ایاالتپیش گشوده میازبیش

های بزرگ چندملیتی، سرمایه و کاالها را ی شرکتنشانه گرفته است، که در آنْ بازارهای تحت سلطه

ی نیازهای آید، نه فقط برای محافظت از منافع ویژهمیدان میت دولت آمریکا بهدهند. قدرتخصیص می

های یک بازار جهانی شرطکه ساختن پیشهای آمریکایی؛ بلمتحد }کذا{، و کمپانیایاالتمصرفی 

ق ی اقتصاد عمده، بتواند تمام نیازهای خود را از طریمثابهداشت که، بهگرمی برای این چشمنفت، و دل

بینیم که هاروی با این استدالل (. هیچ دلیلی نمی۲۵۴، ص ۲۰۰۵)برومْلی، « تجارت برآورده سازد

(، و ۲، فصل ۲۰۰۳داری آمریکا در، هاروی ُبرد تاریخی سرمایهمخالف باشد )بنگرید به، روایت او از راه

چه اندرو ای از آنونهچون نمتردید مشکلی در موافقت با آن نداریم. برومْلی نفت را همما نیز بی

کم از آغاز قرن بیستم بُردی که آمریکا، دستکند؛ راهخواند، تلقی میمی« ُبرد گشادگیراه»سِویچ بی

 هاییمانع برچیدن –بُرد، سرسپردگی است به یک گشادگِی جهانی کانون این راه»تعقیب کرده است: 

 نظم یک ریزیپی آن، واپسین هدف. کنندمی دس را مردمان و ها،ایده ها،سرمایه کاالها، حرکت که

ن نظم، و ای نهایی ضامن متحده ایاالت که دموکراتیک، داریسرمایه اصول بنیاد بر پارچه،یک جهانی

(. این یک توصیف خوب از یک استراتژی معطوف به ۳، ص ۲۰۰۲« )مجری هنجارهای آن باشد

قدر کفایت برومْلی که بهه قدرت نظامی؛ چناندرپی آمریکا بساز با بازگشت پیهژمونی است، و دم

پردازد، این است که آیا هژمونی طور جدی به آن نمیی خود بهنماید. چالشی که برومْلی در مقالهبرمی

بُردی ممکن است در دستور کار مدیران های راهآمریکا زیر فشار است؛ و اگر آری، کدامین واکنش

 دولت ایاالت متحده قرار گیرد.

۵۷ .See especially Brenner 2002. 

 Vivendiی ظهور پژوهی اِریکا شوئنبرگر درباره. اما نگاه کنید به، نمونه۵۸

Environnementها، ی زیرساختترین مهیاکنندهبزرگ»ی مثابه، به۲۰۰۰ی ، در آغاز دهه

با وجود »شود که، یاو یادآور م«. ی آب و فاضالب در سراسر جهانها و خدمات برای تصفیهفرآورده

 توسعه، حال در کشورهای آسیا، در ویژهبه ،…سازی و رشد بازارهای نوظهورتمرکز بر خصوصی

مندانه، ی نسبتاً سخاوتدر یک محاسبه« نبودند. Vivendiگذارِی ی سرمایههعمد آماج رفته،همروی

 در درصد۷/۸  به ۱۹۹۸درصد در سال ۴از  Vivendiسهم کشورهای در حال توسعه در کلِ درآمد 

 «است آمریکا در شرکت این جهانی موقعیت گیرچشم تمرکز» مقابل، در. یافت افزایش ۲۰۰۰ سال

 (.۹۲، ۹۱، ۸۶ صص ،۲۰۰۳ شوئنبرگر،)
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 گفتارپیش
، در منظری عام، همواره تعاون اجتماعی و آزادی فردیی ستیز دو برابرنهاده

در کانون تخاصمات دو قرن اخیر بوده است. شاید بتوان در سپهر نظری، تجلی این 

شناسایی کرد. این دو گرایش که در بستر « ونیسمکم»نوعی در لیبرالیسم و دو را به

تاریخی پیدایش خود از اصالتی معین برخوردار بودند، در روال تکوین و درارتباط با 

شان، به ایدئولوژی استحاله یافتند؛ نه های سیاسی متناسببندیی عینی صورتزمینه

واقعیت « اجتماعیعدالت »را به ارمغان آورد و نه آن دیگری به « آزادی فردی»آن 

 بخشید.

در نهایت معلوم شد که علت وجودی هریک وابسته به دیگری است؛ یعنی 

ی نظری، فروپاشی کند. لذا از جنبهخود را تصدیق می« غیر»ی نفی واسطههرکدام به

که جهان از نمحض ایسازد. بنابراین بهیکی، بالقوه تداوم دیگری را نیز ناممکن می

خود آمد، لیبرالیسم را واقع موجود بهظاهر ناگهانی کمونیسم بهبه ی ریزشسرگیجه

تر از دو دهه که کم« نولیبرالیسم»نیز با بحران هویت روبرو ساخت. عمر بسیار کوتاه 

دچار فروپاشی درونی گشت، خود نشانگر آن بود که لیبرالیسم بدون اتکا به ضد خود، 

 است.قابلیت نوسازی و تداومش را ازدست داده 

های عمیق اقتصادی با افول نولیبرالیسم در عین حال به بروز تقارن بحران

بست کنونی دنبال راه خروج از بنهای اجتماعی جدیدی منجر شد که بهحرکت

ای سپهر های تازهگشای تحرکی خود راهنوبههای جهانی به. این جنبشاندجهان

ها، های کتابفروشیآثار مارکس به قفسهنظری گشتند. به باور این نویسنده، بازگشت 

 یسابقهبی گسترش وی، سیاسی اقتصاد نقد تاریخی –روآوری به مفاهیم فلسفی 

 آثار یمطالعه واقعی و «مجازی» هایگروه پیدایش مارکسی، هایوبالگ و تارنماها

 موسوم) مارکس آرشیوهای ویراستاران و پژوهشگران تالش یابیشدت نیز و مارکس

جلدی نوشتارهای مارکس و  ۱۱۷ی کامل ( برای انتشار مجموعه«۲ مگای» به

مثبت است که خود را « بدیل»سوی یک انگلس، جملگی معرف کششی همه جانبه به

 صرفاً ازطریق نفی ضد خویش تعریف و تأیید نکند.
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وجهی که ی متفاوتی از مارکس است بهی نوشتار کنونی معرفی چهرهدغدغه

شناسایی نشود. متن زیر  انتزاعیی اشتراکی یگر صرفًا با یک جامعهی وی داندیشه

ی ی کلیهدر تمامیت خود دربردارنده« مارکسیسم مارکس»بر این ادعاست که 

، آزادی فردی و رهایی «جمعیت»و « فردیت»های عبور از پارادوکس شاخص

سیمای واقعی ی چه امروز ارائهتر اشاره شد، آنطور که پیشاجتماعی است. همان

ی ی جهان کنونی و ذهنیت پختهمارکس را میسر کرده، شرایط عینی تغییریافته

های نوین اجتماعی است. لذا این نویسنده بستر فکری مالحظات خود را نیز جنبش

 مدیون همین اوضاع جدید است.

 «توفان کانون» به مارکس زودهنگام ورود – ۱

 ۲۱ی دکترایش را در نامهنپایا ررویب جدی کار( ۱۸۱۸ – ۱۸۸۳کارل مارکس )

ی تفاوت بین فلسفه»سالگی( به اتمام رساند.  ۲۳) ۱۸۴۱سالگی آغاز و در سال 

های طور که از یادداشتنامه بود. آنپایانعنوان این« طبیعی دموکریتوس و اپیکور

های دو که موضوع گفتمان تشریح و تبیین تفاوتآید، بااینمقدماتی وی برمی

گیری فلسفی سوف عهد باستان بود، توجه اصلی مارکس به زمان خود و سمتفیل

 ( معطوف بود.۱۸۳۱شاگردان هگل از پس مرگ استاد )

رسد فرا می« نقاط عطفی»کند، در تاریخ فلسفه طور که خود وی اظهار میهمان

سوی تمامیت جهان پدیداری شده را بهنفسه انضمامییافته و فییکمالکه فلسفه

جا که گردد. اما ازآنسازد. سپس فلسفه وارد ارتباطی عملی با واقعیت میتوجه میم

شود. خود جهان واقع منقسم و متضاد است، فعالیت فلسفی نیز به تناقض کشیده می

ها را به وقتی آتن با خطر انهدام روبرو بود، تمیستوکل کوشید آتنی»همین خاطر به

در دریا، در یک عنصر بنیادین دیگر، تاسیس ترک شهر قانع کند تا آتن جدیدی 

 (۴۹۲، ۱)کلیات آثار « کنند.

نامه این بود که چرا دو فیلسوف که علمی معضل مقدماتی مارکس در این پایان

رابطه بین تفکر و واقعیت »قدر در تبیین کنند، آنواحد را با روشی مشابه تدریس می

و حرکتش در « اتم»ها از رز تلقی آنرکن اساسی تفاوت آن دو در ط« اختالف دارند.
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و اصل پویای اپیکور « تقدیر»و « جبر»گردد. اصل علمی دموکریتوس نمودار می« خأل

سقوط در »ها درحرکت اتم معتقد به است. هردوی آن« آزادی مطلق خودآگاهی»

باشند. اما اپیکور قائل به می« دفع»ی واسطهو نیز ایجاد حرکت به« خطی مستقیم

 نامد.از خط مستقیم می« گریز»را انحراف یا سومی است که آن حرکت

را را یافته، آن« ضرورت کور»، انصراف از «گریز»به تعبیر مارکس، اپیکور در این 

دهد نیرویی را تشخیص می« ی اتمسینه»مرتبط ساخته، و در « آگاهی»بالفاصله به 

روح »د. اپیکور این اصل را ده، ایستادگی و ستیزه مجال بروز می«مقاومت»که به 

زیستن »قول او فهم نیست. بهصرف قابل« علیتِ»خواند که با توسل به می« واقعی اتم

ی بختی است. ولی ضرورتی ندارد که زیر سلطهی نگونی ضرورت نشانهزیر سلطه

 (۴۳جا، ص )همان« ضرورت زندگی کنیم.

« انحراف از خط مستقیم»ر بدون شود، به باور اپیکوجا که به اتم مربوط میتا آن

میسر نیست. اما « جذب»و « دفع»جا امکان ها و از آناتم« تداخل»و « تالقی»امکان 

ی وی، دیدهورزد. بهتکیه می« مادی»برخالف اپیکور، دموکریتوس همواره بر عنصر 

اتم نه »نزد وی، « اتم صرفًا تجسم عام و عینی بررسی تجربی کلیت طبیعت است.»

ی انتزاعی خالص، یک انگاشته، که ماحصل تجربه است ی فعال بلکه یک مقولهاصل

 (۷۳جا، ص )همان« ماند.باقی می

و با « سازدجهان محسوس را به نمادی ذهنی تبدیل می»بنابراین دموکریتوس 

آورد. درعوض رومی« ی تجربیمشاهده»و « علم اثباتی»پشت کردن به فلسفه، به 

دشمن »عنوان که برخی از وی بهطوریکند، بهرا تحقیر می« یعلوم اثبات»اپیکور 

عنوان نامد و از او بهمی« فیلسوف عصر»برند. ولی مارکس اپیکور را نام می« علم

کند. اما این ابدا بدان معنا نیست یاد می« ی روشنگری یوناننماینده»ترین برجسته

 ارد.که مارکس نسبت به اپیکور برخوردی غیر انتقادی د

و در « نفی نقطه»ی منزلهبه« خط مستقیم»طور که نزد دموکریتوس همان

بود، نزد اپیکور گریز از خط مستقیم « فردیت»ی اجتماعی معرف حذف عرصه

ی مشروط و مقید ی اپیکور از نحوهاست. لذا فلسفه« سازیخود ـ سرنوشت»معنی به

و « فردیت انتزاعی»فهوم طریق صرفاً مکند ولی از اینهستی گریز حاصل می

بوده و « موجودی برای خود محض»سازد. چنین فردی را برقرار می« خودکفا»
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است. « غیر»یابی با ، یعنی ارتباط«نسبیت»استقاللش از هستی بالواسطه، نفی کامل 

این فردیت موقعی مؤثر است که از موجودیتی که دربرابرش ایستاده منتزع شود. 

اش اش، در تمامیت وجودیت انتزاعی در اوج آزادی و استقاللفردی»که این هنگامی

شود که وجودی که از آن گریز حاصل کرده بود، کل هستی گردد، معلوم میظاهر می

 (۵۱جا، ص )همان« است.

ی عامش کیفیت نهادهنامد که پیشمی« اتمیسم»لذا مارکس اپیکور را فیلسوف 

جا که در درون خود امکان گذار به از آن فرد یکتاست، نه کمیت و کثرت مجازی. و

نزاع همه »ی ی اجتماعی زمینهکند، در عرصهفردیت انضمامی یا جامع را حمل نمی

معاصر، موضوعی « ی مدنیجامعه»سازد. این ستیز همگانی در را فراهم می« با همه

ز مرک«( نقد»هگل )از این پس « یحقنقد فلسفه»( در ۱۸۴۳است که دو سال بعد )

 گیرد.توجه خاص مارکس قرار می

  کشدمی چالش به را آموزگارش جوان مارکس – ۲

آید، مارکس در بررسی تطبیقی دموکریتوس و اپیکور، طور که از متن باال برمیآن

در برابر « اتمی»ی که فلسفهکند. با ایندنبالش بود پیدا نمیپاسخی را که به

قوام بخشیده، امکان « سوبژکتیو»ر )جبرگرایی( به رویش عنص« دترمینیسم»

را « افراد»آورد، تعارض را فراهم می« خودآگاهی»جا و از آن« شخصیت»گیری شکل

 کند.برطرف نمی

سال فعالیت اش خاطر نشان کرده بود، طی یکنامهطور که در پایانمارکس، همان

معطوف سوی ارتباط عملی با جهان پدیداری شدید مطبوعاتی، توجه خود را به

استقبال کرده « راینیشه تسایتونگ»ی کند. اما با کمال میل از بسته شدن نشریهمی

ی عمومی کنار کشیده با اشتیاق فرصت را غنیمت داشته، از عرصه»قول خودش و به

و به پژوهش روآوردم. جهت رفع تردیدهایی که برمن هجوم آورده بودند، اولین اثری 

سهمی بر نقد »)مقدمه « ی فلسفه حقوق هگل بود.انهکه دردست گرفتم، بررسی نقاد

 «(اقتصاد سیاسی
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کند که در واقع فصل نهایی کتاب را با مفهوم دولت شروع می« نقد»مارکس 

را در « ی مدنیجامعه»کند که گفتمان اشاره می« نقد»هگل است. البته در خالل 

ای نین مبحث جداگانهکه چهذا بااین( مع۸۲بخشی جداگانه پرورش خواهد داد. )ص 

ی مدنی به جامعه« نقد»شود، وی در سراسر ی ناتمام یافت نمینوشتهدراین دست

فهم ی دولت معاصر را فقط در ارتباط با آن قابلکند و نقد موشکافانهرجوع می

 داند.می

طور مخالفتی ندارد. به ی مدنیجامعه البته مارکس با تعریفِ عام هگل از

کند که در آن منافع ی نزاع همگانی ارزیابی میی مدنی را عرصهمعهخالصه، هگل جا

مجموعه نظام »چه هگل یافتگی نفع خصوصی است. آنمعنی عمومیتبه« عام»

گشته است، از طور مفرط منقسم و خودگمی مدنی بهنامد، در جامعهمی« اخالقی

ی وهله»یا « امعیتج»رو است. از این« مادی»یا « دولت خارجی»خود بیرون است، 

ی انفصال ، حامل انبوهی از خصوصیات متعارض است. یعنی هنوز درمرحله«اجتماعی

« هاسیستم نیازمندی»را که هگل آنطوریاست به« ضرورت»سر برده و وابسته به به

 خواند.می

ها کتاب درمورد تاریخ و ی کوتاه اقامت در کروزناخ دهمارکس که در این دوره

اسی را مورد بررسی قرار داده بود، همانند هگل به این نتیجه رسیده بود که تئوری سی

ی مدنی برای نخستین بار از هم و جامعه دولت سیاسی، «جهان مدرن»با پیدایش 

اند. به باور وی، در جمهوری یونان، دولت سیاسی منطبق با ماهیت تفکیک شده

، دولت معرف «استبداد آسیایی» واقعی شهروند بود ولی انسان خصوصی برده بود. در

سر ی خصوصی فردی واحد بود و دولت سیاسی و مادی هردو دربندگی بهاراده

بندی ی خصوصی، مستقیماً سیاسی بود. شکلبردند. در قرون وسطا نیز عرصهمی

نفسه، فقط به عصر مدرن انتزاع دولتِ فی»جامعه، مترادف محتوای مادی دولت بود. 

 «تعلق دارد.

الب فرانسه درحکم آخرین کنشی بود که طبقات سیاسی را به طبقات انق

ی مدنی را به کمال جدایی بین زندگی سیاسی و جامعه»اجتماعی تبدیل کرد و 

که شان برابرند درحالیآحاد مردم در بهشت جهان سیاسی»جا تمامی دراین« رساند.
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دیتی آسمانی است، موجو»لذا هستی سیاسی « در هستی زمینی اجتماع نابرابرند.

( درنتیجه شهروندان دولتی و اعضای ۸۰)ص « ی مدنی است.ی جامعهطبیعهماورای

 ی مدنی نیز ازهم مجزا هستند.جامعه

وجود  کشمکشی ذاتی بین شهروند سیاسی و انسان خصوصیدردرون فرد 

ی هستی انتزاعی انسان است که با هستی منزلهیافته بهدارد. دولت سیاسی کمال

ی مدنی است. بنابراین، برد. فردگرایی، اصل حاکم جامعهسر میاش درتعارض بهادیم

بندگی شخصی هدفی غایی است درحالیکه فعالیت، کار، ضمیر و غیره در حکم »

انسان یک زندگی »که دولت به اوج خود رسیده باشد، ( درجایی۸۱)ص « ابزاراند.

انگارد ولی می دی اشتراکیموجو را خود سیاسی یجامعه در …دوگانه دارد

تنها »در چنین اوضاعی « کند.فعالیت می فردی خصوصیعنوان ی مدنی بهدرجامعه

ها را بهم پیوند میزند ضرورت طبیعی، نیاز و نفع خصوصی است؛ رابطی که آن

، کلیات آثار «ی یهودی مسألهدرباره« )»شان.حفاظت از مالکیت و خویشتن خودخواه

 (۱۵۴، ص ۳

ی مدرن ذات عینی انسان را همچون عنصری خارجی و مادی از او جدا هجامع

شود. فرد عنوان فعلیت حقیقی او شناخته میسازد. این ماهیت انسان نیست که بهمی

که ارتباطی با این« عام»و « خاص»شود. لذا ادراک نمی« فردی اجتماعی»سان به

هدف، رفع ن حال نافی همدیگرند. کنند، در عیمتقابل دارند و یکدیگر را مشروط می

بورژوا یا »که افراد ی مدنی، جاییتعارض خاص و عام است. اما در جامعه

شود که خود یک با عامیتی وساطت می»شان ، هدف«اندشهروند از بند رسته

 «وسیله است.

ی به خصیصه« انتزاع»ها و ابزار کیفیتی انتزاعی پیدا کنند، که نیازمندیوقتی

نیز خود را « خرد جمعی»جا گردد. در اینمتقابل افراد با یکدیگر تبدیل میروابط 

کند که از نظارتِ خود اعضای اجتماع خارج صورت عمومیتی تجریدی تصریح میبه

ی اختالف ریشهی موارد باال اتفاق نظر دارند. است. مارکس و هگل در تفیهم کلیه

 ی مدنی نهفته است.در چگونگی رفع تعارضات جامعه مارکس با هگل
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ی مارکس، هگل درعین اذعان به خصلت اتمی اجتماع معاصر، درصدد دیدهبه

های تضادمند خصوصی را در کلیتی انتزاعی ی عرصهی پراکندهاست که مجموعه

ی مدنی نیازمند روح و عقلی جامع است. اما هگل جامعه« ماتریالیسم»متحد کند. 

جستجو « فعل شهروندان و روح اجتماعی آنانخودآگاهی بال»را در « ذهن عام»

و « ضرورتی خارجی»کند که دولت از سویی درحکم کند. خود هگل تأیید مینمی

کند که دولت غایتی است که دربطن قدرتی مافوق است اما ازسوی دیگر استدالل می

اش با منافع اش وابسته به وحدت اهداف عامی مدنی حضور داشته و توانمندیجامعه

 خاص افراد است.

دهد و تأکید می مارکس دراین ادعای هگل تعارضی حل ناشدنی را تشخیص می

مثابه یک تواند میانجی دوگانگی انسان بهبخش خارجی نمیورزد که یک عامل وحدت

ها باشد، چراکه یکی در درون خود آرزوها، آمال، نیازمندی« شهروند»و یک « بورژوا»

و زندگی انسانی « شهروند»کند. انسان بیش از یک رده نمیو انتظارات دیگری را برآو

 فراتر از موجودیت سیاسی است.

را طرح  اجتماعی دموکراسیعوض یک دولت سیاسی، مارکس مفهوم لذا به

« دموکراسی سیاسی»ی وی، دیدهکند که از خصلتی سیاسی برخوردار نیست. بهمی

یخی بزرگی به جلو است، هدف آزادی که در مقایسه با حکومت مطلقه گام تاربا این

را آزاد کرد ولی نتوانست عناصر « روح سیاسی»انقالب فرانسه اجتماعی نیست. 

ی مدنی را به آزادی برساند. در یک دموکراسی سیاسی، مادی و معنوی سازای جامعه

خود را گم کرده ، بیگانه شده و تحت »انسان قدرتی واالست اما همچون انسانی که 

شرایطی غیر انسانی قرار گرفته باشد. یعنی انسانی که هنوز همنوعی واقعی  یسلطه

 «نیست.

دراینست که انسان « دموکراسی حقیقی»ی بنیادین نظر وی، خصیصهبه

 هستی حقوقیکه او در سایر اشکال فقط یک یافته باشد حال آن هستی انسانی

ند؛ یعنی هم شکل است و دارد. در این دموکراسی، اصول صوری و مادی قرین یکدیگر

ی حاکم برآن دیگر دولتی انتزاعی نیست. بنابراین مارکس نتیجه هم محتوا که وهله
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« شود.در یک دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی ناپدید می»گیرد که می

 (۳۱)همان، ص 

در شکل « نقد»ی این نوشتار نیست از انتشار این دالیلی که در حوصلهمارکس به

ی تحقیقاتش آن، درحین ادامه« اتمام»رف شد. ولی بالفاصله پس از اش منصکنونی

 و «آلمانی –های فرانسوی سالنامه»دوباره درگیر فعالیت مطبوعاتی شد؛ ابتدا در 

ت درس که «یهود یمسأله یدرباره» جستاری در او. «وُروارت» ینشریه در سپس

را بازتولید « نقد»مضامین  منتشر ساخت، ۱۸۴۴قلم کشید و دربهار به« نقد»پس از 

 کند.می

را بدین  سرشت ایجابی آزادیترین بیانات خود، جا دریکی از عالیاو در این

که فرد بالفعل انسانی، شهروند تجریدی را به خود فقط هنگامی»کند: نحو توصیف می

وجهی ادراک و سازماندهی که توانمندی اجتماعی خویش را بهبازگردانده باشد، وقتی

کرده باشد که دیگر قدرت اجتماعی همچون نیرویی سیاسی از او جدا نشده باشد، 

 (۱۶۸)همان، ص « گردد.فقط درچنان موقعی است که رهایی انسانی کامل می
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کارل مارکس که با  ۱۸۴۴های نوشتهتصویر جلد نخستین نشر فارسی دست

نشر انجمن آزادی در لوس ی اختصاصی رایا دونایفسکایا ی علی رها و با مقدمهترجمه

 منتشر کرد ۱۳۶۴آنجلس )امریکا( در سال 

 کامل فکری مارکست در عطفینقطه – 3

دید و امکانی برای فعالیت آزاد مارکس که فضای حاکم بر آلمان را خفقانی می

ای شود. او قبل از حرکت در نامهرهسپار پاریس می ۱۸۴۳یافت، در اواخر اکتبر نمی

ارزیابی کرده و « مرکز همایش اذهانی مستقل و واقعًا متفکر»پاریس را  به آرنولد روگه

، اندیشمندانی «امان تمامی شرایط موجودنقد بی»قصد ای بهجهت تأسیس نشریه

زودی چنان تحول کند. اما بهچون فوئرباخ، پرودون و باکونین را به همکاری دعوت می

وجور پیوندد که دیگر جمعوقوع میعمیقی در خودفهمی و پاالیش افکار مارکس به

هایی متعارض حول یک حرکت نظری و عملی جدید را ناممکن کردن گرایش

 سازد.می

 ۹(، بیش از ۱۸۴۵ی تا ژانویه ۱۸۴۳مارکس طی اقامت خود در پاریس )پایان 

ی آثار ی فشردهی مطالعهگذارد که دربردارندهدفتر یادداشت از خود باقی می

ت همچون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، جیمز میل، سیسموندی، ژان نویسندگانی اس

ها همچنین باتیست سه، مک کلوخ، بنتهام، فردریک انگلس و غیره. این یادداشت

دانش »ویژه فصل نهایی آن، هگل، به« پدیدار شناسی روح»ی مجدد حاوی مطالعه

است که به ، است. ماحصل این مطالعات، نگارش کتاب نسبتاً کاملی «مطلق

دین را بنیا اثر این او. اندیافته شهرت «۱۸۴۴ فلسفی –های اقتصادی نوشتهدست»

با ناشری در دارمشتات قرارداد  ۱۸۴۵ی قلم کشید و در فوریهبین آوریل و اوت به

 دالیلی عملی نشد.را امضا کرد که بهچاپ آن

ی با این اثر منظومهسازد که مارکس ها معلوم مینوشتهی دقیق این دستمطالعه

ماند. کند که در سراسر عمر خود بدان وفادار میگذاری میفکری جدیدی را پایه

ی برداشت کاماًل نوینی از آزدی است که در پرتو ادراک عمیق ترین دستاورد وی ارائه

کند که کشف نیروی کار تشخیص است. او اذعان میقابل« کار»ی انسان با رابطه

را « کار»عزیمتی تازه بود. اما اقتصاد سیاسی، ریکاردو حاوی نقطهتوسط اسمیت و 
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که مارکس این کند، درحالییا منشأ ثروت و ارزش ادراک می« جوهر»عنوان صرفاً به

 کند.معرفی می« سوژه»عنوان جوهر را همچنین به

. لذا یا فعله مد نظر دارد« کارگر»مثابه قول او، اقتصاد سیاسی انسان را فقط بهبه

های قانون جزایی، پزشکان، دین، جدول»بیرون از محیط کاری، وضعیت وی را به 

کند. بنابراین ضروری است که واگذار می« ی بینوایانآمار، سیاست و سرپرستان خانه

در سیر تکامل انسان، نزول قسمت »به ورای اقتصاد سیاسی رفته و پرسش کنیم: 

( یعنی ۲۴۱، ص ۳)کلیات آثار « معنایی دارد؟ اعظمی از بشریت به کار انتزاعی چه

( چرا ۲۶۷، )ص «ای کامل پیدا کرده استماده ای مرده بر انسان سلطه»چرا 

ارزش شدن جهان انسانی با رشد ارزش درجهان اشیا ارتباطی مستقیم پیدا کرده بی»

ی جهان مصنوعات کند، سیطرهتر تالش می( چرا انسان هرچه بیش۲۷۲، )ص «است

اقتصاد »گردد؟ اش فقیرتر میآفریند توانمندتر شده و دنیای درونیای که میگانهبی

ی مستقیم کارگر )کار( با تولید، بیگانگی نهفته در توجهی به رابطهسیاسی با بی

کاری « ی اساسیرابطه»( پس باید پرسید: ۲۷۳)ص « سازد.سرشت کار را پنهان می

 شود؟یچیست و بیگانگی انسان ازکجا ناشی م

یافتگی انسان با خالقیت وی قابل شناسایی است. محصول به باور مارکس، فردیت

طریق ی انسانی از اینشود. سوژهنمادین می« ابژه»کنش انسانی در یک فرآورده، یا 

رسد. هستی فعال انسان درخالل باروری یابد و به یگانگی میمی« عینیت»است که 

و خویشتن « سرشت ذاتی»یابی فرد با طبیعت، ارتباطهای وی و با میانجیگری داده

های جسمانی و فکری اوست. همراه می آورد و معرف انکشاف انرژیخویش را به

یابد. کنش آزاد، آگاه، یافته خود را موجودی آزاد می« شمولیت»طریق انسان از این

ی ندارد. یعنی داوطلبانه و هدفمند، ضرورت وجودی انسان است و صرفاً جنبه ای ابزار

غایت »مفهوم هستی، تالش برای معاش و مالزمات زندگی نیست بلکه بارآوری، خود 

که از نیاز جسمی مبرا باشد نیز تولید انسان حتی وقتی»است. پس « خویش

.« کند که از چنان نیازی رهایی یافته باشدکند، و موقعی حقیقتًا تولید میمی

 (۲۷۶)ص 
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ی فرد با خودش ازطریق ارتباط است. رابطه« نوعی»درعین حال انسان موجودی 

ی فرد با فرآورده گردد. فعالیت بارآور نه فقط رابطهبا فردی دیگر عینی و بالفعل می

 سازد.اش، که رابطه افراد دیگر را نیز با فعالیت و محصول خویش برقرار می

ولی قادر به کند کار میآغاز به« مالکیت خصوصی»برخالف اقتصاد سیاسی که با 

توضیح علل پیدایش آن نیست، مارکس با شروع از سرشت کار و خودارتباطی انسان، 

مالکیت خصوصی محصول، نتیجه و پی آمد کار »سازد که مستدل می

( این ۲۷۹« )شده، و ارتباط بیرونی انسان با طبیعت و با خویش است.بیگانه

وقتی صحبت از مالکیت »ه روش طرح مساله، پاسخ خود را نیز درخود دارد چراک

رسد که با چیزی خارج از انسان سروکار داریم. ]اما[ نظر میخصوصی است، به

 (۲۸۱)ص « رو هستیم.زنیم، مستقیماً با خود انسان روبهکه از کار حرف میوقتی

ی مارکس باچنین برداشتی خود را نه فقط از اقتصاد سیاسی، بلکه از همه

« نفی»عوض کند. بهکمونیستی زمانش متمایز میهای سوسیالیستی و گرایش

، یا نفی خود آن واسطه را «نفیِ نفی»ای ضروری است، مالکیت خصوصی، که واسطه

هم »دارد که این اومانیسم خود را برنشانده و ابراز می« اومانیسم ایجابی»عنوان یک به

یقت متمایز کرده و درعین حال حق آلیسم و هم از ماتریالیسمایدهاز 

 (۳۳۶)ص « هاست.ی هردوی آنمتحدکننده

فکری که یکسره نافی کمونیسم کامالً مبتذل و تهی»بدین منظور، مارکس با آن 

کمونیسم انتزاعی کند که این مرزبندی و عنوان می« شخصیت انسان است

« دهد.ها گسترش میرا به تمامی انسانبلکه آن کندی کارگر را رفع نمیمقوله»

است و  دارِ کل تجریدیسرمایهدرچنین منظری، جامعه درحکم یک ( ۲۹۴)ص 

گذارد. نخورده باقی میی اجتماع با جهان اشیا و طبیعت را دستخصلت بیگانه

ی اشتراکی، جامعه، اجتماع کار و برابری دستمزدهاست که از سوی سرمایه»

 جا()همان.« شوددار عمومی، پرداخت میمثابه سرمایهاز سوی جامعه به

ی سرمایه و کار تا حد جامعیتی کاذب ارتقا یافته است. بنابراین هردوسوی رابطه

عنوان عمومیت گیرد و سرمایه بهعنوان وضعیتی که همگان را دربر میکار به

ی کامالً آزاد تعریف عنوان یک جامعهچه مارکس بهی قدرت اجتماع! آنیافتهرسمیت
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جا است. در این« ها و حواس انسانیی کیفیتیهرهایی کامل کل»معنی کند، بهمی

ی ها با رفع کامل ازخودبیگانگی و ماهیت آزادانهپذیری انسانشکل تعاون و ارتباط

 تعاون همخوانی دارد.

وجه فقط در فعالیت مادی خالصه هیچمندی اجتماعی بهاما فعالیت و بهره

گردد. از اکی است نمودار نمیشود و همواره در شکل فعالیتی که مستقیماً اشترنمی

ما باید از  ست کهتر ایناز همه مهم»دهد: همین روست که مارکس هشدار می

مثابه یک انتزاع در مقابل فرد پرهیز کنیم. فرد، به› جامعه›استقرار مجدد 

اش، حتی اگر درشکل مستقیم بنابراین، بیان زندگی هستی اجتماعی است.

ر همکاری با دیگران هم انجام نگیرد، مبین و مؤید هستی اشتراکی پدیدار نگردد، و د

 (۲۹۹)ص « اجتماعی است.

برخوردار « فردیتی خاص»ی مارکس انسان از دیدهطور که مشاهده شد، بههمان

دهد؛ فردیت واقعی موجودی درست همین مشخصه است که به او فردیت می»است و 

موجودیت »است. « آل جامعدهای»، یک «کلیت»انسان در عین حال یک « انسانی.

تجسم تمامیت هستی »تجربه و تفکر شده و « برای خود»اجتماعی که « سوبژکتیو

عنوان را به« جامعه»توان باشد. تنها برمبنای چنین دیدگاهی است که می« انسانی

 ، و بستر رهایی همگانی و فردی شناسایی کرد.«وحدت انسان و طبیعت»

ها، هم مجدداً درگیر فعالیت نوشتهرش این دستمارکس بالفاصله پس از نگا

ازجمله درگیری مطبوعاتی شد و هم ضروری دانست که دیدگاه جدید خود « عملی»

ایدئولوژی »، «ی مقدسخانواده»های نظری زمانش تفکیک کند. را از سایر گرایش

، همگی آثاری بودند که «فقر فلسفه»)بعضاً با همکاری انگلس( و نیز « آلمانی

های ی جریان( به نگارش درآورد که کلیه۱۸۴۵-۱۸۴۷مارکس، طی دو سال )

ویژه پرودون، را مورد های سوسیالیستی، بهازجمله فوئرباخ و نیز گرایش« پساهگلی»

 دهد.جانبه قرار میبررسی و نقدی همه

، همکاری و سپس ۱۸۴۸های ی انقالبروزی مارکس درآستانههای شبانهفعالیت

رشد کارگری در سراسر اروپا، همچنین های نوبنیاد و روبهی سازمانهدایت فکر

ی سابق را عمالً غیرممکن ، کار تحقیقاتی به شیوه«راین جدید»سردبیری نشریه 
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ی که در فوریه« مانیفست کمونیست»ساخته بود. با این حال، مارکس با نگارش 

ان را برای همیشه ی نظری و هم عملی، کل جهانتشار یافت، هم از جنبه ۱۸۴۸

و فرجامین کالمش را « بیانیه»ی اوج این سازد. ضروی است که نقطهدگرگون می

های مارکسیستی پس از مارکس با جریان« مارکسیسم مارکس»دوباره بازگو کرد تا 

همراه طبقات و تعارضات ی کهن بورژوایی، بهدرعوض جامعه»شناسایی نشود: 

ی هر فرد، شرط تکامل آزادانهت که در آن اش، تعاونی خواهیم داشطبقاتی

 «باشد. تکامل آزاد همگان

 تالش دهه یک یثمره ،«گروندریسه» – 4

و سپس کودتای بناپارت سوم و الغای جمهوری  ۱۸۴۸های شکست انقالب

( به تبعید ۱۸۴۹دنبال داشت، )در مه فرانسه که موجی از خفقان و سرکوب به

ی طور که خود مارکس در مقدمهشد. همان همیشگی مارکس به انگلیس منجر

موجب قطع »کند، این وقایع ( بازگو می۱۸۵۹« )سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی»

« توانستم از سر بگیرم.می ۱۸۵۰ام گردید که فقط در لندن در های اقتصادیپژوهش

عنوان ی بریتانیا و نیز خود انگلیس بهی موزهمنابع عظیم موجود در کتابخانه

مرا ترغیب کرد تا دوباره از اول شروع »ی سرمایه داری، مایشگاه کالسیک جامعهآز

 «دقت وارسی کنم.کار و منابع جدید را بهبه

پایان مالی و مرگ دو فرزندش، رغم مشقات بیبه ۱۸۵۰ی درمجموع دهه

آید. در عین حال او بیش از های پرباری در بیوگرافی نظری مارکس به شمار میسال

رو مجبور بود برای نوشت و ازاینمقاله می« نیویورک دیلی تریبون»سال برای  ۱۰

ها دفتر یادداشت از ی بریتانیا بماند. طی این دهه، دهی کار تا دیروقت در موزهادامه

که شامل هشت دستنویس است و بین اوت « گروندریسه»جای مانده است. مارکس به

 ی اوج خالقیت فکری مارکسنقطهمعرف  نگارش درآمده،به ۱۸۵۸و ژوئن  ۱۸۵۷

 در این دوره است.

ت مالی شده و مبادالت که منجر به سقوط مؤسسا ۱۸۵۷ظاهراً بحران اقتصادی 

بوده « گروندریسه»ی اصلی مارکس در نگارش بانکی را مختل ساخته بود، انگیزه

بینی (، پیش۱۸۵۷آید )دسامبر ی او به انگلس برمیطور که از نامهاست. همان
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ای از دارد تا چکیدهرخدادهای جدید اجتماعی ناشی از بحران، مارکس را بر آن می

روزی وار مشغول کار شبانهمن دیوانه»دراختیارعموم قرار دهد:  نتایج تحقیقاتش را

باشم بلکه بتوانم قبل از فرارسیدن توفان، ام میهای اقتصادیآوری پژوهشبرای جمع

 (۲۱۷، ص ۴۰کلیات آثار « ) حداقل طرح کلی آنرا روشن کنم.

یک  ، همگان برسر«گروندریسه»نظر از مجادالت نظری عصر حاضر پیرامون صرف

ی جدیدی بر بوده و انتشارش پنجره« کار یک نابغه»که این اثر، چیز توافق دارند؛ این

« خودانگیختگی فکری»مارکس گشوده است. فوران « کارگاه خالق فکری»روی 

ترین صفحه را درمدتی کوتاه به قلم کشید، حاوی فشرده ۸۰۰مارکس که بیش از 

یقی درمورد روش دیالکتیکی بررسی و ی وسیع و عممفاهیم نظری، ازجمله مقدمه

 ی نقد اقتصاد سیاسی است.ارائه

در کانون اندیشگی « فردیت آزاد»ی طرح موضوع گفتار حاضر که صرفاً از دریچه

را دارد و نه امکان دنبال نگرد، نه توان واکاوی جامع آنمی« گروندریسه»مارکس به 

« گروندریسه»، نخستین پرسش هرروکردن مباحثی که از پس انتشارش درگرفت. به

ی آغاز د؟ این نقطهازکجا باید آغاز کرست که نقد اقتصاد سیاسی را این

یا روش فکری مرتبط « متد»را با ای است که آنی مبحث پیچیدهدربرگیرنده

رو وی در است. ازاین« جامعیتی انضمامی»سازد. شاخص اصلی دیدگاه مارکس می

عنوان واحدی به« فرد»ای که با کشد؛ یکی نظریهنقد میاین مقدمه دو نظریه را به 

 «ای واحد.سوژه»سان به« اجتماع»کند و دیگری دیدگاهی که با خودکفا شروع می

ژان ژاک معاصر است و « ی مدنیجامعه»ی اول ی او، خاستگاه نظریهدیدهبه

طبیعتًا هایی را که روسو، سوژه« قرارداد اجتماعی»ست. ی آننماینده روسو

( ۸۴کند. )ص ی یک قرارداد وارد یک ارتباط و ائتالف عمومی میواسطهاند بهمستقل

ی اجتماعی است که برخالف عهد کهن، دیگر جزو اما خود این فرِد خودمختار موُلفه

شده از پیوندهای ی معین و محدود نیست بلکه فردی منفصلمتعلقات یک مجموعه

قرن هجدهم و موردنظر آدام اسمیت و « آلایده»ت؛ فرد واسطه اسطبیعی و انقیاد بی

کند نیز کار میشروع به« جمعیت»و یا « جامعه»ریکاردو است. اما دیدگاهی که با 
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نسبت به جامعه دارد که شامل ادیبان سوسیالیست و « نگاهی نادرست و اسپکوالتیو»

 (۹۴گردد. )ص اقتصاددانانی مثل ژان باتیست سه می

رسد، اما بررسی ظاهر واقعی و انضمامی بنظر میه شروع از جمعیت بهکبا وجودی

محضی که طبقات اجتماعی را از آن حذف کنیم، دهد که جمعیت بهتر نشان میدقیق

که با عواملی معنی است مگر آنای بینیز واژه« طبقات»است. خود این « انتزاع»یک 

یه و غیره آشنایی پیدا کرده باشیم. که برآن تکیه دارند، مانند کار دستمزدی، سرما

( پس ۱۰۰است. )ص « کلیت از آشفته مفهومی»معنی بنابراین چنان شروعی به

ی تعینات بعدی و توسل به تجزیه و تحلیل، از این برداشت واسطهضروری است که به

تر حرکت کنیم تا بتوان به تر و تجریداتی بسیطسوی مفاهیم سادهمتصوراً انضمامی به

 ترین تعینات برسیم.ادهس

که باالخره بار دیگر به بایست مسیر حرکت را از نو تعقیب کرد تا اینجا میاز آن

عنوان جامعیت پربار تعینات و روابطی چندجانبه. یک بار بهجمعیت رسید. ولی این

ی بسیار و جانبهترکیبی از تعینات همه»امر انضمامی موقعی واقعاً چنین است که 

ی فرآیندی نتیجه»( چنین روشی ۱۰۱باشد. )ص « رو وحدت عواملی گوناگونازاین

ی شروع در واقعیت و لذا ی نقطهمنزلهآید، اما در حقیقت بهنظر میبه« فکری

 همچنین در مشاهده و ادراک است.

ی تاریخ جوامع برگردیم، فرد و لذا فرد تر به گذشتهطور کلی، هرچه بیشبه

یک مجتمع کالن وابستگی دارد؛ چه در خانواده، چه در قبیله و چه تر به بارآور، بیش

است ‹ ی مدنیجامعه›فقط در قرن هجدهم، در »در اشکال مختلف جوامع اشتراکی. 

ی صرف امیال خصوصی سان وسیلهکه اشکال متنوع پیوند اجتماعی دربرابر فرد به

چنین خاستگاهی را  گیرند. اما عصری کهعنوان ضرورتی خارجی، قرار میوی، به

ترین روابط آفریند، یعنی خاستگاه فرد منزوی، در عین حال دقیقاً عصر پیشرفتهمی

 فردیت خودبه تواندمی اجتماع بینابین در فقط …اجتماعی است. موجود انسانی

 هستند افرادی مقصود شود،می «تولید» از صحبت هرگاه بنابراین( ۸۴ ص) «.ببخشد

کنند؛ یعنی افرادی اجتماعی. جامعه از آحاد جداگانه ولید میت جامعه درون در که

تشکیل نشده و حاصل جمع کمّی افراد نیست بلکه مبین مجموعه روابط متقابل بین 

 (۲۶۵هاست. )ص آن
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ی روابط ثابت وابستگی شخصی، درحین ایجاد عصر جدید با اضمحالل کلیه

نوع وابستگی متقابل افراد را نیز ترین ترین و گستردهجانبه، همه«فردی خودبنیاد»

، واقعیتی است که توسط اجتماع به تعین «نفع خصوصی»آورد. یعنی خود وجود میبه

ی اشکال مستقیم وابستگی، جاست که وارستگی فرد از کلیهرسیده است. نکته در این

همراه پندارد بهیا ذهنیتی که خود را آزاد شده می« سوبژکتیو»که عامل با این

و انتزاعی « نامرئی»فرد به کلیتی « وابستگی عینی»آورد، در عین حال درحکم یم

 است.

و « طبیعی»نسبت به پیوندهای خونی، « استقالل ذهنی»به باور مارکس، این 

تر باشد که تحت ای عالی«مرحله»ساز تواند زمینهارباب و رعیتی رجحان دارد و می

بار آوری اشتراکی و »بوده و « ادفردیت آزاد، متکی به رشد جامع افر»آن 

تنها در صورتی « آزادی واقعی»هذا . معکندرا تابع چنان رشدی می« اجتماعی

توأم باشد. )ص « یابی سوژهعینیت»یا « بخشیخود واقعیت»تحقق می یابد که با 

۶۱۱) 

هیچ تعاملی برقرار نیست. در « عینیت»و « ذهنیت»اما در اجتماع حاضر، بین 

تفاوتند، ی افرادی که نسبت به یکدیگر بیجانبهوابستگی متقابل و همه»زمان ما 

« ی این پیوند اجتماعی است.هاست. ارزش مبادله واسطهی پیوند اجتماعی آنشاکله

« نفی»واقع ویژگی و فردیت را است که به« عمومیتی»( ارزش مبادله ۱۶۵)ص 

سان اجتماعی فرآورده به جا خصلت اجتماعی فعالیت و نیز شکلکند. در اینمی

کند. انگار که این واسطه خود درمقابله با فرد اعالم وجود می« شیئی بیگانه و عینی»

برخوردار « وجودی مستقل»ها نیست بلکه از محصول و تابع روابط متقابل بین آن

ی پیوند اجتماعی افراد به پیوند استحاله»شده معرف « خودمختار»است. این شیئ 

 است.« بین اشیااجتماعی 

چه جایگزین نهادهای فرافردی اجتماع کهن شده، شکل جدیدی پس درواقع آن

ی وابستگی انسان معاصر را از یک مجتمع کالن و عمومیت یافته است که شالوده

ها همانند گذشته تعین یافته دهد. وابستگی فردی و پیوند اجتماعی آنتشکیل می

ابستگی شخصی بلکه مصلوب شدن به روابطی است اما برخالف سابق این نه یک و
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قول ها خارج شده و بر آنان حاکمیت یافته است. بهعینی است که از کنترل آن

 (۱۶۴ص .« ) برندسر میی تجریدات بهاکنون افراد زیر سلطه»مارکس، 

« آلایده»شکلی یابد و هم بهاین مناسبات نوین هم در خودآگاهی افراد تجسم می

جا هرفرد با اقتصادی، حقوقی و سیاسی. به تعبیر آدام اسمیت، در ایندر مفاهیم 

که خود اراده کرده یا دانسته باشد، منافع گیری منافع خصوصی خود، بدون آنپی

رقابت »، در این «نزاع همگانی»برد. ولی درحقیقت، در این عمومی را به پیش می

گردد. مانع تأیید دیگران می، هرفرد با دنبال کردن منافع خود متقابالً «آزاد

گردیم! در رو میروبه« سلبیتی عمومی»با « وجه عام»عوض تصدیق که بهطوریبه

 است. خصوصی خودپوی منافع کردنعمومی حکم در عام نفعاین قاعده، 

ها را آن صوری برابریی متقابل بین افراد، بدون هیچ تمایزی، شکل کلی معامله

طور متقابل برای رسیدن به امیال خود، گری افراد بهملهنشاند. دراین معابرمی

ی اهداف خود خویشتن را ابزار تحقق منافع دیگران و دیگران را وسیله

ی ابزاری است؛ رابطه« هدف»و هم « وسیله». هر فرد در آن واحد هم کنندمی

ه این شود. لذا فرد، در خودآگاهی اش ببودن می« برای غیر»و « برای خود»ی واسطه

ی حذف منزلهاش، بهیازد که برآورده کردن منافع شخصیدست می ادراک باژگون

 تعارضات اجتماعی است.

پندارد که درعین حال، در انجام معامله، هریک از افراد در ذهن خود چنین می

فردی نیز برقرار شده « آزادی»همراه برابری، ویژه و چیره است. لذا به« ایسوژه»

ای آزادانه و داوطلبانه که نه تقلبی در آن صورت پذیرفته است و نه هاست. مراود

طرفین را « برابری»ی متقابل این مراوده شکلکه اعمال زوری. در نتیجه، درحالی

سان به« آزادی و برابری»زند! پس را رقم میی آنمحتوا« آزادی»نشاند، برمی

ط اجتماعی موجود، محترم شمرده شده رواب« آلبیان ایده»عنوان ، به«هایی نابایده»

 گردند.انسان نمادین می« حقوقی یوهله»و در 

ی مالکیت بر محصول کار نهادهکه متصوراً بر پیش« هابرابرنهاده»ی ولی مبادله

« ی عاماراده»عنوان ی فردی بنا شده و توسط قانون بهیافتهفردی یا کار عینیت

ی مالکیت فردی به دیالکتیک ضروری استحالهمعنی شناسایی شده، در حقیقت به
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)ص « ی برابرهاست.جدایی مطلق کار و مالکیت، و تصاحب کار غیر بدون مبادله»

۵۱۴) 

ی کاالیی متعلق به فرایند گردش است که پس از خروج از طور کلی، مبادلهبه

فرایند گردش  اماگردد. تولید و ورود به بازار، دوباره به مبدأ، به روند تولید، باز می

گاه از فرایند تولیدی خارج نشده و دائمًا حاوی ُبعد دومی است که هیچ

ای است که با . این بُعد دوم، شامل آن بخش از سرمایهدرخالل تولید جریان دارد

ی قانون مبادله»شود. اما محتوای این مبادله درست خالف ظرفیت کاری مبادله می

دهد که ارزش مبادله صرفاً معرف یک برابری شان میرا به اثبات رسانده ن« برابرها

ی مستقیم سرمایه جا معاوضه شده، مبادلهچه در اینی اول، آنصوری است. در درجه

ی بنیه کاری با محصوالتی است که خود تجسم کار عینیت با کار نیست بلکه مبادله

بقای ظرفیت کار زنده  ی محصول کار با کار زنده که جهت بازتولید واند؛ مبادلهیافته

کند، نه ارزش مبادله بلکه ارزش شود. درعوض آنچه سرمایه دریافت میپرداخت می

 افزاست.ی دوم، ارزش ظرفیت کار، نیرویی ارزشی کار است. در درجهمصرفی بنیه

ی خود را دریافت یافتهپس در این مبادله، کارگر معادل زمان کاری عینیت

ی ارزش افزای خود را آفرین یا زمان کار زندهری ارزشکه جوهکند، درحالیمی

ی فعالیت، جذب مثابهفروشد و بهعنوان معلول میاو خود را به»کند. پیشکش می

گردد. لذا مبادله ]آزاد[ به ضد خود بدل و قوانین عنوان علت میپیکر سرمایه به

و آزادی جابجا  خود کار بر مالکیت – مالکیت برابری، آزادی، –مالکیت خصوصی 

که طوریشود. بهکردنش، به خلع ید از کارگر و سلب مالکیت از کارش تبدیل می

 (۶۷۴ص « ) کند.مثابه مالکیتی بیگانه خویشتن را بدان مرتبط میبه

آید، درواقع این افراد نیستند که به آزادی طور که از متن باال برمیهمان

آن است. « خود ارتباطی»دی حرکت سرمایه و اند، بلکه آزادی رقابت معرف آزارسیده

ای که حذف رقابت آزاد را با نفی آزادی یافتهست که جزمیات ثباترو ضروریاز این

معنی دانند، از ذهنیت زدوده و تصریح کنیم که این نوع آزادی بهفردی مترادف می

اعی است ی شرایطی اجتمتعلیق کامل آزادی فردی و انقیاد کامل فردیت زیر سیطره

که روابط بین خود افراد به قدرتی اند. اینهایی عینی پدیدار گشتهکه به شکل قدرت
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ی محتوم این امر است که فرد نتیجه»ها تبدیل شده و بر آنان تسلط یافته بر فراز آن

 (۱۹۴ص « ) ی شروع نیست.آزاد اجتماعی نقطه

ای اساسی، بر این نهادهعنوان پیشبه« ی آغازنقطه»مارکس درعین شروع از این 

هم ابتدا و هم « های بارآور فردیتکامل دائمی توانمندی»باور است که 

ی شروع؛ چرا که تالش برای تحقق بخشیدن ؛ لذا لزوم فراروی از آن نقطهانتهاست

ست که افراد کماکان درکشاکش ایجاد ی ضروری، خود موُید آنبه این پیشنهاده

ی چنین شرایطی اند، ولی هنوز زندگی کردن برشالودهشرایط زیستِ اجتماعی خویش

 اند.را آغاز نکرده

درکار نیست. برای همین « پایانی»یا « مقصد»انداز مارکس، در حقیقت در چشم

های انسانی، ی توانمندیتکامل کلیه»کند که اعالم می« گروندریسه»در 

سنجش شده قابلش معینخود پایانی در خویش است که با معیارهایی از پیخودیبه

چه شده آن»این قلمرویی کاماًل نوین است که در آن انسان برای  «نیست.

 (۴۸۸)ص .« کند، بلکه در حال حرکت مطلق شدن استاست تکاپو نمی

 (۱86۱ – ۱883« )سرمایه»تا « گروندریسه»آخر: از  کالم – 5

( ۱۸۵۹ل بعد )ساچه یکرا منتشرنکرد. آن« گروندریسه»دانیم که مارکس می

در فصولی جداگانه به چاپ رسید، « سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی»تحت عنوان 

بود. اما « سرمایه»و « پول»، «کاال»ی جدید، شامل سه فصل همراه یک مقدمهبه

را منتشر ساخت؛ دوم یکم، باید خاطرنشان کرد که مارکس تنها دو فصل اول آن

را بازتولید « پول»ی شدهشرده و بازنویسیفقط فصل ف« گروندریسه»که از کل این

آغاز « کاال»ی نقد اقتصاد سیاسی را با بار ارائهکه اینتر اینکرد؛ و سوم و از همه مهم

 کرد.

من نظام اقتصاد بورژوایی »کند طور که خود وی در مقدمه این اثر اظهار میهمان

یت بر زمین، کار دستمزدی، دهم: سرمایه، مالکرا به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می

متن کلی این طرح هم »دهد که سپس ادامه می« دولت، تجارت خارجی، بازار جهانی.

هایی که برای انتشار نگاشته نشده صورت دستنویساکنون دراختیار من است، اما به

باید بینی نتایجی که هنوز میمالحظات بعدی به من نشان داد که پیش»زیرا « بودند.
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باید ای که قصد دنبال کردن من را دارد میات برسند قابل ایراد است، و خوانندهبه اثب

 «راه خود را از خاص به عام بازکند.

که شش مبحث جامع را شامل « طرح کلی»که مارکس تا چه حد به آن این

ی آن مباحث در که کلیهشد وفادار ماند در توان گفتار حاضر نیست. قدرمسلم اینمی

اند. نوعی منظور و ترکیب شدهبه« تاریخ تئوری»و نیز « سرمایه»سه جلد  صورتبندی

استنباط « سرمایه»کتاب « نویس اولپیش»عنوان را به« گروندریسه»هر حال چه به

ی آن بدانیم، مارکس بین «متن اولیه»را « سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی»کنیم و چه 

کشد که تازه طی سه قلم میبه نویس دیگر راسه پیش ۱۸۶۶تا  ۱۸۶۱های سال

نویس شامل اند. این سه پیشی اخیر برای اولین بار به چاپ رسیدهدهه

 شود.می ۱۸۶۶و  ۱۸۶۳-۶۵، ۱۸۶۱-۶۳های نوشتهدست

منتشر ساخت. اما تا آخر  ۱۸۶۷را در « سرمایه»هرتقدیر، مارکس اولین جلد به

های بود. شاید بیماری« ایهسرم»( مشغول تصحیح، تدقیق و تکمیل کل ۱۸۸۳عمر )

ویژه در حین و پس ، به«الملل اولبین»های نظری و عملی در تأسیس متعدد، فعالیت

(، تاحدی به وی فهمانده بود که ممکن است عمر کوتاهش ۱۸۷۱« )کمون پاریس»از 

را ندهد. با این حال مارکس تا آخرین لحظات « سرمایه»امکان انتشار جلدهای بعدی 

پژوهش و نگارش دست نکشید و تاجای ممکن بسیاری از مالحظاتش را در  زندگی از

 کرد.تغییرات متعدد همان جلد اول وارد می

را کاماًل برعکس طرح نهایی « سرمایه»های نویسباید تأکید کرد که مارکس پیش

های ارزش تئوری»)موسوم به « تاریخ تئوری»انتشار آن نوشته بود. یعنی ابتدا 

سپس مضامین جلدهای سوم و دوم )با قدری پس و پیش( و درآخر ، «(اضافی

ی مارکس به نویس جلد اول را به نگارش درآورده بود. ) نگاه کنید به نامهپیش

 (۲۸۶، ص ۴۵، کلیات آثار ۱۹۷۷نوامبر  ۳زیگموند شوت، 

وقوف کامل داشت، بلکه « سرمایه»بندی کل بنابراین مارکس نه فقط بر ساختمان

از چنین فرایندی بود که جلد اول را نوشت. حتی در بررسی جلد اول نیز باید  با عبور

خاطرنشان کرد که وی فصل اول را نه در ابتدا بلکه در انتهای کار به پایان رساند. 

کند نه مجال و نه نگاه می« سرمایه»ای معین به ی حاضر که صرفاً از زاویهنوشته
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ن اثر مارکس را دارد. لذا تمرکز اصلی گفتار تریاستطاعت واکاوی جامع این بزرگ

ی فرانسوی آن کنونی عمدتاً بر روی فصل اول است که بین چاپ اول تا چاپ ترجمه

چه در اصل یک فصل بود، به سه ( بارها درآن تجدیدنظر شد. یکم، آن۸۵-۱۸۸۲)

ی فصل اول بود، ضمیمه« شکل ارزش»چه تحت عنوان فصل بسط پیدا کرد؛ دوم، آن

، «وارگی کاالییبت»درخود آن فصل ترکیب شد؛ و سوم، قسمت چهارم آن فصل، 

 انکشاف و تکامل یافت.

ی علوم، در کلیه»دارد: ی چاپ اول اظهار میطور که خود مارکس در مقدمههمان

ویژه قسمتی که کاالها ی شروع همواره دشوار است. بنابر این فهم فصل اول، بهنقطه

( سپس ۸۸)ص « ها خواهد بود.ترین دشواریکند، معرف بیشمیرا تجزیه و تحلیل 

سال است که بدون نتیجه درپی ادراک  ۲۰۰۰دهد که عقل بشر بیش از ادامه می

تر از ی کل یک بدنه آسانمطالعه»بوده است چراکه « شکل ارزشی»ماهیت 

ی نه از های اقتصادبندیکه در تجزیه و تحلیل صورتست. مضافاً اینهای آنسلول

ی انتزاع جا قوهآید. در اینهای شیمیایی کمکی برمیمیکروسکوپ و نه از معرف

 (۹۰)ص « باید جایگزین هردو شود.می

سازی «عامیانه»جای تن دادن به مارکس در عین اذعان به دشواری فصل اول، به

البته »کند که: عنوان می« سرمایه»ی خوانندگان مفاهیم، با اعتماد به قدرت فاهمه

« خواهد چیزی بیاموزد و لذا برای خود فکر کند.ای را درنظر دارم که میمن خواننده

اش به جای شروع از فرآیند تولیدی، یا پول و استحالهجا( اما چرا مارکس به)همان

« کاال»پیدایش و انباشت بدوی سرمایه )قسمت نهایی کتاب(، با « تاریخ»سرمایه، و یا 

 داری؟ی سرمایهتجسم ثروت در جامعه« ترین شکلابتدایی»با  کند؛ یعنیآغاز می

فهم است. چنین به بیان خود او، درنظر اول، کاال یک چیز پیش پا افتاده و ساده

مصرف ی خارجی، یک شئ صاف و ساده و یک جنس قابلنماید که کاال یک ابژهمی

جزیه و تحلیل و ای مفید است. اما تاست که دارای خواص جسمی و کیفیات ماده

دهد که کاال وحدت اضداد است. در درونش یک درونش نشان مینفوذ مفهومی به

یابی با کاال یا کاالهای دیگر هنگام ارتباطتعارض، یک دوگانگی، وجود دارد که به

 است.« ارزش مبادله»سان کمیت معینی است که حامل گردد؛ یعنی بهنمادین می
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و خواص طبیعی « کیفیت»عنوان ارزش مبادله از محض ظهور بهپس کاالها به

کنند. استحاله پیدا می« کمیت»سازند به ای که نیازی انسانی را برآورده میمحموله

صورت پذیرفته است. یعنی در « تجریدی کامل»ی کاالیی، جا، در فعل مبادلهدر این

د بلکه صرفًا مقادیر شوای ارزش مصرفی یافت نمیمثابه ارزش مبادله، دیگر ذرهکاال به

 گردند.متفاوتی از یک کمیت وارد معامله می

نظر شود، آنچه باقی چه از خاصیت یا مادیت محسوس یک کاال صرفپس چنان

ها همگی که آنی آنها مشترک است؛ اینی عامی است که درهمهماند خصیصهمی

انواع معین کار، انسان اند. اما نه همچون محصوالت اشکال انضمامی و « کار»حاصل 

ی انسانی و بدون درنظر گرفتن ی صرف کار یکسان و منجمدشدهعنوان نتیجهبلکه به

دهد، ظرفیت کاری انسان چگونگی مصرف آن! کاری که جوهر ارزش را شکل می

ی نیروی کار لحاظ شده در عنوان یک نیروی کار مشابه است. بنابراین اگر مجموعهبه

ساحتی ی کاری تکشدهاع را درنظر بگیریم، با انبوه متراکمی کاالهای یک اجتمکلیه

 زدایی شده است.شویم که از آن فردیتمواجه می

های عنوان کمیتهر یک از این واحدهای کاری، همسان دیگری است که به

شود؛ یعنی واحدی که مقدار گیری میاندازه« زمان»خالص مصرف نیروی کار با 

میزان کار اجتماعاً الزمی است که برای تولیدش مصرف شده کند، ارزش را تعیین می

است که خصوصیات و « خالص و ساده»، کاری «عام»است. این نیروی کار 

شمار چه بهسازد. آنهای افرادی را که درحال کنشگری هستند مدفون میکیفیت

خود  گردد که دوگانگی کاالیییا انتزاعی است. پس معلوم می« انسان ناب»آید، می

 کار و انضمامی معین کار –کار رفته ناشی از دوگانگی کاری است که در تولیدش به

 است.« برابر»ی دیگر کار هر با که عامی تجریدی

دانند که مارکس سهم مارکس آشنا هستند می« سرمایه»کسانی که تا حدی با 

اند ادا ر بودهنوعی در پیشبرد مفاهیم اقتصاد سیاسی موُثی نویسندگانی را که بههمه

ها قدردانی کند. او حتی افرادی گمنام را مورد بررسی و تحقیق قرارداده از آنمی

برد. نام می« ی ارزشنظریه»عنوان کاشفان کند. درهمه جا از اسمیت و ریکاردو بهمی

من اولین »کند که: رسد، به صراحت اظهار میی کار میاما وقتی به خصلت دوگانه



 رها یعل 478 

ی کار مستتر در کاالها را نشان داده و مورد این ماهیت دوگانهکسی هستم که 

جا که این نکته برای فهم روش اقتصاد سیاسی ام. از آنبررسی انتقادی قرار داده

طور که مارکس ( همان۱۳۴)ص « تر است.حیاتی است، نیازمند واکاوی دقیق

ورزد تبیین ماهیت د میدرنامه ای به انگلس تأکی« سرمایه»هنگام انتشار چاپ اول به

ها ی دادهبرای فهم کلیه»است و « ترین نکات کتابمهم»ی کار یکی از دوگانه

، ۱۸۶۷اوت  ۲۴« )در همان ابتدای فصل اول ارائه شده.»رو ازهمین« اساسی است.

 (۴۰، ص ۴۲کلیات آثار 

ارزش »ازسوی دیگر، وی از نخستین صفحات فصل اول توضیح داده بود که 

، «یابی، شکل پدیداری، چیزی است که در درونش نهفتهی تجسمفقط نحوه مبادله

 پس. «ارزش» یعنی –تبلور جوهر اجتماعی کار همسانی است که در آن انباشت شده 

 که است ضروری است، ارزش ظهور شکل درحکم صرفاً مبادله ارزش که جاآن از

 کمی مارکس. داد قرار بررسی مورد آن خارجی بروز ینحوه سوای را ارزش ماهیت

 که کردیم ابراز معروف اصطالحبه فصل این ابتدای در کهوقتی» که داردمی عنوان بعد

م ارزش مصرف و هم ارزش مبادله است، به بیان دقیق، این اظهاری ه کاال یک

)ص « ی مفید، و یک ارزش است.نادرست بود. یک کاال یک ارزش مصرفی یا ابژه

۱۵۲) 

، «درونی»بین شئ مصرفی و ارزش مبادله، از تعارضی « خارجی» بنابراین تعارض

یابند شود. اجناس مصرفی موقعی شکل کاالیی مییعنی از ماهیت ارزش، ناشی می

« دو شکل»ی ارزش باشند. تنها در چنین صورتی است که به که محل ذخیره

 شوند. شکل ارزشی درست، نمادین می«شکل ارزشی»و « شکل طبیعی»مختلف، 

و « واقعیت خالص اجتماعی»ی مقابل اندام مادی و محسوس کاالهاست، یک نقطه

 کند.است که ارتباط اجتماعی بین کاال با کاال خود را ظاهر می« ماورای طبیعی»

ای است که به وظیفه« شکل ارزشی»ی مارکس، تحلیل و توضیح این عقیدهبه

یکی »ی خارج بوده است. به بیان او ی اقتصاد بورژوایوی واگذار شده، چراکه از عهده

ست که ازطریق تحلیل کاالها، ترین کمبودهای اقتصاد سیاسی کالسیک ایناز عمده

ها، هرگز موفق به کشف شکل ارزش که درواقع ارزش را به ارزش ویژه ارزش آنبه
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شکل ارزشی محصول کار، »که چرا؟ برای این« کند نشده است.مبادله تبدیل می

 (۱۷۴)ص « ی تولید بورژوایی است.ترین شکل شیوهترین و درعین حال جامعانتزاعی

محضی که وارد انواع دیگری از تولید اجتماعی شویم، کل معمای بنابراین به

شود. ها ناپدید میمحصول فعالیت انسان« جادویی و غیبی»کاالها، تمام قدرت 

ش کشف کرده، هرگز از خود عنوان محتوای ارزکه کار را بهاقتصاد سیاسی با این

خود نپرسیده که چرا این محتوا کامالً تهی شده و چنین شکلی، شکل ارزشی، به

گیری کار با زمان، در مقدار ارزشی محصول نمودار شده است؟ این گرفته و چرا اندازه

بندی اجتماعی معینی را تردید مهر صورت، بی«اشکال نامعقول»ها، این بندیفرمول

)ص « عکس.فرآیند تولیدی بر انسان سروری دارد و نه به»دارند که در آن  بر چهره

۱۷۵) 

پرسد که این چیز موهوم، که می« وارگی کاالیی و راز آنبت»مارکس در قسمت 

است، به ورای حسیات آدمی رفته، و دارای خصوصیاتی « متافیزیکی»مملو از نکات 

واضح است که از »دهد: اسخ میاسرارآمیز است، از کجا ناشی شده است؟ سپس پ

، شکل تعاون اجتماعی مستقیم بین «شکل»( این ۱۶۴)ص « خود این شکل.

کاری ریشه دارد که « خصلت اجتماعی مجعول»مصنوعات کار انسان است و در 

است که « کنندهیکسان»و « سازندهمسطح»اش است. شکل ارزشی، شکلی آفریننده

انسانی، « میانگین»یک انسان، یعنی « شترکمخرج م»اش به انسان را در کمیت

 دهد.اش، کاهش میسوای کیفیات ویژه

ها دچار یک پیوسته بین خود انسانهمو به« عینی»جا مجموعه روابط در این

شود که از خود ها ظاهر میسان عینیت مرموز روابطی بر آنشود و بهجایی میجابه

است و بر ایشان تسلط دارد. پس این ها خارجی آنها مستقل بوده، نسبت به آن

دهی اجتماعی که چیزی نیست مگر شکل تاریخی معینی از یک سازمان« وارگیبت»

شود. در چنین ی رابطه بین اشیا نمودار میالعادهها به شکل خارقدر نزد خود انسان

بلکه ی مستقیم افراد صورت رابطهها نه بهشکلی از تعاون اجتماعی، روابط خود انسان

ی اجتماعی بین ی مادی بین افراد و رابطهرابطه»، یعنی «طور که واقعاً هستهمان»
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؛ «نامموارگی میچیزی که من بتاین است آن»گردد. ( پدیدار می۱۶۶)ص « اشیا

 (۲۰۹)ص « شدن افراد.یافتگی اشیا و شیءشخصیت»

انسان، و انسان و  بندی باژگون که ارتباط بین انسان وی این صورتپرده از چهره

افتد که اش خارج کرده است موقعی برمیطبیعت را از شکل شفاف و عقالنی

اند گردیده و تحت نظارت هایی شده که آزادانه به تعاون رسیدهی انسانفرآورده»

( مارکس نه فقط در ابتدا بلکه در بخش نهایی ۱۰۳ص « ) ی انها قرار گیرد.آگاهانه

تر شکل عالی»کند که بار دیگر تأکید مینیز یک«( سرمایهفرآیند انباشت )»کتاب 

)ص « ای است که در آن، رشد کامل و آزاد هر فرد اصل حاکم باشد.اجتماعی، جامعه

۷۳۹) 
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ی داری از سه قانون او دربارهی بحران در نظام سرمایهی مارکس دربارهنظریه

شود. قانون ارزش، قانون انباشت، و داری نتیجه میی تولید سرمایهحرکت در شیوه

( برخالف این قوانین، مارکس یک نظریه و نه یک قانون بحران 51قانون سودآوری.)

دارد. این یک نظریه است چون از عوامل متعدد و سطوح مختلفی از ایجاب تشکیل 

گذاری، و اشتغال پیش بیاید که یافته که باید اتفاق بیفتد تا رکودی در تولید، سرمایه

 درواقع تعریف بحران است.

طور اش بهتمامی از سوی خود مارکس در طول زندگیبحران مارکس به ینظریه

کامل تدوین نشده بود. همین موجب ایجاد اندکی اغتشاش و تفاسیر گوناگون از 

ی مارکسیستی بحران و در این زمینه شد که واقعاً منظور مارکس چه بود و از نظریه

امه دارد. به نظر من بنیان ها درست است که هنوز هم ادتر، کدام دیدگاهآن مهم

داری داری به سومین قانون حرکت سرمایهتئوری مارکس از بحران در نظام سرمایه

 شود.یعنی قانون سودآوری مربوط می

ترین قانون اقتصاد سیاسی طورکه درفصل دوم گفته شد به نظر مارکس مهمهمان

بحث به گمان مارکس  ( در ارایه این52گرایش نزولی متوسط نرخ سود سرمایه است.)

طور مشخص داری و بهداری در فرایند تولید در سرمایههای سرمایهعلت غایی بحران

 در تولید برای سود نهفته است.

ترین ترین قانون اقتصاد سیاسی جدید و اساسینرخ نزولی سود از هر لحاظ، مهم»

ه تاریخی هم هاست. این از دیدگاها و نسبتقانون برای درک دشوارترین رابطه

ای معین، رشد نیروهای تولیدی سدی برسر راه هنقط ورای …ترین قانون استمهم

ی سرمایه مانعی برسر راه رشد قدرت مولد کار شود و درنتیجه، رابطهسرمایه می

خواهد شد. سرمایه، یعنی نظام مزدبگیری، وقتی به این حد برسد برای رشد ثروت 

های صنفی، سرواژ، شود که در نظاممان مناسباتی میاجتماعی و توان تولیدی وارد ه

آید که الزاماً باید از آن فراگذشت. بردگی وجود داشت، یعنی به صورت مانعی درمی

آخرین صورت بندگی در فعالیت انسانی، یعنی مزدبگیری در یک سو و سرمایه در 

ی و شود و این فرافکنای فرافکنده میسان هم چون پوستهسوی دیگر بدین

ی تولید مبتنی بر سرمایه است. یعنی شرایط مادی و اندازی، خود حاصل شیوهپوست

 تولید پیشین هایشکل نفی حاصل خود که –معنوی نفی مزدبگیری و نفی سرمایه 
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 پدید داریسرمایه تولیدی یشیوه پیشرفت درجریان – انداجتماعی یغیرآزادانه

 تولیدی مناسبات با جامعه مولد نیروهای یتوسعه روزافزون ناسازگاری. آیندمی

کند. ها بروز میها و تشنجها، بحرانکنون موجود آن، به صورت ناگوارترین تناقضتا

ی مناسباتی خارج از سرمایه بل در قالب شرایطی که وسیلهانهدام قهری سرمایه نه به

ست که ایی توصیهشوند، بارزترین نشانهبرای پاسداری از خود نظام فراهم می

ی باالتری از تولید اجتماعی داری کرد تا کنار بکشد و برای مرتبهتوان به سرمایهمی

 (53«)جا بازکند.

 هاها و ضدگرایشگرایش

( وقتی 54ها تدوین شده است.)ها و ضدگرایشقانون مارکس در چارچوب گرایش

عنوان یک د، بهشوتکنولوژی جدید برای افزودن بر کارآمدی وارد فرایند تولید می

شود. درنتیجه نرخ تر میوار بیشی کلی، سرمایه جایگزین کار و ترکیب اندامقاعده

 کند. این یک گرایش است.سود سقوط می

تر شود؟ برای افزودن کند که نرخ سود گرایش دارد که کمچرا مارکس مطرح می

کنند. و برای این که تر داران باید بازدهی نیروی کارشان را بیشبر سودآوری سرمایه

ی تولید برای افزودن به بازدهی به کار گرفت بتوان این کار را کرد باید ابزارهای تازه

های که باعث کاهش گذاریشود. سرمایهکه موجب بیکاری شماری از کارگران می

فقط ها نهگذاریتر کنند. این نوع سرمایهتواند بازدهی را بیششود هم میسرمایه می

های بعدی گذاریکنند بلکه مقداری از سرمایه را برای سرمایهتر میوری را بیشسودآ

های اندوزانجام گرفت زمینههای سرمایهگذاریکند. پس از این که سرمایهآزاد می

های موفق آید که سرمایههای کاراندوز هم پیش میگذاریای برای سرمایهبالقوه

. درنتیجه گرایش عمومی هم چنان این است که برداری کنندتوانند از آن بهرهمی

دارانی ممکن توان فرض کرد که سرمایه( می55کند.)وار سرمایه رشد ترکیب اندام

تر تر کارآمد و درنتیجه با بازده کماست باشند که در ابزارهای تولیدی کم

ما اگر بر وار سرمایه است. امعنای پایین بودن ترکیب اندامگذاری کنند که بهسرمایه

عنوان یک این گزینه پافشاری کنند محکوم به ورشکستگی خواهند بود. درنتیجه، به
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های تازه، شمار کارگران به ازای هر واحد سرمایه خاطر به کارگیری تکنیکگرایش، به

وار سرمایه باالرفته شود و این یعنی ترکیب اندامتر میگذاری شده کمکه سرمایه

 (56است.)

های بسیار قدرتمندی هم وجود دارند. این قانون مارکس ضدگرایشالبته در 

کند. ها گرایش نزولی نرخ سود را کاهش داده و یا حتی معکوس میضدگرایش

کشی از کار که افزایش بهره -1گوید: جا از پنج ضدگرایش سخن میمارکس در این

سبی اجزای ترشدن نارزان -2ممکن است باعث افزایش نرخ ارزش اضافی بشود. 

وجود و حتی رشد  -4انحراف نرخ مزد از ارزش نیروی کار  -3ی ثابت سرمایه

 ای از طریق واردات.ترشدن مصرف و کاالهای سرمایهارزان -5جمعیت نسبی اضافی 

ی ی سودآوری این گونه است. همراه با توسعهپس قانون مارکس درباره

یابد. چون ی متغیر افزایش میرمایهی ثابت به نسبت سداری، میزان سرمایهسرمایه

شود تنها بخش سرمایه است که کار گرفته میی متغیر بهنیروی کاری که با سرمایه

گذاری شده ی سرمایهکند مقدار ارزش اضافی به نسبت سرمایهارزش اضافی تولید می

 ویژه برایگذاری شده )بهی سرمایهداران میزان سرمایهیابد. سرمایهکاهش می

کنند. درنتیجه این باعث کاهش نرخ کارگیری نیروی کار( را یک هزینه حساب میبه

تر افزایش یابد که یک شود مگر این که میزان نرخ ارزش اضافی بیشسود می

های متعدد است. ولی دیر یا زود قانون سودآوری خود ضدگرایش در میان ضدگرایش

 کند.عنوان یک واقعیت عینی تحمیل میرا به

ها روندهای ادواری بر روی روند درازمدت نزولی نرخ سود ایجاد این ضدگرایش

ها شکستگی را به صورت یک بحران موقتی عملکرد این ضدگرایش( »57کنند.)می

ی دار باشد بلکه به شکل چرخهآورد و در نتیجه فرایند انباشت نه این که ادامهدرمی

تولید برای تصحیح و برگرداندن نزول نرخ یک بحران یا رکود در «. آیدادواری درمی

ی رکود و تداوم آن بعضی ( در دوره58طور کلی ضروری است.)سود و میزان سود به

شده را توانند فضای اقتصادی تهیکنند. دیگران میداران تولید را تعطیل میسرمایه

یابد و یش نمیگذاری خالص ثابت افزایابد. در ابتدا سرمایهپر کنند. تولید افزایش می

دهند. به های موجود را افزایش میداران تنها میزان استفاده از ظرفیت داراییسرمایه

وار شود و صورت ترکیب اندامتر نمیاین ترتیب کارآمدی ابزارهای تولیدی بیش
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تر استهالک ی استفاده از ظرفیت بیشیابد. اگرچه در نتیجهسرمایه هم افزایش نمی

داران ابزارهای یابد. درنهایت سرمایهگیرد و ارزش آن کاهش میسرمایه سرعت می

های داران ورشکسته را به قیمتی سرمایهساختهتولیدی، مواد اولیه، و کاالهای نیمه

شود. تر میوار سرمایه کمکنند. به این ترتیب، صورت ترکیب اندامپایین خریداری می

نشده است یعنی افزایش سطح اشتغال، و به تر تولید افزایش یافته ولی کارآمدی بیش

یابد. به این ترتیب، ترکیب وار سرمایه افزایش میاین ترتیب، مخرج ترکیب اندام

یابد. افزایش اشتغال شود و درنیتجه نرخ سود افزایش میتر میوار سرمایه کماندام

ای سرمایه تر هم همین نقش را برکند و سودآوری بیشتر میقدرت خرید کار را بیش

شوند که سطح باالتری از تولید محقق شود. دارد. و این دو دسته عوامل هم باعث می

ی ی کاهندهی سودآوری در درون خود چرخهی فزایندهبه عبارت دیگر چرخه

ی کاهنده هم در درون خود ی خود این چرخهکند. و به نوبهسودآوری را ایجاد می

 کند.ایجاد میی سودآوری را ی فزایندهچرخه

 
 بحران و مالیه
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درحالی که علت اصلی بحران قانون عمومی انباشت و قانون گرایش نزولی نرخ 

آید( ولی طور عمومی و تولید ارزش اضافی چه میسود است )یعنی بر سر سرمایه به

داری، رقابت و های واقعی تولید سرمایهتوان از حرکتمی»ها را تنها واقعیت بحران

 (59یافت.)« هابحران

ناپذیر تولید مارکس آگاه بود که احتمال گسست در گردش سرمایه جزء جدایی

ها درجدایی بین فروش و خرید کاالها درجریان کاالیی و کاالیی است . احتمال بحران

تواند احتمال وقوع عنوان ابزار پرداخت نهفته است. ولی این تنها میدر نقش پول به

دار که بنیان سود سرمایه»د نه علل منظم وقوع آن را. مانعی که ها را نشان دهبحران

 های تکراری است.کند علل بحران( ایجاد می60«)تولید نوین استاضافه

ویژه اندازه و حرکت البته این سخن به این معنا نیست که بخش مالی و به

د بود که رشد عکس، مارکس معتقداری نقش ندارند. بههای سرمایهاعتبارات در بحران

بازانه در سهام، اوراق قرضه، و دیگر اشکال های سفتهگذاریاعتبارات و سرمایه

کننده در روند ی موهومی( به صورت یک سازوکار جبرانهای پولی )سرمایهدارایی

 کند.ی واقعی عمل مینزولی سودآوری در انباشت سرمایه

کند، یعنی بازانه را تشویق میهای سفتهکاهش در نرخ سودآوری به ناچار فعالیت

ی سهام و یا خرید دیگر ابزارهای بندی روی مبادلهسازی با شرطکوشش برای پول

داران نتوانند با تولید کاالها سود کافی به دست بیاورند دارایی پولی. اگر سرمایه

ی سهام و یا خرید دیگر ابزارهای پولی، پول به بندی روی مبادلهکوشند با شرطمی

کنند و وقتی زمان گرایش نزولی نرخ سود را تجربه میداران همدست بیاورند. سرمایه

ها افزایش زنند، بهای آنها دست میزمان به خرید سهام و یا دیگر داراییکه هم

رود همگان به خرید های مالی باال مییابد. وقتی قیمت سهام و یا دیگر داراییمی

های است. این نوع حباب« حباب»البته ابتدای ایجاد  شوند و اینها عالقمند میآن

بازانه بوده که حتی به اوایل ظهور بازار های سفتهگذاریاعتباری همیشه جزو سرمایه

 (61گردد.)هم برمی 1637سرمایه، یعنی بحران گل الله در 

بازانه در بخش مسکن اتفاق بیفتد یک امکان تازه های سفتهبرای مثال اگر فعالیت

تر از درآمدی که دارند کند تا کارگران قرض بگیرند )وام مسکن( و بیشایجاد می

کنند( ی متغیر هزینه میداران برای سرمایهچه که سرمایهتر از آنمصرف کنند )بیش
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چه که تولید یعنی بودن پول کافی برای خرید آن« ) تحقق»و به این ترتیب مشکل 

گذاران ترکد وقتی که سرمایهود این حباب میشود( حل خواهد شد. ولی دیریازمی

ای که برایشان های مسکن( به اندازهها )قرضهشوند که این داراییمتوجه می

ای ی موهومی مولد نیست )یعنی هیچ ارزش تازهاند ارزش ندارد. چون سرمایهپرداخته

شود و کند( و سود موهومی درواقع چیزی است که از سود واقعی کسر میتولید نمی

جا شود روشن خواهد شد. وقتی به ایناین نکته وقتی که سود موهومی نقد می

شود و با تولید اضافی بازانه متوقف میهای سفتهسازی فعالیترسد خاصیت جبرانمی

رو خواهیم رو بودیم، روبهچه که پیش از رونق اعتباری با آن روبهتری از آنبیش

 (62شد.)

شود همواره اساساً به ازدیاد طالح ازدیاد سرمایه خوانده میاصبه»چه درواقع آن

ای مربوط است که در آن کاهش نرخ سود از راه حجم سرمایه جبران آن سرمایه

هایی مربوط است که چون قادر به اقدامات یهسرما به ازدیاد این یا و –شود نمی

های بزرگ گان رشتهمستقلی به سود خود نیستند به شکل اعتبار در اختیار گردانند

اگر »کشاند بست می( اعتبار انباشت سرمایه را به بن63«)گیرند.وکار قرار میکسب

بازی در تجارت ی مازاد تولید و سفتهترین قوهسیستم اعتباری به صورت عمده

اش قابلیت انعطاف دربیاید، به این خاطر است که فرایند بازتولید که بنابه طبیعت

اگر »( به این ترتیب، 64«)حداکثر امکانات انعطافی خود رسیده است. دارد، اکنون به

های نقدی مورد قبول باشد روشن است باره بخشکد و تنها پرداختاعتبار به یک

درنگاه اول، کل بحران به صورت یک بحران اعتباری و یا  …بحرانی باید اتفاق بیفتد

 (65« )شود.گر میپولی جلوه

چه آغازگر بحران ی هم مختصات خاص خودش را دارد. آندارهر بحران سرمایه

شدت رشد کرده بود به حدی که نهایتاً به« ی موهومیسرمایه»شد این بود که  2008

ها به رشد ارزش واقعی نتوانست این حجم عظیم را حفظ کند، وقتی نسبت بهای خانه

اً علل نیستند. در پس درآمد خانوارها به حداکثر رسید. ولی این عوامل آغازگر، ضرورت

 ها علل عمومی بحران یعنی قانون گرایش نزولی نرخ سود نهفته است.ی آنپرده
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مارکس در طول زندگی خود پس از نوشتن کتاب سرمایه شاهد دو بحران دیگر 

های این و او کوشید ازاین موقعیت استفاده کند و خاستگاه 1882و در  1873بود. در 

ی ارتباطات با فرایند همه»و یا عمومی، را توضیح دهد. نوع از سرمایه، خصوصی 

ای عنوان مقولهروند و بازنمایی سرمایه بهی آخر از دست میزایی تا لحظهواقعی ارزش

ی موهومی در واقع سرمایه« شود.افزاید تثبیت میخودکار که بر ارزش خویش می

این است که آیا این نوع و پرسش اصلی « شده نسب به تولید استادعاهای انباشت»

 سرمایه با فرایند واقعی انباشت ارتباطی دارد یا خیر.

ی نوشت که سرمایه 1882و  1873های ی بحرانمارکس در اظهارنظر درباره

تری در دسترس یابد چون پول بیشدادنی پس از هر بحران افزایش میپولی قرض

ها وجود ندارد. به ین موقعیتگذاری پیدا کند که ااست تا موقعیتی برای سرمایه

بینی در بازارهای ها همیشه با موجی از خوشهمین خاطر است که قبل از بحران

ی رونق وجود دادنی در دورهی قرضرو هستیم چون مقدار زیادی سرمایهمالی روبه

طور کلی به»شود نرخ بهره کاهش یابد. مارکس نتیجه گرفت دارد که باعث می

کند( درجهت عکس پولی ) که خود را به صورت نرخ بهره بیان میی حرکت سرمایه

ی تولیدی ی حیاتی درواقع حرکت سرمایهولی لحظه« ی تولیدی خواهد بودسرمایه

 (66است.)

اگرچه عالیم بحران ابتدا در فرایند گردش ( »67همان طور که پل ماتیک نوشت )

عنوان مشکلی درگردش و یا بهتوان دهد ولی بحران واقعی را نمیخود را نشان می

حتی تحقق درک کرد بلکه درواقع انقطاعی در کل فرایند بازتولید است که شامل 

دیگر است. نظر به این که فرایند بازتولید به انباشت سرمایه تولید و گردش با یک

پذیر وابسته است و به این ترتیب، به کل ارزش اضافی که انباشت سرمایه را امکان

تنها این عوامل( توان علل اصلی و واقعی )البته نهدرنتیجه در فرایند تولید میکند می

 سرمایه بحرانی خصلت …گذر از احتمال یک بحران به واقعیت بحران را فهمید

 از ناشی بلکه گردش از نه و شودمی نتیجه تولید از نه دیگریک از مجزایی طوربه

 با و است مستتر سرمایه انباشت در که سود نرخ نزولی گرایش از که است مشکالتی

 (68)«.شودمی شودحاصلمی تعیین هم ارزش قانون
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ی اساسی این است نکته»طور که جی. کارچیدی پس از رکود بزرگ نوشت همان

ای شود. یعنی به نقطهکه بحران مالی از انقباض اساس مولد اقتصاد ایجاد می

ی بازانهاگهانی دربخش مالی و سفتهرسیم که باید یک کاهش ارزش اساسی و نمی

ها آغاز شده است رسد که بحران از این بخشاقتصاد صورت بگیرد. اگرچه به نظر می

ی مولد اقتصاد )ارزش اضافی( و انقباض اساس مولد ولی علت غایی بحران در عرصه

اقتصاد و گرایش نزولی نرخ سود در این بخش است اگرچه روند قهقرایی درابتدا 

 (69«)شود.بازانه ظاهر میخش مالی و سفتهدرب

گذاری چنان گرایش نزولی نرخ سود است که بر تقاضا برای سرمایهمشکل هم

ها نباید به صورت گذارد. اگر زیربنای اقتصادی سالم باشد انفجار حبابتأثیر منفی می

در  مدتی خواهد بود. اگر اقتصادبحران در بیاید یا حداقل این که بحران کوتاه

اش سالم باشد و نرخ سود هم باال باشد درآن صورت درآمدهایی که ایجاد کلیت

 گذاری خواهد شد.شود به اشکال مختلف در تولید، سرمایهمی

عنوان داری )بههای غیرمولد سرمایهیک تورم موقتی و مصنوعی در سود بخش

د و گرایش نزولی نرخ داری را سرپا نگه بدارتواند اقتصاد سرمایهمثال بخش مالی( می

سود در بخش مولد را جبران کند. ولی در یک شرایط بحرانی، سهم روزافزونی از 

شوند نکول کنند های خود نیستند مجبور میبدهکارانی که قادر به تأمین مالی بدهی

 (70شود.)و بحران در بخش مالی منفجر می

خوب »که تنها از یک داری نه این دهد که نظام سرمایهقانون مارکس نشان می

گفت( عذاب بکشد بلکه در گونه که کینز میدر بخش مالی )آن« عمل نکردن تکنیکی

تراشی های جدی دارد یعنی خود سرمایه در برابر رشد مانعبخش مولد خود تناقض

توان داری را نمیشود این است که نظام سرمایهجا نتیجه میچه از اینکند. آنمی

ن رونق و رکود، رشد اقتصادی پایدار داشته باشد بلکه باید آن را تعمیرکرد تا بدو

 جایگزین کرد.

 

 ای و هم درازمدتهم چرخه
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داری فقط همین است: یک های سرمایهی بحرانآیا توضیح مارکس درباره

دارانه؟ یا این که های تکراری و مرتب از رکود و رونق درانباشت سرمایهی بحراننظریه

عنوان یک بدیل، درواقع یک از این است، یا این که به اندکی بیشتوضیح مارکس 

داری گونه سرمایهتئوری فروریختگی است یعنی توضیحی است از این که چه

های تکراری(، بلکه سرانجام تواند برای همیشه ادامه داشته باشد)حتی با بحراننمی

پاشد و باید با ه فرومیرسد کدهی اجتماعی به جایی میعنوان یک نظام سازمانبه

 یک نظام تازه جایگزین شود؟

ای و هم ی بحران مارکس هم چرخهجواب من به این پرسش این است که نظریه

های مکرر و مرتب تولید مازاد و ی سورآوری بر بحراندرازمدت است. قانون او درباره

ر یک نزول چنین داللت برکود و پس آن گاه رونق برای مدتی داللت دارد ولی هم

تر( در سودآوری انباشت سرمایه دارد که ها سال )شاید هم طوالنیجدی در طول ده

 داری خواهد رسید.سرانجام به پایان سرمایه

گرایش نزولی نرخ سود و تأیید این گرایش با »گیرد طور که میتو نتیجه میهمان

داری را مایههای تاریخی طبیعت تولید سرهای کاربردی درواقع محدودیتپژوهش

ی داری باشد، نتیجهدهد. اگر نرخ سود معیاری برای سرزندگی نظام سرمایهنشان می

منطقی از ]تغییرات نرخ سود[ این است که این نظام به پایان خود نزدیک شده است. 

های متعددی برای سرمایه وجود دارد تا بر بحران غلبه کند و دائماً خود را بسازد. راه

اند و سرانجام به آن امکان داریی تولید سرمایهی شیوهاه و بیگاهی ویژههای گبحران

ی سرمایه و دهند تا بخشی از سودآوری را احیا کند. این درواقع یک وجه ویژهمی

ها در داری است. ولی ماهیت گاه و بیگاهی این بحرانماهیت ادواری اقتصاد سرمایه

نکرده است. به این ترتیب این ادعا که  درازمدت گرایش نزولی نرخ سود را متوقف

سرمایه برای بازسازی نرخ سود ظرفیت نامحدودی دارد و سرزندگی خودش و در 

داند با ای تاریخی میای طبیعی و پدیدهداری را شیوهی تولید سرمایهنتیجه شیوه

 (71«)شود.شواهد کاربردی رد می

وار سرمایه در سطح جهان دامکند وقتی ترکیب انبینی میآوری پیشقانون سود

های مکرر )که موقتاً شود نرخ سود حتی با وجود عوامل بازدارنده و بحرانتر میبیش

دهد که یابد. این نشان میسازد( کاهش میامکان بازسازی سودآوری را ممکن می
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ی تولید و یک مناسبات اجتماعی موقتی است. ما همیشه عنوان یک شیوهسرمایه به

داری نداشتیم و این شیوه حدوحدود نهایی دارد، یعنی خود سرمایه. به سخن سرمایه

 دارد.« تاریخ مصرف»داری دیگر، سرمایه

سال گذشته  200داری هنوز کامالً مضمحل نشده است. درطول البته سرمایه

هایی از مرکز انباشت سرمایه از بریتانیا و اروپا در زمان خود مارکس به امریکا و بخش

ا در طول قرن بیستم و اکنون به چین و هندوستان منتقل شده است. و هنوز آسی

 کشی شود.هایی هست تا از نیروی کار بهرهحوزه

های ادواری هم توجه کرده است. درک او از چنین به بحرانولی مارکس هم

داری است در مانیفست که در مارس ناپذیر سرمایهتکرارب حران که بخش جدایی

کافی است به »ت پیش از انفجار انقالبی در اروپا ـ نوشته شد آمده است ـ درس1848

ی بورژوایی را با اش، هستی جامعهبحران تجاری اشاره شود که در بازگشت ادواری

تنها های تجاری بخش بزرگی از نهبرد. در بحرانتهدیدی مداوم به زیر سؤال می

ها روند. در بحرانموجود از بین میشده بلکه حتی از نیروهای مولد کاالهای ساخته

ی دیوانگی های گذشته، بالنامیدن آن نشانهشود که در دورهبالیی اجتماعی نازل می

کند؟ از یک ای بر بحران غلبه میبود، بالی مازاد تولید. بورژوازی به چه وسیلهمی

بازارهای طرف با ازمیان بردن جبری انبوهی از نیروهای مولد، از طرف دیگر با فتح 

ای؟ به این وسیله که ی بازارهای قدیمی. یعنی با چه وسیلهتازه و نیز با کشیدن شیره

بیند و امکانات مهاربحران را تر و نیرومندتری را تدارک میجانبههای همهبحران

 «دهد.کاهش می

این بیان غیر استداللی بود نه این که براساس عوامل توضیح دهنده بحران استوار 

آید وقتی که مارکس قوانین مربوط به حرکت خود این چیزی است که بعد می -دباش

دراروپا به بریتانیا تبعید شد، او  1848کند. وقتی پس از شکست انقالب را تدوین می

شروع شد و برای اولین بار  1854بینی کرد. ولی بحران در را پیش 1852بحران سال 

ی بحران اقتصادی بندی نظریهز صورتجهانی شد. مارکس اندکی پس ا 1857در 

شود(، وقت زیادی صرف خود )که درگر,ندریسه و بعد در جلد سوم سرمایه منتشر می

 داری معیار و ابعادش را اندازه بگیرد.کرد تا برای اولین بحران جهانی سرمایه



 فیاحمد س یرابرتز / ترجمه کلیما 492 

 

واهد طور دائم در تکاپو بود تا بتواند برای این فرایند ادواری توضیح و شمارکس به

دانید که ام، میی شما براساس دالیلی که هنوز توضیح ندادههمه»علمی پیدا کند. 

( مارکس اضافه 72«)گذرد.های ادواری مشخصی میداری از چرخهتولید سرمایه

آمدها به نوبت به شود. پیطور منظم تکرار میشود بهوقتی چرخه آغاز می»کند می

های متفاوتی در کل فرایند، همیشه شرایط خویش آیند و تصادفها درمیصورت علت

در 1873( دراواخر ماه مه 73« )آید.کند و به شکل گاه و بیگاهی در میرا بازتولید می

مشکلی که من مدت طوالنی با آن درگیر بوده ام »نامه ای به انگلس نوشت که 

 من …دهندهای تنزیل را به دست میها و نرخهایی است که قیمتبررسی جدول

 عنوانبه را هارفتن پایین و باال این – بحران از درارزیابی که کردم سعی بار چندین

 اگرمنابع که کنممی فکر هنوز و) کردم فکر و کنم محاسبه غیرمنظم نمودارهای

طور ریاضی تعیین ها را بهتوانم قوانین اصلی بحرانیم( باشد دراختیار کافی مشهود

 (74«)کنم.

وبیگاه بودن ی ثابت بخشی از توضیح گاهس ساکن بودن سرمایهاز نگاه مارک

ی انباشت )رونق و رکود( بین هاست. او معتقد بود که مدت زمان یک چرخهچرخه

 1852ی بینی شدهپنج تا هفت سال متغیر بود، دیدگاهی که وقتی بحران پیش
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مارکس در  سال شد.10حادث نشد مورد بازبینی قرارگرفت و این مدت پس آن گاه، 

ی ثابت طول پژوهش خود این ایده را پرورش داد که چرخه با جایگزینی سرمایه

 10ای که در تردیدی نیست که چرخه»مربوط است. بر این اساس، او معتقد است که 

ی ثابت، صنعت از آن توجه سرمایهسال گذشته، یعنی از زمان گسترش قابل

شود مربوط ی که به این طریق تعیین میاگذشت با فاز کامل بازتولید سرمایهمی

ی دیگری هم خواهیم یافت ولی این یکی از آن عوامل کنندهاست. البته عوامل تعیین

 (75«)است.

سال طول کشیده ولی  12تا  10ها بین حال این چرخهتا به»مارکس افزود که 

کس فکر درواقع مار« ماند.هیچ دلیلی وجود ندارد فکر کنیم این ارقام ثابت می

» ترخواهد شد. اما مدتی بعد انگلس نوشت ی بازسازی سرمایه کوتاهکرد که چرخهمی

ی پیشین با شکل ساله 10ی وبیگاهی با چرخهرسد شکل دقیق فرایند گاهبه نظر می

مدت تجاری غیر قابل چشمگیر و تر، طوالنی و جابجایی بین رونق کوتاهاندکی کهنه

های تر که در کشورهای مختلف صنعتی در زمانوالنیبحران نامطمئن به نسبت ط

 (76«)مختلف اتفاق می افتد جایگزین شده است.

درصد درنظر بگیرد  7,5انگلس به مارکس گفت طبیعی است که نرخ استهالک را 

گیرد اگرچه سال در نظر می 13ی بازسازی سرمایه را که براین اساس، چرخه

 13رقم »کنند. مارکس نتیجه گرفت کار می ساله هنوز 30و حتی  20های ماشین

سال با تئوری هم همخوانی دارد چون واحدی را برای یک دور بازتولید صنعتی برقرار 

افتد همزمان است. ناگفته کند که تقریبًا با دوره ای که بحران بزرگ اتفاق میمی

اماًل شان با عواملی کی بازتولیدشان جریان تحولروشن است که بسته به دوره

شود. برای من مهم این است کشف کنم که در اصل مادی بالفصل متفاوت تعیین می

 ای است.های چرخهصنایع بزرگ کدام عامل مسبب حرکت

ی واگردهای مربوط که در طول چرخه»ی کلیدی برای مارکس این بود که نکته

شود د میی جزء ثابت خود محدوکشد و در آن سرمایه درنتیجهچندین سال طول می

 همیشه بحران یک ولی …های ادواری )بحران( استهای مادی چرخهیکی از بنیان

 را اگرجامعه چنینهم و. است تازه هایگذاریسرمایه از زیادی حجم آغاز ینقطه
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به «. های واگرد بعدی استم اساس مادی چرخهوکبیش نظربگیریم، در اشدرکلیت

کند. های واگرد سرمایه وصل میان را به چرخهاین ترتیب مارکس تئوری خود از بحر

داری به سودآوری برای های ثابت، در نظام سرمایهانباشت سرمایه، از جمله دارایی

داری یک صاحبان سرمایه بستگی دارد. براین اساس، اگر در یک اقتصاد سرمایه

ی هی جایگزینی نسبتاً درازمدت اتفاق بیفتد محتمل است که شاهد یک چرخچرخه

 سودآوری هم باشیم.

های ی سودآوری را به چرخه دیگری وصل کنیم، یعنی به حرکتتوانیم چرخهمی

داری در امریکا به های سرمایهآید بهای سهام شرکتبهای سهام. درکل به نظر می

ی سود بسیار ساله که به چرخه 16ی کند، یعنی یک چرخهصورت ادواری تغییر می

گذاری باالرفتن بهای سهام را در بازار، بازار صعودی و ن سرمایهگراشبیه است. تحلیل

های طوالنی است که اند. درواقع مدتپایین رفتن بهای سهام را بازار نزولی نام داده

ها بازارهای کند و به همین خاطر به اینبهای سهام عمدتاً در یک جهت تغییر می

 گویند.صعودی و نزولی درازمدت می

ی سودآوری تبعیت ار سهام در امریکا از الگویی شبیه به چرخهی بازچرخه

ها در گیری ارزش جاری شرکتتوان با اندازهکند. این مناسبات تنگاتنگ را میمی

( توبین ارقام مربوط به ارزش جاری بازار Qهای انباشته ایجاد کرد. کیو )مقابل دارایی

ورده و بعد آن را بر ارزش شرکت عمده را از طریق بازارسهام به دست آ 500

کند. براین اساس در ها تقسیم میی این شرکتهای فیزیکی انباشتهجایگزینی دارایی

بازارها نزولی بودند و بعد  1981بازارها تصاعدی بودند و بعد تا  1968تا  1948طول 

ی بازار سهام در امریکا طول کشید. چرخه 1999یک بازار صعودی آغاز شد که تا 

ی سودآوری در امریکاست اگرچه ممکن است نقاط عطف متفاوتی ر شبیه چرخهبسیا

شدن سود به رسد که بازارسهام چند سال پس از بیشینهداشته باشند. به نظر می

رسد. و این چیزی است که انتظار داریم چون بازار سهام حداکثر ارزش خود می

ها اوارق قرضه به سودآوری شرکتتر از وام بانکی و طور تنگاتنگ و به مراتب بیشبه

یابد اندکی پس از آن بازارسهام هم وابسته است. ولی وقتی نرخ سودآوری کاهش می

تحوالت مشابهی خواهد داشت اگرچه ممکن است اختالف زمانی کوتاهی هم وجود 

 داشته باشد.
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داری سخن بگوییم؟ تر تولید سرمایههای درازمدتتوانیم از چرخهآیا می

سال طول  36تا  32داری از ابتدا تا انتها بین ی سودآوری سرمایهطور که چرخههمان

در  رسد که یک چرخهی بازار سهام همین طور است، به نظر میکشد و چرخهمی

کشد، یعنی ها هم وجود دارد که حدود دو برابر این مدت طول میپیوند با قیمت

نیکالی کندراتیف ـ اقتصاددان سال. این چرخه را اولین بار  72تا  64حدود 

رسد دوره کشف کرد. او متذکر شد که به نظر می 1920ی گرای روس در دههچپ

یابد و بعد های بهره برای دود هه افزایش میها و نرخای است که در آن قیمت

 شود.شود که سیر تحول معکوس میای آغاز میدوره

های درازمدت براساس ین چرخهکندراتیف به تبعیت از مارکس معتقد بود که ا

ی ای است که در یک چرخههای بزرگ سرمایهیک دوره روی هم انباشت شدن پروژه

ها در چند موج گذاریشود و به همین خاطر این سرمایهتجاری معمولی تمام نمی

های درازمدت عوامل بیرونی است ردکرد گیرد. او این ادعا را که علت چرخهانجام می

های داری است و خصلتچنان سرمایهداری با گذر از مراحل گوناگون همسرمایه» 

ها شود اینگونه میکند. در غیر این صورت چهاساسی و تنظیمات خود را حفظ می

ها و قانون سود و داری باشند. تفاوت قانون ارزش، قیمتمراحل گوناگون سرمایه

داری آگاهی ی سرمایهون توسعهطور مطلق در مراحل گوناگشان بهتغییرات احتمالی

 «ندارم تا نتوان به آن عمومیت بخشید.

ی رشد اقتصادی و رکود اقتصادی هم داریم که اغلب به آن البته یک چرخه

ی کلمان ژوگالر مطرح گوییم و اولین بار اقتصاددان فرانسومی« ی تجاریچرخه»

چه مارکس و انگلس کشد و با آنسال طول می 10-9( این چرخه هم حدود 77کرد.)

ی تجاری ژوگالر کردند تفاوت چندانی ندارد. چرخهدر اواسط قرن نوزدهم بحث می

عطف متفاوتی دارد. نخست این ی سود مارکسی به دو دلیل نقطهدر مقایسه با چرخه

های مولد و غیر مولد از جمله بخش گیرد، بخشرا دربر میی اقتصاد چرخه همه

داری با های مولد سرمایهی سود و بخشهای چرخهدولتی. به این ترتیب حرکت

سازد. دوم، به نظر ی اقتصاد هم خود را نمایان میاندکی اختالف زمانی در بقیه

گذاری در سرمایهداران در های سرمایهی تجاری ژوگالر با تصمیمرسد که چرخهمی
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شود. سودآوری افزایش آالت و کارگران( آغاز میی ثابت و متغیر )ماشینسرمایه

گیرند. همین چرخه کار میتری را بهیابد ولی پس از مدتی واحدها کارگران بیشمی

تر در گیرند که به نسبت بیشگذاران تصمیم میکند سرمایهتر رشد میاندکی بیش

شود که نرخ سودآوری گذاری کنند و این سرانجام باعث میآالت سرمایهماشین

ها گذارد آنگذاران اثر میکاهش یابد. وقتی نزول نرخ سودآوری بر کل سود سرمایه

مانند و حتی ممکن آالت هم عاطل میکنند ماشینبخشی از کارگران را بیکار می

تر را درخود داران ضعیفتر سرمایهداران قویاست واحدهایی هم تعطیل شوند. سرمایه

کشد تا خود عطف سودآوری مدتی طول میکنند. و این بحران پس از نقطهادغام می

را نشان دهد. به همین نحو بازسازی و احیا هم با بازسازی و احیای سودآوری اندکی 

 اختالف زمانی دارد.

ساله هم داریم. ژوزف  5-4مدت ـ یعنی ی تجاری کوتاهدرنهایت یک چرخه

آمد رسد این چرخه پیکشف کرد. به نظر می 1930ی کیچین آن را در دهه

داران باشد مبنی بر این که چه میزان محصول را مدت سرمایهتصمیمات بسیار کوتاه

تا  2توانند بیش از داران نمیجا باید گفت که سرمایهبرای فروش آماده کنند. در این

های دهند و استفاده از ظرفیترا افزایش می ها تولید خودنگری کنند. آنسال پیش 4

ی رقابتی دار در مبارزهکنند. تولیدکنندگان سرمایهتولیدی موجود را بیشینه می

کنند و درنتیجه تولید تا زمانی چه که قادر به فروش باشند کاال انبار میتر از آنبیش

 شود.تر میکه مازاد به فروش برسد کم

با رونق  1965تا  1946ی سود از مهم است. رونق چرخهی سود بسیار ولی چرخه

ی ژوگالر در اواسط آمدهای چرخهزمان شد. به این ترتیب، پیی کندراتیف همچرخه

باعث ظهور یک رکود عمیق و یا کاهش رشد اقتصادی یا سطح اشتغال  1950ی دهه

اعد بود برای نشد. سودآوری باال و فزاینده در شرایطی که روند کندراتیف روبه تص

 برند.داری خوش خبر بود چیزی که از آن تحت عنوان عصر طالیی نام میسرمایه

ی کندراتیف هنوز در نرخ سود کاهش یافت البته چرخه 1982تا  1965در طول 

چه که داشتیم رکود فزاینده بود ها در سطح باالیی بود و درنتیجه آنپیوند با قیمت

ها یا به عبارت دیگر تورم کنار افزایش قیمت( در 1980-82و  1974، 1970)

ی ژوگالر و کیچین ادامه یافت و در فضایی که با کاهش چرخه 1974رکودی. ولی در 
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داری جهانی اولین رکود اقتصادی پس از جنگ نرخ سودآوری همراه بود سرمایه

ی در دار بود چون وقتبسیار شدید و ادامه 1980-82جهانی دوم را تجربه کرد. رکود 

 شدت سقوط کرده بود.رفت سودآوری بهها باال میی کندراتیف قیمتچرخه

ها در ( با روند رو به پایین قیمت1982-87ی بعدی بهبود سودآوری )مرحله

چنان در پیوند با کندراتیف در آن ی کندراتیف همراه شد وضعیتی که ما همچرخه

ی تورم همراه شد. روند فزاینده موقعیت هستیم. درنتیجه افزایش سودآوری با کاهش

به  2001و  1991ی رشد ژوگالر چنان به این معنا بود که چرخهسودآوری هم

 عمیق و جدی نبود. 1980-82و  1974ی وضعیت در اندازه

ی کندراتیف داری درکنار امواج نزولی در چرخهاقتصادهای سرمایه 1997پس از 

سقوط رونق ناشی از گسترش اعتبارات در  اند. بای نزولی سود شدهوارد یک چرخه

ی ژوگالر هم سقوط کرد و ترکیب این دو به صورت چرخه 2005-6بخش مسکن در 

 است درآمد. 1930ی رکود بزرگ و بحران طوالنی که شبیه به دهه

 های بدیل مارکسی از بحراننظریه

ی نگاه کنیم ای علمی است. ولی اگربخواهیم دیالکتیکها رفتن شیوهبه دنبال علت

توانند در سطوح مختلف باشند، علت نهایی ـ ذاتی و تقریبی ـ نموداری ـ. ها میعلت

توان از حوادث واقعی درک کرد و این علت نهایی است که علل علل نهایی را می

ها یک علت اساسی مثل دیگر بحران 2008-9تقریبی را توضیح خواهد داد. بحران 

انباشت سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود در نظام دارد که براساس تناقض بین 

داری ی تولید سرمایهآید که در شیوهجا پیش میداری است. تناقض از آنسرمایه

تولید برای ارزش مبادله است نه ارزش مصرفی. سود و نه تولید یا مصرف هدف نهایی 

 به هم سود و. شودمی تولید – جسمی و فکری –کارگیری کار است. ارزش تنها با به

 چیزی کار یوسیلهبه تولیدشده ارزش از بخشی ازایبه که آیدمی دست به ترتیب این

 .شودمی ضبط تولیدی ابزارهای خصوصی صاحبان یوسیلهبه بلکه شودنمی پرداخت

تناقض اساسی بین انباشت سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود و سپس مقدار سود 

ود که به شکل نابودی ارزش ـ هم ارزش واقعی و هم شاش با بحران حل میدر کلیت
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تر باشد آید. درواقع هرجا که گسترش موهومی سرمایه بیشارزش موهومی ـ درمی

های مسکن، های الله، بازار سهام، بدهیشود، برای نمونه گلجا بحران آغاز میآن

واقع بخشی های دولتی و غیره. بخش مالی درها و بدهیها، بدهی بانکبدهی شرکت

اش درواقع مشکلی است که در بخش شود ولی علتاست که بحران درآن آغاز می

 تولیدی وجود دارد.

ها نقش گونه می بینم. ولی بعضی مارکسیستی بحران مارکس را اینمن نظریه

ها کنند. برعکس آنی بحران او انکار میی سودآوری را در نظریهقانون مارکس درباره

توازن بین انباشت و مصرف )به سب آنارشی حاکم بر تولید عدم هایبه نظریه

و یا « های بازارمحدودیت»داری و داری(، یا شکاف بین گسترش تولید سرمایهسرمایه

 تحقق ـ توجه دارند.کمبود قدرت خرید کارگران ـ یعنی بحران مزدساالر عدم

زدهمی روسیه توگن توازن ابتدا به ساکن از سوی اقتصاددان قرن نوتئوری عدم

تحقق شد ـ و رزا لوکزامبورگ ـ که او بارونفسکی ـ کسی که مدعی وجود بحران عدم

تحقق باورداشت ـ مطرح شده است. براساس باورهای مارکس هم به همان بحران عدم

های گردش ایجاد شوند. ی تولید و فرایندتوازن در حوزهتوانند از عدمها میبحران

آیند تنها توازن نظام پیش میی عدموسیلهین قبیل که منحصرا بههایی از ابحران

ی مناسبات تولیدی را کشانهداری هستند نه این که ماهیت بهرهبیان آنارشی سرمایه

که درواقع علت این آنارشی است توضیح دهند. به همین دلیل با بازتوزیع ارزش 

شوند. از سوی دیگر رفع میتری تولید شود اضافی بدون این که ارزش اضافی بیش

خود رفع عکس خودبهشوند بهداری نتیجه میهایی که از ماهیت تولید سرمایهبحران

توان با تعدیل تولید ارزش اضافی، درواقع با افزودن برمیزان شوند و تنها مینمی

 کشی، با آن مقابله کرد.بهره

ر کلی ممکن نیست. و طوداری بهتفکیک فرایند گردش از فرایند تولید سرمایه

ی بحران ی مارکسیستی دربارهشدهکاریهای دستاین درواقع ضعف دو گروه تئوری

چه مارکس نشان ی ناکافی بودن مصرف. آنگزارهتوازن و پیشاست، تئوری عدم

دهد این است که اگرشرایط خاصی از توازن در مبادله بین دو دپارتمان اصلی می

ی کاالها اتفاق نخواهد افتاد و بازتولید چه به شکل ساده و حفظ شود هیچ تولید اضاف
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یافته بدون مشکل ادامه خواهد یافت. معنایش این است که علل یا حتی گسترش

 تواند در فرایند گردش باشد.داری نمیهای سرمایهعمومی بحران

آگاه بود. آنارشی موجود در تولید و انباشت « تحققعدم»مارکس به مشکل 

شود که بخشی از ارزش اضافی تولیدشده تحقق طور دائمی باعث میداری بهسرمایه

یافته همیشه با کل ارزش اضافی تولید شده تفاوت نیابد در نتیجه ارزش اضافی تحقق

تر تولید تر یا کمدارد. این که آیا کاالها با توجه به بازاری که برایشان هست بیش

ود. ارزش و ارزش اضافی مستتر در کاالهای شاند تنها پس از تولید مشخص میشده

تواند تحقق یابد. وقتی تولید رو به افزایش به رود و نمینرفته از دست میبه فروش

اندازد، رشد تولید متوقف شدن را به مخاطره میرسد که تبدیل به سرمایهای مینقطه

ه فروش رود و تواند بشود که نمیشود و درنتیجه انبوهی از کاالها تولید میمی

تواند تحقق ی انباشت را ندارد و نمیوسیلهشان قابلیت تحقق یافتن بهدرنتیجه ارزش

 یابد.

کند چون در به این ترتیب، توقف انباشت به صورت مشکل تحقق ظهور پیدا می

عنوان شکل ظهور انباشت رسد. تولید مازاد، بهواقع کاالهای تولیدشده به فروش نمی

گر شده و در نتیجه به تنها به صورت مشکل روزافزون تحقق جلوهاضافی سرمایه 

شود درحالی که علت اصلی اش جدایی بین تولید و همین شکل توضیح داده می

ارزش است. به این ترتیب برای مارکس دو نوع مشکل تحقق وجود دارد. اول بیان 

به صورت جدایی داری و دوم، مشکل بحران که دربازار دائماً حاضر آنارشی سرمایه

 شود.یافته ظاهرمیبین سود تولیدشده و ارزش اضافی مورد نیاز بازتولید گسترش

توازن را فعال بلشویک پاول مکساکوفسکی تر تئوری عدمشکل اندکی پیچیده

کند تنها برای ( مکساکوفسکی به قانون سودآوری مارکس اشاره می78تدوین کرد.)

عکس برمباحث جلد دوم رونق ربطی ندارد و بهی رکود و این که بگوید به چرخه

توازن دارد ولی عالوه بر آن کند. او یک تئوری عدمسرمایه و طرح بازتولید تکیه می

وبیگاه گاه»های مولد ابزارهای تولید توازن بین بخشکوشد نشان دهد که عدممی

یک »دهد که درطرح مارکس ولی گروسمان نشان می«. گیرندازمصرف فاصله می

داری وجود ندارد و بین تولید و مصرف در نظام سرمایه« رشدبهتناقض عمیق و رو
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گذاری ها باشد. رشد سرمایهتواند تبیین مارکسیستی برای تکرار بحراندرنتیجه نمی

های تکراری تواند علت بحرانتر از رشد مصرف است درنتیجه نمیهمیشه بیش

ی داری درواقع نشانهعنوان علت بحران سرمایهبه توازنی عدم( انکار نظریه79باشد.)

عرضه تقاضای خودش »نیست که «( خطا»تر گفته باشم تأیید قانون سه )یا اگر دقیق

است. ولی « امکان بحران»ی فرایند مبادله در بازار درواقع سازنده«. کندرا تولید می

داری را توضیح ری سرمایهگذاوبیگاه و تکراری در تولید و سرمایههای گاهاین بحران

 دهد.نمی

ها هستند، ترین سطح تجرید علتدر دیدگاه مارکس گردش و توزیع درواقع پایین

اند. سقوط بازار سهام یا قیمت مسکن های تقریبی و نه نهاییبه عبارت دیگر، علت

شود مگر این که در بخش تولید مشکالت اساسی ضرورتاً به سقوط تولید منجر نمی

داشته باشد. موارد متعددی از سقوط بازار سهام داشتیم که به صورت رکود وجود 

 اش صادق نیست.تولید و یا اشتغال درنیامدند ولی عکس

کنند این است که مارکس توازن فراموش میی عدمپردازان نظریهچه نظریهآن

یم درواقع ضرورت بحران تولید اضافی سرمایه را نشان داده است حتی اگر فرض کن

توازنی وجود ندارد. درحالی که اغتشاشات های انباشت و مصرف عدمکه بین دپارتمان

شان آمدهایداری هستند ولی پیناپذیر تولید سرمایهها بخشی جداییتوازنو عدم

ی دهندهتوانند توضیحها همیشه هستند نمیجزئی است و نظر به این که آن

 های بحران باشند.چرخه

ناهمخوانی بین تولید مادی و تولید ارزش است که درفرایند  از نظر مارکس

کند. بحران یعنی مازاد تولید سرمایه درتناسب با سودآوری یا انباشت مشکل ایجاد می

اگر به شکل دیگری بگویم کسری تولید ارزش اضافی در تناسب با میزان رو به 

کاالهای منفرد  تولیدتولید سرمایه و نه اضافهاضافه»افزایش کل سرمایه. 

تولید ی انباشت اضافی سرمایه است و ناگفته روشن است که اضافهدهندهنشان

 «سرمایه همیشه شامل اضافه تولید کاالها هم هست.

توازن براین گمان است که ی عدمگزارهپیش»کند که کارچیدی یادآوری می

برای ارزش مصرفی شده ی بحران در اختالف بین تقاضای از نظر تکنیکی تعیینریشه

ی عرضه همان ها و از نظر تکنیکی تعیین شدهعنوان داده دربعضی شعبهویژه به
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عنوان محصول نهایی است. پاسخ مارکس این های دیگر بهارزش مصرفی ویژه درشعبه

شود تا بخش اعظمی از سرمایه نتواند ها که باعث میاست که این تغییرات قیمت

 علت. آید در تولید توقف صورت به نهایتاً  باید …زین کندطور متوسط جایگخودرا به

 گسترش اعتبارات با خصوص به بازتولید فرایند کل عمومی مناسبات که است این هم

ی یا نتیجه توازنعدم درنتیجه. اند«موقتی» هارابطه این همه ولی «.است یافته

کرد و درنتیجه  جا خودش خود را تصحیح خواهدهاست ـ و در اینتغییرات قیمت

جا اش کسری قدرت خرید است که در اینی بحران نیست، یا علتدهندهتوضیح

ی گزارهتوازن. پیشدهد نه عدمکسری قدرت خرید است که بحران را توضیح می

گونه که توانند علت ناگزیریِ بحران باشند ولی همانتوازن و مصرف ناکافی نمیعدم

 –های موقتی و خود توانند ناگزیری اغتشاشمیها مشاهده کردیم این تئوری

 نماید ارایه کافی توضیح تواندمی که ایشیوه تنها. کنند روشن را کنندهتصحیح

 (80)«.است فناورانه هاینوآوری با( اضافی ارزش) تولید کفایت عدم دانستن مربوط

گر سکه درواقع روی دی« های بازارمحدودیت»فراتر از « تولید اضافی»ی نظریه

داران درمقایسه با بودن مصرف است. تولید اضافی یعنی وقتی سرمایهتئوری ناکافی

کنند. انگار به ناگهان تر تولید میتقاضایی که برای کاالها و خدمات وجود دارد بیش

چه که قادر به فروش آنها نیستند، یعنی کنند به انبار کردن آنداران شروع میسرمایه

شان درمقایسه با تقاضایی که هست زیادی رند که ظرفیت تولیدیهایی داکارخانه

اند. درآن صورت شروع کار گرفتهچه که نیاز دارند کارگر را بهتر از آناست و یا بیش

کردن از نیروی کار شاغل و یا حتی کنند به تعطیلی کارخانه و واحد تولیدی، کممی

 نامیم.داری میان سرمایهچه که بحربرچیدن کل فعالیت، خب، این است آن

داری داری است. پیش از سرمایهی بیان بحران سرمایهتولید اضافی در واقع شیوه

ها ناشی از کمی تولید بودند )قحطی، و کمبود( ولی بیان این که تولید اضافی بحران

گیرد به این معنا نیست که علت داری به خود میشکلی است که بحران سرمایه

ها مثل رعد و برق هستند توضیح ت. بیان این که بگوییم بحرانبحران هم هس

شویم. اگر علت بحران کمی تقاضا باشد در آن صورت دهد که ما چرا خیس مینمی

توانند گاه نمیطور دائمی گرفتار رکود باشد چون کارگران هیچداری باید بهسرمایه
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چه که ن گذشته تفاوت بین آنکنند خریداری کنند. از آچه را که تولید میی آنهمه

دارها در کنند و قیمت کاالها وخدماتی که سرمایهعنوان مزد دریافت میکارگران به

داران است. طبق تعریف، آن بخش رسانند درواقع سود سرمایهبازار به فروش می

اضافی ارزش دراختیار کارگران نیست که مصرف کنند بلکه در دست مالکان 

 دار است.سرمایه

گفتند هرگز شما با بحران داری برآمد که میمارکس به نقد اقتصاددانان سرمایه

دهد دار انجام میهر فروشی که یک سرمایه»رو نخواهید شد چون تولید اضافی روبه

به نظر مارکس گفتن این که برای هر « به این معناست که خریداری هم هست.

ت چون این دقیقاً تعریف مبادله گویی اسفروشنده ای خریداری هم هست یک همان

است. ولی هیچ کس همین که چیزی را فروخت مجبور نیست چیز دیگری را خرید 

انداز( شود و برای خرید تواند احتکار )یا پسدست آمده از یک فروش میکند. پول به

تنهایی امکان تولید اضافی و بحران را ایجاد مورد استفاده قرار نگیرد. همین به

دارانه با استفاده از پول به ی سرمایه. ولی وجود امکان بحران در فرایند مبادلهکندمی

گونه اتفاق خواهد افتاد. افتد و یا حتی کی و چهاین معنا نیست که ضرورتاً اتفاق می

کند که چه که تعیین میدهد که آنبه همین منظور مارکس فراتر رفته و توضیح می

آالت دست به خرید گذاری در واحد تولیدی و ماشینایهداران برای سرمآیا سرمایه

نرخ سود در واقع موتور »گیرند، سودآوری است. کار میزنند و یا کارگر را بهمی

داری است. اشیا تا جایی که تولیدشان سودآور باشد، تولید محرک تولید سرمایه

 «شوند.می

گیرد. سود شکل میی گرایش نزولی نرخ جاست که قانون مارکس دربارهاین

دارانه پایدار نیست و درواقع تحت دهد که سودآوری تولید سرمایهمارکس نشان می

کنترلی برای نزول )گرایش( قرار دارد. این وضعیت سرانجام به فشارهای غیر قابل

آورند، داران به نسبت سودی که از کارگران به دست میرسد که سرمایهجایی می

ی معین، انباشت اضافه کنند )انباشت اضافی(. در یک نقطهمیگذاری زیادی سرمایه

رسد که کل سود هم دیگر افزایش به نسبت سود )نرخ نزولی سود( به جایی می

کنند و گذاری و تولید را متوقف میداران سرمایهجاست که سرمایهیابد. ایننمی
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چه که علت رتیب، آنداری داریم. به این تجا تولید اضافی یا بحران سرمایهدراین

 تولید اضافی است نرخ نزولی سود )و سود نزولی( است، نه برعکس.

اگر کل سود نزولی نباشد، ( » 81دهد)گونه که هنریک گروسمان توضیح میهمان

شود. وقتی نرخ نزولی سود نهایتًا طور مستقیم به بحران منجر نمینرخ نزولی سود به

گذاری، و موقع است که انباشت اضافی سرمایهآید آن به صورت سود نزولی درمی

شود. افتد و بحران آغاز میتولید اضافی کاالها وخدمات )که سودآور بودند( اتفاق می

 دقیقاً وقتی رشد کل سود متوقف شد، رکود بزرگ آغاز گشت.

ی مشکل تولید است. نزول پذیری درواقع نتیجهاصطالح مشکل تحققبنابراین به

شود و گذاری، مزدها و اشتغال میول کل سود باعث سقوط سرمایهنرخ سود و نز

های موجود به فروش توانند کاالها و خدمات خود را به قیمتهای درگیر نمیشرکت

ها نیستند. این البته که یک بحران تولید اضافی و برسانند و گارگران قادر به خرید آن

تواند این دآوری مارکس میمصرف ناکافی هم هست ولی درواقع تنها قانون سو

ی تولید اضافی و یا هایی که دربارههای رونق و رکود را توضیح دهد نه تئوریچرخه

 توازن داریم.عدم

های تئوری« بودن مصرفناکافی»و یا « تولید اضافی»، «توازنعدم»مازاد اضافی، 

سودآوری مارکس تر، آنها در مقایسه با قانون مارکسی بحران نیستند. ولی از آن مهم

ی نظری بسیار ضعیف ها نه فقط در حیطهتری هستند. آنمراتب ضعیفهای بهبدیل

اند. پرسش این است که وقتی اثباتهستند بلکه از نظر کارآمدی هم غیر قابل

درواقع چه چیزی را داریم « بودن مصرفناکافی»و یا « توازنعدم»گوییم می

گونه شود؟ نه اینتر میقبل از پیدایش رکود کمکنیم؟ آیا مصرف گیری میاندازه

دهد درست برعکس وضعیتی که در ی شواهد عکس آن را نشان مینیست بلکه همه

گذاری در مقایسه با توازن رشد سرمایهگذاری و یا سود داریم. آیا عدمپیوند با سرمایه

ن گونه اندرو شود؟ خب، نه همامصرف به تولید اضافی و یا بحران ادواری منجر می

گذاری تجاری همیشه ( از نظر تاریخی سرمایه82کلیمن برای امریکا نشان داده است.)

داری است. ولی ی انباشت سرمایهکند و این نتیجهتر از مصرف کارگران رشد میسریع

گذاری تقاضای شود چون سرمایهاین وضعیت به رکود مزمن یا رکود دایمی منجر نمی
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گذاری موجب رشد داران(. درواقع، سرمایهکند )تقاضای سرمایهخودش را ایجاد می

کند. مشکل وقتی پیش تر میبازدهی کار شده و در نتیجه رشد اقتصادی را بیش

 کند.رشد می« باسرعت زیادی»کند نه زمانی که گذاری سقوط میآید که سرمایهمی

فق دارند که ها توای اقتصادی مارکسیسترسد همگان در دایرهبه نظر می

به خاطر نزول سودآوری پیش آمد نه  1980ی و اوایل دهه 1970ی های دههبحران

کنید بحث فعاًل گونه که مشاهده میتولید اضافی یا ناکافی بودن مصرف. ولی همان

تواند علل متفاوتی داشته باشد چون رود که هر بحرانی میگونه پیش میاین

شود )نولیبرالیسم یا و ساختارهای تازه دگرسان میهای تازه داری به شکلسرمایه

شود که چون شود. و به ما گفته میگرایی( که موجب تغییر در علل تناقضات میمالی

( پس 2006افزایش یافته تا زمان رکود بزرگ )درواقع تا  2001سودآوری از سال 

ی رواقع نتیجهقانون مارکس کاربرد ندارد و در نتیجه باید بگوییم که رکود بزرگ د

ثباتی مالی، اعتبارات بیش از حد، افزایش نابرابری و کاهش سهم مزد و یا تقاضای بی

 ضعیف و رکود دایمی بود.

که قانون سودآوری اند که تأکید بر اینها بر این گمانبسیاری از مارکسیست

( از 83است.)« تک علتی»و یا « گرایانهتقلیل»هاست بسیار مارکس دلیل اصلی بحران

ها هست. گیرم که این ها ابعاد دیگر و یا علل دیگری برای بحراننظر این مارکسیست

نباشد، ولی « کافی»ها گونه باشد و قانون سودآوری مارکس برای تبیین بحران

ی کار مارکس این بود که با تجرید از است. شیوه« ضروری»واقعیت این است که 

داری دست یابد و پس حرکت در نظام سرمایه ها به قوانین اصلی )ضروری(واقعیت

مدت داری را به آن اضافه کند تا به علل کوتاههای خاص سرمایهگاه خصلتآن

عنوان علت اصلی و توان بهها برسد. به این مفهوم قانون سودآوری مارکس را میبحران

افتد، برای کار میبه« تقریبی»ی حوادث وسیلههای مکرر دانست که بهنهایی بحران

نمونه، یک بحران در قیمت نفت، حباب در بازارسهام، و یا سقوط بازار مسکن. در آن 

 دست خواهیم یافت.« کافی»صورت، ما به علل 

آن »نوشت به این نکات توجه داشت: می 1857ی هراس مارکس وقتی که درباره

بازی ی سفتهشرایط اجتماعی کدام است که موجب بازتولید این فصول خود فریبنده

شود؟ اگر آن را دنبال کنیم به بدیلی ساده و سرراست زیاد یا اعتبارات موهومی می
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کند و یا این که ها را کنترل میخواهیم رسید. از دو حال خارج نیست یا جامعه آن

تواند جلوی ی ذاتی نظام تولیدی موجود هستند. درحالت اول جامعه میها نتیجهآن

یابد، باید با آنها سر کرد ی در حالت دوم تا زمانی که نظام ادامه میبحران را بگیرد ول

 (84«)درست مثل تغییرات طبیعی که در فصول مختلف سال شاهدیم.

از « اعتبارات موهومی» یا « بازی زیادیسفته»گوید همان طور که مارکس می

های الیتشوند. با فعداری نتیجه میهای تکراری در نظام تولیدی سرمایهبحران

ی تولیدی را جایگزین شان خالص شد مگر این که شیوهتوان از دستاجتماعی نمی

افتد جدا چه در بخش مولد اتفاق میها در نظام مالی را از آنتوان بحرانکنیم. نمی

 (85«)پذیر است.ها بدون اعتبار هم امکانبه این معنا که بحران» کرد. 

عنوان علل اصلی شوند بهابر قانون مارکس ارائه میهایی که دربرکدام از بدیلهیچ

و نهایی جذاب و پذیرفتنی نیستند. همان گونه که الن فریمن اخیراً گفته است قانون 

تنها توضیح پذیرفتنی در رقابتی است که برسر تبیین »چنان سودآوری مارکس هم

 (86«)داری درجریان است.مشکل اساسی سرمایه

 

 هایادداشت
هایش برای کتاب سرمایه نوشت از نظر تاریخی طور که مارکس در یادداشتان( هم51)

توانستند آن را برای اقتصاددانان کالسیک روشن بود که نرخ سود گرایش نزولی دارد ولی نمی

دگرسانی »دهد. توضیح بدهند. قانون ارزش و انباشت مارکس به این پرسش پاسخ نظری می

آید نه برعکس. نی نرخ ارزش اضافی به نرخ سود به دست میارزش اضافی به سود از دگرسا

درواقع، ازنظر تاریخی از نرخ سود آغاز می کنیم. ارزش اضافی و نرخ ارزش اضافی مفاهیمی 

اند و باید مورد بررسی قراربگیرند رؤیت نیستند ولی اساسینسبی هستند که اگرچه قابل

دهد که چه دارد اتفاق در سطح نشان می درحالی که نرخ سود و ارزش اضافی به شکل سود

 MEGA 2II 4.2,p.52می افتد. در متن دست نوشته جلدسوم در 
52. Karl Marx, Marx Engels Collected Works, vol. 33 (London: 

Lawrence and Wishart, 1990), 104; Karl Marx, The Grunrisse 

(London: Penguin, 1973), p. 748. 

53. Marx 1973, pp. 748-49 )تأکید از ماست( 
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همانند دیگر قوانین ” قوانین اصلی حاکم بربحران“با توجه به این واقعیت که ( »54)

ی مقوله” تعیین این قوانین با استفاده از ریاضیات“اجتماعی، گرایشی و ضدونقیض هستند، 

گونه که در باال ای از منطق صوری است و همانغیرممکنی است. نخست ریاضیات شاخه

تواند ضدونقیض هم باشد. با این همه برای در نظر قوانین حاکم بر دیدیم منطق صوری نمی

های ضدونقیض آغاز کرد و از همین روست که قوانین حرکت حرکت جامعه باید از مقوله

شناخته شده باشند عمالً بررسی « عوامل درگیر»ی گرایشی هستند. دوم، حتی اگر همه

های اقتصادسنجی حتی ن است. به همین دلیل است که مدلی این عوامل غیر ممکهمه

آمدها دست ی پیش نگری پیگیرند در مقولههای بزرگ که هزارها معادله را دربر میمدل

ها از ای دارند. با این همه حتی اگر دسترسی به قوانین حاکم بر بحرانآوردهای ناامیدکننده

های متغیر اقتصادی با استفاده از ریاضیات نظر ریاضیات غیرممکن باشد ولی تحلیل حرکت

جی کارچیدی، در پسِ « ی بصیرت مارکس بود.سطح باال ممکن است. این به گمان من نشانه

 .2011بحران، لیدن، بریل 
55. C. Harman, “The Rate of Profit and the World 

Todat,” International Socialism 115 (2007); available at 
http://isj.org.uk/the-rate-of-profit-and-the-world-today/ 

شده درست است. کل اشتغال هم به گذاریی سرمایه( این برای هر واحد سرمایه56)

 میزان انباشت بستگی دارد.

 و دفاع از آن در برابر دالیل انتقادی، ن.ک.تر قانون مارکس ( برای تحلیل کامل57)
94. Carchedi and M. Roberts, “Old and Misconceptions 

of Marx’s Law ”,Critique: Journal of Socialist Theory  41 

(2014 ,)571-94.  

ی موجود ـ یکی از ابزارهای ماندگار در تولید ای سرمایهاستهالک دوره( »58)

رل گرایش نزولی نرخ سود و تسریع انباشت ارزش سرمایه از طریق داری برای کنتسرمایه

زند که در درون آن فرایند گردش و بازتولید سرمایه هم میی تازه ـ شرایط را بهتولید سرمایه

« شودگیرد و به همین دلیل با توقف ناگهانی و بحران در فرایند تولید همراه میشکل می

 .15مارکس، سرمایه، جلد سوم، فصل 

59. Marx, Grundrisse, 1968, 512. 
60. Marx, CW32, 157-8 
61. http://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania 

http://isj.org.uk/the-rate-of-profit-and-the-world-today/
http://isj.org.uk/the-rate-of-profit-and-the-world-today/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania
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، و 1864-65های های سالنوشتهتمامی( در دستی بحران عمدتاً )نه بهنظریه( »62)

ی حباب و شد که بین گرایش نزولی نرخ سود و چرخه های دیگر تدوینهمین طور یادداشت

های خوب سرمایه شود در زماناغتشاش دربازارهای مالی رابطه برقرارکرد که موجب می

های بد برای احیای نرخ سودآوری موجب انهدام سرمایه انباشت شود و همین طور در دوره

 .6فصل، 2014زدایی از سرمایه، الکس کالینکوس: پیچیدگی« . شود

(63 ) Capital, Volume 3, p359 

(64 ) Capital, Volume 3, p572 

(65 ) Capital, Volume 3, p621 

(66 ) Kraetke op cit. 

(67 ) in his seminal work ,Economic Crisis and crisis theory 

 )68(Economic Crisis and Crisis Theory, Paul Mattick 1874 ,
https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1974/crisis/ch02.htm 

(69 ) G, Carchedi, The Return from the Grave, 2009 

ی بنیادی این است که علت بحران مالی درواقع انقباض اساس مولد اقتصاد نکته( »70)

باز اقتصاد کاهش ناگهانی های مالی و سفتهرسد که باید در بخشای میست. بنابراین، نقطها

ها شروع شده ولی علل رسد که بحران در این بخشو جدی صورت بگیرد. اگرچه به نظر می

 Carchedi, Behind« هاستی تولید و گرایش نرخ سود در این عرصهاصلی در محدوده

the Crisis 
(71 ) Maito op cit 

(72 ) Karl Marx to Friedrich Engels, 1865 

(73 ) CI, 633 

(74( )31,05,73 , CW44, 504.) 

(75( ) CW29, 105) 

(76( ) CII, 477n.) 

 )77(https://en.wikipedia.org/wiki/C1%C5%A9ment_Juglar 

(78 ) Pavel Maksakovsky, The Capitalist Cycle, Haymarket 2009. 

(79 ) Kliman, The Failure of Capitalist Production, 2012. 
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https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1974/crisis/ch02.htm
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ی زمین، که بسیاری از محیطی کرهی ما با وضعیت اضطراری زیستمواجهه

که چنین ها، را به خطر انداخته است، و اینهای این سیاره، شامل خود ما انسانگونه

داری دارد امروزه بر کسی پوشیده نیست. ای ریشه در سیستم اقتصادی سرمایهفاجعه

زیست داری بر محیطبا وجود این ، درک و دریافت خطرات عظیمی که ذات سرمایه

کند در بسیاری از موارد نادرست است؛ دامن زدن به باور امکان ایجاد یک تحمیل می

ی جدید که در آن این سیستم «گراداری اقلیمسرمایه»یا « گراداری طبیعتسرمایه»

مشکل  [1]شود، از این نوع است.زیست به محافظ آن تبدیل میاز دشمن محیط

ی تهدیدهای ناشی از روابط تولید ها این است که مجموعهاصلی تمامی این نگرش

دعا کنم که کنند. درواقع، باید اترازحد برآورد میی زمین را کمها و کرهفعلی بر انسان

را صرفاً از منظر نقد مارکسیستی به  [2]شناختیمنشاء کل بحران جهانی بوم

 توان دریافت.داری میسرمایه

داری، اتکای زیستی از سرمایههای معمول در نقدهای رادیکال محیطیکی از ضعف

ری بر شرایط قرن نوزدهم است. بنابراین بسیا ها بر مفاهیم انتزاعی سیستم مبتنیآن

محیطی مرتبط با شرایط قرن بیستم )و های زیستی تاریخی بحراناز مبانی ویژه

شناختی خودِ مارکس، شوند. نقد بومی کافی تحلیل نمیبیست و یکم( به اندازه

ی رقابتی زد، یعنی مرحلهای که در آن قلم میی تاریخیناگزیر، محدود به دوره

زیست های مهم تخریب محیطک برخی جنبهشد و لذا قادر به درداری، میسرمایه

داری انحصاری نبود. بر این اساس، در تحلیل پیشِ رو نه تنها به ناشی از ظهور سرمایه

پردازم، بلکه به آنچه که شده توسط مارکس )و انگلس( میشناختی طرحنقد بوم

اران، اقتصاددانان سیاسی مارکسیست و رادیکال متأخر، ازجمله تورستین وبلن، پل ب

 اند نیز اشاره خواهم کرد.پل سوییزی و آلن اشنایبرگ، به آن پرداخته

 داری سرمایه [3]ازحدبرداری بیشمارکس و بهره
ی قانون دزدی مباحثی درباره»ی اقتصاد سیاسی مارکس ـ با عنوان اولین مقاله

 Rheinische Zeitungی راینیشه تسایتونگ ، در زمان سردبیری روزنامه«چوب

تر شناخته شده است. اکثر شناختی متمرکز بود، کمکه بر مسائل بوم -1842در سال 

های خشک از زندانیان آن زمان در پروس، دهقانانی بودند که به جرم برداشتن چوب

https://pecritique.com/2018/09/03/%d8%a8%d9%88%d9%85%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%90-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8/#_ftn1
https://pecritique.com/2018/09/03/%d8%a8%d9%88%d9%85%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%90-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8/#_ftn2
https://pecritique.com/2018/09/03/%d8%a8%d9%88%d9%85%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%90-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8/#_ftn3
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جنگل دستگیر شده بودند. این کارِ دهقانان صرفًا یکی از حقوق متعارف آنها بود که 

ی مارکس، پس از نع شده بودند. به گفتهبا گسترش مالکیت خصوصی از آن م

)مجمع ایالتی راینلند(،  [4]ی مباحث مربوط به این موضوع در راینلند دایِتمشاهده

نظر در این زمینه چگونگی حفظ حقوق مالکیت صاحبان زمین ی اصلی اختالفنقطه

ود. به بهترین وجه و نادیده گرفته شدن حقوق متعارف مردم عادی نسبت به زمین، ب

شدند؛ چراکه حق متعارف و تصور می« دشمنان چوب»عنوان دهقانان فقیرشده به

پز و تأمین وآوری چوب، به عنوان سوخت مصرفی برای پختها در جمعمعمول آن

 [5]کرد.شان، حقوق مالکیت مالکین خصوصی را نقض میهایگرمایش خانه

ی اقتصاد در زمینه مند خودزمان زیادی نگذشت که مارکس تحقیقات نظام

های نوشتهدستی تعجب نیست که وی قبل از سیاسی را آغاز کرد. چندان مایه
، بر موضوع انباشت اولیه، یعنی، سلب مالکیت از دهقانان، 1884اقتصادی و فلسفی 

ها بیرون رانده شده بودند، متمرکز دارانه از زمینی سرمایهکه در چارچوب توسعه

عنوان ابزار تولید؛ که بعدها در د جز جدایی کارگران از زمین بهشد؛ و آن چیزی نبو

بنیاد » و « داریی تولید سرمایهشرط تاریخی شیوهپیش»عنوان به سرمایهکتاب 

داری سرمایه [7]آن، یعنی مبنای ظهور پرولتاریای مدرن، با آن ارجاع داد. [6]«دایمی

 آغاز شد. همچون سیستمی متجاوز به طبیعت و ثروت عمومی

ی اصلی انتقاد اقتصاد سیاسی مارکس در تمایز بین فهم این مطلب که ریشه

ارزش مصرفی و ارزش مبادله نهفته، بسیار مهم است. وی در اولین صفحات کتاب 

دهد که هر کاالیی از یک ارزش مصرفی و یک ارزش چنین توضیح می سرمایه

ای بر مورد اول طور فزایندهدوم بهای برخوردار است که به مرور زمان مورد مبادله

ی بنیادین شود. بر این اساس، ارزش مصرفی با الزامات عمومی تولید و رابطهغالب می

ی مقابل، ارزش انسان با طبیعت، یعنی نیازهای اساسی بشر، مرتبط بود. در نقطه

یابی به سود بود. این وضعیت موجب ایجاد تضاد بین تولید مبادله در پی دست

 داری و تولید در حالت عام )یعنی، شرایط طبیعی تولید( شد.رمایهس

« پارادوکس الدردِیل»که به عنوان چنین تناقضی در زمان مارکس، در قالب آنچه

( ـ کاماًل 1759-1839شد برگرفته از جیمز مِیتلند، اِرل هشتم الدردِیل )شناخته می
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جستاری در ی دانان کالسیک، نویسندهبازر بود. الدردِیل یکی از اولین اقتصاد سیاسی
رود. به (، به شمار می1804) [8]ها و عوامل افزایش آنماهیت ثروت عمومی و روش

های مصرفی است، که همانند آب و هوا ی ارزشاعتقاد وی ثروت عمومی دربردارنده

های که ثروتحالیوفور در دسترس همگان قرار دارد؛ دردر اغلب مواقع به

اند. در چنین شرایطی، اند که مستلزم کمیابیهای مبادلهمبتنی بر ارزش [9]خصوصی

های خصوصی در آن با نابودی ثروت وی سیستم موجود را متهم کرد که بسط ثروت

ی آب، که قبالً به صورت رایگان قابل عنوان مثال، چنانچه عرضهعمومی همراه بود. به

گاه مجموع ثروت کل اعمال شود، آن ها قیمتدسترس بود، انحصاری شده و بر چاه

 ملت به زیان کاهش ثروت عمومی افزایش خواهد یافت.

نسبت به هرگونه افزایش در « تلقی عام بشری»لذا، بنا به اظهار الدردِیل 

با کمیاب کردن هر کاالیی که در کل برای انسان مفید و »های خصوصی ثروت

ی بورژوایی که در دریافت که جامعه کند. با وجود این، او، عصیان می«ضروری است

های گونه، مستعمرهزد. بدینکرد، ازپیش به این موضوع دامن میآن زندگی می

آوری جمع»سوزاندند و یا بابت را می« جاتادویه»های باروری، هلندی در دوره

کردند و به بومیان پول پرداخت می« های سبز درختان جوزهای نورس یا برگشکوفه

که زارعان در ویرجینیا بخشی مشخصی از محصوالت خود را آنبردند؛ حالین میاز ب

ی وی، سوزاندند. بنا به گفتهمنظور حفظ قیمت به موجب قوانین مصوب، میبه

شان آنها را به سوی واقعیت این است که این اصل ازجانب کسانی که منافع»

هیچ چیزی غیر از ائتالف »، و «داد، مورد توجه قرار گرفتبردن از آن سوق میبهره

تواند ثروت عمومی را از یغماگری حرص و طمع شخصی مصون همگانی، نمی

 [10]«.دارد

)ارزش « نسبت معکوس دو نوع ارزش»از نظر مارکس، پارادکس الدردِیل، که از 

گرفت، بیانگر یکی از تناقضات اصلی تولید بورژوایی مصرفی و ارزش مبادله( نشأت می

داری با هدررفتن و نابودی ثروت طبیعی ی کلی الگوی پیشرفت سرمایهشاکلهبود. 

ی ی مواجههها، نحوهرغم تمامی خسّتبه»ی وی گفتهبه [11]شد.جامعه شناخته می

طورکه داری با زندگی مادی انسان کامالً مُسرفانه است؛ درست همانتولید سرمایه

شدت اش، منابع مادی را بهی رقابتو طریقه اتش از راه تجارتی توزیع تولیدشیوه
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بازد ]ثروت عمومی[، به نفع چه را که جامعه میدهد، و درنهایت آنهدر می

 [12]شود.های خصوصی[ تمام میداری فردی ]ثروتسرمایه

داری و تأثیر ی سرمایهی ارزش مبادله بر ارزش مصرفی در توسعهغلبه

، ’M-C-Mی مارکس، وان در فرمول عمومی سرمایهتشناختی آن را همچنین میبوم

ی کاالیی، عنوان سیستمی منطبق بر تولید سادهداری عمومًا بهمشاهده کرد. سرمایه

C-M-C ای در فرآیند تولید و مبادله شد که در آن پول نقش واسطهتوصیف می

یی های مصرفِی خاص در کاالهاشدگی ارزشکند و آغاز و پایان آن حکبازی می

گونه بود که مشخص است. اما، با اتخاذ رویکردی کامالً متضاد، تعبیر مارکس این

که طوریگیرد؛ بهبه خود می‹ M-C-Mداری شکل تولید و مبادله در سرمایه

کنند برتری یافته و در ی پولی بر نیروی کار و موادی که کاال را تولید میسرمایه

شود، برخوردار می ترپول بیشکان فروش به انتهای فرآیند کاالی تولیدشده از ام

 این در فرآیند دو این تفاوت تریناصلی(. است اضافی ارزش همان )  یا ‹ Mیعنی 

هیچ نهایتی  است که برای فرآیند اخیر، مادام که هدف پول یا ارزش انتزاعی باشد،
« M›-C-Mفرآیند ‹ Mگذاری مجدد ی بعد، با سرمایه. در دورهتوان متصور شدنمی

و این فرآیند به همین منوال تداوم خواهد ‹ «M»-C-Mگیرد، به دنبال آن شکل می

 یافت.

بایست دار برای حفظ میزان مشخصی از ثروت میدر چنین سیستمی، سرمایه

هایی برای توسعه و گسترش آن باشد. لذا، قانونِ ارزش درِ طور مداوم در پی راهبه

کند که طور مداوم نجوا میدار بهی سرمایهطبقه دار منفرد و کلگوش هر سرمایه

وقفه در با وجود این، چنین شرایطی نیازمند تحوالت انقالبی بی«. پیش!پیش! بهبه»

جایی نیروی کار و ارتقای سود بتواند در خدمت انباشت هرچه تولید است که با جابه

ست همراه با رشد تولید باینیز می« ی مصرف در گردشچرخه»عالوه، تر باشد. بهبیش

ی سرمایهْ کنارزدن و متناظر با آن رشد کند. مارکس تأکید داشت که ذات رابطه

روی آن بود، و تنها موانع موجود هم قابل هرگونه حد و مرز مشخص در برابر پیش

ها، که اجزای ذاتی اقتصاد سیاسی مارکس تشکیل رفع شدن هستند. این گزاره
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پایان ی بیچرخه»زی را شکل داد که اشنایبرگ بعدها مدل های چیدهند، بنیانمی

 [14]نامید. [13]«تولید

ی مشارکت وی ی گسست متابولیکی مارکس بارزترین نقطهبا وجود این، نظریه

دان بزرگ ی مبتنی بر کار شیمیشناختی است. بر اساسِ این نظریهدر مباحث بوم

جایی صدها و هزاران س معتقد بود که با جابهمارک [15]آلمانی یوستوس فون لیبیش،

 طرز به جمعیت که –مایلِی مواد غذایی و فیبرها به مراکز تولید صنعتی جدید شهری 

 مواد از خاک کردنتهی با سرانجام سرمایه، – شدمی متمرکز هاآن در ایفزاینده

 به منجر بازگردند، زمین به بایستمی که پتاسیم فسفر، نیتروژن، مانند مغذی،

 سیستم یا «ازحدبیش استثمارِ» را وضعیتی چنین الیبیش. شودمی شهرها آلودگی

اش به ی اقتصادی مارکسیستینظریهنامید. همین مطلب را ارنست مندل در  دزدی

 شرح زیر طرح کرد:

ای واقعًا مخرب به نام دانشمندانی فکور، همچون الیبیش آلمانی، به پدیده
های ازحد، به دلیل شیوهبرداری بیشناشی از بهره فرسودگی مضاعف خاک،

ترین سود در داری با هدف به دست آوردن بیشی سرمایهبرداری حریصانهبهره
ترین زمان، توجه کرده بودند. در شرایطی که جوامع مبتنی بر کشاورزی مانند کم

 که بودند یافته دست کشاورزی از عقالنی ایشیوه به ،…چین، ژاپن، مصر باستان و
 برداریبهره داد،می افزایش حتی یا و حفظ سال هزار چندین طول در را خاک باروری

ی بارور های خاصی از جهان، موجبات فرسایش الیهداری، در بخشازحدِ سرمایهبیش

  [16].بود آورده فراهم را قرن نیم تنها طی …خاک

« ناپذیرگسستی ترمیم» گیریای منجر به شکلبرداریازنظر مارکس چنین بهره

متابولیسمی تجویزشده ازجانب قوانین طبیعی »-در متابولیسم بین انسان و زمین 

 عنوانبه سیستماتیک ترمیم» مستلزم که شده داریسرمایه یجامعه درون –« حیات

 تولید» اصلی ماهیت وی، گمان به. بود «اجتماعی تولید یکنندهتنظیم قانون

 از صرفاً آن یتوسعه» چراکه شد، آشکار کشاورزی کردننعتیص در «دارانهسرمایه

پذیر ابع کل ثروت ـ خاک و کارگر ـ امکانمن تریناصلی همزمان تضعیف طریق

 «شود.می
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ی متابولیک درک این نکته که نیروی کار و خودِ فرآیند تولید، به عنوان رابطه

گاه و اهمیت این نقد کننده هستند در فهم جایها و طبیعت، تعیینبین انسان

داری، بسیار ضروری است. بر این اساس، شناختی در نقد کلی مارکس از سرمایهبوم

ای بود که در آن ی مارکس از سوسیالیسم/کمونیسم، جامعهتعریف اولیه

شکلی عقالنی مدیریت متابولیسم انسان با طبیعت را به [17]تولیدکنندگان همبسته»

 وی این، کنار در «.رسانندمی سرانجام به انرژی مخارج ترینمک با راآن و …کنندمی

پایداری را، با تأکید بر اینکه هیچ کس، حتی تمامی  از ممکن مفهومِ ترینرادیکال

اند و را به امانت بردهی زمین نیستند، بلکه آنهای جهان، مالک کرهکشورها و انسان

( از آن boni patres familiasالزم است تا ابد مطابق با اصل سرپرست خوب )

شناختی وی معطوف به این است که محافظت کنند، بسط داد. بنابراین، نقد کلی بوم

ی های بستهبایست چرخهداری، میهایی توسط سرمایهبه جای ایجاد چنین گسست

کارگیری مفاهیم ی بهمتابولیکی بین انسان و طبیعت برقرار باشد. این امر زمینه

 [18]اش از اقتصاد و جامعه را فراهم ساخت.یکی در فهمترمودینام

شناختی مارکس بسیار فراتر از نکات مطرح شده است، های بومالبته کل دیدگاه

دهد. ذکر این نکته ضروری ها را نمیی طرح تمامی آناما فضای بحث فعلی اجازه

« اددادنبرب»های مارکس و انگلس یادآور موضوعات مهمی چون است که تحلیل

زدایی و تغییرات اقلیمی زایی، جنگلهای فسیلی و سایر منابع طبیعی، بیابانسوخت

 راآن انسان توسط زیستمحیط تخریب ینتیجه در دانشمندان که–ای هستند منطقه

 .انددریافته

 زیستی انحصاری و محیطسرمایه

طور اد، که بهشناختی مارکس با پیشرفت علم موهای اصلی نقد عمومی بومپایه

ی علم بخش تعدادی از دانشمندان ماتریالیست و فالسفهمستقیم و غیرمستقیم الهام

حال، در چارچوب اقتصاد سیاسی اینهای پس از آن بود، پربارتر شد. بادر دهه

داری ازحد( سرمایهبرداری بیشسازی )بهرهکه نقد مارکس از تهیمارکسی و درحالی
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شد، وضع تر شناخته یا به آن اتکا میم تا اواخر قرن بیستم کمبین اواخر قرن نوزده

 [19]امور کامالً متفاوت شد.

شناختی در ترین کشفیات اقتصاد سیاسی رادیکال و مارکسی در قلمرو بوماصلی

ی توان در بروز واکنش نسبت به تغییر شرایط مرتبط با مرحلهقرن بیستم را می

وجود آمدنش ای که مسبب بهیافتهزیستی تغییرشکلطانحصاری سرمایه و قواعد محی

داری پردازان سرمایهبود، دید. رودلف هیلفردینگ و تورستین وبلن اولین نظریه

رغم اینکه انحصاری در آلمان و ایاالت متحده بودند. جای تعجب است که علی

کند، اما هیلفردینگ تحلیل خود را مستقیماً بر مبنای اقتصادسیاسی مارکسی بنا می

های کمی برای گفتن داشت. برعکس، وبلن ـ زیست حرفی وضعیت محیطدرباره

 –دانست اقتصاددان سوسیالیست تحت تأثیر مارکس که خود را مارکسیست نمی

تبعات عظیمی برای  که بود انحصاری هایشرکت عصر به آزاد رقابت از گذار شاهد

 ر پی داشت.زیست، مصرف منابع و ضایعات اقتصادی دمحیط

مالکیت غیابی و مؤسسات تجاری در دوران  وبلن در آخرین کارش با عنوان
استثمار منابع، نوعی انباشت از طریق « ی آمریکاییِبرنامه»، تأکید داشت که حاضر

های بومی بود، که همانند پارادوکس لودردِیل، زیست و جمعیتاندازی به محیطدست

روت عمومی کل به سود شخصی در چارچوب یک امرِ متداولِ تبدیل ث»شکلی از 

عبارت بود از « امر معمول»ی وی، به خود گرفت. به گفته« ی قانونیی مصادرهبرنامه

تبدیل نیازهای عمومی به ابزاری برای کسب سود شخصی و به همین ترتیب، تبدیل »

 «آن به سرمایه.

دلیل ، به«ی[ چهارگانهمنابع ]طبیع»ی رقابت آزاد، وبلن معتقد بود که در مرحله

کشی ، بیش از حد مورد بهره«آمدن قیمترفتن سرعتِ تولیدِ محصول و پایینباال»

شد. « فرسودگی سریع، همراه با هدررفت منابع طبیعی»قرار گرفتند که منجر به 

گذاری چنین وضعیتی، به کمک ابزار تنظیم مقرراتی دقیق برای کمیابی و قیمت

ی انحصاری )مالکیت غیابی( همراه با تبانی ی سرمایهی مرحلهگیرانحصاری، به شکل

ویژه در برای تبدیل ثروت عمومی به منفعت شخصی منجر شد. این سیر تحول، به

آور آنها در مراحل سنگ و الوار بسیار مشهود بود؛ اتالف حیرتصنایع نفت، زغال

سبتًا اندکی مالکان غایب برداری، منجر به اعمال کنترل انحصاری تعداد نآغازین بهره
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الواری میزان »ی چنین تحوالتی، ی وبلن، درنتیجهگفتهها در نهایت امر شد. بهبر آن

که شرکت صنایع چوب، در طول این دوره از اواسط قرن نوزدهم، نابود کرده بسیار 

 [20]«بیش از آن میزانی است که از آن بهره برده است.

تر وبلن با تحول ارزش مصرفی و مصرف شناختی مهممهای بوبا وجود این، دیدگاه

وکارهای بزرگ ـ مقیاس مرتبط بود. کنارگذاشتن صوری در نظم جدید کسب

داری انحصاری بود که های سرمایهها یکی از ویژگیهای قیمتی توسط شرکترقابت

گذاری ی قیمتبا محدودیت در تولید محصول نهایی شد. چنین شرایطی اجازه

ها و حصاری )یا چندانحصاری( را صادر کرد که سودهای هنگفتی برای شرکتانتک

استراتژی »مؤسسات عظیم فراهم ساخت. همراه با ممنوعیتِ مؤثر رقابت قیمتی، 

ی تولید به دو خط سیر اصلی محدود شد: نخست، کاهش هزینه» عمدتًا « رقابتی

ن ترتیب، وبلن نشان داد به ای«. هامحصول و دوم، افزایش فروش بدون کاهش قیمت

های تولید ـ از طریق پایین کردن هزینهی انحصاری در محدودکه توفیق زیاد سرمایه

نگه داشتن دستمزدها و به تبع آن، از منظر واژگان مارکسی، افزایش نرخ ارزش 

اضافی ـ به معنی این بود که در هر سطح قیمتی مشخص، مازاد در دسترس برای 

تر شد. ی سود( بیشهای فروش )بدون کاهش در حاشیههپوشش افزایش هزین

ی محصول به بهبود فروش محصول و تری از کل هزینهتر و بیشبنابراین سهم بیش

آمدهای چنین وضعیتی برای ساختار ارزش پی [21]شد.نه تولید کاال مربوط می

 ود:این ب« یک نتیجه»ی وی، دار بود. به گفتهمصرفی اقتصاد بسیار معنی

چه که در های فروش؛ بسیار بسیار بیش از آنافزایش قابل توجه و تصاعدی هزینه
تری به قابلیت طور پیوسته توجه بیششود. تولیدکنندگان بهها نشان داده میکتاب

ها به چه که در کتابای از آنخاطرکه بخش عمدهاینشان دارند، بهفروش محصوالت
بایست به نحوی مطلوب صرف ایجاد ظاهری شوند میی تولید مطرح میعنوان هزینه

تدریج در قابل فروش برای محصول شود. تفکیک بین تولیدکنندگی و فروشندگی به
ی فروشگاهی بسیاری از که امروزه این گزاره که هزینهاین مسیر رنگ باخته، تاجایی

ها(ی قابل یتکاالهای تولیدشده برای فروش در بازار عمدتًا به ایجاد نمودها )عین
 [22]یابد، کامالً صادق است.فروش تخصیص می
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 دید:می« بندیرواج کاالهای بسته»خصوص در وی این مورد را به

شان های فروش ـ که برحسب میزان اثرگذاری بصریبندیطراحی و ترویج بسته
 ای مهم و بسیارشان را فراهم سازند ـ به شاخهتوانند موجبات فروش محتویاتمی

پرسود در کسب و کار جذب مشتری تبدیل شده است. در چنین شرایطی تعداد 
گر و مترجم به ، همچنین سخنگوی سیار، نمایش«کارکپی»بسیار زیادی هنرمند و 

های ضروری در ی مشاوره و توصیههای تبلیغاتی برای ارائهآیند؛ آژانساستخدام درمی
های تعلیمی که ها و یادداشتب، برچسبهای رقیبندیمورد توان فروش رقابتی بسته

ی گیرند. هزینهکار میشوند، بیش از یک روانشناس برجسته را بهها افزوده میبر آن
 از نیمی که داشت اذعان توانمی لذا. …تمامی این موارد بسیار قابل توجه است

 قریباًت و شوند،می نامیده «بندیبسته کاالهای» درستی به که آنچه فروش یهزینه
دهد، کننده را تشکیل میمصرف توسط شدهپرداخت قیمت از نیمی به نزدیک چیزی

های کاالها هستند. بدون شک در مواردی خاصی، به عنوان ی بستهمربوط به هزینه
تری نیز ی بسیار بیشمثال لوازم آرایشی و داروهای خانگی، این نسبت از حاشیه

 [23]برخوردار است.

به درون تولید به معنی تکثیر ضایعات اقتصادی بود ـ « فروشندگی»ذ سرانجامِ نفو

در مجموع »که « مخارجی»از آن به عنوان « آساتئوری طبقه تن»که وبلن در کتاب 

کند. درواقع، بخش بزرگی از تقاضای یاد می« حافظ حیات زندگی و رفاه بشر نیست

ری به خاطر داری انحصاشده در سرمایهی کاالهای خریداریاولیه

است، مثالً امتیازهای موقعیتی ناشی از « های مخرب مالیچشمیوهمچشم»

های گوناگون برخورداری از چیزی که خارج از دسترس دیگران است، و یا صورت

تر مرتبط با آن. هرچقدر که فرد بیش« اسراف متظاهرانه»و « مصرف متظاهرانه»

تری نیز د، از اعتبار اجتماعی بیشبتواند ظواهر زندگی خود را به نمایش گذار

های مخربی را ابتدا در بین برخوردار خواهد بود. تبلیغات شرکتی، چنین مقایسه

ی ثروتمند و سپس طبقات متوسط و کارگری، اغلب از طریق ایجاد ترسِ از طبقه

 [24]دست دادن موقعیت اجتماعی، تهییج کرد.

ی دگرگونی مصرف و انحراف فهم این موضوع بسیار حیاتی است که مسئله

چه که وبلن مطرح کرد، نقش چشمگیری داری، مطابق آنهای مصرفی سرمایهارزش
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ی او ) و یا سایر منتقدان قرن نوزدهمی در کارهای آغازین مارکس یا پیروان اولیه

کاماًل »داری یک کاال در سرمایه« اثر مفید»نظر انگلس سیستم( نداشت. اگرچه بنابه

، و [25]«شودشود و تنها انگیزه به سود حاصل از فروش بدل میاشته میکنار گذ

تواند تابعی از تصور تلویحی نهفته در این دیدگاه این بود که ارزش مصرفی می

کجای های مبادله و ساختار مصرفی نیروهای تولید باشد؛ اما مارکس در هیچارزش

و مصرف ناشی از تغییرات  کنش متقابل تولیدبرهم»تحلیلی از  سرمایهکتاب 

اش هم و همراهی با تحول ساختار ارزش مصرفی در اقتصاد ارائه نداد. دلیل« تکنیکی

ای متمایز از کاالهای لوکس گونهاین بود که کاالهای مصرفی کارگران )به

تقال برای »داری رقابتی قرن نوزدهمی، هنوز از موضوعیت داری( در سرمایهسرمایه

داری سترده و عظیم برخوردار نشده بود، چیزی که در سرمایهگ [26]«فروش

اگرچه تولید ضایعات در  [27]طور کامل بروز و ظهور پیدا کرد.انحصاری به

 خود در کاریکپی و غیرعقالنی ذات از ناشی –داری رقابتی نیز امری رایج بود سرمایه

 در انباشت برای که را مشابهی «کارکردی» نقش هرگز هدررفتْ این اما – رقابت

صلی نه کارایی تولید در سمت عرضه، بلکه ا مشکل که جایی – انحصاری داریسرمایه

 و تبلیغات دلیل، همین به. نداشت کرد،می بازی –ایجاد بازارها در سمت تقاضا بود 

 نقش کلی طوربه تولیدشده، محصول در تفاوت همچون عواملی کنار در بازاریابیْ 

واملی ع چنین به مربوط هایتحلیل ظهور لذا. داشتند نوزدهم قرن رد ناچیزی بسیار

در سنتز -تا اوایل قرن بیستم به تعویق افتاد؛ که اولین بار توسط وبلن و سپس 

به انجام  1966پُل باران و سوییزی در سال  ی انحصاریسرمایهدر  -مارکس و وبلن

 رسید.

ی انحصاریْ جذب حجم عظیمِ داراز نظر باران و سوییزی مشکل اصلی سرمایه

وری سیستم است. این مازاد اقتصادی از مازاد اقتصادی حاصل از گسترش مداوم بهره

 [28]داری.گذاری و یا ضایعات سرمایهتواند جذب شود: مصرف، سرمایهسه طریق می

دار و ی سرمایهی انباشت در طبقهداری به دلیل باالبودن انگیزهمصرف سرمایه

خاطر سرکوب مصرف مبتنی بر دستمزد گذاری به دلیل اشباع بازار )در اصل بهسرمایه

ی انحصاری خود داری در مرحلهشدند. لذا، سرمایهو شروط بلوغ صنعتی( محدود می
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برداری از ظرفیت مولد و نیروی کار قابل با بروز مشکلی در بازارها و کاهش نرخ بهره

در چنین شرایطی، اتکای شدید به ضایعات  [29]شد.شدت تهدید میاستخدام، به

ناپذیر از اقتصاد اقتصادی به خدمت حفظ و تداوم بازارها درآمد و به بخشی جدایی

 داری انحصاری بدل گشت.سرمایه

باران و سوییزی معتقد بودند که ضایعات اقتصادی اشکال گوناگونی همچون 

یغات، تغییر شکل ظاهری و تبل»مخارج نظامی و تقال برای فروش ]محصول[، شامل: 

های اعتباری و شده، تغییرات مدل، طرحریزیبندی محصوالت، انقضای برنامهبسته

داری انحصاری ی سرمایه، به خود گرفت. اقدامات فروشْ مسبوق بر مرحله«نظایر آن

 به خود گرفت.« ابعادی عظیم»داری انحصاری بود که بود، اما تحت نظام سرمایه

شکل تقال برای فروشْ تبلیغات بود، که در قرن بیستم به سرعت رشد ترین بدیهی

تبلیغات برای این سیستم « کارکرد اصلی»ی باران و سوییزی، شاید کرد. بنا به گفته

کنندگان و فروشندگان کاالهای مصرفی، در جنگی درگیرشدن، از طرف تولید»

حال، اذعان داشتند رعیند [30]بود.« انداز و به نفع مصرفرحمانه علیه پسبی

شد؛ و امروزه ی کوه یخی بود که با بازاریابی مدرن مرتبط میتبلیغاتْ صرفاً نوک قله

های انگیزشی )تحریکی(، مدیریت تولید، ارتقای فروش و گذاری، پژوهشهدف

ی بر اساس آمارهای مؤسسه [31]شود.بازاریابی مستقیم را نیز شامل می

Blackfriars Communications بیش از یک  2005، ایاالت متحده در سال

خود را صرف اشکال گوناگون بازاریابی  GDPدرصد از  9تریلیون دالر، یعنی حدود 

 کرده است.

ترین تأثیر تقال برای هرحال، از نظر باران و سوییزی، با پیروی از وبلن، ساختاریبه

ت که در آن تالش برای بروز شرایطی یاف»بایست در فروش بر این سیستم را می

این « اند.اند که تقریباً غیرقابل تفکیکتولید و فروش تا جایی در هم تنیده شده

های اجتماعًا الزم تولید را که هزینهتغییری عمیق در آنچه»ی دهندهوضعیت نشان

بود. در چنین شرایطی تغییرات « دهد و نیز ماهیتِ خوِد تولید اجتماعیشکل می

های مسرفانه و غیره، همگی در بندی، انقضای محصول تولیدی، بستهمداوم طراحی

داری و خدمت تنظیم مجدد روابط مصرف ـ دگرگونی ساختار ارزش مصرفی سرمایه

بسط و گسترش ضایعات پیوندخورده با تولید ـ درآمدند. برآورد آنها این بود که 
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https://pecritique.com/2018/09/03/%d8%a8%d9%88%d9%85%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%90-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8/#_ftn30
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یمارکس یاسیاقتصاد س یِشناسبوم 521  

درصد از تولید  2.5 ای معادلی تغییرات مدل اتوموبیل به تنهایی هزینههزینه

سازی در مقایسه های اتوموبیلناخالص داخلی کشور است و مخارج تبلیغاتی کارخانه

سازی، بدون شک موارد در صنعت اتوموبیل»ی آنها با آن بسیار اندک بود. بنا به گفته

توجهی از تقال برای فروش نه توسط کارگران مشابه بسیاری وجود دارد؛ بخش قابل

ظاهر کنندگان تبلیغات، بلکه ازطریق کارگران بهجمله فروشندگان و تهیهنامولْد از

« گیرد.ها و کارگران خط مونتاژ انجام میسازان، طراحان، مکانیکمولد: ابزار و قالب

بودنش، رغم منفیقدر مسلم این شرحِ منفی، علی»در نهایت چنین نتیجه گرفتند که 

دادی که شود: برونز اقتصاد سیاسی حاصل میهایی است که اترین نگرشیکی از مهم

های انحصاری های حداکثرسازی سود شرکتمیزان و ترکیب آن از طریق سیاست

ی حداقل شوند، که نه با نیازهای بشر مطابقت دارند و نه به اندازهچندگانه معین می

 [32]«.ارزندمیزان ممکن رنج و محنت انسان می

در سال  داری و نظریهسرمایهایکل کیدرون، در کتاب با اتخاذ چنین رویکردی، م

درصد تولید ایاالت متحده را  61کارانه نشان داد که با برآوردی محافظه 1970

گری، تبلیغات، توان در قالب ضایعات اقتصادی ـ یعنی منابع منتقل شده به نظامیمی

بندی ـ طبقهمالی و بیمه، ضایعات در کسب و کار، مصارف لوکس چشمگیر و غیره 

طور بهشده صوری و یا داری انحصاری تولید میآنچه که تحت نظام سرمایه [33]کرد.
اصلی آن بر « یفایده»بود، که  دارهای مصرفی سرمایهخاص مربوط به ارزش

 [34]کردند، متکی بود.ها ایجاد میای که برای شرکتهای مبادلهارزش

داردهای معقول رفاه انسان و مصرف منابْع باران و سوییزی معتقدند که استان

اقتصاد نیازمند اتخاذ رویکردی کامالً متفاوت به تولید است. پل باران در کتاب 
ی اقتصادی در یک اقتصاد اذعان کرد که مازاد بهینه 1957در سال سیاسی رشد 

)مانند « های مخرب تولیدگونه»شده، به دلیل ضرورت محدودکردن ریزیبرنامه

ستلزم یک نرخ رشد م که –سنگ(، از مازاد اقتصادیِ حداکثرِ بالقوه خراج زغالاست

به همین ترتیب، سوییزی اظهار  [35]تر خواهد بود.کم -تر استاقتصادی آهسته

، 1970ی داشت که نیاز هر کارگر به داشتن یک ماشین برای رفتن به سر کار در دهه

تمامی  ی تالشای تصنعی درنتیجههمحصول طبیعت انسانی نبود، بلکه به شیو
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« شدهمدرنیزه»داری ی سرمایهو به اصطالح جامعه« های صنعت خودرومجتمع»

که های دولتی(، درحالیشده )اما مشمول یارانهونقل خصوصیایجاد شد. سیستم حمل

هایی هزینه« اشآمدهای بیرونیپی»ها به همراه داشت، سودهای عظیمی برای شرکت

ی اقشار ها را برای بقیهآلودگی هوا، زوال شهری، و تلفات ناشی از تردد اتوموبیلنظیر 

های مصرفی اجتماعی تولید ترْ ارزشی معقولبرعکس، یک جامعه [36]جامعه بود.

، مبتنی بر نیازهای واقعی انسان و «کاربردی، ازنظر ظاهری جذاب و بادوام»کند: می

 [37]«شده.دِ سازگار با فرآیندهای کار انسانیهای تولیشیوه»با استفاده از 

متفکران دیگری در همان زمان مفاهیم و پندارهای مرتبط با این موضوع را 

، تز 1958به سال  ی متمولجامعهگسترش دادند. جان کنث گالبرایت در کتاب 

داری انحصاری چندجانبه را قابل تعمیم به سرمایه« اثر وابستگی»مشهور خود 

کند که هایی را ایجاد میتولید کاالها، خواسته». به اعتقاد وی سازوکار بالفصل دانست

 برای شدهطراحی تزی –« کنندها را ارضا میشود همین کاالها آن خواستهفرض می

کننده. جون رابینسون در سخنرانی ی مصرفنئوکالسیکیِ سلطه تئوری زدنبرهم

، 1971در سال  [38]اقتصادی آمریکابرای انجمن  Richard T. Elyافتخار به

را « ی اقتصادیبحران دوم نظریه»)همراه با گالبرایت به عنوان رئیس نشست( موضوع 

، یعنی سطح یا «بحران اول»حلی برای مطرح کرد. با این فرض اشتباه که کینز راه

جهت به اکنون زمان تغییر تولید، ارائه کرده بود، رابینسون مدعی شد که هم یاندازه

یا محتوای تولید است. به اعتقاد وی، تولیدات  کیفیت، یعنی «بحران دوم»سمت 

 اتخاذ –به دلیل بلکه–رغم نظامی، آلودگی، نابرابری و فقرْ همگی، نه علی

داری بودند. در همان سال بَری کامونِر در کتاب شد سرمایهر بسط هایاستراتژی

ویژه، مرتبط با صنعت پتروشیمی را بسیار شناختی، بهمخاطرات بوم ی بسته،چرخه

ی تولیدی سمی فزاینده که از برجسته کرد. به اعتقاد وی این صنعت عمیقًا در شیوه

 [39]شد، حک شده بود.منطق سود مشتق می

آلن  1980ی داری انحصاری در رسالهشناختی از سرمایههای کلی نقد بومبنیان

ای در ، یکی از کارهای پایهمازاد تا کمیابی محیط زیست: ازاشنایبرگ با عنوان 

، 1970ی شناسی محیط زیست، ترسیم شد. پیش از آن در دههی جامعهحوزه

محیطی سه عامل جمعیت، ی اثرات زیستطرفداران محیط زیست به بحث درباره
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 تکنولوژی، و مصرف یعنی اخیر، عامل دو بر تأکید با–فراوانی )یا مصرف( و تکنولوژی 

ساختار کتاب وی نیز به همین  [40].بودند پرداخته – اقتصاد نقش از نمایندگی به

ترتیب از فصول دوم تا پنجم به جمعیت، تکنولوژی، مصرف و تولید اختصاص داده 

کارگیری اقتصاد سیاسی رادیکال و مارکسی برای شده بود. استعداد اشنایبرگ به

ه عامل چهارم بودند؛ چیزی که به نشان دادن این بود که سه مورد اول مشروط ب

آورد. او وجود میزیستی، را به، یعنی مشکل بنیادین محیط«ی تولیدچرخه»گفته وی 

ی حجم و منشاء چرخه»نوشت و تأکید کرد که: « ی انحصاریی سرمایهچرخه»از 

 «.بر استی انرژیپایان تولید، صنعتِ انحصارِ سرمایهبی

جویی در نیروی کار و داری به صرفهانحصاری سرمایه یاز نظر اشنایبرگ، مرحله

تر مازاد اقتصادی، بر مجهز شد. با جابجایی نیروی کار و تولید هرچه بیشتولید انرژی

کرد، منجر به ایجاد معضل تقاضای مؤثر در این های شرکتی را لبریز که خزانه

ی بسیار متنوعی از ی ابزارهاکه سعی در حل و فصل آن از طریق ارائه-سیستم شد 

مصرف در حالِ گسترش داشت. با استفاده از تعابیر گالبرایت، وی معتقد بود که 

 هایانتخاب با همراه –ها های سودآوری شرکتمصرف فعلی، حتی با وجود ضرورت

 -کننده از طریق بازارایابی مدرن و شگردهای این چرخهی مصرفدشدهمحدو

گیری نهایی اشنایبرگ این بود که کند. نتیجهنمی کنندگان را آشکارترجیحات مصرف

شناختی با تمرکز بر جمعیت، مصرف یا هرگونه تالش برای نشان دادن مشکل بوم

ی مشکل واقعی چرخه چراکه –تکنولوژی به ناچار با شکست مواجه خواهد شد 

 [41]پایان خودِ تولید بود.بی

وان در قالب واژگان مارکس و با تپایان تولید )یا انباشت( را میی بیچرخه

، که در دور بعدیِ تولید به ’M-C-Mیا همان -استفاده از فرمول عمومی سرمایه 

M›-C-M » و سپسM»-C-M» ‹کندنهایت ادامه پیدا میشود و تا بیتبدیل می- 

ی توضیح داد. از نظر مارکس، سرمایه یک سیستمِ ارزش خودافزا بود و بنابه گفته

 [42]«ای اقتصاد نداشت.های دورهچ مکانیزم کنترلی غیر از شکستهی»سوییزی، 

داری است، که بر تأثیر شناختی متعارف بر سرمایههمین موضوع پایه و اساس نقد بوم

کند. بنابراین، داری بر ظرفیت محدود قابل تحملِ زمین تأکید میمقیاس رشد سرمایه
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شناختی، مداخله برای کاهش شود که برای حل مشکل بومدرستی فرض میبه

سرعت، متوقف ساختن، معکوس کردن و در نهایت ازکار انداختن این چرخه، 

خصوص در قلب سیستم بسیار ضروری است. این در حالی است که اگر این سیستم به

شناختی به موضوعات اندازی جز فروکاستن مشکالت بومبه حال خود رها شود چشم

های اغلْب کیفی این مجادالت، که امروزه با ترویج توجهی به جنبهکمّی و بی

دنبال آن هدردهی اقتصادی نمایان داری و بههای مشخصاً مصرفی سرمایهارزش

 شوند، نخواهد داشت.می

ی ارزش مصرفی ی جنبهدهنده، که نشان’M-C-Mی در رابطه Cگفتنی است، 

مصرفی مشخصاً واقعی کاال است، تحت نظام کنترل انحصاریْ به یک ارزش 

 تا–را جایگزین آن کنیم  KCتوانیم دارانه تغییر شکل داده است؛ پس میسرمایه

 کاال مفهوم یتوسعه در ایمبادله ارزش از مصرفی ارزش کامل تبعیت یدهندهنشان

شود، که در آن مسائل تبدیل می‹ KC-M-Mبه ‹ M-C-Mی . پس مسئلهباشد

های مصرفی شناختی، با خلق ارزشنباشت/بومکیفی همچون مشکالت کمیِ تخریبِ ا

ی امروزین، شدهبندیکنند. در کاالهای بستهصوری، بروز و ظهور پیدا می

های تولید محصول نیز شده و مشمول هزینهای که برای فروش کاال طراحیبندیبسته

های سوپ در دهد. بازاریابی کاال را تشکیل میتر هزینهشود، بخش حجیممی

کنند. ی فرعی محصول نهایی اشاره میعمومًا به سوپ به عنوان الیه کمپبلانی کمپ

ی ی نقلیهی تولید وسیلههزینه 1930ی تر اینکه، از دههیا مثال مشخصاً اقتصادی

موتوری تنها بخش کوچکی از قیمت نهایی فروش را به خود اختصاص داده و غالب 

ست. همانطور که اشتفن فاکس در کتاب آن به بازاریابی و توزیع محصول مربوط ا

کاالهای »های امروزی کند، اتوموبیلاشاره می سازان: تاریخ تبلیغات آمریکاییآیینه

های بسیار عجیب ی ظاهری با طراحیی دو تُنی هستند که زیر پوستهشدهبندیبسته

که امروزه هایی امروزه میانگین اتومبیل«. شودشان، تفاوت چندانی دیده نمیو غریب

از راندمان سوخت  [43]رسند، نسبت به فورد مدل تیمتحده به فروش میدر ایاالت

، که Cدهند، ارزش مصرفی، تری برخوردارند. تمامی این شواهد نشان میپایین

داری انحصاری مسیری کاماًل مرتبط به شرایط عمومی تولید است، در سرمایه

 تمام از که–کند ، را طی میKCانه، دارمشخص به سمت ارزش مصرفی سرمایه
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، ’M سود، تحقق سپس و تربیش فروش ایجاد هدف با نامولد، اجتماعاً هایویژگی

 برخوردار است.

نفع الزامات انباشت سرمایه از طریق ی مصرفْ بهوقفهاین است آن کاهش بی

رص نان بر بندی پالستیکی یک قابزارهای بیگانه با ارزش مصرفی )مثالً، تحمیل بسته

ی بدترین نمودهای آن چیزی است که به غلط پردهقیمت محصول( که پشت

پایان برای محصوالت غیرضروریِ، ظاهر بیشود: تقاضای بهتلقی می« گراییمصرف»

مواردی همچون  [45]امروزین. [44]وپاشِی پُرریختی، جامعهکنندهحتی آلوده

ی پالستیکی خرید )به د یک تریلیون کیسهمیلیارد و شاید حدو 500مصرف بیش از 

میلیارد  136میلیارد پوند ] 300رایگان( در جهان در هر سال؛ و یا دور ریزِ حدود 

درصد  80بندی در ایاالت متحده در هر سال؛ و مصرف فقط یک بارِ کیلوگرم[ بسته

ن توضیح تواکاالها در ایاالت متحده و سپس دور ریختن آنها را به چه نحو دیگری می

ها ساالنه هفت میلیارد تن اند؛ آمریکاییهای سمیداد؟ بخش زیادی از آنها زباله

 سال در. ریزندمی دور را -پالستیکی محصول ترینخطرناک – PVCپالستیک 

داد گزارشی را منتشر کرد که نشان می زیست و عدالتمرکز بهداشت، محیط 2008

کاربرده شده، در طول در آن به PVCیک ی دوش معمولی جدید، که پالستیک پرده

کرد، که نوع ترکیب فرّار در فضای خانه منتشر می 108ی معمولْ روز استفاده 28

 شورای ساختمان سبز ایاالت متحدهشانزده برابر بیش از آن چیزی بود که از جانب 

 [46]شد.توصیه می

شده در ی حکشناختجدای از ماهیت سمی آن، میزان اتالف اقتصادی و بوم

زمان داریْ همتوان گفت که سرمایهمی»فرآیند تولید و مصرف بسیار عظیم است. 

«. ترین سیستم تولیدی در تاریخ بوده استکارآمدترین و در عین حال مسرفانه

وری موضوع اصلی اشاره به تضاد بین بهره»نوشت:  [47]ی مللزبالهداگالس دوود در 

کند، مانند بندی میانه به عنوان محصولْ تولید و بستهباال در آنچه که یک کارخ

 90ی یک سیستم اقتصادی است، که خمیر دندان، و ناکارآمدی عظیم و عامدانه

کنند به بازاریابی آن اختصاص ای که افراد برای خمیردندان پرداخت میدرصد هزینه

 [48]«.دارد نه به تولید
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حجم »داری انحصاری بود، به مایهویلیام موریس، که شاهد سرآغازهای سر

ی عظیمی از چیزهایی که انسان عاقل خواهان آن نیست، اما با کارِ پرمشقتِ بیهوده

اشاره کرد. امروزه ما باید این مسئله که  [49]«روندمی فروش و–شوند ما ساخته می

اشت و زیست، بهدهای زیادی بر محیطمصرف( هزینهبسیاری از این کاالهای زائد )بی

ی کامونِر کنند را به رسمیت بشناسیم. در واقع، بنا به گفتهسالمت انسان تحمیل می

-های مصرفی معمول ما ناشی از محصوالت تولیدی شیمی نوین بسیاری از ارزش

زا و تراتوژنیک در تولید، مصرف و زا، جهشورود مواد شیمیایی مصنوعی سرطان

متکی بر مصرف انرژی و مواد شیمیایی هستند هستند. این کاالها )که  -زیستمحیط

ی سود باالیی برای رسند و حاشیهشوند، به فروش مینه کاربر( به ارزانی تولید می

آورند. سیستم اقتصادیْ این واقعیت را که بسیاری از آنها تقریبًا وجود میها بهشرکت

دداری از دفن زیاد در اند( و سوزاندن آنها ـ با هدف خوفناناپذیرند )غیرقابل تجزیه

 راحتیبه شود،می کشنده هایسم سایر و اُکسیندی انتشار سبب –اراضی دپوی زباله 

 [50].شمردمی ناچیز

پارداوکس »ژولیت شوور، اقتصاددان رادیکال، در مواجهه با چنین تناقضاتی از 

بلکه ی ما بیش از حد سخن گفته و به اعتقاد وی افراد در جامعه« گراییمادی

گرا نیستند. ما دیگْر محصوالت تولیدشده را حفظ، بازمصرف و ی کافی مادیاندازهبه

کنیم، زیرا به ما آموزش داده شده تا در انتظار خرابی و ازکارافتادن تعمیر نمی

را دور بریزیم. در واقع، شدن آن باشیم و سپس آنمحصول به دلیل کهنگی و منسوخ

شناختی گرفتار شدگی روانداِم الگویی عمیق از منسوخ به عنوان یک جامعه، ما در

کند تا ما را به دورریختن آنچه که جدیدًا ایم که بازاریابی مدرن ترویج میشده

 [51]کند. تحریک – نباشد «نو» دیگر اینکه محضبه –ایم خریداری کرده

 معنای انقالب

مواردی که به -ستمی ی انحصاری قرن بیشناختی که با تئوری سرمایهنقد بوم

داری شناختی کالسیک مارکس از سرمایهشکل گرفت، به نقد بوم -آنها اشاره شد

های عمومی تر ثروتبخشد. ما هر روز در حال تخریب هرچه بیشتری مینیروی بیش

های خصوصی هستیم، به نفع ثروت -های حیوانی و نباتیهوا، آب، اکوسیستم و گونه-
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تر ای صرف برای انباشت تبدیل کرده و در نتیجه شکلی معوجقیهکه مصرف را به الحا

 تر به خود گرفته است.و مخرب

ی انسان با زمین، که مارکس در قرن نوزدهم مطرح کرد، گسست متابولیک رابطه

های متابولیکی بسیاری که از مرزهای بین انسان و کره زمین فراتر امروزه در گسست

ی امروزی تولید دیگر تنها مقصر نسخه مقیاسِده است. رفته بروز و ظهور پیدا کر

تری به تولیدْ تقصیر بیش ساختارِداری نیست، بلکه ازحد سرمایهبرداری بیشبهره

در »ی بارون به گفته«. چنین چیزی دیالکتیک فرآیندهای تاریخی است»گردن دارد. 
های نظم یترین ویژگترین و مخرب، هولناکداری انحصاریچارچوب سرمایه

 درست–های تداوم موجودیت آن شده است ترین پایهداری تبدیل به اصلیسرمایه

 «.بود آن ظهور الزم شرط داریْبرده که گونههمان

 طورهمان و –داری در این مرحله گری مطلق این سیستم سرمایهمبارزه با ویران

 لحاظ به و برابر عاً واق ایجامعه با آن جایگزینی بود، کرده بینیپیش مارکس که
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اش را مدیون خود اعتراضات کنونی که خصلتی همگانی پیدا کرده، علت وجودی

را صرفاً به واکنشی منفی تقلیل داد. درست است توان محتوای مثبت آناست و نمی

آن، مستلزم  گرفتن حیات خودپویایم اما تداوم و قوام که با تحرکاتی اعتراضی مواجه

خود را در خود « غایت»خوداگاهی نسبت به ذات ایجابی خویش است. جنبشی که 

خواهد، با چه نمیساز نیست و در کشمکشی مداوم با آننیابد، خود ـ سرنوشت

کند. جنبشی که صرفاً خود را با ضد خودش تعریف کند ، خود را فرسوده می«غیر»

 گر نشده است.نبسته، و خودواسطه هنوز در خود ریشه

کننده دارد. درحال حاضر ادراک این مسأله برای اندیشمندان ما اهمیتی تعیین

وجو نکنند، ی دوام و بالندگی جنبش اجتماعی را در خودِ آن جستهاها زمینهاگر آن

های معاندان مردم شناسایی کنند، را صرفاً ازطریق سنجش توانایی« امر ممکن»اگر 

ساز برای حرکت مردمی امروز تدوین کنند. ذهن توانند راهبردی سرنوشتنمی

گیری موجود به نتیجه« واقعیتِ»ی واسطهی بیتواند از طریق مداقهاندیشمند نمی

صورت ذهنیت واقعیت وجودی خود جنبش است، درغیراین« واسطه»جا برسد. در این

تبدیل شده، هدفی « خارجی»ی متفکر نسبت به دینامیسم درونی جنبش به عامل

کند. حال این هدف خودپرداخته را عمومیت بخشیده برمبارزات جاری تحمیل می

 نظر.جانبه باشد خواه محدود و تنگخواه گسترده و همه

رهبران و نواندیشان ما با کمی تواضع باید اذعان کنند که تا قبل از امواج 

افکار انعکاس داشت با واقعیت امروز در« واقعیت»عنوان چه بهاعتراضی اخیر، آن

ست که ظهور تفاوتی شگرف دارد. این واقعیت جدید ازکجا پدیدارشد؟ مگرجز این

ی کسی اعتراضات خالق واقعیت خود بوده است؟ آیا چنین رخدادی درمخیله

های تشکیالتی خاص بود؟ ی فعالیتها زادهگنجید؟ آیا پدیدارشدن این اعتراضمی

های ایران، ظهور جنبش ۵۷خصوص انقالب ریخ معاصر، ازجمله و بهمگر درطول تا

خواهند در نبوده است؟ پس بازاندیشان ما کی می« غیرمترقبه»اجتماعی همواره 

 ی ذهنیت و عینیت تجدیدنظر کنند؟رابطه

سان چیزی بیرونی و مادی اصرار ورزیم، هرگز چنانچه کماکان بررؤیت واقعیت به

رکت خودجوش کنونی پی نخواهیم برد. لذا باز یک فرصت به واقعیت وجودی ح

که کمیاب تاریخی را از دست خواهیم داد. درحقیقت اندیشمندان امروز بدون این
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اند. تمام خودشان بدانند، حق حیات خویش را مدیون جنبش خودزای مردم ایران

جان تازه هایی که پس از انتخاب روحانی تاحدی فرسوده شده بودند، دوباره جریان

ای دربرابرشان گشوده است. اندازهای تازهاند چون که جنبش اجتماعی چشمای یافته

« امر ممکن»شمار نظرات و راهبردهای نوینی توأم شد. این تحرک جدید با تجلی بی

 ماه گذشته تا کنون دستخوش تغییر شده است.از دی

سرمیبرند. یستی بهممکن و ناممکن هردو دربستر شرایط موجود درتخاصم و همز

، تاقبل از بروز «وقوع حادثه»چیز ازپیش مقدر نیست. امر ممکن تا قبل از  هیچ

شده، « بالفعل»و درخود دارد. ولی پس از ظهورجنبش، « بالقوه»آشکارش، وجودی 

و « هستی»آفریند. یک فعلیت جدید حاصل جوش خوردن شرایط جدیدی را می

ت. وقتیکه این فعلیت نوین با خودآگاهی عمومی خواهانه اسیک جنبش آزادی« ذات»

وقت کسب آزادی دیگر به یابد. آنگر شده روحی خودپو میعجین شود، خودواسطه

ی تاریخی روشنگری، تفهیم و تبیین این روح سیال ماند. وظیفهضرورتی کور نمی

شناسی، خودشناسی و رهایی روشنفکر از جمود فکری زمان است. گام اوِل معرفت

که اجازه دهند جای آنهای ذهنی به هر شکلی که بروز کنند، بهفرضاست. پیش

را حرکت اجتماعی آزادانه و خودانگیخته خصایص خود را آشکار کند، خودانکشافی آن

 سازد.مهار می

های سنگینی که چند نسل باجان خود و هزینه ۵۷ی انقالب پس از تجربه

اهیت نهضتی نوپا را نداریم. فراموش نباید کردن مپرداخت کرد، دیگر حق مصلوب

کرد که ماحصل فرایند یک تحول عمیق اجتماعی صرفآ در بزیرکشیدن قدرت 

شود. توانمندی یک جنبش نه در قدرت تخریب که درخودسازی سیاسی خالصه نمی

شان استعدادهای خود را شکوفا کرده، معنا و بلوغ مردمی است که در مسیر حرکت

 نمایند تا سرنوشت خود را خود دردست بگیرند.یسازی موقدرت

های فردی است که موجب رویکردهای نظری ی آزادیولی دقیقآ همین مقوله

متعددی در درون جنبش اجتماعی شد؛ رویکردهایی که بالقوه معارض یکدیگرند. 

چه این البته وجود تنوع در درون جنبش ضروری، طبیعی و مبارک است. اما چنان

موازات یکدیگر درحال حرکت باشند، تضادهای وگو و بها بدون تعامل و گفتهگرایش
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شوند. برعکس، هرکدام برای خود ماند ولی حذف نمیدرونی جنبش سربسته باقی می

های یک تصادم نهایی را فراهم هایی درخود استحاله یافته و زمینهبه تمامیت

 «اختالفات» برسر تعامل و تآمل سازند. آنان که امروز خیرخواهانه و صادقانهمی

 نیت. اندوحدت حفظ و تفرقه از جلوگیری خواهان کنند،می موکول بعد به را درونی

جاست که مبلغان وحدت خواست خود اصلی در این مشکل. است فهمقابل البته آنها

های موجود نظرگاه« مخرج مشترک»عنوان به« ی حداقلیبرنامه»را معموالً در یک 

کنند که درواقعیت امر تجلی یک تئوری سیاسی است. اشتباه نشود، ه میپرداخت

های معین و مشخص موضوع برسر همکاری و یا ائتالف عملی برای تحقق درخواست

های متحد و غیره، از های حداقلی و جبههست که این برنامهنیست. مسأله برسر این

ی «عمومیت»ند و به شومضامین انضمامی و متنوع تمنیات مردمی منتزع می

رسند که از خاص به عام نرسیده است. اتفاقًا معضلِ اصلی، همین پرداخته کردن می

اش سبقت دهندهوجه عام درمبارزات کنونی است. اما کلیتی که از اجزای تشکیل

ها را پشت سر نهاده باشد، یعنی عمومیت را در درون خود مطالبات گرفته و آن

 قد شمولیت است.اجتماعی پیدا نکند، فا

را با پوست و فرجام ماندن اهداف آنرا تجربه کرده ولی بی ۵۷نسلی که انقالب 

 ۴۰ی تاریخی مهمی برای نسل فعلی باشد. تواند آینهگوشت خود لمس کرده، می

های صنفی و تشکیالتی محقق و های سیاسی، نه آزادیسال بعد از انقالب، نه آزادی

رغم لحاظ اقتصادی هم بهفاحش طبقاتی برطرف شد. بهنه فقر مادی و اختالفات 

زمان تر گردید. در آنخراش سیاسی، وابستگی به اقتصاد جهانی عمیقتبلیغات گوش

با تجرید از « وجه عام»هم وجه عامی انتزاعی برمبارزات اجتماعی ما فایق شد. این 

مپریالیستی رسید. ی ضد ای مبارزههای درون جامعه ایران به اصل متحدکنندهتضاد

داری جهانی تعریف ای از رشد سرمایهعنوان مرحلهکه امپریالیسم را بهنظر ازاینصرف

برداشتی ضداستعماری ازمبارزه داشت، از نظر ازاینکه صرفآ نمی کرد، و حتی صرف

جا که معطوف به استقالل ملی و مترادف با حق مردم ما برای تعیین سرنوشت آن

بایست درحین جا، مشروع و منطقی بود. سؤالی که میخویش بود، درخواستی به

بود که ما پس شد، ولی نشد، اینمبارزات ضدامپریالیستی طرح و بدان پاسخ داده می
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گونه میخواهیم کار کنیم؟ یعنی چهخواهیم با این استقالل چهکسب استقالل میاز 

 تر، خواستار تآسیس چه اجتماعی هستیم؟عبارت واضحمان را بسازیم؟ بهسرنوشت

توانیم از ایم نمی باید و نمیپس مایی که چوب یک اصل عام مجردشده را خورده

ها از ریسمان سیاه و سفید مارگزیده که حاال مثلیادآوری آن غفلت کنیم. نه این

طور یکجانبه بر حاصل قلمداد و بهبترسیم و هرگونه تعامل و همکاری را باطل و بی

ساز است که مدفون همان اندازه مشکلپندارهای خود پافشاری کنیم. این کار به

ی فراگیر. آیا مطرح نکردن مبانی «اصل»«ی کردن آرا و عقاید خود در پشت پرده

 کری خود اذعان ضمنی به عدم عینیت آن افکار نیست؟ف

گفتیم که حقیقت انضمامی است ولی وجه انضمامی سترون و فاقد تعینات درونی 

نیست. این فرآیندِ رفع تعینات متعارض درونی است که انضمامی را به کمال و 

 ی آغاز پیشرفتی حاصلرساند. وگرنه نسبت به نقطهوحدتی )سنتزی( نوبنیاد می

ی روشی تحلیلی است و هم روشی نشده است. این خودانکشافی توأمآ هم دربردارنده

را ی نخستین فاصله گرفته، آنسنتزی. یعنی حرکتی دیالکتیکی است که از مرحله

رسد. سپس اجزای این وجه ی انعکاس دردرون ذهن میواکاوی کرده و به مرحله

تر ازنو به ای عالیرده و درمرحلهانضمامیِ تشریح شده را دوباره درهم ترکیب ک

خود کرده و با رفع غیریت به « غیر»گرداند. به بیان دیگر، خود را ی آغاز برمینقطه

رسد که در آن واحد هم معین و مشخص است و هم عام و جامع. این وحدتی می

ی آغاز نقطه« نفی»ی مثابه، هم به«ذات»و « وجود»وحدت نوبنیاد با متحد کردن 

عنوان حفظ و همسانی با آن. این فرایند دیالکتیکی هم در مورد هستی و هم به است

 کند و هم در مورد ذهن.و روند جنبش اجتماعی صدق می

سال گذشته خرد جمعی مردم پیشرفت بسیاری کرده  ۱۰باید اذعان کرد که طی 

 اعتراضات بروز شکل «کو؟ من رأی» صریحِ و ساده درخواست زمان آن در است.

 اما. است رفته نشانه را بنیادی مسایل مردم هایدرخواست امروز اما عمومی گردید.

 در .است اول قدم فقط هستند، کسانی چه اصلی دشمن که شناخت این به حصول

 بر قانون درمقابل حقوقی یا «صوری» برابری و «حق تئوری» ردّ با برخی دوره آن

استقرار آزادی در کنه روابط اجتماعی،  خواستار و کردندمی پافشاری حقیقی برابری
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 تئوری» که کرد تاکید باید ولی یعنی در محتوای زندگی واقعی بودند.

 سادگی به تواننمی که شود برخوردار امتیازی وجه از تواندمی تعمیق، شرط به ،«حق

 .پرید آن از

ست که فرد را درجمع تحلیل نبرده فاقد در آن« تئوری حق»ی وجه مشخصه

یابی در حقیقت ماحصل و دستاورد تاریخ انسانی است. با کند. فردیتت نمیهوی

فهم گذرد، اما در ایران امروز ظهوری تازه و قابلکه ازعمر این نظریه چند سده میاین

 زندگی ابعاد برتمامی سلطه درصدد خواه تمامیت نظامی کهوقتی پیدا کرده است.

روندانش حتی آزادی اندیشه را دریغ کند، شه بر کهوقتی باشد، اجتماعی و خصوصی

که کارگرانش حتی به خواری بکشاند، وقتی« کرامت انسانی»وقتیکه فرد را زیر لوای 

کنند و مجبور در ازای کاری که طبق قوانین بازار انجام داده اند دستمزد دریافت نمی

فردی طنینی رسا شوند، اینجا و اکنون، فریاد آزادیِ به اعتصاب برای حقوق معوقه می

هایی که دربرابر این درخواست معین، حق اجتماع در برابر و مشخص دارد. گرایش

قول کارل کنند که بهکنند، از سوسیالیسم ادراکی را اقامه میفرد را برجسته می

گفت کند. برعکس، او میاست، چرا که شخصیت انسان را نفی می« مبتذل»مارکس 

اجتماعی است. قبل از هرچیز می باید از استقرار اجتماع ی هستی منزلهفرد به»که 

معنی همبستگی افراد آزاد و اگر اشتراک به« مانند تجریدی برفراز فرد پرهیزکرد.به

 آگاه نباشد، اجتماعیتی کاذب و غیرانسانی است.

ی حق نیز از خود سؤال کنند چرا با از طرف دیگر، حایز است طرفداران نظریه

باید از های امریکا و فرانسه، و استقرار قوانینی که میدوقرن از انقالبگذشت بیش از 

حقوق بشر پاسداری کند، انسان معاصر هنوز فاقد آزادی است؟ چرا ازخودبیگانگی 

کشی انسان از انسان، وار، به اوج خود رسیده است؟ چرا بهرههای منفرد و نقطهانسان

قوت خود باقی است؟ چرا خداوندگان ترین شکل سلطه است، کماکان بهکه بدوی

 سرمایه در عمل حتی از برتری حقوقی نیز برخوردارند؟

ها و اجحافات حقوقی و اجتماعی که از سطح به عمق نرود و ریشه ی نابرابری

وجو نکند، محکوم به بازتولید ها جستحقیقی را در متن روابط مادی بین انسان

ای استوار شده که در آن ست که بر شالودهاینضعف نظریه حق درست. نقطهنابرابری

آزادی مفهومی منفی دارد. حق من در برابر حق تو! لذا بر تعارض افراد مبتنی است 
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وفصل آن تعارضات را دارند. امروز با گذشت چند قرن که با تکیه به قانون قصد حل

باوجود پس از پیدایش دنیای مدرن، ظاهرآ دیگر برکسی پوشیده نباید باشد که 

ی مستقیم روابط قومی و خویشاوندی، افراد اجتماع زیر نفوذ رهاشدن فرد از سلطه

ای غیرمستقیم دارد. جهان مدرن مدهوش و مغضوب روابطی هستند که سلطه

نام اجتماع است که از دست افراد گریخته است. ازسوی دیگر، فرد همچون انتزاعی به

ی تمتع خود ع بقا و هم دیگران را وسیلهغایتی در خود، هم خویشتن را آلت تناز

که ظاهرآ آزادانه وارد کرده است. هر فرد در آن واحد هم وسیله و هم هدف است. آن

محض عبور از بازار به ی برابر انجام داده، بهبازار کار شده، و با قراردادی حقوقی معامله

 یابد.یی باروری در فرایند کار، خود را نابرابر و در اسارت معرصه

ست که در جهت به لذا به جای حذف شکل و قبول محتوا، ضروری

شان گام برداریم. گذار از هستی قانونی به هستی اجتماعی، محصول رساندنوحدت

 دموکراسی به سیاسی دموکراسی از را خود راه که است دارادامه  یک جنبش خودآگاه

هم محتواست. از این روست که  و شکل هم واقعی دموکراسی. باشد بازکرده اجتماعی

 )مارکس(« شود.در یک دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی ناپدید می»
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بسیاری از روشنفکران فرانسوی اعالم کردند که  1968بعد از رویدادهای ماه می 

یقت ( چنین ادعاهایی ابداً جدید نبودند. در حق1«)مارکسیسم در بحران است.»

نخستین بحران این چنینی را در آغاز قرن بیستم اعالم کرده بود. اما  [1]مازاریک

مارکسیسم باشد، بحران خود  دررسید بحران جاری بیش از آنکه بحرانی نظر میبه

رسید این بحران با احیاء و یا بازبینی مفاهیم سنتی مارکسیسم بود. به نظر نمی

هایی صورت گرفت تا با تکمیل و افزودن . بنابراین تالشمارکسیستی حل و فصل شود

ها رجوع شد هایی که به آنبه مارکسیسم، آن را نجات دهند. از جمله نظریه

های زبان بودند )برای مروری کاوی و نظریهاگزیستانسیالیسم، ساختارگرایی، روان

ها ین تالش(. یکی از ا24-20: 1984اخیر بر این موضوع رجوع کنید به پُستر، 

کوشش نیکوس پوالنتزاس بود. او هم موافق بود که بحرانی در مارکسیسم وجود دارد 

بست گذری حاصل های دیگر استفاده شود تا از این بنو پیشنهاد کرد که از رشته

کند کاوی و آثار فوکو اشاره میشناسی، روانگردد. پوالنتزاس در اینجا معموالً به زبان

کاوی شناسی و روان(. در عمل او به زبانa1979: 5-14،c  ،b1979)پوالنتزاس، 

توجه بود و تنها مطالعات فوکو را جدی گرفت. حتی در آن حالت نیز او میان فوکو بی

عنوان فردی که و فوکو به [2]پرداز عامشناس و نظریهبه عنوان یک معرفت

کرده است، تمایز و تفکیک  هایی از دولت را بررسیهای خاص قدرت و جنبهتکنیک

رسید؛ نظر پوالنتزاس مفید و کاربردی میقایل شد. این فوکوی دوم بود که به

فوکو را کنار گذاشت. در این  تر و نظریی عمومیشناسانهی معرفتپوالنتزاس پروژه

گونه آثار فوکو بر پوالنتزاس تأثیر گذاشت خواهم به این نکته بپردازم که چهنوشته می

ی تا چه میزان فوکو و پوالنتزاس توانستند برخی از مشکالتی را که در نظریه و

 سیاسی مارکسیستی بود، مرتفع سازند.

 پوالنتزاس و فوکو

طور خالصه هر کدام کردن رویکرد فوکو و پوالنتزاس، الزم است بهپیش از مقایسه

یم و سرراستی ها را معرفی کنم. نه فوکو و نه پوالنتزاس سیر نظری مستقاز آن

در عوض بر ها چندان مفید نیست. های آثار آنخمونداشتند و بررسی کردن پیچ

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn1
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn2
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بسط  1970ی طور که در دهههای فوکو و پوالنتزاس از قدرت و استراتژی، آنتحلیل

مراقبت و و گسترش پیدا کردند، متمرکز خواهم شد. بنابراین کارهای اصلی فوکو 

و  [5]اراده به دانستنبا عنوان  [4]تاریخ سکسوآلیتهست ، جلد نخ[3]تنبیه

اند و در مورد آوری شدهجمع [6]قدرت/دانشهایی است که در ها و یادداشتمصاحبه

، [7]داری معاصرطبقات در سرمایهگیرند پوالنتزاس کارهایی که مورد توجه قرار می

هستند. در هر دو مورد، من به  [9]و دولت، قدرت، سوسیالیسم [8]بحران دیکتاتوری

 ها مرتبط هستند نیز اشاره خواهم کرد.هایی که با این کتابها و یادداشتمصاحبه

مثابه یک سهم نظری مهم پوالنتزاس، بسط رویکردی نسبت به قدرتِ دولت به

ان شکلِ نهادی دولت و ویژگی ی اجتماعی است که در و از طریقِ اثرِ متقابل میرابطه

 این بسط در پوالنتزاس. شودمی بازتولید سیاسی ۀدر حال تغییرِ نیروهای طبق

 -ملی هژمونی کسب برای هانزاع و مدرن دولت نهادی شکل از مفصلی شرح دیدگاه،

 در را دولت نقش همچنین او. است کرده ارائه طبقه سیاسی یسلطه یا/و عمومی

دهی زمانی آن، سازمان [11])قلمرومند بودن [10]اجتماعی پیکر نمیدا دهیسازمان

)از طریق خشونت، قانون، شهروندی،  [12]آن و زندگی فرهنگی آن( و پیکر فردی

(. وامداری a 1978 پوالنتزاس) است کرده توصیف( …زبان، نظام بهداشت و 

و از] ماهیت مستمر، پراکنده، محلی و های فوکو در [فهم اپوالنتزاس به تحلیل

، [14]های انضباطی آشکار است. )مقایسه کنید با سامرویلآوریفن [13]«مویرگی»

زمان با بسط و گسترش کارهایش در تر پوالنتزاس، هم(. در یک نگاه کلی1980

زینش گای بر ماهیت دولت به عنوان یک نظام طور فزاینده، به1970ی دهه

برای  [16]های رقیباستراتژیو ماهیت نزاع سیاسی به عنوان میدان  [15]استراتژیک

 کسب هژمونی تأکید کرده است.

نگار فرانسوی بود. کارهای متقدم او عمدتاً میشل فوکو فیلسوف و تاریخ

او، در تضاد شناسانه بودند و، در کنار سایر مسائل مورد توجه شناسانه و روشمعرفت

های اولیه در کارهای با اومانسیم و مارکسیسم ارتدوکس قرار داشتند. یکی از درونمایه

 [17]توان به عنوان دلیل آغازگراو مخالفت تمام و کمال با این ایده بود که افراد را می

های اش این ادعا را بسط داد که سوژهکردارهایشان تلقی کرد. فوکو در کارهای بعدی

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn3
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn4
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn5
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn6
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn7
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn8
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn9
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn10
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn11
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn12
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn13
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn14
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn15
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn16
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn17
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هنجارسازی، برساخته و به [18]فردی در و از طریق کردارهای اجتماعیِ بهسازی

ی گسست و ، فوکو توجه خودش را به مسئله1968شوند. بعد از رویدادهای می می

روابط اجتماعی معطوف کرد.  [20]، قدرت و دانش و چندارزی بودنِ[19]ناپیوستگی 

توان در مراقبت و تنبیه و اراده به دانستن، یعنی جایی که فوکو میاین مسئله را 

کند، مالحظه نمود. فوکو با انجام این کار، ماهیت قدرت در جوامع مدرن را بررسی می

عنوان های مارکسیستی و لیبرالی از قدرت را رد و بر در نظر گرفتن قدرت بهروایت

کند. ندارد، تأکید می [21]ذات پیشینی یک رابطه اجتماعی که هیچ منشأ ممتاز و یا

آن در  [22]ماندگاریورزد: درونی مهم قدرت تأکید میطور ویژه بر سه جنبهفوکو به

ها و نهادها و چندارزی بودن آن )به بندی آن با گفتمانتمامی روابط اجتماعی، مفصل

شود(. فوکو بیش از [23]تلفیق های مختلفتواند در استراتژیاین معنی که قدرت می

پذیری سازی و انعطافهنجارهای بههای مختلف قدرت، برنامهآوریهر چیز بر فن

اجتماعی متفاوتی  [24]هایکند. فوکو به این شیوه به مجموعهها تمرکز میاستراتژی

های خاص بندیها دخالت دارند و ترکیبهبخشی و پیوند سوژکه در خلق، انتظام

 کند.ها متکی هستند، اشاره میقدرت و دانش که بر آن

ی قدرت باید از پایین و با میکروفیزیک که مطالعه کندفوکو به این نکته اشاره می

های آغاز شود: به عبارت دیگر با اَشکال خاص اِعمال قدرت در موقعیت [25]قدرت

های دهد که تکنیکاین مسئله را مد نظر قرار میمختلف. لذا فوکو  [26]نهادی

ای ریشه دارند که از مراکز های محلی و پراکندهمراقبتی دولتِ مدرن در موقعیت

ها بعداً درون یک فاصله داشتند و اینکه آن [27]رژیم گذشتهقدرت دولت در 

بت و تنبیه(. ی بورژوایی جذب و تلفیق شدند )مراقاستراتژی کلی و منسجمِ سلطه

اند تا یک نباید اینگونه تصور شود که اَشکال مختلف قدرت به یکدیگر پیوند خورده

ی طبقاتی را تولید کنند: ممکن است روابط قدرت به این الگوی کلی و عمومی سلطه

و با  [28]توانند از یکدیگر جدا شدهها میشکل با یکدیگر پیوند خورده باشند ولی آن

و  [29]، فوکو همواره تفسیرهای مطلقترتناقض باشند. در یک نگاهی کلیهم در 

. در مقابل، فوکو از دو روش کنداز رخدادهای اجتماعی را رد می [30]سازیکپارچه

شناسیِِِ گفتمان شناسی و تبارشناسی. دیرینهاساسی و مهم حمایت کرده است: دیرینه

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn18
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn19
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn20
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn21
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn22
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn23
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn24
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn25
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn26
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn27
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn28
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های خاص، الگوهای شود گفتمانماسیونی است که سبب میشامل بازسازی قواعدِ فر

ی مشخصی از تفکر را تولید کنند؛ و تبارشناسیِ کردارهای انضباطی او شامل ارائه

ی نهادها و رخدادهای اجتماعی، بدون متوسل شدن به شرحی از منشأهای پیچیده

ا و موضوعات نوعی همایهگرایانه است. درونمدارانه و ذاتخطی، غایتهای تکروایت

، تفاوت و پراکندگی [32]سازی، وارونه[31]ثباتی، چندپارگیاو نیز شامل گسست، بی

های اجتماعی هایی را در خصوص ماهیت فرماسیوناست. باوجود این، فوکو بصیرت

تر بیشمراقبت و تنبیه که توجه فوکو در کتاب ارائه کرده است. در حقیقت در حالی

ی او عالقه اراده به دانستنهای قدرت معطوف است، در کتاب بر پراکندگی و سازوکار

های مختلف قدرت با یکدیگر گونه سازوکاربه این موضوع جلب شده است که چه

های شوند تا نظم اجتماعی را تولید کنند. این دغدغه حتی در دورهبندی میمفصل

آشکارتر است. اما دو مجلد  [33]دو فرانس ی حکومتمندی در کولژدرسی فوکو درباره

)جلد یک( به چاپ  اراده به دانستنکه بعد از کتاب  تاریخ سکوسوالیتهبعدی کتاب 

ی جنسی تری از ظهور سوژهرسیدند، تغییر مسیر آشکارتری را به سوی روایت مفصل

درت داده و در های قدر پی داشتند. فوکو در این دو کتاب اهمیت کمتری به سازوکار

 عوض توجهش را به گفتمان اخالقی در مورد خود معطوف کرده است.

شان ارائه نه فوکو و نه پوالنتزاس کتابی که الگوی روشنی از فرضیات کلی نظری

اند. هایشان در موضوعات خاص را بیان کرده باشد، ننوشتهدهد و یا انسجام استدالل

ی آثارشان با آن ای که برخی اوقات مطالعهدهکنناین مسئله نه فقط در بدفهمی گیج

روبرو شده است منعکس شده است بلکه در تفسیرهای متناقضی که از کارهایشان 

ارائه شده است نیز قابل مشاهده است. لذا پوالنتزاس به طُرُق مختلف به عنوان یک 

که نویس، و یا فردی گرای پیچیدهظرافت، نوگرامشیِمارکسیست ساختارگرای بی

ی بیش از حدی نسبت به امر سیاسی به زیان اقتصاد جُرمش این بوده است که عالقه

پرداز مهم در خصوص استقالل نسبی و یا ایدئولوژی داشته است و یا یک نظریه

دولت، به تصویر کشده شده است. به همین منوال، فوکو به عنوان یک پساساختارگرا، 

عنوان ( و یا به1980)برای مثال شرایدن،  پرداز گفتمان، یک ضدمارکسیست،نظریه

ای باالتر ارتقاء داده است، شناخته شده است. فردی که مارکسیسم غربی را به مرحله

ها نیست بلکه فقط ی من در اینجا ارائه تفسیری کلی از آثار آنمسئله
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با  هایشان را در مورد قدرت و استراتژی بررسی خواهم کرد. معهذا این نوشتهاستدالل

تواند ها، میاَشکالِ متضاِد ناپیوستگیِ نظری آن« تبارشناختیِ»های بررسی بنیان

 ی اینکه چرا آثارشان مستعد چنین تفسیرهای متنوعی است ارائه دهد.بصیرتی درباره

استراتژی من این است که انواع مختلف رابطه میان آثار فوکو و پوالنتزاس را در 

ی ن را در درونِ یک رویکرِد تحلیلِی مشترک به مسئلهنظر بگیرم و مواضع مختلفشا

های ی ارجاع من در بررسی این موضوعات، استداللنظم اجتماعی ردیابی کنم. نقطه

های رغم تالشتوجیه است. نخست، بهپوالنتزاس است. این مسئله به دو دلیل قابل

ی قدرت و دربارهمکرر برای رو در رو قرار دادن رویکردهای مارکسیستی و فوکویی 

، پوالنتزاس عمالً [34]استراتژی و استفاده از پوالنتزاس به عنوان یک الگوی مقایسه

تر فوکویی و کمتر مارکسیستی اند بیشنسبت به آنچه بسیاری از منتقدانش گفته

های مربوط بوده است. لذا یکی از اهداف این نوشته این است که عدمِ توازن در بحث

کردهای مارکسیستی و فوکویی را با ارائه روایتی دقیق از دیدگاه پوالنتزاس در به روی

خصوص قدرت تصحیح کند. دوم، دلیل اینکه پوالنتزاس متأخر فوکویی و نه 

 داده پیوند مارکسیستی بوده است این است که او آگاهانه کار خود را به کار فوکو 

 اخذ را فوکو ینظریه فردمنحصربه یهااستدالل و مفاهیم از برخی پوالنتزاس. است

تر فوکو متمایز ز رویکردهای عمومیا را آن سیاسی هایداللت و نظریه ضمناً و کرده

کرده است. با وجود این، هرچند این نوشته در ابتدا بر اساس روایت پوالنتزاس از 

از  هاییی میان رویکردهای مارکسیستی و فوکویی تنظیم شده است، اما جنبهرابطه

کند و تری بیان میروایت پوالنتزاس را شرح داده، رویکرد فوکو را با جزئیات بیش

دهد. این های هر دو رویکرد ارائه میی ماهیت و محدودیتتری را دربارهتأمالت کلی

ی ماهیت قدرت و استراتژی پایان تری دربارهنوشته در نهایت با مالحظات کلی

 یابد.می

 نتزاس و فوکوپیوندهای میان پوال

توان به هم ربط داد. کارهای پوالنتزاس و فوکو را از طریق چهار مسیر عمده می

های مستقیم و آشکار پوالنتزاس از فوکو و همکاران اوست. اما گیرینخست، عاریت
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طرفه بوده است زیرا خودِ فوکو، تا جایی که من ی یکاین مسئله عمدتاً یک جاده

هایی میان این پوالنتزاس استفاده نکرده است. دوم، همگراییاطالع دارم، هیچگاه از 

ها به پوالنتزاس این امکان را داد طور کلی، این همگراییپرداز وجود دارد. بهدو نظریه

تری مصرح کند و/یا آن را به فضای فکری موجود تا رویکرد خودش را به شکل روشن

ه حرکتی از هر دو سو [مارکسیسم و در فرانسه ربط دهد. از این گذشته، در این رابط

، فوکو نسبت به مارکسیسم 1970یفوکو] وجود داشته است. بنابراین، در طول دهه

تری پیدا کرد. در حقیقت، فوکو زمانی گفته بود که نوشتن تاریخ رویکرد همدالنه

 طور غیرمستقیم با تفکری از مفاهیمی که مستقیماً و یا بهبدون استفاده از مجموعه

مارکس مرتبط است و بدون قرار دادن خود در میدان تفکری که مارکس آن را 

رغم این ی سوم اینکه به(. نکته53تعریف کرده است، غیر ممکن است )قدرت/ دانش: 

وسختی را نسبت به فوکو ها، پوالنتزاس انتقادهای سفتها و همگراییگیریعاریت

اش را از نظر سیاسی س کمک کرد تا مواضعمطرح کرده است. این انتقادها به پوالنتزا

هایی که به رغم تفاوتی چهارم اینکه بهو نظری در نسبت با فوکو متمایز کند. و نکته

نیز میان رویکردهای هر دوی  [35]های ناآشکاریشکل آشکار بیان شده است، توازی

ها به ما کمک خواهد ها نسبت به قدرت و دولت وجود دارد. کنکاش در این توازیآن

های اساسی رویکردهای پوالنتزاس و فوکو نسبت به قدرت و کرد تا محدودیت

های مستقیم گیریاستراتژی را بفهمیم. اجازه بدهید کار خود را با برخی از این عاریت

  آغاز کنیم.

 هاگیریبرخی عاریت

دولت، قدرتِ ی مارکسیستی کار او بر روی ترین سهم پوالنتزاس در نظریهمهم

شود و ترین وجه خود ظاهر میجاست که او در بدیعدولت و طبقات است. در این

های نظری خود را ارائه داده است. اما پوالنتزاس ترین پیشرفتمعتقد است که مهم

 کرده بحث  ی ایدئولوژی، نقشِ روشنفکران و تقسیم کار ذهنی/یدیهمچنین درباره

 و فوکو میان[  هاییهمگرایی و هاگیریعاریت ،هاحوزه این یهمه در. است

 .دارد وجود]  پوالنتزاس
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پوالنتزاس مستقیماً از تمایز فوکو میان  [36]ی میدان ایدئولوژیک،در زمینه

و مشخصاً از بحث او در موردِ قدرت و دانش  [38]و عام [37]روشنفکران خاص

های خاصی هستند که با ان خاص متخصصان رشتهاستفاده کرده است. روشنفکر

های های ویژه و خاصی از زندگی اجتماعی ارتباط دارند؛ روشنفکران عام متفننحیطه

شان بستگی دارد هستند که تأثیرشان به موقعت عمومی فکری و ادبی [39]آماتوری

که گرامشی میان رسد که این تمایز با تمایزی (. به نظر می133-126: قدرت/دانش)

طوری که روشنفکران روشنفکران سنتی و ارگانیک ترسیم کرده است، تناظر دارد به

خاص با اشکال مدرن دانش پیوند دارند و روشنفکران عام با اشکال سنتی فرهنگی 

(. مسلماً پوالنتزاس این تمایزات را به منظور نقدِ روشنفکران در سیاستِ فرانسه و 2)

تر، روشن طور کلیتر روشنفکران خاص به کاربرده است. بهنقِش فعال یونان و تأکید بر

است که نقش روشنفکران خاص به شکلِ نزدیک به روابطِ میان قدرت و دانش پیوند 

ی قدرتی بدون برساخت متناظر هیچ رابطه»کند که دارد. لذا فوکو استدالل می

زمان روابط قدرتی را طور هممیدان دانش وجود ندارد و هیچ دانشی هم که به

(. پوالنتزاس 32)دانش/ قدرت: « ها را برسازد، وجود ندارد.مفروض بداند و آن

 تمایز به هاآن دادن پیوند با را دانش و قدرت میان روابط یدرباره فوکو گفتگوهای 

ط داده است. در حقیقت پوالنتزاس در این بس یدی کار/فکری کار میان داریسرمایه

 نهادمند و تمام [40]داری تجسمپیش آمد که اعالم کرد دولتِ سرمایه زمینه آنقدر

کار فکری است که از کار یدی جدا شده است. پوالنتزاس همچنین در  [41]عیارِ

و  [42]انضباطی هایتکنیک ۀارتباط با خود مفهوم دولت از انگار

 -آناتومی»ه کرده است و بحث او را در خصوص فوکو استفاد [43]«هنجارسازیبه»

دنبال کرده است. همچنین  [46]اجتماع سیاسی [45]و بازآرایی [44]«سیاست

عنوان واکنشی های جدید اجتماعی بهپوالنتزاس با روایتِ فوکو در خصوص جنبش

پرداز بر وه هر دو نظریهعالبخش موافق بود. بههای انتظامعلیه رشد و گسترش تکنیک

)پوالنتزاس( و یا  [48]و غیرقانونی بودن [47]پیوندهای کارکردی میان قانونی بودن

اند )دولت، قدرت، ستیزی )فوکو( در دولت مدرن تأکید کردهقانون و قانون

 (1975؛ فوکو 288-272، 89-82؛ مراقبت و تنبیه: 86-84سوسیالیسم: 
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ها و یا مفاهیمی] را به عاریت زاس حتی زمانی که مستقیماً از فوکو [واژهاما پوالنت

در تفسیر  توانکند. این مطلب را میوتعدیل میها را جرحگیرد، معموالً آنمی

سازی هنجارو به مراقبت از او روایت ،«دانش» و «قدرت» میان یرابطه از پوالنتزاس 

هایی که مالحظه کرد. همگرای [49]جسمانیتو توصیف او از برساخته شدن سیاسی 

 [50]وتعدیلجرح -افزودن فرایند این بود، کرد پیدا بسط فوکو و میان کار پوالنتزاس 

بندی را ایجاد ها میان فوکو و پوالنتزاس نقاِط مفصلرا تسهیل کرده است. همگرایی

رهای فوکو، بدون در نغلطیدن به اند که به پوالنتزاس امکان دادند تا از کاکرده

 گرایی صرف، بهره بگیرد.التقاط

 شش همگرایی

ترین نقاط همگرایی [میان فوکو و پوالنتزاس] شش مورد هستند: نخست مهم

داشتند. هر  [51]سازیهای فردیای به ماهیت و سازوکاری دیرینهاینکه هر دو عالقه

هایی را که در و از طریق آن را رد و سازوکار [52]های آغازگردو وجود سوژه

اند. این شوند، مورد بررسی قرار دادههای کنشگر و شناسنده برساخته میسوژه

سیاسی تأثیر  -موضوع به خصوص در تحلیلِ متقدم پوالنتزاس از تولید حقوقی

طبقه با فرادِ بیعنوان روابطی میانِ ای روابط طبقاتی به )یا همان تجربه [53]انزوا

منافع خصوصی رقیب( و نقش منافع خصوصی در فراهم آوردن ماتریسی برای نزاع بر 

عمومی  -سر هژمونی سیاسی در چارچوبِ تعاریفِ رقیب از منافع عمومی یا ملی

آشکار است. این موضوع در توجه متأخر پوالنتزاس به نقش دولت در شکل دادن به 

هنجارسازی احتیاج به سازی و بهاِر فوکو بر روی فردیتپیکر فردی نیز آشکار است. ک

های فوکو توضیح و معرفی ندارد. در حقیقت خود پوالنتزاس اعتراف کرده که تحلیل

تأثیر »هنجارسازی و نقش دولت در شکل دادن جسمانیت نسبت به روایت او از از به

 (70: دولت، قدرت، سوسیالیسمبهتر بوده است. )« انزوا

را نسبت به قدرت  [54]ایکه پوالنتزاس و فوکو رویکرد رابطهدوم این ینکته

ها را بررسی کردند. این مسئله در اتخاذ کرده و پیوندهای میان قدرت و استراتژی

ارائه داده  [55]قدرت سیاسی و طبقات اجتماعیهایی که پوالنتزاس در کتاب تحلیل

در این کتاب قدرت را به عنوان ظرفیتِ تحققِ منافعِ است، آشکار است. پوالنتزاس 

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn49
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn50
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn51
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn52
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn53
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn54
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کند و خودِ منافع طبقاتی را در طبقاتی در یک موقعیتِ همایندی خاص بیان می

نماید. پوالنتزاس حتی ی متغیرِ اهداِف طبقاتیِ قابِل تحقق تعریف میچارچوب دامنه

توان از طریق یک نمیدر این کتاب به این نکته اشاره کرده است که منافع طبقاتی را 

از موقعیت کنشگران طبقاتی در ارتباط با روابط تولید استنتاج  [56]منطق پیشینی

های توانند در چارچوب تأثیر انزوا و استراتژیکرد: برعکس، منافع طبقاتی تنها می

کند که قدرت یک طبقاتی تثبیت شوند. پوالنتزاس همچنین بر این نکته تأکید می

طوری و یا ذات ثابت نیست که بتوان آن را به شکل صفر و یک تخصیص داد، به مقدار

ها یکدیگر را خنثی کنند. او در کارهای بعدی خود پیوندهای زیادی که سودها و زیان

کند، و های طبقاتی ترسیم میرا میان منافع طبقاتی، قدرت طبقاتی و استراتژی

دهد که بر اساس ، استداللی را بسط میمدولت، قدرت و سوسیالیسویژه در کتاب به

ای شود. دولت سوژهی اجتماعی در نظر گرفته میعنوان یک رابطهآن خودِ دولت به

آورد؛ همچنین نیست که قدرت را، با محروم کردن طبقات مختلف از آن، به دست می

طبقاتی مسلط  یاز قدرت که در اختیار یک سوژه [57]ایی ابزارگرایانهدولت ذخیره

-146است و فراتر از قدرت قرار گرفته باشد، نیست. )دولت، قدرت، سیوسیالیسم 

(. در عوض، دولت باید به عنوان تراکم مادی توازن نیروهای طبقاتی در یک نزاع 148

ای و فهم شود. لذا پوالنتزاس همواره با خط فکری فوکو که بر اساس آن قدرت رابطه

 .کرد تفسیر خاصی شکلبه را تفکر ۀاست موافق بود، ولی این شیو [58]همایندی

های سوم و چهارم [میان فوکو و پوالنتزاس] رخ در این زمینه است که همگرایی

پرداز بر این نکته تأکید دارند که قدرت همواره با مقاومت دهند. هر دو نظریهمی

ت، مقاومت هم هست و با هر جا قدرت اس»همبسته است. استدالل فوکو این بود که 

با  [59]ی آن، این مقاومت هیچگاه در یک رابطه بیرونیوجود این، و شاید در نتیجه

ی (. در این معنا، قدرت و مقاومت همبسته95)اراده به دانستن، « قدرت قرار ندارد

را بر  [60]کند و مقاومت نیز ضدِمقاومتهم هستند: قدرت همواره مقاومت تولید می

ی اجتماعی پیش هیچ طبقه»کند که انگیزد. به همین منوال، پوالنتزاس ادعا میمی

« در خود»ی اجتماعی از [قرار گرفتن در موقعیت] تقابلی در نزاع وجود ندارد: طبقه

در ارتباط با روابط تولید وجود ندارند که بعداً و در جای دیگر وارد نزاع شود )و به 

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn56
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn57
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn58
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn59
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؛ همچنین مقایسه 27)دولت، قدرت، سوسیالیسم « بدیل شود(ت« طبقه برای خود»

(. در این معنا، نزاع طبقاتی هرگز در موقعیت بیرونی نسبت 145، 141، 45کنید با 

 به روابط طبقاتی نیست: روابط طبقاتی و نزاع طبقاتی همبسته هستند.

ری مولد ی چهارم اینکه فوکو و پوالنتزاس در پرداختن به قدرت به عنوان امنکته

رأی بودند. فوکو تمامی توصیفات از کننده همو ایجابی و نه صرفاً سلبی و سرکوب

در نظر  [61]جویانهعنوان امری صرفاً سرکوبگر، سلبی و عیبقدرت که آن را به

کند گیرند، رد و در عوض بر کارکردهای مولد، هنجارساز و ایجابی آن تأکید میمی

، 48-41، 10-5؛ اراده به دانستن 306-296، 216-209، 28-23)مراقبت و تنبیه، 

( 140، 123-119، 108-102، 96-88؛ قدرت/دانش: 144، 136، 97، 82-89

 نظر در با پوالنتزاس نیز همین استدالل را مطرح کرده است. در حقیقت پوالنتزاس 

ی بر نقش ی طبقاتی، به روشنعنوان عامل انسجام اجتماعی در جامعهبه دولت گرفتن

ها بر ویژگی لنینیست -پوشی از اصرار معمول مارکسیستمولد دولت به قیمت چشم

( 292: 1917)لنین، « پیکری از مردان مسلح، زندان و غیره»عنوان سرکوبگر آن به

تری نسبت به نقِش ایجابِی دولت در تأکید است. پوالنتزاس همچنین توجه بیش

هی امتیازهای مادی، یکپارچه کردن بلوک قدرت، دبازتولید روابط تولیدی، سازمان

به روابط غیرطبقاتی، تولید دانش، شکل دادن به ماتریس  [62]اعطای ربطِ طبقاتی

 داری و غیره، توجه بیشتری کرده است.جوامع سرمایه [63]زمانی -فضایی

ا در کاال ادغام های لیبرال و مارکسیستی از قدرت که آن ری روایتفوکو نیز همه

داند، کنار گذاشته است. به همین منوال، کند و یا همواره تابع الزامات اقتصادی میمی

مند بود. ی طبقاتی عالقهپوالنتزاس همواره نسبت به نقش دولت در تثبیت سلطه

های برخی از مارکسیست [64]یگرایانهمشخصاً پوالنتزاس آنچه که وی رویکرد تبادل

کردند( تلقی ی تبادل کاال استنتاج میالیایی )که دولت را از کارکردهایش در حوزهایت

که  [65]«ایمنطقِ سرمایه»کرد، مورد نقد قرار داده بود؛ او بعدها از رویکردهای می

طور خالصه، کنند، انتقاد کرد. بهبر کارکردی بودن اقتصادی دولت تأکید می

های های فوکو از تکنیکنکه مستقیماً تحت تأثیر تحلیلپوالنتزاس حتی پیش از آ

های ترین اشتباهاتی که فوکو مدعی بود در سایر تحلیلقدرت قرار گیرد، از جدی

 قدرت کشف کرده است، اجتناب کرد.

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn61
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn62
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn63
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn64
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn65
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همگرایی پنجم میان فوکو و پوالنتزاس به روابط نزدیک میان قدرت و دانش 

فکری به بازتولید  -بود که تقسیم کار یدی ارتباط دارد. استدالل پوالنتزاس این

کند. در حقیقت، پوالنتزاس این ی سیاسی و ایدئولوژیک طبقاتی کمک میسلطه

از پیوند روابط سیاسی و ایدئولوژیک با  [66]عنوان بیان تجمیع شدهتقسیم را به

این تقسیم  (.240، 233داری معاصر: کند. )طبقات در سرمایهروابط تولید تفسیر می

های ارتباط دارد و طبقات کارگر )و الیه« مخفی و مرموز بودن دانش»کار مستقیماً به 

گذارد. بورژوازیی جدید( را از مراکز قدرت بورژوایی کنار میی خردهپرولتری شده

(. 323-322، 274، 255، 249، 237، 180، 31داری معاصر: )طبقات در سرمایه

ن نکته اشاره کرده است که تحقیقاتِ بنیادین، فناوری، پوالنتزاس همچنین به ای

دهی بوروکراتیک همواره مستقیماً با ایدئولوژی مسلط درهم تنیده مدیریت و سازمان

کند که این پیوند نزدیک شامل کردارهای مادی هستند و این نکته را اضافه می

داری معاصر: ایهشود )طبقات در سرمها نیز میی ایدئولوژیک و ایدهمشخصِ سلطه

(. به همین منوال فوکو صراحتاً پیوندِ میانِ دانش و 258، 255، 240، 236، 181

 شمارش مورد بحث قرار داده است.های بیها و مصاحبهقدرت را در کتاب

هایی که با ، نزاع[67]«های خُردشورش»سرانجام پوالنتزاس و فوکو هر دو به 

عالقه داشتند. سقوط و یا  [68]های عادیهای انسانجنبش دولت فاصله دارند، و نیز

ها ی پوالنتزاس به این جنبشهای نظامی در اروپای جنوبی عالقهفروپاشی دیکتاتوری

های سازوبرگ دولتی )مشخصاً پلیس، ی بخشرا برانگیخت و سیاسی شدن فزاینده

ی ها را تشدید نمود. عالقهنبشمجریان قانون و قضات( در فرانسه عالقه او به این ج

های اعتراضی خارج از محل کار بعد از تری به تکثیر جنبششکل مستقیمفوکو به

آزادی  [69]مرتبط است؛ فوکو مشخصاً در جنبش اصالح زندان، 1968حوادث می 

بر الوهفعال بود. ع [70]کاویگرایان و جنبش ضدِ روانزنان، نزاع برای حقوق همجنس

کند که این، اگرچه پوالنتزاس از فوکو به دلیل پافشاری بر این موضوع انتقاد می

توانند موفق باشند که پراکنده و ناهماهنگ باشند، اما های خُرد تنها زمانی میشورش

خودِ فوکو نهایتاً این نکته را پذیرفت که الزم است اشکالِ مختلفِ مقاومت توسط 

دهی، تقویت و یا دگرگون مجددًا سازمان [71]تغییر اجتماعی های سراسریاستراتژی

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn66
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn67
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn68
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn69
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn70
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn71
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؛ قدرت، حقیقت، 203، 159؛ قدرت/دانش: 96شوند. )اراده به دانستن: 

( به این شکل، هم فوکو و هم پوالنتزاس بر نیاز به 60، 1970: [72]استراتژی

اجتماعی تأکید های جدید های پیچیده ولی منسجم در قبال جنبشاستراتژی

 اند.کرده

 شش انتقاد از فوکو

ها بدان معنا نیست که پوالنتزاس و فوکو با یکدیگر توافق کامل این همگرایی

( 3داشتند. در حقیقت، فوکو هیچ ارجاع مستقیمی به کارهای پوالنتزاس نداده است )

وکو دارد. در آمیزی نسبت به رویکرد فو پوالنتزاس نیز مسلمًا دیدگاه مثبت ولی ابهام

گاه و چندین مطلب بیوحقیقت، پوالنتزاس رویکرد فوکو را در اظهارنظرهای گاه

مفصل مورد نقد قرار داده است. این مسئله مشخصاً در نقدهای پوالنتزاس نسبت به 

ها اشاره کردم، آشکار های مواضع آنهایی که من به همگراییفوکو دقیقًا در حوزه

ای از انقادهای پوالنتزاس [به فوکو]، که بر اساس زیر، خالصه هایاست. در پاراگراف

های مورد اشاره تنظم شده است، ارائه خواهم کرد. این به معنای کنار همگرایی

ی انتقاداتش و نیز کنار گذاشتن ی پوالنتزاس در ارائهگذاشتن نظم از هم گسیخته

 دنبال مطالبم، ۀی برای ارائهای ایجابی خودِ فوکوست. ولی اتخاذ چنین ترتیبنوشته

 .کرد خواهد ترآسان را بعدی هایاستدالل کردنِ

کردن فُرم دولتِ مدرن به نقش که پوالنتزاس از فوکو به دلیل مرتبطنخست آن

شود، انتقاد سازی پیکر اجتماعی و سیاسی که قدرت بر آن اِعمال میآن در فردی

های واقعی ن معناست که فوکو به بنیانکند. بنابر استدالل پوالنتزاس، این بدامی

ها اعتنا بوده است. این بنیانداری و نزاع طبقاتی بیدولت در مناسبات تولید سرمایه

 (75اند. )دولت، قدرت، سوسیالیسم: عنصر اصلی روایت پوالنتزاس را شکل داده

ی های مهمی [میان پوالنتزاس و فوکو] در خصوص مسئلهی دوم آنکه تفاوتنکته

قدرت وجود دارد. پوالنتزاس از فوکو به دلیل این استدالل که قدرت هیج بنیانی فراتر 

های اِعمال آن تشکیل شده است، انتقاد از خود رابطه قدرت ندارد و لذا صرفاً از شیوه

کرده است. او همچنین از فوکو و پیروان او به دلیل تأکید بر پراکندگی قدرت به 

کند. شدن و تراکم آن در و از طریق دولت انتقاد مینپوشی از مدّوقیمت چشم

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn72
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ی ی طبقاتی را در ذات رابطهتوان سلطهپوالنتزاس بر این نکته تأکید دارد که نمی

قدرت، به معنای دقیق کلمه، تلقی کرد. مشخصاً استدالل او این است که قدرتْ 

ها و در سازوکار های آشکاری در استثمار اقتصادی، در موقعیت طبقات مختلفبنیان

های گوناگون قدرت بیرون از دولت و در خودِ نظام دولت دارد. بنابر نظر سازوبرگ

ی ی نخست به واسطهپوالنتزاس، این بدان معناست که قدرتِ طبقاتی در وهله

های متضادی که طبقات مختلف در تقسیم کار اجتماعی به خود اختصاص موقعیت

های مختلف بر این، قدرت طبقاتی به واسطه فُرم وهشود. عالاند، متعین میداده

های مختلف نزاع طبقاتی، شان در میدانهای متفاوتشان و استراتژیسازماندهی

 قدرت ؛ مقایسه کنید با 147، 44گردد )دولت، قدرت، سوسیالیسم: متعین می

 (107-105، 95اجتماعی :  طبقات و سیاسی

تزاس این است که تحلیل فوکو، نقش ممتازی به ی سوم اینکه استدالل پوالننکته

های شود و مقاومت به واکنشدهد. قدرت ذاتی و مطلق میقدرت در برابر مقاومت می

  کند. این مسئله به معنای آن است که فوکوثانویه نسبت به قدرت تقلیل پیدا می

و مقاومت را به در برابر قدرت را تبیین کند. در بهترین حالت، فوک اومتمق نبود قادر

گیرد که تالش در نظر می [73]عنوان محصول روح مقاومت طبیعی، ازلی و پلبین

استراتژی  [74]«مردم»ی روابط قدرت بگریزد ولی همواره زمانی که کند از همهمی

شود. پوالنتزاس کنند، مجدداً درون روابط قدرت جذب میمشخص قدرت را اتخاذ می

های قدرت های قدرت از سازوکارکند که محدودیتبر این نکته تأکید می در مقابل

های طبقات تحت سلطه را درون ها همواره نزاعناپذیر هستند زیرا این سازوکارتفکیک

ها را جذب کرده و یا سازند، بدون اینکه لزومًا آنکنند و متراکم میخود ادغام می

نتزاس مستمراً استدالل کرده است که نزاع کاماًل یکپارچه سازند. در حقیقت پوال

های قدرت اولویت دارد )دولت، قدرت، سوسیالیسم : ها و سازوبرگطبقاتی بر نهاد

149-152.) 

ی چهارم اینکه پوالنتزاس مدعی بود فوکو در اهمیت کلی و نقش ایجابی نکته

قیقت، فوکو با در دولت مدرن اغراق کرده است. در ح [75]های انضباطیتکنیک

های انضباطی به عنوان یک نیروی ایجابی و مولد تکنیک [76]تأکید بر نقشِ نوظهور

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn73
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn74
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn75
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn76
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قانونی و  -های پلیسیدر تضمین حصول تبعیت، به اهمیت مداوم خشونت، شبکه

ی سرکوبگر و عالوه فوکو تنها بر جنبهتوجه بوده است. بهطور کل قانون بیبه

ی ایجابی و مولدِ قدرت انضباطی )دولتی( تأکید کرده است و جنبهی قانون بازدارنده

(. در مقابل، پوالنتزاس استدالل 83، 79-77، 31، 30)دولت، قدرت سوسیالیسم: 

های سلبی و ایجابی دارند. هر دو نظام در کند که دولت و قانون هر دو جنبهمی

نیز به شکل فعاالنه در دهی سرکوب و اقدامات پلیسی دخیل هستند و هر دو سازمان

ها حضور دارند. مشخصاً، فوکو تعریف روابط اجتماعی و به دست آوردن حمایت توده

مند کردن اِعمال در منسجم و نظام [77]های ایجابی قانون اجرایی و تأسیسیبه نقش

تر قانون در فراهم آوردن چهارچوبی شده و نقش کلیدهیخشونت عمومی و سازمان

توجه بوده است. همچنین، آمیز و توافقی، بیای مسالمتتعقیب منافع به شیوه برای

طور از طریق سرکوب چه [78]فوکو با تأکید بر این موضوع که هنجارسازی انضباطی

های ای از سازوکارکند، به نقشِ غیرمستقیمی که زور در حفظ شبکهدرونی عمل می

کند، توجه نکرده است. فوکو همچنین اهمیت مستمر انضباطی و ایدئولوژیک بازی می

کم گرفته است )دولت، قدرت، خشونت عریان در کردارهای دولت را دست

ی خود فوکو را به این نقطه رساند که بر ( این مسئله به نوبه81، 79سوسیالیسم: 

های مدرن بیش از حد تأکید کند )دولت، های فئودالی و دولتگسست میان دولت

 (188-186، سوسیالیسم: قدرت

ی پنجم اینکه پوالنتزاس معتقد است که نباید بر اهمیت پیوند میان قدرت و نکته

دانش بیش از حد تأکید کرد. به باور پوالنتزاس این مسئله [یعنی پیوند میان دانش و 

ی ایدئولوژی را تکمیل و تقویت کرده و از قدرت] صرفاً اَشکال بنیادین و خودانگیخته

ی تولید و تقسیم کار اجتماعی به نظام دولت و یا کردارهای دارانهبط سرمایهروا

(. به طور خاص پوالنتزاس، در 66کند )دولت، قدرت، سوسیالیسم: سیاسی تراوش می

 است داده یدی –تری به نقش عمومی تقسیم کار ذهنی مقایسه با فوکو، اهمیت بیش

 (.سوسیالیسم قدرت، دولت، به کنید رجوع)

نهایتاً پوالنتزاس منتقد رویکرد فوکو به استراتژی سیاسی بود. فوکو زمانی بر این 

های خُرد تنها در صورتی موفق خواهند شد که نکته تأکید کرده بود که شورش

شان را بر شان از ادغام شدن درون دولت سرباز زدند و در عوض همتحامیان
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های ت، [بنابر باور فوکو] جنبشسرنگونی دولت از بیرون متمرکز کنند. در حقیق

های سیاسی سازی توسط سازمانها به منظور هماهنگجدید اجتماعی باید تالش

فراگیر )ماند احزاب سیاسی( را کنار بگذارند زیرا این مسئله به جذب شدن مجدد 

ها در درون نظام دولت منجر خواهد شد. برای پوالنتزاس ضروری بود که آن

ماعی و نزاع برای دموکراسی مستقیم با تغییرات رادیکال در های جدید اجتجنبش

نظام دولت ترکیب شوند. پوالنتزاس مدعی بود که غیرممکن  [79]نهادهای نمایندگی

های عمومی الزامًا بر روی است که خود را بیرون از قدرت )دولت( قرار داد زیرا نزاع

ا به شکل فیزیکی از مشارکت )سیاسی( ههای قدرت(، حتی اگر تودهدولت )و سازوکار

-کنار گذاشته شوند، مؤثر خواهد بود. پوالنتزاس مدعی است استراتژی غیبت

کند. هموار می [81]شدهگرایی تقویتراحتی مسیر را برای دولتبه [80]گرایی

ه های قدرت ببنابراین استراتژی مرجح پوالنتزاس شامل مشارکت درون سازوکار

ها و تنقضات آن است. این استراتژی لزوماً به جذب کامل [درون منظور تشدید نزاع

شود؛ زیرا این موضوع که سازوکار قدرت] و یا از دست دادن استقالل منتهی نمی

های های قدرت یکپارچه شوند یا نه، به استراتژیسلطه درون سازوکارطبقات تحت

دارد و صرفًا از اینکه از استراتژی مشارکت  کنند، بستگیها اتخاذ میخاصی که آن

شکلی طراحی شده باشند های خاص بهشود. اگر استراتژیکنند منتج نمیپیروی می

های قدرت طور کامل درون سازوکارها هرگز بهها را حفظ کنند، تودهکه استقالل توده

ها همچنین ه تودهیکپارچه نخواهند شد. اما پوالنتزاس این نکته را نیز افزوده است ک

ها باید دموکراسی مستقیمِ های خود را با فاصله از دولت دنبال کنند. آنباید نزاع

را ایجاد کنند. به این  [82]های خودمدیریتیهای عادی را بسط دهند و شبکهنانسا

سوی توانند بنیانی را برای انتقال دموکراتیک بهها میشیوه است که مقاومت

 (.153یسم: سوسیال قدرت، دولت،) آوردند فراهم یسم دموکراتیک سوسیال

 های پنهانبرخی توازی

های پنهان میان کارهای پوالنتزاس و فوکو توانیم توجه خود را به توازیاکنون می

تر هستند که پوالنتزاس تر و با اهمیترو جالبها دقیقاً از اینمعطوف کنیم. این توازی
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های زیر شناسایی توان در حوزهها را میارهای فوکو بود. این توازیمنتقد بسیاری از ک

ها بر قدرت و دولت؛ تأکید آن [83]کرد: اصرار فوکو و پوالنتزاس بر حضور فراگیر

ی تولید؛ ماندگاری دولت در شیوهماندگاری قدرت در روابط اجتماعی و دروندرون

در [85]در چارچوب منبع بدوی مقاومت [84]ها نسبت به روابط درزمانیرویکرد آن

پوالنتزاس و  های طبقاتی؛ و نهایتًا ناتوانیو یا غریزه [86]های پلبینیقالب ویژگی

« سطح خُرد و کالنِ»عنوان ها بهقبول میان آنچه آنی روایتی قابلفوکو در ارائه

 اند.قدرت قلمداد کرده

 حضور فراگیر قدرت و /یا دولت

ی روابط اجتماعی متجلی است. او بر این نکته تأکید به باور فوکو قدرت در همه

روابط قدرت در موقعیت بیرونی نسبت با سایر انواع روابط )فرایندهای »کند که می

«. ها متجلی استآناقتصادی، روابط دانش، روابط جنسی( قرار ندارد بلکه در 

قدرت همواره »ل کرده است که ( در جای دیگر او استدال94: دانش/قدرت)

ای برای افرادی که حاشیه»از آن قرار ندارد و هیچ « بیرون»و فرد هیچگاه « اینجاست

(. 141)قدرت/دانش: « از نظام جدا شوند تا در آن حرکت کنند، وجود ندارد

ی روابط اجتماعی، روابط قدرت هستند؛ او پوالنتزاس نیز استدالل کرده است که همه

ی میان دولت را در بررسی رابطه [87]«بودگینگارانه از بیرونیتصویر موضع» قاطعانه

، 44، 39-35، 27-26، 17ها رد کرده است )دولت، قدرت، سوسیالیسم: و سایر میدان

وجود] دولت »[تر آنکه پوالنتزاس مدعی است زمانی که (. مهم167، 146-148

ی اجتماعی )دانش، قدرت، زبان و یا توان هیچ پدیدهشود، نمیپذیرفته می

داشته باشد؛  [89]( را تصور کرد که حیات ابتدایی و یا پیشاسیاسی[88]نوشتار

روی  [90]های اجتماعی همواره در ارتباط با دولت و شکاف طبقاتیی پدیدههمه

در درون چارچوب  طور خالصه، دولت(. به39)دولت، قدرت، سوسیالیسم: « دهندمی

 شده است. [91]ی روابط اجتماعی حکجوامع طبقاتی، در همه

 [92]ی تولیدنمودار و شیوه
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ی این توازی در اهمیتی نمایان است که فوکو و پوالنتزاس برای اتحاد پنهانی همه

ت ی برتری و تفوق نوع خاصی از قدرای قائل هستند که به واسطهروابط اجتماعی

ی ی تولیدِ مسلط در همهحاصل شده است. برای پوالنتزاس ماتریسِ ساختاری شیوه

ی دولت است که در روابط اجتماعی حضور دارد. همچنین این مسئولیت ویژه

ها ربط مناسب طبقاتی مختلفِ قدرت، نیروگذاری کند و به آن [93]هایمیدان

استفاده کرده است. این « ل و یا نمودارشک»تخصیص دهد. در مقابل، فوکو از مفهوم 

ی مشخصی از های خاص قدرت و شیوهآوریمفهوم به تقریر متمایزی از قدرت، فن

ی قرون وسطایی ی سیاسی اشاره دارد. لذا فوکو تقریر نظام پادشاهی از جامعهسلطه

آلش نمودار سازوکار قدرت که به فُرم اید»به عنوان « سراسربین»را با نظام زندان 

 از باید و تواندمی که سیاسی آوریفن از پیکری یعنی …فروکاسته شده است 

 فوکو استدالل(. 205: مراقبت و تنبیه) سنجدمی ،«شود جدا خاص کاربست هرگونه

 شکل لذا است، شده گسترده اجتماعی پیکر کل در سراسربین یشیوه که است این

ها و هر فضای ها، مدارس، سربازخانهگاهرکا ها،بیمارستان مورد در توانمی را زندان

آناتومی »کار برد. به این شیوه، نمودار سراسربین به اصل کلی یک اجتماعی به

بلکه  [94]شود که هدف و غایت آن نه روابط حاکمیتیجدید تبدیل می« سیاسی

 (.223، 216-521؛ مقایسه کنید با 208است )مراقبت و تنبیه:  [95]روابط انضباطی

 دارد تأکید میکروقدرت ۀدر این معنا، هرچند فوکو بر چندگانگی روابط پراکند

 این. هستند قدرت مشابه هایتکنیک و ابزار نیروها، شامل روابط این است معتقد ولی

 پوالنتزاس ادعای معضل به شبیه که است آورده وجود به فوکو برای را مشکلی مسئله

وابط تولید است. پوالنتزاس با این خطر مواجه است که هر ر بودن فراگیر خصوص در

های مختلف رابطه اجتماعی ی طبقاتی فروبکاهد: میدانرابطه اجتماعی را به رابطه

ی تولید از دست خواهند خود را با قرار گرفتن در ذیل مفهوم شیوه [96]بودگیخاص

بودگی روابط مختلف اجتماعی را اصداد. در مورد فوکو، خطر در این قرار دارد که خ

های مشابه قدرت، از میان ببرد. لذا در حالی که ی استفاده از تکنیکبه واسطه

گیرد، داری در نظر میی روابط اجتماعی را به عنوان روابط سرمایهپوالنتزاس همه

حظاتی داری در فرایند کار( را به لداری )برای مثال روابط سرمایهفوکو روابط سرمایه
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 [97]دهد )در خصوص رویکرد فوکو رجوع کنید به اِوالداز روابط انضباطی تقلیل می

1975 :1240-1246) 

های آوریمارک پُستر این نکته را مطرح کرده که تأکید فوکو بر فراگیر بودن فن

های آوریقدرت یک انحراف [از خط مشی او] است. زیرا تأکید او بر فراگیر بودن فن

گرایانه و اصرار بر این مسئله که قدرت و قدرت با امتناع او از اتخاذ دیدگاه کل

( اما فوکو به 104: 1984های انضباطی پراکنده هستند، تطابق ندارد. )فوکو تکنیک

دلیل رویکردش نسبت به قدرت و نظم اجتماعی الجرم به چنین انحرافی [از گرایش 

آید نگاه کنید(. رویکرد پوالنتزاس به پی میکلی خود] تن داده است )به آنچه در 

را ایجاد کرده است. این  [98]های مشابه و مکملیهای اجتماعی، انحراففرماسیون

ی فهم فوکو و پوالنتزاس از مبارزه نمایان است. فوکو استدالل کرده مسئله در شیوه

درت، گروه نخبگان و یا ها حمله به این یا آن نهاد قهدف اصلی این مبارزه»است که 

(. 212: 1982)فوکو : « طبقه نیست بلکه حمله به یک تکنیک و یا فُرم قدرت است

ی ها در نهایت مبارزهپوالنتزاس نیز این استدالل را مطرح کرده است که مبارزه

طبقاتی هستند زیرا ریشه در تقسیم کار اجتماعی دارند و به دنبال تغییر تقسیم کار 

داریِِِ سرمایه روابطِند )دولت، قدرت، سوسیالیسم( لذا، در حالی که اجتماعی هست

قدرت است که  آوریفنی ارجاع اصلی پوالنتزاس هستند، برای فوکو تولید نقطه

ی مفهوم نمودار های اوست. )برای بحث مفصل دربارهی ارجاع مشترکِ تحلیلنقطه

 (.1975فوکو، رجوع کنید به دلوز، 

 ی طبقاتیغریزهی پلبین و روحیه

های فوکو و پوالنتزاس در خصوص قدرت و مقاومت توازی دیگری نیز میان روایت

چیزی درون پیکر »وجود دارد. فوکو، در تالش برای تبیین مقاومت، مجبور شد به 

-ها و خودِ افراد که به یک معنا از روابط قدرت میاجتماعی، طبقات، گروه

 یجنبه یا ویژگی یک …[100]، یک تخلیه[99]وارونه انرژی یک…گریزند

اراده به همین منوال، فوکو در ( رجوع کند. به 138: قدرت/دانش« )[101]پلبین
طور شان، و بهبودگیها و لذایذ، در خاص، مقاومت را در تجلیل صرف از بدندانستن

 و قدرت میان را ایرابطه ات کندمی استوار ها و دانش تاریخی تر در تبارشناسیکلی
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: [104]و گیلِن [103]فراهم آورد )مقایسه کنید با لِمِرت [102]منقادشده دانش

برای تبیین مقاومت بر  های این چنینی(. پوالنتزاس نسبت به تالش91، 89: 1982

امر مطلق و خارجی  که به عنوان یک ذات، یک [105]ی سرپیچیاساس روحیه

شود، بدبین بود )دولت، ی خاص قدرت در نظر گرفته مینسبت به هرگونه رابطه

را بر تناقض و  [106]داد مقاومت طبقاتی( او ترجیح می150قدرت، سوسیالیسم:

های میان طبقات استعمارگر و طبقات استعمارشده، طبقات ستمگر و طبقات تخاصم

، 148، 45-44، 36،38، 27)دولت، قدرت، سوسیالیسم:  تحت ستم استوار کند

کند منشأ چنین مقاومت طبقاتی را توضیح (. اما زمانی که پوالنتزاس سعی می174

 تر از پاسخ فوکو نیست.بخشدهد، پاسخ او عمالً رضایت

تواند طبقات تحت استیال را آلوده پوالنتزاس مدعی است که ایدئولوژی مسلط می

شان تطابق هایی اتخاذ کنند که با منافع طبقاتیها موقعیتکه آن طوریکند، به

ی کارگر ممکن نداشته باشد. معنای این مسئله ممکن است این باشد که حتی طبقه

ی بورژوایی مستحیل شود. با وجود این، ی سلطهاست برای همیشه در شبکه

ورژوایی، همواره آنچه رغم تأثیرات ایدئولوژی بحتی به»کند که پوالنتزاس ادعا می

ی کارگر رخنه یاد کرده است، در طبقه« ی طبقاتیغریزه»لنین از آن با عنوان 

(. 276، 31، 17-16؛ مقایسه کنید 288داری معاصر: )طبقات در سرمایه« کندمی

در اصل مفهومی توصیفی بود. پوالنتزاس تالش « ی طبقاتیغریزه»برای لنین مفهوم 

در  [107]یافتهطور ساختاری تعینعنوان بازگشتِ مستمرِ تقابلِ بهکرد در آنچه او به

کند، بنیانی کردارهای طبقاتی در برابرِ استثمار در کارخانه و تولید مادی توصیف می

، 16داری معاصر: تر برای غرائزِ طبقاتی ایجاد نماید )طبقات در سرمایهمستحکم

-االش پوالنتزاس مجدداً استدالل قدیمی و بیآید که این تنظر می(. اما به288

گرایانه و اقتصادمحور را احیا کرده است به این معنا که [در این ی غایتعتبارشده

وجود دارد و یا به نفع « طبقه برای خود»به سوی  [108]ها] گرایشیاستدالل

ر طبیعی در برابر طوها بهشود که در آن انسانای استدالل میشناسی فلسفیانسان

های فوکو هایی با دیدگاهدهند. چنین استداللاستثمار و ستم واکنش نشان می

 (4ی پلبین خیلی تفاوت ندارد. )ی روحیهدرباره
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اما پوالنتزاس در جای دیگر بر نقش ایدئولوژی در متعین ساختن حتی 

کند که ل میطبقات تحت سلطه تأکید دارد و استدال هایشورش« ترینخودانگیخته»

ی زیسته از تجربه [109]خیالی -ی اجتماعیعنوان یک رابطهایدئولوژی به

« ی طبقاتیغریزه»تشخیص است. این بدان معناست که در نظر گرفتن یک غیرقابل

ی خاص طبقاتی در موقعیت بیرونی قرار دارد، ذاتی و مطلق که نسبت به هر رابطه

تواند خارج از ایدئولوژی باشد و لذا همواره هرگز نمی نادرست است. زیرا مقاومت

در »رسد که پوالنتزاس زمانی که گفت و نسبی است. به نظر می [110]مشروط

 – مارکسیست ایدئولوژی از که ،«طبقاتی ۀغریز»ی ظهور فاشیسم، این زمینه

 است شده ودرورر بورژواییخرده ایدئولوژی خاص اشکال با و گشته منفصل لنینیستی

، و کیش [112]گرایی، خودانگیخته[111]آنارشیستی سندیکالیسم یعنی)

( تحت تأثیر اَشکال خاص ایدئولوژی بورژوایی با شکست مواجه شده [113]خشونت

(، به این مسئله [یعنی مشروط و نسبی بودن 146: 1970)پوالنتزاس، « است

غریزه »میزانی که پوالنتزاس از مفهوم طور خالصه، بهه است. بهمقاومت] اذعان کرد

برای توضیح « روحیه پلبین»رود، که از متوسل شدن فوکو به فراتر می« طبقاتی

مقاومت چندان تفاوتی ندارد، او ناگزیر است به موقعیتی بودن، نسبی بودن و متغیر 

اند توضیح منسجمی از ظهور و یا توبودن نزاع طبقاتی اعتراف کند. لذا پوالنتزاس نمی

 را پوالنتزاس موضوع این. دهد ارائه پرولتاریایی انقالب یک در مقاومت ی اوج نقطه

های خاص طبقاتی ارائه دهد و لذا به زهمبار از تاریخی توضیحات تا کندمی مجبور

از  ی فوکویی متمایل شود. این مسئله در روایت پوالنتزاسیسوی رویکرد تبارشناسانه

های غیرطبقاتی آشکارتر است، زیرا او حتی یک های جدید اجتماعی و مبارزهجنبش

را برای مقاومت در خصوص اَشکال غیرطبقاتی سرکوب ارائه نکرده « غریزی»تبیین 

 است.

 [114] تنوع خُرد و ِالزام کالن

ن خالء میان ها به منظور پُر کردتشابه چهارم [میان پوالنتزاس و فوکو] به تالش

تنوع در سطح خُرد و اتحاِد نسبی در سطح کالنِ روابط اجتماعی مربوط است. تمایزِ 

ی تجسدیافته در روابط شناسانهمیان سطح خُرد و کالنْ شامل تفاوتِ مطلقِ هستی

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn109
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn110
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn111
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn112
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn113
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn114
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ای نظری است که ارجاعش به مقیاس [خرد و یا کالن] شود بلکه سازهاجتماعی نمی

پوالنتزاس و فوکو تمایز بنیادین مشابهی اتخاذ کردند و سطح همواره نسبی است. اما 

های نهادی مشخص قدرت و سَطح کالن را با جوامع مجزا خُرد را در چارچوب میدان

اند. این تمایز، ملت تطابق دارد، در نظر گرفته -از هم که مرزهایشان با مرزهای دولت

همراه دارد؛ اما اکنون این به طور که در ادامه خواهیم دید، مشکالت فراوانیهمان

 گونه به کار بردند.مسئله را بررسی خواهیم کرد که فوکو و پوالنتزاس این تمایز را چه

های مشخص آوریهای خُرد و پراکنده و فنی شروع فوکو کثرت قدرتنقطه

های آوریهای فنهای پیشینی نسبت به یکپارچگیقدرت است. او نسبت به قضاوت

ی فراگیر و آغازین هشدار داده است؛ فوکو مشخصاً منتقد ضعیت سلطهقدرت در و

ی مرکزی، مانند دولت، یکپارچگی توان از طریق یک لحظهاین دیدگاه بود که می

ی های قدرت را حاصل کرد. پوالنتزاس مسلماً کار خود را از وضعیت سلطهآوریفن

ی طبقاتی. ی و مبارزهفراگیر و آغازین شروع کرده است: تقسیم کار اجتماع

ی قدرت های ثانویهبراین، هر چند او وجود روابط غیرطبقاتی را به عنوان میدانعالوه

ها با و مقاومت به رسمیت شناخته است ولی همواره بر این نکته تأکید دارد که آن

شوند. در اینجا دولت نقش کلیدی برای پوالنتزاس بازی بندی مینزاع طبقاتی مفصل

دهد و میدان اصلی های اجتماعی ربط طبقاتی مید، زیرا دولت به سایر حوزهکنمی

برای اعمال قدرت نیز هست. لذا قدرت سیاسی هم در مبارزات طبقاتی و هم در 

مبارزات غیرطبقاتی اهمیت بنیادی دارد. لذا، به باور پوالنتزاس، تنها در صورت 

رت را نیز به شکل اساسی اصالح های قدتوان سایر میداندگرگونی قدرت سیاسی می

(. در این معنا پوالنتزاس از سطح کالن آغاز 44کرد )دولت، قدرت، سوسیالیسم: 

یابی به گیرد و به دولت نقش مرکزی در دستکند، یکپارچگی آن را مفروض میمی

های فوکو قرار دارد. هدهد. تمامی این موارد در تضاد آشکار با دیدگااین یکپارچگی می

کنم، چنین بدیهی به نظر تر بررسی میلی این تضاد زمانی که استدالهایشان را بیشو

 رسد.نمی

ها، و های متمایز قدرت، شبکهای از مدارعنوان مجموعهپوالنتزاس دولت را به

های خُرد ی چندگانه و متنوعی از سیاستگیرد که مجموعههایی در نظر میسازوبرگ



 یصفر ریام ی/ ترجمه سوپیباب ج 562 

یقت پوالنتزاس با توصیف بازتولید تضادهای طبقاتی درون کنند. در حقرا تعقیب می

آن،  [115]های مختلف گزینشگری ساختاریهای دولت و ترسیم سازوکارسازوبرگ

های دولت ی سیاستانگیز و ماهیت آشفتهمستمراً توجهات را به عدمِ انسجام شگفت

قایسه کنید با ، م229، 136-135کند. )دولت، قدرت، سوسیالیسم: جلب می

رسد این مینظر ( به84، 50-49ها: ؛ بحران دیکتاتوری330-329: 1970پوالنتزاس 

میکروفیزیک »دیدگاه پوالنتزاس ادعای فوکو را مبنی بر اینکه قدرت باید بر اساس 

دهد. ی طبقاتی مطالعه شود، مورد تأیید قرار میو نه یک اصل کلی سلطه« قدرت

ی ی سلطهع پوالنتزاس این مسئله را که آیا واقعًا ساختار دوگانهنوبه خود، این موضبه

 کند.طبقاتی در درون دولت حک شده است، با پرسش مواجه می

گونه چنین تنوعی در کند این نکته را تشریح کند که چهاما پوالنتزاس تالش می

است که دولت حل او در این انجامد. راهی بورژوایی میسطح خُرد به الزام کالن سلطه

 به این شکل در نظر گرفته شود:

 از ایمجموعه که…های قدرت متقاطع یک میدان استراتژیک و فرایند شبکه

 آشکار و صریح کامالً  دولت در شدنشانحک محدودِ سطحِ در که هاییتاکتیک

 هم با و کرده پیدا تالقی یکدیگر با هاتاکتیک این. است کرده گذر آن میان از هستند،

 کنندمی پیدا] دولت های[ سازوبرگ از یکی در را خود اهداف هانآ ؛هستند تقابل رد

، [116]شوند و نهایتًا آن مسیر کلی نیروهای دیگر دور زده میوسط سازوبرگت یا و

نماید. کند، ترسیم میهای درون دولت گذر می[یا همان] سیاست دولت را، که از نزاع

 (136وسیالیسم: )دولت، قدرت، س

این مسیر عمومی نیرو به طور خودکار از منطق نهادی نظام دولت آشکار 

ی منسجم تقریر شده در آمیز یک پروژهی کاربست موقیتشود؛ همچنین نتیجهنمی

( 136، 33شده نیز نیست. )دولت، قدرت، سوسیالیسم: شناختهرأس دولت و از پیش

هایی که برای بازتولید ها و تاکتیکستراتژیدر حقیقت هرچند ممکن است که دولت ا

ترین شکل علنی به بحث بگذارد، ولی اغلب مناسبی طبقاتی الزم است را بهسلطه

هایی که با یکدیگر و به واسطه تصادم تاکتیک [117]بعد از وقوع حادثهاستراتژی تنها 

(. در این 137-135، 33شود )دولت، قدرت، سوسیالیسم: در تضاد هستند، ظاهر می

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn115
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn116
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn117
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ای که از تعامل میان ساختار نهادی عنوان مجموعهمعنا باید مسیر کلی نیرو را به

 .گرفت نظر در شود،می نتیجه های خاص ها و تاکتیکدولت و برخورد استراتژی

روی آورده است که سیاست دولت را بر  [118]لذا پوالنتزاس به علیت استراتژیک

کند. ی حسابگر، تبیین میند حسابگری استراتژیک، البته بدون یک سوژهاساس فرای

مسلماً بر اساس حسابگری استراتژیک قابل رمزگشایی »زیرا خط کلی سیاست دولت 

های خُرد آشکار و ها و سیاستآمیز تاکتیکی هماهنگی نزاعولی بیشتر نتیجه -است

های پوالنتزاس سان، دیدگاهدین(. ب136)دولت، قدرت، سوسیالیسم: « چندگانه است

به  [119]مواضع فوکو نزدیک شده است. در حقیقت، پوالنتزاس در نقدی بر خودبه 

این نکته اشاره کرده است که رجوع او به فوکو به این دلیل بوده است که از شکلی از 

شود، بگسلد. که در ساختارگرایی آلتوسر دیده می [120]اندیشمارکسیسم جزم

 و…های جدیدی روی آوردممن به معضل»پوالنتزاس زبان جدیدی را اتخاذ کرد زیرا 

 فوکو تزهای بحث در مشخصاً» که کندمی اضافه او «.هستم اکتشاف یمرحله در لذا

کنم و این  [121]«گریعشوه» زبانم با تا کردم پیدا گرایش سو این به من که بود

 (.1978)پوالنتزاس، « های قدرت صادق استتکنیک اص در تحلیلطور خمسئله به

این حرکتی صرفاً یک طرفه نبود: فوکو نیز به این سو گرایش پیدا کرد که 

نویسد که پیوندها میان هایی بر اساس خطوط مارکسیستی ارائه دهد. او میتحلیل

 اَشکال مختلف قدرت:

بیش منسجم و وه در قالب فُرمِ کمکند و این سلطشرایط کلی سلطه را ترسیم می

و  [124]، چندشکلی[123]های پراکندهشود؛ رویهدهی میسازمان [122]اییکپارچه

شوند و می گردند، تحکیمهای کلی اتخاذ میقدرت توسط استراتژی [125]محلی

و مقاومت  [127]جابی، جابه[126]یحرکتشماری از بیهای بیکنند؛ پدیدهتغییر می

سلطه را،  [128]کنند؛ لذا نباید یک وضعیتِ فراگیر و آغازینِها را همراهی میآن

در سوی « شدگانمسلط»در یک سو و « گرانسلطه»ای که یعنی یک ساختار دوگانه

روابط سلطه را در نظر  [129]دیگر قرار دارند، تصور کرد بلکه باید تولید چندشکلی

های کلی هستند بگیریم که تا حدودی مستعد یکپارچه شدن در استراتژی

 (94: دانستن به اراده : مقایسه کنید با 142)قدرت/دانش: 

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn118
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn119
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn120
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn121
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn122
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn123
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn124
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn125
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn126
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn127
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn128
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn129
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بودگی به بیان دیگر، هرچند فوکو به این نکته اشاره کرده است که باید از خاص

آغاز کرد، ولی در عین حال او ترین سطوح های مختلف قدرت در بنیادینسازوکار

گونه توسط های مختلف قدرت چهخواست این موضوع را بررسی کند که سازوکارمی

شوند. تر سلطه یکپارچه میتر تصاحب شده و درون اَشکال عمومیهای کلیسازوکار

؛ اراده به دانستن: 39؛ مقایسه کنید با قدرت، حقیقت، استراتژی 99)قدرت/دانستن: 

در روابط « های محلیمسیر کلی نیرو که از تقابل»(. فوکو مشخصاً به 99-100، 94

دهد، اشاره کرده است. ها را به یکدیگر پیوند میکند و آنمختلف قدرت خُرد عبور می

( فوکو در 136؛ بازگویی شده در قدرت، دولت، سوسیالیسم: 94)اراده به دانستن: 

، «[130]های اجتماعیهژمونی»مانند  توصیف این مسیر کلی [نیرو]، از مفاهیمی

، [133]«فراقدرت»،  [132]«هژمونی بورژوازی»، [131]«تأثیرات هژمونیک»

استراتژی »)به قیاس ارزش اضافی(،  [134]«قدرتِ اضافی»، « ی طبقاتیسلطه»

؛ 94-92ت )برای مثال اراده به دانستن: و غیره استفاده کرده اس [135]«جهانی

 حقیقت، قدرت، ؛ 223؛ مراقبت و تنبیه :188، 156، 122قدرت/دانش: 

 انسجام ینقطه عنوان به دولت به مرجحی نقش همچنین او(. 60:استراتژی

هایی که در برگی از روابط قدرت و سازوکثیر یمجموعه شدن مدون استراتژیک

شود، داده متبلور می« قدرت اضافی»ی طبقاتی یا سلطهها هژمونی، فراقدرت، آن

؛ قدرت/دانش: 141، 92است )برای مثال قدرت، حقیقت، استراتژی؛ اراده به دانستن: 

میان الگوهای  [136](. به این شیوه، فوکو امکان اتحاد نسبی199-200، 122، 101

یرد. گذشته از این فوکو به پذهای خُرد پراکنده هستند، میسلطه را، که در قدرت

ای که یادآور دیدگاه پوالنتزاس است، نقشی کلیدی به دولت در این رابطه شیوه

 دهد.می

های خُرد و این حرکت همچنین در موضع متغیر فوکو در خصوص شورش

شماِر های سیاسی منعکس شده است، زیرا هرچند فوکو پراکندگی بیمبارزه

کند ولی بعدها ضرورت این ای خُرد را تحسین میههای متفرق و شورشمقاومت

مجدداً  [137]های عمومی تغییرها باید توسط استراتژینکته را پذیرفت که مقاومت

ها به تنظیم و تحکیم و دگرگون شوند. فوکو به این نکته اشاره کرده است که مقاومت

های خود را مسلط، استراتژیی ای که طبقههمان شیوههماهنگی نیاز دارند، درست به

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn130
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn131
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn132
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn133
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn134
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn135
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn136
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn137
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ی سیاسی( در روابطِ متنوعِ قدرت )یا همان غلبه [138]برای تضمین قدرت اضافی

: قدرت، 203، 159؛ قدرت/دانش: 96کند. )اراده به دانستن: دهی میسازمان

کنیم که فوکو به مواضعی که (. به این شیوه مالحظه می60استراتژی، حقیقت: 

شود و این بیان کرده است نزدیک می دولت، قدرت، استراتژیر کتاب پوالنتزاس د

 بدان معناست که انتقاد پوالنتزاس از فوکو در این کتاب چندان دقیق نیست.

 –ی متقابل پیوستار خرد ها در دو نقطهرغم نقاط شروع متضاد آنلذا به

نظر اند، بهک شکل تصور کردهوبیش به یپرداز آن را کمکه هر دو نظریه [139]کالن،

رسد که پوالنتزاس و فوکو بر این نکته توافق دارند که یکپارچگی کلی سیستم می

مند شدنِ استراتژیکِ روابط قدرت تبیین سلطه باید بر اساس شکل خاصی از سامان

است زیرا  است: نیتمند [141]و هم غیرسوبژکتیو [140]شود. این فرایند هم نیتمند

ای از اهداف و نیاتی که اغلب در سطح محدود هیچ قدرتی بدون مجموعه

شود )اراده های محلی قدرت آشکارا هویدا هستند، اِعمال نمیشدنشان در مکانحک

ای که پوالنتزاس از این موضوع در کتاب ؛ مقایسه کنید با خالصه94به دانستن: 

ای ریزیده است(. بنابراین فوکو به برنامهارائه کر 136دولت، قدرت، سوسیالیسم : 

دهی مجدد نهادها، آرایش مجدد فضاها و تنظیم رفتارها علنی و آشکار برای سازمان

ی کلی برخورد (. اما غیرسوبژکتیو است زیرا نتیجه9کند )قدرت/دانش: اشاره می

دی، گروهی ی فرعنوان نتیجه انتخاب یا تصمیم یک سوژهتواند بههای خُرد نمیقدرت

؛ دولت، قدرت، 95-94و یا طبقاتی فهم شود )مقایسه کنید با اراده به دانستن 

اند پیش ریزی شدهای که برنامه(. امور هیچگاه به شیوه136، 33-32سوسیالیسم: 

های متفاوتی وجود دارند که با هم در تناقض هستند، استراتژی»روند زیرا نمی

تا تأثیرات مستحکم و  [143]اندروی هم قرار گرفته هستند و بر [142]مرکب

خوبی براساس منطقشان فهم شوند، توانند بهپایداری را ایجاد کنند؛ تأثیراتی که می

ریزی شده، تطابق نداشته باشند: این هرچند که این تأثیرات با آنچه در ابتدا برنامه

اش پذیریانسجام و انعطاف [144]شدههای حاصلهمان چیزی است که به سازوبرگ

( و یا، همان طور که فوکو در جای دیگر بیان کرده 10)اراده به دانستن: «. دهدرا می

تشخیص هستند، ولی معموالً اینگونه منطق کامالً روشن است، اهداف قابل»است: 

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn138
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn139
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn140
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn141
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn142
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn143
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn144
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توان گفت که تنها افرادی وجود نیاورده است و میها را بهاست که هیچکس آن

همین منوال (. به95)اراده به دانستن: « اند.بندی کردهها را فرمولاری آنشمانگشت

گری استراتژیک، و نه مثابه محاسبهبرای پوالنتزاس، سیاستِ دولت کماکان به

شود )دولت، ای منسجم و عمومی، رمزگشایی میی پروژهبندی خردمندانهفرمول

 (.136، 33قدرت، سوسیالیسم: 

 تراتژیدر باب قدرت و اس

رغم پراکندگی و تنوع رابط ی طبقاتی، بهگونه نظم اجتماعی کالن و سلطهچه

، همچنان ممکن است؟ در پاسخ به این سؤال، هر دو [145]اجتماعی قدرت خُرد

اند. در ها و محاسبات استراتژیک تأکید کردهها، استراتژیپرداز بر نقش تاکتیکنظریه

ی این موضوع نسبت به زمانی که اگر وکو و پوالنتزاس دربارهواقع اتفاق نظر میان ف

 شدیم،می متمرکز کالن -خُرد پیوستار ها در صرفاً بر نقاط شروع هر کدام از آن

 .است آشکارتر

نظر کنار گذاشت: و آن درنگ یک تبیین ممکن را در خصوص این اتفاقباید بی

و فوکو] این است که پوالنتزاس  هم اینکه دلیل این اتفاق نظر [میان پوالنتزاس

شکل دیگری بیان کرده است. کامالً بدیهی است که آگاهانه متون کلیدی فوکو از را به

پوالنتزاس چنین کاری نکرده است اما سهولت و سادگی چنین تفسیری به نیروهای 

های استراتژیک نظری که پوالنتزاس و فوکو را به سمت روایتی [مشترک] از بنیان

ی ی متقدم پوالنتزاس دربارهتوجه است. نظریهاجتماعی سوق داده است، بینظم 

 -و مکمل ملی« تأثیر انزوا» [146]سیاسی -دولت حول دو محور حقوقی

دهی شده است: ساختارهای دولتی آن یعنی تأثیر متحدسازی سازمان [147]عمومی

مهم در این تحلیل هستند. تحلیل  [148]های هژمونیکْ دو متغیر واسطو استراتژی

پیکرِ فردی و « سیاستِ آناتومی»فوکو از فُرم مدرن قدرت انضباطی نیز حول دو محور 

پیکر اجتماعی و یا اجتماعِ سیاسی ساختاربندی شده است. فوکو « زیست سیاست«

 به این نکته اشاره کرده است که توانایی و استحکام دولتِ مدرن بر این واقعیت استوار

و قدرت  [149]سازاست که در آن واحد هم شکلی از قدرتِ فردی

ی فوکو به این (. رویکرد تبارشناسانه213: 1982است )فوکو،  [150]بخشتمامیت

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn145
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn146
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn147
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn148
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn149
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn150
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کند ولی همچنین متوجه این نکته بود معناست که او از میکروفیزیک قدرت آغاز می

خواند، پیوند  [152]«تأثیرات جامعه»توان آنچه می با« [151]تأثیرات حقیقت»که 

ی نقش کلیدی دولِت مدرن دارد. این مسئله فوکو را به این سو هدایت کرد که درباره

 پرداری کند.سازی استراتژیک نظریهعنوان میدان نهادی برای مدونبه

دو تالش کردند  توجه این است که فوکو و پوالنتزاس هری قابلاما مشخصاً نکته

های ی پروبلماتیک میان تنوع در سطح خُرد و الزام در سطح کالن را به شیوهرابطه

های خُرد تأکید کرده و کاماًل متضاد حل کنند. فوکو در تحلیل نهایی بر تنوعِ قدرت

ی سلطه [153]های موقعیتی و تبارشناسانه از ظهور مشروطی روایتتنها وعده

ای برای عنوان شیوهنزاع طبقاتی را به [154]دهد. لذا هر چند فوکو ربطا میطبقاتی ر

ی عنوان یک نقطهپذیرد ولی آن را عمدتاً بهفهم کردن نظم اجتماعی میقابل

مبنی بر اینکه طبقات اموری از پیش  گیرد و هرگونه ایدهدر نظر می [155]ارجاع

عنوان کند. در مقابل او طبقات را بهی آغازگر هستند، رد میهاداده شده و یا سوژه

شوند و به ها ایجاد میگیرد که در و از طریق پیچیدگی استراتژیاموری در نظر می

گیری ی شکلهم پیوستههای بهی طبقاتی، فرایندکند که سلطهاین نکته اشاره می

این معناست که او استدالل شود. در ها را شامل میطبقات و انسجام و تثبیت آن

ای که روابط موجود نیروها را تثبیت، بازتولید، تکثیر و میان استراتژی»کند که می

بیند، رابطه ی آن خود را در موقعیت مسلط میای که در نتیجهکند و طبقهتقویت می

 (.203)قدرت/دانستن: « تولید متقابل وجود دارد

کند و تنوع ی طبقاتی تأکید میلزامِ کالن سلطهدر مقابل، پوالنتزاس نهایتاً بر ا

گیرد که از طریق آن ای در نظر میی زیرکانهعنوان شیوههای خُرد را بهسیاست

شود. لذا برخالفِ انتقادِ مکرر این سلطه محقق می [156]یمنطقِ از پیش مقدرشده

محور و تأکید او بر غایتهای تاریخیِ گرایی اقتصادی و تبیینپوالنتزاس از تقلیل

های [دولت]، او اغلب به موضعی پیچیده اولویت نزاع طبقاتی بر نهادها و سازوبرگ

گردد. های دولت بازمیساختار [157]گرایانه از گزینشگریولی ابزارگرایانه و یا غایت

های یاستگسیختگی و عدِم انسجام سبرای مثال پوالنتزاس بالفاصله پس از آنکه ازهم

ها را دهی استراتژیک دولت آنسازمان»نماید که کند، اعالم میخُرد را توصیف می

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn151
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn152
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn153
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn154
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn155
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn156
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn157
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در درون  [158]طبقهای متعین ساخته که تحت هژمونی یک طبقه و یا پارهگونهبه

(. او سپس به این طبقه و یا 137)دولت، قدرت، سوسیالیسم: « آن عمل کند.

دهد نسبت می« عنوان سازوبرگ مسلطهایی را بهبیت سازوبرگتث»طبقه توانایی پاره

  (137)دولت، قدرت، سوسیالیسم: « سازدشان را متبلور میمنافع»که 

 [159] زور و قدرت

ی رویکردهای متضاد پوالنتزاس و وسیلهتوان بهاین تضاد آشکار را تا حدودی می

و روابط  [160]اس میان روابط قدرتفوکو در فهم از قدرت تبیین کرد. پوالنتز

 گذارد. استدالل او این است که:تمایز می [161]زور

و « نزاع»ی اجتماعی پیوند دارد که ویژگی آن مفهوم قدرت با نوع مشخص رابطه

عبارت دیگر به میدانی مرتبط است که در آن، دقیقاً به ی طبقاتی است؛ بهمبارزه

قات، ظرفیت یک طبقه برای تحقق منافع خودش از طریق اعمال دلیل وجود طب

قدرت در تقابل با ظرفیت سایر طبقات قرار دارد )قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی: 

105) 

و یا  [162]«تواند به روابط بینافردیمفهوم قدرت نمی»معنای آن است که این به

عنوان امری مستقل شده بهمعین و دادهها در شرایط روابطی به کار رود که ساخت آن

عنوان امری مستقل از شان در فرایند تولید )یعنی در جوامع طبقاتی( و بهاز موقعیت

(. 106شود. )قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی: نزاع طبقاتی در نظر گرفته می

پیشنهاد کرده است. او را  [164]، مفهوم زور[163]پوالنتزاس برای این میدانِ روابط

ی ویژه است و شامل روابط که قدرت یک پدیدهگیرد که در حالیاینگونه نتیجه می

ای است که شود، زور پدیدهخاص سلطه و تبعیت در ساختار جوامع طبقاتی می

است )قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی:  [165]«شناختیشکلی جامعهبی»ویژگی آن 

107) 

ی روابط اجتماعی را به رسد که پوالنتزاس همهنظر میر این تمایز بهبا تکیه ب

شکلِ ها را به روابطِ بیی آنروابط قدرت )طبقاتی( فروکاسته است و فوکو همه

تقلیل داده است. بنابر رویکرد فوکویی، هیچ الگوی عمومی از سلطه و  [166]زور

منشأ روابط قدرت میان حاکمان و  تبعیت و هیچ تقابل دوگانه و فراگیری در

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn158
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn159
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn160
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn161
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn162
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn163
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn164
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn165
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn166


 

 
 

یقدرت و استراتژ یپوالنتزاس و فوکو درباره یکردهایرو 569  

و هیچ ماتریس کلی که یک طبقه را بر طبقات دیگر ترجیح دهد، [167]محکومان

وجود ندارد. فوکو، به جای ربط دادن اَشکال مختلف قدرت به یک شکاِف منفرد و 

؛ 94کند )اراده به دانستن، تأکید می« های خُردقدرت»ی یکه، بر چندگانگی پراکنده

توانست اِعمال قدرت را مستقیماً به منافع )که ( لذا فوکو نمی102-98قدرت/دانش، 

گیرند( پیوند دهد. فوکو سطح مشخصی از تعیین ساختاری را پیش فرض می

مقاومت را تبیین کند؛ زیرا  [168]همچنین قادر نیست منشأ و اثربخشی تفاضلی

تضاد ساختارمند منافع استوار است. لذا  مقاومت بر ساختار روابط اجتماعی و یا

تنها به دلیل ناکامی در تبیین قدرت و مقاومت در پوالنتزاسْ فوکو و پیروان او را نه

ها مورد انتقاد قرار چارچوب مفاهیم طبقاتی بلکه به دلیل تأکید بر پراکندگی آن

اند اتخاذ کرده ها رویکردی را نسبت به قدرتنویسد که فوکوییدهد. پوالنتزاس میمی

ها بدین کند و لذا آنخُرد تضعیف و تکثیر می شمار موقعیتها را در بیقدرت»که 

کاهند و به نقش مرکزی دولت ی طبقاتی میوسیله از اهمیت طبقات و مبارزه

 (44)دولت، قدرت، سوسیالیسم: «. توجه هستندبی

های تحلیل ی شروعنقطه تهمورد است، زیرا هرچند این نکجا و بیاین اتهام نابه

کند ولی به این حقیقت طور دقیق توصیف میشمار قدرت خُرد بهفوکو را از بی

ای بر ضرورت بررسی این مسئله که شکل فزایندهتوجه بوده است که فوکو بهبی

شوند، مجدداً آرایش پیدا های خُرد توسط دولت نیروگذاری میگونه قدرتچه

گردند، تأکید ی طبقاتی یکپارچه میتراتژی عمومی سلطهکنند و درون یک اسمی

-202، 189-142،188، 100-99؛ قدرت/دانش: 94کرده است. )اراده به دانستن: 

 به یا) قدرت خُرد ۀثباتی ذاتی هر رابطو معتقد است بیفوک  تر،کلی طوربه ( 203

 سایر با رابطه آن بندیمفصل یواسطهبه تواندمی( آن اجتماعی شکلیبی دیگر عبارت

که یک ساختار روابطی میان روابط زور است  طریق از لذا و شود فروکاسته روابط

ها و شود: به این شیوه روابط نیرو از طریق ساختن زنجیرهفرد ظاهر میمنحصربه

دهند )مقایسه کنید با اراده به دهی خود را شکل میهای نسبتاً ثابت، سازمانسیستم

کنند. یابی بازی میها نقشی کلیدی در این فرایند ساخت. استراتژی(93-92دانستن: 

ی چندگانههای خُرد به تعینشکل قدرتمعهذا، اینکه فوکو در حرکت از پراکندگی بی

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn167
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 یصفر ریام ی/ ترجمه سوپیباب ج 570 

طبقاتی از و به وسیله نقش مرکزی دولت با دشواری مواجه است، همچنان صحیح 

 است.

او مشکلی جدی در مواجه با  ی متضادی مواجه است زیراپوالنتزاس با معضله

دولت، روابط قدرتی دارد که هیچ ویژگی بالفصل طبقاتی ندارند. پوالنتزاس در کتاب 
طور کامل با روابط طبقاتی روابط قدرت به»کند که اعتراف میقدرت، سوسیالیسم 

 )دولت،« توانند از روابط طبقاتی، به معنای دقیق کلمه، فراتر بروندتطابق ندارند و می

طور خاص به روابط میان زنان و مردان اشاره (. در اینجا او به43قدرت، سوسیالیسم: 

کند که روابط جنسیتی بنیان متفاوتی در تقسیم کار دارد. پوالنتزاس اعتراف می

عنوان تأثیرات ساده و یا ها را بهتوان آناجتماعی نسبت به روابط طبقاتی دارند و نمی

تقسیم کار فهم کرد )دولت، قدرت، سوسیالیسم:  [169]های ذاتًا همگنِریختهم

تواند بنیانی رسد که این مطلب بدان معناست که پوالنتزاس نمینظر می(. به43

برای روابط پدرساالرانه ارائه دهد و یا مبنای مقاومت زنان در برابر  [170]ساختاری

 پدرساالری را تبیین کند.

کند تا این مشکل را با بررسی تقسیم جنسی اس سعی نمیمسلماً پوالنتز

و پیامدهای آن برای مقاومت حل و فصل کند. در عوض، او از کنار این  [171]کار

مسئله با تأکید بر این نکته که روابط غیرطبقاتی همواره یک ربط طبقاتی دارند، عبور 

 که: کندکند. لذا پوالنتزاس به این نکته اشاره میمی

ها ها ربط طبقاتی دهد و آنکند تا به آنی روابط قدرت مداخله میدولت در همه

 میان جنسیتی روابط در که قدرتی.…های طبقاتی گرفتار کندرا در شبکه قدرت

 اما است، متفاوت طبقاتی روابط از مسلماً  اینکه با آید،می در نمایش به زنان و مردان

و یا کارخانه  و دولت، شرکت [172]است دهش نیروگذاری طبقاتی روابط در

 کنند.ی طبقاتی بازتولید میعنوان یک رابطهها را بهشوند و آنشان میمیانجی

؛ مقایسه کنید با طبقات در سرمایه داری معاصر: 43)دولت، قدرت، سوسیالیسم: 

305-306) 

های طبقاتی قرار رتپوالنتزاس به این شیوه روابط غیرطبقاتی را ذیل سرفصل قد

دهد. با این کار ها را به تقسیم طبقاتی کار و نزاع طبقاتی ارجاع میدهد و آنمی
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بودگی و استقالل [روابط] ی خاصخود درباره ترهای متقدمپوالنتزاس در عمل بحث

 گردد.بازمی [173]را رها کرده و مجدداً به موقعیت فروکاستگی طبقاتی

 نزد زور/ قدرت ۀدوگان [174]بسندگیین مشکالتِ پوالنتزاس نای اسرچشمه

 روابط از برخی شناختیِجامعه شکلیِ بی بر مبنی پوالنتزاس ادعای. اوست

هرچه قدر هم ارزشمند باشد، مسلماً این استدالل که سایر روابط  [175]اجتماعی

اند، نادرست است. یکی از ی شدهاجتماعی در و از طریق نظام طبقاتی ساختاربند

های انضباطی و های قدرت، تکنیکآوریو مهم فوکو بررسی فن کارهای کلیدی

است که روابط قدرت را بدون داشتن ماهیت بالفصل  [176]کردارهای گفتمانی

ها دهند. فوکو ممکن است در تأکید بر خنثی بودن ذاتی این تکنیکطبقاتی شکل می

کرده باشد، ولی حداقل او برای مواجه شدن با روابط قدرت که شامل اشتباه 

ی طبقاتی نباشد، راهی داشته است. برعکس، از ها به سلطهفروکاستن بالفصل آن

عنوان سلطه ی الگوهای سلطه را بهآنجایی که پوالنتزاس ناچار است که یا همه

ها را انکار کند، او ختی آنشناطبقاتی در نظر بگیرد و یا اینکه ساختاربندی جامعه

نشینی کند. گرایانه طبقاتی عقبهمواره ناگزیر است که به یک موقعیت تقلیل

کند که الگوهای درستی بر این نکته تأکید میهمین منوال، هرچند پوالنتزاس بهبه

توانند های دولتی هرگز نمیو اینکه نظام [177]اندسلطه در درون دولت حک شده

را  [178]پرسد که چه چیزی این گزینشگری ساختارینثی باشند، اما هیچگاه نمیخ

تبدیل کرده است. برای پوالنتزاس این موضوع  [179]گزینشگری طبقاتیبه یک 

همواره مسلم فرض شده است. بار دیگر در اینجا شاهد هستیم که فوکو و پوالنتزاس 

جا اند. بااینکه فوکو روابط اجتماعی سلطه را همهرا اتخاذ کرده [180]مواضع مکملی

کند. این موضوع ها را تنها در سطح تکنیکْ یکپارچه تلقی میبیند، ولی او آنمی

کند. را از روابط اجتماعی سلطه دریغ می [181]شناختیهرگونه ساختار کلی جامعه

هایی که ی پدیدهبیند؛ همهکال سلطه میپوالنتزاس ساختار طبقاتی را در همه اش

عنوان امر ی طبقه قرار گیرند، بهمستقیم ذیل مقولهطور غیرتوانند مستقیماً یا بهنمی

به تحلیل  [182]به طریق اولی شوند که شکل در نظر گرفته میبیاجتماعی 

 اجتماعی مربوط نیستند.
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 النتزاس و فوکودر پو [183]های مکملسفسطه

های فوکو و پوالنتزاس در خصوص سطح ها در استداللرغم برخی همگراییلذا به

ماند و مانند اش پایبند میها به دیدگاه ابتداییمیانی روابط اجتماعی، هر کدام از آن

بازگشت نوعی عدول وگردد. این رفتیک ریسمان ارتجاعی به آن موضع باز می

(. در 1984شخصی و نظری نیست )ضمن احترام به ُپستر  سیاسی و یا انحراف

ای که پوالنتزاس و فوکو در آن مواضع حقیقت این مسئله در چارچوب نظری و کلی

اند، تلویحاً نمایان است. نه فوکو و نه پوالنتزاس متفاوت ولی مکملی را اخذ کرده

ان وجود دارد، روبرو شی شروع اولیهای که در نقطههای نظریطور جدی با دشواریبه

ی طبقاتی مختلف و نشدند. پوالنتزاس به این نکته توجه نکرد که الگوهای سلطه

فرد و های هژمونیک منحصربهوجود دارند که به پروژه [184]ایمحتماالً ضروری

توانند بسط پیدا کنند، های انباشت که در یک وضعیت همایندی خاص میاستراتژی

ی در زمینه [185]د. به این شکل پوالنتزاس به منابع بالقوه تنوع کالنوابسته هستن

عالوه پوالنتزاس با مسلم توجه بوده است. بهی بورژوایی بیانباشت سرمایه و سلطه

 [186]سازی یک بینش تمامیتتوانند به وسیلهفرض کردن این موضوع که جوامع می

یک  توجه بوده است که اتحاد و یکپارچگی کامل وضوع بییکپارچه شوند، به این م

جامعه امری غیرممکن است زیرا همواره مازادی از معنا و مازادی از عناصر، روابط و 

ساز )و یا آنطور که من آن را ی تمامیتکردارهای اجتماعی وجود دارند که از پروژه

 شوند.ام( کنار گذاشته مینامیده [187]سازاجتماع

ای در اختیار فوکو است که پایه [188]اجتماعی« مازاد»همین اهمیت مستمر 

دهد تا هرگونه یکپارچگیِ پیشیتی جوامع را رد و بر شروع از پراکندگی قرار می

ماندگاری قدرت در اِعمال ها اصرار ورزد. اما از طرف دیگر فوکو بر درونمیکروقدرت

اش، شناختن موثر تعیّن ساختاریاز هرگونه به رسمیتپوشیدن آن به بهای چشم

طور که در باال اشاره کردم، تأکید کرده است. در این معنا فوکو روابطِ قدرت را، همان

به روابط زور تقلیل داده است. این مسئله مشخصاً در رویکرد او نسبت به قدرت و 

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn183
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ناپذیر قدرت که درون یمقاومت آشکار است زیرا او مقاومت را به عنوان بخش جدای

گیرد )اراده به آن به مثابه امر متضاد و غیرقابل تقلیلش حک شده است، در نظر می

ها برای مقاومت را کند موفقیتِ تفاضلی تالش( و زمانی که سعی می96-95دانستن، 

« نابرابر»هایی نظیر اینکه نیروها در روابط قدرت همیشه توضیح دهد، به استدالل

تفاوتی در توان »وجود دارد و یا اینکه  [189]«باال و پایینی»یا همواره هستند و 

براین، از ( عالوه201شود )قدرت/دانش: نیروها وجود دارد، متوسل می« یبالقوه

ها و منافع متضاد خودداری کرده است، هآنجایی که فوکو از ابتنای مقاومت بر اراد

ا ساختارمندی هر یک از روابط نیروها را حفظ مشخص نیست چه چیزی الگومندی ی

، چندارز و ناپایداری [190]رسد که روابط نیرو از عناصر منفردکند. به نظر میمی

 بندیشان تنها از طریق مفصلتشکیل شده است که معنای اجتماعی و داللت سیاسی

و معتقد است داللت شود. اما در حالی که فوکچنینی حاصل می با سایر عناصر این

های قدرتْ چندارزی و متغیر هستند، او این نکته را مد روابط قدرت خُرد و تکنیک

ها ها و چندارزیپذیریی محدودیت این تغییرنظر قرار نداده است که همواره دامنه

ی مسلط اجتماعی، تا چه و در ارتباط با هر پروژه [191]شدهی دادهدر هر لحظه

ن محدود است. به این دالیل او بیش از حد بر تنوع ظرفیت روابط قدرت در میزا

 ی همایندی تأکید کرده است.سطح خُرد در هر لحظه

در این زمینه، یک مشکل بنیادینِ پوالنتزاس و فوکو این است که استدالهایشان 

تر به نظر باقی مانده است. این مسئله در مورد فوکو جدی [192]در سطح استعاره

ی طبقاتی نداشت؛ زیرا فوکو بعد از ی دیگری برای تفسیر سلطهرسد زیرا او شیوهمی

ماندگاری شان به نفع درونتأکید بر چندگانگی روابط قدرت و انکار تعیّن ساختاری

ای شمول، هیچ وسیلههای جهانهایش از استراتژیها، به دلیل فقر روایتصرفِ آن

در اختیار نداشت. در حقیقت از  [193]«تأثیرات هژمونیکْ»دیگری برای تبیین 

سازی، از معرفی و یا های فوکو این است که ضمن نفی هرگونه یکپارچهویژگی

مند نیز خودداری کرده است. )نگاه کنید به مشخص کردن مفاهیم خود به شکل نظام

د او نسبت به ( این مسئله مشخصاً در ابهام رویکر154-147: 1984پُستر 
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شمول و قدرت اضافی و نیز پیشفرض نامعقول او مبنی بر خنثی های جهاناستراتژی

 های قدرت آشکار است.بودن ذاتی تکنیک

ی طبقاتی در مادیت تقسیم کند که سلطهدر مقابل پوالنتزاس استدالل می

های دولت حک شده است. او اجتماعی کار و گزینشگری ساختاری سازوبرگ

برای تحلیل انباشت و هژمونی استفاده کرده  [194]ن از مفاهیمی استراتژیکهمچنی

است، اما ناکامی او در اثبات این موضوع که گزینشگری ساختاری دولت یک 

های استراتژی و تاکتیک فراتر از گزینشگری طبقاتی است و ناتوانایی او در بسط انگاره

فوق و برتری صوری او را سست و تضعیف کرده اشارات کلی لنین، گرامشی و مائو، ت

تری نسبت به فوکو طور خالصه با اینکه پوالنتزاس از دستگاه نظری غنیاست. به

استفاده کرده است، ولی واقعًا موقعیت بهتری در توضیح دینامیسم قدرت و 

ها و ها ندارد. لذا حتی اگر انتقادات فوکو و پوالنتزاس نسبت به سایر رویکرداستراتژی

ها را قبول کنیم. هر های آنحلطور کامل راهتوانیم بهها را بپذیریم، نمیاستراتژی

رسد که با مَد نظر قرار ها دچار مشکالت جدی نظری هستند. به نظر میکدام از آن

تواند در ارزیابی نقاط دادن آثار پوالنتزاس و فوکو، بازبینی بنیادین [کارهایشان] نمی

کالن متوقف شود. این ارزیابی مجدد باید ماهیت این  -پیوستار خُرد ها درشروع آن

 های آن برای تحلیل قدرت و استراتژی را در نظر بگیرد.پیوستار و نیز داللت

 فراتر از فوکو و پوالنتزاس
هایی که پوالنتزاس و ی شروع مناسب برای حرکت به فراسوی تحلیلیک منطقه

 [196]و لحظات [195]است که لکالئو و موف میان عناصراند، تمایزی فوکو ارائه داده

های عنوان مجموعهها میدان کلی امر بیناگفتمانی را بهاند. آنگفتمان ترسیم کرده

 هایگفتمان درون شدن یکپارچه یآماده که گیرندمی ای از عناصر در نظر پیچیده

 و تثبیت گفتمان کلی نظام با ارتباط در را عناصر این معانی هاگفتمان. هستند خاص

کنند. اما هیچ ها را به لحظات نسبتاً ثابت درون گفتمان تبدیل میوسیله آن این به

تواند معنای این لحظات را کامالً تثبیت کند )همواره چندظرفیتی و گفتمانی نمی

بندی با ط مفصلمازاد معنا وجود دارد( و هیچ عنصری وجود ندارد که کاماًل بدون نقا

 (.1985ها باشد )الکالئو و موف، گفتمان
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ی شروع فوکو سیالیت عناصر در توان گفت که نقطهبر اساس این چارچوب می

ی آغاز پوالنتزاس های ناپایدار و چندگانه از روابط خُرد نیروهاست؛ و نقطهمجموعه

اور نتوانست بنیانِ ثبات لحظات تقسیم طبقاتی کار. فوکو با تمرکز بر روی عناصر شن

مستحکمی برای ساختارهای قدرت، منافع و یا مقاومت پیدا کند. لذا او میان الف( 

های غریزه»شناسیِ فلسفیِ شناختی که در آن مقاومت بر یک انسانشکلی جامعهبی

گرایی خام و سردستی ها و لذایذ ابتنا شده است و ب( تقلیلیا تقدیس بدن« پلبین

های عمومی بورژوایی و یا های ثابت اجتماعی از استراتژین ساختارطبقاتی که در آ

شود، در حال نوسان است )نگاه کنید به مراقبت و الزامات انباشت سرمایه منتج می

 ثابت «لحظات» روی بر تمرکز دلیل به پوالنتزاس  (156تنبیه و قدرت/دانش: 

. کند ابتنا تولید روابط بر را مقاومت و منافع قدرت، ساختارهای توانست تنها طبقاتی،

تری را وارد تحلیلش کند، اما فقط این کار را کرد پیچیدگی بیش تالش او هرچند لذا

هایی با طول و تفصیل دادن تحلیل طبقاتی و وارد کردن آشفتگی بیشتری در سازوکار

طور آید، انجام داده است. بهی سیاسی طبقه به دست میکه از طریق آن سلطه

ای توان معضلهمی« لحظات»و « عناصر»ه، با بکارگیری تمایز بسیار ساده میان خالص

 شان سوق داده است، شناسایی کرد.را که فوکو و پوالنتزاس را به نقاط شروع

کند تا راهی را به جلو تواند کمک اما همین تمایز [میان عنصر و لحظه] می

یک نظم اجتماعی کالن و  شناسایی کنیم، زیرا چنین تحلیلی ضرورت و الزام

های و احتمالی و موقعیتی بودن روابط خُرد را که نظم کالن بر پایه [197]شدهداده

حلی که فوکو و پوالنتزاس به دنبال آن گیرد. راهها استوار است، به پرسش میآن

های پروژهمیان عناصر مختلفی پیدا کرد که در  آورتناظر غیرالزامتوان در بودند را می

شمول تلفیق و بدین وسیله به لحظات نسبتاً ثابتی از نظم اجتماعی کالن مبدل جهان

های کالن ی گوناگونی از نظماند. این مسئله حکایت از آن دارد که مجموعهگشته

اجتماعیِ ممکن )هر کدام با مازاد معنا و طیفی از عناصر یکپارچه نشده( به جای یک 

عنوان ی عناصر در یک جامعه را بهآور )که همهحصراً الزامنظم کالن اجتماعی من

کند( وجود دارد. همچنین معنای لحظات ثابت یک جامعه یکپارچه به هم متصل می

نیست زیرا  این مسئله آن است که تنوع روابط کالن اجتماعی بدون محدودیت
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وان عناصر چندارزی عنتوان در حالت انزوا بههرچند روابط و یا نهادهای منفرد را می

های ها عموماً درون زنجیرها و نظامبدون هرگونه ثبات در نظر گرفت، ولی آن

کند. این به معنای شان را محدود میگیرند که سیالیت و ناپایداریبزرگتری قرار می

ی روابط آن است که کردارهای مشخصی ضروری است تا از نیروی چندارزی بالقوه

های معنایی و قدرت را واسازی کند و ا برخی از زنجیرهمنفرد استفاده کند ت

های ی تالشهای دیگری را برسازند. این همچنین به معنای آن است که همهزنجیره

آمیز نخواهد بود. در بندی مجدد موفقیتزدایی و مفصلبندیچنینی برای مفصلاین

های نهادی جموعهای است که مفاهیمی مانند گزینشگری استراتژیکِ مچنین زمینه

عنوان بخشی از تحلیل قدرت توانند بههای سلطه میخاص، تعادل نیروها و استراتژی

 کار برده شوند.های سیاسی بههای پروژهبه منظور فهم ماهیت و محدودیت

های پایانی خود در این مسیر هایی وجود دارد که فوکو و پوالنتزاس در سالنشانه

ی اجتماعی عنوان یک رابطهایت پوالنتزاس از قدرتِ دولت بهکردند. لذا روحرکت می

ها در عنوان میدانی استراتژیک و نیز نقش خودِ استراتژیبر نقش فُرم دولت به

این نکته را  اراده به دانستندگرگون کردن تعادل نیروها تأکید دارد. فوکو در کتاب 

جامِ خود را با شکل دادن به گونه روابط نیروها، انسمد نظر قرار داده بود که چه

(. فوکو 93-92دهند )اراده به دانستن: های نسبتاً ثابت شکل میها و نظامزنجیره

کند که تحلیل روابط قدرت باید چند نکته کلیدی را بعدتر به این نکته اشاره می

دهد تا بر روی اَعمال دیگری ( نظام تمایزهایی که به فرد امکان می1مشخص کند: 

-( اهداف و مقاصدی که کسانی که بر روی اَعمال دیگران عمل می2انجام دهد عملی 

( 5( اَشکال نهادمندی 4( وسایل برقراری روابط قدرت 3نمایند کنند، تعقیب می

( مورد اول در این فهرست 224-223: 1982ها )فوکو درجات عقالنی شدن استراتژی

ا تفاوت، به برساخت گفتمانی مشخصاً مهم است زیرا چنین نظامی در رویارویی ب

ای ثابت برای اِعمال قدرت، اشاره عنوان پایهتفاوت )تبدیل عناصر به لحظات( به

های نهادمندی به او کمک ها و میدانکند. در عین حال، ارجاع فوکو به شیوهمی

های ارادی ای از تصمیمات و کنشکند که از تقلیل روابط قدرت به مجموعهمی

 ی کند.صرف، خوددار
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ی فوکو، دیدگاه ارزشمندی را در خصوص ویژگی گردُن، در گزارشی درباره

 ی فوکو از استراتژی:نویسد که انگارهاستراتژی ارائه کرده است. او می

کند که شامل حداقل نیروی عقالنیت برای اِعمال کلی قدرت را تعریف می

ی گوناگونی از عناصر هی آن مجموعی متغیری از کارکردهاست که به وسیلهمجموعه

زمان( با یک  -ها در فضای ابژهناهمگن )نیروها، منابع، ویژگی میدان، گرایش و رابطه

ی متغیری از اهداف، نیروگذاری کارکرد خاص در نسبت با یک دینامیک و مجموعه

کند و تشخیص هایی است که خود خلق میبرداری از امکانشود. استراتژیْ بهرهمی

 (39: 1980ردُن دهد )گمی

های های استراتژیک و میدانی متقابل میان گفتماناین مطلب به روشنی رابطه

استراتژیک و پیامد آن برای سیالیت و ثبات نسبی عناصر در بازی میان قدرت و 

 دهد.استراتژی را نشان می

نظری، باید به این نکته توجه کنیم که  -اما با اتخاذ این رویکرد گفتمانی

هایی خواهند بود که به سمت امر مطلق شمول و عمومی صرفاً تالشهای جهانپروژه

توانند کارگرد انتزاعی های عمومی نمیساز گرایش دارند. استراتژیو یکپارچه

های مشخصِ قدرت، آوریکننده داشته باشند بلکه همواره باید با فنیکپارچه

ص مرتبط شوند. جامعه نیز باید های مشخی استراتژیک و سیاستهای مداخلهمیدان

ی متفرقی از کردارهای فهم شود که هیچ مرکز ضروری و عنوان محصول مجموعهبه

کافی  یای ندارد. در این معنا، نه پوالنتزاس و نه فوکو به اندازهکنندهپارچهیا اصل یک

عنوان یک بهاند. هر دو تلویحاً به این نکته اشاره کردند که جامعه باید پیش نرفته

یک  که گوییای تحلیل شود میدان کلی )سطح کالن( در نظر گرفته و به گونه

ها این است که نظم اجتماعی در استراتژی عمومی وجود دارد. استدالل هر دوی آن

ی حسابگر این سطح باید به عنوان یک فرایند محاسبه استراتژیک بدون یک سوژه

 ل عمده دارد:فهمیده شود. اما این مسئله دو مشک

این استدالل وجود یک میدان کالنِ روابط اجتماعی که در سطح اجتماع قرار  

ی تمرکز استراتژی عمومی کند و سپس آن را به عنوان نقطهدارند را مسلم فرض می

شمول، یک ی حسابگر جهانتوان در غیاب یک سوژهگیرد. اما آیا میدر نظر می
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د؟ و اگر نسبت به این موضوع شک وجود دارد که شمول را مطرح کراستراتژی جهان

ای است، آیا باز هم آیا جامعه واقعًا وجود دارد و دارای یکپارچگی متمایزکننده

گری استراتژیک شمول برای محاسبهتوان تصور کرد که یک میدانِ مرجح و جهانمی

 ست.ام، پاسخ به هر دو سؤال منفی اوجود دارد؟ همچنان که پیشتر بحث کرده

براساس رابطه « شمولجهان»یک رویکرد جایگزین این خواهد بود که صرفاً امر 

چیزی بیش از یک کنشگر واقعی « شمولگر جهانی محاسبهسوژه»تفسیر شود. لذا 

کند. و این استراتژی شمول را تقریر میاجتماعی نیست که یک استراتژی جهان

تر های کوچکای از میدانوعهکند مجمشمول، استراتژی است که سعی میجهان

بندی کند. با این کار، ها را مفصلی مدار خود قرار دهد و آنروابط قدرت را در دایره

ی ممکن کنش را در کند میدان و محدودهشمول تالش میاستراتژی جهان

 وجود  (. با221: 1982تر ساختاربندی کند )مقایسه کنید با فوکو های کوچکمیدان

ر همچنان وجود مستقلی خواهند داشت )و یا به عبارت تکوچک هایدانمی این،

ی نافرمانی ساختاری و/یا های بالقوهدیگر، استقالل نسبی خواهند داشت( و میدان

های شمول را شکل خواهند داد. استراتژیمقاومت اجتماعی در برابر استراتژی جهان

بندی تر و مختلفی را مفصلهای کوچککنند میدانشمولِ متفاوت سعی میجهان

کنند نیز عمل می هاها بر روی آنشمولی که استراتژیهای جهانکنند تا اینکه میدان

شمول نیز باید به طور نسبی فهم ی جهانتغییر کند. با توجه به این بستر، انگاره

شمول های کوچکتر خود جهانشود؛ یعنی یک استراتژی تنها در ارتباط با میدان

را برای یک « تریکوچک» شمول ممکن است میدان. یک استراتژی جهاناست

 (.1984تر ایجاد کند )ویکهم، استراتژی بلندپروازانه

معنای آن است که هیچ الزام کالن در روابط اجتماعی وجود ندارد و هیچ این به

 عنوان میدان ذاتی نظم کالن اجتماعی دردلیلی نیز برای مرجح دانستن جامعه به

های هایی برای برساختنِ نظامدست نیست. هر آنچه پیش روی ما قرار دارد، تالش

ی متفاوتی های مختلف و در ارتباط با مجموعهآور بر میدانشمولِ مشروطاً الزامجهان

ی شمولِ جایگزین، مجموعههای جهانتر است. استراتژیاز روابط قدرت کوچک

از طریق نظام دولت )که ماهیت دقیق آن براساس های مختلف را در و ها و تضادنزاع

سازد. این کند( متراکم و دگرگون میشود، تغییر میمسائلی که با آن روبرو می
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های ی متنوعی از استراتژیوضعیت به معنای آن است که ما باید در مورد مجموعه

ملت، فکر کنیم که ویژگی  -شمولِ ممکن، حتی درون چارچوب یک دولتجهان

بخش آن بر اساس اینکه ها و دینامیسم انسجامخص، مرزهای اجتماعی، ظرفیتمش

 کند.شود، تغییر میشمول مسلط میکدام استراتژی جهان

هایی که دهد زیرا تضادچنین رویکردی فهم بهتری از مقاومت نیز ارائه می

های قعیتبندی موها و مفصلکنند، از [تالش برای] تثبیت تفاوتمقاومت را تولید می

ها حیاتی است تمایز میان گیرد. آنچه برای فهم این سازوکارسوژگی سرچشمه می

های ی گفتمانوسیلههای مشخصی است که بهمیدان عمومی امر گفتمانی و میدان

های افراد و اند. این موضوع در تمایز میان عناصر شناور در هویتخاص ایجاد شده

های تجربی( و تالش برای تثبیت این عناصر درون یک عنوان مرجعها از خود )بهگروه

 ، نمایان است.هانظام مشخص از تفاوت

ی نخست، مقاومتْ در دسترس بودن معانی جایگزین در عناصر و در وهله

های معنایی ی نظامای که در تضاد با معانی تحمیل شدهوابستگی کنشگران به معانی

های پلبین و ازین برای مقاومت، چه در غریزهخاص هستند، ریشه دارد. هیچ منبع آغ

های تالش [198]یا طبقاتی، وجود ندارد: مقاومت همواره یک تأثیر تصادفی و مشروط

ها و یا منافعشان است )برای یک ها، هویتمتضاد و متناقض در مشخص کردن سوژه

کنید به  کوششی مشابه به منظور نجات رویکرد فوکو در قبال مقاومت، رجوع

 (.1983، [199]فیلپ

ی منافع هم به دست توانیم توضیحی دربارهدر نهایت با بسط این رویکرد می

ی مادی از روابط )برای مثال یابی منافع در یک الیهها را برای ریشهدهیم. باید تالش

است(  ی پدرساالرانه ابتنا شدهی سلطههای جنسی که بر پایهمنافع طبقاتی، تخاصم

ی مشکالتی که این مسئله در تبیین حرکت از تضاد پنهانِ منافع به تضاد با همه

های ی تفاوتآشکار منافع دارد، رد کرد. در عوض منافع باید به عنوان تأثیرات ثانویه

در نظر گرفته شوند. منافعْ ثانویه هستند زیرا همواره نسبی،  [200]زامقاومت

ها نسبی هستند زیرا یک موقعیت و استراتژیک هستند. آن [201]یای، همایندرابطه

خاص در مقایسه با یک موقعیت جایگزین، بیش یا کم به نفع فرد است )مقایسه کنید 

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn198
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn199
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn200
https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn201
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 از دفاع و پیشبرد  ها برایای هستند زیرا فرصت( منافع رابطه1972، [202]با بَری

ها آیند، بستگی دارد. آنبه دست می خاص یزمینه کی در که نیرویی روابط به منافع

های متفاوتی از های همایندی مختلف مجموعههمایندی هستند زیرا موقعیت

توان منافع را ارزیابی کرد، با خود به همراه دارند. ها که در میانشان میجایگزین

نی زما -های کنشی مشخص فضاییمعنای تلویحی آن این است که منافع به افق

ارتباط دارد )برای مثال در تقابل با منافع کوتاه و بلند مدت و یا میان منافع فردی و 

 استراتژی، از متفاوتی هایانگاره زیرا هستند استراتژیک  منافع ملی(. و منافع

 یک لذا. آوردمی همراه به را … و هاتاکنیک اتحادها، منافع، از متفاوتی هایفهم

ی مفاهیمی که در تحلیل تقریر مجدد همه موشکافانه، یکِاستراتژ – نظری رویکرد

 گیرد.قدرت وجود دارند را در برمی

 بندیجمع

ی قدرت و استراتژی مرور اکنون رویکردهای پوالنتزاس و فوکو را نسبت به مسئله

کردیم. باید روشن شده باشد که پوالنتزاس، بیش از آنچه اکثر تفسیرهای کارهای او 

ی بازی پوالنتزاس ، تحت تأثیر فوکو بوده است. این تأثیر صرفاً مسئلهکنندتصدیق می

ی ماهیت های مهم و مشترکی را دربارهبا زبان فوکو نیست. زیرا او و فوکو پیشفرض

های اجتماعی داشتند. ولی قدرت و استراتژی و نیز منابع اتحاد و انسجام فرماسیون

های مشخص فوکویی اجازه داد موقعیتهای مشترک، که به پوالنتزاس این پیشفرض

دار در روایت او از قدرت و استراتژی را اخذ کند، به منبعی برای مشکالت نظری دامنه

کالن نبود و با معرفی  -تبدیل شد. زیرا پوالنتزاس کماکان قادر به حل معضل خُرد

می، تر کرده است. این ناکاتر و مبهمکردن مفاهیم فوکویی صرفًا آن را پیچیده

ای دارد که فوکو و پوالنتزاس همچنانی که تالش کردم نشان دهم، ریشه در شیوه

 .اندکالن را تعریف کرده-ی خُرد مسئله

تحلیلی از »ها های پوالنتزاس و فوکو را رد کرد زیرا آنی استداللتوان همهنمی

ها رویکرد آن اند که در بررسی روابط اجتماعی بسیار مفید است.را ارائه کرده« قدرت

عنوان اصل تبیینی که در موقعیت بیرونی نسبت به روابط اجتماعی قرار قدرت را نه به

ها باید ی روابطِ اجتماعی که دینامیسم آنعنوان ویژگی بنیادین همهدارد، بلکه به

https://pecritique.com/2018/08/25/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82/#_ftn202
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های گیرد. فوکو و پوالنتزاس در بسط این رویکرد، به شیوهتبیین شود، در نظر می

های بندی میدانویژگی استراتژیک روابط قدرت و نقش مهم مفصلمتفاوت، بر 

های منفردِ قدرت، تأکید ثباتی نسبی میدانمختلف قدرت در ایجاد ثبات و یا بی

ی عمومی از قدرت را منتفی کرده است. در اند. این موضوع امکان ایجاد نظریهکرده

ی برساخت مشروطاً ربارههای خاص تاریخی دعوض این رویکرد به نیاز برای روایت

 نظمی اجتماعی اشاره دارد.های مشخص نظم و بیآور الگواِلزام

 که کنند تبیین را موضوع این عمل در نتوانستند پوالنتزاس و فوکو حال بااین 

 دارد ارتباط اجتماعی خُرد سطح در تنوع به کالن سطح در اجتماعی نظم گونهچه

کالن، که  -از پیوستار خُرد کردن آغاز در که مشکالتی متوجه کدامهیچ زیرا

شود و جامعه که های نهادی مشخص تعریف میهایش به عنوان میدانقطب

 یکی بر هاآن هرچند لذا. نبودند گردد،می معین ملت –ی دولت مرزهایش به وسیله

 اردچ یشاناستدالها در پردازنظریه دو هر اما اندکرده تأکید پیوستار این قطب دو از

ها های این پیوستار و مسیری که آنند. تنها با تقریر مجدد قطباشده نوسان

های فوکو و پوالنتزاس را برطرف کرد. این توان عدم انسجام استداللاند میپیموده

 تواند با کمک چرخش زبانی، و نه چرخش فوکویی، انجام شود.تقریر مجدد می

عنوان میدان مرجح روابط کالن قدرت و را به« جامعه»هیچ نیازی وجود ندارد که 

یا دولت را به عنوان میدان استراتژیک و حیاتی در نظر گرفت که در آن روابط کالن 

شوند. در حقیقت، کاربست منسجم و دقیق اصول اجتماعی مدون و منسجم می

سیالیت ظاهری سطح خُرد را با  نیز و کالن سطح ثبات الزام نظری، –گفتمانی 

های ی خود فضایی که در آن تحلیله خواهد کرد. این رویکرد به نوبهپرسش مواج

توان به کار بست، گسترش قدرت و استراتژی مورد پسندِ پوالنتزاس و فوکو را می

ی روابط اجتماعی بر دهد. این موضوع همچنین گرایش پوالنتزاس به تبیین همهمی

جود هرگونه نظم کالن به نفع ی الزامی طبقه و گرایش فوکو به انکار واساس سلطه

 بر تکثر نظم خُرد، تضغیف میکند. [203]گرایانهتأکید اسم

جای به پرسش گرفتن رویکرد اساسی و ای، بهرابطه -لذا چرخش استراتژیک

های بخشد. استراتژیبنیادی فوکو و پوالنتزاس، آن را مورد تأیید قرار داده و عمق می
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ای برای کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی و عنوان شیوهبهتوانند شمول میجهان

ها به شکل همواره موقتی، گذرا و ناپایدار در نظر گرفته شوند. چنین تثبیت آن

ای برای توصیف و برساخت هویت جوامع از خود، الزاماً عنوان شیوههایی، بهاستراتژی

طریق، تفسیرها و  کنند و بدینسازی میالگوی واقعی روابط اجتماعی را ساده

رانند. لذا همواره مازاد معنا و کردار برای های جایگرین را به حاشیه میاستراتژی

توانند از چندارزی ها و روابط قدرت جدید وجود دارد که میبندی در استراتژیمفصل

ای برای تفکر توان شیوهها، میبودن الگوهای مسلط استفاده کنند. با بسط این ایده

های محدود فوکو و پوالنتزاس ی میان ساختار و استراتژی، که از پاسخی رابطهدرباره

های مارکسیسم را با توان حداقل یکی از بحرانرود، ایجاد کرد. همچنین میفراتر می

 فراتر رفتن از آن، برطرف ساخت.

 

 ها یادداشت
ی نیکوس ارهمن کار بر روی این مقاله را زمانی که مشغول آماده کردن کتابی درب .1

های های پیاپی این مقاله در سمینارهایی در دانشگاهپوالنتزاس بودم، آغاز کردم. نسخه

 [204]ی دانشگاه اروپاییاِسکس، ساسکس، دانشگاه پلی تکنیک سنترال لندن و موسسه

ی نهایی در دورانی که من از بورس تحقیقاتی ژان در فلورانس ارائه شده است. نسخه

ی کردم، نوشته شد. در نسخهی دانشگاه اروپایی استفاده می[ در موسسه205ه]مون

-، جیم مک[207]، تد بنتون[206]نهایی از نظرات و انتقادات گریگوریس آنانیادیس

 بهره بردم. [209]و فلیپ اشلزینگر [208]گیشی

 تر اخذ شده است.ی متقدموی نسخهگیشی بر راین نکته از نظرات جیم مک .2

-ممکن است که فوکو به دیگران، از جمله به پوالنتزاس، در یکی از واپسین مصاحبه .3

های فرانسوی که برخی مارکسیست»هایش در مورد قدرت پاسخ گفته باشد. زیرا او از 

ی معتقد هستند قدرت برای من بیرونی است و این که من مایلم یک دایره

، انتقاد کرده «واقعی و صحیح را برسازم و قدرت را از قدرت استنتاج کنم شناسیهستی

دهد که در حقیقت او همواره تالش کرده است که عکس این است. فوکو ادامه می

مطلب را انجام دهد: یعنی چندگانگی قدرت را نشان دهد، اینکه قدرت چگونه از چیزی 

تان در یک موقعتِ همایندیِ خاصِ سان تیمارسشود. بدینبه غیر خودش زائیده می

های پیچیده، ظهور ای از پاسخعنوان بخشی از مجموعهشناختی بهاقتصادی و جمعیت
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نوبه خود به هنجارمند کردن و کنترل فرایندهایی که آن را ایجاد کرد، کمک کرد و به

 . زمان این مصاحبه، که در اوایل سال187-185: 1978نمود. رجوع کنید به فوکو، 

ِِ پوالنتزاس دولت، قدرت و سوسیالیسمانجام شده است، ارجاع مستقیم به کتاب  1978

 های مشابهی را در جای دیگر ارائه کرده است.سازند ولی پوالنتزاس انتقادرا منتفی می

افتد زیرا او مقاومت و تقابل را بر اساس یک مشکلی مشابه در کار اخیر الکالئو اتفاق می .4

 کند.اش تبیین میدر معنای الکانی« فقدان»طبیعی  سازوکار عمومی و
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]31[ Disunity 

]32[ Reversal 

]33[ College de France 

 اصطالح از اصلی متن در  [34]

stalking horse  استفاده شده است

که در اصل به معنای فرد یا چیزی است 

که از آن برای کسب منفعت موقتی 

شود تا نیات اصلی پنهان استفاده می

 شوند.

]35[ Hidden parallels 

]36[ Ideological domain 

]37[ Specific intellectuals 

]38[ General intellectuals 

]39[ dilettantes 

]40[ Embodiment 

]41[ Par excellence 

]42[ Disciplinary techniques 

]43[ Normalization 

]44[ Anatomo-politics 

]45[ Recomposition 

[46]  Body politic  این کلمه بدنه

 سیاسی هم ترجمه شده است

]47[ Legality 

]48[ Illegality 

]49[ Corporality 

]50[ Insertion-modification 

]51[ Individualization 

]52[ Originating subjects 

]53[ Isolation effect 

]54[ Relational approach 

]55[ Political power and social 

classes 
]56[  A priori logic 

]57[ Instrumental depository 

]58[ Conjunctural 

]59[ Exteriority 

]60[ Counter-resistance 

]61[ Censorious 

]62[ Class pertinence 

]63[ Spatiotemporal matrix 

]64[ Echangiste approach 

]65[ Capital logic 

]66[ Concentrated expression 

]67[ Micro-revolts 

]68[ Rank-and-file movements 

]69[ Prison reform movement 

]70[ Anti-psychiatry 

movement 
]71[ Global strategies of 

societal transformation 
]72[ Power, truth, strategy 

]73[ Natural, primordial 

plebeian spirit of resistance 
]74[ Plebs 

]75[ Disciplinary techniques 

]76[ Emergent 

]77[ Constitutional and 

administrative law 
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]120[ Dogmatic Marxism 

]121[ Coquette 

]122[ Unitary 

]123[ Dispersed 

]124[ Heteromorphous 

]125[ Localized 

]126[ Inertia 

]127[ Displacement 

]128[ Primal 

]129[ multiform 

]130[ Social hegemonies 

]131[ Hegemonic effects 

]132[ hegemony of the 

bourgeoisie 
]133[ Meta power 

اصلی از واژه فرانسوی  متن در  [134]

sur-pouvoir  و معادل انگلیسی آن

surplus power  است شده استفاده. 

]135[ Global strategy 

]136[ Relative unity 

]137[ Global strategies of 

transformation 
]138[ f-pouvoir 

]139[ Micro-macro continuum 

]140[ Intentional 

]141[ Non-subjective 

]142[ Composed 

]143[ Superposed 

]144[ dispositif 

]145[ micro-social power 

relations 
]146[ juridico-political 

isolation effect 
]147[ national-popular 

unification› effect 
]148[ mediating variables 

]149[ individualizing 

]150[ totalizing 

]151[ Truth effect 

]152[ Society effects 

]153[ Contingent 

]154[ Relevance 

]155[ Reference point 

]156[ Predestined 

]157[ Selectivity 

]158[  Fraction 

]159[ Might and Power 

]160[ Power relations 

]161[ relations of puissance or 

‹might’ 

]162[ inter-individual 

]163[ Field of relations 

]164[‹ might› (puissance) 

]165[ Sociological amorphy 

]166[ Amorphous relations of 

might 
]167[ Ruler and the ruled 

]168[ effectivity of resistance 
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 کالیراد یباورو کثرت سمینیلن یانهیدر م 589

کردهای لنینیستی به سیاست سوسیالیستی، سان که تصلِّب رویهمانچکیده: به

ی تاریخیِ مقدس فروکاهد؛ انکار وانست مارکسیسم آیینی را به یک سازهتمی

بخش و از حیث مادی پایدارْ برای ی وحدتی رادیکالِ هرگونه شالودهباورانهکثرت

های اصلی این هر دو دیدگاه در ساز است. ویژگیهژمونی مسأله-]برساختن[ ضد

انداز را برای وان گفت بهترین چشمتیافت گرامشیایی قرار دارد، که میتقابل با ره

گشاید. بُرد دگرگونی اجتماعی میهای معاصر و راهواکاوی سیاست معطوف به جنبش

باوریِ های کثرتچالهکرد با حفظ دیدگاه ماتریالیسم تاریخی، و حَذر از داماین روی

ه داری گشودهای جاری در فرهنگ، سیاست و سرمایهرادیکال، در برابر دگرگونی

 ماند.می

 

داری غرب در بحرانی ژرف و درازآهنگ های سرمایهاینک این واقعیت که جامعه

اهمیت برای کسانی که وپاافتاده است؛ گرچه نه کمای پیشزنند، مشاهدهوپا میدست

گر ی نگاه تحلیلبرند. خاستگاه بحران تابعی است از دریچهآمدهای آن رنج میاز پی

 یا ،«جهانی اقتصاد» ،«هژمونی» ،«انباشت» ،«مشروعیت بحران» تناوب،به –

ای گرانی که با الهام از پارهسره ناهمایندْ از منظر سنجش؛ اما نه یک«دیریت مالیم»

خوانند داری میآمدهای ساختاری سرمایههای مارکسیستی، بحران را از پیسنت

ی م و ارتداد دوراندیشانه(. در عین حال، با فروپاشی اردوگاه سوسیالیس۱۹۸۴)هارمن، 

ی بحران فروافتاد )الکالئو و موف، فکران مارکسیست، مارکسیسم خودْ به ورطهروشن

سوی آینده نگشوده است. طُرفه ای به(، که هنوز از آن سر بر نکشیده و پنجره۱۹۸۵

نمای پیکارهای اجتماعی در راستاهای که، در غیاب خطرِ یک روایت کالن که راهآن

های جدید از حیث تحلیلی تواند بود، فضای سیاسی برای گسترش جنبش معین

ای، ولو نارس، برای تحول اجتماعی ی تازهساز تکانهاجتماعی گشوده شد و سبب

 گشت.

های های اجتماعی در واکنش به شکستاز منظر برخی ناظران، برآمِد این جنبش

وناگون )زنان، بومیان، دگرباشان های گگروه« حقوق»ها در ]برآوردن[ ی دولتدیرینه

جنسی، هواخواهان صلح و محیط زیست(، یک چالش بزرگ برای نظام سیاسی 
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چون (؛ و از منظر دیگرانی، برعکس، هم۱۹۹۰آید )دالتون و کویکلِر، شمار میبه

های داری از نظام اجتماعی از طریق ادغام هدفای غیرمستقیم در پاسوسیله

سان نیست، و ها یکشده. ارزیابی از اثربخشی این جنبشتر حذفهای پیشگروه

های یادشده از این منظر ها با سیاست طبقاتی. جنبشاغلب تابعی است از نسبت آن

؛ اِدِر، ۱۹۸۵اند )آفه، های طبقاتیهای جنبششوند که آیا مُعرفِ ویژگیواکاوی می

کسیستیِ سنتی میسّر است یا های مارمدد مقولهها بهرو، خوانش آن( و، از این۱۹۹۳

کردی (؛ روی۱۹۹۰ای از سیاستِ هویت فهمیده شوند )رادرفورد، باید در قالب تازهمی

سره گیرد، اگر نگوییم یکای اهمیت محوری طبقه را به پرسش مینحو فزایندهکه به

 نهد.وامی

ز ای اگر طیف گستردههای جدید اجتماعی نشانهر رو، برآمدن این جنبشبه

ی حساس و ی آشنای کار و سرمایه؛ و مسألههایی است در فراسوی ستیزهستیزه

سر متفاوت، که قادر اندار یکای برای یک چشمنهد از بازیافتنِ شالودهای پیش میتازه

هم گره زند. با هر یورش به باورهای های چندگانه را بهاست منافع گوناگون و هویت

های ی راست علیه دموکراسی، و برنشستن هویتیرانهگبنیادین چپ، هر هجوم پیش

ی واسطهبه ملت-چندگانه بر مَسنِد مرکزیِ پویایِی طبقانی، و تضعیف اقتدار دولت

سامان و بالنده نسبت به دگرگونی شدن، نیاز به یک بینش بههای جهانیالزام

گرهایی نظیر نماید. نظر به اُفول درخششِ نشاناجتماعی بسیار عاجل و حیاتی می

های جدید اجتماعی پردازی درباب جنبشطبقه، دولت، و اقتصاد سیاسی، نظریه

آوردن ای برای فراچنگهای تازهجَهدی است پُرمخاطره. اما درست همین تردیْد امکان

افزا، باید از خود بپرسیم آیا آفریند. در این اقلیم نظریِ کثرتی ما میمرزهای زمانه

های جدید اجتماعی، یا حتا در میان و مابین جنبش های الزماتحادوجوی جست

ها، ثمربخش است؟ آیا سرشت چندوجهی این ریزی عملی آنوگو درباب طرحگفت

های که مقولهنهد؛ چندانهاست که ضرورت یک تغییر پارادایمی را پیش میجنبش

های ظاهرفهم از یتی تحلیل را به رواها را وانهند و وظیفهباورانه و فراروایتذات

آمدهای تحوالت فکری از این دست برای مفاهیِم های یگانه فروکاهند؟ پیگفتمان

ها ارجاعی هژمونی چیست؟ اگر هر یک از این-بُردیِ هژمونی و ضدگیری راهجهت

سازی با نگری طبقات فرودست را در همی حاکم جهانهای طبقهکه ایدهاست به این



 

 
 

 کالیراد یباورو کثرت سمینیلن یانهیدر م 591

هژمونی[ -دهند، چه بر سر این مفاهیم ]هژمونی و ضدشکل میمنافع بلندمدت خود 

ها و از منشور ستیزه« طبقه»، و «گزاریفرمان»، «رواییفرمان»گاه که آید آنمی

ی پیکار اجتماعی را روندهگذرند، که سرشت پیشهای اجتماعی جورواجور میهویت

 کنند؟سازی میبازتعریف و مسأله

پردازی باید در متن پارادایمی مفهوممبارزه سیاسی میهای نوین گمان، شکلبی

ی یگانه ای که در آنْ دورنمای یک کارگزار متحدکنندهشود، متناسب با شرایط جامعه

ی های مشابه دربارهتواند از چالشگونه این روایت میبسا رخت بربسته است. اما چه

های جدید اجتماعی بر نبشی آن بگریزد؟ اگر جگرفتن قدرت سیاسی و ادارهدستبه

-های ضدگونه مبارزهظهور یک پارادایم نوین از گفتمان متقابل داللت دارند، چه

یابند و سرانجام بالند و گسترش میهژمونیک در بیرون از نظام سیاسیِ مستقر می

های محلی، مستتر در ی جهانکنند؟ آیا خودگردانی دوبارهرا زیرورو میآن

های کران شرکتهای جدید اجتماعی، قادر است قدرت بیدستورالعمل جنبش

المللی به چالش طلبد؛ و یا این همه، سخن از ی بینفراملیتی را در گستره

 دهند؟می گواهی آلودوهم پنداری حضور بر  ست کهای اهای سیاسی احیاشدهفرهنگ

گاشت از های سه انکوشیم بر بنیانهایی از این دست، میدر مواجهه با چالش

نمای پیکارهای اجتماعی در هژمونی روشنی افکنیم که در یک قرن گذشته، راه-ضد

باوری اند: مارکسیسم آیینی )یا لنینیسم(، گرامشی، کثرتهای غربی بودهجامعه

ی خوانش لنینیستی از ی ما این است که آیا ردِ گستردهی عمدهرادیکال. دغدغه

راهی با ایم(، لزوما مستلزم همدلفته با آن همرهمتحول اجتماعی )نقدی که روی

توان در این میانه که با الهام از گرامشی میباوری رادیکال است؛ یا آندیدگاه کثرت

های مفهومِی سرمایه، طبقه، و دولت در گفتماِن گذر آنْ کانونراهی جُست، که از ره

ها و انگیز و پیچیده، هویتقابتظاهر ری اجتماعی برجا بمانند. آیا دستور کار بهنظریه

شوند، لزوما گواهی های جدید اجتماعی نمایان میهایی از مبارزه که در جنبششیوه

یافته بر بنیادِ ساختارهای است بر انکار پسامدرنیستی سیاست رویارویی سازمان

های بخش و متحدکننده، جنبشکه در غیاب یک بینش تحولگفتمانی؛ یا آنبرون
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های واکنش به محکوم – روپیش ورزیسیاست کلی، طوربه و –جتماعی جدید ا

 اند.ساز سرمایهی منطق تمامیتسامان در معرکهبهپراکنده و نا

 باوری رادیکاللنینیسم، گرامشی، و کثرت

بُردی و تاثیرگذار بر پیکارهای سان مفهومی راههژمونی، به-خاستگاه هژمونی/ ضد

دفترهای ارکسیسم روسی در اواخر قرن نوزدهم جُست. اما، در اجتماعی را باید در م

شود و ای از سیاست برکشیده میگرامشی است که این اصطالح به زبان تازهزندان 

-agencyبنیاد )گریی پراکسیسِ کنشی یک فلسفهمنزلهماتریالیسم تاریخی را به

orientedای از تاریخیِ ویژه مندیسازمانآراید. هژمونی از منظر گرامشی، ( می

 استوار – آن به فروکاستنی نه اما –ی مادیِ واقعی است که بر یک شالوده توافق

 هاینابرابری دوشادوش انتخاباتی حقوق و صوری هایآزادی مدرن، عصر در. است

 مناسبات ماندگاری رو،این از. کنندمی گریجلوه بورژوایی هایدولت در طبقاتی

که از طرزی خودانگیخته، بلنه به رضایت این. است فرودستان رضایتِ  گرو در سلطه

سان، شود. بدینهای ایدئولوژیکی و اعطای امتیازهای مادی میسّر میطریق مبارزه

شود که فرادستان و فرودستان را یک منفعت عمومی و هویت جمعی برساخته می

بندی . در صورتپیونددهم میی سیاسی بهسان چونان عضوهای یک جامعهیکبه

یابد و هم در میان می تمرکزهای اجبار دولت گرامشی، قدرت هم در دستگاه

دهی توافق رو، سازمانشود. از اینمی منتشرنهادهایی نظیر کلیسا، خانواده، و مدرسه 

ی که در جامعههای دولتی، بلها و سیاستی روالواسطهتنها به)و اعمال قدرت( نه

داری، که اساساً شود؛ قلمرویی متمایز از دولت و تولید سرمایهمدنی نمودار می

چون جنسیت و قومیت( های بسیاری از هویت اجتماعی و سیاسی )همخاستگاه جلوه

 است.

های تنش و تواند محملهای دولت و جامعه مدنی میتنیدگیبا این همه، درهم

چنین ، جامعه مدنی همشود( یادآور می۱۹۸۱:۳۱که جان اِری )ستیزه شود. چنان

ی مردم نه تنها است. زندگی روزانهبندی منافع و پیکارهای اجتماعی مفصل یعرصه

های طبقاتی، جنسیتی، جنسی و کردهای هژمونیک است که به نابرابریآکنده از کار

سان یک کارانه علیه نظام، بههای خرابکه کنشبخشند، بلنژادی مشروعیت می
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 –ی مقاومتِ فرهنگ مردمی تأکید بر مفهوم ستیزنده (۱)ری است.جنگ گریالییِ جا

 نه اگر ضروری، شرط یک» یسازنده شکبی – «هاآن» از تمایز در( فرودستان) «ما»

 انکار نتوان اگر اما(. ۱۹۸۹:۱۶۱ فیسک،) «است مردمی رادیکال هایجنبش کافی،

 برای اندکی دلیل گاهآن ت،اس بوده تکهتکه و پراکنده هژمونی علیه مقاومت که کرد

هژمونی با دورنمایی امیدبخش از تحول سیاسی و اجتماعی -فراخواندنِ مفهوم ضد

ی مفهوم معینی از وقفههای اجتماعی معاصر گواهی بر حضور بیتواند بود. جنبش

که مِلوچی اند. چنانگشا در تحلیل سیاسیی مفهومی رهمنزلههژمونی، به-ضد

ی یک جنبش اجتماعی برخاسته کنندهکند، یک ویژگی تعیینمی( بیان ۱۹۸۹:۳۸)

اش مرزهای نظام مناسبات اجتماعی را به گراناندازه کنشتا چه »از این است که 

در  ها میراث مردانهکه فمینیستچون وقتی؛ هم«نوردندچالش طلبیده یا درمی

که هواخواهان محیط طلبند، یا هنگامیهای حقوقی و پزشکی را به چالش میحرفه

ها به منابع طبیعی از دستورهای دادگاه سرپیچی زیست با سدکردنِ دسترسی شرکت

زنند. های بومی از پذیرش نقش اقلیتِ تحت انقیاد تن میکه گروهکنند، یا زمانیمی

پاشی توافق، و هایی از این دست لزوما مستلزم سامانها و مرزشکنیچالش

، در نگاه نخستو کارکردهای هژمونیک است. از این منظر،  هاگسیختن گفتمانازهم

ها با هژمونی نگریسته شوند. جنبش-ی کارگزاران ضدمنزلهتوانند بهها میجنبش

ها و گری در بیرون از ساختارهای سیاسیِ مستقرِ دولت، حزببسیج منابع و کنش

رو پی های پیشهای سازمانی مستقلی را برای بدیلور، شالودههای بهرهگروه

مداری، های سرمایه، پدرساالری، صنعتها در مبارزه علیه گفتمانافکنند. جنبشمی

 کارگر مطیع، زنِ بارگیْ هویتجنسنژادپرستی، استعمارگری، و ضدیت با هم

های کنند؛ و شیوهگرای شرمگین و از این قِسم را متزلزل میجنسبُردار، همفرمان

رو اگر بتوان به آفرینند. از اینمان میی خود و جهان پیرامونهجدیدی از تفکر دربار

هژمونیک -ی ضددیدهبا نظم موجود، به تقابلهای اجتماعی، از حیث جنبش

توان سیاست گونه، میماند که آیا، و چهگاه این چالش دشوار برجا مینگریست، آن

ویژه در رد. این پرسش بهبندی کتر صورتای موثرتر و ژرفگونههژمونیک را به-ضد

و از دیگر  (۲)کند که از سویی شاهد فروپاشی لنینیسم،ی حاضر خودنمایی میلحظه
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های های ناهمگن و موضعیِ جنبشباوری رادیکال هستیم که مبارزهسو چیرگیِ کثرت

ی فرهنگی و سیاسِی رسد که گسترهنظر میستاید. گرچه بهجدید اجتماعی را می

و  (۳)گرا،شناسیِ بازتابای عرصه را بر شناختنحو فزایندهمتأخر بهداری سرمایه

معنای پذیرش کند؛ اما، رد لنینیسم لزوماً بهسیاست استوار بر پیشاهنگ تنگ می

-وپرداخت دیدگاه گرامشی درباب ضدباوری رادیکال نیست. در عوض، ساختکثرت

های سیاست معطوف به جنبشانداز را برای واکاوی تواند بهترین چشمهژمونی می

 بُرد تحول اجتماعی بگشاید.معاصر و راه

هژمونی در -ی این بحث، ما نخست تصویری از مفهوم گرامشیاییِ ضددر ادامه

دهیم؛ و دست میباوری رادیکال بههای ناخوشایند لنینیسم و کثرتنسبت با بدیل

های قوت ل، و جنبهباوری رادیکاهای سیاسی و فلسفی کثرتسپس برخی از مشکل

 رسیم.هژمونی را برمی-کرد گرامشیایی به نظریه و عمل ضدروی

یافت های سه رهها و ناهمانندیاز تنش ایسنجی نمودارانهی یک، هملوح شماره

ی تواند جایی در میانهی گرامشیایی میهژمونی است. در این الگو، اندیشه-از ضد

ی لنینیسم، و ، و سیاستِ بالقوه اقتدارگرایانهگری طبقاتیگرایی، فروکاستنخبه

هایی از باوری رادیکال اِشغال کند که شامل جلوهی کثرتپارهانگاری پارهنسبی

 (۴)ی پسامارکسیستی و پسامدرن است.اندیشه

 ُبردی برای تصرف قدرت در شرایط سرکوبدر حُکم راه هژمونینزد لنین، 

ی مدنی دولت همه چیز بود، و جامعه»که، جاییهای واپسین تزاریسم بود؛ سال

نسبت کوچک کارگر نیازمنِد ی به(؛ و طبقه۱۹۷۱:۲۳۸ابتدایی و ژالتینی )گرامشی، 

کرد (. در روی۱۹۷۷ویژه دهقانان بود )اندرسون، پشتیبانی طبقات دیگر، به

ایه پردازان نوگرامشیایی مگرامشیایی، که از مشارکت خودِ گرامشی و نیز نظریه

؛ جِسوپ، ۱۹۹۰؛ اِپسْتین، ۱۹۸۸؛ هِیرْش، ۱۹۸۸؛ هال، ۱۹۸۶گیرد )باگس، می

عیار هژمونی به ساختارهای نظری تمام-(، هژمونی/ ضد۱۹۹۲؛ گروسبِرگ، ۱۹۹۰

سوی مسایل هنگام متمایل بهی مادی عمل، و همشود؛ حساس به لحظهبرکشیده می

گیرد. در میان بدیل را فرامیبُرد یک بینش گفتمانی که تأمین توافق و پیش

توان هژمونی را می-باوران رادیکال، دو ایستار متمایز نسبت به هژمونی/ ضدکثرت

(، در عین گسستن از ۱۹۸۵هایی نظیر الکالئو و موف )دریافت. پسامارکسیست
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( ماتریالیسم تاریخی، بر ontological commitmentsشناختیِ )های هستیالزام

-فشارند و به بازخوانی هژمونی/ ضدمی گری پایک عصر روشنمیراث دموکراتی

صرفاً گفتمانی در پیکارهای دموکراتیک « سنگیی همزنجیره»هژمونی چونان 

هژمونی -(، به مفهوم ضد۱۹۸۸؛ پاتن، ۱۹۸۴مثل، فوکو، ها )بهآیند. پسامدرنبرمی

د در قالبی تازه های موجوسازِ هژمونیی همتاسازیِ همان مفهوم تمامیتدیدهبه

هژمونی چیزی بیش از یک شکل متفاوت از مدرنیسم -نگرند. از این منظر، ضدمی

 افرازد.اعتبار نیست، که بر سر راه سیاست مقاومت مانع میسیاسی بی

شود؛ گر میهژمونی جلوه-گیری در مفهوم گرامشی از ضدطرز چشمبه رهبری

باید پیش از تسخیر قدرت اند و میتویک گروه اجتماعی می»گوید، که میچنان

شک یکی از شرایط اساسی فتحِ چنان خود را تحقق بخشد )این بی‘ رهبری’دولتی، 

تنها نیاز فعاالن به جلب حمایت مردم را، از (. گرامشی نه۱۹۷۱:۵۷« )قدرتی است(

کرد سان که در رویهمانطریق نمایاندن و پرداختن به منافع عینی آنان )به

یافت اخالقی و بندی یک رهکه از راه مفصلشود(، بلی بر آن تأکید میلنینیست

گُسلد. رفته میداری پیششناسد که قاطعانه از فرهنگ سرمایهفلسفی جدید بازمی

ها نسبت به این نهند، اما آنهای فرهنگی را ارج میباوران رادیکال نیز مبارزهکثرت

 اگرنه بدگمان، – بود شده پذیرفته مشیگرا و لنین سوی از سانیک به که –سخن 

کم برای بخشِ موثر در گرو رهبری است؛ دستکه عمل رهایی هستند اعتنا،بی

هایی نظیر هژمونی. پسامارکسیست-ی ضدآوردن پشتیبانی گسترده از یک پروژهفراهم

بندی گفتمانِی سُست که قادر است سود یک مفصل( به۱۹۸۵الکالئو و موف )

آورَد،  همبه« برقراری دموکراسی»های مشترکی چون چندگانه را گِرد دالهای جنبش

ی از موضوع رهبری پَرهیختند؛ هرچند که ممکن است معناهای تغییرپذیری بر گُرده

روند، و با ها حتا فراتر از این میدست نهاده شود. پسامدرنیستهایی از این تَرم

اند )فوکو، کنند جهانی و رادیکالعا میهایی که ادی پروژهگردانی از همهروی

ای از بلوک تاریخی سوی گونه، به«هافراسوی پاره»(، اشتیاِق به تکاپو ۱۹۸۴:۴۶

های گشایِی متن(. پسامدرنیسم با تأکید بر سازه۱۹۸۸زنند )پاتن، رو را پس میپیش

فکران ل و روشنی اقتدارها و از جمله فعاالن رادیکاسان فعالیتی که همههژمونیک، به
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نهد. )مورفی، هژمونیک پیش می-گیرد، بدیلی در برابر رهبریِ ضدرا به چالش می

۱۹۸۷) 
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ترین تناسب نمایان است که ظاهراً بیش بُردیهای راهاستعارهها در آن این تفاوت

جنگ »شود، لنینیسم بر که گرامشی یادآور میگانه دارند. چنانهای سهیافترا با ره

در یک بِزنگاه مشخص تکیه داشت که در گیرودار آنْ یک نیروی سیاسی « حرکمت

سان که در یورش به کاخ آید؛ بدانیافته به تسخیر قدرت دولتی برمیسازمان

 ساز را به دیدههای تحولی لحظهکنندهزمستانی اتفاق افتاد. گرامشی اهمیت تعیین

دموکراسی بدگمانی او نسبت با سوسیال های کلیدی اوداشت؛ در واقع، از جمله تفاوت

سوی سوسیالیسم بود )پانْتوسون، بُردی یگانه بهچون راهطلبی تدریجی، همبه اصالح

فرهنگیِ -کرد که شرایط سیاسیحال استدالل می(. اما گرامشی در عین۱۹۸۰

های سازد که از خِالل بزنگاهرا ضروری می« جنگ موضعی»رفته، داری پیشسرمایه

ی ویژه در قلمروی جامعههای گوناگون، بهکشد و با مداخله در عرصهدرپی راه مییپ

باوری رادیکال، (. کثرت۱۹۸۱:۵۳زند )فِمِیا، مدنی، توازن نیروها را برهم می

ی جنگ رویارو، مفهوم اش، افزون بر رَد هر دو استعارهخصوص در شمایل پسامدرنبه

بندی ای برای دگرگونی کلیتِ صورتمبارزهمدرنیستیِ سیاست انقالبی چونان 

(، ۱۹۸۸aهایی مانند موف )تابد. از منظر پسامارکسیستاجتماعی را برنمی

ی معطوف به دموکراسی جانشین ی پیکارهای چندگانهیابندهبندی گسترشمفصل

( ۱۹۸۸هایی نظیر پاتن )شود. پسامدرنیستنبرد سوسیالیسم علیه سرمایه و دولت می

یی پراکنده، گریال جنگ نوعی –اند ( مدافع سیاست خُرد و موضعی۱۹۹۱من )و ساید

اندازه های بیکه دانش و ارزشهای کالن، بلبُردها و نظریهنمای آن نه راهکه راه

 متعارف سیاسی نظم تا است سَر آن بر که –( هستند contextualizedبافتارمند )

 .کند شکنیشالوده یا زده برهم را

ای برای دولت را در نحو ضمنی هرنوع جایگاه ویژهها بهمدرنیستپُست

(، ۱۹۹۲؛ مگنوسن، ۱۹۸۸کنند )مَگنوسُن و واکِر، بخش نفی میهای رهاییپیکارهای

هایی که آمیز دارند؛ حزبهای سیاسی از هر قماش گرایش خصومتو نسبت به حزب

(. برعکس، ۱۹۹۰:۷۶)تاکر، « گردندیقین بوروکراتیک، فاسد و غیردموکراتیک میبه»

نگریستند؛ اما بخش میی رهاییگرامشی و لنین دولت )و حزب( را در کانون مبارزه
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دیگر تفاوت داشت. لنین گیری با یکطرز چشمشان از قدرت دولتی بهدریافت

چون کانون قدرت ی ابزارانگارانه از دولت را هما(، نظریهدولت و انقالب)آشکارتر در 

ی دولت مدرن تأکید نهاد: دامنه« فراگیر»دست داد. گرامشی بر خصلت یز بهقهرآم

ی ی سیاسی و جامعهها و نهادها در جامعهتافتی از فعالیتسان همی دولت بهگسترده

ی که پروژهسان در باب طبقه، در حالیهمینای از اجبار و اجماع. بهمدنی؛ آمیزه

کرد، بر اتحاد کارگران و دهقانان استوار بود؛ میبلشویکی که لنین از آن پشتیبانی 

هژمونی فراسوی سیاست اتحاد طبقاتی، بر ضرورت اتحاد میان -مفهوم گرامشی از ضد

فشرد، ولو تحت رهبری پرولتاریا. پرولتاریا و نیروهای گوناگون مردمی پای می

ره را پس (، این انگا۱۹۹۰( و اپستین )۱۹۸۶باوران معاصر نظیر باکس )نوگرامشی

اش فکران ارگانیکدست پرولتاریا و روشنهژمونیک باید به-ی ضدزنند که مبارزهمی

ی کارگر را ای باید طبقهکنند که چنان مبارزهشود؛ اما این ادعا را حفظ می هدایت

انجام رساند. ای را بهی دگرگونی ریشه، هرآینه بکوشد وظیفهدربر بگیرد

-بندی ضدای گرهی در مفصلکنند، بسا که طبقه نقطهها تصدیق میپسامارکسیست

نگرند. بُردی نمیی ضرورتی راهها گنجاندن طبقه را به دیدههژمونیک تواند بود؛ اما آن

 نویسد:( می۱۹۸۸:۱۰۳a-۴از این رو موف )

بندی تواند خاستگاه مفصلی کارگر هرگز نمیگرچه سَر آن ندارم که بگویم طبقه

 همیشه کنم استدالل که امبرآن – است میسّر شرایط ایپاره در دیدتربی که –باشد 

 یطبقه تواناییِ است ممکن معینی تاریخی شرایط در کهحالی در. نیست طوراین

توان تصور کرد که در موقعیتی گسترش یابد، می دیگران منافع بازنماییِ برای کارگر

توان تصور کرد که بسا حتا می متفاوتْ جنبش اجتماعی دیگری در مرکز قرار گیرد.

هیچ مرکزی وجود نداشته باشد؛ هیچ دلیلی در دست نیست که لزوماً باید یک مرکز 

 هژمونیِ گسترنده وجود داشته باشد.

ها گرایش به نفی سیاست برپاییِ ائتالف که مالحظه شد، پسامدرنیستچنان

 یبرجسته موضوع هر یا –انگیز نیست که اهمیت مسائل طبقاتی دارند؛ و شگفت

 (۱۹۸۹ فِِهر، و هلر. )تابندبرنمی را – دیگری

؛ گاه فکراننگرش لنینیسم به سیاست و نقش نظریه و روشنسرانجام، با توجه به 

بندی شده قتدارگرا خصلتاندیش و، در نهایت، اگرا، جزمی نگرشی نخبهمثابهبه
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رت است، که در اساسْ ی مبارزه برای قددر این روایت، سیاست پهنه (۵)است.

داری است. در ی کارگر علیه سرمایه و دولت سرمایهساز طبقهسنگِ جنگ دورانهم

اند، نقش چون پیشاهنگ سازمان دادهای که خود را هماین مبارزه، انقالبیان حرفه

ها توانایی درکِ کُنه موقعیت ی ماتریالیسم تاریخی به آنکنند: نظریهمحوری ایفا می

(. از ۱۹۸۳کند )مندل، کارهای مناسب را اعطا میبُردها و راهریزی راه، و طرحتاریخی

ی دست تودهی آموزشیِ مهم پیشاهنگْ رساندن مشعل آگاهی انقالبی بهرو، وظیفهاین

شان به چنان یابیها مانع از دستگرانه حاکم بر آنکش است، که شرایط ستمزحمت

راه با زوال دولتْ تحت دیکتاتوری از منظر لنین، هم شود.های دیگر میبینشی از راه

چه انگلس آغاز به گزینی سیاست طبقاتی با آندموکراتیک پرولتاریا، و جای

خواهد « پایان سیاست»ی پساانقالبی شاهد نامیدش، جامعهمی« کردن اشیااداره»

گسترش  که باآمیزی یافت؛ چندانبود. این مفهوم پس از مرگ لنین نیروی طعنه

یافتند. « وارهشی»پیش خصلتی ازفرمایی استالینیستی، شهروندان شوروی بیشفرمان

 (۱۹۸۴)پولن، 

که ی مبارزه برای قدرت دولتی، بلچون گسترهگرامشی به سیاست نه هم

های مایهنگریست، که آمیخته است با درونی ویژگی بنیادینِ وجود انسان میمنزلهبه

معنای پایان سیاست نیست؛ برای داری بهگرگونی انقالبی سرمایهاخالقی و معنوی. د

های کار(، و )از جمله، محل های تازهبار در تاریخ، قلمروی سیاست به عرصهنخستین

همین ترتیب، گرامشی (. به۱۹۹۱یابد )سیمون، ها گسترش میی زمینهبه همه

که فکر هستند، ولو آنننوعی خود روش( عقیده داشت که مردمان همگی به۱۹۷۱:۹)

ی [ باشند. او بر این باور بود که، سرچشمهفکری ]در جامعههای روشنفاقد کارویژه

های وارشان با گروهفکرانی هستند که پیوندهای اندامهژمونیکْ روشن-رهبری ضد

یابی به وحدت نظریه و عمل، و اندیشه و احساس ها را قادر به دستزیردست، آن

اندیش و ای بیگانه با نخبگان سیاسِی سنتی، جزمگونهرو، بهاز اینکند؛ و می

کنند. از منظر گرامشی، گری میآموزگارمنش، میان امر مجرد و امر مشخص میانجی

عوِض انتقال فکر ارگانیک، بهکننده را دارد: روشنده و تسهیلفکر نقش سازمانروشن

)که « عقل سلیم»حرکت عملی از  ها،به درون توده« از بیرون»آگاهی راستین 
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هژمونیک -اینک فرودستانِ مقاوم از آن برخوردارند( را به یک آگاهی ضدهم

بندی اجتماعی در یک ی یک صورتکند، که به شرایط ویژهتر تسهیل میگسترده

 (۱۹۷۱:۳۲۸-۴۳بزنگاه معین حساس است. )گرامشی، 

ویژه در باوری رادیکال، بهکثرتای، چون هر مسألهی مسائل یادشده، همدر زمینه

یافت مبتنی بر شود. آغازگاه رهاش، در قطب مخالف لنینیسم ظاهر میقامت پسامدرن

ی ی چندگانهزدودهها از طریق قدرتِ کانونی تولید ذهنیت، انگاره«سیاستِ تفاوت»

باوری کثرت»(. یک ۱۹۹۰لحاظ تاریخی ویژه است )یانگ، های بهگفتمان

(، که از اعطای هرگونه امتیاز ویژه به هر گفتمان ۱۹۹۱:۱۸۴)سایدمن، « تیکدموکرا

که در دست، چنانهایی از این شود که امتیازدادنپرهیزد. گفته مییا صدایی می

 سبببه افتد،می اتفاق – راست چه و چپ چه –نظریه و سیاست مدرنیستی 

هایی که از و اقتدارگراست؛ دیدگاهسهای بدیْل تمامیتاش نسبت به دیدگاهرایینامُدا

 -۷۴اند )اَشلی، «ناپذیرفیصله»ای طرز ریشهسازشان بهادعاهای حقیقت ناهم

 میان از – ارگانیک فکرانروشن حتا –رو، مفهوم پیشاهنگ (. از این۱۹۸۹:۲۷۲

ی این یا آن الیت سیاسی ثمربخش بر پایهفع امکان یایده که گونههمان خیزد؛برمی

های خاص روا، با مبارزههای جهانجای استقبال از آرمانفکر پسامدرن بهیه. روشننظر

های فراگیر، و یازیدن به اعتبار برخی چارچوبشود؛ بدون دستصدا میو محلی هم

ای برای چنین مبارزهکه مبارزه علیه هژمونی موجود باید همانگاشتن آنبدون مفروض

های محلی های حقیقتْ شکلدر عصری که رژیمیک بینش اجتماعی بدیل باشد. 

جداسازی »فکر عبارت است از ی اساسی روشناند، وظیفهاعتبار کردهدانش را بی

ی های هژمونی )سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی(، که در لحظهقدرتِ حقیقت از شکل

-۸؛ و نیز بنگرید به، اسمارت ۱۹۸۰:۱۳۳)فوکو، « کندها عمل میحاضر از درون آن

که، این شکل از سیاستْ در معنای اشتیاق به ایجاد توافق (. سرانجام آن۱۹۸۵:۶۶

هژمونیک است، در معنای -ضدهژمونیک نیست؛ -ضدبخش، ی رهاییگِرد یک پروژه

 (۶)مخالفت با تالش در راستای برساختن هر نوع منافع عمومی.

ناک از فکران بیمتواند برای بسیاری از روشنیافتی میکه، چنین رهدر حالی

های پیاپی چپ در مقابل میراث استالینیستی لنینیسم، و خسته از شکست

انگاری و سو، جذاب باشد؛ نسبیبه این ۱۹۷۰ی داری جهانی از دههسرمایه
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شوند، باوری رادیکال سیراب میی کثرتهای افراطی که از سرچشمهکردنتکهتکه

های اجتماعی معاصر های رهایی در جنبشمند به امکانگران عالقهبرای تحلیل

کنیم رسیم و استدالل میها را برمیآفرین است. در بخش بعدی، این مشکلمشکل

 کرد گرامشیایی است.تر یک رویها، پروراندن بیشرفتِ از آنبرون که راه

 باوری؟بعد از گرامشی: یک منطق جدید کثرت

باوری رادیکالْ ناظر بر تی و کثرتهای لنینیسگیر میان ایدههای چشمشکاف

ی را پیش «آزاد»ی افرادِ اساسأ سویی، منظرهانگیزند. از سان دلهرهیکهایی بهبدیل

نحوی بهینه در قلمروهای دموکراتیک چشم داریم که منافع گوناگون خود را به

 شدنتکهت پسامدرنیستیِ هویْت در معرض تکهسیاس این اما –کنند گیری میپی

را بپراکنند؛ از که آنجای آنکنند، بهدست کسانی است که قدرت را انباشت میبه

داری از راه بسیج خشم بردن هژمونی سرمایهاندازِ امکان از میانسوی دیگر، چشم

تواند سمّی می فرآیند این اما –شوندگان، استثمارشدگان و فرودستان مالکیتسلب

یابی به عدالت اجتماعی در گرو ظاهر دستکه به ای باشدگرایانهبرای خوی کثرت

باوری رادیکال خواهیم ی کثرتشدهچینپیروی از آن است. آیا ما از گذرگاه سنگ

اش؛ یا از (، اما تمناهای موهومself-affirmingانگاری )درست-گذشت، با خود

های یا اراده هابارش هدفمثل، طبقه(، حتا اگر سوختدهلیزِ موتور تاریخیِ تحول )به

 فردی نباشند؟

کردن ایم؟ قطبیراستی ما بر سر چنان دوراهی ناخوشایندی قرار گرفتهآیا به

 radically« )سر پیشایندییک»و « باوریذات»اجتماعی میان دو اُردوی  نظریه

contingentی پسامدرن است؛ اما این سراییِ اندیشه(، ابزار شاخص سخن

اش را ها هویتآن باوری رادیکال از طریقآن، که کثرت انگاری، و نظیردوگانه

طور خاص توانند خود واسازی شوند. در واقع، پسامارکسیسم بهسازد، میبرمی

های گیری از مارکسیسم آیینی بر خود دارد و تنها برخی ویژگیردپاهای چشم

د. برای نمونه، سازتر آن را وارونه کرده است تا در بدیل پسامارکسیستی وارد کنمشکل

ای که سان نظریه( را از مارکسیسم به۱۹۸۵در نظر آورید نکوهش الکالئو و موف )
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عیاری را بر تحلیل اجتماعی تحمیل پرستی تماماشْ آموزهجبرباوری ساختاری

 –اندیشیِ فروبستگِی نظریِ تمامیت کند. الکالئو و موف در مخالفت با جزممی

 پیشایندیِ بر اندیشانهجزم اندازه همانبه اصرارِ یهورط به – ساختاری جبرباوری

 میان تناقض این رفع به هاآن رو،این از(. ۱۹۸۸:۱۵۵ راستین،) افتندفرومی فراگیر

 شدتبه و سویهیک روایتی و شرح در راآن صرفاً کهبل آیند،برنمی امکان و ضرورت

حال که خود به امکان محض مانکنند؛ در هورگونه از مارکسیسم بازتولید میکاریکات

اند. در مقابلِ این تأکید باور دارند، و اینک عاری از هرگونه طنین مارکسیستی شده

های متضاد ناپذیریِ گفتمانآمداش تعینجزمی بر فراخی، پیشایندی، و گُنگی )که پی

( ۱۹۸۸:۱۶۹جویند(، راستین )گاه حتا الکالئو و موف نیز از آن دوری میاست، که گه

ی سیاسیِ سوسیالیستی لزوماً نه جبرباورانه است و نه نظریه»بر آن است که، 

بند ها را بهکه هم در پی شناخت ساختارهایی است که کنش انسانگرایانه؛ بلاراده

«. توانند آزادی را فراچنگ آورندهایی که میبندی به کنشکشند، و هم پایمی

ی کشند، در نظریهبند میها را بهکنش انسان تردید، باور به ساختارهایی کهبی

هژمونیِ گرامشی نمایان است. و ما با راستین توافق داریم که شناخت چنین 

 – پذیررخنه یا صُلب چه و باشند، مدنی جامعه یا دولت طبقه، چه –ساختارهایی 

رگونی ه ضروری است؛ تا امکان بازنگرهای جمعی و دگنوآوران بُردهایراه تدوین برای

انگاری یا ی نسبیچالههنگام مانع از فروافتادن در سیاهاجتماعی را فراهم آورد، و هم

 ی نظمی شود.تحمیل خودکامانه

گفتمانی بنگرید، های برونمایهتوجهیِ الکالئو و موف نسبت به بنوانگهی، به بی

د ی نقکنند. این گرچه انگیختهو هم ممکن می مشروط هم  گری راکه کنش

گزینی شکلی از آمد شگفِت جایباوری است، پیها از ذاتتحقیرآمیز آن

نیز هست )اَسیس، « گری گفتمانیفروکاست»گری )یعنی اقتصادی( با فروکاست

شود؛ و این گوهر واقعیِت زبان به جهانی برای خود تبدیل می»سان، (. بدین۱۹۹۰:۵۷

گری گفتمانیْ این وم ضمنیِ فروکاست(. مفه۱۹۹۲:۱۶۰)رُزِنا، « سازدپسامدرن را می

ها به چیزی خارج از معنا در زبان نه از ارجاع نشانه»انگارانه است که، رأی نسبی

(. ۱۹۷۱)میلر، « خیزدها برمیکه از روابط متفاوت در میان خودِ واژهها، بلواژه

جع و گردانی از مَر[ با روی۱۸۵۷-۱۹۱۳کرد پساسوسوری ]فردینان دو سوسور، روی
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سیاسی پا داد « گرایی افراطیِاراده»سوی بازی آزادِ تفاوت معنایی، به یک رفتن به

(، که مطابق آن هیچ بنیاد عقالنی برای داوری درباب ادعاهای ۱۹۸۸:۱۶۰)راستین، 

کنند، گونه که الکالئو و موف بیان میآمیز و منافع اجتماعی وجود ندارد. همانرقابت

بین موقعیت طبقاتی و آگاهی سیاسی وجود ندارد؛ پس، « یهیچ پیوستگیِ منطق»

ی سر تصادفی است که نه همهیک»( اشاره کرده است، ۱۹۹۱:۲۱۵که ایگلتون )چنان

؛ و نه هیچ دلیلی برای ترجیح کارگران «های انقالبی هستندداران سوسیالیستسرمایه

نی، به یک انجمن هژمو-ی بالقوه در یک بلوک ضدسان یک سازهیافته بهسازمان

(. سیاست به یک ماجراجویی محض تبدیل ۱۹۸۸تجاری وجود دارد )مازِلیس، 

ی سیاسی ی اندیشههدف. برپایهبُردی بیانگیز که از حیث راهقدر نشاطشود، همانمی

 و –سو و اجتماعی گرامشی، پاسخی دوجداره به این چالش متصور است. از یک

 توانمی – پساساختارگرا انگارینسبی هم و لنینیستی یِگرایبازتاب با هم درمخالفت

 از هم و هانشانه بین در شناختینشانه روابط از هم زبان، معناییِ هایسرچشمه گفت

 میان در انسانی فعالیت که شوندمی سیراب دیرپا، نسبتبه اما پیشایندی، روابط

(. ۱۹۷۱:۴۴۷-۴۸گرامشی،  سازند )بنگرید بهها برقرار میهای آندلولم و هادال

راستی اند، به( استدالل کرده۱۹۹۲:۵۷-۸های انتقادی نظیر سِیر )که رئالیستچنان

 اند.دیگر وابستهی معنا به گوهر به یکاین دو سرچشمه

چیزی که  تنها باید معنای آنکند، ما نهکردن عمل میاگر ارجاع از راه اشاره

را ی آنگونگی مشاهدهضوع که بدان اشاره شده و چهکه وجهی از موگر است، بلاشاره

هنگام در گرو تجسم یا برساختن روابط رو موفقیت عمل ارجاع، همبدانیم. از این

های ی روابط معنایی در نظامکه برپایه« بازی تفاوت»معنایی است. و از طرفی، 

ان مادی تأیید ، و کنش در، جهطور متقابل با ارجاع بهگیرد، بهمفهومی شکل می

 شود.می

ی گرانه از معنارسانی بدون درغلتیدن به ورطهرو، برگرفتن روایتی داللتاز این

تواند بر ادعای موجهی کاهد، میهایشان فرومیها را به مدلولگرایی، که دالبازتاب

ای ( نمونه۱۹۹۱:۱۱۶-۱۷مبنی بر درک جهان در فراسوی گفتمان پای فشرد. مورِرا )

دهد؛ چونان یک رئالیست دست میستی استوار برچنین خوانشی از گرامشی بهرابه



 یبهرنگ نجم یک. کارول و ر. س. راتْنر / ترجمه امیلیو 604 

که است، هنگامی« ی مفاهیمگرانهتکافوی داللت»اش مستلزم باوریفلسفی که تاریخ

 «اند.های تاریخیزبان و دانش فرآورده»پذیرد می

و  گریِ اقتصادیی فروکاستتوان گفت فصل مشترک هردوگونهاز سوی دیگر، می

ی وابستگی متقابل دیالکتیکیِ سوژه و ابژه است. جانبهدر فهم همه گفتمانی، ناکامی

ی ابژه تعیین وسیلهگری اقتصادی، با اصرار بر این امر که سوژه در نهایت بهفروکاست

گری گفتمانی، با این ادعا که تلقی ما از کند؛ فروکاستشود، دیالکتیک را تباه میمی

زند. ی دیالکتیک میسادگی برآیند گفتمان است، تیشه بر ریشهسوژه و ابژه به

 در را ذهنی/ عینی تقابلِ  بوخارین، مکانیکی ماتریالیسم به خود نقد در گرامشی 

 از عینی» سانبه «عینی» مفهوم یدگرباره پردازیمفهوم راه از آیینی مارکسیسم

شناسیم؛ و اش با انسان میابطهما واقعیت را تنها در ر»کند: واسازی می« یانسان حیث

 در نیز لحاظ تاریخی در حال تحول است، شناخت و واقعیت جاکه انسان بهاز آن

 چونهم گرامشی، منظر از(. ۱۹۷۱:۴۴۶ گرامشی،) «اندعینی بنابراین و تحول، فرآیند

رو، عین باید است؛ از این« عینیی کنش» و حسّانی خودْ بشر فعالیت مارکس،

-۶۹که اِجلی )(. یا چنان۱۹۶۸:۲۸ای ذهنی فهمیده شود )مارکس، گونهبه

اند؛ و های انسانْی طبیعی، مادی و عینیهستی»تازگی گفته است، ( به۱۹۸۳:۲۶۸

انگاره و ها، که شامل اندیشه و کنش فیزیکی است، پیشهای مادی آنفعالیت

درست «. ا وجود داردهاند که مستقل از آنی اثراتی بر واقعیت مادیتولیدکننده

تفکر « ذهنیِ»جامعه است، فعالیت « عینی»ای از سرشت گونه که اندیشه پارههمان

 های مادی است.ی تجریدگری از فعالیتهمیشه دربرگیرنده

توان به مخالفت با با توجه به وابستگی متقابل مَرجع و معنا، و عینی و ذهنی، می

گفتمانی برخاست. اما اگر واسازی دوگانگی  گری در هر دو شکلِ اقتصادی وفروکاست

تواند به برآمدن یک پروبلماتیک باوری رادیکال و مارکسیسم آیینی میمیان کثرت

های طبقه و ای نیز بر گِرد موضوعگفتمانی ویژههای بروننوگرامشیایی بینجامد، دلیل

که در رغم آنوجوی قلمرویی میانی از این دست وجود دارند که بهدولتْ برای جست

ای در اند، با سماجت سرسختانهزدایی شدهباوری رادیکالْ کانوندرون گفتمان کثرت

 کنند.گری میهای سنگین قدرت جلوهسان چگالیفراسوی این گفتمان، به
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ی ی یک ویژگی اندیشهمنزلهانگیز نیست که پابرجاییِ محوریت طبقه بهشگفت

نماید. هنگام میهژمونی نابه-پردازان ضدری از نظریهگرامشیایی، امروزه در نگاه بسیا

با این همه هیچ برهان قاطعی برای انکار اهمیت طبقه وجود ندارد؛ وانگهی، خوانش 

شدن با هویتناِک همطبقه در حصار تنگِ تولیدباورانه از جنبش کارگری، که بیم

ی است، اشتباه پیکارهای عمومی دموکراتیک در یک دوران طوالنیِ رکود اقتصاد

باورانی چون باگس، خیزش دموکراتیکِ رو، از منظر نوگرامشیخواهد بود. از این

های کارگران طور عمده متکی بر مبارزهراستایی و بهتواند روندی تکرادیکال نه می

توانند بر ضرورت تحکیم پیوندهای خود با های اجتماعی جدید میباشد، و نه جنبش

ای از اعتراض فروکاهند های حاشیهکه به ترجُمانوبندند؛ چندانطبقه کارگر چشم فر

 پردازی دگرباره و کامل از فرآیندهای انقالبی را سد کنند.و راه مفهوم

های دگرگونی اجتماعی در غرب در گرو تالقی پیکارهای کارگران با جنبش

های نبشی کارگر و نیز جای تازه بدون بازسازی طبقهآغازه اساساً …مردمی است

 (۱۹۸۶:۲۳۰شان ناممکن است. )جدید در شکل کنونی

گسلد، الزم نیست مارکسیسم آئینی می« کارگرگرایی»رو، بینشی که از از این

هنوز یک »اند، (، و دیگران، یادآور شده۱۹۸۶:۱۹که باگس )طبقه باشد؛ و چنان-ضد

ای جدید هتواند نیروی محرک جنبشای وجود دارد که میی حاشیهزیرطبقه

سختی نشانی از داری بهسازی سرمایهآمدهای جهانیدر واقع، پی«. اجتماعی باشد

 ی پرولتاریای جهانی دارد.ناپدیدی طبقه

های اجتماعی معاصر اینک مرکز صحنه را که، این مدعا که جنبشبه کوتاهی آن

که این قدر مشکوک است که مدعای مقابل آن مبنی بر ایناند، همانتسخیر کرده

ی طبقاتی تقلیل یابند. گران خُرد نمایشِ مبارزهمساله به بازیتوانند بیها میجنبش

-سان که خصلت رادیکالپرهیزد؛ بدانها میی نوگرامشیایی از این دوگانگینظریه

هنگام بر شناسد، و هممیباز موجود وضع با مخالفت در را  هادموکراتیک این جنبش

 شودمی سبب ها نوع ایدئولوژیکی و سیاسی در میان این جنبشاین گمان است که ت

 یک برای مبارزه در متناقض و ناپذیربینیپیش یمنازعه یعرصه به» هاآن که

 (۱۹۸۸:۵۱ هِیرش،. )شوند تبدیل «جدید هژمونی
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انگیز را درنوردد، دو ی مخاطرهتواند این گسترهگونه طبقه میکه چهدر بررسی آن

های جدیدی از مبارزه که از رغم برآمدن عرصهور تأکید است. نخست، بهتکمله درخ

داری هنوز ساختار چیره بر جهان حیث پویایِی طبقاتی فرایافتنی نیستند، سرمایه

کنند، دار سلطه را بازتولید میاست. در سنجش با دیگر ساختارها که مناسبات ریشه

بارگی است، جنسو ضدیت با همنظیر نظام جنسی/ جنسیتی که حافظ پدرساالری 

داری و سوسیالیسم دولتی ی ابزاری بر طبیعت که برای هر دو نظام سرمایهیا سیطره

 است. سازتمامیتویژه برخوردارست که کلیتی داری از بنیادی بوده است، سرمایه

طور کامل بر پای خود که بهداری یک کلیت است بدان معنا که، هنگامیسرمایه

شود یادآور می گروندریسه آفریند. مارکس درهای خود را میانگاره، پیشایستدمی

ی عیار، هر رابطهدر نظام بورژوایی تمام»داری از این حیث یگانه نیست: که سرمایه

انگارد و، از شرط خود میی روابط دیگر را در قالب بورژواییْ پیشاقتصادیْ همه

ی شدهای خود تعیینکنندهی تعیینرابطه سیاق هر نظام ارگانیک، هررو، بهاین

داری، ساز با این دیدگاه از سرمایه(. هم۱۹۷۳:۲۷۸)مارکس، « ی دیگر استرابطه

کند که ( اشاره می۱۹۹۲:۷۷چون یک کلیت در میان دیگران، مَگنوسُن )هم

 بر –زیستی ی، فمینیستی، محیطسوسیالیست –های اجتماعی متفاوت جنبش

 پدرساالری، داری،سرمایه – شوندمی متمرکز انسانی موقعیت از لفمخت هایجنبه

 .خود خاصِ زمانیِ-فضا هایویژگی و مناسبات، پویایی، با – خطر معرضِ در بومِزیست

ی یک کلیت نیست، مثابهاش بهسازد، مَرتبتداری را یگانه میچه سرمایهپس، آن

داری خوبی دریافته بود، سرمایهکه مارکس بهساز آن است. چنانکه ویژگی تمامیتلب

 –کردن ی کاالییقفهوکند. فرآیند بیناگزیر خود را در مقیاس گسترده بازتولید می

 تابعِ  را هایشانفعالیت و هاانسان توانندمی که ایتازه هایراه امانبی وجویجست

 .است داریسرمایه ماندگاردرون هایپویایی از یکی –نند ک ارزش قانون یسیطره

که ارزش دار{ نیست، بلمندی از آنْ نیروی محرک }سرمایهمصرف و بهره ارزش

آوری مصمم به طرز سرسامی تکاپوی اوست. و بهمبادله و افزایش آنْ انگیزه

 وانگهی، …کندد میرحمانه آدمی را وادار به تولید برای تولیافزایی است و بیارزش

 یک در که ستایسرمایه مقدار یپیوسته افزایش مستلزم داریسرمایه تولید رشد

 هایقانون تابعِ را منفرد دارسرمایه هر رقابتْ و. است رفته کاربه معین صنعتی فعالیت
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 ناگزیر را او کند؛می بیرونی اجبارآمیزِ هایقانون یمنزلهبه داریسرمایه تولید ذاتی

مدد را حفظ کند؛ و تنها بهاش را گسترش دهد تا بتواند آنکند که مدام سرمایهمی

 سیطره انباشتْ  …ی گسترش آن برآیدتواند از عهدهانباشت فزاینده است که او می

 رو،این از و، استثمار تحت هایانسان یتوده افزایش است؛ اجتماعی ثروت جهانِ بر

 (۱۹۶۷:۵۹۲دار است. )مارکس، یم سرمایهنامستق و مستقیم سروری گسترش

شود مارکس داری است که سبب میساز سرمایهدرست همین ویژگی تمامیت

ی بورژوایی سرمایه آن قدرت اقتصادی است که بر همه چیز جامعه»تأکید کند که، 

های سر متمایز از خوانشساز سرمایه یکاتفاقاً، این ویژگی تمامیت«. راندفرمان می

ی انتقادی او را چونان سرروایتی معرفی ساز از مارکس است، که نظریهیتتمام

سپُرَد. بخش میی رهاییسان سوژهکنند که نقش ممتازی را به پرولتاریا بهمی

تابند، گرایش به هایی از این دست را برنمیدرستی خوانشها که بهپسامارکسیست

رواییِ روابط که، جهاندارند. در حالیداری ساز سرمایهگرفتن ویژگی تمامیتنادیده

های تولید سان شعبههای فرهنگی بهمزدی در قرن بیستم، گسترش صنعت

سازی فرآیندها گذر شکل کاالیی، و جهانیاز ره« جهانزیست»داری، استعمارِ سرمایه

اند، که داریساز سرمایههای ژرفِ ویژگی تمامیتو روابط اقتصادی، ترجمان

راه همی سیاسی بهای آشکاری برای سرشت زندگی اجتماعی و مبارزهآمدهپی

-۲۳؛ بِست و کِلنِر، ۱۹۸۴؛ هابرماس، ۱۹۷۹اند. )مقایسه کنید با، اگْلِیتا، داشته

۱۹۹۱:۲۲۲) 

سره در محاصره رسد، جهان یکگونه که قرن بیستم به پایان خود میهمان

های آن ی آدمیان آکنده از رخنهزانههای روکه جهانگیرد؛ چندانسرمایه قرار می

آورد بار میآمدهای منفی را بهای از پیساز، طیف گستردهشود. این پویایی تمامیتمی

های گوناگونِ مقاومْت معنا و هویت سوسیالیستی ببخشد. تواند هنوز به جلوهکه می

ماند، ا میهژمونی برج-در این خوانش، مبارزه برای سوسیالیسم در کانون سیاست ضد

شود. چون رسالتِ مُقدر کارگران استثمارشونده نگریسته نمیاما به این مبارزه هم

مقاومت نیست،  طبقاتی ]چالش[« بخشِ سوسیالیسمی وحدتشالوده»سان، بدین

های اجتماعی با بسا جنبش (. چه۱۹۸۸:۱۷۱)راستین،  *استعلیه قدرت سرمایه 
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حال، داستان شوند یا نشوند، اما در همهسو و همهمی کارگر هایی از هویت طبقهپاره

های گفتمانی مبارزهی مشترکِ برونداری احتماالً مولفهساز سرمایهپویایی تمامیت

مقاومت علیه قدرت شکلی با ها بهمیزانی که این مبارزههاست. بهی آنچندگانه
را  هژمونیک-ضد گیری یک ائتالفی محکمی برای شکلدرآمیزند، شالوده سرمایه

های گیری ائتالفهمتایی برای پیی مشترکی مبنای بیسازند. چنین شالودهمی

هایی و پابرجایی است بر ضرورت چنین ائتالف رو نیست، اما احتماالً گواه ویژهپیش

 درپی.های پیدر بزنگاه

ی برای ای اجتماعی، دلیل درخوری پدیدهمنزلهافزون بر این، بازاندیشی طبقه به

ی پارچگیِ فراگیرِ جامعهی یکمثابهپردازی گرامشی از دولت بهجُستن از مفهوتأسی

 داری بههای سرمایهکه دولتسانهماندهد. بهدست میی مدنی بهسیاسی و جامعه

یابند، طبقات نیز به فراسوی های قهرآمیز سیاسی گسترش میفراسوی دستگاه

تر به ی کارگر بسی بیشاعی تولید، و سیاست طبقهشان در مناسبات اجتممرزهای

پردازی که، مفهومیابد. نظر به آنکارگری گسترش می های جنبشفراسوی فعالیت

هایش درباب بازتولید نیروی کار انگارهداریْ در پیشخودِ مارکس از کلیت سرمایه

م جامع از تازگی در دفاع از یک مفهو(، به۱۹۹۲:۵۶-۷سویه است؛ لبوویتز )یک

سان یک ی کارِ مزدی را در ستیز طبقه بهی کارگر استدالل کرده است. او سویهطبقه

دست سرمایه در برابر برآوردن نیازهای های برپاشده بهی متنوع علیه مانعمبارزه

رفته گسترش داری پیشنگرد، که در هزارتوی فرهنگی سرمایهگوناگون کارگران می

 یابد.می

ی کارگران و مبارزه« های جدید اجتماعیجنبش»آفرینی ذاتی بین لجای تقاببه

گاه چون جلوههای جدید اجتماعی باید همی یک طبقه علیه سرمایه، جنبشمثابهبه

ی کارگر یابی طبقههای جدید سازمانی کانونمنزلهدیگر نیازهای کارگران، و به

کنند. اگر عمل می« آن رهایش کامل یمعنای گستردهبه»نگریسته شوند که 

که ی کارگر، بلاش نه طبقهمحلی از اِعراب داشته باشد، مخاطب« خداحافطی»

 (۱۹۹۲:۱۴۷ی کارگر است. )جانبه از طبقهانگاشت یک

های توان دریافت که تمایزگذاری میان جنبشبا کنار هم نهادن این دو نکته، می

ای است )تاکر، کنندهراهلقوه گماجتماعی جدید و قدیْم گاه حامل بار مفهومی با
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، از «قدیمی»اجتماعی  ی جنبشی کارگر به رده(. با سقوط سیاست طبقه۱۹۹۱

آمیزی وجوهی های جدید اجتماعی به درهمی گرایشِ سیاست جنبشسو، دامنهیک

ی را که اکنیم؛ و از دیگر سو، دامنهوتار میاز مقاومت علیه قدرت سرمایه را تیره

های مختلف ی کارگر، فعال یا پشتیبان عرصهی فراوان و گوناگون طبقهعضوها

که فعاالنِ دگرباشان جنسی، های جدید اجتماعی هستند. هنگامیسیاست جنبش

برای حق برخورداری کامل از مزایای مربوط به ازدواج علیه سرمایه و دولت مبارزه 

از مالکیت خصوصی را با  ساختههای دولتهای قومی، تعریفکنند؛ وقتی گروهمی

گیرند؛ وقتی زنان، برابری در کشیدن ادعای سرزمین تاریخی به چالش میپیش

کنند؛ وقتی ی خانواده را طلب میی نیروی کار و دگرگونی در عرصهگستره

بومی نسبت به بخشیدن به نیازهای زیستهواخواهان محیط زیست، برای الویت

هراندازه که از روایت هایی هستند که، بهیری مبارزهها درگآورند؛ آنصنعت فشار می

شده میان کار و سرمایه بهای سادهطرز فزایندهاز رویاروییِ به مانیفست کمونیست

داری دارند. )مقایسه کنید با، رسای ضدسرمایه دور افتاده باشند، با این وصف، طنین

 (۱۹۹۳آدام، 

هایی که ین پژواکی ندارند، موضوعهایی که چنسخن بر سر این نیست که جنبش

تری برخوردار است؛ و یا این نحوی از ارزش اخالقی کمدر دستور کارشان قرار دارد، به

یاب است. ی مشترک میان این دستور کارهای متفاوت آسانمدعا که، بازنمایی زمینه

ی آنْ سرمایه پا، که در بومداریباوری، برآمدن گفتمان سرمایهمثل، در مورد محیطبه

خود بگیرد، گواهی بر این حقیقت است ای بهراحتی موقعیت سوژهتواند بهشرکتی می

گران اجتماعی های گفتمانی در میان بازیموضوع مبارزه»خودْ « باوریمحیط»که، 

خواهان ی مشترک میان کارگران و هوا(. زمینه۱۹۹۲:۱۳۵)ادکین، « متضاد است

باوری هژمونیک از محیط-یافته شده است، و مفهومی ضد محیط زیست بسیار دشوار

 هاست:بندی هویتدر گرو بازمفصل

رودررو « کارگر»با بحران گذران زندگی « هواخواه محیط زیست»هنگامی که 

گاه اش ]بر محیط زیست[؛ آنبا تاثیر مخربِ گذران زندگی« کارگر»شود، و می

شوند. در این که ضروری میاندیشیدنی بلتنها های معطوف به مدل هژمونیک نهبدیل
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چون ، هم«شغل»و « محیط زیست»توانند از های بنیادی گفتمان میمایهباره، بن

ی ما تعییر جهت های مجزا، به شرایط یک زندگی شایسته و ممکن بر سیارهموضوع

هواخواهان محیط زیست در مقابل »سازیْ از رو، تعریف ناهمدهند. هم از این

اند، کسانی که به دفاع از شرایط یک زندگی شایسته و ممکن برخاسته»به « گرانکار

کنند که این زندگانی را ممکن ها و مناسباتی دفاع میدر برابر آنانی که از روش

 (۱۹۹۲:۱۳۶)ادکین، « کند.، تغییر می«سازدمی

هاست، که آمیزی هژمونیکِ منافع و هویتاین مثال گویای سرشت مشروط هم

ی باورانههای کثرتاش نیازمند سیاست گفتمانیِ خالق است، که در واکاویتحقق

بندی از گفتمانی که چنین بازمفصلشود. تأکید بر شرایط برونرادیکال برجسته می

هژمونی -سازد، وجه تمایز الگوی گرامشیایِی ضدپذیر میهای گفتمانی را امکانمایهبن

آراییِ که به دفاع از مطلوبیت یا ضرورت چنین صفجا از پسامارکسیسم است؛ و آن

 (۷)شود.آید، از پسامدرنیسم متمایز میهژمونیک برمی-ضد

سره آن برد )و اینک یکی سوسیالیستی از آن رنج میپرسش اساسی که اندیشه

ی مدنی گونگی ادغام قدرت دولتی با سرزندگیِ عمومی جامعهکند(، چهرا آشفته می

ی سوسیالیستی، های واقعی پروژهها در مواجهه با مشکلیستاست. پسامارکس

 رغمبه –شده تکهی تکهبخش را بر گِرد چندین سوژهی تحولکوشند این پروژهمی

 قدرت از آمیزنخوت غفلت متضمن که کنند، بازتعریف – اتفاقی گرهیِ هاینقطه

ها با ن است. پسامدرنمندانه از سلطه ایشای حفظ حمایت رضایتبرا حاکم هایگروه

 آمدهایپی با –های موضعی، این غفلت را عیار مبارزهمپذیرش استقالل تما

 :پرسدمی( ۱۹۸۸:۱۹) فیلدز کهچنان. برندمی جلوتر گام یک – اشکنندهنگران

بُرد و کنش موضعیِ ناب در این جهان بسیار دور از سودِ راهمعنای این استدالل به

آوردن معنای مخالفت با امکان گردهمگون چیست؟ این بهیِ همیک باهمستانِ بوم

هم مربوط و مقوّم ها بهگونه ستمکه چههاست، و مخالفت با فهم اینموضوع

مدد یک مفهوم توان تمایز را بهدیگرند. این تنها به معنای تمایز نیست؛ زیرا مییک

شدن تکهست. چه کسانی از تکها شدنتکهتکهمعنای ساز نمود. نه، این بهمیانجی هم

 شوند؟مند میدیدگان بهرهستم
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های توانند آماجهای اجتماعی جدید بدون مواجهه با نهادهای دولتی نمیجنبش

ساز که سبب های معطوف به دموکراسیخود را دنبال کنند. وانگهی، درخواست

یاست مبتنی بر اند، مستلزم هماهنگی در مقیاسی فراتر از س«سنگهای همزنجیره»

بینیِ باوری که فراتر از واقعهژمونیک جدید از کثرت-اند. یک منطق ضدباهمستان

ورزی خُرد استوار تواند بر بنیاد سیاسترود، نمیموضوعی میلیبرالیِ سیاستِ تک

 شود.

اند به مواجهه با های جدید اجتماعی تاکنون نتوانستهعبارت دیگر، جنبشبه

طرزی لوحانه یا بهباوران رادیکال، سادهبرآیند. بسیاری از کثرتچالش قدرت دولتی 

های جدید اجتماعی خودگردانی جنبشکنند که هدف پیکارهای انداز، ادعا میغلط

یابی به باورانی نظیر اسکات، این امر که دستهای نوکثرتاست و نه قدرت. در نوشته

ت ناممکن است، پذیرفته شده است؛ ترین چالش قدرهیچ ذره از خودگردانی بدون کم

های صنعتی های جدید اجتماعی نه وضعیت موجود جامعهکسانی که معتقدند جنبش

گریِ منافع را به چالش که صرفأ حذف خود از فرآیندهای میانجیمعاصر را، بل

-۱۱ها تغییر نیست؛ ادغام است. برهمین سیاق لیبرالی، اسکات )طلبند. آماج آنمی

 کند که از منظرِ یک جنبش اجتماعیاستدالل می( ۱۹۹۹:۱۰

« عادی»شده در فرآیند سیاسی های طردها و گروهاز ادغام موضوع« موفقیت»

 با است پوشان،هم واقعبه و سازگار، سرهیک موفقیت رو،این از …خیزدبرمی

 .جنبش یک یمثابهبه جنبش ناپدیدشدن

 – (۸)«انقالب منفعل»های ارزشبا این همه، معنای ضمنی باور اسکات به 

 –گری منافع بسیج شده است تی که از راه میانجیقدر یطلبانهاصالح آمدهایپی

 بر و شمرده ناچیز را هامخالفت ادغام و ساختنمنحرف برای دولت هایتوانایی اهمیت

. بنددفرومی چشم داریسرمایه هایجامعه در مذاکره فرآیندهای مادی هایشالوده

گاه ناسبات انقیاد که تکیهم انکار راه از» دموکراسیلیبرال دارد، باور وود که گونهانهم

تواند در قالب آن کردن فضایی که قدرت مردمی میداری است، و تنگقدرت سرمایه

که اسکات رغم آن(. به۱۹۸۶:۶۸کند )عمل کند، منافع طبقاتی سرمایه را حفظ می

نشیند، از بار میعطوف به دگرگونی از طریق دولت بههای ماذعان دارد که، برنامه
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گیر در گروی برپایی یک بلوک درک این امر ناتوان است که هرگونه پیروزی چشم

شان از طریق کنترل بر، و دگرگونی، دولت جدید از نیروهای اجتماعی است که منافع

 سازی با نیروهای درون آن.پذیرد، تا همصورت می

گاه که سازی لیبرالی است، آنباوری رادیکال در معرضِ خطرِ همرو، کثرتاز این

گیرد ؛ و در معرض در تصرف قدرتْ تاثیرگذاری بر فرآیند سیاسی مستقر را پی می

( اگر ۹جوید.)که از قدرت دولتی احتراز میشدن دائمی است، هنگامیایحاشیه

کرد آمیز دارد، رویبتشیفتگی به دولت، گرایش به فرونشاندن دستورِ کارهای رقا

تجلیلِ »رو، کند. از اینجاحاضر دولت را خنثا نمیزُداینده از دولت، مادیت همکانون

ی گزینی برای اهمیت بسیار، اگرنه مرکزی، دولت در پروژهتواند جاینمی« هاتکه

 تحول اجتماعی باشد.

 گیرینتیجه

بُرد یک پروژه سوسیالیستی در شهنگام با پیباور ما، پارادایم نوگرامشیایی همبه 

های اجتماعی و سیاسِی کارِ فهم مبارزهوجه بهاش، به بهترینمعنای گسترده

ی مارکسیستیِ یک انگارهآید. گرچه گرامشی به پیشهای اجتماعی معاصر میجنبش

ماند، ی تولید( وفادار میمثل، مناسبات اجتماعِی برخاسته از شیوهکانون هژمونیک )به

یافت نسبت مستقل جامعه مدنی به نفی رهاو به فرهنگ و نهادهای بهی ما توجها

انجامد. روساخت در مارکسیسم سنتی می-ساختوجهی مبتنی بر ژرفتعینِ تک

های دموکراتیکِ فرهنگِ ضروری برای حفظ و تداوم برخالف لنینیسم، که شکل

آکنده از « جنگ موضعی»ر گیرد؛ تمرکز گرامشی بهای مستقل را نادیده میجنبش

های اجتماعی برای خلق فضاهای سیاسی جدید در های جنبشطنینِ کوشش

« بلوک تاریخی»ی هژمونی است. مفهوم مایهی مدنی و تغییر درونی جامعهگستره

های ی جنبشسازی رایج در نظریهدر نزد گرامشی، همتای خود را در مفهوم ائتالف

های دموکراتیک ی طبقاتی با مبارزهکید بر پیوند مبارزهیابد. تأجدید اجتماعی می

های تاریخیِ افکند برای واکاوی پیوستگیتواند بنیادی پیشک میمردمی، بی

ی نازمانیِّت واسطهطور پیوسته به، که به«جدید»و « قدیمی»های اجتماعی جنبش

(atemporality.سیاستِ هویت محو شده است ) 
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های اند از سویهباوری، کوشیدهپردازان کثرتنظریه که، برخی ازشگفت آن

بهره « دموکراسی پسالیبرال»باوری در آثار گرامشی برای برساختن نوعی ضدذات

رو که راه نیست؛ هم از آنیابی هم(. ولی این تالش با کام۱۹۹۲گیرند )گُلدینگ، 

« شناختیِیتخطای غا»اینان خود اذعان دارند که منطق گفتمانیِ پیشامدیْ با 

ساز نیست. اما الگوی ی کارگر دَمی گرامشی در دفاع از رسالت تاریخی طبقهشدهادعا

گفتمانی استوار نیست؛ ایم نشان دهیم، بر فروبستگیِ برونهکه کوشیدگرامشی، چنان

کنند، و سودمندی های ساختاری که کنشگری را میسّر و مقیّد میمایهکه آن بنبل

(. هر ۱۹۹۱شناسد )آزبورن، بندی را در مقابل دیگران بازمیی مفصلهابرخی شیوه

ی ی چنین دریافتی زند، نه بنیاد ستم و نه شالودهتحلیلی که دست رد بر سینه

گری انجامیده ی ناگزیر کنشیابد، و به تجزیههای گوناگون را درمیوحدتِ درخواست

 .ودشمی مشترک سیاسی یپروژه یک برآمدن از مانع  و

بندی گفتمانِ چیره را تضعیف کند، هژمونی که بتواند صورت-برای ایجاد یک ضد

های این یا آن بخش، و این هایی ضروری است که از مسألهها و گروهائتالفی از جنبش

گری ی غفلت از کنشتواند بر گُردهیا آن موضوع فراتر برود. سیاست هویت نمی

« با فرآیندهای واقعِی دگرگونی ساختاری گربندی بازیمفصل»بنشید؛ یعنی، 

فروغلتیم )پالمر، « سراشیب گفتمان»(. اما اگر ما در ۱۹۹۲:۱۷۶تِیلِر، -)راستیجِر

ی ماتریالیسم تاریخی بنشانیم؛ گری گفتمانی را جای آموزه(، و فروکاست۱۹۹۰:۱۹۲

ورزی ندیشهبُردی لنین، و دور از اگاه، بسیار دور از یافتن پاسخی به پرسش راهآن

خالقِ گرامشی، ولو در ترکیبی ناهموار، خواهیم بود؛ و به احتمال زیاد در انبوه 

هژمونی را در -ی ضدشده غرق خواهیم شد، که شالودهتکههای تکهدرهمی از هویت

 کند.این عصر تردید پسامدرن محو می

 منبع

منتشر شده اشت.  دیشناسی انتقاجامعهی بار در تارنمای مجلهجُستار حاضر نخستین

شناسی دانشگاه ویکتوریا در بریتیش کلمبیا است؛ و ر. س. ویلیام ک. کارول، استاد جامعه

 شناسی دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا.شناسی و انسانراتْنر، استاد گروه جامعه
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 های مترجمیادداشت
 ت.اس نویسندگان از}{  ابرو دو داخل و مترجم، از][  قالب داخل هایعبارت یهمه –

کرد مارکسی به جایگاه و نقش پرولتاریا، نگاه بندی متفاوت از رویبرای یک صورت *

سینز وود، سوشالیست رجیستر، میک ، اِلنی طبقانی؟مارکسیسم بدون مبارزهکنید به 

 .۱۹۸۳، سال ۲۰ی شماره

ی پرولتاریا، که پیروزی این طبقه را امری مُقدر و رسالت پیامبرگونهی وود با نقد انگاره

ی کارگر و که در سنت سوسیالیسم انقالبی، طبقهاین»نویسد: پندارد، میمحتوم می

پیکارهایش در کانون دگرگونی اجتماعی و برپا ساختن سوسیالیسم قرار داشته است، 

ی کندوکاوی که استنتاجی است بر پایهد، بلگیراز ایمانی مذهبی نشأت نمی رویهیچبه

گیری بر بنیاد این اصل ی نخست، این نتیجهگسترده در مناسبات اجتماعی و قدرت. در وهله

نشاند و تاریخی استوار است که مناسبات تولید را در مرکز زندگی اجتماعی می-ماتریالیستی

افزاید، وود می«. انگاردتماعی میهای سیاسی و اجرا خاستگاه ستمی آنکشانهسرشت بهره

ی بالقوه انقالبی است، انتزاعی متافیزیکی نیست، بَل ی کارگر یک طبقهاین گزاره که طبقه

ترین منافع عینی در واسطهی کارگر آن گروه اجتماعی است که از بی( طبقه۱»مدعی است: 

ترین موضوع مستقیمِ بنیادی یمنزلهی کارگر به( طبقه۲انتقال به سوسیالیسم برخوردارست؛ 

ای که هیچ نفعی شک نه تنها شکل موجود(؛ طبقهترین شکل ستم )گرچه بیکنندهو تعیین

تواند شرایط رهایی در رواداشتن ستم بر طبقات دیگر ندارد، در پیکار برای رهایی خویش می

اشدنی بین طبقات ن( نظر به تضاد بنیادی و در نهایت حل۳ها را فراهم کند؛ نی انساهمه

ی طبقاتی باید موتور استثمارگر و استثمارشونده که در کانون ساختار ستم جای دارد، مبارزه

ی کارگر یگانه نیروی اجتماعی است که ( طبقه۴بخش شمرده شود؛ و اصلی این گذار رهایی

ارست. این از قدرت اجتماعیِ استراتژیک و کافی برای فراروییدن به یک نیروی انقالبی برخورد

ی بخشی دارد که محو ازخودبیگانگیِ قدرت را در همهتحلیل پشت به بینش رهایی

 «ی کار تا قدرت سیاسیِ دولت.کشد، از قدرتِ آفرینندههای کنش انسانی انتظار میحیطه

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/089692059402000201
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/089692059402000201
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های اجتماعی معاصر های جنبشبندی متفاوت از سرشت و ویژگیو باز، برای یک صورت

( exploitation) کشیِبهره لزوما نه و –( oppressionناگون ستم )های گوکه علیه شکل

 اثر نهمِ فصل به یژهوبه کنید نگاه کنند،می پیکار –داری ی سرمایهطبقانی در جامعه

 ، اِلنداریدموکراسی در برابرِ سرمایه: نام با فرهیخته، مارکسیست همین درخشان

 .۱۳۸۶نگار، تهران، بازتاب ی حسن مرتضوی، نشرسینز وود، ترجمهمیک

 هانوشتپی
ی زندگی «نجواها»طور ویژه در این زمینه گویاست. از راه . کارِ میشل دوسِرتو به۱

گیرد، که ای جای میمندانهی رضایتگذاری در دل رابطهیک تمایز غیرقابل نشانه»روزمره، 

این یک شورش موضعی، و کند. را مدیریت میی کارکردهایش آنواسطهنظام مدعی است به

صداست، و تقریبا است، یک براندازی عمومی و بی سهل نیست؛ بندی،طبقه قابل  رواز این

 زیرانه و خاصِ خود.سربه

ی نخست ارجاعی است در وهله« لنینیسم»ی ما از اصطالح . در نوشتار حاضر، استفاده۲

خوانش معینی از لنین )و مارکس و  یای بر پایههای خودِ لنین، و سپس آموزهبندیبه صورت

(. فروپاشی ۱۹۲۸اش پس از مرگ لنین اعالم شد )بنگرید به، استالین، انگلس(، که مبانی

های پیشاهنگ، تر از حیث سازمانی نمایان است؛ یا در شرق اروپا و یا در تشکللنینیسم بیش

برکشیدند. اما، یک  های قدیم و جدید سرداری از میان چپهای سرمایهکه در دموکراسی

بررسی های لنینیستی نظیر توان هم در زوال نشریهشکست نظری موازی را می

( دید و هم در نقدهای اخیر از گفتمان World Marxist Review) مارکسیستی جهان

 (۱۹۸۴سیاسی لنینیستی. )برای نمونه، پوالن، 

ها را به فلسفی لنینیسم، دال های اصلیِمایهی یکی از درونمنزلهی بازتاب به. نظریه۳

گری ماتریالیسم و سنجش( در ۱۹۶۰:۱۳۰که لنین )کاهد. چنانهایشان فرومیمدلول

ی فلسفی است که بر واقعیت عینی داللت دارد ماده یک مقوله»کند، بیان می بنیادتجربه

رار های ما قهای آدمی وجود دارد، در معرض احساسکه مستقل از احساسکه، در حالی

لنین در «. شودبرداری شده و منعکس میی حواس ما کُپی و عکسوسیلهگیرد و بهمی

کردند، هولتز از آن دفاع میهای فلسفی چون هِلمکه ایدئالیست« ی نَمادهانظریه»مخالفت با 

نهد که متضمنِ فروکاستن معنا به تصویرهای شناخت را پیش می« ماتریالیستی»نظریه 

تصویر ’را ای داللت دارد که آنناگزیر و ضرورتاً به واقعیت عینیتصویر به»دریافتی است: 
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سره نویسی، مفاهیمی هستند که یک، نماد، هیروگلیف/ نگاره‘ی قراردادینشانه‘. ’کندمی

(. برای یک ۱۹۶۰:۲۳۵دهند )لنین، انگاری را اشاعه میی ناالزمِ اگنوستیسیم/ ندانممولفه

( ۱۹۹۱هِرست )( نگاه کنید. بَک۱۹۸۰ی بازتاب لنین، به گُلدِستیک )نظریهدالنه از روایت هم

آمدهای مهمی برای گسترش بندی لنین، پیهای صورتاخیراً استدالل کرده است که مشکل

که انگیز، در هنگامیای است بحثگرایی آموزهفلسفه در شوروی داشته است. بازتاب

یافته، سرشت خودپیدایِ معنا را به چالش گی گسترشهای فرهنهای گروهی و مبارزهرسانه

 اند.کشیده

ای از پسامدرنیسمْ رایج است ی پسامارکسیسم چونان گونه. گرچه امروزه بحث درباره۴

ی ( مدعی است که پروژه۱۹۸۸:۳۰b(؛ موف )۱۹۹۲؛ رُزنا، ۱۹۹۱)بِست و کِلنِر، 

تردید، است. بی« مدرن و هم پسامدرنهم »بندند، پسامارکسیستی که او و الکالئو بدان پای

هزمونی سودمند -کردهای پسامارکسیستی و پسامدرن درباب ضدتمایزگذاری میان روی

کم تا حدی از انکشاف دست»باوری رادیکال که چگونه کثرتاست. برای یک روایت از این

 (۱۹۹۱:۸۳، نگاه کنید به، سیدمن. )«های اجتماعی جدید سر برآوردجنبش

بندی در درون گردد به منع فراکسیونیسم/ دستهای برمینمایی تا اندازهین ویژگی. ا۵

های دست لنین معمول شد. تغییر جهت سریعِ ستایشبه ۱۹۲۱حزب، که در سال 

کاری گواهی ساختن او به تبهی فسادناپذیر، به متهمعنوان نابغهپیشاپروستاریکا از لنین به

شناختی از لنین، های روانهای ناسازگار از مسأله. توصیفابیگیر ارزیاست بر گسترش چشم

های (، بر داوری۱۹۷۶:۱۷۳)سولژنیتسین، « مقدسگیر و خشکهسخت»چون مثل، همبه

شهر ( به آرمان۱۹۸۴سان که ادبیات دانشگاهی، از نقد پوالن )همانمتفاوتی استوار است؛ به

( از ۱۹۹۲اختی، تا تفسیر اِرِنبرگ )شنی سرکوب سیاست هستیمنزلهلنینیستی به

ی کارگر در ی ماهیت منش سیاسیِ دموکراتیک طبقهمثابهی لنین به«دیکتاتوری پرولتاریا»

نوسان است. هیچ انتقادی به سرشت اساسی دولت پرولتریِ لنین نباید اهمیتی را که او به 

( این ۱۹۷۱:۶۵, ۳۶۵رامشی )سان که گهمانداد، نادیده بگیرد؛ بهی فرهنگی مبارزه میجبهه

ی وجوه چنین برای بحث دربارهشناسد )همساز با واکاوی خود از هژمونی بازمیویژگی را هم

(. با این همه، به ۱۹۸۰:۱۱۹-۱۲۷, ۱۷۴-۱۸۵مشترکِ مهم بنگرید به، بوسی ـ گلوکسمن 

انداز با چشمهژمونی، مارکسیسم آیینی است که -کرد لنینیستی به ضدبارِ رویباور ما سوخت

های موجود ها درباب تفاوتگریای روشنتر گرامشیایی سازگار نیست. پارهباورانهفرهنگ

دهی سیاسی را میان لنین و گرامشی در مفاهیم کلیدیِ فرهنگ، اقتصاد، انقالب، و سازمان

نسبت به نشده درباب لنینیسم، شناختهای حلابهام»دست داده است. او با اشاره به پِیکُنِه به
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(، ۱۹۷۶:۵۰۵« )ناچیز از کار گرامشی، و نفوذ عظیم تولیاتی و حزب کمونیست ایتالیا

 کند.ی لنین را رد میسان دنبالهی گرامشی بهاسطوره

انگارانه است. هژمونیک درنهایت نهیلیستی/ هیچ-یافت ضداند ره. برخی مفسران گفته۶

گر خود را در دو نشانه جلوه»اریِ پسامدرن انگگوید، هیچ( می۱۹۹۱:۱۵۸مثل، کُروک )به

که چرا تغییر بهتر سازد: ناتوانی در تصریح سازوکارهایِ ممکن تغییر؛ و ناتوانی در بیان اینمی

 است از عدم تغییر.

های پسامارکسیستی و بندیباوران از صورتی شماری از نوگرامشیی آگاهانه. استفاده۷

هژمونی، در خوردِ توجه -ی ضدظ پروبلماتیک گرامشی دربارههنگام با حفپسامدرنیستی، هم

گرامشیایی، « ی میانیِعرصه»(. با کار گِرد ۱۹۸۸؛ هال، ۱۹۹۰است )برای نمونه، اپستین، 

باوری آوردهای مهم کثرتهنگام با جذب گزینشیِ دستحفظ بینش ماتریالیسم تاریخی، هم

 (۱۵و  ۱۴های ویژه فصل، به۱۹۹۲به، گُرسبِرگ، مثل، بنگرید پذیر است. )بهرادیکال، امکان

نویسد: ( می۱۹۸۲:۱۳۶، ساسُون )«انقالب منفعل»ی مفهوم گرامشیایی . درباره۸

های های جنگ موضعی، دستگاهبورژوازی ممکن است بتواند با استفاده از گذرگاه»

از برآمدن  ی مدنی، تا حد امکان برای جلوگیریایدئولوژیک مختلف، و سنگرهای جامعه

 جنبش …منفعل انقالب. بگیرد پیش در را منفعل انقالب بُردراه  کارگر، یطبقه  هژمونی

 قلمرو در[ جنبش این] رهبران تا ‘زندمی گردن’طلبیاصالح راه از را کارگر یطبقه

که منظق آنکندٍ، بیی کارگر دفاع میای طبقهفع رستهمنا از که کنند، بیتوته ناهژمونیک

 داری را به چالش طلبد.عی سرمایهسبات اجتمامنا

های کارگری های جدید اجتماعی نیست؛ مبارزهکاری با دولت مشکل تنها جنبش. هم۹

های برد )برای واکاوی تنشی جنبش کارگریِ باپرجا نیز از این مشکل رنج میدر گستره

به دستور کارِ دولتی ی مردم در پاسخ کارگری و جنبش همگانیِ توده موجود میان جنبش

چنین نگاه کنید به، هال و ؛ هم۱۹۸۹کاران، مقایسه کنید با، کارول و راتنر، نومحافظه

باوری رادیکال در رودررویی با قدرت دولتی حتا در واکنش (. ناکامی کثرت۱۹۹۰جیمسون، 

آمریکای  ی اقتصادی اروپا و پیمان تجارت آزادای، مانندجامعههای منطقهبه منافع ائتالف

 تر است.شمالی، برجسته
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محیطی وحتی ظهور دونالد ترامپ، ی زیستدر بروز بحران مالی جهانی، فاجعه

 های چپ نتوانستند هیج بدیلی ارائه بدهند؟نولیبرالیسم نقش داشته است. چرا نیرو

مان نخورده است، ای بر زندگی ما حاکم است که اکثر ما نامش به گوشیدئولوژیا

شان نخورده بود. تصور کنید مردم اتحاد شوروی )سابق( هرگز نام کمونیسم به گوش

شوید و اعتنایی مواجه میها در درمورد این ایدئولوژی حرف بزنید با بیاگر در صحبت

اش مشکل خواهد داشت. را شنیده باشد در تعریف حتی اگرمخاطب شما قباًل این واژه

 دانید نولیبرالیسم چیست؟بحث بر سر نولیبرالیسم است: آیا می

گمنامی هم نشانه و هم علت قدرت این مکتب اقتصادی است. این پدیده نقش 

های المللی داشته است: بحران مالی سالهای بینمهمی در بسیاری از بحران

ای از که اسناد پاناما فقط گوشه (1)های فرامرزی،درت شرکت، ثروت و ق2008/2007

دهد، ازبین رفتن تدریجی خدمات بهداشت و آموزش همگانی، شیوع آن را نشان می

پاشی اکوسیستم و گیرشدن حس تنهایی، درهممجدد فقر در میان کودکان، همه

ها را تزاعی است و آنها انهایی مانند دونالد ترامپ. نگاه ما به این پدیدهظهور چهره

سامانمند ومنسجم ی بینیم، غافل از این که این همه را یک فلسفهجدا از هم می

 ترازمطلوب. داشت حداقل یا –ای که نامی دارد اند؛ فلسفهتر کردهتسریع و یا وخیم

 .چیست ببرد پیش را خود اهداف نشان و نامبی مکتبی که این

ی مظاهر زندگی ما حضور فراگیر داشته و رخنه چنان در همهنولیبرالیسم آن

عنوان یک ایدئولوژی نگاه کنیم. ما آن را توانیم به آن بهسختی میکرده است که به

 خنثی و ذاتی فشار یک معرف که پذیریممی گراهزاره –شهری مثل یک باور آرمان

انون سیر دارد(، همانند یک ق وجود طبیعی و یکسان طور به ، همه برای که) است

تکاملی نظیر اصل تکامل داروین. اما درواقع این فلسفه تالشی آگاهانه است که با 

جایی مرکز قدرت به وجود ی زندگی انسان و جابهی شیوههدف تغییر شکل دوباره

 آمد.

نولیبرالیسم روابط انسانی را ماهیتاً در رقابت میبیند، در این مکتب، شهروند با نام 

شود، که در خرید و فروش حق انتخاب دارد و زتعریف میبا« کنندهمصرف»

های دموکراتیک او به بهترین شکل با سازوکار خرید و فروش فرایندی بازار انتخاب
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اند و آنان عمل خواهد کرد، فرایندی که در آن نخبگان و افراد شایسته در خور پاداش

ی تفکر و عملکرد ند. این شیوهشوها( تنبیه میها و تنبلعرضهوری ندارند )بیکه بهره

کند تضمین می« بازار»شود که منافعی را که باعث ترویج این باور در اذهان مردم می

 یافتنی نیست.ریزی دستهرگز با برنامه

ها باید شود. مالیاتهر اقدامی برای محدود کردن رقابت مغایرت با آزادی تلقی می

تر بهتر، خدمات ات مربوط به آن هرچه کمتقلیل پیدا کند و نظارت بر اجرای مقرر

های صنفی های اتحادیهزنیعمومی را باید به بخش خصوصی واگذارکرد. مذاکره وچانه

عنوان پدیده ای که تصویر غلطی از بازار ارائه های کارگری بهبرای ایجاد سازمان

گان و بندی برنددهد و مانع شکل گرفتن عملکرد طبیعی و سالم بازار و رتبهمی

شود و معنا عنوان فضیلت بازتعریف میشود. نابرابری بهگردد بازنمایی میبازندگان می

گیرد: پاداشی برای مفید بودن و مولدی برای ثروت، چون با افزایش ثروت صاحبان می

 (2)برند.سرمایه و جاری شدن آن در جامعه، تمامی اقشار جامعه از آن بهره می

 رکس براساس لیاقتش بهره برد.ست که هبازارضامن این

کنیم. پولدارها باور دارند که ثروت و دارایی ما این باورها را درونی و بازتولید می

اند و چشم خود را برروی امکانات ویژه دست آوردهشان بهسبب شایستگیخود را به

هاست نظیر آموزش، ارث و جایگاه اجتماعی که ضامن حفظ وضعیت و موقعیت آن

کنند در حالی که امکان موفقیت سرزنش میدند. فقرا خود را به دلیل عدممی بن

 چندانی برای تغییر وضع خویش ندارند.

اعتنا به بیکاری ساختاری جامعه: اگر شما بیکار هستید علت آن عدم خالقیت، بی

آوراست: اگر ی مسکن سرسامسازنده نبودن و ناتوانی شماست. مهم نیست که هزینه

نگر باری شما پر شده به این دلیل است که عقل معاش ندارید و آیندهکارت اعت

ی شوند، شما مقصرید، مهم نیست که مدرسهنیستید. اگر فرزندان شما چاق می

فرزندتان زمین بازی و فضای ورزشی ندارد. در دنیایی که رقابت حاکمیت دارد، آنان 

خودشان هم این تعریف را قبول شوند و عنوان بازنده تعریف میمانند بهکه عقب می

 دارند.

« پس من چی؟»در کتاب خود (3)همان گونه که پل ورها ،در میان این مسائل

اشاره کرده مشکالت دیگری نیز همچون افسردگی، تنهایی، اضطراب، خودزنی، 
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شود. شاید گیر میاختالل در غذا خوردن، انزوا، ترس و فوبیای اجتماعی نیز همه

تانیا که ایدئولوژی نولیبرالیسم در آن با دقت وشدت پیاده شده عجیب نباشد بری

ی ما اکنون عنوان پایتخت تنهایی اروپا شناسایی شده است. همهاست، به

 (4)نولیبرالیم.

*** 

ی نولیبرالیسم وضع شد. در میان در نشستی در پاریس واژه 1938در سال 

دو مهاجر اتریشی،  (5)س،هایک و لودویک فون میزهای نمایندگی، فردریکهیأت

ی تعریف این ایدئولوژی در کنفرانس شرکت کرده بودند. حضور داشتند که برای ارائه

فرانکلین روزولت  (6)ی نیو دیلدموکراسی که دربرنامهها معتقد بودند که سوسیالآن

انداز همان گام دولت رفاه در انگلستان، چشمبهی گاممطرح شده بود و توسعه

 شود.اشتراکی است که در تبلیغات نازیسم و کمونیسم دیده می یجامعه

منتشر شد، این  1944که در « راه بندگی»هایک درکتاب خود موسوم به فردریک

ریزی دولتی با ضربه زدن و ازبین بردن فردگرایی، کند که برنامهبحث را مطرح می

« بوروکراسی»انند کتاب شود. این کتاب هم مالزاماً به خودکامگی واستبداد منجر می

میزس با اقبال عمومی مواجه شد. این اثر مورد توجه برخی صاحبان ثروت قرار گرفت 

هایی برای برای دور زدن قوانین و فرار ی آن، گریزگاه و فرصتکه در محتوا و فلسفه

منظور هایک اولین تشکیالت را بهزمانی که  1947دیدند. دراز پرداخت مالیات می

 مؤسسه این – (7)پلرین مون انجمن –ی نولیبرالیسم بنیاد نهاد ترویج نظریهطرح و 

 .شد برخوردار آنان به وابسته هایبنیاد و میلیونرها مالی حمایت از شدتبه

ای کرد که دانیل استدمان جونز در با حمایت آنان، وی شروع به ایجاد شبکه

تعریف  «ها)انترناسیونال( نولیبرال المللنوعی بین»عنوان به کتاب فرمانروایان جهان

نگاران و کنشگران ای سراسری از دانشگاهیان، بازرگانان، روزنامهکرده بود: شبکه

کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس. صاحبان سرمایه و ثروتمندان حامی این جنبش 

ها سری اندیشکده ایجاد کردند که از میان آنبرای پیرایش و ترویج این ایدئولوژی یک

توان به مؤسسات زیر اشاره کرد: انستیتو انترپرایز آمریکا، بنیاد هریتیج، انستیتو می

 (8)ی آدام اسمیت.ی امور اقتصادی، مرکز مطالعات سیاسی و مؤسسهکاتو، مؤسسه
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های دانشگاهی های دانشگاهی و دپارتمانچنین به حمایت مالی از چهرهآنان هم

 و و ویرجینیا اقدام کردند.های شیکاگخصوص در دانشگاهبه

تر مطرح و صدای خود گیری و رشد این نهادها، نولیبرالیسم خود را بیشبا شکل

چنان قانونمند کند تا بایست رقابت را آنرا بلندتر کرد. نظر هایک که دولت می

ویژه در میان کسانی مانند میلتون انحصارات شکل نگیرد به این باور تبدیل شد )به

ی نوبل( که قدرت انحصارات را باید ی جایزهاقتصاددان آمریکایی و برنده( 9) فریدمن

 عنوان پاداش کارایی شناخت.به

اتفاق دیگری که در این دوران افتاد این بود که نام این جنبش فراموش شد. 

کرد که خود را نولیبرال بنامد اما خیلی زود این نام فریدمن افتخار می 1951درسال 

تر و تر از آن حتی در دوران رشد، درحالی که ایدئولوژی پختهو عجیب ناپدید شد

 شد، هیچ اسم دیگری جایگزین نام ازیادرفته نشد.تر میجنبش منسجم

ها، نولیبرالیسم در حاشیه ماند. ودل بازی در تأمین هزینهرغم دستدر ابتدا، به

های جان مینارد توصیه ی اقتصادی واجماع پس از جنگ، فراگیر و جهانی بود: نسخه

ای مورد استفاده قرار گرفت، اشتغال کامل و فقرزدایی، اهدافی طور گستردهبه (10)کینز

شدند، میزان مالیات تر کشورهای اروپای غربی دنبال میبودند که در آمریکا و بیش

ها بدون دغدغه به دنبال گسترش خدمات برای درآمدهای کالن باال بود و دولت

های ی هفتاد زمانی که سیاستپوشش امنیت اجتماعی بودند.اما در دهه عمومی و

گیر کشورهای هر دو سوی های اقتصادی دامنکینز با شکست مواجه شد و بحران

های نولیبرالیسم خود را نمایان کردند. به قول فریدمن اقیانوس اطلس شد، دیدگاه

با کمک مشاوران « شود.فراهم می وقتی قرار است شرایط تغییر کند، ابزار الزم قطعاً »

ویژه در مورد ای روزنامه نگاران موافق، عناصر نولیبرالیسم، بهسیاسی و حمایت رسانه

های پولی، در امریکا توسط دولت جیمی کارتر و درانگلستان توسط دولت سیاست

 جیم کاالگان پیاده شدند.

مانده های باقییدند، بخشکه مارگارت تاچر و رونالد ریگان به قدرت رسنپس از آ

های پاشاندن اتحادیهسرعت دنبال شد: کاهش مالیات برای ثروتمندان، ازهمهم به

سازی، واگذاری خدمات عمومی )و صنفی، کاهش نظارت برقوانین و مقررات، خصوصی
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های نولیبرالیسم ها. سیاستی آنرفاه اجتماعی( به بخش خصوصی و رقابت در اداره

ی اروپا( و المللی پول، بانک جهانی، پیمان ماستریخت )اتحادیهبینتوسط صندوق 

سازمان تجارت جها نی در مورد اغلب کشورهای دنیا و عمدتاً به صورت غیر 

ی قابل توجه این بود که این نظریه در میان پاره ای دموکراتیک اعمال شد. نکته

حزاب کارگر و دموکرات( نیز های چپ بودند )مانند ااحزاب که زمانی متعلق به دیدگاه

شهر دیگری به این تصور این که هرگونه آرمان»پذیرفته شد. به قول ستدمان جونز 

 «صورت به طور کامل تحقق پیدا کند مشکل است.

*** 

بدیل »دهد، با شعار ی آزادی و حق انتخاب میعجیب است دکترینی که وعده

یک در مالقات با پینوشه در شیلی ها تحقق پیدا کرده باشد. فردریک« دیگری نیست

ـ یکی از اولین کشورهایی که این برنامه را به صورت جامع و فراگیر پیاده کرد ـ 

آورم شخصاً در مقابل یک حکومت دیکتاتور لیبرال سر تعظیم فرود می»کند اشاره می

الیسم ای که نولیبرآزادی« اما در برابریک حکومت دموکرات بیگانه با لیبرالیسم هرگز.

آید، وقتی که پیاده کند و این چنین جذاب و مسحورکننده به نظرمیعرضه می

ی آنان هایی که طعمهخوار است نه ماهیهای ماهیشود آزادی برای کوسهمی

 آزادی عمل صیاد است نه صید. (11)شوند.می

زنی مشترک یعنی آزادی سرکوب مزد های کارگری و چانهرهایی از اتحادیه

ها، کردن آب رودخانهن. آزادی از نظارت بر اعمال مقررات یعنی آزادی آلودهکارگرا

ها ی بهره و طراحی روشهای غیرعادالنهتضییع حقوق کارگران، و اعمال نرخ

های مالی عجیب و غریب. آزادی از پرداخت مالیات یعنی آزادی در فاصله وسیستم

 ند مردم را از فقر نجات دهد.توای ثروت، چیزی که میگرفتن ازتوزیع عادالنه

پردازان نولیبرال از نویسد، نظریهمی« دکترین شوک»درکتاب  (12)نائومی کالین

ند اهای غیرمردمی در شرایط بحرانی، زمانی که مردم آشفتهاعمال سیاست

آمدهای اند: مانند پیی دیگری معطوف است( حمایت کردهشان به مسئله)وتوجه

 تعبیر به که –ای پینوشه در شیلی، جنگ عراق و توفان کاترینا ناگوار پس از کودت

 .شد نیوارلئان در آموزشی نظام تغییر برای طالیی فرصت فریدمن
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های نولیبرالی را نتوان به صورت داخلی اعمال کرد، با استفاده از که سیاستجایی

خشی از آن ب (13)گذار و دولتهای تجاری که )هیئت( حل مناقشه بین سرمایهپیمان

گذاری به المللی اعمال خواهند شد. وقتی مجالس قانوناست، به صورت بین

های معدنی، انجماد محدودکردن فروش سیگار، ممانعت از تأمین آب توسط شرکت

های دارویی از برداری شرکتهای انرژی و یا جلوگیری از کالهحسابنرخ در صورت

اند. دموکراسی به اغلب موفق هم بوده ها شکایت کرده ودولت رأی دادند، شرکت

شود. تناقض دیگر نولیبرالیسم این است که رقابت عمومی ی نمایش تبدیل میصحنه

ی کلی است. درنتیجه کارگران، جویندگان کار وخدمات سازی و مقایسهمتکی برکمّی

ی ارزیابی و نظارت قرار کاری و سردرگمی در زمینهعمومی در معرض نوعی خرده

گیرند که برای تعیین و شناساندن برندگان و تنبیه بازندگان طراحی شده است. می

ریزی دکترینی که لودویگ فون میزس معتقد بود ما را از کابوس بوروکراتیک برنامه

 کند، کابوس بورکراتیک دیگری ایجاد کرده است.مرکزی خالص می

برد، خیلی زود نمی ی خودش رااین تصور که نولیبرالیسم چاقویی است که دسته

در  1980ی نولیبرالیسم )از ی سلطهاشتباه از آب درآمد. رشد اقتصادی در دوره

ی قبل افت کرد: البته نه برای ثروتمندان. شدت نسبت به دههامریکا و انگلستان( به

سال کاهش، در این دوره با توجه به  60نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، پس از 

نفع ثروتمندان، افزایش رانت، های کارگری، کاهش مالیات بههسرکوب اتحادی

سرعت زدایی )حذف کنترل دولتی بر قوانین و مقررات(، بهسازی و مقرراتخصوصی

 افزایش یافت.

آهن، نظیر انرژی، آب، راه (14) سازی یا به بازار سپردن خدمات عمومیخصوصی

های ها اجازه داد تا در مقابل این نیازها، به شرکتها و زندانبهداشت، آموزش، جاده

را از شهروندان و یا دولت بگیرند. رانت، لغت ای ایجاد کنند و رانت انضروری، دکه

ی هنگفتی بابت استفاده از قطار دیگری برای درآمد غیرمکتسبه است. وقتی هزینه

ی سوخت، دستمزد راننده و حقوق بخشی از آن صرف هزینه پردازید، فقطمی

شود، مابقی )پرداختی شما( این های متعلقه میپرسنل، واگن وتجهیزات و سایر هزینه

 اند.کند که شما را سر گردنه گیر انداختهواقعیت را بیان می
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اند و خصوصی را در انگلستان مالک شدهشده و نیمهها که خدمات خصوصیآن

ی های کالن، دارایی و آتیههای اندک و کسب درآمدگذاریکنند، با سرمایهاره میاد

های زنند. در روسیه و هند وابستگان به قدرت داراییانگیز برای خود رقم میشگفت

کنند. در مکزیک، با اهدای کنترل خدمات تقریبًا دولت را به ثمن بخس تصاحب می

سرعت ثروتمندترین فرد ه کارلوس اسلیم، وی بهی خطوط تلفن شهری و همراه بکلیه

 جهان شد.

نویسد: می« توانیم ثروتمند باشیمچرا نمی»درکتاب خود  (15)آندرو سایر

 …بهره هم »هم تأثیر مشابهی بر شرایط داشته است. به اعتقاد او ( 16)گراییمالی

با فقیرتر .« آیدمی دستبه تالشی هیچ بدون که است غیرمکتسبه درآمد رانت مانند

ی خودرا روی یک کاالی دست، و پولدارترشدن ثروتمندان، آنان سلطهشدن قشر تهی

 انتقال عامل شدتبه بهره پرداخت. دهندمی گسترش – پول –باارزش حیاتی دیگر 

 کاهش و امالک قیمت باالرفتن. است دارا قشر سمت به فرودست یالیه از پول

های دانشجویی به کند )مثالً تبدیل کمکبدهکار می را مردم دولتی مالی هایحمایت

 بندند.ها و مدیران آن در این میان بار خود را میوام دانشجویی(، بانک

ی گذشته انتقال ثروت نه فقط از سمت قشر کند که درچهار دههسایر اشاره می

ف درآمد به سوی پولدارها، که در درون ثروتمندان هم وجود داشته است: از طرکم

کردند به سمت کسانی که درآمد آنان که با تولید کاال یا خدمتی کسب درآمد می

ای هایشان و درو کردن رانت، بهره و مزایای سرمایهخود را از طریق کنترل دارایی

های غیرمکتسبه داده اند. درآمد واقعی و مکتسبه جای خود را به درآمددست آوردهبه

 است.

شود. تر میشود ایدئولوِژی نولیبرالیسم هم افراطیتر میها بزرگهرچه شکست

عنوان بهانه و هم فرصت برای کاهش مالیات های نولیبرالی، هم بهها از بحرانحکومت

های خدمات عمومی، زیر سؤال بردن و سازی بازماندهدرآمدهای باال، خصوصی

تر هر چه کم ها )نظارتزدایی برای شرکتی تأمین اجتماعی، مقرراتتضعیف شبکه

کنند. ها( و تدوین مقررات جدید برای شهروندان استفاده میبر مقررات به نفع شرکت

ترین افتد.خطرناکدولتِ منفور از خود، حاال با تمام قدرت به جان خدمات دولتی می
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ها های اقتصادی که خود عامل آنهای سیاسی است، نه بحراناثر نولیبرالیسم بحران

ی ی قدرت دولت، توان مردم هم برای تغییر در روند ادارهکاهش دامنهبوده است. با 

کند شود. دیدگاه نولیبرالیسم تأکید میامور جامعه با حضور در انتخابات محدود می

شان هزینه کنند. اما )امکانات همه یکسان نیست( توانند برای انتخابکه مردم می

داران، آرا کنندگان یا سهاماسی مصرفتری دارند: در این دموکرای توان بیشپاره

ی فرودست و متوسط جامعه است. از تساوی تقسیم نشده است. نتیجه تضعیف الیهبه

های نولیبرالی مشابهی اتخاذ جا که احزاب راست و احزاب سابقًا چپ هم سیاستآن

ی مردم از سیاست رویگردان شود. عمدهکنند، ناتوانی به محرومیت بدل میمی

های فاشیستی پایگاه خود را در جنبش»کند که اشاره می (18)اند.کریس هجزشده

کنند، بلکه روی افراد غیرفعال سیاسی و آنان که ـ میان فعاالن سیاسی انتخاب نمی

اند و هیچ صدا و یا نقشی در تشکیالت سیاسی کنند بازندهدرستی ـ احساس میبه

شود، آنان های سیاسی کنار گذاشته میبحثکه وقتی« کنند.گذاری میندارند سرمایه

مند هاست عالقهگر احساسات آنهایی که بیانها و حرفنسبت به شعارها، نماد

ی فاکت تأثیر و عنوان مثال برای طرفداران دونالد ترامپ استدالل و ارائهشوند. بهمی

 اهمیتی ندارد.

م و دولت صرفاً به ی محکم بین مردکند که هنگامی که رابطهجوت اشاره می

اعمال اتوریته واطاعت محض تنزل یابد، تنها راه باقی مانده برای حفظ رابطه، قدرت 

تر است که دولت هایک از ان نگران بود، آن زمانی محتملدولتی است. استبدادی که 

، که نفوذ معنوی و اخالقی خود را با واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی از 

حفظ موقیت خود به تحمیق مردم با وعده دادن، تهدید و درنهایت  دست داده، برای

 ها به اطاعت دست یازد.اعمال زور و خشونت برای وادار کردن آن

*** 

اما « خدایی است که شکست خورده است.»نولیبرالیسم هم مانند کمونیسم 

 وسعی پاست روی هنوز – زدهبحران اقتصاد و آشفتگی یآموزه –دکترین زامبی 

دارد، و یکی از دالیل آن، گمنام بودن، و شاید بهتر است کند خود را سرپا نگهمی

 های آن است.گفته شود مشتی از گمنامی
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کنند. امروزه دکترین نامریی این دست نامرئی را حامیان نامرئی آن ترویج می

ی امور مؤسسه»شویم که تدریج نام برخی از آنان افشا شده است. متوجه میبه

ها تر بر صنعت دخانیات را به شدت در رسانهکه بحث علیه نظارت بیش« تصادیاق

های دخانیات مخفیانه تحت حمایت مالی شرکت 1963کرده، از سال دنبال می

بریم که چارلزکوک و دیوید کوک دوتن از انگلیسی بوده است. پی می-امریکایی

شتند که جنبش تی پارتی را ای را بنیان گذاثروتمندترین میلیونرهای دنیا مؤسسه

های خود یابیم که چارلز کوک در زمان ایجاد یکی از اندیشکدهسازمان داد. درمی

ی سازمان ی کنترل و ادارهبرای پرهیز از نقدهای نامطلوب نباید نحوه»اشاره کرد که 

 «در سطح عمومی مطرح شود.

دهنده باشد، توضیحکند، بیش از آن که هایی که نولیبرالیسم استفاده میواژه

شود که مثل نیروی جاذبه نظام متعارفی تلقی می« بازار»کننده است. دوپهلو و گمراه

کند، در حالی که آکنده از یکسان فشار وارد میی ما بهو یا فشار اتمسفر، به همه

ها و رؤسای یعنی چیزی که شرکت« خواهدچه بازار میآن»روابط مراکز قدرت است. 

 هند.خواآن می

دو معنای کامالً متفاوت دارد. یکی تأمین مالی « گذاریسرمایه»نویسد سایر می

های موجود برای های مفید سازنده و اجتماعی، ودیگری خرید داراییفعالیت

ای. استفاده از یک ها در قالب رانت، بهره، سود سهام و مزایای سرمایهگیری از آنبهره

ما را بین تولید ثروت و « پوشاندن منابع ثروت»با  های مختلفاصطالح برای فعالیت

 کند.کشی آن، سردرگم و گیج میزه

یک قرن پیش ثروتمندان و کسانی که مکنت و دارایی خود را به ارث برده بودند 

کردند. کارآفرینان در تالش بودند تا با تظاهر به این ها را تحقیر میرسیدهدورانتازه به

ریق رانت دارند برای خود مقبولیت اجتماعی کسب کنند. که درآمد مشخصی از ط

امروز داستان برعکس شده است: کسانی که درآمدشان ناشی از رانت و سود سهام 

اند خودرا دست آوردههایی که ثروت )بادآورده(ی خود را از طریق ارث بهاست و آن

به دست  کوشی و تالشاند که درآمد خود با سختنامند و مدعیکارآفرین می

 اند.آورده
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داری مدرن متناسب و ها با بی نام و نشانی سرمایهها و سردرگمیاین گمنامی

دانند ها( کارگران نمیاست که )در آن« مدل فرانچایز»ی آن هماهنگ است: نمونه

های مخفی و ای از نظامها از طریق شبکهکنند؛ شرکتبرای چه کسی جان می

رسند که حتی پلیس هم اساحلی چنان پیچیده به ثبت میمرزی و فرکار برونپنهان

ها ی مالیات آنهای محاسبهها عاجز است؛ شیوهنفع آناز شناسایی مالکان ذی

 آورد.ها سر درنمیکند؛ کسی از درآمد و منافع مالی آنها را هم اغفال میدولت

حت تاثیر ها که تشود. آنشدت و باقدرت محافظت میگمنامی نولیبرالیسم به

با کمی  -هایک، میزس و فریدمن قرار دارند تمایل به رد این تعبیر دارند، ونظرات 

 اما. شودمی استفاده منفی بار با( تعبیر این) از امروزه که اندمدعی –رعایت انصاف 

 را خود( نولیبرالیسم مدافعان از) دیگر گروهی. ندارند آن برای هم جایگزینی

کننده است و خوانند، که این تعریف هم گمراهخواه مییا آزادی و کالسیک هایلیبرال

، «راه بندگی»دهد ـ چون معتقدند هم گوینده را به شکل مرموز در حاشیه قرار می

ی جدیدی را نکته« داری و آزادیسرمایه»و یا اثرکالسیک فریدمن « بوروکراسی»

 کنند.مطرح نمی

*** 

 –ی نولیبرلبیسم ی ستودنی در مورد پروژهی این نکات، یک نکتهرغم همهبه

 ایشبکه با که بود اینوآورانه و متمایز یفلسفه. دارد وجود – اولیه مراحل در حداقل

 و صبر با. یافت گسترش روشن عملیاتی یبرنامه یک با و فعال متفکران از منسجم

 به راه قدرت تبدیل شد.« راه بندگی» پشتکار

دهد. زمانی که اقتصاد بازار آزاد ت چپ را هم بازتاب میپیروزی نولیبرالیسم شکس

ی جامع اقتصادی بدیل باناکامی مواجه شد، کینز یک برنامه و نظریه 1929در سال 

بست برخورد با بن 70ی ارائه داد. هنگامی که )طرح( مدیریت تقاضای کینز در دهه

نولیبرالیسم به  زمانی که 2008کرد، یک بدیل آماده وجود داشت. اما در سال 

 شد حاکم سردرگمی نوعی) که است این. نداشت وجود بدیلی هیچ …بست رسیدبن

 نیروهای. است سردرگمی دچار و زدهبحران اقتصاد، و شد باز هازامبی برای میدان( و

 اقتصادی هایاندیشه برای ایتازه چارچوب هیچ سال هشتاد طی هم میانه و چپ

 .نکردند تولید
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ی ان لرد کینز شدن هم تأییدی بر این شکست است. در ارائهدست به دام

ی مسلم را نباید فراموش ، سه مسئله21های کینزی برای حل بحران در قرن حلراه

 هایزخم درد و آالم –ی قدیمی کار مشکلی است کرد. بسیج مردم حول یک ایده

در مورد معضل  حرفی هاآن ترازآن،مهم است، نکرده پیدا تسکین هنوز 70 یدهه

بزرگ قرن، یعنی بحران محیط زیست ندارند، در مکتب کینز رشد اقتصاد براساس 

شود. تفاضای مصرفی و رشد اقتصادی مبتنی بر آن، ریزی میتقاضای مصرفی، برنامه

اند. تاریخ کینزگرایی و نولیبرالیسم هردو هردو نیروی محرک تخریب محیط زیست

با یک سیستم ورشکسته، فقط مخالفت کافی نیست.  دهد که برای مقابلهنشان می

ها و طیف ی اصلی حزب کارگر، دموکراتیافته ارائه کرد. وظیفهباید بدیلی انسجام

به ماه، « آپولو»ی صعود ی اقتصادی، مشابه پروژهی چپ، تکوین یک برنامهگسترده

های قرن است؛ تالشی آگاهانه برای طراحی یک سیستم جدید ، متناسب با نیاز

  ویکم.بیست

 

 پیوند با منبع اصلی:

 George Monbiot ,Neoliberalism – the ideology at the root 

of all our problems 
  
  

 هانوشتپی
 OFC: اساحلیفر هایشرکت– 1

ها برای فرار از پرداخت مالیات تشکیالت و دفاتر خودرا به صورت قانونی به کمپانی

( یا OFCهای خاصی منتقل می کنند و از موسسات ومراکز مالی تحت عنوان )کشور

(Offshore Financial Centers برای اهداف غیر قانونی نظیر پول ) شویی و فرار از

توان به سوییس، برمودا، جزایر ی این کشورها میکنند. از جملهه میپرداخت مالیات استفاد

 ی موریس و دوبلین اشاره کرد.کایمان، جزیره

 را خود سرنوشت آزادانه تواندمی فرد هر که باورند این بر متعصب هایلیبرال – 2

 و ابتکار نگری، آینده کوشی،سخت. است اخالقی امری بازار، داوری رواین از. کند انتخاب

https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot
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 نه بازار. شد خواهد مواجه مجازات با تنبلی، و بطالت کهدرحالی است پاداش مستحق تجارت

ها را مجازات و ها و غیررقابتیاقتصادی بلکه یک نیروی اخالقی است که تنبل نیروی یک تنها

ر تری را برای جامعه ددهد و درنتیجه خیر بزرگها را پاداش میها و اهل ریسککوشسخت

 (پور ی علیرضا فداییی نولیبرالی جامعه / سایمون کالرک / ترجمهآورد. )نظریهکل فراهم می

3 – Paul Verhaeghe 

 آیا» که پرسش این بر مبنی کشوراروپایی 28 بین 2014 سال در که ایبررسی در – 4

 اعتماد وی به) بگذارم میان در وی با بتوانم شوممی مواجه مشکلی با زمانی که دارم را کسی

 است اروپا «تنهایی» پایتخت بریتانیا. گرفت قرار ام26 یمرتبه در بریتانیا شد، انجام «(کنم

ی ها رابطهندرت حتی عالقه دارند که همسایگان خودرا بشناسند یا با آندان آن بهشهرون که

 دوستی برقرار کنند

5 – Ludwig von Mises & Friedrich Hayek 

 عمومی رفاه ارتقای هدف با 1930 یدهه در روزولت زمان در آن قانون که ایبرنامه – 6

 رسید تصویب به اقتصادی شرایط واحیای

7 – Mont Pelerin Society 

8 .The American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Cato 

Institute, Institute of Economic Affairs, Centre for Policy Studies, 

Adam Smith Institute 
9 .Milton Friedman 

10 .John Maynard Keynes 

ی معروف ( اشاره به این جملهpikes) خوارماهی هایکوسه برای آزادی اصطالح – 11

خوار وجود دارند و هم های ماهیدر یک دریاچه که در آن هم کوسه»ایزایا برلین است 

خوار یعنی مرگ های ماهیعمل برای کوسه هاست، آزادیی آنهای ریز که طعمهماهی

ی وی به آزادی برای قشر فرادست و و اشاره« های ریز که خوراک انان است)نابودی( ماهی

 ثروتمند است.

12 .Naomi Klein 

13 .Investor-State Dispute Settlement ( یاISDS) 

هایی یه، سیستمگذاران یا محاکم حامی سرماهیئت حل مناقشات بین دولت با سرمایه

ها از طریق متهم کردن توانند در آنهای خصوصی میگذاران و شرکتهستند که سرمایه

المللی های بینها را تحت فشارکنند و آنها شکایت میآمیز از آنها به اقدامات تبعیضدولت

 دهند.قرار می
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14 .Marketisation 

15 .Andrew Sayer 

16 .Financialisation 

17 .Tony Judt 

18 .Chris Hedges 
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 سمیالیاز امپر یهارو دیوید لیبر تحل ینقد

 یرحمت نیحس ی/ ترجمه تیجان اسم 
 



 

 
 

 سمیالیاز امپر یهارو دیوید لیبر تحل ینقد 639

ی اخیر در تبیین امپریالیسم هایی که در چند دههیکی از تأثیرگذارترین کتاب

ی است. در نوشته دیوید هارویاثر « امپریالیسم جدید»معاصر نوشته شده کتاب 

دیدگاه « ویکمامپریالیسم در قرن بیست»ی کتاب حاضر، جان اسمیت، نویسنده

هاروی را نقد کرده است. از هر دو نویسنده پیش از این مطالبی در نقد اقتصاد 

سیاسی منتشر شده است و پاسخ هاروی به نقد اسمیت را نیز طی روزهای آتی 

 منتشر خواهیم کرد. ـ نقد اقتصاد سیاسی

  
مانتلی ریویو ی که در مجله [3]ای با ریچارد سیموردر مصاحبه [2]مایکل ییتس

ی امپریالیسم متذکر شد که دیوید چاپ شد* در پرسشی درباره 2017مورخ مارس 

مدعی است که کشورهای جنوب در حال »گر سرشناس مارکسیست هاروی پژوهش

کند طور خاص نقل میییتس از هاروی، به [4]«مکیدن ثروت ملل ثروتمند هستند.

 که:

کنند مقوالت قدیمی امپریالیسم دیگر در این دوران هایی از ما که فکر میآن

ی ارزش نیستند که انباشت های پیچیدهآیند ابداً منکر جریانچندان به کار نمی

ما  دهند.ی بخشی دیگر گسترش میثروت و قدرت را در یک بخش از جهان به هزینه

شان دائماً در حال تغییر ترند و جهت حرکتها پیچیدهصرفا برآنیم که این جریان

 30ای ثروت شرق توسط غرب در است. برای نمونه، مکیدن تاریخِی بیش از دو سده

 سال گذشته تا حدود زیادی معکوس شده است.

گر، بیان دیی ییتس اتهام سنگینی علیه هاروی بود. بهبه باور سیمور، گفته

ی نوشته [5]ای در باب امپریالیسمنظریهقول باال از هاروی را )که از کتاب نقل

پرابهات و اوتشا پتنایک برگرفته شده است( باید بدان معنا گرفت که برخی از 

توانند اکنون می»وبیش ثروتمند جنوب، از جمله تایوان و کره جنوبی، کشورهای کم

ی کتاب جان اسمیت نویسنده« را داشته باشند. ‘هاامپریالیسمـخرده’نقش 

ی هاروی به جدل با تفسیر سیمور از گفته [6]ویکمی بیستامپریالیسم در سده

کند. اظهارنظرهای اش را مطرح میی این نوشتار، اسمیت استداللپردازد. در ادامهمی

ت و ویراستاری اش به مایکل ییتس دریافمیل و فایل ارسالیاسمیت از چندین ای

https://pecritique.com/2018/03/27/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%87/
https://pecritique.com/2018/03/27/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%87/
https://pecritique.com/tag/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C/
https://pecritique.com/tag/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C/
https://pecritique.com/tag/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C/
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn2
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn3
https://monthlyreview.org/2017/03/01/mourning-and-militancy/
https://monthlyreview.org/2017/03/01/mourning-and-militancy/
https://monthlyreview.org/2017/03/01/mourning-and-militancy/
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn4
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn5
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn6
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آید بررسی کرده است تا اطمینان حاصل چه را در پی میی آناند. اسمیت همهشده

 ی ویراستاران.دهند ــ افزودهوکاست بازتاب میکمکند که دیدگاهش را بی

 ی امپریالیسم. انکارکننده1

نگیز براهای تحسینو کتاب [7]امپریالیسم جدیدی کتاب دیوید هاروی، نویسنده

داری و اقتصاد سیاسی مارکسیستی، یکی از ی تاریخ سرمایهدیگری درباره

ی پرداز برجستهانکارکنندگان امپریالیسم است که از پرستیژش در کسوت یک نظریه

روی اقتصاد سیاسی ترین موضوع پیش مارکسیست برای آموزش غلط مهم

ین ارزش و ارزش اضافیِ کند: مکیدن سهمگمارکسیستی به خوانندگانش استفاده می

مزد پایین آسیای شرقی را نیز در همین طیف کشورهای جنوب )کشورهای با دست

اش در عصر گنجانم( از سوی مراکز امپریالیستی ــ جریانی که اهمیت و مقیاسمی

 طور چشمگیری افزایش یافته است.نولیبرال به

مکیدن »که مبنی بر اینی هاروی، ی ریچارد سیمور، ادعای وارونهبنا به گفته

 عمدتاً  اخیر سال 30 طول در …ای ثروت شرق از سوی غربتاریخی بیش از دو سده

 کشورهای به جنوبی یکره و تایوان که باشد دلیل این به شاید ،«است شده برعکس

دعای ا درباب سیمور[ اظهارنظرِ این برای من. اندشده تبدیل «امپریالیسمخرده»

یابم. قول فوق از آن آورده شده است نمیو اساسی در اثری که نقل هاروی] هیچ پایه

« غرب»کشی از اکنون در حال بهره« شرق»که عالوه، ادعای هاروی مبنی بر اینبه

داری هفده تضاد و پایان سرمایهمو تکرار چیزی است که او در کتاب است تقریباً موبه
 منتشر شد گفته بود: 2014که در سال 

موازت افزایش درآمد ها در توزیع جهانی ثروت و درآمد میان کشورها بهرینابراب

طور چشمگیری کاهش ی جهان بههای در حال توسعهسرانه در بسیاری از بخش

یافته است. جریان مکیدن ثروت شرق از سوی غرب که بیش از دو سده حاکم بوده 

ی معکوس شده است. بهبود موازات قد علم کردن شرق در قامت کانون اقتصاد جهانبه

عمدتا تا سال  2007-9های رمقِ( اقتصاد جهانی پس از ترومای سال)گرچه کم

)عمدتاً کشورهای عضو « نوظهور»اصطالح مبتنی بر گسترش سریع بازارهای به 2013

عنوان بخشی از جهان که تقریبًا ی این چرخش حتا به افریقا )به( بود. دامنه[8]بریک

 [9]آمدهای این بحران در امان مانده بود( نیز رسیده است.پی از تمام

https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn7
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn8
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn9
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که هاروی ادعای عامی )و نه ها هرگونه شک و تردیدی را نسبت به اینی اینهمه

ی وارونگی جریان ارزش میان ی جنوبی( را دربارهموارد استثنایی تایوان و کره

 برد.کند از بین میکشورهای شمال و جنوب مطرح می

سپاری تولید به کشورهای با دستمزد پایین که برونامتناع هاروی از پذیرفتن این

مستقیم و غیرمستقیم از نیروی  [10]یالعادهکشیِ فوقحاکی از گسترش وسیع بهره

متحد های چندملیتی ژاپنی، اروپایی و ایاالتکار کشورهای جنوب از سوی شرکت

گیری ی افول و نه اوجدهندهکه این دگرگونی نشاناین ی او مبنی براست )و نیز ایده

هایی که در کشورهای امپریالیستی هستند و امرپالیسم است( احتماالً در میان آن

نامند دیدگاه غالب بوده است و خواهد بود )هرچند خودشان را مارکسیست می

از سوی  ویژههای چشمگیری بهگونه انکار واقعیت امپریالیسم با مقاومتاین

ی اقتصاد سیاسی رادیکال و اتحادیه مانتلی ریویوگران مرتبط با گران و کنشپژوهش

ای از کتابم آید گزیدهچه در پی می( مواجه شده است(. من در آن[11])یو.آر.پی.ای

های العاده و جریانکشیِ فوقام که انکار بهرهرا آورده ویکمامپریالیسم در سده بیست

هایش، از کتاب شمالِ ارزش اضافی از سوی هاروی را در شماری از کتابـجنوب

کند. به این ترتیب، شواهد سو، ردیابی میبه این های سرمایهمحدودیتمشهورش 

 آید.فراوان دیگری دال بر صحت توصیف مایکل ییتس از استدالل هاروی به دست می

ی گویی ایدهتنها دوبارهنه ی هاروی، شاهدمعمای سرمایهبرای نمونه، در کتاب 

ی این ایده نیز هستیم. هاروی بلکه سرچشمه« شرق»از سوی « غرب»مکیدن ثروت 

ی شورای ملی اطالعات آمریکا، که اندکی پس از انتخاب اوباما از برآوردهای سربسته

گونه خواهد چه 2025که جهان در سال ی اینبه ریاست جمهوری منتشر شد، درباره

کند. شاید برای اولین بار یک هئیت رسمی در ی تأیید نقل میشانهنبود به

 مسلط بازیگر دیگر …متحدزمان، ایاالتبینی کرده است که تا آنمتحد پیشایاالت

 قدرت و ثروت نسبی جریان در سابقهبی چرخش همه، از ترمهم …بود نخواهد

او « دامه خواهد یافت.اکنون در جریان است اهم که شرق سویبه غرب از اقتصادی

باعث شده است که مکیدن دیرپای ‘ سابقهچرخش بی’عالوه این به»دهد ادامه می

https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn10
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn11
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شرقی و شرق از سوی اروپا و امریکای شمالی که از ـثروت آسیای شرقی، جنوب

 [12]«حاکم بوده است وارونه شود. 18ی سده

که لبریز از  جود در امریکاهای موکند که شرکتدر جای دیگری، هاروی تأیید می

مرزی را آغاز کردند اما این تولید برون 1960ی ی دههی مازاد بودند در میانهسرمایه

کند که نیروی محرک او همچنین تأیید می [13]گذشت تا قوام یابد. حرکت یک دهه

مواد ، ترجیحاً هرجا که نیروی کار و «هرجایی در جهان»سوی این چرخشِ تولید به

داران امریکایی تصمیم گرفتند تر وجود داشت، این بود که سرمایهخام ارزان

گذاری در داخل، صادر کنند )مستقیماً از راه جای سرمایهشان را بهیسرمایه

طور غیرمستقیم از راه بازارهای سرمایه(. با یا به [14]گذاری مستقیم خارجیسرمایه

ها بر اقتصادهای تسلط متروپل افزایشکی از ها حای اینحال، همهاین

هاست، روندی که ی آنکار زنده از یافتهشدتکشی و بهره [15]کنندهدریافت

راستی آن را ضروری می کند(. در است )به« امپریالیسم»ی اصطالح برازنده

کند تا دریابیم که هاروی توان سرنخی یافت که کمک میمی امپریالیسم جدید

 گوید:کند. او در این کتاب میطور این روند را توجیه میهچ

 آن یا این در ایپایه شاید … داریهای بزرگ چندملیتیِ سرمایهشرکت

 جهان ینقشه سراسر در هاییروش چنانبه را خودشان اما باشند، داشته ملتـدولت

ها و )تراست امپریالیسم تصورناپذیر بود اند که در مراحل پیشینانیدهگستر

های ملتـشدت به دولتهایی که لنین و هیلفردینگ توصیف کردند همگی بهکارتل

 [16]خاصی مقید بودند.(

هویت است که از ریشه، بدون سرزمین و بیبی« ی جهانیِسرمایه» به بیان دیگر،

ی هاشود و نه شرکتسوی کشورهای با دستمزد پایین منتفع میچرخش تولید به

 شان.دارانچندملیتی اروپایی، امریکایی و سرمایه

یادداشت دیوید هاروی در کتاب جدید پتنایک نیز درخور تامل است، از این نظر 

کشی دانم، برای اولین بار است که او به مفهوم بهرهکه تا جایی که من می

 کند:اش استناد میالعادهفوق

 در که دارد کاری نیروی از عظیمی یذخیره ˚استواییی استوایی و نیمهگستره

 سال 40 تمام در. شودمی العادهفوق کشیبهره به منجر که کنندمی زندگی شرایطی

https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn12
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn13
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn14
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn15
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn16
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 یتوسعه مجرای از باالتر سودهای کسب تمنای در سرمایه( است تازه این و) گذشته

ی نیروی کار بوده است. اگر دنبال بسیج این ذخیرهون بهروزافز طوربه صنعتی

ای است که ی استوایی را تأیید کند، نقشهای وجود دارد که متمایزبودگی گسترهقشهن

ی ها در گسترهآن %90دهد، که ی صادرات را نشان میموقعیت مناطق ویژه

ی کشاورزی )با ی نیروی کار است که جاذبه دارد و نه پایهعالوه، ذخیرهاند. بهاستوایی

دهد بازتولید اجتماعی بر دوش کشاورزی ه رخ میبندی کشدن نیموجود پرولتریزه

کشی تر از سطح معیشت بهرهاست و سرمایه از نیروی کار با دستمزدی کم

 [17]کند.(می

حال، حتا استناد به کند، با اینالعاده را تعریف نمیکشی فوقجا بهرههاروی در این

رسد: اما به مقصد نمیشود رود. او جدا میشمار میآن هم گسست مهمی به

سان  تجسد و نه بهمند و بدونسان یک انتزاع ناسرزمینجا بهدراین« سرمایه»

شود، امری که به های بزرگ چندملیتی در کشورهای امپریالیستی پدیدار میشرکت

یافتگی جدید و گیری بدیهی سرباز زند: این توسعهدهد تا از این نتیجهاو اجازه می

ی از تشدید جریان حرکت ارزش از کشورهای با دستمزد پایین به بس مهم حاک

 کشورهای امپریالیستی است.

نظر های هاروی وجود دارد که بهموارد فراوان دیگری نیز در جدیدترین نوشته

کشی امپریالیستی مدرن و نه پرتو انداختن رسد با هدف سرپوش گذاشتن بر بهرهمی

ای که در باال گفتاردی از ی همان صفحهمونه، در ادامهاند ــ برای نبر آن طراحی شده

 گوید:آن را آوردیم می

 در] کار نیروی[ یذخیره میان موجود تمایز ˚سازیهای اخیر، جهانیدر سال

های از محدودیت گویی) است داده کاهش شدتبه را پیرامونی نواحی و متروپل مراکز

توانیم رویارویی که میطوریتشدید!(، به شده بر مهاجرت کاسته شده است و نهاعمال

اکنون در سرتاسر فضاهای ی رویارویی قلمداد کنیم که هممنزلهکار را بهـسرمایه

 [18]طور بود!!!(.اقتصاد جهانی متحدتر شده است )کاش همین

کشی از اکنون در حال بهره« شرق»که بندی: ادعای هاروی مبنی بر اینجمع

سوی که چرخش جهانی تولید بهبا سرباز زدن او از پذیرش این است« غرب»

https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn17
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn18
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کشی امپریالیستی است سازگار کشورهای با دستمزد پایین حاکی از تشدید بهره

ی العاده در مناطق ویژهکشیِ فوقی بهرهاست. او با تصدیق دیرهنگام و سراسیمه

« کاریمعرق»جای هدهد که بنشان می« ی استواییگستره»صادرات و هرجایی در 

در دفاع از دیدگاه هاروی با به  ی مایکل ییتس با اومصاحبه)اصطالحی که سیمور در 

ای مواجهیم که برای اغوای تکهسازی چهلی ویراستاران( با کفبرد ــ افزودهکار می

 ندگانش طراحی شده است.خوان

)صفحات  ویکمی بیستامپریالیسم در سدهبخش از کتاب  ای از آنگزیده. 2

 ی دیوید هاروی است( که درباره202ـ199

ای ی برجستهپردازان مارکسیست معاصر چهرهدیوید هاروی که در میان نظریه

رزش مارکس، ی ای نظریههای اثرگذاری دربارهرود مجموعه کتابشمار میبه

های او جا که دیدگاهنولیبرالیسم و امپریالیسم جدید منتشر کرده است. از آن

ها ضروری است، مأموریتی که در مخاطبان فراوانی پیدا کرده است، ارزیابی دقیق آن

 توان آن را فقط در میان گذاشت.جا میاین

انباشتِ اضافه ی امپریالیسم جدیدش این است کهاستدالل اصلی هاروی در نظریه

 تر بهداری ناچار شوند هرچه بیشداران و سرمایهشود سرمایهسرمایه باعث می

هایی غیر از استخراج ی غارت متوسل شوند، یعنی شکلدارانههای غیرسرمایهشکل

ی مالکیت اشتراکی گرفته تا ارزش اضافی از کار مزدی، مثالً از مصادره

دازی سرمایه به مشاعات )خواه در مالکیت عموم انسازی رفاه، که از دستخصوصی

ی امپریالیسم جدید کند که مشخصهگیرد. او ادعا میخواه طبیعت بکر( سرچشمه می

ی تأکید از انباشت از راه بازتولید گسترده به انباشت از راه نقطه»این است که در آن، 

ه باید با آن رویاروی تضاد اصلی است ک»اکنون و این هم« کند،مالکیت تغییر میسلب

ها را معطوف به اهمیت مداوم و حتا روزافزونِ درستی توجههاروی به [19]«شد.

یابد که کند اما درنمیمالکیت میهای کهن و جدید انباشت از راه سلبشکل

است ــ جهتی کامالً متفاوت  ی تأکید امپریالیسم درچشمگیرترین چرخشِ در نقطه

وی دگرگونی فرایندهای اصلی خود امپریالیسم در استخراج ارزش سیعنی چرخش به

ای که در پدیده [20]سازی تولید بر محور آربیتراژ جهانی کار،اضافی از مجرای جهانی

 [21]سرمایه جای دارد.ـی کاردلِ رابطه

https://monthlyreview.org/2017/03/01/mourning-and-militancy/
https://monthlyreview.org/2017/03/01/mourning-and-militancy/
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn19
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn20
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn21
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ت. هاروی عامدانه دوپهلو برگزیده شده اس یهای سرمایهمحدودیت کتاب عنوان 

امان سرمایه را کشف کند، های پیشروی بیکوشد محدودیتهاروی در این کتاب می

ی ی توسعه)نظریه ی مارکسسرمایههای کند محدودیتعالوه، تالش میبه

 سرمایهتر به خود بیش های سرمایهمحدودیتاش( را شناسایی کند. یدارسرمایه

شود: می گریختهی کوتاه و جستهافاً اشارهپردازد تا امپریالیسم. به امپریالیسم صرمی

کشی از مردمان شود متکی بر بهرهی چیزی که امپریالیسم قلمداد میبخش عمده»

 تولید به شدهتوصیف فرایندهای. …ای دیگر است یک منطقه از سوی مردمان منطقه

 دور اضافی ارزش جغرافیایی توزیع از دهدمی اجازه اضافی ارزش جغرافیایی

تر وبسط داده شود مورد توجه بیشکه شرحجای آنی مهم بهاین یافته [22]«.شوند

( به موضوع چرخش 1990) وضعیت پسامدرنیتهگیرد. هاروی در کتاب قرار نمی

گردد؛ برخالف اظهارنظر سوی کشورهای با دستمزد پایین بازمیجغرافیایی تولید به

کشی ای از بهرهه این پدیده را تلویحاً نشانهک های سرمایهمحدودیتاش در اتفاقی

ای از افول شتابناک امپریالیستیِ در حال تشدید دانسته بود در این کتاب آن را نشانه

 داند:کشی امپریالیستی میبهره

 ˚شدنصنعتی حال در تازگیبه کشورهای…به بعد 1970ی از اوایل دهه

 در( غیره و الکترونیک منسوجات،) التمحصو از برخی بازار به جدی هایاندازیدست

 کشورهای مجموعه به زود خیلی و کردند آغاز را پیشرفته داریسرمایه کشورهای

تر شدن مانند مجارستان، هند، مصر و کشورهایی که پیشر حال صنعتید تازگیبه

راهبردهای جایگزینی صادرات را در پیش گرفته بودند )برزیل و مکزیک( 

 سیاسی اقتصاد در سو این به 1972 از که قدرتی هایچرخش از برخی. …پیوستند

تجارت خارجی در  به متحدایاالت وابستگی. است بوده چشمگیر واقعاً داده رخ جهانی

دو برابر شده است. واردات از کشورهای در حال توسعه تقریباً ده  1973-80ی دوره

 [23]برابر شده است.

دهد: رشد تجارت خارجی حاکی از ا وارونه جلوه میجا واقعیت رهاروی در این

ی دهندهسوی کشورهای با دستمزد پایین نیست بلکه نشانچرخش قدرت به

این کشورها ــ  برهای بزرگ چندملیتی امپریالیستی گسترش چشمگیر تسلط شرکت

https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn22
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn23
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شده از هایی به ارزش اضافی استخراجو همچنین وابستگی شدیدتر چنین شرکت

ی هاروی )در همان کتاب( که این کشورها ــ است. ادعای من را این گفته کارگران

های تولید انبوه فوردیستی به خارج ی چندملیتی برای صدور نظامظرفیت سرمایه»

پذیر که زیر شدت آسیبکشورها از نیروی کار زنانِ به افزایش یافته است و در این

کشی مزدهای بسیار پایین و امنیت شغلی ناچیز قرار دارند بهرهفشار دست

ی چرخش جهانی محرکه کند. افزون بر آن، نیرویتلویحا تأیید می [24]«شودمی

 چندملیتی گبزر هایشرکت ˚سوی کشورهای با دستمزد پایینفرایندهای تولید به

 حال،این با ــ کنند تقویت را شانپذیریرقابت و سودآوری کوشیدندمی که بودند

باور هاروی، داند. بهجویی امپریالیستی میرقابت افول بر شاهدی را روند این هاروی

مدد ترفندهای اش را بهانباشتهای اضافهکند بحرانتالش می [25]ی کانونیسرمایه

ها، تولید فضاهای جدیدی که درون آن»حل کند ــ از جمله، با تولید  [26]فضایی

ها(، گذاری در زیرساختتواند پیش رود )برای مثال، از راه سرمایهدارانه میسرمایه

های جدید برای های مستقیم و تجارت و جستجوی امکانگذاریرشد سرمایه

زی است که مارکس مفهومی آشفته نامید. این چی [27]«.کشی از نیروی کاربهره

کشی از نیروی های جدید برای بهرهجای استفاده از عبارت مبهم جستجوی امکانبه

طور کشی شدیدتر از نیروی کار مزدبگیر چهتری مانند بهرهکار، عبارت بسیار شفاف

ی مارکسیستی است؟ در پایان، تالش هاروی برای افزودن بعد فضایی به نظریه

آمدهای فضایی کنترل مهاجرت، شیب در خورد زیرا او به پیداری شکست میرمایهس

مستعمره و مزد میان کشورهای امپریالیستی و کشورهای نیمهحال تشدید دست

 پردازد.آمدهای آربیتراژ دستمزد جهانی نمیپی

منتشر شد، هاروی دو صفحه را به  2003اثری که در سال امپریالیسم جدید، در 

دهد. او با قراردادن این پدیده درون تز شدن فرایندهای تولید اختصاص میانیجه

راحتی مزد پایین که بهنیروی کارِ با دست»کند: اش آغاز میانباشت سرمایهاضافه

 هایفرصت ˚ی تحرک جغرافیایِی تولیدشود همراه با سهولت فزایندهکشی میبهره

گشاید. اما این امر در کوتاه مدت مازاد می یرمایهس سودآور اشتغال رویبه جدیدی

 [28]«کند.ی مازاد جهانی را تشدید میی تولید سرمایهمسئله

https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn24
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn25
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn26
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn27
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn28
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ی ی مالی و صاحبان سرمایههاروی با تمایز صوری که میان صاحبان سرمایه

ی صاحبان سپاری را قدرت افسارگسیختهشود منشا موج برونصنعتی قائل می

متحد زیان منافع ملی ایاالتی تولیدی بهکوشند بر سرمایهکه میی مالی سرمایه

 داند:مسلط شوند می

 تولیدی یسرمایه جغرافیاییِ  تحرک از نوعی …تغییرات سازمانی و فنی مجموعه

 هرچند. کند تغذیه آن از توانستمی متحرک شدتبه مالیِ  یسرمایه که داد ترویج را

آمدهایش متحد به ارمغان آورد، پیاری برای ایاالتیم سرشمستق منافع تغییرات این

 ˚زداییصنعت پیاپی امواج. …دهنده بودبار، تکانبر ساختار صنعتی اگر نه فاجعه

 از افساربرداشتن با متحدایاالت. …درنوردید دیگری از پس یکی را مناطق و صنایع

تولید همدست شد. ی وزهح در اشسلطه رفتنتحلیل در جهان، سرتاسر در مالی قوای

تری از ارزان متحد این بود که اجناس هرچهحال، منفعت روند فوق برای ایاالتبا این

پایان متعهد بود سرازیر گرایی بیسوی این کشور که به مصرفسرتاسر جهان به

 [29]شد.

موجود در استدالل هاروی و نیز  [30]گرایانه و حمایتیفارغ از دیدگاه ملی

تر در جهان را نیروی کار ارزان جایتر از جایکه اجناس ارزاناش از فهم اینناتوانی

العاده، استدالل او کشی فوقپذیر کرده است، یعنی همان بهرههمه جای جهان امکان

 در سود نرخ کاهش و رکود تربیش ˚سپارینقص مهلکی دارد. نیروی محرک برون

صنعت برای مقابله با این وضعیت بود تا بیداری  خدایاننا هایتالش و تولید بخش

گرایی زدن به مصرفمالیه. افزایش واردات اجناس ارزان قیمت نقشی فراتر از دامن

داشت؛ چنین چیزی به سودآوری و موقعیت رقابتی هیوالهای صنعتی امریکای 

. طور فعاالنه ترویج شدها بهطور مستقیم کمک کرد و از سوی آنشمالی نیز به

متحد برای های بزرگ ایاالتسپاری ــ یا به بیان دیگر، توانایی شرکتبرون

ی دادن به سلطهجای پایانی ارزش اضافی ــ بهآوردن بخش عمدهچنگبه

متحد قرار داران ژاپنی، اروپایی و ایاالتای پیش روی سرمایههای تازهمتحد، راهایاالت

 عتی جهان را مستحکم کنند.شان بر تولید صنیداده است تا سلطه

https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn29
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn30
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به  امپریالیسم جدیدبندی خطای اساسی هاروی در رفرمیسم هولناکش در جمع

ترِ مبتنی بر نیودیل، که بازگشت به یک امپریالیسم خیرخواهانه»رسد: اوج خود می

شود که داری حاصل های سرمایهترجیحاً از راه همان نوع ائتالف میان قدرت

 مبارزه برای تردیدبی چیزی چنین. …بینی کرده بودش پیشها پیکائوتسکی مدت

بندی ی پیش در جمعاو چیزی را که دو دهه [31]«.است بسنده کنونی بزنگاه در

کند: جهان از خطرات رکود بزرگ در گفته بود فراموش می های سرمایهمحدودیت

ینزی در مدد یک نیودیل شکوهمند یا جادوی اقتصاد کامان ماند، نه به

  [32]«های جهان بلکه از راه ویرانی ناشی از جنگ جهانی.داریخزانه

 

 پیوند با منبع اصلی:
John Smith ,A critique of David Harvey’s analysis of imperialism 

 هانوشتپی
]*[ John Smithی و برنده ویکمی بیستامپریالیسم در سدهی کتاب : نویسنده

 ی یادمان پل باران و پل سوییزیجایزه

]2[ Michael Yates 

]3[ Richard Seymour 

]4[ Richard Seymour, “Mourning and Militancy,”interviewed by 

Michael D Yates ,Monthly Review  68/10:17-24 ( March 2017), 21. 

]5[ Prabhat Patnaik and Utsa Patnaik ,A Theory of 

Imperialism  ( New York: Columbia University Press, 2016), 169. 

]6[ John Smith, Imperialism in the Twenty-First Century (New 

York: Monthly Review Press, 2015.) 

 همت انتشارات اختران چاپ شده است. مقلم همین مترجم و بهاین کتاب به [7]

[8] BRICگروه اقتصادی متشکل از کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین. م : 

]9[ David Harvey,Seventeen Contradictions and The End of 

Capitalism  ( London: Profile Books, 2014),170. 

]10[ super-exploitation 

[11] URPEهای : سرواژهUnion for Radical Political Economics 

https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn31
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftn32
https://mronline.org/2017/08/26/a-critique-of-david-harveys-analysis-of-imperialism/
https://mronline.org/2017/08/26/a-critique-of-david-harveys-analysis-of-imperialism/
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref1
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref2
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref3
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref4
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref5
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref6
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref7
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref8
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref9
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref10
https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref11


 

 
 

 سمیالیاز امپر یهارو دیوید لیبر تحل ینقد 649

]12[ David Harvey ,The Enigma of Capital( Oxford: Oxford 

University Press, 2010), 34-35. Later, on p. 110 کند که . او دوباره اشاره می

ارونه متحد و اروپا وی انتقال ثروت از آسیای شرقی و جنوبی به ایاالتساله 150جریان تقریباً 

ی توانای»کند که این پدیده حاکی از آن است که شده است؛ این نکته را نیز اضافه می

طور داشته است به 1945ل سان که از ساداری جهانی بدانمتحد برای سلطه بر سرمایهایاالت

«.اساسی تغییر کرده است  

]13[ Ibid. p16. 

[14] FDIهای : سرواژهForeign Direct Investmentم . 

]15[ recipient economies 

]16[ David Harvey ,The New Imperialism( Oxford, Oxford 

University Press, 2003), 176–77 . .  

 به کنید نگاه جدید امپریالیسم کتاب در هاروی موضع بر متقدم نقدی برای
 John Bellamy Foster, “The New Imperialism of Globalized 

Monopoly-Finance Capital: An Introduction,” Monthly Review 67, 

no. 3 (July-August, 2015): 10-11. —Eds]. 

[17] kPatnai, A Theory of Imperialism ,165 امپریالیسم جدید.. او در 

های اپل را در شرایط کان، که رایانه(: فاکس168-9کند )العاده میکشی فوقای به بهرهاشاره

سود  %3کند، به العاده از نیروی کار کارگران مهاجر در جنوب چین تولید میکشی فوقبهره

سود را  %27فروشد، ها را در کشورهای متروپل مین رایانهکه اپل، که ایدست یافت درحالی

 به چنگ آورد.

[18] Ibid. 

]19[ David Harvey, 2003 ,The New Imperialism( Oxford, Oxford 

University Press), 176–77. 

زد پایین است ها، دستمکردن تولید و انتقال آن به کشورهایی که در آنجهانی [20]

باشد. نیروی اساسی محرک این پدیده ترین و پویاترین دگرگونی عصر نولیبرالی میمهم

ها در اروپا، اند یعنی کوشش بنگاهنامیده« آربیتراژ کار جهانی»چیزی است که اقتصاددانان 

کار  ی تولید و افزودن بر سود با جایگزین کردنامریکای شمالی و ژاپن برای کاستن از هزینه

سپاری، یا از طریق تر خارجی، یا از طریق انتقال تولید ـ بروننسبت گران بومی با کار ارزانبه
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https://pecritique.com/2018/09/01/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3/#_ftnref13
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ی ی امپریالیسم در قرن بیست و یکم / جان اسمیت / ترجمهانتقال کارگر. برگرفته از مقاله

 احمد سیف. م

 تولید فرایند در شدهاستخراج اضافی ارزش میان مهم تفاوت توناک و شیخ[ 21] 

 مثال برای و سرمایه میان تعامل از برآمده یدارانهسرمایه سودهای و دارانهسرمایه

 مارکسیستی، ینظریه سطح ترینانتزاعی در»: کنندمی تبیین را کاالییخرده تولیدکنندگان

شود که سود ن تجلی پولی کل ارزش اضافی است. اما اغلب فراموش میهما صرفاً سود کل

ی سرمایه و سایر سپهرهای زندگی اجتماعی نیز حاصل وانتقاالتِ میان چرخهز نقلتواند امی

آورد ــ که شود. مارکس این شکل دوم از کسب سود از ناخویشمندی را به حساب می

ی نابرابر است. وجودِ این برخالف سود برآمده از ارزش اضافی، اساسا متکی بر نوعی مبادله

سازد که معمای مشهور تفاوت میان سرجمع سودها و می شکل از کسب سود ما را قادر

های تولید پدید ها به قیمتشدن ارزشی تبدیلهای اضافی را که مسئلهسرجمع ارزش
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ماند که از تشنگی در حال مردن است. ای در صحرا میجان اسمیت به گمشده

سمت  اش بهمایلی 10ی گوید که در فاصلهاش به او می.اس مطمئن.پیسیستم جی

معتقد است )بخوانید « شرق به غرب»جا که او به شرق آب شیرین وجود دارد. ازآن

شود. افسوس که افتد و از تشنگی هالک میسمت جنوب راه میجنوب به شمال( به

 این چنین است. من استدالل او علیه

سوی شرق حرکت کرده است های اخیر، ثروت از غرب بهگویم در سالوقتی می

ی یک اقتصاد منزلهاکنون )اگر اروپا را بهدنظرم متشکل از چین است که همشرق مور

دنبالش ژاپن در جایگاه سوم قرار درنظر نگیریم( دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به

ی جنوبی، تایوان و )با کمی اغماض جغرافیایی( سنگاپور به کردن کرهدارد. با اضافه

غازهای »الگوی  اقتصاد جهانی دارید )زمانی به این مجموعه شما بلوک قدرتی را در

سوم از کل تولید اکنون یکدارانه معروف بود( که همی سرمایهتوسعه« پروازدرحال

ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است )در قیاس با امریکای شمالی که 

نگاه  1960در  اکنون فقط یک چهارم را در اختیار دارد(. اگر به وضعیت جهان مثالً

های انباشت شرقی در قامت یکی از کانون انگیز آسیایگاه ظهور حیرتکنیم، آن

 جهانی سرمایه کامالً آشکار خواهد شد.

های بزرگی از بدهی روزافزون حکومت ها اکنون صاحب بخشها و ژاپنیچینی

ی هر یک ی آسیای شرقبینیم که اقتصادهای ملی در منطقهمتحد هستند. میایاالت

ی هستند ابرای مقادیر عظیم مازاد سرمایه [1] نوبت درصدد یافتن ترفندی فضاییبه

شدن است. ژاپن صدور سرمایه را در اواخر شان در حال انباشتهکه درون مرزهای

ی ، تایوان در اوایل دهه1970ی ی جنوبی در اواخر دههآغاز کرد، کره 1960ی دهه

 ی اروپا و امریکای شمالی شد.گذاری روانهن سرمایه. مقدار زیادی از آ1980

 2000گذاری خارجی چین در سال ی سرمایهاکنون نوبت چین است. نقشه

یک »تنها در امتداد گذاری خارجی نهاکنون سیلی از سرمایهتقریباً سفید بود. هم

بلکه در شود جا به اروپا جاری میبه آسیای مرکزی و از آن [2] «کمربند، یک جاده

طور ویژه و امریکای التین )اکوادور بیش از نیمی از سرتاسر افریقای شرقی به

شود. وقتی چین از اش از چین است( نیز سرازیر میگذاری مستقیم خارجیسرمایه
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در می « یک کمربند، یک جاده»رهبرانی از سرتاسر جهان برای شرکت در کنفرانس 

ل تن از رهبرانی که به سخنرانی پرزیدنت عمل آورد، بیش از چهدعوت به  2017

جا شاهد آغاز نظم جهانی صراحت اعالم کردند که درآنشی جین پینگ آمده بودند به

های هژمونیک جهان جدیدی بودند که در آن، چین یکی از )اگر نه تنها( قدرت

 خواهد بود. آیا این بدان معناست که چین قدرت امپریالیستی جدید است؟

بودن ی حاکمهای موجود دربارهو جزئیات جالبی دارد. وقتی گزارشاین سناری

خوانیم، اغلب در بخش تولید در کشورهای جنوب را می العادهشرایط استعمار فوق

متحد که محصول نهایی راهی اروپا یا ایاالتآید که حتا زمانیکاشف به عمل می

ر میان است. عطش چین به ی جنوبی دهای تایوانی یا کرهشود نیز پای شرکتمی

های چینی هم ویژه سویا( بدان معناست که شرکتها و محصوالت کشاورزی )بهکانی

انداز سرتاسر زدن چشمقرار دارند که در حال برهم [3] گراییدر کانون همان استخراج

 [4] ها به اراضیاندازیجهان است )به امریکای التین نگاه کنید(. نگاه اجمالی به چنگ

های چینی در و شرکت [5] های سرمایهدهد که صندوقدر سرتاسر افریقا نشان می

 اند.گوی سبقت را از دیگران ربوده [6] کردنتصاحب

شود چه ی ثابت و صلب از امپریالیسم که جان اسمیت به آن متوسل مینظریه

 ها دارد؟توضیحی برای این

ام به نتوانسته [7] ای سرمایههمحدودیتی جان اسمیت، من در بنا به گفته

بار به امپریالیسم کتاب فقط یک گوید من در اینی امپریالیسم بپردازم. او میمسئله

مرتبه اشاره به امپریالیسم و  24گوید. ی کتاب چیز دیگری میام. اما نمایهاشاره کرده

اماًل درست ک«. دیالکتیک امپریالیسم»افزون بر آن، عنوان فصل آخر نیز این است: 

جا برداشت سنتی از امپریالیسم را که از لنین اقتباس شده است است که من در آن

دست افرادی چون جان اسمیت وحی منزل شده است( برای توصیف )و متعاقبا به

ی تولید، تحقق و توزیع که در پایهسرزمینی و مکانی فضایی، میانهای پیچیدهشکل

 دن هستند نابسنده یافتم.گرداگرد جهان در حال رخ دا

 [8] ی امپریالیسمهندسهدر این مورد، من بعدها در آثار جووانی اریگی که در 
نوشته شده است( این مفهوم از  [های سرمایهمحدودیت])تقریباً در همان زمان 

ی شده در نظریهامپریالیسم )یا در واقع، جغرافیای صلبِ مرکز و پیرامون مطرح

https://pecritique.com/2018/09/12/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/#_ftn3
https://pecritique.com/2018/09/12/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/#_ftn4
https://pecritique.com/2018/09/12/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/#_ftn5
https://pecritique.com/2018/09/12/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/#_ftn6
https://pecritique.com/2018/09/12/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/#_ftn7
https://pecritique.com/2018/09/12/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/#_ftn8


 

 
 

 نیزم یرو یهاتیواقع 655

های در حال تغییر در تر از هژمونینفع تحلیلی بازتر و سیالرا به های جهانی(نظام

یک از ما منکر آن نیستیم که  ی مشابهی را یافتم. هیچگذارد ایدهنظام جهانی کنارمی

رحمی ای از بیکند و درجهارزش تولیدشده در یک مکان را مکان دیگری تصاحب می

. اما این همان فرایندی )و من بر اهمیت ها وجود دارد که هولناک استی ایندر همه

ی آن را کنیم به بهترین وجه نقشهکنیم( است که تالش میتاکید می« فرایند»

پردازی کنیم. مارکس به ما آموخت که روش ترسیم کنیم، نیز آن را افشا و نظریه

 ها را برگونه نیست که ابتدا از مفاهیم آغاز و سپس آنماتریالیستی تاریخی این

کند تا مفاهیم انتزاعیِ های روی زمین آغاز میواقعیت تحمیل کند، بلکه با واقعیت

شان را پیدا کند. اگر همچون جان اسمیت با مفاهیم آغاز کنیم، مناسب برای موقعیت

 شویم.آلیسم مطلق غرق میصورت در ایدهدر آن

ن چارچوب کار دهم در ایهای روی زمین ترجیح میبنابراین، با توجه به واقعیت

ی کار، ی نابرابر جغرافیایی، تقسیمات فزاینده و متمایزکنندهی توسعهکنم: نظریه

ویژه های جهانی کاالها، درک تولید مکان )بهدرک و فهم ترفندهای فضایی و زنجیره

شدن ــ موضوع مهمی که جان اسمیت از آن غافل است( و برساختن و نابودی شهری

زدایی و انباشتِ که نیروهای پرقدرت ارزششان، تا زمانیکه ذیلای اقتصادهای منطقه

 نوعی تواندمی درآورند حرکتبه را خالق تخریب نیروهای ˚مالکیتاز راه سلب

 در شمالِ بلکه جنوب کشورهای تنهانه نیروها این. بگیرد شکل «ساختارمند انسجام»

 دهند.زدایی را نیز تحت تاثیر قرار مینعتص حال

کنم این موضوع را از منشور تحرکات جغرافیایی متفاوت سرمایه، کار، ش میتال

بران و توازن قوای در حال ی رانتدقت واکاوی کنم و قدرت فزایندهپول و مالیه به

های گوناگون سرمایه )برای مثال، میان تولید و مالیه( و نیز میان تغییر میان جناح

ی صلب و خام از امپریالیسم که جان جای نظریهسرمایه و کار را بررسی کنم. من به

کنم. این رویکرد جدید منکر کند از این دیدگاه استفاده میاسمیت از آن دفاع می

ی ثروتمند یا انباشت عظیم قدرت پولی در دستان چند شرکت بزرگ و خانواده

برآن اند نیست. اما ی مردم جهان به آن محکومشرایط هولناک زندگی که بخش عمده

کنند. این هم نیست که طبقات کارگر اوهایو و پنسیلوانیا در ناز و نعمت زندگی می
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کند ــ ارزش اضافی نسبی رویکرد اهمیت ارزش اضافی نسبی مارکس را تأیید می

پذیر مکانافزایش چشمگیر استاندارد مادی زندگی کارگران را حتا در شرایطی ا

کشی چنان افزایش یافته است که نیل به آن جز از راه ارزش کند که نرخ بهرهمی

آمده در نواحی فقیرتر انباشت سرمایه که اغلب در کشورهای دستاضافی مطلق به

ها پیش گونه که مارکس مدتباشد. افزون بر آن، همانجنوب است ناممکن می

ی وت از یک مکان به جایی دیگر به نفع همهخاطرنشان کرد، انتقال جغرافیایی ثر

ها نفع طبقات ممتاز است و در دستان آنناگزیر بهجا نیست بلکه بهمردمان آن

متحد شان در سالیان اخیر در ایاالتخورانها و مفتچیاستریتشود. والانباشته می

سیاه  که کارگران اسبق میشیگان و اوهایو به خاکاند درحالیکام شدهشیرین

 اند.نشسته

از  1960ی ی این اتفاقات نگاهی بیندازیم. در دههاجازه دهید به پیشینه

ی کارگر کشورهای شمال در داخل مرزهای های ممتاز طبقهبخش

ها قادر بودند برای کسب قدرت شد و آنشان عمدتاً محفاظت میهایملتـدولت

های سوسیال دموکراسی به تاکتیک مددها بهسیاسی در این چارچوب تالش کنند. آن

وری های رفاه دست یافتند و امتیازاتی به دست آوردند که ناشی از افزایش بهرهدولت

داران به وضعیت فوق این بود که تالش کردند قدرت [کارگران] را بود. واکنش سرمایه

ها مزدها را کاهش دهند. آلمانیتضعیف کنند و از راه تشویق مهاجرت دست

ها به روی ها به روی مغرب، سوئدیروی ترکیه باز کردند، فرانسوی شان را بهشآغو

متحد قوانین شان و ایاالتهای سابقها به روی مستعمرهیوگوسالوی، انگلیسی

روی کل جهان گشوده شود. جان اسمیت مهاجرتش را اصالح کرد تا درهایش به

دار از چنین ی سرمایهاست طبقهداری به خوهای سرمایهکند که دولتفراموش می

به  1970ی حل جواب نداد. در نتیجه از دههکردند. اما این راهسیاستی حمایت می

ی آن( به جایی رفت که نیروی کار از هر جای دیگری بعد، بخشی از سرمایه )نه همه

ی افتاد که موانع پیش روسازی در صورتی کارگر میهمه، جهانیتر بود. با اینارزان

یافت و کاهش موانع پیش روی ی کاالها کاهش میهای پولی و مبادلهجریان

ی مالی بود که مقررات ی پاندورای سرمایهمعنای گشودن جعبههای پولی بهجریان

ها بسته نگاه داشته بود. پیامد بلندمدت روند فوق این بود که قدرت و ملی آن را مدت
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ی قرارگرفتن در کشورهای شمال درنتیجه ی کارگر درهای طبقهامتیازات جنبش

توانست تقریباً هرقیمت )نازلی( داشته موقعیت رقابتی با نیروی کار جهانی که می

باشد کاهش یافت. من موافق این ادعا هستم که طبقات کارگر در ساختار جهانی 

در رقابت بسیار شدیدتری با  1960ی داری معاصر اکنون نسبت به دههسرمایه

 برند.ر به سر مییکدیگ

های فعالیت همزمان، تغییر فناوارانه باعث شد نیروی کار در بسیاری از حوزه

تری داشته باشد. ساختارهای بوک( اهمیت کماقتصادی )برای مثال، گوگل و فیس

جدیدی که نیروی کار فکری و سازمانی کشورهای شمال را به نیروی کار یدی 

ی کارگر سنتی در کشورهای شمال را طبقه کنند قدرتکشورهای جنوب متصل می

اند تا برجای گذاشته زدایی و بیکاریانداز سترونی از صنعتاند و چشمدور زده

 شود.ی هر ابزار ممکن دیگری استثمار بوسیله

جای نقد مستدل ی جدلی است که او بهآخرین اظهارنظر اسمیت مشخصه

بازگشت به »برای  پریالیسم جدیداممن در « حسرت خوردن»شود. او درگیرش می

گیرد. متن کتاب گویای را به سخره می« تر مبتنی بر نیو دیلامپریالیسم خیرخواهانه

ی تولید، دارانهی سرمایهشیوه درچارچوبگویم که جا من میهمه چیز است. در آن

ی ( آشکار بود که هیچ جنش طبقه2003یگانه راه ممکن همین است. در آن زمان )

داری تعریف کند ابداً وجود نداشت؛ رگر جهانی که بتواند بدیلی برای سرمایهکا

های سوی شوک خطرناکی از نوعی که در سالداری بههمچنین معلوم بود که سرمایه

امپریالیسم شود )بله، من احتمال وقوع آن فاجعه را در رخ داد رانده می 8-2007
که این بحران م(. با توجه به اینبینی کردروشنی پیشبه 2003در سال  جدید

ی جوامع رفع ها و ثروت همهتر از ارزش داراییمالکیت بیشبینی را سلبپیشقابل

طور اتفاقی بود که از بدیل کینزی )که بهام که برای چپ بهتر کرد، در نتیجه برآنمی

 بعدتر از سوی چین اجرا شد( حمایت کند.

توانست بود که این یگانه راهی بود که میداوری سیاسی من در آن زمان این 

گری و حل مبتنی بر نظامیفضای تنفسی برای چپ فراهم آورد تا گرایش به راه

حلی که یادآور اتفاقاتی بود العاده برای حل مشکالت را خنثی کند، راهکشی فوقبهره
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ش طور علنی از سوی جنبدرآمد جنگ جهانی دوم بودند و در آن زمان بهکه پیش

کنم گیری آن زمان خود نگاه میشد. اکنون که به موضعکار مطرح مینومحافظه

ها با من پذیرم که خیلیبینم که در این مورد حق با من بوده است هرچند میمی

مخالف خواهند بود. این معما همچنان با ماست. اما نقد مستدل یک چیز است و 

 یگری.تمسخرآمیز چیز د هودهطور بیی بهمجادله

  
 پیوند به منبع اصلی:

Realities on the Ground: David Harvey replies to John 

Smith 
 های مترجمیادداشت

[1] Spatial fixes 

ترفندهای  امپریالیسم جدیدبحث هاروی دارد. او در ای در معنای دوگانه‘ ترفند’اصطالح 

ی زمانی نسبتًا طوالنی سهم معینی از کل سرمایه برای دوره»کند: زمانی را اینگونه تعریف میـفضایی

)بسته به طول عمر فیزیکی و اقتصادیش( در یک شکل فیزیکی به معنای واقعی کلمه به زمین 

شود. برخی از مخارج اجتماعی نیز )مانند آموزش عمومی یا چسبد و در و بر روی آن تثبیت میمی

 ناپذیرتحرک جغرافیایی حیث از و مندسرزمین ˚ی تعهدات دولتواسطهنظام خدمات درمانی( به

 هایبحران برای خاص حلیراه از است ایاستعاره زمانی-فضایی ‘ترفندِ’ دیگر، سوی از. هستند

ن چطور و چه زمان این بنابرای. زمانی تعویق و جغرافیایی گسترش: از است عبارت آن و داریسرمایه

ی امپریالیسم جدید، دیوید هاروی، ترجمه« گیرند؟معانی استعاری و مادی رودرروی یکدیگر قرار می

 .1397حسین رحمتی، انتشارات اختران، تهران، 

 یایی ابریشم است. مراه ابریشم جدید، ترکیبی از کمربند اقتصادی ابریشم و راه در [2]

[3] Extractivism 

 شود. مبه فرایند استخراج منابع طبیعی از زمین برای فروش آن در بازار جهانی اطالق می

[4] Land grab 

شود. مدد زور یا به دالیل اقتصادی و نظامی گفته میبه تصاحب زمین در مقیاس بسیار بزرگ به

 اندازی به اراضی است. مهداف اصلی در چنگدست آوردن منابع آب یکی از ابه

[5] wealth funds 

[6] acquisition 

[7] The Limits to Capital 

[8] The Geometry of Imperialism 
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 مقدمه

ی قوی بر گر، سلطههای ویرانی گسترش قلمرو ارضی، اعتصام به جنگمسئله

های ضعیف، کشی و غارت ملتانداختن بر منابع زیرزمینی و بهرهضعیف، چنگ

ی بسیار طوالنی شود، پیشینهتعریف امپریالسم مستفاد میهایی که عموماً از گیویژ

( امپریالیسم در فرآیند تحوالت تاریخی ـ اجتماعی و 1در تاریخ جوامع بشری دارند.)

خود گرفته است. از لحاظ تاریخی، تفاوت های مختلفی بهدر گذر زمان رخسار و شکل

داری های پیشاسرمایهبندیها در صورتکارهای امپراتوریاساسی بین ساختار و سازو

طور (. بهMagdoff, 1982, 56داری وجود دارد )و امپریالیسم در نظام سرمایه

داری، ی تولید سرمایهعنوان یک ساختار معینی از شیوهتر، امپریالیسم بهمشخص

داری ازسر گذرانده است. با وجود اشکال ناهمگون و متفاوتی در طول حیات سرمایه

 هاات نهفته در امپریالیسم، اگر نگاهی گذرا به تاریخ آن بیندازیم با لفاظیتمامی تمایز

ها و مدافعین نظام امپریالیستی مقدار ایدئولوگو پروپاگانداهای پرطمطراق و بی

ها و اند تا از این طریق انگیزهای در جریان بودهوقفههای بیمواجه خواهیم شد؛ تالش

ی خود را جویانهسِ اقدامات امپریالیستی و سلطهمنافع اقتصادی و سیاسی در پ

داری در دوران عنوان مثال، جان الک با هدف توجیه بردهمکنون نگه دارند. به

 ,Wood, 2003شود )متوسل می« جنگ عادالنه»استعمار کالسیک به تئوری 

 سیسل، گسکوین رابرت ،(1۸۸۸–1۸۷۷(در سراسر جنگ بوئر در آفریقا )2) .(98

 است «دموکراسی برای پیکاری» جنگ این که کرد ادعا نیز بریتانیا، وقت زیرونخست

 مون،بریک) «نیستیم زمین پی در ما نیستیم، طال معادن وجویجست در ما» و

بار فرانسه ر طی جنگ استعماری و بسیار خشونتد حتی ترتیبهمین به(. 31 ،13۸۸

از را بسیج کرده بودند و درنتیجه ( که صدها هزار سرب1962تا  1954علیه الجزایر ) 

مردان فرانسوی از دوگل تا میتران همیشه ها یک میلیون قربانی دادند، دولتالجزایری

. حتی امروزه، پوتین از همان `زدنددم می« برقراری صلح»و « حفظ نظم»از 

گرفت استفاده میکند تا کار میسال پیش فرانسه در الجزایر به 40هایی که روش

رغم حال و به(. با این403، 13۸۸های چچنی را برسد )بدیو، ناسیونالیست حساب

ی این شکل از جویانههای سلطههایی، تعقیب منافع اقتصادی و سیاستچنین لفاضی
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ی آن با اجماع عمومی امپریالیسم دیگر بر کسی پوشیده نیست، سرشت استعمارگرانه

گیرد، زیرا به قرار نمی اسی مورد مناقشههای سیالسابق در جدلفیروست و کماروبه

های زمانه است که نه با ردای ارغوانی پنهان ها نشانهاین( »1394قول مارکس )

 (.32)ص.« شود و نه با قبای سیاهمی

ی مداخله»سازی، گفتمان جدیدی موسوم به منتها امروزه و در عصر جهانی

المللی پاگذاشته ی سیاست بین( به عرصه4«)مسئولیت حمایت»( و 3«)بشردوستانه

شناسد تری را میتاریخ طوالنی« ی بشردوستانهمداخله»ی است. اگرچه مقوله

(Finnemore, 2003اما این گفتمان از دهه ،) بعد در قالب متفاوتی، به 1990ی

گری ی نوینی از مداخلهی جدیدی از تاریخش را ورق زده و به مرحلهصفحه

ی نظام دوقطبیِ حاکم بر جهان، دوران جنگ ه است. در دورهها پاگذاشتقدرقدرت

المللی محسوب ی بینای غریب و نامأنوس در عرصهی بشردوستانه مقولهسرد، مداخله

قرمزهایی  ی تقسیم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب، خطشد، زیرا در نتیجهمی

زد. را برهم می حدوحدودها نظم جهانی بودند که فراروی از این شکل گرفته

های بندیواقع و یا دوفاکتو، هر کشوری عمالً به تابعی از تقسیم سان، در عالمبدین

ی هر برهان و نظامی، سیاسی و اقتصادی، در لفافه هایجهانی درآمده بود و دخالت

قوای عینی میان این دو  ی توافق و یا تغییر تناسببایست در نتیجهتوجیهی، می

ی پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ پوشید. اما دورهی عمل میقطبْ جامه

وقوع به« ی بشردوستانهمداخله»های نظامی متعددی تحت لوای سرد، دخالت

(، 1992( گرفته تا سومالی )1991و  1990پیوستند: از شمال عراق ـ کردستان ـ )

(، تیمور شرقی 1999(، کوزوو )1995(، بوسنی )1994(، رواندا )1994هائیتی )

چنین دخالت (. این2011( و اخیراً هم سوریه و لیبی )2000( و سیرالئون )1999)

( 5«)ناتو»المللی مبدل و بشردوستانه به گفتمانی جدید در سیاست و مناسبات بین

ها تبدیل شد. های غربی به بازوی اجرایی این سیاستعنوان نهاد نظامی قدرتبه

داد که در آن ظاهراً جهانی را نوید می« ی بشردوستانهخلهمدا»ترتیب گفتمان بدین

های طلبیجایگاه واالتری از منافع ملی و جاه« دموکراسی، خودمختاری و حقوق بشر»

که « شمولیهای جهانارزش»امپریالیستی در سیاست جهانی کسب کرده بودند، 
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داد. هرچند ت میبشار« جهان سوم»غرب به بازماندگان اردوگاه شوروی و کشورهای 

ها و ی بشردوستانه وجود ندارد و نیز دولتدستی برای مداخلهتعریف مشخص و یک

نهادهای ایدئولوژیک در دوران و شرایط تاریخی مختلفی خوانش و تعاریف خاصِ خود 

طور عمومی، به ی بشردوستانه، بهی مداخلهاند، منتها مقولهرا از این پرسمان داشته

شود که یک کشور از نیروی نظامی علیه کشور دیگری، الق میهایی اطدخالت

دادن به نقض کشور، به منظور پایان برخالف توافق و رضایت دولت حاکم برآن

کند استفاده می« جمعیکشتار دسته»دادن به و جلوگیری یا خاتمه« حقوق بشر»

(Wheeler & Bellamy, 2017, 515-517.) 

در عصر حاضر در این پرسش نهفته « ی بشردوستانههمداخل»برانگیز ی بحثجنبه

پسندش، های نظامی، ورای تبلیغات اخالقی و ظاهر عامهاست که آیا چنین مداخله

گر در پی ندارد؟ آیا برای کشورهای مداخله هیچگونه منافع اقتصادی و سیاسی

گسترده های کنند مداخالت نظامی و جنگگونه که خودشان ادعا میراستی همانبه

و جلوگیری از « شمول حقوق بشرهای جهانارزش»سوز صرفاً برای حفظ و خانمان

واقع هیچ  دفاع و غیرنظامی در دیگر کشورهاست و در عالممردم بی« کشینسل»

منافع دیگری در پسِ چنین مداخالتی نهفته نیست؟ جا دارد پاسخ به این مجهوالت 

طور انضمامی و با اتکا به تئوریک و تحلیلی، بههای ی استداللموازات ارائهرا، به

 های عینی و تجربی ارائه دهیم.فاکت

در « پایان علیه تروریسمجنگ بی»آتش  2001ی یازدهم سپتامبر پس از واقعه

است،  های غربی فریاد برآوردند که آنچه در پیشدولتور شد. رهبران خاورمیانه شعله

ور است؛ جنگی که آتش آن کماکان شعله« اسالمیعلیه تروریسم  جنگ دموکراسی»

« بشردوستانه»ی نظامی در پوشش نیز مداخله 2011گیرد. در سال است و قربانی می

حقوق بشر و جلوگیری از »تری در سوریه با توجیه دفاع از طور پیچیدهدر لیبی و به

های ویرانگر آن آمدچنان از پیبه اجرا در آمد که ساکنین آن هم« جمعیکشتار دسته

ی منافع واقعی و منظور برداشتن نقاب از چهرهاند. بنابراین، بهرهایی نیافته

ی ی موردی روی لیبی مقولهشود با مطالعههایی، تالش میآمدهای چنین دخالتپی

را در چارچوب ساختار تاریخی معاصر و در پیوند با اقتصاد « ی بشردوستانهمداخله»

جهت که سازوکارهای مورد غور و بررسی قرار دهیم. از این داریسیاسی سرمایه
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بشردوستانه در لیبی، نیازمند پژوهشی  یآمدهای عملیِ مداخلهاقتصادی و پی

ی متقابل میان نیروهای اقتصادی و سویه است تا ماهیت رابطهبینانه و همهژرف

ستقر در های غربی )ماقتصادی )سیاسی، نظامی و حقوقی( در بین قدرتفوق

کره شده در نیمتوسعه )واقعی شمالی جهان( و کشورهای پیرامونی و درحالکرهنیم

های بردن به ریشهتر شود. بدون پیجنوبی جهان( به تصویر کشیده و قابل فهم

ها، بدون برقراری ارتباط میان مقوالت اقتصادی، سیاسی و اقتصادی این پدیده

درنگ به آن خواهیم پرداخت، ی مشخص، که بیایدئولوژیکی در یک ساختار تاریخ

سازی را داری در عصر جهانیی امپریالیسم سرمایهگرانههای سلطهتوان سازوکارنمی

 راززدایی کرد. بنابراین، پرسشی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است عبارت از این

دهای اقتصادی آمی بشردوستانه در لیبی کدام منافع و پیاست که در پسِ مداخله

 برای غرب نهفته بوده است.

یافتی مارکسیستی و با دهد با کاربست رهدست میپاسخی که این پژوهش به

دارد که میی تولید و ساختار قدرتی بری شیوهروش علمی و عینی نقاب از چهره

آن عینیت کند و بهبخشد، بازتولیدش میقوامش می« بشردوستانه»گفتمان 

ی مداخله»های جاری پیرامون نوشتار کوششی است تا گفتمان بخشد؛ اینمی

داری حاکم بر جهان واکاوی کند. را در چارچوب اقتصاد سیاسی سرمایه« بشردوستانه

ی بشردوستانه از این لحاظ ی مداخلهاهمیت عوامل اقتصادی در پیوند با مسئله

یان عوامل سیاسی، ی دوسویه مکننده است که برقرارکردن و تعیین رابطهتعیین

ی واقعی نظامی و اقتصادی در چارچوب ساختار تاریخی کنونی به افشای چهره

ها سازی کمک خواهد کرد. رویکرد نظری، یافتهمناسبات امپریالیستی در عصر جهانی

توان نشان ی آن میدهند که بر پایهدست میگیریِ این پژوهش، نکاتی را بهو نتیجه

ی نظامی و سیاست قهرآمیز )تحت ع و شرایط اقتصادی، مداخلهداد که کدامین مناف

 کند.هر عنوانی( را ایجاب می

یابی به این مقصود، در گام اول مروری خواهیم داشت بر رئوس برای دست

چینیِ ترین آثار و مطالعات پیشین مرتبط با موضوع پژوهش، تا بستر و مقدمهمهم

زیم. سپس، چارچوب نظری این پژوهش گرفتن آن مهیا سامناسبی را برای پی
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شود؛ در این بخش با رویکردی مارکسیستی، نخست سازوکارهای مشخص می

ی امپریالیسم و شوند. سپس رابطهویکم بازنمایی میی بیستامپریالیسم در سده

ها انداز فرضیهکنیم. از همین چشمی بشردوستانه در لیبی را ترسیم میمداخله

مطروحه  های عینی و در پیوند آن با تئوریِ تا با اتکا به داده نگاشته خواهند شد

آمده را دستها سنجیده شود. پس از معرفیِ روش پژوهش، نتایج بهوسقم آنصحت

ها، این پژوهش را با ی نتایج و یافتهبازنمایی و تحلیل خواهیم کرد. سرانجام برپایه

 رسانیم.گیریِ نهایی به پایان مینتیجه

 وری بر ادبیات پژوهش. مر1

و کارکرد آن در « ی بشردوستانهمداخله»برانگیزبودن مبحث با توجه به بحث

آور نیست که با انبوه متنوع و المللی و اقتصاد جهانی، تعجبسازوکارهای سیاست بین

ها و مقاالت مواجه شویم. وفور منابع در این زمینه ناشی از حجیمی از کتاب

های مختلفی به آن که از دیدگاهمسئله است و نیز این بودنپیچیدگی و غامض

ای از های متفاوتِ خود جنبههایی که هرکدام با خوانششود؛ نظرگاهپرداخته می

دهند. با این اوصاف، در این جستار تنها مروری خواهیم قضیه را مورد توجه قرار می

 وب پژوهش.ترین کارهای مرتبط و متناسب با چارچی مهمداشت بر عصاره

ی بشردوستانه داری معاصر و مداخلهی میان اقتصاد سیاسی سرمایهدر خصوص رابطه

و « مرکز»ی میان ( رابطه201۷های متعددی انجام گرفته است. جان اسمیت )بررسی

در چارچوب نظم موجودِ مسلط جهانی را در کتابی تحت عنوان « پیرامون»

سازی تصویر کشیده است. وی کارکرد جهانیبه « ویکمی بیستامپریالیسم در سده»

کردن جهانی»ی واسطهکند، که در آن بهتوصیف می« امپریالیسم نوین»را به عنوان 

سلطه و استثمار کشورهای پیرامونی از سوی مرکز )کشورهای متروپل( تثبت « تولید

دارای مزد کردن تولید و انتقال آن به کشورهای سان، جهانییابد. بدینو استمرار می

ترین و پویاترین دگرگونی عصر نولیبرالیسم است. این روند خود را به پایین مهم

دهد که عمدتاً در تملک های فراملیتی نشان میصورت گسترش فراگیر قدرت بنگاه

 اند.داران ساکن کشورهای امپریالیستی قرار گرفتهسرمایه
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اد نفتی لیبی را در خالل ( اقتص1969ی ساختار اقتصاد لیبی، هیتمن )درباره

پژوهیده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که لیبی اقتصادی  1960ی دهه

درصد از تولید ناخالص داخلی  50محصولی )نفت( دارد و در این دوره حدود تک

(GDP) ،99  ی ثابت ناخالصِ درصد از تشکیل سرمایه ۷5درصِد صادرات و حدود

( نیز اقتصاد 1996(. گورنی )252نفت تشکیل شده بود )ص.داخلی از تولید و فروش 

را واکاوی و تحلیل  19۸6تا  1955های سیاسی صنعت نفت و گاز لیبی طی سال

خشم آمریکا نسبت به بیانات »های آمریکایی به دلیل ای که شرکتکرده است، دوره

تی پشتیبانی های تروریسشدید سیاسی دولت قذافی و اعتقاد بر اینکه لیبی از جنبش

(. در واقع تمرکز اصلی این کتاب روی 6)ص.« کند، از کشور ]لیبی[ خارج شدندمی

المللی علیه لیبی عنوان یک سالح در روابط بینی ایاالت متحده از نفت بهاستفاده

 است.

ی مداخله»های متعددی در خصوص گفتمان عالوه براین، نوشتارها و کتاب

مون اند. اثر پرآوازه و تأثیرگذارِ ژان بریکریر درآمدهی تحبه رشته« بشردوستانه

ی این مطالعات است که در آن ی برجسته( نمونه200۷« )امپریالیسم بشردوستانه»

یافته متمرکز ی بشردوستانه به عنوان یک ایدئولوژی توسعهعمدتاً بر روی مداخله

های ین است که دولتاساسًا ا« ایدئولوژی حقوق بشر»مون، ی بریکاست. به گفته

در امور داخلی دیگر کشورها دخالت « حقوق بشر»نام غربی حق، یا وظیفه، دارند به

کشیدن وجدانِ بیدار و چالشمون در این کتاب به(. هدف اصلی بریک31کنند )ص.

رایج در غرب و اعتقادات ایدئولوژیکِ پشتیبان آن است، و نیز نقد آن بخش از چپِ 

هایی فرو ر از تبلیغات پرطمطراق بورژوازی، در توهم چنین گفتمانغرب است که متأث

ی گفتمان را در زمینه« دشمنِ واقعی»کند ماهیت رو تالش میرفته بودند. از این

 برمال سازد.« دخالت بشردوستانه»

به این « ی بشردوستانهمطالعات مداخله»( نیز در کتابش 2003آنه اُرفورد )

ر آن توجیه قانونی برای استفاده از خشونت در دوران پس از پردازد و دگفتمان می

و  دهد. اٌرفورد، خوانشی انتقادی از گفتمانجنگ سرد را مورد کنکاش قرار می

کنند و توجیهات دهد که این مداخالت را همراهی میدست میهایی را بهروایت
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کنند. او از طریق م میالمللی فراهی بینقانونی را برای استفاده از زور توسط جامعه

المللی، استدالل ی دقیق متون حقوقی و تصمیمات نهادهای اجرایی بینمطالعه

کارانه از جویانه و محافظهسرد تفسیرِ محدود، بهرهی پساجنگکند که در دورهمی

گیری اند. این کتاب با طرح سؤالی نتیجهاهداف مداخالت موردنظر پذیرفته شده

المللی تحت ی بشردوستانه به روابط بینی از دوران گذار مداخلهکند که چه چیزمی

 چنان در جریان است.تغییر کرده است که هم« جنگ با ترورریسم»استیالی 

پردازد. او با می« قتل عام اقتصادی در رواندا»( نیز به 13۸2مایکل چسودوفسکی )

سان یک عذاب انسانی در مطبوعات غربی به 1994عام نژادی که هرچند قتلبیان این

شده است، منتها عوامل اجتماعی و اقتصادی این تراژدیِ خونین انسانی  عرضه

شود. از ها نادیده گرفته میآگاهانه، و البته با دقت و ظرافت بسیار، از سوی این رسانه

رو، با تمرکز بر روی بحران عمیق و فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی این

های های نولیبرالیستی، پرده از روی میراث استعماری غرب، نقش حکومتاز سیاست

دارد و نشان المللی پول برمیی بانک جهانی و صندوق بینگروه هفت و مداخله

کشی اقتصادی نبود، چه در رواندا رخ داد چیزی بیش از یک نسلدهد آنمی

را به نمایش گذاشت. در « سمدموکراسی، بازار آزاد و نولیبرالی»آورد ژنوسایدی که ره

« جنگ داخلی یوگسالوی»( نیز با تمرکزِ موردی روی 2013همین راستا، ولدبیگی )

های نژادی و مذهبی المللی در نزاعهای مالی بین، به نقش سازمان«ی رواندافاجعه»و 

ی انتقادی )نئوگرامشی(، اقتصاد سیاسی دخالت پردازد و با کاربست نظریهمی

دهد. وی، با رجوع به نه در این کشورها را مورد غور و بررسی قرار میبشردوستا

ها و شرایط منتهی به جنگ داخلی و در نتیجه ژنوساید در یوگسالوی زمینهپیش

المللیِ های بینگونه مداخالت اقتصادی سازماندهد که چهسابق و رواندا، نشان می

ی های توسعهلمللی پول و برنامهاوابسته به نظم مسلط جهانی )همچون صندوق بین

بانک جهانی( شرایط ناگوار اقتصادی و اجتماعی را به کشورهای نامبرده تحمیل 

ورتر ساخت و کردند؛ عامل مهمی که تنفر قومی و نژادی را در این کشورها شعله

ی انسانی در طول تاریخ بشریت منتهی ترین فاجعهبارآمدهای آن به یکی از خونپی

 شد.

( 2013ی بشردوستانه در لیبی، دیویدسون )طور مشخص و در ارتباط با مداخلههب
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کند ی سیاسی این پرسمان را مورد بحث قرار داده است. او تالش میعمدتًا جنبه

تصمیمات سارکوزی در فرانسه و کامرون در انگلیس در خصوص مداخله در بحران 

 را مورد بررسی قرار دهد. 2011لیبی در سال 

ها و نوشتارهای فوق به آنچه این نوشتار پژوهشی در پی آن است ابکت

سان بههای این مطالعات، اند. بنابراین، جا دارد با مدنظر قرار دادن یافتهنپرداخته

آمدهای مستقیم کردن منافع اقتصادی، اهداف و پیتمهیدی بر این پژوهش، با مداقه

رو، این اینل و تفحص قرار دهیم. ازدر پسِ دخالت نظامی در لیبی را مورد تأم

شود داری خم میپژوهش اساسًا روی این مسئله در چارچوب اقتصاد سیاسی سرمایه

های اقتصادی و عوامل بنیادیِ مستورشده در گفتمان و با کنکاش جامع آن، ضرورت

 سازد.را نمایان می« ی بشرودوستانهمداخله»

 یافت و چارچوب نظری. ره2

های حقوق ی جنگ و صلح، گفتمانی همچون امپریالیسم، مسئلههایپدیده

ی تولید المللی تابعی از شیوهی بشردوستانه، سیاست و حقوق بینبشری، مداخله

هایی از ساختار نظم بندی اجتماعی ـ اقتصادی و به تبع آن سازهمعین در یک صورت

دادن به ی در شکلخصوصمسلط جهانی هستند، که هرکدام از این مقوالت نقش به

اکنون با آن مواجه هستیم، کنند. نظامی که همیک نظام اقتصادی ـ سیاسی ایفا می

ست تاریخی و متحول که در فراگشت تاریخ نظامی ای ابدی و ایستا، بلکهنه پدیده

گاه نظری ما بر بشریت نضح گرفته و دائماً در حال دگرگونی است. بنابراین عزیمت

های روابط اجتماعی را با استدالل متکی است و دگردیسی« ریخیماتریالیسم تا»

کنیم. تئوری مارکسیستی، با تکیه بر ماتریالیسم تاریخی، دینامیسم تاریخی تبیین می

ها، در تولید و بردن به ریشههای اجتماعی و تحوالت تاریخی را، با دستدگرگونی

کند. از این وجو میولیدی جستبازتولید مایحتاج هستی انسان، یعنی در مناسبات ت

های مناسبات تولیدی، روبنای سیاسی، فرهنگی، نهادها است که بنابر ضرورت نگرگاه

های متعددی، منطبق با شرایط تاریخی معین، تکوین و در گذر زمان و ایدئولوژی

کنند. در یابند و یا در رخسارهای جدیدتری ظهور پیدا میها( زوال می)بخشی از آن
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شود و در واقع ن فرآیند، پیوندی دیالکتیکی و دوسویه میان این نیروها برقرار میای

نسبی، تمهیدات و ملزومات توسعه و تکامل « استقالل»قوای روبنایی، با کسب 

سازند. بنابراین، برای پژوهش و تفحص در ی تولید مسلط را فراهم و عملی میشیوه

کنیم. اقتصادی متناظر با آن آغاز می هایامپریالیسم، از وجه تولید و ضرورت

حرکتی واقعی است که وضعیت »براین در تحلیل نهایی، ماتریالیسم تاریخی افزون

ی ترتیب، نظریه(. بدین5۷، 19۷6)مارکس و انگلس، « کندکنونی چیزها را ملغی می

ر ما را قاد جهانی است و در نتیجههای نظمیابی دگردیسیمارکسیستی درگیر ریشه

بخشی برای نظم جهانی سازد در فرآیند تغییر و تحوالت اجتماعی، بدیل رهاییمی

 ارائه دهیم.

 ی سوم. امپریالیسم در هزاره2.1

ی داری در سدهدر گام نخست، بر روی سازوکارهای امپریالسم سرمایه

ی نوین در تکامل و مرحله»ی ی تولید معین و به مثابهسان شیوهیکم، بهوبیست

( تأمل خواهیم کرد. مقدم بر همه باید دو 90، 1916)لنین، « داریی سرمایهوسعهت

که، امپریالسیم را نباید در چارچوب صرفِ روابط ایننکته را متذکر شویم: یکی 

داری وارسی کرد، بلکه ی تولید سرمایهالمللی و سیاست جهانی و یا منتزع از شیوهبین

داری های اقتصاد سرمایهانضمامی تابعی از ضرورت ی امریمثابهبایستی آن را به

طور که انگلس متذکر های آن همت گماشت. همانلحاظ کرد و به تبیین کارویژه

ی سیاسی یا ایدئولوژیک نیست، بلکه پدیده شود، برای مارکسیسم، امپریالیسم یکمی

داری و کامل سرمایهرو، تداری پیشرفته است. از اینآور سرمایههای الزاممبین ضرورت

های های ناشی از پویایی و ضرورتهای اقتصادی و تکنولوژیک و ضرورتدگردیسی

سازی سود و انباشت(، سرمایه را به ی تولید ) تولید ارزش و بیشینهدرونی این شیوه

سان، آن را به سمت تسخیر تمامیِ بازار دهد و بدینفراروی از مرزهای ملی سوق می

داری، ی تطور و تکامل جوامع سرمایهگونه و در نتیجهآورد. ایندر می حرکتجهان به

شود آیند و سبب میهای نوینی پدید میپیوسته از نیازها و ضرورتهمای بهرشته

داری برای پاسخ به آن نیازها، نفع در نظام سرمایهنهادهای اقتصادی و سیاسی ذی

کار بگیرند )مگداف و خیِ جدید را بههای مناسب و منطبق بر شرایط تاریسازوکار
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داری در ی تولید سرمایهی شیوهتر، تکوین و استحاله(. به بیان دقیق13۷۸کمپ، 

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی خاص گذر زمان، نهادها و سازوکار

زومات بقای آورد و متقاباًل، نهادهای مزبور نیز مطابق با نیاز سرمایه ملخود را پدید می

 آورند و به جهت حفظ و استمرار آن گام بردارند.آن را فرآهم می

ی افزون بر این، امپریالسیم برحسب نیازهای مراحل مختلفِ استحاله و توسعه

گیرد. برخالف ها و سازوکارهای متفاوتی به خود میداری، صورتسرمایهی جامعه

کشورهای « استقالل»تعمارزدایی و دوران امپریالیسم کالسیک )تا پایان روند اس

های قدرت (، که جوهر آن گسترش قلمرو ارضی، تقسیم جهان بینمستعمره

ستم از طریق نیروی قهرآمیزِ های تحتکشی و چپاول ملتامپریالیستی و بهره

سازی سرمایه، با قرار گرفتن مستقیم سیاسی و نظامی بود، امپریالیسم در عصر جهانی

های اقتصادی، از طریق نهادهای ینی از حیات خود، با توسل به سازوکاری نودر مرحله

های فراملیتیِ عمدتًا مستقر در کشورهای متروپل، و بنابراین المللی و بنگاهمالی بین

گریِ کشورهای فرادست و به تبع از راه وابستگی ساختارمندِ اقتصادی و مالی، سلطه

بخشد. امونی را تثبیت و استمرار میبودن کشورهای پیرآن فرودستی و تابع

کند تا هژمونی داری در قالب نوینی کوشش میطریق امپریالیسم سرمایهبدین

ی سیاسیِ مستقیم در هر جا که بتواند اعمال کند. اگر به اش را بدون سلطهاقتصادی

ی سوم را از امپریالیسم کالسیک چه امپریالیسم در هزارهاختصار بیان کنیم، آن

ـ « اقتصادیفوق»سازد، چیرگی قهر اقتصادی در تمایز با قهر مستقیم مایز میمت

 یعنی قهر سیاسی و نظامی ـ است.

کردن بر ی سوم مستلزم تکیهترِ امپریالیسم در هزارهای و شایستهدرک ریشه

تر سازد این روند را بهتر و بنیادیی ارزش مارکس است، که ما را قادر مینظریه

ی مثابهو امپریالیسم را به داری عزیمتی تولید سرمایهدر صورتی که از شیوهدریابیم. 

های اقتصادی آن تبیین کنیم، الزم است به گرانیگاه تئوری مارکس، آمد ضرورتپی

های ی مارکس و تالش«سرمایه»ی اصلی مایهی ارزش، تکیه کنیم. جاننظریه

داری، یعنی های مناسبات تولید سرمایهاش همواره این بود تا سازوکارکوشانهسخت

ی ارزش رو تولید بیشینهقوانین عام حرکت سرمایه، مبتنی بر تولید ارزش و ازاین
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چه مارکس نشان منظور انباشت مستمر سرمایه را بازشناسد. مطابق با آناضافی به

جات کردن احتیاداده است، محرک اصلی تولید در این نظام، نه تولید برای برآورده

شمار کارگران انسانی، بلکه استخراج ارزش اضافی، از طریق استثمار نیروی بی

هرگز نباید فراموش »ی خود مارکس در مجلد سوم سرمایه، گفتهمزدبگیر است. به

ی بخشی از آن به سرمایه یا همان کرد که تولید این ارزش اضافی ـ و تبدیل دوباره

دهد ـ هدف ولید ارزش اضافی را تشکیل میناپذیری از تانباشت، که بخش جدایی

(. 293، 1395)مارکس، « داری استی تولید سرمایهکنندهواسطه و محرک تعیینبی

شده و ی کارگران، یعنی تسلط بر ارزش اضافِی تولیدناشدهتصاحب کار پرداخت

 داری بر آن متکی است، که در صورتاست که سرمایه سازی انباشتْ فرآیندیبیشینه

ای و ساختاری و ی بازتولید سرمایه با بحران دورهاختالل و یا قطع این پویْش چرخه

کشی فزاینده از داری مواجه خواهد شد. بنابراین، بهرهیا در نهایت با نابودی سرمایه

گیرد تا منظور تولید ارزش اضافی به اشکال مختلفی صورت میی کارگر، بهطبقه

 انقطاع تداوم یابد.بی انتهای سرمایهبازتولید بی

توانیم تبیین خود را از ارزش ی ارزش بنگریم، میاگر از این نظرگاه به نظریه

ای اجتماعی میان اعضای این جامعه )منقسم در ( رابطه1چنین بیان کنیم که ارزش 

( با فرآیند 3گیرد و خود می( شکلی مادی به2های اجتماعی مختلف(، طبقات و گروه

ی ی ارزش، نه بیان رابطه(. بنابراین، مقوله1۷۷، 13۸۸بط است )روبین، تولید مرت

دهد. انسان با اشیا و کاالها، بلکه روابط اجتماعی تولید میان آحاد جامعه را توضیح می

داری هدف که در سرمایه( در مجلد یکم سرمایه، با تمرکز روی این1394مارکس )

و « ارزش اضافی مطلق»ی به دو مقوله ی تولید، ارزش اضافی استکنندهتعیین

داران از طریق ازدیاد کار هایی که سرمایهپردازد؛ راهمی« ارزش اضافی نسبی»

افزایی دهند تا در تحلیل نهایی بر نرخ ارزشنپرداخته، استثمار کارگران را افزایش می

پردازد که می تر سرمایه بیفزایند. مارکس به این مسئله نیزو بنابراین بر انباشت بیش

تر با فشار بر مزد کارگران به شکلی که از ارزش نیروی کار کم»در فرآیند معیینی 

چنین، مارکس این ، بر میزان کار نپرداخته )کار اضافی( افزوده شود. هم«بشود

ی فرآیندی که تکنولوژی و دهد که درنتیجهتر مورد کندوکاو قرار میموضوع را بیش

کنند نسبت میان تعداد ی پیدا میی سطوح تولید سیطرهج بر همهتدریاالت بهماشین
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ی ثابت(، به کاهش اولی منجر آالت )سرمایهی متغییر( و ماشینکارگران )سرمایه

ی این روند، مارکس به خیل بیکارسازی کارگران و تشکیل ارتش شود. در نتیجهمی

تر از ارزش زد کارگران به کمکاهش م»آمد عیان آن کند که پیی کار اشاره میذخیره

شوند و بازار کار را بخشی از کارگران مازاد می»است. بدین ترتیب « نیروی کارشان

)ص. « تر شودشوند تا قیمت نیروی کار از ارزش آن کمکنند و باعث میاشباع می

ترین عوامل مؤثر در توقف گرایش نزولی نرخ مهمیکی از »(، که این، 430ـ  431

(. براین اساس، مزد کارگران منبع اصلی 2۸6، 1395)مارکس، « آیدشمار می سود به

کاهش عمومی مزد به افزایش »تولید ارزش و به تبع آن تولید ارزش اضافی است. 

تغییر عوامل دیگر، به عمومی ارزش اضافی، نرخ ارزش اضافی، و در صورت عدم

(. 256، 1395)مارکس، « شودافزایش نرخ سود حتی در نسبتی متفاوت منجر می

صاحبان تولید همواره برروی این مسئله به منظور مقابله با گرایش نزولی نرخ سود 

ی گرایش نزولی نرخ سود، رشد و کنندهکنند. منتها، با وجود عوامل خنثیتمرکز می

داری همواره تناقضات و تضادهای در نظام سرمایه ی نیروهای مولدتوسعه

 آورند.همراه میخود به ماندگار را بادرون

ی جامعه[ با رانش انباشت یعنی قدرت مصرف ]اکثریت گسترده»در حقیقت، 

تر، محدود رانش به سوی گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاسی بزرگ

ابراین، بازار باید پیوسته گسترش یابد، درنتیجه، روابط و شرایط حاکم بن …شودمی

گیرد و انون طبیعی مستقل از تولیدکنندگان را به خود میازپیش، شکل قبر آن بیش

حلی شود. تضاد درونی با گسترش قلمرو بیرونی تولید راهتر مهارناپذیر میبیشهرچه

 (.294، 1395)مارکس، « جویدمی

داری( به های سرمایهبنابراین، گسیل سرمایه )با پشتیبانی سیاسی و نظامی دولت

، به منظور استثمار ارتش عظیم نیروی کار جهانی در ی خاکیجای این کرهجای

العاده و نامتعارف ) در مقام کشیِ فوقشکل نیروی کار مازاد و ارزان، یعنی با بهره

ی جان داری( از شیرهی سرمایهمقایسه با وضعیت استثمار در کشورهای پیشرفته

دی که استخراج شود؛ رونهای حرکت سرمایه ناشی میکارگران، اساساً از ضرورت

ی رقابت کند. سیر شتابندهسازی انباشت سرمایه را دنبال میارزش اضافی و بیشینه
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چاره در سطح وجوی راهتبع آن کاهش نرخ سود، سرمایه را به جستدارانه و بهسرمایه

اش های حیاتیطریق، جریان خون در شریاندهد تا از اینجهانی سوق می

های امپریالیسم شت( استمرار یابند. بنابراین، تبیینِ کارویژهسازی سود و انبا)بیشینه

ی ی تولید استنتاج کرد که مختص مرحلهرا بایستی از قوانین حرکت این شیوه

داریست. این موضوع بر چند اصل مهم استوار ی تولید سرمایهتری از شیوهپیشرفته

ی بازار ، و مسئله به آنها پرداخته است: تحقق ارزش اضافی« سرمایه»است که 

ی مثابهی انحصارات )تراکم و تمرکز سرمایه بهگرایش نزولی نرخ سود و روند فزاینده

داری. بنابراین، امپریالیسم ی سطوح تولید سرمایهآمد ناگزیر رقابت( در همهیک پی

 کنیم.ی سوم را بر اساس این پارامترها تحلیل میدر هزاره

ی ارزش کند، با تأکید بر نظریه( نیز بحث می2015طور که جان اسمیت )همان

های ارزش اضافی در کشورهای مختلف و درنتیجه تفاوت تفاوت بین نرخ»مارکس، 

ی امپریالیسم کنونی ای است که باید آغازگاه نظریهآن نکته« کشی کارسطح بهره

های رورتانداز ضنظر باشد تا از این چشمای است که بایستی مطمحباشد. این نکته

العاده این مفهوم کشی فوقبهره»به کل بازار جهانی را دریابیم. در واقع،  رانش سرمایه

 که نیست علت این به امر این …ی امپریالیسم استشدهمشترک ولی کتمان

این دلیل است که کنند بلکه بهتری تولید میرهای جنوبی ارزش کمکشو کارگران

(. Higginbottom, 2009, 284« )گیرندو ستم قرار میکشی تر مورد بهرهها بیشآن

رود تا داری امپریالیستی میسازی، سازوکارهای سرمایهسوم، عصر جهانیی در هزاره

العاده از کشی فوقشمار و ارزان کار جهانی، و خاصه بهرهزدن ارتش بیی تاختبرپایه

ی سود و آماسیدن یشنیهتوسعه، به استخراج بکارگران مستقر در کشورهای درحال

تر انباشت سرمایه تداوم ببخشد؛ مناسباتی که با سیر نزولی ارزش نیروی کار در بیش

کم کندکردنِ گرایش سطح جهانی و بنابراین، با تالش برای خنثی کردن یا دست

ای از استخراج ارزش اضافی است که نزولی نرخ سود همراه است. این نیز، گونه

« سرمایه و کار در حال حاضر است ی شکل غالب مناسبات بینطور روزافزونبه»

(؛ فرآیندی که اساساً سودآوری سرمایه به نفع کشورهای امپریالیستی 2015)اسمیت، 

 استوار است.« قوانین حرکت سرمایه»کند و در تحلیل نهایی بر همان را تعقیب می

داری معاصر بر ی که سرمایهی تولیدرسیم که شیوهانداز به این نتیجه میاز این چشم
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شود که مختصات آن می شناخته شدن سرمایههای آن استوار است با جهانیپایه

ای سرمایه، تراکم و تمرکز گذاری مستقیم فرامرزی، گسیل فراقارهعبارتند از: سرمایه

سازی تولید و ی موهومی، جهانیبازی و آماسیدن سرمایهی سرمایه، بورسفزاینده

، فرآیند تولید در «سازی تولیدجهانی»ی سو، در نتیجهسازی دولت. از یکجهانی

آسای فراملیتی، از طریق کنترل های غولای و جهانی توسط شرکتمقیاس فراقاره

نفع  تر در کشورهای پیرامونی، بهتولید جهانی برای استخراج ارزش اضافی بیش

تر از آن، (. مهمCox, 1981, 146کنند )کشورهای امپریالیستی در مرکز عمل می

طور که مارکس و لنین نیز شدت انحصاری )آنتراکم و تمرکز سرمایه به شکل به

های مالی، شمار از نهادها و بنگاهای انگشتاند(، در چنگال مجموعهتشریح کرده

که اقتصاد و ثروت اجتماعی جهان را بالفعل تجاری و تولیدی قرار گرفته است، طوری

موجب شده نهادهای متعارفِ « شدن دولتالمللیبین»اند. از دیگر سو، ساختهمسخر 

های اقتصاد گذاریوبیش به حاشیه رانده شوند و در عوض، سیاستکم« دولت ملی»

های اقتصاد جهانی درآیند. در این داخلیِ کشورها به تابعی از مقتضیات و اولویت

ستند که در سطح کالن تعیین سیاست های بزرگ هواحوال جهانی، این شرکتاوضاع

(. به عنوان مثال، اکنون درآمریکا و بسیار از Cox, 1981, 144-146کنند )می

های فراملیتی، بر امور دولت تسلط ی صنعتی جهان، شرکتکشورهای پیشرفته

ها قرار ریزی دولتگذاری و برنامهها در رأس سیاستاند و منافع این شرکتیافته

 دارند.

شمولی اجبارهای اضح است که با وجود تمام آنچه در باال ذکر آن آمد، یعنی جهانپرو

داری های اقتصادی، نباید تصور کرد که سرمایهبازار و کنترل جهان از طریق سازوکار

است.  های قهرآمیز نظامی را تمامًا قلم گرفتهسازی اعتصام به سیاستدر عصر جهانی

ها و چه در داری، چه در سطح شرکتهای سرمایهتخاصمات ساختاری میان بلوک

طور که الن کند. همانطلب میهای نظامی و قهرآمیز را ها، ناگزیر ضرورتسطح دولت

داری حتی در امپریالیسم سرمایه»ساخته، ( نیز خاطرنشان 13۸۸سینزوود )میک

ادی آشکارا اقتصاقتصادی است. نیروی فوقترین شکل خود مستلزم حمایت فوقبالیده

(. رقابت بر سر 19)ص. « برای حفظ و نگهداری خودِ قهر اقتصادیْ بسیار الزم است
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های مستعدی هستند که ضرورت کنترل بازار، مواد اولیه و تکنولوژی عرصه

 اند.داری نگه داشتهکارگیری قهر نظامی را کماکان برای سرمایهبه

ظامی به منظور حفظ الیگارشیِ حاکم داری در استفاده از قهر نامپریالیسم سرمایه

خیز، ید کردن و کنترل سیاسی کشورهای نفتبر منابع اصلی تولید، نظیر میلیتاریزه

امروز ی امپریالیسم است که از دیرباز تا بهطوال دارد و این یکی از خصایص برجسته

ی پابرجاست. در واقع کنترل منابع اولیه و تسلط بر بازار جهانی، در یک دنیا

های فراملیتیِ تجاری، نظامی و مالی پرمخاصمه و رقابتی، از تالش برای بقای بنگاه

شان بر اقتصاد جهانی، در شرایطی به رغم تسلطهای فراملیتی، بهجدا نیست. شرکت

دهند که رقابت بر سر انحصار و کنترل روزافزون مایحتاج و حیات خود ادامه می

ها محل تالقیِ تضاد منافع این ست. این حوزهضروریات تولید سربه فلک کشیده ا

وقفه و پردامنه، های مادرشان است. در این کشاکش بینهادها و به تبع آن دولت

ی حیات خود تنهایی قادر به حفظ و تأمین منافع و ادامههای فراملیتی بهشرکت

تژیکی نیستند، بنابراین مستمراً به حمایت و پشتیبانی کشورهای مادر نیاز استرا

حکم برخورداری از ابزارهای قدرتمند های امپریالیستی )دولت مادر(، بهدارند. قدرت

نظامی، نهادهای سیاسی و قضایی، از چنان قدرتی برخوردارند تا در صورتی که منافع 

شان و های اقتصادی با خطر مواجه شد، در راستای حفظ منافعو سودآوری بنگاه

 داخله بزنند.درمقابل ورشکستگی دست به م

ها، های عصر حاضر، منازعه و رقابت بین این شرکتبنابراین، یکی دیگر از ویژگی

های گذاری است. رقابت بین دولتهای سرمایهبرای کنترل منابع اولیه و بازار و فرصت

چون چین، بر سر تصرف های نوظهور در آسیا، همغربی به رهبری آمریکا با قدرت

ی های مشخص این تخاصمات در دنیای پرمنازعهیکی از جنبهدیگر، بازارهای یک

داری معاصر است. تأمین امنیت و کنترل درازمدت مواد خام از رقابت جدید سرمایه

گیرد. کند و در نتیجه کنترل تولید و قیمت کاالها در انحصار قرار میجلوگیری می

یانه مثالی کالسیک و ی منازعه و جنگ بر سر کنترل ذخایر نفت در خاورمتاریخچه

 کند نفت موقعیتی( نیز تأکید می2003طور که هارمان )آن است. همان امروزین

ویکم پیدا کرده است. ی بیستها در سدهمرکزی در استراتژی کالن امپریالیست

شان از ذخایر غنی خاورمیانه و شمال آفریقا، مناطقی هستند که به حکم برخورداری
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های امپریالیستی و سازوکارهای مشخصی را میان قدرت و عظیم نفت و گاز،

های اند که دائماً محل تالقی منازعات و رقابتکشورهای منطقه شکل داده

امپریالیستی بوده است. بدین ترتیب کنترل منابع طبیعی و تقسیم و گسترش 

همراه ای را بهدرپی و گستردههای نظامی پیبازارهای موجود در منطقه، کشمکش

جنگ »پایان در خاورمیانه در لوای های امپریالیستی گسترده و بیداشته است. جنگ

ام ، که خاستگاِه اقتصادیِ وقوع آن را در نوشتاری دیگر تحلیل کرده«با تروریسم

های بارزی در لیبی و سوریه نمونه« ی بشردوستانهمداخله»(، و نیز 139۷)سعیدی، 

های امپریالیستی در عصر تند که قدرتاز الزامات قهر سیاسی و نظامی هس

 اند.سازی به تحمیل آن کمر بستهجهانی

 ی بشردوستانه در لیبیی امپریالیسم و مداخله. رابطه2.2

کنونی،  را بایستی در چارچوب ساختار تاریخی« ی بشردوستانهمداخله»گفتمان 

ی و تحلیل قرار داد. های آن پرداختیم، مورد بررسها و بنیادکه در باال به ساختار

ی المللِی موجود، مسئلههای متعارف بینکه، با در نظر گرفتن سیاستنخست این

روابط متقابل میان کشورهای « مسئولیت حمایت»و « ی بشردوستانهمداخله»

ی نوین و ، را به مرحله«حاکمیت ملی»مستقل، از حیث برخورداری از استقالل 

( سوق داده است؛ شرایطی ایجاد شده که 6«)ستفالیپیمان و»تری از نظام متفاوت

را برای خود قائل  این وظیفه و مسئولیت« دموکراتیک»اصطالح های بهدولت

، در امور داخلی کشورهای «حقوق بشر»زعم خود و به منظور حمایت از شوند، بهمی

شور من 4بند  2ی سان اصل حاکمیت ملی )مندرج در مادهدیگر دخالت کنند؛ بدین

در لیبی علیه رژیم قذافی « ی بشردوستانهمداخله»سازمان ملل( نقض خواهد شد. 

(. Wheeler & Bellamy, 2017, 523ی بارزی از چنین مداخالت نظامی است )نمونه

با وجود این، معنای این سخن این نیست که نهادهای متعارف سیاسی و ایدئولوژیکیِ 

خصوص داری، بههای سرمایهایط زمانه و ضرورتتوانند مطابق با شرالمللی نمیبین

داشته « شمولهای جهانارزش»های غربی، تفاسیر متفاوتی از این منافع قدرت

جستن به لفاظیهای فریبنده اقدامات نظامی و که قادر نیستند با تمسکباشند، یا این
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انین قهر سیاسی خود را توجیه کنند. یا حتی بدین معنا نیست که مطابق با قو

های جهانی، در صورتی که سازمان ملل، اعتصام به جنگ از سوی شماری از قدرت

اعتنایی اغلب کشورهای جهان نیز با دخالت نظامی در جایی مخالفت ورزند، با بی

گوید ( می2014گونه که چامسکی )همانرو نخواهد شد. مثالً برای بمباران لیبی، روبه

قدرت سنتی امپراتوری؛ بریتانیا، فرانسه و آمریکا،  ی سهدر واقع خارج از محدوده»

ی آفریقا خواهان گفتگو بود. کشورهای بریکس هم حمایتی وجود نداشت. اتحادیه

لیبی را « المللیی بینهجامع» نام به …حل سیاسی بودندطرفدار مذاکره و راه

ایجاد سازمان ملل به منظور  2011ی مارس باوجود قطعنامه«. باران کردندبم

بس و مذاکره ، برای حفظ جان غیرنظامیان و برقراری آتش«ی پرواز ممنوعمنطقه»

های اصلی امپریالیستی آن را نادیده گرفتند. آنها تصریح کرده بودند، منتها قدرت

نشانده خود را براین کشور تحمیل دست راه بیندازند و رژیمخواستند جنگ بهمی

توان با رجوع به چارچوب سیاسی هرچه هست، نمی کشاکش (. در این131کنند )ص.

ی آن( به و ایدئولوژیکی نظام مسلط )سازمان ملل و نهادهای ریز و درشت زیرمجموعه

گرفتن رویکردی ماهیت اصلی این پدیده پی برد. بنابراین، بایستی با درپیش

و آن تجزیه ساختارشکنانه، قوانین و سازوکارهای نظم موجود را درخور سؤال قرار داد 

 و تحلیل کرد.

نظر از ادعاهای اخالقی در پسِ این مداخله، این مسئله باید از بنابراین، صرف

ها و کارکرد منظر دیگری مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد؛ رویکردی که انگیزه

های چه در بازیاقتصادیِ چنین مداخالت نظامی را برمال سازد، نه صرفاً بازگویی آن

ی انتقادی )نئوگرامشی( شوند. نظریهنمایش گذاشته میالمللی بهبین دیپلماتیک

دهد تا با کاربست آن ( این امکان را در اختیارمان قرار می19۸1رابرت کاکس )

ی بشردوستانه و نهادهای ی تعاملی میان منافع اقتصادی، گفتمان مداخلهرابطه

ی کاکس، نظریه و اندیشه مرتبط و متناسب با آن را به تصویر بکشیم. از منظر

اند که های مشخص اجتماعیدر خدمت دولت، طبقه و یا گروه« دخالت بشردوستانه»

نظریه »گیرد که رو کاکس نتیجه میدر حفظ نظم موجود منتفع هستند. از این

(. بنابراین، Cox, 1981b, 128شود )همیشه برای کسی و برای مقصودی ارائه می

کردنِ ساختار قدرتی است که وار، راززداییو روشنفکران اندامی انتقادی نقش نظریه
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بخشند. از مانند و به نظم موجود قوام میهای رتوریک مستور میدر پوشش گفتمان

ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرآیند تحوالت اجتماعی نظرگاه کاکس مجموعه

ترین در انتزاعی« اریخیساختار ت»دهند. مفهوم ساختار تاریخی خاصی را شکل می

ها و بندی خاصی از نیروها )نیروی مادی، اندیشهشکل خود، تصویری است از ترکیب

ی نظامی در نهادها( که با هم تعامل دارند. با کاربست این نظریه، سه بُعد مهم مداخله

این  ( و نهادها.ها )گفتمانهای مادی، ایدهدهیم: تواناییلیبی را مورد بررسی قرار می

دیگر دهند متقابالً بر یکنیروها در روند تحوالتی که در این ساختار تاریخی رخ می

 تأثیر خواهند داشت.

بندی ی تولید در یک صورتهای مادی همان شیوهیکم، توانایی یا قابلیت

ی تولیدی که مختصات آن را در فرازهای باال ست؛ شیوهاقتصادی ـ اجتماعی

بی، این مسئله دو جنبه دارد. از سویی بر ضرورت اقتصاد برشمردیم. در خصوص لی

ویژه بر اهمیت منافع و مصالح داری به خودگستری در مقیاس جهانی و بهسرمایه

شود. از سوی دیگر، کنترل بر ذخایر مواد خام امپریالیسم غرب در لیبی متمرکز می

تر و به یت الیگارشی)نظیر نفت و گاز( و تسلط بر بازار این کشور، در راستای حاکم

ها اند که این دولتشان، منافعیکم محدودساختن هماوردهایمنظور حذف و یا دست

در پی آن هستند. دخالت نظامی در لیبی، به منظور کنترل سیاسی، ناشی از 

ناپذیر کنونی در این مناطق است. لزوم کنترل سیاسی برای های اجتنابرقابت

دست آوردن تضمینِ کنترل بر منابع نفتی، ی بههای اقتصادی، تالش براهدف

هایی هستند که سبب گذاری خارجی و کنترل بازار خارجی مؤلفههای سرمایهفرصت

 گردد.افزایش کنترل سیاسی، بر مسائل اقتصادی می

دسته ذهنی یا آنگونه معانی بینایک»طورکلی از دو نوع هستند. ها بهدوم، اندیشه

ی ماهیت مناسبات اجتماعی هستند که معموالً به عادات و رهمفاهیم مشترک دربا

های این گونه (. از نمونهCox, 1981, 136« )بخشندانتظارات رفتاری دوام می

ی لیبی، طورمشخص در ارتباط با مسئلهها در سیاست جهان معاصر و بهاندیشه

که ست برای اینا توان به این اشاره کرد که این برداشت که سازمان ملل محلیمی

حلی ی بحران لیبی راهها از طریق عامالن دیپلماتیکِ خود برای مسئلهدولت
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ی دیگر اندیشه مرتبط با یک ساختار تاریخی است، یعنی دیپلماتیک بیابند. گونه

ی نظم اجتماعی دارند. این تصورات، های مختلف مردم دربارهکه گروهتصوراتی جمعی

ی سرشت و نیز مشروعیت مناسبات حاکم قدرت، معانی رههای متفاوت دربادیدگاه

های ارزش»(. در این مورد، Cox, 1981, 137« )عدالت و خیر عمومی و غیره است

و « ی بشردوستانهمداخله»و نیز گفتمان « بشر و دموکراسیشمول حقوقجهان

گذری این هرگونه و از چهکه چهجایگاه مرکزی دارند. فارغ از این« مسئولیت حمایت»

جهانی و  اند، در حال حاضر نقش مهمی در سیاستی ظهور رسیدهها به منصهاندیشه

های عنوان پوششی برای اجرای سیاستبه کنند. این گفتمانالمللی ایفا میروابط بین

منظور کنترل افکار عمومی و های غربی، بهامپریالیستی و تعقیب منافع قدرت

المللی و بین شان از طریق سیاست و حقوقهایافروزیبخشیدن به جنگمشروعیت

 شود.تر مستفاد مینیز نهادهای مربوطه، در کشورهای ضعیف

سوم، نهادهای متعدد سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بُعد دیگر این ساختار 

المللی و محلی، کردن، از طریق نهادهای متعدد بیندهند. نهادینهتاریخی را شکل می

بخشیدن به یک نظم خاص است. نهادها بازتاب های تثبیت و دواماز شیوهیکی 

کم در آغاز، مناسبات قدرت حاکم در خاستگاه خودشان هستند و معموالً دست

های کنند. نهادها آمیزهساز با این مناسبات قدرت را تشویق میتصورات جمعی هم

ها و خود برتکوین اندیشهی ها و قدرت مادی هستند که به نوبهخاصی از اندیشه

(. از لحاظ سیاسی و حقوقی، Cox, 1981, 138گذارند )های مادی تأثیر میتوانایی

کشتار »کشیدن پیشگیری از ی نظامی، با پیشبخشیدن به مداخلهدربابِ مشروعیت

المللی مانند سازمان های متعارف بین، سازمان«حقوق بشر»و دفاع از « جمعیدسته

سرکردگی آمریکا، ورای امنیت سازمان ملل و نیز نهاد نظامی ناتو بهملل متحد، ش

ای در جانبههای بزرگ نفوذ همهکنند؛ مؤسساتی که قدرتکننده ایفا مینقش تعیین

ها شان دارند و در نهایت حرف آخر را در آنهایگیریگذاری وتصمیمروند سیاست

المللی )بانک جهانی، صندوق بین زنند. از لحاظ اقتصادی، نهادهای مالی بینمی

های نولیبرالیستی المللی پول و سازمان تجارت جهانی( نقش اصلی در اجرای سیاست

های غربی بازی نفع قدرتی جنوبیِ جهان، بهکرهبرداری از نیمدر راستای بهره

کنند. این نهادها، با توسل به قدرت ساختارمندی که از آن برخوردار هستند، می
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ات تثبیت و بازتولید ایدئولوژی نولیبرالیسم و بازار آزاد جهانی )تحت عنوان ملزوم

برند( را فراهم و زمینههای که عمدتاً منافع آمریکا را پیش می« اجماع واشنگتن»

کنند. این نهادها های موردنظر اقتصاد سیاسی جهانی را هموار میبستن سیاستکاربه

های نولیبرالیستی را بر کشورهای ها، سیاستهیعنوان شرط تمدید بازپرداخت بدبه

کنند و این کشورها نیز در برابر این فشار سهمگین اقتصادِ جهانی تر دیکته میضعیف

 شوند.تاب تحمل ندارند و بنابراین، تسیلم دستورات این نهادها می

 ها. فرضیه3

های ما بر دو یههای فوق و با رجوع به روند تحوالت در لیبی، فرضی تئوریبرپایه

 اصل استوارند.

 یمداخله برای ایکنندهتعیین فاکتور فسیلی انرژی منابع رودمی انتظار یکم، •

و کنترل ذخایر نفتی یکی  انداختنچنگ که جاآن از. باشد لیبی در غربی هایقدرت

کارگیری نیروی نظامی به های امپریالیستی است، بهاز اهداف و منافع کلیدی قدرت

کند. دارانه پیدا میسرمایه شان ضرورتنظور تأمین و استمرار منافع درازمدتم

کنندگان نفت در خاورمیانه و های غربی به تولیدچنین وابستگی شدید قدرتهم

ای که این مناطق از حیث ضرورت تولید ی ژئوپلیتکیشمال آفریقا و نیز موقعیت ویژه

المللی های بزرگ و معادالت بینشاکش قدرتداری در کو بازتولید مناسبات سرمایه

طور ناپذیر ساخته است. بهاند، حضور نظامی غرب در این مناطق را اجتنابپیدا کرده

تر و شدن کشور لیبی در کنار دریای مدیترانه و دسترسی سهلمشخص، واقع

آن  ترِ کشورهای اروپایی به نفت این کشور، ضرورت دخالت نظامی و به تبعهزینهکم

ی سوپاپ اطمینان در جهت تضمین درازمدت ذخایر مثابهکنترل مستقیم سیاسی به

 گیرد.های غربی قرار مینفتی آن در دستور فوری قدرت

تر بیشر ذخایر نفتی لیبی، ادغام هرچهب مستقیم یسلطه موازات به دوم، •

انگیزه و هدف های نولیبرالیستی، اقتصاد لیبی در اقتصاد جهانی، با اجرای سیاست

کردن این کشور، الزم است همراه باشد شود. میلیتاریزهدیگرِ این دخالت محسوب می

هایی که مقتضیات استراتژی کالنِ اقتصاد جهانی را تأمین ساختن سیاستبا عملی

نحو ممکن های نولیبرالیستی به بهترین کند. بسترسازیِ شرایطی که اجرای سیاست
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در تغییر اوضاع اقتصادی کالن لیبی، یعنی تضعیف، وابستگی و عملیاتی شوند خود را 

آمد دخالت شود پیبینی میدهد. بنابر فرض ما، پیشپذیرساختن آن، نشان میآسیب

رؤیت و های نولیبرالی در تغییر چند فاکتور اقتصادی قابلنظامی و اجرای سیاست

ها و به تبع آن زی قیمتها، آزادساسنجش باشند. نظیر کاهش مالیات بر سود شرکت

تورم فزاینده، تغییر منفی تراز تجاری )کاهش صادرات و افزایش واردات(، رکود و 

کردن آمد مستقیم وضعدولت. این متغیرها پی بحران اقتصادی و افزایش بدهی

های نولیبرالی هستند که خُسران و وخامت اوضاع اقتصادی لیبی را به همراه سیاست

پذیری ابراین، شکنندگی دولت و اقتصاد کشور زمینه را برای آسیبخواهد داشت. بن

اقتصاد لیبی و در نتیجه سودآوری اقتصاد نولیبرالیستی )در واقع کشورهای 

ترین کند، مهمطور که کاکس بیان میسازد. همانی صنعتی( فراهم میپیشرفته

د جهانی است سازی ادغام اقتصادهای ضعیف در اقتصاسازوکار اقتصادیِ جهانی

(Cox, 1981, 146بنابراین، وجه دیگر دخالت نظامی قدرت .) های امپریالیستی در

 های اقتصادی نولیبرالیستی است.لیبی، هموارکردن مسیر اجرای سیاست

ها به شرح ذیل است. با رجوع به های سیاسی و اقتصادی این فرضیهزمینهپیش

نظر غرب قذافی شخصیت  سو، ازاین به 19۷0ی دور، از دههچندانای نهگذشته

ی ساله شیطانی پیدا کرده بود. سرکِشی قذافی در برابر بلوک غرب به تحریم یازده

(. Vandewalle, 2011علیه لیبی منجر شد ) 2003تا  1992های سازمان ملل بین سال

جنگ علیه »در واقع چرخش قذافی از یک دولت سرکش به یک متحد غرب با آغاز 

(. پس از این بود که Martinez, 2007, 4وقوع پیوست )به 2001در سال « ریسمترو

داری جهانی و خاصه اصالحات سیاسی و اقتصادی در لیبی، متناظر با نیازهای سرمایه

حال، اصالحات داخلی باید کم بازسازی شد. با اینمنافع غرب، آغاز و رابطه با غرب کم

گرفت تا منافع های نولیبرالیستی انجام میبا سیاستی کافی جامع و مطابق به اندازه

وکمال تأمین کند. منتها دولت قذافی انجام چنین تغییراتی داری غرب را تمامسرمایه

 را عملی نساخت.

های هنگام با خیزشسو و همهمای علیه رژیم قذافی )سرانجام، اعتراضات توده

 در 2011 سال در( «عربی بهار» به مموسو –ای در خاورمیانه و شمال آفریقا توده

 طالیی فرصتی که لحاظاین از هم: برداشت در غرب برای را متضاد ینتیجه دو نهایت
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ی نشاندهدولت دست تأسیس رژیم، تغییر سیاست با تا ساخت مهیا غرب برای

(؛ دولت مطبوعی که قابل Aljazeera, 2016طرابلس را جایگزین قذافی کند )

، اصالحات نولیبرالی را پذیرفته و به اجرا درآورد و دسترسی به نفت و بینی باشدپیش

که غرب مترصد چنین فرصت طالیی بود تا گاز لیبی را برای غرب تضمین کند. گواین

توانست منافع و ی این خیزش انقالبی میچنین، آیندهاز آن به نفع خود بهره ببرد. هم

غرب را با خطرات جدی مواجه کند. استراتژی کالن و درازمدت امپریالیستی 

چنانچه آسیا، خاورمیانه و ناسیونالیسم آفریقایی »شود گونه که فوند متذکر میهمان

به صورت یک نیروی ویرانگر درآید، نفت مورد نیاز اروپا و سایر مواد خام جهان، 

ممکن است در معرض مخاطره قرار گیرد، و وضع اقتصادی کشورهای صنعتی متزلزل 

جمهور آمریکا (. روستو، مشاور جانسون ـ رئیسFund, 1959, 11-16ی بماند )باق

گوید سرنوشت کشورهای مشترک کنگره می ی(، نیز در برابر کمیته1963-1969)

 ,Rostowاروپایی تحت تأثیر تحوالت جهانسوم )خاورمیانه، آسیا و آفریقا( قرار دارد )

ای، ضرورت ساختن خیزش تودهل و عقیم(. بنابراین، فرصت طالیی و نیز کنتر2002

منظور تغییر رژیم و کنترل مستقیم آن در اولویت کارگیری نیروی نظامی بهبه

 گر غربی قرار گرفت.کشورهای مداخله

 . روش پژوهش4

ترتیب، برای ( استفاده شده است. بدین۷«)استدالل قیاسی»برای پژوهش از متد 

وسقم تئوری و به منظور سنجشِ صحت های عینی،ی استدالل و فاکتارائه

ای از شود. مجموعهمی کار بستهبه« کّمی توصیفی»شده، روش های طرحفرضیه

آمدهای اقتصاِد سیاسیِ امپریالیسم در متغیرهای اقتصادی پایه و اساس تحلیل پی

 اند.لیبی را تشکیل داده

خت اساسیِ اقتصاد ها، منابع و زیرسای نخست فرضیهبر اساس این، برای مؤلفه

ای تمرکز شده که هنوز طور عمده، روی دورهاند. در این زمینه، بهلیبی واکاوی شده

اند: منظور، چند متغیر اصلی پژوهیده شدهکرد. بدینرژیم قذافی بر لیبی حکومت می

درآمد دولت، ازجمله عوامل و منابع اساسی تولید، ذخایر انرژی نفت و گاز، منبع

ها عبارتند از: وجوی دادهاالهای اصلی صادراتی. منابع اصلی برای جستمقاصد و ک
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(OEC[8], The Worldbank[9], IMF[10], OPEC[11] , Worldatlas[12]) 

های نولیبرالیستی، چند آمدهای سیاستی دوم ، یعنی اجرا و پیدر خصوص مؤلفه

اند: جریان فته شدهها در نظر گرسنجش این سیاست عنوان شاخصِ متغیرِ مشخص به

( میزان مالیات بر سود 13گذاری مستقیم خارجی،)ورود و خروج سرمایه، سرمایه

ها و رشد اقتصادی. این های دولتی، آزادسازی قیمتها، تراز تجاری، بدهیشرکت

اند. مورد کنکاش قرار گرفته 2011ی نظامی در سال متغیرها قبل و بعد از مداخله

  ,OEC, The Worldbank, IMF, OPECابع اصلی عبارتند از:)منظور، منبرای این

(14)Tradingeonomics. ) 

 ها. نتایج و تحلیل5

های در این بخش نتایج پژوهش را بازنمایی خواهیم کرد. در گام نخست، پایه

کنیم. سپس، های اروپایی به نفت لیبی را بررسی میاقتصاد لیبی و وابستگی دولت

کردن اقتصاد لیبی را با ی نظامی و نولیبرالیزهدهای مداخلهآمجوانب مختلف پی

 های عینی به نمایش خواهیم گذاشت.ی آمار و دادهارائه

 ای لیبی و وابستگی اروپا به نفت آنپایه. اقتصاد تک5.1

دهد که لیبی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان آمده نشان میدستنتایج به

نودویکمین اقتصاد صادراتی در  201۷ت. لیبی در سال ی نفت و گاز اسدر زمینه

شدت (. اقتصاد لیبی بهOEC, 2018جهان و نیز یکی از کشورهای عضو اوپک است )

ای دارد. در واقع نفت محور اصلی پایهها و بنابراین اقتصادی تکوابسته به هیدروکربن

دراتی این کشور است که دهد و تقریباً تنها کاالی اصلی صااقتصاد لیبی را تشکیل می

درصد  95( و GDPدرصد تولید ناخالص داخلی ) ۷0درصد درآمد دولت،  90بیش از 

ذخایر »(. از لحاظ AFDB, 2011آیند )صادرات از فروش نفت به دست می

ی نهم در جهان را به خود ی اول در آفریقا و رتبه، لیبی رتبه«ی نفتشدهاثبات

مالحظه و (. در واقع نفت لیبی جایگاه قابلOPEC, 2018aاست ) اختصاص داده

( 2016هزار بشکه در روز )سال  309,2ای در اقتصاد جهان دارد. این کشور با ویژه

را ببینید(. در  2و  1آید )جدول نفت در جهان به حساب می یهفدهمین تولیدکننده
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 2ت دیگر، عبارمیان کشورهای عضو اوپک، لیبی در مقام هفتم ایستاده است. به

 کند.درصد نفت مورد نیاز جهان را لیبی تأمین می

 

که  200۸ای که تازه بحران اقتصادی جهانی شروع شده بود، یعنی در سال دوره

 46تمامی بر اقتصاد لیبی اثرگذار نشده بود، درآمد نفت لیبی به هنوز این بحران به

شد که بحران اقتصادی  میلیارد دالر رسید. منتها، وابستگی شدید به نفت موجب

طور معتنابهی تنزل دهد. جهانی و کاهش تقاضا برای نفت، تولید ناخالص لیبی را به

طور که در ادامه نشان خواهیم داد، تأثیر چشمگیری بر رکود اقتصادی این نیز، همان

گذاشت. روند رکود و کسادی اقتصادی در سال  2009و درآمدهای دولتی در سال 

، 2011ی این روند، تولید نفت در ماه ژانویه رنگ شد. در ادامهکم تا حدودی 2010

 600ای علیه رژیم قذافی، یک میلیون و یعنی یک ماه قبل از آغاز اعتراضات توده

 درصد آن صادر شده است. ۸5هزار بشکه بوده که 

عالوه بر نفت، دیگر منابع زیرمینی در لیبی گاز طبیعی و به میزان کمتری گچ 

درصد  0,۸. سهم ذخایر گاز لیبی به نسبت مجموع ذخایر گاز در جهان هستند

( است. محصوالت اصلی صادراتی لیبی در 2010میلیارد متر مکعب در سال 1495)

شده (، نفت تصفیه%11(، گاز طبیعی )%۷۸بودند از نفت خام )عبارت  2010سال 

 (.OEC, 2018( )٪0,66) آسیلیک هیدروکربنات و( ٪0,49(، کودهای نیتروژنی )۷%)
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 36ترتیب عبارت بودند از ایتالیا با به 2010مقاصد برتر صادرات لیبی در سال 

درصد،  ۷,9درصد، چین  ۸,9درصد، اسپانیا  13درصد از مجموع کل صادرات، فرانسه 

درصد بوده است )نگاه کنید به  2,9درصد و هلند  3,6درصد، بریتانیا  6,۷آلمان 

درصد محصوالت صادراتی  95دهد که بیش از ( نیز نشان می1(. نمودار )2نمودار 

لیبی شامل نفت خام و گاز طبیعی است، که عمدتاً به کشورهای اروپایی صادر 

شدت به نفت های پیش از جنگ، بهشوند. در واقع، این کشورهای اروپایی در سالمی

ی کنندهشور تأمینترین ک، لیبی بزرگ2010لیبی وابسته بودند: برای مثال، در سال 

 و( ٪ 4,3) انگلستان در سوم ،(٪ 13) اسپانیا ،(٪ 1۸) فرانسه ،(٪ 24نفتِ ایتالیا )

دهند (. این ارقام نشان میOPEC, 2017) است بوده( ٪ ۷) آلمان در چهارم

درصد از کل  ۸5کشورهای اروپایی مقصد اصلی صادرات نفت لیبی هستند که حدود 

درصد  10شود. درمجموع، صادرات نفت لیبی حدود می صادرات نفت لیبی را شامل

کند. بنابراین، این ارقام صحت تئوری و از کل نیازهای نفت اروپا را تأمین می

های اروپایی به نفت لیبی را اثبات ی ما را مبنی بر وابستگی شدید دولتفرضیه

ایر نفت لیبی ها منافع کالن و پراهمیتی در کنترل ذخکند و بنابراین این دولتمی

 دارند.
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 چین ،(٪15به لیبی به ترتیب ایتالیا ) ی واردات، کشورهای اصلی واردکنندهدر حوزه

 مصر و( ٪۸ ، 5) آلمان ،(٪ 6) فرانسه ،(٪ ۷,3) جنوبی کره ،(٪ ۸,6) ترکیه ،(٪ ۸,۸)

 (.OECD, 2010( )کنید مراجعه یک پیوست به) اندبوده( 4,6٪)

 

خوش خود قرار داد. در یبی، بسیاری از معادالت را دستی نظامی در لمداخله

ی بسیار مهم ی نفت از لیبی چند نکتهارتباط با تغییر در سهم کشورهای واردکننده

ی نظامی در لیبی کاهش شدید خورد. نخست باید ذکر کرد که مداخلهبه چشم می

هزار بشکه در  390حدود  2016داشته است. این میزان در سال تولید نفت را در پی

بیش از یک  2010ست که میزان تولید نفت در سال روز بوده است، این درحالی

درصد  ۷3عبارتی تولید نفت تقریباً هزار بشکه در روز بوده است. به 4۸6میلیون و 

 کاهش یافته است.

دهد که درصد صادرات نفت لیبی به برخی از ( نشان می2سو نمودار )از یک

های یی )نظیر ایتالیا، انگلیس، اسپانیا و آلمان( و نیز آمریکا در سالکشورهای اروپا

گیری کاهش یافته بود، در حالی که درصدِ صادرات نفت طور چشمبه 2010تا  2000

چنین، واردات درصد افزایش یافته بود. هم ۷,9ی زمانی از صفر به به چین در این بازه

شدت سیر نزولی داشته به 2010تا  2000های لیبی از کشورهای اروپایی بین سال
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 از) ترکیه و( ٪۸,۸ست که درصد واردات لیبی از چین )از صفر به است. این درحالی

 داشته ادامه نیز تاکنون که است، داشته صعودی سیر مستمر طوربه( ٪۸,6 به 2,۸٪

 یثابهمبه چین ظهور بیانگر عینی هایداده و آمار این(. ببینید را یک پیوست) است

 توانسته هاسالاین در چین. است آفریقا در غربی هایقدرت برای قدرتمند رقیب

تصرف خود درآورد و نیاز فراوان به فزون )بخشی از( بازارهای غرب را بهاروز طوربه

استفاده از نفت، چین را به یک رقیب جدی برای بلوک غرب تبدیل کرده است. از 

عنوان طرف مراودات اقتصادی با کشور زافزون چین بهگیر و رورو، حضور چشماین

های غربی خطرآفرین باشد. این تواند برای منافع کالن و استراتژیک قدرتلیبی، می

های چینی و غربی، و به تبع آن کشمکش میان فاکتورها تخاصمات میان شرکت

 شان را تشدید کرده است.هایدولت

ی نظامی در سال تأمل است پس از مداخله( قابل2بنابراین، آنچه در نمودار )

طول قابل موقعیت کشورهای اروپایی و چین در مورد صادرات نفت به 2011

رغم کاهش شدید تولید نفت در لیبی، ای تغییر کرده است. از طرفی، بهمالحظه

بعد افزایش به 2011صادرات نفت به ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان و آمریکا از سال 

 به 2011 سال در ٪11اعتنایی یافته است. در مقابل، صادرات نفت به چین از قابل

وضوح اهداف اقتصادی هش یافته است. این نتایج بهکا 2014 سال در 3,5٪

ی های اروپایی، یعنی کنترل ذخایر نفتی و محدودکردن رقبای خود، در مداخلهدولت

دِی صادرات نفت به اروپا و سیر نزولی کنند. تغییر در روند تصاعنظامی را تأیید می

های سو بیانگر تضاد منافع قدرتاینبه 2011صادرات نفت به چین از سال 

های غربی با طور قدرتداری است و بنابراین، گواه این حقیقت است که چهسرمایه

رانند و در نتیجه منافع ی نظامی در لیبی، رقبای خود را به حاشیه میمداخله

 کند.ن را تأمین و تضمین میشانفتی

 کردن اقتصاد لیبی. فروپاشی و نولیبرالی5.2

ی آشفتگی اقتصادی و نابسامانی اجتماعی در لیبی، بانک جهانی در بحبوحه

جوش الزم است میدان بازی وتوصیه کرده برای داشتنِ یک اقتصاد رقابتی و پر جنب

(. با این پیشنهاد، Worldbank, 2018) مناسب برای بخش خصوصی ایجاد شود
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ی کشوری مثابهبانک جهانی بنیاد یک سیاست نولیبرالیستی را برای لیبی به

ست که، چنانچه در ادامه خواهید دید، اوضاع کند. این درحالیریزی میزده پیبحران

 های نولیبرالیستی هستند.آمد مستقیم سیاستی کنونی پیپرتالطم و آشفته

 

شدن سرمایه، های روند جهانییم خارجی یکی از شاخصگذاری مستقسرمایه

سازد که ( آشکار می3های اقتصادی نولیبرالی است. نمودار )با اجرای سیاستمنطبق 

 1,0۸به میزان  2004جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به لیبی در سال 

(. UNCTAD, 2018درصد افزایش یافته است ) 6,95به میزان  200۷درصد و در سال 

هنگام با موج سو و همگذاری خارجی در این برهه، همی سرمایهروند فزاینده

(. OECD, 2014, 4ی خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است )ها در منطقهگذاریسرمایه

تنها  2013سه درصد و در سال  200۸ها در سال گذاریسهم لیبی از این سرمایه

ها بوده است )به پیوست دو مراجعه کنید(. گذاریدرصد از کل ورود سرمایهیک

گذاران در این منطقه هستند ترین سرمایه( کماکان اصلیOECDکشورهای صنعتی )

(FDI-Intelligence, 2014 در مقام مقایسه، بعد از دخالت نظامی در لیبی و .)

د گذاری خارجی با روند نزولی و نوسانات شدیسقوط رژیم قذافی، جریان سرمایه

ی اوضاع لیبی، امنیت سرمایه را تا جانبهثباتی همههمراه بوده است. در واقع، بی

رو بوده است. حدودی با خطر مواجه کرده، و بنابراین این کشور با فرار سرمایه روبه
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گذاری مستقیم به این بنابراین، در ارجاع به تئوری ارزش مارکس، گسیل سرمایه

برداری از ارتش عظیم دارانه به منظور بهرهرمایههای سکشورها، ناشی از ضرورت

 کار و ارزان اینالعاده از نیروی کار بیکشی فوقنیروی کار جهانی، یعنی با بهره

سازی انباشت سرمایه را کشورها است؛ روندی که استخراج ارزش اضافی و بیشینه

 کند.دنبال می

ها است. بر سود شرکتهای نولیبرالی، نرخ مالیات شاخص دیگری از سیاست

درصد بوده است.  40)یعنی تا زمان سقوط رژیم قذافی(  2011میزان این نرخ تا سال 

درصد )به نصف( کاهش داده شده که تاکنون  20به  2011این میزان در سال 

(. این فاکتور Tradingeonomics, 2018( در همین حد باقی مانده است )201۸)

گذاری، افزایش های مساعدی برای سرمایهساختن زمینهنیز، به سهم خود، با فراهم

های فراملیتی مستقر در لیبی، را فراهم و تأمین ها، ازجمله بنگاهسود برای شرکت

تقریباً  2010تا  2000های ی رشد اقتصادی، این روند در طول سالکند. در زمینهمی

عنوان شاخصی از رشد پایدار باقی مانده بود. در مقابل، تولید ناخالص داخلی به

ی تاریخی خود ترین نقطهدرصد کاهش به پایین 66با  2011اقتصادی، در سال 

 سطح باالترین و یافت افزایش ٪124تا  2012سقوط کرد. متعاقباً، این روند در سال 

سیر رکود و  2014درصدی در سال  53 سقوط با مجدداً. کرد کسب را اقتصادی رشد

ی تفاوت هندهها نشان(. این دادهIMF, 2018نمایش گذاشت)وخامت اقتصادی را به 

ی نظامی موجب به ی قبل و بعد از تغییر رژیم است که مداخلهواضح مابین دوره

 ثباتی و رکود اقتصادی در این کشور شده است.بی
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شاخص  2010تا  2000سازند که از سال ( آشکار می4در خصوص تورم، نمودار )

ست که نرخ تورم درصد افزایش یافته است. این درحالی 6,4تنها  کنندهقیمت مصرف

درصد افزایش یافته است  92، تقریبا 2010به نسبت سال  2016در سال 

(UNCTAD, 2018این افزایش سرسام .)های آور نرخ تورم، یکی از جنبه

کند. ی میی ما نیز پشتیبانکند و بنابراین از فرضیهنولیبرالیسم اقتصادی را تأیید می

سو با کاهش راه و همدهد، تورم باال در لیبی همطور که بانک جهانی گزارش میهمان

ی تر و محرومیت فزایندهترین خدمات اجتماعیْ موجب فقر بیشایگیر پایهچشم

تسریع شد، شرایط  201۷اجتماعی و اقتصادی شده است. تورمی که در سال 

 ,Worldbankمردم لیبی به همراه آورد ) تری را برایناکانگیز و دهشترقت

2018.) 

 

( حاکی از آن است که میزان تراز 5براین، نتایج حاصل از نمودار ) مضاف

 16تقریبًا  2006ـ  19۸0های های لیبی در تجارت با دنیای خارج در سالپرداخت

با  2004به نسبت سال  200۸درصد افزایش مثبت داشته است. این میزان در سال 

ی نظامی، هرچند درصد رسیده است. در مقابل، پس از مداخله 6۷3افزایش مثبت به 

موقتاً با افزایش مثبت همراه بوده، این روند کاهش  2012ها در سال تراز پرداخت

طور مشخص در را تجربه کرده است. به 2016ـ  2013های توجهی در طول سالقابل

ترین سطحِ تاریخی خود تنزل ر به پایینمیلیون دال1۸3۷2,۷4به میزان  2015سال 
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گیر تولید سو است با کاهش چشم(. این روند، همUNCTAD, 2018کرده است )

به  2010هزار بشکه در سال  4۸6ی نظامی که از یک میلیون و نفت بعد از مداخله

نگاه کنید(. این نیز، با  2سقوط کرده است )به جدول  2016هزار بشکه در سال  390

به وابستگی کامل اقتصاد لیبی به تولید و فروش نفت، فروپاشی و شکنندگی  توجه

کشی از منابع طبیعی لیبی، به قهقرا کشاند. در واقع، بهرهاقتصاد لیبی را به تصویر می

آورد که المللی شرایطی را فراهم میها و نرخ مبادله در تجارت بینرفتن تراز پرداخت

 گیرد.می امکان توسعه را از این کشور

 

وضوح نشان ( به6ی دولتی است. نمودار )شاخص مهم دیگر، کسری بودجه

ی دولت لیبی کاهش یافته است. کسری بودجه 200۸تا  2000دهد که از سال می

درصد افزایش یافته  964نیز، خالِص تأمین مالی در این دوره به شکل مثبت به میزان 

ـ  2009های عادل در طول سال(. این تTradingeconomics, 2018است )

ترازی روند جزر و مد داشته است. چنانکه در باال ذکر کردیم این رکود و ناهم 2011

 525ناشی از تأثیرات بحران اقتصادی جهانی بوده است. اگرچه این روند، با افزایش 

، یعنی کاهش کسری بودجه، به اوج خود رسیده است، اما 2012درصدی در سال 

آمد منفی بعد افزایش شدیدی داشته است، که با پیبه 2013ه از سال کسری بودج

(. UNCTAD, 2018همراه بوده است ) 2015میلیارد دالری در سال  31,101

های جاری در ی این تغییرات، حساب(، در نتیجه201۸ی گزارش بانک جهانی )برپایه
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 درنتیجه،. است شده زده تخمین داخلی ناخالص تولید از ٪۷6حدود  2015سال 

برای تأمین مالی این کسری، ذخایر خالص ارز خارجی به سرعت در حال کاهش 

 است.

روند  2010تا  2000های (، بدهی دولت لیبی در طول سال۷با نگاهی به نمودار )

بعد سریعاً باال به 2012حال، بدهی دولت از سال دهد. با اینکاهشی را نشان میروبه

درصدی از تولید ناخالص داخلی را  16,5بدهی  2016در سال  رفته است. این کشور

درصد  60ی دولت به میزان بودجه 2012به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، از سال 

های ی دولت بین سالاز تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است، در حالی که بودجه

 ,Tradingeconomicsهای دولت بوده است )بسیار باالتر از بدهی 2011تا  2004

های ، دولت مجبور به گرفتن وام از راهی شتابنده(. برای جبران کسری بودجه2018

دهد. منتها، در های دولت نشان میمختلفی است، که خود را در روند صعودی بدهی

 ها یافت نشدند.گرفته منبع این واموجوهای صورتی جستنتیجه

 

اند )یا دولت لیبی در این دوره هنوز اعالم نشدههای گرچه منشأ و منبع اصلی وام

مالی لیبی، راه را کم ما به آن دسترسی نداریم(، منتها کسری و شکاف تأمیندست

المللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای المللی )صندوق بینبرای مؤسسات مالی بین

های استسی مربوطه( باز گذاشته است تا از این طریق در ازای اعطای وام

ی نولیبرالیستی خود را بر دولت لیبی تحمیل کنند. در حقیقت، کسری فزاینده

پذیر گردد، ازپیش آسیبشود لیبی بیشبودجه و ضعف و شکنندگی دولت باعث می
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شده از سوی این نهادهای مالی را بپذیرد، ناچار شرایط تحمیلطوری که دولت بهبه

تری را در هزینهو کم« مستقل»که مسیر د و یااینکه به اقتصاد داخلی اتکا کنتااین

 پیش بگیرد.

آمدهای کشیده شود که، به جای پی دراین میان، ممکن است این بحث نیز پیش

های نولیبرالیستی، ی نظامی و در نتیجه سیاستمستقیم و غیرمستقیم مداخله

اوضاع  ثباتی سیاسی در لیبیْ علت اصلی رکود و وخامتوضعیت بحرانی و بی

شود. با درک این واقعیت که اقتصادی در لیبی شمرده و سایر عوامل نادیده گرفته می

همراه داشته باشد، های نامطلوبی را بهآمدتواند پیثباتی سیاسی در یک کشور میبی

کردن و درنتیجه آمده از پژوهش کنونی، که نولیبرالیزهدستبا وجود این، نتایج به

های نولیبرالی و وضوح عواقب سیاستیبی را نمایان ساخت، بهآشتفگیِ اقتصاد ل

داری جهانی ازپیش اقتصاد لیبی در اقتصاد سرمایهبنابراین روند ادغام بیش

های عینی و استدالالت کند. فاکتشدن سرمایه( را تأیید و پشتیبانی می)جهانی

گذاری ، ورود سرمایهی فاکتورهایی نظیر تورم رو به افزایشناپذیر بر پایهمقاومت

های بزرگ، ی تجاری منفی، کاهش مالیات بر سود شرکتمستقیم خارجی، موازنه

های دولتی، از عواقب ثباتی اقتصاد لیبی و بنابراین افزایش بدهیشکنندگی و بی

 دهند.های نولیبرالی خبر میی نظامی و سیاستناگوار مداخله

سازی ز اقتصاد لیبی، نظیر خصوصیهایی ابا این حال، برای پژوهیدن جنبه

المللی پول و بانک جهانی، های احتمالی از صندوق بینخدمات عمومی و گرفتنِ وام

توان این موارد را جزو اطمینان و معتبری یافت نشدند. میهای قابلمنابع و داده

 تر مورد بررسی قرار گیرند.کمبودهای این پژوهش محسوب کرد، که الزم است بیش

 گیرینتیجه .6

در سیاست « ی بشردوستانهمداخله»تبیین نقش و سازوکارهای گفتمان 

سازی و المللی بایستی در چارچوب ساختار تاریخی کنونی، عصر جهانیبین

ای آن را از طریق فاکتورهای عینی و ریشهنولیبرالیسم، مورد تأمل قرار گیرد، تا از این

اساس، بکشیم و درخور سؤال قرار دهیم. بر اینآلود و بغرنج بیرون ی مهزیر پوسته

آنچه این نوشتار پژوهشی روی آن خم شده و به واکاوی خاستگاه اصلیِ آن پرداخته، 
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ی های غربی در پسِ مداخلهآمدهای اقتصادی هستند که قدرتمنافع و پی

های باال هایی که در فرازی نتایج و بررسیکنند. بر پایهبشردوستانه در لیبی دنبال می

ی آن به رسیم که خطوط عمدهگیری ذیل میاز دید خوانندگان گذشت، به نتیجه

 شود.اختصار ترسیم می

های آمده مؤید صحت تئوری مارکسیستی در شناخت کارویژهدستنتایج به

مارکس « ی ارزشنظریه»شناسی ما اینکه گرانیگاه شناختامپریالیسم است. نظر به

و روابط اجتماعی تولید میان افراد جامعه، امپریالیسم را  شیوهبود، با تمرکز روی 

نظر قرار دادیم. فرآیندی داری مطمحی تولید سرمایهی تطور و فرگشت شیوهنتیجه

ی ارزش اضافی از طریق استثمار کارگران، به که در آن تالش برای تولید بیشینه

گردد. ار جهانی مبدل میزدن نیروی کی امپرالیسم برای تاختضرورت بالواسطه

دیگر در رقابتی ی یکدرپنجهپیکر فراملیتی در اقصی نقاط جهان، پنجههای غولبنگاه

گیر بر سر کنترل و تسلط بر عناصر اصلی تولید و بازار جهانی به حیات خود نفس

کارگیری نیروی نظامی از سوی ی کنونی بهدهند. در دنیای پرمخاصمهادامه می

شرط بقای الیگارشی امپریالیستی تبدیل شده است. این امر ناشی زرگ بههای بقدرت

های امپریالیستی است که مبادا کنترل اوضاع را از دست بدهند و از هراس قدرت

ی هایشان ببازند. بنابراین در پیوند با مسئلهداری را به هماوردمیدان منازعات سرمایه

 رسیم که:لیبی به این نتایج می

ینکه، تضاد منافع و منازعه بر سر کنترل و تسلط بر ذخایر نفتی، به نخست ا

ی نظامی در ترین دلیل مداخلهبرداری از آن، اصلیمنظور تضمین منافع و بهره

چه غرب و در رأس آن واشنگتن به دنبال دهند. آنخیز را توضیح میکشورهای نفت

مستقیم ذخایر نفتی یا  آن است قبالً از سوی جرج بوش اعالم شده است: کنترل

های (. با این رویکرد، یافتهChomsky, 2011اعتماد )کم داشتن مشتریان قابلدست

ی اصلی ند که وابستگی شدید کشورهای اروپایی به نفتِ لیبی هستهما حاکی از آن

انداختن بر ذخایر نفت دهد. چنگی نظامی را تشکیل میی غرب در مداخلهانگیزه

رقابت با رقبای سرسخت و نوظهورشان، از اهمیت حیاتی برخوردار  این کشور، در

های اقتصادی چین در آفریقا، مخصوصاً در لیبی، افزایش فعالیتاست. روند روبه



 یدیحامد سع 694 

جا که غرب ی یک رقیب قدر برای غرب، و از آنمثابهچون یک غول اقتصادی و بههم

درکردن چین نیست، بهزدن و از میاندر میدان رقابِت اقتصادی قادر به پس

دهد تا از طریق حضور نظامی، هم منافع نفتی های غربی را به سمتی سوق میقدرت

که گسترش حضور چین را در این منطقه محدود سازند. اینخود را حفظ کنند و هم

اعتنایی اهداف ، به میزان قابل2011ی نظامی در سال دهد که مداخلهنتایج نشان می

منجر به  زمینه تأمین کرد؛ در خصوص منابع نفتی، این مداخلهغرب را در این 

توجه افزایش صادرات نفت به کشورهای اروپایی و در مقابل، موجب کاهش قابل

 صادرات نفت به چین شده است.

ی تأمین مثابهتر اقتصاد لیبی در اقتصاد جهانی، بهبیشکه، ادغام هرچهدوم این

ی انباشت سرمایه، یعنی تأمین ش اضافی و بیشینهبازار جدید در جهت تولید ارز

ی مداخله»ی دیگرِ این داری معاصر، انگیزهمقتضیات اقتصاد سیاسی سرمایه

دهد. کسب چنین هدفی، در گام نخست، خود را در را توضیح می« بشردوستانه

پذیرساختن و دهد، که آسیبداری نشان میهای نولیبرالیستی سرمایهاجرای سیاست

ها هستند. ی این سیاستآمد بالواسطهداشتن اقتصادهای ضعیف پینگهابستهو

کردن اقتصاد لیبی را آشکار ای از متغیرهای مهم اقتصادی، نولیبرالیمجموعه

مند و مستمر در وابستگی به طور نظامی آن اقتصاد لیبی بهسازند، که در نتیجهمی

درصدی  50شود. کاهش داشته میکشورهای پیشرفته صنعتی )جهان شمال( نگه 

ی گسیختهآور و لجامی نظامی، افزایش سرسامها پس از مداخلهمالیات بر سود شرکت

های دولتی و تغییر ثباتی اقتصادی، سیر صعودی بدهیتورم و گرانی، آشفتگی و بی

ری ها و رویکرد نظباهم، فرضیهها به زیان لیبی، همهمنفی تراز تجاری و تراز پرداخت

اند که دهند و مصداق این حقیقتوضوح مورد تأیید قرار میاین پژوهش را به

ی نظامی در ی مستقیم مداخلههاکردن اقتصاد لیبی، یکی از اهداف و نتیجهنولیبرالی

گران را لیبی بوده است؛ هدفی که اساساً شکنندگی اقتصاد لیبی، به نفع مداخله

تر اقتصاد و بازار لیبی در اقتصاد جهانی، عالوه بر کند. فرآیند ادغام بیشتعقیب می

برداری از منابع انرژی این کشور، از حیث منافع امپریالیسم تسلط بر و بهره

ی اقتصاد سیاسی جهانی بر کشورهای داری، ضرورتی است تا به سلطهسرمایه

 ی حیات آن استمرار ببخشد.پیرامونی ثبات ببخشد و به ادامه
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توان نتیجه گرفت هیافت مارکسیستی و بر اساس نتایج حاصله، میسرانجام، از ر

ی سیاسی و زمینه« مسئولیت حمایت»و « ی بشردوستانهمداخله»که گفتمان 

های امپریالیستی فراهم ساخت نظیری برای قدرتحقوقی مساعد و فرصت طالییِ بی

می عملی سازند. طریق تضمین منافع اقتصادی خود را با توسل به قهر نظاتا از این

های تحلیل دیگر جوانب سیاسی و داری پایهبنابراین ضرورت اقتصادی سرمایه

بخشد. در حقیقت، گفتمان ایدئولوژیکی ساختار تاریخی موجود را صورت می

های ای برای قدرتگرانهبخش و توجیهی بشردوستانه صرفًا ابزار مشروعیتمداخله

ب اذهان عمومی بخشی از مردم جهان و کاهش امپریالیستی است، حداقل برای فری

طریق ملزومات عملی المللی، تا از اینهای حقوقی و سیاسی در سطح بینمحدودیت

ی تولید منافع امپریالیستی خود را سازمان دهند و در تحلیل نهایی به بازتولید شیوه

لت چه دخاها، آنی اینداری استمرار ببخشند. با همهامپریالیسم سرمایه

ی لیبی به ارمغان آورد پاخاستهرسیده و بهلببهی غرب برای مردم جانبشردوستانه

ی آن فقر و فالکت فروپاشی اجتماعی و اقتصادی این کشور بود که در نتیجه

ثباتی سیاسی و در نهایت آشفتگی اقتصادی در اعماق این اجتماعی، ناامنی و بی

اند قابل توجیه« خواهیدموکراسی»نه با شیپور  ها دیگرجامعه ریشه دوانیده است. این

 شدنی.پنهان« بشردوستانه»و نه با ردای 
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 هاست. پیو8

I2015تا  2000های ی لیبی در سال. ده بزرگترین کشورهای واردکننده 

 
 

IIگذاری خارجی. جریان سرمایه 

aگذاری مستقیم در کشورهای عربی بر اساس سپهر و منبع ( جریان سرمایه

 2011ـ  2003گذاری کننده ) درصد از مجموع کل(، سرمایه
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bرمیانه و شمال آفریقا، درصد از گذاری مستقیم خارجی به خاو( سرمایه

 2013و  2008های مجموع کل، سال
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IIIتولید ناخالص داخلی در لیبی . 

 
  

 هانوشتپی
 درس برای هلندی زبان به 201۸ ژوئن ماه در را پژوهش این یاولیه ینسخه [ 1]

 این در. ردمدرآو تحریر یرشته به آمستردام دانشگاه در «المللیبین روابط اصلی ماژول»

هایی از نمودارها را ام. نیز قسمتندکی بسط دادها را «نظری یافتره» بخش فارسیْ ینسخه

زبان ها و بازسازی مجدد آنها بهی دادهام. تغییر همهشان حفظ کردهبه همان شکل اولیه

 یح دادمکننده و البته غیرضروری نیز بودند. بنابراین ترجبر و خستهازحد زمانفارسی بیش

کاری نکنم. امید است این نوشتارِ پژوهشی سهمی ولو کوچک در هایی از آن را دستجنبه

تر، شناخت بهتری از مندان این حوزه ادا کند و از این مهمارتقای دانش خوانندگان و عالقه

تردید دست دهد. بدونسازی بهداری در عصر جهانیسازوکارهای اقتصاد سیاسی سرمایه

 تر این نظام ما را در رویارویی و مبارزه با آن نیرومندتر خواهد ساخت.بیششناخت 

 و ترانسوال مناطق تصرف برای انگلیس (1۸۸۸–1۸۷۷) هایسال در را هاجنگ این [ 2]

 از پس بوئرها اما شدند، پیروز آن در هاانگلیسی که کرد برپا آفریقا جنوبی هایقسمت تصرف

 .بازیابند را دخو استقالل توانستند مدتی

[3 ]Humanitarian Intervention 

[4 ]Responsibility to Protect 

[5 ]North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
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[6 ]Peace of Westphalia 

 عدم اصل یپایه بر که، آورد پدید را المللبین حقوق حاکمیت وستفالی اصولی در

 داخلیش امور و قلمرو بر ملی لتدو هر دیگر، کشور داخلی امور در مداخله

است، و این که هر دولت )فارغ از این که چقدر بزرگ یا کوچک باشد( در  حاکمیت دارای

 سال در شده امضا وستفالی، پیمان الملل برابر است. این دکترین با توجه بهحقوق بین

 اروپا ایرهقا اصلی هایدولت آن در که داد، پایان  مذهبی یسالهسی جنگ به که ،164۸

 پدیا(.گذاری شده است )ویکیگر احترام بگذارند نامیکدی ارضی تمامیت به کردند توافق

[۷ ]deductive reasoning 

[۸ ] https://atlas.media.mit.edu/en/ 

[9 ]data.worldbank.orghttps:/// 

[10 ]http://www.imf.org/en/Data 

[11 ]http://www.opec.org/opec_web/en/index.htm 

[12 ]/www.worldatlas.comhttps:// 

[13 ]Foreign direct investment  (FDI) 

[14] https://tradingeconomics.com 
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 درآمدپیش

المللی در ابتدای قرن ، چرخشگاهی در روابط بین2001ی یازده سپتامبر واقعه

رزی بعد جهانی به خود گرفت ویکم رقم زد که تحوالت ناشی از آن به شکل بابیست

(Cox, 2017 متعاقب این رویداد، جورج بوشِ پسر جنگ با تروریسم را .)« عملیات

هر کس با »ی کشورهای جهانی را چنین فراخواند که نامید و کلیه» پایانعدالت بی

پیرو چنین سیاستی آمریکا توانست بخش بزرگی از کشورهای ». ما نیست بر ماست

چنین ائتالفی گسترده مرکب از کشورهای خط کند و اینر خود بهدنیا را پشت س

وزیر وقتِ ای را تشکیل دهد. تونی بلر، نخستهای منطقهعضو ناتو و حتی دیگر دولت

ترِ ی بزرگانگلیس، نیز اعالم کرد که کارزار کنونی باید بخشی از یک پروژه

. جهان پس از این ( Wood, 2003, 146شمرده شود )« کردن مجدد جهانمنظم»

گرفتن کرد. اگرچه واقعه، وارد فاز نوینی از تاریخ خود شد و نظم جدی شروع به نضج

قطبی شده بود و ابرقدرتی آمریکا با آغوش باز از جهان بعد از سقوط دیوار برلین، تک

های سوی بخشِ اعظمی از کشورهای جهان پذیرفته شده بود، منتها رقابت

ویکم با توحشی نداشت و با برپا شدن این جنگ، قرن بیستامپریالیستی پایانی 

ی این تحول، تقریباً تمامیِ وجوهِ حیات سیاسی، ویرانگر آغازیدن گرفت. در نتیجه

رغم خصوص خاورمیانه تحت تاثیر قرار گرفت. بهاقتصادی و اجتماعیِ مردم جهان و به

های ن القاعده و دیگر گروهکه پشتیبانی تاریخی ایاالت متحده آمریکا از سازمااین

(، چنین ادعا Blum ,2014تروریستی در اقصی نقاط جهان بر کسی پوشیده نیست )

ها، ملت-مرز، پاسخی است به جهانی که در آن نه دولتشود که این جنگِ بدونمی

تر برای جهان محسوب ها، خطری جدیغیردولتی، یعنی تروریستبلکه مخالفان 

و خالص « صلح جهانی»پایان را به منظورِ برقراری چنین، جنگ بیشوند. اینمی

پایاِن و بی سان میلیتاریزه کردن گستردهآغاز کردند. بدین« شرِ تروریسم»شدن از 

 ریه( عملی گردید.خاورمیانه و شمال آفریقا )افغانستان، عراق، لیبی و سو

جنگ با »شود این است که میان پدیدار میگفتمانِ پروبلماتیکی که در این

شود؛ گفتمانی توصیف می« عادالنه و بشردوستانه»عنوان یک جنگ [به1«]تروریسم

ای به گفتمان وبیش تاکنون نیز( در ابعاد گستردهی تاریخی )البته کمکه در یک برهه

ی جهانی را طوری پشت سر خود بسیج کرد که ریباً جامعهغالب مبدل گردید و تق

https://www.foreignpolicyjournal.com/author/william-blum/
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شد، همسویی نشان دادند چه ادعا میحتی بخشی از نیروهای چپ در غرب نیز با آن

 ,Bricmontکردند .)و گسیل نیروی نظامی به این مناطق را مثبت ارزیابی می

شری و بهای حقوقالمللی، سازمان( نهادهای متعددی در سطح ملی و بین2007

کردنِ این آسای بورژوازی، دست در دست هم در راستای نهادینههای غولرسانه

شان را جزم کرده بودند که عمالً تاب تحمل در برابر این پروپاگاندا گفتمان چنان عزم

مبارزه با تروریسم و گسترش »رسید. تبلیغاتِ مسمومِ هوده به نظر میدشوار و بی

ای از ای اذهان بخشِ گستردهطور ناباورانه، به«بشردموکراسی و دفاع از حقوق 

سان ی جهانی را به انقیاد در آورده بود؛ گفتمانی شکل گرفته بود که بهجامعه

ایدئولوژیِ مشخصی در تاروپود جامعه رسوخ و موقعیت هژمونیک پیدا کرده بود. 

آمریکا را مجاز ( بیان داشته این مهم عماًل دولت 2002طور که امانوئل تود )همان

ساخت تا هرکجای جهان که خواست، خشونت نظامی خود را به کار ببندد. پیرو 

خصوص خاورمیانه و شمال آفریقا، زیر چنین سیاستی بخشی از جهان کنونی، به

اند، زندگی کشیده شده ی ویرانیهای امپریالیسم آمریکا و متحدینش به ورطهچکمه

رو رفته و حیات اجتماعی ساکنین آن کماکان در حال ها انسان به کام مرگ فمیلیون

طور که ادعا فروپاشی است. با گذشتِ قریب به دو دهه نه تنها جنگ با تروریسم، آن

های مادی و اجتماعیِ دادن به تروریسم نداشته، بلکه زمینهشد، شانسی برای پایانمی

رمیانه را به رشد و گسترش تروریسم را در جهان افزایش داده و عمالً خاو

اکنون نیز چه همی جهان مبدل ساخته است. با این وصف، هر آنترین منطقهثباتبی

پاخاسته قابل توضیح نیستند، بلکه در جریان است نه تنها در میان گردوغبار به

های اجتماعی، آلودِ این گفتمان را کنار زد و در ژرفای دگردیسیست ظاهر مهضروری

 را مورد غور و بررسی قرار داد. شدنِ این جنگحادث

های رتوریک بوش و بلر و نیز شعارهای اخالقی و بنابراین، چنانچه لفاظی

ترین ایای از پایهماند مجموعهچه باقی میها را کنار نهیم، آنی این دولتفریبنده

 توانها، بروز این جنگ را میپارامترهای اقتصادی و سیاسی هستند که با اتکا به آن

جنگ عادالنه و »توضیح داد و تحلیل کرد. هرچند استیالی گفتمان پرطمطراق 

کردن جنگ را تسهیل کرد، اما بدون ارجاع به فاکتورهای عینِی ، عملی«بشردوستانه
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های اجتماعی پیش از شروع جنگ، قادر اقتصادی و سیاسی در فرآیند دگرگونی

رو، این را تبیین کنیم. از این های وقوع چنین جنگینخواهیم بود امکان و ضرورت

کند که کدامین خاستگاه و طور مشخص روی این پرسمان تأمل و تعمق میمقاله به

را برای آمریکا ناگزیر ساخته بودند. » جنگ با تروریسم»های اقتصادی، وقوعِ ضرورت

المللی دیگری در بروز و ظهور این پرواضح است که فاکتورهای متعدد سیاسی و بین

اند، منتها در این جُستار عوامل اقتصادی پایه و اساس ای بازی کردهگ نقش عمدهجن

 گیرند.تحلیل قرار می

کند این ادا می» جنگ علیه تروریسم»سهمی که این مقاله در توضیح و تحلیلِ 

شدن و های پرحجم سطحی و ژورنالیستی، قصد دارد پوالریزهاست که ورای تحلیل

که نظم جهانی پیش از جنگ به خود گرفته بود در چارچوب تغییر و تحوالتی را 

های عینی و اقتصادی وقوعِ داری بررسی و به تبع آن زمینهاقتصادِ سیاسِی سرمایه

جنگ عادالنه »رو، الزم است گفتمان مسلط را تبیین کند. از این« جنگ با تروریسم»

غیررسمی محلی و های متعدد رسمی و را در ارتباط با نهاد« و ضد تروریستی

المللی که این گفتمانِ رایج را تولید و آن را برحق و مشروع بر جامعه تحمیل بین

کنند در چارچوب یک نظم معین جهانی و در یک ساختار تاریخی مشخص می

ی روابط ی انتقادی )نئوگرامشی( در حوزهتوضیح داد. این پرسمان از منظر نظریه

شود توضیح و تحلیل با کاربست این پارادایم تالش می المللی پژوهیده خواهد شد.بین

های اجتماعی جستجو کرد. ی جنگ را در دینامیسم روابط تولیدی و دگرگونیمقوله

بنابراین، برای پاسخ به پرسش طرح شده، ابتدا چارچوب تئوری مورد نظر را مشخص 

تاریخی معین  عنوان یک ساختارشدن بهطور شماتیک، جهانیو از همین نگرگاه به

شود. سپس، فشارهای اقتصادی برخاسته از وضعیت اقتصادی آمریکا و نیز تعریف می

ی پشت عنوان نیروی محرکهالمللی، بهموقعیت امپریالیسم آمریکا در سطح بین

، رونمایی خواهند شد. در نهایت، این مقاله با نتیجه گیری از «جنگ با تروریسم»

یان فاکتورهای اقتصادی، گفتمان مسلط و نهادهای مرتبط شود پیوند مآنچه ارائه می

 را به تصویر خواهد کشید.

  
 چارچوب نظری
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ی مشخص و یک ی یک پدیدهمثابهی جنگ، بهنقش تئوری در تحلیل مقوله

یابی شرایط مشخصی را دنبال کند که جنگ واقعیت بالفعل اجتماعی، بایستی ریشه

به صورت جنگ میان دو یا چند کشور مشخص به کند و بر بستر آن ضرورت پیدا می

شود که تحلیل و چنین دریافت می« ضرورتِ جنگ»رسد. مفهوم ی ظهور میمنصه

بندیِ اقتصادی ـ امکان وقوع جنگ، در سیر تحوالت مناسبات تولیدی در صورت

شدن جنگ، در ی آن حادثداری اساس گرفته شود تا بر گسترهاجتماعی سرمایه

طور مشخص تحوالتی داری و بهی تولید سرمایههای شیوهنیازها و دگردیسیرابطه با 

اند، تحلیل شود. از این ی زمانی از سر گذراندهداری در یک برهههای سرمایهکه دولت

ای انتزاعی و برخاسته عنوان پدیدهشود که جنگ، نه بهانداز چنین استنباط میچشم

ی روابط ی رئالیسم در حوزههای نظریهدئولوگگونه که ایاز بدذاتیِ انسان )آن

های مناسبات تولیدی است که کنند(، بلکه برآیند دگرگونیالمللی ادعا میبین

سازند. در واقع، الزم است آن ی رخداد و استمرار جنگ را مهیا میهای بالقوهزمینه

ه سیاست ای را توضیح داد که توسل بشرایط متعددِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

ها ای که این دولتهای معینی، از حیث منافعِ طبقاتیقهرآمیز از سوی دولت یا دولت

چنین  یکند. ارائهپیدا می دارانهضرورتِ سرمایهکنند، نمایندگی و تعقیب می

تحلیلی مستلزم این واقعیت است که بایستی از مناسبات تولیدی و تحوالت اقتصادی 

زیمت کرد تا عوامل روبناییِ بروز و ظهور یافته را در شرایط معین تاریخی ع

و « زیربنا»ی ی میان دو مقولهشایان توجه است هرگاه از رابطه نشان ساخت.دست

سویه، بلکه پیوندی متقابل و شود، نه برخوردی دترمینیستی و یکصحبت می« روبنا»

در فرآیند  های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیناگسستنی میان دگرگونی

 .است نظر مد اجتماعی–تحوالت تاریخی

المللی که ی روابط بینای مارکسیستی در حوزهعنوان نظریه، بهی انتقادینظریه

ی این نظریه است، به استداللِ تاریخی متوسل گذاران برجستهروبرت کاکس از پایه

د. بر این اساس، شود و تالش دارد دگرگونی روابط اجتماعی را تبیین و ترویج کنمی

ماتریالیسمِ تاریخی نقطه عزیمت تحلیل تحوالت تاریخی و اجتماعی این نظریه است. 

عنوان یک عنصرِ مهم در توضیح شکل خاص ماتریالیسم تاریخی بر فرآیند تولید، به
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ی دیالکتیک، با تمرکز روی امپریالیسم، بُعدی تاریخی تمرکز دارد و مضاف بر مقوله

بخشد. این بُعد، همان ها میعد افقی رقابت میان قدرتمندترین دولتعمودی نیز به بُ

استیال و فرادستی مرکز )کشورهای موسوم به متروپل یا جهان شمال( نسبت به 

پیرامون )جهان جنوب( در اقتصاد سیاسی جهانی است. افزون بر این، روابط متقابل 

، ایدئولوژی و غیره(، با الهام از مابین زیربنا )نیروهای مولد( و روبنا )اخالق، سیاست

ی دیدگاه آنتونیو گرامشی، شامل آن پتانسیل موجود برای در نظر گرفتن جامعه

 ( .Cox, 1981bدهنده نظم جهانی است)های تشکیلعنوان سازهمدنی به

های گرامشی، [ تئوری انتقادی با اشتقاق از دیدگاه2شناسی،]در سطح هستی

[ را 3المللی توسط دیدگاِه نوواقعگرایی]فرآیندهای روابط بینوارگی ساختارها و شیء

ی تحوالت کند. جریان نوواقعگرایی، مسئلهکشد و رد میطور جدی به نقد میبه

بودن، ثبات و بازتولید قواعد نظم  بینیاجتماعی و تاریخی را با تأکید بر قابلِ پیش

گرایان ستاگرایانه، نئوگرامشیبرد. در مقابلِ این رویکرد ایجهانی به حاشیه می

بایست در نسبت کنند که فرآیندهای خاص و مسائل سیاست جهانی میاستدالل می

خصوص با پیکربندی نظم جهانی، مناسبات با ساختارهای تاریخی تحلیل شوند: به

اش توسط فرآیندهای های اقتصادِ جهانی در کلیتها. سیاستتولید و شکل دولت

 (.Dufour, 2008, 462گیرند )اتِ ساختاری شکل میانتهای تغییربی

ی انتقادی از مفهوم نسبت میان نظریه و [ نظریه4شناسی،]در سطح شناخت

[ گرامشی دارد، به دفاع بر 5«]وارفکران اندامروشن»عمل که ریشه در مفهوم 

ریه کند، چرا که این نظخیزد. کاکس جریانات نوواقعگرایان را غیرتاریخی وصف میمی

کند و در واقع در شده محدود میخود را به حِل مسئله از طریق نظم جهانِی داده

ها یا طبقاتی است که با نظم موجود هیچ مشکلی ندارند. خدمت منافع خاص دولت

و  کسینظریه همیشه برای »گیرد که ی معروفش نتیجه میبنابراین، کاکس با گفته

(. با اتکا به چنین رویکردِ Cox, 1981b, 128« )شودپرداخته می مقصودیبرای 

ی های جاودانهاعتبار ساختن ادعای عینیت و گزارهای، در واقع بیشناسانهمعرفت

ها برخاسته از موقعیت زمان و کِشد. از منظر کاکس، دیدگاهپوزیتیویستی را پیش می

شود که بر می رو، جهان از منظری نگریستهمکان اجتماعی و سیاسی هستند و از این
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ی اجتماعیِ فرادست یا فرودستی و انتظاراتی که در مورد آینده حسب دولت یا طبقه

(. بنابراین، تئوری نه تنها مستقل، Cox, 1981b, 39وجود دارد قابل تعریف است )

خنثی و ابدی نیست بلکه همیشه منافع مشخص طبقه یا گروه معین اجتماعی را 

 کند.تعقیب و بازتولید می

های ی انتقادی درگیر ریشههای مدافع نظم موجود، نظریهقابل با نظریهدر ت

سازد در پردازان انتقادی را قادر میشود. این رویکرد، نظریهتاریخی نظم جهانی می

بخش برای نظم جهانی ارائه دهند. ی جهانی، جایگزینی رهاییتغییر و تحوالت جامعه

ساختن این هدف و وار، برجستهفکران اندامی انتقادی و روشنبنابراین، نقش نظریه

بخشد، بازتولیدش ی ساختار قدرتی است که نظریه قوامش میبرداشتن نقاب از چهره

ی تحلیل کردن، با مسئلهی راز زداییبخشد. این پروژهکند و به آن عینیت میمی

 (.Dufour, 2008, 463-4شود )آغاز می« هژمونی»

 زمان گذر در هادگرگونی شناخت انتقادی ینظریه اصلی فاهدا از یکی            

ی زمانی معین یک ساختار تاریخی خاص را برهه یک در که هاییدگرگونی است؛

ترین شکل خود، تصویری است از در انتزاعی« ساختار تاریخی»دهند. مفهوم شکل می

صورت ساختاری  بندی خاصی از نیروها که با هم تعامل دارند. این چارچوب بهترکیب

ها )گفتمان( و نهادها هستند های مادی، اندیشهی خاصی از تواناییتاریخی و آمیزه

ها را که بین عناصرش انسجام و پیویستگی معینی وجود دارد و روابط میان آن

های های مشخص، یکی از شیوهکردن اندیشهتوان دوسویه لحاظ کرد. نهادینهمی

توان در ارتباط ک نظم خاص جهانی است. این مقوله را میبخشیدن به یتثبیت و دوام

های امپریالیستی، از سوی قدرت« جنگ با تروریسم و گسترش دمکراسی»با گفتمان 

کار برد. نهادها عمالً بازتاِب شان بهدر راستای پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسی

تر، نهادها قدقی مناسبات قدرت حاکم در خاستگاه خودشان هستند. به عبارت

ی خود بر تکوین ها و قدرت مادی هستند که به نوبههای خاصی از اندیشهآمیزه

المللی را ی روابط بینگذارند. کاکس توسعههای مادی تاثیر میها و تواناییاندیشه

شمارد که در آن هژمونی به ای از ساختارهای تاریخی مختلف برمیعنوان دنبالهبه

 ها، نهادها و نیروهای مادی بازتولید شده یا تبدیل شده است.هی تعامل ایدوسیله
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نزد گرامشی، کاکس این مفهوم را در واکاوی نظم « هژمونی»در ارجاع به مفهوم 

توان از هژمونی در یک کند که زمانی میبندد. او چنین استدالل میجهانی به کار می

اص توسط بخش ساختار مشخص تاریخی صحبت به میان آورد که یک نظم خ

تری از کشورهای جهان، چه پیشرفته و فرادست و چه ضعیف و فرودست، بزرگ

شان پذیرفته شود. همچنین، یک نظام ی نظمی سازگار با منافع آنی و آتیمثابهبه

ی درکِ مشترک در سطح ملی هژمونیک جهانی بستگی به ظرفیت طراحی و محاسبه

 ,Gillالمللی و امکانات مادی دارد )د بینالمللی از طریق نهادهای قدرتمنو بین

نظم میان المللی، نه صرفاً یک(. نباید فراموش کرد که هژمونی در سطح بین1990

ی تولیدِ غالب که به است در یک اقتصاد جهانی با یک شیوه ها، بلکه نظمیدولت

سته پیوند هایِ تولیدِ وابکند و خود را به دیگر شیوهی کشورها نفوذ میدرون همه

( بنابراین هژمونیِ جهانی، عمالً نوع مشخصی از یک Cox, 1981a, 171دهد .)می

تر بخشد که از سوی بیشساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را صورت می

المللیِ گیرد و در سازوکارهای روابط بینکشورهای جهان مورد استقبال قرار می

شود. به بیان جهانی به کار گرفته می ها و مناسبات اقتصادی و اجتماعیِدولت

هژمونیک یک  ترتیب موقعیتست بر رضایتِ همگانی، و بدینتر، هژمونی مبتنیدقیق

 کشور یا کشورهای فرادست، رضایتِ کشورهای تابع را نیز به همراه خواهد داشت.

 ی یک ساختار تاریخی معین، در گذر زمان و منطبق با شرایطمثابهامپریالیسم به

هایی شده است که مستلزم برشمردن مختصاتِ نوین خوشِ دگرگونیتاریخی دست

شدن )گلوبالیزاسیون( است. نظام امپریالیستی نوین، نوعی ساختار آن در عصر جهانی

بندی خاص از نیروهای اجتماعی ملی و فراملی توسط نظم جهانی است که با ترکیب

های گیرد. این نظام شامل سازمانار میکشورهای مرکز و پیرامون مورد پشتیبانی قر

تواند بدون غضب عملی قدرت تری در سطح نظام است که میرسمی و غیر رسمی

شدن از منتقل سازد. انجام این کار در عصر جهانی هادولت، فشارهایی را به دولت

ف های فراملیتی ـ البته چندملیتی نیز توصیالمللی و شرکتطریق نهادهای مالی بین

های خاص یا منافع اقتصادی و شود. با وجود این، رفتار دولتشود ـ عملیاتی میمی

ها و یابد. هم دولتها، در کلیت نظام امپریالیستی معنا میی آنیافتهاجتماعی سازمان

ی ی شیوهمثابههای فراملیتی، عناصر اصلی و مسلط نظام )بههم نهادهای مالی و بنگاه
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هستند، ولی نظام در مقام یک ساختار، چیزی بیش از حاصل  تولید معین مسلط(

ها در این فرآیند ایفا ( . نقشی که دولتCox, 1981bجمع عناصر آن است)

کنند، هموار ساختن مسیر تأمین و استمرار مقتضیات نظم جهانی امپریالیستی ـ می

 هم اقتصادی و هم سیاسی و اجتماعی ـ است.

به بعد اقتصاد نئولیبرالیستی به  1970ی س، از دههبر این اساس، طبق نظر کاک

شود: ی مشخص شناخته میویژهیک نظام هژمونیک مبدل شده که با دو خصلت

شدن تولید، المللیشدن دولت. نخست اینکه، بینالمللیشدن تولید و بینالمللیبین

امرزی و ی تولید است که در آن فرآیند تولید در مقیاس فرصورتِ خاصی از شیوه

شود و به همین قیاس، های فراملیتی کنترل و عملیاتی میای توسط شرکتفراقاره

آید. ی اجرا درمیمراحل متفاوت یک فرآیند واحد در کشورهای گوناگون به مرحله

یابد که کنترل های مستقیم گسترش میگذاریالمللی از طریق سرمایهتولید بین

گذاری ولید است و همچنان در دست مبتکر سرمایهمنابع، عنصر ذاتی خودِ فرآیند ت

شدن تولید، شدن دولت در مرکز فرآیند جهانیالمللیمانند. همچنین، بینباقی می

بخشد. در این فرآیند و در داری را سامان میتأمین مالی و پیکربندی مجدد سرمایه

یگر های قدرتمند به دهای اقتصادی دولتگذاریسازی، سیاستعصر جهانی

طور سیستماتیک انتقال کشورهای جهانی، چه پیشرفته و چه غیر پیشرفته، به

های دولت شده یافتن برخی کارگزاریشدن دولت موجب اولویتالمللییابد. بینمی

های تعدیل و سازگارسازی سیاست اقتصادی داخلی با سیاست اقتصادی که کانون

المللی پول المللی همچون صندوق بینبین روند. نهادهای مالیمیالمللی به شمار بین

و بانک جهانی از چنان قدرت ساختاری برخوردارند که فرآیند تثبیت و بازتولید 

[ که 6«]اجماع واشینگتن»ایدئولوژی نئولیبرالیسم و بازار آزاد جهانی )تحت عنوان 

های تبستن سیاسکارهای بهکند( را فراهم و زمینهآمریکا نقش اصلی را بازی می

عنوان شرط تمدید کنند. این نهادها بهمورد نظر اقتصاد سیاسی جهانی را هموار می

تر دیکته های نئولیبرالیستی را بر کشورهای ضعیفها، سیاستبازپرداخت بدهی

کنند و این کشورها نیز در برابر این فشار سهمگین اقتصادِ جهانی تاب تحمل می

شوند و شان نیز به حاشیه رانده میتی متعارف ملیهای دولندارند و بالفعل سازمان
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گونه و زنند. بدینالمللی میاین نهادها در عمل، حرف آخر را در اقتصاد داخلی و بین

بودن های امپریالیستی و تابعگری قدرتهای اقتصادی، سلطهاز طریق مکانیزم

فرآیند هر جا که شود. در این کشورهای پیرامونی به شکل ساختارمندی نهادینه می

نکردند، ماشین عریض و طویلِ دولت  های اقتصادی به موقع و طبق نیاز عملمکانیزم

 نهد.می در راستای تأمین این نیازها گام پیش

 «جنگ با تروریسم»خاستگاه اقتصادی وقوع 

ی نخست، بایستی وقوع جنگ علیه تروریسم در یک ساختار تاریخی در وهله

داری شدن سرمایه مرکز ثقل قرار گرفته، تحلیل شود. سرمایهنیخاصی که در آن جها

گذاری ی آن، سرمایهشود که در نتیجهشدن تعریف میی جهانیویژهمعاصر با خصلت

و  بازیی سرمایه، بورسمستقیم فرامرزی، تحرک آزاد سرمایه، تراکم و تمرکز فزاینده

اقتصادی و اجتماعی جامعه چیره شده  های مالی انباشته بر تمامی حیاتفزونیِ حباب

ی سازوکارهای درونی و ضرورت خودگستری سرمایه در ابعاد جهانی، است. در نتیجه

داری، اجبارهای بازار، های سرمایهها و نیز دولترقابت ناگزیر میان شرکت

سازی سود، استمرار و شتاب انباشت سرمایه ضرورتاً به فشارهایی تبدیل بیشینه

که سرمایه ناچار است مرزهای ملی را درنوردد و تمامی بازارهای جهان را  شوندمی

های ی سرمایه بر دیگر حوزهجانبهی خود درآورد؛ طوری که سیادت همهتحت سیطره

المللی تثبیت پیکر فراملیتی و مؤسسات مالی بینهای غولاجتماعی از طریق شرکت

مده است. این، خصلت ساختار قدرتی آسره تحت کنترل سرمایه در شده و جهان یک

( آن را 2003ی مارکسیست اِلِن میک سینزوود )دان برجستهسیاسیاست که اقتصاد

شدن ی جهانیکند. این مؤلفه ، وصف همان مختصهتوصیف می «امپراتوری سرمایه»

گونه که در فراز فوق ذکر شد، یک جنبه از آن را است که روبرت کاکس، همان

شدن تولید به صورت گسترش ی جهانیتولید نامیده است. پدیده شدنجهانی

داران ساکن های فراملیتی ظهور پیدا کرده که عمدتًا در تملک سرمایهچشمگیر بنگاه

درصد  80طور که برآورد شده است تقریباً کشورهای مستقر در جهان شمال است. آن

تی وابسته است های فراملیی بنگاههای پیچیدهتجارت جهانی به شبکه

UNCTAD, 2013پیکر، کنترل اقتصادِ جهان های غولترتیب این کنسرن((. بدین
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کنند. سودآوری اند و آن را در راستای منافع خود کانالیزه میرا بالفعل مسخر ساخته

های اقتصادیِ سرمایه برای کشورهای امپریالیستی تنها زمانی از طریق مکانیزم

ی قادر باشد ادامه ی دولت،ون دخالت و مدیریت روزمرهیادشده میسر است که بد

های امپریالیستی را تضمین و تداوم داری و سرانجام منافع دولتحیات نظام سرمایه

 آور و حیاتی خواهد بود.صورت وساطت دولت در این فرآیند الزامبخشد. در غیر این

در خارج از مرزهای  های امپریالیستی را به قهر سیاسیرو، آنچه دولتاز این

ای است که محرک گسترش های اقتصادیدارد، ناشی از ضرورتشان وامیملی

سوی گسترش داری هستند. رانش انباشت سرمایه بهی تولیدِ سرمایهفرامرزی شیوه

آورد که سرمایه و نهادهای اقتصادی و تر شرایطی را پدید میخود در مقیاس وسیع

ر پی خلق بازار جهانی و فضاسازی برای تداوم انباشت سیاسی محافظ آن، همواره د

رغم این واقعیت که امپراتوریِ سرمایه، جهان را تحت سبب، بههستند. بدین سرمایه

های اقتصادی، بر ی خود در آورده است، منتها قادر نیست صرفاً توسط مکانیزمسلطه

وکمال مپریالیستی را تمامهای اطریق منافع دولتکل بازار جهانی چیره شود و از این

شک تفوق این امر، مستلزم حمایت مستمر دولت تأمین و تضمین کند. بدون

ها را اقتصادی قدرتمندی است که نسبتاً قادر است آنی یگانه نیروی فوقمثابهبه

های فراملیتی، که عمدتًا در کشورهای استقرار بخشد و حفظ کند. اگرچه شرکت

شان و از طریق اند، با توسل به قدرت ساختاریاقع شدهموسوم به جهان شمال و

های نئولیبرالیستی خود را بر دیگر اند سیاستسازوکارهای اقتصادِ جهانی توانسته

کشورها دیکته کنند، اما به تنهایی قادر نیستند بر متن بازار رقابتی و منازعات 

اقتصادی ای فوقداری حاکم بر جهان، بدون پشتیبانی نیروههای سرمایهدولت

)ابزارهای سیاسی و نظامی( برتری بالمنازع خود را حفظ و استمرار ببخشند. برای این 

های های امپریالیستی، راهِ تسلط شرکتمقصود، قوای سیاسی و نظامی قدرت

طریق  کنند و از اینفراملیتی بر اقتصادهای نسبتاً ضعیف و وابسته را هموار می

یابد. در یالیستی و تابع بودن کشورهای پیرامون تداوم میهای امپرفرادستی قدرت

سو منابع کارگیری قدرت نظامی، از یکاین مسیر، کشورهای امپریالیستی با به

جستن آورند و از دیگرسو، با تمسکزیرزمینی )ذخایر انرژی( را به کنترل خود در می
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ی خود به روی اقتصاد کنند بازارهابه سیاست قهرآمیز، سایر کشورها را وادار می

( نیز چنین توضیح 2003سینزوود )باز کنند. این مهم را میک« بازار آزادِ جهانی»

مرز اقتصاد جهانی و کشورهای متعددی که آن را اداره می تسلط بی»داده است که 

)ص. « کندمرزی را، در نیت و در موعد، ایجاب میکنند، هم زمان فعالیت نظامی بی

144.) 

شدن کند گسیلداری ایجاب میدوم، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه در وهله

نیروی نظامی به خاورمیانه از سوی آمریکا را بیش از هر چیز از نیازهای اقتصادی 

درون خود اقتصاد آمریکا و موقعیت آن در سطح جهان جستجو کرد. تاثیرات چنین 

گیرد، بیش از هر چیز م آمریکا نشأت میهایی، که اساسًا از موطن امپریالیسضرورت

ی حضور نظامی در خارج از مرزهای امپریالیسم آمریکا را به سوی گسترش دامنه

کم از این طریق بخشی از نیازهای اقتصادیش را دهد، بلکه دستخود سوق می

طور مشخص، به دنبال کسب موقعیت اقتصاد هژمونیک برای یک برطرف سازد. به

طور ی نود قرن بیستم بهمدت، موقعیت آمریکا در پایان دههیی طوالندوره

ی رکود و افت اقتصادی شد. بر اساس گزارش صندوق چشمگیری وارد یک دوره

، تولید سرانه در آلمان، ژاپن و حتی ایتالیا باالتر از 2001المللی پول در سال بین

تجاری منفی ایاالت  (. عالوه بر این، ترازCallinicos, 2002آمریکا بوده است )

میلیارد دالر  450میلیارد دالر به  100از  2000و  1990های متحده بین سال

افزایش یافته بود. این وضعیت، وابستگی دولت آمریکا را به سایر نقاط جهان تشدید 

پذیر ساخته بود. ای آسیبطور قابل مالحظهکرده و موقعیت هژمونیک آمریکا را به

سبب روند کاهش نرخِ سود، آشفتگی اقتصادی آمریکاست و بدیناین شرایط، مبین 

گیرد. با سازیِ سود، بازتولیدِ و انباشت سرمایه فزونی میکُندشدنِ فرآینِد بیشینه

افزایی کل سرمایه، یعنی نرخ سود، ممیزی برای نرخ ارزش»درک این واقعیت که 

ید و مستقل را کند های جدداری است، تنزل آن، تشکیل سرمایهتولید سرمایه

داری ظاهر ی تهدیدی برای رشد فرآیند تولید سرمایهمثابهترتیب، بهکند و به اینمی

، 1395)مارکس، « زندها دامن میبازی و بحرانتولید، بورسشود. این امر به اضافهمی

سو، و رکود و بحران در ، نگرانی از موقعیت هژمونیک آمریکا از یک(. بنابراین291

رآیند سودآوری سرمایه از سوی دیگر، اقدامات فرااقتصادی در سطح کالن را از ف
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های نظامی در محور چنین واکنشی قرار گرفته بود. از طلبید که سیاستآمریکا می

تری بود تا از این بخشی از استراتژی گسترده»رو، شروع جنگ علیه تروریسم این

متحده آمریکا رکود اقتصادی خود را برای کارگیری قدرت نظامی، ایاالت طریق با به

( بنابراین، جای تعجب Harman, 2003, 9« )تری جبران سازد.های طوالنیسال

از پیش به نیروی نظامی برای تحکیم هژمونی خود و کسب ندارد که آمریکا بیش

 امتیازهای اقتصادی همراه با آن ـ نظیر کنترل ذخایر نفت ـ روی آورد.

داری از این ه منابع انرژی به منظور بازتولید نیازهای سرمایهاهمیت دسترسی ب

ویکم را کسب کرده است. جهت است که نفت جایگاه کاالی استراتژیک در قرن بیست

منافعِ »شود شود که بنا به آنچه گفته میمی جاست که این نکته مهم برجستهاین

« نفتالصه کرد: توان در یک کلمه خپنهان پشت جنگ علیه تروریسم را می

(Marshall, 2009از همین زاویه، بی .) دلیل نیست که خاورمیانه و شمال آفریقا به

ای تبدیل شده های امپریالیستی جهانی و منطقههای نظامی قدرتکانون درگیری

ترین ذخایر انرژی جهان برخوردار هستند. است، چراکه این کشورها از امتیاز بزرگ

میلیارد بشکه، کویت  163,2ین ذخایر نفت، عربستان سعودی با ترترین و بزرگاصلی

باشند )پاکدل، می 2,4و بحرین  3,7، قطر 7,5، امارات 56، ایران 59، عراق 65,4

دهد که ایاالت متحده و سایر ها نشان می(. همچنین، بسیاری از داده2017

ن اصلی نفت در طور کامل وابسته به تولیدکنندگایِ نفت بهکشورهای واردکننده

(. این مهم و با در نظر Klare, 2005, 113خاورمیانه و شمال آفریقا هستند )

های امپریالیستی در منطقه، ی مابین قدرتهای فزاینده و خصمانهگرفتن رقابت

اش را به دارانهناپذیر نظامی آمریکا در خاورمیانه از حیث منافع سرمایهحضور اجتناب

 دهد.وضوح توضیح می

ی یازده کردن خاورمیانه پیش از حادثهشایان توجه و دقت است که میلیتاریزه

های دوقلو در یازده ، در استراتژی آمریکا اتخاذ شده بود. حمله به برج2001سپتامبر 

در این منطقه بازی « پایانجنگِ بی»سپتمامبر، صرفاً نقش کاتالیزور را در برپایی 

در گزارشی  PNACرا تسریع و مهیا کرد. « بزرگی طرح خاورمیانه»کرد و اجرای 

ی خلیج را هاست حضور دائمی در منطقهمنتشر کرده است که ایاالت متحده دهه
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فرصت « جنگ با تروریسم»(. در واقع، Donnelly, 2000, 14کند )دنبال می

سازی استراتژی درازمدت ایاالت که پیادهموقعی را فراهم ساخت تااینطالیی و به

ده در خاورمیانه )طرح خاورمیانه بزرگ( که نفت در آن جایگاه مرکزی دارد، متح

ی مهم ی عمل بپوشاند. بنابراین، طرح جنگ علیه افغانستان، با قطع معاملهجامه

 2001سپتامبر  11ها، پیش از های نفتی غرب و طالبانیی نفتی بین شرکتلوله

انجام گرفت و طرح  2001ستان ریزی شده بود. سازماندهی خود جنگ در تابطرح

( . روزنامه Marshall, 2008عملیاتی برای جنگ در اواسط اکتبر تعیین شده بود)

ها و اهداف تعیین های تروریستگاهی پناهنقشه»نویسد: سانفراسیسکو کرونیکل می

ی العاده، نقشهشده در خاورمیانه و در آسیای مرکزی در عین حال، و در شرایط فوق

(. در حقیقت Viviano, 2001« )ویکم استمنابع انرژیِ جهان در قرن بیستاصلی 

در این منطقه بود که هنوز هم به « پایانجنگ بی»ی شروع اشغال افغانستان، نقطه

 شکل گسترده و ویرانگری در جریان است.

سان عالوه بر این، هیچ رازی وجود ندارد که جنگ در عراق، لیبی و سوریه، به

طور کلی غرب به افغانستان، به منظور تأمین منابع استراتژیک آمریکا و به جنگ علیه

زدن بر ذخایر نفتی را درپی داشته است. آنچه که در باب اجرا در آمد که عمدتًا چنگ

های از حمله به عراق و سرانجام کنترلِ منابع نفتی آن تردیدبردار نیست، سازماندهی

، دیک 2001طور مثال، در تابستان وده است. بهی دولت آمریکا بشدهپیش و حساب

دهی کرد، که شامل [ را سازمان7«]مداخله در امور انرژی»چینی یک یگان 

ای قویاً سرّی بود که سیاست انرژی ایاالت متحده را بررسی و های زنجیرهمالقات

رتبه و ها، چِینی و مشاورانش با نمایندگان عالیکرد. طی این نشستتعیین می

های نفت عظیم جهانی همچون شِل، بریتیش پترولیوم، اکسان موبیل، مدیران کنسرن

(. Milbank & Blum, 2005وگوهایی داشتند )شورون و کونوکو مالقات و گفت

عنوان جنگ به حساب اساس نخواهد بود اگر جنگ علیه تروریسم را بهعالوه براین، بی

هایی همچون شورون، اکسان شرکت پیکر فراملیتیِ غرب ببینیم؛های غولشرکت

 هلندی شرکت و پترولیوم بریتیش فرانسوی، الف – فینا –موبیل، و آرکو، توتال 

 منطقه این در دالر میلیارد صدها که فراملیتی هایشرکت دیگر و شلدوچ رویال

ی این واقعیت کننده(. این مسائل بیانViviano, 2001) اندکرده گذاری سرمایه
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طور اش بهدر استراتژی کالن امپریالیسم آمریکا، منافع اقتصادی و سیاسیهستند که 

ای در هم تنیده است. منافع نفت نه تنها به حداکثر رساندن منافع اقتصادی پیچیده

شرکت های نفتی، بلکه به حداکثر رساندن کنترل ایاالت متحده بر ذخایر انرژی 

(. این امر نه تنها دسترسی Chien, 2002نشاندن رقبایش نیز هست )منطقه و عقب

ساخت، بلکه قدرت ایاالت متحده به ذخایر نفتی عراق در درازمدت را فراهم می

های جدیدی آمریکا در سرکوب رقبای خود مانند آلمان و ژاپن و نیز عروج قدرت

طور قابل تر وابسته به واردات نفت هستند، بهچون چین و هند در آسیا که بیشهم

 (.Economist, 2002یابد )زایش میتوجهی اف

زدن بر ذخایر نفت، ی آمریکا از چنگکنندهتر و تعیینهمچنین، هدف مهم

شد که حمله به کنترل قیمت نفت در بازار جهانی بوده است. از همین زاویه تصور می

ها قیمت عراق، همراه با سرنگونی صدام حسین، سقوط کارتل نفتی اوپک که سال

کاری و به انحصار گرفته بود را در پی خواهد داشت. اهمیت کنترل نفت را دست

 –سو، نوسانات قیمت مواد خام است: از یکقیمتِ نفت از این دو لحاظ درخور توجه 

. گذاردمی سود نرخ نزول و صعود بر مستقیمی تأثیر همیشه – گاز و نفت مثالً

شده بود و بنابراین، با سیر  مدتیطوالنی رکود خوشدست آمریکا اقتصاد که ایدوره

ی سرمایه دچار اختالل شده بود، نزولی نرخ سود مواجه و در نتیجه، انباشت شتابنده

ست، اهمیت چشمگیر و کنترل قیمت نفت که برای واردکنندگان نفت بسیار حیاتی

( در مجلدِ سوم 1395چه کارل مارکس )ای پیدا کرده بود. براساس آنکنندهتعیین

ای از جاکه مواد خام جزء عمدهبه وضوح تشریح و بازنمایی کرده است، از آن کاپیتال

دهند، افزایش یا کاهش قیمت مواد خام به هر میزانی، سرمایه ثابت را تشکیل می

تأثیر مستقیمی بر صعود و نزول نرخ سود خواهد داشت. این امر روشنگر این واقعیت 

ی کشورهای صنعتی اهمیت دارد )ص. نیز هست که قیمت مواد خام تا چه حد برا

ی خود به شکل عمومی و های انرژی به نوبه(. نوسانات شدیدِ هزینه167-163

کند و این امر ای میمالحظهآفرینیِ قابلمستقیم در رونق و رکود اقتصاد جهانی نقش

نیز تداوم رکود اقتصادی در آمریکا را نیز به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، 

عنوان لحاظ که آمریکا به نفتِ خاورمیانه بهرل بهای نفت برای آمریکا، نه از اینکنت
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از هر چیز کنترل قیمت یک نهاده تولید وابستگی شدیدی داشته باشد، بلکه بیش

نفت در سطح جهانی برای اقتصاد آمریکا حائز اهمیت است. بنابراین، نگرانی واقعی 

نترل قیمت و ضمانِت پایدارِ دسترسی به نفت به ی کشوری صنعتی، کمثابهآمریکا، به

منظور ارائه یک چارچوب پایدار و سودمند است تا از این طریق ایاالت متحده بتواند 

داری آمریکا تأمین و تضمین کند. سازی سود و انباشت سرمایه را برای سرمایهبیشینه

ی در جهان و تداوم دارتأمین چنین شرایطی، به نفع حفظ و استمرار اقتصاد سرمایه

 هژمونی آمریکا نیز خواهد بود.

تواند تنها ضرورت اقتصادی پرواضح است که کنترل ذخایر انرژی )نفت و گاز( نمی

مدت اقتصادی که آمریکا و انگیزه و آماج غایی امپریالیسم آمریکا باشد. رکودِ طوالنی

ی اضافی تولید و سرمایهکرد با اضافهدر اواخر قرن بیستم با آن دست و پنجه نرم می

راندن رقبای اصلی و یافتن و حفظ بازارهای جدید حاشیههمراه بود. چنین شرایطی به

کرد. خاورمیانه از حیث ضرورت تولید و بازتولید در سطح جهانی را از آمریکا طلب می

داری و از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در منازعات مناسبات سرمایه

ها المللی از جایگاه خاصی برخوردار است. این ضرورتریالیستی و معادالت بینامپ

دهد. پذیر سوق میدولت آمریکا را به سمت خلق و گشایش اقتصادهای تابع و آسیب

ی گونه که در باال گفته شد، کسب چنین موقعیتی صرفاً با اتکا به سلطههمان

شمولی اجبارهای اقتصادی، ضرورت انپذیر نبوده و نیست، بلکه جهاقتصادی امکان

ای که در تولید و سرمایهکارگیری نیروی نظامی را از میان نبرده است. اضافهبه

کشورهای امپریالیستی قابل بازتولید نیستند الزم است در مناطق دیگری از جهان 

ی طرف، بازار تسیلحاتِ جنگداری شوند. از یکجذب و واردِ بازتولید اقتصاد سرمایه

کند و از طرف دیگر، کشورهای پیرامون که ی اضافی را جذب میبخشی از سرمایه

ی را جذب و به گیرند بخش دیگری از این سرمایهی نظامی قرار میتحت سلطه

بخشد. بنابراین، تضمین بازارهای مورد نیاز برای فروش تولیدِ بازتولید آن تداوم می

هدف دیگر امپریالیسم آمریکا را به خود  اضافی، استخراج سود و انباشت سرمایه،

 اختصاص داده است.

  
 گیرینتیجه
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چه در این مقاله از دید خواننده گذشت پاسخ به این سؤال بود که کدامین آن

را برای آمریکا ایجاب کرده » جنگ با تروریسم»فاکتورهای اقتصادی امکان و ضرورت 

ی مورد غور و بررسی قرار گرفت و ی انتقادبودند. این پُرسمان از رهیافت نظریه

کوشش شد آن شرایط عینی اقتصادی را که وقوع این جنگ به آن متکی بود تجزیه و 

تحلیل کند و بر اساس این فاکتورها پرده از روی روابط ساختاری میان گفتمان 

توان از مباحثات چه سرانجام میمسلط، نهادهای وابسته و نیروهای مادی بردارد. آن

 لذکر استنتاج کرد بدین شرح است:افوق

بشر و گسترش دمکراسی، ، جنگ علیه تروریسم، نه جنگ برای احقاق حقوقیکم

ی نود قرن ای است که آمریکا در اثنای دههبلکه بیانگر شرایط بحرانی دو وجهی

پایان و المللی، با آن مواجه شده بود. جنگ بیبیستم، هم از درون و هم در سطح بین

قرن توالی لحاظ برای حدود نیمار در شرایطی که هژمونی دولت آمریکا از همهعیتمام

خوردن و افول موقعیت هژمونیک آمریکا در سطح جهانی است و داشت، بیانگر برهم

بنابراین، اعتصام آمریکا به جنگ، واکنشی است به افول هژمونی و موقعیت 

کم تقلیل این خود و یا دستاش به منظور بازگرداندن موقعیت پیشین رفتهازکف

گر عدم تعادل و گیرد، بیانروند. هر آینه نظام هژمونیک در چنین شرایطی قرار 

خوردن هژمونی در یک ساختار تاریخی مشخص است که به سهم خود نشان از برهم

داری یک بحران است؛ بحرانی که ریشه در تحوالت و تضادهای بنیادی نظام سرمایه

ها هرگز چیزی بیش از بحران»کند ( بیان می1395ه که مارکس )گوندارد. همان

های قهرآمیزی ای و قهرآمیز برای تضادهای موجود نیستند، غلیانهای لحظهحلراه

ها، (. این بحران297ص. «)کندخورده را موقتاً از نو برقرار میکه بار دیگر توازن برهم

ی آن است، ریشه در تضادهای شیوه هگاه عمق و گستری بارز و تجلیکه جنگ نمونه

های اخالقی و هنجاری، داری دارند و بایستی آن را نه در میان گفتمانتولید سرمایه

 بلکه در اعماق مناسبات تولیدی و تحوالت اجتماعی جستجو کرد.

میالدی، موقعیت هژمونیک  90ی مدت اقتصاد آمریکا در دهه، رکود طوالنیدوم

آسای مالی و تجاری حسوسی به زیر سؤال برد. گرچه نهادهای غولطور مآمریکا را به

های المللی پول و بانک جهانی، سیاستمستقر در آمریکا از طریق صندوق بین
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های کردند و از طریق شرکتنئولیبرالیستی )اجماع واشینگتن( را بر جهان دیکته می

با وجود این ، قادر نبودند فراملیتی اقتصاد جهان را به انقیاد خود درآورده بودند، 

داری را از میان بردارند. چنین ای و ساختاری نظام سرمایههای دورهکسادی و بحران

تولید و موانع سر راه بازتولید و انباشت سرمایه، شرایطی منتج به آن شد که اضافه

داری آمریکا را دچار اختالل کردند. درواقع، تضادهای درونی با سودآوری سرمایه

داری، که ناشی از منطق و کارکرد سرمایه است، سترش قلمرو بیرونی تولید سرمایهگ

چنین، رانش انباشت، یعنی رانش به سوی چاره است. ایندائماً در جستجوی راه

تر و جهانی، نهادهای اقتصادی گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاس بزرگ

جایی که دهد. از آنفرامرزی سوق میهای حلو دولت مدافع آن را به سمت راه

های اقتصادی قابل داری به تنهایی از طریق مکانیزمسودآوری امپریالیسم سرمایه

آور شد و از این طریق، مدیریت قهریِ اقتصادی دولت الزامحصول نبودند، قدرت فوق

برد منافع متکی بر زور نظامی، ناگزیر ضرورت پیدا کرد تا استمرار و پیش

واحوالی این قهر ی امپریالیسم آمریکا را تعقیب کند. در چنین اوضاعدارانهیهسرما

توانست هم بحران اقتصادی را موقتاً نظامی است که دولت آمریکا با توسل به آن می

چنین اینکه قَدَرقدرتی آمریکا را به رخ رقیبان خود بکشد، و اینکاهش دهد و هم

 استمرار ببخشد.تری هژمونی خود را برای مدت بیش

های جبران رکود اقتصادی و ، چنگ انداختن بر ذخایر انرژی یکی از راهسوم

شود. دسترسی به دارانه و امپریالیستی برای آمریکا محسوب میتأمین منافع سرمایه

ترین ذخایر نفت و گاز جهان در خاورمیانه و شمال آفریقا در کانون استراتژی مهم

هایی طور مشخص این مناطق از ویژگیفته است. بهدرازمدت آمریکا قرار گر

داری به رهبری امپریالیسم آمریکا، از جنگ جهانی برخوردارند که در آن نظام سرمایه

های امپریالیستی و کشورهای دوم به بعد، سازوکارهای مشخصی را میان قدرت

ی بوده است های امپریالیستمنطقه شکل داده که دائماً محل تالقی منازعات و رقابت

و بدین ترتیب، کنترل منابع طبیعی و تقسیم و گسترش بازارهای موجود در منطقه، 

ای را در پی داشته است. بنابراین حضور درپی و گستردههای نظامی پیکشمکش

ناپذیر شده بود و در واقع، رخداد ی نظامی در این منطقه، برای آمریکا اجتنابگسترده

ش کاتالیزوری را بازی کرد که میلیتاریزه کردن خاورمیانه را یازده سپتامبر صرفاً نق
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تسریع کرد، آن را از حیث اخالقی و سیاسی عادالنه جلوه داد )حداقل در سطحِ 

ی جهانی( و نیز آن را المللی و در میان بخش چشمگیری از جامعهقوانین روابط بین

 ی اجرا در آورد.تری به مرحلهدر ابعاد وسیع

« جنگ با تروریسم، گسترش دموکراسی و دفاع از حقوق بشر»گفتمان ، سرانجام

های امپریالیستی کند که این حق و وظیفه را به دولتای را بازی مینقش ایدئولوژی

ترین کم با کمالمللی، یا دستهای سیاسی و بیندهد که بدون محدودیتمی

ور آنچه در فرازهای باال ی خود را، به منظافروزانههای جنگها، سیاستمحدودیت

ای که ی اقتدار و تأثیرگذاریذکرشان رفت، عملی سازد. این ایدئولوژی به واسطه

عنوان ابزاری نمادین یا ذهنی، همانند نیروهای مادی، در خدمت گذارد، بهبرجای می

هایی به کند. چنین اندیشهمیهای امپریالیستی عمل ی دولتگرانهمقاصد سلطه

المللی مانند سازمان ملل و نهادهای ریز و درشت ادهای رسمی بینواسطه نه

ها، در ابعاد های وابسته به آنبشری و رسانههای حقوقی آن، سازمانزیرمجموعه

کارگیری ابزارهای شوند، طوری که بهاجتماعی بر جامعه تحمیل و نهادینه می

بخشند. با ارجاع به یت میکنند و به آن مشروعمیقهرآمیز برحق و عادالنه جلوه 

ها، دهد، روابط متقابل میان اندیشهی انتقادی به دست میای که نظریهبینیجهان

دهند که موقعیت نهادها و نیروهای مادی به شکل نیرومندی ساختاری را شکل می

ی بارزی از نمونه« جنگ با تروریسم»کند. گفتمان غالب پیرامون هژمونیک پیدا می

اند تا یک شکل طور عینی کسب کردهقانونمندی است که این مقوالت بهپیوندهای 

سان منافع دولت یا گروهای مسلط خاصی از ساختار قدرت را به وجود آورند و بدین

 را حفظ و تداوم ببخشند.

*** 

روابط »به زبان هلندی برای درسِ  2018: این مقاله در ژانویه توضیِح نگارنده* 

علوم سیاسی( در دانشگاه آمستردام نگاشته شد. نظر به اینکه این )رشته « المللیبین

اقتصاِد »های سیاسی در بابِ سازوکارهای مبحث کماکان از جایگاه مهمی در پلمیک

شدن برخوردار است و بنابراین، در عصر جهانی« المللیروابط بین»و « سیاسیِ جهانی
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انتشار آن به زبان فارسی اقدام کردم. زبانان مفید واقع شود، به تواند برای فارسیمی

 ام.تر ارائه کردهتر و اندکی مشروحی فارسی برخی نکات را فراخدر نسخه
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ی ضدیت با ناپذیر: دموکراسی، ضدانقالب و خطابهتوجیه»کتاب 

ارکسیست و فمینیست هندی که در پژوهشگر م روهینی هنسمناثر  «امپریالیسم

ای در محافل پژوهشی چپ و مترقی داشته های اخیر منتشر شد بازتاب گستردهماه

المللی تاریخ گرا در انستیتوی بیناست. ازجلمه، مارسل فن در لیندن )پژوهشگر چپ

بسیاری از »نویسد: اجتماعی آمستردام( در معرفی کتاب روهینی هنسمن چنین می

کنند که دشمن آزادی بیان و اجتماعات هایی پشتیبانی مین از رژیمگرایاچپ

رسانند؛ مانع از کنند و به قتل میاندازند، شکنجه میهستند، ناراضیان را به زندان می

شوند و بر نابرابری، تبعیض جنسی، نژادپرستی، ناسیونالیسم و انتخابات آزاد می

به این کار دست « ترقی»به نام « نگرایاچپ»زنند. این تعصب مذهبی دامن می

شبه »ی چنین زنند. روهینی هنسمن به شکلی هوشمندانه نقاب از چهرهمی

کنند دشمنان غرب همواره دوستان دارند؛ آنانی که گمان میبرمی«هاضدامپریالیست

های ما و بنابراین سزاوار همبستگی ما هستند. وی در مقابل این گونه گرایش

گرایی و ای اصولی و مستمر علیه هر نوع تمامیتنفع مبارزهقدرت به ضددموکراتیک با

 «کند.ی مدنی، شرق یا غرب، شمال یا جنوب، مبارزه مینابرابری در جامعه

شده در این کتاب است. ترین نکات و مباحث ارائهی حاضر مروری بر مهمنوشته

ها و سم، حقوق اقلیتروهینی هنسمن نویسنده و پژوهشگر در حقوق کارگران، فمینی

 ها منتشر کرده است.سازی است و مقاالت و کتب متعددی در این زمینهجهانی

دهد علت نگارش کتاب را توضیح داده است. وی شرح می نویسنده در مقدمه

ها و های عربی آغاز شد، اغلِب سوسیالیستخیزش 2011-2010های وقتی در سال

ی این ی همهد. اما خیلی زود روشن شد که جرقهشان رفتنخواهان به استقبالترقی

ور شد، اما برخی نیروهای مترقی رفتار ها در اوضاع و احوال مشابهی شعلهشورش

ها علل این انقالب»نگار لبنانی، قول فواد طرابلسی، تاریخها داشتند. بهمتفاوتی با آن

اعی، کرامت های اجتمکنند: بیکاری، دیکتاتوری، شکافخود را پنهان نمی

ی شهروندان. آنان برای این مطالبات فریاد کشیدند: کار! آزادی! عدالت رفتهازدست

با این حال در رفتار جناحی از چپ ضدامپریالیست در « اجتماعی! کرامت انسانی!

شان نسبت به معترضان سوری تفاوت مهمی وجود زنیبرخورد با انقالب مصر و بهتان
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ش تبلیغات اسد علیه مخالفانش از او حمایت کردند. چه چیزی که با گستردارد؛ چنان

 توانست علت این مسأله باشد؟می

شان ها و جماعاتهمزمان با به قتل رساندن صدها هزار معترض همراه با خانواده

دهد که ای در اوکراین رخ داد. نویسنده توضیح میهای تودهدر قیام سوریه، اعتراض

دانسته، به جز آن که لنین آن را ی اوکراین نمیی دربارهدر آن زمان، چیز چندان

ها آن بود فشار پوتین بر دانست و علت وقوع اعتراضی تزاری میی روسیهمستعمره

ی اروپا ی همکاری با اتحادیهنامهجمهور اوکراین بود تا از موافقتیانوکوویچ رئیس

اک خود کرد و نیروهای ی خخارج شود. در پی آن دولت روسیه کریمه را ضمیمه

مسلح به اوکراین شرقی فرستاد. بار دیگر، همان بخش چپ ضدامپریالیست که از 

کرد به دفاع از تجاوز پیمانانش حمایت میهای سوریه به دست اسد و همسرکوب قیام

 روسیه به اوکراین برخاست.

اب را زده شدم و این کتداد وحشتچه رخ میاز آن»نویسد: روهینی هنسمن می

برداری ی ضدیت با امپریالیسم بهرهطور از خطابهنوشتم تا به دو سؤال پاسخ دهم: چه

های ضددموکراتیک حمایت شود؟ و در قبال چنین رویکردی چه شد تا از ضدانقالب

 «باید کرد؟

های فصل نخست کتاب به مباحث نظری اختصاص دارد. نویسنده با نگاه به تئوری

ی مخالفت ذاتی با آن، بنیاد تئوریک رای رسیدن به مؤلفهامپریالیسم و تالش ب

امپریالیسم، باالترین گرایان، کتاب کند. در میان چپریزی میاش را پایهاستدالل
لنین نافذترین متن است و به گمان نویسنده این متن یک  داریی سرمایهمرحله

با « داریهای سرمایهتقسیم جهان بین قدرت»ضعف جدی دارد. چراکه با پیوند دادن 

های خارجی ـ دو فاز گذاریی مالی و صدور سرمایه ـ یعنی سرمایهخلق سرمایه

آمیخت و پیروانش را تا امروز گیج کرده است. تعریف داری را درهممتمایز سرمایه

تواند به نتایج عجیب منتهی شود، مثالً عنوان امپریالیسم میگذاری خارجی بهسرمایه

هند یک قدرت امپریالیستی در بریتانیاست چون شرکت تاتاس در این  این ایده که

های بریتانیایی را تملک کرده است. در مقابل، نویسنده گذاری و شرکتکشور سرمایه
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ی سیاسی دولتی دیگر نشان امپریالیسم سلطهترین سرشتکند که مهماستدالل می

 بر مردم یک کشور است.

ا استفاده از گوشه و کنار جهان در نقش منبع ی متقدم، استعمار بدر دوره

، و کاالهای مصرفی و مواد خام ارزان، بازارهای تسخیرشده برای کاالهای صنعتی

داری جهانی ها، این مناطق را به اقتصاد سرمایهمنابع کار ارزان و ازجمله کار برده

یسم امریکا بخش و استقالل در جهان سوم با امپریالهای رهاییکشاند. رشد جنبش

هایی بود که منافع مردم اش روی کار آوردن و حفظ رژیممواجه شد که استراتژی

 کنند )مثالً در ایران، گواتماال، ویتنام و شیلی(.های امریکایی میخود را تابع شرکت

از سوی دیگر در پی انقالب اکتبر، امپراتوری تزاری به نوع متفاوتی از امپراتوری 

های سابق در اتحاد شوروی که قادر بود مطیعشان کند مستعمره تغییر شکل یافت و

ادغام شدند. لنین تا دمِ مرگ علیه این سیاست مبارزه و تالش کرد تا اتحاد جماهیر 

های خودمختار باشد. وی در این خواسته ای از جمهوریشوروی سوسیالیستی اتحادیه

رهایی ملی در این  های غیرروس بود که به نفع اهمیتمتأثر از مارکسیست

 کردند.های سابق تزاری استدالل میمستعمره

ها را دوباره تابع دولت تنها این مستعمرهاما سیاست استالین کاماًل متضاد بود: نه

جاها ها در آنمرکزی کرد بلکه کوشید با پاکسازی قومی مردم بومی و اسکان روس

جا به ها بود که غالت از آننهشان کند. اوکراین یکی از بدترین نمو«سازیروسی»

ها نفر از فرط گرسنگی به مرگ کشانده شد و همزمان میلیونخارج حمل می

نام « کشی در شورویی کالسیک نسلنمونه»شدند. رالف لمکین از آن به عنوان می

های مسلمان نیز هدف پاکسازی قومی قرار گرفتند و بخش بزرگی از برد. ملت

ی پیش ترین گروه قومی در کریمهسید. تاتارهای کریمه بزرگجمعیتشان به هالکت ر

ی تزاری بودند. استالین بعد از جنگ جهانی دوم در از استعمار به دست روسیه

ی کشورهای اروپای شرقی به جز یوگسالوی را در کنفرانس یالتا شرکت کرد که همه

در این فرایند،  الگویی مشابه اقمار امپریالیسم امریکا به شوروی اختصاص داد.

دیکتاتورهای دوست در این کشورها مستقر شدند و از قدرت امپراتوری شوروی 

 محافظت کردند.
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ی طوالنی رقابت شود که جنگ سرد در واقع دورهاز این منظر، روشن می

ها و ی نگاه استالینیستبیناامپریالیستی میان ایاالت متحده و روسیه بود، اما نحوه

چنین نیست. آنان این رقابت را هماوردی امپریالیسم امریکا در برابر  هانواستالینیست

ی فکری بینند. نویسنده پیشینهدیدند یا همچنان میسوسیالیسم یا کمونیسم می

و هر کاری « غرب»خواند به این شکل مخالفت با چیزی را که شبه ضدامپریالیسم می

دهند، مربوط چه انجام میو هر آن پیماناندهد و حمایت از روسیه و همکه انجام می

دهند هایی هم که استالینیست نیستند اما به خود زحمت نمیکند. بسیاری از آنمی

ی اند. حمایت از یک طرف در این منازعهها را ببینید این دیدگاه را قبول کردهواقعیت

ا ی اصیل ضدامپریالیستی نیست. ضدیت اصیل ببیناامپریالیستی اصالً مبارزه

امپریالیسم باید با هر گونه تبعیت و سرکوب مردم یک کشور به دست دولت دیگر 

 مخالفت کند.

ی آن با اوکراین با در فصل دوم کتاب خط سیر روسیه از لنین تا پوتین و رابطه

های های لنین در قبال مستعمرهشود. استالین سیاستتر توضیح داده میتفصیل بیش

های تابع روسیه را گسترش بخشید. او غییر داد و سرزمینسابق تزاری را از اساس ت

پیمانی با هیتلر امضا کرد و در برابر دریافت  1941تا ژوئن  1939حتی از اوت 

آالت و مجوز مستعمره کردن فنالند، استونی، لتونی ، لیتوانی و بخشی از ماشین

ی نقش اتحاد ن دربارهکرد. وقتی پوتیها فراهم میلهستان، غذا و مواد خام برای نازی

ای ندارد که این امر تقریباً بعد از دو سال همکاری کند، اشارهسرایی میشوروی سخن

 بین استالین و هیتلر رخ داد.

های امپریالیستی او را ادامه دادند. وقتی مردم جانشینان استالین سیاست

 1956هایشان قیام کردند در کشورهای مجارستان و چکسلواکی علیه حکومت

 1980ی به چکسلواکی. در دهه 1968شوروی به مجارستان تجاوز کرد و در 

ها را معرفی کرد اما تندروهای گورباچف اتحادی برابرتر و داوطلبانه از ملت

استالینیست مانع ابتکار وی شدند و سرانجام شوروی در دوران یلتسین تجزیه شد. 

ها نتوانستند ی کرد اما برخی مستعمرهشد همچون فرایند استعمارزدایی تلقاین را می

استقالل خودشان را به دست آوردند و همچنان بخشی از فدراسیون روسیه ماندند. 
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برداری ترین وحشیگری با بهرهجا با بیشها چچن بود که جنبش رهایی آنیکی از آن

ای و تعصب علیه مسلمانان سرکوب شد؛ و این آمیزه« جنگ علیه ترور»از گفتمان 

زودی در غرب بعد از حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر مسموم از کلمات بود که به

 از آن استفاده شد. 2001

های ی بازگشت به اقتدارگرایی استالینی، بلندپروازیرژیم پوتین نشانه

امپراتورمآبانه و جنگ با حقیقت است، با چند تفاوت مهم با دوران استالین. اگر 

ه خاطر آن که ترین رفیق لنین است، پوتین لنین را برد نزدیککاستالین وانمود می

وی با دفاع از حق تعیین سرنوشت یک بمب ساعتی زیر اتحاد شوروی گذاشت رد 

ترین کند که مارکسیست است و در عوض عاشق ارتجاعیکند. پوتین تظاهر نمیمی

عناصر کلیسای ارتدکس است. مهم است بدانیم که در دوران وی روسیه یک 

که ناراضیان نظیر آنا پالتیکوسکای  دیکتاتوری اقتدارگرای راست افراطی شده است

های چچن نوشت و سیاستمداری مثل بوریس ی جنایتنگار که دربارهروزنامه

نمستوف را که با تجاوز روسیه به اوکراین مستندسازی و با آن مخالفت کرد، به قتل 

ی راست مسیحی های سکسیستی و ضددگرباشان این رژیم موردعالقهرساند. سیاست

گرای افراطی و های نژادپرست، ملیعین حال که به پشتیبانی گروهاست و در 

مداران مشابه را در ها و سیاستها، حزبنوفاشیست در روسیه وابسته است، گروه

اند مارین لوپن در فرانسه، نیجل فراگ کند: از آن جملهدیگر نقاط جهان تقویت می

چه امروز شاهد هستیم تجدید آنبنابراین  در بریتانیا و دونالد ترامپ در امریکا.

حیات جنگ سرد نیست بلکه همگرایی راست افراطی در زیر چیزی است که 

 ی آهنین بود. تر پردهپیش

ی بوسنی است، نخستین رویداد بعد از جنگ سرد فصل سوم کتاب عمدتًا درباره

که آن نویسد ها از راست افراطی حمایت کردند. نویسنده میکه در آن نواستالینیست

شوند و تا وقتی زمان در هند بود و برایش روشن بود که مسلمانان بوسنی قصابی می

ها های آن با هولوکاست که نازیاعتراض همگانی علیه آن بلند نشد و شباهت

مرتکبش شدند به اوج خود رسید غرب و سازمان ملل هیچ کاری نکردند. بنابراین 
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دخوانده چنین جانبدارانه از جانیان های خوطور بخش مهمی از سوسیالیستچه

 فاشیست دفاع کردند و به قربانیان در این فرایند تهمت بستند؟

یک تبیین محتمل تعصب علیه مسلمانان است. متجاوزان و قربانیان هر دو 

ها ها و کرواتشهرندان یوگسالوی سابق بودند و عالوه بر آن قربانیان نیز مانند صرب

شان بود. تبیین دوم )و این دو ها مذهبفاوت میان آناسالو بودند و تنها ت

های صرب ها احساس کردند که باید از ناسیونالیستاند( آن است که آنالجمعمانعه

اند، چراکه از کشی دست زدهاند و به نسلحمایت کنند، فارغ از این که فاشیست

را محکوم کنند  خواستنتد غربهای روس برخوردارند. اگر میحمایت ناسیونالیست

 کشی بود.دالیل بسیاری برای این کار داشتند، اما این دالیل کامالً مخالف انکار نسل

ی گرایان غربی با آن رابطههایی از چپی ایران است که بخشفصل چهارم درباره

هایی که مردم عادی از آن آسیب ای دارند. این که با بمباران ایران یا با تحریمدوگانه

گرای افراطی ند مخالفت کنیم یک چیز است و حمایت از تئوکراسی راستبینمی

یک انقالب مردمی و افزون بر آن یک  1357چیزی دیگر. بنا به نظر نویسنده، انقالب 

های بعد بر انقالب حاکم شد یک انقالب دموکراتیک بود. اما جریانی که در سال

ت مطلقه قائل بود. به دلیل راستی افراطی بود که برای حاکمیت قدرجریان دست

گرایان آن را شعارهای رایج توسط حاکمیت علیه امریکا و اسراییل، برخی از چپ

ضدامپریالیست خواندند. وی در این مورد به دفاع حزب توده از حاکمیت در ایران تا 

 کند.هنگام دستگیری رهبران آن اشاره می

نخست قربانی مستقیم  نگاه در که است عراق یدرباره کتاب بعدی فصل 

صدها هزار نفر را به قتل رساند اما  2003امپریالیسم امریکا / انگلستان است. تجاوز 

عالوه بر آن تغییراتی ایجاد کرد که تا امروز عراق را گرفتار کرده است. یک مورد 

ای در دولت است که مبتکر آن پل برمر فرماندار امریکایی عراق بود های فرقهسهمیه

گرایی منتهی شد. از سوی دیگر، حاکمیت وقت عراق با فساد گسترده و فرقه که به

ها از حضور ساز استقبال بخشی از سنیی شرقی خود زمینهنزدیکی با کشور همسایه

ها، داعش را قادر ساخت داعش در عراق شد. فساد در ارتش عراق و بیگانگی سنی

 وری المالکی در اختیار بگیرد.های بزرگی از عراق را در دوران حاکمیت نبخش
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های سیاسی و اجتماعی رژیم اسد در سوریه اختصاص فصل ششم کتاب به زمینه

داند که با سرکوب دارد. نویسنده رژیم اسد را از همان ابتدا یک دولت پلیسی می

های دموکراتیک و سوسیالیستی در سوریه به قدرت رسید. این اسطوره که گرایش

در  1976کند با نقشی که حافظ اسد در فلسطینیان دفاع می رژیم اسد از جنبش

جا بنا هایش را در آنبخش فلسطین پایگاهلبنان ایفا کرد برمال شد. سازمان آزادی

کرده بود و از حمایت نیروهای چپ و مترقی برخوردار بود. بعد از شروع جنگ داخلی 

بخش مخالف سازمان آزادیکار و مسیحیان در لبنان، اسد به نفع نیروهای محافظه

فلسطین در این اردوگاه دخالت نظامی کرد. همین اواخر نیز نقشی که بشار اسد در 

ی بودور نابودی اردوگاه فلسطینی پناهندگان یرموک ایفا کرد، اردوگاهی که به گفته

قدر دهد که چهحسن کنشگر فلسطینی پایتخت دیاسپورای فلسطینیان بود، نشان می

 لسطینیان است!وی نگران ف

گرایان سنی و دهنده در این میان، ارتباط رژیم بشار اسد با اسالمواقعیت تکان

عراق را اشغال کرد، اسد از  2003ازجمله القاعده و داعش است. وقتی امریکا در سال 

گرایان سنی از سوریه و هراس این که سوریه کشور بعدی باشد شروع به انتقال اسالم

ها که روی امریکاییعراق کرد تا علیه امریکا بجنگند. بعد از پیش کشورهای دیگر به

ها را زندانی کرد. ی آتی آنها را از عراق بیرون انداختند، اسد به منظور استفادهآن

درخواست اصالحات دموکراتیک  2011آمیزی را که در وقتی اسد معترضان مسالمت

رساند، حدود داد و به قتل میرار میکرد، مورد تجاوز قداشتند زندانی و شکنجه می

ای به منظور گرایان را رها و مسلح کرد تا برای خودش بهانهنفر از این اسالم 1500

 بمباران مخالفان فراهم آورد.

های نواستالینیست و پشتیبانان آنان با به نظر روهینی هنسمن، ضدامپریالیست

د، اگرچه هردو بخشی از موج کننانقالب سوریه همچون انقالب مصر برخورد نمی

« تغییر رژیم»ها انقالب سوریه را مشابه مدل های عربی بودند. این نواستالینیستقیام

های اسد و پوتین دانستند که امریکا در عراق به کار برد! این چیزی است که رسانهمی

وایت »ز سازی اها در پس اهریمنگویند و ترامپ هم تکرار کرد. همان رسانهدایماً می

 بودند.« هلمت
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های ی فراریان از ارتش اسد اگر دولتبه نظر نویسنده، با توجه به شمار گسترده

کردند ارتش اسد هیچ شانسی برای پیروزی نداشت. خارجی بعد از قیام مداخله نمی

نظامیان اهلل لبنبان و شبههای منطقه، حزبی خارجی عالوه بر دولتدر این مداخله

ی شکست قرار ن، و پاکستانی حضور داشتند و وقتی دولت در آستانهعراقی، افغا

ها و بمباران این کشور توسط ی روسی نظامی گستردهمداخله 2015گرفت از اواخر 

 روسیه آغاز شد.

 چه باید کرد؟
توان کرد؟ فصل پایانی کتاب به این موضوع اختصاص دارد. به نظر چه می

چه ن حقیقت و گفتن حقیقت است. به هر آننخستین کار دنبال کردنویسنده، 

های غربی چه رسانهگویند باور نکنید و به تمامی آنهای ضدغربی میرسانه

 باور نباشید و در همه چیز موشکافی انتقادی داشته باشید. گویند بیمی

دومین نکته بازگرداندن اخالق و انسانیت به سیاست است. هوارد زین 

دنیای قربانیان و جالدان، کار روشنفکر ایستادن در  زمانی گفته بود که در

ها را بیش از ضدامپریالیستجانب جالدان نیست. هیچ چیز انحطاط این شبه

کند. آنان با حمایت فعال یا ها به هواداری از جالدان افشا نمیگرایش آن

ضدامپریالیست، همبستگی با قربانبان را های سرکوبگرِ شبهمنفعل از دولت

 اند.پا گذاشتهزیر

ی سوم تأکید بر اهمیت مبارزه برای دموکراسی است. اصطالح نکته

ی راند که دموکراسی هدیهاین ایده را پیش می« دموکراسی بورژوایی»

داری جداناشدنی است. اکنون باید تأکید کرد که این بورژوازی و از سرمایه

وکزامبورگ تأکید ادعایی دروغین است و حقیقت ندارد. همان طور که رزا ل

شود. رزا همچنین ای پیروز و حفظ میکرد دموکراسی با مبارزات توده

ی کارگر به طور کلی بدانیم، دریافته بود که اگر سوسیالیسم را انقالب طبقه

نه یک حزب که مدعی سخنگویی و عمل برای آن است، دموکراسی گامی 
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های یانضروری در جهت انقالب سوسیالیستی است. بنابراین جر

 ضددموکراتیک ضرورتًا ضدسوسیالیستی هم هستند.

ی چهارم ضرورتِ آوردن انترناسیونالیسم به کانون اصلی است. برای نکته

های انقالبی انترناسیونالیسم یک کاالی تجملی نیست، بلکه سوسیالیست

ها و نه دموکراتداری مطلقاً ضروری است. نه سوسیالبرای شکست سرمایه

کنند ها دیدگاه روشنی در این مورد ندارند ـ آنان فکر میتاستالینیس

ها تنها توانند سوسیالیسم را در یک کشور بسازند. اما تمامی این تالشمی

آمیز باشد. کنترل مهاجرت برای حذف تواند موفقیتطور موقت میبه

ها و گرایانه برای حذف تولیدات آنهای حمایتکارگران سایر کشورها، روش

دان همبستگی با مبارزات برای دموکراسی و حقوق کار در سایر کشورها فق

داری را تضعیف و راست افراطی را در نهایت مبارزات خود ما علیه سرمایه

 کند.تقویت می

المللی برای ی نهادهای بینپیشنهاد پایانی نویسنده تقویت و توسعه

طور مشخص از هپیشبرد حقوق بشر و دموکراسی است. وی در این زمینه ب

اندازی کارزارهایی مثالً در مورد حذف حق وتوی اعضای دایمی ضرورت راه

 برد.شورای امنیت ملل متحد نام می
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ی فالن یا بهمان بحث از ام به نقدهایی که دربارهگاه فرصت و گاه تمایل نداشته

 ای برای آموختن در براند پاسخ دهم. همیشه اگر نکتهشدههایم نوشته میبحث

هایی شان بیاورم. نمونهی کارهایم به حسابکردم بیاموزم و در ادامهداشتند سعی می

ام، به دالیل گوناگون. از جمله این که شان نگذاشتهجواباند که بینیز در بین بوده

تواند چیزی برای وگو برای من یا ناقد یا دیگران میی گفتکردم ادامهگاه گمان می

ام یاشار ی دوست گرامیه باشد. همین حکم را دارد نوشتهآموختن در بر داشت

، «ها: نقدی بر آراء محمد مالجوبندیمانده در هزارتوی دسته»دارالشفاء با عنوان 

به هم مرتبط  های نامرتبط رادوزد و بحثمتنی که زمین و زمان را به هم می

های فکری احیانًا پندارد و دستگاههنگام میهنگام را بههای نابهسازد و مؤلفهمی

اش برسد: شدهتعیینکند تا به هدف ازپیشمختلف را در یک قالب التقاطی جمع می

های نادرست و در اساس ای که از تحلیلگرایانهدادن نتایج سیاسی راستنشان»

او ]محمد مالجو[ )چه در ارتباط با مباحث نظری و چه مسائل ی کارانهمحافظه

ناقد برای اثبات درستی این ادعایش ابتدا «. گیرندی ایران( سرچشمه میجامعه

کند و در ادامه برای ایضاح ی فکری ساختگی را بر تن من میی یک پروژهجامه

کند و حتا قول میقلها گاه خطا و گاه ناقص ندرستی اظهارنظرهایش در اکثر نمونه

رو، گرچه پاسخ به نقدی از این دست که در پی زند. ازاینوفور دست به جعل میبه

ها و کردن نگاه دگراندیشانه به هر بهایی ولو با انبوهی از جعلحذف و منکوب

هاست ضرورت و اولویتی ندارد، اما با این امید که ناخودآگاه بوده باشد تحریف

 گویم.را میاختصار نکاتی به

وگوی عمیق را فعاًل منتفی دو ویژگی کلِی این نوشته امکان درگرفتن یک گفت

شان از هایی برای اصالحجا اجمااًل شرحی از همین دو ویژگی و سرنخکرده است. این

رفته و دهم و هم آرزومندم و هم امیدوار که بعداً متنی شُستهنگاه خودم به دست می

آموز برای هر دوِ ما وگوی درسحکم بتواند مبنای یک گفتمستدل و منسجم و مست

ی ما در شرایط کنونی که منحنی تفکر از نوعی شیب و احیانًا دیگران باشد. همه

 وگو و یادگیری متقابل داریم.کند نیاز به گفتمنفی حکایت می

های بسیار متنوعی از من را ترین ویژگی کلی متن شروع کنم. ناقد بحثاز اصلی

را در « ی واحدیوجود پروژه»ی خودش، با هم پیوند زده است زیرا، به وام از نوشته

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=88632
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ای اصلی دارم اما نه در کارهای من شناسایی کرده است. صدالبته که من نیز پروژه

ی ذهن ناقد است. خصوصاً طی ده سال ای که ساخته و پرداختهقالب دستگاه گسترده

ام. به های بسیار متنوع مواجه بودهبحث در زمینه ی طرحاخیر با تقاضاهایی درباره

هم فقط گاه که هم فرصت داشتم و ام، آندرصد ناچیزی از تقاضاها پاسخ مثبت داده

ام ارزش شنیدن دارد. کردم در بحثِ تقاضاشده نکتههم درست یا نادرست گمان می

نباید در پیوند با هم اند و من مرتبط نبوده« ی واحدپروژه»ها ضرورتاً به ی بحثهمه

خطا به هم مرتبط های نامرتبط با هم را بهقرار داده شوند. اگر چنین کنیم، بحث

 ایم. این از نخستین مشکل.کرده

ام و ام مستمر در حال آزمون و خطا بودههای فکریها در بحثمن نیز مثل خیلی

های دیگری را به هام و گاه مؤلفهایی را کنار گذاشتهها گاه مؤلفهدر گذر سال

ام. در هر تر را تقویت کردههای قدیمیام و گاه نیز مؤلفهخودم افزوده« ی واحدپروژه»

ادعایی را شناسایی کنیم « ی واحدپروژه»خواهیم ی مشخص از زمان اگر میلحظه

جا در پیوند با هم قرار دهیم. بهتر است اگر ها را یکی مؤلفهخطاست که همه

ای را به نقد بکشیم مجزا و در جای خودش مطرح کنیم. وگرنه کتهخواهیم نمی

ایم و نوعی ایستایی ذهنی را بر جای هنگام جلوه دادهخطا بههنگام را بههای نابهبحث

 ایم. این از دومین مشکل.پویایی فکری نشانده

ری های فکام از گنجینهتوانستهداشتم نمیام و اگر هم قصد میهرگز قصد نداشته

ی منتقد، مثاًل آرای مارکس و پوالنی و هاروی و هیرشمن و تامپسون مذکور در نوشته

استفاده کنم. چنین کاری اگر هم شدنی « ی واحدیپروژه»و آلبریتون، در خدمت 

ام. البته که از مارکس و پوالنی و باشد نیازمند خالقیتی است که متأسفانه من نداشته

ام، رکان گوناگون چارچوب تحلیلیِ واحدی الهام گرفتهتامپسون و هاروی در خدمت ا

اما نه به صورتی که منتقد ترسیم کرده است. گرچه هر یک از این متفکران در این یا 

ی این اند، خطاست همهی مسائل ایران جایگاهی داشتهآن بحثِ مجزای من درباره

« ی واحدپروژه»کنیم، ادعایی بگنجانیم. اگر چنین « ی واحدِپروژه»متفکران را در 

ایم. این هم از سومین تر از حدی که ممکن است باشد جلوه دادهادعایی را التقاطی

 مشکل.
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خواستم به اولین این سه مشکل را گفتم نه برای این که از سیاق کارم بگویم. می

ی موردبحث اشاره کنم: متنی سرتاسر آشفته ترین ویژگی نوشتهو بارزترین و اصلی

های پار و پیرار را کوشد مؤلفههای نامرتبط میساختن بحثتالش برای مرتبط که در

دیگر بچسباند. من در گذر های فکری متفاوت را ناشیانه به یکبه هم ببافد و دستگاه

ام البته، کارهای متنوع و های زیستهها و تجربهها و آموختهها، متناسب با خواندهسال

اش به دنبال من راه افتاده و بخشی از آن ناقد نیز در نوشتهام. مجزای پرشماری کرده

استخراج کرده « ی واحدیپروژه»شان خطا به هم چسبانده است و از دلکارها را به

اش. پرشمارتر است از وجوه اشتراک مراتبی اصلی من بهاش با پروژهکه وجوه افتراق

ها و ها و مکانداده در زمان های متنوعی را که منتقد آماج اشاره قرارمن بحث

ام، برای سطوح متنوعی از مخاطبان. خطاست های مختلفی پیش کشیدهمناسبت

تلقی « ی واحدیپروژه»ی واحد، جا و در پیوند با هم، در یک نوشتهشان را یکهمه

تر از اش خیلی بیشی آشفتگیای آشفته که درجهشود نوشتهکنیم. حاصل می

لطفی هم به خود ناقد و هم به من. اگر درصدد نقد ت، نوعی کمآشفتگی ذهن من اس

کم سه اصلی را که برشمردم ی آرای کسی هستیم بهتر آن است که دستجانبههمه

 رعایت کنیم.

های نامرتبط مرا ی ناقد این است که حتا هنگامی که بحثویژگی دوم نوشته

جا سیر پرتالطم فکری مرا نابههای مقاطع گوناگون مخطا به هم چسبانده و مؤلفهبه

های فکری منبع های فکری گاه متفاوِت انواع گنجینهدر یک کاسه قرار داده و دستگاه

های گوناگون را نادرست با هم پیوند داده است و، من در زمینه ماستفاده یا الها

ه ی آرای آماج نقد را رعایت نکرده است، نجانبههای نقد همهخالصه کنم، الزمه

قول کرده یا جعل کرده یا ناقص نقل کرده ها یا خطا نقلهمواره اما در خیلی از نمونه

ی ناقد به بحث محتوایی شوم. نوشتهوجه وارد بحث محتوایی نمیهیچجا بهاست. این

نظر و هایی خواهم گفت که به تفسیر و اختالفدهد. فقط از نمونههیچ راه نمی

نظر شان به اتفاقتوان دربارهند. یعنی خیلی سرراست میدهها راه نمیجور حرفاین

ام را جلب کرد فقط ی ناقد توجههایی که هنگام خواندن نوشتهرسید. از فراوان نمونه

ام کنم که در مرور مجدد زودتر از بقیه به چشمانبه نخستین ده موردی اشاره می

 آمد. هشت نمونه از جعل و دو نمونه از نقل ناقص.
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که مالجو متکی « انباشت هایچرخه» یایده و یهارو دیوید با»نویسد: می .یکم

 «.است داده بسط را ی انباشت سرمایهگانههای ششی خود مبنی بر چرخهبر آن ایده

 بارها و بگیرد یاد درست را من «واحد یپروژه» یمؤلفه ترینمهم اسم کوشدنمی حتا

چنین ام. همنگفته سخن گانهشش «هایخهچر» از هرگز من. نکند خطا بارها و

فهمم. ضمنًا من بیش از این را نمی« ی انباشت سرمایهگانههای ششچرخه»معنای 

ام اما وفور تکیه داشتهی دیوید هاروی هستم و بر هاروی نیز بهدار اندیشهها وامحرف

 ام.گرفتهرا از هاروی ن« ی زنجیرۀ انباشت سرمایهگانههای ششحلقه»ی ایده

گرایان از شدت تهاجم به رسیدن نواصولقدرتبا به»نویسد: . از قول من میدوم

من این گزارش وارونه را که معکوس «. شودحقوق اجتماعی و اقتصادی مردم کم می

 …» نویسد: ام؟ نیز از قول من میی ماست در کجا ارائه کردهی همهی زیستهتجربه

یعنی « بورژواسازیخرده«. »گیردمی قرار کار دستور در سازیبورژوازیخرده از شکلی

 ام؟چه؟ من کی و کجا چنین اصطالحی را به کار برده

مانده )سنتی(/ پیشرفته عقب»ی مبتنی بر کلیشه»گوید: مالجو . میسوم

سازد و دستور کار سیاسی می« آلتیپ ایده»داری دو شکل ، از نظام سرمایه«)مدرن(

ی اروپایی )مدل داری پیشرفتهتمنا برای حرکت به سمت یک سرمایه»بارزه را م

ابتدا جمالتی را در گیومه قرار «. کندعنوان می« دولت رفاه کشورهای اسکاندیناوی(

ام. ها را کجا زدهگوید من این حرفکند اما نمیقول میدهد و درواقع از من نقلمی

هایی احیاناً متعلق به خودم برای اخ از نوشتهکند به استنسسپس نیز شروع می

 هایی که به من نسبت داده است.گیریردکردن موضع

ی خود را در دفاع از مالجو تبلور این شکل از مواجهه»نویسد: . میچهارم

«. دهدی مالی نشان میگرایی و سرمایهی صنعتی در برابر مالیتولیدگرایی و سرمایه

ام. ایضاً نه انتقاد از این ایده را و نه معکوس این ایده را ین کردهنویسد در کجا چننمی

بیند. از باب نمونه، در همان کتابی که که بارها و بارها در کارهای من آمده است نمی

ای ام و نتیجهام و جوابی دادهاصطالح آماج نقد قرار گرفته پرسشی طرح کردهبه

ردن نقش پیشگام به بورژوازی برای مبادرت به آیا سپ»ام: ام. پرسیدهاستنتاج کرده

« تواند مؤدی به تحول اقتصادی و سیاسی باشد؟انقالب تولیدی در ایران امروز می
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ی بنابراین، اگر صحت سلسله»ام: ی پاسخی تفصیلی نیز نتیجه گرفتهپس از ارئه

ی هایی را که عرضه کردم مفروض بگیریم، پاسخ من به پرسشی که نقطهاستدالل

عزیمت بحث در این جلسه بود این است که بورژوازی در ساختار سیاسی مستقر در 

ی اقتصادی را ایفا کند و مدت نقش پیشگام توسعهایران امروز نه قادر است در میان

ی کن توسعهصافی تولید در اقتصاد ایران را باز کند و نه قادر است در نقش جادهگره

ی سیاسی سازی قدرت مطلق در پهنهبه مشروطهدت سیاسی ظاهر شود و در درازم

حال، بورژوازی این توانایی را به حد اعلی داشته است که منافع یاری برساند. درعین

ی هژمونی دهندهطبقاتی خودش را در هیئت منافع ملی جا بزند. این درواقع نشان

 تحول ایجاد  طبقاتی بورژوازی است. معتقدم نقد نقش پیشگامی که به بورژوازی برای

سیاسی سپرده شده است شرط الزم، هرچند نه کافی، برای هر گونه  و اقتصادی

قدر منتقد شاید آن« خواهانه در ایران امروز است.ی اقتصاد سیاسی مترقی تحولپروژه

ی سرمایه»و « ی صنعتیسرمایه»با اصطالح بورژوازی آشنایی داشته باشد که دریابد 

 گیرد.ربرمیسان دیکرا به« مالی

شود درکِ پوالنیایی از کاال باعث می»نویسد: . با انتساب به طرزفکر من میپنجم

نام هم با گرایان بهچون بسیاری از اقتصادانان راست )که البته بسیاری از چپکه هم

گرایی مفرط را مالی 2008هایی نظیر بحران مالی ایشان موافق بودند( منشأ بحران

گرایی صرفاً نشانگان بحران است )یعنی جایی که بحران خود که مالیآنبدانیم، حال

مهم «. که منشأ بحران در ساختار تولید استنمایاند(، درحالیرا در هیئت آن می

هایش های گوناگون از اندیشهنیست که دارالشفاء تا چه حد با آرای پوالنی و خوانش

ی تنویر افکار خودم به خودم تعلیم های من را براجا نوشتهآشنایی دارد. اما این

داری حل اصلی را باید در مبارزات ضدسرمایهراه»دهد. یک نمونه را از مطلب می

آغاز شد  2008بحران کنونی که از سال »از خودم نقل کنم:  1390در سال « جست

نه یک بحران اعتباری بلکه بحرانی است اقتصادی با ابعاد اعتباری، یعنی باید 

وجو کرد نه در بخش ی بحران جاری را در بخش واقعی اقتصاد جستهاریشه

 ساختاری ینقیصه نوعی بازتاب بلکه مقطعی بحرانی نه کنونی بحران. …اعتباری

 «.است سرمایه نظام ساختار خود در گرویران
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عنوان استراتژی کنندگان بهمالکیتدر شعار خلع ید از سلب»نویسد: . میششم

مالکیت چه چیزی، از چه کسانی، طور دقیق مشخص کرد که سلبهمبارزاتی باید ب

توسط چه کسانی و با چه مکانیزمی مدنظر است، تا به این اعتبار جلوی 

گرایی گرفته شود. مالجو از این شدن استراتژی مذکور در دل منطق دولتمستحیل

د، اما با برهایش نام میبندیدفعات به عنوان یک خروجی سیاسی صورتشعار به

 جنبش نه و است رفاه دولت شعار این مجری  توجه به افق و راستای نقدش

. کندمی تعیین نیز را شانمجری خودش دلخواه به و گیردمی مرا مباحث. «اجتماعی

 ایران سیاسی اقتصاد یدوره پنجمین» در جمله از جاها بسیاری در ببیند خواهدنمی

سازمان تولیِد  نوعی برپایی» بر است سدستر در اکنون که «انقالب از پس

های دارانه با اتکا بر الیهدارانه از طریق انحالل مناسبات طبقاتی سرمایهغیرسرمایه

 ام.تأکید کرده« تحتانی هرم قدرت سیاسی

کاال در معنای محصول یا خدمتی که برای فروش و »نویسد: مالجو با . میهفتم

چه خود نوشته است کند. منتقد به آنمی« د آغازرسمیبه قصد کسب سود به تولید 

ی این آغاز را اما در جاهای مختلف ندیده ادامه«. کندآغاز می»کند. نوشته دقت نمی

که اکنون « ی اقتصاد سیاسی ایران پس از انقالبدومین دوره»و نخوانده. از جمله در 

سازی اً کاالییها، مشخصسازیدر دسترس است در شرح معنا و واقعیت کاالیی

ی نوع رابطه»ام از جمله آموزش عالی، ارتباط وثیق میان نُه عامل را وصف کرده

درک بسیط بسیارانی از امثال یاشار «. مبادله میان بنگاه با نیروهای کار خودش

تری که توان توضیح این مفهوم شدن به درک پیچیدهدارالشفاء باید از مفهوم کاالیی

های منسوخ سی سال پیش کفایت گفتارباشد ارتقا یابد. درس هزارالیه را داشته

 کنند.نمی

ترتیب سه جلد »نویسد: ی من از آلبریتون می. در توضیح استفادههشتم

شناسی است که عبارت است از تحلیل پدیده ی مارکس ناشی از یک روشسرمایه

 شناسیروش ردکارب از گاههیچ من. «تاریخی و انضمامی تجریدی، سطح سه در

ام. ام. خالف آن را اما بارها گفتهصراحتاً نام نبرده سرمایهبرای هر سه مجلد  آلبریتون

با تکیه بر پل « ی مارکسیسم عامیانهی باز: روی دیگر سکهجامعه»از جمله در 
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های وسیعی از جلد یکم ام که این روش عمدتاً برای بخشسوییزی تأکید کرده

خصلتی موقتی دارند و در بسیاری  کاپیتالحاصل در جلد یکم  نتایج»است:  سرمایه

تری از تر انتزاع، یعنی وقتی وجوه بیشاز موارد، و نه الزامًا همیشه، در مراحل پایین

 «شوند.های گسترده میواقعیت به حساب آیند، کم یا بیش دچار جرح و تعدیل

نژاد در بهمن ماه غنی وقتی مالجو در جریان مناظره با موسی»نویسد: . مینهم

ی ارزش مارکس، از این نژاد به نظریههای بوهم باوِرکی غنیبا نقد در مواجهه 1390

داری بر سنتی ایستاده )رویکرد کارل پوالنی( که با دفاع کرد که در نقد سرمایه

 چنان ایستاده برجا خواهد ماند )و احتماالً امروز همفروریزی نظام نظری مارکس، هم

امیدوارم کارش در « نژاد دفاع کرد!چنین نظری دارد(، ناگزیر و تراژیک باید از غنی

قول جدا قول را از متن نقلنژاد نرسد. موضوع نقلاین مسیر به دفاع از آقای غنی

ام به کدام بحث بود که پیش از این سخنان پیش کشیده گوید اشارهکند و نمیمی

بیند، ها نمیهای دیگر را در همان زمانکند بلکه متنزدایی میشده بود. نه فقط متن

حتا : »1391در اردیبهشت « ی انقالبی فهم منطق سرمایهنتیجه»از جمله در 

ی سوسیالیست ممتازی چون کارل پوالنی نیز دچار این خبط فکری شد و نظریه

م کرد محرو کاپیتالارزش مارکس را مردود اعالم کرد و خود را از اصول مندرج در 

مندی در سنت های پاریس عمالً دستگاه موازی ارزشنوشتههرچند با رجعت به دست

ی ی ارزش برای تبیین مسئلهمن البته مستقیماً از نظریه« سوسیالیستی پدپد آورد.

ام. اما ناقد البد تفاوت بین مشخصی تاکنون در سطحی وسیع استفاده نکرده

 یابد.ن همان مفهوم را درمینکردن از یک مفهوم و ردکرداستفاده

ضرورت تقویت سه »ی کند: ایدهی من اشاره میی ایده. در گیومه به نتیجهدهم

ناقد یا معنای گیومه را «. داریی دوم انباشت برای نرمالیزاسیون سرمایهحلقه

ای هرگز ی داخل گیومه را. من چنین جمله و چنین ایدهداند یا معنای جملهنمی

ها و سخنانم از زبان نهادگرایان و . مضمونی شبیه به این را در برخی نوشتهامنداشته

های این مسیر در اقتصاد ام تا تناقضمان تبیین کردههای پیراموندموکراتسوسیال

ام از جمله در صراحت چنین قیدی را آوردهایران را نشان دهم. بارها و بارها نیز به

داران جا دارم موضوع را از عینک طرفعجالتاً این» اصطالح آماج نقد:همان کتاب به
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ی دید کسانی که خواهان رشد اقتصادی با اتکا بر داری و مشخصاً از زاویهسرمایه

کنم. حرفم این است که، به علل مشکالت ساختاری، اند بررسی میبورژوازی ملی

دانم نمی«. ه باشدتواند سرانجام داشتی این دوستان در ایران کنونی نمیتحقق پروژه

تر را خوانده است یا نه. مارکس با ظرافت هر چه تمام سرمایهناقد تاکنون جلد دوم 

ها و مسیرهای گوناگونی را در فرآیند تحقق دار و راهرود در پوستین یک سرمایهمی

داری کشد. مارکس مدافع سرمایهها را بیرون میدهد و تناقضارزش اضافی نشان می

 است؟

شماری از بسیاران در متن که های کمکنم، نمونهمین ده نمونه اکتفا میبه ه

کنند چون از ابتدا مبنایی غیرواقعی را محور قرار وگوی عمیق را ناممکن میگفت

زدایی از ها و شایعهقولدهند. پیشنهاد من عبارت است از مستندسازی نقلمی

ی نثری آگاهانه. به اضافهکم های دستزداییاظهارنظرها و اجتناب از متن

وگوی سالم های درگرفتن یک گفتها الزمهشده. اینالمقدور پاکیزه و ویراستهحتی

یابانه متوقف خواهیم ماند. های هویتاست. در غیر این صورت در سطح افشاگری

ها را به سهم خودش قدری اسباب خرسندی است که یاشار دارالشفاء سطح افشاگری

های سایر افشاگران در ه وادی اندیشه گام نهاده است. تاکنون افشاگریباال برده و ب

گیری دهی به اتاق بازرگانی و پروژهی مشورتسطح نازلی بود: ادعاهایی واهی درباره

ی از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی و عضویت در دانشگاه و حقوق ماهانه

داند که آورم. دارالشفاء میمیمیلیونی و چند مورد دیگری که به خاطر ندوازده

ام. ارتقای کردهای فقط سکوت مییابانهی هویتی چنان ادعاهای افشاگرانهدرباره

ها به سطح فکری را گرچه مستقیماً مدیون دارالشفاء نیستم اما از او نیز به افشاگری

وگو مهیا شد، سپس گزارم. اگر شرایط سالم برای یک گفتسهم خودش سپاس

نهاد »مان از مفاهیمی نظیر متقابل ان جایی نیز باز کرد برای ارتقای سطح درکتومی

تحلیل »و « ی ادغامی یک شیوهبازتوزیع به منزله»و « شدنکاالیی»و « غیربازاری

و « تعریف تجربی»و « تبیین»و « توصیف»و « های زیستهتجربه»و « طبقاتی

ی گانهسطوح سه»و « صاحبان حِرَف» و« نیروهای کار»و « مالکیتسلب»و « مبارزه»

و غیره. به همین ترتیب است « انباشت اولیه»و « تحلیل در اقتصاد سیاسی مارکسی
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ی کاربردشان هاشان و هم نحوههای امثال تامپسون و پوالنی و هم قوت و ضعفایده

در سطح مسائل اقتصاد سیاسی ایران. اگر مسیری از این دست یا مسیرهای 

ی دیگری برای ارتقای سطح بحث را در پیش نگیریم به چاه ویلی گام دهکننتصحیح

های کاذب است و محمل نازلی برای یابیارزشی برای هویتی بیایم که مسابقهنهاده

های فراوانی را در ها. نمونهمنمها و منمگراییها و اصولها و افشاگریافترازنی

داند که من خوبی میغ داریم. دارالشفاء بهمان سراهای کتاب تاریخ سنت فکریبرگه

 ام و نخواهم داد.ها هرگز تن ندادهها و رویهبه این قبیل بحث

 

 

 هابندیدستهمانده در هزارتوی را با عنوان  ءنقد اول یاشار دارالشفا

و  هایکژبا عنوان  به طرحی از یک نقد آشفته محمد مالجو ءپاسخ یاشار دارالشفا

 زدهشتاب یتناقضات پاسخ
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ی چپاول در ی اهمیت مسئلهدرباره رادیو زمانهپرویز صداقت با ی آقای مصاحبه

انگیخت.* توجه، از فهم اقتصاد سیاسی ایران معاصر، هم توجه و هم شگفتی مرا بر

درستی مالحظه کرده بود: به زمانهاین جهت که همان طوری که مصاحبه گر رادیو 

دهد که سلب مالکیت است. او توضیح می« چپاول»ی کلیدی سخنان صداقت، کلمه»

محض بوده و « چپاول»در اقتصاد سیاسی ایران معاصر در بسیاری از موارد به شکل 

کم درون خود کشور صورت نگرفته است؛ این یعنی اینکه انباشتی از محل آن، دست

گفتگو با »)کیوان مسعودی، « ایم.داری غارتگر بودهگیری نوعی سرمایهشاهد شکل

 1397شهریور  3، رادیو زمانه، «های بحران اقتصادی امروز ایرانپرویز صداقت: ریشه

 (.2018اوت  25برابر 

( از دو Booty capitalism« )تگرداری غارسرمایه»ی شگفتی، زیرا مسئله

 اقتصاد یحوزه در چه من، تحقیق  هایی پیش به این سوی، یکی ازموضوعدهه

 مشخص طوربه اسالمی جمهوری سیاسی اقتصاد چه و کلی طوربه توسعه سیاسی

ه است. متأسفانه در این مصاحبه، یک اقتصاددان پُرکار ایرانی که زحمات بسیاری بود

ی بنیادهای نظری مفهوم چپاول نکرده ترین مکثی دربارهاست ، کمبر دوش داشته 

بود. بدین سبب، در متن نخستین چاپ مصاحبه، حتا نیازی به یادآوری کارهای من 

ی در این حوزه ندیده بود و تنها پس از ابراز تعجب من، یک سطر بر متن مصاحبه

ر بنا به درخواست ایشان، دلیل افزودن آن یک سط»ی کارهای من افزود: خود درباره

گذاری به اقتصاددانی است که دور از زادگاه خود ی یاد شده، صرفًا حرمتدر مصاحبه

 [1]«بدون ذکر منبع.« شانهاییافته»کنند؛ نه استفاده از زندگی می

ست که ضمن سپاس از لطف ایشان به یک اقتصاددان خارج کشوری، پرسیدنی

ی اهمیت تدوین یک اقتصاددان داخل کشوری، دربارهآیا آقای صداقت به عنوان 

ی چپاول تأمل کرده است؟ خوشبختانه، آقای صداقت در ای در ربط با مسئلهنظریه

اند که از اصطالح صراحت پذیرفتهنهایت صداقت، در توضیح خود پیرامون نقد من به

ی اقتصادی اند و مفهوم و اندیشهبه معنای متداول کلمه استفاده کرده« چپاول»

« چپاول»ی پایانی نیز آن که نکته»اند: مد نظر نداشته ی این مقولهخاصی را درباره

ی یاد شده، همزمان با ی چپاول در مصاحبهی من از واژهلفظی عام است. استفاده

کنم بر تمامی خوانندگان این استفاده از دستگاه فکری ایشان نبوده است. گمان می

https://www.radiozamaneh.com/409143
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ی اخیر در کشور، ما شاهد ردهای چنان پررنگی از در چند دهه متن آشکار است که

 جا()صداقت، همان« ها شده است.ایم که این اصطالح ورد زبانچپاول بوده

متأسفانه بسیاری از اقتصاددانان ایرانی چه در داخل و چه در خارج کشور، نظیر 

ی ، از تأمل درباره«لچپاو»رغم استفاده از اصطالح اندیشند. یعنی بهآقای صداقت می

ی ایران اند. تو گویی رواج و حضور دائمی این پدیده در جامعهمبانی آن غافل بوده

سازد. برخی نیز که گاه و بیگاه به ی آن را منتفی مینیاز به تأمل نظری درباره

اند تا اند، غالبًا به آشفتگی فکری افزودهسازی در این خصوص دست یازیدهمفهوم

هدف من از گشودن این بحث با آقای صداقت در یادداشت پیشین و در  روشنگری.

تنها توجه هر دوی این اقتصادانان، بلکه ی حاضر با آقای مالجو این است که نهمقاله

ی چپاول ی مسئلهای دربارهمان را به اهمیت تدوین نظریهی اقتصادانانی جامعهکلیه

 جلب کنم.

ام و تأسفم در این است که هنوز غاز کردهآ 2004من این کار را از سال 

زنند. باشد پژوهشگران اقتصادی چون آقای صداقت از عنایت به این موضوع سرباز می

 ی اقتصادی در این حوزه مفید افتد.ی حاضر در روشنگری از مفاهیم اولیهکه مجادله

( و income« )درآمد»ی اغتشاش در مفهوم یادداشت انتقادی من درباره

ی آقای مالجو، پاسخی را از جانب ایشان ( در نوشتهpropertyیا  assets« )ارایید»

در این جوابیه، ایشان ظاهراً  [2]«گشاست؟کدام تمایز راه»در پی داشت تحت عنوان: 

دانم جا ناالزم میمن تمایز بین درآمد و دارایی را اگرچه معتبر، اما این»اند که: معترف

«. درآمد واقعی»و « رآمد اسمید»التفات به تمایز میان دو مفهوم و ایشان را بی

 «ی کار در همین جاست.کنم گرهعجالتاً گمان می

 Real« )درآمد واقعی»( و Nominal income« )درآمد اسمی»اگرچه تفاوتِ 

incomeترین آشنایی با اقتصاد متعارف داشته باشد شناخته ( برای هرکس که کم

د واقعی )قدرت خرید( به عنوان شده است، اما تعبیر بدیع آقای مالجو از کاهش درآم

تنها در تفاوت نشان از آشفتگی مضاعفی دارد. ایشان نه« سلب مالکیت از نیروی کار»

فکری خود، معنای اند، بلکه برای توجیه آشفتهتأمل نکرده« دارایی»و « درآمد»

د. انترین مفاهیم اقتصادی نظیر درآمد اسمی و درآمد واقعی را نیز مخدوش کردهاولیه

https://pecritique.com/2018/09/02/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88/
https://pecritique.com/2018/09/18/%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7/#_edn2
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ی شده، البته الزمههای جدید از مفاهیم شناختهی برداشتابداع مفاهیم تازه یا ارائه

هاست. اما آشفتگی در تر از روندها و پدیدههای نو به فهم عمیقگشودن دریچه

مفاهیم اولیه را نه ابداع، بلکه توهم ابداع باید دانست. در این نوشته، نشان خواهم داد 

 جاست.که گره کار دراین

کاهش »آقای مالجو پیرامون سلب مالکیت از این قرار است: « سازیمفهوم»جوهر 

بگیران به قدرت خرید حقوق و مزدها در اثر تورم را سلب مالکیت از مزد و حقوق

 و اسمی درآمد تمایز بر مبتنی ظاهراً بدیع تعبیر این  [3]«حساب می آورم.

 متأخرترین جانب از تمایز این تشریح که بگویم باید اغراقی هرگونه بدون. ستواقعی

 دانشجویان برای اقتصاد درس فصول نخستین از یکی عنوان به اقتصاد هاینامهدرس

 [4].است شده توصیه رشته این اول سال

ی پرداخت مزد و حقوق به پول رایج ست که روی برگهدرآمد رسمی، درآمدی

درت خرید است پس از کسر میزان تورم. اگر شود. اما درآمد واقعی، قکشور ذکر می

ی یک کارگر یک میلیون تومان است و نرخ تورم ده درصد، فرض کنیم مزد ماهیانه

(. حال اگر نرخ 900.000ست از نهصد هزار تومان )قدرت خرید واقعی وی عبارت

 900.000تورم به بیست درصد افزایش یابد، قدرت خرید همان مقدار مزد اسمی، نه 

ی افزایش تومان خواهد بود. نرخ تورم را در هر کشور بر پایه 800.000مان بلکه تو

ی ایاب و قیمت سبدی از کاالهای مصرفی نظیر موارد خوراکی و نوشیدنی، هزینه

سنجند. باید توجه داشت که این سبد شامل ی مسکن و غیره میذهاب، سیگار، اجاره

دار )قرضه و سهام( و یا حتا قیمت مسکن ای و یا قیمت اوراق بهاکاالهای سرمایه

 خوانده نیز های کاالها و خدمات مصرفی شود. به این اعتبار، تورم، شاخص قیمتنمی

ا نیست. آنچه محل م یمناقشه موضوع و ندارند تازگی البته نکات این. است شده

ما مزد و حقوق که از دست کارفر»آقای مالجوست بدین شرح: « ابداع»مناقشه است، 

بگیران است. اما شود، مشخصاً درآمد اسمی مزد و حقوقدر محل کار دریافت می

ارزش واقعی همان میزان مشخص از درآمد اسمی در بیرون از محل کار که با سطح 

آید که در بگیران به حساب میمزد و حقوق یداشتهشود، ها تعیین میعمومی قیمت

هایی پرشمار تعیین شان با مجموعهتقیمپیوند با نوع مناسبات مستقیم یا غیرمس

خدمات تبدیل  بازار کاالها و خدمات به مالکیت انواع کاالها وتواند در شود و میمی

https://pecritique.com/2018/09/18/%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7/#_edn3
https://pecritique.com/2018/09/18/%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7/#_edn4
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اش منطقاً، اما به ندرت در عمل، به شود و در انواع بازارهای مالی نیز متناسب با میزان
 دات از من است(.جا؛ تأکی)همان« های البته کوچک مقیاس.مالکیت انواع سرمایه

چه که بنا به اصطالح نارسا و مبهم آقای مالجو )یا آن assetsدر اینجا دارایی 

آمده است. مثاًل « مالکیت کاالها و خدمات»خوانده شده است( به معنای « داشته»

نان، گوشت و خمیردندان است « مالک»اگر کارگری نان، گوشت یا خمیردندان بخرد، 

ست. اما این خدمات درمانی« مالک»پزشکی مراجعه کند،  و اگر برای معالجه به

توان دارایی نزد آقای مالجو را نه در اقتصاد متعارف نئوکالسیک می« بدیع»مفهوم 

یافت، نه در اقتصاد کالن کینزگرا و نه در اقتصاد مارکسیستی. از دیدگاه مارکس 

و نه خریداری خدمات ، تصاحب وسایل تولید یا تملک سرمایه است assetsدارایی ) )

تولید  جداییاز دیدگاه مارکس، « سلب مالکیت»و کاالهای مصرفی. به این اعتبار، 

کنندگان مستقیم یا کارگران از وسایل تولید و تبدیل وسایل تولید به سرمایه است. 

جا که مالک وسایل تولید نیستند، بنا به تعریف، بگیران از آنمزد و حقوق

سلب مالکیت از »شوند. بنابراین عبارت کار محسوب می کنندگان نیرویعرضه

 گویی محض است.ی مارکسی، آشفتهاز دیدگاه اندیشه« صاحبان نیروی کار

از دیدگاه اقتصاد متعارف )نئوکالسیک( و کینزگرا نیز کاهش درآمد واقعی با 

مد، ها مترادف نیست. در این مکتب ، تفاوت دارایی و درآاز دارایی« سلب مالکیت»

( است که طی سالیان تشکیل شده باشد. حال stockای )ی سرمایهتفاوت ذخیره

ها و خدمات است. به این اعتبار، از ( دادهFlowناظر بر ارزش جاری )« درآمد»که آن

« دارایی»مرغ و گوشت برای مصرف شخصی ها نیز نان، تخمدیدگاه نئوکالسیک

ی سبد مصرفی یا د اقالم تشکیل دهندهها را بایکه آنشود؛ حال آنمحسوب نمی

قدرت خرید درآمد واقعی پنداشت. بالعکس، مالکیت زمین، کارخانه، اوراق بهادار 

 شود.)قرضه و سهام( یا مسکن است که دارایی خوانده می

ی قابل توجه دیگر این است که آقای مالجو عالوه بر مالکیت کاالها و نکته

گوید! اگر مراد بگیران در بازارهای مالی نیز سخن میخدمات، از مالکیت مزد و حقوق 

 هاست که غالباً صاحبان سهامی شرکتمدیران عالیرتبه« بگیرانحقوق»ایشان از 

ای توان خردهباشند، بر این فرض نمیطالیی مؤسسات تجاری، مالی و صنعتی نیز می
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گونه سلب چهها کی و ست که از این گروهگرفت. منتهی در آن صورت پرسیدنی

، خرید «بگیرانحقوق»نظر از این گروه کوچک مالکیت به عمل آمده است؟ صرف

تر در راستای دامن بیش« انواع بازارهای مالی»توسط مزدبگیران در « هاانواع سرمایه»

- wage-earners) است دارسهام یا  سرمایهزدن به توهم مزدبگیران صاحب

stockholdersاخیر توسط ایدئولوژی نئولیبرال وسیعاً تبلیغ  ی( که طی چند دهه

« داری خلقیسرمایه». این توهم نوید برقراری [5](1387شد )رجوع کنید به وهابی، 

« سوسیالیسم بورژوایی»ی کمونیست چه را که مارکس و انگلس در بیانیهیا آن

ا که در آن داری فراگیر بدون پرولتاریدهد. یعنی پیدایش یک سرمایهنامیدند، می

ای البته پس از رکود شوند! چنین فرضیهدار تبدیل میی مزدبگیران به سرمایههمه

تر به یک شوخی بی مزه شباهت دارد تا یک ادعای قابل تأمل. بیش 2008سال 

شمارد، صاحبان نیروی کار را در بازارهای مالی ناچیز می« دارایی»اگرچه آقای مالجو 

، «هادارایی»کند. آیا منظور ایشان از این ع دارایی پرهیز میاز تشریح مختصات این نو

الحسنه است که با ورشکستگی این های قرضهای واگذارشده به صندوقسپرده

انجامید؟ اگر چنین است، ایشان باید « سلب مالکیت از نیروی کار»ها به صندوق

ز فقدان هرگونه ها حاصل تورم بوده است و نه ناشی انشان دهد که این ورشکستگی

دولتی، مقررات، کنترل و نظارت بر این مؤسسات مالی موازی که به انواع نهادهای شبه

اند )در این خصوص رجوع کنید به بهمن احمدی امویی، فراقانونی و نظامی وابسته

1396.)[6] 

و دانم بر ابداعات آقای مالجقبل از این که این نوشته را به پایان برسانم، الزم می

در هر حال، »نویسند: نیز مرور مختصری کنم. ایشان می« درآمد اسمی»در خصوص 

پیوندد، ارزش اسمی حقوق و مزدها در متن بازار کار به وقوع می کاهشافزایش یا 

 قطعاً  …. این نوع کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدهاصرفنظر از نوع ساختار بازار کار

کاهش  نوع این تبیین برای. نیست بگیرانحقوق و مزد از مالکیت سلب معنای به
حقوق و مزدها، من تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از مفهوم نرخ  ارزش اسمی

جا، تأکیدات از من است( این پاراگراف سرشار از )همان« دانم.گشا میاستثمار را راه

 است.« ابداعات»

https://pecritique.com/2018/09/18/%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7/#_edn5
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یان آمده سخن به م« کاهش ارزش اسمی حقوق و مزدها»آن که از  نخست

که آن را به ساختار بازار کار مرتبط بداند. عموم اقتصاددانان با است، بی آن

اند که پس از جنگ جهانی دوم، متفق فاکتی این های گوناگون در مشاهدهگرایش

شدت پایین آمده است ، چرا که ساختار بازار گرایش به کاهش مزد و حقوق اسمی به

ست رُمان ژرمینال ا از دست داد. برای نمونه کافیکار خصلت کامالً رقابتی خود ر

امیل زوال را به خاطر آوریم: مزد اسمی کارگران معادن ظرف امروز تا فردا به نصف 

ی پس از جنگ دوم جهانی سخت تضعیف که این پدیده در دورهتقلیل یافت. حال آن

رایش به صلب شدن دستمزدهای اسمی در گ»شد. اقتصاد متعارف از آن به عنوان 

کند. اما این امر به معنای عدم کاهش دستمزدهای واقعی یاد می [7]«سوی کاهش

تر نرخ تورم در یا قدرت خرید مزد و حقوق بگیران نبوده است؛ چرا که افزایش سریع

 انجامد.مقایسه با نرخ دستمزدهای اسمی عمالً به کاهش دستمزدهای واقعی می

)جلد  سرمایههای اقتصادی خود، ازجمله نوشته یک ازکه مارکس در هیچآن دوم

)که در  [8]ارزش، قیمت وسودتحت عنوان  1865اش به سال نخست( و در سخنرانی

را بر خود داشت و توسط دخترش النور آولینگ  مزدها، قیمت و سودآلمانی عنوان 

Elennor Aveling  برای نخستین بار انتشار یافت(، مفهوم نرخ  1898در سال

مزدها مرتبط نکرد. قبل از آن که شواهد متنی در رد « ارزش اسمی»استثمار را به 

ادعای آقای مالجو را از آثار مارکس نقل کنم، ترجیح می دهم دالیل این امر را 

 توضیح دهم.

است. بدین  بهای نیروی کارنیست؛ بلکه  بهای کاراز دیدگاه مارکس، دستمزد، 

دهد ی کارگر به او دستمزدی میساعت کار روزانه 8ثالً معنا که سرمایه دار به ازای م

که قادر باشد نیروی کار خود را بازتولید کند. بازتولید نیروی کار به معنای قدرت 

ی مسکن و غیره روری نظیر خوراک، نوشابه، پوشاک، اجارهخرید وسایل مصرفی ض

های الزم مایحتاج ی هزینهاست. ارزش نیروی کار برابر است با ارزش مجموعه

 4ضروری جهت بازتولید همان نیروی کار کارگر. اگر خرید این وسایل ضروری به 

ساعت کار  4زانه و ساعت کار رو 8التفاوت دار مابهساعت کار نیاز داشته باشد، سرمایه

کند. به الزم را برای بازتولید نیروی کار به صورت سود یا ارزش اضافی تصاحب می
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 4ساعت کار کرده است، ولی دستمزد او تنها برابر با  8عبارت دیگر، اگرچه کارگر 

ساعت  4جا دستمزد ارزش ساعت کار الزم جهت بازتولید نیروی کار اوست. در این

است. نرخ  کار پرداخت نشدهساعت  4و ارزش اضافی، ارزش ، کار پرداخت شده

ی اختصاری یا به نشانه Surplus Valueاستثمار، عبارتست از نسبت ارزش اضافی )

Sی متغیر )( به دستمزد یا سرمایهVariable Capital ی اختصاری یا به نشانه

V) ،S/V کنید، که در مثال حاضر صد در صد است. همان طوری که مالحظه می

ی سبد کاالهای مصرفی مثابه ارزش نیروی کار پرداخت شده به واسطهدستمزد به

رسد تا نیروی کار وی را بازتولید کند، سنجیده ضروری که به مصرف کارگر می

( کارگر است، و Real incomeیا درآمد واقعی ) قدرت خریدشود. این به معنای می

ی مارکس تفکیک ارزش اقع در اندیشه(. به وNominal incomeنه درآمد اسمی )

اسمی مزد از ارزش واقعی آن بی معناست، چرا که ار دیدگاه وی ارزش نیروی کار، 

شود: ست که با تغییر قیمت سبد کاالهای مصرفی ضروری تعیین میمقدار متغیری

برای تولید، حفظ و تداوم  ارزش مایحتاج ضروریی به واسطه ارزش نیروی کار»

 (.18، ص 1865/1969)مارکس، « شود.تعیین می نیروی کار

آن که به تعبیر مارکس، دستمزد، ارزش پولی نیروی کار است. پرسیدنی  سوم

شود یا نیز لحاظ می هاسطح عمومی قیمت تغییراست آیا در تعریف نرخ استثمار، 

به  کند.ی ارزش اسمی مزدها تعیین میمارکس آن را منحصراً در بازار کار و بر پایه

زعم آقای مالجو، مارکس موضوع نرخ استثمار را صرفاً در ارتباط با ارزش اسمی مزدها 

گیرد. این ادعا نیز ها را نادیده میی تغییر سطح عمومی قیمتکند و مسئلهتعریف می

سره اشتباه است. برای روشن شدن موضوع نخست باید یادآور شوم که در عصر یک

عیار طال وابسته بود. یعنی لیره استرلنیگ مطابق ارزش مارکس نظام پولی هنوز به م

هر کاال، ارزش آن کاال را بر « ارزش پولی»شد. به این سبب مارکس از طال تعیین می

شد، حسب مقدار طالیی که در واحد پول انگلستان )شیلینگ یا پوند( نمایندگی می

شد، شکل نسبی جا که طال شکل ارزشی عام کاالها محسوب میسنجید. از آنمی

کرد تبیین ارزش هر کاالیی بر حسب مقدار طالیی که آن کاال را نمایندگی می

نیروی کار یا مقدار طالی الزم برای  طالییگردید. به این اعتبار مثالً باید از ارزش می

نیروی کار  ارزش پولیشد. اما خرید وسایل ضروری جهت بازتولید نیروی کار یاد می
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یابد بدون آن که قیمت کاالهای مصرفی ضروری تغییر یابد هر آینه  تواند تغییرمی

قیمت طال یا ارزش پولی تغییر کند. در آن صورت این تغییر در ارزش پولی یا قیمت 

نویسد: شود. مارکس در این مورد چنین میطال در تعیین نرخ استثمار مؤثر واقع می

های قیمتاست ثابت بماند. اما  ، ممکنارزش کارکاالهای ضروری و نتیجتاً  ارزش»
ی تغییر یابد. با کشف معادن بارآورتر و غیره، هزینه ارزش پولبه دلیل تغییر در  پولی

ی تولید یک اونس طال در گذشته تواند مثالً بیش از هزینهاونس طال می 2استخراج 

 ارزش کهجا طال به نصف یا پنجاه در صد کاهش خواهد یافت. از آن ارزشباشد. آنگاه 

ارزش پیشین خود خواهد شد، این امر در مورد  های پولیقیمتسایر کاالها دو برابر 
شیلینگ باشد و  3نیز صادق خواهد بود. اگر مزد کارگران ثابت بماند و همچنان  کار

خواهد  نصف ارزش کار ویشیلینگ افزایش نیابد، قیمت پولی کار وی معادل  6به 

(. 23، ص 1865/1969)مارکس،  [9]«واهد یافت.بود و سطح زندگی او تنزل خ

ی مارکس کند که برخالف ادعای آقای مالجو، در اندیشهاستناد به این متن روشن می

ها یا نرخ استثمار نه صرفاً به ارزش اسمی مزدها بلکه همچنین به سطح عمومی قیمت

 ارزش واقعی مزدها بستگی دارد.

ی مارکس نرخ استثمار ای مالجو، در اندیشهکه باز برخالف ادعای آقآن چهارم

ی فوق، تواند علیرغم باالرفتن ارزش اسمی مزدها افزایش یابد. زیرا مطابق مالحظهمی

هرآینه ارزش اسمی مزدها افزایش یابد، اما این افزایش کمتر از میزان کاهش ارزش 

ته، موجب های پولی باشد، در آن صورت ارزش نیروی کار تقلیل یافطال یا قیمت

ست که ی کارگر خواهد شد. این دقیقًا همان نکته ایتنزل سطح زندگی طبقه

اگر دستمزدها افزایش یابد، اما »کند: ی بحث پیشین خود طرح میمارکس در ادامه

این افزایش به تناسب کاهش ارزش طال نباشد، این امر ]وخامت سطح زندگی 

، مطالب درون کمان از 25همانجا، ص «)د.کارگران[ مجدداً کمابیش اتفاق خواهد افتا

 من است(.

 Brettonپس از جنگ جهانی دوم و باالخص پس از سقوط رسمی برتون وودز )

Woods معیار طال )منجمله تسعیرپذیری هر اونس طال به ازای 1971( در سال ،

توان گفت که هر دالر آمریکا( موضوعیت خود را از دست داد. اما همچنان می 35
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دستمزدهای اسمی افزایش یابد، لکن نرخ تورم بیش از سطح رشد دستمزدهای  آینه

اسمی باشد، ارزش نیروی کار کاهش خواهد یافت و به این اعتبار نرخ استثمار که 

یابد، چرا که مخرج کسر نسبت ارزش اضافی به ارزش نیروی کار است، افزایش می

S/V تر شده است.کوچک 

مالجو، اررش اسمی مزد در سطح کارخانه و در ارتباط آن که از نگاه آقای  پنجم

ارزش »نویسند: شود. می( تعیین میIndividual capitalist) منفرددار با سرمایه

مناسبات ی درآمد اسمی مزد و حقوق بگیران در متن اسمی حقوق و مزدها به منزله
 [10]شود.عیین میت شان در بازار کار و محل کارمزد و حقوق بگیران با کارفرمایان

)تأکیدات از من است(. برخالف ادعای آقای مالجو، در تعریف مارکس از نرخ استثمار، 

اش نیست، بلکه با کارگران کارخانه منفرددار ی رفتار سرمایهمبنای محاسبه، نحوه

پذیر کارگر است. این نکته از دو جهت مشاهده یطبقهدار با سرمایه یطبقهمناسبات 

برای تولید کاالهای « کار اجتماعًا الزم»: الف( ارزش نیروی کار بر مبنای است

ی سبد مصرفی کارگران شود. ب( کاالهای ضروری تشکیل دهندهضروری تعریف می

گیرد. ای از کاالها وخدمات را در بر میبه یک یا چند قلم محدود نمی شود و مجموعه

دار ید تولید نیروی کار نه تنها سرمایهبدین اعتبار ارزش کاالهای ضروری برای تجد

ی کاالهای ضروری داران تولید کنندهی سرمایهصاحب این یا آن کارخانه، بلکه کلیه

ی کارگر درآمد خود را صرف خرید در کل، طبقه»نویسد: گیرد. مارکس میرا در برمی

ب رشد تقاضا کند و باید هم بکند. بنابراین افزایش نرخ مزدها سبکاالهای ضروری می

(. بالعکس 7)همانجا، ص « شود.برای کاالهای ضروری و نتیجتاً قیمت آن کاالها می

گردد. باال ی کاالهای مصرفی غیرضروری تضعیف میداران تولیدکنندهموقعیت سرمایه

رفتن نرخ سود در یک بخش و کاهش یافتن آن در بخش دیگر، سبب تکوین نرخ 

دارد. این روند نیز ها را ثابت نگه میومی قیمتشود که سطح عممتوسط سودی می

دار است و ی سرمایهناظر بر چگونگی تکوین نرخ سود در کل نظام و منافع کل طبقه

شان هایشان با کارگران کارخانهتواند با موقعیت این یا آن کارفرما در مناسباتنمی

ی کارست، تأثیرات ناشی جا که دستمزد، ارزش نیروتعیین شود. به بیان دیگر، از آن

 مناسبات و ماندنمی دار منفرد محدود از افزایش یا کاهش آن به این یا آن سرمایه

 .سازدمی تغییر دستخوش را دارسرمایه و کارگر یطبقه
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ی کاهش حقوق و مزدهای بحث من درباره»نویسد: که آقای مالجو میآن ششم

اش توان تبیینمفهوم سلب مالکیت نمی بگیران نبود که قطعاً بااسمی مزد و حقوق

طبعًا از دیدگاه مارکس عبارت  [11]«کرد. به درآمد واقعی نظر داشتم نه درآمد اسمی

که بنا به تعریف فاقد مالکیت )یا از اساس سلب « ی کارگرسلب مالکیت از طبقه»

ه کاهش نمعناست. این مالکیت شده است، زیرا از ابزار تولیدش جدا شده است( بی
که مبتنی بر سلب مالکیت از کارگران  ستنفس وجود نظام کار مزدی، که مزدها

تواند سبب تحول کارگر به خرده مالک یا دهقان صاحب است. اما افزایش مزدها می

ابزار تولید کند. مارکس این نکته را « مالک»زمین شود و به این اعتبار آنان را مجدداً 

سازد. در آمریکای شمالی قانون عرضه و خاطرنشان می در مورد آمریکای مستعراتی

از این رو:  [12]ی کارگر و برقراری سطح باالتر دستمزدها بود.تقاضا به نفع طبقه

تواند مانع خالی شدن مدام بازار کار از کارگران مزدبگیر شود که به نمی»سرمایه 

(. منادیان تئوری 28)همانجا، ص « شوند.دهقانان مستقل و خودکفا مبدل می

در عصر مارکس بر این باور بودند که با افزایش مصنوعی قیمت « مستعمراتی مدرن»

زمین باید از تبدیل مزدبگیران به دهقانان مستقل جلوگیری به عمل آید. بنابراین 

ندارد، اما افزایش مزدها « سلب مالکیت»اگرچه افزایش یا کاهش مزدها تأثیری بر 

هایی از کارگران به یا تحول بخش« مالکیت»تواند به کسب تحت شرایط معین می

 مالکان مؤثر افتد.خرده

خالصه کنم. در ادبیاتِ اقتصادی، هم تفاوت درآمد و دارایی شناخته شده است و 

پوشانی گونه همهم تمایز درآمد اسمی از درآمد واقعی. اما بین این دو تمایز هیچ

ه درآمد اسمی و دارایی را به درآمد واقعی تعبیر کرد. توان بوجود ندارد. درآمد را نمی

ی ارزش اسمی ی نرخ استثمار بر پایهی مارکس دربارهبه عالوه، بازتعریف اندیشه

مزدها و موضوع سلب مالکیت بر مبنای ارزش واقعی مزدها، تنها به معنای کج فهمی 
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 وهابی مهرداد 756 

 هانوشتپی
 است 13* مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس 

 .1397شهریور  9، رادیو زمانه، «توضیح پرویز صداقت» پرویز، صداقت،  [1]

 ،«وهابی مهرداد یادداشت یدرباره اینکته گشاست؟راه تمایز کدام» محمد، مالجو،  [2]

 (.1397هریور ش 11 برابر) سپتامبر 2 سیاسی، انتقاد نقد سایت

 .همانجا محمد، مالجو،  [3]

]4[  Pindyck, Robert and Rubinfold, Daniel, 2014 

Microeconomics .Global Edition, Pearson, 8th edition. 

Krugman, Paul and Wells, Robin, 2015 .Microeconomics .World 

Publications, Fourth edition. 

 نئولیبرال داری سرمایه الگوی شکست و جهانی مالی بحران» مهرداد، وهابی،  [5]

 ،253-254 دوم، و اول یشماره سوم، و بیست سال اقتصادی،-سیاسی اطالعات ،(آمریکایی)

 .4-34 صص ،1387 آبان و رمه

اعتباری،  مؤسسات و الحسنه قرض هایصندوق سیاسی اقتصاد بهمن، امویی، احمد  [6]

 1396سقوط یک ایدئولوژی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 

]7[ Downward nominal wage rigidity 

]8[ Marx, Karl, |1865/1969], Value, Price and profit, New York, 

International Co, Inc. 

 .23همانجا، ص  [9]

 ان منبع.هم محمد، مالجو،  [10]

 .همانجا مالجو،  [11]

 .28 ص ،(1865/1969) مارکس  [12]
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