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 چکیده

تمامی تبلور نشانگان تپه بهشکر هفتوضعیت کنونی شرکت کشت و صنعت نی

، در «تعدیل ساختاری»های ساختاری است که اقتصاد ایران، در پی چند دهه بیماری

. است به آن مبتال شده دل ساختار متصلب نهادهای موازی در سپهر سیاسی، 

بوم صنعت و زیست مستمر زوال دهه چند از ناشی تپه،هفت امروزی وضعیت

های نولیبرالی اقتصادی بوده که درعمل به تضعیف خوزستان و به موازات آن سیاست

های مالی ـ تجاری در اقتصاد ایران منتهی تر سرمایهخلق ارزش و چیرگی هرچه بیش

مالکیت از ی نخست مستلزم سلبوضعیت کنونی در وهله رفت ازشده است. برون

ها های کارگری و پذیرش مطالبات آنخریداران خصوصی، به رسمیت شناختن تشکل

 محیطی است.و از سوی دیگر تجدیدساختار این صنعت با توجه به الزامات زیست

 مقدمه

گذرد. ان میی خوزستتپهاکنون بیش از سه هفته از آغاز اعتراضات کارگران هفت

ترین ترین و طوالنیابعاد زمانی و مکانی این اعتراض آن را به یکی از پردامنه

ی حاضر های کارگری ایران در چهل سال گذشته بدل کرده است. در نوشتهاعتراض

ی واگذاری، بر ضرورت تپه در آستانهشکر هفتضمن مروری بر تاریخچه و وضعیت نی

شود این واحد اقتصادی نشان داده و تالش می یمالکیت از خریدار خصوصسلب

چه باید در دستورکار کنشگران رفت شرکت از بحران و آنمدت برونهای کوتاهراه

 شود.اختصار تشریح کارگری قرار گیرد، به

 سازیی خصوصیتپه تا آستانهشکر هفتمسیر پرفرازوفرود نی

ی صنعتی مبتنی بر گرایانههای توسعههای اجرای برنامه، سال1340ی دهه

گرایی و جایگزینی واردات بود و بخش بزرگی از صنعت مدرن ایران در همین حمایت

ی خوزستان مکان مناسبی برای دهه شروع به کار کرد. در این چارچوب، جلگه

ی صنایع کشاورزی و تبدیلی تشخیص داده شد و از همین رو صنایع بزرگ توسعه

 اندازی شد.اهمتعددی در این منطقه ر
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تعلق دارد و  1330ی تپه به اواخر دههشکر هفتی نیاندازی توسعهطرح راه

سال از  57آغاز شد. بدین ترتیب اکنون  1340برداری از این شرکت آذرماه بهره

تپه پنجاه ی هفتگذرد. محل اصلی کارخانهبرداری از این شرکت مینخستین بهره

های یمشک است. این شرکت در آغاز ازجمله شرکتی اهواز ـ اندکیلومتری جاده

ی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود و صددرصد سهام آن به این تابعه

های پیش تپه در سالشکر هفتسازمان تعلق داشت. در مجموع، مدیریت شرکت نی

گرایانه از های حمایتدهی فوردیستی و سیاستاز انقالب مبتنی بر نوعی سازمان

نیروهای کار در استخدام شرکت بوده است. بدین ترتیب، کارگران عالوه بر حقوق 

 دریافتی از حقوق دیگری نیز برخوردار بودند.

های بعد از انقالب رفته تپه در سالشکر هفتچه بر کارگران کشور نیاما آن

 وار از وضعیت تولید ارزش و نیروهای کار در بسیاری از واحدهایتصویری نمونه

تپه شکر هفتی نیساله، کارخانهصنعتی است. در پی انقالب و در هنگام جنگ هشت

های جدی به آن وارد شد که سه بار مورد حمالت هوایی عراقی قرار گرفت و آسیب

های بعد از انقالب تپه در سالشکر هفتی نینیاز به بازسازی داشت. اما مجموعه

سازی فناوری و نیز مقابله با خطوط تولید، بهینه ی بازسازیمند در زمینهطور نظامبه

ی شدهمحیطی مورد توجه قرار نداشت و از این رو بهای تمامآمدهای زیستپی

 مرور افزایش پیدا کرد.تولیدات این صنعت به

های بعد از جنگ در ی تعدیل ساختاری در دولتاز سوی دیگر، با اجرای برنامه

های اقتصادی قرار گرفت و از ایران در دستورکار برنامه پذیری صنایعظاهر امر رقابت

 ها بود.های واردات از محورهای اصلی این سیاستاین رو کاهش و حذف تعرفه

تنظیم »( به 1384-1379ی سوم توسعه )بدین ترتیب فصل چهارم برنامه

اختصاص داشت که طی آن حذف « های اقتصادیانحصارات و رقابتی کردن فعالیت

انحصارات سنتی دولت مانند انحصار دخانیات و نیز انحصار قند و شکر مطرح  برخی

های نفتی را از شد، این برنامه همچنین پست و مخابرات و اجرای برخی فعالیت

 [1]انحصار دولت درآورد.

https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_edn1
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به دولت اجازه داده می شود که بدون الزام به »این برنامه  32ی براساس ماده

 1353های کشور مصوب ی توزیع قند و شکر تولیدی کارخانهرعایت قانون نحوه

 «.دکن تعیین را شکر و قند واردات و صادرات …مقررات مربوط به

گیری در عمل به تضعیف تولید و شکل« های ضدانحصارخطابه»آمدهای این پی

های مختلف تولیدی مانند دخانیات و قند های قدرتمند تجاری و مالی در بخشگروه

هایی که در ادبیات رسمی و گفتار برخی مقامات جمهوری و شکر انجامید. گروه

شود اما در سیگار و غیره نام برده می عنوان مافیای شکر، مافیایاسالمی از آن به

 شده در نظام سیاسی هستند.های قدرت و ثروت حکحقیقت کانون

ی تولیدکنندگان شکر از طریق حذف یا کاهش اما کاهش و حذف یارانه

نژاد افتاد. درست مانند اجرای احمدیی دولت های واردات بر شکر برعهدهتعرفه

و اجرای آن « اصالحات»پردازی آن در دولت ه نظریهها کسیاست هدفمندسازی یارانه

های واردات قند و نژاد انجام شد، مبانی قانونی کاهش و حذف تعرفهدر دولت احمدی

 نژاد انجام شد.شکر نیز در دولت خاتمی تصویب و اجرای آن در دولت احمدی

ل ی اول سای واردات شکر سفید و شکر خام که در نیمهبدین ترتیب تعرفه

 1386درصد بود در فروردین سال بعد تا آذرماه  130و  150ترتیب معادل به 1384

ی درصد کاهش یافت. یعنی طی یک سال تعرفه 4و  10انگیزی به به شکل شگفت

ی واردات پانزدهم سال قبل از آن کاهش پیدا کرد و تعرفهواردات شکر سفید به یک

هش پیدا کرد. بدین ترتیب یکی از ودوم سال قبل از آن کاسیشکر خام به یک

 [2]های تخریب صنعت داخلی در ایران به اجرا درآمد.ویرانگرترین برنامه

شاهد یک رکورد تاریخی در  1385ی این سیاست باعث شد طی سال اجرا

حاکی از آن  1391تا  1380ی واردات شکر شدیم. بررسی واردات شکر طی دوره

های نخست ایـن دوره واردات عمدتاً توسط بخش دولتی انجام شده است که طی سال

ش یافت. به و در ادامه سهم دولت از واردات شکر کاهش و سهم بخش خصوصی افزای

واردات تنها توسـط بخش دولتی صورت  1380ی که در دو سال اول دههطوری

واردات شکر صرفاً توسط بخـش خـصوصی  1390تا  1387های گرفت اما در سال

هزارتن  2527واردات شـکر بـه بـاالترین میزان یعنی رقم  1385انجام شد. در سـال 

https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_edn2
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هزارتن در سـال موردنظر میزان شکر  1258رسید که با توجه به تولید داخلی حدود 

تر از میزان مورد نیاز وارداتی بوده اسـت. شـایان توجـه اسـت کـه وارد شده بیش

 800میزان مورد نیاز وارداتی در سال مذکور با توجـه بـه میـزان تولیـد حـدود 

 197برابر با  1384هـزارتن بـوده اسـت. در حالی که حجم واردات شکر در سال 

به بیش از یک میلیارد دالر افزایش یافت  1385میلیون دالر بود ، این رقم در سال 

 به واردات حجم و گذاشت جا به خود از را رکوردی شکر واردات نیز 1391.در سال 

 .شد بالغ دالر میلیارد یک رقم

در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی شکر با شرایط بسیار دشواری مواجه 

توجه به کاهش سود و فروش با مشکل سرمایه در گردش و کمبود  شدند و با

نقدینگی مواجه شدند و بر اثر آن ناگزیر از تأمین منابع مالی و اخذ وام شدند. اخذ وام 

و وضعیت کلی بازار قند و شکر در داخل و اشباع آن از محصوالت وارداتی باعث شد 

ت بدل شود و برای رفع این که مشکل سرمایه در گردش به مشکل دایمی این صنع

وار از چیرگی نیاز بدهکار نهادهای مالی و غیرمالی بشود. این تصویری نمونه

 های تولیدی در اقتصاد ایران است.های مالی ـ تجاری بر سرمایهسرمایه

تپه نیز، به علت شرایط تحمیلی بازار و فرسوده بودن صنعت، شکر هفتشرکت نی

های هنگفت شد. ظرفیت خود را نداشت و متحمل زیان ی کامل ازامکان استفاده

جریان عملیات شرکت به خروج نقدینگی از آن انجامید و به همین دلیل ناگریز از 

اخذ وام شد. با توجه به وضعیت کلی بازار قند و شکر در داخل و اشباع آن از 

ها و نکمحصوالت وارداتی، شرکت به منظور تأمین نقدینگی به اخذ تسهیالت از با

های بعد اشخاص حقوقی مبادرت کرد. همچنین، مشکل کمبود منابع مالی در سال

های توسعه و مشکالت مربوط به پرداخت حقوق و ساز کاهش طرحناگزیر سبببه

 [3]دستمزد شد.

 تپه به بخش خصوصیواگذاری هفت

قانون اساسی دال بر واگذاری  44های کلی اصل ی سیاستدر پی ابالغیه

تپه )از تاریخ ششم شکر هفتهای اقتصادی دولت، شرکت کشت و صنعت نیفعالیت

ی ش خصوصی قرار گرفت. در آستانه( در فهرست واگذاری به بخ1389ماه دی
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. بود ریال میلیارد 1947  ی شرکت معادلواگذاری به بخش خصوصی، سرمایه

 نیز شرکت کارکنان تعداد واگذاری، یآستانه در شرکت یمنتشره اطالعات برمبنای

 و دایمی کارکنان نفر 1886 میان آن از که بود نفر 2710 نیز 1394 تیرماه یکم در

 هزار 23 بالغ که شرکت هایزمین برآوردها براساس. بودند موقت رکنانکا نفر 824

دهد و بیش از نیمی از این های آن را تشکیل میدرصد کل دارایی 63کتار است ه

های ها زیرکشت یا آیش هستند. در جدول یک، تصویری از ارزش دالری داراییزمین

 [4]کنیم.ی واگذاری مشاهده میشرکت در آستانه

 های اصلی شرکت در تاریخ واگذاریجدول یک ـ ارزش دارایی

 ریال( 29563)برمبنای برابری هر دالر با 

 
 برداری است.شکر در حال بهرههای نیزیستی غیرمولد شامل زمین های*دارایی

 شکر و درختان میوه استهای زیستی مولد شامل نی**دارایی

  
 پنج ایطشر با تپههفت شکرنی شرکت سهام درصدی 100، بلوک 94در آذر ماه  

 واگذار بخش خصوصی درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به
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 شرکت سهام درصدی 100 بلوک»: بود آمده شرکت این یمزایده آگهی در. شد

سهم به  333هزار و  741میلیون و  194تپه شامل هفت شکرنی صنعت و کشت

میلیارد و  187هزار و  2ریال و ارزش کل پایه  231هزار و  11قیمت پایه هر سهم 

ساله  8درصد نقد و مابقی اقساط  5ریال به صورت  923هزار و  910میلیون و  139

 «.شودمی گذاشته مزایده آذرماه امسال به 30در 

پرداخت شش میلیارد تپه صرفاً با پیششکر هفتگفته شده است خریداران نی

تپه را خریداری کنند. البته، شکر هفتتومان توانستند شرکت کشت و صنعت نی

ده و دارای زیان انباشته بوده زیانهای منتهی به واگذاری تپه در سالشکر هفتنی

منظور ده بدون توجه به شرایط اصالح ساختار بهاست اما واگذاری یک شرکت زیان

تر به تالش بخش دولتی برای استنکاف از های آن، بیشاستمرار بخشیدن به فعالیت

 [5]ماند.انجام تکالیف خود می

 بر بالغ واگذاری تاریخ در شرکت هایدارایی ارزش که شرایطی در حال، عین در 

قمی ر با همآن هادارایی از عظیم حجم این واگذاری است، بوده دالر میلیون 213

پرداخت، در عنوان پیشها( بهصدم ارزش داراییچیز )حدود دو میلیون دالر ـ یا یکنا

زده، غیرکارشناسی و تضییع ترین نگاه اقدامی شتاببینانهبهترین حالت و با خوش

 حقوق مشاع مردم توسط دولت است.

 های بعد از انقالب بیش از آن کههای صنعتی در سالاصوالً در بسیاری از فعالیت

هایی دنبال ی فعالیتمدد خلق ارزش مطرح باشد، کسب سود از دریچهکسب سود به

شده که موضوع اصلی فعالیت شرکت نبوده است، مانند واگذاری بخشی از زمین و 

ها، ها، استفاده از فضاهای مصنوع متعلق به شرکت برای سایر فعالیتمستغالت شرکت

ی آن ، و بسیاری از موارد دیگر که بحث دربارهاستفاده از انواع تسهیالت ارزی و ریالی

ی عملکرد مدیریت شرکت طی نیازمند مباحث مستقلی است. اخبار منتشرشده درباره

های شرکت، و استفاده از ی بخش بزرگی از زمینهای بعد از واگذاری و اجارهسال

مندی بهره ی تمایل خریداران شرکت بهدهندهانواع تسهیالت ارزی و ریالی نیز نشان

از آن دسته از مزایای احتمالی است که به سبب برخورداری از مالکیت شرکت و 

 های آن قابلیت انتفاع دارند.دارایی
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تپه برخالف مصوب امروز تردیدی نیست که واگذاری هفتبه هر حال، 

های شورای عالی اجرای سیاست 16/8/1388مورخ  63/2/120696ی شماره

م قانون اساسی مبنی بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی کلی اصل چهل و چهار

دگان شورای از این رو، درخواست نماین [6]در واگذاری سهام بوده است.

مالکیت از خریدار خصوصی نه تنها منطقی تپه مبنی بر سلبکارگران هفت

قانون  44های ذیل اصل که حتی براساس مقررات ناظر بر اجرای واگذاری

اساسی بوده است و دستگاه واگذارنده موظف به بازگرداندن مالکیت واحد به 

 دولت است.

 آموزیمتپه میچه از اعتراضات هفتآن

های اعتراضی در پیوند با مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت حرکت

تپه تا همین امروز هم نکات بسیار مهمی برای تأکید و آموختن دارد. ازجمله در هفت

 حس ایجاد شهر، سطح در و تولید ینقطه در مبارزات ی برقراری پیوندمیان زمینه

ی تشکیل شورای ی، تجربههای مردمگروه دیگر و کارگران میان در همبستگی

 شود.منتخب کارگران، و نیز امیدی که با تزریق انرژی اتوپیایی به جامعه زاده می

های پیوند مبارزات در سطح کارخانه و فضاهای شهری و ایجاد همبستگی. 1

 اجتماعی

تپه برقراری پیوندمیان یکی از نکات درخور اهمیت در مبارزات کارگران هفت

کارخانه / واحد صنعتی و مبارزات در سطح شهر است. بخشی از  مبارزات در سطح

تپه در کنار شهر شوش و نیز ی هفتهای فضایی کارخانهاین پیوند ناشی از ویژگی

وزن نسبی شاغالن این شرکت در کل اهالی این شهر بوده است اما فراتر از آن 

ی پیوند میان های اجتماعی نیز هست. برقراری نیروی خالق جنبشدهندهنشان

مبارزات سطح کارخانه و مبارزات سطح شهر سرکوب حرکت اعتراضی را بسیار 

سازد و با ایجاد اجتماعات محلی پشتیبان، توسعه و استمرار آن را دشوارتر می
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ی تولید و مبارزات در سازد. برقراری پیوندمیان مبارزات در نقطهپذیرتر میامکان

 ات شهری، رمز موفقیت پیکار طبقاتی است.فضای زیست روزمره، یعنی مبارز

های اجتماعی با کارگران ی درخور اهمیت دیگر ایجاد همبستگی سایر گروهنکته

معترض بوده است؛ این همبستگی در بدو امر در سطح محله و شهر محل اقامت و کار 

کارگران )شوش در استان خوزستان( شکل گرفت؛ بسیاری از کاسبان محلی، معلمان، 

دار که لزوماً همسر کارگران نبودند و کارگران غیررسمی مانند رانندگان ان خانهزن

 تپه پیوستند.بار به معترضان هفتوانت

 این نخست. دارد مختلف دالیل معترض، کارگران با انبوه هایگروه این همدردی 

ر شکنی مجتمع با کشاورزی -صنعتی شهر یک عنوان به شوش اقتصادی بافت که

است. غالب ساکنان شهر اگر خودشان کارگر مجتمع نباشند یا په گره خورده تهفت

اند. همین مسأله تپهشان از کارگران هفتفرزند این کارگران هستند یا اقوام و نزدیکان

عامل مهم ایجاد همبستگی در ابعاد فضاهای شهری است. عالوه بر آن، معاش جمع 

تپه وابسته است. همین شتغال کارگران هفتپا در شوش به ازیادی از کاسبان خرده

های اجتماعی خود عامل عینی ایجاد همگرایی میان این گروهخودیعامل نیز به

 مختلف را پدید آورده است.

های ُخردِ اقتصادی و همبستگی در این سطح عمدتاً اما نه لزوماً معلول وابستگی

بینیم که برتر از آن یز میهایی ناست. اما در سطوح باالتر همبستگی اجتماعی

توان از تر است. در این خصوص، میهای طبقاتی و اجتماعی وسیعی آگاهیزاییده

ای صنعت نفت در عسلویه و کنگان، و همبستگی کارگران فوالد اهواز؛ کارگران پروژه

 ها نام برد.تنها در استان خوزستان بلکه در دیگر استانهای مختلف معلمان نهگروه

 تشکیل شورای منتخب کارگران . 2

های مستقل کارگری بوده های افول تشکلی اخیر سالدر شرایطی که چهار دهه

تپه از فعال کردن سندیکای مستقل کارگران تا تشکیل است، حرکت کارگران هفت

ی های اخیر اقدامی بسیار کلیدی در توسعهنخستین شورای مستقل کارگری در سال

 شود.سوب میدموکراسی صنعتی مح
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ترین مشارکت کارگری و تپه به بیششکر هفتواحدهای صنعتی بزرگ مانند نی

هایی است که نیز دموکراسی در سطح بنگاه نیاز دارند و طبعًا شوراها یکی از تشکل

 کند.پذیر میی زیست جمعی و دموکراتیک را برای نیروهای کار امکانتجربه

قتصادی اوالً نیازمند تجدیدساختار و بازسازی با این حال، در شرایطی که واحد ا

های معوق به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی تکنولوژیک است، ثانیًا از انبوه بدهی

ای با سایر واحدهای بیند، ثالثًا دارای پیوندهای پیشین و پسین گستردهآسیب می

رات جانبی های آن دارای اثکشاورزی ـ صنعتی ـ تجاری است، و همچنین فعالیت

بوم منطقه است، کنترل مستقیم کارگری چندان عملی به نظر ویژه بر زیستمتعدد به

 [7]رسد.نمی

از سوی دیگر ترویج گفتمان کنترل کارگری را در شرایطی که صدها و  البته

های کوچک و متوسط( متعلق ویژه بنگاهدار )بهاحتماالً هزاران واحد اقتصادی مسأله

های انتقال واحدهای توانیکی از راههای دولتی و غیردولتی هستند میبه بخش

 [8]ر در نظر گرفت.های نیروهای کااقتصادی کوچک و متوسط به تعاونی

در شرایط کنونی، شورای کارگری باید در مقام نهاد مداقع حقوق نیروهای کار و 

های چند عملکرد مدیران دولتی عمل کند تا مانع از تکرار سوءمدیریتنیز ناظر بر 

ی اخیر و تضییع مستمر حقوق نیروهای کار شود. بنابراین نقش مهم شورای دهه

ی دموکراسی صنعتی در این واحد اقتصادی، تپه قبل از هر چیز توسعهکارگران هفت

 های کار خواهد بود.نظارت مستقیم بر عملکرد مدیران و دفاع از حقوق نیرو

 تپه و اقتصاد سیاسی خوزستانهفت. 3

تپه و مبارزات کارگران آن را باید بخشی از تراژدی فرازوفرودهای شرکت هفت

خوزستان بعد از انقالب محسوب کرد. بدون تردید در میان مناطق مختلف ایران زوال 

بعد از انقالب  هایمحیطی که استان خوزستان در سالاقتصادی و اجتماعی و زیست

تر بوده است. عالوه بر هشت سال جنگ، نابودی بسیاری از تجربه کرد بسیار مهیب

ها و آوارگی بسیاری از مردم این منطقه، خوزستان که در تاریخ معاصر زیرساخت

تصویری از مدرنیسم، صنایع  1357ی منتهی به انقالب ویژه در دو دههایران و به
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https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_edn8


 نقد اقتصاد سیاسی 22 

کرد، در پی بروز دی، اجتماعی و فرهنگی مترقی ارائه میفوردیستی و جوامع اقتصا

ی بعد، و بحران ی نولیبرالی طی سه دهههای توسعهساله، برنامهانقالب، جنگ هشت

شهر مدرنیستی محیطی، در عمل از توهم آرمانخشکسالی، ریزگردها و زیست

درغلتیده  شهری از تباهی و فروپاشی اقتصادیهای پیش از انقالب به ویرانسال

تپه، فوالد اهواز، بحران ریزگردها، بحران خشکسالی و غیره همگی هفت [9]است.

ی گذشته درنوردیده ری است که این منطقه را در چهار دههتبخشی از بحران بزرگ

رغم وجود منابع نفتی، نرخ بیکاری در خوزستان از میانگین کشوری باالتر است. به

درصد است که در مقایسه با  49است و نرخ بیکاری جوانان خوزستانی حدود 

 درصد( بسیار باالتر است. 25میانگین کشوری )

ماه تا اعتراضات کارگری ته در ایران از اعتراضات دیی گذشسالهتحوالت یک

شهر کنونی بسا از دل ویراندهد که چهاخیر در واحدهای صنعتی خوزستان نشان می

امید به فردایی بهتر زاده شود، امیدی که با تزریق انرژی اتوپیایی به جامعه شاید تنها 

 [10]د.های ساختاری کنونی باشرفت از بحراندریچه برای برون

 

 

 هانوشتپی
ی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ی سوم توسعهقانون برنامهمجلس شورای اسالمی،  [1]

 7913(، هفدهم فروردین 1384-1379) جمهوری اسالمی ایران

 ارقام برگرفته است از: [2]

ی جله، م«1391-1380های نگاهی به بازار شکر ایران طی سال»پور، ااهلل نجفذبیح

 (131- 142ص ، )ص1392، بهمن واسفند 12و  11های اقتصادی، شماره

مستقل و بازرس قانونی شرکت کشت و صنعت  سازمان حسابرسی، گزارش حسابرس [3]

 31های مالی برای سال مالی منتهی به تپه )سهامی خاص( به انضمام صورتشکر هفتنی

 1394، 1393خردادماه 

[4] Iranian Privatization Organization, Cane Sugar Haft Tappe 

Company (Private Joint-Stock), May 2014. 

 تپه برگرفته از منبع زیر:اطالعات مربوط به واگذاری هفت [5]

https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_edn9
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_edn10
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_ednref1
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_ednref2
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_ednref3
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_ednref4
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_ednref5
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ام ، سایت خبرگزاری کار ایران، سیتپهشکر هفتگزارش ایلنا از واگذاری مجتمع نی

 1397ماه آبان

های کلی اصل چهل و چهارم قانون عالی اجرای سیاستی شورایبراساس مصوبه [6]

ایی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دار 1388ی مورخ هجدهم مهرماه اساسی در جلسه

ی اقتصادی، ی چهارم توسعه( قانون اصالح موادی از قانون برنامه42ی )به استناد ماده

های کلی اصل چهل و چهارم اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست

های مورد واگذاری قانون اساسی، بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت

ها تاکید و مقرر نمود، هیأت واگذاری مشی کلی در واگذارییاست و خطبه عنوان یک س

( ب) بند( 4) جزء و( 21) ماده های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند )الف(شیوه

 .نماید اعالم و تعیین شده یاد قانون( 40) ماده

مورخ  63/2/120696)وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیأت عالی واگذاری، مصوبه شماره 

16/08/1388) 

بعد از ی تشکیل شوراهای مستقل کارگری در ایران ی زیر با توجه به تجربهدر مقاله [7]

رود، های شورایی در تاریخ معاصر جهان به شمار میترین جنبشانقالب که یکی از مهم

 ای نکات کلیدی در مورد مسایل مربوط به کنترل کارگری مطرح شده است.پاره

نقد اقتصاد ، «های آیندههای گذشته، راهی کارگر: درسدهی طبقهسازمان»سعید رهنما، 
 1395، اردیبهشت سیاسی

های نیروهای کار را شود که، در شرایط کنونی، ایجاد تعاونیی زیر گفته میدر مقاله [8]

توانند با رفت از بحران کنونی دانست. شوراهای کارگری میای برونتوان یکی از راهکارهمی

نفع فرایند واگذاری باشند: یکم، حق تشکیل تعاونی نیروهای کار برمبنای این اصول ذی

نفع باشد. های ذیهای مربوطه متعلق به نیروهای کارشان و نیز سایر گروهمالکیت تعاونی

داران باشد اما میزان های تعاونی بر اساس سهم سهامرهبری از ثمدوم، میزان مالکیت و سهم

های گوناگون تعاونی بر اساس عضویت دموکراتیک اعضا باشد. سوم، گیریمشارکت در تصمیم

های بخش ها مستقل از دخالت مستقیم دولت یا هر قدرت بیرونی نظیر شرکتتعاونی

ها مبتنی باشد، از جمله در تعاونی خصوصی باشند. چهارم، تعاونی مربوطه بر همکاری با سایر

ها از جمله بر حفاظت از هایش. پنجم، راهنمای فعالیت تعاونیترین مبادلهکلیدی

 ی پایدار جامعه مبتنی باشد.زیست و مشارکت دموکراتیک اعضا در توسعهمحیط

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/693993-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_ednref6
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_ednref7
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_ednref8
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نقد اقتصاد  ،«های نیروهای کارنه به طرح کارورزی، آری به تعاونی»محمد مالجو، 
 .1396آذرماه ، سیاسی

]9[ Kaveh Ehsani and Rasmus Christian Elling, “Abadan, The 

Rise and Demise of an Oil Metropolis ,” Middle East Report  287 ,

Summer 2018. 

 ن.ک. [10]

اردیبهشت  12، رادیو زمانه، «ی افت انرژی اتوپیاییاتوپیا و مسئله» محمدرضا نیکفر،

1396 

 
 

https://pecritique.com/2017/11/28/%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7/
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_ednref9
https://pecritique.com/2018/11/26/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87/#_ednref10
https://www.radiozamaneh.com/337932
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تردید از شکر هفت تپه بیی کارگران کشت و صنعت نیمبارزات قهرمانانه

بوده است.  1357های کارگری پس از انقالب بهمن های حرکتترین نمونهبرجسته

مبارزات تا همین مقطعِ پایان اعتصاب  بار، اینرغم سرکوب و ارعاب خشونتبه

آوردهای بسیار مهمی داشته و سطح مطالبات نیروی کار را ارتقا بخشیده است. دست

های مختلف این کارگران دو خواست توجه زیادی را به از میان مبارزات و خواست

 ی صنعتی، و مشارکتِ شورایی.شدن این مجموعهخود جلب کرده؛ دولتی

عددی به ابعاد مختلف این واحد صنعتی و مبارزات کارگران آن های متنوشته

های این جنبش و تشریح این دو خواست مهم پرداخته اند. پاره ای به واقعیت

های ها و ایده آلها را تحققِ امیدکارگران اشاره داشته، و پاره ای نیز این خواست

 اند.ی موردنظر تعبیر کردهآینده

 [1]زداییصنعت

از نیم ای طوالنی بیشآن است که این کشت و صنعت عظیم با تاریخچه واقعیت

شکر، قرن قرار بود که در جوار کارخانجاتِ فرآوری چغندر قند، از طریق فرآوری نی

کشور را از نظر تولید شکر خود کفا سازد و حتی به فهرست صادرات صنعتی کشور 

از صدمات وارده بر اثر جنگ ایران و  نیز بیفزاید. اما این صنعت پس از انقالب، برکنار

های نادرست رو به اضمحالل گذاشت، و بعد هم تدبیری، فساد و سیاستعراق، از بی

نقد ی ارزشمندِ سازی به بهای بسیار نازل فروخته شد. مقالهتحت عنوان خصوصی
کند که با درستی اشاره میبه« های هفت تپهدرس»تحت عنوان  اقتصاد سیاسی

ی های تجاری و مالی بر سرمایهگونه سرمایههای نولیبرالی، چهگیری سیاستپی

ی شکر از خارج توسط تجار رویهیی واردات بتولیدی چیرگی یافتند؛ از یک سو اجازه

و دولت، و از سوی دیگر همراه با افتِ سود شرکت، وابسته شدن بیش از پیش آن به 

کسب سود به »جای کند که این مدیران بهها و اشخاص. این مقاله اشاره میوام بانک

های نامربوط به موضوع اصلی کسب سود از طریق فعالیت»، «مدِد خلق ارزش

گیری کردند. نتیجه، ی زمین، مستغالت و غیره را پیجمله اجاره از« شرکت

ورشکستگی این صنعت عظیم بود. همین وضعیت را کمابیش در صنعت بزرگ 

 ی خوزستان، یعنی گروه ملی صنایع فوالد اهواز، شاهدیم.دیگری در همان منطقه

https://pecritique.com/2018/12/05/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%85/#_ftn1
https://pecritique.com/2018/11/26/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D9%BE%D9%87/
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سازی با نگاهی به سرنوشت بسیاری از صنایع وابسته به سازمان گسترش و نو

ها یا بی ی سیاستتوان ادعا کرد که نتیجهصنایع ایران و دیگر صنایع کشور می

زدایی بوده است. از این نظر از یک سو های صنعتی کشور نوعی صنعتسیاستی

شکر هفت تپه نسبت به سلب ممکن است چنین به نظر رسد که خواست کارگران نی

دولت  ی صنعتی و انتقال کنترل آن بههکفایت این شبکمالکیت از مدیران فاسد و بی

کند، چرا که همین دولت بوده که با فساد و بی کفایتی خود این ای را حل نمیمسئله

حلی بهتر و ی صنعتی را به وجود آورده است. اما از سوی دیگر در غیاب راهفاجعه

اسبی موجود، انتقال مسئولیت به دولت خواست برحق و من بینانه در شرایطواقع

 ها طرحگیریکه این خواست با خواست مشارکت کارکنان در تصمیمویژه آناست، به

بر این اساس خواست کارگران در این زمینه واضح و مشخص است؛ شده است. 

ی صنعتی را به عهده بگیرد و با مشارکت که دولت مسئولیت این فاجعهاین

 د.کارگران نسبت به بازسازی و نوسازی آن اقدام کن

شدن وسایل تولید، و خواست شدن را اجتماعیها خواست دولتیاما پاره ای تعبیر

اند. مشارکتِ شورایی را کنترل کارگری و مدیریت مستقیم کارگران قلمداد کرده

های مختلف ای نیز با توجه به بحران سراسری موجود و حرکات و اعتراضپاره

ها را بیانگر آمادگی زده این خواستهیجانکارگری، پا را از این هم فراتر گذاشته و 

ها اند. این بحثکارگران برای کسب قدرت سیاسی و گذار به سوسیالیسم قلمداد کرده

تواند شود و نمیهای موجود طرح میمتأسفانه بدون شناخت مسائل صنایع و واقعیت

پاسخ داده های کارگری داشته باشد. سؤالی که باید ای در پیشبرد حرکتنقش سازنده

شود و « اجتماعی»توانست که این صنعت میشود این است که حتی اگر به فرض آن

ی مالی، فنی و توانست با حِل مسائل پیچیدهکارگران درآید، آیا می« کنترل»تحت 

هایش را ادامه و گسترش دهد؟ متأسفانه پاسخ طور متکی به خود فعالیتاداری، به

 منفی است.
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 صنعتیی مرتبط زنجیره

اگر کل فرایند صنعتی را در این صنایع بزرگ در نظر گیریم، این صنایع به یک 

های و یک سلسله فعالیت« باالدستی»اصطالح های بهسلسله فعالیت

ی ها تولید نه عملی است و نه به مرحلهاند که بدون آنمتصل [2]«دستیپایین»

ای های تولیدی جداگانهدر شبکهها رسد، و بسیاری از آن فعالیتتوزیع و مصرف می

است که  شکر واضحاند. در مورد نیدهد که از کنترل واحد تولیدی اصلی خارجرخ می

ی آبیاری عظیم در سازی و کِشت هزاران هکتار زمین، و یک شبکهمالکیت و آماده

ی حاصل از این ونقل و غیره. مواد اولیهرسانی، حملی برقکار است، نیز شبکه

ی تولید محصول اصلی یعنی شکر، و محصوالت جانبی های باالدستی زمینهلیتفعا

دنبال آن ازجمله تولید کاغذ، دستمال کاغذی، خوراک دام و غیره را فراهم آورده، و به

کننده دستی بازاریابی فروش و توزیع به واحدهای مختلفِ مصرفهای پایینفعالیت

رگری کنترل فرایند تولید باشد، واضح است که شود. اگر منظور از کنترل کاعملی می

کننده، ی تأمینی مواد اولیه توسط زنجیرهاین تولید بدون اطمینان از تداوم عرضه

ناپایدار خواهد بود. اما اگر منظور کنترل کارگری بر تمامیت فرایند صنعتی باشد، در 

ادی بر تمامی آن صورت به یک کنترل در سطح باالتر، یعنی کنترل سیاسی و اقتص

های باالدستی و فراتر از کنترل در سطح واحد کارخانه نیاز است، که آن نیز فعالیت

است که منابع و عالوه واضح ی خود به نظام سیاسی متفاوتی متکی است. بهنوبهبه

های آبیاری، برق، ارتباطات، های خارج از واحِد کارخانه، ازجمله شبکهزیرساخت

ها و دهات و شهرهای دیگر هم مواد شیمیایی و غیره، به واحد یونقل، تهیهحمل

طور ها را بهآن« کنترل»تواند ی مورد بحث نمیدهند، و کارخانهسرویس می

انحصاری در اختیار داشته باشد. حال این بحث را که قسمت اعظم این صنایع نیاز به 

تواند تامین شود، کنار یهای هنگفتی دارند که ازجمله از سوی دولت مگذاریسرمایه

است، آن  مطرح« مشارکت کارگری»، «کنترل کارگری»جای پس بهگذاریم. می

 [3]ای که بعدًا اشاره خواهد شد.هم به شیوه

هم های مخرب اقتصادی، که آن)در مورد صنایع فوالد اهواز، قربانی دیگر سیاست

ند، محصوالت فوالدی را از طریق زمانی قرار بود در جوار تولید فوالد از طریق کوره بل
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ای کشور را تأمین نماید، احیای مستقیم تولید کند و نیازهای صنایع سنگین و واسطه

تر و دستی آن حتی پیچیدهی باالدستی و پاییناست. شبکهنیز همین واقعیت مطرح 

ی های اصلی فوالدسازی، کارخانههاست، و در جوار کارخانهتر از کشت و صنعتمفصل

ها، نیروگاه برق، معادن و بندرگاه و دیگر تأسیسات خانهمتعدد آهک، اکسیژن، تصفیه

های متعدد تولید فوالد به اعوان و ها و طرحزیرساختی فعالیت دارند. بسیاری از بخش

انصار نیروهای سیاسی واگذار شده از این رو خواست مشابه کارگران این واحد صنعتی 

 ها به مسئولیت دولت بسیار بر حق است.(حدنسبت به بازگرداندن وا

 ناهمگونی نیروی کار

شود، ترکیب ناهمگون نیروی کار در ی مهم دیگری که به آن توجه نمیمسئله

طور فصلی در شکر بسیاری از کارگران کشاورزی بهاین نوع صنایع است. در صنعت نی

این کارگران نی بر در کنند. طبق اطالع دوستی مطلع، زمان کاشت و برداشت کار می

تأمینی حرکات اعتراضی خود را برای گرفتن ترین شرایط و بیهفت تپه در سخت

های اخیر نیز در جوار ها در اعتراضاند، و بخشی از آنی خود داشتهحقوق معوقه

تواند اند. در مواردی این تنوع نیروی کار در صنایع میها حضور داشتهدیگر بخش

کند. ما اولین بار در جنبش شورایی دوران دهی مطرحر سازمانمسائلی جدی را د

ی بارز آن مجتمع چوب و کاغذ مازندران انقالب با این واقعیت روبرو شدیم. یک نمونه

های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود، که در آن زمان )چوکا( از واحد

ی ها در رابطه با اتحادیهشورا جا نیزاش به پایان رسیده بود. در آنعملیات اجرایی

شوراهای سازمان گسترش ایجاد شده بود. یکی از مسائل، تفاوت آشکار شوراهای 

های صنعتی تولید کاغذ بود. در شوراهای جنگل با ها و طرحی جنگل با واحدحوزه

که اتحادیه هم در انتخابات نظارت می کرد و ما چندین بار برای این کار به آن

ها، روستاییان به کدخدای ده خود رأی سفر کردیم، در تمام انتخاب مازندران

کردند. از سوی دیگر، نظیر سایر ها هم نقش چندان مناسبی را ایفا نمیدادند، و آنمی

وه بر کارگران بسیاری از کارمندان، مهندسین، و حتی مدیران میانی نیز ها عالشورا

ها میسر نبود. جلب ی امور واحدها امکان ادارهها فعال بودند، و بدون آندر شورا
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همکاری مشترک این قشرهای طبقاتی مختلف چندان ساده نبود. این واقعیت شامل 

های بین ر شورای ذوب آهن و تفاوتشود؛ نظیشد و میصنایع متکی به معدن نیز می

کارگران معدنی زغال سنگ، سنگ آهن، و دیگر معادن با کارگران صنعتی و نیز 

قشرهای تخصصی. همین وضعیت را در مورد صنایع مس ایران در سرچشمه شاهد 

 بودیم.

و مشارکت در صنایع « کنترل»طرح این مسائل از آن نظر الزم است که 

شکی نیست که  ن به کارگران یک واحد محدود کرد.توابزرگ را تنها نمی

داری و تولید ارزش تمامی این اقشار طبقاتی در رابطه با سرمایه و دولت سرمایه

ها تحت عنوان ی آنکاسه کردن همهموقعیت مشابهی دارند، و بسیاری نیز با یک

است که  اند. اما واقعیت آنی متوسط خیال خود را راحت کردهکارگر، و نفی طبقه

دهی سیاسی هاست که در سازمانهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری در میان آنتفاوت

 باید در نظر گرفته شود.

 کدام شعار مسئوالنه است؟

ای ی اصلی که در باال به آن اشاره شد، یعنی وجود شبکهحال با توجه به دو نکته

رگ، و ناهمگونی نیروی کار دستی برای صنایع بزهای باالدستی و پایینمرتبط از واحد

طور تواند بهآل آینده( میدر این صنایع، چه شعاری در شرایط واقعی امروز )و نه ایده

مشارکت نمایندگان شورای کارکنان  مسئوالنه مطرح شود. به نظر من این شعار
ی شرکت از دو گروه درونی و «هانفعذی»ی شرکت است. [4]هانفعدر شورای ذی

های درونی عبارتند از کارگران )اعم از کارگران نفعشوند. ذیل میبیرونی تشکی

های بیرونی نفعکشاورزی، معدنی، صنعتی، و خدماتی(، کارمندان و مدیران. ذی

ی تأمین کنندگان مواد و خدمات، دولت، عبارتند از نمایندگان شوراهای زنجیره

کنندگان. عام(، و مصرف های سهامیداران از جمله کارکنان )در مورد شرکتسهام

اصلی مورد نظر دارند در ها به نسبت نقشی که هر یک در هر واحدِ نفعشورای ذی

کنند. در جوار تالش برای تشکیل شورای کارکنان واحد، ها شرکت میگیریتصمیم

نفع ها، الاقل در که در پایین به آن اشاره خواهد شد، تالش برای تشکیل شورای ذی
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های درونی که کارگران و کارمندان دیگر واحد های نفعاز ذیبخش  رابطه با آن

 تری گردد.های وسیعدهیساز سازمانتواند زمینهگیرد، خود میمرتبط را دربر می

 «دموکراسی صنعتی»مشارکت و 
دموکراسی »ها است که گیریی دیگر میزان مشارکت کارکنان در تصمیممسئله

ای کشور های هایی از آن در پارهین مفهوم که نمونهشود. )انامیده می« صنعتی

داری و اروپای غربی در رابطه با سازش با کارگران اجرا شده عمدتًا به دوران سرمایه

داری و بدون حضور تدارک گذار مربوط است، حتی در مورد دوران پسا سرمایه

لی در این زمینه های قبتواند مصداق داشته باشد.( در نوشتهداران نیز میسرمایه

ترین سطح مشارکت ام که مشارکت کارکنان درجات مختلف دارد. پاییناشاره کرده

های خود را تنها قبل از اجرا به است. در این سطح مدیریت تصمیم« رسانیاطالع»

است، که طی آن « خواهیمشورت»رسانند. سطح باالتر، اطالع نمایندگان کارکنان می

کند، اما خود تصمیم هایش با نمایندگان کارکنان مشورت میممدیریت در مورد تصمی

است، که طی آن مدیریت و نمایندگان کارکنان « تصمیمیهم»گیرد. سطح باالتر می

کنند. به عبارت دیگر در این های مهم شرکت را اتخاذ میطور مشترک تصمیمبه

از  کدام سطحکه ینسطح نمایندگان کارکنان بخشی از مدیریت شرکت هستند. ا

دهی نیروی کار تواند عملی شود، به قدرت و سازمانمشارکت کارکنان می

اگر کارگران متشکل نباشند و قدرتی نداشته باشند، مدیریت  بستگی دارد. مربوط

ها رسانی هم نخواهد کرد، چه برسد که با آنها اطالعحتی قبل از تصمیم به آن

شرط مشارکت، به را شرکت دهد. بنابراین پیش هاها آنمشورت کند و یا در تصمیم

 یابی است.تصمیمی، سازمان-ویژه در حد مطلوبِ هم

 کدام تشکل؟

ای مطلوب شرایط موجود است؛ دهیحال بحث این است که چه نوع سازمان

که وارد جزئیات شویم، سندیکا/اتحادیه، یا شورا، یا هردو و با چه ترکیبی؟ بی آن

جمعی زنیِ دستهترین نهاد صنفی نیروی کار در چانهکماکان مهمسندیکا یا اتحادیه 

برای باال بردن سطح دستمزدها و حقوق، بهبود شرایط کار، و دفاع از حقوق کارکنان 
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ی صنعتی است که در مقابل مدیریت و کارفرما است، که مؤثرترین شکل آن اتحادیه

تی را مستقل از حرفه و ی کارکنان واحد صنعی حِرَف، کلیهبر خالف اتحادیه

کند. با دهی میی صنعتی سازمانی وسیع یک یا چند شعبهشان در شبکهتخصص

توانند به اتحادیه های متفاوتی وابسته این حال نیروی های کار مختلفِ یک واحد می

طور کلی اتحادیه زمانی مؤثر است که تنها محدود به یک واحد صنعتی بشوند. به

 ی صنعتی وسیع باشد.یک اتحادیهنباشد و بخشی از 

طور تاریخی در نقاط مختلف جهان رغم تنوعی که بهشورا یا شورای کار، به

بوده است.  کننده یا کنترل کارگری مطرحعنوان شورای ادارهداشته، در ایران عمدتاً به

کنند، همین نویسند یا صحبت میتر کسانی که در این زمینه میهم اکنون نیز بیش

کنند. شوراهای دوران انقالب هم در مقطع اولیه در غیاب مدیران و ظور را القا میمن

کردند که ایفا کنند. اما کردند یا سعی میها همین نقش را ایفا میمالکان شرکت

طور موقت، طور که در باال اشاره شد، این نوع شورا برکنار از مقاطع بحرانی و بههمان

 تجارب دیگر در بلکه ایران، در تنها نه –وده و نیستند های بزرگ عملی نبدر شرکت

 تنها که است کارگری کنترل همان این. امپرداخته آن به دیگر جاهای در که جهانی

 نفی معنی به نه بحث این. است عملی کوچک واحد چند یا کوچک، واحد یک در

م نوع شورا کدا که است این سر بر بحث اما است؛، آن ضرورت بر تأکید بلکه شورا

عملی است. شورا برخالف سندیکا یا اتحادیه نهاد مشارکتی کارگران و کارمندان در 

کند. این کار ی نیروی کار یک واحد صنعتی را نمایندگی میمدیریت است و کلیه

های مربوطه عمل کند، به عبارت دیگر، شورا زمانی مؤثر است که در رابطه با اتحادیه

 ی کارکنان است. تحادیهشورا بازوی مشارکتی ا

های کارگری درون ایران و طور خالصه باید امیدوار بود که رهبران حرکتبه

 حامیان آنها در داخل و خارج با توجه به تجارب قبلی و با توجه به واقعیات و نه طرح

های یابی کارکنان موفقیتشعارهای غیرعملی و غیر مسئوالنه در جهت سازمان

 کنند.تری را کسب بیش
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 هانوشتپی
]1[ de-industrialization 

]2[ Upstream and downstream 

، که کمال «غربی»های ترین مارکسیستاز کارل کُرش، از مهم ی ارزشمندیمقاله [3]

با این بحث اشاره دارد، و  ی مرتبطانتشار یافته، به چند نکته نقدخسروی ترجمه و در سایت 

ی وسایل تولید کارگاه به کل )انتقال همه« شدن مستقیمتماعیاج»شود که در می طرح

توانند تمام کنترل تصمیمات کارکنان( حتی در بهترین شرایط کارگران آن واحد خاص نمی

های زمین، گیرد، چرا که هزینهها تعلق نمیرا داشته باشند، و کل بازده تولید نیز به آن

ی کارگران در ر شود. مقاله از ضرورت شرکت و مداخلهها باید از آن کستأسیسات و دیگر داده

طور که اشاره خواهد دست کارگران اشاره دارد. اما همانی امور کارگری بهمدیریت، و اداره

 ها دارد.دهی آنشد، میزان مشارکت کارگران بستگی به قدرت سازمان

[4] Stakeholders 
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چکیده: در یادداشت حاضر فرازهای کلی جنبش دانشجویی در ایران طی 

انقالب »شود. اثرات اختصار معرفی میبه 1357قالب چهار دهه بعد از ان

ها و بر توان اندک جنبش دانشجویی کماکان بر دانشگاه 1359« فرهنگی

هویداست. در شرایط کنونی دو دسته عوامل عینی و ذهنی به نزدیکی این 

های فرودستان منجر شده است. جنبش دانشجویی نشان جنبش با جنبش

ها برخوردار است و ان برقراری پیوند با سایر جنبشداده که از خالقیت و تو

 .باشد داشته چشمگیری تأثیر هاجنبش این بر تواندمی از این زاویه 

 جامعه کلی سطح در گرچه  نظام استقراریافته 1359تا  1357های در سال

 سیاسی رقبای به را بازی هادانشگاه درون در یافت،می  مطلق یسلطه تدریجبه 

ی ها و تصفیه، تعطیل کردن دانشگاه«رهنگیف انقالب» پاسخ، نخستین. بود هباخت

هزار نفر  174تعداد دانشجویان بالغ بر  1359در سال  [1]دانشگاه از دگراندیشان بود.

هزار نفر تقلیل یافت. با توجه به  117این آمار به حدود  1361بود اما در سال 

رسد تعداد کسانی که از می ، به نظر1361پذیرش دانشجویان جدید در سال 

دو آمار( است. ها هزار نفر )یعنی تفاوت این ها اخراج شدند بالغ بر دهدانشگاه

بیش از  1359ها که در سال همچنین، تعداد استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه

جا که البته، از آن [2]به هشت هزار نفر کاهش یافت. 1361هزار نفر بود در سال  16

ها رخ داد به های بعد از انقالب در همین سالج مهاجرت نخبگان در سالنخستین مو

ی های سیاسی و ایدئولوژیک، عامل مهاجرت گستردهرسد که عالوه بر تصفیهنظر می

 نخبگان نیز در این کاهش آمار نقش داشته است.

زمین دانشگاه نیز در پی انقالب فرهنگی به تسلط مطلق نظام سیاسی پساانقالبی 

بندی تالش شد رآمد. به منظور استمرار این تسلط از سویی با ایجاد نظام سهمیهد

شماری از وفاداران به نظام سیاسی در دانشگاه حضور داشته باشند و از سوی دیگر با 

های رسمی آموختگانی وفادار به آموزههای درسی تالش شد دانشبازنگری برنامه

ی بعد از انقالب فرهنگی با یک دوره ن دههپرورش یابند. در چنین شرایطی، نخستی

 های مستقل دانشجویی مقارن بود.ها و نیز فقدان حرکتسکون مطلق در دانشگاه
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ی دوم انقالب پدیدار شد. این های مستقل دانشجویی از دههنخستین حرکت

های ویژه انجمنهای رسمی دانشجویی و بهها در قالب تشکلها البته تا مدتحرکت

ها عمدتًا مطالباتی رسد مطالبات دانشجویی در این سالداد. به نظر میمی رخ میاسال

و جز آن بود. از این رو، در میان دو جناح اصلی « سبک زندگی»حول موارد مربوط به 

رو که خواهان تسامح ی آن با جناح میانهی دانشجویی یا بخش عمدهحاکمیت بدنه

تری قوق مدنی شهروندی بود نزدیکی بیشهای حی برخی جنبهتری دربارهبیش

 کرد.احساس می

ای بخشید و این به جنبش جدید دانشجویی تحرک گسترده 1376دوم خرداد 

جنبش را به پیشاهنگ مطالبات دموکراتیک بدل کرد. اوج آن را با اعتراضات تیرماه 

ی دموکراتیک مصادف بود که طی آن سلسله اعتراضات گسترده 1378سال 

آغاز شد و مانند سایر  سالمی ویی رخ داد که از اعتراض به توقیف روزنامهدانشج

تر سیاسی و سرعت سلسله مطالبات بنیادیهای بعد از انقالب بهها در سالاعتراض

ی طلبان با ادامهاجتماعی را آماج خویش قرار داد. ناهمراهی بخش بزرگ اصالح

ی جنبش تر در بدنهاتی رادیکالگیری مطالبساز شکلاعتراضات در عمل زمینه

دانشجویی شد. در این مقطع، نخستین موج نومیدی از اصالحات و گسست از آن در 

ی جنبش دانشجویی و خصوصاًدر تشکیالت دفتر تحکیم وحدت شکل بخشی از بدنه

ساز ها زمینهها در آن سالگرفت. به موازات آن اما گشایش نسبی فضای دانشگاه

های بعد از انقالب جریان چپ دانشجویی برای نخستین بار در سال گیری مجددشکل

 فرهنگی شد.

در برخی  1360ی جریان چپ برای اولین بار بعد از دهه 1380ی در ابتدای دهه

های اصلی موجودیت یافت. نسل جدید دانشجویان چپ متشکل از دانشگاه

یات مختلف هایی متنوع بود. این گرایش چپ طی چند سال در نشرگرایش

های کارگری و زنان و ازجمله برگزاری و شرکت در دانشجویی در همراهی با جنبش

یافت. اما در ادامه برخی رخدادها باعث مراسم اول ماه مه و هشت مارس نمود می

رسد عدم ارتباط نسل جدید کنشگران سرکوب زودهنگام این جریان شد. به نظر می

آگاهی از فرازوفرودهایی که این جنبش در طی های پیشین و نادانشجویی با نسل

بیش از نیم قرن فعالیت تا آن مقطع داشت، درعمل به بروز برخی حرکات 
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سکتاریستی و نیز بروز برخی اشتباهات منجر شد که در عمل تأثیرگذاری این جریان 

از در ادامه بسیاری  رنگ ساخت.های پایانی این دهه را بسیار کمدر روند تحوالت سال

های بعد از زندان، ناگزیر از مهاجرت و زندگی در فعاالن دانشجویی آن مقطع در سال

تبعید شدند و به این ترتیب باز هم نوعی گسست در پیوستار جنبش دانشجویی ایران 

 به وقع پیوست.

تدریج ولی با آهنگی فزاینده، مجموعه های بعد از جنگ بهاز سوی دیگر، در دولت

نام دانشجویان در آموزش م آموزش عالی کشور رخ داد و روند ثبتتحوالتی در نظا

تا امروز و هر  1380های ای تفکیک شد. طی سالعالی به دو بخش رایگان و شهریه

یابیم نخست نرخ رشد بخش تری میتر تمرکز بیشچه بر مقاطع تحصیلی پایین

شود و دوم نسبت جذب میتر ای از نرخ رشد بخش رایگان آموزش عالی فزونشهریه

تری ای با شدت بیشدانشجو در بخش رایگان به جذب دانشجو در بخش شهریه

 [3]یابد.کاهش می

)مقطع روی کار آمدن دولت نهم و  1384های به موازات آن، تحوالت سال

تأثیرات چشمگیری بر جنبش  1392نژاد( تا سال جمهوری محمود احمدیریاست

دار و حق تحصیل نژاد، مسائل دانشجویان ستارهی احمدیهدانشجویی گذاشت. در دور

رشد  1388موردتوجه نسل بعدی فعاالن دانشجویی بود که بعد از اعتراضات سال 

ترین بخش در اعتراضات پساانتخاباتی سال ویژه متشکلای یافته بود. بهبسیار فزاینده

دی از قربانیان سرکوب ها بودند و به تبع آن تعداد زیادانشجویان دانشگاه 1388

ترین نیز دانشجو بودند. به همین ترتیب، دانشگاه یکی از اصلی 1388اعتراضات سال 

 آمد.شمار میهای این دوره بهی مدنی در تمامی سالهای مقاومت جامعهکانون

تدریج بازهم به 1380ی ی دههپس از سرکوب جریان چپ دانشجویی در نیمه

های نخست، حامالن این تفکر ها بودیم. در سالدانشگاهشاهد ظهور تفکر چپ در 

تدریج و ها حضور داشتند اما بهتر جنبش اعتراضی آن سالعنوان بخش رادیکالبه

ویژه در پی افول جنبش سبز و نیز روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست حسن به

 نفک کرد.طلب مروحانی جریان چپ دانشجویی عمدتاً خود را از جریان اصالح
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های نولیبرالی موج سازی سیاستبا روی کار آمدن دولت یازدهم و استمرار پیاده

های دولتی و خدمات ی دانشگاهسازی آموزش عالی و کاهش بودجهجدیدی از کاالیی

رفاهی برای دانشجویان رخ داد. تعیین سنوات و پولی کردن سنوات اضافی و خوابگاه 

رهمین راستا عملی شده است. تغییر دیگر افزایش نقل دوو غذا و سرویس حمل

سازی در پذیرش دانشجو است که به شکاف فراینده میان مرکز و های بومیسیاست

آید عالوه بر دالیل اقتصادی و شانه خالی کردن زند و به نظر میحاشیه دامن می

ی نیز برای دولت از تأمین خوابگاه برای دانشجویان شهرستانی، دالیل فرهنگی و امنیت

 آن وجود دارد.

تری یافت و موجب پدید های نولیبرالی دت بیشی روحانی اجرای سیاستدر دوره

آمدن جنبش جدید صنفی دانشجویی شد. در همین مقطع، نسل جدیدی از 

تر دانشجویان چپ ،آگاه از لزوم گسست توأمان از دولت و سرمایه، با گفتمانی بنیادی

گر برای تغییر در ساختارهای اساسی حول مسائل صنفی مثل ی کاردر پیوند با طبقه

ویژه در یک تر اعتراضات دانشجویی بهتا حدی متشکل شد. بخش بزرگ« بیگارورزی»

سال گذشته مشخصاً اعتراض به تضعیف مستمر حقوق دانشجویان و تقویت 

 های نولیبرالی دولت در امر آموزش عالی بوده است.سیاست

ای از دالیل عینی و ذهنی مقطع کنونی بنا به مجموعه جنبش دانشجویی در

های ی اعتال و ایفای نقش در مقام پیشرو سایر جنبشتواند بار دیگر در آستانهمی

ی اجتماعی قرار گیرد. قبل از هر چیز، تحوالتی ساختاری که اقتصاد ایران در سه دهه

تخصص را نیز تضعیف کرده و مگذشته از سر گذرانده بسیاری از نیروهای تحصیل

( 1356-1351ی عمرانی چهارم )کرده است. از باب نمونه، بنا به برآوردهای برنامه

 80ی مهندسی به میزان ی نیروی کار متخصص در ردهفزونی تقاضا نسبت به عرضه

 تکنسین درصد، 25 میزان به درصد، پرسنل آموزشی  105درصد، پزشکی به میزان 

اما امروز  [4].بود درصد 220 میزان ماهربهنیمه و ماهر گرکار و درصد، 55میزان به

های دانشگاهی به جز آموختگان دانشگاهی در تمامی رشتهمیزان بیکاری دانش

های مهندسی به پزشکی از میانگین بیکاری در کشور باالتر است و در برخی رشته

صد از در 41رسیم. برای مثال بیش از درصد بیکاری می 30های باالتر از نسبت

درصد  27زیست، التحصیالن محیطدرصد از فارغ 37التحصیالن علوم کامپیوتر، فارغ
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التحصالن مهندسی و غیره اکنون در درصد از فارغ 21التحصیالن معماری، از فارغ

 [5]شمار بیکاران هستند.

ها به طور متوسط آموختگان دانشگاهدر چنین شرایطی که نرخ بیکاری دانش

ها و مؤسسات آموختگان دانشگاهری در کشور است بسیاری از دانشدوبرابر نرخ بیکا

و با نرخ بسیار نیاز به تخصص درآمد، بیآموزش عالی ناگزیرند به مشاغل موقتی، کم

های قبل از انقالب عمدتًا بنا به باالی استثمار روی آورند. اگر دانشجویان در سال

کردند که در بسیاری جویانه پیشه میخواهانه رویکردهایی عدالتنوعی گرایش آرمان

های دانشجویی و حضور در بازار کار و تشکیل خانواده این از موارد بعد از سال

های رادیکال تنیده امروز این گرایشباخت. ها رنگ میتدریج در آنها بهگرایش

عنوان ها بهآموختگان دانشگاهی دانشجویان و دانشی زیستهشده در تجربه

« عینی»ی به همین دلیل یک زمینههای فرودست جامعه است. از الیهبخشی 

مهم برای همراستایی جنبش دانشجویی با اعتراضات فراگیرتر طبقات و افشار مختلف 

 مردم، کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و جز آن، وجود دارد.

دانشجویی و  نیز باعث نزدیکی و همگرایی جنبش« ذهنی»در کنار آن یک عامل 

رغم تمامی فرازوفرودها اکنون گسست محور مردمی شده است. بههای مطالبهجنبش

تا حدود زیادی به وقوع پیوسته « طلباصالح»بخش وسیعی از دانشجویان از جریان 

های دانشجویان به های گذشته با تقلیل خواستهطلب در دههاست. اگر جریان اصالح

کرد با این جریانات همراهی کند سبک زندگی تالش می ی مطالباتمواردی در حوزه

اکنون مطالبات  و متقابالً همراهی این جریانات با خود را به دنبال داشت،

ای کردن و شهریهها، پولیسازیی مخالفت با خصوصیدانشجویان در حوزه

 طلبان است. تمامی در تقابل با ایدئولوژی نولیبرالی اصالحکردن آموزش به

ابراین هر دو عامل عینی و ذهنی در جهت همگرایی جنبش دانشجویی و سایر بن

کند. با این حال، جنبش دانشجویی کنونی از برخی های طبقات مردم عمل میجنبش

بیند. از سویی ساختار دانشگاهی ایران به دلیل های ساختاری آسیب میضعف

به یک ساختار دوقطبی  ی گذشتهتحوالت ساختاری اقتصادی ـ اجتماعی در سه دهه

پرور در یکی دو دانشگاه در تهران که تقلیل یافته است. یک قطب بسیار کوچک نخبه
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های بسیار باال ارگانیک با مدارس غیرانتفاعی است که اصوالً با شهریهدر ارتباطی نیمه

کند. بخش غالب ها آماده میآموزان خود را برای پذیرش در این دانشگاهدانش

های باالی درآمدی و ثروتمندان اختصاص دارند. ها به دهکان این دانشگاهدانشجوی

ی ها نیز گویی مسئولیت اصلی خود را پرورش نخبگانی برای ادامهاین دانشگاه

ی تحصیل نیز احتماالً به مهاجرت به داند و ادامههای غرب میتحصیل در دانشگاه

ن دغدغهی چندانی در قبال شود. این بخش کوچک از دانشجویاغرب منتهی می

بخش غالب نظام دانشگاهی متشکل از مسایل اجتماعی جامعه ندارند. در مقابل، 

دهند و ای نومید نسبت به آینده را تشکیل میدانشجویانی است که توده

 هایی از معیشت برخوردارند.فقط از حداقل

استادان و  یها دانشجویان از همراهی بسندهاز سوی دیگر، در سطح دانشگاه

ها برخوردار نیستند. در مقطع انقالب، سازمان ملی دانشگاهیان که کارمندان دانشگاه

ها بود عالوه بر آن که خود یکی از نیروهای پیشرو مرکب از اساتید مترقی دانشگاه

اتکایی نیز برای جنبش دانشجویی به شمار ی قابلشد، پشتوانهاجتماعی محسوب می

ها وجود طع کنونی تشکلی ولو محدود از استادان مترقی دانشگاهرفت. اما در مقمی

ی ، تصفیه1359رسد انقالب فرهنگی سال ندارد. قبل از هر چیز به نظر می

ها علت های علمی دانشگاهی دانشگاهیان و نیز نظام گزینش اعضای هیأتگسترده

یی باید در فعاالن جنبش دانشجواصلی این امر به شمار آید. در چنین حالتی، 

شمار تالش باشند که از همراهی و همدلی آن دسته از استادان اندک

های دموکراسی و عدالت هایی از دغدغهحداقل ولو برخوردار شوند که 

 .اجتماعی را دارند

عطف مهمی در تحوالت اجتماعی ایران ماه سال گذشته نقطهتحوالت دی

ماعی و ازجمله جنبش های اجتی اخیر بوده است. جنبشطی چهار دهه

گسست اعتراضات اند. دانشجویی در این مقطع گام بزرگی رو به جلو برداشته

اجتماعی از هر دو جناح اصلی حاکمیت و نیز روند مستمر، فزاینده و 

های های اعتراضی تصویر جدیدی از دینامیسم امروز جنبشی حرکتخالقانه

مطالبات جنبش دانشجویی با ایران ارائه کرده است. پیوند  اجتماعی در
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های مطالبات آموزگاران، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و دیگر الیه

طبقات مردمی چنان که در یک سال گذشته شاهد بودیم نقش مهمی در 

تواند در میان کند. جنبش دانشجویی میها ایفا میهدایت تمامی این جنبش

چه در مقطع کنونی آن شد.های اجتماعی پیشاهنگ و پیشرو بااین جنبش

تر در جنبش ی عناصر آگاهکند حرکات مسئوالنهنقش کلیدی ایفا می

ای است که از رادیکالیسمی عقالنی دانشجویی در هدایت جنبش به گونه

افتد مند شود، نه رادیکالیسمی پرهیاهو که پس از مدتی از تب و تاب میبهره

نظام انشجویی را در نهایت به پیادهطلبانه که جنبش دو نه رفرمیسمی انحالل

 .دهدهای سیاسی تقلیل میجناح

 

 هانوشتپی
 ایران هایدانشگاه در فرهنگی انقالب آمدهایپی و آثار یدرباره تجربی هایپژوهش  [1]

 هایادداشت و مقاالت از متعددی یمجموعه دیگر، سوی از. نیست دسترس در یا نشده انجام

 و است شده منتشر فرهنگی انقالب در( سروش عبدالکریم مانند) خاص راداف عملکرد نقد در

هایی در این زمینهارائه شده و افراد دیگری نیز خاطرات خود را ها یا تکذیبیهیدیهتأی متعاقباً

آمدهای پی 1359در سال « انقالب فرهنگی»اند. اما بدون تردید در این خصوص منتشر کرده

وسوی زوال دانشگاهی و نیز گرایش به راست جنبش دانشجویی در ای بر سمتکنندهتعیین

ها بوده است. ی دانشگاهایران گذاشته است و تأثیر آن بسیار فراتر از تعطیلی دو ـ سه ساله

طور ی سهراب بهداد است که بههای پژوهشی در این زمینه مقالهیکی از معدود نوشته

های ی اقتصاد دانشگاه تهران و نیز رشتهشکدهآمدهای انقالب فرهنگی در دانمشخص پی

 ها را بررسی کرده است. ن.ک.اقتصاد دانشگاه

ی سیزدهم، ، شمارهکنکاش، «های ایراناسالمی کردن اقتصاد در دانشگاه»سهراب بهداد، 

1376 

نگارنده در هنگام تدوین گزارش به آمار رسمی دانشجویان و استادان در مقطع انقالب  [2]

شده پس از آن دسترسی نداشت. آمار حاضر برگرفته است از برخی مقاالت نگاشته فرهنگی و

 های ایران.ی تحوالت انقالب فرهنگی در دانشگاهدرباره

 ن.ک. [3]

https://pecritique.com/2018/12/07/%d8%a7%d9%81%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#_ednref1
https://pecritique.com/2018/12/07/%d8%a7%d9%81%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#_ednref2
https://pecritique.com/2018/12/07/%d8%a7%d9%81%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#_ednref3
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 1395ماه ، دینقد اقتصاد سیاسی، «سازی آموزش عالی در ایرانکاالیی»محمد مالجو، 

 به نقل از: [4]

نقد اقتصاد ، «ی متوسط جدیدهی کارگر و دوران فرسایش طبقطبقه»پرویز صداقت، 
 1395، اردیبهشت سیاسی

 حال در یا التحصیلفارغ جمعیت اینفوگراف راهبردی، اطالعات و آمار مرکز از نقل به  [5]

نقل از  به) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ،1395 سال در عالی هایدوره تحصیل

 .1396(، 1395سرشماری 

  

https://pecritique.com/2016/01/08/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%C2%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85/
https://pecritique.com/2018/12/07/%d8%a7%d9%81%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#_ednref4
https://pecritique.com/2018/12/07/%d8%a7%d9%81%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#_ednref5
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ی اعالمیه»(، ۱327)نوزدهم آذرماه  ۱۹۴۸هفتاد سال پیش در دهم دسامبر 

، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس رسید. «جهانی حقوق بشر

ز نقاط مختلف جهان های فرهنگی و سیاسی گوناگون انمایندگانی با گذشته

نویس این اعالمیه را تهیه کرده بودند. این اعالمیه با یک مقدمه و سی ماده، با پیش

ی مردم جهان تهیه شد، و بر این های برابر برای همههدف تضمین حقوق و آزادی

ها آزادند و حقوقی برابر دارند. تمامی افراد بشر از پایه استوار بود که تمامی انسان

شوند. آنان از موهبت عقل و وجدان رمت و حقوق آزاد و برابر زاده میلحاظ ح

 ای برادرانه رفتار کنند.برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه

کند: ریزی میشمولیِ حقوق بشر را پایهی این برابری و همهمواد یک و دو، شالوده

 یهمه». «…شوندزاده می تمامی افراد بشر از لحاظ حرمت و حقوق آزاد و برابر»

ژاد، رنگ، جنسیت، زبان، ن از اعم باشد، که سان هر از تمایزی هیچ بی هاانسان

مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، مایملک، زادگاه یا 

« اعالمیه»های مطرح در این هر جایگاهی که داشته باشند، از تمامی حقوق و آزادی

 برخورداری حق از ، هاانسان مختلف حقوق به مواد دیگر اساس، این بر «…ندمندبهره

آیی و مطبوعات گرفته تا حق های سیاسی و حق انتخاب، آزادی بیان، گردهمادیآز از

 پردازد.کار، تأمین اجتماعی و آموزش، می

این اعالمیه در فضای پساجنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم و دوران سیاه 

ها اشاره داشت، و قطعًا از ترین حقوق انساننگی تهیه شد، و به اساسیجنایات ج

بودن، هرگونه استثنایی از « همگانی»ترین اسناد حقوق بشر است که با تأکید بر مهم

ی دانست. تنها هشت کشور که هر کدام با یک یا چند مادهاین حقوق را مردود می

که کشورهای امضاکننده، خود به آن اعالمیه مخالف بودند، رأی ممتنع دادند. با

درجات مختلف از ناقضاِن حقوق بشر بودند، اما در آن فضای پس از جنگ این اعالمیه 

 مند موجودیت یافت.العاده ارزشرا امضا کردند، و این سند فوق

بودن این حقوق را به زیر «جهانی»های مختلف بعدها برخی کشورها به بهانه

و یا شماری از  را طرح کردند« های آسیاییارزش»ز کشورها سؤال بردند. تعدادی ا

را پیش کشیدند. باورهای « های مذهبیارزش»کشورهای اکثراً مسلمان 



 

 
 

 حقوق بشر، هفتاد سال بعد یجهان یهیاعالم 45

به مد غالب روشنفکری بدل شد نیز در تضعیف  ۱۹۸0ی پسامدرنیستی که در دهه

 شمول حقوق بشری مؤثر افتاد.های جهانارزش

تر ی هر چه بیشاز گذشت هفت دهه، با سلطه جاست که اکنون پسبار اینتأسف

های نولیبرالیستی و انکار حقوق اساسی اکثریت عظیم، و با ظهور نیروهای سیاست

گاه تا این حد پایمال نشده هیچ« حقوق بشر»راست افراطی و پوپولیستی در جهان، 

 است.

 اکثر را المیهاع این مفاد تنهانه گونهچه  دهد کهی این هفت دهه نشان میتجربه

ستاویزی برای د به را آن امپریالیستی کشورهای بلکه نکردند رعایت عضو کشورهای

افروزان مداخالت خود بدل ساختند. اما حقوق بشر را باید از دستاویزی برای جنگ

ها رها کرد و آن را به دستورکاری های جهان سلطه و ابرشرکتامپریالیست، رسانه

تبدیل کرد که فراتر از حقوق مالکیت و انباشت و سود، آن  های اجتماعیبرای جنبش

شده های سرکوبها و هویترا به حقوق جمعی کارگران و فرودستان، زنان، اقلیت

دهند. از این روست که مفاهیم حقوق بشری نه محل اتکای امپریالیسم ارتقا می

تر و های مردمی برای ساخت جهانی بهی جنبشبشردوستانه بلکه پشتوانه

 تر خواهد شد.دموکراتیک

  
 1ی جهانی حقوق بشرمتن کامل اعالمیه

ناپذیر تمامی اعضای تصدیق کرامت ذاتی و حقوق برابر و سلب جا کهاز آن

 ی آزادی، عدالت و صلح در جهان است،ی بشری، شالودهخانواده

ه که ای انجامیداعتنایی و تحقیر حقوق بشر به اعمال وحشیانهبی جا کهاز آن

ها وجدان آدمی را معذب ساخته است، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی انسان

 واالترین برسند، نیاز و ترس از رهایی به و باشند برخوردار عقیده و آزادی بیان از

 است، شده اعالم هاانسان یهمه آرمان

است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شورش علیه بایسته  جا کهاز آن

 کرد، پشتیبانی بشر حقوق از حاکمیت قانون بیدادگری و ستمگری نباشد، باید از راه

 ها گسترش یابد،است روابط دوستانه بین ملتبایسته  جا کهاز آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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، این سازمان بار دیگر بر «منشور»در « ملل متحد»کشورهای عضو  جا کهاز آن

ها، در کرامت و ارزش نهادن به شخص انسان ترین حقوق انسانایمان خود به اساسی

اند و به ارتقای پیشرفت اجتماعی و در حقوق برابر زن و مرد تأکید کردهو 

 استانداردهای بهتر در فضای آزادتر مصمم هستند،

، خود را متعهد «سازمان ملل متحد»کشورهای عضو، در همیاری با  جا کهاز آن

های شمول و رعایت حقوق بشر و آزادیبه دستیابی به سطح باالتری از کرامت جهان

 اند،بنیادی آن کرده

ترین اهمیت برای ها از بیشدرک مشترک از این حقوق و آزادی جا کهاز آن

 تحقق کامل این تعهد برخوردار است،

ی جهانی حقوق اعالمیه»سازمان ملل متحد « مجمع عمومی»اکنون، بنابراین، هم

 کند.را اعالن می« بشر

و تمامی کشورها با این هدف  این اعالمیه معیار مشترک دستاورد تمامی مردم

ی اعضای جامعه، با به خاطر سپردن آن، در راه یادگیری است که تمامی افراد و همه

ها بکوشند و با معیارهایی گزاری این حقوق و آزادیو آموزش آن برای پیشبرد حرمت

المللی، تالش کنند تا بازشناسی مؤثر و نظارت جهانی بر مترقی، در سطح ملی و بین

ن را در میان مردمان تمامی کشورهای عضور و در میان مردمان قلمروهای زیر آ

 ها تأمین کنند.فرمان آن

 1ی ماده

شوند. آنان از تمامی افراد بشر از لحاظ حرمت و حقوق آزاد و برابر زاده می

ای برادرانه رفتار موهبت عقل و وجدان برخوردارند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه

 کنند.

 ۲ی ماده

ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشد، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، ی انسانهمه

زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، مایملک، 

های مطرح در این زادگاه یا هر جایگاهی که داشته باشند، از تمامی حقوق و آزادی
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ه بر این، بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت مندند. عالوبهره« اعالمیه»

که این سرزمین المللی کشور یا سرزمینی که فرد به آن تعلق دارد، فارغ از اینبین

مستقل، تحت قیمومیت، غیرخودمختار یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد، 

 ها هیچ تمایزی وجود ندارد.میان انسان

 ۳ی ماده

 زندگی، آزادی و امنیت فردی برخوردارند.همگان از حق 

 ۴ی ماده

کس نباید در بردگی یا بیگاری نگاه داشته شود و تجارت برده در تمامی هیچ

 اشکال آن باید ممنوع شود.

 ۵ی ماده

رحمانه، غیرانسانی یا کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار یا مجازات بیهیچ

 قرار بگیرد. تحقیرکننده

 ۶ی ماده

جا در برابر قانون به عنوان یک شخص انسانی از این حق برخوردار است تا همههر 

 به رسمیت شناخته شود.

 ۷ی ماده

طور اند تا بدون هیچ تبعیضی بههمه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن

است و « اعالمیه»برابر در پناه قانون باشند. در مقابل هرگونه تبعیض که ناقض این 

آمیزی که به چنین تبعیضاتی بینجامد، همگان محق برابر هر گونه عمل تحریکدر 

 حمایت برابرند.
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 ۸ی ماده

ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او در برابر نقض حقوق اولیه

کم محا طریق از دادرسی مراجع به مؤثر دسترسی به حق از اند، همگان ارزانی داشته

 خوردارند.صالح ملی برذی

 ۹ی ماده

 کس نباید تحت بازداشت، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.هیچ

 1۰ی ماده

طرف و مستقل همگان از دسترسی عادالنه به دادرسی عمومی توسط دادگاهی بی

برخوردارند، تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی 

 رسیدگی کند.

 11ی ماده

شود، تا زمان احراز و اثبات جرم در هر کس که به جرمی کیفری متهم می (۱)

ای علنی که در آن از تمامی حقوق وی در دفاع از خود برابر قانون در محکمه

 برخوردار باشد، از حق برائت برخوردار است.

توان به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق احدی را نمی (2)

المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، مجرم یا بین قوانین مملکتی

چه که در زمان وقوع جرم محسوب کرد. همچنین نباید مجازاتی شدیدتر از آن

 اعمال بود، بر فرد تحمیل کرد.قابل

 1۲ی ماده

کس نباید در حریم خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی هیچ

کس نیز نباید مورد تعرض قرار ت کرد، شرافت و آبروی هیچطور خودسرانه دخالبه

 .برخوردارند تهاجماتی و مداخالت چنین برابر در قانونی حمایت حق از گیرد. همگان 
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 1۳ی ماده

 جایی و سکونت درون مرزهای تمامی کشورها برخوردارند.همگان از حق جابه (۱)

، و بازگشت به کشور خویش همگان از حق ترک کشوری، ازجمله کشور خود (2)

 برخوردارند.

 1۴ی ماده

همگان در برابر پیگرد قضایی از حق پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در  (۱)

 دهنده برخوردارند.کشورهای پناه

در موردی که پیگرد قضایی منشأیی ذاتًا غیرسیاسی داشته باشد یا ناشی از  (2)

تواند مورد باشد، این حق می« ملل متحد»ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول 

 استناد قرار نگیرد.

 1۵ی ماده

 همگان از حق برخورداری از ملیت ]تابعیت[ برخوردارند. (۱)

توان خودسرانه از ملیت خویش محروم، یا حق تغییر تابعیت را احدی را نمی (2)

 از وی دریغ کرد.

 1۶ی ماده

هیچ گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، مردان و زنان در سن قانونی، بدون  (۱)

یا دین حق دارند که با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. همگان در زمان 

 ازدواج، در زمان زندگی مشترک و هنگام جدایی، از حقوق برابر برخوردارند.

 تواند تحقق یابد.ها، ازدواج نمیبدون آزادی و رضایت کامل زوج (2)

ده یک گروه طبیعی و بنیادی جامعه است و جامعه و حاکمیت موظف خانوا (3)

 به پشتیبانی از آن هستند.

 1۷ی ماده

 تنهایی و نیز به همراه دیگران حق مالکیت دارد.هرکس به (۱)
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 توان خودسرانه از مایملکش محروم کرد.کس را نمیهیچ (2)

 1۸ی ماده

ردارند؛ این حق شامل آزادی همگان از حق آزادی اندیشه، وجدان و دین برخو

تغییر مذهب یا باور وی و آزادی ابراز این مذهب و باور در آموزش، کاربست، نیایش و 

 طور عمومی یا خصوصی، است.تنهایی یا با دیگران، و بهگزاری، بهآیین

 1۹ی ماده

همگان از حق آزادی عقیده و بیان برخوردارند؛ این حق شامل آزادی باور بدون 

ها از وجو، دریافت و انتشار اطالعات و اندیشهی دیگران، و حق جستی از مداخلهنگران

 نظر از مرزها است.ها و صرفطریق تمامی رسانه

 ۲۰ی ماده

آمیز های مسالمتهمگان از حق آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن (۱)

 برخوردارند.

 کس را نباید مجبور به شرکت در انجمنی ساخت.هیچ (2)

 ۲1ی ماده

ی طور مستقیم یا به واسطههمگان از حق مشارکت در مدیریت کشورشان، به (۱)

 شان، برخوردارند.ی نمایندگانانتخاب آزادانه

 ( همگان از حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشورشان برخوردارند.2)

ید در انتخابات با ی مردم استوار باشد؛ این ارادهبنیاد اقتدار دولت باید بر اراده (3)

مدد حق رأی برابر و همگانی و آرای مخفیانه یا حقیقی و ادواری تبلور یابد که به

 گیری آزاد، خواهد بود.های رأیدیگر شیوه

 ۲۲ی ماده

ی عضوی از جامعه از حق تأمین اجتماعی برخوردار است و از راه مثابههرکس به

سازماندهی و منابع هر کشور، از  المللی و در انطباق باتالش ملی و همیاری بین
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ی ی حفظ کرامت و تکامل آزادانهحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که الزمه

 شخصیت خویش است، برخوردار است.

  
 ۲۳ی ماده

ی شغل خویش، شرایط کاری منصفانه همگان از حق اشتغال و انتخاب آزادانه (۱)

 ارند.و مطلوب کار و حمایت در برابر بیکاری برخورد

 همگان بدون هیچ تبعیضی از حق مزد برابر برای کار برابر برخوردارند. (2)

کند از حق دریافت مزد منصفانه و مطلوبی برخوردار است هر کس که کار می (3)

اش را برای بقایی در انطباق با حیثیت و کرامت انسانی که تأمین خود و خانواده

 هیدات حمایت اجتماعی برخوردار شود.تضمین کند و در صورت لزوم از دیگر تم

ی صنفی تشکیل دهند همگان حق دارند برای حفاظت از منافع خود اتحادیه (۴)

 ی صنفی بپیوندند.یا به اتحادیه

 ۲۴ی ماده

همگان از حق استراحت و فراغت، شامل محدودیت منطقی ساعات کار و 

 تعطیالت ادواری همراه با حقوق، برخوردارند.

 ۲۵ی ماده

همگان از حق برخورداری از سطح زندگی متناسب با تأمین سالمتی و رفاه  (۱)

شان برخوردارند، این امر شامل تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، و خود و خانواده

های های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین در زمانمراقبت

های تأمین معاش در انبیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالخوردگی و دیگر فقد

 ی آنان است، از حق تأمین اجتماعی برخوردارند.شرایطی که خارج از اراده

مندشوند. مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوصی بهره (2)

ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا همه

 ی اجتماعی یکسان برخوردار باشند.هابیایند، باید از حمایت
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 ۲۶ی ماده

کم در مراحل ابتدایی و همگان از حق آموزش برخوردارند. آموزش، دست (۱)

 نیز ایباید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه پایه، باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی

 شایستگی یبرمبنا و برابر شکلی به نیز عالی آموزش و باشد همگانی دسترس در باید

 .باشد همگان دسترس در فردی

ی شخصیت انسان و تقویت احترام به جانبهآموزش باید در راستای رشد همه (2)

های بنیادی باشد. آموزش باید به گسترش تفاهم، رواداری و حقوق بشر و آزادی

 سازمان»های های نژادی یا دینی و نیز به فعالیتها و گروهدوستی میان تمامی ملت

 در راه حفظ صلح یاری رساند.« ملل متحد

 شان از اولویت برخوردارند.پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش فرزندان (3)

  
 ۲۷ی ماده

همگان حق دارند آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش مشارکت کنند،  (۱)

 از هنرها لذت ببرند و در پیشرفت علمی و منافع آن سهیم شوند.

ز حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولید علمی، ادبی همگان ا (2)

 یا هنری خویش برخوردارند.

 ۲۸ی ماده

المللی برخوردارند که در آن حقوق و همگان از حق نظمی اجتماعی و بین

  تمامی تحقق یابد.به« اعالمیه»شده در این های طرحآزادی

 ۲۹ی ماده

شان میسر جانبهنها در آن رشد آزادانه و همهای که تهمگان در برابر جامعه (۱)

 اند.شوند، مسئولمی

هایی هرکس در اعمال آزادی و حقوق فردی خویش، تنها تابع محدودیت (2)

های است که قانون صرفاً با هدف امنیت در بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی
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ای همگانی در جامعه ی اخالق، نظم عمومی و رفاههای عادالنهدیگران و تأمین الزمه

 دموکراتیک، وضع کرده است.

ها و اصول ها نباید در هیچ موردی در مغایرت با هدفاین حقوق و آزادی (3)

 اعمال شود.« ملل متحد»

 ۳۰ی ماده

ای برداشت شود که برای هیچ حکومت، چیز نباید به گونههیچ« اعالمیه»در این 

ی به قصد از میان بردن حقوق و گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عمل

 جا باشد.شده در اینهای طرحآزادی

 

 

 نوشت:پی
ی حقوق بشر در پیوند زیر به فارسی ترجمه ی انگلیسی اعالمیه( متن حاضر از نسخه۱)

 شده است:

United Nations ,Universal Declaration of Human Rights,2015 

  

http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
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 اشاره

های مندیایرانیان در آغاز فرایند مدرنیزاسیون هنوز آگاهی دقیقی از توان

در آغاز قرن  ویلم فلوری خود نداشتند. براساس برآورد القوهاقتصادی بالفعل و ب

ی انقالب مشروطه جمعیت ایران حدود نه میلیون نفر بود که اکثریت بیستم و آستانه

درصد  18ها حدود دادند. جمعیت شهری در این سالآنان را روستاییان تشکیل می

فهان نیز جمعیتی با بیش داد و سه شهر تهران، تبریز و اصکل جمعیت را تشکیل می

 [1]هزار نفر داشتند. 100از 

خواهان های مشروطهی خواستهتشکیل نهادهای مدرن اداری در ایران در زمره

گیری تدریجی تدریج شاهد شکلی خورشیدی بهرو از اواخر قرن گذشتهبود و ازاین

ی سجل ارهاد»ای تحت عنوان خورشیدی اداره 1297این نهادها بودیم. در سال 

نیز نخستین  1297در وزارت داخله به وجود آمد در شانزدهم آذرماه « احوال

 [2]ی ایرانی در این اداره صادر شد.شناسنامه

هجری  1304ماده در خرداد سال  35نخستین قانون ثبت احوال مشتمل بر 

ی شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر شد کلیه

اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از 

هجری شمسی، قانون جدید  1307تصویب اولین قانون ثبت احوال، یعنی در سال 

ی ماده به تصویب رسید. براساس این قانون وظیفه 16ثبت احوال مشتمل بر 

ال محول شد، به همین جهت نام ی سجل احوآوری آمارهای مختلف نیز به ادارهجمع

 تغییر یافت.« ی احصائیه و سجل احوالاداره»این اداره نیز به 

عالی آمار تشکیل شد ها، شورای، به منظور هماهنگی بین وزارتخانه1314در سال 

، اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی 1318و در خردادماه سال 

، سرشماری جمعیت از دهم اسفندماه همان سال در وقت رسید. در اجرای این قانون

تدریج به اجرا درآمد. شهر کشور به 32در  1320و  1319های شهر تهران و در سال

کاشان اولین و گنبدکاووس آخرین شهرهایی بودند که سرشماری شدند، هرچند به 

 [3])اشغال نظامی ایران( معوق ماند. 1320علت وقایع شهریور 

https://pecritique.com/2018/10/28/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c/#_ftn1
https://pecritique.com/2018/10/28/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c/#_ftn2
https://pecritique.com/2018/10/28/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c/#_ftn3
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 1306اردیبهشت  14ی مورخ ر قانون تأسیس بانك ملی ایران در جلسهتاما پیش

این بانك رسماً کار خود را در  1307به تصویب مجلس رسید و در بیستم شهریور 

ی اقتصادی کشور به ، نخستین مجله1313تهران آغاز کرد. شش سال بعد، در سال 

ی، اقتصادی و مالی در ایران ی آمارهمت بانك ملی ایران انتشار یافت که اولین نشریه

فروشی و تحلیل وقایع اقتصادی را تهیه ها، شاخص عمدهبود که شاخص قیمت

ی کرد. این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر آلمانی اولین رئیس ادارهمی

 [4]های اقتصادی و احصائیه بانك منتشر شد.بررسی

مارگیری است که بانك ملی خوانید سرنوشت انتشار نتایج نخستین آچه میآن

انجام داده بود. بخشی از این روایت به نقل از  1316-1315های ایران در سال

ی جنگ جهانی ی اقتصاد ایران در آستانهآمارنامه»ی ناصر پاکدامن بر کتاب مقدمه

( و بخش دیگر حاصل مکاتبه 1355ی اقتصاد دانشگاه تهران، )تهران، دانشکده« دوم

یکی از دالیل ناتمام ماندن کار تدوین این »تأمل آن که ی قابلت. نکتهبا ایشان اس

وجو کرد: آمارنامه را شاید بتوان در همین اطالعات مربوط به جمعیت کشور جست

رضاخان توقع داشت کل جمعیت ایران بر جمعیت ترکیه فزونی داشته باشد و از 

انك ملی ایران نیز هراسیدند و همین رو با دیدن این ارقام به خشم آمد و مسئوالن ب

 «اطالعات مربوط به جمعیت را محرمانه قلمداد کردند!

های های دانشکدهگفتنی است که با کمال تعجب و تأسف در میان انواع کتابخانه

وجو کردیم، امروز های سایر دانشگاها، تا جایی که جستدانشگاه تهران و کتابخانه

 ی ملی ایران موجود است.ن اسناد کتابخانهفقط یك نسخه از این کتاب در مخز

 )نقد اقتصاد سیاسی(

  
 توضیح ناصر پاکدامن

 «ی جنگ جهانی دومی اقتصاد ایران در آستانهآمارنامه»ی درباره
 ...«آمارنامه اقتصاد ایران»ی جلد نخست «مقدمه»هایی از طور که در بخشهمان

 هایسال در ایران ملی بانك گیریآمار نتایج که بود قرار است، شده ذکر( 5. ص)

 شامل اول جلد: شود منتشر جلد دو در جدید یارائه و استخراج این در 17-1316

ول در ا جلد. آمارگیری یحوزه هر جداول شامل دوم جلد و کشوری سراسر جداول
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انتشار یافت و انتشار جلد دوم ]آمارنامه[ با انقالب ایران همزمان شد. پس، از  1355

ی نصیب ماند. هرچه از جلد اول مانده بود هم همراه همهت تکثیر و توزیع بیموهب

چه از دیگر عناوین این مجموعه در انبار انتشارات دانشکده ]اقتصاد، دانشگاه آن

 تهران[ بود به قهر و غضب گرفتار آمد تا جهان از لوث وجود شان پاک و پاکیزه گردد!

هرگز مرا رها « آمارنامه»و تجدید چاپ این ی چاپ ها، اندیشهدر این همه سال

ی قد، و نه همیشه کامل، از اقتصاد و جامعهنکرده است چرا که تصویری یگانه و تمام

اند و های خودمان هم که چراغ سبز دادهدهد. ازقدیمایران آن زمان به دست می

ی منزل نیست البته که این ارقام و اعداد هم وح« کاچی بهتر از هیچی!»اند که گفته

ها، همچون استفاده و استناد به هر عدد و های از آن دوردستو استفاده ازین مانده

بایست با نقد و ارزیابی انتقادی همراه باشد. در هرحال اکنون و پس رقم و سندی، می

از یکی دو کوشش ناموفق، امیدوارم که به همت و یاری یکی از ناشران روشندل و 

 «!چنین باد»ی طبع آراسته گردد. کههم به حلیه« امهآمارن»بین ، روشن

ی این آمارگیری بانك الدین عقیلی دربارهوگویی که با استاد جاللدر آن گفت

ها چنان همه کوششملی ایران و سرنوشت آن داشتیم که از چه رو حاصل این

تر ه کمسرنوشتی پیدا کرد، پاسخ چنین بود که تقصیر از رقم کل جمعیت ایران بود ک

ی مملکتی در انتظارش بودند! کشور ما چطور ممکن از آن رقمی بود که مقامات عالیه

ی غربی تر از جمعیت همسایهبود که جسارت را به آن حد برساند که جمعیتی کم

 !خود داشته باشد؟ پس اشتباهی در کار است

ئیان، که در اکنون در کتاب خاطرات یکی از بلندپایگان آن دوران، عباسقلی گلشا

، درمقام معاونت وزارت 1318زمان انجام سرشماری جمعیت تهران در دهم اسفند 

 سال در هم دیگری هایقانون …»یابیم: ای به مورد مشابهی را میدارایی بود، اشاره

 دوران در و 1318 خرداد در مصوب] ها قانون سرشماریشت که یکی از آنگذ 1318

 واقعی جمعیت و شد سرشماری تهران در بالفاصله که بود [جم محمود وزیرینخست

 یك بعد. شد واقع مؤاخذه مورد کشور وزارت که بود نفر هزار 300 حدود در

باسقلی گلشائیان، ع) «نفر کسری و[ هزار] پانصد حدود در کردند درست سرشماری

ص.  ،1377های زندگی یا خاطرات من، جلد اول، تهران، اینشتین، ها و اندیشهگذشته
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 آن من کهاین عجایب از (. ارزش و اعتبار این سخن گلشائیان هیچ معلوم نیست!364

 روز آن در که بود چنین فرمان که چرا آورممی یاد به خوب را سرشماری روز

خانه به بیرون بگذارد و همه باید در منزل در انتظار مأموران  از قدم نباید کسهیچ

ای برای ما پر ها بیایند و پرسشنامهبودیم تا آن سرشماری بمانند. که ما هم مانده

ی خود را انجام دادند و بعد هم اعالم ها آمدند و وظیفهکنند تا سرشماری شویم. آن

یعنی در شهری زندگی می کنیم با  نفریم. 584ر087ها نشینکردند که ما تهران

ن هم هست! یعنی میلیون جمعیت .حاال این روایت دفتر خاطرات گلشائیابیش از نیم

اند؟ در اجرای های آن زمان را دویست هزارنفری بیشتر احصا کردهنشینکه ما، تهران

حوزه انجام گرفت و  32، در مجموع سرشماری در 1320آن قانون، و تا سوم شهریور 

ها )جمعیت و توزیع آن برحسب جنس ، وضع زناشویی، نتایج اجمالی این سرشماری

غل و گروه عمده شغلی( در همان زمان انتشار یافت. بنابرین دین،سواد، فعالیت وش

شد و تغییر در نتایج سرشماری تهران تنها با تغییر رقم کل جمعیت شهر ممکن نمی

داشت! و ای از ارقام و اعداد الزم میتری را در سلسلههای ریزتر و دقیقکاریدست

ی کارها به استخراج، همه یالبته فراموش هم نکنیم که آن زمان، هنوز در مرحله

 های آماری واگذار نشده بود!ی ماشینعهده

فایده نباشد که بیفزاییم که در همان روز، وزارت کشور اعالم کرد که شاید بی

روزشمار تاریخ »نفر است )به نقل از عاقلی، باقر،  18ر338ر867جمعیت کل ایران 

(. 226، ص. 1369گفتار، ج. اول، تهران، نشر « ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی،

 17برآورد کرد و  14ر874ر400سالی پیش، آمار گیری بانك ملی ایران این رقم را 

نخستین سرشماری نفوس و مسکن ایران انجام  1335سال بعد هم که در آبان 

نفر شمارش کردند. مأخذ و مبنای آن رقم  18ر895ر704گردید جمعیت ایران را 

کدام است؟ بر اساس دفاتر ثبت احوال و آمار تعداد  1318میلیونی سال  3/18

 های صادر شده؟شناسنامه

 از پس روز پنج که باشد افتاده روزها آن در مهمی اتفاق بایستیمی در هر حال

زدهم اسفند ماه،، علی اصغر حکمت ، وزیر کشور که پان در تهران، سرشماری

شود! می« مستعفی»اوست،  یی وزارتخانهمسئولیت اجرای سرشماری بر عهده

، در دهم «شدهمستعفی»که چند هفته نگذشته است که وزیر انگیزتر آنشگفت
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شود! میان این رفت و برگشت ، مجددًا به وزارت کشور منصوب می1319اردیبهشت 

و سرشماری جمعیت تهران ارتباطی وجود دارد؟ چه بسا علی اصغر حکمت هم در 

 …ی و عواقب و تبعات آن به خاموشی نگذشته باشد؟کتاب خاطرات خود از سرشمار

 .نیست نگارنده این دسترس در اکنون هم کتاب، آن حال هر در

 …پس سخن کوتاه باید

 ن. پ.

 1397پنجم آبان 
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 ی اقتصاد ایران درآمارنامه» ی ناصر پاکدامن بر جلد نخست هایی از مقدمهبخش

  «جنگ جهانی دوم یآستانه
حاصل استخراج نتایج یك « ی اقتصاد ایران در آغاز جنگ جهانی دومآمارنامه»

های پیش از جنگ جهانی دوم توسط بانك ملی ایران آمارگیری است که در سال

انجام گرفته است. استخراج نتایج این آمارگیری در همان زمان آغاز شده است و 

دیده است. در آغاز این ی بزرگ تنظیم گرصفحه 147براساس آن جداولی در 

بخش به شرح زیر  18مجموعه، فهرست مندرجاتی نیز وجود دارد که جداول را به 

بندی کرده است: تقسیمات کشور و جمعیت و طرز ترکیب آن، نام شهرها و تقسیم

وهوا، ها، اطالعات گوناگون )آبهای آنجمعیت، تجار و سرمایه 4000قصبات بیش از 

های ها، قیمت اراضی ووو(، پست و تلگراف و تلفن، سطح زمینابنیه، نام خیابان

برداری زراعت، محصوالت مزروعی، آبیاری، استعداد فالحتی و آبیاری، آفات، طرز بهره

های ماشینی، ها و محصوالت، معادن، کارخانهآید، جنگلمختلفه که به دست می

ترین چند قلم از مهمهای غیرماشینی عمده، قالی، سایر صنایع دستی و کارخانه

 شود.ها در حوزه یافت میمحصوالت، محصوالتی که بهترین آن

[…] 

 در که دسته آن …جداول این مجموعه ]آماری[ اطالعات گوناگونی را در بر دارد

 صورتبه نیز جااین در شودمی عرضه سراسری جداول صورتبه هاآمارنامه یهمه

 را است که محتوای جلد اول این آمارنامه لجداو این. گردید عرضه سراسری جداول

 طرق بهداشت، فرهنگ،. جمعیت: بخش 6 بر منقسم جدول 123: دهدمی تشکیل

 ماهیگیری، داری،دام کشاورزی،. هاشهرداری دولتی، هایشرکت تجار، ارتباطی،

 در را مختلف شهرهای به مربوط اطالعات آمارنامه دوم جلد .صنایع. معدن استخراج

شود و در زیر هشت عنوان کلی شهر مربوط می 80گذارد . این اطالعات به می اختیار

بندی شده است: تقسیمات کشوری و جمعیت. موقعیت طبیعی و اوضاع اقلیمی. طبقه

تجهیزات و بافت شهری. بناهای تاریخی. سازمان و تشکیالت دولتی. بهداشت. 

تاد شهر نوعی شناسنامه هش از كهری مورد در ترتیب این به. …کشاورزی. معادن

ی تحول شهر و چگونگی تجهیزات شهری و تدوین گردیده است که مرحله

 دهد.دهی آن را نشان میسازمان
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[…] 

ی دیگر وجود دارد که مطالب آن در فهرست صفحه 26ی این جداول، در دنباله

شود یهای صنعتی مربوط ممندرجات منعکس نیست و این جداول همگی به فعالیت

گذارد: و اطالعات و ارقامی را در این زمینه در تحت عناوین زیر در اختیار می

سازی و های چرمکنی کشور، کارخانهپاکهای پنبههای قند کشور، کارخانهکارخانه

های برق کشور، بافی کشور، کارخانههای جورابسازی کشور، کارخانهکبریت

های چاپ و ندم و جو در کشور، کارخانهکوبی و آسیاهای گهای برنجکارخانه

کشی در های نجاری و ارههای نوشابه، کارخانههای متفرقه، کارخانهها، کارخانهمطبعه

های ی کارخانهضمیمهگیری در کشور )بهسازی و روغنهای صابونکشور، کارخانه

 عطرسازی(.

[…] 

آوری یخ و روش جمعی تاری جداول، متأسفانه هیچ توضیحی دربارهاین مجموعه

نحوی ی موارد بههمراه ندارد و عالوه بر این، تنظیم جداول در همهارقام و آمار را به

کنندگان میسر ی سریع از اطالعات گردآوری شده را بر مراجعهنیست که استفاده

 گرداند و از همین رو به استخراج و تنظیم مجدد این جداول تصمیم گرفته شد.

آوری این اطالعات صورت گرفت که برای تعیین زمان جمع وجوهاییدر پرس

الدین عقیلی دانسته شد که این جداول به مسئولیت و همت استاد محترم آقای جالل

 تدوین گردیده است.

دهی و استخراج ی سازمانی زمان انجام، چگونگی و نحوهجا دربارهچه در اینآن

که آقای عقیلی با کمال عالقه و  آوریم حاصل اطالعاتی استاین آمارگیری می

 خوشرویی در اختیار این نگارنده گذاشتند.

های سال یکی از تنها مراکز سال [5]های اقتصادی بانك ملی ایرانی بررسیاداره

مطالعات اقتصادی ایران بود. در آغاز کار، ریاست این اداره را دکتر لوتس گیلهامر 

(Lutz Gielhammerبرعهده داشت. و ) ی آلمانی بود و متخصص در حقوق و

ریزی بانك ملی ایران به ی آن کارشناسان آلمانی بود که برای پایهاقتصاد و ازجمله

های استخدام دولت ایران درآمده بودند. دکتر گیلهامر که انجام بسیاری از آمارگیری

https://pecritique.com/2018/10/28/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c/#_ftn5
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ی زندگی( مرهون ی شاخص هزینهآن زمان بانك ملی ایران )و ازجمله محاسبه

ی اقتصاد آوری اطالعات و آمار دربارهوشش اوست با توجه به ضرورت و فوریت جمعک

ی چهل کند. این پرسشنامهی جامعی به زبان فرانسه تدوین میکشور، پرسشنامه

سراسر های بانك به کنند و برای شعب و نمایندگیای را به فارسی ترجمه میصفحه

ی ی حوزهآوری اطالعات دربارهکه با جمعخواهند ها میفرستند و از آنکشور می

 ها را تکمیل کنند و به مرکز بازپس بفرستند.شعبه یا نمایندگی خود، پرسشنامه

آیند و از همان به استخدام بانك درمی 1315آقای عقیلی که در اواخر اسفندماه 

 پرسشنامه وجود 72گردند. در مجموع ها مینامهآغاز مأمور استخراج این پرسش

پردازد. امر استخراج نتایج، با دقت و ها میداشته است که ایشان به استخراج آن

 شود.وسواس دنبال می

[…] 

های ها و تنظیم جداول در سالبه این ترتیب، استخراج و تکمیل پرسشنامه

، محمدعلی فرزین به مدیریت کل 1318ماه گردد. در آباندنبال می 1317و  1316

ای ندارد و این که چند شود. او به این آمارگیری عالقهصوب میبانك ملی ایران من

ی میزان محصول گندم و یا اند تا تلگرافی از فالن شعبه دربارهتومانی هزینه کرده

شود. تنظیم و تکمیل نتایج آمارگیری ها پرسشی کنند هم ناخرسند میتعداد دبستان

ه دست آمده مورد استناد و استفاده جا نتایج بجا و آنماند هرچند که اینمتوقف می

 گیرد.قرار می

[…] 

آوری شده های بانك ملی ایران جمعها و نمایندگیی شعبهوسیلهاین آمارها به

عموماً »گردیده است و های بانك در شهرهای مهم کشور تأسیس میاست. شعبه

د. اما انبوده« تحت نظر مستقیم مرکز انجام وظیفه کرده و از یکدیگر مستقل

اند. هر نبوده« ی مرکزی بانك مربوطتابع شعب بوده و مستقیماً با اداره»ها نمایندگی

ی شعبه نمایندگی و یا شعبه عالوه بر آمار مربوط به محل خود، آمار مربوط به حوزه

 کرده است.آوری مییا نماندگی خود را جمع

پذیر نبود اطالعات امکان ی موارد تعیین تاریخ دقیق گردآوریجا که در همهاز آن

عنوان آمار و با توجه به این که در مواردی بانك ملی ایران خود آمار این مجموعه را به
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انتشار داده بود منطقی است بپذیریم که این آمارنامه از وضع اقتصاد  1317سال 

همین دهد. بهیعنی در آغاز جنگ جهانی دوم خبر می 1316-17های ایران در سال

-1317های آوری اطالعات را به سالی جداول تاریخ جمعبت بود که در همهمناس

 ایم.منسوب دانسته 1316

، جمعیت محلی است که بانك ملی ایران «جمعیت محل»(، غرض از 1در جدول )

ی ، جمعیت حوزه«جمعیت حوزه»در آن شعبه یا نمایندگی داشته است و غرض از 

 ی ایران است.های بانك ملها یا نمایندگیشعبه

[…] 

 کند.( داللت بر نداشتن اطالعات می-عالمت تیره )

  
ی جمعیت ایران و طرز ترکیب آن در نواحی این آمارنامه اطالعاتی را درباره

جا که اطالع داریم این نخستین باری است که چنین دهد. تا آنمختلف به دست می

بر اساس این ارقام است که  آوری شده است.ی جمعیت ایران جمعاطالعاتی درباره

شود که در آن جدول باال برای کل ایران تنظیم گردیده است. بدین ترتیب، دیده می

درصد  7.1میلیون نفر بوده است و جمعیت متحرک  14.9زمان جمعیت ایران قریب 

اند )جمعیت شهرنشین دادهدرصد کل جمعیت را تشکیل می 92.9و جمعیت ساکن 

 (.%75.2تانشین و جمعبت روس 17.7%

یکی از دالیل ناتمام ماندن کار تدوین این آمارنامه را شاید بتوان در همین 

وجو کرد: رضاخان توقع داشت کل جمعیت اطالعات مربوط به جمعیت کشور جست

ایران بر جمعیت ترکیه فزونی داشته باشد و از همین رو با دیدن این ارقام به خشم 

ن نیز هراسیدند و اطالعات مربوط به جمعیت را آمد و مسئوالن بانك ملی ایرا

 محرمانه قلمداد کردند!

ی اعضای خانوارهای هر گروه نیز هست( نکات ارقام این جدول )که در برگیرنده

 کند:ی بافت شغلی جمعیت ایران روشن میجالبی را درباره
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هرها( از ها )شاند و این نسبت در محل حوزهخانوارها بیکار بوده %2.6بیش از 

اند و دادهجمعیت را تشکیل می %58کرده است. کشاورزان حدود تجاوز می 3.5%

وکار در رسیده است. تجارت و کسبمی %67ها )روستاها( به نسبت ایشان در حوزه

داران در جمعیت( و نسبت تاجران و دکان %30شهرها متمرکز بوده است )حدود 

کل جمعیت  %6ده است. صنعتگران قریب رسیجمعیت می %6زحمت به روستاها به

 %16.69 0ها باند. این نسبت در میان جمعیت محل حوزهکشور را تشکیل داده

 رسیده است.می

فروش و کسبه و اگر مستخدمین دولت، صاحبان مشاغل آزاد، تجار عمده

رسیم که ی اصلی بخش خدمات بدانیم به این نتیجه میدهندهداران را تشکیلدکان

داده است. در این درصد جمعیت نواحی شهری را تشکیل می 53.29بخش  این
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از جمعیت را دربر  %16.69و  %14.86ترتیب نواحی بخش کشاورزی و صنعت به

 گرفته است.می

های خدمات و صنعت اهمیت چندانی نداشته است ها، بخشدر جمعیت حوزه

ری بوده است که ممر ( و این بخش کشاورزی و دامدا%3.5و  %13.59ترتیب )به

(. در کل %75.64داده است )معاش و فعالیت اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل می

پنجم داری بیش از سهپنجم، بخش کشاورزی و دامایران، بخش خدمات حدد یك

گرفته است. اقتصاد درصد جمعیت را دربرمی 6( و بخش صنعت حدود 64.86%)

داری هرچند مجموع متکی بر کشاورزی و دامایران، اقتصادی بوده است همچنان در 

آفرینی در این پروری و واسطهی بخش خدمات، از روند داللکه در شهرها، توسعه

هایی است که دهد. و این همه برخی از خصلتی روشنی به دست میاقتصاد نشانه

ع اقتصاد ای از نوداری را در اقتصادهای وابستهاین مرحله از نفوذ و رشد روابط سرمایه

 کند.ایران مشخص می

 
 

 هانوشتپی
پور، دانشگاه علوم ی ایرج نبیویلم فلور، سالمت مردم ایران در دوران قاجار، ترجمه [1]

 5تا، ص. پزشکی، بی

 ی ثبت احوال، به نشانی:سایت ادارهثبت احوال از گذشته تا امروز، وب [2]
 59.aspx-https://www.sabteahval.ir/tab 

 (1397مهرماه  20)تاریخ بازدید: 

 1395، دهم شهریور ی سرشماری نفوس در ایرانسابقهمرکز آمار ایران،  [3]

سایت بانك ملی ایران به ، وب«ی تأسیس بانك ملی ایرانتاریخچه»به نقل از:  [4]

 نشانی:
http://bmi.ir/fa/bmihistory.aspx?smnuid=10 

 (1397مهر  20)تاربخ بازدید: 

 ملی بانك تهران،) «1337 – 1307ی بانك ملی ایران، ی سی سالهتاریخچه»در  [5]

 1314 سال در»: خوانیممی چنین اداره این تشکیل یدرباره.( ص40+320 ،1337 ایران،

 ایدائره 1314 سال تا»(. 122. ص) «شد تأسیس احصائیه و اقتصادی مطالعات نام به ایاداره

https://pecritique.com/2018/10/28/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c/#_ftnref1
https://pecritique.com/2018/10/28/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c/#_ftnref2
https://www.sabteahval.ir/tab-59.aspx
https://pecritique.com/2018/10/28/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c/#_ftnref3
https://pecritique.com/2018/10/28/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c/#_ftnref4
http://bmi.ir/fa/bmihistory.aspx?smnuid=10
http://bmi.ir/fa/bmihistory.aspx?smnuid=10
https://pecritique.com/2018/10/28/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c/#_ftnref5
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ی کار بانك و نیازمندی مدیران سعهتو با لیکن داشت وجود ایران ملی بانك در احصائیه نام به

ن و تحول آن، سازمان مزبور این مؤسسه به اطالع دقیق از وضع اقتصادی و مالی کشور و جها

های ی آمار و بررسیکافی و قادر به انجام وظایف سنگین خود نبود. لذا از این تاریخ اداره

اقتصادی و مالی، به ریاست دکتر لوتس گیلهامر یکی از متخصصین آلمانی که منشاء خدمات 

هده داشت، به وجود آمد. عی کرمانشاه را بهصادقانه و مفیدی به بانك بود و قبالً ریاست شعبه

 و تهیه مسئولیت …ی مزبور از بدو تأسیس آمار گوناگونی از ایران و جهان گرد آورداداره

 وظایف از …ر یافتهانتشا مرتباً تاکنون 1313 سال از که ایران ملی بانك یمجله تنظیم

 شاخص یتهیه …اداره این سودمند اقدامات از دیگر یکی. باشدمی هابررسی یاداره

 از و شد آغاز 1315 مردادماه در فروشی،عمده قیمت شاخص یتهیه با کار، این. هاستقیمت

 (129. ص) «گردیده منتشر و تنظیم نیز زندگی یهزینه شاخص 1316 ماه اردیبهشت

 

 



 

 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 یهااستیس یبرالیچرا بر وجه نول

 م؟یکنیم دیتأک رانیدر ا یاقتصاد

 
 صداقت زیپرو

 



 پرویز صداقت 68 

های نولیبرالی از قبیل تعدیل ساختاری، واگذاری ی اخیر ایدهطی سه دهه 

ها، گذاریها و مقرراتزداییهای اقتصادی به بخش خصوصی، انواع مقرراتفعالیت

های اقتصادی نظام جمهوری ها و سیاستبند برنامهها و جز آن ترجیعسازیآزاد

اسالمی بوده است. در عین حال اما در عمل شاهد تکوین و گسترش و فربه شدن 

ایم که طی همین دوره دایم بر قدرت تر یک بخش بزرگ فرادولتی بودههرچه بیش

ای دوگانه ضعیتی با چهرهاش افزوده شده است. پیداست شاهد واقتصادی ـ سیاسی

ی هستیم: اقتصادی با بسیاری از مختصات نولیبرالی اما تاحدود زیادی در زیرسلطه

 اقتدار انحصارات بزرگ فرادولتی، خصوصی و دولتی.

های اقتصادی جمهوری اسالمی از از همین رو، اطالق نسبت نولیبرالیسم به برنامه

و  اقتصادددانان اصلی جریان عموما   .است بوده اختالف محل تاکنون  1368سال 

ی تعدیل ساختاری با اشاره به فرادستی نهادهای فرادولتی و طرفداران برنامه

کنند. و با های اجراشده را انکار میدولتی در اقتصاد ایران خصلت نولیبرالی برنامهشبه

دولتی،  هایهای بنگاهای از فعالیتی تصویر اقتصاد امروز ایران که آمیزهارائه

توان چنین اقتصادی را نولیبرالی دانست. اند نمیدولتی و خصوصی است مدعیشبه

ی نولیبرالی بر ابتکار و اند در نظریهی اصلی نولیبرالیسم مدعیآنان با تکرار خطابه

شود، ، حقوق مالکیت خصوصی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد تأکید می«فردی»آزادی 

شود بسیار ایران چنین مواردی اگر نگوییم به هیچ گرفته می در حالی که در اقتصاد

رنگ است. در مقابل، بخش بزرگی از اقتصاددانان و روشنفکران چپ بر وجوه کم

 پررنگ نولیبرالیسم اقتصادی در ایران تأکید دارند.

پرسش این است که کدام وجوه اقتصاد ایران نولیبرالی است و چرا بر این وجوه 

 ؟تأکید داریم

های سیاسی و اقتصادی یعنی پایان جنگ و پایان یک دهه بحران 1368در سال 

در دستورکار دولت قرار « سازندگی»که در نظام سیاسی مستقر با آن مواجه بودیم 

وضوح روشن کردن موتور انباشت سرمایه بود. انباشت گرفت. منظور از سازندگی به

، و «منضبط»ی کارگری ضعیف و بقهی مستمر و سودآور از سویی مستلزم طسرمایه

دار جدید بود و این هر دو نیز در گروِ تکوین ی سرمایهاز سوی دیگر مستلزم طبقه

 .کند تسهیل را سرمایه انباشت که ایدئولوژیکی و نهادی بستر 
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دار ی سرمایهبگیران و نیز ایجاد و تقویت طبقهساختن مزدوحقوقاز این رو، مطیع

دار ی سرمایهی اصلی طبقههای وقت قرار گرفت. هستهدولت جدید در دستورکار

به نظام « وفاداری»مدد رانت نوخاسته را در ایران معاصر آنانی تشکیل دادند که به

های ناشی از حضور در مشاغل ارشد مدیریتی از فرصت« بوروکراتیک»حاکم و رانت 

مند شدند. همین ی بهرههای عمومویژه تصاحب داراییاندوزی و بهی ثروتگسترده

هایی در پیوند با بخش دولتی و نیز نهادهای فرادولتی تدریج شرکتها بهافراد و گروه

های ها و فعالیتطور خاص از مزایای ناشی از واگذاری بنگاهتشکیل دادند و به

های دولتی و فرادولتی اقتصادی به بخش خصوصی و نیز قراردادهای سودآور بخش

دار جدید )خصوصی، ی سرمایهدند. ابزار مهمی که برای تشکیل طبقهمند شبهره

ای مورد شکل گستردهسازی آن بهدولتی، فرادولتی یا اشکال متعدد چندرگه( و فربه

های عمومی بوده مالکیت در ارتباط با داراییهای سلباستفاده قرار گرفت انواع روش

های بزرگ قوقی( عمدتا  در مجموعهی بعد این اشخاص )حقیقی / حاست. در دو دهه

های خصوصی استقرار های متعدد اقتصادی و با محوریت بانکبا فعالیت در رشته

 یافتند.

رو سازی نیروی کار و ازاینسازی و ارزاندر سوی دیگر ماجرا، یعنی کاالیی

ی نخست انقالب، با حذف سازی نیروهای کار، پیشاپیش، یعنی در دههمطیع

یافته از مزدبگیران سلب شده بود. مستقل کارگری، امکان مقاومت سازمانهای تشکل

شد و روابط مزدی به شکلی ضمن آن که بر شمار نیروهای مزدبگیر افزوده می

 1368طور مشخص از شد، بهگسترده در مناسبات حاکم بر نیروهای کار حاکم می

ظم نهادی موجود برای تالش شده بود که آن دسته از حقوقی که در قانون کار و ن

 انباشت  بینی شده و عمال  در اختیارشان بود سلب شود تا بدین ترتیبکارگران پیش

 مجموعه. شود سودآورتر منعطف و منضبط قیمت،ارزان کار نیروی به اتکا با سرمایه

 تربیش هرچه محدودسازی شامل شد اجرا چارچوب این در که هاییبرنامه

رمستقیم از طریق غی که کاری نیروهای شمار افزایش کار، دایمی قراردادهای

کاری تأمین نیروی انسانی به استخدام واحدهای اقتصادی درآمدند، های پیمانشرکت

 های وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون و مقررات کار بود.و خروج بخش
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ان، ی نولیبرالی دیگر شاهد تحکیم موقعیت فرادستبنابراین مانند هر برنامه

مالکیت برای کسب های سلبتضعیف موقعیت فرودستان و نیز استفاده از انواع روش

 ایم.سودهای هنگفت بوده

ای اگر از منظر طبقات اجتماعی به اقتصاد ایران بنگریم و نولیبرالیسم را پروژه

های طبقاتی بدانیم که به حقوق کارگران و نیز عموم مردم نسبت به مشاعات و دارایی

برد. تردیدی نیست که تا جایی که به ی فرادست حمله میی به نفع طبقهعموم

بگیران و کارفرمایان دولتی و خصوصی و مناسبات میان بخش اعظم مزدوحقوق

ایم. چنین است ی نولیبرالی گسترده و حادی بودهگردد شاهد برنامهدولتی بازمیشبه

سازی اشت سرمایه و کاالییی طبیعت و منابع مشاع طبیعی با فرایند انبرابطه

 زیست صورت پذیرفت.های محیطی ظرفیتای که در زمینهگسترده

های اقتصادی ایران کماکان بر البته در این میان منتقدان نولیبرالی بودن برنامه

به نهادهای بازار، مالکیت خصوصی، و جز آن اشاره دارند که « حاکمیت»اعتنایی بی

افذ است. به عبارت دیگر، منتقدان نولیبرالی دانستن رسد انتقادی نبه نظر می

های توانند به بسیاری از وجوه مناسبات میان بخشهای اقتصادی ایران میبرنامه

ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حاکم اشاره کنند که در آن ردپاهای مختلف طبقه

م در این خصوص یابیم و گواه مهشود نمیچه نولیبرالیسم نامیده میپررنگی از آن

 گو است.فزونی مجموعه نهادهای فرادولتی غیرپاسخقدرت روبه

شدن و مزدبگیر شدن ی کاالییبه عبارت دیگر حاصل نولیبرالیسم عالوه بر توسعه

دار خصوصی است و ی سرمایهیابی روزافزون طبقهگیری و یا قدرتنیروهای کار، شکل

های خصوصی، در این مورد اخیر در اقتصاد ایران شاهد تصویری پراعوجاج از بخش

 دولتی و فرادولتی هستیم.

توسط نهادهای  1970ی یک دستورکار اقتصادی است که از دهه نولیبرالیسم

داری المللی پول و خزانهالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینبزرگ مالی بین

گذاری از ی سود سرمایهامریکا دنبال شد. در این دستورکار برای افزایش حاشیه

از سوی دیگر با  شده کاهش یابد وسویی تالش شد سهم نیروی کار از ارزش خلق

تر هایی که پیشهای سودآور جدید در بخشگسترش سپهرهای کاالیی، فعالیت

کردند، تعریف شد. یعنی مجموعه اقداماتی ی خدمت مینهادهای دولتی یا سنتی ارائه
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های داری پیشرفته و سیاستهای دولت رفاه در کشورهای سرمایهدر مقابل سیاست

 توسعه بود.درحالگرایانه در کشورهای توسعه

- کار گسترش سازی،خصوصی زدایی،مقررات –های اصلی رژیم نولیبرال ویژگی

 در و بود بهادار اوراق بر متکی مالی تأمین و مالی بخش یتوسعه کار، نیروهای موقت

گذاری تالش شد ایهسرم رونق برای. شد دنبال مشابهی روند 1368 از نیز ایران

شده کاهش یابد )ثبات نسبی های اقتصادی خلقارزش نخست سهم نیروی کار از

های جدید کاالیی تعریف شود )آموزش، بهداشت، تهاجم دستمزدهای حقیقی(، حوزه

های به منابع طبیعی(، بازارهای مالی گسترش یابد، )رشد مؤسسات اعتباری و بانک

د )تغییر تری بر طبقات مردم تحمیل شی بورس(، بار مالیاتی بیشخصوصی و توسعه

های تصاعدی به نرخ یکنواخت و اجرای قانون ها از نرخنرخ مالیات بر سود شرکت

ای واگذار شود، و های عمومی به شکل گستردهمالیات بر ارزش افزوده(، دارایی

 های دیگر.بسیاری از سیاست

های اقتصادی در ایران بعد از جنگ بارها های و سیاستاما اگرچه در برنامه

سازی های اقتصادی به بخش خصوصی، حذف مقررات زائد، کوچکی فعالیتواگذار

ها و مواردی از این دست سازی یارانهها، حذف و یا هدفمنددولت، اصالح نظام قیمت

ی بخش غیرخصوصی کنندهموردتأکید و در دستورکار بوده است اما نقش باال و تعیین

ی مختلف اقتصادی در این میان چه هاها( در بخشدولتیها و شبه)اعم از دولتی

 گوید؟می

گیری، ترکیب طبقات فرادست و مناسبات دولت با ی مهم آن است که شکلنکته

طور خاص ساخت دولت تفاوت ی هر جامعه و بهاین طبقه براساس شرایط ویژه

های نولیبرالی در هر کشور با توجه به ساخت حاکمیت و یابد. اساسا  اجرای برنامهمی

یابد.؛ چراکه حاکمیت نه یک اسبات درونی نهادهای حاکم شکل خاص خود را میمن

ی نولیبرالی یلتسین ی اجتماعی است. همان طور که در پی برنامهابژه که یک رابطه

گیری نخبگان حزب کمونیست روسیه در در شوروی بعد از فروپاشی شاهد قدرت

قتدار حزب کمونیست چین و مقام الیگارشی مالی جدید بودیم، در چین، ضمن ا

گیری نخبگان حزب حفظ برخی وجوه اقتصاد متمرکز، روند مشابهی را در قدرت
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های خلیج فارس نشینایم. در شیخدار جدید دیدهی سرمایهکمونیست در مقام طبقه

های نولیبرالی به تقویت قدرت اقتصادی شیوخ حاکم انجامیده و نیز اجرای برنامه

ار جدید در حقیقت در امتداد خودِ حاکمیت پدیدار شده و از دی سرمایهطبقه

ساالری قراردادهای دولتی، حقوق عاملیّت، واگذاری زمین و موقعیّت درون دیوان

 دولتی بهره برده است.

ی گیری یک طبقهدر ایران نیز با توجه به ساختار حاکمیت در کنار شکل

وفاداری و بوروکراتیک( شاهد تقویت  هایدار نوخاسته )عمدتا  به مدد رانتسرمایه

اصطالح نهادهای انقالبی و نظامی قدرت اقتصادی و مالی نهادهای فرادولتی، اعم از به

های مذهبی و نهادهای های اقتصادی گسترده دست زده بودند تا تولیتکه به فعالیت

 ایم.مشابه بوده

ی را یک پروژه در عین حال، باید توجه داشته باشیم که اگر نولیبرالیسم

اجراناشده بدانیم که هنوز در محک تجربه آزموده نشده است. در حقیقت راه 

های رفت از بحرانایم، چراکه برونهای موجود را مسدود کردهرفت از بحرانبرون

های های بازار کار، کاهش حوزهساختاری موجود ازجمله نیازمند بازنگری در سیاست

محیطی است که اساسا  با نولیبرالیسم های زیستتکاالیی در اقتصاد و سیاس

اند. یعنی از منظر اقتصادی صرف نیز برای غلبه بر بحران ساختاری نیازمند گذر بیگانه

 از نولیبرالیسم هستیم.

ی اخیر تأکید داریم های اقتصادی سه دههبنابراین بر نولیبرالی بودن برنامه

 چراکه:

ی قدرت طبقاتی به ریکا اگر برای اعاده( نولیبرالیسم در اروپا و ام1)

طبقات فرادست بود در ایران برای تکوین قدرت طبقاتی طبقات فرادست بود 

آمیزی محسوب شود. ی اقتصادی موفقیتبسا پروژهو از این منظر چه

نگریم، های اقتصادی میرو، وقتی از منظر طبقات فرودست به برنامهازاین

 تأکید کنیم. باید بر وجه نولیبرالی آن

تر طی سه ی نولیبرالی دیگری و با شدت بسیار بیش( مانند هر برنامه2)

ها و ی گذشته حقوق اقتصادی طبقات مردمی در پی اجرای برنامهدهه
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شدت کاهش پیدا کرد: حق های اقتصادی اجراشده در ایران بهسیاست

ورداری از برخورداری از کار دایم، حق دسترسی رایگان به آموزش، حق برخ

های بازنشستگی، و نیز البته حق به سالمتی، حق برخورداری از مستمری

 مثابه یک داّل فراگیر.شهر به

ی ( تصویر پراعوجاج اقتصاد ایران امروز حضور بخش گسترده3)

های نولیبرالی بلکه اجرای سیاستگو نه ناشی از عدمفرادولتی و غیرپاسخ

ولیبرالی توسط حاکمیت پرتناقض های نبرخاسته از اجرای سیاست

الیگارشیک بر اقتصاد ایران است. به همین دلیل، گسست از آن موضوعی 

 ی نخست در سپهر سیاست دنبال کرد.است که باید در درجه

های کنونی اقتصاد ایران، بحران فقر و نابرابری ( بخش بزرگی از بحران4)

مؤثر، و بحران بازتولید  محیطی، بحران کمبود تقاضایطبقاتی، بحران زیست

طور مشخص یا عمدتًا برخاسته از الگوی نولیبرالی حاکم بر اجتماعی به

رفت از بحران ساختاری موجود در رو، بروناقتصاد ایران بوده است. ازاین

ی دهههای نولیبرالی سهاقتصاد ایران مستلزم گسست قطعی از برنامه

 گذشته است.

و « بخش خصوصی واقعی»ی درباره فریبنده هایفراموش نکنیم که خطابه

های اقتصادی جمهوری اسالمی با نولیبرالیسم برشمردن وجوه تمایز سیاست

بست و انسداد اقتصادی ـ های رهایی از بناقتصادی، صرفا  دورکردن مردم از راه

 سیاسی و اجتماعی کنونی است.
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ی گذشته مسیری طوالنی را پشت مطالبات معلمان در دو دهه  یتکوین و توسعه

ویژه در چند سال گذشته هم بر گستره و هم بر عمق این است. بهسر گذاشته 

؛ روزگاری معلمان عمدتًا در فکر جایگاه اجتماعی و استگری افزوده شدهمطالبه

معیشت مادی خود بودند و در نهایت به دوران بازنشستگی و برخورداری از مزایای 

کم دو بعد جدید به اندیشیدند؛ امروز دستی درمانی و مستمری دوران تقاعد میبیمه

باال بردن سطح و تالش برای « مشارکت مدنی»این مطالبات افزوده شده، یکی بحث 

انجامد و دیگری دخالت در روندهایی که به تعیین سرنوشت جمعی معلمان می

آموزان از آموزش کیفی و ی دانشبرخورداریِ همه»توان در پارادایمِ مطالباتی که می

توان در بسترِ تغییرات گری را میشان کرد. این تحول در مطالبهخالصه« رایگان

تر آنها با جهاِن مدنی و معیشتی معلمان و تعامِل عمیقداده در فضای زیستی رخ

 شان ارزیابی کرد.پیرامون

های موازیِ مدنی، شامل کارگران، ل با گروهشاغ معلمانِ همگرایی بین، این در 

امروز در چه « همگرایی»توان ارزیابی کرد؟ این گونه میبازنشستگان و زنان را چه

اند خود را به شان توانستهمیق و گسترش مطالباتست؟ آیا معلمان در کنار تعسطحی

 گرِ مدنی نزدیک کنند؟های مطالبهدیگر گروه

های اخیر باال معلمان شاغل و بازنشسته، در سال  سطح تعامل و همگرایی

ی اخیر است. در تجمعات اعتراضی معلمانِ شاغل و همچنین در تحصنِ دوروزهرفته

و اجرای دقیقِ « هاسازی مستمریهمسان»مله آنها، مطالبات بازنشستگان از ج

. خوردمی چشم به معترضان پالکاردهای بین در  «قانون خدمات مدیریت کشوری»

تر تبیین کنند و از ی زمانی وسیعهای خود را در بازهاند خواستهمعلمان تالش کرده

بزنند؛  ی دوران شاغلی، پُلامروزِ شاغل بودن خود به فردای بازنشستگی و خاتمه

بگیر حتی در روزهایی که فرهنگیان بازنشسته به همراه دیگر بازنشستگانِ مستمری

صندوق بازنشستگی کشوری از جمله پرستاران و کارمندان ادارات، مقابل نهادهای 

کنند، جمعی از فعاالن صنفی معلمان شاغل به گیر مانند مجلس، تحصن میتصمیم

کنند و در کنار در این اعتراضات شرکت می« همبستگی عمیق مطالبات»ی نشانه

 ایستند.همکارانِ بازنشسته خود می
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ی حقوق های فعال در حوزهی همگرایی جنبش مدنی معلمان و جنبشدر زمینه

ی تمایزات قومی و جنسیتی، ها بر پایهجنبشنوعی با تفکیک خردهزنان، گرچه به

جمله حق آزادی پوشش و یا  از« مطالبات زنانه»مخالف هستم باید گفت گرچه 

حقوق مدنیِ برابر در بین مطالبات صنفی معلمان وجود ندارد و اصوالً این دست 

های صنفی ایران مطرح شوند، ی فعالیتتوانند در فضای بستههای مدنی، نمیخواسته

های میدانی آنها، های صنفی معلمان و در کنشولی نرخ باالی حضور زنان در تشکل

های گری معلمان دارد. در بسیاری از کنشی باالی کنشرت جذبِ زنانهدال بر قد

های اخیر مقابل مجلس انجام شد، میدانی معلمان، از جمله تجمعاتی که در سال

دادند؛ حتی در تصاویری که کنندگان را معلمان زن تشکیل میدرصد باالیی از شرکت

دفاتر مدارس منتشر شد، کاماًل ی معلمان در در روز جهانی معلم از تحصن دو روزه

شان میل و اشتیاق وافری برای ایستادن پای مطالبات« معلمانِ زن»مشخص بود که 

 های جمعی را بازی کنند.توانند نقشِ پیشتازانِ کنشمی« شهامت»دارند و با 

ترین وجه این همگراییِ مدنی را باید در همگرایی مطالبات و اما مهم

های این همگرایی در دو سطحِ وجو کرد. مؤلفهکارگران جست های معلمان وکنشگری

های رغم پیشرفتشود که بهتعریف می« کنشگریِ متحد»و « تجمیع مطالبات»

 چندان عمل، میدان در – نظری هایحوزه در حداقل –های اخیر توجه در سالقابل

 .است نبرده جایی به راه

شاغل در بخش خصوصی، مطالبات  با توجه به درصد باالی معلمان غیررسمی و

های مزدی کارگران نزدیک شده است؛ مادیِ بخش بزرگی از معلمان، به خواسته

معلمان شاغل در بخش خصوصی، عموماً تحتِ پوشش قانون کار قرار دارند و مشمول 

ی مطالبات غیرمادی، شوند. در زمینهحداقل دستمزد مصوبِ شورای عالی کار می

های ذاتی بسیاری بین این دو گروه از اسی و فرهنگی نیز، شباهتشامل مطالباتِ سی

ی این رغم همهکنشگران صنفی یعنی معلمان و کارگران وجود دارد ولی به

است و پیوندهای « همگرایی»بیشتر از « واگرایی»های ذاتی، در میدان عمل، همسانی

 ساختاری و تشکیالتی هنوز شکل نگرفته است.

خوریم: این واگرایی، به دو دسته عللِ زیرساختی و عمده برمیدر واکاوی دالیل 

علل سیاسی و علل فرهنگی. بسته بودن فضای سیاسی موجود، امکان اتحاد و 
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ی کنش صنفی را فراهم الخصوص در حوزهرا علی« هاجنبشخرده»پیوستگیِ همبه

انند به کارگران گاه نتوترین علت است که باعث شده معلمان هیچکند؛ این عمدهنمی

ی دولت با مشخصات بسیار مشابه مانند یا حتی دیگر شاغالن زیرمجموعه

ی ساختارهای اقتدارگرا، اتحاد گروه های فعالِ نزدیک شوند. در همه« پرستاران»

شود در ویژه در شرایطی که تالش میشود؛ بهمدنی، یک تهدید بالقوه محسوب می

تبعیت شود، « بازار آزاد»از اقتصاد بازِ  داشتن فضای سیاسی،عین بسته نگه

شود چرا که یک تر محسوب میمراتب بزرگتهدیدی به« های صنفیِ متحدتشکل»

های ی عرصههای بازار در همهتواند در مقابل پیشرویمی« یافتهابَرتشکلِ ساخت»

ی ضروریات اولیه« سازیکاالیی»عنوان یک مانعِ جدی، از زیستی اجتماع بایستد و به

« کارگر»و « معلم»زندگی طبقاتِ فرودست جلوگیری کند؛ برای نمونه، اتحاِد 

باشد؛ آفتی که هم حیات « سازی آموزشخصوصی»ترین مانع سر راهِ تواند بزرگمی

 کند و هم معاشِ حداقلِی کارگران را.شغلی و زیستیِ معلمان را تهدید می

را باید در سپهر « جنبش های صنفیخرده»ترین علت واگراییِ با این حساب، مهم

سیاست جستجو کرد اما گذشته از این مانع مهم ساختاری، باید علل واگرایی در 

 را نیز واکاوی کنیم.« های فرهنگیها و نگرشبینش»ی عرصه

در قالب « منزلتی»معلمان بر اساس باورهای عرفی و فرهنگی موجود، به مطالباتِ 

های سنتی ، تعلق خاطرِ بسیار دارند؛ حتی پیشروترین اقشار این طیف گسترده کلیشه

اجتماعی را عالوه  دارند؛ یعنی طبقه و قشربندی« بوردیویی»نگاهی « طبقه»نیز به 

کنند؛ بر اساس بر سطوح اقتصادیِ صرف، در قالبِ فرهنگ و سبک زندگی، تعریف می

ی زیست و نوع تعامل یک معلم با اجتماع پیرامون، با یک این دیدگاهِ غالب، شیوه

ی اجتماعیِ مجزایی قرار کارگر بسیار متفاوت است و همین مسأله او را در طبقه

معلمان، همگرایی را بسیار دشوار « منزلتیِ»در تلفیق با نگاهِ دهد. این نگاه می

های ضابطه ی بازار در دههگسیخته و بیهای لجامسازد؛ غافل از این که پیشرویمی

اخیر، فضای زیستی و اجتماعی مزدبگیران را بسیار به هم نزدیک کرده است؛ امروزه 

نشینان در از حاشیه بافت اجتماعی جامعه در حال دگرگونی است؛ بسیاری

شهرها، کارگر یدی به معنای متداول آن نیستند؛ پیشروی بازار، معلمان و کالن
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نشینی از دولتی را وادار به عقببگیرانِ بخش دولتی و شبهپرستاران و حقوق

های اجتماعی و فضایی ـ جغرافیایی خود کرده است؛ از سوی دیگر، باال رفتن پایگاه

را نیز متحول کرده « کارگر»و رشد تکنولوژی، مفهوم سنتیِ  سطح عمومی تحصیالت

است؛ امروزه بسیاری از دارندگان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد، جزو 

های های مبتنی بر مؤلفهشوند. با این همه، نگاهمزدبگیران کارگری محسوب می

 منزلتی در معلمان همچنان تفوق دارند.

ی رایج در بین معلمان کارانهای محافظهو تا اندازهدر مجموع، این نگاه منزلتی 

ی مدنِی ایران، آنان را از همتایانشان در کشورهایی مثل تونس و ترکیه با جامعه

کارگری با حضور  -های صنفیسازد؛ در آن کشورها، فدراسیوندیرپاتر متمایز می

ده و در حال هاست که به وجود آمکارگران، معلمان و سایر اقشار مزدبگیر سال

( ولی در [ii]در تونس UGTTو  [i]در ترکیه DISCکنشگری هستند ) برای نمونه، 

ای صنفی هایی که برآیند هرمی ساختارهای اتحادیهایران، فقدان چنین فدراسیون

شود. پرسش مهم این است که آیا دستمزدبگیران ایرانی روزی است، احساس می

طح باالتر، همگرایی در های صنفی مستقل و در سخواهند توانست صاحب اتحادیه

 های ملی شوند؟ها و کنفدراسیونقالب فدراسیون

شود؛ رسیدن به پاسخ این سؤال نیز در سپهرهای سیاست و فرهنگ یافت می

طور توأمان تحوالت چنین سطحی از همگرایی نیازمند تغییرات در فضای سیاسی و به

« همگراییِ»که توان انکار کرد ی فرهنگ است؛ با این همه نمیدر عرصه

های صنفی، نه یک فانتزی یا تجملِ ی فعالیتخصوص در عرصهها بهجنبشخرده

ی مدنِی یابی به یک جامعهبرای دست« ضرورت اساسی»پوشی بلکه یک قابل چشم

تر مردمی است. پذیرش این واقعیت، های وسیعپویا و مدرن و تحقق مطالبات گروه

 د.شوخود یک گام به جلو محسوب می
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[i] Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey 

 در هااتحادیه از متنوعی بسیاری طیف که های مترقی ترکیه کنفدراسیون اتحادیه

 نفر هزار 327 و  گیرددربرمی را بهداشت و فرهنگ ساختمان، و صنعت هایعرصه

 .دارد عضو

[ii] Tunisian General Labour Union 

 هزار نفر عضو 517ی عمومی تونس با حادیهات
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گمانم دستاورد مهم بخش. این بهمثابه پژوهش رهاییی فرودستان بهمطالعه

دستان در ایران است؛ مطالعاتی که، اگر نه تمامی علیرضا صادقی برای مطالعات تهی

شدگان، و عمل و کردار که بخش زیادی از آنها، در تقالهای فردی و جمعیِ محروم

اند جز عاملیت. صادقی عادی و معمولی آنان در متن زندگی روزمره، هر چیزی دیده

های بقا، یک هستیِ ها، برخاسته از ضرورتروهاما در پرکتیس زندگی غیررسمی این گ

بیند، و با نظر کردن به گرایی میپذیری و عملاجتماعیِ همراه با خودمختاری، انعطاف

دستان زدایی از عاملیت تهیی مهم نبرد و مقاومت، سیاستعنوان عرصهامر محلی به

دستان شامل جتماعی تهیهای سال، از تولید اکند. فقرپژوهی در ایران، سالرا نقد می

شان در مشاغل غیررسمی چشم های روزمره و فعالیتی زندگی، مقاومتشیوه

طور که مؤلف کتاب سان، همانکشانه با آن مواجه شده است. بدینپوشیده، یا بهره

شدن شناختی برای اقشار فرودست و نزدیکهای آسیبگفته است، با ساختن هویت

درون یک نظام »ها های فاقد امتیاز، این گروهی گروهبارههای متعارف دربه گفتمان

ی اند. بازارزدگان اما پذیرندهشده« گر بازاری نظمِ تصاحبتمایزگذاری خاص، سوژه

پاافتاده و آرام روزمره در منفعل فرامین فرادستان نیستند و در کردارهای پیش

دار به زیست اجتماعی و های برخورمواجهه با تهاجم نیروی دولت، بازار و گروه

 کنند.تر حک میشان، نقش خود را بر تغییرات اجتماعی وسیعمعیشتی

های خُرد، محلی، انداز منافع طبقات پایین به تحلیل سیاستصادقی از چشم

کردن قلمروهای اجتماعی را های ناشی از بازاریعینی و مستقیم آنان پرداخته و تنش

رودستان شهری دانسته است. از دل همین رفتارها و ساز رفتارهای ضدقدرت فزمینه

ی نفوذ نسبی به ساختارهای موجود، ایدئولوژی نخبگان حاکم در متن یک مبارزه

دستان شهری، یابد. ناجنبش تهیدائمی بر سر دفاع از منافع مادی، معنای معینی می

اعی است های اجتماعی غیررسمی، هم دفشان درون عرصهی پنهان مقاومتیا نسخه

دستان و و هم میل به پیشروی دارد، و این واقعیتِ متناقض و ناهمگنِ حیات تهی

شان است. ی قدرت بین آنها و مقامات مسئول، منبع مهم تحلیل زیستپویایی رابطه

اش به معیشت هیچ مرزگذاریدرازی بیی بازار و دستدر برابر پیشروی افسارگسیخته

شان را به گفتمانی سیاسی گره تشکیالتی که نارضایتی دستان، و در کار نبودنِتهی
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تر بسپارند. بینانهتر و واقعاند که تن به راهکارهای محتاطانهبزند، آنها ناگزیر از آن بوده

 -ی اقتصادیی جمعی و آگاهانهی موارد، نه مبارزهدستان، در بیشینههدف تهی

شده برای کسب دستاوردهای اشتهانگسیاسی با دولت، که تقالیی معمولی و بدیهی

کشی است. شاید شان، و خالصی از ریاضتفوری و عینی، تخفیف تنگناها و درد و رنج

دارد تا برای جلب این هم از کارکردهای پوپولیسم است که مردم عادی را وامی

ا هی فردگرایانه با مقامات ارتباط برقرار کنند و به این ترتیب، میلیونحمایت، به شیوه

ی فقیر، نامرئی و جدا از هم باقی بمانند؛ پوپولیسمی که خاصه در نسخه

 اسم به –دستان و فرودستان جامعه را تهی»اش، به تعبیر هارت و نگری، گرایانهراست

 بازآوری یا حفظ جز چیزی رهاوردش اما کندمی بسیج نخبگان علیه -مردم

 قدرت تقویت برای هاتوده انرژی از» واقع در و نیست، اجتماعی هایمراتبسلسله

سیاست طبقات فرودست در برابر نظام بازارگرای خشن  [1]«.کندمی استفاده نخبگان

های خواه، البته که به شبکهساالری دولتی ناکارآمد و تمامیترحم و دیوانو بی

هادهای دستان شهری با برقرار کردن روابط و نبرد. تهیاجتماعی غیررسمی نیز راه می

گرایانه، نه های گذران زندگی(، به شکل عملبدیل، خودمانی یا غیررسمی )شبکه

وپا ایدئولوژیک و ضرورتًا آگاهانه، شکل خاصی از تأمین معیشت را درون بازار دست

شدگان از بازار نیست بلکه رهاورد کنند. این عمل، صرفًا حاصل خالقیت راندهمی

شدن سرمایه هم هست. وقتی دولت از لزامات شهریگردش و انباشت سرمایه و از ا

کند، دستان را به جهنم بدل میکشد و بازار، زندگی تهیاش کنار میوظایف اجتماعی

یابد، هرچند گیرد یا گسترش میها شکل میقلمروهای بدیلی برای بقای این گروه

 در امان نیست. ی نیروهای بازاراین قلمروهای بدیِل غیررسمی نیز از تعدی فزاینده

، اقشار فرودست را نه یکسره دستان شهریی تهیزندگی روزمرهی کتاب نویسنده

ید نولیبرال برای قربانِی منفعل تحوالت ساختاری، بلکه در کارزاری دائمی با رژیم خلع

دستان شهری بودن اگرچه انتخاب مطلوب تهیبقا درنظرگرفته است. غیررسمی

های رسمی و شان رویاروی نظاممهمی برای مقاومت ینیست، به نیروی محرکه

بوروکراتیک بدل شده است؛ شاید تهاجم ویرانگر نولیبرالیسم، بذر خوداتکایی و 

ی ها پرورانده است. در پیکرهپذیری شخصی را نیز درون این گروهمسئولیت

مده نفعان قدرتمند درنیاای که هنوز به تملک و انحصار کامل ذیفضایی -اجتماعی
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گیری حق به شهر در برابر نیروهای دولت و دستان برای بازپساست، جدوجهد تهی

بازار، شهر غارتگر نولیبرال را به جایی تبدیل کرده که در خودش نیروی خلقِ 

 کند.های موازی را نیز حمل میجهانزیست

ویژه کتاب ی سنت فکری آصف بیات )بهدهندهکتاب علیرضا صادقی، ادامه

( است؛ با این پرسش محوری که در دستان در ایرانهای خیابانی: جنبش تهیسیاست

دستان چه تغییراتی داشته است. ، سیاست تهی60ی مقایسه با پژوهش بیات در دهه

هر دو محقق، از تأثیر اقدامات معمولی مردم عادی بر دگرگونی اجتماعی سخن 

ی مقاومت در برابر هجوم های روزانهاند، و شکلاند، تغییرات محلی را مهم دیدهگفته

در کنار گریز از »دستان اند. در دیدگاه بیات، تهیهای فرادست را برجسته کردهگروه

 [2]«کنند.بخش آن استقبال میی مدرنیته، از ابعاد رهاییهای محدودکنندهرویه

عنوان پیامد به های مقاومت هرروزه توجه کرده و اساساً تغییر رابیات به تغییر شکل

های ی انتقادی با دیدگاهسیاست فرودستان درنظر گرفته است. وی ضمن مواجهه

های های بقا، و جنبشدستان مثل فقیر منفعل، استراتژیی تهیمتعارف درباره

ی پیشروی آرام مردم عادی )برخاسته از موقعیت اجتماعی اجتماعی شهری، نظریه

ی کار را بر بندی کرده است. صادقی نیز پایهرا صورت شان(هایها و ساختار فرصتآن

همین تفکر گذاشته و البته متغیرهای جدیدی به این معادله افزوده است. محض 

دستان در های زیست تهینمونه، طرح مفهوم پوپولیسم نولیبرال برای تبیین تفاوت

ای امعهتوان ج، و پاسخ به این پرسش که آیا ایران را می90و  60های دهه

ها و آزادسازی اقتصادی در سال شده دانست؟ تصویب قانون هدفمندی یارانهلنولیبرا

کردن نسبت نولیبرالیسم ی تاریخی کار صادقی برای افزودن و پروبلماتیزه، زمینه89

دستان شهری شده است. بیات برخالف پساساختارگرایان )که ی تهیبا زندگی روزمره

تر دید، بینند( معتقد است که قدرت را باید متراکمر گردش میقدرت را نامتمرکز و د

کردن جامعه چنین فراگیر و اما چون پژوهش خود را زمانی انجام داد که هنوز بازاری

تر از حد واقعی آن ارزیابی کرد. این البته از ارزش ویرانگر نشده بود، قدرت بازار را کم

ای، این کردنِ مفهوم انسان حاشیها نقد ذاتیکند. وی بی بیات کم نمیکار روشنگرانه

های بهنجار ی ایدئولوژیک به برساختن یک دیگری برای گروهمفهوم را حاصل عالقه
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دستان را نه جهان تهیی تمایز زیستمثل طبقات متوسط شهری دانست، و نقطه

ودن بنیافتهی فقر بلکه زندگی غیررسمی خواند. بیات به سازمانشدهفرهنگ ذاتی

های آنان به شکل عمل فردی در دستان اشاره کرده و گفته سیاستتهی

ی انقالب/ شود. از سوی دیگر، صادقی با رد دوگانههای فرعی ظاهر میجهانزیست

آمیزشان نظر کرده است. اگر بیات، دستان، به مقاومت مسالمتانفعال در مورد تهی

مثابه ها را بهها و هتلها، آپارتمانخانهکنندگان کنندگان امالک و اشغالرفتار تصرف

نوعی پیشروی افقی شرح کرده و دستفروشان را شورشیان خیابان نامیده است، 

)افزودن به طبقات خانه(، و « پیشروی عمودی»، «شورش آرام نان»صادقی از 

مندی سخن گفته و ها برای حکومتشدن بقا در کنار کارکرد خیریهایخیریه

را شورشیان جدید خیابان معرفی کرده است. کار هر دو « ن معیشتیموتورسوارا»

دستان آوری اطالعات از فرودستان و تهیمحقق، نوعی تاریخ از پایین برمبنای جمع

تکوین ی فارسی کتاب ی ترجمهاست؛ همان چیزی که یرواند آبراهامیان در مقدمه
ی نگرانهمیت وارسی جزئیاه»به آن اشاره کرده است:  ی کارگر در انگلستانطبقه

تاریخ از پایین، «. سیاسی -اجتماعی -ها در متن تغییرات اقتصادیزیست این گروه

با »است و « رانده شدهحاشیههای بهدیدگاه مردم عادی و گروه»ناظر به 

-دیدگی مردمان، حقیقت را به صاحبان قدرت میکردن حس توهینبرجسته

 [3]«گوید.

نگاری، واکنشی مردم»نگاری است. اصلی علیرضا صادقی، مردم رویکرد میدانی

ای ی مورد مطالعه، و واقعیت روزمرهخالقانه به واقعیت روزمره است؛ واقعیت روزمره

ها، جستن از انواع دادهاین رویکرد، بدون بهره [4]«دهد.که شرایط مطالعه را شکل می

ها ای از پرکتیسیزی، تا زمانی که درونِ مجموعهتقریباً هر چ»آید. نارسا از کار درمی

نگارانه ی مردمتواند دادهشود، میو معانی فرهنگیِ مختص یک گروهِ معین تعریف می

های تحقیق از مصاحبه، مشاهده، مؤلف این کتاب برای اعتباردادن به یافته [5]«باشد.

ها، سایتکاتبات اداری، وبهای رسمی، مها، گزارشتحلیل اسناد، مقاالت و کتاب

دستان های تهیهای تلویزیونی، نامهها و برنامههای محلی و ملی، فیلمآرشیو روزنامه

به مقامات دولتی و همچنین پرسشنامه استفاده کرده است. در شرایطی که دسترسی 

سادگی میسر نیست، رد پای های مطالعاتی بهی معتبر در بسیاری از زمینهبه داده
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شود، و من، برخالف دیدگاهی خوبی دیده میها در این کتاب بهسازیِ دادهدبعدیچن

ای داند، معتقدم که اگر مطالب پرشمار روزنامهها را منبع معتبری نمیکه روزنامه

های های کتاب تا این اندازه نبود. حقیقت این است که داستانبود، غنای یافتهنمی

توان بیان کرد و این پژوهش/ روایت، صرفًا یکی از می ی یک موقعیتمتفاوتی درباره

های مورد ی محقق به گروهها درباب جهان اجتماعی است. رویکرد همدالنهداستان

نگارانه، واجد نوعی بسیاری از کارهای مردم»مطالعه، کمابیش به این دلیل است که 

ولید دانشِ مرتبط با بندی سیاسی یا عملی [به موضوعِ مورد بررسی] فراتر از تپای

ی رنج و نابرابری ی بازاندیشانهمثابه مطالعهنگاری انتقادی بهمردم [6]«ارزش است.

دارِ ایِ پژوهش علوم اجتماعی ندارد، و موضع فاصلهاجتماعی، نسبتی با عینیتِ کلیشه

ی بخش آن ناسازگار است. چنین پژوهشمحقق در علوم اجتماعی، با بنیادهای رهایی

کند که ذاتِی اَعمال اجتماعی خُرد شناسی قدرت نظر میبه پویایی»

(micropracticesاست ) .» ،یابی ی ارزشهای سنتی دربارهبرداشت»این روش

-کند و اعتبارش به این بستگی دارد که چهبندی میکیفیت تحقیق را از نو چارچوب

حد کند و تا چهنی کمک میهای گوناگون هژموقدر به فهم یا مقاومت در برابر شکل

در واقع، در این روش با کنترل عضو یا  [7]«گیرد.در خدمت تغییر اجتماعی قرار می

 گو و همچنین اعتبار بازاندیشی سروکار داریم نه معیارهای سنتی اعتبار.اعتبار پاسخ

، که پژوهش علیرضا صادقی به بخشی از 89ها در سال ی آزادسازی قیمتپروژه

انگیزی به نولیبرالیسم در ایران داد: های زیرین آن راه برده است، ابعاد حیرتیهال

گوید حقیقت چیست. این یک ترین اصل نولیبرالیسم این است: بازار به ما میمهم»

های پس از جنگ، ی دولتشناسانه است و نه صرفاً اقتصادی. در همهی معرفتمسأله

نباید در کار مردم دخالت کند مقصودشان این بود گفتند دولت وقتی دولتمردان می

های وطنی حتی معتقدند که که دولت نباید در کار بازار آزاد دخالت کند. نولیبرال

های تعدیل ساختاری، مجموعه سیاست [8]«مردم هم نباید در کار بازار دخالت کنند.

ردن موتور انباشت کها که پس از جنگ برای روشنسازی و آزادسازی قیمتخصوصی

 سابقه در تمامیهای طبقاتی حاد و احتماالً بیاختالف»کار بسته شد به سرمایه به

های گذشته، رها کردن بخش انجامیده است. ظرف سال [9]«طول تاریخ معاصر
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مقیاس نقش دولت، اجتماعی در دست نیروهای بازار آزاد با هدف تغییر کالن

پذیرشان به های دسترسدستان و تجربههای ضمنی عمیقی برای زیست تهیجنبه»

اه سلب دولت، با تمام قدرت، حامی انباشت از ر»وقتی  [10]«همراه داشته است.

ی ی ضروری برای رسیدن به پیشرفتی بزرگ در توسعهشود و آن را هزینهمالکیت می

ی دستان هستند که هزینهطبق معمول، این تهی [11]،«کنددارانه تلقی میسرمایه

ی بسیار فراگیر فضای شهری به ابژه»شدن امر شهری، پردازند. با کاالییتری میبیش

دار ی شهرِ سرمایهشدهفضای کاالیی»و  [12]«شودازاد تبدیل میگیری ارزش مشکل

وقتی قرار » [13]کند.عمل می« های شهریی کلیدی پرکتیسکنندهمثابه تعیینبه

باشد جذب مازاد سرمایه از طریق تغییر شهر صورت بگیرد، و کیفیت زندگی شهری، 

دستان، محرومان و شود، تهیبدیل میتر به کاال تهمچون خودِ شهر، هرچه بیش

های غالباً طبقاتی آسیب شدگان از قدرت بیش از دیگران از کشمکشرانده

دستان را ازجمله باید در چنین های تهیجهان و سیاستزیست [14]«بینند.می

ی مقاومت در برابر سیاست گسترده»ها بخشی از ای تحلیل کرد. تقالی آنزمینه

 [15]است.« داری در سراسر جهانلیسم و سرمایهنولیبرا

چه برای انباشت چه برای افراد خوب است و آندر کشاکش بین آن»اگرچه 

واکنش اقشار  [16]،«سرمایه خوب است، اولویت به نیازهای سرمایه داده شده است

ادقی، تأییدی دست به این وضعیت، انفعال و انتظار نبوده است. کتاب علیرضا صتهی

فرودستان، در ساختارهای وسیع انقیاد، زندگی »بر این جمالت اسکات است: 

ی فرادستان است. واسطهی کنترل بیای دارند که بیرون از دایرهاجتماعی گسترده

شان اعتراض نکنند اما در پس پرده به ایجاد و دفاع از ها شاید آشکارا به شرایطآن

های رسمی را فراهم زند که مجال مخالفت با روایتپرداای میفضای اجتماعی

شاید سرپا ماندن جامعه در چنین وضعیتی به این دلیل است که  [17]«آورد.می

اما آیا  [18]«توانسته قوانین انباشت سرمایه را در راستای بازتولید خود تحمیل کند»

ی نولیبرال هم هست؟ ندیشهاین به معنای تقلیل مقاومت در برابر اثرات مخرب ا

دستان خواهد کرد؟ پاسخ ی این مقاومت، چه چیزی عاید تهیکنم. ادامهگمان نمی

هستیم یا « داریجنبشی درجهت گذارِ ضدسرمایه»مشخصی وجود ندارد. آیا شاهد 

کشد؟ این هم نامعلوم است. انتظارمان را می [19]«شدهنوعی نولیبرالیسمِ بازسازی»
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هایی از این دست برای غنا ی پژوهشچیزی که قطعیت دارد ضرورتِ ادامه تنها
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 چکیده

-که فهمی دقیق از قدرت دادستان به دست آوریم، باید از تحلیل اداریبرای این

تواند در میان ان میسازمانی فراتر رویم و از مفاهیم سیاسی بهره بگیریم. دادست

قوانینِ کیفری دست به گزینش بزند، نقض برخی از آنها را شدید پی بگیرد و مواردی 

زدایی کند. قانون توانایی ندارد به قدرت او جهت دهد. تصمیم دادستان را عمالً جرم

گیرد و در مورد تعقیب کیفری، از حیث حقوقی، در فضایی تقریبًا خألگون شکل می

شود. مقاله پس از استدالل به نفع این مدّعاها، های فراقانونی تعیین میفهتوسط مولّ

را کند و آنها را شناسایی میهای فراقانونیِ موثر در تصمیمات دادستانیکی از مولفه

ی این مفهوم، در مورد برخی از نامد. سپس، به واسطهمی« گراییایدئولوژیِ نظام»

 شد.اندیهای تعقیب کیفری میسویه

  
  
 تثبیت حتی و آوردن یاد به برای است تالشی داستان یک نوشتن گاهی 

 بتوانیم است ممکن کارها همین با گاهی و است رفته یادمان که خوابی

 یماندهته آن السحرباطل شاید تا بدهیم نشان نیز را مانجمعی هایکابوس

توانیم بر نمی نیمنبی بعینه را چیزی تا که است این نه مگر. شود مانبدویت

مان را احضار نویس هم گاهی ارواح خبیثهآن غلبه کنیم؟ خوب، داستان

حاال دیگر خود دانید، این شما و این »گوید: بخشد و میکند، تجسد میمی

 [1]«.تاناجنه

ی باال، هوشنگ گلشیری از تواناییِ ادبیات در روبروکردنِ جامعه با در قطعه

ای روبرو کند که تواند جامعه را با اجنهگوید. ادبیات میهای درونش سخن میشیطان

ی از رسالتِ ادبیات، به نظرم روایت گلشیر [2]اند.ر زوایای نهانِ وجودش النه کردهد

خواهم روایتی مشابه از رسالت علوم درست و حتی درخشان است. در این متن، می

ی نظام دهم. ما نیز باید از طریق پژوهش علمی، اشباح و اجنهجناییِ ایران به دست 

پذیر کنیم و به معرض دید بیاوریم. به عبارت دیگر، نظام عدالت کیفری ایران را رؤیت

ها طور، مهار آنفریِ کشورمان را باید با اشباحش روبرو کنیم. شاید اینعدالت کی
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شان را هزینه کنند تا فضایی ها، باید توانترین متنترین و مهمممکن شود. بنیادی

اش مالقات کند. کار ما، بیافرینند که عدالت کیفری در آن با اشباحِ خبیثه

له اگر به درستی پیش رود، خطاب به گریِ این مالقاتِ مهم است. این مقامیانجی

«. تان، حاال دیگر خود دانید!این شما و این اجنه»گوید: نظام عدالت کیفریِ ایران می

شناسِی کنم و تنها به شبحی مطالعه را به دادسرا محدود میدر این متن، دامنه

در میان اشباح مختلف، امیدوارم بتوانم یک شبح مهم را  [3]پردازم.دادسرا می

 ام.دهنامی« گراییایدئولوژیِ نظام»پذیر کنم. این شبح را رؤیت

های پایانی، بارها به قاضی سعید مرتضوی اشاره خواهم ویژه قسمتدر مقاله، به

( است، به همان معنایی symptom« )سمپتوم»کرد. برای این مقاله، مرتضوی یک 

اند های یک بیماریِ نهفتهها نشانهشود. سمپتومکاوی از این واژه مُراد میکه در روان

سمپتوم را نباید با  [4]ناپذیر باقی بماند.د بیماری تشخیصکه اگر بروز نیابند، شای

شناسیِ خودمان ها را به واژهد بیماری اشتباه گرفت. اجازه دهید این گفتهخو

را مطالعه کنیم،  [5]تری سرگذشت قاضی مرتضویبرگردانیم: هرچقدر با دقت بیش

قاضی  [6]یابیم.زدگیِ دادسراهای کشورمان در میتری هم در مورد شبحنکات مهم

کند اشباحی را پیش چشمانمان بیاوریم که در دادسرا در مرتضوی کمک می

 وگذارند.گشت

ام. ام و از اشباحِ دادسرا سخن گفتهتاکنون شما روی خط شروعِ مقاله نگه داشته

خواهم وارد مسیری شوم که قرار است در این مقاله با هم طی کنیم. گام میحاال 

 .مند تعقیب کیفریهای مسئلهسویهاولی که باید برداریم این است: معرفیِ 

 مند تعقیب کیفریهای مسئلهیکم: سویه

گیریم. اولی مربوط به جایگاه خیر ی مهم پی میبحث را با معرفی دو مسئله

ها ربط دارد. اما نظیر دادستانکیفری است، و دومی به قدرتِ کم عمومی در تعقیب

ها ها، کمی هم باید از دادستان و دادسرا بگویم تا در ادامه بحثپیش از این مسئله

کنند که عنوان مقامی معرفی میروشن باشد. در ایاالت متحده معموالً دادستان را به

در ایران، باید توجه کرد که خود پلیس، تا  [7]ی میان پلیس و دادگاه است.واسطه

https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn3
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تحت نظارت و تعلیمات دادستان »شود، محسوب می« ریضابط دادگست»جا که آن

قانون آیین دادرسی کیفری(. این نص قانون است. در عمل  28)ماده « کندعمل می

آورد که کامالً برعکس، ی تاریخیِ ما ایرانیانْ موارد مهمی را به یاد میاما حافظه

ویژه ت، بهضابطان دادگستری عمل کرده اس« تحت نظارت و تعلیماتِ»دادستان 

به لحاظ تاریخی، در اصل  [8]اند.وقتی مأموران اطالعاتی در نقش ضابط ظاهر شده

بینی شده پیش« العموممدعی»قمری، مقام  1324متمم قانون اساسی، مصوب  83

را « دادستان»ی شمسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه 1317بود. سال 

، 1373برگزید. پس از انقالب، در سال « العموممدعی»ی عنوان معادلی برای واژهبه

 [10]دادسرا از مراجع عمومی و انقالب حذف شد. [9]«ار و عجیبدر اقدامی زیانب»

هرستان، و در ی قضاییِ هر شاکنون در حوزه«. دادسرا احیا شد»هشت سال بعد، 

کند. در فعالیت می« دادسرای عمومی و انقالب»های آن حوزه، یک معیت دادگاه

رأس دادسرا، دادستان قرار دارد. به غیر از دادستان عمومی و انقالب، یک دادستان 

کل کشور هم داریم. در کشور ما، دادستان مقامی انتصابی است که وظایف و 

. این مقاله، صرفاً به وظایف مرتبط با حقوق کیفری [11]اختیارات متنوعی دارد

تر طرح کنم، فرض کنید شما مظنون به ی اینکه مسئله را ملموسپردازد. برامی

ارتکاب یکی از جرایم هستید. کار مهم دادستان این است که تعقیب کیفری شما را 

به جریان بیندازد. اصوالً در دادسرا در مورد ارتکاب جرم از سوی شما تحقیق 

تان در دست بود، دادستان پس از موافقت و اگر دالیل کافی مؤید اتهام [12]شود،می

کند و پرونده به دادگاه برایتان کیفرخواست صادر می [13]،«جلب به دادرسی»با قرار 

ی شما در در مدتی که پرونده [14]همان قانون(. 268ماده شود )ارسال می

تحت  [51]شوید که دادستان موافق باشد.راست، اصوالً وقتی بازداشت میدادس

همان  81طور قانونی تعقیب شما را معلق کند )ماده تواند بهشرایطی، دادستان می

ی شما توسط دادگاه، عدم انطباق رأی دادگاه با قانون، یا عدم قانون(. در صورت تبرئه

 433تناسب مجازات، دادستان حق دارد از رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی کند )ماده 

ی ت که محکوم شدید، باز اجرای حکم کیفری بر عهدهقانون مذکور(. در نهای

بنابراین، این دادستان است که تا حد  [16]همان قانون(. 488ی دادستان است )ماده

زند. به هر روی، در میان این اختیارات مختلف، ما در زیادی سرنوشت شما را رقم می

https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn8
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn9
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn10
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn11
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn12
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn13
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn14
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn15
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ی خاص، و البته بسیار مهمِ، دادستان کار داریم. این وظیفه، این متن با یک وظیفه

گیرد که شخصی را مورد تعقیب یم میاست. اصوالً دادستان تصم« تعقیب متهم»

خیر ها بپردازیم. ابتدا نسبت کیفری قرار دهد یا نه. حاال فضا مهیاست که به مسئله
 کاویم.را می عمومی و تعقیب کیفری

 الف( جایگاه خیر عمومی در تعقیب کیفری

اش با خیر عمومی باشد. ی تعقیب کیفری، شاید رابطهترین مسئله دربارهبنیادی

کنم. مونتسکیو ای را از مونتسکیو برایتان نقل میای برمال کردنِ این مسئله، قطعهبر

سعی کرد بر اساس معیار خیر عمومی نشان دهد که نظام تعقیب [17]القوانینروحدر 

دهد که در کیفری در دوران او از نظام تعقیب کیفریِ رومی برتر است. او توضیح می

شهروندان از حیث قانونی مجاز بودند که به همدیگر اتهام وارد کنند و این در »روم، 

ا روح جمهوری بود که طبق آن هر شهروند باید شور و شوقی نامحدود برای تالئم ب

ی پیگیریِ در واقع در روم، چون هر شهروند وظیفه [18]«.خیر عمومی داشته باشد

 کرد و در نتیجه، این ایدهخیر عمومی را داشت، موارد نقض قانون را هم باید رصد می

العموم عنوان دادستان یا مدعییافت که مقام خاصی بهاصالً مجالی برای طرح نمی

شد. اما به العموم هم محسوب میهر شهروند، خودش مدعیجرایم را تعقیب کند. 

نظر مونتسکیو، این نظام تعقیب کیفری کارآمد نبود. دلیل مونتسکیو به نفع این مدعا 

نویسد نظام تعقیب کیفری در روم به وضعی انجامید که در آن مهم است. او می

شان را ارضا کنند، بیطلدادند تا جاهحرمتی تن میمردان موذی و رذل که به هر بی»

کردند که محکومیت آنها خوشایند شهریار خودشان را به تعقیب مجرمانی مشغول می

ی او منسوخ شده، که سازوکار رومی در زمانهبعد مونتسکیو خشنود از این[19]«.باشد

شدنی داریم که طبق آن شهریار در هر ما در دوران حاضر قانونی ستایش»نویسد: می

جرایم را ی انواع کند تا به نام او همهدادگاهِ دستگاه قضایی مأموری را نصب می

کیفری که توسط حاکم نصب مونتسکیو معتقد بود مقامات تعقیب  [20]«.تعقیب کند

 کنند.شوند، بهتر خیر عمومی را برآورده میمی

گذرد، خوشبینیِ او تا اکنون که کمی بیش از سه قرن از مرگ مونتسکیو می

رغم استقرار دادسرا، هنوز نسبت تعقیب کیفری رسد. بهلوحانه به نظر میحدی ساده
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اصول »گاه بیندازیم. قانون مان در ایران نزاست. به وضعبا خیر عمومی مسئله

حفظ حقوق عامه و نظارت »ها را ی دادستان، وظیفه1307، مصوب «تشکیالت عدلیه

اعالم کرد . اکنون نیز براساس قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از « در اجرای قوانین

 [21]است.« ی دعوای الزم در این موردحفظ حقوق عمومی و اقامه»وظایف دادسرا 

اب قانون، برخی بنابراین، دادستان باید خیر عمومی را نمایندگی کند. اما فراتر از کت

ی دکتر مصدق، ماجرا دقیقاً های مهم تاریخی را به یاد آورید! در محاکمهدادگاه

ی منافع عمومی بود در جایگاه متهم قرار گرفت. معکوس شد و کسی که نماینده

ی خسرو گلسرخی، اوست که بُرد. در محاکمهدادستان، منافع کودتاچیان را پیش می

، «دفاع»زند. در واقع، گلسرخی به جای حرف می« خلقش»عنوان متهم از جانب به

علیه رژیم « کیفرخواستی مردمی»علیه خودش را با « کیفرخواستِ رسمی»

های نظیر آن، متهم دقیقاً دهد. در این دو دادگاه، و محاکمهشاهنشاهی پاسخ می

گوید. به یک معنای مهم، تعقیب همان کسی است که از جانب مردم سخن می

شود، و دادستانِ عمومی، به جای پیگیریِ خیر عمومی، می« خصوصی»ی باز کیفر

طلبد که گیرد، و مجازات کسی را از دادگاه میمی منافع خصوصیِ حاکمان را پی

ی خیر عمومی است. حاال نگاهی هم به کشورهای غربی بیندازیم. کنندهبازنمایی

کنم که امکانی برای تفکر در کر میاطالعاتِ مربوط به این کشورها را به این دلیل ذ

های تطبیقی هیچ کنند، وگرنه بزک کردن مقاله با یافتهمورد وضع خودمان فراهم می

معیارهای عدالت کیفری »اهمیتی برایم ندارد. با اَسناد حقوقی شروع کنیم. سند اول، 

در صا 2016نام دارد که توسط کانون وکالی آمریکا در سال « برای عملکرد تعقیب

ها را ذکر ایِ دادستانهای دارد و ضوابط اخالق حرفسند ارزش توصیه [22]شده است.

ی اصلیِ دادستان، وظیفه»خوانیم: می« 1.2-3» ی از ماده« ب»کند. در بند می

ی قانون است، و نه صرفًا تالش برای محکومیتِ تالش برای تحقق عدالت در محدوده

کند و باید با صداقت و قضاوِت سنجیده متهم. دادستان به منافع عمومی خدمت می

 و کند حمایت گناهبی از باید دادستان. دهد ارتقا را …منیت عمومیعمل کند تا ا

 اساسی هایحق به و گیرد، نظر در را شهود و قربانیان منافعِ نماید، محکوم را گناهکار

-3» ی ماده«. ی اشخاص، از جمله مظنونان و متهمان، احترام گذاردقانونیِ همه و

ر کلی دادستان به عموم مردم خدمت طوبه» شود: شروع می با این جمله« 1.3
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های این سند در مورد نسبت تعقیب توصیه«. کند نه هیچ نهاد حکومتیِ خاصیمی

کیفری با خیر عمومی کامالً روشن است. حاال از ایاالت متحده به اروپا سر بزنیم. 

کنیم. ی دوم سند صادرشده توسط شورای مشورتی دادستانان اروپایی را مرور میماده

ی طبق ماده [23]«.هاهنجارها و اصول اروپایی راجع به دادستان»ام سند این است: ن

ها به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی و حمایت از دادستان» مذکور، 

عنوان ث هنجاری، دادستان بهحی از بنابراین. «کنندمی عمل …هاحقوق بشر و آزادی

ی جامعه باید در راستای تحقق خیر عمومی بکوشد. اما اگر کتاب قانون را نماینده

ی ها نمایندهیم و به واقعیت نظر کنیم، آن وقت چه؟ آیا در عمل دادستانکنار بگذار

ویژه در ها بهاند یا نظام سیاسی؟ درک خود آنان از کارشان چیست؟ این پرسشجامعه

های متفاوتی است. محققان مختلف پاسخ های جالبی را رقم زدهایاالت متحده، بحث

خورد. من به ذکر یک پاسخ چشم نمیاند که در میانشان وفاقی به طرح کرده

ای خواندنی به نفع این ادعا استدالل کنم. کیت کینفورد در مقالهقدرتمند بسنده می

استداللش خوب به نظر  [24]«.ی جامعه نیستندها نمایندهدادستان»کرده که 

شد رسد. اگر نظام عدالت کیفری در آمریکا از مشروعیت برخوردار بود، میمی

ت. انبوهی از ی جامعه دانست. ولی چنین مشروعیتی درکار نیسها را نمایندهدادستان

طور عمیق از دهند نظام عدالت کیفری آمریکا بهها در دست داریم که نشان مییافته

. به نظر کینفورد، این [25]بیندسوگیری علیه سیاهان، زنان و فقیران آسیب می

ناعادالنه، از مشروعیت برخوردار نیست، و در نتیجه، مقاماتش « عدالتِ کیفریِ»

ی جامعه نیستند. من بحث در مورد وضع کشورمان را بعدتر به تفصیل طرح نماینده

ها و های تجربی، از انواع سوگیریکرد. اما باید اشاره کنم در ایران هم یافته خواهم

« نابرابری در قانون»های دینی، هم دارند. در مورد زنان و اقلیتها پرده برمینابرابری

نابرابری در قانون، به این معناست «. نابرابری در مقابل قانون»خورد و هم به چشم می

شود. به عبارت دیگر، اگر متن بین مردان و زنان تبعیض قائل  که مثالً خود قانون

ها حتی به رغم برابری اما خیلی وقت [26]قانون را بخوانیم، تبعیض به چشم بخورَد.

نابرابری در »با تبعیض صورت گیرد. در این صورت، با « اجرای قانون»در قانون، 

روبرو هستیم. مثالً در متن قانون، تجاوز جنسی به هر زنی جرم است. « مقابل قانون
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« زن عفیف»از  قضاتِ مردبا تصورات  یک زن ی زندگیِاما در عمل، هرچه شیوه

زن  [27]شود.های آن زن، دشوارتر میناسازگارتر باشد، اثبات تجاوز، و شناساییِ رنج

هایش توسط عدالت کیفری به رسمیت روی رنجهیچبخورد، به« روسپی»اگر انگ 

هرچه « زن روسپی»دهد هر مردی با های تجربی نشان میشود. دادهشناخته نمی

ه ابرو بیاورد. در مورد که نظام عدالت کیفری خم بتواند بکند، بدون اینخواست می

، و «هاسازمان زندان»توانیم فقرا، وضع چنان اسفناک است که بدون عذاب وجدان می

 .[28]بنامیم« زندانبانِ فقیران»ی قضاییه، را در نتیجه قوه

، در غرب، 1980ی برای تعدیل نگاه سنتی به تعقیب کیفری، از اواخر دهه

ی اصلی نامند. ایدهمی [29]«محورتعقیب اجتماع»را رویکردی شکل گرفته که آن

ند ی محلی به کار برها باید توان خود را برای حل مسائل جامعهاین است که دادستان

های اهالی محل در مورد جرایمی پاسخ دهند که کیفیت زندگی را نشانه و به دغدغه

کنم: دیوارنویسی، وندالیزم، ورود هایی از این مسائل و جرایم را ذکر میگیرد. مثالمی

این رویکرد، بر  [30]ها.ها، فحشا، تقاضای مواد، تکدی، و مانند اینغیرمجاز به مکان

ی جرم و مسائل مرتبط با آن، ی محلی در شناسایی و حل مسئلهمشارکت جامعه

های تر از خواستی محلی را در جایگاهی مهمورزد. در واقع، مسائل جامعهمی اصرار

کوشد رویکرد سنتی به تعقیب کیفری را تعدیل دهد، و میقدرت عمومی قرار می

تر مطرح های بعد این رویکرد در کشورمان هم بیشکنم در سالبینی میکند. پیش

ای محور برای ما سویهقیبِ اجتماعشود. پرسش اساسی برای ما این است که آیا تع

تواند نسبتِ خیر عمومی و تعقیب کیفری را بخش دارد؟ آیا این رویکرد میرهایی

طلبد. ولی مایلم ذکر کنم که ها، مجال مستقلی میاِصالح کند؟ پاسخ به این پرسش

ی بخش دارد، و هم مخاطراتدر بافت ایران، هم امکاناتی رهایی« محورتعقیب اجتماع»

بخش را احضار هایی رهاییتواند هم فرشتهی ما، این رویکرد میسهمگین. در جامعه

 کند، و هم فضایی برای بیدار شدن اشباح خطرناک فراهم نماید.

کنم تا حدی توانستم نسبت خیر عمومی و تعقیب کیفری را به صورت فکر می

یم. اما اگر قدرتِ یک مسئله مطرح کنم. بنابراین، قسمتی از گام اول را طی کرد

کند. قدرت مان شکلی حادتر پیدا مینظیر دادستان را درنظر بگیریم، مسئلهکم

گیریِ خیر عمومی، و هم برای اقدام علیه آن، شاید دادستان، هم برای پی
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تر از اختیارات یک بند انگشت کمفرد باشد. در واقع، اختیاراتِ او فقط منحصربه
 ست.خدا

 تر از اختیارات خدامب( یک بند انگشت ک

باید »پارسال، در همایش روز جهانی بهداشتِ محیط، دادستان مشهد گفت: 

ی یک بند تأکید کنم که اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه

ی آقای ها گفتهانگیز شد. خیلیسرعت بحثاین تعبیر، به [31]«.تر استانگشت کم

ها و عملکردهای مقامات، حق تردید بحث در مورد گفتهدادستان را نقد کردند. بی

ندان است. اما عالوه بر آن، باید با کار جدی بکوشیم منطق قدرت دادستان را شهرو

اند کم به دو دلیل، نقدهای رایج قادر نبودهرا تحت ضابطه بیاوریم. دستبفهمیم و آن

ها و اظهارات، فهمی که در هیچ کدام از آن نوشتهگفتمانی جدی را رقم بزنند. اول این

دهد که خورد. چنین فهمی نشان میدستان به چشم نمیمند از اختیارات دانظرییه

ها باشیم، چه خود آنان در شدت نگران اختیارات دادستاندر هر جای جهان باید به

مورد کارشان سخنی گفته باشند یا نه. نقص دوم به این ربط دارد که هر نظام عدالت 

خطرناک ای خاص وهبه شیبیند که این اختیارات را هایی آسیب میکیفری از ویژگی

غایت دشوار است ها در نظام حقوقِی ما، کاری بهپذیر کردنِ این ویژگیکند. فهممی

اند روایتی که با کار علمِی جدی شاید بتوان به آن نزدیک شد. منتقدان نتوانسته

مند از کوشم فهمی نظریهها پیش نهند. من در این قسمت میدقیق از این ویژگی

عالوه نشان دهم که سرشت اختیارات ها به دست دهم، و بهدادستانوسعت اختیارات 

های خاص نظام مقام دادستانی گسترده و خطرناک است. در قسمت بعد، از ویژگی

 گویم.تر سخن میعدالت کیفری در کشورمان بیش

کند که چه رفتاری ی مقننه تعیین میشاید شما مثل اغلب مردم فکر کنید قوه

. در این صورت، به یک معنای بسیار مهم، شما هم مانند اغلب مردم جرم است یا نه

تر کشورها، از جمله ی مهم باید درنگ کنیم. در بیشکنید. روی این نکتهاشتباه می

گزارش  2008ایران، تعداد قوانین کیفری، بسیار زیاد است. داگالس هوساک در سال 

هزار صفحه بوده که 27حدود درالی فقوانین موضوعهدهد که در ایاالت متحده، می

 [32]خورد.ی جداگانه با ضمانت اجرای کیفری به چشم میماده 3300در میان آنها 
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عنوان  3000، حدود 2005ای هشت ساله تا سال حکومت انگلستان صرفاً در دوره

در ایران هم معاون حقوقی وزیر دادگستری،  [33]آورد.ی جدید به وجود میمجرمانه

دو سال  [34]عنوان اِعالم کرد. 1985، تعداد عناوین مجرمانه را 1396در سال 

تر، رئیس سازمان تعزیرات تعداد عناوین مجرمانه در ایران را شش برابر فرانسه قبل

روی شناختی، این آمار و ارقام را به هیچمن از حیث روش [35]تخمین زده بود.

 انبوهی از« عناوین مجرمانه»در کشور خودمان، برخی  [36]دانم.اعتماد نمیقابل

 [37]ی دقیق، اثر دارد.ها عنوان مجرمانهی دهدهد و به اندازهرفتارها را پوشش می

سو، تعداد ولی تردید نیست که عناوین مجرمانه در کشور ما متورم شده است. از یک

زیادی عنوان مجرمانه وجود دارد، اما از سوی دیگر، منابع دادسرا محدود است. 

های قانون ذکر تواند انبوه جرایمی را تعقیب کند که در کتابدادستان طبیعتاً نمی

زند. برخی می گزینشبنابراین، چه باید کند؟ پاسخ روشن است: او دست به اند. شده

شمرد. در نتیجه، در اهمیت میدهد، و برخی را بیاز جرایم را در اولویت قرار می

گیرد شما را تعقیب کند یا نه. نهایت، اصوالً این آقای دادستان است که تصمیم می

افتد. شما شاید در کتاب فاصله می« لقانون در عم»و « قانون در کتاب»پس بین 

تان در عالم واقع بیش از هرچیز بسته به قانون مجرم باشید یا نه، اما سرنوشت

کند: مجموعه پذیرتر میهاست. این تشبیه، بحث را فهمهای گزینشیِ دادستانتصمیم

( در رستوران است که دادستان هر menuقوانین کیفری، مثل یک فهرست غذا )

ین فهرست ی همکار مجلس، عمدتاً تهیه [38]دهد.را که بخواهد دستور میکدام 

است تا دادستان بعدتر سفارشش را تعیین کند. اقتصاد سیاسیِ تعریف جرم، ماجرا را 

هروقت فشاری روی مجلس است که مشکلی را حل  [39]دهد.تر توضیح میعمیق

ست که به ذهن نمایندگان ایکند، استفاده از ابزارهای کیفری احتماالً اولین ایده

که سر جای خود بمانند، باید از نظارت استصوابی کند. نمایندگان برای اینخطور می

کوشند نشان دهند مالحظات نظام سیاسی را بگذرند. به این منظور، می به سالمت

اند. بنابراین، طبیعی است منشی از خود بروز دهند که موردپسند نظام جدی گرفته

ترین رفتار نمادین برای اثبات وفاداری، حمایت کیفری از رسد. مهمسیاسی به نظر می

دهند که به ذاری، نمایندگان نشان میانگاری و کیفرگهای نظام است. با جرمارزش

ورزند و در برابر نقض آنها، جز با مجازات خشن آرام های دولتی غیرت میارزش
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شود. از سوی تر، متولد میهای سنگینهای جدید، و مجازاتگیرند. بنابراین، جرمنمی

های دغهخواهند بار دیگر رأی بیاورند. به همین دلیل، باید دغدیگر، نمایندگان می

ی عمومی است. ی انتخابی را پی بگیرند. فرض کنید افزایش اعتیاد، دغدغهحوزه

راهکارهای مختلفی برای حل مسئله پیش روی مجلس وجود دارد. اغلب راهکارهای 

ی علمی، نیاز به تخصیص بودجه های انسانی و مبتنی بر ادلهتر، مثل سیاستدرست

هکار دم دست، و به شدت غیرمسئوالنه، دهد. یک رادارد و دیر هم جواب می

انگاریِ غیرمسئوالنه، هاست. مجلس با جرمانگاری یا شدت بخشیدن به مجازاتجرم

طور، قوانین کیفری این [40]کند کاری برای حل مسئله صورت داده است.وانمود می

تواند جرم باشد. در مواردی حتی الزم نیست شوند. تقریباً هر کاری میمتورم می

اند و جایشان مجرم ی بودنِ شما جرم است. فقر، جرم است و فقراکاری کنید؛ شیوه

ی یک زن کند. کارهای روزمرههایی مجرمانه پیدا میدر زندان. خودِ زنانگی، سویه

ها بیفزایم. توانم بر این مثالراحتی میشود. بهمتعارف، تبدیل به رفتار مجرمانه می

کند. مقامات نظام اگر چیزی انگاری میافکار عمومی اگر فشار بیاورد، مجلس جرم

ای حل شود، کند. قرار نیست در عالم واقع مسئلهانگاری می، باز مجلس جرمبگویند

کند. این رفع مسئولیت، صرفاً مجلس به شکل متقلبانه مسئولیت را از خودش رفع می

ها، و بخشد. تورم کیفری، افزایش موارد جرایم و مجازاتبه دادستان قدرت می

یار مهم دارد: قدرتِ واقعیِ تعیین مجرم، و نویسیِ ناشیانه و مبهم، یک پیامد بسقانون

شود. دادستان، عالوه ها تفویض میتفکیک مجرم از غیر آن، تا حد زیادی به دادستان

گیرد کدام عنوان مجرمانه میتصمیم کند. او گذاری میبر مقام تعقیب، در واقع قانون

ا در برخی و کدام مظنون را تعقیب کند. در اغلب کشورها، همین طور است. ام

گیرد که اسالوی ژیژک آن را خوب ها، تورم کیفری شکل خاصی به خود میرژیم

قوانین »های اقتدارگرا این است که ی او، راهبرد رژیمتوضیح داده است. به گفته

همگان ها در نظر گرفته شود ای وضع کنند که اگر نص آنکیفریِ سختگیرانه
شود. بدین ترتیب رژیم اجرای کامل آنها امتناع میی بعد، از اند. ولی در مرحلهمجرم

خواستیم بینید، اگر میمی»تواند با گذشت بودنِ خودش را به رخ بکشد: می

تان را دستگیر و محکوم کنیم، ولی نترسید ما اهل مدارا و توانستیم همهمی
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 تنبیه به تهدید را خود اتباع همواره رژیم حال عین در. ««…گیری هستیمآسان

 در. «…توانیمما بازی درنیاورید یادتان باشد که هر لحظه می با حد از بیش»: کندمی

 شدمی همیشه که داشت وجود 133 بدنام یماده یک سابق یوگسالوی جزائی قوانین

 ماده، این اساس بر. داد قرار خبرنگاران و نویسندگان آزار و تعقیب دستاویز را آن

ب سوسیالیستی ترسیم انقال دستاوردهای از رستیناد تصویر که مطلبی هر نوشتن

 [41]«.شدمی شناخته جرم …کردمی

خواهم به ام. حاال مینظیر دادستان را تا حدی توضیح دادهکنم قدرت کمفکر می

های پیشین هم فراتر بروم. سرات پرداز برجسته، از بحثکمک آستین سرات، نظریه

فراسوی آزادی »ای خواندنی نوشتند با نام مقاله 2008به همراه همکارش در سال 

برای فهم مدعای اصلِی  [42]«.نطق حاکمیت، و حدود قانونعمل؛ تعقیب کیفری، م

م. اگر از یا آزادیِ عمل را دریابیdiscretion [43]، ابتدا باید مفهوم مقاله

به معنای قدرت انتخاب میان طیفی از  آزادی عملنظر کنیم، ها صرفپیچیدگی

ها از آزادی عمل برخوردارند، اما های جایگزین است. بدون تردید دادستانگزینه

ی قدرت کنند که برای فهم گسترهای قدرتمند استدالل میسرات و همکارش به گونه

را کنار بگذاریم و آزادیِ عمل نِی سازما –هوم اداری و اختیار دادستان، بهتر است مف

به آزادیِ عمل را به کار بریم. در واقع، باید از زبان اداریِ حاکمیت مفهوم سیاسیِ 

دادستان به دست آوریم. قدرت گذر کنیم تا فهمی دقیق از حاکمیت زبان سیاسیِ 

ق مشارکت ای از منطق حاکمیت است، و در آن منطتصمیمات دادستان نمونه

کند. تا زمانی که قدرت دادستان را بر اساس مفاهیم حقوق اداری بفهمیم، عمق می

متوسل شویم.  حاکمیتیابیم. برای فهم درست باید به مفهوم سیاسیِ را در نمیآن

ی منطق حاکمیت این مدّعای اخیر در آرای کارل اشمیت و جورجو آگامبن درباره

هایشان در این مورد به زبان فارسی هم ترجمه شده ریشه دارد که خوشبختانه نوشته

این ایده را طرح کرد که حاکم کسی الهیات سیاسی شمیت در کتاب ا [44]است.

به عبارت دیگر، حاکم همان «. گیردی وضع استثنایی تصمیم میدرباره»است که 

العاده، اجرای قوانین عادی را تعلیق کند. در تواند با اعالم وضع فوقکسی است که می

سرات و همکارش به «. انون استواجد قدرتِ قانونیِ تعلیق اعتبار ق»نتیجه، حاکم، 

کنند که اگرچه دادستان همان حاکم نیست، تصمیماتش نفع این مدعا استدالل می
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عدم  تصمیم بهاست. برای توضیح این نکته، آنان روی  منطق حاکمیتای از نمونه
نشده تصمیم به کنند. وقتی دادستان بر اساس آزادی عمل کنترلتمرکز می تعقیب

گیرد، در واقع با قدرتی همچون حاکم، قانون الزامی را در مورد عدم تعقیب می

کند چه کسی از قلمرو الزامِ کند. رأی دادستان تعیین میاشخاصی خاص تعلیق می

ماند. بر اساس قانون، شود و از این جهت به تصمیم حاکم میقانونی کنار گذاشته می

م تعقیب، اجرای قانون عادی را شما باید تعقیب شوید، اما دادستان با تصمیم به عد

کند. این، درواقع مشارکتی محدود در منطق حاکمیت یک مورد خاص تعلیق می

های تعقیب دادستان نباشید. در است. کافی است رفتار شما، یا خود شما، در اولویت

 این صورت، تعقیب نخواهید شد، حتی اگر رفتارتان قانون کیفری را نقض کرده باشد.

است. علم « نشدهاساساً نظارت»ستان در مورد تعقیب یا عدم تعقیب، تصمیم داد

حقوق نتوانسته این تصمیم را تحت ضابطه بیاورد. از حیث مقررات قانونیِ اثرگذار، با 

فضایی خألگون روبرو هستیم. در ایاالت متحده اِعمال قدرت توسط مقام تعقیب، 

هیچ »شود شده است. گفته می( نامیده arbitrary justice«)عدالتِ خودسرانه»

در  [45]«.بَردبهره نمی« ناپذیربه این میزان نظارت»مقام عمومیِ دیگر، از قدرتی 

کند: قدرت دادستان، و ها، اصل ماجرا صدق میرغم وجود تفاوتکشور ما هم به

نشده است. تصمیم دادستان، نه از ضوابط قانونی، بلکه از آزادی عملِ او، نظارت

توانند باشد: گیرد. این امور فراقانونی، هر چیزی میهای فراقانونی مایه میمؤلفه

اش، برداشت او از عدالت و انصاف، های سیاسینگرش شخصیِ دادستان، دغدغه

اش، های دینی، جنسی یا قومِی دادستان، باورهای قالبیخصومت او با متهم، سوگیری

گریزد. در این ها. مهم، قدرت و آزادیِ عمل مهیبی است که از نظارت میو مانند این

طور باید به قدرت دادستان لگام چه مقاومت وجود دارد؟ جامعهفضا، چه امکانی برای 

خورد. هر های متفاوتی در این مورد به چشم میزند؟ در کشورهای مختلف، امکان

نظامی، اشباح، مخاطرات و امکانات خاص خودش را دارد. در ایاالت متحده، 

ها، تر وقتششوند. بیها، توسط مردم انتخاب میهای کل اغلبِ ایالتدادستان

های شود. اما نمونهانتخابات خیلی مؤثر نیست و همان دادستان قبلی برگزیده می

شان در اند و از حق انتخابموفقی هم گزارش شده که مردم عاملیت به خرج داده
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 [47]در ایران، این امکان مهیّا نیست. [46]اند.راستای نظارت بر دادستان بهره ُبرده

در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، شاید اگر خیلی پیگیر باشد، بتواند دادسرا 

تواند به دادسرا میرا ناگزیر به تعقیب جرمی کند که در اولویتش نیست. ولی باز 

ها بکاهد و آن مورد را کنار بگذارد. یکی از شود تا از بار پروندهتمهیداتی متوسل 

از این دست  [48]تمهیدهای مهم، اعالم عدم کفایت ادله برای تعقیب کیفری است.

 ی مقاومت.پژوهش به مثابهبخش این است: موارد که بگذریم، نخستین گام رهایی

های ؤلفههای دقیق، منطق تصمیم دادستان را به فهم بیاوریم. باید از مباید با پژوهش

فراقانونِی مؤثر در تصمیمش پرده برداریم. باید با کار جدی، آگاهی تولید کنیم. نباید 

ی دادستان بیفزاید. باید با کار علمی، فضایی نشدهبگذاریم جهل ما بر قدرتِ نظارت

 اساس بیافرینیم.برای مقاومت در برابر تصمیمات بی

ی گام دوم شویم. اما مایلم کمی گام اول را برداشتیم و وقتش رسیده که مهیا

ایم. من ابتدا کوشیدم نسبت تعقیب کیفری با درنگ کنیم و ببینیم تاکنون چه کرده

ها نگاه گرایی حقوقی را کنار بگذاریم و به دادهمند کنم. اگر جزمخیر عمومی را مسئله

ب ی جایگاه خیر عمومی در تعقیکنیم و در موردشان بیندیشیم، به ابعاد مسئله

نظیر دادستان بریم. بعد تالش کردم برایتان تصویری از قدرتِ کمکیفری پی می

تر از اختیارات خداست، تا حدی ترسیم کنم. قدرت دادستان، یکی دو بند انگشت کم

تواند در میان قوانین مصوّب دست به گزینش بزند، برخی را شدید پی بگیرد، و که می

های تجربِی زیادی در دست رچه در کشورمان دادهمواردی را عمالً کنار بگذارد. اگ

کنم تصویری کند. در ادامه، سعی میهای موجود موارد باال را تأیید مینیست، اما داده

کوشم نشان دهم این ایدئولوژی هم به دست دهم. میگرایی ایدئولوژیِ نظامکلی از 

هم به قدرت دادستان هایی برای پیگیریِ خیر عمومی در تعقیب کیفری دارد و داللت

 دهد.ای خاص جهت میبه شیوه

 گراییدوم: ایدئولوژیِ نظام

های غربی هم در زبان فارسی به کار نرفته است. در نوشته« گرایینظام»مفهوم 

طور روشن مُرادم را از این مفهوم ام. به همین دلیل، باید بهای برایش نیافتهسابقه

، «گرایینظام»در ترکیبِ « نظام»ی ور از واژهجا بگویم که منظتوضیح دهم. همین
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« پوپولیسم»از روی مفهوم « گرایینظام» [49]است.« رژیم»یا « نظام سیاسی»همان 

شده است. به همین دلیل، بهترین مدخل برای ورود به بحث، توضیح  ساخته

به  populismی رسد. اگر ترجمهگرایی به وساطت پوپولیسم به نظر مینظام

 populismیق بین شود تا ارتباط وثرا کنار بگذاریم، فضایی فراهم می« گراییعوام»

، را دریابیم. تفکرِ درست در مورد پوپولیسم، «مردم»و « پوپولیسم»، میان peopleو 

خواهید در گذرد. اگر میمی« مردم»به نظرم از مسیر تأمِل جدی در مورد مفهومِ 

مورد پوپولیسم بیندیشید، ابتدا باید به این پرسشِ بسیار مهم بپردازید: وقتی از 

گوییم؟ بدون طرح این پرسش، به نظرم تا حد زنیم، از که سخن میحرف می« مردم»

ماند. بنابراین، باید اندکی روی مفهوم زیادی تفکرمان در مورد پوپولیسم ناکام می

باید بپرسیم: مردم کیستند؟ به محض طرح این پرسش،  [50]درنگ کنیم.« مردم»

ی خاص، مند است. در هر بافت و زمینهمفهومی زمینه« مردم»شود که روشن می

شدت مبهم برساختی سیاسی و به« مْمرد»شوند. نامیده می« مردم»کسان خاصی 

عمدتًا « مردم»ها از است. در آمریکای التین اواخر قرن بیست، منظور پوپولیست

کردند. در سنت پوپولیستیِ ی شهرها زندگی میبیکارانی بودند که در حاشیه

بودند. در نظام نژادپرستِ آفریقای  همان مردانِ کارگرِ سفیدپوست« مردم»آمریکایی، 

نابراین به جای ب [51]شدند.پوستانِ محرومْ مردم نامیده میبی، اکثریت سیاهجنو

کیستند. چون مفهوم « مردم»طور انضمامی تعیین کنیم که پاسخی انتزاعی، باید به

پوپولیسم به  [52]شود.مند میهم زمینه« پوپولیسم»مند است، خود زمینه« مردم»

ماند که در آمریکا، اروپا، امریکای التین، و هر جای دیگر، به شکلی می« بُت عیار»آن 

امریکا،  ی پوپولیسم درتوان بر اساس جلوهآورد. به همین دلیل، نمیمتفاوت سربرمی

ی خاص اروپا و مانند اینها، منطق پوپولیسم در ایران را توضیح داد. برای فهم شیوه

وجود پوپولیسم در ایران، خوب است با این پرسش شروع کنیم که در گفتمان 

تر، وقتی مقامات طور خاصآیند؟ بهبه شمار می« مردم»مقامات رسمی، چه کسانی 

زنند؟ برای پاسخ به گویند، از که حرف مین میسخ« مردم»نظام عدالت کیفری از 

کشم، و در هر مورد به را پیش می« مردم»بندی از ها، من یک دستهاین پرسش

 پردازم.معنای انضمامی آن در گفتمان مقامات عدالت کیفری ایران می
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اکثریت مطیع »یعنی « مردم»گاهی یکم: کم سه معنای مهم دارد. دست« مردم»

شکن است که از ، اقلیتی قانون«نامردم»این معنا، دیگریِ مردم، یا همان به «. قانون

، از «خواست مردم»کند. به این معنا، طریق ارتکاب جرم، بهزیستیِ مردم را تهدید می

در گفتمان مقامات باقیِ کشورها ندارد. برای «خواست مردم»تفاوتی با ، حیث فُرم

اِعالم « در صدر مطالبات مردم از پلیسبرخورد با اراذل و اوباش »مثال، وقتی 

های عدالت کیفری، وقتی یک ی نظامشود، با همین معنا سروکار داریم. در همهمی

کند: وبیش این معنا را مُراد میزند، کمهای مردم حرف میاز خواسته مقام بلندمرتبه

ن نوع ای. برندخواست شهروندان تابع قانون، که در هراس از مجرمان به سر می

آید تا گرا میهای اقتدارگرای راستتر به کار پوپولیستمردم، بیش« نامیدنِ»

هایشان را پیش ببرند. این معنا از مردم، آشکارا برساختی سیاسی است که از سیاست

بینانه طور غیرواقعسو ترس از جرم بهحیث علمی اعتباری ندارد. در دنیای ما، از یک

گیرند تا ی دیگر مقامات عدالت کیفری از این ترس بهره میشود، و از سوتکثیر می

، در تعدادی از کارهای جدی مورد «سیاستِ هراس»اقتدارشان را افزایش دهند. این 

همان فرودستان، « مردم»، دومدر معنای  [53]واسازی و نقد قرار گرفته است.

در « مستضعفین»ی اند. در ادبیات رسمی، معموالً واژهشدگانستمدیدگان و حذف

این مفهوم در گفتمان مقامات نظام  هایی از کاربردرود. نمونهاین مورد به کار می

ی این کاربردها، چیزی خورد. اما در همهعدالت کیفریِ کشورمان به چشم می

طور که وجه وقیح توسل به حقوق بشر از سوی نادرست وجود دارد. به نظرم همان

ی کاربرد ی برخورندهکنیم، باید بر سویههای غربی را نقد میقدرت

گفتمان مقامات عدالت کیفری اصرار بورزیم. برای فهم این در « مستضعفین»یواژه

گوید، و درست در ، کسی را فرض کنید که در مورد محیط زیست سخن میسویه

دهد. عدالت کند که بریدن درختان را اجازه میاش سندی را امضا میهنگام سخنرانی

توأمان به شود، اما متوسل می« مستضعفین»کیفری، گاهی در سطح انتزاعی، به 

دستان و کارگران، تهیی تنِ برهنه اش را با تمام قدرت برای انضمامی تازیانهگونه

ی این معنا کمک رسیم. تأمل دربارهمیسوم نشاند. به معنای ستمدیدگان می

پُل بزنیم. به همین دلیل، برای « گرایینظام»به ایدئولوژیِ « پوپولیسم»کند از می
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هایی مجال بروز پیدا در نظام« مردم»مهمی دارد. این معنا از  های بسبحث ما داللت

ای دارند، و بر اساس این تصور برنامه« انسان خوب»کند که تصوری جامع از می

همان کسانی است که « مردم»گیرند. منظور از فراگیر را برای هدایت افراد پی می

مردم »های نظام نخواند، کنند. کسی که با ارزشرا بازنمایی می« نظام»های ارزش

های زندگیِ اجتماعی، حتی شود. دولت مایل است به تمام سویهشمرده نمی« حقیقی

را محقق کند. مفهوم دولتی از مردم های بسیار مالیم آن، طوری شکل دهد که جنبه

« شأن»ها وقتی کارکرد قانون کیفری در تحقق این مفهومْ بسیار مهم است. انسان

های نظام را بهتر ی دولت در آنها تجسد یابد. هرقدر کسی ارزشفهدارند که فلس

شمرده شود. « مردم»تری دارد که در گفتار رسمی یکی از بازنمایی کند، بخت بیش

ی برسازنده دارد: مردانگی و دین. مردان، در کشور ما، این معنا از مردم دو مؤلفه

اینها، البته کسانی که به قرائت رسمی اند؛ آنهم مردان مسلمانِ شیعه، و در میان مردم

، تقریبًا همان «خواست مردم»نمایانند. در نتیجه، ورزند، یا چنین میاز دین ایمان می

ی شیوهاست. این « مردان مسلمان شیعِی پیرو قرائت رسمی از مذهب»خواست 
( را در قلمرو عدالت کیفری رقم exclusiveمردم، سیاستی طردکننده ) نامیدنِ

آنها را جدی بگیریم، به ارتباط درونی « خواست»و « مردم»زند. اگر این معنا از می

، «امنیت اخالقی نامحسوس»بریم. وقتی طرح گرایی پی میپوپولیسم و نظام

شود با همین معنا سروکار داریم. قاضی مرتضوی هم معرفی می« خواست مردم»

با »ی او نی نبود که به گفتهتردید منظورش دختراگفت، بیوقتی از مردم سخن می

کنند؛ می« آلوده»شوند و آن را در جامعه حاضر می« شکل و شمایل غیرمتعارف

باید علیه آنان « مردم»اند که اتفاقاً نیروهای «دیگری»برعکس، این دختران همان 

ی مردم و دشمن، جهت بگیرد. در این مورد، قدرت مرتضوی در برساختنِ دوگانه

ی رفت. در همان دوران، رئیس قوهی قضاییه فراتر میئیس قوهحتی از قدرت ر

غیر از ضرر »دانست که را کاری می« کشاندن پای زنان و جوانان به کالنتری»قضاییه 

ولی در نهایت، نظر مرتضوی اثرگذار بود نه رئیس او، و  [54]«.اجتماعی منفعتی ندارد

کم بر اساس روایتی ی مرتضوی، دستی عجیبی نهفته نیست. گفتهدر این هیچ نکته

ی رئیس او در تقابل با آن نمود، و گفتهای نظام میهاندیشانه، همسو با ارزشخشک
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های مورد پسند نظام، به نسبت گرایی، بازنمایِی ارزشگرفت. در نظامها قرار میارزش

 تر برخوردار است.کنندهها، از جایگاهی تعیینشأن سازمانیِ آدم

فراهم  گرایینظام [55]این مفهوم اخیر از مردم، شرایط را برای معرفِی ایدئولوژی

را تجسد « نظام»های ارزشاند که همان کسانی« مردم حقیقی»کنم. حاال که می

یا « نظام»را کنار بگذاریم، و به جایش مفهوم « مردم»توانیم مفهوم بخشند، میمی

« گرایینظام»توانیم از را قرار دهیم. به جای پوپولیسم هم می« های نظامارزش»

 کنم که در مورد پوپولیسم نوشته شدهسخن بگوییم. بر همین منوال، متنی را نقل می

دهم. کنم و عامدانه تغییرش میآمیز در آن مداخله میای شیطنت، اما به گونهاست

سیاستمداران برای جلب نظر مردم و »متن اصلی این است: در رویکرد پوپولیستی، 

ی افکار عمومی است توجه هایی که مورد عالقهکسب مقبولیت سیاسی به حوزه

ی تحریف نتیجه [56]«.دهندائه میپسند ارهای عامهای مبذول داشته و وعدهویژه

گرایی، مقامات قضایی برای جلب نظر در نظام»شود: یی متن اصلی، این معامدانه

ی نظام است هایی که مورد عالقهنظام سیاسی و کسب مقبولیت سیاسی به حوزه

همین منطق را اگر «. دهندپسند ارائه میهای نظامای مبذول داشته و وعدهتوجه ویژه

های مربوط به پوپولیسم گرایی را از نوشتههای اصلی نظامتوانیم ویژگیپی بگیریم، می

روی به ها در متون مربوط به پوپولیسم، به هیچاستنتاج کنیم. این دست تحریف

انجامد. در موارد بسیاری، اگر در آمیز از نظام عدالت کیفری نمیشرحی تحریف

« مردم»ی را به جای واژه« های نظامارزش»اظهارات مقامات عدالت کیفری هم تعبیر 

تر این ایم. گاهی البته خود مسئوالن پیشنُما صورت دادهیفی واقعیتقرار دهیم، تحر

حضور »توان این جمله را ذکر کرد: دهند. برای مثال میجایی را صورت میجابه

 «.ی نظام جمهوری اسالمی نیستها شایستهبانوان در ورزشگاه

تعقیب هایی برای گرایی چه داللتدهم که ایدئولوژی نظامدر ادامه شرح می

تر مسائلی را در مورد تعقیب کیفری طرح کردم، حاال باید روشن کیفری دارد. پیش

گونه، خود مفهوم گوید. اینها چه میکنم که این ایدئولوژی در مورد آن مسئله

کنم و توانایی شود. به این منظور، چند پرسش طرح میتر میگرایی هم منقحنظام

سنجم. چهار مورد زیر، ناظر بر نظام خاصی ا میهنظریه را در پاسخ دادن به آن

( از ایدئولوژی ideal typeای مثالی )نیستند و قرار است چیزی شبیه به نمونه
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ای نظری، به فهم ی برساختههای مثالی، به مثابهکنند. نمونهگرایی ترسیم نظام

باشند. با یک واقعیت توصیف که در پی کنند نه اینواقعیت، و تحلیل آن، کمک می

گرایی بر دادسرا حاکم باشد، توان توضیح داد که اگر ایدئولوژیِ نظاماین روش می

 کند.گیرد. موارد زیر، تا حدی ماجرا را روشن میتعقیب کیفری چه شکلی به خود می

 گیرند؟الف( کدام عناوین مجرمانه در اولویت تعقیب کیفری قرار می

ی دهد که مورد عالقهرا در اولویت قرار میگرا، تعقیب جرایمی دادستانِ نظام

های مهمی که به تعقیب بینی کرد یکی از مؤلفهتوان پیشنظام سیاسی است. می

گرایانه است. هر چه جرمی از منظر بخشد، مالحظات نظامجرایم اولویت می

 هاشود. آنتر تعقیب میطور جدیتری باشد، بههای محوریگرایانه ناقض ارزشنظام

زدایی شود. ها جرمپسندانه نیست، شاید عمالً توسط دادستانکه اصالً تعقیبشان نظام

ای برای جرایمی که خیلی با مالحظات نظام سیاسی ربط و نسبتی ندارند، اراده

خورد. البته ممکن است جرمی که منافع عمومی را به خطر شان به چشم نمیتعقیب

گرایانه هم باشد. اما در غیر این صورت باید ماندازد، از پیش جزء مالحظات نظامی

امیدوارانه منتظر بود که آن جرم نگرانیِ مقامات اصلیِ نظام را برانگیزد. در این صورت 

 های دادستان قرار خواهد گرفت.سرعت در میان اولویتاحتماالً به

 گیرند؟ب( کدام اشخاص در اولویت تعقیب کیفری قرار می

است. امر محوری در این مورد، قدرِت سازی دیگریحدی از  گرایی، مستلزمنظام

نامید، وگرنه « دیگری»و « بیگانه»، «دشمن»است؛ باید بتوان کسانی را « نامیدن»

بر « چیرگی»گرا، به سمت دهد. از این پس، نیروی نظامپسندانه رخ نمیسازوکار نظام

ترین کسانی است گرا یکی از مهمدادستان نظام [57]گیرد.جهت می« بیگانه/ دشمن»

بیگانگانِ »برد. البته در تعقیب کیفری، ره میگذاری بهکه از این قدرتِ مهیب نام

زیند ولی بیگانه محسوب ای دارند: کسانی که در داخل میمیتِ ویژهاه [58]«داخلی

گیرند که نظام از مردم حقیقی هرقدر که افراد از تصوری فاصله می [59]شوند.می

، یا «پست»، «فاسد»ی داخلی، عنوان بیگانهرود که بهتری میدارد، احتمال بیش

توصیف شده و در اولویت تعقیب قرار گیرند. در مقابل، هرچقدر « عنصر نامطلوب»

های تر هم احتمال دارد از فهرست اولویتبیششود، نامیده « خودی»تر کسی بیش
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، و «دیگری»در قبال « ایدئولوژی تنبیهی»گرا به تعقیب حذف شود. دادستان نظام

توصیف شد، « بیگانه»، دچار است. وقتی کسی «هاخودی»نگاه ارفاقی در قبال 

« خودی»ماند. در مقابل، اگر کسی چندان جایی برای شفقت، مدارا و بخشایش نمی

بخشایش تقریبًا نامحتمل به نظر عدم مدارا، و ، عدم شفقتعدم شمرده شود، 

 رسد.می

 گوید؟ها چه میگرایی در مورد قدرت واقعی و پیشرفت دادستانج( نظام

تری در مقایسه با باقی مقامات قضایی گرا از قدرت واقعِی بیشدادستان نظام

شود که نظیر برخوردار میاین قدرتِ کمبرخوردار است. او با اثبات وفاداریِ خویش، از 

ی نظام را نمایندگی کند. کسی که حق دارد از جانب حرف بزند و اراده جانب نظاماز 

ندرت مانع مهمی در پیش روی نظام سخن بگوید و به نمایندگی از آن عمل کند، به

ظام را قدر حق دارد نهر مقامی بسته به این است که چه واقعیِ یابد. قدرت خود می

تر از رئیس خود حق داشته باشد از جانب نظام رفتار نمایندگی کند. اگر کسی بیش

ی نظام، از بازنماییِ اراده [60]کند، در واقع از رئیس خود قدرتمندتر است.

گرا، به خاطر استناد به تری دارد. دادستانِ نظاممراتب اداری اهمیت بیشسلسله

تر برد، و مراتب پیشرفت را سریعتری بهره میهای نظام، از قدرت واقعیِ بیشارزش

کوشد به نظام سیاسی اطمینان دهد که هنوز قابل . او با هر رأیش میپیمایدمی

اطمینان است، و همزمان به جامعه هشدار دهد که ناهمنوایی پیامدهای جدی خواهد 

هایش را به نظام ترین نکته این است که مدام پیامگرا، مهمداشت. برای دادستان نظام

 و جامعه برساند.

 ا به آیین رسیدگیِ کیفری چیست؟گرد( نگرش دادستانِ نظام

های نظاْم به طرق رسمی و ها و آرمانگرا، بهتر است ارزشبرای دادستان نظام

ی بست بخورند، باید به شیوههای رسمی به بنبدون دردسر محقق شوند. اما اگر شیوه

ای گشوده شود. در نهایت، مهم این است که مسیر پی غیررسمی و پنهانی مسیر تازه

گرا ته شود، چه به صورت رسمی و قانونی یا غیررسمی و پنهانی. دادستان نظامگرف

شمرد. اگر وپاگیر میو در مواردی حتی دست« تشریفاتی»مقررات آیین دادرسی را 

عنصر »مقرات شکلی برای تعقیب و مجازات کسانی خلل ایجاد کند که از منظر نظام 
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را دور بزند و « تشریفات»ی حاضر است شوند، دادستان به راحتتوصیف می« نامطلوب

های متهم و ضوابط رسیدگی عادالنه، در برابر های نظام را عملی کند. حقسیاست

ها را جدی حق»گرا، پسندانه وزنی ندارند. دادستان نظاممالحظات نظام

 [61]«.گیردنمی

تر کرده گرایی را روشنی مفهومی ایدئولوژی نظامچهار مورد باال، شاید شاکله

ها را بر برخی از واقعیتها باشند. در دو قسمت پایانی مقاله، بعضی از آن بینش

های گرایی تنها عاملِ مؤثر در تعیین اولویتدهم. باید اشاره کنم که نظامتطبیق می

دیده، های متهم یا بزهتعقیب نیست. عوامل متعددی مثل شدت و نوع بزه، ویژگی

با وجود  [62]وبیش اثرگذارند.ها، هر کدام کمها، و مانند اینبازنمایِی جرم در رسانه

گرایانه د مالحظات نظامترین عوامل تهیه کنیم، بایاین، اگر بخواهیم فهرستی از مهم

را در آن بگنجانیم. شواهدی هم وجود دارد که این مالحظات تحت شرایطی ممکن 

 ها را الغا کند.است تأثیر باقیِ مؤلفه

 سُرایی در قضاوتسوم: قانون

گذاران و شاعران به مَجاز چنگ زنند و آنگاه توانند همچون قانونقاضیان نیز می»

ای را ی ستم مسدود است، به عالم خیال پناه آورند و افسانهشُوی از تنگناکه بُرون

 تبار، استاد حقوق، در کتابها را دکتر حسن جعفریاین جمله [63]«واقع پندارند.
اند که قضات را قادر سازد هایینوشته است. ایشان در پی یافتِن روشدیو در شیشه 

ای بس مهم و موجه است. اثر کنند. این به نظرم دغدغهعدالتیِ ناشی از قانون را بیبی

غلتد و در اندیشیدن به می« زدگیعرفان»ی ار به ورطهتبی دکتر جعفریاما نوشته

گرایی در همه جا در ماند. وقتی شبح نظاممخاطرات سیاسیِ پیشنهادهایش ناکام می

شود. به یک های ایشان به راحتی به نقیض خودش بدل میوگذار است، ایدهگشت

ای خواند که در نامهعنوان سطر اولِ تقدیرتوان بههای ایشان را میمعنای مهم، جمله

مختلف، آقای « متهمان»های ستایش قاضی مرتضوی نوشته شده است. طبق گفته

بدیل در استفاده از گراییِ حقوقی، مهارتی بیعرفان« مرشد»ی مرتضوی، به مثابه

پناه بیاورد و « عالم خیال»توانست به راحتی میهای ادبی در قضاوت داشت. او بهآرایه
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و به واقعیت تبدیل کند. طبق « واقع بپندارد»رم بودنِ شما را ی مج«افسانه»

از تنگنای قانون وجود نداشت، او همچون « شُویگاه که راه بُرونآن»ها، شنیده

ها را به کار کرد و ارتش استعارهمی« سُراییقانون»شد، شاعران به مَجاز متوسل می

مهارتش را در  [64]«.را قلب کنددر عالم واقعیت دست برد، و واقعیت »گرفت تا می

کنم. علی ها را نقل میاند. من صرفًا برخی گفتهاین مورد، بسیاری تصدیق کرده

عنوان متهم و دو نوبت هم اینجانب چند نوبت به»شکوری راد، در مورد او نوشته : 

ی عنوان بررسی کننده از سوی مجلس ششم و کمیسیون اصل نود با این پدیدهبه

 او دستان در ونقان …ام. در این دیدارها دریافتم ی قضا در کشورمان مواجه شدهعرصه

 قانون متن از بخواهد را حکمی هر و شودمی گرفته بازی به نرم مومی همچون

کند. در این ای نمیواهمه کس هیچ و چیز هیچ از کار این در و کندمی استنتاج

داوری بسیاری با من همراه هستند و همین امر مرا متقاعد کرده است که دچار 

خاطره از »گذارد: عباس عبدی هم بر نظیر همین نکته صحه می [65]«.اشتباه نیستم

رغم آنکه بارها و بارها متوجه ترین توانایی او در این است که علی. مهموی زیاد دارم

گویی اید که صداقت در گفتارش النادر کالمعدوم است ولی باز هم پیش خود میشده

بینی که ممکن که این یکی را دیگر ممکن نیست غیرصادقانه بگوید و البته می

لقب داده « های قضاییاستاد ترفندها و تردستی»نعمت احمدی نیز او را  [66]«.است

مدل ایشان »محمدرضا زائری هم در مورد قاضی مرتضوی گفته است:  [67]است.

گویم؛ به شما آورد با متهمین. مثاًل میها بازی درمیگاهی وقتطور بود که این

نوشتی که میگویم بنویس تا مشکلت را حل کنم، به محض اینرا که میگفت اینمی

ها، این شیوه [68]«.گفت خودش نوشته استگذاشت در پرونده میهمین را می

. برخالف برخی کشورها، دادستان در نظام حقوقی [69]ناقض ضوابط حقوقی است

شود. اما حتی در کشورهایی که او مقام قضایی محسوب می« مقام قضایی»ایران 

ی یک قیقت را بجوید. برای مثال، بر اساس مادهنیست، باید مثل یک قاضی صرفًا ح

 [70]عمل کند.« طرف عدالتمجریِ بی»سند شورای اروپا، دادستان باید در مقام 

دادستان نباید دلیلی »سند کانون وکالی آمریکا، «  1.4-3» ی ماده« ب»طبق بند 

بر اساس قانون اساسی  [71]«.طور معقول به صدق آن باور نداردارائه دهد که به

 [72]ی به نفع متهم را پنهان کند.آمریکا هم دادستان نباید ادله
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های مختلف را در مورد قاضی تر کنم. اگر نوشتهبگذارید تصویر را کمی پیچیده

اید که او گاهی به رغم نظر ه این نکته برخوردهمرتضوی خوانده باشید، احتماالً ب

نعمت احمدی روایت کرده که  [73]کرد.منصفه، از تخفیف مجازات اجتناب میهیئت

ای مقاومت کرد، برد. هیئت منصفه ذرهدر ترکیب هیئت منصفه دست می»مرتضوی 

شان ها در حد تواتر نقل شده است و باید درستیاین گفته [74]«.هیئت را منحل کرد

را بپذیریم. اما مواردی هم هست که قاضی مرتضوی متهمی را برخالف نظر 

در همان زمان که او انبوهی از مطبوعات  [75]گناه اِعالم کرده است.منصفه بیهیئت

تر باشند. گیرانهتوانستند سختخورد که میاز او به چشم می را توقیف کرد، آرایی هم

های سیاسی مستند کرد. ها را به انگیزهشد توقیف نشریهعالوه، گاهی به سختی میبه

جمهور وقت، سید ی حریم، به دلیل توهین به رئیسنامهمثالً قرار توقیف موقت هفته

طور ام که زیردستان مرتضوی بهاز برخی قضات شنیده [76]محمد خاتمی، صادر شد.

که به فهم  د. قصد من از ذکر موارد باال این استشان رضایت داشتنکلی از رئیس

ی درست طرح مسئله این است: قاضی درست مسئله نزدیک شوم. به نظرم، شیوه

عنوان بخشی از کرد و بهمرتضوی، در بسیاری موارد، درست مثل باقِی قضات عمل می

پرداخت. اما در مواردی، به تردستیِ قضایی روی فعالیت روزمره به صدور رأی می

ورزید. بنابراین مبادرت می« سُراییقانون»و به « دبُردر واقعیت دست می»آورد، می

های دشوار بکوشیم: در چه مواردی قاضی مرتضوی، با باید برای پاسخ به این پرسش

آورد؟ در مورد می ی قضات، به تردستیِ قضایی رویفاصله گرفتن از وظایف روزمره

ب و مجازات قرار بُرد تا آنان را در معرض تعقیکدام متهمان، در واقعیت دست می

آفرید که با واقعیت می« حقیقتی قضایی»دهد؟ چه زمانی مرتضوی در مورد دیگران 

 دهم.هایی به دست میمند، پاسخفاصله داشت؟ در ادامه، به شکل نظریه

 [77]،«پَست»گرایی، کسانی هستند که های مهیای ایدئولوژی نظامدر دولت

شوند. مشی زندگیِ اینان با تصور نامیده می« عنصر نامطلوب»یا « دشمن عینی»

بنا بر واند. اصوالً این افراد نباید از مجازات برهند حتی اگر خنمی« مردم»دولتی از 
یا « خطرناک»مرتکب جرم نشده باشند. اگر کسی بر اساس سیاست دولتی  اتفاق

شناخته شود، باید مجازات شود و چه اهمیتی دارد رفتارهایش ذیل یک « مخرب»
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که مانعی برای  ستندپذیر هانعطافقدر عنوان مجرمانه قرار نگیرد؟ قوانین دولتی آن

تحقق سیاست دولتی ایجاد نکنند. دادستان مطلوب هم کسی است که بتواند به 

ای دقیق سیاست دولتی را استنباط کند، و قانون مغایر با آن سیاست را بدون گونه

گر باید عمل کند؛ کسانی ی یک غربالعذاب وجدان کنار بگذارد. دادستان، به مثابه

های غربال گذرند، باید تعقیب و تنبیه شوند. شبکهاز غربال نمی دارند وناخالصی که 

هم نه از قانون، بلکه از تاروپود سیاست دولتی بافته شده است. دادستان خوب ابتدا 

گردد تا هرروی باید تنبیه شوند، و بعد در کتاب قانون میکند که بهافرادی را پیدا می

ی فنون تفسیری به شکل ینه، باید از همهپا کند. در این زموعنوان جرم را دست

های جانبدارانه گیرد و کارش سویهفاصله می« مقام قضایی»خالقانه بهره بگیرد. او از 

یابد. برای توضیح ماجرا، باید تمایزی را ذکر کنم که سوزان هاک، فیلسوف می

 [78]( برقرار کرده است.inquiry) تحقیق( و advocacy)جانبداری برجسته، بین 

داند، مثل می« م قضاییمقا»برای بحث ما، تمایز مهمی است. دادستانی که خودش را 

پردازد. تحقیق یعنی تالش برای کشف میتحقیق عالمان و مورخان، در مورد ماجرا به 

ی ادله را طرفی همهی محقق، تا حد ممکن با بیحقیقت. بنابراین، دادستان به مثابه

دهند. به کند که ادله اجازه میکند، و تنها و تنها نتایجی را استنتاج میبررسی می

رود که توسط شواهد کنند، و او فقط به جایی میبارت دیگر، شواهد او را هدایت میع

داند، مثل وکال، الدوله میتعیین شده است. برعکس، دادستانی که خود را وکیل

کوشد صرفًا طرفانه، میاو به جای جستجوی بی [79]کند.جانبدارانه استدالل می

ای برای او جذابیت پندارد. فقط ادلهپسندانه میهایی را مستدل کند که نظامگزاره

کند، و سپس ی مورد عالقه باشند. او ابتدا نتایج را تعیین میع نتیجهدارند که به نف

کند، و آورد. به عبارت دیگر، او شواهد را هدایت میی تأییدکننده را گرد میادله

روند که توسط او تعیین شده است. شکل افراطیِ جانبداری، شواهد فقط به جایی می

آورد. قلمرو آفرینش و ابداع ادله سر در میرود، و از ی موافق فراتر میادلهکشف از 

 آفریند.ای را در مورد من و شما میدادستان، واقعیت مجرمانه

گرفت، ها مورد استناد قاضی مرتضوی قرار مییکی از مواردی که علیه نشریه

رسد به نظر می [80]بود.« های کلی نظاممغایرت مطالب نشریه با سیاست»

شد حتی های کلی، دلیل کافی برای برخورد قضایی محسوب میناسازگاری با سیاست
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دانست دقیقاً کدام عنوان مجرمانه رخ داده است. مرتضوی برای توقیف نمی اگر کسی

ترین مورد، داد. شاید عجیبانگیزی صورت میموقت نشریات، استنادهای حیرت

ی ی روزنامهقانون اساسی برای توقیف نشریه بود. برای مثال درباره 40استناد به اصل 

دستور توقیف نشریه را صادر کرد. استناد به این  40با استناد به اصل  [81]میهن،هم

دارد. بر اساس اصل قیف، هر حقوقدانی را به حیرت وامیاصل درخشان برای تو

ی اضرار به غیر یا تجاوز به تواند اِعمال حق خویش را وسیلهکس نمیهیچ»مذکور: 

را ممنوع « سوء استفاده از حق»در واقع، قانون اساسی «. منافع عمومی قرار دهد

« سوء استفاده از حق»کرده است. این روزها اگر از من بخواهید یک مثال ملموس از 

برایتان بیاورم، به سرعت خواهم گفت توقیف یک روزنامه توسط قاضی مرتضوی به 

 40بعدتر البته آقای مرتضوی دست از استناد به اصل «. سوء استفاده از حق»ی بهانه

برداشت، و توقیف نشریات را به قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مستند کرد. این 

های زیادی برانگیخت، و مورد نقد حقوقی قرار نیز واکنشی استدالل شیوه

 [82]گرفت.

 کنمچهارم: همراه با شبح نگهبانم قله را فتح می

ابوالفضل بیهقی ماجرایی را روایت کرده که برای بحث ما روشنگر است. حاکم 

خراسان، سوری، در زمان مسعود غزنوی به بیدادگری شهره بود. بومنصور مستوفی 

است. برای بیهقی نقل کرده که سلطان مسعود به همین حاکم عنایتی خاص داشته 

نیک چاکری است این سوری، اگر »بار به خود بومنصور گفته بود: مسعود غزنوی یک

بعد بومنصور به «. شدیما را چنین دو سه چاکر دیگر بودی بسیار فایده حاصل می

کند که نظر سلطان مسعود را در برابر خود او تصدیق کرده، زیرا بیهقی اقرار می

از رعایای خراسان باید پرسید که »طان بگوید: را نداشته که به سل« ی آنزَهره»

 گونهچه کار این عاقبت که آید پیدا روز فردا و …بدیشان چند رنج رسانیده باشد

قاضی سعید  1383. حاال حدود هزار سال جلو بیاییم. در فروردین [83]«شود

ی کشور نامیده عنوان دادستان عمومی و انقالب تهران، مدیر نمونهمرتضوی، به

های قاضی مرتضوی را در راستای ی قضاییه، در لوح تقدیر، تالشرئیس قوه [84]شد.
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، «وسعه و اعتدال دستگاه قضاییاهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و ت»تحقق 

ی قدردانی اعالم کرد. در آن جلسه، کارکنان دادسرا خرسند بودند که شایسته

ای ولی به نظرم اگر مورخِ منصف و برجسته [85]شان دیده شده است.زحمات

رغم تصدیق زحمات کارکنان ی قدردانی حضور داشت، بههمچون بیهقی در جلسه

 نگاران و فعاالناز روزنامه»شنید که دادسرا، در میان خود حضار هم این زمزمه را می

طبیعتًا « لوح تقدیر»در «. سیاسی باید پرسید که بدیشان چند رنج رسانیده باشد

آرایِ « لوحِ»چه کسانی را در « تقدیرِ»ای به این نشد که آقای مرتضوی هیچ اشاره

 اش، به درد و رنج گره زده است.قضایی

شوند؟ در می« مدیر نمونه»کنند یا قضات بر اساس چه معیارهایی پیشرفت می

خواهم معیارهای ارتقای شغلیِ قضات ایرانی را وابکاوم. اما خوب است ین قسمت میا

ها بیندازیم. طبق بند ابتدا نگاهی به اسناد غربی در مورد ارتقای شغلیِ دادستان

 هایرویه اساس بر هادادستان ارتقای …» [86]سند شورای اروپا، 51ی ماده« الف»

 زبان، رنگ، نژاد، جنس، جمله از مبنایی هر بر تبعیض رفع با و طرفانهبی و منصفانه

 …«: »ب»د بن اساس بر «.گیردمی صورت. …عقاید باقی یا سیاسی یهعقید دین،

 ارتقای و شغلی ارزیابیِ بر تجربه، و شغلی قابلیتِ مانند شفاف، و عینی معیارهای

 وکالی کانون به مربوط سند «2.2-3» ماده از «الف» بند در. «است حاکم هادادستان

بدون درنظرگرفتِن »ها باید هم اشاره شده که انتخاب و ارتقای دادستان [87]آمریکا

حاال به کشورمان بازگردیم. در «. ا روابط شخصی باشدهای حزبی، سیاسی یمؤلفه

ی تعیین نامهآیین»ی قضاییه این سند را تصویب کرد: ، رئیس قوه1393سال 

طبق  [88]«.های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضاتگروه

تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان »نامه: آیین 1ی ماده

یابی و ی آموزشی و پژوهشی، ارزشهای آنان در امور قضایی، تحصیالت، فعالیتتجربه

، 3ی در ماده«. گرددتوانایی آنان در انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین می

عملکرد مناسب و رعایت » و « ارتقاء سطح دانش»، «داشتن سنوات قضایِی الزم»

، 8ی ی قضایی شمرده شده است. در ماده، سه شرط ارتقای پایه«شوؤن قضایی

ی قضات ذکر شده. برای مثال، دادستان عمومی و انقالب گانهلیِ دوازدههای شغگروه

سال( گنجانده شده است. البته  27سال الی  24ی قضاییِ تهران، در گروه َده ) سابقه
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ی قضاییِ الزم به منصب تواند بنا بر ضرورت کسی را بدون داشتن سابقهرئیس قوه می

نامه از جهاتی نسبت به اسالفش . این آییندادستان عمومی و انقالب تهران بگمارد

برد: ممکن است رئیس قوه بهتر است. اما هنوز از یک پارادوکس آشکار رنج می

، کسی که «در باالترین گروه شغلی قرار دارد» 8ی قضاییه، که بر اساس ماده

ای در قضاوت نداشته باشد. در مورد شود، خودش هیچ سابقهالقضات شمرده میقاضی

ی نامهسه رئیس قوه قضاییه پس از انقالب، چنین بوده است. در کشورمان آیین هر

دیگری هم در مورد نظارت و ارزشیابیِ عملکرد قضات در دست داریم. عنوانش این 

ی ماده [89]«.ی بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد قضاتی نحوهنامهآیین»است: 

رعایت نزاکت »را فهرست کرده است: « مورد نظارت و ارزشیابی [90]موضوعات»، 23

و اخالق و آداب اسالمی، حسن خلق با همکاران و ارباب رجوع، رعایت شأن قضایی، 

رت، توانایی جسمی و روحی، دانش و مهارت قضایی، کیفیت و کمیّت کار حسن شه

قضایی، قدرت استنباط و شم قضایی، شجاعت و استقالل قضایی، رعایت نظم و 

برداری از اطالعات و انضباط اداری، نظارت بر امور دفتری، دانش و مهارت بهره

روشن است «. امور قضایی آوری ارتباطات و توجه به جهات پیشگیرانه و تربیتی درفن

توان به باال، از هیچ میزان عینیت برخوردار نیستند و نمی« معیارهای»که برخی از 

این موضوع مهم به کنار،  [91]ها امیدوار بود.ی آنطرفانه و منصفانهارزیابیِ بی

شود فهمیده می 23 های ابتدای مادهی دیگری اشاره کنم. از عبارتخواهم به نکتهمی

اند، و بنابراین موارد تکه موارد باال صرفًا برخی از معیارهای ارزشیابیِ عملکرد قضا

در نتیجه،  [92]نامه گنجانده نشده است.دیگری هم وجود دارد که اصالً در آیین

کند: اگر دقیقاً همان مواردی که در طور طبیعی این پرسش به ذهن خطور میبه

نامه نیامده معیار واقعیِ ارزیابیِ عملکرد قضات برای تصدیِ مشاغل قضاییِ مهم آیین

گاه چه آنشده باشند، باشد، آن وقت چه؟ اگر معیارهای واقعی، همان معیارهای حذف

نامه در آیین« مذکور»باید کرد؟ پیشرفت قضاتی مانند آقای مرتضوی طبق معیارهای 

از آن؟ به نظرم خود آقای مرتضوی « محذوف»گیرد یا بر اساس معیارهای صورت می

توان ارتقای شغلِی هم با من همسو است که با توسل به چنین معیارهایی، نمی

عنوان یک قاعده باید به خاطر بسپریم که هرجا یک هانگیز وی را توضیح داد. بحیرت
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گاه توضیح نباشد، آنحکم، رأی یا تصمیم بر اساس معیارهای قانونی و رسمی قابل

جاست که بین مالک قانونی باید در پی معیارهای فراقانونی و غیررسمی برآییم. این

(de jure(و مالک عملی )de factoفاصله می ) است که ارزیابِی افتد. حدس من این

گیرد، اما معیارهای قانونی صورت میعملکرد اغلب قضات کشورمان بر اساس )شبه(

برای برخی مشاغل مهم، معیارهای فراقانونی و عملی اثرگذارند. یکی از این معیارهای 

تر تواند باشد. کسی که بیشگرایی میاخیر، میزان پایبندیِ قاضی به ایدئولوژی نظام

های تری برای اجرای سیاسترا به نظام نشان دهد، دادستان مطمئنارادت خود 

شود حتی اگر از جهات دیگر عملکرد ضعیفی داشته باشد. به دولتی شمرده می

را هر کس بتواند بیدار کند، خواهد « گرایینظام»شناسیِ خودمان بازگردیم. شبحِ واژه

د بود. رسالت ما این است که این توانست به سوی قله بتازد. اشباح، پشتیبان او خواهن

شان پذیر کنیم، تا شاید فضایی برای مهارکردناشباح را به معرض دید بیاوریم و رؤیت

 مهیا شود.

اگر ارزیابی هر چیزی در دست دولت متمرکز باشد، طبیعی است که منافع 

گرایی مهیاست، این هایی که فضا برای نظامدر دولت [93]گیرد.خودش را در نظر می

ما پژوهشگران این است یابد. در چنین وضعی، رسالت تر هم میای وخیمنکته سویه

که بر اساس معیارهای علمی و درست، به ارزیابیِ عملکردها بپردازیم و نگذاریم قدرت 

ارزیابی در دست دولت متمرکز شود. اگر چنین نکنیم، کسانی همچنان با استفاده از 

که پژوهشگران دارند، بدون اینبه سوی مشاغل مهم خیز برمی [94]«رانت وفاداری»

چه مختلف، آنفراهم کرده باشند. در میان معیارهای  های بدیلی برای جامعهارزیابی

شود. نظام سیاسی، بینی میمطلوب و مورد حمایت دولت است در قوانین پیش

ها عالقه دارد. در مقابل، ما باید کند که خودش به تحقق آنهایی را ذکر میشاخص

بپرورانیم که در آن نقش حقوق محرومان، « عملکرد مطلوب»هایی بدیل از روایت

هایی که ها، برجسته باشد. شاخصف، و مانند اینحقوق زنان، رعایت عدالت و انصا

پرورانیم، و کننده نیست. ما معیارهای خود را میکند، برای ما تعییندولت تعیین می

 کنیم.ها قضات را قضاوت میبر اساس آن

 
 

https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn93
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftn94


 

 
 

 خدا اراتیتر از اختبند انگشت کم کی 117

 هانوشتپی
 .14، ص 1389های دردار، انتشارات نیلوفر، چاپ پنجم، تابستان هوشنگ گلشیری؛ آینه [1]

برای آشنایی با خوانشی در این مورد، رک: امیر احمدی آریان؛ شعارنویسی بر دیوار کاغذی: از  [2]

 به بعد. 61، بخش اول، از ص 1393معاصر، نشر چشمه، تابستان ی ادبیات متن و حاشیه

پردازی کرده که شاید بتوانیم را مفهوم Hauntology« اشباح مارکس»ژاک دریدا در کتاب  [3]

ام، و صورت داده Hauntologyترجمه کنیم. از قضا، اخیراً مطالعاتی در مورد « شناسیشبح»را به آن

های ی بر سویهتواند پرتوبه نظام عدالت کیفری، به مفهوم دریدایی، می« شناسانهشبح»به نظرم نگاه 

شناسی، در معنایی دریدایی، به هیچ روی تر تاریک بیندازد. با وجود این، در متن به مفهوم شبحپیش

 ام.نظر نداشته

کاوی لکانی؛ ترجمه مهدی رفیع و مهدی پارسا، دیلن اونز؛ فرهنگ مقدماتی اصطالحات روان [4]

 به بعد. 306، ص 1387انتشارات گام نو، چاپ دوم، 

قاضی »جایی چیزی جالب خواندم که وقتی در حضور یکی از مسئولین قضایی تعبیر  [5]

اده از این تعبیر اعتراض کرد. گویا به نظر آن مقام مسئول، به کار رفت، او برآشفت و به استف« مرتضوی

یافته است. این ماجرای جالب به « پزشک احمدی»هایی همچون داللت« قاضی مرتضوی»عبارت 

برم، منظورم اشاره به آقای مرتضوی در را به کار می« قاضی مرتضوی»کنار، من در متن هرجا تعبیر 

 اش است.دوران مسئولیت قضایی

دادسرا نیست. در این زمینه، من ی اغلب قضات کنندهالبته به نظرم آقای مرتضوی بازنمایی [6]

های به دادسرا دارم. تعداد بسیاری از همدوره« نگاهی درونی»های غیرحقوقدانان، تقریبا برخالف نوشته

ی قاضی مرتضوی اند. اهمیت ویژهی قضایی دارند، و اغلب آنان قضاتی کوشا و منصفمن اکنون پایه

ته باشند، امّا این مرتضوی چیزی مهم در مورد کل این است: حتی اگر اغلب قضات با او تفاوت داش

گوید. اگر هم قضاتی مثل مرتضوی در اکثریت نباشند، به منطق بحث من خلل وارد سازمان به ما می

سازد؛ امّا این جزء، اطالعاتی مهم در مورد کل شود. مرتضوی یک جزء از کل سیستم را برمینمی

روی یکسان نیست. مرتضوی ختیِ اجزا در یک سیستم، به هیچشنادهد. ارزشِ نشانهسیستم به ما می

ی دقیق ظهور و افول او، از نکاتی مهم در شناختیِ باالیی دارد، و مطالعهست که ارزش نشانهآن جزئی

 دارد.مورد کل نظام عدالت کیفری پرده بر می

]7[ See, for example: John L.Worrall & M. Elaine Nugent-Borakove, 

The Changing Role of the American Prosecutor, State University of New 

York Press, 2008, p 4. 

ی مهم استقالل دادسرا، استقالل آن از مأموران اطالعاتی و امنیتی است. با هایکی از جنبه [8]

خورد. به عالوه، نویسندگان مشهور ی دقیقی در این مورد به چشم نمیوجود این، متأسفانه مطالعه

استقالل »آیین دادرسی کیفری، همچون استاد دکتر آشوری و جناب دکتر خالقی، در بحث از 
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اند. در حالی که هرگونه بحث های امنیتی اشاره نکردهاستقالل دادستان از مقام ، به ضرورت«دادسرا

های اطالعاتی و امنیتی را در انضمامی در مورد استقالل دادسرا، باید ضرورت استقالل دادستان از مقام

 صدر بنشاند.

این تعبیر از استاد دکتر عبداهلل شمس است. رک: عبداهلل شمس؛ آیین دادرسی مدنی، دوره  [9]

 به بعد. 100انتشارات دراک، ص  ،1393پیشرفته، جلد نخست، چاپ سی و دوم، پاییز 

در قانون « دادستانی نظامی»سازی نهادها بود. با وجود این، ، اسالمیی حذف دادسراانگیزه [10]

اساسی ذکر شده بودند، و شاید به همین دلیل حذف نشد. مقام دادستان کل کشور هم باقی ماند. 

، با ایراد شرعی روبرو نشد و به «دادسرای عمومی»، برخالف «ی روحانیتدادسرای ویژه»جالب اینکه 

 .40داد. در مورد اخیر، رک: خالقی؛ پیشین، ص  فعالیت خود ادامه

توانید به کتاب دکتر خالقی رجوع کنید که باالتر به آن آشنایی با وظایف دادستان میبرای  [11]

اشاره کردم. مشخصات کتاب، این است: علی خالقی؛ آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ بیست و 

 به بعد. 37، ص 1394های حقوقی شهردانش، هفتم، موسسه مطالعات و پژوهش

ستان تر مهم، خود دادی بازپرس است. در جرایم کمتحقیق در مورد جرایم اصوالً بر عهده [12]

سپرد. دادستان و دادیار هم مقام تواند تحقیق را صورت دهد که معموالً به یکی از دادیاران مینیز می

قضایی هستند. فرق مهم بازپرس و دادیار این است که اولی، از حیث قانونی، تا حدی از دادستان 

ع چگونه است. در این های تجربی باید نشان دهند که در عالم واقع وضاستقالل دارد. البته پژوهش

 قانون آیین دادرسی کیفری. 92مورد، رجوع کنید به ماده 

فرستد. کند و برای تأیید نزد دادستان میمقام تحقیق قرار جلب به دادرسی را صادر می [13]

 همان قانون. 265بنگرید به ماده 

کند که جرم از سوی متهم واقع شده یا نه. همین در جرایم ُخرد، خود دادگاه تحقیق می [14]

کند. رک به مواد م سال هم صدق می 15و اتهامات اطفال زیر « جرایم منافی عفت»قاعده در مورد 

قانون آیین دادرسی کیفری. با وجود این همانطور که جناب دکتر خالقی به  340و  306 ، 285

است، باز شاکی باید به دادسرا مراجعه نماید و دادسرا پرونده را به دادگاه درستی اشاره کرده 

 تواند دربینی نشده، ولی در عمل میفرستد. این نکته، بسیار مهم است، و اگرچه در قانون پیشمی

 مورد این اتهامات هم به دادسرا قدرت بدهد.

کند و باید آن را ی تحقیقات مقدماتی، قرار بازداشت را مقام تحقیق صادر میهدر مرحل [15]

فوری نزد دادستان ارسال کند. اگر دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختالف بین او و مقام 

 قانون آیین دادرسی کیفری. 240تحقیق با دادگاه است. رجوع کنید به ماده 

تر ایتخت بیشهای مهم معمواًل در پطور ویژه مهم است. اتفاقاختیارات دادستان تهران، به [16]

ترین رخدادهای سیاسی و مطبوعاتی دهد. مهمدهد، و به دادستان مرکز قدرتی فزاینده میرُخ می

ها، از حیث قانونی رسیدگی به شوند. عالوه بر اینتردید در قلمرو صالحیت دادستان تهران واقع میبی

هران است، ولو اینکه جرم در های تترین مقامات کشوری در صالحیت دادگاهاتهامات تعدادی از مهم
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https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref16


 

 
 

 خدا اراتیتر از اختبند انگشت کم کی 119

ی دادسرای االصول بر عهدهجای دیگری رخ داده باشد. در مورد این اتهامات، وظایف دادسرا نیز علی

گذرم. فهرست این تهران است. از بحث فنی تعارض دو ماده در قانون آیین دادرسی در این مورد می

 کیفری مشاهده کنید.قانون آیین دادرسی  307توانید در ماده مقامات را می

سط آقای علی اکبر مهتدی ترجمه شده است. کتابی که القوانین سالها پیش توکتاب روح [17]

توسط انتشارات امیرکبیر چاپ شده.  1349شود که در سال خود من دارم به چاپ ششم مربوط می

هایی از ترجمه فارسی را با متن بعدها هم انتشار این ترجمه تکرار شد. ولی برخی از افرادی که قسمت

اند. گویی ترجمه آنقدر مشکل دارد که سیار زیاد ترجمه سخن گفتهاند، از ایرادات باصلی تطبیق داده

خوانده است! به خواننده فارسی پیشنهاد « مونتسکیو»تواند با اطمینان بگوید ی کتاب نمیخواننده

کنم برای بررسی مونتسکیو، از جمله، به منبع زیر مراجعه کند که توسط فرانتس نویمان، فیلسوف می

اهلل ته شده: فرانتس نویمان؛ منتسکیو، در: آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزتحقوق برجسته، نوش

 .6، فصل 1373فوالدوند، انتشارات خوارزمی، 

]18[ Austin Sarat & Conor Clarke; Beyond Discretion: Prosecution, the 

Logic of Sovereignty, and the Limits of Law, Law  & Social Inquiry, 

Volume 33, Issue 2, Spring 2008, p 406. 

]19[ Ibid 

]20[ Ibid 

تر در موارد بیش« ی دعویاقامه»اگرچه در عرف مردم و همچنین عرف حقوقدانان تعبیر  [21]

گذار ا خود قانونشود. زیری باال موارد کیفری را هم شامل میرود، اما حکم مادهغیرکیفری به کار می

قانون آیین دادرسی به کار برده. پس دادستان وظیفه دارد  11و  9را در ماده « دعوای عمومی» تعبیر 

 اش هم جدی بگیرد.را در تصمیمات کیفری« حفظ حقوق عمومی»

]22[ 
https://www.americanbar.org/groups/criminal_justice/standards/Prosecutio

nFunctionFourthEdition/ 

]23[ https://rm.coe.int/168074738b 

]24[ Kit Kinports; Feminist Prosecutors and Patriarchal States, Criminal 

Law and Philosophy, October 2014, Volume 8, Issue 3, pp 529–542. 

، هفت میلیون نفر ) حدود سه درصد جمعیت کل کشور(، 2015در ایاالت متحده، در سال  [25]

هزار نفر، در حبس به سر میلیون و دویستاند. در این میان، دو در معرض کنترل کیفری قرار داشته

آمریکایی متولد -از پدری آفریقایی 1990ی اند. بر اساس مطالعات جدید، کودکی که در دههبردهمی

سالگْی درصد پیش از رسیدن به چهارده 50شده باشد که دیپلم دبیرستان ندارد، به احتمال 

 در این حیطه، رک:کند. برای مطالعه شدنِ پدرش را تجربه میزندانی

https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref17
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref18
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref19
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref20
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref21
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref22
https://www.americanbar.org/groups/criminal_justice/standards/ProsecutionFunctionFourthEdition/
https://www.americanbar.org/groups/criminal_justice/standards/ProsecutionFunctionFourthEdition/
https://www.americanbar.org/groups/criminal_justice/standards/ProsecutionFunctionFourthEdition/
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref23
https://rm.coe.int/168074738b
https://rm.coe.int/168074738b
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref24
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref25
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Alessandro De Giorgi, Back to Nothing: Prisoner Reentry and 

Neoliberal Neglect, Social Justice Vol. 44, No. 1  (2017.)  

خَر؛ تأملی در گوسفند گناهتر این تفکیک مفهومی، رک: مهدی سمائی: برای مطالعه دقیق [26]

 ، نقد اقتصاد سیاسی.مورد اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخّدر

ای توجهی دارند. در مقالههای قابلهای دانشگاهی یافتهنامهها و پایاندر این مورد، رساله [27]

 گویند.های تجربی در مورد فقرا، کارگران جنسی و محرومان چه میمستقل نشان خواهم داد که یافته

مند کم نیستند. ها نیست. در این سازمان، کارکنان دغدغهنقد من بر کارکنان سازمان زندان [28]

مندی یکی از رؤسای زندان ی اخیر آقای ضیاء نبوی را تماشا کنید که از دغدغهبرای مثال، مصاحبه

 گوید. رک:برای بهبود وضع زندانیان می
https://www.aparat.com/v/MpclW/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9

%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%B2_%26laquo%3B%D8%A7

%D9%85%DB%8C%D8%AF%26raquo%3B_%D9%86%D8%AF%D8%

A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 
]29[ Community Prosecution 

]30[ See: M. Elaine Nugent-Borakove & Patricia L. Fanflik; Community 

Prosecution: Rhetoric or Reality? In: The Changing Role of the American 

Prosecutor, State University of New York Press, 2008, Chapter 10. 

[31] 
/khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5https:/&SSLID=46&NID=123725 

]32[ Douglas Husak; Overcriminalization: The Limits of the Criminal 

Law, Oxford University Press, 2008, p 9. 

کتاب باال توسط انتشارات مجد به فارسی منتشر شده است. اما از ایرادهای بسیار زیادی رنج 

 برد.می

[33] See: Andrew Ashworth; The Contours of English Criminal Law, in: 

Regulating Deviance, Hart Publishing, 2008. 

رسی کرد. ظن من این است که بسیاری از شناسیِ شمارش این عناوین را برا باید روش [34]

های آقای ظرایف در این آمارها مورد توجه قرار نگرفته است. به هر روی، برای دسترسی به گفته

 معاون، رک:
http://www.icana.ir/Fa/News/354771/%D9%88%D8%AC%D9%88%D

8%AF-1985-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-

%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-

https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref26
https://pecritique.com/2017/12/12/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%C2%AD%D8%AE%D9%8E%D8%B1%D8%9B-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85/
https://pecritique.com/2017/12/12/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%C2%AD%D8%AE%D9%8E%D8%B1%D8%9B-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85/
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref27
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref28
https://www.aparat.com/v/MpclW/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%B2_%26laquo%3B%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%26raquo%3B_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.aparat.com/v/MpclW/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%B2_%26laquo%3B%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%26raquo%3B_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.aparat.com/v/MpclW/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%B2_%26laquo%3B%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%26raquo%3B_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.aparat.com/v/MpclW/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%B2_%26laquo%3B%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%26raquo%3B_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref29
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref30
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref31
https://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=123725
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref32
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref33
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref34
http://www.icana.ir/Fa/News/354771/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-1985-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.icana.ir/Fa/News/354771/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-1985-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.icana.ir/Fa/News/354771/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-1985-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.icana.ir/Fa/News/354771/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-1985-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.icana.ir/Fa/News/354771/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-1985-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.icana.ir/Fa/News/354771/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-1985-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.icana.ir/Fa/News/354771/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-1985-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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%D8%AD%D8%A8%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88

%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA 
]35[ 

http://www.entekhab.ir/fa/news/241453/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D

8%B3-

%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-

%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-

%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-

%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA 
طور انتقادی باید به این آمار و ارقام نگریست. جالب اینکه در یک پژوهش آمده است باید به [36]

وجود دارد، و در سطر بعدی نوشته شده در ایران « مانهبیش از چهل هزار عنوان مجر»که در فرانسه 

خورد. بنابراین، بین تخمین رئیس به چشم می« هزار و چهارصد عنوان مجرمانه»حدود « ادعا»بنا بر 

سازمان تعزیرات و تحقیق مذکور در مورد تعداد عناوین مجرمانه در فرانسه، بیش از سی و ُنه هزار 

ی پژوهش، رک: امیر حمزه زینالی؛ ارزیابی گستره مداخله رای مطالعهعنوان، اختالف وجود دارد. ب

ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، ها و انحرافات اجتماعی، فصلنامهقانونگذار کیفری ایران حوزه آسیب

 .300، ص 34سال نهم، شماره 

قانون مجازات اسالمی  500)ماده « فعالیت تبلیغی علیه نظام»برای مثال، جرم معروف  [37]

ری که شاید دادستانی پیدا شود که نقد همین شود، طو(، انبوهی از رفتارها را شامل می1375مصوب 

ی وسیع، در مورد عنوان ی قانونی را به عنوان تبلیغ علیه نظام مورد تعقیب قرار دهد. همین دامنهماده

کند. با وجود این عناوین مجرمانه، خیلی غیرروشمند به هم صدق می« تحصیل مال از طریق نامشروع»

 وین در قانون بسنده کند و آمار بدهد.رسد که کسی به شمارش عنانظر می

]38[ See: David Alan Sklansky; The Problems With Prosecutors, Annual 

Review of Criminology, 2018. 1:2.1–2.19. 

 political economy of crimeبرای مطالعه در مورد اقتصاد سیاسی تعریف جرم ) [39]

definition ام.های این منبع بهره گرفته(، به منبع زیر رجوع کنید. در ادامه هم از تحلیل 
William J. Stuntz: The Pathological Politics of Criminal Law, Michigan 

Law Review, Vol. 100, December 2001. 

]40[ Ibid 

، ص 1389رضا پاکنهاد، نشر نی، مه علیاسالوی ژیژک؛ خشونت: پنج نگاه زیرچشمی، ترج [41]

134-133. 

]42[ Austin Sarat & Conor Clarke; Op. cit. 

http://www.icana.ir/Fa/News/354771/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-1985-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.icana.ir/Fa/News/354771/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-1985-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref35
http://www.entekhab.ir/fa/news/241453/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.entekhab.ir/fa/news/241453/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.entekhab.ir/fa/news/241453/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.entekhab.ir/fa/news/241453/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.entekhab.ir/fa/news/241453/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.entekhab.ir/fa/news/241453/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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نظر وجود دارد. برای مثال، آقای دکتر محمد راسخ، اختالف discretion یدر مورد ترجمه [43]

discretion  ی ترجمه کرده است. رک: برایان بیکس؛ فرهنگ نظریه« صالحیت اختیاری»را به

. در مقابل، استاد دکتر محمد فرجیها، در بافت 229، ص 1389حقوقی، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، 

و « صوابدید»هایی مانند کنند. معادلترجمه می« آزادی عمل»ه را به شناسانه، این واژجامعه

توان در را می discretionی هم رایج است. کدام ترجمه صحیح است؟ به نظر من، واژه« صالحدید»

ای متفاوت ترجمه کرد. در واقع، در غرب هم این واژه در معانی مختلف به کار های مختلف به گونهمتن

ای گویا است، هرچند که با گزینه« آزادی عمل»شناختی، به نظرم های جامعهتنرود. در ممی

فلسفی اما، گاهی ضرورت دارد که -های منطقیخواند. در متنی انگلیسی چندان نمیشناسِی واژهریشه

 های دیگر را به کار بگیریم.معادل

های بخش اول از کتاب بسیار خوب زیر رجوع کنید: قانون و خشونت، گزینش و به مقاله [44]

. همچنین، به این کتاب 1387گان و صالح نجفی، فرهنگ صبا، ویرایش: مراد فرهادپور، امید مهر

 .1395درخشان نگاه کنید: جورجو آگامبن؛ وضعیت استثنایی، ترجمه پویا ایمانی، نشر نی، 

]45[ Kit Kinports, Op. cit. 

]46[ See: David Alan Sklansky, Op. cit. 

های حقوقیْ دادستان مقام البته ایاالت متحده تقریبًا یک استثناست، و در اغلب نظام [47]

 العاده خواندنی است. در این مورد، رک:اتنخابی نیست. سیر تطور مقام تعقیب در ایاالت متحده فوق

John L.Worrall  & M. Elaine Nugent-Borakove, Op. cit. 

ایی در تعیین اولویت های تعقیب کیفری در رک: ابراهیم جعفری منور؛ آزادی عمل قض [48]

 .1396ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده حقوق، 

در زبان انگلیسی،  sovereigntismو  statism ،govermentismمعنای اصالحات  [49]

 کنم.مُراد می« گرایینظام»کاماًل متمایز از معنایی است که من از 

قانون و خشونت  ی آخر کتاب، به سه مقاله«مردم»برای مطالعه در مورد معانی مختلف  [50]
ی آن یکی، امید مهرگان. مشخصات ی دو مقاله، مراد فرهادپور است و نویسندهرجوع کنید. نویسنده

 ام.کتاب را پیشتر آورده

]51[ See: Francisco Panizza; Populism and the Mirror of Democracy, 

Verso, 2005, p 16. 

]52[ Jürgen Mackert; Populism and the Crisis of Democracy, Volume 1: 

Concepts and Theory, Routledge, 2018, Introduction. 

]53[ Jonathan Simon: Governing Through Crime: How the War on 

Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear, 

Oxford University Press, 2007. 
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https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref45
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref46
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref47
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref48
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref49
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref50
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref51
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref52
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref53
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اردیبهشت  4شنبه، ه برخورد با بانوان، سهروزنامه اعتماد؛ انتقاد رئیس قوه قضائیه از شیو [54]

 .2، صفحه 1375، شماره 1386

دهم. در این زمینه، منابع بحث مستقلی صورت نمی« ایدئولوژی»شناسیِ در مورد مفهوم [55]

 .1396خوبی در دست است. از جمله، رک: کمال خسروی؛ نقد ایدئولوژی، نشر اختران، چاپ دوم، 

گرایی کیفری به عدالت کیفری رک: دکتر محمد فرجیها؛ محمدباقر مقدسی؛ رویکرد عوام [56]

، پاییز  14، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارة های حقوقینوجوانان و جوانان: مطالعه تطبیقی، آموزه

 .14، ص 1389زمستان 

 [57ای آشنایی با نظیر این بحث در پوپولیسم، رک:]بر 

 Francisco Panizza, Op.cit. 

]58[‘ internal outsiders 

]59[ See: Rogers Brubaker: Why populism? Populism and the Crisis of 

Democracy, Volume 1: Concepts and Theory, Routledge, 2018. 

سخن « مردم»در پوپولیسم هم یک بحث بسیار مهم این است که چه کسی از جانب  [60]

 گوید. به منبع مذکور در پانوشت قبل رجوع کنید.می

 اشاره دارد.« هاتن حقجدی گرف»این جمله به کتابی از رونالد دورکین، با نام  [61]

تحقیق، به این  های مؤثر در تعیین اولویتربی در مورد مؤلفهای تجبرای آشنایی با مطالعه [62]

 نامه رجوع کنید: ابراهیم جعفری منور؛ پیشین.پایان

تبار؛ دیو در شیشه: فاسفه رویه قضائی، نشر نگاه معاصر، گفتار هفتم، دکتر حسن جعفری [63]

1396. 

که از میزان مسئولیت قاضی مرتضوی بکاهیم، باید در نظر بگیریم که در بدون این [64]

ر ، نهاد دادسرا حذف شده بود، و قاضیِ دادگاه هم د1381تا سال  1373های ایران، از سال دادگاه

شد، هم بازجو، هم قاضی. چنین ساختاری فضا را به شدت برای اقدامات مغایر نقش بازپرس ظاهر می

 کرد.با موازین رسیدگی عادالنه مهیا می

راد این مطلب را در وبالگ خود نگاشتند. اکنون این وبالگ را نیافتم. گویا ابتدا آقای شکوری [65]

 های مختلف یافتنی است.ولی مطلب، به نقل از ایشان، در سایت

 رجوع کنید به کانال تلگرام آقای عبدی. [66]

. 27/12/1396رجوع کنید به گفتگوی منتشرشده با آقای احمدی در روزنامه ایران، مورخ  [67]

 «.مرتضوی، استاد ترفندها و تردستی های قضایی است» است: عنوان گفتگو این 

این خاطره را از یکی از گفتگوهای تصویریِ آقای زائری روی کاغذ پیاده کردم. این بخش از  [68]

 توانید در آدرس زیر تماشا کنید.گفتگو را می
https://www.aparat.com/v/UAhLn/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8

%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%

https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref54
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref55
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref56
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref58
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref59
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref60
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref61
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref62
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref63
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref64
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref65
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref66
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref67
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref68
https://www.aparat.com/v/UAhLn/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D8%AE_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://www.aparat.com/v/UAhLn/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D8%AE_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
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8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B

1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D8%AE_%D9%82

%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%

D9%88%DB%8C 
زیند. به رغم این، نقل شده که اکنون نیز در ایران می« طلبانیاصالح»موارد باال عمدتاً از  [69]

عنصر »کرد که بهتر از کسانی برخورد می« طلباناصالح»توان حدس زد آقای مرتضوی با می

طلب توصیف شوند. شواهدی مختلفی هم موید این شدند بدون اینکه اصالحمحسوب می« نامطلوب

اند و اکنون در خارج از کشور به خورد. از کسانی که زمانی متهم آقای مرتضوی بودهنکته به چشم می

برند، اظهارات مهمی در دست است. برخی نیز، مانند خانم زهرا کاظمی، متأسفانه زنده نیستند سر می

 هایشان را روایت کنند.تا تجربه

]70[ Opinion No.9 (2014) of the Consultative Council of European 

Prosecutors to the Committee of Ministers of the Council of Europe of 

European norms and principles concerning prosecutors. See :
https://rm.coe.int/168074738b 

]71[ : 
https://www.americanbar.org/groups/criminal_justice/standards/Prosecutio

nFunctionFourthEdition/ 

دهند در ایاالت متحده های تجربی نشان میاما در عمل، چنین اتفاقی رواج دارد. یافته [72]

ی به ترها که نرخ محکومیت بیشطرفی همسو نیست، و آنها چندان با بیفرهنگ سازمانی دادستان

 کنند. رک:آورند، بهتر پیشرفت میدست می
David Alan Sklansky; The Problems With Prosecutors, Annu. Rev. 

Criminol. 2018. 1:2.1–2.19. 

منصفه در ی بین قاضی و هیئتیکی از نکات بسیار مهم که در قانون باید اصالح شود، رابطه [73]

 طلبد.های مطبوعاتی و سیاسی است. شرح این ماجرا، مجال مستقلی میدادگاه

 به همان گفتگوی پیشین با آقای احمدی رجوع کنید. [74]

، 70ان، دهه های مطبوعاتی ایربرای مطالعه یک مورد، رک: عذرا فراهانی؛ اسناد و پرونده [75]

های مطبوعاتی کاری . خانم فراهانی در گردآوری مجموعه اسناد و پرونده1349، ص 1384جلد سوم، 

 اند.های ارزشمندی را برای پژوهشگران فراهم کردهاند، و دادهبسیار بزرگ صورت داده

یک مورد  شود، اما دردر چند فقره محکوم میگوناگون  نامههفته مسئول مدیر پرونده، این در 

صادر و  وی برائت به رأی و تشخیص گناهبی …منصفهرغم اعالم مجرمیت اعضای محترم هیئتعلی»

 «.نمایداعالم می

 .1579فراهانی؛ همان، ص  [76]

ای که او به کار برده، ام. واژهاین نکته را از میریان داماشکا، حقوقدان بزرگ، اقتباس کرده [77]

 miscreantاین است: 

https://www.aparat.com/v/UAhLn/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D8%AE_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://www.aparat.com/v/UAhLn/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D8%AE_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://www.aparat.com/v/UAhLn/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D8%AE_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://www.aparat.com/v/UAhLn/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D8%AE_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref69
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref70
https://rm.coe.int/168074738b
https://rm.coe.int/168074738b
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref71
https://www.americanbar.org/groups/criminal_justice/standards/ProsecutionFunctionFourthEdition/
https://www.americanbar.org/groups/criminal_justice/standards/ProsecutionFunctionFourthEdition/
https://www.americanbar.org/groups/criminal_justice/standards/ProsecutionFunctionFourthEdition/
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کنند، کاماًل های مرتبط با خیر عمومی فعالیت میی وکالیی که در حیطهدر غرب ایده [79]

ی نسبت وکالت و خیر عمومی به چشم ی دقیقی دربارهشناخته شده است. در ایران، متاسفانه مطالعه

ا در ی توان خود رآورد که عمدهی تاریخی ما وکالیی را به یاد میخورد. با وجود این، حافظهنمی

 راستای خیر عمومی به کار بردند.

 ی آوا.ی نشریه: فراهانی، پیشین، پروندهبرای مثال، رک [80]
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 رک: احمدی، پیشین. [82]

انی، در: تضاد های ایرنقل از: محمدعلی همایون کاتوزیان؛ به سوی نظریه عمومی انقالب [83]

 .1394تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، نشر نی، چاپ دوازدهم،  دولت و ملت: نظریه
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https://www.isna.ir/news/8301-07285/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%8A
https://www.isna.ir/news/8301-07285/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%8A
https://www.isna.ir/news/8301-07285/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%8A
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%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D

8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-

%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%8A 
تر ذکر پیش« هاهنجارها و اصول اروپایی راجع به دادستان»مشخصات سند مذکور با نام  [86]

 شد.

 تر بیان شده است.مشخصات این سند هم پیش [87]

]88[ See :http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2127 

 صادر شده است. رک:« قانون نظارت بر رفتار قضات»  12نامه مستند به ماده این آیین [89]
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=955 

« معیار»ی را به نادرست به کار بُرده است، و باید از واژه« موضوع»ی نامه واژهالبته آیین [90]

نامه برشمرده است، نه مواردی که آیین« عملکرد قضات»مورد نظارت، « موضوعِ»کرد. استفاده می

 است.

مند نامه به هیچ روی نظریهدهد که آیینی نگارش، و تحلیل موارد مذکور نشان مینحوه [91]

 نویس آن با دقت تعیین نشده است.و پیش نیست

موضوعات مورد نظارت و ارزشیابی اموری از قبیل موارد زیر »کنم: ا ذکر میعین عبارت ر [92]

 «.است

 کند. رک:های جهان صدق میاین نکته در مورد تمام دولت [93]
 See: Nick Tilley  & Alan Clarke, Evaluation in Criminal Justice, In: The 

SAGE Handbook of Evaluation, 2006, p 512. 

برای مطالعه در مورد این اصطالح، به مطالب پرویز صداقت در سایت نقد اقتصاد سیاسی، از  [94]

 جمله مورد زیر، رجوع کنید.
https://pecritique.com/2017/12/29/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8

%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-

%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D

B%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-

%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/  

https://www.isna.ir/news/8301-07285/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%8A
https://www.isna.ir/news/8301-07285/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%8A
https://www.isna.ir/news/8301-07285/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%8A
https://www.isna.ir/news/8301-07285/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%8A
https://www.isna.ir/news/8301-07285/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%8A
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref86
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref87
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref88
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2127
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2127
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref89
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=955
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref90
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref91
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref92
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref93
https://pecritique.com/2018/12/14/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c/#_ftnref94
https://pecritique.com/2017/12/29/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/
https://pecritique.com/2017/12/29/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/
https://pecritique.com/2017/12/29/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/
https://pecritique.com/2017/12/29/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/
https://pecritique.com/2017/12/29/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/
https://pecritique.com/2017/12/29/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/
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 ی پرویز صداقترتز / ترجمهمایکل راب 128

 ی اقتصاد سیاسی رادیکالی اتحادیهگزارش پنجاهمین کنفرانس ساالنه

ام سپتامبر به سی ادیکالی اقتصاد سیاسی راتحادیهی پنجاهمین کنفرانس ساالنه

پایان رسید. این اتحادیه نقش مهمی در توسعه و ارتقای نظریه و تحلیل اقتصادی 

های مسلط جریان اصلی در اقتصادشناسی مدرن ایفا کرده است. بدیل در برابر نظریه

 1980ی که از دهه« نولیبرالی»گرد مدید علم اقتصاد در خالل دوران رغم عقببه

کینزی در « مترقی»اصطالح گاه که حتی اقتصادشناسیِ بهبودیم ) آن دستخوش آن

مبتنی بر تعادل عمومیِ متعلق به جریان اصلی « بازار آزادِ»برابر اقتصادشناسی 

 نئوکالسیکی محو شد( این اتحادیه به حیات خود ادامه داد.

، امهرست، برگزار شد رانسی که در دانشگاه ماساچوستکنفمن نتوانستم در 

ها و مقاالت صرفًا مبتنی بر برخی از ی سخنرانیحاضر شوم، بنابراین نظراتم درباره

ام و نیز برخی نظراتی است که یافتهمقاالتی که ارائه شد و به آن دست

اما فکر  اند. روشن است که این کافی نیستکنندگان در جلسات ارائه کردهشرکت

ی اقتصاد سیاسی رادیکال آگاه کنم اگر تنها بخواهیم خوانندگان از نقش اتحادیهمی

 شوند و بدانند از چه نوع مسایلی بحث شد ارزشمند است.

ی بازتولید اجتماعی، اقتصادشناسی موضوعات متعددی در کنفرانس بود: نظریه

ی اقتصادی بدیل هامحیط، نظامی بحران، اقتصادشناسی زیستکار، نظریه

ای در اقتصاد سیاسی الملل، مسایل گستردهداری، اقتصادشناسی بینپساسرمایه

تر مارکسیستی و البته چین. اما طبق عادت بر موضوعاتی متمرکز خواهم شد که بیش

 ام است.موردعالقه

ی متداولی از رویکرد مارکسیستی، به همراه طرح پساکینزی ی دگراندیشانهآمیزه

های نوریکاردویی پیرو و همچنین هواداری از مشارکت دادن دیدگاه« گرالیما/ »

ی اقتصاد سیاسی رادیکال است، نه صرفًا اقتصاد سرافا وجود داشت. این اتحادیه

 سیاسی مارکسیستی.

معنای این امر در اقتصاد سیاسی این است که مباحثاتی در این زمینه وجود 

برای ارائه به اقتصادشناسی مارکسیستی دارد یا  ی کینزی چیزیداشت که آیا نظریه

ی کینزی را مکمل دانند که من نظریهخوبی میخیر. خوانندگان مطالب من به

بخشی از جریان دانم ـ در حقیقت برعکس آن را اقتصادشناسی مارکسیستی نمی

https://urpe.wordpress.com/
https://urpe50th.org/program-1/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/05/marx-and-keynes-in-berlin/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/05/marx-and-keynes-in-berlin/
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که برای مدیریت کالن رکود در تولید  کنماصلی اقتصادشناسی بورژوایی تلقی می

 رود.داری به کار میسرمایه

آیا اقتصادشناسی مارکسیستی به »ای ارائه کرد با عنوانِ مقاله پانکار باسودیک

و پاسخ کوتاه وی آشکارا این بود: خیر. به زبان ساده، « نیاز دارد؟ بینش کینزی

ی کند؛ نظریهها به شکست تقاضای کل نگاه میی کینزی برای تبیین بحراننظریه

کند؛ شود )عرضه( نگاه میهایی که به مدیریت تولید وارد می«شوک»نئوکالسیک به 

نگرد. تحلیل ه سودآوری سرمایه میدارانه بهای تولید سرمایهاما مارکس برای گسل

ی اقتصاد سیاسی مارکسیستی بود که در آن یکی ی میزگردی دربارهباسو به پشتوانه

مزیت اصلی تحلیل »کنندگان که وی به دیدگاهش اتکا داشت گفت از شرکت
های اقتصادی جریان اصلی وانمود پردازی سود است که مدلمارکسیستی نظریه

رغم شواهد فراوان )از جریان اصلی( که دال بر وجود هم بهد ـ آنکنند وجود ندارمی
 .«آن است

ی رشد نظریه»اش، با عنوان در مقاله« امهرست»نیز از  پیتر اسکاتعالوه بر آن؛ 

بطه بین انباشت ی را، تحلیلی پساکینزی درباره«ی کارپساکینزی و ارتش ذخیره

توانم در مورد این مقاله اظهارنظر کنم، اما به دارانه و اشتغال ارائه کرد. نمیسرمایه

های پیشاروی تحلیل کینزی از دهم که چالشی اسکات ارجاع میدیگر مقاله

 (جااینکند. )های اقتصادی مدرن را بررسی مینظام

ی تحوالت اخیر نظری ارائه شد. ی مارکسیستی مقاالت متعددی دربارهدر جبهه

انگیز در رتهای حی)از دانشگاه دنیسون( چیزی را که که ناسازگاری پارکهایون وون

ارز پولی زمان هم»گیرد. دانست در نظر میمی« ارز پولی زمان کارهم»استفاده از 

داری با مقوالت مارکسیستی از آن ابزاری است که برای تحلیل روندها در سرمایه« کار

ی ( بحث پارک در این زمینه است که اگر نظریه2018پارک و ریو، شود. )استفاده می

های غیرتولیدی مانند مالیه، مستغالت و تجارت و جز گوید که بخشمارکسیستی می

های تولیدی را توزیع شده در بخشکنند بلکه صرفاً ارزش خلقآن ارزش خلق نمی

ها کمک به کاراترکردن داری دارند؟ اگر نقش آنهکنند، آیا اصالً نقشی در سرمایمی

ی برای آن بخش سخن گفت؟ وی «بهینه»ی توان از اندازهبخش تولیدی است آیا می

https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/05/marx-and-keynes-in-berlin/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/05/marx-and-keynes-in-berlin/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/05/marx-and-keynes-in-berlin/
https://www.umass.edu/economics/basu
https://www.umass.edu/economics/basu
https://www.umass.edu/economics/basu
https://www.umass.edu/economics/skott
https://www.umass.edu/economics/skott
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=econ_workingpaper
https://sites.google.com/site/ppphhw/home
https://sites.google.com/site/ppphhw/home
https://sites.google.com/site/ppphhw/home
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/10/park-and-rieu-2018.pdf
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ای ی بهینهاش بگویم( که هیچ اندازهتوانم از مقالهگیرد )تا جایی که مینتیجه می

های اقتصادی ظامرسان باشد، بلکه در نوجود ندارد که در آن بخش غیرتولیدی یاری

کاهد. در مورد این مدرن این بخش از انباشت سرمایه در بخش تولیدی می

 ی وی اطمینان ندارم.گیری از مقالهنتیجه

ی اقتصاد سیاسی رادیکال به بحث گذاشته اقتصادشناسی سرافایی نیز در اتحادیه

قی در گفت تناقض حقیشد. این مکتب مبتنی بر رویکرد پیرو سرافا است که می

داری نه گرایش نزولی سودآوری بلکه نبرد طبقاتی بین سودها و دستمزدها سرمایه

کنم از مدل نظری سرافاً برمبنای اقتصاد کم این چیزی است که گمان میاست. دست

از کالج دولتی  کوالکبیل مکتوان نتیجه گرفت. سیاسی رادیکال دیوید ریکاردو می

ارائه کرد که در « ی اقتصادیی سرافا و تاریخ اندیشهدرباره»ای با عنوان کین مقاله

 دسترسی است.قابل جااین

کس آن بود که معنای به نظر سرافا پیروزی بزرگ مار»کوالک، براساس نظر مک

ذاتی نظام کالسیک را در دورانی که برای تمامی ناظرانش فراموش شده بود بار دیگر 

ها و داری مبتنی بر استثمار، یعنی استثمار انساناین که سرمایه»کشف کرد یعنی 

ی علم اقتصاد امروز سخن گفتن از این واقعیت و طبیعت، است و این که وظیفه

توان نشان داد اثبات استثمار توسط خود مارکس . این که میآمدهای آن استپی

آیا »پرسد کوالک میمک« صحیح است یا نه شاید چندان اهمیتی نداشته باشد.

اما روشن است که این « توانم بگویم خیر.مارکسیست بود؟ می« حقیقتاً»سرافا 

هم » ی اقتصادی راموضوع اهمیتی ندارد زیرا سرافا و مارکس هردو نظریه

« تکنیک»ها محدود به دانستند و مانند نئوکالسیکمی« شناختی و هم نهادیجامعه

ی استثمار مارکس صحیح است یا شدند. البته به نظر من این مسأله که آیا نظریهنمی

ی مارکس نیست. اکنون ادبیات جامعی وجود دارد که از این نظریه« اهمیتبی»خیر 

شود نه از جایی دیگر صرفاً از استثمار کارگر ناشی می کند که چرا سودپشتیبانی می

های بسیار دارد. برای نقد ی سرافا ازجمله در همین زمینه سستیـ بماند که نظریه

 فرد موزلی مراجعه کنید. پول و تمامیتتر اقتصادشناسی سرافایی به کتاب جامع

ی اقتصاد سیاسی رو مهم است که، در اتحادیهی استثمار مارکس ازآننظریه

گرایی ارائه شد. فلتچر پردازان پساکینزی و مالیهای نظریهرادیکال، بازهم استدالل

http://keene.academia.edu/WilliamMcColloch/CurriculumVitae
http://nakedkeynesianism.blogspot.com/
http://nakedkeynesianism.blogspot.com/
http://nakedkeynesianism.blogspot.com/
https://weeklyworker.co.uk/worker/1104/consistent-realistic-verifiable/
https://weeklyworker.co.uk/worker/1104/consistent-realistic-verifiable/
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ی جهتوبا استدالل کرده است که سقوط مالی و رکود بزرگ نتیبارگر از دانشگاه مانی

ی خانوارها که سرانجام به فزاینده بود، چنان که از طریق بدهی فزاینده« گراییمالی»

خلق « دو شکل سود»گرایی ورشکستگی بخش مسکن منتهی شد تبلور یافت. مالی

دست کرده بود، یکی از استثمار سنتی کار در تولید و دیگری استثمار خانوارها به

 .«2009-2007تناسب و بحران های عدمبحران» ،2015بخش مالی. )فلتچر بارگر، 

داری مدرن دو منبع سود ام که در سرمایهبا این استدالل مخالفت کرده ترپیش

 200کس ماربه کتاب )سود ناشی از استثمار و سود ناشی از بیگانگی( وجود دارد )

« اضافی»این نظر را رد کردم که بدهی  به شکل جامعینگاه کنید(. همچنین 

ی ارزش مارکس است و شد. اولی تحریف نظریه 2008خانوارها بود که سبب بحران 

 ن اصلی نیست که صرفًا به بدهی اتکا دارد.دومی چیزی بیش از تبیین جریا

ام. اخیراً ماورودیس و گرایی نوشتهی موضوع مالیمن در وبالگم بارها درباره

ی فرضیهاند. )گرایی را درپنج بند مورد انتقاد قرار دادهی مالیپاپاداتوس کل فرضیه

ی جهانی گرایی: سهمی مثبت یا اسب تروا، س. ماورودیس، دومین کنگرهمالی

 (2018مه  6-5گاه پکن، ی مارکسیسم، دانشدرباره

گرایی علت رکود ها این موارد است: یکم( اگر مالیترین پرسشبه نظر من مهم

که در آن مالیه چنین بخش بزرگی  1980هایی دیرتر از بزرگ است، در مورد بحران

گوییم؟دوم( آیا مالیه های غیرمالی، مالی نشده بودند چه میاز اقتصاد نبود و شرکت

دهد، یعنی جایی که ارزش خلق های تولیدی رخ میچه در بخشاز آنطور کلی به

شود، متمایز است؟ سوم( بدین ترتیب آیا مالیه دشمن طبقاتی است در حالی که می

ی ها نتیجهو کارگران متحد هستند؟چهارم( آیا تمامی بحران« تولیدی»داری سرمایه

ی هستند و سودآوری های مینسکی و سودآوردستخوش لحظه« ثباتی مالیبی»

ربط است؟ اگر چنین است آیا معنایش این است که صرفًا باید بنیادی سرمایه بی

داری را به حال خود توانیم بخش غیرمالی سرمایهنهادهای مالی را کنترل کنیم و می

گذاری جی. پی. مورگان را کنترل کنیم و کاری های سرمایهرها کنیم؟ آیا باید تصمیم

 بویینگ نداشته باشیم؟ به آمازون و

https://thenextrecession.wordpress.com/2016/10/13/shaikh-at-greenwich/
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/10/13/shaikh-at-greenwich/
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/10/13/shaikh-at-greenwich/
https://pecritique.com/2018/06/02/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD/
https://thenextrecession.wordpress.com/2014/06/28/its-debt-stupid/
https://thenextrecession.wordpress.com/2014/06/28/its-debt-stupid/
https://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2018/05/09/the-financialisation-hypothesis-and-marxism-a-positive-contribution-or-a-trojan-horse-s-mavroudeas-2nd-world-congress-on-marxism-peking-university-5-6-may-2018/
https://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2018/05/09/the-financialisation-hypothesis-and-marxism-a-positive-contribution-or-a-trojan-horse-s-mavroudeas-2nd-world-congress-on-marxism-peking-university-5-6-may-2018/
https://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2018/05/09/the-financialisation-hypothesis-and-marxism-a-positive-contribution-or-a-trojan-horse-s-mavroudeas-2nd-world-congress-on-marxism-peking-university-5-6-may-2018/
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اصطالح های چندملیتی که در به، و رشد شرکت«شدنجهانی»ی اخیر در دوره

اند، و تمرکز مالیه در ایاالت متحده و اروپا، امپریالیسم اقتصادهای نوظهور فعال

طور که امپریالیسم چهها شده است. بحث بر سر اینموضوع داغی میان مارکسیست

کند )هاروی در برابر اسمیت( در کسی کس دیگر را استثمار میکند و چهعمل می

ی مهم نیز در این . چند مقالهدنبال شده استی اقتصاد سیاسی رادیکال اتحادیه

ی ارزش مارکس بر این بحث پرتو یهزمینه در کنفرانس ارائه شد که از منظر نظر

ی رانت زمین از نظریه دپانکور باسوتوانم به بررسی درخشان دقیق افکند. تنها می

ی رانت مطلق مارکس اشاره ی نظریهمارکس و هائو کی )از دانشگاه رنمین( درباره

ی امپریالیسم به کاربست. راما واسادوان )از ان در مورد مسألهتوکنم که هر دو را می

انت مطلق نزد تحلیل ردانشگاه دولتی کلرادو( نیز به این پهنه حرکت کرده است. 

 .ی مارکسیستی رانتها و کاربردها، مدلی از نظریهمارکس: نظریه، مثال

داری در سطح جهانی سرنگون شود چه رخ سرانجام در مورد این که اگر سرمایه

ی کمونیستی چیست؟ های یک جامعههای کلی و مقولهدهد بحث شد. سرفصلمی

ارائه کرد فراتر رفت؟  ی گوتابرنامه نقدتوان از تجویزهایی که مارکس در آیا می

)دانشگاه ملی جینگ سانگ، کره( ریچارد  جین جیانگسیانگمیزگردی مرکب از 

نظام اقتصادی »ی ای دربارهبل و آن دیویس این مسأله را در جلسهوستر، آل کمپ

 بررسی کردند. «ویکمبدیل برای قرن بیست

)استاد ممتاز در یوتا( اثر پیشرویی در این زمینه ارائه کرده است.  بلآل کمپ

ریزی شوروی روشنگر ی نقاط شکست برنامهجین جیانگ نیز دربارهی سیانگمقاله

ترین تحول در اقتصادی که به ته هست: نخست آن که مهمبود. در این مورد دو نک

کند ارتقای نیروهای تولیدی به سطوحی است که قادر سمت کمونیسم حرکت می

ی مصرف ارائه کند رایگان در نقطهسرعت کاالها و خدمات موردنیاز را بهباشد به

( اما برای ی غذایی و جز آنونقل، آموزش، بهداشت، انرژی و مواد پایه)یعنی حمل

توان این موضوع را در مورد تمامی کاالها و خدمات کاربرد داد. بنابراین در مدتی نمی

 ریزی شده وجود داشته باشد.این جا باید یک تولید و توزیع برنامه

ی زمان کار باشد. ریزی باید مبتنی بر محاسبهگونه برنامهگوید که اینجیانگ می

ریزی شده برمبنای یک اقتصاد برنامه 1991و 1917ی هااما اقتصاد شوروی بین سال

https://urpe.wordpress.com/2018/09/23/imperialism-in-the-21st-century/
https://urpe.wordpress.com/2018/09/23/imperialism-in-the-21st-century/
https://www.umass.edu/economics/basu
https://www.umass.edu/economics/basu
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/10/marx_s-analysis-of-ground-rent_-theory-examples-and-applications.pdf
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/10/marx_s-analysis-of-ground-rent_-theory-examples-and-applications.pdf
http://gnu.academia.edu/SeongjinJeong
http://content.csbs.utah.edu/~al/articles/DictSocShort.pdf
http://content.csbs.utah.edu/~al/articles/DictSocShort.pdf
http://content.csbs.utah.edu/~al/articles/DictSocShort.pdf
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ی زمان کار الزم برای ی محاسبهزمان کار نبود. اگرچه جداول داده ـ ستانده که الزمه

طور گاه بهریزان شوروی بود، آنان هیچتولید کاالها و خدمات است در دسترس برنامه

ی اتکا داشتند. اما با توسعه های مادیجدی از آن استفاده نکردند و درعوض به موازنه

ریزی های بزرگ و نیروی کوانتم این گونه برنامهها، دادههوش مصنوعی، الگوریتم

 .عملی خواهد بودپذیر است و کمونیسمْ روشنی امکانی زمان کار بهتوسط محاسبه

 

 

 پیوند با منبع اصلی:
Michael Roberts ,50 years of radical political economy 

 

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/10/sovietplanningltc_seongjin_urpe20180928.pdf
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/10/sovietplanningltc_seongjin_urpe20180928.pdf
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/10/02/50-years-of-radical-political-economy/
https://thenextrecession.wordpress.com/2018/10/02/50-years-of-radical-political-economy/
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 نظرات موج دوم: قسمت دوم

نیز سلسله مقاالتی در  علم و جامعهی در مجله 1986و  1984های در سال

شهرت  الیبمن -گوتلیببررسی و نقد نظرات برنر به چاپ رسید، که به بحث 

ی ماتریالیسم تاریخی بود، که خود ی نظریهتر دربارهدو بیشبحث بین این  (1)یافت.

کنیم نخست نظرات این دو و جا تالش میبه یک بررسی جداگانه نیاز دارد. ما در این

ی گذار از فئودالیسم به طور خالصه دربارهرا بهکریس هارمن در ادامه نظرات 

 داری معرفی کنیم.سرمایه

 . راجر گوتلیب1

ی طبقاتی: یعنی تلفیقی است برگرفته از دیدگاه طرفداران مبارزهنظر گوتلیب 

ی نظام جهانی و روایت درباره والرشتاینبا نظرات  برنرو  بوآ، هیلتون، داب

 ی تولید فئودالی و دولت مطلقه.از شیوه آندرسون

پردازان مارکسیست اشاره او در ابتدا به دو نوع روایت از فئودالیسم در میان نظریه

ی تولید فئودالی را متشکل از نیروهای مولد و ، که شیوه«سخت»کند: روایت یم

داند که از سیاست و فرهنگ روابط تولید، یعنی صرفاً روابط و فرآیندهای اقتصادی می

و  دابتوان نزد روشنی میکنند. چنین روایتی را بهمتمایزند و آن را تعیین می

کم سه تفاوت اساسی که با روایت سخت دست« نرم»مشاهده کرد. و روایت  هیلتون

 دارد:

 طبقاتی روابط که نیست اقتصادی مازاد مستقیمِ اخذ ساختار تنها این –نخست

 طبقاتی روابط و فئودالی تولید یشیوه تکوین در نیز سیاسی روابط کند،می تعیین را

که در ل طبقاتی نیست شام صرفاً  طبقاتی روابط –دوم. دارند دخالت آن از ناشی

گیرد که از هایی را نیز دربرمیتولید و اخذ مازاد در برابر هم قرار دارند، بلکه گروه

ی تجارت جهانی و ها از طریق شبکهدیگراند، و ارتباط آنحیث جغرافیایی دور از یک

 سوم(. والرشتاینشود )نظام جهانی اشکال متفاوت استعمار و امپریالیسم برقرار می

ی نامعین مبارزات سیاسی است تر نتیجهو تحوالت تاریخی بیشحیات اجتماعی  –

 ی جبری و محتوم روابط اقتصادی.تا نتیجه
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از فئودالیسم قادر نیست  برنرو  هیلتون، داب، تعریف کالسیک گوتلیببه باور 

طور کامل داری در اروپای غربی را بهی تولید و دالیل گذار به سرمایهویژگی این شیوه

تری برخوردار است: یعنی از توانایی بیش آندرسون. در این مورد تعریف توضیح دهد

( از باال به پایین، از Parcellization of Sovereigntyتوزیع پلکانی حاکمیت )

تر، تا لُرد و سرانجام دهقان وابسته به شکل ی پایینسینور اعظم تا سینورهای رده

ی )نظامی، اقتصادی یا اداری( از طرف ردههای باالتر و تعهد انجام وظیفه حمایت رده

های موازی حاکمیت تر. این توزیع و تقسیم حاکمیت در عین حال میان شاخهپایین

 های متفاوت.پوشانی مالکیت بین مقامات و ردهنیز برقرار بود، به شکل هم

وابسته  ببه ُلرد  الفکرد: لُرد پوشانی گاهی به شکلی متناقض ظهور میاین هم

وابستگی داشت.  الفی خود به لُرد به نوبه ج، در حالی که لُرد جبه لُرد  بد، لُرد بو

ی مهم کرد و دارای سه جنبهاین ویژگی اروپا را از چین متمایز می آندرسونبه نظر 

 بود:

 درآمدهای و هازمین به یابیدست برای فئودالی اشراف بین رقابت –نخست

رف تجملی و افزایش خدم و حشم. برای رسیدن به قدرت نظامی، مص افزایش تر،بیش

 این اهداف دو راه وجود داشت: جنگ و ازدواج.

 همبستگی مبنای که مشترک هایزمین و دهقانی هایجماعت تداوم –دوم

 .شدمی محسوب دهقانان میان طبقاتی

ی بودند مکان شهرها این. غربی اروپای در ویژهبه مستقل، شهرهای وجود –سوم

 های دهقانی.ها و کمک به شورشرار سرفبرای ف

ها را ی تولید فئودالی با این ویژگیی شیوهتواند رابطهنمی برنر، گوتلیببه نظر 

داری نادیده روشن کند. و در عین حال اهمیت شهرهای مستقل را در گذار به سرمایه

ای از مالحظهابلتر از آن بودند که بتوانند تعداد ق، شهرها کوچکبرنرگیرد. به نظر می

ها خواهان تداوم دهقانان فراری را در خود جای دهند، و غالبًا الیگارشی حاکم بر آن

 ی طبقات حاکم بود.سلطه

های نظریات معطوف به بر این باور است که، برای جبران کاستی گوتلیب

باید  (برنردهند )نظیر داری را توضیح میی طبقاتی که بنیاد گذار به سرمایهمبارزه
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ی تولید فئودالی و نقش شهر از نقاط درباره ویژگی شیوه آندرسونافزون بر نظرات 

المللی در نیز بهره گرفت، یعنی تأکید او بر نقش اساسی روابط بین والرشتاینقوت 

طور داری بهی سرمایهمنابع بازتولید گسترده والرشتاینداری. به باور ظهور سرمایه

کننده به شکلی شود. روابط طبقاتی تعیینر جهانی ناشی میعمده از سلطه بر بازا

ضروری بین مرکز و پیرامون وجود دارد و در واقع موقعیت در بازار جهانی امکان 

 سازد.تحول و دگرگونی مناسبات طبقاتی در داخل را فراهم می

 الیبمن دیوید –2

 پردازیم:ری میدادرباره گذار از فئودالیسم به سرمایه الیبمناکنون به نظر 

ی فئودالی مانور بود. شامل لرد واحدهای سازماندهی اجتماعی تولید در جامعه

گزاران او و حدود چند صد دهقان وابسته یا سرف، که به صورت یک محلی، خدمت

شد روابط مانورها تصادفی و نامنظم بود. واحد تولیدی کامل و خودکفا اداره می

اقتصادی فئودالی تأثیری اندک داشت و در -اجتماعی تجارت در ابتدا بر سازماندهی

 داد.فضاهای بینابینی این جامعه به حیات خود ادامه می

کنترل سیاسی پراکنده بود و در سطح محلی به شکل مستقیم بر زمین و به 

شد. قهر فیزیکی مانع مهاجرت ها اِعمال میشکل غیرمستقیم بر مولدین، یعنی سرف

عنوان ایدئولوژی مسلط در اروپای غربی در شد. مذهب کاتولیک بهییا فرار از مانور م

کرد: وابستگی تغییرناپذیر به ی مولد نقش مهمی ایفا میایجاد هژمونی لردها بر طبقه

ی طبقاتی در درازمدت در راستای کاهش مانور، سوگند وفاداری و حقوق الهی، مبارزه

ها به شهر، تعهد جلوگیری از فرار سرف کرد: لردها براینرخ محصول اضافی تغییر می

ی ی جنسی و بعدتر به اجارهها به انجام بیگاری در زمین لردها را به پرداخت اجارهآن

کرد که محصوالت خود را مستقیماً در پولی تغییر دادند. این امر دهقانان را مجبور می

شد، وری برداشته میها که در جهت تحکیم نظام مانبازار به فروش برسانند. این گام

 در نهایت به تضعیف و فروپاشی آن انجامید.

داری تبدیل اقتصاد تجاری شهرها در اواخر فئودالیسم هنوز به اقتصاد سرمایه

بایست تولید کاالیی ساده به تولید کاالیی نشده بود. برای این دگرگونی می
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رزشی بر روابط اجتماعی ی روابط ایافت، یعنی استثمار با سلطهداری تحول میسرمایه

چون ویژه تولید و بازتولید نیروی کار همبه -آمدبه شکل تولید ارزش اضافی در می

داری و خانواری که روند کاال، از طریق ارتباط خودجوش بین تولید کاالیی سرمایه

بازتولیدش از اقتصاد معیشتی فئودالی مستقل شده بود. یک فرایند طوالنی سلب 

طور کلی ایجاد قهری ارتشی از فروشندگان رکشی و استعمار، یا بهمالکیت، حصا

نگاری مارکسیستی دهد. تاریخنیروی کار اساس انباشت آغازین سرمایه را تشکیل می

 -داران نوپاعنوان سرمایهکند. گویا بازرگانان بهاز این فرآیند روایتی توصیفی ارائه می

از ارتش  -«راه واقعاً انقالبی»صنعت و رهروان  دارانچون طلیعهوران پویا همیا پیشه

تنهایی با پرولترهای آینده سلب مالکیت کردند. جدایی نیروی کار از وسایل تولید به

تفاوت بازار نیز از طریق هزاران معامله در گرفت، بلکه برقراری روابط بیزور انجام نمی

 خشید.بروز به اعمال قدرت سرمایه بر نیروی کار مشروعیت می

ی بنیادین تشکیل شده است: داری از دو استحالهگذار سرمایه الیبمنبه باور 

ی تجارت و تولید کاالیی و انباشت سرمایه که تولید انحالل اقتصاد مانوری به وسیله

های گذار این دو کند. در نظریهداری تبدیل میکاالیی ساده را به تولید کاالیی سرمایه

اند، شاید به علت گسترگی و تا دیگر جدا شدهعی از یکاستحاله به شکل مصنو

ای. این دو ای جدایی این دو استحاله از نظر زمانی در انگلیس و اروپای قارهاندازه

پاخاسته و متکی بر تجارت، اند. توانایی طبقات بهدیگر وابستهاستحاله متقابالً به یک

ساندن سرنگونی ساده مازاد کافی برای وران و بازرگانان برای به سرانجام ریعنی پیشه

کند، و برای رشد به منابع خارجی نیاز دارد، که از انحالل مانورها و رشد تولید نمی

 شود.فرار جمعیت روستایی به شهرها تأمین می

شود، چون اقتصاد فئودالی با افتادن در مسیر سراشیبی، احتماالً تقویت می

ی شدهدهد تا تعادلی نابرابر بین بخش تقویتهای ضعیف خود را از دست میحلقه

فئودالی و اقتصاد راکد تولید کاالیی ساده شهری به وجود آید. چون نیروهای مولده 

دست آید و وسایل کند، و از سوی دیگر باید مازادی بهبراساس تولید کاالیی رشد می

به نوآوری و کسب آن تکامل یابد و بازتولید شود. انباشت آرام و تدریجی مازاد 

انجامد، و تفکیک میان تولیدکنندگان کاال و تبدیل بخش وسیعی از تشکیل ثروت می

دشواری آنان به پرولتر. اما با درنظر گرفتن ابعاد مبارزه در جریان انباشت آغازین به
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گونه این فرآیند بدون اتکا به مازاد تولید از پیش موجود توان تصور کرد که چهمی

داری را فت است. و این دقیقًا نقش روابط تولید فئودالی در زایش سرمایهقادر به پیشر

کند. چون روابط تولید نظام جدید وسایل بازتولید آن هنوز شکل برجسته می

های فئودالی از شکل جنسی به شکل پولی اند. لردها با تبدیل اجاره و پرداختنگرفته

کنند که در حال نضج زرگان پیدا میشوند و منافعی مشابه باوارد اقتصاد پولی می

 است.

 90و  80های رغم انتقادهایی که به آن وارد شده بود، در دههبه برنری نظریه

الن تری یافت و مؤلفان متعددی نظیر قرن بیستم گسترش و نفوذ بیش

تحت تأثیر افکار او به نگارش  نالیدیوید مکو  جرج کومنینل، سینزوودمیک

داری نائل آمدند و این دیدگاه به درباره گذار از فئودالیسم به سرمایهای آثار ارزنده

 تبدیل شد.« مارکسیسم سیاسی»یک مکتب نظری مهم، یعنی 

 . کریس هارمن3

ی مرکزی حزب تروتسکیست کارگران عضو کمیته کریس هارمن 1989در سال 

 International) المللیسوسیالیسم بینی سوسیالیست و ویراستار نشریه

Socialismکه در ادامه  (2)منتشر کرد برنری آرای ( نقد مفصل و با اهمیتی درباره

 شود.معرفی مجملی از آن ارائه می

 شمارد، بدین ترتیب:های نظر او را برمی، نخست کاستیبرنردر نقد  هارمن

ی طبقاتی بین لردها و دهقانان و گذار به ی مبارزهی رابطهدرباره برنردرک . 1

ی حدوسط گیری این جامعه را نتیجهکننده نیست. او شکلداری قانعی سرمایهمعهجا

ی اصلی پندارد: اگر مانند فرانسه، دهقانان برندهی طبقاتی میو ناخودآگاه مبارزه

کند و اگر نظیر اروپای شرقی، لردها بر همه چیز فایق داری رشد نمیباشند، سرمایه

بود. باید مانند انگلستان، لردها بخشی از قدرت خود را آیند نتیجه سرواژ دوم خواهد 

ی ی آگاهانهعنوان نتیجهداری بهاز دست بدهند، اما نه تمام آن را، تا گذار به سرمایه

 –ی طبقاتی به سرانجام برسد. اگر نظیر انگلستان لردها بخشی از قدرت خود مبارزه

 یآگاهانه ینتیجه عنوانبه اریدسرمایه به گذار بدهند، دست از را -آن تمام نه
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ی کنندگان در مبارزهآیا حداقل برخی از شرکت ،دهدمی رخ طبقاتی یمبارزه

ی آینده در برابر تری از جامعهعنوان هدف سیاسی، تصویر روشنتوانند بهطبقاتی نمی

 داری و مبارزات عظیم اجتماعی، سیاسی وخود داشته باشند؟ آیا بین گذار به سرمایه

ی طبقاتی در یک کشور و ای وجود ندارد؟ آیا بین مبارزهایدئولوژیک این دوره رابطه

ای وجود ندارد؟ روشنگری، رنسانس، رفرماسیون و اوضاع شرایط جهانی رابطه

ی طبقاتی سان درک برنر از مبارزهاجتماعی جهان جایی در دیدگاه برنر ندارند. بدین

 ماند.ی تولید باقی میبقاتی در نقطهی طی بالواسطهدر چارچوب مبارزه

ی طبقاتی ی حدوسط مبارزهتواند نشان دهد که چرا این نتیجهحتی نمی برنر. 2

های باید بعد از بحران فئودالیسم در قرن چهاردهم رخ دهد و نه زودتر. چرا بحران

ی داربه گذار به سرمایه شارل کبیری امپراتوری تر، مثالً در دورهجمعیتی پیش

نینجامید. طبق نظر او دشوار بتوان ثابت کرد که چرا زوال امپراتوری روم به ظهور 

 «.داری کشاورزیسرمایه»فئودالیسم منجر شد و نه 

 داریسرمایه ظهور به خودخودیبه تولید وسایل از مستقیم مولدین جدایی. 3

. بگیرد بهره زدیم کار از تواندمی شخصی مصارف تولید برای دارزمین شود،نمی منجر

ار آزاد به بازار و تولید کاالیی گسترده نیز نیاز دارد، اما ک نیروی بر عالوه داریسرمایه

 انگارد.ها را بدیهی میبرنر وجود آن

گاه بیش از گیرد. به باور او شهرها هیچنقش شهر را در گذار نادیده می برنر. 4

بر تولید کاالهای تجملی برای گرفتند و اقتصاد شهری جمعیت را دربر نمی 10%

گران شهری در حفظ نظم اجتماعی موجود منافع شد. حکومتاشراف محدود می

شدند. دیگر متحد میدار داشتند و در برابر دهقانان با یکمشترکی با اشراف زمین

های ضداشرافی از رقابت در بازار هراسان بودند و از رغم گرایشوران شهری بهپیشه

 کردند.امتیازهای انحصاری برای اصناف حمایت میمقررات و 

کنند: اقتصاد اما انبوهی از مدارک تجربی و تاریخی خالف نظر او را تأیید می

دهقانی، اقتصادی صرفاً معیشتی نبود و دهقانان برای تأمین نیازهای خود در موارد 

مانند نمک، لوازم کردند، گرد مراجعه میمتعددی به بازار شهرها و یا فروشندگان دوره
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راه انداختن خیش، لوازم چرمی، آهنی و استفاده از خدمات آهنگران برای تعمیر و به

 پوشاک ارزان.

 نویسد:باره می( در اینsilvia thrupp)سیلویا تروپ 

ی رایج که دهقانان فقط برای خرید ابزار کشاورزی و نمک به بازار این عقیده»

دهد که ست، مدارک بسیاری از قرن یازدهم نشان میکنند قابل دفاع نیمراجعه می

چون پر، پشم، میز، کیسه خواب، پوست ها برای تأمین نیازهای متعددی همآن

 (3)«.کردندحیوانات، چاقو و ابزارهای دیگر به بازارهای محلی در شهرها مراجعه می

داری هسرمای»آن را جهش  برنرای که ی دوره( دربارهJacques le Goff) لوگف

گوید: در بستر گسترده و غیرمتراکم جمعیتی نامد میدر انگلستان می« کشاورزی

ای از شهرهای کوچک وجود داشت زده و پراکنده در روستاهای متروک، شبکهطاعون

کرد. شهر، لردها را که امکان گشایش روستاها در برابر تولید برای بازار را فراهم می

گونه که در قرن سیزدهم در سطح را آزاد کنند، همانهای خود کرد سرفمجبور می

و در فلورانس  1256-57، در بولونیا در 1243وسیع در ایتالیا رخ داد، در ورچلی در 

 .1289در 

( %10ی فئودالی بخش کوچکی از جمعیت )حدود ، در جامعهبرنربراساس نظر 

تری جمعیت بیشتر با کردند، اما هر جا که شهرهای بزرگدر شهرها زندگی می

شد. در سال داری بهتر انجام میوجود داشت، مانند هلند و انگلستان گذار به سرمایه

 %7کردند. در انگلستان کل جمعیت فقط در آمستردام زندگی می %8در هلند  1650

در پاریس سکونت داشتند. لندن یک قرن  %5/2که در فرانسه صرفاً در لندن، در حالی

ی کافی بزرگ بود که بر کشاورزی روستاهای اطراف خود اثر ندازهبه ا 1650پیش از 

های داری و افزایش تقسیم کار و رشتهبگذارد و موجب رشد روابط کاالیی در باغ

 کاری شود.

های اجتماعی بودند. ها و جنبشاز سوی دیگر، شهرها مرکز زایش ایدئولوژی

های مذهبی فرو برد، در و انقالب هایعقاید پروتستانی که یک قرن اروپا را در جنگ

در فرانسه،  1789-94در انقالب  هاکولتسانی شهرها نشوونما یافته بود. و مداخله

ی طبقاتی در روستا نقش مهمی ایفا در ایجاد یک کانون ملی و سیاسی یک مبارزه
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 از جمعیت را در خود جای داده باشند، اما این میزان از %10کرد. شهرها ممکن است 

ای جمعیت خود در ایجاد کانونی از مخالفت در برابر رژیم فئودالی نقش برجسته

 عهده داشت.به

ها گیرد. قرنتغییر فناوری تولیدی در شهر و روستا را کمابیش نادیده می برنر. 5

هایی در تولید کاغذ و چاپ انجام گرفته بود، داری پیشرفتپیش از گذار به سرمایه

هایی نظیر ساعت منسوجات. در همین زمان ما شاهد نوآوری طور در تولیدهمین

سازی و دریانوردی که مکانیکی، باروت و توپ جنگی هستیم، و تحوالتی در کشتی

 تجارت دریایی با جنوب و جنوب شرقی آسیا و امریکا را ممکن ساخت.

کند تا رشد کشاورزی را با رشد صنعت ادغام کند. در قرن کوشش نمی برنر. 6

داند، اکثر صادرات می« داری کشاورزیسرمایه»نزدهم که او آن را قرن ظهور شا

کاالهای پشمی، تولیدات صنعتی بودند. در قرن هفدهم، گرچه تعداد کسانی که به 

جمعیت انگلستان تجاوز  %30تا  %20کارهای غیرکشاورزی اشتغال داشتند از 

آمد و نساجی دست میورزی بهدرآمد ملی از منابعی غیر از کشا %44کرد، اما نمی

داد. او به رشد چشمگیر تولید منسوجات از اواخر قرن از صادرات را تشکیل می 70%

کند، اما تالشی برای بررسی پیوند بین رشد کشاورزی و رشد پانزدهم اشاره می

 دهد.صنعت انجام نمی

ر به ، به شرح روایت خود از گذابرنرهای نظر پس از برشمردن کاستی هارمن

 پردازد:داری میسرمایه

نخستین نوآوری مهم استفاده از خیش  رشد نیروهای مولد فئودالی: -الف

دار به جای خیش سبک دوران باستان در شمال اروپا بود. خیش سنگین و چرخ

جدید ابتدا در قرن ششم در بین اسالوها مورد استفاده قرار گرفت، و سپس در قرن 

قرن هشتم به آلمان، و سرانجام در قرن نهم به انگلستان ی پو، و در هفتم به دره

انتقال پیدا کرد. انتشار خیش سنگین فناوری کشاورزی و روابط بین کشاورزان را در 

های مانوری دگرگون کرد. این خیش به جای دو گاو توسط هشت گاو کشیده جماعت

 تری نیاز داشت.شد و به همکاری جمعی بیشمی
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جای کشت ( بهThree-Field systemنوبتی )کشت سه نوآوری مهم دیگر،

شد. هنگام کشت دهکده به سه بخش تقسیم میهای قابلدونوبتی بود. تمام زمین

شد، هنگام بهار در بخش دوم حبوبات پاییز در یک بخش گندم و جو سیاه کاسته می

و شد ( چیزی کاشته نمیFallowشد و در بخش سوم آیش )و جو دوسر کاشته می

یافت. این ترتیب هر دو سه سال یک بار تغییر به چرای حیوانات اختصاص می

شدند. در بخش آیش، خاک داری با هم ادغام میکرد. بدین منوال، کشاورزی و داممی

شد، و حبوبات محتوای پروتئینی رژیم غذایی را افزایش با کود حیوانی تقویت می

 دادند.می

که اسب بتواند بند )برای اینواری، نعل اسب و مالافزون بر این، تجهیزات اسب س

های این دوره محسوب کالسکه، گاری، خیش و نظیر آن را بکشد( در شمار نوآوری

وجود ی کشاورزی بهای در بارآوری سرانهمالحظهها افزایش قابلشوند. این نوآوریمی

غله یک به دو بود. زند که در قرن نهم بازدهی هر دانه تخمین می ژرژ دوبیآورد. 

شد، انداز میبنابراین، نیمی از محصول برداشت شده باید برای کاشت در سال بعد پس

و در نتیجه، بسیاری با کمبود مواد غذایی دست به گریبان بودند. اما تا قرن دوازدهم 

افزاید: می دوبیاین نسبت یک به سه و یک به چهار، یعنی صددرصد افزایش یافت. 

آمد، تنها تغییر بزرگ پیش شمار میای در بارآوری بهمالحظهاین افزایش تغییر قابل

های هجدهم و نوزدهم در اروپای غربی افزایشی که بین گیر قرناز تغییرات چشم

 (4)( و آغاز قرن سیزدهم رخ داد.Carolingian) کارولینژینی دوره

دالیسم قرن دهم تابع منطق فئو روستا، صنعت شهری و تجارت: -ب

ی کاالیی تبعیت که شهرها از ابتدا از قانون مبادلهمانورهای خودبسنده بود، در حالی

کردند. پیدایش شهر به یک محیط روستایی مساعد نیاز دارد. اما بعد از می

گذارد: افزایش ای بر جای میمالحظهگیری بر محیط پیرامون خود تأثیر قابلشکل

ی مواد غذایی، گسترش روابط کاالیی، مهاجرت از روستا به شهر. در واقع، تقاضا برا

ترین حوادثی بود مهاجرت از روستا به شهر از قرن دهم تا قرن چهاردهم یکی از مهم

 که در اروپای مسیحی رخ داد.
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وران دوبرابر شدن بارآوری در کشاورزی دو قرن به طول انجامید، اما بارآوری پیشه

های قدیمی متعلق به زمان چنین فناوریهای جدید و همتفاده از فناوریشهری با اس

تری داشت. از حوالی امپراتوری روم که مورد استفاده قرار نگرفته بودند سرعت بیش

های موجود در بیزانس و های نوینی آغاز شد که از فناوریقرن ششم در اروپا فناوری

ی قرن چهاردهم اختراع ساعت مکانیکی هتر بود. در میانهای اسالمی مهمسرزمین

ی فلزی مهارت داشتند های پیچیدهورهایی را که در ساختن ماشینتعداد پیشه

افزایش داد، و اروپا در فناوری از چین سبقت گرفت. چرخ بافندگی، چرخ تراش، 

نما سازی و قطبهای جدید کشتیسازی، کاغذسازی و چاپ، روشپیشرفت در رنگ

ها موجب شد که بارآوری ی اروپا در فناوری را تثبیت کردند. این نوآوریرهبری جهان

سختی صنعتی دو سه برابر شود. این میزان از بارآوری برای سطحی از تولید که به

شد. در مالحظه محسوب میرفتی قابلتوانست از سطح معیشتی فراتر رود، پیشمی

شمال غربی فرانسه کمربندی از  اوایل قرن چهاردهم در بخش غربی بلژیک کنونی و

رفته بود. های پشمی در آن بسیار پیششهرها وجود داشت که صنعت تولید پوشاک

های مرتبط حداقل چهار هزار بدون در نظرگرفتن حرفه گنتعنوان نمونه، در به

صنف  1330ی در شمال ایتالیا در دهه فلورانسچنین در بافنده وجود داشت. و هم

 گرفت.ور را در برمیپیشه 30000کارگاه و  200ش از بافان بیپشم

ظهور بازار و بازرگانان در جامعه فئودالی  داری:بازرگانان و سرمایه -ج

ی پیشین تحوالتی شود، اما در جامعهداری نمیخود موجب گذار به سرمایهخودبه

اداره  کند. بازرگانان در جوامعی که نظام تولیدی از سوی طبقات دیگرایجاد می

ها قرار داشت خواهان افزایش ثروت خود از طریق تجارت شد و تحت کنترل آنمی

ها برای مشارکت در قدرت سیاسی در شهرها شد که آنبودند. این امر سبب می

کوشش کنند، و این قدرت را برای گسترش بازار، از طریق انحصار در تجارت، تشویق 

ایی مورد استفاده قرار دهند. بخش وسیعی از حاکمان به جنگ علیه رقبا و دزدان دری

دار اصالحاتی معتدل های بزرگ قرن هفدهم و هجدهم طرفبازرگانان در انقالب

 تری به دفاع از نظام فئودالی کمر همت بستند.بودند و تعداد کم
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( نظام خرید Jürgen Schlumbohmبوم )به باور یورگن شلوم

(Kaufsystem یعنی خرید اجناس از ) سوی بازرگانان از تولیدکنندگان مستقیم

کنندگان با قیمت باالتر، قدم کوتاهی است به نظام سفارشی برای فروش به مصرف

(Verlagsystem که در آن بازرگانان مواد خام را در اختیارکنندگان مستقیم قرار )

دهند تا در موعد مقرر محصول تمام شده را برای فروش تحویل بگیرند. بدین می

ی موردنیاز خود به دیگران وابسته ی مستقیم از حیث مواد اولیهنوال، تولیدکنندهم

توانند آهنگ کار را به او تحمیل کنند و او را مجبور کنند که ها میشود، و آنمی

ای تابعیت از خودگستری سرمایه را بپذیرد. از این جا تا تولید حداقل تا اندازه

 ک قدم کوتاه دیگر الزم است.داری به معنای واقعی یسرمایه

شوند. دیگر ترکیب میدر واقع، این سه مرحله همواره به شکل های مختلف با یک

کردند، عنوان نمونه، صنعت لباس، ریسندگی و بافندگی طبق نظام خرید عمل میبه

گیرد که مستقیماً تحت مالکیت و اما برخی فرآیندهای پایانی در کارگاهی انجام می

ای از تولید ها اشکال دورگهدار قرار دارد. با این توصیف، قرنزرگانان سرمایهنظارت با

داری با عناصری از تولید کاالیی ها عناصری از استثمار سرمایهوجود داشتند که در آن

وری ترکیب شده بود. اما گرایش در این راستا بود که با گذر زمان عناصری از پیشه

 ه غلبه پیدا کنند.داراننظارت مستقیم سرمایه

در اواخر قرون وسطی، مراکز فشرده و پرشماری از واحدهای صنعت روستایی در 

 %4انگلستان، فالندر و جنوب آلمان رشد یافت. در قرن چهاردهم در انگلستان، صرفًا 

شد. اما ها به لباس تبدیل، و بقیه به مراکز صنعتی فالندر و ایتالیا فرستاده میاز پشم

رسید.  %80ی قرن شانزدهم به و در نیمه %50قرن پانزدهم، این میزان به  یدر نیمه

ی فئودالی رشد کند و ممکن است ی تجاری ممکن است در درون جامعهسرمایه

ی مرتباً رو به اضمحالل بگذارد، اما این تحوالت سرانجام این طبقه را به سوی شیوه

ی تولید فئودالی بنا ی دیگری جز شیوهدهد که از بنیاد بر پایهتولید نوینی سوق می

 شده است.

ای در روستا رشد یافته است. داری تا اندازهگوید که روابط سرمایهدرست می برنر

آید، شکلی که در دارانه درمیعیار سرمایهگاهی این امر به شکل یک استثمار تمام
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کاری همزده، یعنی نوعی سانگلستان سلطه پیدا کرد. و گاهی به شکل حرام

(Metayageدر بخش ) هایی از فرانسه، که در آن مالک زمین غالبًا یک بورژوای

گذارد و در ازای آن نیمی از شهری است نیمی از مواد الزم را در اختیار کشاورز می

کند، در هر دو حالت، آن چه که در روستا رخ محصول را برای فروش دریافت می

کاری های ی تجاری نیست. رشتهو سرمایه دهد، روندی جدا از رشد شهرهامی

های تجاری نیز دهد که شبکهفزاینده تولید کشاورزی در روستا تنها هنگامی رخ می

گونه که در حال گسترش باشند و بر جهت کشاورزی و صنعت اثر بگذارند. همان

ای از شهرهای کوچک نقشی ی گستردهگوید، در این مورد شبکهمی رودنی هیلتون

توانند بدون موانع صنفی شهرهای کنند، جایی که در آن بازرگانان مییدی ایفا میکل

 بزرگ به تجارت بپردازند.

ی خصلت درباره ی طبقاتی:ی در حال گذار، دولت مطلقه و مبارزهجامعه -د

های ی انگلیس از قرن پانزدهم به بعد، بحثویژه جامعهجوامع اروپای غربی و به

اصرار داشتند که این  اندرسونو  دابعنوان نمونه فته است. بهبسیاری انجام گر

ی تولید شیوه»ها را متکی بر اند. اما، سوئیزی آنچنان فئودالی باقی ماندهجوامع هم

ای در حال گذار بود، که دانست. اما در واقع، اروپای غربی جامعهمی« کاالییخرده

دیگر و در ترکیب با هم به سر نار یکداری استثمار در کاشکال فئودالی و سرمایه

کشی از کار مزدی عنوان نمونه، فئودالی که با بهرهبردند. این دو شکل مکمل )بهمی

کرد، و بازرگانی که سودهای حاصل از نظام سفارشی را برای برای بازار تولید می

بودند دیگر داد( و در عین حال در تضاد با یکخرید مانور مورد استفاده قرار می

ی سیاسی بر شهرهای بزرگ با یک )هنگامی که لرد فئودال و بازرگان برای سلطه

ی نیروهای مولده در شکل فئودالی کردند(. اما با توجه به رشد آهستهدیگر رقابت می

طور پیوسته به نفع شکل داری، توازن این دو شکل بهتر شکل سرمایهو رشد سریع

ی شکل ی قرن پانزدهم این توازن در جهت غلبهکرد. در فرانسهدوم تغییر می

داری ای به نفع سرمایهمالحظهفئودالی بود، اما در اواخر قرن هجدهم به شکل قابل

 تغییر یافت.
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گذاشت. سلطنت با برقراری این دگرگونی بر تحوالت سپهر سیاست نیز اثر می

تر رت خود را بیشکوشید قدتعادل بین لردهای فئودال و بورژوازی نوپای شهری می

اش تا کند. سلطنت در دوران شکوه فئودالی یک قدرت مرکزی ضعیف بود و سلطه

ی خود تشویق )و توانست اشراف قدرتمند محلی را به پذیرش سلطهجایی بود که می

 گاهی محبور( کند.

های قدیمی در انگلستان و در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم سلطنت

رسیده نظیر مدیچی در فلورانس ایتالیا درصدد قدرترانان تازه بهحکمفرانسه و 

هایی که به های شهری برآمدند، تالشافزایش اقتدار خود بر اشراف محلی و الیگارش

صرفًا  اندرسونهای مطلقه، برخالف نظر های مطلقه انجامید. دولتبرقراری دولت

های ه در سرکوب دهقانان و تودهای از قدرت فئودالی نبودند کشکل تغییریافته

در  انگلسها به بیان تری برخوردار شده باشند، آندست شهری از توانایی بیشتهی

دیگر قرار با یک نحوی در موازنهشرایطی به قدرت رسیدند که طبقات متخاصم به

ای از قبول درجهعنوان یک میانجی قابلتوانست بهداشتند که قدرت دولتی می

 از هر دو طرف را برای خود حفظ کند. استقالل

ای ژانوسی داشت. مقامات اداری دولت که ی تجاری چهرهدولت همانند سرمایه

ترین راه کردند: سریعیافتند مرتباً بین دو واقعیت نوسان میبه مقام و ثروت دست می

حفظ  نوایی با نیروهای ضدفئودالی، اما بهترین راه براییابی به ثروت همبرای دست

گذاری آن بر روی زمین بود. البته این دوگانگی با گذر زمان به نفع ثروت، سرمایه

گرایی یا پیشرو بودن حاکمان کرد. میزان واپسدارانه تغییر میهای سرمایهروش

کردند: در هایی بستگی داشت که به آن اقدام میهای مطلقه به نوع جنگدولت

اشت، در حالی که در انگلستان قرن شانزدهم و هایی دودمانی غلبه داسپانیا جنگ

 کردند.تری ایفا مینقش مهم« ملی»فرانسه قرن هجدهم مالحظات تجاری و 

کشت نسبت به جمعیت در حال افزایش پیش از بحران قرن چهاردهم، زمین قابل

داشتن دهقانان خواهان زمین، کار دشواری نبود. کافی بود. اما، سرکوب و مطیع نگه

باره به نصف رسید، و نسبت جمعیت به زمین از بحران، میزان جمعیت به یکبعد 

راحتی از زمین یک لرد به توانستند بهکاماًل برعکس شد، اکنون دهقانان ناراضی می
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های زمین لرد دیگری بگریزند. طبقات حاکم فئودال برای جلوگیری از خسارت

های متوسل شدند. نتیجه جنگاقتصادی ناشی از فرار دهقانان به قهر و سرکوب 

یک از این مبارزات نتوانست قدرت وسیع و قهرآمیز بین لردها و دهقانان بود. هیچ

ها را در شهر درهم بشکند. اما طی نیم قرن بعدی قدرت لردها را در روستا و الیگارش

مستقیم مقامات فئودالی بر دهقانان و مردم شهر در سراسر اروپا رو به افول گذاشت. 

ها بر روی زمین در این دوره ملغی شد. ی کنترل لردها یعنی کار سرفبارزترین نشانه

در آغاز قرن شانزدهم اروپا بحران را پشت سر گذاشته بود، جمعیت در سراسر قاره در 

شهرت « تورم قرن شانزدهم»رفت، در جهتی که به حال رشد بود قیمت غالت باال می

یافت. کار اجباری بر تری میفئودالی تحکیم بیشیافت در اروپای شرقی مناسبات 

ی ایبری مجدداً برقرار هایی از ایتالیا و شبه جزیرهروی زمین اربابی حتی در بخش

های وسیعی از اروپای غربی مناسبات اقتصادی در جهتی شده بود. اما در بخش

 کرد.مخالف حرکت می

توان صرفاً به ختالف را نمیتوان توضیح داد؟ این اگونه میاین اختالف را چه

گسترش روابط کاالیی نسبت داد، چون بخش اعظم محصوالت کشاورزی اروپای 

ی طبقاتی در این دو این اختالف را محصول تفاوت مبارزه برنرشد. شرقی فروخته می

تر از شرق بودند و در غرب داند. اما چرا نیروهای ضدفئودال در غرب موفقمنطقه می

تری برخوردار بود. این اختالف را بت به فرانسه از مناسبات پیشرفتهانگلستان نس

توان تبیین کرد. این بدون در نظرگرفتن رشد شهرها و صنعت روستایی در غرب نمی

بدان معنی نیست که الیگارشی شهری و طبقات متوسط و فقیر شهری همواره از 

ها مراکزی از قدرت بودند، کردند. ایندهقانان در برابر لردهای فئودال حمایت می

ها تغییر ی قدرت را به ضرر فئودالتوانستند موازنهمستقل از لردهای فئودال که می

دهند. در اروپای شرقی شهرها و طبقات شهری نسبتاً ضعیف بودند. در اروپای غربی 

توانست بدون قید و شرط از نیروهای فئودال ی قوا متفاوت بود و دولت نمیموازنه

طور کلی، شهرها تری کسب کنند. بهتوانستند آزادی بیشت کنند و دهقانان میحمای

توانستند روستا را ی یک بدیل اقتصادی و ایدئولوژیک در برابر فئودالیسم میبا ارائه

 وجود بیاورند.پشت سر خود متحد کرده و یک تعادل قوای طبقاتی متفاوت به
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ی داری تجاری انگیزه و عالقهمایهسر :داریسرمایه به گذار و استعمار –هـ

ی سرازیر شدن های استعماری داشت، که سرچشمهوافری به ایجاد امپراتوری

هایی که قدرت بورژوازی را برای تطمیع سوی اروپا بودند، ثروتهای هنگفتی بهثروت

پردازانی نظیر همین دلیل، نظریهکرد. بهتر مییا سرنگونی طبقات حاکم بیش

بین « ی نابرابرمبادله»داری را در والرشتاین و گوندر فرانک راز رشد سرمایهسوئیزی، 

دانستند. اما این نظر دو پرسش اساسی را بدون پاسخ اروپای غربی و بقیه جهان می

 گذارد:می

های دیگر اعمال ای را بر سرزمیننخست، چرا اروپای غربی قادر بود چنین سلطه

گذار به « نابرابر»ی این تجارت ها توانستند بر پایهتکند؟ دوم، چرا فقط برخی دول

های استعماری داری را تجربه کنند؟ اسپانیا و پرتغال در ایجاد امپراتوریسرمایه

های هفدهم و هجدهم نسبت به بریتانیا، هلند و فرانسه پیشتاز بودند، اما در قرن

واسط قرن هفدهم، هلند داری. در اماندگی بودند، نه رشد سرمایهشاهد فقر و عقب

تری بود، اما در نیمه راه تر و پیشرفتهنسبت به انگلستان دارای مراکز تجاری بزرگ

 داری متوقف ماند.گذار به سرمایه

المللی به ها باید پذیرفت که این شکل از نفوذ بینبرای پاسخ به این پرسش

، وسایل 14حران قرن ی معینی از رشد اقتصادی در داخل نیاز دارد. بعد از بدرجه

همین دلیل، تر بود، و بهتولید در اروپای غربی نسبت به نقاط دیگر جهان پیشرفته

ها تحمیل کنند. در ادامه، ی خود را بر آنحکمرانان و بازرگانان توانستند سلطه

های جدید موجب پیشرفت اقتصادی هلند و انگلستان شد، چون ی امپراتوریتوسعه

داری در این کشورها و نه در سرمایهداری و نیمهاستعمار سرمایهاشکال بارآورتر 

رشد بودند. انگلستان گوی سبقت را از هلند ربود، چون اسپانیا و پرتقال درحال

ای از مانوفاکتورهای داری تجاری هلند قادر نبود نظیر انگلستان شبکهسرمایه

 روستایی را تحت کنترل خود درآورد.

پایان گرفت و نه  14ی بین کهنه و نو نه با بحران قرن مبارزه :گذار سرانجام –و

ی اشکال کهن استثمار . در آلمان، ایتالیا و بوهم، با برقراری دوباره17با بحران قرن 

ی لویی چهاردهم فئودالی، نیروهای مولد در حال رکود بودند. در فرانسه، دولت مطلقه
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تر از هر زمان در برده بود و اکنون قویبهجان سالم  1640های از مبارزات اواخر سال

ی متمرکز دیگری بود. سلطنت اشراف بزرگ فئودالی را مجبور کرده بود که سلطه

ی فئودالی رقابت های در افزایش دولتی با اجارهدولت را بپذیرند، گرچه مالیات

کرد زمین و های ثروتمند بورژوازی را تشویق میکرد. و در عین حال، بخشمی

 مراتب اشرافیت کهن خریداری کنند.زادگی را در سلسلهجایگاه نجیب

دیکتاتوری انقالبی ارتش کرامول جای خود را به سازش  1660در انگلستان سال 

داران و تجار بزرگ در هیأت احیای مجدد سلطنت داده بود، که با با زمین

ی های میانهزشها و سابه شکل سلطنت مطلقه درآمد. شکست 1688ی نامهموافقت

داری را متوقف نکردند. این روند در قرن هفدهم گرایش در راستای رشد سرمایه

های ثابت در شهر و روستا به راه خود ادامه داد، و در پایان آرامی اما با گامبریتانیا به

، پنجاه 1750تا  1650قرن هجدهم شتابی فزاینده کسب کرد. جمعیت لندن بین 

 80تا  70ترین شهر اروپا تبدیل شد، و گرچه هنوز و به بزرگ درصد افزایش یافت

درصد درآمد ملی  56درصد جمعیت انگلستان به کار کشاورزی اشتغال داشتند، اما 

ترین سهم در درآمد ملی را به شد. نساجی بعد از کشاورزی بزرگدر لندن تولید می

داشت، اما این نظام با خود اختصاص داده بود. در نساجی هنوز نظام سفارشی سلطه 

دارانه تر خصلت سرمایهافزایش واحدهای بزرگ به ضرر واحدهای کوچک هرچه بیش

ی سازی، کاغذسازی و تصفیهکرد. در صنایع دیگر مانند آبجوسازی، شیشهپیدا می

عنوان های جدید تولید در حال پیشرفت بود، و زغال سنگ بهنمک و شکر نیز روش

 شد.تر جایگزین چوب میشمنبع انرژی هرچه بی

زند که بارآوری در ( تخمین میJürgen Schumbohm)بوم یورگن شلوم

های درصد افزایش یافته بود. در کشاورزی، رشد روش 1000درصد به  30صنعت از 

درصد رسیده  25درصد به  13تری پیدا کرد، و بارآوری از دارانه شتاب بیشسرمایه

 شد.گیر محسوب میرفتی چشمشاصنعتی، پیشی پیبود که برای یک جامعه

های داخلی قرن بورژوازی فرانسه به شدت بورژوازی آلمان و ایتالیا از جنگ

داری، هفدهم آسیب ندیده بود. و برخالف نظر برنر، در مسیر رشد مناسبات سرمایه

ع داشت. در اواخر قرن هجدهم، صنایتر از انگلستان گام بر میاما با آهنگی آهسته

 5درصد تولید ناخالص داخلی( و اشتغال )تقریباً  5رغم میزان بازدهی )نساجی به
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ای کسب کرده بود و بیش از گندم و شراب مالحظهدرصد جمعیت( اهمیت قابل

داد تا به رفت، و به فرانسه فرصت میشمار میترین کاالی صادراتی فرانسه بهمهم

ا نبود، دست یابد. افزون براین، صنایع هفلزات قیمتی که خود قادر به تولید آن

سازی، آهن و فوالد و زغال سنگ نیز در حال رشد بودند و در برخی نقاط کشتی

 داری پاگرفته بود.سرمایهداری و نیمهکشاوزی سرمایه

داری از گذار به سرمایه برنر طورکلی به وجود سه کاستی در روایتبه هارمن

 کند:اشاره می

ی یجی و آرام نیروهای مولد، بازار و شهرها در بطن جامعهگسترش تدر-نخست

 فئودالی

 و کوچک مولدین بین رقابت طریق از روستا و شهر در صنعتی روابط رشد –دوم

 از گاهی و( انقالبی واقعاً راه) مستقیم شکل به گاهی که هاآن بین بندیالیه و مستقل

 .انجامدمی دارییهسرما به سفارشی نظام و بازرگانان یمداخله طریق

 از استفاده و داریسرمایه روابط پیشبرد در مطلقه دولت نقش –سوم

 .رشد این به بخشیدن شدت و تسریع برای استعماری هایامپراتوری
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 اشاره:

)تهران، « داری چیست؟سرمایه»ی حاضر نخستین بار در کتاب مقاله

بارها تجدید چاپ شد. در این  1350ی ( منتشر و در دهه1352کتاب نمونه، 

اختصار تشریح اقتصاد خرد بهی شود مفروضات محدودکنندهمقاله تالش می

 شود. ـ نقد اقتصاد سیاسی

های متداول در علم ی فرضرهدربا مختصری شد خواهد سعی مقاله این ... در

گرای گفته شود تا برای آن عده که ی اقتصاد خرد ذهناقتصاد آکادمیک و نظریه

 تر گردد.روشنآشنایی زیادی با این نظریه ندارند، 

شناسی، های مختلف مانند اقتصادشناسی، جامعهدمیک به رشتهعلوم اجتماعی آکا

های فوق شناسی و غیره تقسیم شده است هر یک از رشتهتاریخ، علوم سیاسی، روان

های مختلف تقسیم شده، هر بخش آن کمابیش ادبیات تخصصی وسیعی نیز به بخش

سی )علم را داراست که مملو از تجریدات ذهنی و گاهی عینی است. اقتصادشنا

های اقتصادی، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، اقتصادشناسی های نظریهاقتصاد( به بخش

بندی المللی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد کار، اقتصاد توسعه و غیره دستهرفاه، اقتصاد بین

های مشترکی وجود دارند که چارچوب ها فرضشده است. اما در تمامی این حوزه

ی علمی در قید سازند و نظر پژوهشگر را برای مطالعها میاقتصادشناسی آکادمیک ر

تواند برای مدت زیادی به کار خود گذارند. در هر حال، یک نظام اقتصادی نمیمی

ادامه دهد، اگر اکثریت افراد آن جامعه احساسات مشترکی نسبت به طرز کار درست 

های مشترک که شعوامل اقتصادی و اجتماعی نداشته باشند. این احساسات و ارز

ای ی نظام عقیدتی مابعدالطبیعهبینی مشترک، یا نتیجهی یک جهانمعموالً نتیجه

های گوناگون موجود در اجتماع را مشترکی است، هم تقسیم کار و هم موقعیت

کند تصور خاصی از جهان را به ی اقتصاد رسمی نیز سعی میکند. نظریهتوجیه می

ی کند و مکانیسم اقتصادی نظام مبتنی بر بازار را جنبههای حال و آینده القا نسل

 عقالنی بخشد.

گردد و اجتماعی این نظام قبول می -ای ساخت اقتصادیدر چنین اقتصادشناسی

دهد. چنین فرضی اقتصاددانان را مجاب چهارچوب کار اقتصاددانان را تشکیل می
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ائلی از قبیل رقابت، بازار، سازد که این نظام را ابدی دانسته، فقط به تحلیل مسمی

بپردازند؛ و نهادهای گوناگون آن مانند مالکیت و بازار را از نظر شرایط تعادل و غیره، 

 شناسی سودمند بداند.جامعه

گونه اقتصادشناسی فرض این است که در جامعه هماهنگی و توافق وجود در این

توافق اجتماعی در دارد، و منافع متضادی وجود ندارد. چنین فرضی در مورد 

های قدیمی نیز مورد تأکید است در مورد اقتصادشناسی رسمی این فرض چنین نظام

 و کار نیروی زمین، –گردد که هر فرد با عوامل مختلفی که در دست دارد ارائه می

 با عوامل این یمبادله به و گذارد،می قدم اقتصادی هایفعالیت میدان به – غیره

 رضایت نتیجه در. برسد حداکثر به وی «مطلوبیت» که این تا دازدپرمی دیگر عوامل

و درگیری منافع، جنگ و ارای ثبات است، د نظام: شودمی حاصل افراد از هریک

آدام اسمیت « دست نامرئی»سیاسی و استعمار وجود ندارد؛ و  -های اقتصادیتسلط

مکانیسم اقتصادی آورد. بدین ترتیب است که بهترین وضع ممکن را به وجود می

شود. ی تصورات ذهنی میگردد و مبادله جزو الینفک همهبرمبنای بازار بنا می

شوند جای ی روابط عینی اجتماعی که در پویش اجتماعی تولید ظاهر میمطالعه

دهد. هنگامی که ی روابط خریدار و فروشنده در بازار میخود را به مطالعه

گیرند، آنچه که چنین ای به خود میهای اجتماعی شکل برجستهدرگیری

کند اصالحاتی در آموزش، رفاه و بهداشت است بدون ای تجویز میاقتصادشناسی

 تری از این بابت به عمل آید.های عمیقکه پیگیریاین

شود. اکثر از لحاظ توافق اجتماعی نیز فرض دیرپای فردگرایی به میان کشیده می

های کنند. گروهخصی و خصوصی را تأکید میمطالعات اجتماعی وجود منفعت ش

شود و امکان اجتماعی و اثر آن بر تشکیل شخصیت و مسیر زندگی فرد انکار می

ای که کنندهگردد. به روبینسن کروزوئه و حاکمیت مصرفوجود منافع مغایر رد می

 در تالش آن است که سطح رضایت خود را به حداکثر برساند و از این طریق آنچه را

کس را که باید تولید کند، راهنمایی کند، توجهی خاص که باید تولید شود و آن

کننده های مصرفای که به نیازها و خواستگردد. آن شرایط اجتماعیمبذول می

 گیرند.دهند، مورد غفلت قرار میشکل می
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طرف است که روابط آن با کل های اقتصادی دولت یک حَکَم بیدر اکثر نظریه

( دولت تنها به منظور functionها کارکرد )موردنظر نیست. در این نظریه جامعه

باشد. نقش دولت در ی کاالهای اجتماعی، مانند دفاع، بهداشت و آموزش میتهیه

 external economies and) [1]های خارجیهای خارجی و ضررجوییصرفه

diseconomiesهای جدی که گرایش« کینزیانقالب »شود. پس از ( نیز پدیدار می

به رکودهای اقتصادی و اشتغال ناقص در اقتصاد مبتنی بر بازار مورد قبول 

پذیر شد. بدین ترتیب، ی دولت از لحاظ نظری توجیهاقتصاددانان قرار گرفت، مداخله

ی کنندهشرکتبرخالف اقتصاد خرد، در اقتصاد کالن دولت یک وجود خارجی نبوده، 

 آید.اقتصادی به حساب می فعالی در امور

ی عنوان یک پدیدهداری بهی سرمایهآخرین فرض مهم اقتصادشناسی در مقوله

شود. ای برای هر زمانی متحقق دانسته میتاریخی است. این نظام به نحو خیلی ساده

 داری ثابت شود.شود که برتری نظام سرمایهوگو میهای دیگر زمانی گفتاز نظام

آید که مکانیسم اقتصادی گاه این سؤال پیش میها را بپذیریم، آناگر این فرض

یک چنین نظامی از نظر اقتصاددانان رسمی چگونه است؟ اقتصاددانان با دو نظریه 

(. firmی شرکت )کننده و نظریهی رفتار مصرفکنند: نظریهبحث خود را شروع می

دازند که خواهان آن پر( میcommodity- manنخست به معرفی انسان کاالیی )

شده( کاالها را به نحوی انتخاب کند که مطلوبیت ی ثابت خود )دادهاست که با بودجه

حاصل از مصرف کاال به حداکثر برسد. به منظور فعلیت بخشیدن به این عمل انتخاب 

 marginal rate ofکاالها باید به نسبتی باشد که نرخ نهایی جانشینی )

substitutionر زوج کاال، یعنی مقدار واحدهای یک کاال که شخص مایل ( برای ه

های آن کاالها مساوی ی آن با یک واحد کاالی دیگر است با نسبت قیمتبه مبادله

کنندگان عالوه بر این در هر زوج کاال نرخ نهایی جانشینی برای تمام مصرف [2]شود.

کم و بیش یکسانی مواجه  هایکنندگان با قیمتیکی خواهد بود زیرا تمام مصرف

 ‹consumers« )کنندهشرط مصرف»هستند. این شرط را در اقتصاد نظری خرد 

condition[3]نامند.( می 

https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftn1
https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftn2
https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftn3
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کننده مخارج بیان این حقیقت ساده است که مصرف« کنندهشرط مصرف»

(expenditureخود را با قیمت )سازد. بدون درنظر گرفتن های رایج منطبق می

هایی مواجه است، به حداکثر رساندن مطلوبیت برای کننده با چه قیمتمصرف کهاین

 [4]هاست،وی مستلزم مساوی کردن نسبت مطلوبیت نهایی کاالها با نسبت قیمت

ی جالبی از آن به ( است، اما نتیجهtautologyگویی )تر یک هماناین مطلب بیش

های یکسان یا الاقل مشابهی ان با قیمتکنندگجا که تمام مصرفآید. از آندست می

کنندگان یکی نرخ نهایی جانشینی بین هر زوج کاال برای تمام مصرفدارند،  سروکار

که طور ضمنی این معنی وجود دارد که در مورد اینگیری بهخواهد بود. در این نتیجه

که از یک کاال  که از نظر اجتماعی این امر اهمیتی نداشته باشدچه تولید شود، و این

تر تولید شود یا از کاالی دیگر، نوعی توافق اجتماعی )بدون در نظر گرفتن توزیع بیش

ها نوعی جا در مقابل واقعیتدرآمد نامتساوی( در جامعه وجود دارد. اما در این

از  های متفاوت و به دالیل مختلف،آید. افراد مختلف به نسبتگرایی پیش میذهن

کنند. امکان دارد که یک فرد رآمدها، از کاالهای مختلف مصرف میجمله اختالف د

طور نسبی( در حالی که ثروتمند مقدار زیادی شراب و مقدار کمی نان مصرف کند )به

مصرف یک فرد فقیر ممکن است عکس آن باشد. مطلوبیت حاصل از آخرین ریال 

اصل از آخرین ریال تر از مطلوبیت حخرج شده برای نان برای فرد فقیر خیلی بیش

معنی است که باشد. در این حالت بیخرج شده برای نان در مورد مرد ثروتمند می

ی یک ریال منابع تولیدی و نان اضافی نتیجه بیگریم که تولید شراب اضافی با هزینه

با همان هزینه، معرف افزایش نهایی مطلوبیت به نحوی یکسان برای جامعه است 

تر اجتماعی این امر فاقد اهمیت است که کدام یک از کاالها بیش)یعنی از نظر رفاه 

شد، با ثابت تری تولید میتر و شراب کمتولید شود(. در حقیقت اگر نان بیش

کنندگان و بنابراین فقرا، های نسبی به سود مصرفداشتن عوامل دیگر، بر قیمتنگه

 شد.تأثیر گذاشته می

کننده در مورد انتخاب این یا آن نوع صابون حاکمیت عالوه بر این، اگرچه مصرف

کنندگان دیگر نیستند که در مورد مقدار آن و نرخ دارد اما این او و مصرف« مطلق»

گیرند: گذاری شود، تصمیم میکه در بخشی سرمایهگذاری و اینافزایش سرمایه

توان گفت گیرند. آیا میین تصمیمات را میالمللی اهای داخلی و بینمالکین شرکت

https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftn4
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کنندگان در این ها نفر بیکار وجود دارند، حاکمیت این مصرفدر کشوری که میلیون

 است که بیکار باشند؟

های شرکتی را در نظر بگیرید که با قیمت« کنندهشرط مصرف»پس از تعیین 

ها و معین برای داده هایآمیز مواجه باشد. با قیمتی یک بازار رقابتشدهداده

کند که قیمت هر ها، شرکت موردنظر برای حداکثر کردن سود، چنان تولید میستاده

 عامل )از جمله کار( با ارزش تولید نهایی آن مساوی باشد.

ها برابر بوده، نرخ نهایی بین دو عامل با نسبت قیمت آننرخ نهایی جانشینی 

( برای دو محصول با نسبت marginal rate of transformationتبدیل )

ها خواهد بود زیرا این قواعد راهنمای تمام شرکت [5]ها مساوی باشد.های آنقیمت

اند. در اقتصاد نظری خرد ها مواجهها و ستادههای یکسان دادهکه تمام آنها با قیمت

ه جا کخوانند. از آن( میproduction condition« )شرط تولید»این شرط را 

در اند برای هر دو یکی است، کننده و شرکت با آن مواجهقیمتی را که خود مصرف

 حالت تعادل تبدیلی هر شرکت مساوی خواهد بود.

نیز انتخاب روش مطلوب تولید و مقیاس نسبی تولید را مشخص « شرط تولید»

ت ی انتخاب فن، یعنی پیداکردن چنان نسبسازد. برای نیل به حد مطلوب مسئلهمی

آالت بین صنایع مختلف، تولید ی کار و ماشینمطلوبی از تولید به کار که با مبادله

آید. به عبارت دیگر این شرکت به نسبتی از تولید منابع افزایش پیدا نکند، پیش می

به کار نیازمند است که حد مطلوب را به دست دهد. برای به وجود آوردن چنین 

به جای کار در تمام صنایع « سرمایه»جانشینی  موقعیتی الزم است که نرخ نهایی

ی تخصیص منابع )واحد تولیدی( مساوی باشد. پس از حل این موضوع مسئله

آید. اگر در صنعت الف مختلف، مانند زغال، آهن و غیره، در صنایع مختلف پیش می

صنعت  انتقال این عامل به به کار گرفتن یکی از عوامل سودآورتر از صنایع دیگر باشد،

باشد. در وضعیت حد مطلوب ارزش تولید خالص هر عامل در الف به نفع جامعه می

تمام صنایع یکی است. در نظام تعادل والراس )و کالسیک جدید( این دو مالک 

 دهند.ترین تخصیص منابع برای کل جامعه را تشکیل میکارآ

https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftn5
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آید. میان نمی در این شرط از نامتساوی بودن مالکیت و توزیع درآمد سخنی به

کنیم که ای زندگی میدر حقیقت در نظام والراسی فرض این است که ما در جامعه

اند( و توزیع درآمد موجود مورد کنند )همه مالکهمه با وسایل تولید خود کار می

های خاصی هستند، و توزیع درآمد قبول همه است. همه مالک منابع طبیعی و مهارت

بستگی گذاری کلی کاالها، عنوان قسمتی از مکانیسم قیمتله، بهبه پویش بازار یا مباد

ی عرضه و تقاضای عوامل، ی مبادله، به وسیلهدارد. به عبارت دیگر به وسیله

یابیم سهم هر فرد از تولید چه مقدار است. در این حالت نیروهای غیرشخصی درمی

روت است. مسلماً در چنین وضعی ها در تولید، حاکم بر توزیع ثبازار، و نه روابط انسان

شود توزیع درآمد به مقدار مالکیت عوامل مختلف بستگی دارد. با وجود این فرض می

توان هیچ یک از که تعادل برقرار خواهد شد و حد مطلوب )به این معنی که نمی

که شخص دیگری را در موقعیت کنندگان را در وضع برتری قرار داد بدون اینمصرف

ای غیر از اما خصایص این نظام به گونه [6]قرار دهیم( به دست خواهد آمد.تری پست

اند و نه مهارت خاصی در حقیقت اکثر جمعیت نه مالک زمین و معدناین است، 

ها با مالکیت تمرکز دارند. اکثر مردم مالک چیزی جز نیروی کار خود نیستند. آن

اند. چنین واقعیاتی نظم نظام ایه مواجهی وسایل تولید در دست صاحبان سرمیافته

دار، کارگر، سازد. در این نظام فکری از مالکیت سرمایهکالسیک جدید را مختل می

 آید.انحصارات مالی و استعمار سخنی به میان نمی

تحقق یافتند، « کننده و تولیدکننده شرایط مصرف»در هر صورت وقتی که 

 consumer« )کنندهکمیت مصرفحا»گویند اقتصاددانان آکادمیک می

sovereignty( و حد مطلوبیت پارتو )Pareto optimality .به دست آمده است )

اند، و تمام کاالها طبق شود تمام منابع مورد استفاده قرار گرفتهدر این حالت ادعا می

که تخصیص مجدد منابع بدون کاهش گردد؛ و اینکننده تولید مینظر مصرف

 بازار –ص دیگر مقدور نیست. بدین ترتیب در نظام مبتنی بر قیمت شخ« مطلوبیت»

ای ین نتیجهچن به رسیدن البته،. پذیردمی تحقق «مطلوبیت حد اقتصادی کارآیی»

باشد که در این مقاله های در تنگنا گذارنده و غیرواقعی میمستلزم قبول کردن فرض

 ها سخن به میان رفته است.از آن
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دهد که قسمت مهمی از ادبیات ی اقتصاد خردی را تشکیل میاین موضوع محتو

 [7]اقتصادشناسی کالسیک جدید دربر دارد.

 هانوشتپی
های خارجی و ضررهای خارجی زمانی وجود دارند که فعالیت تولیدی جوییصرفه – [1]

ند، مثال باعث هایی بر فعالیت تولیدی دیگری اثر مستقیم داشته باشیک شرکت یا شرکت

 ی واحد تولید گردد.کاهش یا افزایش هزینه

ی بین دو کاال با لهمباد آن براساس که است ایرابطه معرف جانشینی نهایی نرخ – [2]

 گیرد.رضایتی یکسان صورت می

 کتاب به مطلوب حد انتخاب و کنندهمصرف شرط مورد در تربیش یمطالعه برای – [3]

 .کنید مراجعه 73-89 ص ،1351 تهران، خرد، اقتصاد اصول اصلی، قدیری قربا

 یعنی؛ – [4]

 
 :یعنی – [5]

 
 مطلوب حد شرایط مخصوصاً و رفاه اقتصادشناسی مورد در تربیش یمطالعه برای – [6]

 :به کنید مراجعه رفاه رساندن حداکثر به برای
 Maurice Dobb, Welfare Economics and the Economics of 

Socialism Cambridge 1970. PP. 47-76. 

 :اندگرفته قرار استفاده مورد نیز زیر منابع شده، ذکر منابع بر عالوه – [7]

https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftn7
https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftnref1
https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftnref2
https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftnref3
https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftnref4
https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftnref5
https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftnref6
https://pecritique.com/2018/10/10/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7/#_ftnref7
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 مقدمه

توان تر میی اهمیت آنتونیو گرامشی در تفکر اجتماعی معاصر کمدرباره

ی سیاسی و مطالعات شناسی، فلسفهتردید کرد. سهم گرامشی در جامعه

ترین نمایندگان دیدگاه نومارکسیستی تبدیل فرهنگی او را به یکی از پرآوازه

ی اجتماعی مارکسیستی محدود نشده، و کرده است. ادای سهم او به نظریه

امروزه در سنت مارکسیستی، »گوید که رود. توماس میبسی از آن فراتر می

ترین ه معروفگرامشی بیش از هر متفکر دیگری از جمله مارکس و انگلس ب

، 2010)توماس، «. های جاری دانشگاهی تبدل شده استپرداز در بحثنظریه

ی اجتماعی گرامشی، بحث او ترین اجزای نظریه( یکی از مهم199ص 

ای و جنگ جنگ جبهه»ویژه تمایز میان ی استراتژی سیاسی، بهدرباره

ی داری، مبارزههی سرمایاست. به نظر گرامشی در جوامع پیشرفته« موضعی

تر )جنگ موضعی( جایگزین مدل کالسیک انقالب فرهنگی پیچیده و طوالنی

ترین ای( شده است. این رویکرد، بنیادیاز طریق قیام مسلحانه )جنگ جبهه

داری به ی تغییر در دیدگاه مارکسیسم غربی از اقتصاد سیاسی سرمایهسویه

 (1979ن تحلیل روبناهای فرهنگی است. )اندرسو

ای و جنگ موضعی، جای بسی از جنگ جبهه گرامشیرغم اهمیت تحلیل به

ها توجه اندکی را به خود جلب تعجب است که در مارکسیسم معاصر، این اصطالح

گیرند که جنگ ای ضمنی این امر را مفروض میگونهنظران بهکرده است. صاحب

از گرامشی کم اند، یا دستشیگرامهایی متعلق به ای/جنگ موضعی اصطالحجبهه

ها چه در متن اصلی ها بدون اما و اگر بهره گرفته است. در واقع، این اصطالحآن

نظامی و چه در سنت مارکسیستی خود، تاریخ معینی دارند که به دوران پیش از 

ای وجود گردد. در ادبیات مارکسیستی در باب جنگ، آثار گستردهبرمی گرامشی

مائو نظیر آثار « معاصر»، تا آثار تروتسکیو  لنین، نگلسا« کالسیک»ار دارد: از آث

(، 2006)گوارا چه گوارا (، 1970)جیاپ فو نگوین جیاپ (، 1963)مائو تسه دون 

(؛ 1968)نکرومه  قوام نکرومه(، و 1966)تیتو تیتو  (،1967)دبره  رژی دبره
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عنوان نمونه مراجعه کنید وی )بهپردازان نظامی شورعالوه، ادبیات وسیعی از نظریهبه

هایی تأکید دارد که غالبًا (. این مقاله بر مارکسیست1972و دیگران بایلی  به

. بررسی این ادبیات درک بسیار تروتسکیو  انگلس، لنیناند: گرامشی یدورههم

-ای و جنگ موضعی به دست میاز جنگ جبهه گرامشیتری نسبت به آرای متفاوت

ی نظامی مربوط تری به خودِ نظریهتنها به شکل مستقیمتفسیر متفاوت نه دهد. این

ای و جنگ شود، بلکه در تعیین سرشت استراتژی سیاسی و رابطه بین جنگ جبههمی

 انجامد.موضعی به نتایج دیگری می

 ی نظامیگرامشی و استعاره

 –تراتژی سیاسی ی نظامی در تحلیل از اس، استفاده از استعارهگرامشیدر نزد 

 هر» سو یک از. دارد ریشه سیاست و جنگ بین یپیچیده مناسبات در انقالبی

« ی نظامی برخوردار است.هشالود و زیرساخت یک از همواره سیاسی یمبارزه

سره و تنها به الگوی ( اما از سوی دیگر، اگر توجه یک230، ص 1971)گرامشی 

نه است، زیرا در این مورد هم، سیاست باید بر اندیشانظامی معطوف شود، امری ساده

تواند امکان ی نظامی تقدم داشته باشد، و این تنها خودِ سیاست است که میسویه

در ضرورت گرامشی ( 232، ص 1971)گرامشی « مانور و تحرک را فراهم کند.

دهد یای برای سیاست، در عین حال به ما هشدار معنوان استعارهاستفاده از جنگ به

ی نظامی برای تحلیل ابزار مناسبی است، اما در استعاره»که راه افراط نپیماییم. 

گیرد، عنصر تمثیل را هرگونه قیاسی که میان هنر نظامی و هنر سیاست صورت می

ی مثابهعبارت دیگر چنین قیاسی باید تنها بهنباید در این قیاس فراموش کرد؛ به

گیری نادرست ابزاری در جهت نفی منطقی یک نتیجه محرکی برای اندیشیدن و یا

 (231، ص 1971)گرامشی « تلقی گردد.

ای/جنگ موضعی غالبًا با تمایز جغرافیایی بین هاز جنگ جبه گرامشیتحلیل 

 شرق و غرب همراه است:

نیافته ی مدنی بافتی شکننده و تکاملدر روسیه، دولت همه چیز بود و جامعه»

ای عمیق پدید آمده بود ی مدنی رابطهر مقابل، بین دولت و جامعهداشت؛ در غرب، د
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ی ی مدنی چهرهشد، بافت پُرقوام جامعهو هرگاه شکافی در ساخت دولت پدیدار می

ی داد. دولت تنها در مقام یک سنگر بیرونی بود که در پس آن شبکهخود را نشان می

 (238، ص 1971)گرامشی « داشت. گسترده و نیرومندی از دژها و استحکامات قرار

ی مدنی نسبتاً رشدنیافته، به یورشی استراتژی انقالبی در شرق در یک جامعه

رویارو و مستقیم علیه شکل بنیادی قدرت سیاسی بورژوایی نیاز دارد: یعنی دولت. 

از این  اعتصاب عمومیتحت عنوان  روزا لوکزامبورگدر نقد خود به اثر  گرامشی

-ترین سندهای نظریهیکی از مهم»آن را  گرامشیگیرد، اثری که ه میاستراتژی بهر

، 1971آورد. )گرامشی به شمار می« ای در پیوند با علم سیاستپردازی جنگ جبهه

 گوید:( او می233ص 

ی سنگینی ی توپخانهمدت )از قبیل بحران( به مثابهعنصر اقتصادی کوتاه»

-عمیقی در صف دشمن پدید آورد. این شکاف می تواند شکافانگاشته شده که می

تواند چنان عمیق باشد که به نیروهای خودی فرصت دهد تا خالء ایجاد شده را پُر 

کنند و به یک پیروزی قطعی استراتژیک، و یا حداقل یک پیروزی مهم در رابطه با 

وامل خط استراتژیک جبهه، نایل آیند. البته طبعاً در علوم تاریخی، تأثیرات ع

ی سنگین، در جنگ تر از تأثیرات توپخانهمراتب پیچیدهمدت بهاقتصادی کوتاه

مدت[ تأثیری دوگانه ها ]برای عوامل اقتصادی کوتاهشود، زیرا آنای، قلمداد میجبهه

شکند و یا ایجاد نابسامانی در ( ]این عوامل[ استحکامات دشمن را درهم می1اند: قایل

( ]این 2کند؛ ی خود زایل میقاد و اطمینان او را به قدرت و آیندهصف منظم او، اعت

سرعت ترغیب دهد و کادرهای الزم را بهعوامل[ نیروهای خودی را در دم سازمان می

اند( کند و یا حداقل کادرهای موجود را )که حاصل جریان تحول تاریخی بودهمی

ی خود را سامان و نیروهای پراکندهدهد که بتوانند درنگ در وضعیتی قرار میبی

( تمرکز ایدئولوژیکی الزم را، حول هدف مشترکی که برای به دست 3تمرکز بخشند؛ 

آورد. این نظریه شکلی از جبرگرایی آوردن آن باید مبارزه کرد، در دم به وجود می

ارد و اقتصادی آهنین است؛ با این تفاوت که این بار کیفیت مضاعفی را نیز به همراه د

آسا عمل بر این پندار است که ]عوامل فوق[ از لحاظ زمانی و مکانی با سرعتی برق
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ای ی فوق نوعی رمزگرایی تاریخی و انتظار برای معجزهکنند. در واقع نظریهمی

 (233، ص 1971)گرامشی «. هدایت کننده است

آسا و برقاش، یورش مستقیم، ی مدنی کامالً رشدیافتهدر غرب با وجود جامعه

تر باشد. جا، استراتژی انقالبی باید آرامانجامد. در اینرویارو علیه دولت، به شکست می

ی مدنی تر که در آن طبقات فرودست، جامعهای طوالنیدر روندی از جنگ محاصره

ی مدنی نوینی بر پا کنند و جامعهدهی خود فرسوده میموجود را از طریق سازمان

 سازند:می

ای در جنگ موضعی به دست آید، این پیروزی قطعی و در سیاست، اگر پیروزی»

یابد که نهایی است. به عبارت دیگر، در سیاست، جنگ متحرک تنها تا زمانی ادامه می

کننده در دستور روز بود، و لذا تمامی ی به دست آوردن مواضع غیرتعیینمسأله

کننده[ به ولی زمانی که مواضع ]غیرتعیینامکانات هژمونیک دولت قابل بسیج نیست. 

کننده در دستور دهند و تنها تسخیر مواضع تعییندلیلی، ارزش خود را از دست می

ی جنگی، ای توسل جست. این شیوهگاه باید به جنگ محاصرهگیرد، آنروز قرار می

به رغم فشرده و دشوار است و مستلزم صبر و خالقیتی استثنایی است. در سیاست، 

ظواهر امر، این محاصره دوجانبه و متقابل است و صرف آن که دشمن تمامی نیروهای 

« کند، خود مبین میزان اهمیتی است که برای مخالفان قایل است.خود را بسیج می

 (239، ص. 1971)گرامشی 

ای و جنگ موضعی یک بُعد زمانی نیز دربر دارد: عالوه، تمایز میان جنگ جبههبه

ای در مراحل پیشین تاریخ نویسد: در حالی که استراتژی جنگ جبههمی شیگرام

 غرب از کارآیی برخوردار بود، اکنون دیگر تأثیر خود را از دست داده است:

ی که تبلور عینی تجربه« درپیانقالب پی»اصطالح ی[ مفهوم سیاسی بهدرباره»]

تدوین شد: این فرمول به  1848از تا دوران ترمیدور بود و قبل  1789ها از ژاکوبن

-ای و وسیع و اتحادیهدورانی از تاریخ تعلق داشت که در آن هنوز احزاب سیاسی توده

های گوناگون، کماکان در های اقتصادی بزرگ به وجود نیامده و جامعه، از جنبه

قدرت  تر بودند وافتادهحالت سیالن بود: به عبارت دیگر، در آن زمان، روستاها عقب

دولتی انحصار سیاسی را در دست چند شهر و گاه حتی در یک شهر )مثل پاریس در 
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ی مدنی، در مقابل فرانسه( به عهده داشت؛ دستگاه دولتی نسبتًا ابتدایی بود و جامعه

تری برخوردار بود؛ سیستم مشخصی از نیروهای فعالیت دولت، از استقالل بیش

تری داشت؛ و باالخره اقتصاد ملی از استقالل بیشنظامی و نیروهای مسلح ملی وجود 

زمان با ، هم1870ی بعد از المللی برخوردار بود. در دورهدر مقابل بازارهای بین

گفته تغییر کرد: روابط تشکیالتی ملی و گسترش استعمار اروپا، تمام شرایط پیش

در علم « مونی مدنیهژ»تر شد: مفهوم تر و گستردهها پیچیدهالمللی دولتبین

قرار گرفت. ]در این دوران[  1848درپی سال سیاست، فراسوی فرمول انقالب پی

ی هنر سیاست نیز اتفاق افتاد: ی هنر نظامی عیناً در حوزههمان رخدادهای حوزه

توان راحتی میای به جنگ موضعی تبدیل شد و بهجنگ متحرک به طور فزاینده

وز خواهد شد که در زمان صلح تدارک دقیق و جزء به گفت که دولتی در جنگ پیر

جزء ]تاکتیکی[ و تکنیکی جنگ را دیده باشد. در سیاست، ساختارهای عظیم 

عنوان ترکیبی از های مدرن، چه در مقام تشکیالت دولت و چه بهدموکراسی

و استحکامات دایمی یک جنگ موضعی را « سنگرها»ی مدنی، نقش تشکیالت جامعه

جنگ بود، « کل»که زمانی « تحرک»ه دارند. به اعتبار وجود همین ساختارها، عهدبه

 (243، ص 1971«. )از آن تبدیل شده است« بخشی»امروزه به 

شد، و جنگ موضعی محدود به ای تعریف میدر گذشته استراتژی، با جنگ جبهه

اواخر قرن  ای بود. اما جایگاه این دو درهای تاکتیکی نظیر جنگ محاصرهاستفاده

-ای بیشنوزده تحول پیدا کرد، جنگ موضعی به استراتژی تبدیل شد، و جنگ جبهه

گوید که با ظهور قدرت شورایی در روسیه می گرامشیی تاکتیکی پیدا کرد. تر جنبه

ی ، در شرق تغییری در جنگ موضعی رخ داد. او در نقد خود به نظریه1917در سال 

 –فرهنگی  -بازتاب شرایط اقتصادی»ای را: گ جبههانقالب مداوم تروتسکی جن

 توان و بوده نامنسجم و ابتدایی آن در اجتماعی حیات ساختمان که[ داندمی] سیاسی

، گرامشی( به نظر 234، ص 1971)گرامشی « ل به یک دژ و سنگر را ندارد.تبدی

چنین  ی رویارو در شرایطی است که در آنپرداز سیاسی حملهنظریه»تروتسکی 

 لنین( او برعکس، نظر 238، ص 1971)گرامشی «. انجامدتهاجمی به شکست می
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ای به جنگ ی متحد را تحولی مناسب در استراتژی از جنگ جبههتحت عنوان جبهه

 (237، ص 1972داند. )گرامشی موضعی می

 آثار کالسیک مارکسیستی در امور نظامی و جنگ

داند، های نظامی میاز استعاره گرامشیی ادهبخش استفرا الهام ماکیاولی، فمیا

نظرانی دیگر (؛ صاحب260، یادداشت 1978رود )فیما اما او از این برداشت فراتر نمی

ی دانند، در حالی که استفادههای نظامی را صوری میاز اصطالح گرامشیی استفاده

یژه واپسین اثر او وروشنی تحت تأثیر ماکیاولی و بهاز جنگ موضعی به گرامشی

ها در آثار ( قرار دارد، اما جالب است که این اصطالح2001)ماکیاولی « هنر جنگ»

ها در آن نقش شود. اما ادبیات دیگری وجود دارند که این اصطالحماکیاولی دیده نمی

 ینظریه در اشارات ترینمهم. کالسیک مارکسیسم یعنی –کنند ای ایفا میبرجسته

از آن الهام  گرامشی اجتماعی ینظریه انتقادی درک که را جنگ از یمارکسیست

سراغ  لئون تروتسکیو  فردریک انگلس، والدیمیر لنینتوان در آثار گرفته، می

 گرفت.

 انگلس

ی او در از دیرباز به مسایل نظامی عالقمند بود. این امر تا حدی از تجربه انگلس

سنگر در انقالب سر توپخانه و جنگ سنگربهعنوان افبه دوران خدمت نظام وظیفه

مطالعات  انگلسعالوه، (. به1972 برگرو  2002 آشکارشد )نتیجه می 1848

ویژه ی نظامی قرن نوزدهم انجام داده بود. بهپردازان برجستهای در آثار نظریهگسترده

 )ژومینی آنتوان هانری ژومینیو  1882)فون کالزویتس کارل فون کالزویتس 

ی نوین از جنگ بر اساس نبردهای ناپلئون تدوین ها یک نظریه(. هر دوی آن1977

نگریستند که چون کسی میرا هم ناپلئون هر دو ژومینیو  کالزویتسکرده بودند. 

نظام »آن را  ژومینیانقالبی در هنر جنگ پدید آورده است. از یک استراتژی که 

ای، یعنی از جنگ موضعی به جنگ جبهه (133، ص 1977نامد )ژومینی می« مواضع

 این با –کننده در جبهه دشمن ی تعیینی سرعت و تجمع نیرو علیه نقطهبرپایه

 حال در یکی چادر، در مستقر دشمن مراقب آماده، تدارکات با لشکرها»: توصیف
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 تصرف تالش در یکی شاید دارد؛ خود تیررس در را شهر دیگری و شهر یمحاصره

 اهمیت دارای که موضعی اشغال برابر در مقابله با دیگری و است، کیکوچ استان

با تأکیدشان بر  ژومینیو  کالزویتس( 123، 1977)ژومینی « ست.ا استراتژیک

کردند، بلکه بین دفاع فعال و غیرفعال تمایز جنگ تهاجمی، جنگ تدافعی را رد نمی

بارت است از واگذاری ابتکار به شدند. دفاع غیرفعال که باید از آن حذر کرد عقایل می

ی مناسب به تهاجم دشمن، و دفاع فعال به نوعی از آرایش اشاره دارد که در لحظه

هنگامی که از هنر »کند: با این نکته موافقت خود را اعالم میانگلسزند. دست می

 )انگلس« منسوب کرد. ناپلئونشود، این را کامالً باید به جنگ مدرن سخن گفته می

آمد ای پی، گذار از جنگ موضعی به جنگ جبههانگلس( طبق نظر 547، ص 1975

ها شکل ( یکی از این نیروها طی قرن1939تغییر دو نیروی عمده است. )انگلس، 

های تر به عامل موقعیتی مربوط است. نخست تکامل سالحگرفته است و دیگری بیش

خال توان تفنگ شمعک موضع ثابت میگرم در این گذار واجد اهمیت بود. فقط از ی

را زیر آتش گرفت. در حالی که تحول بعدی تفنگ سرپُر چخماقی امکان تحرک 

-گیری سبب میکرد. تعداد اندک شلیک و عدم دقت در هدفتری را فراهم میبیش

دهی کرد که بتوانند دست شود که سربازان را در خطوط نزدیک به هم سازمان

هسته بر روی زمین مسطح حرکت کنند. در حالی که تکامل توپخانه جمعی و خیلی آ

داد، اما، اندازه و وزن ی جنگی تغییر میگیری توازن قوا را در محاصرهبه شکل چشم

تر به تکامل تفنگ و دقت بیش انگلسماند. آن در طی جنگ عمدتاً ثابت باقی می

کند، که، برای استراتژی ه میتر اشارهای سبکگیری آن، و به تکامل توپنشانه

کند. دوم های تعرضی را فراهم مینظامی متکی بر سرعت و تحرک، فرصت اقدام

کرد. ای را تسهیل میی انقالب فرانسه بود که گذار به جنگ جبههخصلت ویژه

های سلطنتی شد. ی عمومی بعد از انقالب جایگزین ارتشخدمت نظام وظیفه

های نظامی ی پیشین دستهدهی فشردهندیده بودند و سازمانسربازان جدید تعلیم 

رو، غیرممکن بود. چون ارتش انقالبی فاقد تدارکات )چادرها و وسایل الزم( بود، ازاین

ها در رو، این گروهشد. از ایندر گذشته تدارکات همراه با گروه نظامیان حمل می

-ای افزایش میمالحظهطرز قابلبه شانزدند و از رهگذر آن تحرکشهرها اردو می
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تر بر روی هر زمینی حرکت توانستند با سرعت بیشها مییافت. در نتیجه، این گروه

های موضعی یا کوچک تری با تاکتیک جنگهای متحرککنند و سربازان در ستون

 شوند.دهی سازمان

الب نتایج مهمی از جنگ در دوران جدید برای تحلیل او از انق انگلستحلیل 

 ای استوار بود:استراتژی قیام بر جنگ جبهه 1848دربرداشت. در متن انقالبات 

قیام کاماًل مانند جنگ و یا هر نبرد دیگر یک هنر است و از قوانین معینی »

ی انجامد. این قوانین و نتیجهها به فاجعه میکند که نادیده گرفتن آنپیروی می

رو شد. خیزند که باید با آن روبهفین و خصلت شرایطی برمیمنطقی آن از ماهیت طر

تقریباً  1848ی کوتاه این قوانین چنان ساده و آشکارند که مردم آلمان در تجربه

که، با قیام هرگز بازی نکنید، مگر این که کاماًل اند. نخست آنخوبی با آن آشنا شدهبه

در قیام مانند معادالت جبری، مقادیر  آمدهای آن رویارو شوید.آماده باشید با پی

کند؛ نیروهایی که در ها هر روز تغییر میی آنکنند که محاسبهنامعینی عمل می

گیرند از برتری تشکیالت، نظم و اقتدار سنتی برخوردارند، و بدون مقابل شما قرار می

وید. دوم، زمانی شخورید و نابود میها، شکست میگیر برای آنایجاد عدم توازن چشم

ی قاطع عمل کنید و در موضع حمله قرار بگیرید. زنید با ارادهکه به قیام دست می

موضع تدافعی برای هر قیام مسلحانه به معنای مرگ است و پیش از مقابله با دشمن 

گیر کنید ها را غافلاند، آنانجامد. هنگامی که نیروهای دشمن پراکندهبه شکست می

ی های جدید، هر چند ناچیز، ولی روزانه آماده کنید. روحیهرای پیروزیو خود را ب

اید در سطح باال حفظ کنید و تمام ای را که در اولین نبرد به دست آوردهپیروزمندانه

ی قوی، جانب نیروی پیروز و امنیت آن عناصر متزلزلی را که همیشه به دنبال انگیزه

شان را بر علیه دشمنان را پیش از آن که نیروهای ترند به دور خود جمع کنید؛بیش

، این استاد بزرگ و دانتوننشینی کنید. به قول شما گردآوری کنند مجبور به عقب

)انگلس «« جسارت، جسارت و بازهم جسارت.»معروف سیاست انقالبی تا زمان ما 

 (100، ص 1969

-50ی در فرانسه ی طبقاتهنگام نگارش مقدمه بر مبارزه 1895در سال  انگلس

سان ، تحلیل خود را از استراتژی انقالبی اصالح کرد. تاکتیک قیام بهمارکس 1848
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با تحول در فناوری نظامی، فضای شهری، »دیگر عملی نبود. او نوشت  1848

تر افزایش ی نظامی را بر انقالبیون بیشیافتهونقل و غیره، برتری قدرت سازمانحمل

« امروزه از هر نظر منسوخ شده است. 1848ی ی مبارزههشیو»داد، در نتیجه، 

 (13، ص 1964)مارکس 

گیرد که هایی که از سوی اقلیت آگاه انجام گیرانه و انقالبدوران حمالت غافل»

های غیرآگاه قرار داشتند، سپری شده است. هر جا که سخن بر سر در رأس توده

راساً باید در آن شرکت ورزند و دریابند ها نوسازی کامل نظام اجتماعی است، توده

کنند. این نکته را تاریخ پنجاه سال برای چه، با روح و جان خود در مبارزه شرکت می

ها دریابند که چه باید کرد، به کار که تودهاخیر به ما آموخته است. ولی برای آن

آن هستیم، و با طوالنی و سرسختانه نیاز است، کاری که ما نیز اکنون در حال انجام 

 «گردد.دهیم که موجب نومیدی دشمنان ما میچنان موفقیتی آن را انجام می

ی ی مستقیم با قدرت نظامی بورژوازی در یک حملهجای مقابلهنوشت به انگلس

-ادامه می انگلسرویارو، یک روند طوالنی تخریب قدرت نظامی از درون الزم است. 

ها و تنها کارگران مهارتی عمومی در آلمان، نههبا حمایت از خدمت وظیف»دهد: 

کنند، بلکه ی رویارو کسب میهای نظامی الزم برای جنگ مؤثر در حملهتعلیم

کند و بدین طریق امتناع از حمله به ی کارگر کاماًل در قدرت نظامی نفوذ میطبقه

طوالنی و پیوسته نیاز ی این مبارزه انگلسبه نظر « شود.تر میسایر کارگران محتمل

 سازد. اما:ی مسلحانه را منتفی نمیبه مبارزه

کند؟ مطمئناً این بدان معناست که در آینده جنگ خیابانی دیگر نقشی ایفا نمی»

برای جنگ داخلی نامساعدتر و 1847نه. این صرفًا بدان معناست که شرایط از سال 

هنگامی  بانی در آینده تنها بهتر شده است. بنابراین جنگ خیابرای ارتش مناسب

منوال،  شود که این شرایط نامساعد با عوامل دیگری جبران شود. بر همینموفق می

افتد تا در جریان پیشرفت تر اتفاق میجنگ خیابانی در آغاز یک انقالب بزرگ کم

 (24-25، ص 1864)مارکس «. تری انجام شودبعدی. باید با نیروهای بزرگ

ای( یک سنگر )جنگ جبههی مؤثر از جنگ سنگربه، برای استفادهبه سخن دیگر

( انقالبیون نباید 2005جنگ سیاسی الزم است )جنگ موضعی(. )دریپر و هابر کرن، 
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شود تحریک تر میپیشاپیش جنگ حفاظتی را که نیروی ضربتی آن هر روز بیش»

، ص 1969)انگلس « کنند. ، از اقدام به آن پرهیزروز قطعی جدالکنند، بلکه باید تا 

 ، تأکید از ماست(27

 لنین

در تبعیِد سویس مطالعه  1915را در سال  کالزویتس« ی جنگدرباره»اثر  لنین

( در حالی که 1987های مفصلی از این کتاب تهیه کرد. )دیوید و کوهن و یادداشت

می ی فن نظادرباره کالزویتسهای زیادی از بحث اشاره لنینهای یادداشت

جنگ »تر به این اظهار نظر کالزویتس معطوف است که دربردارد، توجه عمده او بیش
 (119، ص 1982)فون کالزویتس « ی سیاست با وسایل دیگر است.ادامه

طرز ی جنگ را بهآمد بورژوازی تز اصلی دیالکتیک دربارهبرای خوش پلخانف»

ی مناسبات ت به جز ادامهجنگ چیزی نیس»آوری تحریف کرد. بدین شکل که شرم

بندی متعلق به کالزویتس این صورت« سیاسی با وسایل دیگر ]یعنی وسایل قهرآمیز.[

 همیشه عبارت این و …ی تاریخ جنگترین نویسندگان دربارهاست، یکی از بزرگ

 –نفع ل ذیمل سیاست یادامه عنوانبه جنگی هر به که بود، انگلس و مارکس موضع

 (18 ص ،1930 لنین) «.نگریستندمی معین یدوره در – آن درون لفمخت طبقات و

به همین دلیل کسانی را که در جنبش سوسیالیستی برای خلع سالح و  لنین

گری قادر نبودند خصلت کردند و کسانی را که در نقد نظامیطلبی تالش میصلح

-اد قرار داد: ما نمیداری تشخیص دهند مورد انتقی طبقاتی آن را در سرمایهویژه

ی هایی را کنار بگذاریم که از مبارزههای انقالبی یعنی جنگتوانیم احتمال جنگ

زند، و از اهمیت ی انقالبی به آن دست میهایی که طبقهخیزند، جنگطبقاتی برمی

 عالوه( به99ب، ص 1964ی انقالبی برخوردارند. )لنین واسطهمستقیم و بی

درنگ هر جنگی را به طور وجه بیهیچیسم در یک کشور، بهپیروزی سوسیال»

داری در کند. تکامل سرمایهبرد. برعکس وقوع آن را محتمل میکلی از بین نمی

گیرد. و در شرایط تولید کاالیی طرز بی نهایت ناموزونی انجام میکشورهای مختلف به

-ی مسلم و قطعی به دست میهجا یک نتیجتواند باشد. از ایننحو دیگری هم نمیبه
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تواند در آن واحد در تمام کشورها پیروز شود. سوسیالیسم ابتدا آید: سوسیالیسم نمی

داری و در یک یا چند کشور پیروز خواهد شد و بقیه تا مدت زمانی در دوران سرمایه

خواهد تنها موجب اصطکاک ناچار نهداری باقی خواهند ماند. این امر بهیا پیشاسرمایه

شد، بلکه بورژوازی سایر کشورها را وادار به کوشش مستقیم برای قلع و قمع 

پرولتاریای پیروزمند کشور سوسیالیستی خواهد کرد. در چنین مواردی جنگ از 

طرف ما مشروع و عادالنه است. این جنگ در راه سوسیالیسم یعنی در راه رهایی 

 «های دیگر از قید بورژوازی است.ملت

گیر از سیاست کند که به جای گسست چشماستدالل می لنینترتیب، بدین

های انقالبی و جنگ در دفاع از سوسیالیسم معرف تداوم ی طبقاتی، جنگمبارزه

 اند.«وسایل دیگر»همان مبارزات با 

ها در بندی جنگمبنای دوره لنین از سوی کالزویتسعالوه، پذیرش نظر به

 1789از انقالب فرانسه که در  انگلس.زتابی است از دیدگاه داری است که باسرمایه

خصلت مترقی بورژوازی »ها ، جنگ1871شود تا شکست کمون پاریس در آغاز می

طی چنین »( در نتیجه، 5، ص 1976)لنین « دهند.ملی و رهایی ملی را بازتاب می

ها با م سوسیالیستچنین تمامند و همهای انقالبی شرافتهایی تمام دموکراتجنگ

ترین پیروزی آن کشور یعنی با )بورژوازی( همدلی داشتند که به سرنگونی خطرناک

)لنین « رساند.های دیگر کمک میهای فئودالیسم، دولت مطلقه و سرکوب ملتپایه

ها زمینه را برای تکامل احتمالی انقالب ( در این مسیر، این جنگ5، ص 1976

داری دیگر مترقی نبود و به کردند، اما با ظهور امپریالیسم، سرمایهپرولتری آماده می

خصلت »نیرویی ارتجاعی تبدیل شده بود. و بدین ترتیب خصلت جنگ دگرگون شد. 

های تاریخاً منسوخ شده ی جنگ امپریالیستی بین بورژوازی ارتجاعی و حکومتویژه

( 13، ص 1976)لنین « گیرد.های دیگر انجام میاست که به منظور ستم بر ملت

تواند مقابله با جنگ ها در این زمینه تنها میموضع درست برای سوسیالیست

، ص 1976باشد. )لنین « تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی»امپریالیستی و 

25) 
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ی ثانوی داشت، گرچه جنبه لنینی فنون نظامی برای درباره کالزویتسبحث 

از تأکید  انگلسبازتاب خوانش  1917و  1905در مورد انقالب روشن است آثار او 

ای است: هیچ سوسیال دموکرات آشنا با تاریخ که آثار بر جنگ جبهه کالزویتس

انگلس متخصص بزرگ این حوزه را مورد مطالعه قرار داده باشد، در مورد اهمیت 

کند، اموری نمیدهی نظامی شک ی دانش نظامی و فنون نظامی و سازمانالعادهفوق

های مردم و طبقات مردم برای حل مبارزات بزرگ تاریخی مورد استفاده قرار که توده

 دهند.می

که قیام یک هنر است و نقل آن در مورد این انگلسبا تأیید سخنان لنین 

 کند:( اضافه می1964)

می اغماضی جسورانه و ضرورتاً تهاجنقش اساسی این هنر به شکل غیر قابل»

ی کافی ایم. ما به اندازهی کافی این حقیقت را هضم نکردهاست. ما به اندازه

ایم. ما باید ی تعرض به هر قیمت را آموزش ندادهها هنر و قاعدهایم و به تودهنیاموخته

عهده بگیریم. تجمع حول شعارهای سیاسی کافی با تمام انرژی این وظیفه را به

 تهاجم ضرورت هابام فراز از باید …م مسلحانه نیز جمع شویمنیست، ما باید حول قیا

 فرماندهان نابودی ضرورت هاییلحظه چنین در کنیم، اعالم را مسلحانه و جسورانه

 لنین) «.فراخوانیم را متزلزل و مردد هایگروه برای مبارزه ترینپرانرژی و دشمن

 (29-28 ص ،1934

-و استفاده از اسلحه را مورد تأکید قرار میاهمیت آموزش نظامی کارگران  لنین

ی های نظامی که قادر به عملیات متحرک و غیره باشند. مبارزهدهی گروهداد. سازمان

تنهایی کافی نیست ـ و باید بین عملیات چریکی و سایر اشکال مبارزه نظامی گرچه به

 هماهنگی سیاسی وجود داشته باشد:

ترین عنوان تنها شیوه و یا حتی مهمپارتیزانی را بهگاه جنگ حزب پرولتاریا هیچ»

های دیگر مبارزه عالوه، این شکل از مبارزه باید تابع روششناسد، بهروش مبارزه نمی

آهنگ شده و از طریق ترویج روشنگری، ها همترین آنقرار بگیرد، با عمده

 (221ب: 1956)لنین، «. دهی و سوسیالیسم صیقل یابد.سازمان
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جنگ یک عمل نظامی جداگانه نیست، بلکه بازتاب  انگلسو لنین  به نظر

 ی طبقاتی است، و باید آن را منعکس کند.سیاست مبارزه

ی متفقین بعد از آن، و جنگ داخلی و مداخله 1917با ظهور قدرت شورایی در 

 لنین پذیرفت که استراتژی انقالبی باید تغییر کند:

ارتشی که خود را برای فراگرفتن فن کار با انواع  کنند کههمه تصدیق می»

ها آماده نسازد که دشمن برای پیکار در دست دارد یا ممکن ها و شیوهها، وسیلهسالح

ی است به دست آورد، رفتارش نابخرادانه و حتی تبهکارانه است. این مطلب در عرصه

توان از تر میخیلی کم تر صادق است تا در امور جنگی. در سیاستسیاست بسی بیش

هایی از مبارزه را که برای آمد این یا آن وضع، چه شیوهپیش دریافت که هنگام پیش

 (1940: 76-77)لنین، « توان به کار بست.ما سودمند باشد، می

های چپ با انتقاد از قرارداد صلح برست لیتوفسک که رسماً جنگ با کمونیست

دفاع از سرزمین پدری »وم جنگ تهاجمی در آلمان را خاتمه داد، از تدا

کرد که جنگ داخلی برعکس استدالل می لنینکردند. داری میطرف« سوسیالیستی

ای به جنگ ی متفقین علیه قدرت جدید شوروی به گذار از جنگ جبههو مداخله

 موضعی نیاز دارد:

از سرزمین دیده بودیم در قبال دفاع ی ستمهنگامی که ما نمایندگان طبقه»

سرانه اتخاذ نکردیم. ما در بنیاد خود با چنین اجدادی امپریالیستی نگرش سبک

ایم، که ی حاکم بدل شدهدفاعی مخالفت ورزیدیم. اکنون که ما به نمایندگان طبقه

کنیم که در دهی سوسیالیسم را آغاز کرده است، از همه درخواست میامر سازمان

را دنبال کنند. و اتخاذ نگرشی جدی در برابر دفاع از  جدیقبال دفاع از میهن نگرشی 

دقت یک آماده شویم و تعادل نیروها را بهبهمیهن بدین معنی است که برای آن یک

نشینی به بهترین وسیله دفاع و عقبشمارند، ارزیابی کنیم. اگر نیروهای ما آشکارا کم
ای ساختگی تلقی کند که قاعده عنوان، )هر آدمی که این نکته را بهداخل کشور است

ی آثار ریزی شده است باید به مطالعهحهای کنونی طریدر انطباق با نیازمند

ها در مسایل نظامی ترین شخصیتکالزویتس پیر همت گمارد که او یکی از برجسته
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لنین، « )کند.(هایی از تاریخ را برای تعلیم بیان میباره درسشود، و در اینشمرده می

 ، تأکید در متن اصلی(332آ: 1956

ای با توجه به های چپ از جنگ جبههداری دایمی کمونیستطرف لنین به نظر

 (52، ص 1940است. )لنین « به شدت مضحک»توازن قوای جدید 

 لئون تروتسکی

ترین آثار نظامی را در درون معمار ارتش سرخ گسترده لئون تروتسکی

در  تروتسکی»بر این باور است که  گاتیر در آورده است. مارکسیسم به رشته تحر

، 1992)کات « همتاست.ی جنگ بیتدوین موضع مارکسیسم در قبال سرشت نظریه

بر این عقیده بود که قیام مسلحانه با توجه به  لنیننظیر تروتسکی ( 372ص 

 ...به نظر ما قیام، قیام مسلحانه»شرایط تاریخی روسیه امری ضروری است: 

 یک پلیسی و نظامی دولت علیه مردم یمبارزه روند در امر این. است ناپذیراجتناب

 تروتسکی (394 ص ،1971 تروتسکی. )«ماند خواهد و است، تاریخی ضرورت

برد؛ اما روشن است که بحث او در ای را در این متن به کار نمیاصطالح جنگ جبهه

رو، رد. چون موقعیت انقالبی کوتاه است، ازاینمورد قیام مسلحانه این مفهوم را دربر دا

سرعت و دارای اهمیت اساسی است که انقالبیون به موضع تهاجمی رو آورند و به

ی مناسب برای برتری نظامی است: قاطعانه به دشمن حمله کنند: حمله تنها شیوه

)تروتسکی «. شودحمله بدون وقفه باعث تردید و اغتشاش در صفوف دشمن می

ای و دهد که بین جنگ جبهه( تروتسکی با این توصیه، ادامه می209، ص 1971

ای )قیام( جنگ جنگ موضعی از حیث زمانی تمایز روشنی وجود ندارد، جنگ جبهه

 موضعی را در خود نهفته دارد:

سوی خود ی هر قیامی آن است که نیروهای نظامی را بهنخستین وظیفه»

ای، های تودهن کار عبارتند از: اعتصاب عمومی، راهپیماییی ایبکشاند، تدابیر عمده

همتای انقالب اکتبر، که برخوردهای خیابانی، و نبرد در پشت سنگرها. خصوصیت بی

قراوالن جا دیده نشده بود، این است که پیشهرگز در چنین شکل کاملی در هیچ

ی بودند پیش از لحظه ای از شرایط توانستهی کارگر از برکت ترکیب فرخندهطبقه
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تنها پادگان را قراوالن نهقیام علنی، پادگان پایتخت را به سوی خود بکشند. این پیش

دهی کنفرانس در پادگان این به سوی خود جلب کرده بودند، بلکه از طریق سازمان

موفقیت را تثبیت هم کرده بودند. درک سازوکار انقالب اکتبر ممکن نیست مگر آن 

اش ازپیش دشوارترین کار ی قیام، که محاسبهترین وظیفهدریابیم که مهم که کامالً

 ممکن است، بیش از شروع مبارزه مسلحانه انجام گرفته بود.

اما این بدان معنا نیست که قیام کار زائدی شده بود. درست است که اکثریت 

د برعلیه کارگران، قاطع افراد پادگان در کنار کارگران بودند. اما اقلیتی از این افرا

ها موضع گرفته بودند. این اقلیت کوچک برعلیه انقالب، و بر علیه بلشویک

ی افسری، گرفت: افسران، دانشجویان دانشکدهترین عناصر ارتش را دربرمیورزیده

های ضربتی، و شاید هم قزاقان. محال بود بتوان این عناصر را با تدابیر سیاسی گردان

شدند. از این رو آخرین بخش از وظایف د؛ آنان باید مغلوب میبه سوی خود کشان

سر ماهیت انقالب، همان بخشی که به نام قیام اکتبر در تاریخ ثبت شده است، یک

ی تفنگ و سرنیزه و وسیلهی نهایی، مسأله باید بهنظامی داشت. در این مرحله

« قدم شد.ن راه پیششد. حزب بلشویک در ایوفصل میمسلسل، و شاید هم توپ حل

 (188)تاریخ انقالب روسیه، لئون تروتسکی، جلد سوم، ص 

آمیز از نیروی نظامی در یک قیام به جلب همکاری ارتش ی موفقیتیعنی استفاده

-کننده میای تعیینبه نفع انقالب نیاز دارد. هنگامی که این امر رخ دهد جنگ جبهه

ا به سبب تأکید بر خصلت سیاسی جنگ ر لنین، کالزویتس نظیرتروتسکی شود. 

 دانست:مهم می

داورانه دارد، و همیشه صادقانه داوری وجود دارد یا حداقل ظاهر پیشیک پیش»

توانند خارج از که ارتش، علم جنگ، هنر جنگ، نهادهای جنگ، مینیست این

جا گاه درست نبوده است. هیچسیاست قرار داشته باشند. این درست نیست، هیچ

پردازان ترین نظریهافتد. یکی از بزرگچنین امری اتفاق نیفتاده و هرگز اتفاق نمی

« ی سیاست با وسایل دیگر است.جنگ ادامه»آلمانی نوشت که  کالزویتسنظامی 

شود، که با وسایلی خشن مثل خون و به سخن دیگر، جنگ نیز سیاست محسوب می
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این درست است جنگ سیاست است و ارتش گیرد. و آهن شکل واقعی به خود می

 (21ب، ص 1979)تروتسکی « ابزار این سیاست.

 در بحث در باب لزوم ایجاد ارتش سرخ کارگران و دهقانان، از قول تروتسکی

ی سیاست جنگ ادامه»گوید پرداز مشهور آلمانِی جنگ چنین مینظریه کالزویتس

 .است کشور آن سیاست تابع معین کشور یک ارتش یعنی –« اما با وسایل دیگر است

آید که ارتش رژیم تزاری چیزی به جز نیروی مسلح روشنی برمیاز این نکته به»

« آورد.های آن را به اجرا درمیدر خدمت منافع این رژیم نیست و دقیقًا سیاست

 (412د، ص 1971)تروتسکی 

کارگران و سالح شد و ارتشی از با پیدایش قدرت شوروی، ارتش تزاری خلع

ی کارگر قدرت را به دست گرفته است باید آشکارا دهقانان شکل گرفت: چون طبقه

-تی پایهطبقا اصول بر را ارتش باید …وجود بیاوردارتش خود، ارگان مسلح خود را به

 (134-5آ، ص 1979)تروتسکی « گذاری کند.

شی است که بر شده از کارگران و دهقانان، ارتاین بدان معناست که ارتش ساخته

مراتب استوار است و در جهت تکامل نظم انقالبی محو اشکال قدیمی انضباط و سلسله

کند. تروتسکی معتقد است که این ارتش صرفاً بازتاب مبتنی بر همبستگی حرکت می

ی ایجاد و استحکام این اصول در این اصول طبقاتی نیست، بلکه عالوه بر این وسیله

دیگر نزدیک شوند، ارتش و مردم باید به یک»آید: به شمار می ی شوروی نیزجامعه

در روند کنونی تولید مردم باید به ارتش نزدیک شوند، چون ارتش به روند کار به 

( در 184-5ف، ص 1979)تروتسکی « ها نزدیک شده است.ها و مزرعهکارخانه

شود، بسیج یی روسیه قلمداد می سطح پایین تکامل فرهنگی که مشخصهزمینه

های الزم برای بنیاد سوسیالیسم را ای کارگران در امور نظامی انضباط و مهارتتوده

)تروتسکی « ی آموزگار تمام روسیه عمل کند.مثابهارتش باید به»کند: فراهم می

 (88ب، ص 1981

کمک  1917در پاسخ به کسانی که به سهم خود در انقالب شوروی  تروتسکی

ی ارتش سرخ جدید دفاع چنان از تقدم جنگ پارتیزانی در آموزهاما همکرده بودند، 

 کرد:داری میکردند، از نیروهای نظامی متمرکز جانبمی
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سان همانی اول به علت موقعیت فرودست پرولتاریا دربرابر دولت، بهدر مرحله»

ک شکل های کوچکه مجبور بود مطبوعات زیرزمینی اولیه و جلسات مخفی در گروه

های مبارزه پارتیزانی روی بیاورد. فتح دهد، از حیث نظامی نیز مجبور بود به شیوه

قدرت سیاسی برای پرولتاریا استفاده از دستگاه دولتی را برای ایجاد یک ارتش 

دهی و ریزی شده فراهم کرد که ایجاد وحدت در سازمانی برنامهمتمرکز به شیوه

تنهایی با حداقل فداکاری نتایج حداکثر را تضمین کند. هتوانست بگیری آن میجهت

گرد از صنعت ی نظامی معادل عقبعنوان یک برنامهی جنگ پارتیزانی بهموعظه

 (246، ص 1971-1976)تروتسکی « بزرگ به صنعت دستی است.

یابی ی پارتیزانی با دستکرد که نقش تاریخی و مترقی مبارزهاو استدالل می

 زیرسلطه به قدرت دولتی دورانش سپری شده است:ی طبقه

ای که طبق طور کلی استفاده از قدرت دولتی برای ایجاد تمرکز در حوزهاگر به»

ی نظامی به کار گرفته ی تمرکز نیاز دارد یعنی حوزهسرشت خود به باالترین درجه

گ، ص 1979)تروتسکی « نشود پس کجا باید این قدرت کسب شده را به کار گرفت؟

260) 

ی ذاتًا انقالبی وجود ندارد، گوید در جنگ پارتیزانی هیچ جنبهمی تروتسکی

اند. عنوان نمونه، سفیدها هم در طی جنگ داخلی از جنگ پارتیزانی استفاده کردهبه

تر به کار تر علیه دشمن قویسالحی است که نیروی ضعیف»جنگ پارتیزانی 

از  1917ها در شرایط هایی که بلشویک( شیوه81 د، ص1979)تروتسکی « گیرد.می

جنگ  تروتسکی آن بهره گرفتند ضرورتًا بعد از کسب قدرت نیز کارآیی نداشت.

کند، بلکه نقش مثبت آن را صرفاً در رابطه با یک ارتش پارتیزانی را سرراست رد نمی

قد افسرانی با پذیرد قدرت جدید شوروی فاگیرد. در عین حال میمنظم در نظر می

های نظامی الزم برای تعلیم سربازان در ارتش سرخ جدید است. از این رو، باید مهارت

ی گذار، باید از افسران ارتش سابق تزاری در ارتش جدید بهره گرفت. طی این دوره

بین ساختار فرماندهی واحدهای نظامی تقسیم کاری وجود داشته باشد، بین افسران 

اند با قدرت جدید شوروی همکاری کنند و کمیسرهایی که مایلسابق تزاری که 

 1920اند. در سال شوراها برای کار سیاسی و آموزشی در این واحدها تعیین کرده
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که افسران سرخ اشاره کرد که حاال تحول کافی انجام شده است، برای این تروتسکی

به کارکردهای فرماندهی تدریج به فرماندهی واحد برای وحدت بخشیدن توانند بهمی

 نظامی و کمسیر سیاسی دست یابند.

های متعارف نظامی برای رشد ارتش سرخ، با پذیرش اهمیت مهارت تروتسکی

کرد که بر جنگ انقالبی تهاجمی تأکید داشتند و خواهان ایجاد نظر کسانی را رد می

بر این باور بود که جنگ یک هنر  تروتسکیاند. بوده« علم نظامی پرولتری»نوعی 

 است نه یک علم:

نظامی وجود ندارد و وجود نداشته است. علوم متعددی وجود دارند که « علم»

کند، اما خود تکیه می بسیاری علوم بر جنگ …ها اتکا داردی سربازی بر آنحرفه

 لتع به تواندنمی جنگ …جنگ ْ علم نیست. جنگ یک هنر عملی، یک مهارت است

 و تجارت معماری، تواندنمی که گونههمان درست شود، تبدیل علم به خود سرشت

 جنگ ینظریه مردم که را آنچه. کرد بدل علم به را غیره و پزشکیدام جراح یک کار

ی عینی را ای از قوانین علمی نیست که پدیدهنامند مجموعهمی نظامی دانش یا

زدن است که با های تطبیق و ضربهها و شیوهروشای از توضیح دهد، بلکه مجموعه

ها به خوانی دارد. کسی که بر این شیوهی درهم شکستن دشمن همی ویژهوظیفه

ها نتایج عظیمی تواند از ترکیب آنای عالی و در مقیاس وسیع تسلط دارد و میدرجه

دهد. اما ه ارتقا میی سربازی را به سطح یک هنر خونین و ظالمانبه دست آورد، حرفه

ای از چنین جا دلیلی وجود ندارد که از علم سخن بگوییم. قواعد ما مجموعهدر این

 (361الف، ص  1981)تروتسکی « شوند.اصول عملی هستند که از تجربه استنتاج می

توان از طریق مارکسیسم قواعد اما نمی»شود، مارکسیسم یک علم محسوب می

( در نتیجه، به نظر 362ف، ص 1981)تروتسکی « بنا کرد. خدمات میدانی را

هایی که علیه ادغام کادر افسری رژیم سابق تزاری در ارتش سرخ آن تروتسکی

کردند گیری میای را از خصلت دیکتاتوری پرولتاریا نتیجهجدید بودند و جنگ جبهه

ظامی طی جنگ قادر به درک جوهر مطلب نبودند. او به سرشت منعطف استراتژی ن

ها با درگیری در کرد. بلشویکی متفقین علیه نظام شوروی اشاره میداخلی و مداخله



 حسن آزاد یاِگان / ترجمه لیدان 180 

ای برای تسخیر قدرت دولتی مجبور بودند به علت شرایط در طی یک جنگ جبهه

 جنگ داخلی به یک جنگ موضعی روی بیاورند:

ی شورشی و هاسطح پایین آموزش و تعلیم نظامی در بین گارد سرخ و توده»

ی العادهشدند، کمبود فوقبعدها در بین کسانی که به خدمت نظامی فراخوانده می

فرماندهانی بود که دارای آموزش نظامی بوده و کاماًل به انقالب اعتقاد داشته و تقریبًا 

طور طبیعی، قدرت شوروی را مجبور کرد که یک فقدان کامل سواره نظام به

« ی دایمی با ویژگی جنگ موضعی اتخاذ کند.یک جبههو « ایتوده»استراتژی 

 (85ی، ص 1971)تروتسکی 

در ابتدا ارتش سرخ یک نظام کمربندی ایجاد کرد که جمهوری شوروی را از تمام 

ای با توجه به سرزمین پهناور جمهوری کرد. اما چنین استراتژیجهان حفاظت می

تر از جنگ تر، منعطفراتژی متحرکشوروی قابل دفاع نبود، و بنابراین به یک است

 ای روی آورد.جبهه

-گذاریم. اما در برخی نقاط در مهمن ما درها را کامالً باز میبرای عبور دشمنا»

کنیم، و پشت سر ترین مسیرها ما نیروهای ضربتی بسیار قدرتمندی را متمرکز می

 اجازه دشمن به که نگامیه و –ی اساسی های مناسب نیروهای ذخیرهها در مکانآن

 و سر پشت از و راست و چپ جناح دو هر از ما بیایند؛ داخل به زیادی حد تا دادیم

ما استراتژی  اما،. زنیممی ضربه هاآن به رورودر از کامالً گاهی ضرورت هنگام در حتی

متر از اولیه و قدیمی یعنی قوی بودن در همه جا به طور مساوی و در هر سانتی

 یک به نقاط تمامی در یعنی ترصریح بیان به که –گذاریم مان را کنار میایمرزه

 (252 ص الف،1981 تروتسکی) «.ایمضعیف میزان

های ی متفقین علیه جمهوری شوروی با پا گرفتن همزمان فرصتپایان مداخله

ی نزدیک کماکان با انقالبی در غرب همراه بود، یعنی قدرت شوروی در آینده

رو خواهد شد. از نظر تروتسکی، با توجه اش روبههای غربیهای متخاصم در جبههنیرو

ونقل و ارتباطات و غیره به امتیازات این نیروها از لحاظ نفرات، مصالح جنگی، حمل

برای ارتش سرخ در اتخاذ یک « پرولتری»نسبت به جمهوری شوروی، یک استراتژی 

 غرب غیرقابل دفاع بود. سیاست تهاجمی برای گسترش انقالب در
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آهنگ رشد انقالب جهانی بسیار آهسته است. به این معنا »سیر حوادث نشان داد 

ی کارگر در تمام کشورها شدید، طوالنی و تلخ خواهد که مبارزه بین بورژوازی و طبقه

بود. این روند نه برای یک یا دو سال، بلکه اگر کل جهان را در نظر بگیریم برای 

های جدید برای کسب قدرت، با تشدید دوام خواهد داشت. با تالش چندین دهه

هایی از خمودگی و با برآمدهای تازه از نبرد شدید. البته این جنگ داخلی، با دوره

توانیم قوانین تکامل انداز دشواری است، اما رفقا هیچ یک از ما نمیانداز، چشمچشم

گونه منتظر بمانیم در آوریم. ما باید بدانیم چهبشری را تغییر دهیم و تاریخ را به نظم 

های تاریخی دنبال کنیم و نتایج منطبق با آن را مان را در بین علل عینی پدیدهو راه

 (66-65ب، ص 1981به دست آوریم. )تروتسکی 

در فقدان شرایطی که جنگ انقالبی تهاجمی را تسهیل کند، یک استراتژی 

-های چپاندیشیساده»ای ، صرفاً تجلی نگ جبههمبتنی بر ج« پرولتری»نظامی 

، ص 1981)تروتسکی « جا به لحن انقالبی بیان شده است.گرایانه است که در این

121) 

از حیث ایجاد یک فضای تنفسی برای  لنینچون پیمان برست لیتوفسک برای 

مل ایجاد فضای تنفسی برای آمادگی کا تروتسکیتحکیم قدرت شوروی مهم بود، 

کرد، بلکه دید. او اهمیت جنگ تهاجمی را رد نمیجنگ در آینده را امری الزم می

ای و که جنگ جبههتر بر انعطاف در کاربرد این استراتژی تأکید داشت، برای اینبیش

 جنگ موضعی باید با توازن قوای موجود منطبق باشد:

عیار استراتژی اندیش تمامدهکند، اما صرفًا یک ساتنها یک خائن تهاجم را رد می»

 اصول حفظ حین در مارکسیستی هایگرایش …دهدما را به تهاجم تقلیل می

-قفو انعطاف و تحرک با ناپذیر،آشتی طبقاتی یمبارزه یک در درگیری در بنیادین

)تروتسکی « شوند.العاده یا به زبان نظامی توانایی برای مانور، از دیگران متمایز می

 (331-330الف، ص 1981

تواند در موقع مناسب رشد یابد، اما صرفاً بر می« استراتژی نظامی پرولتری»یک 

ی هنر جنگ و جمهوری شوروی که رشد اقتصادی و اساس نظرات موجود درباره

 فرهنگی را پشت سر گذاشته باشد.
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چه  گونه و در چه زمان وکه چهی اینهای نه چندان دور دربارهما در گذشته»

ایم. اکنون در این خودمان را تدوین کنیم سخن گفته« ی نظامیآموزه»ای باید دوره

کنم که این فروتنی امر نیکویی است. اما ایم. من فکر میمورد اندکی فروتن شده

مان هایطور کامل به کار عملی و نظری در مورد تجربهدقیقاً به همان نسبت که ما به

ایم؛ و افق دید خود را ی سیاسی و نظامی غرب را نیز در نظر گرفتهربهایم، تجپرداخته

 ذرهذره هدف تعیین بدون ناخودآگاه طرزبه ما روند این در دقیقاً  –ایم گسترش داده

ایم. ظاهراً نه به این علت که او، تو ن نظامی را گردآوری کردهنوی یآموزه یک عناصر

ایم، بلکه ریزی آن را پیش روی خود قرار دادههدف پایهایم و یا من پشت میز نشسته

ایم، و مان کار کردههای گذشتهبه این علت که ما در شرایط جدید پیرامون تجربه

)تروتسکی « ایم.های موجود را مطابق با وظایف شرایط جدید تغییر دادهشیوه

 (125-124ب، ص 1981

ای و جنگ موضعی بر بنیاِد هگ جبهبین جن« مانور»توانایی  تروتسکیبه نظر 

 ها.تحلیل مشخص از شرایط مشخص، آموزشی است مناسب برای مارکسیست

 تحلیل

ای های ویژهقولبه نقل گرامشی نظامی هایاستعاره یدرباره انتقادی تفسیرهای 

 عنوان نمونه،گیرد. بهی استدالل او را در نظر نمیمحدود شده و هسته گرامشیاز 

از  گرامشیکنند که برداشت ( اشاره می2008)ساکارلی ( و 1976)آندرسون 

 تر در بحثتغییرات ظریف« ایپرداز سیاسی تهاجم جبههنظریه»چون هم تروتسکی

های گیرد. در بحثای و جنگ موضعی را نادیده میی جنگ جبههدرباره تروتسکی

ی شوروی درگرفت با وجود این که مربوط به امور نظامی که بعد از ظهور روسیه

که از سوی استالین به علت شتاب بخشیدن به تروتسکی ی انقالب مداوم نظریه

سوسیالیسم در یک »تر بنای ی طوالنیروند انقالب جهانی و نادیده گرفتن مبارزه

بود که از یک استراتژی نظامی جنگ  تروتسکیمورد انتقاد قرار گرفته، این « کشور

)گاریف فرونزه پرداز نظامی کرد، و این نظریهی پساانقالبی دفاع میروسیه موضعی در

عنوان ای را بهی واحد نظامی بر بنیاد استراتژی جبهه( بود که یک آموزه1988
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ای انقالبی پردازانی که از جنگ جبههکرد. یعنی نظریهارائه می« استراتژی پرولتری»

 نزدیک بودند.استالین اسی کردند به استراتژی سیدفاع می

 یاز نظریه گرامشیجا واجد اهمیت است درک اشتباه چه که در ایناما آن

شود: تری ناشی میی مهمنیست، بلکه خطای دیگری است که از مسأله تروتسکی

ای این خطا از . تا اندازهگرامشیی نظامی آفرین استعارهیعنی خصلت مشکل

ی ی رابطه بین دولت و جامعهدرباره گرامشی ش آثارگیر در خوانبدفهمی چشم

ی مدنی دولت و جامعه گرامشی (. در مواردی1976شود )اندرسون مدنی ناشی می

 کند:را جدا از هم درک می

روبنایی اصلی « سطوح»توانیم انجام دهیم این است که چه اینک میآن»

خوانده شود، مجموع « ی مدنیهجامع»تواند چه می]جامعه[ را مشخص سازیم: آن

اند، و آن ]دیگری[ که خوانده شده« خصوصی»هایی است که عمومًا دستگاه

است. این دو سطح از یک سو متناظر با کارکرد « دولت»یا « ی سیاسیجامعه»

اند کند، و از سویی دیگر مطابقاند که گروه مسلط بر کل جامعه اعمال می«هژمونی»

ای که توسط دولت و حکومت قانونی اِعمال یا حکمرانی« یمی مستقسلطه»با 

 (12، 1971)گرامشی « شود.می

، ص 1971)گرامشی « هژمونی سیاسی»هژمونی را به  گرامشیدر جای دیگر 

تقسیم « ی مدنیجامعه»(، در چارچوب دولت، و هژمونی مدنی در چارچوب 146

نیست، بلکه خود « ق در برابر قهرتواف»کند. در این جا هژمونی بیان تقابل بین می

در یک  گرامشی(. سرانجام 22، ص 1976ترکیبی است از توافق و قهر )اندرسون 

ی جزئی مثابهی مدنی بهی مدنی، یعنی جامعهی دولت و جامعهمفهوم سوم از رابطه

مفهوم عام دولت شامل عناصری است که لزوماً به مفهوم »گوید: از دولت سخن می

ی توان گفت دولت = جامعهگردد )به این معنا که میی مدنی برمیجامعه

ی مدنی است، به سخن دیگر، دولت را مترادف با آن هژمونی بدانیم سیاسی+جامعه

( این ابهام نتایج 263، 1971)گرامشی « شود.(که با سالح قهر محافظت می

دربر دارد. در برخی  ی نظامیاز استعاره گرامشی یای برای استفادهتوجهشایان
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ی قدرتمندی در مقام یک سنگر خارجی است که در پشت آن شبکه»ها دولت مکان

( این تصور از دولت 238، ص 1971)گرامشی « ها و خاکریزها قرار دارد.از استحکام

عنوان یک ی هژمونی است که آن را بهدربارهگرامشی بازتاب تصویر رایج از بحث 

ای به فهمد، جنگ جبههداری پیشرفته میطبقاتی در سرمایهشکل اساسی از قدرت 

( اما در 239، ص 1971کند. )گرامشی ، حمله می«کننده نیستندمواضعی که تعیین»

تصویری متفاوت از استحکامات متعلق به قدرت طبقاتی  گرامشیجای دیگر 

 کند:بورژوازی طرح می

ی مدنی ساختار ها جامعهی که در آنهایهای پیشرفته یعنی دولتدرمورد دولت»

بار عوامل اقتصادی بالواسطه )از ای پیدا کرده و در برابر تهاجم مصیبتبسیار پیچیده

ی دهد و روبناهای جامعهها، رکودها و غیره( از خود مقاومت نشان میقبیل بحران

ی به نظر های مدرن است. در جنگ گاهی سنگرهای جنگی شبکهمثابهمدنی به

ی شدید توپخانه تمام نظام دفاعی دشمن را منهدم ساخته، در رسد که حملهمی

ی خارجی آن را منهدم کرده است، و از این رو حالی که در حقیقت فقط الیه

بینند. همین ی پیشرفت خود را با خط دفاعی مؤثری مواجه میمهاجمان در لحظه

تواند به نیروهای دهد. بحران نمییاست رخ میهای اقتصادی در سامر، در زمان بحران

ی هآسا در زمان و مکان بدهد، چه رسد به این که روحیمهاجم قدرت تجهیزی برق

شوند و نه آن که ایمان ها تقویت کند. مدافعان نه دلسرد میپیکارجویانه را در آن

 «دهند.خود را به قدرت و آینده خود از دست می

ی مدنی دژی بود که خود از سوی سنگرهای دولت امعهقول قبلی جدر نقل

ی سنگرها به ی مدنی خود بخشی از شبکهشد، در این نقل قول جامعهاحاطه می

ی آن بحث تر دربارهکه پیش تروتسکیاز  گرامشیرود. در تفسیر انتقادی شمار می

مدنی در تبدیل  یشود، که به ناتوانی جامعهتری ارائه میشد تصویر نظامی سُست

کند. )گرامشی ی پیشاانقالبی روسیه اشاره میدر جامعه« به سنگر یا دژ»شدن 

 ی اساسی از تقابل( چون ایجاد تمایز بین سنگر و دژ، یک جنبه236، ص 1971

جا ابهام شود. در اینای و جنگ موضعی محسوب میبین جنگ جبهه گرامشی

 ی مدنی واجد اهمیت است.معهجا« نظامی»گرامشی در مورد کارکرد 
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شود. دیده می گرامشیی اجتماعی این اغتشاش در برخی از تفسیرهای بر نظریه

قدرت طبقاتی تعریف و « استحکامات درونی»عنوان هژمونی را به فمیاعنوان نمونه، به

جنگ موضعی باید به رویکرد اساسی مبارزه »کند که در جوامع پیشرفته تأکید می

 کند:( اما بالفاصله اضافه می206، ص 1987)فمیا « د.مبدل شو

ی مدنی را فتح و یا ضدهژمونی سرانجام، هنگامی که پرولتاریا نهادهای جامعه»

کند. طور ویژه اهمیت پیدا میمبارزه به« نظامی»ی کند، جنبهجدیدی را تثبیت می

« انقالب معنوی»ماند ی نهایی به استحکامات دولتی باقی میدر این نقطه، حمله

 (206-7، ص 1987)فمیا « سپارد.می« انقالب سالح»جای خود را به 

سانی هژمونی ، هم«استحکامات»عنوان رسد که قلمداد کردن دولت بهبه نظر می

برد. این یک استراتژی خاص نظامی محسوب را از بین می« استحکامات درونی»با

هدف قرار « استحکامات بیرونی»ش از حمله به را پی« استحکامات درونی»شود که می

گذارد. بعد از تعریف جنگ هم اغتشاش مشابهی را به نمایش می آدامسوندهیم. 

دیکتاتوری پرولتاریا مضمون « »یک نظریه اساساً نوین انقالب»ی مثابهموضعی به

یک  عنوان یک شکل استوار بر اکثریت ودهد و صرفاً بهلنینی خود را از دست می

« گذارد.شود، پا به صحنه میبلوک تاریخی در حال صعود که به دولت بدل می

ای هنوز اگر جنگ جبهه»کند که ( او سپس اضافه می225، ص 1980)آدامسون

دارای اهمیت باشد، این امر تا حدی ابتدایی است. چون در نبرد این جنگ موضعی 

رسد جا به نظر می( در این226، ص 1980)آدامسون « کننده است.است که تعیین

ی مجموعه استحکامات خارجی پذیرفته است، مثابهمفهوم دولت را بهآدامسون  که

ی هژمونیک باید درهم شکسته شود. اما این درک نخست، پیش از ورود به هسته

در « قطعی»ی را مبارزه ی طوالنی علیه این هستهبرخالف استداللی است که مبارزه

فرا « تکمیلی»چون امری ای همیرد، که صرفاً بعد از آن جنگ جبههگنظر می

 رسد.می

عنوان یک استراتژی معرفی در بحث خود، جنگ موضعی را به گلوکزمن بوچی ـ

 کند:می
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کند. این نوع جدید دولت آغاز می« ها و سپرهای سازمانیحفاظ»که از تصرف »

استوار « های مدرنای دموکراسیی تودهساختارها»ی طبقاتی خود را بر از مبارزه

 -)بوچی« دهند.و استحکامات جنگ موضعی را شکل می« سنگرها»کند که می

 (281، ص 1980گلوکزمن 

یابد، اما ای مکمل ضرورت میدهد تحت شرایطی یک جنگ جبههاو ادامه می

 :آمیز سپری شده باشدطرز موفقیتصرفاً بعد از این که جنگ موضعی به

« دولت را درهم شکست.»تحت شرایط و مختصات متفاوت هنوز الزم است که »

ی تاریخی، تر تحول یافته است، پایهاما دولتی که باید درهم کوبیده شود پیش

طرز علت تغییر توازن قوا به نفع مردم بههای هژمونیک خود را بهسازوکارها و دستگاه

 (281، ص 1980گلوکزمن  -)بوچی« غیرمنتظره از دست داده است.

شدت ای و جنگ موضعی بهبا این سطح از ابهام، تمایز بین جنگ جبهه

داری شود. اهمیت کار گرامشی برای استراتژی انقالبی در سرمایهآفرین میمشکل

ای و جنگ موضعی استوار است. به نظر پیشرفته بر تمایز روشنی بین جنگ جبهه

یه دولت به یک شکل از این استراتژی نیاز دارد. ی سیاسی علگرامشی یک مبارزه

ی حاکم را هدف قرار داده است. اما از ای که هژمونی فرهنگی طبقهاستراتژی

توان دریافت روشنی نمیی مدنی بهی رابطه بین دولت و جامعهتفسیرهای او درباره

برگزیند. به توانند بین این یا آن استراتژی یکی را گونه طبقات فرودست میکه چه

مدل »ای و جنگ موضعی بازتاب تفاوت بین تمایز بین جنگ جبهه باگزنظر 

کالسیک لنینی انقالب اقلیت متکی بر تحمیل نظم جدید از باالست، که بدون کمک 

( و مدل انقالبی 115، ص 1976)باکز « گرایانه ممکن نیستوسایل مکانیکی و نخبه

 ایپایه از و است ترچندبُعدی و ترپیچیده یتنهابی» که –گرامشی  تفسیر مطابق –

نیز تحلیل گرامشی  فمیا( 115 ،1976 باگز) «.است برخوردار توافق بر مبتنی مردمی

کند. )فمیا قلمداد می« مدل توخالی بلشویکی»عنوان کنار گذاشتن از انقالب را به

ید قرار گیرد، ای و جنگ موضعی مورد تردی جنگ جبهه( اگر دوگانه53، ص 1987

شود و انقالبی گیر بین انقالبی که از سوی یک حزب پیشاهنگ هدایت میتقابل چشم

دهد. بدون است اهمیت خود را از دست می گرامشیکه مبتنی بر ضدهژمونی 
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ای گونه جنگ جبههروشنی کافی اهداف استراتژیکِ هر یک از این اشکال مبارزه چه

یک اصل بنیادی »، و جنگ موضعی به «یابدتنزل میجایگاهی نسبتاً دست دوم »به 

، ص 1987)شوستاک ساسون « یابد؟ارتقا می« نه صرفًا ضرورت تاکتیکی و تصادفی

200-197) 

از  گرامشیی جنگ که به درک تحلیل عالوه، ادبیات مارکسیستی دربارهبه

جود ادبیات طرز منسجم در نظر گرفته شود. با وشود باید بهانقالب نیز مربوط می

ای و جنگ موضعی ی جنگ جبههروشنی دربارهکه به گرامشیمارکسیستی پیش از 

شناسند، رسمیت میی انقالبی را بهبر نظریه گرامشیکه نفوذ گوید، کسانیسخن می

 ژومینی و کالزویتستوانند ادعا کنند که او در این مفاهیم نوآوری کرده است. نمی

بندی کردند که به بنیان تحلیل کالسیک ور جنگی را صورتانقالب ناپلئونی در ام

 نه –ای مدرن مارکسیستی از انقالب مبدل شد. این روشن است که جنگ جبهه

 از پیش موضعی جنگ در. هاستپیچیدگی از سرشار –جنگ موضعی پیشامدرن 

 و خود باروهای و برج با ارتش»: داشت محدود اندازیچشم عموماً جنگ ناپلئون،

 آرامیبه جنگ از عناصری آن درون در که بود دولت در دولتی آماده، مواضع ایپاره

( برخالف جنگ 383، ص 1982تس کالزوی فون) «.گرفتمی قرار استفاده مورد

دهی طور نسبی غیرمنعطف سازمانهای نظامی به اشکالی بهموضعی که در آن دسته

-دهی منعطفای از سازمانکرد، جنگ جبهههای باز بهتر عمل میشد و در میدانمی

برد. جنگ ی مؤثرتر از میدان ناهموار بهره میهای نظامی و استفادهتری از دسته

عیار با تکیه بر ارتش شهروندی )سربازگیری جنگ تمام»ای مدرن یعنی جبهه

های پایه عمومی( به استراتژی نظامی احتیاج دارد که از روند طوالنی ایجاد توافق بین

 ناپذیر است:متعدد قدرت جدایی

ها به باره به امر مردم بدل شده است، مردمی که شمار آنجنگ مجدداً و به یک»

 این با …داندها خود را شهروند دولت میشود و هر یک از آنمیلیون بالغ می 30

 وزن با ملت تمامی ارتش، یک و کابینه یک جای به جنگ در مردمی مشارکت

 حدود دیگر دسترس در وسایل بنابراین،. گیردمی قرار ترازو یکفه در خود عیطبی

-شود ـ انرژی که خود جنگ می فراخوانده تواندمی که هاییتالش ـ ندارد مشخصی
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شناسد، و در نتیجه، خطر برای تواند با آن هدایت شود نیرویی در مقابل خود نمی

 (384-5، ص 1987ن کالزویتس )فو« رسد.نیروی مخالف به حداکثر می

 دهد:ادامه می کالزویتس

جنگ از زمان بناپارت نخست در یک سو، سپس در دیگر سو به امر تمام ملت »

تبدیل شده است، خصلت جدیدی کسب کرده است و یا به بیان بهتر به سرشت 

تر شده است. پس وسایل مورد استفاده حدود واقعی خود، یعنی کمال مطلق نزدیک

-ای ندارد. محدودیت در انرژی و احساسات حکومت و توابع آن گم میمشاهدهبلقا

های متعارف رها و م محدودیتتما از طبیعی نیروی با جنگ عناصر رو،این از …شود

 (386، ص 1982)فون کالزویتس « آزاد شده است.

عنوان دلیلی بر یک چه که متخصصان و کارشناسان گرامشی به آن بهتمام آن

ای و جنگ از جنگ جبهه« نظامی»تغییر بنیادی در استراتژی انقالبی با یک قرائت 

تر یک استراتژی سیاسی به ابتکار در بین کنند ـ پیچیدگی بیشموضعی اشاره می

-مشخصه از –ی طوالنی بر سر منابع متعدد قدرت نیاز دارد ها برای یک مبارزهتوده

های از استعاره گرامشی یاستفاده ینحوه. است برخوردار ایجبهه جنگ های

ای های کالسیک محدودتر است، او کماکان جنگ جبههنظامی نسبت به مارکسیست

ای گیرد، و جنگ موضعی را به شیوهرا با یک استراتژی نظامی برای انقالب یکسان می

اتژی موضعی کند. جنگ در رابطه با استرغیرنظامی )یعنی ایدئولوژی( بازتعریف می

کند. تا ای معنی واقعی پیدا مییابد، اما در مورد استراتژی جبههای میمعنی استعاره

رود، این ای به کار میبه صورت استعارهگرامشیاز سوی « ایجنگ جبهه»آنجا که 

و  انگلس، لنینها سروکار دارد تا استراتژی. برعکس، تر با تاکتیکامر بیش

ای را با حفظ درک تر، پیچیدگی استراتژی جنگ جبههای کاملونهگبه تروتسکی

 کنند.بیان می ژومینی وکالزویتس مانور در آرای 

را  ژومینیو  کالزویتسهای کالسیک اظهارات واقع، اگر ما نظیر مارکسیستدر

« نظامی»در باب خصلت سیاسی جنگ بپذیریم، پس جدا کردن استراتژی به اشکال 

 )جنگ موضعی( نامناسب است:« سیاسی»ای( و ه)جنگ جبه
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یابیم مییافته درچون یک جنبش سازمانهنگامی که ما خصلت سیاست را هم»

گونه دو توانیم مشاهده کنیم که چهشود، میکه بر قهر مناسبات اجتماعی متمرکز می

د. چون توافق گذارندیگر تأثیر میدر تمام سطوح در یک« انداز دوگانهچشم»ی لحظه

ها و ای منفعل در سیاست که شامل پذیرش واقعیتواکنشی به قهر است، لحظه

گیرد یک ضد به قهر را دربرمی واکنشی نیز توافق اما …هاستکسب حمایت توده

 جنگ …شودای بدل میرو، عنصر موضعی به عنصر جبههذات، و از اینبهقهر قائم

 جنگ یک. است محض قهر از دفاعقابل غیر جریدت یک موضعی جنگ بدون ایجبهه

 هوفمن) «.است توافق یلحظه مکانیکی توقف یدربرگیرنده «خود ینوبه به» موضعی

1984 ،149-148) 

داری در از سرنگونی سرمایه انگلسو  مارکسی تشریح با اشاره به شیوه هوفمن

تکامل طوالنی تهاجم »و « ایجنگ جبهه»مانیفست کمونیست، این امر را در پیوند با 

طور دهد. همینتوضیح می« جنگ موضعی»و « دموکراتیک به قدرت سرمایه

( تحلیل مفصلی از اهمیت مفهوم هژمونی در استراتژی 1976) اندرسون

کند. در آنچه که عمومًا ارائه می 1917تا  1890دموکراسی روسیه از اواخر سوسیال

 لنین (1969) چه باید کردی حزب پیشگام یعنی عنوان بیان کالسیک استراتژبه

ی روشنی ضرورت فعالیت برای رهایی نه صرفاً طبقهبه لنینشناخته شده است، 

دهد. چنین جنبشی با های تحت ستم را توضیح میکارگر بلکه تمام طبقات و گروه

د تا بتواند ی هژمونیک با مبارزه به شکل قیام نیاز دارهای وسیع به ادغام مبارزهپایه

ی را ایجاد کند. اگر قرار است که مبارزه« دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان»

مسلحانه به تروریسم تنزل نیابد، استراتژی نظامی باید از آغاز با استراتژی سیاسی 

ی تاکتیکی است ترکیب شود. بنابراین، مسأله این نیست که کنش نظامی یک دغدغه

فرهنگی جنگ موضعی قرار گیرد، بلکه  -یت استراتژی سیاسیکه باید تحت تابع

ناپذیر از یک روند تر جزئی جداییفرهنگی بیش-استراتژی نظامی و سیاسی 

 روند.دیالکتیکی از تحول انقالبی به شمار می
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 گیرینتیجه

کند. ای بازی میی اجتماعی گرامشی نقش عمدهی نظامی در نظریهاستعاره

ی اجتماعی ای و جنگ موضعی در نظریهاز جنگ جبهه گرامشیتحلیل اهمیتی که 

و در استراتژی سیاسی چپ کنونی به دست آورده است تا حد زیادی مرهون قدرت 

ای با استراتژی نسبتاً یک بُعدی قیام نظامی تداعی این استعاره است. جنگ جبهه

تری از تغییر عدیعنوان استراتژی پیچیده و چندبُشود، و جنگ موضعی بهمی

ام که این استعاره از اهمیت بنیادین در واقع، من بر این عقیدهفرهنگی. در -سیاسی

ی روز شدهبرخوردار است و با ایجاد تقابل فرضی بین مدل بهگرامشی تفسیر 

گرامشی از انقالب و مدل لنینی که زمان آن سپری شده است، ناتوانی برخورد 

دهد. جنگ موضعی و جنگ رشت این استعاره را نشان میانتقادی در خاستگاه و س

خصوص در متن مارکسیسم کالسیک هایی هستند با تاریخ ویژه. بهای اصطالحجبهه

-ی نظامی مدرن و به دوران ناپلئونی تعلق دارد. چشمها به نظریهکه خاستگاه آن

های توجه به ابهام ی مهم دربر دارد: نخست، باپوشی از بررسی این تاریخ، دو نتیجه

ی نظامی به ی مدنی، استفاده از استعارهجامعه-ی دولتتحلیل گرامشی از رابطه

عنوان بخشی از همان اندازه با ابهام همراه است. یک استراتژی سیاسی که دولت را به

دهد باید ضرورتاً با این دیدگاه متفاوت باشد هدف خود قرار می« سنگرهای بیرونی»

ی دولت با فهمد. هنگامی که سرشت رابطهمی« دژ»ی بخشی از مثابهبه که دولت را

« جنگی»گاه معلوم نیست که چه نوع ی مدنی از روشنی برخوردار نیست، آنجامعه

ای برای مالحظهکننده است. این ابهام عالوه بر معضالت نظری، خطر قابلتعیین

به همراه دارد. استراتژی سیاسی های انقالبی های رادیکال اجتماعی و سیاستجنبش

رو دهد احتماالً با شکست روبهکه خصلت قدرت دشمن را نادرست تشخیص می

شود و دیگر خطری به شمار شود، از مسیر خود منحرف شده، و سرانجام جذب می

 رود.نمی

-دوم، نوع استراتژی سیاسی که غالباً به گرامشی یعنی جنگ موضعی ارجاع می

ای ارتباط ی نظامی جنگ جبههاری جهات به شکل نزدیکی با نظریهدهد، از بسی

در متن یک استراتژی موضعی، اما از « جنگ»ی با استفاده از استعاره گرامشیدارد. 
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ای، موقعیتی به وجود آورده است که تعریف جنگ لحاظ لغوی یک استراتژی جبهه

ای را که برای نظریه دارای تعارهکند؛ و اسای( را از سیاست )موضعی( جدا می)جبهه

درکی  تروتسکیو  انگلس، لنینکند. برخالف این، چنین اهمیتی است رقیق می

آمد آن، تحلیل کنند که پیای و جنگ موضعی ارائه میتر از جنگ جبههپیچیده

ی اجتماعی است. برخالف ی نظامی در راستای تدوین نظریهتری از نظریهبنیادی

ای و از جنگ جبهه گرامشیانی بین روسیه و غرب که در مرکز تحلیل تمایز مک

کنند که استراتژی استدالل می تروتسکیو  انگلس، لنینجنگ موضعی قرار دارد، 

ای و جنگ موضعی ی معین بین جنگ جبههتواند طی زمان و حتی در یک مبارزهمی

ای تر از جنگ جبههدیالکتیکی ها درکی کامالً نوسان کند. در نتیجه، تحلیل نظامی آن

 کند.ارائه می گرامشیو جنگ موضعی 

 منبع اصلی:
Daniel Egan, Rethinking War of Maneuver/War of Position: 

Gramsci and the Military Metaphor, Critical Sociology 2014, Vol. 

40(4) 521 –538. 

ی است. او تز دکترای خود را درباره شناسی در ماساچوست* دانیل اِگان استاد جامعه

های مسلط اجتماعی قدرت خود را در سطوح متعدد تشکیالتی، شهری، ملی و گونه گروهچه»

های اجتماعی فرودست این نهادها را به چالش گونه گروهدهند، و چهجهانی سازمان می

ست. او با مجالتی به رشته تحریر درآورده ا 1998در سال « دهندرا تغییر میگرفته و آن

 …،مروری بر اقتصاد سیاسی رادیکال، شناسی رادیکالجامعه، علم و جامعهرادیکال نظیر 

 آورده در تحریر یرشته به گرامشی یدرباره ازجمله را متعددی مقاالت و کندمی همکاری

طور پردازد و بهای و جنگ موضعی مینگ جبههج تبارشناسی به حاضر پژوهش در او. است

 را –پردازان کالسیک مارکسیستی ـ انگلس، لنین و تروتسکی شرده آرای سه تن از نظریهف

 دو این کاربست ینحوه یمقایسه به چنینهم نوشتار این در او. دهدمی قرار واکاوی مورد

های دیدگاه و به برخی از کاستی پردازد،می گرامشی با مارکسیسم هایکالسیک نزد اصطالح

کند. داوری دانیل اگان اگرچه در باب خوانش گرامشی از تروتسکی و می گرامشی اشاره

ی مدنی از سوی او عناصری بندی دولت و جامعهها در صورتای نارساییچنین پارههم
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ی استراتژی در شرایط غرب چندان ی دیدگاه گرامشی در بارهدرستی دربردارد، اما درباره

 ت. مترجمبرانگیز اسصائب نیست و بسیار چالش
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برد. ی رنسانس نسب میگرایی دورهتردید به انسان، بیمارکسگرایی تبار انسان

ی رنسانس، خط مستقیمی اش در مورد انسان دورهدر کتاب شایان توجه آگنس هلر

 دیدروو  گوتهی رواقی اپیکوریسم شروع شده، از طریق دهد که از فلسفهنشان می را

ی فلسفه و های بزرگ در گسترهیابد، و چهره( ادامه میچرنیشفسکی)و در روسیه 

گیرد. دو عنصر بنیادی این پیوستار در سنت مارکسیستی را دربر می( 1)سیاست

 معنوی عبارتند از:

 ی کلیتی مشخص.مثابهآگاهی انسانی به -1

 آفریند.ی جدیدی که انسان خودْ خویشتن را میایده -2

 کنیم.طور فشرده بررسی میها را بهآمد آناین دو مبحث و پی

بینی مارکسیستی است، که در بنای جهانگرایی، افق اخالقی و سنگانسان

است. به میزانی که  ترین جایگاه برخوردارهای این نحله از واالسلسله مراتب ارزش

ها در فراسوی ویژگی نژادی، قومی، ملی ی مردمان و ملتگرایی در خدمت همهانسان

ی سان نیز بیان سیاسی قاطع خود را در ایدهو فرهنگی قرار دارد، به همان

ی پرولتاریای همه»سازد. این امر تصادفی نیست که شعار گر میانترناسیونالیسم جلوه

عنوان فرمولی است که جوهر مارکسیسم را به 1848از سال « یدکشورها متحد شو

ی پرولتاریا یعنی کند: باالترین هدف مبارزهعمل اجتماعی با ایجاز کامل خالصه می

این  (2)جهانی.-عنوان یک هستی تاریخیتواند تحقق یابد مگر بهکمونیسم، نمی

ی عنوان لحظهاً بهی همبستگی جهانی کارگران، ضرورتآل بشردوستانهایده

کند. بر این بنیاد است که دیالکتیکی، حق تعیین سرنوشت مردمان را بیان می

بخش مردم ایرلند و ای فعال، با مبارزات رهاییهمبستگی خود را به گونه مارکس

هایی که کرد. او در عین حال، تمامی اقداملهستان برای آزادی ملی ابراز می

های دیگر یا رام کردن آنان قرار آویزی برای نابودی ملیتانترناسیونالیسم را دست

 (3)کرد.گیرانه برخورد مینهایت با وسواس و سختدهند، بیمی

دوستانه در تضاد با دیدگاه طبقاتی قرار ندارد؟ دیالکتیک رهایی ی انسانآیا ایده

کمونیستی او  هایدر یکی از اولین نوشته مارکسپرولتاریا و رهایی انسان از سوی 

ای تدوین شده است: پرولتاریا طبقه 1844در سال  ی حق هگلنقد فلسفهنام به
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تواند خود را رها سازد مگر این که به رهایی همگان در جامعه اقدام است که نمی

ی تواند چنین نقشی را ایفا کند، مگر آن که در خود و در تودهای نمیکند؛ هیچ طبقه

ای که در آن با جامعه همبسته پدید آورد. لحظه عطوف به رهاییمردم شور و شوق م

 (4)شود.های عمومی پذیرفته و شناخته ی خواستعنوان نمایندهشده و بهو یگانه 

گرایی یابیم، از سوی جزممی لوکاچ ی انقالبیدیالکتیکی را که ما در مرکز اندیشه

در سال  لوکاچ شود.ستی، مغشوش میی مارکسیپوزیتیویستی و ماتریالیسم عامیانه

یابد جهانی پرولتاریا دقیقاً بدین شکل تجلی می-رسالت تاریخی»نوشته است:  1919

 (5)«اش، با رهایی بشریت همراه است.که تحقق منافع طبقاتی

ی مبارزه طبقاتی بدین معناست که پرولتاریا موظف است از دوستانهماهیت انسان

کسانی که از سوی نظام حاکم نفی شده است، دفاع کند. جنبش  یمنافع انسانی کلیه

های تحت ستم، دهقانان فقیر و کارگری با فرا رفتن از منافع صنفی، باید آرمان ملت

زنان را آماج خود تلقی کند، همبستگی مؤثر خود را با تمام قربانیان استثمار و 

های جامعه را ش تمامی حوزهاگری و امتیازطلبی در عمل ابراز کند؛ و فعالیتستم

کند. این پرولتاریاست که ی عام تبدیل گیرد تا بدان حد که پرولتاریا را به طبقهدربر 

ی انقالبی و متحد تمامی نیروهای اجتماعی که برای تحوالت تواند به نمایندهمی

قعی، ی واکنند، تبدیل شود. در این معناست که او وجدان طبقهرادیکال تالش می

دوستانه )اما نسبی( نیز وجدان سوسیالیستی، وجدان انقالبی و ضرورتًا وجدان انسان

رود. از نظر تئوری ساختارگرایان ضد اومانیسم، بین علم مارکس و شمار میبه

دوستانه هیچ گونه پیوندی وجود ندارد: گسست معرفت ایدئولوژی بورژوازی انسان

 شناسانه.

گی و تهی بودن این استدالل، کافی است که به واکاوی هودبرای پی بردن به بی

ماتریالیسم قرن هیجدهم )بورژوازی( و سوسیالیسم )تخیلی( آغازین قرن نوزدهم 

 بپردازیم.

زمان نفی، تداوم و فراتر رفتن از دیالکتیک ماتریالیستی و سوسیالیسم مارکس هم

هاست. همین آناست: در یک کالم، نفی  فوریهو یا  هلوتیوسهای برداشت

کنیم. دوستی کالسیک مشاهده میاومانیسم و دیالکتیک را در رابطه با انسان
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ی بالنده بود هنگامی عنوان طبقهدوستی مارکسیسم، وارث واقعی بورژوازی بهانسان

تأکید  ارنست بلوخکرد. چنان که های عمومی رهایی بشری را مطرح میکه خواست

جهت تحقق آن  در استوار هایگام که –برابری، همبستگی کند: چارچوب آزادی، می

ی دوستانههای انسانایده (6).رودمی فراتر بورژوازی افق از –باعث غرور انسان است 

داری، فراموش، کم های بزرگ بورژوایی در حقیقت طی تکامل جامعه سرمایهانقالب

این نظام را در تمامی اشکال  ها نابودی انقالبیارزش و انکار شده است، و تحقق آن

با تأکید بر پیوند عمیق  فرانس یاکوبوفسکیگیرد. ستم سیاسی اجتماعی دربر می

آلیسم دوستی رنسانس، عصر روشنگری و ایدهبین سوسیالیسم مارکس، انسان

آوردهای بشردوستی مارکسیسم وارث دست»کالسیک آلمانی نوشته است: 

باید برای تحقق عملی این ست، و جنبش کارگری پیشروترین متفکران بورژوازی ا

 (7)«.ها بکوشد که تاکنون تنها در تئوری از آن دفاع شده استایده

را تشکیل  مارکسهای دوران جوانی دوستی نه تنها جوهر اصلی نوشتهانسان

 ای ساختگی در مقابل دوران بلوغ اوگونهشناسان آن را بهای مارکسدهد )که پارهمی

 مارکسشود. مشاهده می« سرمایه»تر در کتاب که با اهمیتی نه کمدهند( بلقرار می

روند تولید »داری همچون نظامی که در آن های انسانی است که به سرمایهنام ارزشبه

ی کند )انتقادی که در زمینهانتقاد می« بر انسان مسلط است و نه انسان بر روند تولید

داری نیز معتبر است(. استثمار هدفی های پساسرمایهبندیه با شکلمتفاوتی در رابط

 (8)ندارد.« عرق و خون به کاال»جز تبدیل 

طور دوستی انقالبی، بدون این که با مارکسیسم تضاد داشته باشد، بهچنین انسان

دوستی نه تنها اعتراضی انسان« سرمایه»ناپذیری با آن پیوند دارد. در کتاب جدایی

چنین از یک بُعد اساسی که همست، بلداریخالقی بر علیه بیدادگری سرمایها

پرستش کاالهای « پوشش عینی»گونه بشردوستی، معرفتی را نیز برخوردار است. این

زند و کشف حقیقت اجتماعی )انسانی( را که زیر مادی و رازآمیزی آن را کنار می

دهد چنین نشان میدوستی هم. این انسانسازدنقاب بازار پنهان شده است، ممکن می

ها، شکل ی معین اجتماعی بین انسانگونه در چارچوب روابط کاالیی، رابطهکه چه

 (9)گیرد.رابطه بین اشیا را به خود می
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های بزرگ فکری یکی از نوآوری« آفریندانسان خودْ خویشتن را می»ی ایده

( است که پیک در المیراندرالاز سوی ویژه ی رنساس )بهدوستی دورهانسان

 مارکسآن را به ارث برده است. از منظر  جامباتیستا ویکومارکسیسم با گذار از 

 –گرایی وجود دارد. او در مقابل، مفاهیم سیاسی دوستی و تاریخ همبین انسان

 کتاب در کند،می اعالم طبیعی را داریسرمایه قوانین ماهیت که بورژوایی اقتصادی

تاریخ انسانی از آن جهت تاریخی »گوید: میویکو  جناب است نوشته «سرمایه»

به بیان دیگر:  (10)«ایم و نه چیز دیگری راها آن را ساختهطبیعی است که ما انسان

سازند، اگرچه نه ها هستند که در شرایط مشخص، تاریخ خاص خود را میاین انسان

 (11)به دلخواه خود.

تاریخ انسان نبوده است، تاریخ بشر تاکنون چیزی جز پیش با وجود این،

تاریخی که زیر نفوذ طبقات مسلط، ممتاز و یا قوانین عینی اقتصادی قرار داشته پیشا

اند. ها پیش از آن که فاعل حوادث تاریخی باشند، تسلیم آن بودهاست. اکثریت انسان

 است سوسیالیستی انقالب با تنها –ت های انقالبی اسدر این باره تنها استثنا دوران

ترین مفهوم آن آغاز ترین و کاملسان آفرینش تاریخ خاص خود را در ثمربخشان که

 تاکنونی هایجنبش تمامی» شودمی تأکید –کند. در ابتدا چنان که در مانیفست می

 ریایی،پرولتا جنبش است، بوده هاآن منافع جهت در یا جامعه هایاقلیت توسط یا

جنبش  مارکسبرای  (12)«.ع اکثریت عظیممناف جهت در است عظیم اکثریت جنبش

گری )که اولین دهد؟ بر طبق ماتریالیسم متافیزیکی عصر روشنمستقل چه معنی می

از جمله وارثان آن بودند(  بابوف، برنار رنوی و بالنکیهای مدرن از قبیل کمونیست

توسط و جامعه تغییر شکل نخواهد یافت، مگر بهها محصول شرایط هستند انسان

کند. نیرویی مستبد تمام عیار بر نیروی خارجی که در سازوکار اجتماعی دخالت می

تزهایی »در  مارکس اما –ای انقالبی گذاری فاسدنشدنی، نخبهفراز اجتماع، قانون

کند و تأیید می مفهوم نوین و دیالکتیک انقالبی تغییر جامعه را« ی فویرباخدرباره

سازی، صرفًا دگرگون-سازی محیط و فعالیت انسانی، یا خودتقارن دگرگون»گوید: می

 (13)«.چون پراکسیس انقالبی دریافته و به نحو عقالنی فهمیده شودتواند هممی

ی پراکسیس انقالبی بنیاِد مفهوم تئوری مارکسیستی خودرهانی پرولتاریا از مقوله
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ت. هم زمانی بین تغییر شرایط و تغییر انسان بدین معنی است که طریق انقالب اس

در جریان مبارزه انقالبی بر علیه وضعیت موجود، پرولتاریا خود را تغییر داده، آگاهی 

ی شود. ایدهای نوین میدهد و قادر به ساختن جامعهاستوار بر همبستگی را ارتقا می

یق انقالب و خودآموزی پرولتاریا از طریق ی کارگر از طرنیرومند خودرهانی طبقه

را در  مارکسترین شیوه اندیشه ی خاص خود، آن چیزی است که به رادیکالتجربه

های رهاسازی بر های ناجی برتر )سزار و تریبون( و ایدئولوژیمقابل تمامی اسطوره

ت، جنبش رهایی واقعی تنها خودرهانی اس مارکسدهد. برای فراز سر مردم قرار می

گیرند. بار سرنوشت مشخص خود را به دست میکشان که برای اولینخودِ زحمت

گی مثابه ویژی دموکراسی بهی انقالب است که مسئلهبنابراین تنها در همان لحظه

 شود.واقعی انقالب پرولتری مطرح می

های داند که در آن نیل به ارزشای میی سوسیالیستی را جامعهجامعه مارکس

های آزاد بشریت نفی و تحقیر شده است، از طریق انسان« پیشاتاریخ»انسانی که در 

های آزاد( با وسایل تولید مشترک در چارچوب سازمان اجتماعی کار، )انجمن انسان

ترین و متضادترین معانی از شود. در عصر ما متفاوتطور آگاهانه متحقق میبه

شود، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که انسان و اصطالح سوسیالیسم ارائه می

آزادیش در مرکز تعاریف مارکس از سوسیالیسم قرار دارد. مسئله از نظر او عبارت 

کند. ای که پرستش کاال و از خود بیگانگی انسان را نفی میاست از سیستم اجتماعی

ن روشن و مشخص ها با محصول کارشادر این سیستم اجتماعی، مناسبات انسان

ریزی خواهد شد. از ای عقالنی برنامهیدکنندگان به گونهشود و تولید از سوی تولمی

طرف دیگر، بنا به دریافت مارکس، خودگردانی آحاد کارگران و کنترل 

سازد شان بر کل حیات اقتصادی و اجتماعی، پایه مادی سوسیالیسم را میدموکراتیک

جدید اجتماعی  ی پیدایش روابطو با الغای نابرابری، ستم و از خود بیگانگی، زمینه

شود. دموکراسی برای بین افراد، بین زن و مرد و بین انسان و طبیعت را فراهم می

که خودِ محتوای ست، بلاداری« روبنای»سیاسی و یا یک « شکل»تنها یک مارکس نه

بندی اجتماعی، ای که در این شکلگونهرود؛ بهشمار میواقعی سوسیالیسم نیز به
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طور دموکراتیک اهداف تولید، تقسیم یدکنندگان همبسته بهکارگران، یعنی تول

 کنند.ی وسایل تولید و توزیع کاال را تعیین میدوباره

پیرامون کمون  مارکس هاینوشته طبق –محتوای این دموکراسی سوسیالیستی 

گر و عبارت است از انهدام دولت بورژوایی، دستگاه بوروکراتیک و سرکوب -پاریس

گر آن و تبدیل آن با قدرت نوع جدیدی که تجلی مستقیم تبد و ستمنهادهای مس

کش و نماینده جریانات سیاسی مختلف است )در زمان کمون: خواست مردم زحمت

های سوسیالیستی مختلف وجود ها و گرایشها و پرودنیستها، بالنکیستژاکوبن

و  مارکسداران هایی که خود را از طرفداشتند(. امر متناقض این که جریان

دانند، تحت تسلط دو تزی هستند که وجه سوسیالیسم در جنبش کنونی کارگری می

سوسیالیسم »ها طرفداران دارند: بخشی از آن مارکسهای اشتراک کمی با ایده

ی نهایی زندگی کنندهعنوان تنظیماند که زیر سؤال بردن قوانین بازار را به«بازار

اند «سوسیالیسم بوروکراتیک»ی و بخش دیگر، طرفداران نظریهکنند. اقتصادی رد می

کنند، ریزی از طریق یک دستگاه بوروکراتیک مرکزی را پیشنهاد میکه برنامه

کند. تجدید را به مردم تحمیل می گیرد و آنجانبه تصمیم میدستگاهی که یک

نبش زنان ویژه جهای جدید اجتماعی، بهحیات سوسیالیسم با جذب جنبش

طور طرفداران محیط زیست و طرفداران صلح و غیره( الزاماً موجب غنای )همین

عنوان بُعد اساسی و دائمی در تحلیل شود. ادغام دیدگاه فمینیستی، بهمارکسیسم می

 آورده بیرون» از و خارجی مجزا، فصل یک عنوانبه نه و –و برنامه مارکسیسم 

رای آن که مارکسیسم بتواند ویژگی جهانی و ب کنندهتعیین است شرطی -«شده

که تمامی ای که نه تنها یک شکل، بلدست آورد، ویژگیبخش رادیکالش را بهرهایی

 کند.اشکال ستم اجتماعی را نفی می

ترین و برای این که مارکسیسم از فعلیت برخوردار شود، باید با پیشرفته

تا  مانهایمو از  فروید، تا ماکس وبراز  ترین تفکرات تئوری غیرمارکسیستیسازنده

های مختلف چنین با نتایج هر چند محدود ولی مفید رشتهترکیب شود، هم پیاژه

الهام  مارکسی خود علوم اجتماعی دانشگاهی تکامل یابد. در این رابطه باید از نمونه

فقط  ی وسیعی از کارهای فلسفی و علمی عصر خود نهگونه در گسترهگرفت که چه
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فرگوسن، سیمون، چنین از کسانی نظیر، که هم، بلریکاردوو  فویرباخو  هگلاز 

اشتین، فلورا ترتسین، جی. استیوارت، هاجسکین، مورگان، لورنس فنی

ترین خللی در وحدت و انسجام ها کمو غیره بهره گرفت، بدون این که آن فوریه

ارکسیسم مالک انحصاری علم است منطق تئوری او ایجاد کنند. ادعای این که تنها م

 یجذبه لطف به –و دیگر جریانات فکری و تحقیقی در چارچوب ایدئولوژی صرف 

 وجه هیچ دارند، قرار -«شناسانهمعرفت گسست» جادویی حتی و کنندهخیره

 آوردهای علمی معاصر ندارد.و برخورد انتقادی تئوریش با دست مارکس با اشتراکی

گرایی افتاد که مکرراً در ی التقاطن نیست که به دام وسوسهاما این به معنای آ

شود. بین متد مارکسیستی و پوزیتیویسم، مارکسیسم دانشگاهی مشاهده می

ی تحلیلی، شناسی اجتماعی، فلسفهگرایی، زیستکارکردباوری، ساختارگرایی، نوکانت

نابراین، این امر به های عامی و غیره هیچ گونه ترکیبی ممکن نیست. بماتریالیسم

آهنگ در چارچوب تئوری منسجم و های واقعی گوناگون و همگنجانیدن تئوری

ریزی شده است پایه مارکسی دیالکتیکی انقالبی بخشی که توسط شیوهوحدت

های های جزیی با درهم شکستن محدودیتیعنی نقد، جذب و فرارفتن از واقعیت

نما و رهیافت تاریخی و دیدگاه انقالبی، مربوط ها و با حرکت از دورساختاری آن

ی این روند وجود ندارد. گونه دستورالعمل یا مدل جامعی دربارهشود. در واقع هیچمی

های بسا پُرارزشی در این زمینه پیدا اما ما در تاریخ مارکسیسم قرن بیستم نمونه

کیشی آن، مدعای راسترغم به کائوتسکیکنیم. در حالی که ماتریالیسم تاریخی می

گرایی داروینیسم و در حقیقت ترکیبی از التقاط مفاهیم مارکسیستی، تکامل

ی موفق نمونه لوکاچ« تاریخ و آگاهی طبقاتی»رود، کتاب شمار میپوزیتیویسم به

غنای تحلیل مارکسیستی از واقعیت مشخص از طریق ارتباط آن با جامعه شناسی 

و  ویلهلم رایششود؛ و ( محسوب میماکس وبرو  لتونیس، زیمکالسیک آلمان )

طور سازنده و ی متمایز اما نه الزاماً متضاد هستند که بهی دو شیوهنماینده هارکوس

کنند کاوی بیان میای موضوعات اساسی رواندقیق مباحث مارکسیستی را با پاره

 های ناکام التقاطی(.)برخالف بسیاری کوشش
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ق مارکسیسم و پشت سر گذاشتن بحران کنونی آن، مستلزم سرانجام تکامل خال

ریزی مجدد بُعد آرمانی آن در آن واحد است. انتقاد تعمیق نفی دیالکتیکی و پایه

داری ارتجاعی و جوامع بوروکراتیک های کنونی سرمایهجانبه از شکلرحمانه و همهبی

ی دگرگونی انقالبی جهان روژهداری الزم است، اما کافی نیست. باور به پپساسرمایه

ای کاماًل متفاوت و ی بدیل با تصور آیندهمعاصر، مستلزم وجود مدلی از یک جامعه

واقعی برای بشریتی واقعاً آزاد است. سوسیالیسم علمی باید با الهام گرفتن از اصل 

( بار دیگر آرمانی شود، آرمانی که مبارزات، رؤیاها و ارنست بلوخامید )تئوری 

 یان هوساز « پیروزمندان تاریخ»کش و رزوهای هزاران انسان استثمار شده و ستمآ

و مجامع اشتراکی  1917-1919های تا شوروی و اروپای سال توماس مونتسر،و 

روند. در این گستره، شمار میهمگی تجلی آن به 1936-1937هایبارسلون در سال

های فکری مختلف آینده از ی نحلههای فکری مارکسیسم به روگشودن وسیع دروازه

خواهی اجتماعی گذشته تا رمانتیسم انتقادی تمدن صنعتی و از تولید اشتراکی آرمان

با  مارکسغایت ناگزیر. خواهانه آنارشیسم هنوز امری است بههای آزادیتا ایده فوریه

نده های آیبایستی چالش تحقق مسائل سوسیالیسم را به نسلعلم به این که می

های جدی تن سپرد. نسل ما گرایی، الزاما به محدودیتواگذار کرد، در باب آرمان

تواند همان محتوای نظری را حفظ کند. ما که با جوامع بورکراتیک دیگر نمی

ایم، رو بودهداری که مدعی تحقق سوسیالیسم و یا حتی کمونیسم روبهپساسرمایه

( مارکسقول های آزاد )بهی انسانای جامعهی مدل و بدیل برضرورتاً به ارائه

تواند گونه میگونه، اما بدون نوآوری چهنیازمندیم. مارکسیسم طرحی است میراث

ی ممکن تصور و فضای آزادی را ترین شیوهتواند به دقیقتکامل یابد؟ چه کسی می

ارگر، ستم ترسیم کند که تا به حال وجود نداشته است؛ فضایی که در آن استثمار ک

شدن انسان، دولت و سرمایه لغو شده باشد؟ بدون آن بر زن، از خودبیگانگی و کاالیی

ای درگیری واقعی، یا تاکتیک و استراتژی انقالبی و مشکالت مادی که حتی لحظه

زمان با روحیه انقالبی با تأسی به اصل گذار به سوسیالیسم را فراموش کنیم، باید هم

مثابه ی رؤیا و تخیل آزاد فراهم کرد. سوسیالیسم بهرورش آگاهانهامید بستری برای پ

ها، از ها و ممنوعیتواقعیت عینی وجود خارجی ندارد، بنابراین باید بدون محدودیت
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بحث حول شرایط امکان و ایجاد دموکراسی سوسیالیستی مبنی بر خودگردانی، 

استقبال کرد که در آن تر ی هر چه وسیعریزی دموکراتیک در گسترهبرنامه

طوری که رابطه بین مرد و زن را شوند، بههای مصرفی بر ارزش مبادله چیره میارزش

آورد، و بر روی کره زمین وجود میآهنگی بهبیگانه نسازد، بین انسان و طبیعت هم

های عینی که بر اثر کند. با حرکت از امکانمحیطی )اکولوژی( ایجاد توازن زیست

داری معاصر و زمانِ سرمایهوجود آمده است و بحران همضات تمدن صنعتی بهتناق

مثابه هدفی در آینده ، باید سوسیالیسم را به«سوسیالیسم واقعا موجود»اصطالح به

که بر سر دوباره بازسازی کرد. مسئله نه بر سر تولید تفکر انتزاعی و خودسرانه، بل

یفی با شرایط حاضر متفاوت است. آثار درک جامعه انسانی است که از حیث ک

شهری عصر او، شامل این بُعد مارکس مستقل از بحث و جدل با سوسیالیسم آرمان

 منتقدان جانب از وارههم که شودمی – پراکنده ایگونهبه حتی –آرمانی و انقالبی 

های است. یکی از ویژگی شده رد «گراییواقع» پوشش زیر هارفورمیست و آکادمیک

دموکراسی و پس از آن مارکسیسم استالینی قرن بیستم دقیقاً عبارت فقر سوسیال

بینانه است از بین بردن و تهی کردن این بُعد آرمانی به نفع مفهوم نازل و کوته

 توانیممی – لنیندگرگونی اجتماعی. امروزه به منظور تفسیر مجدد فرمول قدیمی 

 قالبی، عمل انقالبی وجود نخواهد داشت.خواهی اندون آرمانب که بگوییم

 

 هانوشتپی
 .118، صفحه 1978[ آگنس هلر، مرد رنسانس، لندن، انتشارات روتلج و کگان پل، 1]

 .33مارکس، ایدئولوژی آلمانی، انتشارات دیتس، برلن، صفحه  .2

 به نشست شورای 1866ژوئن 20ای به انگلس در تاریخ عنوان مثال او در نامهبه .3

کند از نمایندگان فرانسه )پاول الفارگ( که تحت نفوذ پرودون این انترناسیونال اول رجوع می

انتقاد کرد. « اندهای کهنه و قدیمیها و ملل پیش داوریی ملیتهمه»کردند که را تأیید می

ها انتظار کند: من اعتقاد دارم که الفارگ بدون این که خود بداند با نفی ملیتاو اضافه می

، 94-5، صفحه 1848-1914ی ملیها را زیر ملیت فرانسه دارد. مارکسیسم و مسئلهجذب آن

 انتشارات گ.هایتو ام لدیو سی ویل.
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، صفحه 1961، چاپ دیتس برلن، سال 1844ی حق هگل، سال مارکس، نقد فلسفه .4

388. 

 .91، صفحه 1967ال، س2، جلد 1919ج. لوکاچ، نقش اخالقیات در تولید کمونیستی،  .5

، 1978ارنست بلوخ، حقوق طبیعی و حیثیت انسانی، انتشارات پچو، پاریس، سال  .6

 .179صفحه 

-ای 1935یاکوبوفسکی، روبنای ایدئولوژی در مفهوم ماتریالیسم تاریخی، سال-اف .7

در لهستان زاده شد، از  1912. یاکوبوفسکی که در سال 60صفحه  1971ا پاریس -دی

 کاچ و تروتسکی بود.مریدان لو

 .342و  339، صفحات 1969مارکس، کاپیتال، جلد اول، گارنیو پاریس، سال  .8

و  91و  86، صفحات 23مارکس، کاپیتال، چاپ اول، انتشارات دیتس برلن، جلد  .9

793. 

 .393مارکس، کاپیتال، جلد اول، صفحه  .10

، 1948ل، پاریس، مارکس، هیجدهم برومرولویی بناپارت، انتشارات سوسیا .11

 .173صفحه

 .78، صفحه 1953مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، کوسنس، پاریس،  .12

، 1961ی فویرباخ، چاپ سوم، انتشارات دیتس برلن، سال مارکس، تزهایی درباره .13

 .6صفحه 
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 1948در فلسطین چشم به جهان گشود و سال  1943فیصل دراج سال  اشاره:

های دیگر از کشورش آواره شد. در دانشگاه دمشق فلسفه خواند و دکترای مثل خیلی

های ادبیات و اندیشه ها در زمینهه گرفت. او سالاز فرانس 1974اش را سال فلسفه

توان به اش نیز میهای منتشرشدههای بسیاری منتشر کرده است. از کتابمقاله

، «خوردگانخاطرات شکست»، «ی روابط سیاست و ادبیاتواقعیت و الگو: درباره»

اشاره « قهقرامدرنیسم رو به »و « ی رمان و رمان عربینظریه»، «رمان و تأویل تاریخ»

 کرد.

طه ی ضمن مقایسه« مدرنیسم رو به قهقرا»این منتقد فلسطینی در کتاب 

های و نوع برداشت و برخورد این دو با مدرنیسم و تالش آدونیسبا  حسین

های قرن را که از نیمه« النهضه»شان برای رسیدن به آن، جریان نوزایی عربی متفاوت

کند و قرن بیستم رو به قهقرا رفته است، بررسی میهای نوزدهم آغاز شده و از نیمه

دهد. دراج بر این باور است که نوزایی عربی را چرایی این سیر قهقرایی را توضیح می

ی ترین ویژگی دورهگذاری کرد، زیرا مهمای تاریخی نامتوان به عنوان دورهنمی

هرگز به شرایط پیش از  ای که آن را از سر گذرانده باشد،تاریخی این است که جامعه

با استمرار و  1967ویژه پس از شکست که کشورهای عربی، بهآن باز نگردد، در حالی

گرا از های تندرو اسالمسو، و پیدایش جریانهای دیکتاتوری از یکاستقرار حکومت

ی آن کتاب است و اند. این مقاله واپسین مقالهگردی خوفناک داشتهسوی دیگر، عقب

 ی بررسی او دانست.توان آن را خالصه و نتیجهشاید ب

  
  

ها ی تاریکیافروختن یک شمع، بهتر از نفرین به همه»گویند: برخی حکیمان می

ی نجابتی که در آن است به شکل دیگری نیز تدوین این سخن با همه«. است

 ها، سهیم شدن دری تاریکیداشت یک شمع و از یاد بردن همهگرامی: »شودمی

در جهان عرب چه بسا مسایلی هست که به «. کردن همان یک شمع استخاموش

اش ، البته با یک تفاوت بنیادی که پایهشودهای تنها احاله داده میاین تاریکی و شمع

 شمار باشند و خواه پرشمار.ها است، خواه کمبودن شمعآشکاربودن تاریکی و آشفته
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ت و مخالفان را با هم دربرگیرد، جامعه وارد وقتی ناتوانی قدر»گفت: می گرامشی

وقتی ناتوانی قدرت و مخالفان با هم »گفت: می لنینو ». شودبحران ارگانیک می

ها است وضعیتی که سال«. شودبرابر باشد، جامعه وارد فرآیندی از گسست و رکود می

گذشته است. اند چه گرامشی و لنین هر دو گفته، از آنشوددر جهان عرب دیده می

کند تنها ناتوانی نیست، بلکه چه قدرت و مخالفان را همسان میبه این ترتیب که آن

ها در تصورات و رفتارهای همانند است، انگار آن دو، دو روی متفاوت از اشتراک آن

 اند.یک سکه

تردیدشان، های بیهای عربی را، با تفاوتی نظامتوان همهگمان، نمیکه، بیبا این

شان به شکل عمومی، این ای خالصه کرد، اما درنگ در اوضاع و احواله نظام یگانهب

های تر این نظامکند که به الگویی نظری نزدیک شویم که با بیشامکان را فراهم می

شان. این هایی که چندان ربطی ندارد به ماهیتمستقر سازگاری دارد، البته با تفاوت

خواند، فرصت انتزاعی می-ن را الگوی منطقیزمانی آ پوالنتزاسالگو، که 

 کند:های زیر را فراهم میکشیدن گزارهپیش

گرایی را تشیکل ی اصلی افراط( در جهان عرب، قدرت سیاسی سرچشمه1

گرایی فرزند شرعی آن گرایی، و افراطدهد. قدرت سیاسی نخستین خاستگاه افراطمی

های درت سیاسی پدید آورده است که گونهگرایی اصلی الگوهایی را در قاست. افراط

 شوند.های متفاوت از آن گرفته میگرایی با شکلدیگر افراط

گرایی طول انجامیدن افراطگرایی مخالفان، از بهگرایی ثانوی، یا افراط( افراط2

گرایی ی آن است، البته با این تفاوت بنیادی که افراطآید و دنبالهقدرت پدید می

ترین هماهنگی و راند که دارای بیشگرایی نخستین را به باالترین حد میراطثانوی، اف

کند گرایی نخستین را بازتولید میای که انگار افراطترین خشونت است، به گونهبیش

 افزاید.ای نیز به آن میگرایی تازهو افراط

و آن  یدهگرایی که به شکل متناوب جامعه را به بند کش( این دو شکل از افراط3

راندن آن به سوی ای همزمان در ویرانی جامعه و پیشاند، به گونهرا مصادره کرده

 کنند.نابوی مشارکت می
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اندازی برای وجوی چشمهای تاریخی، جسترفتن فرصت( به دلیل از دست4

ای مثل دموکراسی، یافتهای جایگزین، با تکیه بر تعبیرهای آسان و رواججامعه

ی دیگری تکیه سابقههای بیو گشایش شدنی نیست؛ بلکه باید به شکلتکثرگرایی 

ی جامعه و جلوگیری از نابودی قدرت مرکزی را همزمان گیری دوبارهکرد که جان

ی کننده شرط استمرار جامعهتأمین کنند. زیرا قدرت مرکزی نیرومند و خودتجدید

به شکل نسبی، مدخلی برای  های متفاوت آن است. این مقدمات، البتهعربی در گونه

های منسوب به نوگرایی کنند که گاه میان قدرتای فراهم میگراییدرنگ در افراط

 های منسوب به اسالم.توزیع شده است، و گاه میان قدرت

ها پدیدار ی عرصهگرایی قدرت سیاسی مسلط در جهان عربی در همهافراط

های زندگی گیری عادتو شکل و در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش شودمی

کنیم نه بر قدرت ی سیاسی بر دولت قدرت درنگ میکند. در عرصهروزمره نفوذ می

های سیاسی را برای خود احتکار کرده و در گیریی تصمیمدولت، دولتی که همه

کند. تالشی قاطعانه برای کنارزدن جامعه آن را به مرزهای سکوت و فسخ پرتاب می

گذارد، ناگزیر دوباره آن را از نو لت که جامعه را از شأن سیاسی کنار میاما همین دو

آفریند تا دشمن فراگیری را در آن ببیند که سزاوار محاصره است و باید تحت می

ی بخش وسیلهقمع کلیت جامعه بهوکنترل و مراقبت قرار گیرد. این نکته، قلع

دهد. انگار قدرت را توضیح می هایاقتدارگرای آن است و رشد و گسترش دستگاه

اند. وضعیت های آن ساده و خالصه شدههای قدرت و ادارهکلیت جامعه به سازمان

موبی »دریانورد در رمان « اهب»قدرت، با فاشیسم پنهانی که در آن است، تفاوتی با 

که سرانجام دید، تا اینکرد شر مطلق میندارد. اهب نهنگی را که تعقیب می« دیک

 پریش و کشتی را با هم واژگون کرد، اهب شکست خورد.ی نهنگ دریانورد روانوقت

وقتی دولت قدرت همه چیز را در درون خود قرار داده باشد و چیزی را برای 

بیرون، یعنی برای جامعه، وانگذاشته باشد، هر کار بنیادینی که به آن اقدام کند گاه 

های گوناگون در غیاب . روزنامهخوردتاحدودی و گاه کامال انگ فرمالیته می

های گوناگون به یک شوند، و حزبای واحد تبدیل میوگوی اجتماعی به روزنامهگفت

ای که های فرمالیتههای سندیکایی نیز به سازمانحزب که چند چهره دارد؛ سازمان
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 کنند، و نه چیزی از نیازهای جامعه را. درتنها نیازهای دولت قدرت را برآورده می

چنین اسلوبی احزاب سیاسی و سندیکاها، همانند سازوکار انتخابات، بیانگر نیازهای 

دهند، که نیازهای واقعی جامعه را به جامعه نیستند، بلکه به قدرت مرکزی ارجاع می

 کنند.های خیالی تعبیر میحرف

کشد که هایی را پیش میدولت قدرت، که با قدرت دولت متفاوت است، گزاره

ی اساسی ملموس خالصه کرد: دولت، جامعه، آنها را در چهار نقطه نتوامی

 شهروندی، خاموشی سیاست.

گرایی قدرت به نفی دولت و نابودی مفهوم آن ی نخست، دولت: افراطنقطه

هایش ها و سنتها و عرفانجامد. به لحاظ نظری، دولت، با ثبات و فراگیری بنیانمی

رسند های گوناگونی که به قدرت میو احزاب و گروهکه بر افراد  شودشناخته می

کند. برخالف دولت قدرت که قدرت را باالتر از دولت، افراد را باالتر از فرمانروایی می

چنینی جایی ایندهد. در عملیات جابهها قرار میها را باالتر از دستگاهها، و گروهبنیان

ی جامعه، که های قدیمی ادارهکلکند و جایگاهش را برای شنشینی میدولت عقب

ی کند. اگر به لحاظ نظری دولت بیانگر ارادههای تازه ندارند، خالی میربطی با دوران

بلعد، به دولت قدرت کلیت اجتماعی به معنای نسبی باشد، وقتی قدرت آن را می

ا بر ای است که بنتکه شدهی اجتماعی تکهو حاال دیگر بیانگر اراده شودتبدیل می

تکه شده و کنار گذاشته شده است. تری دارد، تکهی گستردهی دیگری که دامنهاراده

آیند، و دولت قدرت نیز در سرآغازهای گسست اجتماعی از این جایگزینی بیرون می

افروزی داخلی را، یا به زبان چنین شرایطی است که به زبان اتو کشیده، تخم آتش

 پاشد.امعه میدیگر، تخم جنگ داخلی را در ج

انجامد. دولت که نشینی دولت به خاموشی جامعه میی دوم، جامعه: عقبنقطه

تواند جامعه را متحد کند که افراد از او مفهوم مدرنی است، تنها به این دلیل می

جا که دولت فرمانبردار افراد باشد. این فرمانبرداری از آنکنند، نه اینفرمانبرداری می

بخشد. ی برابری حقوق و برابری وظایف را عینیت میکه دولت اندیشه افتداتفاق می

دهد، کند و به آن عینیت میگرایی خلق میاما وقتی دولت قدرت که افراط

کند یعنی بعضی از افراد را باالتر از دولت، و خاستگاه و هایش را شخصی میرابطه

کند. روشن است د و نابود میزندهد، معیارهای دولت را کنار میمرجع دولت قرار می
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ای از دولتی های اجتماعی گستردهیابد که گروهکه چنین کاری تنها وقتی سازمان می

که دیگر دولت نیست بیرون گذاشته شوند، یعنی نابرابری اجتماعی به عنوان قانونی 

االجرا برقرار شود. دولت قدرت در چنین حد و مرزهایی دو نقش بر عهده الزم

های مسلط، و از سوی دیگر قدرتی است : از سویی قدرتی است به نفع گروهگیردمی

سازی دولت به سازی و خالصهی این سادهعلیه آنچه از جامعه باقی مانده است. نتیجه

قدرت، مهاجرت اجتماعی با وجوه گوناگون است، که افراد جامعه را، یعنی کسانی را 

ها و وجوی خاستگاهدارد در جستوامی ها را زیر ستم له کرده است،که دولت آن

های ای برای تعلق باشند و در شرایط فقیرسازی جامعه، به خاستگاههای تازهمرجع

های تازه به لحاظ منطقی آورند. تعلقای روی میای و اقلیمی و عشیرهدینی و طایفه

ی ا در لحظهگرها را تولید کرده است برابرند. قدرت افراطو تاریخی با قدرتی که آن

ی بعدی جامعه را گذارد، تا در لحظهکند و قدرت را باقی مینخست دولت را نابود می

ای، که دیگر ی جامعهاز هم جدا و رعیت و طایفه خلق کند. زیرا رعیت در رابطه

ای، که دیگر ی جامعهها نیز در رابطهآید، و طایفهجامعه نیست، با قدرت به وجود می

شوند. به همان اندازه که قدرتی که دولت را ا خود آن جامعه تولید میجامعه نیست، ب

گرایی ای نیز که افراطبرد، جامعهنابود کرده است به دورانی غیرمدرن نسب می

برد. ها تقسیم کرده است به دورانی مدرن نسب نمیاقتدارگرا آن را به رعیت و طایفه

را درون خود قرار داده است، دگرگونی  ی امور جامعهبه همین ترتیب، قدرتی که همه

های مدرن عقب رساند. جامعه و دولت را از دورانباری را به انجام میتاریخی فاجعه

 گرداند.های قدیم بازمیکشد و به دورانمی

ی سوم: شهروندی: شهروندی به معنای تعلق انسان به خاستگاه گسترده و نقطه

های تنگ و محدود را شکل ری کیفی از خاستگاهای است به نام وطن، که گذپیشرفته

های تنگ و محدود اقلیمی باشند یا مذهبی یا قومی و دهد. خواه این خاستگاهمی

 شودنژادی. اما این گذر، تنها در آن فضای اجتماعی دموکراتیک و عقالنی محقق می

دولت اش را تأمین کند، جایی که که شکوفایی شخصیت انسانی و کرامت و آزادی

دولت همگان است، جایی که همگان از حقوق و وظایف برابر برخوردارند. به این معنا 

شهروندی، یعنی تعلق به وطن و وفاداری به مصلحت ملی، بیانگر ارتقای اخالقی و 
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سابقه، و گذر از تعصبات محدود گذشته است. بنابراین، وطن از فرهنگی و ارزشی بی

بخشی که یک شخصیت« دین مؤمن وطن اوست»وید گای که مینظرانهعبارت تنگ

که شهروند با شهروندان دیگر در  شودای میدینی است، تبدیل به جایگاه گسترده

کند. این ی بهتر مشارکت میوجوی مشترک برای زندگی و آیندهآزادی، و جست

ا که معنای مسئولیت فردی و اجتماعی ر شودبخشی از انسان آزادی آغاز میشخصیت

، «برای سلطان و عزت سلطان»گوید آموخته است. همچنین از عبارت قدیمی که می

بخشی قائم بر باال انگار مرگ در راه سلطان مرگ در راه وطن است، که یک شخصیت

ی آن رسیم به جایی که عزت وطن به دلیل خاستگاه بلندمرتبهو پایین است، می

 و کرامت شهروند است.ی عزت است، به این دلیل که عزت وطن آینه

دولت با تکیه بر روابط میان آزادی و برابری و تعلق مسئوالنه، به تحقق شهروندی 

کردن شرایط آن ملغی گرایش دارد؛ برخالف دولت قدرت که شهروندی را با ملغی

گذارد. روابطی که یا به رعیت کند، اما روابط میان سیطره و تسلیم را باقی میمی

خورند، کم وند، یا به محکومان و یا به محرومان، کسانی که کم میشارجاع داده می

گویند. در این فرایند جایگزینی است که محرومیت از نوشند و بسیار کم سخن میمی

و اجزای  شودپاره میگیرد، کل به اجزا تکهشرایط شهروندی جای شهروندی را می

ی عربی در سطوح که جامعهشده به اجزای بعدی. در این حد و مرزها پارهتکه

و تعلق اقلیمی جایگزین شهروندی، به  شودرود دین وطن میگوناگون به بیراهه می

بارتر ای که فهم انسان فقیر محرومیتش را از شهروندی با جایگزینی فالکتگونه

صفتی اضافه  طه حسینکند. همچنین در این حد و مرزهاست که به نام جبران می

نوآور لبنانی را  جبران صفتزی به آن ندارد: اندیشمند مصری، به نام که نیا شودمی

دانیم . میشودنویس سوری پیوست مینمایشنامه سعداهلل ونوسافزایند و به نام می

ای تا اندک زمانی پیش از این الزم نبودند. با این حال های منطقهبه اینکه این افزوده

تری هم هست، مثالً اینکه انسان به ی سلبیهاو در چارچوب فرسایش جامعه نمونه

گمان این موضوع بر کند. بیبرخورد می« ایادبیات نوبه»یا « ادبیات کردی»ی واژه

« تکثرگرایی»تکثرگرایی داللت ندارد، که اگر داشت درست بود، بلکه در اسلوبی که 

چه اکنون در آن پدیدار شده است این موضوع نشان بیماری است. به همین دلیل آن
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گردد، بلکه به های متفاوت در جهان عرب برپاست به تکثرگرایی برنمیبه نسبت

 گردد.گسیختگی اجتماعی برمیازهم

گوید، می هانا آرنتگونه که ی آخر، خاموشی سیاست: اگر سیاست، آننقطه

گرا که جامعه را به نخستین وجه مدرنیسم اجتماعی باشد، بنابراین قدرت افراط

کند که هیچ ای با آرامش مرگ ارزانی میگرداند، جامعهرعیت باز می وضعیت

سیاستی در آن نیست. سیاست به معنای مدرن تنها با حضور یا غیاب احزاب شناخته 

که چندصدایی  شودای شناخته میوگوی اجتماعی نوشونده، بلکه با گفتشودنمی

ی هایی دربارهتواند پرسشو می کنداجتماعی در آن، به تالش گروهی کیفی تغییر می

های درستی نیز نزدیک شود. این تکثر داللتش سالمت جامعه پیش بکشد و به پاسخ

گیرد و بیانگر ارتقا در سمت و سوهای را از احساس مسئولیت فردی و اجتماعی می

گوناگون است. بنابراین خاموشی سیاست تنها از سکوت و رعیت و استبداد پرده 

ورزی برهانی بر وجود انسان و اعالن فردیت آزاد ، بلکه تا وقتی سیاستداردبرنمی

 کند.شناسی نیز اشاره میاوست به فقر فرهنگی و ارزشی و زیبایی

یاید. این ی دولت قدرت نمود میگرایی قدرت در سطح سیاسی، در مقولهافراط

ه عبارت است از گرایی در سطح اقتصادی نیز پابرجا است و نام مشخصی دارد کافراط

داند یعنی قدرت سودمحور، که قدرت سیاسی را مدخلی برای رسیدن به ثروت می

ثروتمندسازیِ قدرت و فقیرسازیِ جامعه، یا فقیرسازی جامعه پس از فقیرسازی دولت 

های کشاندن آن. آمیختن قدرت و ثروت، سنتی موروثی است که ملتو به افالس

ی عثمانی با آن آشنا شدند، به این دلیل که هعرب به شکل آشکار در زمان سلط

ی عثمانی تثبیت شده که از چند دهه های عربی در دوران سلطهدوران بعضی از نظام

ی عثمانی جا که دوران سلطهکم به لحاظ شکلی پایان یافته است. از آنپیش دست

ی بر دوگانهی سرکوب و فقیرسازی باید پایان یافته اما پایان نیافته است، دوگانه

 شودگاه از علم اقتصاد گرفته نمیثروت و قدرت بنا شود. به همین سبب اقتصاد هیچ

، بلکه از حرص و طمع قدرت شودگاه از سیاست ملی اقتصادی زاییده نمیو هیچ

محمد حسنین های کتاب . شاید بازگشت به آخرین صفحهشودحاکم گرفته می

گوید، تصویر یکم سخن میوهای قرن بیستروازهی جهان عرب در دکه درباره هیکل
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های بیگانه ی عربی بدهد که در بانکرفتههای به غارتای از پولنومیدکننده

ی های متعلق به برخی از کشورهای عربی با بودجهای که پولاند. به گونهخوابیده

 کند.شان برابری میی بیست سالساالنه

، شودجدال ثروتمندسازی و فقیرسازی پدیدار می گرایی قدرت اقتصادی درافراط

« جهان چهارم»شان به «جهان سوم»ای از مردم را از های گستردهجدالی که گروه

های برد. گروهمی« جهان اول»به « جهان سوم»کند و افراد دیگری را از منتقل می

مرز اند، تا حد و هایی که به شکل غیرقانونی انباشتهاندکی از راه ثروت

داری برخوردار ی جهان سرمایههای سفیهانه از تولیدات پیشرفتهوپاشریخت

کنند و به شان را ترک می«جهان سوم» های استثمارشدهشوند، در حالی که تودهمی

روند. در این جهان معلوم با مجهول آمیخته است، ترس با می« جهان چهارم»

، که جهان عرب «جهان سوم»رسد ظر میبیچارگی و خشونت با ناکامی. بنابراین به ن

« قدرت سودمحور»جزئی از آن است، محکوم به ترس و گسست است. انگار نقش 

ی واسطهای باشد که بهی دورگهصادرات ثروت و واردات گرسنگی است. انگار عرصه

های برد و به لحاظ عملی به ثروتقدرتی که به لحاظ نظری به جهان سوم نسب می

 در برابر شکل به چهارم جهان و اول جهان – این از بیش چیزی نه –اش غیرقانونی

 .شوندمی یافت آن

کشد که به اخالق اقتصادی یا اخالق هایی را پیش میپرسش« قدرت سودمحور»

زنند. به دور از اخالق اقتصادی مولد که و اقتصاد یا اقتصاد و مسئولیت ملی تنه می

ها چیزهایی است که گیرد، و اینحات را در برمیسازی، و اصالریزی، ملیبرنامه

ودمحور چه قدیمش و مربوط به رؤیاهای ملی بزرگ در دوران گذشته است، قدرت س

گیرد، و از چه نوپدیدش از طرفی سیاست کسر عوارض و مالیات عثمانی را پی می

های ملی را. تعجبی هم در این نیست، تا زمانی که طرف دیگر سیاست اسراف ثروت

ثروت گشودگی به روی قدرت است و قدرت گشودگی به روی ثروت، انگار پول، 

شود، هایی که بر سر آنها توافق میتوجه به راهن و بیهای رسیدن به آتوجه به راهبی

های ها پروژهتر وقتای شده باشد. بنابراین خیلی عادی است که بیشبسندهمنبع خود

شان بزند و جایشان را کارهای طفیلی بگیرند که در غیاب تقریباً کامل مولد غیب

انی آنها اهمیت دهند، معیارهایی که به قدرت خرید مردم یا به سالمت جسمی و رو
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، آخرین رمان «شرف»رسند. شاید بازگشت به رمان خیلی زود به سودآوری می

به ما بدهد که « تاجران تازه به دوران رسیده»، تصویر هولناکی از اهلل ابراهیمصنع

که پوساندن افزایند، چنانها میبردن سالمت مردم را هم به غارت دارایی آنمیاناز

 کنند.کردن مردم پیوست میو توطئه علیه آن را هم به مسموماقتصاد ملی 

گوید: استفاده از می« ی مدنیکوششی در نقد جامعه»در کتابش  عزمی بشاره

ی روابط نیروی شان را در سایهاصطالح بورژوازی برای توصیف ثروتمندانی که ثروت

داری است به اهشان پیمانکاری و بنگترینهایی که مهممسلط یادشده و در بخش

طور مشخص در اند، به عنوان مثال، تنها بر سبیل استعاره درست است. بهدست آورده

که نزدیکی به حاکمان و رابطه با خویشاوندان حاکمان  شودها ثابت میاین پیمانکاری

ای جانبی در اقتصاد نیست. بورژوازی مطلوب با دیدگاهی به جهان شناخته پدیده

کند، نه مثل گرایی و عقالنیت و تولید و عناصر دیگر را با هم جمع میکه فرد شودمی

اندوزی با تحقیر کیفیت و اندوزی و هم بیرون از پولثروتمندان امروز که هم در پول

شمارند. برای همین در دارند و مقدس میگرایی تنها کمیت را گرامی میکیفیت

های تولید ملی را ایجاد نیست که پروژهاقتصاد امروز جایی برای بورژوازی عربی قدیم 

های فرهنگی مشارکت داشت، کرد و در ساختن احزاب سیاسی و سازمانو اجرا می

آموزی در دیروز و امروز. در گذشته آموختن زبان بیگانه پیش از چیزی نزدیک به زبان

گشت، در حالی که امروز به چیزهای هر چیز دیگری به روشنفکری و فرهنگ برمی

که لزوماً تماسی با سطح روشنفکری و فرهنگی داشته آنگردد، بییاد دیگری برمیز

 باشد.

گرایی گرایی تفاوتی با سطوح دیگر ندارد. افراطدر سطح فرهنگی نیز افراط

گرایی اقتصادی است، هر گرایی سیاسی و تاجی بر سر افراطی افراطفرهنگی نتیجه

. این بیان تازه چیزی جز انتزاع محض شودا میای ادهایش با بیان تازهچند مشخصه

نیست، یعنی یک ایدئولوژی تلفیقی که میان دو امر انتزاعی در نوسان است. آن دو 

گردد و ایمان توجیهی برای عبارتند از: علم و ایمان. علم به تکنولوژی وارداتی برمی

تکنولوژی نیز، در  های انتقادی است که خواهان تغییرند،ی اندیشهرویارویی با همه

شود نه به جامعه و پیشرفت اقتصاد ملی، های تلفیقی، به تجارت مربوط میایدئولوژی
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های دینی. نه به آموزه شودبه همان اندازه که ایمان به ایدئولوژی اقتدارگرا مربوط می

برای همین گشودگی در اقتصاد و بازار پذیرفته شده و جایز است، اما در عالم اجتهاد 

ها و ها ممنوع است. در حد و مرزهای انتزاعیاتی که میان کلمهو اندیشه

رسد. بنابراین اش میگرایی به باالترین اندازهگذارند افراطهایشان فاصله میمصداق

یابد. و نیز در کردن شرایط آن نمود میگرایی در دعوت به مطالعه و ملغیافراط

دیدگاه انتقادی. در انتشار آموزش و فراگیرشدن ها و کنار زدن افزایش تعداد دانشگاه

های آمریکایی، در های موروثی و شکوفایی سریالداشت سنتسوادی، در گرامیبی

داشت انقالب اطالعاتی و تبدیل رسانه به صنعت فرهنگ، در ستایش اصالت گرامی

انی و آسسازی که بهفرهنگی. شاید این انتزاعی-ی ملیکن کردن حافظهملی و ریشه

، همان چیزی شودمنتقل می« صلح مالیم با اسرائیل»داشتن اسالم به آرامی از بزرگ

ای به حال خود سابقهانگیزد که به شکل بیاست که در فرهنگ عربی موجی را برمی

های اسراییل است، ای که خالقیت انسانی پوششی برای جنایترها شده است. به گونه

های آمریکا است و گشودگی بر دیگری وارونه جنایتجهان فرهنگی فراموش کردن 

 دادن اسالم.جلوه

که آن را پایان نیز قرار آندهد بیگرایی که قدرت را سرآغاز قرار میاین افراط

گفتن گوید: سخنخواند: نخستین مالحظه میی اساسی را فرامیدهد، دو مالحظه

گرایی اسالمی ی افراطیی یا دربارهی خشونت بنیادگراگرایی و دربارهی افراطدرباره

خورند نباشد، از گرایی اصلی آب میهای آن که از افراطوجوی ریشهاگر در جست

گفتن انتزاعی از خشونت بنیادگرایی در معنا تهی خواهد بود. امروزه این شکل سخن

شناسی استعماری هایشان شرقمیان روشنفکران عرب رواج دارد، کسانی که در چهره

کنند. ی رسالت روشنفکری را با هم جمع میدیم، و موضوع ساختگی و ریاکارانهق

های عربی امروز به فوئرباخی نیاز ندارند که در جنگل زندگی کند، بلکه به سرزمین

ی میان غیاب قرص نان و نقش دین در روشنفکر روشنگری نیاز دارند که رابطه

که انگیز است اینهایی که شگفترفته را ببیند. از چیزدستتمنای امنیت از

های جدید به نام دفاع از عقالنیت و روشنگری، اسالم و تروریسم را با هم دانشگاهی

ی آن است و انگار دموکراسی جزء دانند. انگار ترور مساوی اسالم و پایهمرتبط می

ارگانیک تمدن اروپایی و میراث مسیحی است. واقعیت امر این است که 



 

 
 

سمیمدرن انیو پا ییگراافراط 219  

ترشان های تنگ و کوچکی که بیشزدن در سالنی جدید، که از دستهادانشگاهی

ی دینی را به آید، تا زمانی که پدیدهشان میدشمن عربیت و اسالم هستند خوش

ای معین اجتهاد که در اسبابی بیندیشند که در دورهآنخوانند، بیزبان دینی می

ای به وجود االهیات پیچیده ای دیگراسالمی رواداری را تولید کرده است و در دوره

 دهند.ی شیخ سلفی را شکل میآورده است، از نظر عینی تصویر وارونه

اش از نیروهای گرایی در اسباب اساسیگوید: تا وقتی افراطی دوم میمالحظه

، و تا وقتی شودهای سیاسی تولید می، بلکه از قدرتشودافراطی تولید نمی

گرایی اصلی گرایی از افراطهای بعدی افراطو گونه گرای اصلی قدرت استافراط

های های مستقر برای رویارویی با گرایشپیمانی سیاسی با قدرتشوند، همگرفته می

انجامد. این سخن تا وقتی درست است که بخواهیم بر گرا به ناکجاآباد میدینی افراط

وگیری از فروپاشی و دفاع از قدرت نیرومندی که توان محافظت از وحدت ملی و جل

ی تفکرات سیاسی ملی باید پراکندگی جامعه را دارد تأکید کنیم. بنابراین همه

های قدرت گوید باید همزمان از دستگاهی سختی را تأمین کنند که میمعادله

ها برای های اخیر فراخوانجاست که در سالها را اصالح کرد. از اینمحافظت و آن

هایش چندان معنای ایجابی دربر نداشته دنی و تکثیر سازمانی مبرانگیختن جامعه

ی مدنی به معنای نظری و تاریخی، وجود دولت نیرومند را شرط است، زیرا جامعه

 که هدف نابودی همزمان قدرت و جامعه باشد.داند، مگر اینخود می

های قدرت، این قدرت برخالف باور به ضرورت دفاع از یکپارچگی دستگاه

عنوان پایگاه مرکزی گرایی است و بهان سرچشمه و خاستگاه افراطهمچن

ماند. باقی می« شدهخشونت اسالمی»ی شرایط از سرگیری حرکات کنندهتأمین

کنند عربیت را با اسالم نقض کنند یا های خارجی که تالش میکه از سیاستآنبی

دستاورد اخیر را برای « شدهگرایی اسالمیافراط»هر دو را به نامی سوم، غافل باشد. 

تر به ارث تر و خشنهای همگونها به شکلرفتارهای اقتدارگرایانه و ارتقای آن

کند. بر تعلقش به قدرت ی سنت است و هم از آن گذر میگذارد. انگار هم نمایندهمی

 اش با آن.کند نه بر بیگانگیتأکید می
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گذارد عبارت است از ارث می به« شدهگرایی اسالمیافراط»نخستین چیزی که 

اش. به این ترتیب در برابر حزب سیاسی قدیم خاموشی سیاست به معنای اجتماعی

دارد. گرایی تاریخی هولناکی پرده میآورد و از واپسمفهوم جماعت دینی سر برمی

ها و توجه به دینی افراد جامعه بیحزب سیاسی که تاکنون وجود داشت، به همه

آمیخت و نیز وطن را با گرایی را با شهروندی به هم مینظر داشت، ملی هایشانمذهب

کار گروهی برای ارتقای وطن. حزب که قدرت آن را نابود کرده است، یا به شکلی 

کرد و وگو میآورد، گفتها روی میتهی از خود تبدیل کرده است، با کسانی که به آن

ی جا که حزب به همهگرفت. از آنره میشان از ابزارهای فرهنگی بهکردنبرای قانع

گرفت، ی ملی و حقوق شهروندی سرچشمه میآورد و این کار از اندیشهمردم روی می

نیاموخته، مسلمان و مسیحی، عرب و غیرعرب، آموخته و دانشمیان زن و مرد، دانش

کند میها را نفی ی اینگذاشت. اما مفهوم جماعت دینی همهها فرق نمیو نظایر این

ورزد، و نیز بر اولویت اکثریت بر اقلیت، اولویت مرد و بر اولویت دین بر وطن تأکید می

شدن بر شناخت، اولویت تکفیر بر بر زن، اولویت گذشته بر اکنون، اولویت اسالمی

 …وگو، اولویت متن بر واقعیت، اولویت فرم بر محتوا و اقناع، اولویت ترساندن بر گفت

 انحالل: که کنند نفی را حقیقت این کهآنبی شوندمی تکثیر نهایتبی تا هااولویت این

یاسی، که مفهومی مدرن است، به بازگشت مفهوم جماعت دینی س حزب مفهوم

گرداند که هیچ ربطی به شده باز میهای سپریانجامیده است، و جامعه را به دوران

گرایی، دموکراسی، می مانند ملیهای مدرنی که مفاهیهای مدرن ندارند. دوراندوران

 وطن، و شهروندی را به انسان ارزانی کردند.

مفهوم جماعت، که تصوری دینی است، حزب را، که تصوری سیاسی است، نفی 

کند. پارلمان های سیاسی مرتبط با آن را انکار میی مفهومکند و همراه با آن همهمی

ت نه از آن مردم؛ انتخابات بدعت است، که حکم از آنِ خداسضرورتی ندارد، برای این

ای ی ملی کلمه؛ جبههشودامور مسلمانان با مشورت در میان خودشان انجام می

ارتدادی است، زیرا خاستگاه و مرجع مسلمانان دین است نه وطن؛ سندیکاها بدعتی 

 ، بلکه ازشودها و تقسیمات اجتماعی شروع نمیشده از حرفهدیگرند، تصور اسالمی

. به این ترتیب کل موضوع شودکفر و ایمان، و تفاوت مسلمان و غیرمسلمان آغاز می

اند، نهایت استوار است. بنابراین جامعه همان مسلمانانسازی بیبر نوعی ساده
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شده، جماعت همان امرای جماعت، و امرا همان مسلمانان همان جماعت اسالمی

 امیری است که باالتر از او امیری نیست.

گونه که خاموشی سیاست را به ارث گذاشت، همراه با آن گرا، همانجماعت افراط

ای، خاموشی فرهنگ را هم به ارث گذاشت. مسأله روشن است و هیچ هیچ فاصلهو بی

، شودگونه باشد که متن دینی در ذات خود خوانده نمیآشفتگی در آن نیست: اگر این

وقت ، آنشودخواند خوانده میرا می اجتماعی که آن-بلکه در آگاهی فرهنگی

قمع میراث وشدگی و قلعداشتهای که در فضای تقدیر و محرومیت و نادان نگهآگاهی

ملی مدرن و فرهنگ مصرفی و بالغت تهی قرار داشته باشد، وقتی متن دینی را 

 ای که کلماتخواند، خواندنش خواندنی صوری خواهد بود، یعنی خواندن فرمالیتهمی

شناسد، شاید هم نسبت به هر دو نادان است. در شان را نمیشناسد اما محتوایرا می

چنین شرایطی عقل و نقد و مقایسه و امر ملموس و سببیت اجتماعی و اسلوب 

وغریب و معجزه و العاده و عجیببندند و چیزی جز امور خارقتاریخی رخت برمی

اند. در چنین حالتی عجیب نیست که ماسطوره و نیروی کلمات و ارواح باقی نمی

وگو کنند، علوم را اسالمی های غیرعقالنی هولناک راه بیفتند، با جن گفتکارناوال

ی کنند، و مدرنیته را از شعر نو و تئاتر گرفته تا رمان و فلسفه و تا برسد به همه

 های فکری عقالنی و دموکراتیک، کفر خالص بدانند.گرایش

فکر وجود ندارد مگر با وجود حزب سیاسی، یا با وجود زندگی گونه که روشنهمان

دهند، خاموشی حزب ی بیگانه با آن شکل نمیاجتماعی که احزاب سیاسی رابطه

زند که از پریشانی و تباهی خالی نیست. پس سیاسی روشنفکر را به زمین سستی می

گیرد با ا میکه جماعت جای حزب سیاسی را گرفت، شیخ نیز جای روشنفکر راز آن

ای که میان این دو برقرار است. روشنفکر روشنگر امیر نبود، تفاوت نقش و وظیفه

آورد ها روی میهایی که به آنکه به انسانرؤیای امارت هم نداشت، زیر او پیش از آن

حافظ ها نظر داشته باشد، به ارتقای وطن نظر دارد. به دلیل همین اختالف جایگاه

اندوهگین ما را ترک کرد، صدای  جمال حمدانزلت پناه برد، به کنج ع یاسین

 الیاس مرقسبه معماها پیوست،  عبداهلل ندیمخاموش شد، نام  طه حسینبزرگ 
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که مسلمان روشنگری بود کسی را  نصر حامد ابوزیدرا سکوت محاصره کرد، و 

 نیافت که از تبعیدش جلوگیری کند.

ی عرب که دین را گ، انسان سادهافزون بر خاموشی سیاست و خاموشی فرهن

پنداشت، و در این گمان و پندار حق گاهی میبرد و ایمان را تکیهگشایشی گمان می

داشت کرد که او را به تقلید ریاکارانه وامیای زندگی میهم داشت، در فضای اجتماعی

های دروازهکه بداند از آننه به نوآوری. به این ترتیب به سراغ مخالفان قدرت رفت، بی

چه این جماعت گردد. زیرا آنگر برمیتر آن به قدرت افراطگشادتر و هماهنگ

گوید، تازه چیزهای گویند همان چیزی است که دولت قدرت میشده میاسالمی

وگو و تکثرگرایی و نقد بیزارند، هر ها از گفتای هم به آن اضافه شد. هر دوی آنتازه

کنند، واقعیت امر این است که انسان تا هر دو را انکار می هاها برابری انساندوی آن

اش را خوب از هم تمییز تواند استبداد و نقیضتجربه را با هم نشناخته باشد، نمی

بیند، مگر هنگامی که مادر با گوید: فرزند مادرش را مادینه نمیمی برشتدهد. 

همه جا استبداد او را محاصره رسد انسان عرب، که در ای روبرو شود. به نظر مینرینه

ای طور مطلق رابطهبیند و بر این باور است که مادر بهکرده است، تنها مادرش را می

 با مادینگی ندارد.

ها به معنای تفاوت گویند: تفاوت مضمونهای فلسفی میبعضی مکتب

-کنند. برای همین ساختار سیاسیها را حمل میساختارهایی نیست که آن

هایشان، به ی دینی، برخالف تفاوت مضمونژیک اقتدارگرا و ساختار فروبستهایدئولو

برند. به همین دلیل، پیروزی بعضی نیروهای دینی الجزایری ای نسب میساختار یگانه

ی نود میالدی چیزی را تغییر نداد، زیرا ها در ابتدای دههدر انتخابات شهرداری

های قدرت را از سر گرفتند، البته با یک رویها و زیادهی تعدینیروهای دینی همه

داد، در داد به نام قدرت انجام میکه قدرت آنچه انجام میتفاوت چشمگیر، و آن این

های اسالمی از حالی که نیروهای دینی کارهای قدرت را به نام حق و شریعت و آموزه

، که انور سادات یرا درباره شعراویی توانیم گفتهسر گرفتند. در این چارچوب می

ی مشهور این است: به خدا اگر کار به امیرالمومنین نبود، یادآوری کنیم. آن گفته

ی کارهایی که گذاشتم که از او دربارهرا در جایگاهی می ساداتدست من بود 
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 شعراوی( از این فراتر، 71کند پرسش نشود. )کتاب توظیف الفساد، بدر عقل، ص می

آور نیست. که قرآن به آن فرمان داده است برای حاکم الزام اصرار داشت که شورایی

( این سخن، معنایی جز تأیید دیکتاتوری حاکم و رضا دادن به 72)همان کتاب، ص 

 استبدادش ندارد.

گیرد، ما را به آن ناتوانی تاریخی که قدرت و مخالفان و جامعه را با هم در بر می

دهد، اما گرایی را در محاصره قرار میکه افراطراند ای پیش میتأمل گروهی مسئوالنه

افتد که غالباً انجامد. این اتفاق در شرایطی تاریخی میبه نابودی جامعه و قدرت نمی

تواند از وحدت وطن و جامعه نگهداری کند. این قدرت تنها منبعی است که می

ند یا از ائتالف ای سخن بگویدارد از اجماع ملی میهنی تازهها را وامیوضعیت بعضی

گرایی را هم از درون جامعه و هم از های مخالف افراطای که عناصر و گروهملی تازه

گرایی اقتدارگرای عربی درون قدرت در برگیرد، البته اگر این کار ممکن باشد. افراط

، بیرون از تاریخ فوزی منصوری عربی را، به زبان سوهای گوناگون، جامعهودر سمت

گمان بیرون از تاریخ قرار گرایی استمرار داشته باشد، بیه است، یا اگر افراطقرار داد

 خواهد داد.

گرایی و کاربردها و اسلوب آن: این کلمه را ی کلمه افراطی آخر دربارهمالحظه

دانند، اروپایی، که خودشان را حقیقت و منبع حقیقت می-اسراییلی-منابع آمریکایی

از  شودرشدنش مشارکت داشتند. تصوری که باعث میتحمیل کردند و در فراگی

که ایدئولوژی اسلوب آن را به کار گیرند. در این اسلوب آنای استفاده کنند، بیکلمه

کنند و که با راستی و عینیت بیگانه است به هر که بخواهند صفت اعتدال ارزانی می

کوبیدن همن دیدگاه درچسبانند. در ایگرایی میبه هر که بخواهند نیز صفت افراط

المللی است، و فلسطینی ی ایاالت متحده ترجمان مشروعیت بینعراق به وسیله

. حتی دیدگاه ملی سوریه که در شودگرا خوانده میمنتسب به جهاد اسالمی افراط

گرایانه به شمار دفاع از صلح عادالنه و فراگیر، عقالنی و روشمند است دیدگاهی افراط

. فراتر از شودی اقدامات اسراییل صفت اعتدال داده میحالی که به همه آید، درمی

اش گرایانهشده روشنفکر عرب که از هویت ملی و ملیاین، در ایدئولوژی آمریکایی

آید، در حالی که روشنفکر عرب گرا به نظر میکند روشنفکر افراطدفاع می
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طین گردانده و سرگرم مسایل شده، که توجهش را از مسایل عراق و فلسآمریکایی

که او امریکایی االعتدال است، با علم به ایندیگری شده، روشنفکر معتدل و جمیل

 شدنش افراطی است.شده است و در آمریکایی

که نقد قدرت  شودگرایی به تخصص دانشگاهی احاله داده نمیدر پایان، نقد افراط

ی نخست به مصلحت ملی و در درجه دارد، بلکهو آنچه شبیه قدرت است را خوش می

 شورد.، که بر قدرت و مخالفان ساختگی یا واقعی آن میشودگرایی احاله داده میملی
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 یادداشت مترجم

یکی از مفاهیم بنیادی برای درک اقتصاد سیاسی ایران امروز « مالکیتسلب»

ی اقتصاد است. از همین رو، در مجموعه مقاالت سایت نقد اقتصاد سیاسی درباره

ارها این مفهوم مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. از نخستین مقاالتی که در ایران ب

در تبیین اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی نگاشته  1391آغاز فعالیت سایت در سال 

 اقتصاد شناخت برای مالکیتسلب فرایندهای بر تأکید شاهد اخیر شد تا مقاالت 

 .ایمبوده ایران امروز

داری متأخر، فرایندهای سطح جهانی و در بطن سرمایهموازات آن در به

ی مالی در نظام جهانی از زدایی و چیرگی سرمایهسازی، نولیبرالیسم، مقرراتجهانی

مالکیت را در و شکست الگوی دولت رفاه ـ کینزی، فرایندهای سلب 1970ی دهه

ین به های بعد، گذار شتابان چی جهانی نیز گسترش داد. تحوالت دههپهنه

توسعه، فروپاشی های تعدیل ساختاری در کشورهای درحالداری، اجرای برنامهسرمایه

داری اجراشده در درمانی گذار به سرمایههای شوکاردوگاه شوروی و برنامه

پی مالی و شکست درهای پیتر در این اردوگاه بودند، رسواییکشورهایی که پیش

، و سرانجام موج جدید استقرار 2008الی های قیمتی و بحران مدرپی حبابپی

های مبتنی های اقتدارگرا ـ پوپولیست در گوشه و کنار جهان، بر اهمیت روشدولت

 داری افزوده است.مالکیت در اقتصادهای معاصر سرمایهبر سلب

های ی اخیر شاهد انبوهی از مطالعات در زمینهاز همین رو در یکی دو دهه

های گیری جنبشموازات آن نیز شکلو انباشت اولیه و بهمالکیت مرتبط با سلب

 ایم.شدگان بودهمالکیتی حقوق سلباجتماعی برای اعاده

ی در پهنهداری متأخر عنوان یک ویژگی سرمایهمالکیت بهاگرچه وجود سلب

های مشابه نظیر جهانی واقعیتی انکارناشدنی است، اما در ایران، عالوه بر برخی ویژگی

های گسترده، و گسترش مهیب بخش سازیهای نولیبرالی اقتصادی، خصوصیرنامهب

ی حاکمیت در ایران پساانقالبی و وجود مجموعه نهادهای فرادولتی مالی، ساخت ویژه

مالکیت ای بوده که خود فرایندی مستمر از سلبکنندهـ فراقانونی، دیگر عوامل تعیین

 کرده است.ی اقتصاد ایران ایجاد را در پهنه
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ایم. نخستین در برابر این واقعیت اقتصادی شاهد دو دیدگاه ناقص در ایران بوده

ها و ها، تعرضمالکیتدیدگاه ناقص مشخصاً دیدگاهی است که با نگاه به انبوه سلب

ی اقتصاد، اساسًا نظم های بعد از انقالب در حیطههای اقتصادی قهرآمیز دولتکنش

کند. در این دیدگاه طور تلویحی انکار میاد ایران را آشکارا یا بهی اقتصدارانهسرمایه

رنگ تلقی ی اقتصاد در ایران نادیده گرفته یا بسیار کمدارانهوجود انباشت سرمایه

رنگ « مدد قهرتصاحب به»ها و مالکیتشود و در حقیقت در برابر موج عظیم سلبمی

 بازد.می

دهد مناسبات می صراحت نشاند امروز ایران بهاما نگاهی حتی مقدماتی به اقتصا

ای در اقتصاد ایران حاکم است و شدن نیروی کار به شکل گستردهدستمزی و کاالیی

های گذاریکند. حجم سرمایهای در آن ایفا میکنندهدارانه نقش تعیینانباشت سرمایه

ی دقیقی از ن نشانهی باالی آصنعتی، زیرساختی، معدنی و انرژی و نیز ارزش افزوده

موازات یعنی، به [1]دارانه در اقتصاد ایران است.ی انباشت سرمایهکنندهسهم تعیین

  مالکیتی که به اشکال متفاوت در اقتصاد ایران وجود داشته است،حجم باالی سلب

 صرف به نباید و داشته قدرتمندی حضور گذشته هایدهه در نیز دارانهسرمایه تولید

. گرفت نادیده را دارانهسرمایه انباشت و استثمار موج مالکیت،سلب یهدهمشا

بیند در حقیقت انتظار دارد تصاد ایران نمیاق در را دارانهسرمایه انباشت که دیدگاهی

داری تاریخی عینًا همان مدل انتزاعی طرح شده در بخشی اعظمی از جلد یکم سرمایه

ای از بازار آزاد و برابری حقوقی و مالکیت آمیزهسرمایه، و یا در روایت لیبرالی، 

 روایت جرمی بنتام باشد.به

آرایی کرده است، البته در مقابل این دیدگاه نیز طرفداران دومین دیدگاه صف

 انباشت و تصاحب هرگونه که آمیز نوعی بنیادگرایی ایدئولوژیک و ارتدکسی تعصب

 تلقی «اصول از خروج» گیرد،می نادیده اساس از را ایران اقتصاد در دارانهغیرسرمایه

دارانه ایهسرم استثمار منظر از تنها را اقتصادی هایتناقض یهمه کوشدمی و کندمی

 تبیین کند.

بینند و تأمل آن است که هر دو دیدگاه از مشکل مشترکی آسیب میی قابلنکته

دیدگاه نخست در  آن جایگزین کردن مدل انتزاعی به جای واقعیت انضمامی است.

https://pecritique.com/2018/10/20/%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ftn1


 

 

 صداقت زیپرو ی/ ترجمه نیب لیدان 228

گذارد و درعمل نوعی برابر تفاوت واقعیت تاریخی و مدل انتزاعی مدل را کنار می

های کند. دیدگاه دوم نیز وقتی عناصر اضافی و پیچیدگیآشفتگی نظری پیشه می

دهد چشم بر واقعیت ببندد تا زیر بار هرگونه بیند ترجیح میواقعیت انضمامی را می

 اش که گویی از خلوصی ناب و قدسی برخوردار است نرود.تعدیلی در مدل نظری

های مبتنی بر مدد روشطبعاً موضوع سلب مالکیت و تصاحب یا انباشت به

ی اقتصاد مالکیت تبعاتی روی بحث در پهنه مالکیت در صورت حضور گستردهسلب

به  های تغییر دارد.دهی سوژهها و شناسایی و سازماندستورکار سیاسی، عاملیت

موازات استثمار، عاملیت انقالبی عالوه نحوی که در شرایط سلب مالکیت در اقتصاد، به

ی از تمامی ی کارگر در محل کار و بازار کار طیف گستردهبر طبقه

گیرد. این موضوع را تری در جامعه دربر میهایی وسیعشدگان را در پهنهمالکیتسلب

 ک آزمود.باید مجزا به بحث گذارد و در پراتی

ی مفاهیم انباشت اولیه و انباشت های نظری دربارهی حاضر با مرور دیدگاهمقاله

مالکیت، با روشن کردن برخی مفاهیم کلیدی مربوط به مبحث مدد سلببه

تری از مبانی کند درک روشنبندی آن به خوانندگان کمک میمالکیت و طبقهسلب

 کردنآگاه هدف با حاضر یمقاله یترجمه. کنند پیدا  مالکیتنظری فرایندهای سلب

ش کوش و مالکیتسلب مددبه انباشت به مربوط نظری مباحث انبوه از خوانندگان

 برای تدقیق این مفهوم صورت پذیرفته است.

 
 

 چکیده

داری تاریخی ی گذشته، مفهوم انباشت اولیه از نو در مطالعات سرمایهطی دو دهه

های معاصر بدون مالکیتی سلبها درباره، اکثر پژوهشظاهر شده است. با این حال

ای هم به شیوهاند، آنشان کردهدارانه مرتبطدقت نظری کافی به خود انباشت سرمایه

ریزد. هدف از نگارش مالکیت و انباشت را درعمل در یکدیگر فرومیکه مفاهیم سلب

برای درک بهتر کشیدن برخی تمایزهای نظری این مقاله عبارت است از پیش

های معاصر و انواع و اَشکال و سازوکارهای مرتبط و مؤثر یا حتی مالکیتسلب

ی کالسیک و دارانه. بدین منظور، مفهوم انباشت اولیهنامؤثرشان بر انباشت سرمایه
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مالکیت بازتوزیعی کنم. سپس مفهوم سلبطبق ادعا استمرار آن تا امروز را بررسی می

ای برای گسترش سرمایه که، برخالف انباشت اولیه، هیچ زمینه کنمرا پیشنهاد می

شود که من تحت هایی از طریق فرایندهایی خلق میکند. چنین زمینهخلق نمی

مالکیت گذارم و آن را به سلبشان مییابنده به بحثمالکیت گسترشعنوان سلب

 کنم.می گستر تقسیممالکیت کاالییگستر و سلبسرمایه

های مارکسیستی و ی گذشته، مفهوم انباشت اولیه از نو در پژوهشدهه طی دو

ی سیاسی پدیدار شده است. در بستر نولیبرالیسم، این پیدایش دوباره تأکیدی اندیشه

تری یافته است. بر آن است که بازتوزیع مازادها نسبت به انباشت مازادها اهمیت بیش

آوردهای اصلی دست»کرده که ( متنفذانه بحث 43پ: 2006دیوید هاروی )

بنابراین، به همراه استثمار کار «. کنندهتر بازتوزیعی بوده تا خلقنولیبرالیسم بیش

داری مالکیت از وسایل معاش دیگران نقش مهمی در بررسی سرمایهدیگران، سلب

ی تبلورهای ها دربارهتاریخی به دست آورده است. مسأله آن است که اکثر پژوهش

هم اند، آنشان ساختهدارانه مرتبطشابهِ انباشت اولیه به خود انباشت سرمایهمعاصر م

 غلطند.مالکیت و انباشت را درعمل در یکدیگر فرومیبه روشی که مفاهیم سلب

دهد عبارت است از مدعای هارت و نگری ای که این اغتشاش را به بار مینمونه

ای خارج دارانه به شکل فزایندهسرمایه امروزه انباشت»( مبنی بر این که 137: 2009)

تصاحب [تأکید افزوده شده است] به شکل  استثماراز فرایند تولید است، چنان که 
مدد این اغتشاش در مفهوم انباشت به« آید.[تأکید در متن اصلی] درمی مشاعات

مالکیت هاروی نیز برقرار است، احتماالً مشهورترین مفهومی که سلب

مدد کند. در نزد هاروی، انباشت بههای معاصر را برجسته میمالکیتسلب

( 153: 2003« )نسبت به بازتولید گسترده شکل غالب انباشت شده»مالکیت سلب

کند که این مفهوم را معرفی یابد که وی تصدیق میاست، ابهامی که وقتی تعمیق می

(. 162آ: 2006« )شودتواند بدون تولید انجام تا تأکید کند تصاحب گاهی می»کرده 

های جاری عبارت از این مالکیتی سلبدر مجموع، مشکل اکثر مباحث معاصر درباره

 دارانه( هستند.نفسه انباشت )سرمایهشوند که گویی فیاست که به چشمی دیده می
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ی برخی تمایزهای های نظری، هدف این مقاله ارائهی این ناکارآمدیبا مالحظه

های معاصر و انواع و اَشکال و سازوکارهای مالکیتهتر سلبمفهومی برای درک ب

دارانه است. در بخش بعدی مرتبط و مؤثر یا حتی نامؤثرشان با خود انباشت سرمایه

گذارم و بر نقش آن در استقرار ی کالسیک را به بحث میمفهوم انباشت اولیه

ی مباحث معاصر درباره کنم. سپس بهدارانه تأکید میبنیادهایی برای انباشت سرمایه

توان با انباشت کنم که آن را نمیپردازم و استدالل میادعای استمرار انباشت اولیه می

مالکیت بازتوزیعی را به بحث )کالسیک( یکی گرفت. در ادامه، مفهوم سلب اولیه

ای برای گسترش سرمایه اصطالح انباشت اولیه، هیچ زمینهگذارم که، برخالف بهمی

دهنده مورد بحث مالکیت گسترشها را تحت عنوان سلبکند. این زمینهنمیخلق 

 گیری است.دهم که موضوع بخش پیش از نتیجهقرار می

 ی کالسیکانباشت اولیه

کند که ناشی ای ترسیم میگونهدارانه آن را بهمفهوم مارکسیستی انباشت سرمایه

ن ابزار تولید و آنانی است که هیچ ی اجتماعی مبتنی بر جدایی میان مالکااز رابطه

ندارند مگر نیروی کارشان. صاحبان نیروی کار رسماً از تمامی پیوندهای بندگی آزاد و 

شوند که آنان را ناگزیر از فروش نیروی کارشان به مالکان از ابزار تولید آزاد )جدا( می

دی را به نحوی دار فرایند تولیکنند، سرمایهکند. وقتی چنین میابزار تولید می

شود، مازادی بر ارزش دهد که کاری که عمالً توسط کارگر انجام میسازمان می

دارانه به معنای یک فرایند دهد. انباشت سرمایهشده به بار مینیروی کار خریداری

شود که توسط کارگر به کاالیی دوری است که در آن پول به کاالهایی بدل می

شود. باوجوداین، و سپس با سود در بازار فروخته میگردد مندتر تبدیل میارزش

 عنوان یک فرایند تاریخی باید برمبنای فرایندی مقدم بر خود تکامل یافته باشد.به

شرط شرط انباشت سرمایه ارزش اضافی است؛ پیشپیش»براساس نظر مارکس، 

جود مقادیر دارانه وشرط تولید سرمایهدارانه است؛ پیشارزش اضافیْ تولید سرمایه

جا که بنابراین از آن« کنندگان کاالست.هنگفت سرمایه و نیروی کار در دستان تولید

 با تنها …شودمی تبدیل پایانبی دوایری به …رسد این حرکت کلیبه نظر می»

[: 1890] 1990 مارکس،) «یافت خالصی آن از توانمی اولیه انباشت گرفتن مفروض
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 و تاریخی نظر از هم است، دارانهسرمایه انباشت خود ضفرپیش اولیه انباشت(. 873

ی تولید وهشی طلوع در زیرا است تاریخی اولیه انباشت. نظری لحاظ از هم

شرط همین منطق حال، برساختی نظری است زیرا پیشدارانه رخ داد. درعینسرمایه

برای وقوع دارانه عبارت است از هستی شرایط اجتماعی یادشده خودِ انباشت سرمایه

 دارانه.انباشت سرمایه

دارانه است، چرا مارکس آن شرط انباشت سرمایهاصطالح انباشت اولیه پیشاگر به

قرار داد؟ به نظر مایکل پرلمن، مارکس هدفی سیاسی  سرمایهرا در پایان جلد یکم 

خواست خوانندگانش نتیجه بگیرند که مصائب جامعه ناشی از داشت. وی نمی

ارتباط با خود انباشت توان آن را بیای است که میاولیه و ناعادالنهعملکردهای 

تأکید بر انباشت اولیه »(، 2000:30دارانه درک کرد. براساس نظر پرلمن )سرمایه

عالوه بر آن، به نظر فیلیپ «. داری را تضعیف کندتوانست نقد مارکس از سرمایهمی

شناختی توانست دالیل معرفتمی اهمیت انباشت اولیهمایکل، این حضور کممک

وار ماندهی انباشت اولیه سرشتی پسبحث مارکس درباره»داشته باشد. به نظر او، 

دارد زیرا این بخش عمدتًا تاریخی است در حالی که بحث مقدم بر آن در جلد نخست 

(. با این حال هیچ یک از این 497: 1977مایکل، )مک« [ اساسًا نظری استسرمایه]

ی این بحث را که من معتقدم به برداشت مارکس از خود مفهوم تفسیر ترتیب ارائهدو 

 یابد.شود درنمیسرمایه مربوط می

افکند تری به استثمار میبا تأکید پرلمن مخالفتی ندارم که ترتیب ارائه پرتو بیش

ن ی مارکس را ایرسد که انگیزهمالکیت. با این حال، منطقی به نظر نمیتا به سلب

بدانیم. اگر چنین بود، انباشت اولیه درواقع هیچ نقشی در نظام نظری مارکس نداشت 

توانست صرفاً پیوستی بر آن باشد. اهمیتی ندارد که این بحث کجا ظاهر شده یا و می

( 497: 1977مایکل )رسد وقتی مکحتی اصالً ظاهر نشده باشد. همچنین به نظر می

شده توسط در جلد نخست )که ارزش اضافیِ تصاحب تحلیل انباشت سرمایه»گوید می

شود( مبتنی بر فرض وجود فراگیر شرایط انباشت سرمایه از کار به سرمایه بدل می

ی موضع مشابهی دارد. اگر ما این را پذیرفته باشیم، تنها آورده« دارانه استسرمایه

ریخی است که آدام اندازی تامهم درک مارکس از انباشت اولیه قرار دادن آن در چشم
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اش از انباشت پیشین چنین کرده بود. اما حتی در این مورد نیز اسمیت در تلقی

 ی مارکس باشد.سرمایهتوانست پیوستی بر انباشت اولیه می

مانند اغلب مفاهیم تحلیل مارکس از سرمایه، انباشت اولیه را باید در تمامیت 

ای دارد. مارکس در پایان جلد هنظام فکری وی در نظر گرفت که در آن نقش ویژ

شکافی را پر کرد که بر اثر مفروض گرفتن وجود پرولتاریا و ابزار تولید  سرمایهنخست 

تر آدام اسمیت با مفروض ایجاد شده بود. این شکاف دقیقًا چیزی است که پیش

تنها شکاف تاریخی بلکه گرفتن شکلی از انباشت پیشین پر نکرده بود. اما مارکس نه

شکافی نظری را پر کرد که به شرایط اجتماعی موردنیاز برای وقوع خود انباشت اشاره 

رسد که به کند ـ به نظر ناکافی میمایکل چنین میکه مکدارد. بنابراین ـ چنان

سبب سرشت عمدتاً تاریخی این بحث در برابر استدالل نظری مقدم بر آن، سرشتی 

ئل شویم. نزد مارکس، تاریخ کلید راهنمای مسأله وار برای انباشت اولیه قاماندهپس

است و عناصر تاریخی که وی در پایان جلد نخست قرار داد از همان آغاز بخش نظری 

 ؟](.1973[ 2013اش بود )مگداف، ی کاال و پول در ذهندرباره

ی مارکس را تنها در ارتباط با خود مفهوم انباشت مفهوم انباشت اولیه

تر، درک انباشت اولیه مستلزم درک طور مشخصتوان درک کرد. بهیدارانه مسرمایه

قرار داده شد، یعنی درک کاال. در آغاز  سرمایهی مفهومی است که در همان آغاز اولیه

دارانه حاکم است ی تولید سرمایهثروت جوامعی که در آن شیوه»خوانیم می سرمایه

جا باید در نظر گرفت این«. شودمی پدیدار« کرانی از کاالهای بیمجموعه»همچون 

آورد به عمل می سرمایهی عزیمت نه فقط پژوهشی است که مارکس در که کاال نقطه

دارانه نیز هست. اگر این ی تولید سرمایهی عزیمت خود شیوهبلکه همچنین نقطه

دهد، فرض قرار میمثابه کاال را پیشپذیری نیروی کار بهی تولید دسترسشیوه

توان بعد از روشن شدن یندی که آن را خلق کرد، یعنی انباشت اولیه، را تنها میفرا

 ، درک کرد.معنای کاال، و حتی سرمایه

بنابراین مارکس برای قراردادن انباشت اولیه در جای موردنظر در کتاب دالیل 

کند دالیل سیاسی. که پرلمن تأکید میشناختی داشت و نه چناننظری و روش

دهد که تحلیل انباشت مایکل، این امر همچنین نشان میتأکیدات مکبرخالف 

های آن نیست. برعکس، حدود استقرار این سرمایه مبتنی بر فرض وجود فراگیر زمینه
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خوبی تعیین شد. بررسی انباشت ها هم از نظر تاریخی و هم به لحاظ نظری بهزمینه

در یک اثر نظری اقتصادی  «توصیفی»حصر تاریخ »اولیه توسط مارکس ممکن است 

دارانه مدد تحلیل ساختار سرمایهعناصری [است] که به»اما وانگهی برمبنای « باشد

هایی (. این عناصر نیز آن313، 308]: 1968[ 2009)بالیبار، « شودتمیز داده می

 …هاجدایی کامل بین کارگران و مالکیت شرایط برای تحقق کار آن»است که با 

 بدل سرمایه به تولید و معاش اجتماعی وسایل آن موجب به که [شودمی خلق]

]: 1890[ 1990ارکس، م) «مزدی کارگران به بالفصل تولیدکنندگان و شوندمی

874.) 

ی انباشت ی مارکس دربارهدر هر دو سطح تاریخی و مفهومی، تمرکز اصلی ارائه

جا دارانه از آنیهی تولید سرمااولیه نشان دادن حرکتی است که بنیادهای شیوه

دارانه وابسته پدیدار شد. بنابراین، مفهوم انباشت اولیه به خود مفهوم انباشت سرمایه

تر کند که این رابطه روشن[( کمک میs/[c+vاست. فرمول مارکس برای نرخ سود )

( cی ثابت )دهد نتیجه بگیریم که انباشت اولیه هم سرمایهشود. این فرمول امکان می

ها را برای تولید ارزش اضافی ( را خلق کرد و بدین ترتیب آنvی متغیر )رمایهو هم س

(sدر دسترس سرمایه ) داران قرار داد. در مجموع، انباشت اولیه فرایندی بود که از

دارانه از دور نخست و بنیادی پرولتریزه شدن و تبدیل ی تولید سرمایهطریق آن شیوه

ی خود تولیدکنندگان مستقیم را به تولیدکنندگان نوبهبه سرمایه برخوردار شد، که به

 وابسته به دستمزد و و وسایل معاش و تولید را به سرمایه بدل کرد.

 اصطالح مستمر اولیهانباشت به

ی تولید مثابه یک فرایند در سرآغاز شیوهرغم این که مفهوم انباشت اولیه بهبه

نشده که آیا این مفهوم را باید به گذشته گاه معلوم دارانه قرار دارد، هیچسرمایه

گیری ی هم شرایط شکلدربردارنده»محدود کرد یا نه. برای برخی، انباشت اولیه 

های تولید تاریخی سرمایه و هم شرایط گسترش آن به سایر فضاها و سایر شیوه

]( پیشاپیش هنگامی به این 1913[ 2003(/ رزا لوکزامبورگ )2003:26)رید، « است

گری هم در نخستین مراحل ته توجه کرده بود که اشاره کرد به نقش قطعی نظامینک
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های مدرن داری اروپایی و هم بعدًا وقتی برای به تبعیت کشاندن مستعمرهسرمایه

جهت تصاحب ابزار تولید و تبدیل بومیان به پرولترها استفاده شد. در مجموع، از 

دارانه وارد ان در مناسبات اجتماعی سرمایهها و منابع جدید کماکانسان»جا که آن

شود که (، انباشت اولیه به زمان و مکانی محدود نمی1585: 2013)هال، « شوندمی

 رسد.ی ظهور میدارانه به منصهتولید سرمایه

طور خاص نشان تحوالت اخیر نولیبرالیسم به طور عام و گسترش مالی اقتصاد به

داری تاریخی است. ها ویژگی معاصر سرمایهمالکیتداده است که اشکال متنوع سلب

شود، بی هیچ تأثیری بر تولید چنین تمهیدات مالی که موجب بازتوزیع مازاد می

تر ساخته است. برای مازادهایی، فرایندهایی مشابه انباشت اولیه را حتی برجسته

« انباشت اولیهبازگشت »گرایی نولیبرالی اقتصاد به (، مالی15: 2010ساسکیا ساسن )

طور مستمر بازپدیدار گویند انباشت اولیه بهمنجر شده است. نویسندگان دیگر می

گاه وقوع آن متوقف نشده است و الزمه و بنابراین همزیست شود یا حتی هیچمی

؛ 2009؛ هارت و نگری، 2007، 2001آنجلیس، ی متأخر است )دیدارانهتولید سرمایه

تر بگویم،، انباشت اولیه هم ویژگی تاریخی و هم بازتولیدی (. اگر صریح2014هاروی، 

دارانه و بدین ترتیب بنیاد نظامی است که استثمار کار را مناسبات اجتماعی سرمایه

 (.2011، 2001فلد، کند )بونهبازتولید می

وبیش همگانی بر سر این که فرایندهای مشابه انباشت رغم احتماالً اجماع کمبه

های مفهومی مهمی هست که ناشی از آهنگیرکس کماکان وجود دارد، ناهمی مااولیه

لحاظ نظری متمایز تحت یک برچسب واحد است. یک مسأله های بهدرآمیختن پدیده

ناشی از این فرض است که فرایندهایی که در گرو حصارکشی، تصاحب، خشونت و 

دارانه مثابه انباشت سرمایه چون انباشت اولیه وصف شودنه بهها است باید هممانند آن

شود. پل زارمبکا ـ دومی انباشت مازادهایی است که از راه استثمار کار تولید می

در این »( در این مورد هشدار داده است که رویکردهای مدعی این استمرار 1: 2002)

کنند که گویی این مفهوم در را چنان ارائه می« انباشت اولیه»اند که خطا سهیم

به نظر زارمبکا، حصارکشی ـ «. دارانه قابل کاربرد استهای تکامل سرمایهی زمانتمام

دهد که مثال کالسیک انباشت اولیه ـ مترادف انباشت اولیه نیست. زارمبکا ادامه می

داری است و ی تاریخی گذار آغازین از فئودالیسم به سرمایهانباشت اولیه لحظه
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داری یا به خود تواند یا به گذار به سرمایهکه میای فراتاریخی است حصارکشی پدیده

 دارانه اشاره کند.ی تولید سرمایهشیوه

بعداً وقتی دیوید هاروی تالش کرد از استفاده از واژگان کالسیک در رابطه با 

جا که در نظر وی های جاری خالص شود این مسأله را مطرح کرد. از آنمالکیتسلب

یدن فرایندی مستمر عجیب است، وی این جای اصطالحات نام« آغازین»یا « اولیه»«

(. عالوه بر این، 144: 2003سپرد )هاروی، « مالکیتمدد سلبانباشت به»را به مفهوم 

داری، مانند لوکزامبورگ، نه مالکیت خارج از سرمایهدر نزد هاروی نه قرار دادن سلب

 درست نیست. یکمحدود کردن آن به وضعیتی آغازین، مانند مارکس، هیچ

ی مالکیت چهار مؤلفهمدد سلبب( برای ایضاح مفهوم انباشت به2006هاروی )

ها را از قلمروهای دولتی به سازی که داراییبرد: یک( خصوصیاصلی را به کار می

گرایی دهد؛ دو( مالیی سرمایه است انتقال میهای خصوصی که تحت سیطرهدامنه

ام مالی ایجاد شد و به یکی از اَشکال اصلی بازتوزیع زدایی از نظکه به سبب مقررات

مازادها از طریق سوداگری، غارت، فساد و سرقت تبدیل شده است؛ سه( مدیریت و 

ی بازتوزیع ثروت شدهی جهانی که به فرایندهای حسابها در عرصهکاری بحراندست

های ازتوزیعمند منتهی شده است؛ و چهار( باز کشورهای فقیر به کشورهای ثروت

ای و مالیاتی است که هم برای کاهش دستمزد دولتی که مستلزم اصالحات بودجه

 ها طراحی شده است.گذاری شرکتاجتماعی و هم به نفع بازده سرمایه

هایی و با این عناصر خاص روشن نیست که چرا هاروی به چنین تمایزگذاری

رسد دلیلی ندارد مثال، به نظر میرسد. برای کند که خودسرانه به نظر میمبادرت می

گرایی را تفکیک ها و مالیکاری بحرانوار مانند دستکه دو مؤلفه با ارتباط اندام

های اصلی که هاروی به کار ها تنها سرشت مالی ندارند اما مثالکنیم. البته، بحران

واکنش به برد در ارتباط با مالیه است. عالوه بر این، بازتوزیع دولتی فعلی در می

گرایی توسعه یافته است )بین، شود که در چارچوب مالیمطالبات طبقاتی انجام می

های متعدد وجود دارد مانند وقتی که پوشانی(. به بیان خود هاروی، هم2015؛ 2014

سازی گرایی مستلزم بازتوزیع است، بازتوزیع دولتی مستلزم خصوصیگوید مالیمی
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لزم بدهی ملی است، که خود تمهیدی برای بازتوزیع ها مستاست؛ مدیریت بحران

 شده از طریق مالیات به طلبکاران دولتی است.ی وجوه تأمینپرداخت بهره

مالکیت مدد سلبهای فقدان دقتی است که انباشت بهموارد باال برخی نمونه

کند )اشمن و کالینیکوس، هاروی را بس فراگیر و بنابراین واجد تعریفی مبهم می

(. این گستردگیِ بیش از حد بدان منجر شده که 2013؛ لوین، 2006؛ فاین، 2006

اند تحت دارانه مرتبطهایی را که به شکل متفاوتی با انباشت سرمایههاروی پدیده

ی تولید گذاری شیوهی واحدی جا دهد. وقتی این دو فرایند ضروری برای پایهمقوله

ر شدن و تبدیل به سرمایه شدن، را در نظر دارانه، یعنی تبدیل به پرولتسرمایه

عنوان مالکیت در نزد هاروی را بهمدد سلببه« انباشت»بگیریم، بخش بزرگی از 

توان شرح داد )این مفهوم را در بخش بعد شرح مالکیت بازتوزیعی بهتر میسلب

تواند موجب یک مالکیت میمدد سلبدهم(. در حقیقت، خود اصطالح انباشت بهمی

وقوع ها تنها بعد از این که انباشت بهمالکیتناقض باشد، به این معنا که برخی سلبت

 تواند رخ بدهد.پیوسته باشد می

دیگر جریان پژوهشی در ارتباط با بنا بر ادعا استمرار انباشت اولیه این استدالل را 

تخوش های نامشهود نیز دساصطالح داراییداری معاصر بهپرورانده که در سرمایه

ی حقوق مالکیت فکری ما را حصارکشی شده است. جیمز بویل معتقد است توسعه

قرار داده است ـ نخستین مورد عبارت بود از « دومین جنبش حصارکشی»ی درمیانه

کشت مشاع در انگلستان که در قرن پانزدهم آغاز شد )بویل، قابل حصارکشی زمین

با دنبال کردن این مسیر و توافق با  (. دانیل کریر و ویلیام سوارت2008، 2003

دارانه )هارت و نگری، افزایی سرمایهاهمیت بودن تولید مادی برای ارزشادعای بی

اند. آنان با اتکا به (، مشاعات فرهنگی را به این جنبش دوم حصارکشی افزوده2009

صاویر ای و تهای افسانهکنند روایتیک موردپژوهی مسابقات موتورسیکلت، ادعا می

ها ـ را سواری غیرقانونی و تورها و مسابقات کولیوار ـ مثاًل تصاویر دوچرخهشمایل

تبدیل کرد « ی غیرمادیسرمایه»توان از حیات جمعی محصور کرد و به شکلی از می

 (.2015شده است )کریر و سوارت، های تجاریها و عنوانشان مارککه تبلور اصلی

ی متفاوتی برای انباشت سرمایه اشاره دارد، اما هر دو بر آمدهااین رویکردها به پی

دارانه اشتراک های معاصر برای انباشت سرمایهساز بر نقش حصارکشیدرکی مسأله
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دانند که از ( عالیم تجاری را کاالهایی می2015دارند. در حالی که کریر و سوارت )

ین باور است که مالکیت ( بر ا2008، 2003شود، بویل )طریق آن سرمایه انباشت می

گذارد نوآوری را کند ها میمعنوی به سبب موانع قانونی متعددی که روی گردش ایده

چه سازد. باوجوداین، هم تحلیل بویل و هم تحلیل کریر و سوارت با تمرکز بر آنمی

به آن اشاره « روبنای حقوقی و سیاسی»عنوان ( به175[: 1890] 1990مارکس )

ارزش  بازتوزیعاست، « ی تولید شرایط زندگی مادیشیوه»تفاوت از کرده بود که م

کنند. به این معنا، آنان در تمامی مواردی که با آن خلط می تولیداضافی را با 

به مفهوم « نه تولیدی بلکه بازتوزیعی باشد »تواند هایی سروکار دارند که میپدیده

 .شوندمالکیت هاروی نزدیک میمدد سلبانباشت به

های مشهود های داراییمالکیت یا حصارکشیمشکل اصلی انباشت به مدد سلب

شدن تولیدکنندگان مستقیم به پرولترها برای وقوع آن است که ضرورت تبدیل

مالکیت ی کالسیک ـ یا سلبگیرد. برخالف انباشت اولیهانباشت واقعی را نادیده می

نفسه نیروی ها فیمالکیتنم ـ سلبکی آن بحث مییابنده که بعداً دربارهگسترش

گستری است. انواع مختلف آورد که شرط سرمایهپرولتر جدید به اقتصاد نمی

داران کنند، اما این ایده ضرورتًا تواند سود خاصی نصیب سرمایهها میحصارکشی

ها با شماری از شرکت»ی افزایش کل ارزش اضافی نیست. همچنان که دهندهنشان

ی اقتصاد را شده از بقیهرانت استخراجتوانند] های معنوی [میداراییانحصار بر 
، تأکید از ماست(، درآمدهای 137: 2015آوری کنند )دالسراکا و کاریا، جمع

اصطالح غیرمادی دال بر بازتوزیع ارزش های بههای داراییشده از حصارکشیکسب

 اضافی است نه تولید آن.

 مالکیت بازتوزیعیسلب

اند فقدان جزئیات اغلب رویکردهایی که مدعی استمرار انباشت اولیه مشکل

های معاصر برای انباشت سرمایه است. مالکیتآمدهای انواع سلبی پیتفصیلی درباره

هایی به چیزی که مالکیتسازند که آیا چنین سلبقدر کفایت روشن نمیها بهآن

به پرولتر و تبدیل شدن به  برای انباشت گسترده الزم است، یعنی تبدیل شدن
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شود یا خیر. مفهوم کالسیک انباشت اولیه که با خلق هم سرمایه، منتهی می

ی ثابت سروکار داشت، چنین مشکلی نداشت. این ی متغیر و هم سرمایهسرمایه

ی سرمایه و نیروی کار را فراهم کرد تا در تولید ی اولیهفرایند طوالنی تاریخی، ذخیره

نفسه تر به کار رود. این نه فرایند انباشت فیی هرچه بیشباشت سرمایهکاالها و ان

ی بالقوه بلکه خلق شرایط انباشت بود. در مجموع، انباشت اولیه نه سرمایه که سرمایه

 (.2013خلق کرد )گلدستاین، 

اگرچه رویکرد مارکس به شکلی بنیادی مرتبط با پرولتریزه کردن بود، وی بر 

بندی این سرمایه نیز تأکید داشت. باوجوداین، این تمایز و مفصل فرایند تبدیل به

روشنی پدیدار برند، بهفرایندها در مباحث معاصرکه مفهوم انباشت اولیه را به کار می

های امروزی معادل مالکیتگیرند که سلبرسد اکثراًمسلم میشود. به نظر مینمی

مالکیت ساده نیست فراتر از یک سلبها چیزی مفهوم کالسیک است. اما برخی از آن

شود. که نه به پرولتریزه شدن نیروی کار و نه به تبدیل به سرمایه منتهی می

داری معاصر باشد، اما بسا ویژگی سرمایهفرایندهای مستمر همراه با انباشت اولیه چه

دارانه ی تولید سرمایهشان در سرآغاز شیوهضرورتاً کارکرد یکسانی با روندهای مشابه

های تازه و ها ضرورتاً نیروی کار یا ابزار تولید موردنیاز برای چرخهندارند. آن

مالکیت کنند. از این به بعد من از اصطالح سلبی انباشت را بسیج نمییابندهگسترش

ای برای گسترش تولید کنم که هیچ زمینهبازتوزیعی برای این فرایندها استفاده می

کند؛ این فرایندها تنها مستلزم بازتوزیع مازادهایی است که یارزش اضافی خلق نم

 اند.قبالً تولید شده

ها را به فرایندهای معاصری همانند انباشت ترین رویکردی که توجهشدهشناخته

مالکیت دیوید هاروی است که در مدد سلباولیه جلب کرده است مفهوم انباشت به

بخش مطالعات بر آن که این مفهوم الهام بخش پیشین به آن اشاره کردم. عالوه

نقاط جهان بوده، مباحثات بسیاری هم ها در اقصیمالکیتی سلبشماری دربارهبی

های عملیاتی ی مؤلفهایجاد کرده است. با این حال، این مفهوم تبیین روشنی درباره

مدد نباشت بهآورد. برای مثال، ای گسترده فراهم نمیدارانهمرتبط با انباشت سرمایه

گونه بر مناسبات بازتولید نیروی کار اثر ی این که چرا و چهدرباره»مالکیت سلب

مدد (. اگر انباشت به9: 2011، 121: 2010)براس، « گویدگذارد چیزی نمیمی
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انباشت باشد، از سوی تواند مسیری برای حل مسایل اضافهمالکیت از سویی میسلب

برای تصاحب وسایل معاش، تولید یا  فرااقتصادیاز اجبار  استفاده»معنای دیگر به

، تأکید از ماست(. در مجموع، 457: 2011وین، )له« ثروت اجتماعی مشترک است

 انجامد.طور خودکار به انباشت گسترده نمیمالکیت ضرورتاً و بهسلب

 تواند بدون تولید صورتتصاحب گاهی می»( که اذعان دارد 162آ: 2006هاروی )

کند که، در گیرد. وی عالوه بر آن تأکید می، این احتمال را نادیده نمی«پذیرد

ی اصلی خلق مالکیت شیوهمدد سلبداری، انباشت بهی نولیبرالی سرمایهمرحله

انباشت است. باوجوداین، تأکید هاروی ی اضافهگذاری سرمایهشرایط برای سرمایه

مالکیت برای خلق این شرایط کافی است. گویی همچنین اشاره به آن است که سلب

داری را پدید آورد صرفًا انباشت ثروت نیست چه سرمایهآن»اما باید به ذهن سپرد که 

(. چنین تحولی نیز شرط 49: 2009)وود، « بلکه تحول روابط اجتماعی مالکیت بود

تواند مالکیت مییافته است. در هر حال، سلبداری بلوغالزم برای گسترش سرمایه

 شرطی برای آن باشد اما شرط کافی نیست.

برد اش از آن بهره میهایی که هاروی برای نشان دادن نکتهی مثالهمه

چه ها، آنی خلق چنین شرایطی نیست. در بسیاری از آندهندهخود نشانخودیبه

سرمایه است. اگرچه « تمرکز»کند عمالً به آن اشاره می« انباشت»وی تحت عنوان 

داری تاریخی است، هم در سطح تاریخی و هم ها مستقل از تکامل سرمایهین جنبشا

کار پرولتری افزایش انباشت سرمایه عبارت است از »در سطح نظری متمایز هستند. 

، تأکید از ماست(، اما هیچ یک 223: 2000کا، )زارمب« ی ثابتِ همراه با آنبا سرمایه

دهند. مورد دوم چیزی نیست مگر سرمایه رخ نمی ها به صِرف تمرکزاز این افزایش

فرض تغییری در این صرفًا پیش»(؛ 592: 1978)مندل، « های مختلفتلفیق سرمایه»

)مارکس، « ای است که از پیش در دسترس و در حال کار بوده استتوزیع سرمایه

1990 [1890 :]777.) 

لیه همراه بودند دارای این های معاصری که معموالً با انباشت اوبسیاری از پدیده

دارانه هستند، و صرفًا مستلزم بازتوزیع نوع ارتباط ضعیف با فرایند انباشت سرمایه

های هاروی صادق است، که از آن میان من بر مازادها هستند. این مورد در اغلب مثال
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کنم. در مورد نخست، های دولتی تأکید میسازی داراییسازوکارهای مالی و خصوصی

[( حضور داشت: وقتی وی به بدهی 1890] 1990تر در نظر مارکس )ین خلط پیشا

کرد. این اشاره می« های انباشت اولیهیکی از قدرتمندترین اهرم»عنوان دولتی به

مالکیت آماج مدد سلبعنوان انباشت بههای مالی که هاروی بهمورد و سایر مثال

ها ی خانهار سهام، ادغام و تحصیل، یا مصادرهدهد ـ مانند سقوط بازشان قرار میاشاره

داری یا انباشت به سبب وام معوق ـ ارتباط چندانی با خلق مناسبات اجتماعی سرمایه

هایی که (. برای مثال براساس داده2011؛ کپلر و بیگر، 2012مند ندارند )هال، نظام

و نرخ رشد تولید ی واقعی ( گردآوری کرده، رابطه بین نرخ بهره2004مینکی لی )

 1946-58در  0.36داری از میانگین ی سرمایهناخالص داخلی در هفت اقتصاد عمده

گرایی، نرخ موازات مالیتغییر یافته است. در عین حال، به 1985-97در  2.34به 

 2به حدود  1950-70درصد در  4ی تولید در اروپای غربی از حدود رشد سرانه

تغییر کرد )پیکتی،  2012-1990درصد در  1.5و حدود  1970-90درصد در 

2014.) 

آهنگ انباشت پیش( »157: 2003مالکیتی که که به نظر هاروی )دیگر سلب

ی سازی است که چیزی نبوده مگر انتقال سرمایهخصوصی« مالکیت استمدد سلببه

ی نهگویند، در نمو( می2013یر )مهاز پیش در حال کار. همان گونه که پتراس و ولت

های گذاریبخش اعظم سرمایه 1990ی ها در امریکای التین در دههسازیخصوصی

آرایی های سودآور موجود دولتی صفخارجی طرف معامله برای برای تصاحب بنگاه

سازی به افزایش سود منتهی شده باشد یا نشده باشد، کردند. این که خصوصی

اند که گرفته از ارزش اضافی سرچشمه کند، زیراتغییری در این استدالل ایجاد نمی

( در مورد 2014های درونی که استرامپل )بندیارتباطی با مالکیت ندارد. تقسیم

ی اخیر شناسایی کرد تجدیدساختار صنعت فوالد بخش عمومی هند در دو دهه

ها هزاران اندازی معادن و کارخانهآموزاند. در اودیشای غربی، راهی مشابهی را مینکته

شان بیرون راند. در طی همان دوره، یک شرکت محلی هایزمیننفر از بومیان را از 

های فوالد در مالکیت دولت با جایگزینی الزامات اشتغال با سودآوری، برنامه

اش را محدود کرد که هزاران نفر را از دسترسی به اشتغال بخش ی توسعهبلندپروازانه

 رد.بهره کرد و آنان را به مازاد نیروی کار بدل کعمومی بی
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مالکیت هاروی است که درست مدد سلبای از انباشت بهبرای استرامپل این نمونه

وجه شرایط موردنیاز برای گسترش هیچاست؛ اما این نیز درست است که این نمونه به

آورد. نخست آن که پرولتریزه کردن در بین نبود ، زیرا کارگرانی سرمایه را پدید نمی

د و وارد ارتش ذخیره شدند از پیش پرولتر بودند، و این که کارشان را از دست دادن

که در استخدام یک شرکت دولتی بودند ارتباطی با این امر ندارد. عالوه بر آن، آنان 

دارانه پرتاب نشدند که در غیر این شان به مناسبات سرمایهمالکیت لوازم معاشبا سلب

استرامپل توجه کرده هر دو صورت به سرمایه تبدیل شده بود. همان طور که خود 

ها ـ تبدیل شدن به پرولتر و تبدیل شدن به سرمایه ـ در حقیقت با این جنبش

ی دولتی و جایگزینی مالکیت زمین از مردم بومی رخ داد. محدود ساختن توسعهسلب

دارانه است. تر یک حرکت معمول خودِ انباشت سرمایهالزام اشتغال با سودآوری بیش

بندی هاروی، مانند ( دریافته است، برخی فرایندها در گروه2008وبر ) همان طور که

های درمانی، و اصالحاتی کاهش دسترسی به صندوق بازنشستگی، آموزش، یا مراقبت

در شرایط ارتباط بین سرمایه و کار، تغییر در دسترسی به وسایل معاش و تولید 

 نیست.

ر عمل بازتوزیع لوازم معاش و ی مارکس دبه همان مفهومی که انباشت اولیه

مالکیت هاروی نیز مدد سلبهای اصلی انباشت بهتولید بود نه انباشت سرمایه، مؤلفه

ترین جاهایی مراجعه بار دیگر، به قلمرو مالیه یعنی به یکی از مهمچنین است. یک

 مالکیت از طریق تصاحب مازادها بهکنیم که به اعتقاد هاروی انباشت به مدد سلب

دهد. یک مسأله آن است که تراکم پول و جداسازی آن از گردش شکل پول رخ می

[(. در مجموع، 1890] 1990عنوان سرمایه است )مارکس، افزایی آن بهبرخالف ارزش

تولید و  ابزار باشد قادر باید دارسرمایه …برای این که پول سرمایه را تشکیل بدهد»

( که 2006(. اشاره به تأیید الن وود )29: 2002)رید، « ]نیروی[ کار خریداری کند

تر است تا مارکس مهم است، زیرا به ی هاروی به اسمیت نزدیکمفهوم انباشت اولیه

ی خلق یا حفظ مالکیت بیش از آن که دربارهمدد سلبرسد انباشت بهنظر می

زیع شود مسبب بازتومناسبات اجتماعی مالکیتی باشد که موجب اجبارهای بازاری می

 شود.گذاری میپذیر ساختن سرمایهها برای امکاندارایی
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اصطالح مستمر اولیه ضرورتاً خالصه کنیم، بسیاری از فرایندهای انباشت به

ی انباشت نیست. برخی ممکن است چیزی نباشد مگر یافتهی گسترشمستلزم چرخه

واند تمالکیت میمالکیت، یک تصاحب. به لحاظ منطقی، سلبیک حرکت سلب

ی سرمایه باشد، اما ضرورتاً این امر داران فردی و اندوختهمستلزم افزایش سود سرمایه

شود. برای این که چنین امری رخ دهد، تبعیت در سطح اقتصاد کالن بازتولید نمی

های یافته استقرار یابد. بنابراین، برخی از مثالکار از سرمایه باید در مقیاسی گسترش

توان نوعی بازتوزیع دانست که مستلزم مالکیت هاروی را میلبمدد سانباشت به

های واگذارشده باشد که مالکیت استخراج رانتجز آن که در پی سلبچیزی نیست به

مالکیت از طریق شرایط انحصاری خلق شده یا واگذار شده است. بنابراین سلب

چ تأثیری روی کنم که هیعنوان تصاحب مازادهایی تعریف میبازتوزیعی را به

مالکیت بازتوزیعی در فرمول شدن ندارد. سلبگستری، پرولتریزه یا کاالییسرمایه

کدام را ( هیچvی متغیر )( و نه سرمایهcی ثابت )مارکسیستی نرخ سود نه سرمایه

 دهد.افزایش نمی

 یابندهمالکیت گسترشسلب

وزی با انباشت اولیه در بخش قبل گفتم بسیاری از فرایندهایی که در مباحث امر

همراه است در حقیقت موجب انباشت سرمایه یا خلق شرایطی برای گسترش آن 

کنم نشان دهم که نیست. برمبنای تمایز بین انباشت و تمرکز سرمایه، تالش می

ترند. ی مستمر به مفهوم تمرکز نزدیکاصطالح اولیهبسیاری از فرایندهای انباشت به

ی اتفاق دهد، تولید مازاد ضروری است که ناشی از کار برای آن که انباشت عمل

جا تر از حجم الزم برای بازتولید نیروی کار است. در اینشده در حجمی بزرگانجام

دارانه وجود ندارد. با ای نسبت به مفهوم قدیمی مارکسیستی انباشت سرمایهچیز تازه

ای معاصری که مشابه ی تبلورهرسد در اغلب مباحث دربارهاین حال به نظر می

شود. من معتقدم برای ی کالسیک است این مفهوم نادیده گرفته میانباشت اولیه

ی تبلورهای های معاصر تأکید بر تمایزات مفهومی مناسب و نحوهمالکیتدرک سلب

 شود.دارانه مرتبط میها به فرایند عمومی انباشت سرمایهتجربی مربوط به آن
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مایز بین انباشت و تمرکز سرمایه، به تمایز بین استثمار و به همراه تأکیدم بر ت

مالکیت توجه کنید. این موضوع در تمایز بین انباشت اولیه و خود انباشت سلب

توجه است. شود ـ هم قابلگذاری مجدد میدارانه ـ تولید مازادهایی که سرمایهسرمایه

تاریخ اقتصادی متوالی ا مراحل تنهنه»ها کند اینطور که ارنست مندل تأکید میهمان

، تأکید در متن اصلی(. با 46: 1978هستند )« زمانهمکه فرایندهای اقتصادی 

ای در مرز ]تعریف کرد[ که عنوان پدیدهانباشت اولیه را به»توان تری میقطعیت کم

در پیوندگاه منطق مبتنی بر انباشت و منطق غیرانباشتی بازتولید اجتماعی پدیدار 

: 2014)اینس، « بندیِ ادغام یا تبعیت دومی از اولی استود و شامل مفصلشمی

مالکیت، این دو به لحاظ رغم همزمانی تاریخی استثمار و سلب(. در هر حال، به106

دارانه تحلیلی متمایزند، زیرا هریک ارتباط متفاوتی با فرایند عمومی انباشت سرمایه

 دارند.

بر رابطه بین مالکان ابزار تولید و کسانی است که  دارانه مبتنیاستثمار سرمایه

فقط مالک نیروی کار خود هستند. بعد از این که نیروی کار در بازار کار مبادله شد، 

شود که ثمرات آن ـ کاالها ـ شامل چیزی اضافه بر ارزش به کار بالفعل بدل می

تحقق ارزش اضافی رسند که گاه کاالها را با سود به فروش مینیروی کار است. آن

دست ی کار دیگران بهاست. این فرایند کلی مستلزم تصاحب آن بخش مرتبط با ثمره

که یک گروه از »دهد روشنی نشان میدارانه بهدار است. استثمار سرمایهسرمایه

کنند و چه برای بازتولید خودشان الزم است کار میکارگزاران اقتصاد بیش از آن

چه در (. آن10-9: 1999)تربورن، « کندها را دیگری تصاحب میثمرات کار مازاد آن

معرض پرسش است این که که خود مفهوم انباشت تنها وقتی معنا دارد که مفهوم 

استثمار کار در نظر گرفته شود، زیرا این استثمار است که که انباشت را محقق 

صحنه را برای خود کند که تنها مالکیت صدق نمیکند. این امر در مورد سلبمی

دهد که ابزار تولید ی خود تنها وقتی رخ مینوبهکند که بهانباشت مهیا می

 شوند.شده به دست کارگر شروع به راه انداخته میمالکیتسلب

مالکیت است خوانم نوعی سلبیابنده میمالکیت گسترشجا سلبچه در اینآن

هیاشدن صحنه برای وقوع استثمار از که نخست مستلزم پرولتریزه شدن و از این رو م
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آرایی مفهوم پرولتریزه شدن بدین مفهوم نیست که پرولتاریا کار اضافی است. صف

ی تر است که از درجهای جداافتاده است. در حقیقت، مناسبگویی مقوله

ی تغییر وابستگی تولیدکنندگان شدن صحبت کنیم که به همراه درجهپرولتریزه

کند. لوین رای دیگران برای تضمین بازتولید خودشان تغییر میمستقیم به کار ب

ی اقتصادی در ( برمبنای مثال دهقانانی که به منظور ایجاد مناطق ویژه473: 2011)

تر پرولتریزه ]شدند[ نسبتًا بیش»مالکیت شدند با اشاره به خانوارهای که هند سلب

مفهوم سرراستی از این امر « هندتری انجام دبدین مفهوم که باید کار دستمزدی بیش

یافت.  1970ی توان در چین بعد از دههکند. احتماالً حداعالی این امر را میارائه می

وبیش نیمی از جمعیت تا آن زمان نیروی کار تقریباً به شکل کاال وجود نداشت و کم

 5د تنها حدو 2000کردند، در حالی که تا اواخر سال کارگر چین درآمدی کسب نمی

(. برعکس سهم 2007شدند )وبر و یینگ، درصد نیروی کار چین شامل این قاعده می

درصد درآمد خالص در  18عنوان منابع درآمد خانوار روستایی از دستمزد و حقوق به

 (.2008افزایش یافت )وبر،  2005درصد در  36به  1985

یابنده عبارت شمالکیت گستربنابراین، نخستین معیار بنیادی برای تعریف سلب

شود که از پذیرسازی نیروی کار. برآورد میاست از ظرفیتش برای افزایش دسترس

اجبار روستاهای برزیل را ترک کردند تا درگیر میلیون نفر به 9، تا 1999تا  1986

(. در بولیوی، دهقانانی که با فقدان 2013یر، مهکشاکش شهری بشوند )پتراس و ولت

فعالیت معادن مواجه شده بودند اجتماعات خود را در  سببزمین و آب به

(. در مصر، در پی 2013وجوی کار در شهرهای مهم ترک کردند )پرو، جست

ها به فقیرسازی مالکیتآغاز شد، سلب 1990ی اصالحات ارضی که در اوایل دهه

 (. اگرچه دنبال کردن2009زدایی انجامیده است )بوش، دهقانان و درنهایت دهقان

اند یا خیر مالکیت شدگان پرولتر شدههایی از این دست تا بدانیم سلبتمامیت حرکت

ناممکن است، دالیل نظری وجود دارد که بر این باور باشیم چنین چیزی باید رخ 

چه در روستاهای چین رخ داد، وبر که قباًل اشاره کردم، برمبنای آننداده باشد. چنا

های درمانی، آموزش و آب باید در بازار خریداری ( دریافت وقتی مراقبت2008)

ها پول نقد بپردازند و از این رو پرولتریزه شدن شد، دهقانان ناگزیر شدند برای آنمی

 آمد آن بود.پی
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انجامد که مالکیت ضرورتاً به افزایش شمار کارگرانی نمیاین احتمال که سلب

کند. کارگرانی ستدالل را تضعیف نمیشوند این امستقیماً در تولید به کار گرفته می

تری به کار دستمزدی داشتند و به بازار کار پرتاب که پیش از این وابستگی کم

اند، حتی بدون آن که استخدام شوند برای سرمایه سودمندند چون دستمزد شده

 ی کارآورند. بنابراین، رشد ارتش ذخیرهاند پایین میتر استخدام شدهآنانی را که پیش

مالکیت لوازم معاش با کاهش یکی از فاکتورهای مخرج، در این مورد به سبب سلب

( دارد. به لحاظ s÷[c+v](، نقش فعالی در افزایش نرخ سود )vی متغیر )سرمایه

تواند ( میcی ثابت )منطقی، این نرخ با کاهش دیگر فاکتور مخرج، یعنی سرمایه

عیار بنیادی است که من برای تعریف گستری دومین مافزایش یابد و این سرمایه

گستری تبدیل ابزار کنم. معنای سرمایهیابنده از آن استفاده میمالکیت گسترشسلب

 اند به سرمایه است.تولید یا لوازم معاشی که تاکنون سرمایه نبوده

مالکیت گستری شامل چیزی است که سلبشدن، سرمایههمراه با پرولتریزه

نامم. مانند قبل، در خالل جاکن شدن تولیدکنندگان یابنده میگسترِ گسترشسرمایه

شوند یعنی درپی انباشت به کار بسته مستقیم از زمین که بعداً به سرمایه بدل می

گستری رخ یابد. اما وسایلی که با آن سرمایهشوند، این فرایند همچنان ادامه میمی

اند تا فضایی برای جاکن شده دهد بسط یافته است و مردم از قلمروهای مختلفمی

انواع مختلف تحوالت ایجاد کننند. برای مثال، تقاضای ناچیز برای تجهیزات تولید 

های این بخش را واداشت تا هند را هدف قرار برق در مرکز اقتصاد جهانی شرکت

ی دوم قرن بیستم تقریباً سد بزرگ طی نیمه 50جا ساخت بیش از دهند که در آن

اجتماعات  1990ی (. در اواخر دهه2001جا کرد )رُی، یلیون نفر را جابهم 56تا  33

ها که تحت یکی از ی حصارکشی دریاچهوسیلهگیری دستی شمال دلتای نیل بهماهی

تجارب نولیبرالی مبارک انجام شد جاکن شدند که به رشد صنعت پرورش ماهی 

 (.2012منتهی شد )مالم و اسماعیلیان، 

یابنده شامل ترکیبی از تبدیل به پرولتر شدن گستر گسترشمایهمالکیت سرسلب

ی ( و هزینهvی متغیر )ترتیب به کاهش هزینهو تبدیل به سرمایه شدن است که به

ی گستری، روش دوم برای کاهش هزینهشود. عالوه بر سرمایه( منتهی میcثابت )
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ی متغیر و عوامل )سرمایه ( و بنابراین افزایش نرخ سود وقتی است که سایرcثابت )

مالکیت ارزش اضافی( این رابطه ثابت باشند. من به این فرایند تحت عنوان سلب

کنم که همراه با پرولتریزه شدن مستلزم کاالیی یابنده اشاره میسازی گسترشکاالیی

شدن لوازم معاش است به نحوی که این لوازم عالوه بر دارا بودن ارزش مصرفی ارزش 

گوید، ( می37: 2011طور که فردریک جیمسون )هم داشته باشند. همان مبادله

 نیازمند یا/و خواهان …مادامی که ارزش مصرفی به معنای آن باشد که سایر مردم»

 در است الزم. «کرد کاال توانمی را مصرفی ارزش با هرچیزی …هستند آن کسب

شدن وجود داشته از کاالییتوانست پیش ترسی فراگیر به لوازم معاش که میدس برابر

تأکید کنیم. یک روش که از طریق آن این امر رخ «یابینیاز به دست»باشد، بر این 

کرده به بخش خصوصی داده واگذاری خدماتی که پیش از این دولت تأمین مالی می

های اقتصادی یابنده مستلزم خلق فعالیتسازی گسترشمالکیت کاالییاست. اما سلب

ای ها به شکل فزایندهی آند آموزش، بهداشت و بازنشستگی است که ارائهجدید، مانن

 شود واگذار شده است.های تولید تنظیم میبه قلمرو مبادله که با هزینه

کنم ـ و این یکی از دالیلی است شدن به آن اشاره میچه تحت عنوان کاالییآن

کنم ـ مستلزم جاکن شدن ییابنده را متمایز مگستر گسترشمالکیت سرمایهکه سلب

یابنده است. اگرچه کاال شکلی سازی گسترشمالکیت کاالییی سلبنیست که نشانه

کنیم که گستری به این معنا تفکیک میشدن را از سرمایهاز سرمایه است، کاالیی

ست. باوجوداین، ، هر دو نوع تولید کاالهادومی فرایند تبدیل لوازم معاش به ابزار 

مالکیت دهند. در مورد سلبیابنده پرولتریزه شدن را افزایش میکیت گسترشمالسلب

یابنده این امر از طریق اخراج تولیدکنندگان مستقیم از سازی گسترشکاالیی

دهد. در مورد کردند رخ میجاها برای خودشان تولید میهایی که در آنمکان

شدن به سبب انکار دسترسی  یابنده، پرولتریزهگسترِ گسترشمالکیت سرمایهسلب

تولیدکنندگان مستقیم ـ حتی تولیدکنندگان مستقیم بالقوه ـ به لوازم معاش است. 

های رفاهی در ایالت نشینی از حقوق کار و برنامه( برمبنای عقب16: 2012کالینز )

برای افزایش یا تشدید »نگریست چشم اَشکالی میویسکانسین امریکا، این موارد را به

هایی که از دولت به ی دستمزدی از طریق حذف حمایتستگی کارگران به رابطهواب
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بخشیدند و از طریق هایشان شکل میآوردند یا از طریق اتحادیهدست می

 «.شان برای دنبال کردن یک معیشت مستقلهایمحدودشدن گزینه

ی سازمالکیت کاالیییابنده و هم سلبگسترِ گسترشمالکیت سرمایههم سلب

یابنده یادآور فرایندهایی است که در آغاز این مقاله تحت عنوان انباشت گسترش

ی کالسیک از آن بحث کردم. اما ما دیگر با خلق شرایطی برای انباشت اولیه

مالکیت در نظامی جهانی که داری سروکار نداریم. اکنون ما از طریق سلبسرمایه

کنیم. به وام از تعابیر را مطرح می داری است گسترش این شرایطپیشاپیش سرمایه

مثابه روشی برای افزایش نرخ سود یابنده بهمالکیت گسترشمارکسیستی، سلب

(s÷[c+v]از طریق کاهش هزینه )های یا سرمایه( ی ثابتcیا سرمایه )( ی متغیرv )

وری توان با افزایش بهرههای تولید را میتواند عملی شود. به لحاظ منطقی، هزینهمی

ی ثابت یا متغیر به کاربسته در کار افزایش داد که نهایتًا به کاهش ارزش سرمایه

یافته دقیقاً از سرشت وری افزایشانجامد. اما این بهرههای بعدی تولید میچرخه

شود و بنابراین ارتباطی با دارانه ناشی میی تولید سرمایهخود شیوه استثماری

 ندارد. مالکیتسلب

جاکنیم، نرخ سود را که تحلیل را به سوی ابزارهای فرااقتصادی جابه جاتا آن

شدن یا پرولتریزه شدن افزایش داد، که گستری / کاالییتوان با افزایش یا سرمایهمی

ی متغیر گرایش دارند. بیان ی ثابت یا سرمایههای سرمایهترتیب به کاهش هزینهبه

چه برای صورت رایندها ضروری است. با آنی لحظات هریک از این فای دربارهنکته

ی یک ی مشخص تولید تحت مالحظه( در چرخهs÷[c+v]( نرخ سود )sکسرِ )

گیری کرد. اما دارانه را اندازهتوان تأثیر استثمار سرمایهدهد میگر رخ میتحلیل

 های مخرج کسر نرخچه برای مؤلفههای بعدی تولید را نیز با آنهای سود چرخهنرخ

توان ی متغیر، نیز میی ثابت یا سرمایههای یا سرمایهدهند، یعنی هزینهسود رخ می

یابنده با خود مالکیت گسترشی سلبی رابطهتغییر داد. بنابراین، استدالل من درباره

تواند به ( میc+vهای سرمایه )دارانه آن است که اولی با کاهش هزینهانباشت سرمایه

 های تولید آتی منتهی شود.رخهافزایش نرخ سود چ
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مالکیت گیری، باید هشدار دهم تمایزهایی که من بین سلبقبل از نتیجه

سازی مالکیت کاالیییابنده و سلبگسترِ گسترشمالکیت سرمایهبازتوزیعی، سلب

شود تا در تر محقق مییابنده برقرار کردم در سطح انتزاعی خیلی راحتگسترش

هایی که تنها مازادها را بازتوزیع مالکیتداری تاریخی. سلبهای سرمایهواقعیت

های انتزاعی هستند کنند مقولهکنند یا شرایطی برای گسترش سرمایه خلق میمی

روشنی پدیدار نشوند. های تاریخی نگاه کنیم ممکن است بهمالکیتکه وقتی به سلب

شدن صادق است. اجازه ییگستری، یا کاالهمین امر در مورد پرولتریزه شدن، سرمایه

درآمیختن آشکار این مقوالت را که از نظر تئوریک متمایز بدهید صرفًا مثالی از این 

( در بررسی واگذاری امتیاز زمین به منظور 12: 2011هستند در نظر بگیریم. بایرد )

تبدیل زمین »ی کشت در الئوس تالش کرد نشان دهد که این سیاست برای توسعه

درآمیخته است. من در مورد « تبدیل مردم به کارگر»به شکل قاطعی با « هبه سرمای

ها، یعنی کند که ایننظری ندارم، اما این واقعیت را پنهان نمیاین درآمیزی اختالف

گستری و پرولتریزه شدن، فرایندهایی متمایز هستند. در هر مورد هر ترتیب سرمایهبه

بعد از ای شدن ـ باید به منظور گسترش سرمایه جای سرمایهشدن بهدو ـ یا کاالیی
 مالکیت رخ دهد.سلب

 گیرینتیجه

عنوان ( به875[: 1890] 1990ی مارکس )ی انباشت اولیهبرخالف ایده

های جاری مالکیتاند که سلبگران معاصر تصریح کرده، پژوهش«پیشاتاریخ سرمایه»

ی مستمر، در اصطالح اولیهاشت بهبازگشتی به آن فرایند یا استمرار آن هستند. انب

ی بحران کنندهوار یا ترمیممالکیت، تمهیدات بازتولیدی، اندامهنگام سلباَشکال به

های جاری به سبب فقدان حال اغلب تحلیلاینداری هستند. باسرمایه

داری، اگر ی بازتولید مناسبات اجتماعی سرمایهی نحوههای دقیق دربارهپردازینظریه

ی مفهوم کالسیک انباشت اولیه را کنار صالً چنین کاری انجام دهند، هستها

 گذارند.می

ترین دور تمرکز ـ در تمایز با انباشت ـ اصطالح اولیه، نخستین و بنیادیانباشت به

ابزار تولید است. این امر مستلزم نخستین فرایند پرولتریزه شدن و تبدیل به سرمایه 
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کنندگان مستقیم به کار آن زمان برای معیشت تولیدشدن وسایلی است که تا 

دهد که ( نشان میs÷[c+v]ی فرمول مارکس برای نرخ سود )رفت. مالحظهمی

( خلق کرد. اما در اغلب vی متغیر )( و هم سرمایهcی ثابت )انباشت اولیه هم سرمایه

روشن  های معاصرمالکیترویکردهای جاری، چون تمایز بین انواع مختلف سلب

شدن، گونه موجب پرولتریزهنیست یا حتی غایب است، توجه به این مسأله را که چه

پذیر سازد. همواره امکانشوند دشوار میسازی میشدن یا کاالییتبدیل به سرمایه

آمدی برای نرخ سود دارد ها پیمالکیتنیست که تشخیص دهیم هریک از انواع سلب

 یا خیر.

مالکیت را برمبنای ای نظری، من سه مفهوم سلبهبه سبب این دشواری

شان با انباشت سرمایه و تأثیر آن بر نرخ سود از هم تفکیک کردم. نخست رابطه

شود، نه مالکیت بازتوزیعی که نه موجب پرولتریزه شدن میمفهوم سلب

شدن. بدین ترتیب، هیچ تأثیری بر نرخ کلی سود ندارد و گستری یا کاالییسرمایه

چه در مالکیت بازتوزیعی با انباشت سرمایه، وابسته به آن است. آنی سلبهرابط

 شده است.دهد بازتوزیع صرف مازادهای انباشتمالکیت توزیعی رخ میسلب

مالکیت ی سلبدیگر که از آن بحث کردم توسعهمالکیت دو نوع سلب

گستری و سرمایه ترتیب مستلزمگستر است که بهمالکیت کاالییگستر و سلبسرمایه

جا که این هر دو موجب پرولتریزه شدن است، با خلق گستری است. از آنکاالیی

شرایطی برای گسترش انباشت سرمایه با خود انباشت در ارتباط است. این متفاوت از 

مالکیت بازتوزیعی است که وابسته به انباشت سرمایه است اما در سطح کلی سلب

گستر هریک مالکیت کاالییگستر و سلبمالکیت سرمایهبتأثیری روی آن ندارد. سل

( بر cی ثابت)( و/یا سرمایهvی متغیر )های سرمایهی خود با کاهش هزینهبه شیوه

ها استثمارگر نیستند، هر دو مالکیتنرخ کلی سودآوری مؤثرند. اگرچه این سلب

مالکیت بازتوزیعی کنند، در حالی که سلبتر فراهم میصحنه را برای استثمار بیش

 چنین نیست.

توان مشخص ساخت تا به شکل تر میاین تمایزها را به شکل انتزاعی آسان

دهد. باید به خاطر سپرد که تجربی، اما این امر اعتبار این مفاهیم را کاهش نمی
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تولید « ناب»گاه نباید به الگوی هیچ را …داری انضمامی واقعیی سرمایهجامعه»

دهد که وارد گر را نشان می(. این امر نقش تحلیل51: 2013مین، )ا« فروکاست

شود تا کارکرد )بالفعل( روابط اجتماعی را دریابد. در این مقاله واقعیت )آشکار( می

تر های نظری که البته باید با مطالعات تفصیلیی اعتبار مقولهتالش شد با بحث درباره

توان به پرسشی که براوُی مطرح کرده نمی همراه شوند، در این موضوع مشارکت شود.

عنوان کارگران طور بالقوه کارگران را بهاست که به استثمارترین تجربه مهم»که آیا 

، که کارگران، سازیکاالییآورد یا مزدی در سرتاسر مقیاس جغرافیایی گردهم می

کنند رزه میشده، و مردمی را که برای دسترسی به آب و برق مبامالکیتزارعان سلب

« گذاری مشوق مطالعه استنام»( باوجوداین ، اگر 307-306: 2010« )آوردگردمی

هایی تواند به طرح پرسشمالکیت می(، شناسایی انواع مختلف سلب72: 2003)بویل، 

 آورد.داری تاریخی معاصر به کانون توجه میمالکیت را در سرمایهیاری کند که سلب

  
 قدردانی

صدودهمین نشست شده در یکی ارائهی مقالهی بازنگری شدهنسخهاین مقاله 

است. بیش از همه مرهون  2015شناسی امریکا، شیکاگو، اوت ی انجمن جامعهساالنه

ای هستم که در دپارتمان هایش در طی دورهایمانوئل والرشتاین به دلیل حمایت

شناسی حضور داشتم که در عنوان عضو مدعو در دپارتمان جامعهشناسی ییل بهجامعه

نویس مقاله نوشته شد. همچنین بسیار سپاسگزار نظرات و جا نخستین پیشآن

ی کنندگان ناشناس مجلهرا و بررسیفلد، رافائل سیبی ورنر بونهپیشنهادهای فکورانه

 تمامی مسئولیت مقاله با نگارنده است. شناسی انتقادی هستم.جامعه

 

 نوشت یادداشت مترجمپی

ی سهم بخش نفت از کل ارزش افزوده 1395عنوان مثال، در سال به [1]

درصد، و بخش  5.2درصد بوده، سهم بخش ساختمان حدود  12.3اقتصادی معادل 

ی بخش صنعت درصدی داشته است. همچنین ارزش افزوده 12.3صنعت نیز سهمی 

برابر شده است.  2.77، ، برمبنای ارقام ثابت1393تا  1385های ی سالدر فاصله

https://pecritique.com/2018/10/20/%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ftnref1
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بالغ بر  1394تر در سال نفر کارکن و بیش 10های صنعتی عالوه بر آن، آمار کارگاه

 های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران(هزار کارگاه بوده است. )آمار برگرفته از داده 13

 

 های متن اصلییادداشت

را در ابتدای ح اصطالبه(، مارکس 26: 2000( براساس نظر مایکل پرلمن )1) 

ای انباشت پیشین افسانه»اش بر افزود تا بر فاصلهسرمایه عنوان بخش نهایی جلد اول 

هستم که  شناسی انتقادیجامعهکنندگان تأکید کند. مرهون یکی از بررسی« اسمیت

که  1875تا  1872 سرمایهی فرانسوی را از ترجمه اصطالحبهآگاه شدم مارکس این 

 ری کرد حذف کرده بود.خود آن را بازنگ

انباشت »از اصطالحات ( » 271: 2007( برای مثال ماسیمو دی آنجلیس )2)

 «.کندعنوان اصطالحات نظری جایگزین استفاده میبه« حصارکشی»و « اولیه
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 مقدمه

 روشی به را مارکس کارل ینقادانه (شناسیهستی) ، اونتولوژینامهاین پرسش

 خوردمی چشم به آشکارا چهآن نخست، یوهله در. کشدمی تصویر به انضمامی

هایی چون تقسیم کار در رگران است. پرسشی کاقدرت فاهمه به مارکس اعتماد

ها نسبت به اجرای مقررات های خودکار، دانش آنی ماشینکارخانه، قدرت محرکه

ها دست خودِ آنکار و غیره، نشانگر این باور مارکس است که آزادی کارگران فقط به

 زابرا «سرمایه» گفتار چاپ دوم کتابطور که وی در پیپذیر است. همانانجام

بهترین  سرمایه از آلمان کارگر ىطبقه یگسترده محافل سریع استقبال» :کندمی

 موروثی ویژگی معموالً که نظری، عظیم شمِّ» برعکس، «پاداش زحمات من است.

 کردهتحصیل اصطالحبه طبقات میان از کامل طوربه تقریباً شد،می تلقی هاآلمانی

مخاطبان « رگر تجدید حیات یافته است.ی کاض میان طبقهعو در و بربسته، رخت

 و بیاموزند جدیدی چیز خواهندمی» قول خودشمارکس همواره کسی بودند که به

 (سرمایهنخستِ  ویراست گفتارپیش) «.بیندیشند خود خواهندمی درنتیجه

پنداشت، می «آلمان کالسیک یفلسفه وارثان» ی کارگر راطبقه مارکس کهاین

 یز نیست.آممبالغه اظهاری

نامه عبارت است از حساسیت و توجه مارکس به ی مهم دیگر این پرسشنکته

ویژه زنان و کودکان. از تغذیه تا بهداشت، از کلیت شرایط هستی و کار کارگران و به

نور، سروصدا و پاکیزگی هوا و فضای کافی محیط کار تا تأثیر کار یکنواخت با 

ها تا کاِر ران، از تصادفات و جراحات وارده بر آنآالت بر عضالت و اعصاب کارگماشین

ی هایی هستند که فقط از عهدهشبانه و وضعیت مسکن کارگران، همگی پرسش

 جلد سیزدهم تا هشتم هایفصل با متن این یمقایسه. آیدبرمی سرمایه ینگارنده

انضمامی ی حقیقتاً چکیده نامهپرسش این که ستا آن نشانگر وضوحبه ،سرمایه اول

کشی از آن فصول است. مباحث مربوط به قرارداد کاری، اتوماسیون و تشدید بهره

کاری، نظام نوبتی و تأثیر کاری، قطعه آالت بر روزانهنیروی کار، اثر معکوس ماشین

ی کارگر با ماشین، که جا مبارزهی ماشین بر کارگر، و از آنواسطهبی

وجو شده است. چنانچه با جا از خود کارگران پرساند در اینی شدهواکاو سرمایه در
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گونه رجوع کنیم، خواهیم دید که چهسرمایه  در این برداشت دوباره به فصول یادشده

جا صدای خودِ کارگران در بستر عناوینی که مارکس تدوین کرده رسا و بلند در همه

در جلسات کرد که توصیه می کوگلمان جمله از دوستانش است. خودِ مارکس به

ی سرمایه توجه ، همکاری، تقسیم کار و انباشت اولیهی کارروزانهکارگری به فصول 

 (۱۸۶۷ نوامبر ۳۰ کوگلمان، به نامه) خاص شود.

شود. دار میمداریِ کارگریِ مارکس در پرتو چنین مباحثی معنیانسان

 وجه وری،تئ با «(ف روزانهمتعار کار برای مبارزه») کارگران خودِ صدای آمیختن

 .است مارکسی نوین دیالکتیک یمشخصه

 علی رها

 [۱]ی کارگریپرسشنامه

 [2]ی علی سالمکارل مارکس / ترجمه

  
  
 یک

 کنید؟ی صنعت کار می( در کدام شاخه۱)

داران خصوصی است یا ی سرمایهکنید تحت اداره( محلی که در آن کار می2)

 ا مدیر شرکت را ذکر کنید.شرکتی سهامی؟ نام کارفرمای خصوصی ی

 ( تعداد افراد استخدامی را مشخص کنید.۳)

 ها را مشخص کنید.( سن و جنس آن4)

 قدرچه شوندمی پذیرفته – دختر یا پسر –ترین سنی که کودکان ( پایین5)

 است؟

را که کارگر مزدبگیر معمولی نیستند  کارکنانی( تعداد سرپرستان و دیگر ۶)

 مشخص کنید.

 شان چقدر است؟اند؟ تعدادا شاگردان هم به کار گرفته شده( آی۷)

( آیا عالوه بر کارگران استخدامی عادی و منظم، در برخی فصول کارگرانی از ۸)

 شوند؟بیرون به کار فراخوانده می

https://pecritique.com/2018/10/26/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/#_ftn1
https://pecritique.com/2018/10/26/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/#_ftn2
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کند یا برای ( کارفرمای شما منحصراً یا عمدتًا برای مشتریان محلی کار می9)

 صادرات به کشورهای خارجی؟ بازار داخلی عمومی یا برای

 ( محل کار شما خارج از شهر است یا داخل شهر؟۱۰)

کند، آیا امرار معاش ( اگر صنعت شما در یک مکان روستایی فعالیت می۱۱)

 دهد، یا الزم است با کشاورزی هم ترکیب شود؟اصلی شما را تشکیل می

 ( کارتان کامالً یا عمدتًا دستی است یا با ماشین؟۱2)

 اید توضیح دهید.ی تقسیم کار را در بنگاهی که استخدام شده( نحوه۱۳)

 شود؟عنوان نیروی محرك استفاده می( آیا از موتور بخار به۱4)

شود های مختلف فعالیت در آن انجام میهای کاری را که بخش( تعداد اتاق۱5)

ح دهید. نه کنید شرمشخص کنید و بخشی از فرایند صنعتی را که شما در آن کار می

کند و اثرات فقط از لحاظ فنی، بلکه با توجه به فشار عضالنی و عصبی که تحمیل می

 عمومی آن بر روی سالمتی کارگران.

یافته به ( وضعیت بهداشتی محل کار را توصیف کنید: اندازه )فضای اختصاص۱۶)

های بهداشتی، بهداشت عمومی، هر کارگر(، تهویه، دما، سفیدکاری، سرویس

 غبار، رطوبت و غیره.وآالت، گردصدای ماشینوسر

( آیا هیچ نظارتی از طرف دولت یا شهرداری بر وضعیت بهداشتی محل ۱۷)

 کارتان وجود دارد؟

ای در محل کارتان وجود دارد که موجب آور ویژه( آیا تأثیرات زیان۱۸)

 های خاصی در میان کارگران شود؟بیماری

 آالت وجود دارد؟ازدحام ماشین( آیا در محل کارتان ۱9)

قدر ایمنی دارند که آالت آنهای انتقال و ماشین( آیا نیروی محرکه، دستگاه2۰)

 از صدمات بدنی به کارگران جلوگیری شود؟

زند برحسب ها و حیات کارگران صدمه می( سوانح اصلی را که به اندام2۱)

 تان توضیح دهید.ی شخصیتجربه

ای را که کارفرمای شما در کنید، اقدامات پیشگیرانهار می( اگر در معدن ک22)

سازی تهویه و جلوگیری از انفجار و دیگر سوانح خطرناك در نظر گرفته جهت ایمن

 توضیح دهید.
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گری، تولید فلزات، یا دیگر صنایع ی شیمیایی، ریخته( اگر در یک کارخانه2۳)

ای از طرف کارفرمای یشگیرانهکنید مشخص کنید که چه اقدامات پخطرناك کار می

 شما انجام شده است؟

( در محل کار شما از کدام وسایل روشنایی، چراغ گازسوز، نفت و غیره، 24)

 شود؟استفاده می

سوزی وسایل ایمنی کافی در محل کارتان وجود ( آیا در برابر وقوع آتش25)

 دارد؟

موظف است به فرد  انونیلحاظ قبه( در صورت بروز سانحه، آیا کارفرمای شما 2۶)

 ی او غرامت بدهد؟دیده و خانوادهآسیب

( در صورت پاسخ منفی، آیا او تاکنون به کسی که در حین کار برای ثروتمند 2۷)

 شدن او متحمل سانحه شده، غرامت داده است؟

 ی پزشکی در محل کارتان وجود دارد؟های اولیه( آیا کمک2۸)

شرایط اتاق کارتان را توضیح دهید؛ آیا از ابزار یا  کنید،( اگر در خانه کار می29)

بزرگسال یا کنید؟ آیا همسرتان، یا فرد دیگری، آالت کوچکی استفاده میماشین

کنید یا گیرید؟ آیا برای یک مشتری خصوصی کار میکودك، مرد یا زن، را به کار می

 واسطه؟؟ آیا مستقیماً با او ارتباط دارید یا با«کارفرما»برای یک 

  
 دو

 کنید.طور معمول روزانه چند ساعت و هر هفته چند روز کار می( به۱)

 ( تعداد روزهای تعطیل در سال را ذکر کنید.2)

 های استراحتی در بین کارتان وجود دارد؟( چه زمان۳)

 قاعده؟( وقت غذا در فواصل منظم و ثابت است یا بی4)

 کند؟( آیا کار در وقت غذا ادامه پیدا می5)

شود، زمان فعلی شروع و پایان آن را مشخص ( اگر از نیروی بخار استفاده می۶)

 کنید.

 شود؟کاری هم انجام می( آیا شب۷)
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 سال را مشخص کنید. ۱۶( ساعات کار کودکان و و نوجوانان زیر ۸)

های مختلفی از کودکان و نوجوانان جایگزین ( آیا در طول روز کاری مجموعه9)

 شوند؟یکدیگر می

طور ( آیا مقرراتی برای کار کودکان وجود دارد که دولت اعمال و کارفرماها به۱۰)

 جدی اجرا کنند؟

ای برای کودکان و نوجوانان شاغل در صنعت شما وجود دارد؟ ( آیا مدرسه۱۱)

ها بینند؟ به آناگر چنین است، چند ساعت در روز کودکان در این مدرسه آموزش می

 شود؟میچه چیزی آموخته 

 –بندی کند، کدام نظام شیفتروز ادامه پیدا می( در مواردی که کار شبانه۱2)

 رود؟می کار به -دیگر یمجموعه با کارگران از ایمجموعه جایگزینی

 شود؟قدر طوالنی میهای افزایش تولید، ساعات معمول کاری چه( در زمان۱۳)

ی از کارگران که به این منظور آالت را شمار دیگروشوی ماشین( آیا شست۱4)

دهند یا اپراتورهایی که در طی روز کاریِ معمول با اند انجام میاستخدام شده

 دهند؟کنند انجام میآالت کار میماشین

موقع کارگران در سر کار در شروع یک روز کاری یا شروع ( در مورد حضور به۱5)

 های وجود دارد؟مجدد کار بعد از ساعت غذا، چه مقررات و جریمه

مدت صرف رفتن شما از خانه به محل کار و بازگشت به خانه ( روزانه چه۱۶)

 شود؟می

  
 سه

اید، گونه است؟ به صورت روزانه استخدام شده( نوع قرارداد شما با کارفرما چه۱)

 هفتگی، ماهانه یا غیره؟

 ( شرایط اخراج )یا ترك کار( چیست؟2)

گر قصور از طرف کارفرما باشد، چه جرایمی متحمل ( در صورت نقض قرارداد، ا۳)

 شود؟می

 شود؟( اگر قصور از طرف کارگر باشد، چه جرایمی متحمل می4)

 ها را بیان کنید.شوند، شرایط قرارداد آن( اگر شاگردان به کار گرفته می5)



 

 
 

 یکارگر ینامهپرسش 263

 ( کار شما منظم است یا نامنظم؟۶)

اً در فصول خاصی انجام کنید، عمدتی صنعتی که در آن کار می( شاخه۷)

وبیش یکسانی در طول سال دارد؟ اگر کار شما شود، یا در شرایط عادی توزیع کممی

 کنید؟گونه گذران زندگی میمحدود به فصولی خاص است، در سایر ایام سال چه

 کاری؟شود یا قطعه( آیا دستمزد شما برحسب زمان محاسبه می۸)

 ست یا روزانه؟( اگر برحسب زمان است، ساعتی ا9)

 قدر؟شود؟ چهپرداخت می اضافه کارتری برای ( آیا دستمزد بیش۱۰)

شود روش تعیین آن را کاری پرداخت می( اگر دستمزد شما برحسب قطعه۱۱)

شده برحسب اید که حجم کار انجامتوضیح دهید؛ اگر در صنایعی استخدام شده

سنگ( آیا پیش آمده که شود )مانند معدن زغالگیری وزن محاسبه میاندازه

 تمزد شما تقلب کنند؟ی پرداخت بخشی از دسکارفرمای شما و زیردستان او درباره

شده کاری است، آیا کیفیت اقالم ساخته( اگر دستمزد شما برحسب قطعه۱2)

 از دستمزد است؟ ای برای کاهش متقلبانهبهانه

کاری باشد، در چه ( دستمزد، چه بر اساس زمان و چه بر اساس قطعه۱۳)

اید، قبل م دادهشود؟ به عبارت دیگر، برای کاری که انجاشرایطی به شما پرداخت می

تان طلبکار باشید؟ کشد که از کارفرمایاز دریافت دستمزد، چه مدت طول می

 شود؟پرداخت بعد از گذشت یک هفته، یک ماه یا فواصل زمانی دیگر انجام می

کند به ( آیا چنین تأخیری در پرداخت دستمزد، شما را اغلب مجبور می۱4)

ببرید و خودتان را از چیزهایی که نیاز دارید مؤسسات رهنی با نرخ باالی بهره پناه 

ها بشوید؟ داران خرید نسیه بکنید و بدین ترتیب قربانی آنمحروم کنید، یا از مغازه

شان سبب شکست یا ورشکستگی کارفرمایانآیا از مواردی اطالع دارید که کارگران به

 دستمزد نگرفته باشند؟

شود یا توسط پرداخت می ( آیا دستمزدها مستقیم توسط کارفرما۱5)

 کارگزارانش، مثل پیمانکار و غیره؟

کنند، ( اگر دستمزدتان را پیمانکار یا دیگر اشخاص واسطه پرداخت می۱۶)

 شرایط آن را در قرارداد توضیح دهید.
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 ( مبلغ دستمزد روزانه و هفتگی خود را ذکر کنید.۱۷)

 را ذکر کنید. ( دستمزد زنان و کودکان همکارتان در همان کارگاه۱۸)

 ترین دستمزد روزانه را در طول ماه گذشته ذکر کنید.( باالترین و پایین۱9)

 کاری را در طول ماه گذشته ذکر کنید.ترین دستمزد قطعه( باالترین و پایین2۰)

 ( دستمزد خودتان در همان مدت را مشخص کنید و اگر خانواده دارید،2۱)

 هم ذکر کنید. تان رادستمزدهای همسر و فرزندان

شود یا بخشی از آن به شکل پولی پرداخت میطور کامل به( آیا دستمزد به22)

 های دیگر؟شکل

اید، شرایط آن را توضیح دهید. تان اجاره کردهتان را از کارفرمای( اگر مسکن2۳)

 کند؟آیا اجاره را از دستمزدتان کسر می

 ز قبیل:( قیمت کاالهای ضروری خود را ذکر کنید، ا24)

ها؛ تعداد افرادی که در آن نامه؛ تعداد اتاقخانه و شرایط اجارهمیزان اجاره -الف

کنند؛ تعمیرات و حق بیمه؛ خرید و تعمیر اسباب خانه؛ گرمایش، روشنایی، زندگی می

 آب و غیره

زمینی و غیره(؛ محصوالت لبنی، تغذیه: نان، گوشت، سبزیجات )سیب -ب

جات، قهوه، چایی، عرق روغن، گوشت خوك، شکر، نمک، ادویهمرغ، ماهی، کره، تخم

 کاسنی، آبجو، شراب سیب، شراب قرمز، تنباکو و غیره.

وشو، مواد بهداشتی، حمام، صابون پوشاك )برای بزرگساالن و کودکان(؛ شست -ج

 و غیره.

ی های مختلف از قبیل پست، اقساط وام و پرداخت اقالم نسیه؛ هزینههزینه -د

ی کارآموزی، خرید مجالت، کتاب، و غیره؛ سهم ش کودکان در مدرسه، هزینهآموز

 های کارگری و غیره.ها، اتحادیههای همیاری، صندوق اعتصاب، انجمنانجمن

هایی متحمل تان )اگر چنین هزینههای احتمالی مرتبط با وظایفهـ ـ هزینه

 شوید(می

 مالیات -و
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ی خود )و در صورت داشتن و ساالنه( تالش کنید حساب درآمد هفتگی 25)

بندی های هفتگی و ساالنه را به شکل بودجه طبقهخانواده، درآمد خانواده( و هزینه

 کنید.

های مایحتاج اید که هزینهتان مالحظه کردهی شخصی( آیا برحسب تجربه2۶)

زایش تری افخانه، قیمت غذا و غیره( از دستمزدتان به میزان بیشزندگی )مثل اجاره

 یافته باشد؟

 آورید ذکر کنید.جا که به خاطر میرا تا آن سطح دستمزد( تغییرات در 2۷)

 ( میزان سقوط دستمزد را در دوران رکود یا بحران ذکر کنید.2۸)

 اصطالح رونق مشخص کنید.( میزان افزایش دستمزد را در دوران به29)

های جزئی یا کلی بحرانعلت تغییر در روش انجام کار، و ( تعلیق کار به۳۰)

 وجودآمده را توضیح دهید.به

کنید یا خدماتی را که ارائه ( تغییرات در قیمت اقالمی را که تولید می۳۱)

 در دستمزدتان توضیح دهید. زمانتغییرات همدهید در مقایسه با می

آالت یا دیگر ی کاری شما، کارگری به سبب ورود ماشین( آیا در تجربه۳2)

 ها کار خود را از دست داده است؟پیشرفت

آالت و قدرت تولیدی کارگران، شدت و مدت ( آیا همراه با پیشرفت ماشین۳۳)

 زمان کار افزایش یافته است یا کاهش؟

ی بهبود تولید گونه افزایش دستمزدی در نتیجه( آیا اطالع دارید که هیچ۳4)

 صورت گرفته باشد.

سالگی قادر به  5۰اید که یک کارگر معمولی در ای را دیده( آیا تاکنون نمونه۳5)

ی زندگی با پولی باشد که در نقش کارگر مزدبگیر به دست آورده بازنشستگی و ادامه

 است؟

تواند ی صنعتی شما، یک کارگر با سالمتی متوسط چند سال می( در شاخه۳۶)

 به کار ادامه دهد؟

  
 



 

 

 سالم یعل یکارل مارکس / ترجمه 266

 چهار

گونه مدیریت ی وجود دارند؟ چههای کارگری شما اتحادیه( آیا در صنف۱)

 شوند؟می

 تان رخ داده است؟ی شخصی شما، چه تعداد اعتصاب در صنف( بنا به تجربه2)

 مدت طول کشیدند؟ها چه( این اعتصاب۳)

 ( در یک بخش صورت گرفته یا سراسری بودند؟4)

ه ها افزایش دستمزد بود یا مقاومت در مقابل کاهش آن؟ یا مربوط ب( هدف آن5)

 های دیگر بود؟طول ساعات کار یا انگیزه

 بود؟ چه هاآن ینتیجه( ۶) 

 کند؟های دیگر حمایت می( آیا صنف شما از اعتصابات کارگران صنف۷)

تان برای مدیریت زدن صنف را که کارفرمایهای برهم( قواعد و جریمه۸)

 کارگران مزدبگیرش برقرار کرده بیان کنید.

ارفرمایان برای تحمیل کاهش دستمزد، افزایش ساعات ( آیا همدستی بین ک9)

ی کارگر وجود هایشان بر طبقهکار، مداخله در اعتصابات، و کاًل برای تحمیل خواسته

 دارد؟

ی شما، دولت تاکنون از قدرت حکومتی برای کمک به ( آیا برحسب تجربه۱۰)

 کارفرمایان علیه کارگران سوءاستفاده کرده است؟

گاه همین دولت برای حمایت از کارگران ی شما، هیچب تجربه( آیا برحس۱۱)

 های غیرقانونی کارفرمایانمداخله کرده است؟ها و تبانیدرازیعلیه دست

علیه  -ددار وجود که جایی تا –( آیا همین دولت قوانین کارخانه را ۱2)

 با را ودخ وظایف – وجود صورت در –کارفرمایان اجرا کرده است؟ آیا بازرسان دولتی 

 دهند؟می انجام کافی دقت

های همیاری و مساعدت در مواردی مثل ( آیا در کارگاه یا صنف شما، انجمن۱۳)

 تصادف، بیماری، مرگ، ناتوانی موقت برای انجام کار، پیری و غیره وجود دارد؟

هایی داطلبانه است یا اجباری؟ آیا منابع مالی ( عضویت در چنین انجمن۱4)

 اً در اختیار کارگران است؟ها منحصرآن
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ها اجباری و تحت کنترل کارفرماست، آیا او ( اگر مشارکت در این صندوق۱5)

پردازد؛ آیا اقساط کند؛ آیا به ازای آن بهره میاین سهم را از حقوق کارگران کسر می

 شود؟شده بعد از ترك کار به کارگر بازگردانده میپرداخت

گونه ی در بخشِ صنعت شما وجود دارد؟ چههای تعاونی کارگر( مؤسسه۱۶)

دهند، از کارگران مزدبگیری داران انجام میشوند؟ آیا، شبیه آنچه سرمایهمدیریت می

 کنند؟خارج از کارخانه استفاده می

ی کارگران الزحمههایی وجود دارد که بخشی از حق( آیا در صنف شما کارگاه۱۷)

 اصطالح سهم از سود کارفرما پرداختصورت به عنوان مزد و بخش دیگر را بهرا تحت

اصطالح کنند؟ مجموع درآمد این کارگران را با کارگران سایر جاهایی که چنین به

شراکتی وجود ندارد مقایسه کنید. تعهدات کارگرانی را که تحت چنین نظامی قرار 

کنند یا فقط توانند در اعتصابات و اعتراضات شرکت ها میدارند توضیح دهید. آیا آن

 ی فرمانبردار کارفرمای خود باشند؟«گماشته»مجازند 

( وضعیت عمومی جسمانی، ذهنی و اخالقی کارگران مرد و زن در صنف شما ۱۸)

 گونه است؟چه

 

 هانوشتپی
ی ، مارکس به درخواست بنوا مالمو، ناشر نشریه۱۸۸۰ی نخست آوریل در نیمه [۱]

نامه در [ این پرسش۱ی حاضر را تدوین کرد.]نامهپرسش« بررسی سوسیالیستی»فرانسوی 

ای مستقل )با صورت جزوهبیستم آوریل همان سال با نام مستعار منتشر شد و عالوه بر آن به

 هزار نسخه( در سرتاسر فرانسه توزیع شد. 25شمارگان 

نامه اشاره شده بود که این اولین تالش جدی برای ی آغازین پرسشدر مقدمه

ی کارگران ی کارگر فرانسه است و از همهگیری دیدگاهی نسبت به وضعیت طبقهشکل

خواست در آن های فرانسوی میی سوسیالیستشهری و کارگران کشاورزی، و همچنین همه

مان از پشتیبانی کارگران شهری و کشاورزی «ما امیدواریم هدف»مشارکت کنند. گفته شد: 

توانند مشقتی یابند تنها خودشان میآگاهی کامل از موضوع درمیبرخوردار شود، آنانی که با 

ای از آسمان دهندهکه نجاتتنهایی، بی آنکنند توصیف کنند؛ آنانی که بهرا که تحمل می

توانند درمان قاطعی شوند میهای اجتماعی که متحمل میدر مبارزه علیه شرارت -نازل شود

https://pecritique.com/2018/10/26/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/#_ftnref1
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های گوناگون اتکا داریم که برای اصالح هایی در نحلهتپیدا کنند؛ ما همچنین به سوسیالیس

ی کنند، آنان باید برای کسب آگاهی دقیق و روشن از وضعیت طبقهاجتماعی مبارزه می

 ای که آینده از آن اوست، تالش کنند.کارگر، طبقه

ها برای دموکراتهای کارگری باید نخستین کاری باشد که سوسیالاین دستورالعمل

ی ویراستاران انگلیسی مجموعه )برگرفته از مقدمه« دهندانقالب اجتماعی انجام میتدارك 

 آثار مارکس ـ انگلس(

 های ایتالیایی، لهستانی و هلندی است.نامه، مبنای ترجمهویرایش فرانسوی پرسش [2]

 صورت یک جزوه در مأخذ زیر بود:به« نامهپرسش»نخستین انتشار متن انگلیسی 

A Workers› Enquiry. By Karl Marx, London, Communist Party of 

Gr. Britain [1926] 

نویس مارکس ی دستی فارسی آن که بر اساس نسخهی مورداستفاده برای ترجمهنسخه

آثار  وچهارم مجموعهبه انگلیسی، که بخشی از آن به فرانسوی است، منتشر شده جلد بیست

 ت.( اس۳2۸مارکس و انگلس، )ص. 
MECW, Vol. 24, P.328 
 

https://pecritique.com/2018/10/26/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/#_ftnref2
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برای بسیاری مسجل بود که  2008-2009در طی بحران اقتصادی شدید سال 

کا با خطر فروپاشی مواجه بودند های اصلی آمریبانک [1]نولیبرالیسم رو به پایان است.

های مالی دولتی سرپا ماندند. فعالیت اقتصادی و اشتغال، و تنها از طریق کمک

 اتفاق نباید فوق شدت افت کرد. با مفروضاتِ خرد عمومی هیچ کدام از موارد به

طورکه پایانی بر داری آزاد بازار همیشه پایدار خواهد بود، هماندند: سرمایهافتامی

ها و ظرفیت خود نجات ی دولت در اقتصاد بود. هرکس بر اساس تالشوران مداخلهد

ی جهانیان آشکار شد که حال، جلوی چشم همهاینیافت یا غرق خواهد شد. باخواهد 

داری امریکا نتوانستند از که فدرال رزرو و خزانهاین ادعاها باطل هستند. هنگامی

ی عقاید جزمیِ بازار آزاد را رها کردند و از همه سرعتشیوع بحران جلوگیری کنند به

المللی، های دردسترس برای توقف فروپاشی استفاده کردند. در سطح بینمکانیسم

های محرک مالی داری عضو گروه بیست به دنبال برنامههای بزرگ سرمایهدولت

ز کردند و نرخ بهره را ها اقتصاد را با پول لبریهای مرکزی آنکه بانکرفتند، در حالی

های مستند خود خاطرنشان کرد در یکی از گزارش [2]ویجزبه نزدیک صفر رساندند. 

انتظار تغییرات ناگهانی در نهادها و « ی ما کینزی هستیم.در متنِ یک بحران، همه»

ها و ابزارهای خود ها وجود داشت؛ اگرچه افراد مشغول به کار به دستگاهسیاست

های غول پیکر بود و مالکانِ تمرکز واشنگتن بر نجات بانکدارها و شرکت متکی شدند،

 های ناچیزی دریافت کردند.های رهنی نیز کمکدر معرض فروش ملک

، نولیبرالیسم با لباس مبدِل 2010جنبشِ کینزی عمر کوتاهی داشت. تا سال 

های سیاسی سیاست ریاضتی بازگشته بود. اضطراب و ناامنی رکود بزرگ به پیشرفت

 از حمایت یایده احیای و راست جناح ناسیونالیسم برآمدن –غیرمنتظره 

 آمدهایپی و 2008 سال مالی بحران تفسیر. کرد کمک -«دموکراتیک سوسیالیسم»

ی قبلی اتکا دارد: آیا اد سیاسی دورهاقتص مختلف هایارزیابی بر آن، متعاقبِ

 1970ی عد، در حل بحران اقتصادی دههبه ب 1979تجدیدساختار نولیبرالی از سال 

های جدید ادامه یافته است؟ که عوارض آن همچنان در شکلموفق بود یا این

داری نولیبرال در ترمیم انباشت استدالل ما این است که شکل نهادی جدیدِ سرمایه

تر از سرمایه و افزاش نرخ سود موفق بود، اگرچه سطوح موفقیت آن پایین

های انباشت عالوه، اگر نرخدوران پس از جنگ بود. به [3]«شدهتنظیم داریسرمایه»

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn1
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn2
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn3
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ها، از جمله در هدایت جریان اند، اما نولیبرالیسم در برخی جنبهو سود درخشان نبوده

دار، برای نظام سرمایه بهتر از رژیم اقتصادی ی سرمایهتری از ثروت به طبقهبیش

 قبلی عمل کرد.

 [4]نها یک بحران مالی شدید و رکود اقتصادی بزرگت 2008-2009رویدادهای 

داری بودند که ی آغاز یک بحران ساختاری در شکلِ نولیبرال سرمایهها نشانهنبود. آن

ی ساختاریِ یک رژیم هاویژگی از که بحرانی یعنی، –صورت یافته بود  1979بعد از 

خت یک رژیم نهادی جدید تواند بدون ساآید که نمیی انباشت پدید میدارانهسرمایه

سابقه، بحران ساختاری کنونی با توجه به های پولی بیرغم محرکبرطرف شود. به

شرایطی چون رشد اقتصادی پایین، نرخ پایین انباشت سرمایه، ایستایی دستمزدهای 

شدید  [5]واقعی و افزایش ناامنی اقتصادی برای افراد مشغول به کار، به ایستایی

سیاسی جدید کمک کرده است.  [6]هایشدنقطبی ایجاد به و –تبدیل شده است 

ساختارهای »داری یا مدت سرمایهی اَشکال نهادیِ درازباره تحلیل ما بر نظریهدر این

های مسلط در چنین ساختارهایی، متکی است. نهادها و ایده« اجتماعی انباشت

ود، تقاضای کل و انباشت سرمایه را از طریق ایجاد شرایطی که نرخ باالی س

کنند. بنابراین، های تولیدی درازمدت را تسریع خواهند کرد، تقویت میگذاریسرمایه

ی کشمکش بر سر های هر رژیم ساختاری، یک بحران ساختاری و یک دورهتناقض

آورد، که به یک ساختار اجتماعی جدیدِ وجود میتجدیدساختار اقتصاد سیاسی به

 [7]شود.انباشت منتهی می

شود بررسی اجمالی دو رژیم انباشت است که در آمریکای آنچه در ادامه ارائه می

« داری نولیبرالسرمایه»و « شدهداری تنظیمسرمایه»پس از پایان جنگ جهانی دوم، 

ای داری نولیبرال ابتدا به دورهگونه سرمایهدهد چهرا غالب کرد. این بررسی نشان می

 یورطه به 2008 در سپس و –و نسبتاً باثبات وارد شد ی اقتصادی طوالنی از توسعه

 تحلیل زدند دامن را بحران که نیروهایی من. افتاد عمیق اقتصادی رکود و مالی بحران

ای رژیم انباشت، مسئله به توجه با بحران این دهندمی نشان که شواهدی و کنممی

احتمالیِ تغییر در آینده به کاوم و مقاله را با بررسی کوتاه جهات ساختاری است برمی

داری که نقش رسانم. تحلیل من بر آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک سرمایهاتمام می

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn4
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn5
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn6
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn7
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-2009مرکزی در ایجاد و تسریع تجدیدساختار نولیبرالی دارد، متمرکز است. بحران 

، داری و اَشکال نهادی آناساساً از اقتصاد آمریکا ظهور کرد. باوجوداین، سرمایه 2008

ها و در سطح جهانی را که مهیا باشد، توسعه در سایر مکانبُعد جهانی دارند و تا جایی

 گیرم.به فراخور بحث در نظر می

 دو رژیم انباشت

-داری پساجنگ در اقتصادهای پیشرفته کامالً شناختههای اصلی سرمایهویژگی

های یم کرد، سیاستوکارها و بازار را تنظشده هستند. دولت، کنشگرانه فعالیت کسب

های پایین موفق بودند، اتحادیه کینزی با هدف حفظ نرخ بیکاری در سطح نسبتاً 

های اجتماعی کارگری در بازارهای کار و محل کار نقش مهمی ایفا کردند، برنامه

مقیاس در کاالهای عمومی نظیر آموزش گذاری دولتی بزرگگسترش یافتند و سرمایه

بیش معکوس وکم 1979د. این جریان در آمریکا بعد از سال و زیرساخت برقرار بو

سازی و تثبیت( تبدیل به اسم زدایی، خصوصیی آزادسازی )یعنی مقرراتگانهشد. سه

های گذاری به جای اشتغال باال بر تورم پایین قرار گرفت. اتحادیهرمز شدند، و هدف

گرد های اجتماعی عقبمهها و دولت قرار گرفتند، برناکارگری زیر هجوم شرکت

ها گذاری در زیرساختکردند یا حذف شدند، آموزش تحت فشار قرار گرفت و سرمایه

ها و صاحبان درآمد باال به صاحبان درآمد پایین کاهش یافت. بار مالیات از شرکت

 [8]المللی سیستم نظارتیمنتقل شد. در اقتصاد جهانی، آمریکا و نهادهای مالی بین

ز را تعدیل کردند؛ تا از طریق فشار به تجارت آزادِ کاالها و خدمات و وودبرتن

تحرک سرمایه را رفع کنند. هدف عمق  مرزی محدودیتای برونهای سرمایهجریان

زدایی از بخش مالی به گسترش بخشیدن به روند ادغام اقتصاد جهانی بود. مقررات

گرایی ر اقتصاد که امروزه به مالیاین فرایند کمک کرد، و به تغییر نقش بخش مالی د

 مشهور شده است، منتهی شد.

های شروع شد تنها یک تحول ساده در سیاست 1979تغییری که از سال 

 داری،سرمایه شکل دو هر. بود داریسرمایه در رژیم تغییرِ یک بلکه –اقتصادی نبود 

 یک یتحما تحت داشتند؛ منسجم نهادی ساختار یک نولیبرال، و شدهتنظیم

. سرمایه -کار نیروی روابط از خاصی بندیصورت با مرتبط و متمایز جهانی اندازچشم

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn8
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داری سرمایه»ی ردند. واژهک تقویت را سرمایه انباشت و سودآوری رژیم، دو هر

 هایبوروکراسی ها،اتحادیه دولت، –ی نهادهای غیربازاری را نقش عمده« شدهتنظیم

 داریسرمایه» اصطالح. دهدمی نشان اقتصادی فعالیت مدیریت در -شرکتی

 اقتصادی حیات تنظیم در بازاری روابط و بازاری نیروهای تربزرگ نقش بر «نولیبرال

 [9].دارد تأکید

دیدگاه کینزی بود که طبق آن  [10]شدهایدئولوژی مسلط در رژیم انباشتِ تنظیم

ب از مشکالت اقتصادی جدی ی دولت برای اجتنای کنشگرانهداری به مداخلهسرمایه

دید که از بهار زندگی و جوانِی گونه میداری را اینانداز، سرمایهنیاز دارد. این چشم

های دولتی و خصوصی در یک ی بنگاهخود خارج شده و در حال حاضر در احاطه

ها باید به شد شرکتریزی دولتی است. فرض میاز بازارها و برنامه« اقتصاد مختلط»

 خدمت – عمومی بخش محلی، یجامعه کارکنان، کنندگان،مصرف –نفعان ع ذیانوا

کار و سرمایه  نیروی بین مصالحه آمریکا یشدهتنظیم داریسرمایه یشالوده. کنند

ها که در آن هیچ سال جدال شدید بین آن 50بعد از  1940ی بود که در اواخر دهه

پدید آمده بود. در شروع جنگ سرد،  یک از طرفین قادر به پیروزی قاطع نبودند،

 احزاب قوی موقعیت و بزرگ رکود بازگشت از ترس دلیلبه –وکارهای بزرگ کسب

-رها لسه فر از را خود دیرپای حمایت –سر جهان سرا در سوسیالیست و کمونیست

های کینزی و دولت رفاه را پذیرفتند. از زنی جمعی، سیاستتدریج چانهکردند و به

های بزرگ کارگری آمریکا کارکنان رادیکال را اخراج کردند، ر، اتحادیهسوی دیگ

تقاضاهای معطوف به کنترل محل کار را عمدتاً رد کردند و موافقت کردند قراردادهای 

 .کنند اعمال مجدداً گرفته صورت مذاکرات مبنای بر  نیروی کار را

رشد را در  هایترین نرخ، این رژیم بزرگ1973و  1948های بین سال

 [11]داری ایجاد کرد.اقتصادهای پیشرفته بیش از هر زمان دیگری در تاریخ سرمایه

های سود در بخش شرکتِی که نرخهای بیکاری پایین بودند، درحالیمیانگین نرخ

در نقطه اوج بود، سطحی که از ان زمان به  1960ی ی دههغیرمالی آمریکا در میانه

ی کارگر، در شرایطی که دستمزدهای طبقه [12](.1مودار بعد تکرار نشده است )ن

درصد در این دوره رشد کردند، در افزایش تولید سهم  75طور ثابت حدود واقعی به

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn9
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn10
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn11
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn12
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گرایانه بر جامعه آمریکا داشت، چراکه درآمد (. این رشد اثر برابری2ایفا کرد )نمودار 

تر از بقیه و حتی ا سریعدرصد( از جمعیت آمریک 20)[13]واقعی فقیرترین پنجک

 که هاییسال یعنی 1979 از بعد که فرایندی –پنج درصد باالیی خانوارها رشد کرد 

داری (. رژیم سرمایه3أم بود، معکوس شد )نمودار تو باال غیرانسانی اثرات با رشد

زنی نیروی طور موقعیت قوی چانهشده رشد سریع تقاضا را تقویت کرد؛ همینتنظیم

عمومی گسترش ی ی دستمزدهای واقعی منتهی شد و هزینهافزایش پیوستهکار به 

شدند ساله منعقد میزنی جمعی که اغلب سهیافت. قراردادهای مبتنی بر چانه

پذیر ساخت و انباشت را تقویت کرد. رژیم انباشتِ  بینیهای نیروی کار را پیشهزینه

نیز تقویت کرد که سودهای حاصل از وری نیروی کار را شده رشد سریع بهرهتنظیم

ی اوج این روند آن، افزایش دستمزدها را برای چندین دهه تضمین کرد. پس از نقطه

، نرخ سود در آمریکا متأثر از تناقضات این رژیم انباشت دچار 1960ی دههدر میانه

ی سود نقش الظاهر، نرخ کاهندهکه علیکاهش طوالنی شد و تحلیل رفت. )در حالی

بازی کرد، تحلیلگران در مورد علل  1970اصلی را در عطف توجه به بحران دهه 

نظر دارند. تفسیرها متوجه ظرفیت تولید مازاد شدند، آن هم در زیربنایی آن اختالف

شدند؛ و شرایطی که اقتصادهای صادراتی رقابتیِ جدید در خارج از کشور هدایت می

وری نیروی کار پیشی گرفتند.( خیلی زود، هی اتوماسیون و دستمزدها از بهرهزینه

تورم شتاب  1970ی ی بحران ساختاری خود وارد شد. در دههرژیم انباشت به مرحله

المللی رخ داد. تر شدند، و آشوب در سیستم پولی بینهای تجاری سختگرفت، چرخه

ایجاد  رسید ابزارهای سیاست کینزی کارآمد نیستند. این ادراک گستردهبه نظر می

وکارهای بزرگ آمریکایی متوجه کند، و کسبشد که سیستم فعلی دیگر کار نمی

 تجدیدساختار اقتصاد سیاسی شدند.
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 1948-1980نرخ سود بخش شرکتی غیرمالی آمریکا،  :1نمودار 

 
 

 1948-1973، 2012: میانگین درآمدها، برحسب ساعت و دالر سال 2نمودار 
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 : افزایش درصد میانگین درآمد واقعی خانوارهای امریکا3نمودار 

 

 تغییر رژیم

کردن رونِد کاهش سود را داد. این ی معکوسوعده [14]تجدیدساختار نولیبرالی

زنی ی آزادی فردی، سودای افزایش سود را از طریق تخریب قدرت چانهالگو در لفافه

اکز سودآوری جدید از طریق نیروی کار، قطع مالیات بر سرمایه و گشایش مر

عالوه، نظام سرمایه از گسترش دولت زدایی داشت. بهسازی و مقرراتخصوصی

محیطی، امنیت گری زیستهایی چون حمایت، به حوزه1960ی دهه[15]گذارمقررات

آزرده شده بود. تجدیدساختار نولیبرالی این تغییرات را کننده و سالمت شغلی مصرف

ی قبلی خود را با نیروی کار کنار نهادند و وکارهای بزرگ مصالحهکسبمعکوس کرد. 

وکارهای شده نبود، با کسبداری تنظیمبه روشی که هرگز مورد تأیید رژیم سرمایه

کوچک متحد شدند. حرکت سریع تجدیدساختار نولیبرالی آغاز شد اما شروع این 

ت کارتر بود. آمریکا با پشتیبانی ی ریگان، بلکه از دو سال آخر دولروند نه در دوره

بریتانیا، نقش رهبری را در حرکت تجدیدساختار نولیبرالی نهادهای اقتصاد جهانی 

رشدی تأثیرگذار داشتند؛  1970ی های بازار آزاد یا نولیبرالی از انتهای دههیافت. ایده

نهادی آیینیِ جدید محرک و مشوق تغییرات کینزگرایی را به زیر کشیدند تا راست

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn14
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 به نسبت کار نیروی که قسمی به کرد؛ تغییر سرمایه –کار  ی نیرویشود. مصالحه

 [16]موقعیت زیردست یافت. سرمایه

داری نولیبرال قادر به غلبه بر تورم و تقویت سودآوری و انباشت در طی سرمایه

 از ترتهآهس تولید رشد و انباشت رشد اگرچه –ی زمانی پایدار در آمریکا بود یک دوره

 گسترش در را اوج سه 1979-2007 یدوره. بود شدهتنظیم داریسرمایه یدوره

شاهد بود،  -2002-2007و  1992-2000، 1983-1990-طوالنی  اقتصادی

ی تجاری پایین بود. رشد تولید ناخالص که نرخ تورم حتی در نقاط اوج چرخهدرحالی

تر را ثبت کرد، اگرچه این عدد پایین درصد در سال 3پذیرش داخلی آمریکا نرخ قابل

بود. میانگین نرخ انباشت  1948-1973ی درصدی در دوره 4از میانگین رشد 

ی قبلی بود )نمودار تر از دورهدار پایینی نولیبرالی به طرزی معنیسرمایه در دوره

ان (، که به میز5بهبود یافت )نمودار  2007تا  1980ی (. نرخ سود از ابتدای دهه4

زیادی در نتیجه معکوس شدن روند رشد دستمزد واقعی رژیم انباشت قبلی بود. بین 

درصد کاهش یافت )نمودار  4، دستمزدهای واقعی آمریکا 2007و  1979های سال

دست آورد، وری کار را بههای افزایش بهرهکه نظام سرمایه قدرت چیدن میوه(.همین6

 های سود را تحلیل برد.رشد نرخ

 
 : میانگین نرخ انباشت سرمایه4مودار ن
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 1980-2012: نرخ سود بخش شرکتی غیرمالی آمریکا، 5نمودار 

 
 

 1979-2007، 2012: میانگین درآمدها، برحسب ساعت و دالر سال 6نمودار 
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 داری نولیبرالیسرمایه

-سازی، گسترش کارزدایی، خصوصیمقررات -های اصلی رژیم نولیبرالویژگی

 تحکیم 1980 یدهه در که  -«داریدستورکار سهام» [17]بین نیروی کار،موقت 

 قدرت. کرد کمک دارسرمایه یطبقه برای ثروت از باالیی سطح ایجاد به یافت

 22 میزان از اجرایی مدیران به پرداخت و یافت، کاهش کار مشغول افراد زنیچانه

برابر  327 به تصاعدی ندیرو در 1973 سال در دستمزد میانگین به نسبت برابر

یک رشته از  [18]درست قبل از بحران مالی رسید. 2007میانگین در سال 

ها، صاحبان زمین و مالکانِ اوراق بهادار شرکتی را بازی در داراییهای سفتهحباب

چه که مالیات بر درآمدهاِی باال و درآمد بر ملک، کاهش یافت. آنحالیغنی کرد در

رسید این نظر مین به نظر بسیاری )از جمله به این نویسنده( بعید بهکه در این زما

بود که تجدیدساختار نولیبرالی قادر باشد انباشت پایدار سرمایه را بازگرداند. نهادهای 

داری نولیبرال قادر بودند نرخ سود پس از کسر مالیات و سهم سود در درآمد سرمایه

رای توسعه اقتصادی پایدار که به تقاضای قوی کل را تقویت کنند، اما این مسئله ب

برای افزایش تولید و بازده نیاز دارد، کافی نبود. با دستمزدهای واقعیِ کاهنده و 

 ی عمومی، چه کسی تولیدات درحال افزایش را خواهد خرید؟کاهش رشد هزینه

را که عرضه تقاضای خود  [19]ی بازار آزاد با اعتقاد جزمی به قانون سهنظریه

 اقتصادی رشد برای محدودیتی هرگز ضعیف کل تقاضای یعنی، –کند ایجاد می

 یدهه چند ایجاد در نولیبرالی تجدیدساختار آری،. برگرداند روی مسئله از – نیست

 اما بود، موفق خفیف و کوتاه نسبتاً رکودهای از تناوبی با اقتصادی یتوسعه از طوالنی

ی تقاضای کل آمد ناخواستهکه پیبل. نبود سه ونقان اجرای ینتیجه کامیابی این

هدایت شده از جانب نهادهای نولیبرالیسم در آمریکا بود: افزایش نابرابری، مجموعه 

های پرریسک. این ها، بخش مالی درگیر در فعالیتهای بزرگ در داراییای از حباب

بق ترمینولوژی موارد در کنش متقابل با یکدیگر بسط یافتند تا مشکل تقاضا یا ط

را حل کنند. نابرابری فزاینده به معنای افزایش  [20]«پذیریمشکل تحقق»مارکس

گذاری مولدِ های سرمایهجریان درآمدی به سود افراد ثروتمند بود، که از فرصت

امالک، -هاگرفت. این جریان درآمدی راه خود را به خرید داراییموجود سبقت می
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ها را متورم کرد. آمریکا شاهد حباب دارایی از ایمجموعه و کرد باز –ها سهام شرکت

، حباب 1980ی یک حباب بزرگ در بخش امالک تجاری جنوب غربی در دهه

ی و حباب بسیار بزرگ در امالک در دهه 1990ی دیگری در سهام شرکتی در دهه

های هها، باعث افزایش هزینافزایش ثروت دارایی [21]در سراسر کشور بود. 2000

ی معمول آن با درآمِد پس از کسر مالیات شد. ثروت کننده فراتر از رابطهمصرف

آورد؛ ها را به همراه ها استقراض برای افرایش حجم داراییی حاصل از داراییفزاینده

کار وارد میدان شدند و به امید افزایش ارزش ملک حتی به های طمعجا بانکدر این

 ام دادند.درآمد وخانوارهای کم

گذاری را دادند ی افزایش بزرگ در سرمایهطرفداران تجدیدساختار نولیبرالی وعده

ی کارگری هاهای باال و فشار اتحادیهوکارها از قیدوبند مقررات دولتی، مالیاتتا کسب

گذاری تجاری در عصر نولیبرال به غیر از رونق هذا، سرمایهرها شوند. مع

 1990ی های جدید ارتباطات و فناوری اطالعات در دههوژیگذاری در تکنولسرمایه

کننده به ی بدهی مالی مصرفی طوالنی نولیبرالی به هزینهرمق بوده است. توسعهکم

کننده نسبت به تولید ناخالص داخلی ی مصرفحرکت افتاد. هم سهم هزینه

د شخصی کننده نسبت به درآمی مصرف( و هم سطح هزینه7درصد( )نمودار )به

روند افزایشی  1980ی های ابتدایی دهه( بعد از سال8تصرف )به درصد( )نمودار قابل

شده داری تنظیمکه رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در عصر سرمایهیافتند. درحالی

های دولتی هدایت شده بود، در عصر نولیبرالی که گذاری و هزینهاز طریق سرمایه

ی های دولتی عقب مانده بودند از طریق هزینهزینهگذاری و هرشد سرمایه

 (1شد. )جدولکننده، هدایت میمصرف
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 1979-2007کننده آمریکایی نسبت به تولید ناخالص داخلی )به درصد(، ی مصرف: هزینه7نمودار 

  
 

 
 1979-2007تصرف، کننده آمریکایی نسبت به درآمد قابلی مصرف: هزینه8نمودار 

 
  

 : نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و ترکیبات اصلی آن، برحسب درصد1دول ج
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وجود آوردند که در درازمدت ناپایدار بودند این فرایندها سه صورت از توسعه را به

داری نولیبرال را شکل دادند. صورت نخست، رشد و نهایتًا بحران ساختاری سرمایه

توانستند نرخ نسبتًا با استقراض میبدهی بخش خصوصی بود. چون خانوارها صرفًا 

 بدهی رشد نتیجه کنند، حفظ ی مصرفی برای افزایش رفاه خانوار شدید رشد هزینه

تصرف ها را پروراند. بدهی خانوار نسبت به درآمد قابلر بطن خود حباب دارایید و بود

 ی زمانی(. در برهه9سیر صعودی یافت )نمودار  1980ی )به درصد( پس از دهه

شدت برای تأمین ، بیش از دو برابر شد. نهادهای مالی بلندپرواز نیز به2007بحران 

 تا 1980 سال از های بسیار سودآور به استقراض روی آورده بودند؛ مالی فعالیت

 نمودار) شد برابر شش تقریباً داخلی ناخالص تولید به نسبت مالی بخش بدهی ،2007

 اوراق مانند جدید یمشتقه بهادار اوراق از انبوهی ایجاد توسعه، از دوم صورت(. 10

هنگفتی  سودهای که بود پرریسک هایبانک طریق از مسکن وام یپشتوانهبه بهادار

داشت. اما ارزش این اوراق بهادار  2000ی برای مبدعان و نوآوران آن در ابتدای دهه

آور ی بدهیهزینهبه ارزشِ درحال قبض و بسط امالک بستگی داشت. سوم، با توجه 

تر قادر به کاهش شکاف تقاضا در کمکننده، ثابت شد رشد تقاضای کل هرچهمصرف

طول زمان بود و مشکل درازمدت ظرفیت مازاد در بخش تولید آمریکا وخامت 

ی شده و قبل از بحران ساختاری دههداری تنظیمتری یافت. در عصر سرمایهبیش

ی اوِج چرخه لید با نرخ بسیار باال و با سه نقطهبرداری از ظرفیت تو، بهره1970

طور پیوسته برداری از ظرفیت تولید بهتجاری افزایش یافت. در رژیم نولیبرال بهره

سقوط  2007ی تجاری قبل از بحران های چرخهتر از اوجکاهش یافت و به نرخ پایین

 (.11کرد )نمودار 
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 1960-2017 ،(درصدبه) تصرف مد قابل: بدهی خانوار نسبت به درآ9نمودار 

 
  

 درصد(های اقتصاد آمریکا به تولید ناخالص داخلی )به: بدهی بخش10نمودار 
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 های تجاریبرداری از ظرفیت تولید در نقاط اوج چرخه: بهره11نمودار 

 

 داری نولیبرالبحران ساختاری سرمایه

الک تحقق یافت. اما هر حباب با حباب بزرگ بخش ام 2000ی ی دههتوسعه

 2006های مسکن در سال که افزایش قیمتترکد و هنگامیدارایی در نهایت می

افت کرد؛ این روندهای ناپایدار درازمدت، بحران مالی و  2007متوقف شد و در سال 

را به بار آوردند. کاهش حباب بخش مسکن و امالک  [22]رکود اقتصادی بزرگ

ریِ اوراق بهادار جدید را کاهش داد؛ این اوراق بخش مهمی از سرعت ارزش بازابه

، 2008دادند. در سپتامبر را تشکیل می بدهی های دارای انباشتداراییِ بانک

های ضروری که عامل های بزرگ آمریکا ناگهان رغبت خود را برای تقبل وامبانک

ا اعتماد به بازپرداخت هتداومِ شناوری سیستم مالی بود از دست دادند، چرا که آن

 ها تسلیم شدند.نداشتند. سیستم مالی دچار انجماد شد و بانک

 2008ی اول سال کننده در سه ماهههای مصرفدر بخش واقعی اقتصاد، هزینه

طور خانوارهای آمریکا متوجه شدند که کاهش ارزش شروع به کاهش کرد، همین

های هزینه یند تا برای ایجاد پشتوانهها دیگر قادر نبودملک بدین معنی است که آن

خود، استقراض کنند. بدین ترتیب کاهش تولید ناخالص داخلی شروع شد و با شیوع 

بحران مالی در پاییز شتاب یافت؛ درعین حال مدیران شرکتی هراسان از بحران وال 

گذاری را کاهش دادند. رکود بزرگ آغاز شده بود. های سرمایهاستریت، هزینه

های جدید را از گذاریتری یافت و سرمایهبرداری از ظرفیت سرمایه کاهش بیشرهبه
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ی سود در انفجار بحران جدید نقش ، نرخ کاهنده1970ی بین برد. در قیاس با دهه

آغاز شد، نرخ سودِ پس از کسر  1970ی که بحران دههچندانی نداشت. هنگامی

، یعنی به میزان 1973درصد در سال  6.7به  1966درصد در سال  11.7مالیات از 

که مشاهده کردیم، به دلیل ایستایِی طور درصد، کاهش یافته بود. همان 26

دارِ تجارت، روند نرخ سود پس از کسر مالیات برای دستمزدها و سیاست مالی دوست

، 5صعود کرد )نمودار  1980ی شرکتی آمریکا پس از دهه -بخش غیر تجاری

داری نولیبرال، نرخ سودِ بعد از از شروع بحران ساختاری سرمایهصفحات قبل(. قبل 

رسید و تنها ظرف یک سال در  2006درصد در سال  9.4کسر مالیات به اوج 

 درصد کاهش یافت. 9.6یعنی  -درصد رسید 8.5به  2007ی بحران آستانه

و در عنوان یک موفقیت بزرگ تبلیغ شده است آمریکا به« بهبود»در سالیان اخیر 

تر نسبت به اروپا نیز مزید علت است. تا تر و باثباتاین میان رشد اقتصادی سریع

ی درصد رسید که تا ژوییه 4، نرخ رسمیِ بیکاری در آمریکا به حدود 2017سپتامبر 

های اقتصاد آمریکا از زمان رکود اقتصادِی ترین ویژگیتداوم داشت. اما مهم 2018

 [23]«ایستایی»به پایان رسید، دقیقاً در اصطالح  2009 بزرگ که رسماً در تابستان

ای اندک سابقهشکل بیگنجد. در مقایسه با رکودهای اقتصادی قبلی، نرخ رشد بهمی

اند. راکد باقی مانده 2009های انباشت سرمایه از سال (. نرخ12بوده است )نمودار 

یک به صفر، نرخ انباشت ی نزدهای بهرههای پولی انبساطی و نرخرغم سیاستبه

ترین نقاطِ بعد از رکودهای سختی با پایینبه 2016سرمایه در اوج خود در سال 

(. 13 نمودار) است همسان – 2003و  1992، 1983-اقتصادی قبلی عصر نولیبرال

مانده است شاهدی بر ن پایی سرمایه انباشت سود، نرخ بهبود رغمبه که واقعیت این

داری نولیبرال اسیر یک بحران ساختاری است. به لحاظ مایهاین مدعاست که سر

یابد که نرخ سود افزایش مینظری، نرخ انباشت پاسخی به نرخ سود است: هنگامی

انتظارِ برای گسترش موجودی سرمایه افزایشی است؛ به همین نرخ بازگشت مورد

ه مشاهده کردیم، طور کیابد. همانترتیب منابع موجود برای انباشت نیز افزایش می

، نرخ سودِ پس از کسر مالیات 2007پس از افت شدید در رکود اقتصادی بزرگ 

نرخ سود به اوج  2012-2013، صفحات قبل(. تا سال 5شدت بهبود یافت )نمودار به
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نرخ  2014ی نولیبرالی است. از سال درصدی رسید که باالترین نرخ در دوره 9.7

چنان در سطحی است که قبالً با نرخ باالی انباشت سود اندکی افت کرده ، اما هم

 همراه بود.
 های بهبود پس از رکودهای اقتصادی: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طی دوره12نمودار 

 
 

 1979-2016ی انباشت سرمایه در آمریکا، : نرخ ساالنه13نمودار 
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از چهار رکود های بهبود پس ی نرخ سود و نرخ انباشت در طی دورهمقایسه

 رکود و 2000 یدهه ابتدای ،1990 یدهه ابتدای ،1980 یدهه ابتدای –اقتصادی 

 و سود نرخ باالترین واجد کنونی بهبود که دهدمی نشان-2007 بزرگ اقتصادی

خه را مقیاس قرار دهیم، یا باالترین نرخ چر اوج سال چه است، انباشت نرخ ترینکم

ی بهبود را سنجش کنیم )جدول رخ میانگین در کل دورهی بهبود و یا ندر طی دوره

کنند که پیوند همیشگی بین نرخ سود های اقتصادسنجی شواهدی ارائه می(. تحلیل2

شاهدی بر اینکه  باز هم  [24]شکسته شده است. 2007و نرخ انباشت بعد از سال 

 داری نولیبرال در یک بحران ساختاری فرورفته است.سرمایه

  
 : نرخ سود و نرخ انباشت در آمریکا، بر حسب درصد2جدول 

 

نرخ باالی سود را  کند:یک رژیم انباشت، انباشت سرمایه را از سه کانال تقویت می

  پذیریبینیکند، و شرایط ثبات و پیشسازد، رشد تقاضای کل را تقویت میمیسر می

 که شودمی شروع هنگامی ساختاری بحران. کندمی خلق را نگرانهآینده گذاریسرمایه

 دهدمی نشان شواهد. نیستند تربیش انباشت به قادر دیگر سرمایه، رژیم یک نهادهای

 کافی تنهاییبه این اما کند،می ایجاد را سود باالی نرخ هنوز نولیبرال داریسرمایه که

کند، ه نمیرمایه دیگر آن نوع ثباتی که انباشت را تقویت کند عرضس رژیم این. نیست

آور برای ی بدهیکه، فرایند تحرک تقاضا از طریق حباب دارایی و هزینهتر اینو مهم

درهم شکست.  2008-2009کننده با بحران مالی و رکود اقتصادی بزرگ مصرف

افزایش یافته  2007اند، و نابرابری از سال داری نولیبرالی درجا زدهنهادهای سرمایه
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اند. این بست رسیدهداری نولیبرالی به بنهای سرمایهر ویژگی(. سای14است )نمودار 

ی ها را به اندازههای داراییرژیم سرمایه پس از بحران مالی دیگر قادر نبود که حباب

گرا را به هر میزان مانند سطوح قبلی ی اقتصادیِ مصرفکافی متورم کند تا توسعه

های پرریسک ا برای درگیری در فعالیتها رراهبری کند. مقررات جدید توانایی بانک

تصرف کاهش داده، و درعین حال خانوارها سطح بدهی خود را نسبت به درآمد قابل

دار نولیبرال اکنون از مشکل تقاضا ، صفحات قبل(. سرمایه10اند )نمودار کاهش داده

 حل روشنی ندارد.رنج می برد که هیچ راه
 2016و  2007آمریکا،  : سهم درآمد کل خانوار در14نمودار 

 
  

اند. نسبت ها دوباره ظهور کردهها در بخش امالک و سهام شرکتحباب دارایی

احتمالی دارایی  مثابه بهترین شاخص از یک حبابِبه [25]بهاها به اجارهقیمت خانه

شدت افزایش یافت و پس از بحران مالی کاهش به 2006تا  1999در مسکن، از سال 

تر از که خیلی پاییناین شاخص دوباره صعود کرده و در حالی 2012سال یافت. از 

باالست. این موضوع بر  2000است نسبت به تجربه قبل از  2006سطح سال 

(. در بخش سهام، 15شده مسکن اشاره دارد )شکل گذاریهای بیش ارزشقیمت

ابر شده است، برتقریباً دو  2010از سال [26]500پیاندارزش واقعی شاخص اس

بسیار پایین  1990هرچند در مقایسه با سه برابر شدن این شاخص در اواخر دهه 

، بهترین شاخص یک 500پیاند(. نسبت قیمت به درآمِد شاخص اس16است)نمودار 
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به  2018ی افزایش یافته و در ژانویه 2012دار از سال حباب است که به طرز معنی

ی اوج حباب درصد در نقطه 32.9وز پایین تر سطح درصد رسید. این نسبت هن 24.5

دهد حال، شواهد نشان میاینبا [27](.17است )نمودار  1990ی قیمت سهام در دهه

کننده تأثیر های مصرفهای بازار سهام و امالک بر مسیر حرکت هزینهاین حباب

 اند.ران نداشتهپیش

 افزایش باعث که عواملی –لیات ی سودِ پس از کسر ماکنندهتحلیل عوامل تعیین

 تمامِ – شدند زمان این از پس آن تعدیل و 2013 تا 2009 سال از سود این

 سود نرخ بهبود از بخشی. کندنمی آشکار را کنونی یتوسعه انگیز شگفت هایویژگی

وجودی سرمایه بود، که م از برداریبهره نرخ افزایش سبب به 2009-2013 دوره در

دهد. اما، منشاء رکود اقتصادی شدید و خیزش فعالیت تجاری رخ میدر پایان هر 

ی توجه در سهم سود بود که منجر به کاهش ساالنهاصلی افزایش آن رشد قابل

که بیکاری باال تا سال آور نبود که در حالیتعجب -درصد شد 0.1دستمزد واقعی تا 

د در هر ساعت کار با نرخ درصد افت کرد. نرخ بازده تولی 7.4ادامه یافت به  2013

افزایش یافت؛ اما با توجه به کاهش دستمزد واقعی،  2013درصد تا سال  1.7مالیم 

 وری به سود تعلق یافت.تمام مزایای افزایش بهره
 ی معادل: شاخص نسبتِ قیمت مسکن به اجاره15نمودار 
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 ، اصالح شده بر حسب تورم500پیاند:ارزش شاخص اس16نمودار 

 

 500پیاند:نسبت قیمت به درآمدِ شاخص اس17ودار نم

 

رسید. این کاهش به سبب افت  8.8به  9.7از  2016تا  2013نرخ سود از سال 

 فوق موضوع. بود مانده تغییر بدون عمالً   سرمایه-سود بود، چون نسبت محصول سهم
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 وجود با. دکن مندتوان را کار نیروی است ممکن بیکاری کاهش که دارد آن بر داللت

 4.9افزایش یافت و بیکاری به  2013پس از سال  واقعی دستمزد کهحالی در این،

درصد بود. اگر  1.2آرامی و با نرخ خزنده به میزان درصد افت کرد، این افزایش به

افزایش یافته بود، سهم سود  2009-2013وری با نرخ متوسط آن در رشد بهره

توجه به میزان رشد تولید در هر ساعت در حد قابل یافت. در عوض،افزایش مداوم می

درصد در سال کاهش یافت. بنابراین سهم سود بدین دلیل کاهش یافت که رشد  0.4

طور متوسط رشد کردند. این که دستمزدها بهتولید در هر ساعت نصف شد، درحالی

که برای تجارت منتج شد -گذاریآمد احتماالً از نرخ بسیار پایین رشد سرمایهپی

رسد کاهش درصد در سال رشد داشت. بنابراین، به نظر می 3، 2013-2016ی دوره

ی درباره [28]«فشار سودآوری»معرف دیدگاه سنتیِ  2013متوسط نرخ سود پس از 

نسبت بیکاری نیروی کار و افزایش سریع دستمزدها نیست؛ بلکه فشار سودآوری 

مأموریت تاریخی خود برای افزایش  سبب شکست سرمایه در انجام غیرعادی به

 یک در نولیبرال داریسرمایه اینکه بر شاهدی  وری نیروی کار است. باز همبهره

 .دارد قرار ساختاری بحران

 افزایش طوالنی تقاضای کل و اشتغال

به یک  2013-2016کاهش مالیم و نسبتاً پایین نرخ سود در طول سه سال 

احتماالً به این دلیل که این نرخ سود در مقایسه با  رکود اقتصادی دیگر منتهی نشد،

 2013ی طوالنی غیرمعمول از سال ماند. توسعهچند سال قبلِ خود نسبتاً باال باقی

های ی یک دوره طوالنی از افزایش تقاضا پایدار ماند. اگر فرایند هزینهواسطهبه

ین رشد تقاضا را پیش کننده در این روند مؤثر نبوده، چه عاملی اآور مصرفبدهی

 0.5رانده است؟ نابرابری افزایش یافته است و دستمزد واقعی بخش خصوصی تنها تا 

درصد رشد  2.2درصد افزایش یافته است، اما در طول این دوره تولید ناخالص داخلی 

های رشدِ اجزای اصلی کرده است. برای توضیح این معما سودمند است نرخ

ی ( دوره1نیم: ک تجزیه  ل اقتصاد آمریکا را به دو دورهی تقاضای کدهندهتشکیل

-2017ی ( دوره2ی پس از شروع بهبود در آمریکا؛ ، یعنی کل دوره2017-2009
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کننده و های مصرفای که با افزایش هزینه، یعنی سه سال آخر بهبود و برهه2014

، 2017تا  2009های (. در سال3شود )جدول گذاری مشخص میایستاییِ سرمایه

سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا را نشان کننده که حدود دوهای مصرفهزینه

تر از گذاری سریعدهد، با نرخ یکسان با تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. سرمایهمی

تر تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اگرچه سهم آن از تولید ناخالص داخلی کوچک

های دولتی در این دوره کاهش یافت و بر رشد ه بود. هزینهکنندهای مصرفاز هزینه

 دیده خارجی تجارت بخش برای وضعیت همین تولید ناخاص داخلی فشار وارد کرد، 

 یدوره در اقتصادی رشد سهم ترینبیش. کرد رشد صادرات از ترسریع واردات و شد

 شد؛ موجب را آن از درصد 70 که شد ایجاد کنندهمصرف هایهزینه از 2017-2009

 (.4درصد بود )جدول  38اری گذسرمایه سهم کهدرحالی

درصد  2.7کننده به میزان ، رشد مصرف2007-2017طور خاص در سه سال به

 2.2در سال افزایش یافت، که در مقایسه با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یعنی 

اصلی رشد تولید  کنندگان آمریکا عاملدهد مصرفدرصد باالتر است که نشان می

اند؛ درصد افزایش آن را در طول این دوره موجب شده 81ناخالص داخلی هستند و 

درصد  16درصد کاهش یافت و این شاخص تنها  2.1گذاری به در حالی که سرمایه

های دولتی (. هزینه4و  3رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد )جداول 

درصد از تولید ناخالص  6ایش یافت و سهم نسبتاً پایین شروع به افز 2014بعد از 

 های محلی و ایالتی بود.داخلی را یافت، که این مقدار به سبب افزایش هزینه دولت

 ، بر حسب درصد2009: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اجزاء اصلی آن از سال 3جدول 
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 ب درصد: سهم رشد تولید ناخالص داخلی در دو دوره، برحس4جدول 

 
  دلیل نرخ رشد سریع تر درآمدکننده عمدتاً بهی مصرفشتاب در رشد هزینه

افزایش  2014-2017در سال در دوره  2.5شاخصی که حدود   شد، ایجاد تصرفقابل

درصد در سال افزایش  0.5نرخ دستمزد ساعتی تنها  2009که پس از یافت. در حالی

درصد بود. تعداد  2.2نده در همین دوره کنی مصرفیافته است، نرخ رشد هزینه

درصد  1.5به میزان ساالنه  2009-2017ساعات کاری در اقتصاد آمریکا در دوره 

درصدِی دستمزد ساعتی، توضیح  0.5افزایش یافت که با اضافه شدن نرخ رشد 

افزایش دستمزد  -کندکننده ارائه میدرصدی هزینه مصرف 2.2تری برای رشد بیش

درصدی در درآمد  2ی افزایش ساعات کاری، باعث افزایش نرخ رشد اضافهمصرفی به

درصد در سال  2.2صورت بالفعل تصرف شد. این واقعیت که شاخص اخیر بهقابل

تر از درآمد دستمزدی رشد دهد که درآمدهای ملکی سریعافزایش یافت نشان می

گیری توانیم نتیجهابراین میتصرف سهم ایفا کردند. بنکردند و نیز در رشد درآمد قابل

کننده که خود بر ی مصرفواسطه هزینهی تدریجی درازمدت، بهکنیم که این توسعه

افزایش درآمد دستمزدی، رشد اشتغال و ساعات کاری و درآمدهای ملکی درحال 

 رشد اتکا دارد، طرف تقاضا را تقویت کرده است.
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 2007هبود رکود اقتصادی بزرگ کننده در بنقش پیشگام و راهبریِ هزینه مصرف

است، اگر چه در بهبود اخیر رشد  2008های عصر نولیبرال قبل از بحران شبیه تجربه

، صفحات قبل(. در هر دو 1تر شده است )جدول تولید ناخالص داخلی بسیار ضعیف

کننده رشد اقتصادی را هدایت ی مصرف، هزینه2007-2017و  1979-2007ی دوره

درصِد قبل  3.4درصد رشد کرده که در مقایسه با  1.6ی کنونی دوره کرد، اما در

درصد در سال  0.8به  2.6گذاری از ی سرمایهقابل تأمل است. رشد هزینه 2007از

درصد افت کرد.  0.4درصد به  2.9ی دولتی از که هزینهکاهش یافته است، درحالی

کننده ی مصرفا افزایش هزینهتوان بدر طرف تقاضا را می 2007ایستایی پس از سال 

شود؛ با های دارایی بزرگ دیگر تحریک نمیاین ایستایی توسط حباب -توضیح داد

ی گذاری آن آهسته و تدریجی است؛ و رشد هزینهوجود نرخ سود باال، رشد سرمایه

ی آن در ابتدای بحران، در کل بعد از صعود اولیه 2007-2017ی دولتی در دوره

 اندک است.

ی قبلی عصر نولیبرال به که نرخ بیکاری رسمی در آمریکا نسبت به تجربهرحالید

ی یک اقتصاد قوی سابقه کاهش یافته است، این موضوع نشان دهندهسطحی بی

ی پیشین، عواملی را که ی توسعهی کنونی با پنج مرحلهی توسعهنیست. مقایسه

کند )جدول کنند، مشخص میایجاد می 2010کاهش نرخ رسمی بیکاری را از سال 

های بهبود را درنظر بگیریم نرخ رشد تولید (.چنانچه کاهش بیکاری در طی دوره5

ها ی دورهترین مقدار نسبت به بقیهدر پایین 2010-2017ی ناخالص داخلی در دوره

کند. اما تولید ناخالص داخلی بود، که نرخ آهسته و اندک ایجاد شغل را نشان می

با رشد  2010وری نیروی کار( از سال )به عنوان شاخص بهره [29]یروی کارازای نبه

تر ایجاد شغل به ازای هر واحد تر بود که به معنی نرخِ اندکی سریعدرصد آهسته 0.7

سنگ ی تولید ناخالص داخلی هماز افزایش تولید ناخالص داخلی است. با رشد آهسته

درصد( در قیاس با  1.4نرخ رشد اشتغال )وری، نتیجه کمترین با رشد آرام بهره

درصد، به  0.6ترین نرخ رشد را، های بهبود بود. ضمناً، نیروی کار نیز کمی دورهبقیه

نسبت بیکاری به نیروی -که در بهبود اخیر، نرخ بیکاریخود اختصاص داد. نتیجه این

رین نرخ کاهش تجا سریعدرصد در سال کاهش یافته است. در این-0.8به میزان  -کار

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn29
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رمق وری اندک و رشد کمدر شش بهبود عصر نولیبرال را شاهدیم که به لطف بهره

 تولید ناخالص داخلی ایجاد شد.

 دارد؟ قرار رو  چه دورنمایی پیشِ

داری ابدی نیست و طول ای در یک اقتصاد سرمایهی بهبود و توسعههیچ دوره

زودی از راه برسد. بعدی ممکن است بهدهد که رکود اقتصادی ی فعلی نشان میدوره

تاریخ رکود اقتصادی بعدی یک اقدام خطیر است؛ بسیاری از  بینیبا این حال، پیش

را رقم بزنند. کاهش مالیات از تر کنند یا زوال آنتوانند توسعه را طوالنیتحوالت می

ک اثر به تصویب رسید، احتماالً ی 2017سوی ترامپ که توسط کنگره در دسامبر 

ها سودمند است، چرا که منجر به موج محرک موقتی دارد؛ اما عمدتاً برای شرکت

گذاری شود اما برای سرمایهادغام و خرید سهام شده که باعث افزایش قیمت سهام می

 دو طول در که کرد اعالم 2018 مارس در رزرو فدرال  واقعی هیچ منفعتی ندارد.

 ریل از را توسعه قطار تواندمی که موضوعی داد، واهدخ افزایش را بهره نرخ آینده سال

ترین مپ یکی از مهمترا تجاری جنگ مقاله، این نوشتن زمان در. کند خارج

همراه داشته باشد: تواند رکود اقتصادی را بههای تحول و توسعه است که میگزینه

اطمینان از عدمهای تولید جهانی و ایجاد سطح باالیی این مسیر باعث تخریب زنجیره

های شود، که خود به تعویق تصمیمگذاری شرکتی میریزان سرمایهبرای برنامه

 شود.گذاری منجر میسرمایه
 : نرخ رشد متغیرهای تأثیرگذار بر بیکاری، برحسب درصد5جدول 
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داری نولیبرال در ، سرمایه2009ی درازمدت و آهسته از سال با وجود توسعه

هایی تنها از بحران ساختاری مواجه است. در گذشته چنین بحران آمریکا همچنان با

جاست که آیا این تغییر رژیم طریق تغییر در رژیم انباشت حل می شد، پرسش این

ای خواهد بندیاست و اگر چنین باشد، چه صورت محتمل رو  های پیشِدر سال

سال دوام بیاورد. با این داشت. کامالً ممکن است که رژیم نولیبرال فعلی برای چندین 

مدت است که گرایش به ایجاد نارضایتی حال، شرایط فعلی مستلزم ایستاییِ طوالنی

منجر به  1940و  1930های تواند به مانند دههسیاسی مداوم دارد. این شرایط می

داریِ بازار آزاد با فاشیسم، که سرمایهجایگزینی رژیم موجود شود، یعنی زمانی

یِ تنظیم شده/ سوسیال دموکراسی و سوسیالیسم دولتی جایگزین شد. در دارسرمایه

خواه در سال سالیان اخیر باد تغییر وزیدن گرفته است. ترامپ نامزد حزب جمهوری

ها و ی افزایش تعرفهراستی، وعده، با تحرک ناسیونالیسم اقتدارگرای دست2016

 چنانهم کنونتا وی لتدو گرچه –ی ماجرا شد های زیربنایی، برندههزینه

 داخلی سیاست هایحوزه در بزرگ وکارهایکسب مطلوب که را نولیبرال هایسیاست

 می دنبال است، تنظیمی سیاست و اجتماعی اقتصادی، هایسیاست جمله از

 [30]کند.

ها ظهور یک رژیم جدید انباشت به توزان نیروهایی بستگی دارد که از طریق گروه

شوند. در حال حاضر گیر در بسترِ یک بحران ساختاری بسیج میوطبقات مختلف در

ی بخش گرای تحت سلطههای موجود، از یک سوی، یک رژیم دولتتنها گزینه

دموکراتیک که داری سوسیالی جدید سرمایهتجاری است و از سوی دیگر، یک نسخه

ری دای اول یعنی، شکل جدید سرمایهبرنی سندرز ترویج کرده است.گزینه

وکارهای بزرگ، حل بحران ساختاری فعلی را از ی مبتنی بر قدرت کسبشدهتنظیم

گذاری آفرینی دولت کنشگر که هدفطریق ترکیب افزایش مالیم دستمزدها با نقش

گذاری زیرساختی، های آمریکا از طریق سرمایهآن بر تقویت موقعیت رقابتی شرکت

ها است، رهبری خواهد هزینهطای کمکمحور و نواوری در اعتقویت آموزش مهارت

آور بخش خصوصی، مشکل عدم های دولتی نسبت به مصرف بدهیکرد. افزایش هزینه

تناسب در رشد تقاضا را رفع خواهد کرد. ناسیونالیسم همان ایدئولوژی است که می 

طور مؤثر ی بخش تجاری را بهشده تحت سلطهداری تنظیمتواند حمایت از سرمایه

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftn30
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های اقتدارگرای جناح راستی و متفکران های ناسیونالیستمیدان سازد. برنامه پیروز

های شرکتی )مانند الرنس سامرز( معرف این نسخه از ی فعالیتتمرکزگرا در زمینه

 تغییر رژیم نولیبرال است.

گیری سیاسی بسط یافته توسط سندرز و دیگر متفکران ی دوم یعنی، جهتگزینه

دموکراسی منتهی شود که قادر به حل بحران ساختاری ک سوسیالتواند به یچپ می

گذاری دولتی از طریق ایجاد توازن در رشد دستمزدها و سودها، تحت حمایت سرمایه

های اجتماعی و محیطی همراه با گسترش برنامهبرای خلق یک اقتصاد پایدار زیست

 این در. است –تصاعدی بندی ی نظام مالیاتو با پشتوانه-ی آموزشافزایش بودجه

 داشت، خواهد همراه به را سود افزایش کار نیروی وریبهره افزایش سناریو،

های ههزین افزایش جهانی پساجنگ یشدهتنظیم داریسرمایه رژیم در طورکههمان

کردن روزبرداری از سرمایه را ایجاد کرد. بهکننده نرخ باالی بهرهدولتی و مصرف

محیطی، تغییر رژیم در این به انضمام تمرکز بر پایداری زیستایدئولوژی کینزی 

مسیر را که نیاز به انرژی مجددِ نیروی کار برای پیوستن به کنش سیاسی دارد، 

جا فضای کافی برای بررسی فرایندهایی که این پشتیبانی خواهد کرد. در این

تریِ نیروهای های برتغییررژیم را ایجاد می کنند وجود ندارد، همچنین مقیاس

داری دست نیست. کافی است بگویم که نه سرمایهی این تغییر درکنندهتعیین

 داری، هیچ یک ابدی نیستند.نولیبرال، و نه خود سرمایه

 

 منبع انگلیسی:
David Kotz“ .END OF THE NEOLIBERAL ERA? Crisis and 

Restructuring in American Capitalism ”. new left review 113, Sept-

Oct 2018. 

 

 هانوشتپی

ای که منجر به این مقاله شد ارائه ای برای پروژهبوریس گاوِن کمک پژوهشی ارزنده [1]

 کرد.

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref1
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[2] Wags 

[3] regulated capitalism 

[4] Great Recession 

متفاوت  1930( دهه Great Depressionاز نظر لغوی و مفهومی، با رکود بزرگ)

 م-است

[5] stagnation 

[6] polarizations. 

 در این باره می توان به متون زیر اشاره کرد: [7]

-David Gordon, Richard Edward and Michael Reich .Segmented 

Work, Divided Workers .Cambridge 1982. 

-David Kotz, Terrence McDonough and Michael Reich, eds .
Social Structures of Accumulation: The Political Economy of 

Growth and Crisis .Cambridge 1994. 

-David Kotz .The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism .
Cambridge, MA 2015, which tracked developments through to mid-

2013; since then there have been important new developments, 

which will be analysed here. 

[8] istregulation 

تر نقاط جهان، دیدگاه اقتصادی لیبرال با دخالت محدود دولت در اقتصاد در بیش[9]

شود. آمدهای اقتصادی از طریق نیروهای بازار تعیین میشود، که در آن پیتعریف می

را دچار « نولیبرال»یش تعریف متفاوتی دارد و مفهوم وبمتأسفانه، در آمریکا دیدگاه لیبرال کم

 ها هستند.ترین معادلنزدیک «لسه فر»یا « بازار آزاد»کند. تشتت معنایی می

[10] regulated regime of accumulation 

ای که رژیم پساجنگ جهانی دوم به به عنوان دوره 1948-73ربع قرن بین  [11]

به مثابه بحران ساختاری  1973-79ی رد، مورد نظر است. ما به دورهمؤثرترین نحو عمل ک

رژیم نولیبرال موفق عمل کرد. ما  2007و  1979های رژیم پساجنگ می نگریم؛ بین سال

کنیم. برای داری نولیبرال تفسیر میرا به عنوان بحران ساختاری سرمایه 2007ی پس از دوره

ی اوج چرخه ت توسط چرخه تجاری، هر دوره با یک سالِ اجتناب از اعوجاجِ نرخ رشد بلندمد

شود و پایان می یابد( شروع می 2017تجاری )به استثنای دوره آخر که به ناچار در سال 

 یابد.پایان می

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref2
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref3
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref4
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref5
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref6
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref7
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref8
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref9
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref10
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref11
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های مالی و غیرمالی و درآوردن آن به مشکالت مفهومی درباره ترکیب بخش [12]

القه ما به تحلیل نرخ سود با توجه به اثرات ان بر بر صورتِ یک نرخ سود واحد وجود دارد. ع

بخش  2007گرایی آمریکا در نرخ انباشت سرمایه معطوف است، و حتی در خیز فرایند مالی

گذاری ناخالص کل بخش شرکتی آمریکا را به خود درصد از سرمایه 87.5شرکتی غیرمالی، 

 اختصاص داد.

[13] Lowest fifth 

[14] beral restructuringNeoli 

[15] regulatory state 

سال بعدی در  20طور تدریجی و جزئی طی تجدیدساختار نولیبرال تنها به [16]

داری تنظیم شده کشورهایی چون فرانسه، آلمان و ژاپن رخ داد. برخالف رژیم قبلی سرمایه

 د.داری در دوره پساجنگ غالب بوکه در اکثر اقتصادهای سرمایه

[17] labour casualization 

 و ضوابط تحت اجرایی مدیران به پرداخت شدهتنظیم داریسرمایه یدوره در  [18]

ی عموماً از درون شرکت اجرای مدیران  .بود بازار نیروهای نه و شرکتی بوروکراسی هنجارهای

جرایی پیش که یک کمپانی در درازمدت توسط یک مدیر اشدند و هنگامیتقویت می

ی نئولیبرالنولیبرالی آور. در دورهصورت سرسامیافت اما نه بهرفت، نرخ پرداخت افزایش میمی

های بزرگ به انتخاب مدیران اجرایی از بیرون شرکت و از بازار روی آوردند. که شرکت

 های خارج از عرف به این افراد بدون توجه به شاخصآمدهای چندی از جمله پرداخت هاپی

 وری را موجب شده است.بهره

[19] Say’s Law 

[20] realization problem 

داری تنظیم شده در آمریکا وجود ها در عصر سرمایههای بزرگ در داراییاین حباب [21]

 نداشتند.

[22] Great Recession 

[23] stagnation 

[24] titutional StructuresKotz and Basu, ‘Stagnation and Ins .’

Review of Radical Political Economics .forthcoming 2019. 

[25] The ratio of home prices to rental values 

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref12
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref13
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref14
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref15
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref16
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref17
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref18
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref19
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref20
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref21
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref22
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref23
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref24
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref25
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[26] Standard & Poor’s 500 Stock Index 

کند. این های فعال در بازار سرمایه را بررسی می، عملکرد شرکت500پیاندشاخص اس

ترین های جهان است، بزرگص پس از داو جونز که از شناخته شده ترین شاخصشاخ

شرکت که بهترین وضعیت صنایع را نشان  30شاخص سهام آمریکا است. قیمت سهام 

 م-دهند از عوامل تعیین کننده این شاخص است.می

ت، کننده اسگمراه 2009و  2000های بزرگ در نسبت قیمت به درآمد در جهش [27]

زیر نه ناشی از جهش قیمت سهام به باال بلکه ناشی از سقوط درآمد سهام در دو سال 

 کسادی بود.

[28] profit squeeze 

[29] GDP per worker 

وکارهای بزرگ های تجاری و مهاجرتی دولت ترامپ با منافع گروه کسبتسیاس  [30]

های های شرکتی، و ابتکارت و روشمالیاتها از کاهش تالقی کرده است، اما این گروه

 نیروی کار وی خوشحال هستند.-ی ضدمقررات زدایانه

  

https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref26
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref27
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref28
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref29
https://pecritique.com/2018/11/16/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c/#_ftnref30
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داری سرخوشانه از مرگ سال پیش، پس از سقوط اتحاد شوروی، مدافعان سرمایه

سوسیالیسم و کمونیسم سخن گفتند. لیبرالیسم پیروز شده بود و تاریخ در قالب 

هیرو فرانسیس ای بود که یوشیداری به تجلی نهایی خود رسید. این لحظههسرمای

ی  خود را الما  کرد. منظور او این بود  بینی معروف )یا بدآوازهپیش [1]فوکویاما

-اکنون که سوسیالیسم )در قالب اتحاد شوروی  شکست خورده ، تنها نظا  اقتصادی

طور که او و دیگران مایلند آن را همان داری است؛ یاپذیر سرمایهاجتمالی امکان

 «اقتصادِ بازارِ آزاد.»توصیف کنند  

ی کنندهبینی کردند که پیروزی لیبرالیسم، تضمینداری پیشمدافعان سرمایه

سخن گفتند. حاال که  [2]ی صلحدانان از بهرهصلح و کامیابی در آینده است. اقتصاد

ی توانستند بودجهداری میهای سرمایهجنگ سرد با شوروی پایان یافته بود، دولت

نیازهای ضروری ها، مسکن و تما  پیشفراوانی را صرف ساختِ مدارس، بیمارستان

یابد و شوند، تولید افزایش میدیگر برای یک زندگی متمدن کنند. کویرها شکوفا می

 بختی زندگی خواهد کرد. آمین!بشر از آن پس تا ابد با خوش

ی از زندگی یک مرد یا زن است اما در مقیاس تاریخ، تنها سال زمان زیاد 26

ای زودگذر است. و در لین حال در همین بخش ناچیز تاریخ، همه چیز تغییر لحظه

چیز به ضدِ خود تبدیل بینی کرده بود، همهطور که هگل پیشکرده است و همان

نگ باقی های متقن آن زمان، دیگر سنگی روی سبینیشده است. امروز از پیش

 نمانده است.

 افکار دوم

گیرد. آسانی نگذشته و حاال دارد از او انتقا  میمتأسفانه تاریخ برای فوکویاما به

، با مسرت بورژواییِ ناشی از سقوط 1992پرداز سیاسی آمریکایی در سال این نظریه

د. منتشر کر [3]«پایان تاریخ و آخرین انسان»شوروی، کتابی را با لنوان جالب توجه 

 خوانیم در این کتاب می

 شمولشر و جهانب ایدئولوژیک تحول پایان ینقطه…چیزی که شاهد آن هستیم

 لنوان آخرین شکل دولت انسانی است.شدن دموکراسی لیبرال غربی به

https://pecritique.com/2018/12/18/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7/#_ftn1
https://pecritique.com/2018/12/18/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7/#_ftn2
https://pecritique.com/2018/12/18/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7/#_ftn3
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منتشر  [4]مناکتبر امسال در نیواستیت 17ی جدیدی که حاال فوکویاما در مقاله

 شد، ساز دیگری کوک کرده است 

  گفتم این بود که یکی از مشکمات دموکراسی مدرن 1992چه من آن زمان )آن

کند اما مرد  به چیزی بیش از این نیاز این است که صلح و کامیابی را فراهم می

 ارائه خوب زندگی از تعریفی کنندنمی تماش حتی لیبرال هایدموکراسی …دارند

 هدفیبی و خودبیگانگی از احساس که افتاده افرادی دوشِ به موضوع این بار. کنند

ها حس جمالت یتی، به آنهو هایگروه به پیوستن که است همین برای و کنند می

 بخشد.می

احتماالً تا انتهای کتاب )پایان تاریخ  یعنی فصل آخرین »گوید منتقدانش او می

 «د.انی برخی از تهدیدات بالقوه برای دموکراسی بود نخواندهانسان را که درباره

بوش، در اصل به -لنوان یکی از مقامات دولتی در دوران ریگانفوکویاما به

گر شور و شوق او برای اقتصاد کارانه نزدیک بود و این احتماالً بیانجنبش نومحافظه

ی تلخ وی بالث شد لقایدش را حداقل در برخی بازار و لیبرالیسم است. اما تجربه

به این نتیجه رسید  2003حمایت کرد اما تا سال جهات تغییر دهد. او از جنگ لراق 

گذاریِ آمریکایی بوده است. او همچنین شروع به انتقاد که این جنگ، خطای سیاست

زدایی مالی کرد که بخشی از مسئولیت از اصطماحات نولیبرالی مرسومی مانند مقررات

قد یورو یا متوجه آن بود. در ضمن فوکویاما منت 2008آمیز سقوط اقتصادی فاجعه

 آن است « موردِابتکار بی»کم دست

آمیز بوده حدی فاجعهمحور است که تاهای نخبهگذاریها همگی سیاستاین

 است و برای مرد  لادی دالیلی برای ناراحتی وجود دارد.

 مارکس حق داشت

گیر واقعِی فوکویاما، بخشی از مقاله جدید او را برای نشان دادن تغییر چشم

 کنیم میبازنشر 

ی نهایی ها بود که کمونیسم را مرحلهسرکوفتی برای مارکسیست پایان تاریخ

دانستند. از فوکویاما پرسید  که تجدید حیاتِ چپ ایدئولوژیک بشری می
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چیز به این بستگی بیند؟ همهسوسیالیستی در انگلستان و ایاالت متحده را چگونه می

 جز به–کنم مالکیت ابزار تولید فکر نمی دارد که منظور شما از سوسیالیسم چیست؟

به  -ی مشخصی برای آن وجود داردمطالبه که لمومی خدمات مثل هاییحوزه در

 درد بخورد.

های بازتوزیعی است که در پی آن است تا این لد  توازن اگر منظور شما برنامه

تواند، تنها میکنم سوسیالیسم نه بزرگ در درآمد و ثروت را جبران کنند، بله، فکر می

ی ی طوالنی که با ریگان و تاچر آغاز شد و در آن مجمولهبلکه باید بازگردد. این دوره

ناشده پا گرفت، از بسیاری جهات ی مزایای بازار تنظیمها دربارهمشخصی از ایده

 بار داشت.تأثیراتی فاجعه

زنی انههای کارگری و قدرت چی برابری اجتمالی، تضعیف اتحادیهدر زمینه

شود که ی الیگارشی تقریباً در همه جا منجر میکارگران لادی و ظهور یک طبقه

کند. از لحاظ نقش مالی، اگر ما تنها یک چیز از قدرت سیاسی غیرضروری ایجاد می

گیرانه بحران اقتصادی یاد گرفته باشیم این است که شما باید این بخش را سخت

تر و خشک با هم بسوزند. کل این ایدئولوژی در  شود کهتنظیم کنید زیرا بالث می

گیر شده است، ریاضتی که آلمان بر جنوب اروپا المال کرد، ی یورو جامنطقه

 آمیز بوده است.فاجعه

رسد چیزهای مشخصی فوکویاما به شگفتی من افزود  در این لحظه، به نظر می

تولید ی بحران اضافهبارهپیوندد. او درکه کارل مارکس گفته بود دارد به حقیقت می

 جود دارد.و ناکافی تقاضای و شوندمی فقیر کارگران که…کندصحبت می

ی تولید با ایدهگذاریم که فوکویاما با اشتباه گرفتن اضافهاین واقعیت را کنار می

دهد. کینزیِ مصرف ناکافی، فقدان درک خود از اقتصاد مارکسیستی را نشان می

ی اقتصاد بازار ها شستشوی مغزی در مدرسهاو پس از سال انتظار زیادی است که

 آزاد، مارکس را فهمیده باشد.

داری و منتقد ی سرمایهتوجه است که مدافع برجستهبا وجود این، قابل

داری گیری کند که تحلیل مارکسیستیِ بحران سرمایهسوسیالیسم اکنون باید نتیجه

ی اقتصاد بازار آزاد، از یک سو به ختهگسیگیری لجا اساساً صحیح بوده و پی
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ی دارانهدستی و از سوی دیگر به تسخیر کامل جهان توسط الیگارشی سرمایهتهی

 مند غیرمسئول و موهن منجر شده است.ثروت

گوید که این الیگارشی )هم در اروپا و هم در ایاالت متحده  او کامماً درست می

در واقع، این الیگارشی در حال حاضر « زاند.سوتر و خشک را می»اگر اصماح نشود، 

 چنین وضعی دارد.

 دهدحلی ارائه نمیفوکویاما راه

داری هم ی سرمایهبخش است که حتی این مدافع دوآتشهالبته بسیار رضایت

شروع به درک ماهیت ارتجالی آن کرده است. با این حال، فوکویاما مانند پزشکی 

تواند فهرستی بسیار جامع از نشانگانِ بیماری، نمی یکند که پس از ارائهرفتار می

 ای برای درمان آن تجویز کند.نسخه

ی مالی و وتازِ سرمایههای وحشتناک ناشی از تاختفوکویاما از محرومیت

ومرج نظا  بازار آگاه است. او به این دیدگاه رسیده است که اقتصاد باید کنترل هرج

که انحصارات و دهد  یعنی اینالز  را انجا  نمی گیریِشود. اما پس از آن، نتیجه

اند ای را در سراسر جهان به راه انداختهپیکر که دیکتاتوری وحشیانههای غولبانک

 های خصوصی خارج شود.تمامی از دستباید به

جاست که او از سو او خواستار بازگشت به سوسیالیسم است. مشکل ایناز یک

)به جز خدمات « مالکیت ابزار تولید»گوید ند. او میداسوسیالیسم چیزی نمی

گیری کرده که که این خود اوست است که نتیجهلمومی  ناکارآمد است. درحالی

که به ضرر پیشرفت مالکیت خصوصی ابزار تولید است که ناکارآمد است و یا این

ی اقتصادی و اجتمالی است و موجب بدبختی، فقر و محنت برای اکثریت لمده

 شود.ها میانسان

ی نشدهریزیها کامماً روشن است که اقتصاد برنامهاکنون برای نابیناترینِ آد 

جایی، اتماف، سوءمدیریت و فساد در بهومرج، جاداری، اسلوبِ کاملی برای هرجسرمایه

مقیاس کمان است. بدتر از این، طمع نامحدود برای سود که تنها نیروی محرک این 

کنیم، غذایی که کند، هوایی که تنفس میمیزیست را ویران دارد محیط نظا  است،
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ها و دریاهایی را که اساس زندگی در این سیاره هستند مسمو  خوریم و جنگلمی

 کند.می

سوسیالیست  [5]های جدی است. الرگو کابایروحلمشکمات جدی، نیازمند راه

با آسپیرین درمان کنید. فوکویاما از توانید سرطان را اسپانیایی یک بار گفت شما نمی

ی روشنی برای آن وجود مطالبه»کند چراکه ملی کردن خدمات لمومی حمایت می

ها که ای در مورد بانکما کامماً با او موافق هستیم. اما چرا چنین مطالبه« دارد.

ی مقدار زیادی از پول مرد  را نشان ناتوانی کامل در مدیریت و کنترل مسئوالنه

ها، للت بدیهی بحران اند، وجود ندارد؟ احتکار هیوالوار، فساد و ناکاراییِ بانکداده

کنیم. در نهایت، است که ما همچنان داریم با پیامدهای آن زندگی می 2008مالی 

ی دولت در اقتصاد مخالف این حامیان مشتاق اقتصاد بازار آزاد که با هرگونه مداخله

 مقدار زیادی پول لمومی، نجات یافتند. ناچار با تزریقبودند، به

شدت سزاوار آن هستند، به پاسِ ها به جای رفتن به زندان که بهآن

ی لمومی، پاداش دریافت کردند. ی خزانهرفتهغارتشان از مبالغ هنگفت بهکفایتیبی

ی شدیدی مواجهیم که به ما گفته شده روست که امروز ما با کسریِ بودجه از همین

 دهند. این رابین هودِ وارونه است.د پرداخت شود. فقرا به ثروتمندان یارانه میبای

دانیم که پولی برای پرداختن به موارد غیرضروری مانند مدارس، در لین حال می

ها و بهداشت مندان، حقوق بازنشستگی، آموزش، جادهها، مراقبت از سالنبیمارستا

و ثروتمندترین کشورهای جهان در وضعیت  وجود ندارد. مواردی که در انگلستان

 برند.اسفناکی به سر می

شدت نیازمند سلب مالکیت باشد، آن بخش اگر تنها یک بخش از اقتصاد به

ها را کماکان خصوصی های بزرگ است. چرا آقای فوکویاما مایل است آنبانک

های بخش ترینشدن را به خدمات لمومی محدود کنیم، مهمدارد؟ اگر ما ملینگه

ماند. این شکل از می  مورد توبیخِ فوکویاما باقیهای الیگارشیاقتصاد کماکان در دست

 کند.سوسیالیسم مشخصاً هیچ چیز را حل نمی

جا این است که فوکویاما سوسیالیسم و مالکیت دولتی را با مشکل اصلی در این

گیرد. آن ، اشتباه میخواهی که در شوروی وجود داشتساالر و تمامیترژیم دیوان

کند خورد. تروتسکی اشاره میوضعیت کاممًا شکست خورده بود و باید هم شکست می
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طور شده، نیازمند دموکراسی است، همانریزیکه اقتصادی که به صورت ملی برنامه

 که بدن انسان به اکسیژن نیاز دارد.

ترین دموکراسی الغشده و بریزیی برنامهشدهنباید تناقضی میان اقتصاد ملی

ی کارگران در وجود داشته باشد. سوسیالیسم واقعی، مبتنی بر مشارکت فعاالنه

ی طرحی برای تولید و اجرای آن است. این تنها به معنای مشارکتِ پرولتاریای تهیه

ها و ها، تکنسینصنعتی نیست و هر گروه مولد دیگری مانند دانشمندان، اقتصاددان

 گیرد.میمدیران را در بر 

اقتصاد بدون کنترل و مدیریت کارگران، ناگزیر متوقف خواهد شد و این دقیقاً 

ی بارز دیگری از ی ونزوئما، نمونههمان چیزی است که در شوروی رخ داد. تجربه

 شده است.ی صنایعِ ملیساالرانهکنترل دیوان

 مسیرِ چینی؟

مندِ محتمل ها رقیب نظا کند تنآید که فوکویاما فکر میاز مقاله چنین برمی

 داریِ دولتیِ چین است برای لیبرال دموکراسی، نه سوسیالیسم بلکه مدل سرمایه

توانند ثبات ها میکنند این یک برتری است زیرا آنها آشکارا استدالل میچینی

 اگر …تواندو رشد اقتصادی را در بلندمدت تضمین کنند به شکلی که دموکراسی نمی

 هنوز کشور و ثروتمندتر مرد  باشند، متحده ایاالت از ترقوی هاآن دیگر، سال 30

 .دارند واقعی استدالل یک هاآن که بگویم توانممی باشد، برقرار یکپارچه

گونه یک بحران این است که چه« آزمون واقعی نظا »اما او هشدار داد که 

 گذراند.اقتصادی را ازسر می

سال پیش یک  26در این جممات مشخص است. او  پریشانی فوکویاما به خوبی

رسید گرای اثرپذیر بود که توهماتی در مورد اقتصاد بازار داشت زیرا به نظر میتجربه

گرای اثرپذیر باقی کند. او امروز همچنان یک تجربهکه به طور مداو  پیشرفت می

ا کرده که که تحسینش از چین به همان اندازه افزایش پیدجز اینماند؛ بهمی

 داری غربی )لیبرالیسم  کاهش یافته است.تحسینش در مورد سرمایه
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سرلت پیشرفت کرده ی گذشته، اقتصاد چین بهدرست است که در چند دهه

داری را داری جهانی، تما  تناقضات سرمایهاست. اما به دلیل ورود به اقتصاد سرمایه

بیند که به کاهش نرخ لید آسیب میتوبه ارث برده است. چین در حال حاضر از اضافه

 6.5رشد و افزایش بیکاری منجر شده است. نرخ رسمی رشد چین در سال جاری 

ی درصد است در حالی که چین برای جذب رشد جمعیت، نیازمند نرخ رشد ساالنه

کند اقتصاد طور که فوکویاما اشاره میدرصدی است. لماوه بر این، همان8کم دست

ه برای فروش مازادِ تولید خود با دشواری فزاینده مواجه است و در چین تا زمانی ک

های اقتصادی ناشی از یک جنگ آزاد تجاری با آمریکا قرار دارد، نسبت به شوک

 پذیر استاقتصاد جهانی گسترده، آسیب

کند حامیِ دموکراسی لیبرال این نیز از شوخی روزگار است که مردی که ادلا می

ی احترا  که رژیم این کشور، در زمینهلگو در نظر بگیرد درحالیاست، چین را یک ا

به حقوق بشر و دموکراسی بسیار بدنا  است. در واقع چین برخی از بدترین 

داری های سرمایهترین مؤلفهخواهی استالینیستی را با منفیهای تمامیتویژگی

کشور دیگری وجود  ترکیب کرده و در این مسیر، هیچ امیدی برای کارگران چین یا

 ندارد.

 داری یعنی جنگ سرمایه

شاید دنیا هرگز در چنین موقعیت ناپایداری نبوده است. در واقع تا زمانی که 

ی نسبی اتحاد جماهیر شوروی برقرار بود، ثبات نسبی وجود داشت که بازتاب موازنه

است و  قدرت بین روسیه و ایاالت متحده بود. اما نظم قدیمی جهان درهم شکسته

 چیزی نیست که جای آن را بگیرد.

ی دنیای های شکوفا دربارهبینیشک ما مسیر زیادی را از آن روزهای پیشبی

ایم. اما حاال فقط جنگ پشتِ توأ  با صلح و کامیابیِ پس از سقوط دیوار برلین پیموده

سوریه  جنگ وجود دارد. کامماً جدا از منازلات وحشتناکی که کشورهایی مانند لراق،

 های هیوالواری در آفریقا وجود دارد.و یمن را از هم پاشیده است، جنگ

میلیون مرد، زن و کودک  5کم لا  دستجنگ داخلی کنگو که منجر به قتل

شود. ترامپ قراردادی را که مانع ی اول روزنامه نمیشده است، حتی تیتر صفحه
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تازگی الما  کرده کرده است و بهشد پاره ای میهای هستهیابی ایران به سماحدست

ای های هستهی محدود کردن برنامهکه قصد دارد توافق بین ریگان و گورباچف درباره

 ایاالت متحده و روسیه را پاره کند.

 ی میان چین و آمریکا است فوکویاما نگران جنگ بالقوه

توانم به میکنم احمقانه است که مرد  این اتفاق را غیرممکن بدانند. من فکر می

کنم این یک تواند این جنگ را آغاز کند. فکر نمیسناریوهای بسیاری فکر کنم که می

 در لهستان به آلمان تجاوز مثل–ی لمدی از سوی یک کشور به کشور دیگر حمله

ی شمالی، تر احتمال دارد در قالبِ نزالی محلی بر سر تایوان، کره. بیشباشد -1939

 یای جنوب چین که در حال تشدید است ظاهر شود.در در اییا مواجهه

ها موضع خود را در جنگ قطعًا تضاد بین آمریکا و چین بسیار جدی است. آن

تواند به ای که توسط ترامپ الما  شد، پیدا کردند که به راحتی میطرفهتجاریِ یک

 ینهم به. باشد دنیا کل اقتصاد سقوط برای تهدیدی تر تبدیل شود و چیزی جدی

 به شدن مسلط برای کشور تماشاین یژه به آسیا، در چین قدرت پیشرفت ترتیب،

 .شودمی محسوب متحده ایاالت للیه تهدیدی منطقه، دریاهای

الوقوع است. در شرایط مدرن، این بدان معنا نیست که جنگ جهانی سو  قریب

داران نه سرمایهها داشته باشد؛ و تواند اثرات مخربی روی تما  طرفجنگ جهانی می

به قصد تفریح که برای تسخیر بازارها، سودها و سپهرهای نفوذ برای جنگ هزینه 

کند اما هایش گردوخاک میرو، گرچه آقای ترامپ در تما  سخنرانیکنند. ازاینمی

 رسد.ایجاد یک حریق بزرگ غیرممکن به نظر می

معنای جنگ در  های کوچکی داریم؛ کوچک بهجنگ با وجود این، ما همیشه

ی کافی دورنمای هولناکی است. اما لراق و سوریه که در دنیای مدرن، به اندازه

ناشدنِی میان کشورها است که براساس ها فقط بازتاب تناقضات تحملجنگ

ای گوشت، باید بر سر بازارها با هم ای برای تکههای گرسنهداری مانند سگسرمایه

ای آن را نگ و برای احتراز از جنگ، باید للت ریشهداری یعنی جبجنگند. سرمایه

 برچید.
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 چرخِ تاریخ

ای جالب میان دو وارد پاریس شد، مکالمه 1940وقتی ارتش پیروزمندِ هیتلر در 

افسر ارتش آلمان و فرانسه شکل گرفت. افسر آلمانی با نخوتِ یک فاتح، بادی به 

انتقا  شکستِ تحقیرآمیز جنگ خواند که باالخره ملتش غبغب انداخته و رجز می

بله؛ چرخِ تاریخ تغییر مسیر داده و دوباره »جهانی اول را گرفتند. افسر فرانسوی گفت  

 بینی او درست از آب درآمد.چند سال بعد پیش« تغییر مسیر خواهد داد.

از زمان فروپاشِی شوروی، چرخ تاریخ یک دور کامل زده است. برخمافِ 

خواهی بازگشت. به نظر های سرمایه، تاریخ به قصِد خونیستهای استراتژبینیپیش

ای شد سابقههای لجیب و بیخوشِ رنج ناشی از پدیدهرسد ناگهان جهان دستمی

ها را توضیح دهند به کوشیدند آنهای متخصصان سیاسی که میکه تما  تماش

 کشید.چالش می

کس ای که هیچی دادند؛ نتیجهی اروپا رأدر بریتانیا، مرد  به خروج از اتحادیه

ها در المللی، موجی از شوک ایجاد کرد. اما اینانتظار آن را نداشت و در مقیاس بین

جمهوری آمریکا هیچ است. ی انتخابات ریاستمقایسه با سونامیِ ناشی از نتیجه

 کس حتی کسی که برنده شد، انتظارش را نداشت.ای که هیچنتیجه

ای ثباتیی دیگری بود. این رویدادها تأیید شگرف بیزلزله انتخاب دونالد ترامپ

های پیشین ناپدید شبه، قطعیتاست که تما  جهان را پریشان ساخته است. یک

ای، اند. اضطرابی لمومی جامعه را فرا گرفته و احساس لد  قطعیت گستردهشده

 است.های آن را سرشار از نگرانیِ شدید کرده ی حاکم و ایدئولوگطبقه

« پوپولیسم»کنند که آن را مفسران سیاسی با ترس از ظهور چیزی صحبت می

معنی است، ارتجالی هم هست. استفاده از قدر که بیای که همانخوانند. کلمهمی

دهد که کسانی که از آن استفاده شناسیِ غیرشفافی صرفاً نشان میچنین اصطماح

 کنند.صحبت میی چه چیزی دانند که دربارهکنند، نمیمی

ی یونانی ی التین برای واژه، پوپولیسم صرفاً ترجمهشناسانهبرمبنای دقیق ریشه

شود که یک نقاش ای استفاده میاست. این اصطماح با همان شیوه [6]«دماگوژی»

پوشاند تا اشتباهاتش معلو  نشود و برای ی کلفتی از رنگ میبد، دیوار را با الیه

https://pecritique.com/2018/12/18/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d9%88%da%a9%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7/#_ftn6
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شود که آن را از داشتن های سیاسی استفاده میاز پدیده توصیف انواع گوناگونی

 هرگونه محتوای واقعی، تهی ساخته است.

های تما  جهان را لرزانده است، تنها ای که بنیانخروش سیاسی و اقتصادی

تر است  نه بحران نولیبرالیسم که فقط شکل خاصی از ای از یک بحران لمیقنشانه

 داری.ن پایانیِ خود نظا  سرمایهداری است بلکه بحراسرمایه

مقدر است که این بحران برای مدتی طوالنی ادامه پیدا کند. در قاموسِ 

رسند و سقوط ها به قدرت میحلی برای آن وجود ندارد. دولتداری، راهسرمایه

روند و این بازتابی از ها از چپ به راست و از راست به چپ میکنند و پاندولمی

 ها برای یافتن راهی به منظور خروج از بحران است.ی تودهانهجستجوی نومید

ها براساس اصطماح پوپولیسم، صرفاً انعکاسی از این واقعیت است. تودهاین به

بسیار دشواری  یآموزند و راه دیگری برای یاد گرفتن ندارند. تجربه، مدرسهتجربه می

شوند. اما سرانجا ، آموخته ها به تلخی فرا گرفته میخواهد بود که در آن درس

ای برای خروج از این بحران ندارد. شوند. یک چیز روشن است. بورژوازی ایدهمی

ای گرِ تما  سردرگمی و آشفتگیِ طبقههای سیاسی و اقتصادیِ بورژوازی، نمایاننمونه

ای ای که هیچ آیندهاست که بیش از سودمندیِ تاریخی خود لمر کرده است، طبقه

 و خود نیز کمابیش از این واقعیت آگاه است. ندارد

مدارانی مانند ترامپ شدت از ظهور سیاستدارانه، بهگرانِ لیبرالیسمِ سرمایهتوجیه

مند کند، گلهنامند نمایندگی میمی« های لیبرالیارزش»چه را که که آنتی تزِ آن

که از خواب بیدار ها امیدوارند هستند. برای چنین افرادی این یک کابوس است. آن

شوند و ببیند که فردا روز بهتری است. اما برای لیبرالیسمِ بورژوایی، هیچ بیداریِ 

 دوباره و فردایی در کار نیست.

اظهارات فرانسیس فوکویاما، از این منظر، اهمیت بسیار دارد. این لیبرال سابق، 

ای اما هیچ بدیِل لملیداری از دست داده است ی سرمایهتما  ایمانِ خود را به آینده

های سرمایه، او تصویری ناقص از آینده بیند. او مثل تما  استراتژیستبرای آن نمی

 گرِ ناامیدی خود نظا  است.کند. ناامیدیِ نظریِ او، بیانارائه می
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تواند جایی فراتر از نوکِ بینی آینده نه به بورژوازیِ منحط و ورشکسته که نمی

تنهایی تما  به تنها نیروی واقعاً مترقی جامعه یعنی نیرویی که بهخود را ببیند، بلکه 

گذارِ ی کارگر. این طبقه از رهثروت جامعه را تولید کرده است، متعلق است  طبقه

ی خود در خواهد یافت که تنها راهِ پیش رو، در پیش گرفتنِ مسیر سوسیالیسم تجربه

 واقعی و قدرتِ کارگران است.
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 داری معاصری تناقضات بازتولید اجتماعی در سرمایهدرباره

و اغلب در پیوند با  [1]شودبسیار سخن گفته می« بحران مراقبت»این روزها از 

سازی تهی»و « ین کار و خانوادهتعادل ب»، «کمبود وقت»عباراتی مثل 

کند که در حال حاضر از جهات مختلف بر بر فشارهایی داللت می [3]«[2]اجتماعی

های موجود برای به شود: ظرفیتهای اجتماعی وارد میی مهمی از ظرفیتمجموعه

دنیا آوردن و پرورش فرزندان، مراقبت از اعضای خانواده و دوستان، نگهداری خانه و 

در « بازتولید اجتماعی»لیت طور کلی حفظ ارتباطات. مسئوتر و بهاجتماعات بزرگ

ی زنان گذاشته شده است. هرچند همیشه مردان نیز بخشی از طول تاریخ به عهده

که کار عاطفی و مادی هردو را اند. بازتولید اجتماعی درحالیآن را انجام داده

شود، برای جامعه ضروری گیرد و اغلب بدون پرداخت ]دستمزد[ انجام میدربرمی

ای که ه فرهنگ ممکن است، نه اقتصاد و نه سازمان سیاسی. جامعهاست. بدون آن ن

تواند مدت زیادی دوام داشته مند بازتولید اجتماعی را تضعیف کند، نمیبه شکل نظام

دقیقاً همین کار را انجام  داریسرمایهی باشد. هرچند امروزه شکل جدید جامعه

ین تضعیف بحرانی جدی است که ی اطور که توضیح خواهم داد، نتیجهدهد. همانمی

 تر بحران بازتولید اجتماعی است.نه تنها بحران مراقبت، بلکه به معنای وسیع

های دیگری هم دانم که شاخهتری میای از بحران عاممن این بحران را شاخه

شناختی و سیاسی که همگی با هم تالقی دارند و های اقتصادی، بومدارد: شاخه

ترین بعد این بحران عام را ی بازتولید اجتماعی مهمکنند. شاخهمییکدیگر را تشدید 

شناختی های اقتصادی یا بومهای امروزی عمدتًا بر شاخهدهد، اما بحثتشکیل می

جداسازی »گونه گیرند. اینمتمرکز هستند و بازتولید اجتماعی را نادیده می

تر محوریت در بحران وسیع قدریی اجتماعی بهزا است. شاخهمسئله [4]«انتقادی

درستی درک کرد. هرچند توان بههای دیگر را نمییک از بخشدارد که بدون آن هیچ

توان با عکس آن هم صادق است. بحران بازتولید اجتماعی خودبسنده نیست و نمی

 طور کامل فهمید.خودش آن را به

هترین تعبیر از توان آن را درک کرد؟ ادعای من این است که بگونه میپس چه

تناقضات بازتولیدی شود، عبارت کم و بیش دقیق خوانده می« بحران مراقبت»چه آن
نهد: رو میبندی دو ایده را پیشاست. این صورت داری مالیـ اجتماعی سرمایه

https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn1
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https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn3
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های نخست، فشارهای کنونی بر روی مراقبت تصادفی نیستند، بلکه دارای ریشه

داری جا آن را سرمایهاجتماعی ما هستند که در اینعمیق فراگیر در ساختار نظم 

ی دوم این است که با این وصف بحران کنونی بازتولید اجتماعی نامم. نکتهمالی می

داری، بلکه در ذات حاکی از چیزی فاسد نه تنها در شکل مالی کنونی سرمایه

 داری است.ی سرمایهجامعه

ی آخر شروع واهم داد. اگر از نکتهها فرضیاتی هستند که در اینجا شرح خاین

یا « تناقض»داری حاوی ی سرمایهاشکال جامعه یهمهکنم، ادعای من این است که 

عمیقی هستند. از طرفی بازتولید اجتماعی  اجتماعی-بازتولیدی« ی بحرانزمینه»

داری گیری سرمایهی سرمایه است؛ از طرف دیگر، جهتشرط امکان انباشت پیوسته

ثبات کردن همان فرایند بازتولید اجتماعیای انباشت نامحدود تمایل به بی به سوی

نامیم، ریشه در چه بحران مراقبت میزعم من آندارد که بر آن متکی است. به

داری که تناقض ذاتیِ سرمایهدارد. با این« داریتناقض بازتولیدی ـ اجتماعی سرمایه»

ی داری چهرهی سرمایهص جامعهبه خودی خود است، در هر شکل تاریخی خا

داری لیبرال رقابتی در قرن نوزدهم، یابد. برای مثال در سرمایهمتفاوت و متمایزی می

داری نولیبرال مالیِ داری با مدیریت دولتی در دوران پس از جنگ و در سرمایهسرمایه

ز تجربه ای که ما امروهای مراقبتیدوران ما این تناقض شکل متفاوتی دارد. کاستی

ی رشد کنیم شکلی است که تناقض بازتولید اجتماعی در سومین و آخرین مرحلهمی

 داری به خود گرفته است.سرمایه

برای پیشبرد این فرضیه، ابتدا بدون ارجاع به هرگونه شکل تاریخی خاصی، 

کنم. دوم، تبیینی از داری به خودی خود ارائه میتبیینی از تناقض اجتماعی سرمایه

اکنون اشاره داری که همی قبلی رشد سرمایهکار شدن این تناقض در دو مرحلهآش

« های مراقبتکاستی»چه امروز کردم طرح خواهم کرد. در نهایت خوانشی از آن

ی مالی داری در مرحلهنامیم ارائه خواهم کرد که تعبیر تناقض اجتماعی سرمایهمی

 کنونی آن است.
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 «به خودی خود»داری تناقضات اجتماعی سرمایه

ها از بحران معاصر بر تناقضاتی متمرکز هستند که درونیِ اقتصاد اغلب تحلیل

داری در ذاتش تمایلی درونی به ها این است که سرمایهداری است. ادعای آنسرمایه

های اقتصادی نشان ای در بحرانثباتی دارد که خود را به شکل دورهخود ـ بی

های ی تصویری کامل از زمینهتا حدودی درست است، اما از ارائهدهد. این دیدگاه می

ی دیدی اقتصادگرایانه داری ناتوان است و با اتخاذ زاویهبحران درونی سرمایه

فهمد. من در مقابل می مطلقعنوان نظام اقتصادی داری را بسیار محدود، بهسرمایه

ی هم اقتصاد رسمی برگیرندهکنم که درداری فرض میتری برای سرمایهمعنای وسیع

برای اقتصاد رسمی آن.  [5]«غیراقتصادی»داری است و هم شرایط پیشینی سرمایه

های بحران دهد که طیف کاملی از زمینهچنین دیدگاهی این امکان را به ما می

هایی را که در کانون بازتولید اجتماعی قرار دارند، داری، از جمله آنسرمایه

 قد کنیم.سازی و نمفهوم

های داری به فعالیتاستدالل من این است که نظام اقتصادی درونی سرمایه

ای وابسته است که از شرایط پیشینی امکان آن است. اجتماعی ـ بازتولیدی بیرونی

ی همگانی ی حکومتی که توسط قواهای ادارهشرایط پیشینی دیگر عبارتند از شیوه

و « های تولیدیداددرون»ت همچون مخزن شود و دردسترس بودن طبیعانجام می

جا بر چگونگی وابستگی ـ یا به قول به هرحال من در این [6]ی زایدات تولید.«حفره»

های تأمین، مراقبت و داری به فعالیتبرخی سواری رایگان گرفتن ـ اقتصاد سرمایه

تعامل متمرکز خواهم شد که موجد و حافظ روابط اجتماعی هستند، هرچند 

کند. این ها را رایگان تلقی میداری هیچ ارزش پولی برایشان قائل نیست و آنرمایهس

نامند، هم می انقیادیا  کار عاطفی، مراقبتهای مختلف فعالیت که آن را به نام

عنوان موجودات طبیعی دارای دهد؛ هم بهداری را شکل میهای انسانیِ سرمایهسوژه

سازد ها را میعنوان موجوادتی اجتماعی آند و هم بهدارها را زنده نگه میجسم آن

دنیا آوردن و دهند. کار بهشان را شکل میاجتماع [7]یوارهعادتکه منش فرهنگی و 

طور که مراقبت از افراد اجتماعی کردن نسل جدید در این فرایند محوری است. همان

ت و زنده نگه داشتن افق مسن، نگهداری از خانه و اعضای خانواده، ساختن اجتماعا
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کنند. های ارزش که همیاری اجتماعی را تقویت میمشترک، خصوصیات خلقی و افق

 به –ها به خارج از بازار داری هرچند نه همه اما اکثر این فعالیتدر جوامع سرمایه

 نهادهای و غیررسمی هایشبکه اجتماعی، ـ مدنی هایانجمن ها،محله ها،خانه

 مزدی کار شکل آنها از کمی نسبتاً تعداد و شوندمی سپرده ـ مدرسه لمث ایهمگانی

یابند. فعالیت بازتولیدی اجتماعی بدون مزد برای وجود داشتن کار مزدی، انباشت می

ها یک از آنداری به خودی خود ضروری است. هیچارزش اضافی و کارکرد سرمایه

آموزش، مراقبت عاطفی و میزبانی  توانند در غیاب کار خانگی، پرورش فرزندان،نمی

های دیگری که در خدمت تولید نسل جدید کارگران و جایگزینی کارگرهای فعالیت

طور حفظ روابط اجتماعی و افق مشترک وجود داشته باشند. موجود هستند و همین

ی بازتولید اجتماعی شرط پیشینی ضروری برای امکان تولید اقتصادی در جامعه

 [8]ست.داری اسرمایه

شدن، کار بازتولید داری حداقل از دوران صنعتیحال جوامع سرمایهبا این

اند. این جوامع با پیوند دادن بازتولید اجتماعی را از کار تولید اقتصادی مجزا کرده

را با اسکناس « بازتولیدی»های اجتماعی با زنان و تولید اقتصادی با مردان، فعالیت

را با اسکناس نقدی جبران « کارتولیدی»کنند و می پرداخت« فضیلت»و « عشق»

ی جدید و مدرن داری مبنایی نهادی برای شیوهطریق جوامع سرمایهکنند. بدینمی

های انسانی تر فعالیتاند. کار بازتولیدی را از دنیای بزرگفرودستی زنان ایجاد کرده

ساحت »ند و آن را به اتر در آن جایگاه مشخصی داشت، جدا کردهکه کار زنان پیش

تازگی نهادینه شده بود و اهمیت اجتماعی روشنی اند که بهفرستاده« کار خانگی

مواجب بودن نداشت. در دنیای جدید که پول ابزار اصلی قدرت شده است، واقعیت بی

ی چنین وضعیتی است: کسانی که کار بازتولیدی انجام کنندهکار بازتولیدی تثبیت

گیرند که مزد نقدی دریافت ساختاری فرودست کسانی قرار می دهند، به شکلمی

شرط ضروری کار مزدی ی پیشکنندهها تأمینکنند. این درحالی است که کار آنمی

های خانگی جدید از زنانگی نیز کار بازتولیدی را رمزآلود و آلحال ایدهاست و در عین

 کنند.فریبنده می
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کلی بازتولید اجتماعی را از تولید اقتصادی طوربهداری ترتیب جوامع سرمایهبدین

کنند و آن را در پیوند با زنان قرار داده و اهمیت و ارزش آن را مورد ابهام قرار جدا می

آمیزی به همان فرایند شان را به شکل تناقضحال اقتصاد رسمیدهند. با اینمی

ی خاص کنند. این رابطهر میکنند که ارزشش را انکاای وابسته میبازتولید اجتماعی

ثباتی بالقوه است. تولید اقتصادی بی درونی منشأ انکار ـ وابستگی –جدایی 

حال میل داری خودکفا نیست، بلکه متکی به بازتولید اجتماعی است. با اینسرمایه

هایی ی خودِ فرایند بازتولید و ظرفیتحصر و حّد تهدیدکنندهشدیدش به انباشت بی

ی این امر طور که خواهیم دید، نتیجهرمایه و ما به آنها نیازمندیم. هماناست که س

داری در طول زمان به مخاطره افکندن شرایط اجتماعی ضروری برای اقتصاد سرمایه

 است.

داری است. ی سرمایهدر واقع ذاتی ساختار درونی جامعه« تناقض اجتماعی»این 

ها مبتنی بر گرایش مورد تأکید مارکسیستاین تناقض نیز همانند تناقضات اجتماعی 

داری داری به بحران است. هرچند در این مورد تناقض درون اقتصاد سرمایهسرمایه

کند و پیوند زمان جدا میقرار ندارد، بلکه در مرزی است که تولید و بازتولید را هم

این دو  مابیندهد. تناقض نه درون ـ اقتصادی است و نه درون ـ خانگی، بلکه می

 داری است.ی سرمایهی جامعهعنصر برسازنده

البته تناقض مزبور اغلب خاموش است و گرایش بحران مرتبط با آن پنهان 

اش که میل شدید سرمایه به انباشت گسترده از مبانی اجتماعیماند. اما زمانیمی

طریق که ینشود. بدگیرد، تناقض بحرانی میها قرار میشود و در برابر آنگسسته می

کند و ثبات میای را که سرمایه بدان وابسته است بیخود فرایند اجتماعی

های اجتماعِی خانگی و همگانی الزم برای حفظ انباشت در طول زمان طوالنی ظرفیت

کند. در آن صورت منطق تولید اقتصادی بر منطق بازتولید اجتماعی اعتبار میرا بی

سرمایه با نابود کردن شرط امکان خودش در نهایت یابد. پویش انباشت برتری می

 خورد.]مانند آن است که[ دم خودش را می

داری به بحران اجتماعی به خودی خود است. هرچند این امر تمایل سرمایه

وجود ندارد، بلکه صرفاً در اشکال خاص « به خودی خود»داری ی سرمایهجامعه

داری بازتولید اجتماعی ـ واقع سازمان سرمایههای انباشت وجود دارد. در تاریخی نظام
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های سیاسی ـ متحمل تغییرات تاریخی مهمی شده است. ی جدالاغلب در نتیجه

ویژه در مواقع بحران، بازیگران اجتماعی بر سر مرزهایی که اقتصاد را از جامعه، به

گاهی موفق  اند وکند در منازعهتولید را از بازتولید و کار را از خانواده جدا می

 [9]منازعات مرزیها را جا کنند. این منازعات که آنشوند این مرزها را جابهمی
در جوامع  [10]ی منازعات طبقاتیِ مورد تحلیل مارکسام، به اندازهنامیده

ی دهندهکنند نشانداری محوری هستند. تغییراتی که این منازعات ایجاد میسرمایه

هستند. اگر از منظری نگاه کنیم که این تغییرات را برجسته ساز های تاریخدگرگونی

داری کند، )حداقل( سه نظام بازتولید اجتماعی ـ تولید اقتصادی را در تاریخ سرمایه

 توانیم شناسایی کنیم.می

داری رقابتی لیبرال قرن نوزدهم اولین نظام است. این نظام با ترکیب نظام سرمایه

اروپایی همراه با سلب مالکیت استعماری  [11]ی مرکزیاستثمار صنعتی در کشورها

بازتولید « مستقالً»کرد تا خودشان را در کشورهای پیرامونی، کارگران را رها می

ی ارزش مالی قرار داشت و دولت از بیرون به که بازتولید خارج از چرخهکنند. درحالی

انواده ایجاد کرد. این نظام نظاره ایستاده بود. همچنین تصویر بورژوایی جدیدی از خ

آل ی خصوصی، ایدهی زنان در خانوادهبا قرار دادن بازتولید اجتماعی در حوزه

زمان بسیاری را از شرایط الزم برای تحقق را ارائه کرد و هم« سپهرهای مجزا»

 آل محروم کرد.بخشیدن به این ایده

. این نظام بر تولید داریِ با مدیریت دولتی قرن بیستم استنظام دوم سرمایه

گرایی خانگی در کشورهای مرکزی استوار بود که با سلب صنعتی انبوه و مصرف

شد. مالکیت استعماری و پسااستعماری مستمر در کشورهای پیرامونی تقویت می

داری با مدیریت دولتی بازتولید اجتماعی را در دولت و توزیع همگانی رفاه سرمایه

ظاهر آل بهتغییر مدل ویکتوریایی سپهرهای مجزا، از ایده اجتماعی درونی کرد و با

های نسبتاً کمی حمایت کرد. گرچه باز هم خانواده« مزد خانواده»تر مدرن

 توانستند به آن دست بیابند.می

دوران کنونی است. این  شدن درداری مالِی در حال جهانیسومین نظام سرمایه

ها دستمزدها پایین است منتقل کرده در آن نظام تولید صنعتی را به مناطقی که

https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn9
https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn10
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گذاری دولتی و سرمایهعنوان نیروی کار مزدی به کار گرفته و از عدماست، زنان را به

ی خانواده»تر که به آلی حتی مدرنهمگانی در رفاه اجتماعی حمایت کرده است. ایده

های[ ز ]مسئولیتسپاری کار مراقبتی ازمان با برونتعبیر شده است. هم« دوشاغلی

ها ها برای انجام این مسئولیتها و اجتماعات، توانایی آندولت و سپردن آن به خانواده

ی ی این امر در میانِ افزایش نابرابری، سازماندهی دوگانهرا کاهش داده است. نتیجه

شدن بازتولید اجتماعی برای کسانی که توانایی بازتولید اجتماعی است: کاالیی

شدن آن برای کسانی که توانایی پرداخت ی آن را دارند و خصوصیهزینهپرداخت 

 ی آن را ندارند.هزینه

های داری در هر کدام از نظامبنابراین شرایط بازتولید اجتماعی برای تولید سرمایه

فرض گرفته و نظم هنجاری متفاوتی را ابراز داری شکل نهادی متفاوتی را پیشسرمایه

ی خانواده»و اکنون « مزد خانواده»، سپس «سپهرهای مجزا» کرده است: ابتدا

ی متفاوتی هم داری چهرهی سرمایهدر هر مورد تناقض اجتماعی جامعه«. دوشاغلی

ی متفاوتی از پدیدارهای بحران بروز پیدا کرده است. به خود گرفته و در مجموعه

وتی از منازعات داری در هر نظام اشکال متفاسرانجام تناقض اجتماعی سرمایه

اجتماعی را برانگیخته است. عالوه بر منازعات طبقاتِی همیشگی منازعات مرزی نیز 

اند و قصد رهایی زنان، بردگان وجود دارند که با یکدیگر و با منازعات دیگر گره خورده

 و استعمارزدگان را دارند.

 داری لیبرالتناقضات اجتماعی سرمایه

لیبرال قرن نوزدهم را در نظر بگیرید. در این دوران داری رقابتی ابتدا سرمایه

های تولید و بازتولید در تناقض کامل با یکدیگر قرار گرفتند. این تناقض ضرورت

داری وجود داشت. مسلماً در مراکز تولید صنعتی اولیه در کشورهای مرکزی سرمایه

و کودکان بودند،  راهی معروف زنانها که مشتاق کار ارزان و سربهصاحبان کارخانه

کردند. ساعات کار طوالنی در شرایط ناسالم و ها میها را وادار به کار در کارخانهآن

های داری به روابط اجتماعی و ظرفیتاعتنایی سرمایهحقوق ناچیز کارگران نماد بی

ها بود. این امر در حداقل دو کارگران نیازمند آن [12]وریای بود که بهرهاجتماعی

ی کارگر و فقیر ح موجب بحران شد: بحران بازتولید اجتماعی در میان افراد طبقهسط
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ها برای بقا و تجدید قوا را کشیده بود و وحشت ی توان آنداری عصارهکه سرمایه

و « تباهی خانواده»ها چه آنی متوسط که آناخالقی در میان افراد طبقه

شان شده بود. اوضاع به قدری جب رسواییدانستند موزنان پرولتاریا می« سازیعقیم»

وخیم بود که حتی منتقدان هشیاری مثل مارکس و انگلس هم این تقابل رودرروی 

داری[ ی پایانی ]سرمایهاولیه بین تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی را با مرحله

است،  اش شدهداری وارد بحران نهاییها با این خیال که سرمایهاشتباه گرفتند. آن

ی طبقه کارگر را مثله کرده، داری خانوادهکه نظام سرمایهطور باور داشتند همان

چه که عمالً اتفاق افتاد خالف اما آن [13]کن خواهد کرد.سرکوب زنان را هم ریشه

ی مدیریت این تناقض را پیدا کردند و داری در طول زمان چارهآن بود: جوامع سرمایه

به شکل مدرن و محدودش، با ابداع معنای جدید « خانواده»ق بخشی از آن با خل

 ی مردانه انجام شد.تفاوت جنسیتی و پررنگ کردن آن و با مدرن کردن سلطه

ها آن« حلراه»گذاری آغاز شد. فرایند تعدیل در کشورهای مرکزی اروپا با قانون

نان و کودکان در عبارت بود از تثبیت بازتولید اجتماعی با محدود کردن استثمار ز

های ی متوسط در اتحاد با سازمانحل که مصلحان طبقهاین راه [14]کارخانه.

ای پیچیده از ی ملغمهکنندهکردند، منعکسکارگری نوظهور آن را رهبری می

بود که « اقتصاد»در برابر « جامعه»های مختلف بود. یکی از این اهداف دفاع از انگیزه

هدف دیگر کاستن از دلواپسی  [16]خوبی توصیف کرده است.هب [15]کارل پوالنی

ها با چیز دیگری نیز گره خورده بودند: بود. اما این انگیزه« مساوات جنسیتی»برای 

در نتیجه منازعه  [17]خصوص در خانواده.تأکید بر اقتدار مردانه بر زنان و کودکان، به

 ی مردانه گره خورد.ع از سلطهبرای تضمین شرافت بازتولید اجتماعی به دفا

 کشورهای در اجتماعی تناقض شدت از کاستن امر این بینیپیش قابل ینتیجه 

ی اوج در ور همزمان رساندن این تناقض به نقطهطبه و داریسرمایه مرکزی

داری رقابتی داری و استعمارگرایی بود. سرمایهی بردهکشورهای پیرامونی به واسطه

را همچون روی « [19]دارسازیخانه» [18]ور که به قول ماریا مایسطلیبرال همان

سپهرهای »سازی ایجاد کرد، تصور جدیدی از جنسیت با محوریت دیگر مستعمره

قلمداد « ای در خانهفرشته»داری لیبرال با طرفداران سرمایه [20]ایجاد کرد.« مجزا
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دل ثبات بودند. در کنار دنیای سنگکردن زنان، به دنبال ایجاد تعادل در اقتصاد بی

تا زمانی که هر طرف در  [21]گرفت.قرار می« رحمبهشتی در دنیای بی»تولید باید 

کرد، تقابل ماند و همچون مکمل سپهر دیگر عمل میی خودش میسپهر تعیین شده

 ماند.شان در خفا میبالقوه بین

تر از ت. وقتی دستمزدها کمحدی ضعیف اسحل در عمل تاثابت شد که این راه

های شلوغ و کثیف حریم میزان مورد نیاز برای تأمین خانواده بود، وقتی خانه

شد( در کرد، و وقتی خود شغل )اگر پیدا میها را نابود میخصوصی را غیرممکن و ریه

های مالی بود، قانون ها، سقوط بازار و هراسامان ورشکستگیمعرض نوسانات بی

وجه هیچتوانست بازتولید کارگر را تضمین کند. چنین ترتیباتی بهیحمایتی نم

ها در جدال برای دستمزد باالتر و شرایط زندگی بهتر، کرد. آنکارگران را راضی نمی

های کارگری را تشکیل دادند، اعتصاب به راه انداختند و به احزاب اتحادیه

اتی شدید و فراگیر رو به افزایش سوسیالیست و کارگری پیوستند. با ایجاد تقابل طبق

 داری نبود.ی سرمایهوجه اطمینانی به آیندههیچبه

ی کارگر، فقیر و مورد زا هستند. زنان طبقهسپهرهای مجزا به همان اندازه مسئله

آل ویکتوریایی از خانواده شده هیچ امکانی برای محقق کردن ایدهتبعیض نژادی واقع

ها را کاهش داد، اما هیچ که استثمار مستقیم آناین نداشتند؛ قانون حمایتی با

ی متوسط هم ها فراهم نکرد. زنان طبقهحمایت یا خسارت مالی برای ازکارافتادگی آن

شان راضی وقت از وضعیتهای ویکتوریایی همراه شوند، هیچآلبا ایده توانستندمیکه 

قی با اقلیت قرار گرفتن در ها رفاه مادی و پرستیژ اخالنبودند. زیرا در وضعیت آن

سپهرهای مجزا عمدتاً به ضرر « حلراه»شده همراه بود. قوانین و وابستگی نهادینه

ی آن منازعات زنان در هر دو گروه شد و حتی زنان را در مقابل هم قرار داد. نمونه

ی متوسط ی زنان طبقهقرن نوزدهم بر سر فحشا است که منافع بشردوستانه

 [22]داد.آنها قرار می« خواهران گمراه»را در مقابل منافع مادی  ویکتوریایی

جایی سازوکار متفاوتی در کشورهای پیرامونی پدیدار شد. در این کشورها از آن

شده را غارت های مطیعکه استعمارگرایی مبتنی بر استخراج ]منابع طبیعی[ جمعیت

های وابسته به اجتماعی. قدرتکرد، نه سپهرهای مجزا رواج پیدا کرد و نه حمایت 

شان را افزایش دادند. دهقانان غارت شده بودند و اجتماعات آنها مرکز فعاالنه تخریب
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متالشی شده بود تا غذای ارزان، سنگ معدنی و انرژی تأمین کنند که استثمار 

های بازتولیدی زنان برده حال ظرفیتکارگران صنعتی مرکزی سودآور باشد. درعین

ی اعضای ها با فروش جداگانهداران شده بود. آنی سود مزرعهیکا ابزار محاسبهدر امر

 [23]کردند.ها را از هم جدا میطور مرتب خانوادهداران مختلف بهخانواده به برده

شدند، به مدارس میسیونری شان به زور گرفته میکودکان بومی نیز از اجتماعات

هنگامی  [24]گرفتند.سازی قرار میجباری همگونشدند و تحت تعالیم افرستاده می

ی پدرساالرانه»داری که نیاز به توجیه بود ترتیبات خویشاوند بومی دولت پیشاسرمایه

جا هم در میان استعمارگران، زنان آمد. در اینخوبی به کار میبه« ماندهعقب

را « دان سفیدمر» [25]بشردوست تریبونی یافتند که به قول گایاتری اسپیواک

پوست نجات پوست را از دست مردان رنگینزنان رنگین»انگیخت که برمی

 [26]«.دهند

های فمینیستی در هر دوی کشورهای پیرامونی و مرکزی، مجبور به جنبش

های لیبرال با ردّ تحت کفالت ی پرخطر سیاسی بودند. فمینیستمناقشه در عرصه

ی جنسی، حق ی حق رأی، حق ردّ رابطهلبهمردان بودن و سپهرهای مجزا و مطا

مالکیت، حق بستن قرارداد، حق داشتن شغل، حق خرج کردن مزد خودشان، آرمان 

ی پرورش فرزندان اولویت دادند. «زنانه»آل ی خودمختاری را بر ایده«مردانه»

ها هم با وجود عدم توافق در موارد دیگر، در این همتایان فمینیست سوسیالیست آن

ها با این تفکر که ورود زنان به کار مزدی راه ها موافق بودند. آنضع نهایتاً با آنمو

های مرتبط با ی مرتبط با تولید را به ارزشهای مردانهرهایی آنان است، ارزش

های های مردانه به تولید و ارزشدادند. مسلماً پیونددادن ارزشبازتولید ترجیح می

ژیک بود. اما پشت آن بینش عمیقی خوابیده است: زنانه به بازتولید ایدئولو

، با از بین بردن روابط خویشاوندگی رغم ایجاد اشکال جدید سلطهداری بهسرمایه

 سنتی ابعادی از رهایی را دربرداشت.

 جنبش سوی هیچ در بودند مانده دوراهی بین که هافمینیست از بسیاری 

 با اجتماعی حمایت سوی در نه. کردندنمی آرامش احساس پوالنی یدوگانه

با ارزش قائل نشدنش  [27]بازارگرایی سوی در نه و مردانه یسلطه به اشپیوستگی
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توانستند نظم لیبرال را با آغوش باز بپذیرند و ها که نه میبرای بازتولید اجتماعی. آن

توانستند آن را رد کنند، نیاز به جایگزین سومی داشتند که نامش را نه می

ها با تحقق بخشیدن به اصطالح رهایی، تصویر گذاشتند. فمینیست [28]هاییر

جایگزین کردند.  گانهجنبش سهکردند و آن را با اعتبار ی پوالنی را بیدوگانه

تنها با جانبه نهطرفداران حمایت ]اجتماعی[ و بازارگرایی در این سناریوی نزاع سه

ها با خالف بودند: عالوه بر فمینیستیکدیگر بلکه با حامیان رهایی هم م

ی کسانی که حتی با داری و استعمارگرایی و با همهها، با مخالفان بردهسوسیالیست

کوشیدند دو نیروی پوالنی را به جان هم وجود درگیری در میان خودشان می

 [29]بیندازند.

ار بود. تا وقتی این استراتژی با این که در نظر امیدوارکننده است اما در عمل دشو

مراتب جنسیتی در با دفاع از ساسله« دفاع از جامعه در برابر اقتصاد»که تالش برای 

سادگی پشتیبان نیروهای ی مردانه بهی فمینیستی با سلطهپیوند بود، مبارزه

ای بودند. ی کارگر و اجتماعات حاشیهشد که غارتگر طبقهای دانسته میاقتصادی

داری رقابتی لیبرال تحت فشار ا بعد از فروپاشی سرمایههجالب است که مدت

های بین امپریالیستی، رکود اقتصادی و آشوب مالی تناقضات )متعدد( آن در جنگ

المللی این پیوندها دوام داشتند و در اواسط قرن بیستم راه را برای نظام جدیدی بین

 داری با مدیریت دولتی باز کردند.از سرمایه

 داری با مدیریت دولتیماعی سرمایهتناقضات اجت

داری با مدیریت دولتی که از خاکستر رکود بزرگ و جنگ جهانی نظام سرمایه

دوم برخاسته بود، تالش کرد به روش متفاوتی ـ یعنی با قرار دادن قدرت دولتی در 

طرف بازتولید ـ از تناقض بین تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی بکاهد. دولت در 

در پی مقابله با نتایج « رفاه اجتماعی»عهده گرفتن مسئولیت همگانی دوران با بهاین 

مخرب استثمار و بیکاری عظیم بر بازتولید اجتماعی بود. این هدف مورد پذیرش 

داری و به همان شکل دموکراتیک در کشورهای مرکزی سرمایه های رفاهدولت

رغم ظرفیت در کشورهای پیرامونی ـ به یافتهی تازه استقاللهای در حال توسعهدولت

 ها برای تحقق آن ـ قرار گرفت.متفاوت آن
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های مختلفی در این امر دخیل بودند. قشری از نخبگان روشنفکر به بازهم انگیزه

این باور رسیده بودند که مقتضیات بلندمدت تداوم انباشت در طول زمان باید بر 

ن حداکثر سود مقدم باشد. برای این بازیگران داری در گرفتمدت سرمایهمنافع کوتاه

داری از ی نجات نظام سرمایهداری با مدیریت دولتی مسئلهایجاد نظام سرمایه

طور نجاتش از شبح انقالب در عصر بسیج اش و همینی خودمتزلزل کنندهزمینه

م و نیروی کار سال« زیست سیاسی»وری و سودآوری نیازمند پرورش ای بود. بهرهتوده

در دورانی  [30]ی انقالبی خشمگین بود.دیده با سهمی در نظام به جای تودهآموزش

قدری در زندگی اجتماعی نفوذ کرده بود که طبقات کارگر داری بهکه روابط سرمایه

گذاری همگانی در طور مستقل نبودند، سرمایهدیگر صاحب ابزار برای بازتولید خود به

ها های سالمندان که حمایت اجتماعی آنمهدکودک و خانهی درمانی، آموزش، بیمه

شد. در این شرایط بازتولید اجتماعی باید در کرد، ضروری تلقی میرا تکمیل می

داری ]یعنی دولت[ وارد و درونی ی نظم سرمایهشدهطور رسمی مدیریتقلمروی به

 شد.می

مصلحان اقتصادی در ی اقتصادی همراه شد. «تقاضا»ی جدید آن پروژه با مسئله

های رونق/رکود رایج بودند، کوشیدند رشد مداوم که به دنبال رفع دورهحالی

داری را تضمین کنند. به این طریق که کارگران کشورهای مرکزی سرمایه

کننده را انجام دهند. عنوان مصرفشان بهی دومساخت وظیفهداری را قادر میسرمایه

های دولتی و دادند که دستاورد آن مزدهای باالتر، کمکاین بازیگران تن به اتحاد 

حال خانواده را همچون فضای خصوصی برای مصرف خانگی ایجاد شغل بود و در عین

مدل  [31]ی روزانه بازآفرینی کردند.برای استفاده اشیای تولید انبوه شده

ی گی طبقهگرایی خانواداز طرفی با پیوند زدن خط مونتاژ با مصرف« فوردیستی»

شده توسط دولت، ترکیب جدیدی از کارگر و از طرف دیگر با بازتولید حمایت

دانست ـ هایی که پوالنی در تضاد با هم میبازارگرایی و حمایت اجتماعی ـ پروژه

 ایجاد کرد.

اما بیش از همه طبقات کارگر ـ زنان و مردان ـ بودند که با دالیل خودشان، 

ها عضویت در جامعه با ی آنبردند. مسئلهاعی را پیش میمنازعه برای حمایت اجتم
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عنوان شهروندان دموکراتیک بود. از این رو منزلت، حقوق، احترام و تمام امکانات به

شد. زندگی مادی همگی برای داشتن یک زندگی خانوادگی باثبات الزم شمرده می

ی به بازتولید اجتماعی ترتیب طبقات کارگر همراه با پذیرفتن دموکراسی اجتماعبدین

ها ی تولید اقتصادی ارزش نهادند. در نتیجه آنکنندهتمامی مصرفدر برابر سازوکار به

جهانی در مقابل کارخانه، سیستم و نفع خانواده، خانواده، سرزمین و زندگی اینبه

 آالت رأی دادند.ماشین

ی ی مصالحهل نتیجهدار، برخالف قانون حمایتی نظام لیبراتوافق دولت ـ سرمایه

داد. همچنین برخالف انواع پیشین طبقاتی بود و پیشرفتی دموکراتیک را نشان می

داری ترتیبات جدیدی )حداقل برای برخی و تا مدتی( برای تثبیت بازتولید سرمایه

داری کارگران شد. در کشورهای مرکزی سرمایهاجتماعی به کار گرفته می

ارد بر زندگی خانوادگی را برای اکثریت تسهیل پوست فشارهای مادی ورنگین

که در اعالم عصر طالیی کردند. اما قبل از اینکردند و اتحاد سیاسی را تقویت میمی

ای که این دستاوردها را ممکن کرده نشان های برساختهعجله کنیم، باید محرومیت

 دهیم.

شورهای مرکزی با جا هم دفاع از بازتولید اجتماعی در کهمچون قبل در این

های های فوردیستی تأمین مالی بخشی از کمکامپریالیسم گره خورده است. نظام

استحقاقی اجتماعی را با سلب مالکیت مستمر از کشورهای پیرامونی )ازجمله 

های در داخل مرکز( انجام دادند که به شکل کهنه و نو حتی بعد از پیرامون

های پسااستعماری درحالی مورد هدف جنگ ولتد [32]استعمارزدایی ادامه یافت.

ی تر با غارت امپریالیستی تخلیه شده بودند و عمدهسرد قرار گرفتند که پیش

هایی که های توسعه در مقیاس وسیع تخصیص داده بودند. پروژهشان را به پروژهمنابع

اجتماعی شد. بازتولید منجر می« خودشان»دست غالباً به سلب مالکیت از مردم تهی

برای اکثریت مردم کشورهای پیرامونی بیرونی باقی ماند و جمعیت روستایی رها 

با مدیریت دولتی هم همچون  شدند تا خودشان از پس خودشان بربیایند. نظام

مراتب نژادی بود. کارگران خانگی و داری پیشین آمیخته به سلسلههای سرمایهنظام

های حروم شدند و در نتیجه سهم اغلب امریکاییی اجتماعی امریکا مزراعی از بیمه

وقتی  [33]های استحقاقی اجتماعی در عمل به حداقل رسید.تبار از کمکافریقایی
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های کردن فرزندان و تمیز کردن خانهدرآمد بزرگپوست کار کمزنان رنگین

ر ی خودشان را پیدا کردند، تقسیم نژادی کابا هزینه« سفیدپوست»های خانواده

ی جدیدی با عنوان ]قوانین[ داری آغاز شده بود، چهرهبازتولیدی که در دوران برده

 [35]به خود گرفت. [34]جیم کرو

شان نسبتاً خفه شده بود، ها در فرایند ساختطور که صدای فمینیستهمان

ی ای )تقریبا از دههمراتب جنسیتی هم در این ترتیبات غایب نبود. در دورهسلسله

ی های فمینیستی تمایلی به حضور در عرصه( که جنبش1950ی تا دهه 1930

ی کرد که منزلت طبقهندرت کسی با این دیدگاه مخالفت میعمومی نداشتند، به

، اقتدار مردانه در خانه و حس قوی تفاوت جنسیتی «مزد خانوادگی»کارگر نیازمند 

یریت دولتی در کشورهای مرکزی داری با مدی سرمایهاست. در نتیجه تمایل گسترده

ی جنسیتی بود. دار در خانوادهآور و زن ـ خانهدادن به مدل مرد ـ نانارزش

گذاری عمومی در بازتولید اجتماعی این هنجارها را تقویت کرد. در امریکا سرمایه

و «( پوستسفید)»آور برای زنان ی اندک شرمنظام رفاهی صورتی دوگانه یافت: اعانه

بخش ی اجتماعی رضایتتوانستند به مزد مردانه دست یابند و بیمهان که نمیکودک

مراتب در مقابل، ترتیبات اروپایی سلسله [36]هایی که کارگر شده بودند.برای آن

مردمحور را به شکل متفاوتی مستحکم کردند: جدا کردن مستمری مادران و 

اری از موارد از دستورکارهای های استحقاقی مرتبط با کار مزدی که در بسیکمک

هر دو  [37]دولتی بودند.آمد که حاصل رقابت بینموافق با افزایش جمعیت بیرون می

مدل مزد خانوادگی را معتبر و مفروض دانستند و آن را مورد تشوق قرار دادند. هر دو 

گرایی و مدل فهم مرد محور از خانواده و کار را نهادینه کردند و دگرجنس

ها را از مباحثات سیاسی حذف مراتب جنسیتی را طبیعی جلوه دادند و آنهسلسل

 کردند.

ی این موارد دموکراسی اجتماعی رهایی را به نفع حمایت اجتماعی و در همه

داری را برای چندین زمان شدت تناقض اجتماعی سرمایهبازارگرایی قربانی کرد و هم

های نژادی، ی مبارزه با تبعیضی جرقهکه چپ نوی جهاندهه کاهش داد. اما زمانی

جنسیتی و امپریالیستی و همچنین پدرساالری بوروکراتیک آن را به نام رهایی زد، 

https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn34
https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn35
https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn36
https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn37
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و بعد از نظر اقتصادی  1960ی دار ابتدا از نظر سیاسی در دههنظام دولت ـ سرمایه

بحران »، «تفکیک نژادی»که دچار فروپاشی شد. یعنی زمانی 1970ی در دهه

ها برای آزاد کردن بازارگرایی را و کاش نرخ سود در صنعت تقالی نولیبرال« وریرهبه

برانگیخت. وقتی دو حزب به دنبال به دست آوردن قدرت هستند، چیزی که قربانی 

 خواهد شد حمایت اجتماعی است.

 داری مالیتناقضات اجتماعی سرمایه

الی پیش از خود در طی داری با مدیریت دولتی همچون نظام لیبرنظم سرمایه

ی پیدایش نظام ناظران پیشگو زمینه 1980ی بحرانی طوالنی از بین رفت. تا دهه

دادند. این نظام جدید داری مالی عصر حاضر است تشخیص میجدیدی که سرمایه

شدن و نولیبرال شدن، با به استخدام کار مزدی درآوردن زنان، از پس از جهانی

کند. بنابراین در ی و همگانی در رفاه اجتماعی حمایت میگذاری دولتسرمایهعدم

سپاری ها و اجتماعات برای انجام کار مراقبتی آن را برونحین کاهش ظرفیت خانواده

ای از بازتولید اجتماعی است: بازتولید ی تازهکند. نتیجه سازماندهی دوگانهمی

بیایند کاالیی شده و برای ی آن برتوانند از پس هزینهاجتماعی برای کسانی که می

که افرادی از گروه دوم در قبال توانند خصوصی شده است. به طوریکسانی که نمی

زمان همراهی دو امر ناگوار دهند. همدستمزد )کم( به گروه اول کار مراقبتی ارائه می

« مزد خانوادگی»شک هرگونه اعتباری را از شدن، بینقد فمینیستی و غیرصنعتی

ی خانواده»تر امروزی آل مزد خانوادگی راه را برای هنجار مدرنو ایده سلب کرد

 باز کرد.« دوشاغلی

ی این کنندهها و ویژگی تعیینمحوریت جدید بدهی محرک اصلی این پیشرفت

ها را تحت فشار ای است که نهادهای مالی جهانی با آن دولتنظام است. بدهی وسیله

را کاهش دهند، ریاضت اقتصادی را تحمیل کنند و گذارند تا مخارج اجتماعی می

دفاع همدست شوند. گذاران در بیرون کشیدن ارزش از مردم بیطور کلی با سرمایهبه

کاهش »کشت و گرفتن کنترل منابع انرژی، آب، زمین قابلهمچنین با هدف در دست

ور جدیدی از ی بدهی با د، کشاورزان کشورهای جنوبی عمدتاً به واسطه«انتشار کربن

طور از طریق بدهی انباشت در اند. همینشدهتصرفات زمین اشتراکی سلب مالکیت 
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یابد. وقتی کار خدماتی پرخطر با ای ادامه میطور فزایندهکشورهای مرکزی تاریخی به

تر حدی کمشود، درآمدها بهدرآمد کم جایگزین کار صنعتی مورد حمایت اتحادیه می

اقتصاد مبتنی بر »کنند. در این ی اجتماعی بازتولید سقوط میهای ضروراز هزینه

کننده بدهی باالی اوست که با ی خرج کردن مستمرِ مصرفالزمه« فناوری اطالعات

عبارت دیگر سرمایه بیش از پیش به [38]تری در حال افزایش است.سرعت بیش

دهد، ثروت را از کل میها را شخورد، دولتی بدهی اکنون کارگر خود را میواسطهبه

ها، اجتماعات و طبیعت ها، خانوادهدهد و ارزش را از خانهپیرامون به مرکز انتقال می

 مکد.می

داری بین تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی نتیجه تشدید تناقض ذاتی سرمایه

داد که تا حدودی با تثبیت بازتولید از ها این قدرت را میاست. نظام پیشین به دولت

مدت طریق حمایت اجتماعی، هدف بلندمدت انباشت مداوم را بر منافع کوتاه

دهد ی مالی اجازه مینونی به سرمایههای خصوصی اولویت دهند. اما نظام کشرکت

گذاران خصوصی شکل ی سرمایهواسطهها را براساس منافع بیها و گروهکه دولت

که گذاری همگانی در بازتولید اجتماعی. درحالیسرمایهویژه با خواست عدمدهد، به

نظام  نظام پیشین برای مقابله با رهایی بازارگرایی را با حمایت اجتماعی متحد کرد،

دهد که در آن برای حذف حمایت داری مالی چینشی برخالف انتظار شکل میسرمایه

 شود.اجتماعی، رهایی با بازارگرایی همراه می

ی آید. در منازعهساز دو مجموعه منازعه پدید مینظام جدید از برخورد سرنوشت

دسازی و نخست زورآزمایی بین حزب پرقدرت اقتصاد بازار آزاد که مصمم به آزا

توان در کشورهای های کارگری کمداری است و جنبشسازی اقتصاد سرمایهجهانی

مرکزی است که زمانی قدرتمندترین حامی دموکراسی اجتماعی بودند اما اکنون اگر 

کاماًل شکست نخورده باشند در معرض حمالت جدی هستند. در منازعه دیگر 

مراتب ترقی مخالف با سلسلهم« های اجتماعی جدیدجنبش»زورآزمایی بین 

قومی و مذهبی و مردمانی است که به دنبال دفاع از «/نژادی»جنسیتی، جنسی، 

وطنی جهان»جهانی و مزایایش هستند که اکنون مورد تهدید دار اینریشه زیست

ی اقتصاد جدید قرار گرفته است. از برخورد این دو مجموعه منازعه نتیجه« شدن
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های ای که در حین برچیدن حمایت«مترقی»د: نولیبرالیسم آوری پدید آمحیرت

« رهایی»ساالری و ، شایسته«گوناگونی»سپاری بازتولید اجتماعی، اجتماعی و بازبرون

دفاع در چنگ سرمایه نیست، بلکه نهد. نتیجه صرفاً رها کردن مردمان بیرا ارج می

 [39]بازتعریف رهایی با زبان بازار هم هست.

ی آنها از جمله بخش هم در این فرایند حضور داشتند. همهای رهاییهجنبش

های شناختی جریانگرایی، آزادی دگرباشان و بومجنبش آنارشیسم، چندفرهنگ

ی جنسیت و نولیبرال موافق بازار را ایجاد کردند. اما مسیر فمینیسم پیوند دیرینه

داری سرمایه [40]زی ثابت کرد.ساطور سرنوشتداری را بهبازتولید اجتماعی سرمایه

داری پیشین تقسیم تولید/بازتولید را بر مبنای های سرمایهمالی همچون نظام

های پیشین تصور غالب این نظام فردگرایی کند. اما برخالف نظامجنسیتی نهادینه می

و شوند لیبرال و برابری جنسیتی است. زنان در هر دو سپهر با مردان برابر دانسته می

ویژه های برابر برای تحقق استعدادهایشان برخوردارند، از جمله ـ احتماالً بهاز فرصت

مانده، مانعی در برابر ای عقبـ در سپهر تولید. در مقابل، بازتولید اجتماعی تفاله

 ای باید از شرش خالص شد.رسد که به گونهپیشرفت یا مسیر آزادی به نظر می

اش مظهر شکل کنونی ی فمینیستید به دلیلِ هالهرغم یا شایچنین تصوری به

داری مالی گیرد. سرمایهای میداری است که شدت دوبارهتناقض اجتماعی سرمایه

همراه با کاهش حمایت اجتماعی و استخدام زنان در کار مزدی، دستمزدهای واقعی 

رای حمایت از ای که هر خانوار برو تعداد ساعات کار مزدیرا کاهش داده است. از این

خانواده نیاز دارد افزایش یافته و موجب تقالیی نومیدانه برای انتقال کار مراقبتی به 

کارگران مهاجر را « شکاف مراقبت»نظام مالی برای پر کردن  [41]دیگران شده است.

از کشورهای فقیرتر به کشورهای ثروتمندتر وارد کرده است. کار مراقبتی عمدتاً 

ض نژادی شده است و/یا زنان روستایی از مناطق فقیرنشین کار مبتنی بر تبعی

ی ممتازتر تر توسط زنان طبقهاند که پیشبازتولیدی و مراقبتی را به عهده گرفته

های خانوادگی و اجتماعی شد. اما برای انجام این کار مهاجران باید مسئولیتانجام می

یرتر واگذار کنند که به نوبت همان دهندگان فقخودشان را به دیگران، باز هم خدمات

تر انجام دهند. بسیار طویل« ی مراقبتی جهانیزنجیره»کار را بارها و بارها در 

https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn39
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های فقیرتر جایی آن از خانوادهی نهایی عالوه بر پر کردن شکاف مراقبتی جابهنتیجه

 [42]های ثروتمندتر، از کشورهای شمالی به کشورهای جنوبی است.به خانواده

 و بدهکار پسااستعماری هایدولت یشدهجنسیتی هایاستراتژی با سناریو این 

 هاآن به پول المللیبین صندوق ساختاری تعدیل هایبرنامه که مالی بحران دچار

 دارند، باثبات ارز به شدیدی نیاز که هادولت این از برخی. دارد تناسب شده، تحمیل

خاطر پولی که به خانه بتی مزدی در خارج را بهمراق کار انجام برای زنان مهاجرت

هایی دیگر با ایجاد مناطق پردازش کنند. در عین حال دولتفرستند تشویق میمی

شان صادرات، غالباً در صنایعی )مثل نساجی و مونتاژ وسایل الکترونیکی( که ترجیح

در  [43]ند.اگذاری مستقیم خارجی را جذب کردهاستخدام زنان کارگر است، سرمایه

 گیرند.های بازتولید اجتماعی بیش از پیش تحت فشار قرار میهر دو مورد ظرفیت

دهند. اولی افزایش دو پیشرفت اخیر در ایاالت متحده وخامت اوضاع را نشان می

محبوبیت منجمد کردن تخمک است. فرایندی معموالً ده هزار دالری که اکنون از 

شود. الب مزایا به کارمندان زن باصالحیت ارائه میهای کامپیوتری در قطرف شرکت

بوک که مشتاق جذب و حفظ چنین کارگرانی هستند، هایی مثل اپل و فیسشرکت

گویند دهند. در واقع میی قوی برای به تأخیر انداختن فرزندآوری میها انگیزهبه آن

های شوید؛ سالدار تان بچهصبر کنید و در دهه چهل و پنجاه یا حتی شصت زندگی»

 [44]«.تان را وقف ما کنیدمفید و پرانرژی

دهد: تکثیر پیشرفت دوم امریکا عالئم بیماری تناقض تولید و بازتولید را نشان می

های مکانیکی با فناوری پیشرفته و گران برای گرفتن شیر از پستان مادر. شیردوش

حضور نیروی کار زنانه است، در کشوری با نرخ باالی  [45]انتخاب« تغییر»این یک 

خیانت با تکنولوژی به جای مرخصی زایمان اجباری با حقوق یا مرخصی والدین. این 

تمامی تغییر کرده کشوری است که در آن شیر دادن همچنان متداول است، اما به

ی مادر نیست. اکنون با خارج کردن است. دیگر مسئله شیر خوردن کودک از سینه

نیکی و نگه داشتن آن که بعدتر پرستار کودک با شیشه شیر به شیر به شکل مکا

دهد. در وضعیت کمبود شدید کودک غذا بدهد، مادر شیر خودش را به کودک می

شوند. چرا که هایی با دو بطری و بدون نیاز به دست بسیار محبوب میوقت، شیردوش
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در بزرگراه به  زمان از هر دو پستان حتی درحال رانندگیامکان دوشیدن شیر هم

 [46]دهند.سمت محل کار را به مادر می

با در نظر گرفتن فشارهایی مثل این آیا تعجب دارد که منازعات بر سر بازتولید 

های کشورهای شمالی های اخیر به اوج رسیده باشد؟ فمینیستاجتماعی در سال

زعات بر سر بازتولید اما منا [47]است.« تعادل بین خانواده و کار»اغلب تمرکزشان بر 

ی ای برای مسکن، بیمههای تودههاست. از جمله جنبشتر از ایناجتماعی بسیار بیش

ی نامشروط، منازعه برای حقوق درمانی، دسترسی به مواد غذایی و درآمد پایه

هایی که مهاجرین، کارگران خانگی و کارمندان عمومی، مبارزه برای متحد کردن آن

های سالمندان، مراکز مراقبت از کودکان و عی در خانهکار خدمات اجتما

ای مثل مراقبت دهند، منازعه برای خدمات عمومیهای خصوصی انجام میبیمارستان

تر، و برای مرخصی زایمان و والدین ی کاری کوتاهاز کودکان و سالمندان، برای هفته

ها همان ار هم بگذاریم آنی این ادعاها را کنگیرد. اگر همهبا حقوق مکفی را دربرمی

ی بازسازماندهی کالن نسبت تولید و بازتولید هستند. زیرا ترتیبات اجتماعی مطالبه

توانند افراد را با هر طبقه، جنسیت، گرایش جنسی و رنگ پوست قادر به آمیختن می

 های بازتولید اجتماعی با کار ایمن، جذاب و با درآمد کافی کنند.فعالیت

قدر برای اوضاع کنونی محوریت ی بر سر بازتولید اجتماعی همانمنازعات مرز

ها بیش از همه واکنش به بحران دارند که منازعات طبقاتی بر سر تولید اقتصادی. آن

داری مالی دارند. مراقبت هستند که ریشه در سازوکارهای ساختاری سرمایه

مند از طور نظامده بهشرفته و جهانیی بدهی پیشداری مالی که به واسطهسرمایه

کند. های دردسترس برای تداوم ارتباطات اجتماعی سلب مالکیت میظرفیت

بخش را های رهاییجنبش« دومزدی یخانواده»آلش از داری با اعالن ایدهسرمایه

بازیابی کرده و با پیوند با طرفداران بازارگرایی برای مقابله با حامیان تولید اجتماعی 

توز شده است. از این بحران چه چیزی ای متعصب و کینهر فزایندهاکنون به طو

 ممکن است پدید بیاید؟

 

https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn46
https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_edn47
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 تغییری دیگر؟

داری بارها در طول تاریخش خودش را بازآفرینی کرده است. ی سرمایهجامعه

های بحران عمومی، وقتی تناقضات متعدد سیاسی، اقتصادی، ویژه در دورانبه

تماعی به هم گره خوردند و یکدیگر را تشدید کردند، شناختی و بازتولید اجبوم

داری فوران کردند: ی سرمایههای تقسیمات نهادی برساختهتنازعات مرزی در بخش

رسد، جامعه به طبیعت و تولید به بازتولید. در آن جایی که اقتصاد به سیاست می

داری بسیج ایهی سرمی نهادی جامعهمرزها بازیگران اجتماعی برای بازترسیم نقشه

داری رقابتی لیبرال قرن نوزدهم ها ابتدا موجب انتقال از سرمایههای آناند. تالششده

داری مالی عصر حاضر شده کارفرما قرن بیستم و بعد به سرمایه-داری دولتبه سرمایه

کننده ی مهمی از بحران تسریعداری شاخهاست. همچنین تناقضات اجتماعی سرمایه

تاریخی شکل داده است. زیرا مرزی که بازتولید اجتماعی را از تولید را از نظر 

ی اجتماعی پدیدار عنوان بخش اصلی و شرط محوری منازعهکند بهاقتصادی جدا می

داری زیر سؤال رفته است و ی سرمایهشده است. در هر حالت نظم جنسیتی جامعه

های های اصلی جنبشپیمانی ایجادشده بین قطبنتیجه منوط شده است به هم

گانه: بازارگرایی، حمایت اجتماعی و رهایی. این سازوکارها موجب انتقال از سه

 اند.ی دو مزدی شدههای جداگانه به مزد خانوادگی و بعد خانوادهساحت

قدر داری مالی آنچه چیز در پی اوضاع کنونی است؟ آیا تناقضات کنونی سرمایه

ن عمومی توصیف کنیم و منتظر تغییر دیگری در ها را بحراشدید هستند که آن

داری باشیم؟ آیا بحران کنونی منازعاتی با وسعت و بینش کافی برای ی سرمایهجامعه

تغییر نظام کنونی برخواهد انگیخت؟ آیا ممکن است شکل جدیدی از فمینیسم 

، در کندای بین رهایی و حمایت اجتماعی ایجاد میپیمانی تازهسوسیالیستی که هم

ی جنبش جریان غالب با بازارگرایی موفق شود؟ و اگر موفق شد با چه زدن رابطهبرهم

تواند گونه تقسیم تولید/بازتولید امروزه بازآفرینی شده است و چه چیز میهدفی؟ چه

 ی دوشاغلی شود؟جانشین خانواده

ا به هجا گفتم مستقیماً برای پاسخ دادن به این پرسشچیزهایی که من در این

ها اوضاع کنونی را ای برای طرح این پرسشآید. اما تالش کردم با ایجاد زمینهکار نمی
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های بحران امروزی مراقبت به طور خاص در تر کنم. از نظر من ریشهقدری قابل فهم

تر، در شکل حادی که این تناقض داری است. یا صحیحتناقض اجتماعی ذاتی سرمایه

گاه این داری مالی. اگر درست باشد آنت، یعنی سرمایهامروزه به خود گرفته اس

بحران با سعی در ترمیم سیاست اجتماعی حل نخواهد شد. راه حل بحران تنها از 

گذرد: بیش از هرچیزی به غلبه بر انقیاد تغییر ساختاری این نظم اجتماعی می

کردن رهایی یا داری مالی نیاز داریم، اما این بار بدون فدا ی سرمایهکارانهطمع

حمایت اجتماعی. این امر به ترتیب نیازمند احیای تمایز تولید/بازتولید و بازفهم نظم 

 داری سازگار است یا نه را باید دید.که نتیجه اصالً با سرمایهجنسیتی است. حال این
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Store Eggs and Sperm to Retain Young Troops, New York Times, 

Februrary3, 216چربد. تا سازی میگری بر منطق خصوصیجا منطق نظامی. در این

های دانم هنوز کسی این سؤال ترسناک را مطرح نکرده است که با تخمککه من میآنجایی 

 میرند چه باید کرد.سربازان زنی که در جنگ می

https://pecritique.com/2018/11/04/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%d8%9f-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1/#_ednref38
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اصطالحی که شریل سندبرگ به کار برده است و منظور او عبارت است از این که  [45]

تغییر خود موانع پیشرفت در  توانند باهای خود زنان است و زنان مینابرابری به دلیل انتخاب

 محیط کار را از میان بردارند.م

کنندگان کند بیمهی اوباما( اکنون الزام میصرفه )بیمهبهی سالمت مقرونبیمه [46]

شدگان قرار دهد. بنابراین این مزایا هم دیگر ها را رایگان در اختیار بیمهسالمت این شیردوش

ی بزرگی برای تولیدکنندگان این نتیجه ایجاد بازار تازهمنحصر به زنان متمول نیست. 

شان تولید های پیمانکاران چینیها را در مقیاس وسیع در کارخانههاست که آنشیردوش

 کنند. نگاه کنید به:
 Sarah Kliff, “The Breast Pump Industry Is Booming, Thanks to 

Obamacare,” Washington Post, January 4, 2013. 

]47[ . Lisa Belkin, “The Opt-Out Revolution,” New York Times, 

October 26, 2003; Judith Warner, Perfect Madness: Motherhood in 

the Age of Anxiety (New York: Riverhead Books, 2006); Lisa 

Miller, “The Retro Wife,” New York, March 17, 2013; Anne-Marie 

Slaughter, “Why Women Still Can’t Have It All,” Atlantic (July–

August 2012); Anne-Marie Slaughter, Unfinished Business: Women 

Men Work Family (New York: Random House, 2015); Judith 

Shulevitz, “How to Fix Feminism,” New York Times, June 10, 2016. 
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ي زنان دادند ، کنشگران لهستاني فراخواني براي اعتصاب گسترده٢٠١٦در پاييز 

اعتصاب کرد. اي در پارلمان بود که سقط جنين را ممنوع ميکه به دنبال توقف اليحه

ها ملهم از اعتصاب تاريخي زنان بر ضد نابرابري دستمزد در ايسلند بود. کنشگران آن

 ٢٠١٦( نيز در اکتبر [١]Ni Una Menos« )يكي هم زياد است»آرژانتيني جنبش 

همين تاکتيك را براي اعتراض نسبت به خشونت مردانه به کار بستند. در پي 

هاي فمينيستي محلي اقدام به ايجاد سازمانمشارکت انبوه در اين اعتصابات، 

به  ٢٠١٦المللي کردند تا خيزشي جهاني را در نوامبر هايي در سطح بينهماهنگي

نوامبر،  ٢٦مناسبت روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان تدارک ببينند. در 

 ٨در  هاي ايتاليا را تسخير کردند. فراخوانِ اعتصاب جهاني زنانزن خيابان ٣٠٠.٠٠٠

طور طبيعي از دل اين مبارزات رشد کرد: اين حرکت ابتدا توسط کنشگران مارس به

دهي کرده بودند، و در طول لهستاني آغاز شد که اعتصاب زنان در سپتامبر را سازمان

 هاي بعد، به حدود پنجاه کشور گسترش يافت.ماه

ي خاصي از جموعهدهي اعتصاب زنان ريشه در مي سازماندر اياالت متحده، ايده

 عوامل دارد.

داد که احتماالً مينشان  ٢٠١٧ژانويه  ٢١سرشت فراگير راهپيمايي زنان در 

زمان، اين راهپيمايي ي خيزشي فمينيستي مهيا بود. همشرايط براي تولد دوباره

گذاشت که در هاي ساختاري آن نوع فمينيسم ليبرال را به نمايش ميمحدوديت

ي واقعي خود را در مونيك شده است. اين بِرَند فمينيسم چهرههاي پيشين هژدهه

طول انتخابات مقدماتي حزب دموکرات نشان داد، يعني زماني که کمپين برني 

هاي ليبرال حامي هيالري کلينتون بدل ي مداومِ فمينيستسندرز به هدف حمله

بايد ذيل  گفتند رأي دادن به سندرز ضدفمينيستي است و زنانشد، کساني که مي

حال در که توسط کلينتون بلند شده است، متحد شوند. بااين« انقالب زنان»پرچم 

تر زنان سفيدپوستي که در انتخابات شرکت کردند، انتخابات رياست جمهوري بيش

جاي قهرمان ادعايي حقوق زنان، به کانديدايي رأي دهند که آشكارا ترجيح دادند به

 [i]ستيز بود.زن
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ارجاع به[ نژادپرستي مشهود ]در بين برخي اقشار جامعه بتواند[ بخشي از شايد ]

کند، زيرا همچنان از ي حقيقت را بيان نمياين آرا را توضيح دهد، اما ]مسلماً[ همه

ماند که چرا فمينيسم ادعايي کلينتون براي اين زنان توضيح اين مسئله بازمي

ه اين مسئله طرح يك پرسش بسيار اي نداشت. يك روش براي پاسخ دادن بجاذبه

ساده است: چه کسي مشخصاً از اين نوع فمينيسم ليبرال که هيالري کلينتون 

 کند، سود برده است؟نمايندگي مي

زني با تحصيالت  ١٩٧٠ي شناس، در دههکال جامعهطبق نظر لزلي مك

داشت. طور متوسط کمتر از مردي فاقد همين سطح از تحصيالت درآمد دانشگاهي به

که ، وضعيت به طرز چشمگيري تغيير کرد: درحالي٢٠١٠تا  ٢٠٠٠هاي در سال

تر از ي کارگر ثابت ماند، درآمد زنان نخبه سريعمتوسط درآمد زنان و مردان طبقه

 ٥/١طور متوسط بيش از زني با درآمد باال به ٢٠١٠مردان نخبه افزايش يافت؛ در 

ي قوانين مترقي ي داشت. اين تحول نتيجهي متوسط عايدبرابر يك مرد از طبقه

ترين اشكال تبعيض بود که عريان ١٩٦٣مانند قانون پرداخت يكسان مصوب 

جنسيتي را در محل کار از بين برد. باوجود اين، چنين قوانيني در متن نابرابري 

اقتصادي فزاينده در کليت جامعه اجرا شد. پيامد اين وضعيت رشد نابرابري اقتصادي 

آميزي که زنان طبقات باال به طرز موفقيتجتماعي در ميان زنان بود؛ درحاليو ا

دادند، زنان طبقات کارگر کامالً ]از اين روند[ عقب شكاف دستمزد خود را کاهش مي

 [ii]ماندند.

( نوشت، به Nation) نيشني در مجله ٢٠١٧اي که اوايل کاتا پوليت در مقاله

ي فمينيستي قلمداد کرد و نتيجه يزي را بايد مسئلهاين پرسش پرداخت که چه چ

وضوح توان بهکه حقوق باروري و مبارزه بر ضد تبعيض جنسيتي را ميگرفت درحالي

محيطي و شايد حتي مبارزه بر مطالباتي فمينيستي دانست، جنگ، فقر، بحران زيست

ا پوليت مضمون در اينج [iii]ي فمينيسم هستند.ضد نژادپرستي فراتر از گستره

دهد ـ تعريف قضايي بسيار مهم و مرکزي اين سنخ از فمينيسم ليبرال را انعكاس مي

بندي از فمينيسم در جذب و حقوقي فمينيسم. بنابراين تعجبي ندارد که اين مفصل

ي کارگر شكست بخورد. براي مثال، پرداخت يكسان و پايان ها زن طبقهميليون

طور که قطعاً اهداف ارزشمندي هستند، اما همانتبعيض جنسيتي در محل کار 
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دهد، اگر اين اهداف از مطالبات حداقل دستمزد يا کال نشان ميهاي مكداده

 ي کارگر ندارند.بازتوزيع درآمد جدا شوند تأثير ملموس چنداني بر زندگي زنان طبقه

نيسم بست خوردن فميي به بني انتخابات رياست جمهوري آمريكا نشانهنتيجه

هاي زنان در ژانويه بستي که حتي مشارکت وسيع مردم در راهپيماييليبرال بود، بن

طور کامل از آن خارج شود. فراخوانِ اعتصاب زنان محصول آگاهي ]بعد[ نتوانست به

بست بود که فضايي سياسي براي سياست فمينيستي بديل باز کرد. اين از اين بن

هاي محلي و ها و شبكهحضور انبوهي از گروه فراخوان همچنين محصول آگاهي از

هاي ملي در ايالت متحده بود که از پيش دست به کارِ ايجاد بديلي براي سازمان

فمينيسم ليبرال شده بودند: فمينيسمي طبقاتي و ضدنژادپرستانه، که زنان ترنس و 

اب از اين سان فراخوان اعتصکويير و افراد با جنسيت غيردوگانه را دربرگيرد. بدين

آگاهي برآمد که فمينيسم ديگري از پيش آنجا حاضر است؛ فراخوان در خدمت 

ها و افراد، مشهود ساختن اين اي ملي از سازماناهداف مشخصي بود: ايجاد شبكه

شكلِ ديگرِ فمينيسم در سطح ملي، مبارزه با هژموني آن سنخ فمينيسم شرکتي که 

درنهايت، فتح باب گفتگوي ملي در مورد  اند، وکلينتون و هوادارانش تجسم آن

 پوست.ي کارگر، مهاجر و سياهتوانمندسازي زنان طبقه

تنها در محل به معناي تأکيد بر کاري بود که زنان نه اعتصاباقتباس اصطالح 

دهند. اين اصطالح کارکرد کار، که خارج از آن، در سپهر بازتوليد اجتماعي انجام مي

تر خواهد ر وضعيت نيروي کار آمريكا را لحاظ کنيم، قابل فهمديگري نيز داشت که اگ

 بود.

 ٧/١٠درصد به  ١/٢٠در آمريكا نرخ عضويت در اتحاديه از  ٢٠١٦تا  ١٩٨٣از 

بارتر است، در اين درصد کاهش يافت. وضعيت در بخش خصوصي از اين هم تأسف

درصد  ٤/٦د به درص ٨/١٦ي زماني مشابه از بخش نرخ عضويت در اتحاديه در دوره

 ١٩٤٧يابيم که از هاي اعتصابات رسمي نگاه کنيم، درميکاهش پيدا کرد. اگر به داده

هايي که با مشارکت بيش از هزار کارگر شكل تعداد روزهاي کاري اعتصاب ٢٠١٦تا 

 ٢٠١٦روز کاهش داشته است؛ البته سال  ١.٥٤٣.٠٠٠به  ٢٥.٧٢٠.٠٠٠اند، از گرفته

اعتصابات معلمان شيكاگو و کارگران ورايزن شاهد جهش  طور خاص به دليلبه
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ي[ کوچكي در روزهاي اعتصاب بود. اين وضعيت پيامد قوانين ضد اتحاديه، و ]غلبه

ي طبقاتي را حال مبارزهگرايي تجاري است. بااينمشي سياسي و کاربست اتحاديهخط

طبقاتي اشكال بسياري  يي کارگري در محل کار درهم آميخت: مبارزهنبايد با مبارزه

ي کنشگر سياسي و عامل مبارزه، اغلب مثابهگيرد. تجلي چشمگير طبقه بهبه خود مي

ر جايي که اين مبارزات پتانسيل گيرد، يعني ددر سپهر بازتوليد اجتماعي شكل مي

هاي اخير ما شاهد چندين خيزش دارانه را دارند. در سالحمله به سودآوري سرمايه

دهي هاي کارگري غيرسنتي سازمانها و شبكهکارگري برجسته بوديم که سازمان

( يا تحرکاتي که Fight for Fifteenکردند: براي مثال، مبارزه براي پانزده دالر )

 Restaurant Opportunities« )هاهاي شغلي در رستورانز فرصتمراک»

Centers – ROCزندگي سياهان »هايي مانند جنبش دهي کرد؛ جنبش( سازمان

(، اعتصابات مهاجران، بسيج نيروها بر ضد Black Lives Matter« )مهم است

مانان منع ورود مسل»ديوارکشي در مرز مكزيك؛ و تحرکات تقريباً خودجوش بر ضد 

ي اين اشكال بسيج اجتماعي را که همه(. به جاي اينMuslim Ban« )به آمريكا

دهي کارگري در محل کار در نظر بگيريم، مفيدتر است هايي براي سازمانجايگزين

ي طبقاتي در زمان حاضر به ي اشكال متنوعي ببينيم که مبارزهمثابهها را بهکه آن

توانند به کنند و ميل بالقوه يكديگر را تقويت ميگيرد، اشكالي که به شكخود مي

دهي اعتصاب در محل کار کمك کنند. اعتصاب زنان خلق شرايط الزم براي سازمان

بخشي از اين فرايند بود: اين اعتصاب نقش ]مهمي[ در بازسازي مشروعيت سياسي 

زشي ي آمودر آمريكا ايفا کرد و موجب شد کار در سه منطقه« اعتصاب»اصطالح 

(school districts برخالف انتظار متوقف شود. اعتصاب زنان همچنين توانست آن )

ها زن هستند، مانند هاي کارگري را که اکثريت کارگران در آندست از سازمان

ROC ( و انجمن پرستاران ايالت نيويورکNew York State Nurses 

Associationگري و منازعات محل کار دهي کاري[ سازمان(، و نيز چندين ]تجربه

 محلي را که توسط زنان و دگرباشان رهبري شدند، مشهود کند.

بخش ي بازتوليد اجتماعي که الهامي انضمامي اعتصاب زنان، در کنار نظريهتجربه

ي طبقاتي بايد دهندگان اعتصاب بود، اين پرسش را که آيا مبارزهبرخي از سازمان

تنها منسوخ که تقدم داشته باشد، به پرسشي نه« تمبتني بر هوي»نسبت به مبارزات 



 

 
 

 از فمينيسم بازتوليد اجتماعي تا اعتصاب زنان 347

انديشيم، بايد ي عاملي سياسي ميمثابهکننده بدل کرد. اگر به طبقه بهکل گمراهبه

هايي ذاتي که عنوان مؤلفهاذعان کنيم که جنسيت، نژاد و گرايش جنسي ]نيز[ به

بخشند، بخشي از شان را با جهان عينيت ميافراد از خالل آن درک از خود و نسبت

شوند. در واقعيت راهي هستند که افراد از طريق آن سياسي و درگير مبارزه مي

شده بنديهايي جدا از هم و تقسيمزيسته، نابرابري طبقاتي، نژادي و جنسيتي پديده

ها صرفًا شوند: جداسازي آنکه خارج از خود با يكديگر تالقي دارند، تجربه نمي

 ري تحليلي است که نبايد آن را با انعكاس تجربه اشتباه گرفت.ي فرايند تفكنتيجه

ها، ها، تاکتيكدهي سياسي کليدي است، چراکه استراتژياين بينش براي سازمان

ي انضمامي مردم داشته باشد. و اشكال سازماني سياسي همواره بايد ريشه در تجربه

 درآميختن يعني –انجامد ميانتزاع از تجربه به جايگزيني ماترياليسم با خردگرايي 

 معناي يدرباره کتابي هايطرح تحميل و ذهني، واقعيت و تحليلي هايمقوله

 و فمينيسم است قرار اگر ديگر، سوي از. مردم يزيسته واقعيات بر طبقاتي يمبارزه

 پرسش آنگاه باشند، بشريت يهمه براي بخشرهايي هاييپروژه نژادپرستي با مبارزه

ي طبقاتي با ي جايگزيني مبارزهداري گريزناپذير است. درنتيجه مسئلههسرماي از

بندي کرد که اي سياسي صورتي مسئلهمثابهمبارزات مبتني بر هويت را بايد از نو به

بندي با بندي ليبرالي گفتمان فمينيستي است. اين مفصلبرخاسته از هژموني مفصل

داري، ري ميان سرکوب جنسيتي و سرمايهي ساختاي کليدي رابطهپاک کردن مسئله

که چگونه بايد اين کند. ايني ارتقاي شخصي زنان نخبه بدل ميفمينيسم را به پروژه

اي است که اکنون بايد در مورد آن بحث کنيم، و هژموني را در هم شكنيم، مسئله

 اعتصاب زنان نخستين گام مهم در اين جهت بود.

کنندگان در اعتصاب زنان دهندگان و مشارکتي سازمانحال که همهدرعين

توان به تعهد نظري به فمينيسم بازتوليد اجتماعي نداشتند، اعتصاب زنان را مي

ي بازتوليد اجتماعي دانست. تحرکات اخير ي سياسي نظريهشكلي منطقي ترجمه

دهند که آگاهي جديد و رو به رشدي نسبت به لزوم بازسازي همبستگي و نشان مي

ها، ي تنها راه دفاع از خودمان در برابر حمالت مداوم به بدنمثابهجمعي به عمل

هاي امپرياليستي و نوليبرالي شكل گرفته ي آزاد، و نيز در برابر سياستآزادي، و اراده
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مثابه پادزهر زوال ليبرالي گفتمان و روش فمينيستي است. بعالوه، اين تحرکات به

 کنند.عمل مي

گرايي به بر اين درک از فمينيسم به معناي بازگشت به تقليلحال، غلدرعين

هاي اخير ما به ها نيست. در دههگرايانه مبتني بر انتزاع تفاوتاقتصادي يا سياست کل

 و همسوجنسيتي تري نسبت به قشربندي وضعيت اجتماعي زنان آگاهي وسيع

يش جنسي دست گرا و توانايي سن، نژاد، قوميت، طبقه، مبناي بر تراجنسيتي

ايم. چالشي که جنبش فمينيستي نو بايد با آن مواجه شود، اين است که يافته

ها را بندي کند که اين تفاوتدهي، و مطالبات را مفصلهايي از کنش، سازمانفرم

ها را جدي بگيرند. اين تنوع بايد به سالح ما بدل شود، پنهان نكنند، بلكه برعكس، آن

کند. براي تحقق اين امر، رمان يا چيزي که ما را از يكديگر جدا مينه به مانعي در براب

ست که روابط دروني ميان اشكال متفاوت سرکوب را نشان دهيم و ضروري

آورند، در نقد فراگيرتري از هاي سرکوب به وجود ميهايي را که اين شيوهتفاوت

هاي سازيمامي سوژهدارانه ترکيب کنيم. در اين فرايند، تروابط اجتماعي سرمايه

هاي تواند ما را به بينشسياسي که مبتني بر شكل خاصي از سرکوب است، مي

هاي متفاوتي داشته باشيم که از طريق جديدي تجهيز کند تا درک بهتري از شيوه

 گذارند.مان اثر ميداري، نژادپرستي و تبعيض جنسي بر زندگيها سرمايهآن

 منبع اصلی:
Cinzia Arruzza, From Social Reproduction Feminism to the 

Women’s Strike, in Tithi Bhattacharya .Social Reproduction 

Theory .Pluto Press (2017) (pp. 192-196) 

 

 ها:نوشتپی
[i]  جنبشNi Una Menos (Not one [woman] less – کمتر[ زن] يك نه )

 .است آرژانتين در فمينيستي جنبشي

گفتني است که تعداد زنان سفيدپوستي که به ترامپ رأي دادند در مقايسه با تعداد  [١]

 دهي بودند، بسيار کم است.کل زنان سفيدپوستي که در آمريكا در سن رأي

https://pecritique.com/2018/11/13/%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8/#_ftnref1
https://pecritique.com/2018/11/13/%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8/#_ednref1
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]٢[ Leslie McCall, “Men Against Women, or the Top 20 Percent 

Against the Bottom 80? How Does Growing Economic Inequality 

Affect Traditional Patterns of Gender Inequality ? ” Council on 

Contemporary Families .October 16, 2013 .

https://contemporaryfamilies.org/top-20-percentagainst-bottom-80/. 

]٣[ Katha Pollitt, “Actually, Not Everything Is a Feminist Issue. 

And That’s OK ”.Nation .March 23, 2017 .
https://www.thenation.com/article/actuallynot-everything-is-a-

feminist-issue. 
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ی حال و به عقب نگریستن نیست، بلکه ی تاریخیْ ایستادن در لحظهتجربه

ست از رفتن به گذشته و بازگشت به اکنون، در حالی که مجهز به آگاهِی ایتجربه

مان هستیم. ما با انداز قبلیهای چشمتری نسبت به محدودیتتر و قویعمیق

تری به مان و با فراست تیزبینانههای پیش رویتری نسبت به گزینههشیاری بیش

های خود را انجام دهیم. بدین شیوه ها انتخابگردیم تا به مدد آنی حال بازمیلحظه

تر کرد و آن تر و گشودها نرمی گذشته ری ]خشک و تنگِ[ دستِ مردهتوان پنجهمی

 را به ابزاری زنده برای حال و آینده بدل ساخت.

 (1961) [a]ویلیام اَپلمَن ویلیامز، طرح کلی تاریخ امریکا

 

ها تأمالتِ جسته و ی گروهها پیش از همهکه فمینیست 1970ی از دهه

ط دادند، این مفهوم ی مفهوم بازتولید اجتماعی را بسی کارل مارکس دربارهگریخته

ی نظری ما یافته است. مفهوم بازتولید اجتماعی به ما جایگاهی مرکزی در زرادخانه

 [c]گرایش جنسی، [b]کمک کرد تا چگونگی اندیشیدن به ارتباط میان جنسیت،

های سرکوب زنان را بهتر دریابیم؛ وابستگی نژاد، و طبقه را اصالح کنیم؛ سرچشمه

ی را بازشناسیم؛ و وجه تمایز منازعه [d]ری به کار خانگِی بدون دستمزدداسرمایه

های طبقاتی با بسیاری چیزهای دیگر را برجسته کنیم. متأسفانه تا جایی که به روایت

ی بازتولید اجتماعی تنها های نظریهشود، یافتهداری مربوط میغالب از سرمایه

که آن را به نحوی افزایند، بدون اینمتعارف می تری به ]مدار[ الگویهای بیشحلقه

بنیادین دگرگون کنند. داستان همچنان در اصلْ داستانِ زوال نهایی جماعت 

 –زدایی است ها، مبارزات کارگران مزدی قدرتمند، و صنعتدهقانان، رشد کارخانه

ان جای داستجا و آندیگر در مورد زنان به این حتی اگر اکنون کسی چند بخش

 بیفزاید.

وجه بسیار تراژیک ماجرا صرفاً آن نیست که داستانِ مذکورْ انحصاری و از وجوهِ 

بسیاری نادرست است، بلکه همچنین این است که پژوهشگران فمینیست قبالً عناصر 

شده، فراگیرتر و و اصالح داری تماماً حکالزم برای ]نگارش[ یک تاریِخ سرمایه

تنها مطالعات محلی متعددی را به انجام ها نهاند. آنکردهتر را خلق و آماده دقیق

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn1
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn2
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn3
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn4
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ی نیروی کار زنان، درباره هایی مطوّل و غنیتاریخ اند، بلکه همچنین برخیرسانده

ها اغلب اند. با این حال کار آنبازتولید اجتماعی، کار مراقبت، و دولت رفاه نوشته

شود. از این بندی میان تاریخ زنان دستهعنوشود یا انحصاراً بهرسمیت شناخته نمیبه

های کارگیری آن بینشآید تالش محدودی است در جهتِ بهچه در ادامه میرو، آن

داری، ترکیب غنی، با این هدف که فرایندِ طوالنیِ بازنویسیِ روایتی جامع از سرمایه

ولید اجتماعی، بندی دولت در ایاالت متحده را، این بار از منظر بازتطبقاتی، و صورت

جا درصدد نوشتن ضِد تاریخِ مشخصی نیستیم. فضا و کلید بزنیم. قطعًا ما در این

های تاریخی، هنویسیِ دقیق از پدیددارد به جای رویدادنامهفرصت محدود ما را وامی

تنها طرحی از روندهای اصلی ترسیم کنیم. گرچه این بدان معناست که متأسفانه 

دهد ر دور مانده است، اما چنین رویکردی به ما این امکان را میمسائل بسیاری از نظ

تا آن دسته از روندهایی را در کنار هم بنشانیم که وضعیت کنونی ما را بهتر توضیح 

 دهند.می

ی تولید به بازتولید اجتماعی صرفاً در جهت افزودن اندازمان از مسئلهتغییر چشم

ه ظرفیت آن را دارد که کل داستان را دگرگون الذکر نیست، بلکچیزی به داستان فوق

تری نسبت به دهد تا رویکرد بسیار دقیقانداز جدید[ به ما فرصت میکند. ]چشم

ترکیب طبقاتی داشته باشیم، رویکردی که تنها بر کارگران مزدی کارخانه متمرکز 

 –دهد میبندی انواع متفاوتی از منازعات را مرکز توجه خود قرار نیست، بلکه مفصل

پوستان، مبارزات کارگران مزدی و غیرمزدی، مردان و زنان، سفیدان و رنگین

طور کند که نشان دهیم چهاندازی به ما کمک میشهروندان و مهاجران. چنین چشم

دارانه بخشی از های بازتولید اجتماعی ذیل روابط سرمایهی فعالیتادغام چندجانبه

ی ]این دهد، و به واسطهداری را تشکیل میسرمایه ی تولیدی پیشرفت شیوهشالوده

ی تولید دست یابیم. سرانجام تری نسبت به این شیوهتوانیم[ به فهم عمیقبحث می

ها بر سرِ دهد که نشان دهیم کشمکشانداز مذکور به ما این امکان را میچشم

تباط آن با بندی تاریخی دولت و ارای در صورتبازتولید اجتماعی چه نقش حیاتی

کند که از خالل این موضوع به رویکرد داران ایفا کردند، و به ما کمک میسرمایه

 تری نسبت به دولت برسیم.تر و جامعپیچیده



 

 
 

 رهیکارگرانِ بدون ذخ 353

داری ضرورتی ویژه دارد، چراکه مباحثات جدید امروز بازنگری در تاریخ سرمایه

اند. برخی چنین هایی با گذشته بنا شدهی حال بر بنیانِ قیاسی لحظهدرباره

کارگرانِ بدون ذخیره،  [e]ناشده،داری نظارتاند که ما به خاطر سرمایهاستدالل کرده

ی ی پیش از مصالحهو غیاب رفاه اجتماعی حقیقی، در واقع شاهد بازگشت به دوره

اند ما واردِ برخی دیگر گفته [1]سوسیال دموکراتیکِ اواسط قرن بیستم هستیم.

های اضافِی در ثباتی فزاینده، جمعیتای که بیایم، دورهی کامالً متفاوت شدهادوره

این تنها یک  [2]ی آن است.آمیز وجه ممیزهحال رشد، و نظام دستمزدی مخاطره

ی تاریخ که ما جایگاه خود را در مسیر توسعهی آکادمیک نیست. اینمباحثه

های سیاسیِ قابل دسترسِ ی استراتژیکنیم، گسترهطور درک میداری چهسرمایه

کننده به گذشته سازد. اگر وضعیت اکنون از وجوهی تعیینامروزمان را روشن می

ایم، ای که به ارث بردههای مبارزهها، و فرمدهیها، سازمانشبیه باشد، شاید استراتژی

یب طبقات دارانه، ترکهمچنان کارآمد و مفید واقع شوند. اما اگر انباشت سرمایه

ها گاه بازاندیشی استراتژیتمامی تغییر کرده باشند، آننیروی کار، و نقش دولت به

 کند.ضرورت پیدا می

رسد همگان در ی نسبت امروز با گذشته، به نظر میرغم اختالف نظرها دربارهبه

باب روایت تاریخی عام ]و متعارف[ توافق دارند: هر دو طرف ]گذشته و حال[ در 

یابند. ما قصد داریم این روایت را مورد شوند و پایان میی تولید آغاز میمرحله

بست فعلی فراتر رویم. نگریستن به تاریخ پرسش قرار دهیم و از این طریق از بن

دارد تا ]ابداع و داری ایاالت متحده از منظر بازتولید اجتماعیْ ما را وا میسرمایه

ی حال را یشیدن به سیاستی در باب لحظههای جدید برای اندبکارگیری[ شیوه

« مانانداز قبلیهای چشممحدودیت»تسهیل کنیم، و به تعبیر ویلیام اپلمن ویلیامز، با 

 [3]رو در رو شویم.

 کارکردهای خانوار

داری، به ی تولید سرمایهبازتولید اجتماعی، چه مزدی چه غیرمزدی، ذیل شیوه

ی ارجاع دارد که مستلزمِ خلق، حفظ و بازیابی کاالی هایکلیتِ آن دسته از فعالیت

های گرچه این نوع از کار به لحاظ تاریخی در مکان [4]هستند. [f]نیروی کار

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn5
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn1
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn2
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn3
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn6
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn4
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های مدنی، و مزارع ها، کلیساها، انجمنخانهها، مدارس، یتیمگوناگون، از جمله اردوگاه

های بازتولید ریکا، فعالیتاشتراکی پدیدار شده است، در بخش اعظم تاریخ ام

و خانه را به یکی از  رخ داده [g]اجتماعی تا حد زیادی در درون و حول خانوار

 [5]اند.ی یک کل بدل کردهدارانه به مثابهترین نهادهای بازتولید روابط سرمایهحیاتی

اری برای دالبته خانوار همواره موجودیت متناقضی داشته است. از یک سو، سرمایه

شدت به خانوار وابسته به های جنسیتیمراتبتجدید نیروی کار و بازتولید سلسله

عنوان پایگاهی برای اش، بهرغم تحوالت همیشگیاست. از سوی دیگر، خانوار به

های ضروری، نقشی حیاتی در همیاری متقابل، اشتراک درآمدی، و انباشت اندوخته

که خانوار شرط الزمِ بازتولیدِ هر دو طرِف خالصه آن ی کارگر داشته است.بقای طبقه

 بوده است. –سرمایه و کار  –این معادله 

کند، اما این کار را در خأل بازتولید اجتماعْی نیروی کار را خلق و بازآفرینی می

دهد. کارِ بازتولید اجتماعی، همچون تمام انواعِ کار، طیفی از مصالح انجام نمی

اند. در قرن نوزدهم، آشپزی نه ها نیز تاریخیگیرد که خودِ آندر برمی را [h]مادی

صرفاً به مواد غذایی بلکه همچنین به هیزم و ظروف آشپزی نیاز داشت. برای خیاطی، 

ی شویی، صابون، آب، تشت، و تختهفرد نیازمند پارچه، نخ و سوزن بود. برای رخت

ن و داروها الزم بودند. فرد برای حفظ شویی، و برای درمان و معالجه، گیاهارخت

اش به اسباب سرگرمی، الکل، و ادوات موسیقی نیاز داشت. این مواد خام از روحیه

کردند: ها را مستقیماً تولید یا کشف میآمدند؟ در اکثر موارد مردم آنکجا می

هگاه دادند. گها را در طویله پرورش میکاشتند یا خوکفرنگی را در باغچه میگوجه

ها پیدا ساختند یا در میان زبالهشده[ میمردم این مواد را از بازیافت ]کاالهای مصرف

عنوان هدیه آوردند، یا بهی پایاپای با یکدیگر به دست میکردند، یا از طریق مبادلهمی

 کردند.دریافت می

، و ی غیرمستقیمطور روزافزونی به شیوهدر طول قرن نوزدهم این مصالح مادی به

شد، به دست از طریق پول که آن زمان برای خرید کاالهای ضروری استفاده می

شان درآمدِ پولی کسب ی اتاق اضافیها از طریق اجارهآمد. برخی از خانوارمی

به ارث  –لباس، اسباب منزل، و سکه  –ها چیزهایی کردند. در موارد دیگر خانوارمی

توانستند در تولید خُرد کاال مشغول شوند و مازاد ها میبردند. اعضای برخی خانوارمی

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn7
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn5
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn8
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که ]در  –و همچنان هست  –محصول خود را بفروشند. خانوار پایگاهی بود 

چارچوبش[ اعضا، که ممکن بود نسبت خونی هم با هم نداشته باشند و یا در 

بخشیدند، های مختلفی زندگی کنند، درآمدهای گوناگون خود را به یکدیگر میمکان

توجهی افزایش ها را برای بقا تا حد قابلآن های فردیه این همیاری[ شانس]ک

عنوان توانیم از خانوار، در کنار دیگر کارکردهایش، بهبدین ترتیب ما می [6]داد.می

ها به سخن بگوییم. از این رو به لحاظ تاریخی خانوار [i]یک واحد اشتراک درآمدی

داری و حتی همچون گرهگاهی سازمانی در منازعات رمایهی سنگری برضد سمثابه

های کارگری تقریباً همیشه محل اند. با این حال همزمان خانوارطبقاتی عمل کرده

ویژه بین بزرگساالن و کودکان و بیش از همه بین مردان و اند، بهسرکوب نیز بوده

 زنان.

 انواع حصارکشی

کارگر در ایاالت متحده، پولِ حاصل از ی تا چرخش قرن، برای اکثر مردم طبقه

تری از کل درآمد خانوار تبدیل شده بود. این کار مزدی به بخش بسیار بزرگ

تر به درآمد مزدی محصول فشارها و تنگناهای تاریخیِ متعددی بود که وابستگی بیش

که[  تر از همه ]مسئله این بودبا یکدیگر مرتبط اما از هم متمایز بودند. نخست و ساده

تری های مزدی بیشدر آن دوره شغل [j]ها]ی اقتصادی[،ها و هراسرغم کسادیبه

در دسترس بودند. برای برخیْ فرصت کار کردن برای مزد همچون گسستِ 

 شد.ها و وظایف سنتی خانوار محسوب میمراتبخوشایندی از سلسله

دیِ خود به معنی خو های مزدی بهپذیریِ شغلبا این حال صِرِف دسترسی

ناچار به دستمزد تر نبود. افراد بسیاری، مستقیم یا غیرمستقیم، بهکارگران مزدی بیش

سخت مبارزه کردند  [k]ایستکاران روستایی در نورثوابسته شدند. برای مثال، اجاره

در  [l]بهاهای ضد اجارههای زراعت معیشتی خود را حفظ کنند، و با اعتصابتا شیوه

ها از محل زندگی و اواسط قرن نوزدهم، فرایندهایی را که موجب کَنده شدن آن

ها با سرکوب شد، مورد اعتراض و پرسش قرار دادند. خیزشِ آنکارشان می

ی نظامیان محلی مواجه شد. با این حال بسیاری از مردم روستایی همچنان مسلحانه

هایی را برای بازتولید اقتصادهای خانگی فرصت [m]ی غربیامید داشتند که جبهه

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn6
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn9
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn10
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn11
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn12
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn13


 یمرجان نماز ی/ ترجمه تلمانیو اما تا یساالر مهندس 356 

ی سلب مالکیتِ استعماریِ مردم بومی سنتی ایجاد کند. اما امپریالیسم غربی بر پایه

آهن، و دهندگانِ راهخواران، توسعهبایست با زمینبنا شده بود. وانگهی مهاجران می

های دولتی ریگذای سیاستواسطهکردند که اکثرشان بهدارانی رقابت میکارخانه

تر آن بود که این روستاییان در جستجوی گرفتند. بسیار محتملهزینه میکمک

 [7]شغل، راهیِ شهرهای کوچک و بزرگ شوند.

های بدیِل داری در طول قرن نوزدهم، حفظ فرمهمزمان با گسترش سرمایه

یدنِ شد. برای کسب اطمینان از این امر ]یعنی برچتر میو سخت زندگی سخت

های دیگر کار و زندگی[، دولت ایاالت متحده بر ضد آن اجتماعاتی که منحصراً شیوه

 [n]ها،ها و مورموندارانه وابسته نبودند، از جمله بر ضد سرخپوستبه روابط سرمایه

ها را مجدداً ]و به ی زندگی آنآمیزی را ترتیب داد و تالش کرد شیوهاقدامات خشونت

دهی کند. ]مواردی همچون[ مقابله با چندهمسری، کاهش دارایِی زمانمیل خود[ سا

ای، آهن بیناقارهدر برابر خطوط راه [o]کلیسای مورمون، و باز کردن درهای ایالت یوتا

ها که از طریق کمک کرد تا شکست و گسیختگیِ اقتصادهای قرن نوزدهمی مورمون

کردند، تسریع ود تالش و مبارزه میزمین و کار اشتراکی برای حفظ استقالل خ

، 1887در سال  [p]ی دیگر، قانون زمین غیرمشاع داوزعنوان نمونهبه [8]شود.

تقسیم کرد  [q]های چهل آکریهای ]اشتراکی[ موروثی مردم بومی را به تکهزمین

ختصاص ایِ دارای سرپرست مرد ای هستهها به یک خانوادهکه هر کدام از آن

های استعماری بود؛ ی اوج سیاستیافت. این تقسیم اراضی ]اشتراکی[ نطقهمی

ها را از بُرد و مالکیت آنهای بومی را تحلیل میهایی که قدرت امریکاییسیاست

 [9]کرد.شان سلب مینیمی از اراضی موروثی

غرب  های اشتراکی تا اوخر قرن نوزده، خصوصاً در جنوب وحصارکشی زمین

]ایاالت متحده[ بدون هیچ مانعی ادامه یافت. برای مثال در جنوبِ پس از جنگ 

تر به بردگی گرفته شده بودند، خواستارِ استقالل اقتصادی داخلی، مردمی که پیش

های اشتراکی را محدود کرد ها به زمیندسترسی آن [r]دارانی زمینشدند اما طبقه

ها هم تضمین ها شد. این سیاستهای آنقق خواستهو از این طریق مانع از تح

پوست همچنان نیروی کار کشاورزی باقی بمانند، هم های سیاهکرد که جنوبیمی

کرد که برای مالک سفیدپوستی را دگرگون میاقتصادهای خانگی دهقانانِ خُرده

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn7
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn14
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn15
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn8
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn16
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn17
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn9
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn18
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کی شده متهای آزادِ غیرحصارکشیشان به زمینشکار، ماهیگیری، و چرای احشام

زمینی پوست به افراد بدونِ های سفیدپوست و سیاهبودند. تا اواخر قرن، اکثر جنوبی

 [10]دارانه وابسته بودند.بدل شدند که برای معیشت خود به روابط سرمایه

تر مکزیکی بودند، کنگره و در همان دوره، در مناطق جنوب غربی که پیش

های ها و نیومکزیکنها، تگزاسیفرنیاییها حقوق سنتیِ بسیاری از کالیدادگاه

های ها رد کردند. بنگاهزبان را نسبت به امالک اشتراکی و چراگاهاسپانیایی

داری و مجوزهای واگذاری و کشاورزی تجاری جای اقتصادهای گله [s]دامپروری

امرار معاش را گرفتند، و روستاییان و اجتماعاتی که از آن منابع  [t]دایمی مزارع

کردند، از محل زندگی و کار خود کَنده و آواره شدند. این فرایندها نیروی کار می

 [11]کاری و کارهای فصلی به وجود آورد.]جدیدی[ را برای کشاورزی، معدن

ترین اقدامات حصارکشی در مناطق روستایی اتفاق افتاد، اما گرچه گسترده

ای که از مشابه مصون نبودند. برای مثال، در دورهساکنان شهری نیز از فرایندهای 

اوایل قرن نوزده شروع شد و تا قرن بیست ادامه یافت، مقامات شهرداری در مراکز 

های شهر را ممنوع کردند. خصوصاً با زنیِ احشام در خیابانشهریِ سراسر کشور پرسه

هدفِ مقرراتِ سالمت  هاویژه خوکهای تب زرد و وبا، احشام گوناگون بهآغاز اپیدمی

توانستند در ها، نه بر حسب اتفاق بلکه به این دلیل که میعمومی قرار گرفتند. خوک

جای فضای باز مرتع( دوام بیاورند، اغلب ها و در فضایی محدود )بهمیان زباله

ی کارگر بودند. در شهر نیویورک، چندین ترین احشام برای مردم طبقهیافتنیدست

ها الزم بود تا قوانین شهریِ مربوط به خوک -های بسیارگذاریسیاست و–دهه زمان 

 [12]جایگزین عادات و رسوم اجتماعیِ قبلی شوند.

دهد، افزایش وابستگی به گونه اقدامات حصارکشی نشان میطور که اینهمان

 دستمزد روندی بسیار ناموزون داشت که بازتاب جغرافیای سیاسی گسترده و ناهمگن

تنها شدگان، روابط کار نهایاالت متحده بود. همزمان با رشد جمعیتِ سلب مالکیت

کاماًل یکدست نشد بلکه همچنان منطقه به منطقه با یکدیگر تفاوت داشت. برای 

مثال، در جنوبِ اواخر قرن نوزده، از دل منازعاتِ بین کشاورزانِ مالک زمین و افرادی 

که فرم خاصی از  [u]بری از محصول،بودند، سهمتر به بردگی گرفته شده که پیش

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn10
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn19
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn20
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn11
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn12
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn21


 یمرجان نماز ی/ ترجمه تلمانیو اما تا یساالر مهندس 358 

کاران به لحاظ قانونی کار کشاورزی بود، به وجود آمد. در این سیستم، مضارعه

داران آشکارا از پرداختِ شدند، اما اکثر زمینعنوان کارگران مزدی تعریف میبه

عضای خانوار ]کارگرِ کردند تا تمام اها[ امتناع میدستمزد برای کارِ بازتولیدی ]آن

بران مانند کارگرانِ خود[ را وادار کنند مستقیماً مشغول کار تولیدی شوند. سهم

های روستا، شان را معموالً از مغازهمزدی مجبور بودند خودشان اقالم معیشتی

جایی که در طول این دوره در داران، یا تجار خریداری کنند. با این حال، از آنزمین

بری از محصول اغلب تمامًا بر مبنای پول نقد بسیار محدود بود، سهم جنوب، گردش

ی کنندههای سرکوبشد، الگویی که کارگران را در چرخهاعتبار و قرض انجام می

بران در زمین فرد دیگری زندگی و کار بدین ترتیب سهم«. انداختگیر می»بدهی 

ای ]برخوردار شدن از[ درصدی از کردند، اما نه برای گرفتن دستمزد نقدی بلکه برمی

عنوان ضمانت نزد شان، آن را بهها برای خرید ملزوماتمحصولِ آتیِ پنبه که آن

گذاشتند. در بسیاری از مناطق در جنوب، پول مستقیماً طلبکارانِ خود گرو می

ند وابسته بود [v]میانجیِ روابط کاری نبود، اما کارگران به نوعی از پرداخت جبرانی

 [13]تا بتوانند وسایل الزم برای بازتولید خود را خریداری کنند.

 دارانه کردن کار بازتولید اجتماعیسرمایه

ی کار قاعدهاند، گسترش ناموزون و بیطور که پژوهشگران زیادی نشان دادههمان

اجتماعی ی بین تولید و بازتولید ی کارگر و نیز رابطههای طبقهمزدی ترکیبِ خانوار

و آنچه اکنون « تولید»ی ایاالت متحده، بین را کاماًل دگرگون کرد. در تاریخ اولیه

رغم تقسیمِ شود، جدایی قاطعی وجود نداشت، و بهخوانده می« بازتولید اجتماعی»

دادند. های کاماًل متمایزی انجام نمیکارِ مبتنی بر جنسیت، مردان و زنان فعالیت

مواد خام را به درون »نشان داده است که زنان و مردانْ هر دو  جِین بویدستونِ مورخ

آوردند، هر دو زمان زیادی را صَرف تبدیل مواد خام به کاالهای قابل خانوار می

کردند، و هر دو مبادالت الزم را برای تکمیل آن منابعی که متعلق به خوِد استفاده می

سازی به سمتی این حال در طول زمان، صنعتیبا  [14]«دادند.خانواده بود، انجام می

پیش رفت که به لحاظ فیزیکی محل کار را از محل بازتولید اجتماعی جدا کرد، 

ی متفاوت از تفکیکی که به این باور دامن زد که در این دو مکان انگار دو حوزه

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn22
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn13
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn14
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تری شها به دستمزدْ قدرت اجتماعی بیفعالیت وجود دارد. وابستگِی روزافزون خانوار

آورانِ اصلی خانواده به مردان بخشید و مردان تدریجاً به این باور رسیدند که نان

هستند. این امر تفکیک دیگری را در زندگی اجتماعی بین جهانِ کار، تحت تسلط 

که کارِ مردان مردان، و جهانِ خانه، قلمرو زنان، تقویت کرد. بنابراین همزمان با این

عنوان مزدبگیر نیز به ها بهکرد، ارزش آنا را از خانوار خارج میهتر آنروز بیشروزبه

زدایی فرهنگی و ایدئولوژیک از کار خانگیِ زنان در خانه توجیهی ی ارزشواسطه

یافت. وظایف خانگی همسران و مادرانْ به کاِر نامحسوسی بدل گشتند و مشروع می

نا و نه قاعده در نظر گرفته ی استثاین در حالی بود که زنان مزدبگیر به مثابه

تنها مردان و زنان را در روابط شدند. بدین طریق، وابستگی به دستمزد نهمی

مراتبی و دارانه ادغام کرد، بلکه همچنین سبب شد نوعی تقسیم کارِ سلسلهسرمایه

 [15]ی کارگر شکل بگیرد.های طبقهصُلبِ مبتنی بر جنسیت در درون خانوار

ئولوژیکِ تولید در محل کار و بازتولید اجتماعی در خانوار این حقیقت تفکیک اید

های بازتولید اجتماعی را پنهان ساخت که انباشت سرمایه منوط به این بود که فعالیت

نیز به کارهای مولد ارزش اضافی بدل شوند. تولید صنعتی منسوجات و دیگر کاالهای 

 [w]«کار در منزلِ»اییِ اولیه بود که از داری امریکمصرفیْ شرط الزم برای سرمایه

 [x]،«صنعت خانگی»برد. از طریق این نظام زنان و کودکان مستقیماً سود می

های مجزا از هم توزیع تمام را بین خانوارداران مواد خام یا کاالهای نیمهکارخانه

ها تخت نند، به کفشدادند تا کاموا بریسند، خیاطی ککردند، و به زنان مزد میمی

بزنند، و کارهایی از این قبیل انجام دهند. بنابراین هزاران زن در شهرهای کوچک و 

ای هایشان اتمیزه و ذرهکه همچنان درون خانهرغم اینبزرگ، و مناطق روستایی، به

ماندند، در کارِ بازتولید اجتماعیِ مزدی مشغول فعالیت شدند. رشد کار در باقی می

که اغلب به کار خانگِی سنتی شباهت داشت، مصادف شد با زوال ا اینمنزل ب

 [16]ها.خودکفایی خانوار

های کاری منتقل شدند که خارج از ها به محلسرانجام بسیاری از این فعالیت

های جدید ممکن های مجزا از هم بودند. برای مثال وقتی دسترسی به تکنولوژیخانه

دگی به نظام صنعت خانگی کاهش پیدا کرد. در عوض تولیدْ شد، اتکای صنعت ریسن
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شدت تحت های بهمقیاس و متمرکز، مجهز به پانسیونهایی بزرگحول کارخانه

سازمان یافت. کار خیاطی که  –معموالً برای زنان جوان  –نظارت برای کارگران 

داد، نخست به میها را تشکیل تر غیرمزدی بود و زمانی بخشی از بازتولید خانوارپیش

اش جدا شد. ی اجتماعیکار مزدی بدل گشت و سپس به لحاظ فیزیکی از زمینه

شدند، در بازار به ها تولید میها به کاالهایی تبدیل گردیدند که در کارخانهلباس

 شدند.رفتند و با پول خریداری میفروش می

انگی بود که فرم دیگری از کارِ بازتولید اجتماعی که مزدی شد، خدمات خ

رفت. برای مثال در شمار میتردید در قرن نوزدهم یکی از پردرآمدترین مشاغل بهبی

ی امریکایی ترین شهرها، به نسبتِ هر چهار خانوادهدر برخی از بزرگ 1880ی دهه

ها تیمی کامل از خدمتکاران را برخی از خانه [17]یک خدمتکار خانگی وجود داشت.

ی[ کار ردند. جایگاه مرکزی نیروی کار خانگی در ]نسبتِ بینِ دو حوزهکاستخدام می

طور که دهد که مرز بین این دو، آنبازتولید اجتماعیِ مزدی و غیرمزدی نشان می

های خانگی همان با این همه، مستخدم [18]شد، قاطع و روشن نبود.بعضاً گفته می

دادند، تفاوت تنها در انوار خودشان انجام مینوع کارهایی را به عهده داشتند که در خ

ی کس دیگری و برای مزدْ آن کارها را انجام ها این بار در خانهاین بود که آن

 دادند.می

تر توسط زنان باید توجه داشت که این نوع بازتولید اجتماعِی مزدی همچنان بیش

لید و بازتولید، تر شدن تمایز ایدئولوژیک بین توشد. با سفت و سختانجام می

نیز با جدیِت تمام تثبیت شد و آن دسته از  [y]«کار زنانه»بندی مطلقی از دسته

ترین شباهت را به کارهای خانگی کارهایی را در خود جای داد که آشکارا بیش

های شغلی مختلف در صنایع نساجی و پوشاک، داشتند. زنان مزدبگیر در شاخه

ی فردی دیگر مشغول ویژه کار خانگی در خانهتکاری، و بهشویی، پرستاری، خدمرخت

عنوان مستخدم درصد از زنان شاغْل به 50، 1870برای مثال در سال  –به کار شدند 

که زنان این دسته از کارهای بازتولید بدون تردید این [19]کردند.خانگی کار می

های تر، ایدئولوژیبود. به بیان دقیقن« طبیعی»دادند، ابداً امری اجتماعی را انجام می

کردند که معیاِر های مجزا را آن تصورها و پندارهایی تقویت میی[ حوزهکننده]توجیه

دیدند. زنانگی تعیینِ نقش زنان و مردان را نه فرهنگی، بلکه بیولوژیکی و زیستی می
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گی، و این پیوند داده شده بود با زندگی خانگی، مراقبت، ضعف فیزیکی، و وابست

ها دست یابند و توانستند به آنکرد که زنان میهایی را تعیین میایدئولوژی هم شغل

شد. کارفرمایان و مردان مزدبگیر ها پرداخت میهم نرخ دستمزدی را که به آن

توانستند این استدالل را مطرح کنند که زنان صرفاً اعضای موقتی نیروی کار می

هایشان نیستند، و به لحاظ فیزیکی و های خانوارن هزینهها مسئول تأمیهستند، آن

درآمد و ذهنی توانایی انجامِ برخی کارها را ندارند. از این رو، زنان تنها به کارهای کم

 [20]دسترسی داشتند.« فاقد مهارت»های اصطالحاً شغل

ی بودند که در واقع برای زنانِ بسیاری، کار برای دستمزدْ موقتی بود. زنان زیاد

 40طور میانگین بیش از ، به1900کردند: تا سال تنها در دوران مجردی کار می

 6که این رقم برای زنان متأهل کردند در حالیدرصد از زنان مجرد برای مزد کار می

پوست و مهاجر که اغلب در اوج درصد بود. هر چند این ارقام در میان زنان رنگین

برای نمونه، احتمالِ  [21]ی نیاز داشتند، بسیار باالتر بود.بزرگسالی هم به کار مزد

پوستِ متأهل در مقایسه با همتایان اشتغال به کار مزدی در بین زنان سیاه

که زن متأهلی برای مزد کار کند یا خیر، تر بود. اینسفیدپوست، پنج برابر بیش

کاری که به لحاظ نژادی  مستقیماً به وضعیت شغلی همسرش بستگی داشت؛ در بازارِ

پوست معموالً برای امرار معاش کامل یک بندی شده بود، درآمد مردان سیاهبخش

شدند برای پیدا کردن کار به کرد، یا مردان زیادی ناگزیر میخانوار کفایت نمی

تر به مزد بدین معنا بود که شهرهای کوچک و بزرگِ دیگر بروند. وابستگیِ نسبِی بیش

پوست و مهاجر در معرض خطر های سیاهشدن درآمدها، خانوار ثباتیدلیل ببه

هایی که تری قرار گرفتند. برای زنان متأهلی که به کار مزدی متکی بودند، شغلبیش

تر اغلب جذاب –شویی مانند رخت –داد را می« کار در منزل»ها امکانِ انواع به آن

شویی کارهایی، ]برای مثال[ انجام رخترغم مزدِ پایینِ چنین شدند. بهمحسوب می

توانستند کارِ بازتولیدی مزدی و غیرمزدی در منزل بدین معنا بود که زنان متأهل می

را همزمان انجام دهند، و حتی نیروی کار کودکان یا دیگر اعضای خانوار را نیز وارد 

 [22]فرایند کارشان کنند.

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn20
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn21
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn22


 یمرجان نماز ی/ ترجمه تلمانیو اما تا یساالر مهندس 362 

های معناداری همچون قشربندی« انهکار زن»بندی در آن زمان، درون دسته

پوست یا مهاجر قشربندی بر مبنای نژاد و طبقه نیز وجود داشت، و زنان فقیر، سیاه

ترین منزلت یافتند که پایینهایی غیر از کارهای کشاورزی دسترسی میاغلب به شغل

انِ ی[ چرخشِ قرن، بسیاری از زنترین نرخ دستمزد را داشتند. گرچه در ]دورهو کم

هایی برای تدریس، کارهای توانستند فرصتمجردِ سفیدپوستِ بومی یا غیرمهاجر می

تر آن بود که در دفتری، یا فروشندگی بیابند، اما برای زنان مهاجر محتمل

ی های طبقهعنوان مستخدمِ مزدبگیر در خانوارهای تولید پوشاک و یا بهکارخانه

ی خدمتکاری خانگی و ب تنها در حوزهپوست اغلمتوسط کار کنند. زنان سیاه

بندی نژادی به حدی کردند. این بخششویی بود که کار غیر کشاورزی پیدا میرخت

پوستِ مزدبگیرْ درصد از زنان سیاه 90مطلق و صُلب بود که در اکثر شهرهای بزرگ، 

ی جنسیتی بدین ترتیب، بازتولید اجتماعی نه صرفًا مبنای [23]کارگرِ خانگی بودند.

 بلکه همچنین مبنایی نژادی داشت.

 ساحت بازتولید اجتماعی

بازتولید اجتماعی، چه مزدی چه غیرمزدی، به پایگاهی بسیار مهم، هرچند اغلب 

ی کارگر در ایاالت متحده بدل شد. همراه با گسترش ی طبقهمغفول، برای مبارزه

ها در اوایل رم و افزایش قیمتویژه در واکنش نسبت به تودارانه، و بهروابط سرمایه

تنظیم دخل و خرج خانوار، خرید  –ی[ مصرف قرن بیست، کار غیرمزدی ]در حوزه

بها، های جدیدی سیاسی شد. اجارهبه شیوه –مواد غذایی، مدیریت نیازهای خانوار 

ها، از ی زندگی موضوعات کلیدی جدالی بودند که انواع کنشمواد غذایی، و هزینه

ها را برانگیختند. تضادها دهی تعاونیبها و سازمانها، اعتصابات ضد اجارهیمجمله تحر

که پیوندی ناگسستنی با وابستگی فزاینده به  –هایی که حول مصرف و کشمکش

به وجود آمدند، همچنین در تأکیدِ روزافزونِ جنبش کارگری بر  –دستمزد داشتند 

« مزد کافی برای امرار معاش»اب پیدا کردند. بازت [z]«مزد کافی برای امرار معاش»

کرد های دستمزد را رد میهای اقتصادی برای تعیین نرخی شیوههای قبلی دربارهایده

و در عوض، تأکید داشت که دستمزدها باید بتوانند سطح زندگِی باالتر از سطوح 

 [24]ی حیات یا بقای ]صرف[ را تأمین کنند.ادامه
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بها و مواد غذایی شکل گرفت، ترین مبارزاتی که حول اجارهشدهتهیکی از شناخ

نیویورک سیتی اتفاق افتاد، جایی که زنان یهودیِ  [aa]ی لُوِر ایست سایدِدر محله

کنندگان در اوایل های مصرفی کارگر، اعتصابات قدرتمندِ مستأجران و تحریمطبقه

دار ، هزاران زن که اکثرشان خانه1902ل ی بیستم را به راه انداختند. در ساسده

فروشانِ گوشت حالل را ترتیب و خرده [bb]«میت تراسْت»ایِ بودند، تحریم سه هفته

های کارگری همگام و هماهنگ ها شورش و اعتصاب کردند، با اتحادیهدادند. آن

تنها برای ها را ریختند، طرح منابعی اشتراکی که نهشدند، و طرح ]تأسیس[ تعاونی

کنندگاِن های آزادی تحریمی مواد غذایی، بلکه همچنین برای تأمین هزینهتهیه

ها دهی آندادند. تنها چند سال بعد الگوی سازمانشده کمک مالی ارائه میبازداشت

ای از اعتصابات ضد مستأجران شد و دوره هایدهیبخش موجی از سازمانالهام

گونه آغاز گردید. طولی نکشید که این 1907خت که از سال بها را به راه اندااجاره

های کارگریِ مستقل زیر چتر حزب سوسیالیست رفت، حزبی که در سال کنش

بهای عظیم و هماهنگی را ترتیب داد. کارگران با نیروی اعتصاب ضد اجاره 1908

هایشان را به دار آویختند، و های صاحبخانهپلیس رودررو شدند، آدمک

هایشان و رو به ای را که به رنگ قرمز درآورده بودند از پنجرههای زنانهپیراهنیزیر

ی جنگ به باالترین کمتر از یک دهه بعد، وقتی تورمِ دوره [25]دادند.بیرون تکان 

های ها، واژگون کردن گاریحد خود رسید، زنان در بروکلین بار دیگر با شورش

ت کشاورزی، و زدوخورد با پلیس، نسبت به افزایش دستی، به آتش کشیدن محصوال

ها سریعاً به شهرهای دیگر از جمله واشنگتن ها واکنش نشان دادند. حرکت آنقیمت

 [26]دی.سی.، بوستون، و فیالدلفیا نیز بسط پیدا کرد.

مصرف بود که مبارزات نیروی کار غیرمزدی را به  بنابراین اغلبْ این سیاستِ

ی اعتصاب عمومیِ سال داد. اثر دانا فرانک دربارهترِ کارگری پیوند میجنبش بزرگ

دهد. اعتصاب عمومی مستلزم حد باالیی شرحی واضح از این امر به دست می 1919

ای بود که روزانه برای های مواد غذاییی تعاونیوسیله سازی مصرف بهاز هماهنگ

کنندگان بعد از های مصرفد. تعاونیکردنهزار نفر مواد غذایی فراهم می 30حدود 

ها قدرت کارگران در خرید را بهبود پایان اعتصاب به حیات خود ادامه دادند، آن
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، تعبیری که برخی در آن زمان به کار «ی مصرفمرحله»بخشیدند و با استثمار در 

 های درونیندرت از تناقضات و تنشها گرچه بهبردند، مبارزه کردند. این جنبشمی

مصون بودند، اما به دست نیروهای مختلفی اعم از مردان و زنان، مزدبگیران و 

ی کارگر بسیار فعال بودند، چراکه شدند. در واقع همسران طبقهغیرمزدبگیران برپا می

شدت تحت وخرج خانوار را بهی تنظیم دخلها در زمینهتورم باالی آن دوره کار آن

 [27]داد.تأثیر قرار می

تنها کارگران اما مبارزاتی که حول بازتولید اجتماعی شکل گرفته بودند، نه

به یکدیگر پیوند دادند، بلکه همچنین از خاللِ « ی مصرفمرحله»غیرمزدی را در 

بندی کارگران مزدی نیز کارکرد ایجاد پیوند میان انواع متفاوتی از مبارزات، در مفصل

این موضوع را  1881شوی جنوبی در سال تتوجهی داشتند. اعتصاب زنان رخقابل

ی دستمزد باالتر، شو با مطالبهپوستِ رختدهد. بیست زن سیاهخوبی نشان میبه

ای را در آتالنتا، ایالت جورجیا تر بر روی کارشان، اتحادیهمنزلت، و کنترل بیش

اعتصاب  [28]فراخوان اعتصابی را صادر کردند. 1881ی تشکیل دادند و در ژوییه

شویی بنا شده بود، به حمایت و ی ماهیت اشتراکیِ کار رختشو، که بر پایهزنان رخت

کرد، پوستان اتکا داشت، و به روش خانه به خانه عضوگیری میپشتیبانیِ اجتماع سیاه

 [cc]«شوهای رختجامعه»ی عظیم بدل شد. طیِ سه هفته نهایتًا به یک مبارزه

کننده و حامی گسترش پیدا کرد، بلکه حتی موفق شد عضوِ اعتصاب 3000تنها به نه

که[ این امر و ]جالب آن –شوی سفیدپوست را نیز جذب کند تعدادی از زنان رخت

تنها سرکوب شدید را تاب آورد، ی تفکیک نژادی اتفاق افتاد. این اعتصاب نهدر دوره

بازتولید اجتماعی نیز گسترش یابد. های بلکه توانست به دیگر صنایعِ مرتبط با فعالیت

ها همگی دست به فعالیت برای رسیدن به دستمزد پرستاران، آشپزها، و مستخدم

باالتر زدند و حتی کارگران مرد در دیگر صنایع خدماتی نیز اعتصاب کردند. وقتی 

شو منتشر شد، کارگران توانستند از ساحت بازتولید اجتماعی خبر اعتصاب زنان رخت

ی کارگر استفاده کنند. ورزیِ مستقلِ طبقهنوان پایگاهی قدرتمند برای کنشعبه

 گیریِ ترا دبلیو. هانترِ مورخ:طبق نتیجه

شانْ که در های رسمی و غیررسمیِ اجتماعگیری از شبکهکنندگان با بهرهاعتصاب

خود را اجتماعیِ  کار، فضای زندگی، و فعالیت هایهای عادیِ کاری، محلها روالآن
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دهی کردند. اعتصابِ گذاشتند، هزاران زن و مرد را سازمانبا یکدیگر به اشتراک می

های روزمره و این فضاهای اجتماعی جداافتاده و پنهان را ها اهمیت این شبکهآن

کردند بلکه تنها به بهبود زیست روزمره کمک ها نهخوبی آشکار کرد: این شبکهبه

کنش سیاسی شکل دادند. از یک سو فضاهای زیست  همچنین پایگاهی را برای

مقیاس متقابالً یکدیگر را روزمره و از سوی دیگر مقاومت و اعتراضات سیاسیِ بزرگ

ها دو جزء ضروری از کلیت فرهنگیِ جمعِی کنشگریِ مستقلِ کردند؛ آنتقویت می

 [29]ی کارگر بودند.طبقه

که شدیداً ناموزون، اغلب پنهان و غم آنرساحت نامنسجم بازتولید اجتماعی، به

شده بندینامحسوس، و بین کار مزدی و غیرمزدی و نیز به لحاظ جنسیتی تقسیم

ای برای مبارزه، بلکه همچنین به پایگاهی بالقوه برای بود، نه صرفاً به عرصه

 ها همگیها، و تظاهراتبها، تحریمبندی طبقاتی بدل شد. اعتصابات ضد اجارهصورت

دهی عظیمی بودند. استقالل و خوداتکایی و نیز همیاریِ متقابلْ دارای خودسازمان

هایی که حول بازتولید اجتماعی شکل ای برای ایجاد انسجام بودند. کنشعوامل بالقوه

توانستند همچون محرکی، مبارزات در جاهای دیگر را برانگیزند، تنها میگرفتند نهمی

این مبارزات را به یکدیگر پیوند دهند. تصدیق این موضوع، بلکه همچنین قادر بودند 

کند. ما به جای ی کارگر در این کشور متحول مییابی طبقهفهم ما را از تاریخِ شکل

های مسیر تک گامبینیم که تکمواجهه با تاریخی منحصر به کارگر مرد کارخانه، می

ی تحوالت ند که اغلب جرقهامبارزات کارگری حولِ بازتولید اجتماعی شکل گرفته

 زدند.اجتماعی بزرگی را می

 اعانه

تجربه بارها ثابت کرد که کنش جمعی نقشی مرکزی در رفاه مادی کارگران دارد، 

ی بیرونی نیز داشتند. هایی از اعانهبا این وجود، کارگران زیادی چشمِ امید به شکل

وقت به استثنا بدل کردن شغل تمامثباتی را به دنبال داشت. پیدا اتکاء به دستمزدْ بی

های وقت بودند. با آغاز هراسها فصلی، و قراردادها اغلب پارهشده بود؛ اکثر شغل

افتادند، ناامنی و تشویش نیروی کار اقتصادی، که ]آن زمان[ بسیار مکررتر اتفاق می
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ثباتی در کل قرن نوزدهم، بسیاری از مردمی که شغل بی [30]حتی شدیدتر شد.

گرفتند کمک می [dd]ی آزادها، و نیز از آن مراکز عمومیِ اعانهخانهداشتند، از گرم

ها ها، به آنکنندگانشان برای عضویت در مؤسسات و نوانخانهکه بدونِ اجبارِ دریافت

ی تر شدن طبقهها]ی اقتصادی[ و بزرگکردند. اما با آغاز هراسکمک مادی می

رخواست مردم برای اعانه افزایش پیدا کرد و قوانین سنتی مربوط به کارگر دائمی، د

فقرا و مؤسسات محلِی اعطای اعانه در مواجهه با این افزایش تقاضا دچار مشکالتی 

های ی اجتماعِی نخبگان با فرمجدی شدند. همزمان، مخالفت و خصومت اندیشه

ی متوسط از مردِم طبقهشد و بسیاری تر سنتی حمایت اجتماعی روز به روز بیش

را در بین کارگران تقویت « تنبلی»معتقد بودند این قسْم حمایت اجتماعی 

 [31]کند.می

ی ها و فشارهایی که حول موضوع اعانه، این تنش1880و  1870های تا دهه

و کاهش  –ی خدمات رفاه اجتماعی با تحوالت عمومی شکل گرفت، سبب شد حوزه

« ی علمیخیریه»اصطالح متوسطیِ به-واجه شود. حامیان طبقهم –هایی هزینه

این  [32]ی آزاد را محدودتر کنند.اقداماتی را ترتیب دادند تا مراکز عمومی اعانه

ها و قصور داشتند که فقرِ فقرا ناشی از ضعف فرضها، ریشه در این پیشسیاست

اظ جسمانی سالم و توانمند بودند، لح شان است و کوشیدند تا افرادی را که بهفردی

های سنتی را به مؤسساتی برای خانهی عمومی حذف کنند، گرمهای اعانهاز فهرست

روانی بدل سازند، و فرزندانِ والدین فقیر را به -مراقبت از سالمندان و بیماران روحی

ومی ها انتقال دهند. حتی اگر برخی از افرادِ غیرکارگر در مؤسسات عمخانهیتیم

های مذکور برای هایی را دریافت کنند، با این حال سیاستتوانستند حمایتمی

آمیز بود. اعطای اعانه به ها فاجعهآوری آن تابهای کارگران و برای تواناییخانواده

شد، ی خصوصی واگذار میهای خیریهتر به سازمانروز بیشمردان و زنان کارگر روزبه

وری و دهی مجدد بودند تا به حداکثرِ بهرهن در حال سازمانهایی که خودشاسازمان

گرفتند که می تصمیم« علمی»های خصوصیِ عقالنیت بوروکراتیک برسند. این خیریه

چه کسی استحقاق دریافت اعانه را دارد، و آن دسته از افراد را که به لحاظ جسمانی 

ی ها[ هدف این بود که طبقهکردند. ]به زعم آنتوانایی کار کردن داشتند، حذف می

تدریج نظم ببخشند، وابستگی را از بین ببرند، و نیروی کار را از این کارگر را به
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ی عمومی ]برایشان[ یک حق است. در تصورات اشتباه دور کنند که دریافت اعانه

ها در مورد فقرای مستحق و نامستحق نهادینه و رسمی شد و تا به های آننتیجه ایده

 [33]شده مانده است.عمومی تثبیت ز در سیاستامرو

ی کارگر، رشد انفجاری های طبقهطلبیِ فزاینده و استمرار کنشبا این حال مبارزه

 1893های دهقانان، و رکود سال شهرها و مهاجرت، گسترش سوسیالیسم و قیام

در واقع  همگیْ عدم کفایت این الگوی مساعدت و اعطای اعانه را آشکار ساختند.

ی جدیدی نشان از شروع دوره 1890ی دهه»طور که مایکل کاتز نوشته است، همان

ی طیفی از موجِ جدید اصالحاتْ دربرگیرنده [34]«در تاریخ رفاه اجتماعی دارد.

شان ناهمگن بودند اما حول این باور که چنین هایی بود که در اهدافها و گروهفعالیت

اری ناپایدار است، ائتالف تشکیل دادند. از بین نخبگان شرکتی، دفرمی از سرمایه

شکل گرفت؛ این قسْم از « داری رفاهسرمایه»حرکتی جمعی برای ]خلق[ 

کرد که کاهش توانایی کارگران برای بازتولید خودشان به داری تصدیق میسرمایه

تر به کاهش سالمها این بود که کارگران شادتر و وکار نیست: استدالل آنسودِ کسب

فدراسیون »هایی نظیر کنند. بنابراین سازمانهای باالی جابجایی شغلی کمک مینرخ

های جنبش کارترین بخشپیوندهایی موقتی در میان محافظه [ee]«مدنی ملی

هایی شدند که برای سالمت، کارگری به وجود آوردند و پشتیبان آن سیاست

 کردند.هزینه ارائه میسرگرمی، و مسکن کارگران کمک

های رفاهی شرکتی همزمان درصدد کاهش قدرت اتفاقی نبود که حرکتِ برنامه

های ها دست به ایجاد تشکیالتی برای طرحهایی بود که در برخی بخشاتحادیه

تنها نه [ff]«کارانِ متحدِ امریکامعدن»زدند. برای مثال سازمان ای خودشان میبیمه

کرد، بلکه همچنین برای حمایت از زنی میدها و شرایط کاری بهتر چانهبرای دستمز

ها، و ی بیمارستانکارگران در برابر مخاطراتِ فراوانِ کار در معدن، خدماتی در زمینه

های عضو این سازمانْ مبارزات داد. محلیی سالمت، معلولیت و مرگ ارائه مینیز بیمه

ها در تشکیالت رفاهی شرکتی غامِ این برنامهچشمگیری را ترتیب دادند تا از اد

ی سالمت و بهداشت کارگران حفظ جلوگیری به عمل آورند، و کنترل خود را بر حوزه

های میان سرمایه و دهد، کشمکشطور که این مثال نشان میهمان [35]کنند.
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حت بازتولید تنها در سالن کارخانه بلکه همچنین در سایافته، نهنیروی کارِ سازمان

 اجتماعی بروز یافتند.

داران به کنترل زندگی اجتماعی کارگران ی مثالیِ تمایل سرمایههنری فورد نمونه

اش دست در سازی تولید در کارخانهی عقالنیبود. در واقع تجربیات فورد در زمینه

دیگر سازی کارِ بازتولید اجتماعی در خانه پیش رفت، که این امر بارِ دستِ عقالنی

سازد. پیوند ناگسستنی میان این دو ]یعنی تولید و بازتولید اجتماعی[ را برجسته می

فورد از مردها انتظار داشت وضعیت روحی خودشان را خوب حفظ کنند، و 

شان را در خانه نگه دارند. از همسران هم به هایشان را در مدرسه و همسرانبچه

خانوار[ را مدیریت کنند، خانه را مرتب نگه رفت دستمزد ]ی خودشان انتظار مینوبه

ها در این مسیر، دارند، و نسل بعدی را پرورش دهند. شرکت به قصِد همکاری با آن

ی داد و تیمی از پزشکان و پرستاران را برای ارائهبرای خرید اسباب منزل وام می

نظمِ  گرفت. و برای کسب اطمینان از حفظی سالمت به کار میمشاوره در حوزه

شناسی شرکت فورد نزدیک به دویست نفر بازرس را حداکثری، نهایتاً بخش جامعه

ها بروند، از کار های آنی کارگران تحقیق کنند، سرزده به خانهاستخدام کرد تا درباره

طور ها چهعمل آورند، و حتی تحقیق کنند که آنهمسران کارگران بازدید به

شدند خود را با الگوی کنند. کارگرانی که موفق نمیوخرج خانوار را مدیریت میدخل

شدند. شرکت فورد با بازتولید اجتماعیِ فورد تطبیق دهند، با خطر اخراج مواجه می

ها مهاجر بودند، این روند از آن تأکید بر هویت امریکایی کارگرانش، که بسیاری

 [36]ای ملی طرح کرد.عنوان پروژهسازی را بهعقالنی

فورد با قرار دادن روال عادی زندگی خانگی کارگران در معرض بازرسی و 

ای کمک کرد متوسطی-طلبان طبقهبخشی، به جنبش گسترده و ناهمگنِ اصالحنظم

جسمی و اخالقی « تعالی بخشیدن»دادند و به که اکثرشان را زنان تشکیل می

های ی خصوصی و انجمنهای بشردوستانهی کارگر عالقمند بودند. در سازمانطبقه

ی متوسط بودند که زنان طبقه [gg]ی«مادرانه»های ای مددکاری، سیاستحرفه

ها به کردند. آنریزی میهای زندگی خانگی را طرحالبرای دگرگونی جامعه، ایده

ویژه بر دادند اما انرژی خود را بهی سالم( اولویت میبرخی اهداف )از جمله تغذیه

کردند. ی کارگر متمرکز میمندسازی زندگی و کار زنان و کودکان طبقهدهروی قاع
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متوسطی که از شرایط زندگی زنان مزدبگیر به وحشت افتاده -طبان طبقهاصالح

های نیروی کار بودند که میزان سازی ]آن شکل از[ حمایتبودند، مصرّانه در پی پیاده

ها را محدود نیز وجه جسمانی کار آنتوانستند کار کنند و ساعاتی را که زنان می

های ی فشارهای حرکتهای قرن بیستم، در نتیجهکرد. در نخستین دههمی

های مستمریِ مادران را به اجرا ها برنامهطلبانه، تعداد روزافزونی از ایالتاصالح

این بهره بودند. گذاشتند تا از مادرانی حمایت کنند که از پشتیبانیِ درآمد یک مرد بی

عنوان[ عامالن اصلی ]به–ی مادران و همسران گذاری، نقش زنان به مثابهقسم قانون

های صنفی که از مشارکت را تقویت کرد و اغلب از سوی اتحادیه -بازتولید اجتماعی

 [37]رو به رشدِ نیروی کارِ زنان هراس داشتند، مورد استقبال قرار گرفت.

ی طلبانهه و اوایل قرن بیست این گرایش اصالحبنابراین در اواخر قرن نوزد

ها و خصوصی کمک کرد تا ]آن نوع از[ قانونگذاری حمایتی که توجه خاصی به خانوار

ها گیری این گرایشچه موجب شکلها داشت، به تدریج گسترش پیدا کند. آنخانواده

ی خلوص ملی بود داری بلکه همچنین ایدهثباتی سرمایهها شد، نه صرفاً بیو دغدغه

ی[ چرخش قرن، اکثر گرفت. برای مثال تا ]دورهتری میکه روز به روز قدرت بیش

ای را به اجرا درآوردند که در خدمت اهداف اجتماعی ایاالت نظام آموزشی اجباری

هزینه متناقضی بود. این درست است که نهادهای عمومی برای بخش مراقبت کمک

تری را های بیشی فرصتان مهاجران و طبقات کارگر وعدهکردند و به فرزندارائه می

« امریکایی کردن»ها در عین حال در خدمتِ تلقین، ترویج، و دادند، اما آنمی

های مشخصی بودند که برای برساختن نیروی کار و رفتارهای فرهنگی و ایدئولوژی

ی آموزش حوزه خواه درنیروهای ترقی ملت ]خالص[ ضرورت داشتند. بنابراین حرکت

گرایی نقش مکمل را ایفا کرد. این اقداماِت برای نوعی وسواسِ خلوص نژادی و ملی

ای داشت؛ دولت طلبانه برای کودکان امریکاییِ بومی عواقب بسیار زیاد و ویژهاصالح

فدرال بسیاری از این کودکان را به معنی دقیق کلمه مجبور کرده بود اجتماعاتشان را 

های دستی یا کار خانگی جا حرفهای بروند که در آنبه مدارس صنعتیترک کنند و 

 [38]آموختند.را می
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های ایالتی گذاری و قانونگذاریخواهانه گرچه این ]نوع از[ سیاستاصالحات ترقی

ی آن را گسترش داد، اما به لحاظ جغرافیایی نابرابر و عموماً ناهمگن بود. علت عمده

که حدود و ثقور اصالحات نه در دولت فدرال، بلکه در ه اینگشت بهم برمی

شد که مرزهای قانونی و ساختار فدرالیسم رشد و های ایالتیِ مجزایی تعیین میدولت

بنابراین اجرای اصالحات معموالً در  [39]ها را محدود کرده بودند.ترقی آن

های رفاهی تا حد قابل مهترین برناهای محلی اتفاق افتاد و حتی قویشهرداری

از این رو، گرچه از نظر زندگی مادیِ مردم  [40]توجهی با کمبود بودجه مواجه شدند.

چه ها به نیروی قدرتمندتری بدل شدند، این اصالحات در مقایسه با آنکارگر، ایالت

 اثر بودند.رنگ و کمتوانست باشد، بسیار کممی

 ی تاریخیمصالحه

بازتولید اجتماعی در ایاالت متحده را به نحو « ود بزرگرک»ی فاجعه

ی کارگر که وابستگی زیادی های طبقهناپذیری دگرگون کرد. برای اکثر خانواربرگشت

باری داشت. در پِی به دستمزد پیدا کرده بودند، سقوط ناگهانی اقتصاد تبعات مصیبت

باً سیزده میلیون امریکایی به درصد رسید، و تقری 25سقوطِ اقتصادی، نرخ بیکاری به 

شدت کاهش پیدا کرده و جویندگان کار بدل شدند. در شرایطی که دستمزدها به

کردند. مواد ها نفر بیکار شده بودند، کارگران امریکایی برای بقا تالش میمیلیون

های فقیر حقیقتاً بسیار گران بود، و خیلی از شهرهای امریکایی با غذایی برای خانوار

توانستند محصول خود کشاورزان که از فرط فقر نمی –مبود موادغذایی روبرو شدند ک

کردند تا فاسد شود. هزاران خانواده را بر روی زمین رها می را برداشت کنند، آن

شان بیرون رانده شدند، هایها که از خانهبها نداشتند. آنتمکن مالی پرداخت اجاره

ی شهرهای امریکا معروفند، در حاشیه [hh]ورویلزای را، که به هوشهرهای کلبه

های ها از کارتن، حلبی، و ضایعات برای سر هم کردن سرپناهساختند. بسیاری از آن

کندند؛ در هایی در زمین میهای دیگری گودالکردند؛ خانوادهخود استفاده می

و مجاری آب نقل ها ی کارگر به درون کانالحالیکه در برخی موارد اعضای طبقه

آموزان چهارم از دانششدت باال رفت؛ یکومیر نوزادان بهمکان کردند. نرخ مرگ

ای یافت؛ هایی همچون سل شیوعِ مهارنشدهمدارس دچار سوءتغذیه شدند؛ بیماری
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 رهیکارگرانِ بدون ذخ 371

نرخ خودکشی در کشور افزایش پیدا کرد، و نابرابری شدید شرایط زندگی در سرتاسر 

 [41]کشور کامالً عیان شد.

ی ها داشت. در طول دههبندی خانواراین بحران تبعات عظیمی برای ترکیب

گذاری درآمدِ افراِد ی بسیاری از خانوارهایی که امید داشتند با به اشتراکاندازه 1930

ای پیدا کرد. در موارد مالحظهتر بتوانند بحران را پشت سر بگذارند، رشد قابلبیش

های زیادی از هم طالق گرفتند، زوج [42]ارها شد.دیگر، رکود باعث فروپاشی خانو

ها های زیادی اعم از زن و مرد به جادههای بسیاری متالشی شدند، و امریکاییخانواده

میلیون کارگرِ ، بیش از نیم1930ی زدند. طبق برآوردهای تخمینی، طیِ اوایل دهه

یا با قطار، در جستجوی کار ها و شهرهای کشور، با پای پیاده گذری در میان جاده

دهی های بدیلی را برای سازمانای راهدر این شرایط، عده [43]سرگردان بودند.

های بیشه» [ii]خانمانزندگی اجتماعی آزمودند. برای مثال، ]کارگران فصلی و[ بی

آتش، و  را برای به اشتراک گذاشتن مواد غذایی، سوخت، آب، [jj]«هاخانمانبی

اطالعات، و نیز برای مراقبت و حمایت از یکدیگر ایجاد کردند. گهگاه کارگران 

مقیاسی را، بعضاً در دل شهرهای بزرگ، تشکیل خانمان اجتماعات خودمختارِ بزرگبی

 [44]دادند.

ای سابقهداری با بحرانی مواجه شد که ابعاد بی، سرمایه«رکود بزرگ»با وقوع 

دارانه عمالً باعث ی سقوط نرخ سود، انباشت سرمایهتر از مسئلهر جدیداشت. بسیا

ی کارگر، و همراه با آن، نیروی کار، یعنی همان ایجاد وقفه در بازتولید مستمر طبقه

ها، کارگران هم برای دفاع از خود دست به مبارزه شرطِ امکانش شده بود. عالوه بر این

ی شهرهای بزرگ امریکایی یمی در تقریباً همهعظ زدند. کارگران بیکار تظاهرات

ی گرسنه در هزاران کارآزموده 1932در بهار سال  [45]دهی کردند.سازمان

هایی از پایتخت کشور را به های واشنگتن دی. سی. راهپیمایی کردند، و بخشخیابان

ار ، یک اعتصاب عمومی توانست به مدت چه1934تسخیر خود درآوردند. در سال 

، کارگران خودروسازی در فلینت، 1936روز شهر سانفرانسیسکو را فلج کند. در سال 

ی جنرال موتورز تحصن کردند. طولی نکشید که ایالت میشیگان، در مقابل کارخانه

های رسمی انجامید. برای مثال تعداد دهیمبارزات گسترده به رشد سریع سازمان

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn41
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 50هزار به  30طِی یک سال از  [kk]«زیکارگران متحد خودروسا»اعضای سازمان 

« حزب کمونیست ایاالت متحده امریکا»هزار نفر افزایش یافت. حتی تعداد اعضای 

(CPUSAتا اواخر دهه ) ها از تر آنهزار نفر رسید که بیش 100به  1930ی

 [46]جمعیت بیکاران، و نه مزدبگیران بودند.

میان تولید و بازتولید اجتماعی، و میان کارگران  در پرتوی این بحران، تمایزات

صرفًا در سالن کارخانه  مزدی و غیرمزدی بار دیگر محو و نامشخص شد. مبارزات نه

ی تولید[، بلکه همچنین در ساحت بازتولید اجتماعی گسترش ]و در مرحله

وشت و شیر را ترتیب های باال، اعتصابات نان، گزنان برای مقابله با قیمت [47]یافتند.

، چند صد زن و مرد گرسنه به یک خواربار فروشی در 1931در سال  [48]دادند.

پولیس یورش بردند و نان، میوه، گوشت، و غذاهای کنسروی آن را غارت کردند. مینیا

ها، از انتشار اخبارشان خودداری ها بخاطر ترس از سرایت شورشگرچه رسانه

ی اروینگ ها به حدی گسترش یافتند که بنا به نوشتهگونه کنشکردند، اما اینمی

ای در سطح ملی ی مواد غذایی به پدیدهیافتهغارت سازمان» 1932برنشتاین، تا سال 

های مواد سرعت به شورشنیز به [ll]«بهااعتصابات ضد اجاره» [49]«بدل شده بود.

ها رهبری رگران، که اغلب توسط کمونیستهایی از کاغذایی اضافه شدند. گروه

هایی را که قطع شده بود دوباره وصل کردند، از بیرون کردن شدند، گاز خانهمی

ها جلوگیری به عمل آوردند، و در مواردی برای بازگرداندن ها توسط کالنتریخانواده

 [50]ند.هایشان با پلیس وارد زد و خورد شدشده به خانهراندههای بیرونخانواده

اما بازتولید اجتماعی صرفاً ساحتی برای مبارزه نبود؛ بلکه خیلی زود به محلی 

ی کارگر از خالل های متفاوتی از طبقهبخش [51]برای بازآرایی طبقاتی بدل شد.

شکل گرفتند،  –مواد غذایی، مسکن، اعانه  –مبارزاتی که حول بازتولید اجتماعی 

دهی کنند. تر سازمانتا خود را به شکل یک اتحاد طبقاتی گستردهدست به کار شدند 

بها کارگران سفیدپوست و های ضد اجارهدر شهرهایی همچون شیکاگو و هارلم، کنش

پوست را متحد کرد؛ در دیترویت، جنبش کارگری با جنبش بیکاران پیوند خورد؛ سیاه

ابله با نژادپرستی گره زدند؛ در ها مبارزات بر ضد بیکاری را به مقدر جنوب کمونیست

های بندیسرتاسر کشور زنان دوشادوش مردان مبارزه کردند، کارگران بر تقسیم

های تری را مطالبه کنند و زنان کوشیدند دغدغهی بیششغلی فائق آمدند تا اعانه
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ضات زیادی این رونْد ناموزون و با تناق [52]ی تولید پیوند بزنند.شان را با حوزهخانگی

ترین لحظات تاریخ امریکا، بازتولید همراه بود، با این حال در طول یکی از پرکشمکش

های یابی طبقاتی تبدیل شد. در محالت، ساختماناجتماعی به محل اصلیِ شکل

ای ی کارگر خودش را به سوژهها بود که طبقهها، مدارس، و خیابانآپارتمانی، پارک

 [53]سیاسی بدل کرد.

ی بسیار مهم در این بازآرایی سیاسی طبقات، بازشناسی این حقیقت بود که نکته

ندارد، بلکه برعکس ناشی از خود نظام است. به  بحران ریشه در ضعف و قصور فردی

ای از شکست شخصی، کارگران حولِ این مطالبه با ی نشانهجای توضیح فقر به مثابه

گو باشد. این مطالبه را موجب شد باید پاسخیکدیگر متحد شدند که نظامی که بحران 

تر ی بیشها درخواستِ اعانهترینِ آنهای مختلفی به خود گرفت که اصلیفرم

هایی همچون کمک مادی، مراقبت سالمتِ رایگان، کارگران با خواسته [54]بود.

که  طورهای غذایی، و کار به مراکز محلی اعطای اعانه هجوم بردند. همانوعده

 بعدها شرح داد: [mm]گزارشی از انجمن رفاه عمومی امریکا

های بزرگی بود متشکل از ده، پانزده، ی کمیتهمراکز اعطای اعانه، محل مراجعه

های بندیتوجه به زمانتر که بدون قرار مالقات قبلی و بیبیست نفر و گهگاه بیش

ی این معموالً پشتوانه …اعضای مرکز، درخواست مالقات رسمیِ فوری داشتند

ها در درون مرکز های بزرگْ انبوه جمعیت مردم محله بود که وقتی کمیتهکمیته

کردند و منتظر بودند، بیرون از ساختمان مرکز تجمع می« مطالبات»مشغول طرح 

 [55]ایستادند.می

 در جاهایی همچون هارلم، اگر متصدیانِ مرکز اعطای اعانه مطالبات را رد

زدند یا حتی اقدام به شکستن میزها و کردند، کارگران همان جا چادر میمی

 [56]شد.ها با پلیس منجر میتن آنبهکردند که به نبردهای سختِ تنها میصندلی

وقتی این مؤسسات محلی و ایالتی مضمحل گشتند، بسیاری از کارگران خواستار 

ئولیت را به عهده بگیرد. بدین ترتیب در شدند که دولت فدرال خودش باید مسآن 

ی کارگر نسبت به دولت اتفاق افتاد. دگرگونی مهمی در نگرش طبقه 1930ی دهه

ای است که کارگران بسیاری به این باور رسیدند که دولت فدرال مسئولِ تأمینِ اعانه

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn52
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn53
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn54
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn39
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn55
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn56
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محلی های داران رفاهی، یا دولتتا آن موقع تنها توسط فعاالن بشردوست، سرمایه

تری خواستار آن شدند که دولت ایاالت متحده باید شد. کارگران بسیار بیشارائه می

 [57]ها را تأمین کند.آن های بازتولید اجتماعیهزینه

داری بود، به سمت شان سرنگونی سرمایهدر عمل حتی کارگران مبارز که هدف

ت متحده یکی از نخستین بیانِ چنین مطالباتی رفتند. گرچه حزب کمونیست ایاال

ی بیکاری و ی بیمهدهی و مطالبهبیکاران را سازمان 1930ی احزاب بود که در دهه

باید این »ی فوری را مطرح کرد، اما این حزب در ابتدا تأکید داشت که کارگران اعانه

توهم را کنار بگذارند که دولت این حدِ جزئی از اعانه را تأمین مالی خواهد 

دهی هر روزه فعاالن را های سازمانبا این حال طولی نکشید که تجربه [58]«کرد.

شان نسبت به مبارزه برای نیازهای ضروری بازاندیشی توجهیی بیواداشت تا درباره

کنند. همانطور که استیون نلسون، یکی از رهبران ]حزب[ کمونیست در شیکاگو 

 گوید،می

اما حتی  …داری کردیمبر ضد سرمایهی اول را صَرف تحریک مردم ما چند هفته

ی بسیار ی آیندهتونستیم دربارهپذیرفتند، ما نمیهای ما را میاگر مردم استدالل

هایشان را ی خانهتوانستند اجارهطور میها چهها بدهیم. آننزدیک امید چندانی به آن

 [59]ند؟پرداخت کنند، مواد غذایی بخرند، و از آن دوره جانِ سالم به در بَر

از حزب « )کمینترن( [nn]الملل کمونیستیبین»خودِ سازمان  1930در پاییز 

ی فدرالی به ی امریکا به خاطر آنکه در مبارزه برای اعانهکمونیست ایاالت متحده

است، انتقاد کرد و این حزب را به سمت تغییرجهت  ی کافی پیش نرفتهاندازه

طور رسمی استراتژی ، وقتی کمینترن به1935تا سال  [60]اش سوق داد.استراتژی

را اتخاذ کرد، حزب کمونیست پذیرفت که با حزب دموکرات  [oo]«ی خلقجبهه»

همکاری کند، دعوت به انقالب مارکسیستی را به تعویق بیندازد، و خشم طبقات 

تماعی حمایت کارگر را به سمت این مطالبه هدایت کند که دولت باید از بازتولید اج

 مالی کند.

ی کارگر نسبت به دولت، دولت را هم واداشت که نگرشش طبقه تغییر نگرش

ی کارگر را تغییر دهد. در پاسخ به این فشارها، دولت فدرال به ریاست نسبت به طبقه

ی رویکردهای جدید در مدیریت جمهوری فرانکلین دی. روزولت دست به تجربه

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn57
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn58
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn59
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn40
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn60
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn41


 

 
 

 رهیکارگرانِ بدون ذخ 375

های خام و پراکنده شروع شد، خیلی زود به عنوان پروژهآنچه به [61]داری زد.سرمایه

نیو »بدل گشت. به موجبِ طرح  1930ی منطق حکمرانی منسجمی در طول دهه

های دولت مرکزی مستقیماً در اقتصاد مداخله و برای شرکت [pp]،«دیل

ا تعریف و با های پولی جدیدی ردارانه مقررات وضع کرد، و در ضمن، سیاستسرمایه

طبق این  [62]ی طبقاتی را مهار کرد.دادن امتیازات بزرگی به کارگران، مبارزه

رویکرد جدید، کارگران دیگر نه همچون موانعی برای سود، بلکه شُرکایی محسوب 

 [63]شان برای رسیدن به رشدِ مستمر ضروری بود.شدند که همکاریمی

ی کارگر را دیگر نیازهای طبقه»و ماریو مونتانو ی سیلویا فدریچی طبق گفته

شدند تا رشد توانستند با خشونت سرکوب کنند؛ این نیازها باید تأمین مینمی

بنابراین اجازه داده شد که دستمزدها افزایش  [64]«اقتصادی مستمر تضمین شود.

بیکار را استخدام ها کارگر های کارگری حمایت شد، و دولت میلیونیابد، از اتحادیه

 کرد.

های بازتولید اجتماعی وجه اصلیِ استراتژی جدیدِ دولتْ کمک به تأمین هزینه

ترین برنامه، قانون . شاید مهم[65]های بسیار متفاوتی پیدا کردبود، الگویی که شکل

های شغلی و ( بود که عالوه بر اعطای اعانهFERA) [qq]ی اضطراری فدرالاعانه

کرد. با وجوهی را نیز مستقیماً برای کارگران واریز می [rr]های جنسی،پرداخت

ی اخیر، دیگر اعطای اعانه به زنان بیوه، کودکان، یا گسستی قابل توجه از گذشته

گرفت. در حقیقت در شد بلکه تمام بیکاران را نیز دربرمیمعلولین محدود نمی

ششم کل جمعیت، از چنین ر، تقریباً یک، بیست میلیون نف1934زمستان سال 

اند که کارگران به دلیل گرچه بسیاری بحث کرده [66]هایی برخوردار بودند.کمک

کردند، های دولتی مقاومت میهزینهاحساس شرم و ننگی که داشتند، در مقابل کمک

فدرال  تنها از کمک مستقیم دولتدهند که کارگران بسیاری نهاما شواهد نشان می

کردند مستحق دریافت آن هستند. کردند، بلکه همچنین احساس میاستقبال می

گرایش چشمگیری ]در »، 1934طبق مشاهدات یکی از مددکاران اجتماعی در سال 

بین مردم[ وجود دارد که دریافت اعانه را همچون راه دیگری برای تأمین معاش در 

از مردان و زنان وجوه مستقیم دولتی را بدین ترتیب برخی  [67]«نظر بگیرند.

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn61
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn42
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn62
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn63
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn64
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn65
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn43
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn44
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn66
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn67


 یمرجان نماز ی/ ترجمه تلمانیو اما تا یساالر مهندس 376 

دیدند. طولی نکشید که اعتبار قانون عنوان جزئی مهم از کل درآمد خانوار میبه

عنوان اقدامی اضطراری به سر آمد اما در سال ی اضطراری فدرال، بهاعطای اعانه

ی رئیس جمهور روزولت با امضای قانون تأمین اجتماعی، مزایای نقدی را رسم 1935

و قانونی کرد. قانون تأمین اجتماعی پیشگام مقرراتی بود که مسئولیت اعطای اعانه به 

کرد. این قانون با مردم را از دولت محلی و ایالتی به دوش دولت فدرال منتقل می

ی خدماتی را بنیان گذاشت که عبارت بودند از مدرن، ارائه« دولت رفاه»اجرای رئوس 

ی بیماری و از کارافتادگی ی سالمندی، و بیمهبیمه [ss]مستمری بیکاری،

های عمومی برای فقرا مانند کمک مستقیم به کودکان و نیز حمایت [tt]کارگران،

 تبدیل شد(. AFDC[vv]که بعدها به  ADC) [uu]نیازمند

وزیع ی اجتماعی، دست به تهای متنوعِ بیمهی فرمدولت فدرال، عالوه بر ارائه

ی اضافی ی اعطای اعانه، مؤسسه1933های جنسی زد. برای مثال در سال پرداخت

های فقیر ( اقدام به توزیع مواد غذایی و سوخت در بین خانوارFSRC) [ww]فدرال

، این مؤسسه سه میلیون 1933کرد که با توزیع گوشت خوک آغاز شد. در دسامبر 

ی مذکور مؤسسه 1934تا پاییز  [68]وست داد.رثتُن زغال به کارگران بیکار در نو

مواد غذایی همچون سیب، لوبیا و گوشت گاو را بین  [xx]میلیون پوند 700تقریباً 

اما دولت مرکزی برای حمایت از  [69]های زیادی در سی ایالت توزیع کرده بود.خانوار

گذاشت؛ بلکه در برخی موارد رگران نمیبازتولید اجتماعی فقط مواد خام در اختیار کا

گرفت. برای های بازتولید اجتماعی را نیز به عهده میمسئولیت امور مربوط به فعالیت

ی کار به پرستاران، که در ابتدا برای ارائه [yy]العادههای فوقمثال مهدکودک

برای بسیاری از های بیکار طراحی شده بودند، در نهایت ها و معلمآشپزها، نگهبان

ی کارگر در ایاالت متحده نیز خدمات نگهداری از کودک ارائه های فقیر طبقهخانوار

 [70]کردند.می

زایی ی اشتغالهای گستردههای نیو دیل پروژهترین برنامهشدهشاید شناخته

ها امریکایِی های جدیدی ساختند، کیفیت زندگی میلیونعمومی باشند که زیرساخت

های بازتولیدی را دگرگون کردند. برای فقیر را بهبود بخشیدند و نهایتاً شرایط فرایند

برای ساخت هزاران  [zz]ی سازمان اشتغال عمومی،نمونه دولت فدرال، طبق برنامه

گذاری کرد. این رسانی، جاده و پل جدید سرمایهمدرسه، بیمارستان، تأسیسات آب

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn45
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn46
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn47
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn48
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn49
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn68
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn50
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn69
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn51
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn70
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn52
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ای بر مناطق دور از مراکز شهری داشت که در العادهیر فوقگذاری تأثنوع از سرمایه

از  [aaa]رسانی روستاییی اقتصادی ناموزون بود. برای نمونه، قانون برقجا توسعهآن

ویژه های باریک سطح کشور را بهپول دولت فدرال استفاده کرد تا تعداد زیادی از راه

های زراعیِ برخوردار از کرد سهم زمینرسانی کند و کمک در مناطق روستایی برق

 1950درصد تا سال  90به  1934درصد در سال  20برق در ایاالت متحده از 

های دسترسی به برق سبب شد تولید کشاورزی پیشرفت کند، و خانه [71]برسد.

پزی برقی خوراک و اجاق تری بتوانند از محصوالت جدیدی مانند یخچالبسیار بیش

ی مند شوند. دولت مرکزی عالوه بر توسعهکاهند، بهرهکار انسانی می که از

های جدید، و امکانات ها، پارکها، استادیومها و صنایع عمومی، موزهزیرساخت

های تأثیرگذاِر سرگرمی و مراقبت تفریحی دیگری نیز بنا کرد و نقش مهمی در حوزه

، طبق 1938تا  1933های بین سالاجتماعی برعهده گرفت. برای نمونه دولت فدرال 

استخر شنا ساخت و  750( بیش از WPA) [bbb]ی سازمان گسترش اشتغالبرنامه

های متعدد دولت فدرال عالوه بنابراین پروژه [72]صدها استخر دیگر را بازسازی کرد.

ونقل حملهای عادی مراقبت، کار، دهی مجدد روالها شغل، با سازمانبر خلق میلیون

 ها نفر را دگرگون کرد.و مصرف، ساختار کلی زندگی اجتماعی میلیون

های نیو دیل بسیاری از های اجتماعی بسیار پرهزینه بود. برنامهاین برنامه

ی کارگر را از فقر نجات داد، اما ترکیب این طبقه را نیز دگرگون جمعیت طبقه

، و ]امکان[ تجربیات خوداشتغالی را های درونی آن را تقویت کردبندیساخت، تقسیم

مراتب ی سلسلهای بر پایهکنندهاز بین برد. نیو دیل در حقیقت به انحای تعیین

اجتماعی میان کارگران استوار بود. برای مثال، دولت روزولت ورود زنان به نیروی کار 

قویت تقسیم های نیو دیل برای تدید و بنابراین از برنامهمزدی را تهدیدی بالقوه می

کردند از شان برای دولت کار میکار مبتنی بر جنسیت بهره گرفت: زنانی که همسران

پوشش خدمات مدنی کنار گذاشته شدند، از دادنِ کار به زنان متأهل جلوگیری به 

نام داشت قانونی گردید، و  [ccc]«دستمزد خانواده»اصطالح عمل آمد، آنچه به

ها، ی این نوع سیاستنیو دیل به واسطه [73]یید و تثبیت شد.تأ« کار زنانه»مفهوم 

عنوان پایگاه اصلی بازتولید اجتماعی جنس را بهی مبتنی بر دو والد غیرهمخانواده

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn53
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn71
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn54
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn72
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn55
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn73
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ی کار خانگی قوام بخشید. در واقع طبق استدالل ماریاروزا داال کوستا، خانواده بر پایه

کرد: گرفته را حفظ میی تاریخی شکلمصالحه ای بدل شد کهزنان به نهاد اجتماعی

اش برای دفاع از قدرت خرید دستمزدها، بازجذب و بازتولید خانواده با وظایف کلی»

آمیز نیروی کار جدید و بازتولید افرادی که بالواسطه فعال نبودند، تولید موفقیت

محوری در نیروی کار فعال، و بنابراین حفاظت از ظرفیت مصرف در کل، کارکردی 

 [74]«نیو دیل روزولت داشت.

های ترین برنامهشدهای، در ستایشی هستهنیو دیل، عالوه بر تقویت خانواده

شده بود: به ریزیاش تبعیض نژادی را نیز رسمی کرد. این تبعیض برنامهاجتماعی

 کردنهای جنوبی، قانون تأمین اجتماعی از بیمهموجبِ فشار از سوی دموکرات

های ها امریکاییکارگران کشاورزی و خانگی، یعنی کارگران صنایعی که در بین آن

ترین جمعیت را داشتند، خودداری کرد. در نتیجه تعداد زیادی از تبار بیشافریقایی

ی نیو دیل محروم نگه داشته شدند. بنابراین پوست از مزایای مصالحهکارگران سیاه

کردند، های بازتولید اجتماعی کمک میتأمین هزینه هایی که بهدقیقاً همان سیاست

های های مملو از سرکوببندیباعث تشدید نابرابری و تداوم پراکندگی و تقسیم

که دولت روزولت این [75]شدند.ی کارگر نیز مینژادی و جنسیتی در درون طبقه

بندی دسته طلبان جنوبی را در یک جناح سیاسیپوست و جداییکارگران سیاه

توانستند محدود و های نیو دیل چقدر میدهد که برنامهخوبی نشان میکرد، بهمی

 [76]متناقض باشند.

های رفاه اجتماعی وابستگی کارگران امریکایی به دستمزد را سرانجام برنامه

کردند، دولت شان را مطالبه میتشدید کرد. هر زمان که برخی از کارگران حق زندگی

کرد. دولت ایاالت متحده، بعد از اعطای تر پافشاری میروی ایدئولوژیِ کار بیش

دلیل ترس از انتظاراتی که ممکن بود به وجود بیاورد، از واریز ی اضطراری، بهاعانه

ی درآمد مستقیم خودداری کرد. در عوض، دولت با تحکیم این ایده که در جامعه

ش کار کنند، به حرمت و قداست کار افزود. بر داری هر کس باید برای بقایسرمایه

جمهور روزولت اعالم عمومی کرد که پرداخت ، رئیس1934همین اساس، در اکتبر 

ها کارگر وجوه مستقیم باید متوقف شود و سیاست جدیدی را برای استخدام میلیون

 هایی همچون سازمان گسترش اشتغال باعثهای دولتی پی گرفت. برنامهدر برنامه

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn74
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn75
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn76
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طور غیرمستقیم از طریق دستمزد تأمین شوند و های بازتولید کارگران بهشد هزینه

داری تثبیت گردند. از برخی لحاظ این روابط حتی تعمیق روابط اجتماعی سرمایه

داران را تشویق کرد تا تولید را های زراعیِ سرتاسر جنوب، نیو دیل زمینشد: در زمین

بران ن امر نشان از حصارکشی دیگری داشت که سهمکاهش دهند و مکانیزه کنند. ای

کرد برای دستمزد واقعی، در جستجوی محل کار دیگری داران را مجبور میو اجاره

 [77]باشند.

خوانیم، حقیقتاً آشتی میان سرمایه، می« ی تاریخیمصالحه»به این معنا، آنچه ما 

ی از یک سو دولت به ارائه – کار، و دولت نبود، بلکه به نوعی مبادله انجامید

های بازتولید اجتماعی دست زد، و از ی بسیاری از هزینههایی در زمینههزینهکمک

دارانه وابسته ی کارگر تا حد زیادی به روابط سرمایههای طبقهسوی دیگر خانوار

 شدند.

 ی تاریخیبسطِ مصالحه

توقف، دگرگون، یا های نیو دیل مبسیاری از برنامه 1930ی در اواخر دهه

ی تاریخی بسط و گسترش یافت. در واقع به همان شیوه مصرف شدند، اما مصالحهبی

که نیاز به مشارکت نیروی زنان مقامات دولت فدرال را وادار به گسترش خدمات 

نگهداری از کودک کرد، جنگ جهانی دوم به انحای مختلف سبب شد حضور دولت 

فِیر »ی بعد از جنگ، برنامه [78]تقویت شود.فدرال در روال عادی بازتولید 

رئیس جمهور هری ترومن میراث نیو دیل را، هرچند از برخی لحاظ به  [ddd]«دیلِ

ی آن بنا های دولتی جدیدی را بر پایهای محدود و مشروط، دنبال کرد و برنامهگونه

ی و برنامه 1960ی ههگردد به دی اوج مصالحه برمیاما لحظه [79]ساخت.

 جمهور لیندون جانسون.رئیس [eee]«ی بزرگجامعه»

های ویژه امریکاییبه –های زیادی را قصد داشت گروه« ی بزرگجامعه»

ی تاریخی محروم شده که بدواً از آن مصالحه –ها، و زنان تبارتبار، التینافریقایی

تر رفت. توجهی از نیو دیل پیشنحای قابلبودند تحت پوشش قرار دهد، بنابراین به ا

رشد، رغبت بههای اجتماعِی رومقامات دولت فدرال در پاسخ به فشار از سوی جنبش

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn77
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn78
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn56
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn79
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn57
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تازه و البته محدودی نسبت به استفاده از رفاه اجتماعی برای مقابله با تبعیض نژادی، 

. اعتراض اجتماعی [80]های تبعیض از خود نشان دادندتبعیض جنسیتی، و دیگر فرم

تری منجر شد بلکه همچنین سبب گردید تنها به دربرگیری افراد بیشگسترده نه

. جنبش حقوق مدنی، [81]ی مفادّ مصالحه به نحو قابل توجهی بازتر شودگستره

تر، های خاصی از جنبش زنان، و جنبش حقوق رفاهی برای منزلت بیشجریان

صدای رساتر در این فرایند جنگیدند، و بسیاری از پشتیبانی بهتر، استقالل، و 

ی رفاه اجتماعی را تغییر آمیز، و اقتدارگرایانههای تنبیهی، تحقیرآمیز، تبعیضجنبه

 .[82]دادند

های ی جدیدی از برنامهمجموعه« ی بزرگجامعه»در چنین بستری بود که 

و ارتقای کیفیت زندگی را  هزینه به بازتولید اجتماعیاجتماعی برای اعطای کمک

ترین وجوه بسطِ طرح کرد و از این طریق به غنای مصالحه کمک رساند. یکی از مهم

های فقیر بود. برای های جنسی به خانوارچترِ حمایت دولت فدرالْ اعطای پرداخت

حلی موقت در طول عنوان راهی بن خرید مواد غذایی، که ابتدا بهمثال در زمینه

به  1965میلیون در سال  36طراحی شده بود، مخارج دولت فدرال از « ودرک»دوران 

، کنگره بن خرید مواد 1970ی افزایش یافت. تا دهه 1972میلیارد دالر در سال  1.9

ی کارگر که باالی خط فقر بودند، های طبقهغذایی را در دسترس آن دسته از خانواده

های غذایی را اضافه کرده بود. دولت مکملهای نهار در مدارس و قرار داده، و بودجه

ی های طبقههای مصرف مواد غذایی به امریکاییهزینهجانسون عالوه بر اعطای کمک

ی را افتتاح کرد و پروژه [fff]ی شهری و مسکنبخش توسعه 1965کارگر، در سال 

ید زد. همچنین درآمدها کلهزار خانه برای کم 600ای را برای ساخت فدرالیِ ده ساله

را  [hhh]«ایدمدیک»و  [ggg]،«کرمدی»های ، جانسون برنامه1965ی در ژوییه

درآمد های کمترین خدمات مراقبت سالمت به امریکاییی ضروریکلید زد که به ارائه

برای ذکر مقیاسی از  –ها بسیار عظیم و فوری بود اختصاص داشتند. نتایج این برنامه

، نرخ مرگ و میر نوزادان در 1972تا  1965های بین توان گفت در سالنتایج میاین 

 [83]درصد کاهش پیدا کرد. 33ایاالت متحده 

نظرهای همزمان با بسط و اصالح دولت رفاه، میان فعاالن سیاسی اختالف

ها خواستار ی اهداف استراتژیک درازمدت آن پیش آمد. برخی گروهشدیدی درباره

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn80
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn81
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn82
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn58
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn59
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn60
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn83
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ی اجتماعی دولت بودند، حتی اگر سازی، و در نهایت بهبود اعانهسترش، دموکراتیکگ

ای امید داشتند از ماندند. عدهنخورده میی رفاه فدرالی دستدارانههای سرمایهبنیان

های فدرالی متعدد، برای افزایش قدرت خودشان استفاده کنند و دولت رفاه این برنامه

اما  [84]سرکوب، از جمله خشونت خانگی، به کار بگیرند. هایرا بر ضد دیگر فرم

مدت به سود کردند که این مصالحه، حتی اگر در کوتاههمچنان دیگران استدالل می

ی طبقاتی، متحد کردن کارگران بود، اما در جهت مدیریت یا بهنجارسازی منازعه

داری ی تولید سرمایهیت شیوهسازی گردش سود، و نهایتاً تقوداران رقیب، روانسرمایه

ای که مبنای دولت رفاه بود، چیز پنهانی نبود؛ دارانهکرد. منطق سرمایهنیز عمل می

ی بن خرید مواد غذایی را دقیقًا به این خاطر برای مثال لیندون بی. جانسون برنامه

، درآمدهای کمهمزمان با بهبود چشمگیر رژیم غذایی خانواده»کرد که ستایش می

ای سابقهفروشی مواد غذایی را تا حد بیبازار کشاورزی را تقویت کرده و میزان خرده

ی خود را گونه بود که بسیاری از فعاالن رادیکال وظیفهاین [85]«افزایش داده است.

نه اصالح و بهبود دولت رفاه یا استفاده از آن برای بازسازی قدرت خودشان، بلکه 

 دیدند.سرنگونی کل آن می

که رغم این، به1970و  1960های با این حال اکثر فعاالن انقالبی دهه

های ها را وارد جنبشهای دولت رفاه را تخریب کنند، آنکوشیدند دستورالعملمی

که از دولت های رادیکال همزمان با اینکردند. برای مثال، برخی فمینیستخود می

ای را شکل دادند تا نظام مزدی بپردازد، مبارزهخواستند برای کار خانگی دستمزد می

گیری متناقض نسبت به رفاهِ این موضع [86]در ادبیات رفاه اجتماعی را از بین ببرند.

جمهور جانسون زمانی آن را فدرالی بازتاب تأثیر دوپهلوی آن چیزی بود که رئیس

 خواند. [iii]«داری مسئولسرمایه»

بارز بود. مشهور است  [jjj]«قدرت سیاهان»ویژه در درون جنبش این تناقضات به

ی برنامه [kkk]،«حزب پلنگ سیاه»گذاران که بابی سیل و هیویی نیوتون، از بنیان

بردند، در جایی پیش می [lll]«ی اوکلند شمالیمرکز ضد فقر محله»حزب خود را در 

ی عملی دهی، و اندیشیدن دربارهای تحصیل، سازمانها از منابع دولت فدرال برکه آن

های دولتیِ کردند. این حزب حتی از فهرستشان استفاده میکردن تئوری

https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn84
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn85
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_edn86
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn61
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn62
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn63
https://pecritique.com/2018/11/21/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#_ftn64
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ی به تعبیر نیوتون کنندگان خدمات رفاهی بهره گرفت تا تحقیقاتش دربارهدریافت

هایی برای امهبرن»اتفاقی نیست که  [87]«را به انجام برساند.« های اجتماعخواسته»

های ی رایگان، برنامههمچون صبحانه –های سیاه در حزب پلنگ [mmm]«حفظ بقا

ی آموزشی های توسعههای سالمت، و کالسفوق آموزشیِ بعد از مدرسه، کلینیک

« ی بزرگجامعه»شباهت زیادی با اقدامات ضد فقر  –( GED[nnn]عمومی )

ی پیچیده و های سیاه مصداق بارزی از رابطهها پلنگجنبه از بسیاری [88]داشت.

ی حزب گهگاه متناقض فعاالن رادیکال با دولت رفاه بودند. همزمان با اینکه برنامه

شده برای ی درآمد تضمیندولت فدرال موظف به ایجاد اشتغال یا ارائه»تأکید داشت 

 [89]داری بودند.رمایه، اعضای آن خواهان سرنگونی دولت س«ی مردان استهمه

ی دولت رفاه را نشانه دارانههای سرمایهگرچه انقالبیون حق داشتند که بنیان

های رفاه اجتماعی نیز مزایای انکارناپذیری برای مردان و زنان بگیرند، اما بسط برنامه

ند؛ تری پیدا کردی دولت رفاه[ کارگران زندگی سالمی کارگر داشت. ]در نتیجهطبقه

توانستند برای تری به مسکن، آموزش، و مواد غذایی داشتند؛ و میدسترسی بیش

سبب سالمندی، بیماری، معلولیت، یا بیکاری، به شان بهرفتهجبران درآمدِ از دست

های بسیاری در ایاالت متحده، ی خانواربرای معیشت روزانه [90]دولت تکیه کنند.

ر بودند، حمایت دولت فدرال نقشی محوری داشت. بنابراین ها که دچار فقویژه آنبه

، فرانسیس فاکس پیوِن و ریچارد اِی. کلوارد توانستند بنویسند که 1982در سال 

تقریباً نیمی از درآمدِ پنجک پایینیِ جمعیتْ از قِبل مزایای رفاه اجتماعی تأمین »

همان اندازه که به بازار  شود. فقیرترین مردم در کشور اکنون برای معیشت خود بهمی

 [91]«اند، به دولت هم وابستگی دارند.کار وابسته

های فدرالی متکی های بسیاری بیش از پیش به حمایتدر آن دوره اگر خانوار

تر به دستمزدهای تری نیز بودند که به سمت وابستگی بیشهای بیششدند، خانوار

در واقع مبارزات اجتماعی بر ضد موانع  کردند.فزاینده و مصرف انبوه حرکت می

تر فراهم پوستان هر چه بیشآمیز این امکان را برای زنان سفیدپوست و رنگینتبعیض

ها دست پیدا کنند. برای آن دسته افراد از ساخت تا به کار مزدی در تمام بخش

های ترْ درآمدهای قویرو به گسترش، دستمزد باالتر و اتحادیه« متوسطِ»ی طبقه

طور روزافزون حول محور مصرف ای را خلق کرد که بهتر و زندگیقابل دسترس
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های رو به ها، و زیرساختچرخید. با این درآمد و نیز با دسترسی به اعتبار، واممی

ی توسعه، مصرفِ خانه، اتومبیل، تلویزیون، و اسباب منزل در بین جمعیت طبقه

 ترین میزان رسید.کارگر به بیش

نخبگان سیاسی و اجتماعی زیادی، این الگوها تأییدی بود بر آن اجماع  برای

 –داری خوب بود و کارگر لیبرالی که طبق آن دولت رفاه برای نظام سرمایه

های سالم و تندرسْت عنصری حیاتی برای خلقِ سود همواره رو به رشد کنندهمصرف

 ان داشت،بی 1964جمهور جانسون در سال بودند. همانطور که رئیس

کار، میان مردانی که مردم ومان، میان کسبچرا ما نباید تالش کنیم که در خانه

کنند، کارگرانی که کاالها گذاری میدارانی که سرمایهکنند، سرمایهما را استخدام می

عنوان عایدیِ درصدش را به 52سازند ها میکنند، دولتی که از هر چه آنرا تولید می

 [92]د، به یک صلح و آشتی برسیم؟دارخود برمی

با  1970ی ی جانسون پایان نیافت و تا دههگفتنی است که اجماعِ مذکور با دوره

، مخارج رفاه اجتماعی با نرخ 1976و  1965های قوت استمرار داشت. بین سال

، سهم آن از کل تولید ناخالص 1974درصد افزایش پیدا کرد. در سال  4.6میانگین 

که اختالفات سیاسیِ ناشی از بنابراین، در حالی [93]درصد رسید. 16لی به داخ

ها[ از قبل شکل گرفته بود، کارانه ]نسبت به آن هزینهاعتراضی محافظه

های ی بازتولید اجتماعی در دولتهای دولت فدرال در زمینههزینهکمک

ین ریچارد نیکسون بود که ی اوج خود رسید. فراموش نکنیم اخواه به نقطهجمهوری

شده را پیشنهاد داد. در آن زمان، دولت رفاه تا مدتی به اجماع طرح درآمد تضمین

های مختلف بلوک حاکم کمک کرد، حتی اگر مبنای این اجماع و سازشْ میان جناح

 شکننده، متناقض، و زودگذر بود.

  
 داریادغام بازتولید اجتماعی ذیل سرمایه

های عمومی، و هزینهتاریخی، یعنی دستمزدهای باال، کمکی ارکان مصالحه

های بازتولید اجتماعی را تقویت نکردند، بلکه مُنادی مصرف انبوه، صرفًا فعالیت

شاهد جهش  1970و  1960های شان نیز بودند. در دهههای کیفیدگرگونی
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های رکتتکنولوژیک ناگهانی و عظیمی در فرایندهای کار بودیم، یعنی زمانی که ش

های های فعالیت بازتولیدی را به کاالهایی همچون ماشینداری تمام فرمسرمایه

ها مبدل کردند که کار انسانی را کاهش شویی و جارو برقیشویی، لباسظرف

شک بازتولید اجتماعی همواره در حال تغییر بوده است، و حتی دادند. بیمی

شویی ید نبودند. برای مثال ماشین لباسهای اواخر قرن بیستم لزوماً جدتکنولوژی

 1960ی ساخته شد. اما تنها در دهه 1913تجاری نخستین بار در سال « اتوماتیک»

تر های ایاالت متحده بیششویی برای خانوارهای لباسبود که دسترسی به ماشین

ا هدرصد از خانوار 25تنها  1983تا سال  –شد. در واقع این روند سرعت کمی داشت 

مایکروویو داشتند. با این حال دگرگونی عظیمی رخ داد. امروزه بسیاری از این کاالها 

 [94]توان پیدا کرد.ها نیز میهای حتی فقیرتریناز جمله یخچال فریزر را در خانه

دهند ی غذا را انجام میشویی یا تهیهشویی، رختی کسانی که کار ظرفهمه

تواند به شویی، یا مایکروویو نمیشویی، ماشین لباسظرف دانند که داشتن ماشینمی

شکل سحرآمیزی کار را به صفر برساند. در واقع در بسیاری موارد، زمانی که صَرِف 

جویی شد اغلب به انجام انواع و زمانی که صرفه –شد نسبتاً ثابت ماند کار در خانه می

کار خانه را خوشایندتر و  هایافت. این تکنولوژیجدید کار خانگی اختصاص می

ویژه های کار روزانه را متحول ساختند، بهتر نکردند. اما این کاالها روالبخشرضایت

سازی و حفظ مواد غذایی از فاسد شدن شویی یا آمادهوقتی به کارهای پرزحمتِ رخت

 [95]مربوط بود.

نبش زنان و تغییرات هایی که در جهای تکنولوژیک، همراه با پیشرفتاین نوآوری

ای که در اقتصاد ایاالت متحده رخ دادند، در نهایت به دگرگونی دورنمای ساختاری

کردند هایی که خدمتکار استخدام میکار خانگیِ مزدی انجامیدند. جمعیت خانوار

کاهش یافت، با این حال تعداد روزافزونی از زنان به اقتصاد خدماتیِ رو به گسترش 

های مراقبت سالمت، آموزش، صنعت مواد غذایی و بسیاری در حوزهوارد شدند، و 

ی خود باعث بازتولید نوبهاین الگوها به [96]ها کار پیدا کردند.دیگر از حوزه

طور که اوِلین ناکانو گلن ی کار خدماتی شدند. همانهای نژادی در حوزهبندیتقسیم

 اسبیپوست به نحو نامتننوشته است، زنان رنگین
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آشپزی و سِروِ غذا در « نامحسوس و غیرمهمِ»در کارهای سنگین، کثیف، کارهای 

های اداری، و نگهداری ها و ساختمانها در هتلها، تمیز کردن اتاقها و کافهرستوران

ها، مرتب کردن ها، تمیز کردن اتاقها و آسایشگاهاز سالمندان و بیماران در بیمارستان

که شدند، در حالیها، و آماده کردن غذا به کار گرفته میختیها، تعویض روتتخت

ای، اداری، و سرپرستی های حرفهتر شغلها بیشزنان سفیدپوست در همان مجموعه

 [97]دادند.و نظارت را به خود اختصاص می

های بازتولید ترین پیامد چنین تحوالتی عبارت از این بود از که فعالیتمهم

 1970ی ها نسبتاً مستقل مانده بودند، تا دههها تا مدتکه بسیاری از آناجتماعی، 

دارانه ادغام شدند. در واقع گرچه بخش عمیقاً و به انحای مختلف در روابط سرمایه

و  –ها باقی مانده بود اعظمِ کار بازتولید اجتماعی همچنان غیرمزدی و محدود به خانه

اما اکثریت بزرگی از این کارهای غیرمزدی به  –طور بماند شاید چه بهتر که این

شد. حتی اگر بگوییم شده انجام میی درآمدهای مزدی و کاالهای خریداریواسطه

دهی کار داری سازمانکار غیرمزدی همچنان باقی مانده بود، اما همچنان سرمایه

ا به دستمزد ی اتکتمامی تغییر داد، از فراگیر کردنِ هر دم فزایندهبازتولیدی را به

برای فراهم ساختن ضروریات زندگی گرفته تا تبدیل فعالیت بازتولیدی بدون دستمزد 

 ی کارِ بازتولید اجتماعی به کاال.به کار تولیدی با دستمزد و تا تبدیل گسترده

عنوان فرایندی توان بهداری را میبنابراین شاید بشود گفت که تاریخ سرمایه

دارانه فهمید: ی بازتولید اجتماعی ذیل روابط سرمایههاپیچیده از ادغام فرم

های تولید کرد، در ابتدا به فرایندهای بازتولیدِی داری مانند کاری که با فرمسرمایه

ها را از بنیان دگرگون کند، سپس با که آنتر موجود چنگ انداخت، بدون آنپیش

های این شکل [98]غام کرد.شان را در خود ادها، همهتغییر ناموزون کیفیت مادی آن

ی مراحلی در تاریخْ یکی پس از دیگری ظاهر نشدند، بلکه به متفاوت ادغام، به مثابه

های متناقضی با یکدیگر تالقی داشتند. بازتولید اجتماعِی مزدی نتوانسته است شیوه

 های بازتولیدی غیرمزدی شود، تنها به این دلیل کهتمامی جایگزین فعالیتبه

ها را به کاال تبدیل کند. در عوض، به همان نحوی تواند تمام فعالیتداری نمیسرمایه

های مختلفِ ارزش اضافیِ مطلق نشده است، فرم« جایگزین»که ارزش اضافی نسبی 
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ادغامِ بازتولیدِ اجتماعی نیز ]به جای اینکه جای یکدیگر را بگیرند[ متقابالً یکدیگر را 

های متنوع ادغام، ی ترکیبی این شکلنتیجه 1970ی ا اواخر دههاند. تبه وجود آورده

 دارانه بود.های بازتولید اجتماعی در روابط سرمایهجذبِ تمام و کمال فعالیت

  
 بحران بازتولید اجتماعی

دارانه خدمت بسیار زیادی کرد، از به منافع سرمایه« ی تاریخیمصالحه»گرچه 

ظهور و  [ooo]یج اعتراضات نسبت به انباشتِ گستردهتدربه 1960ی همان اوایل دهه

المللیِ روزافزون، کاهش هژمونی ، رقابت بین1970ی بروز یافتند. تا اواسط دهه

ایاالت متحده، ناپایداری مالی، دشواری دسترسی به مواد خام ارزان همچون نفت 

قدرتمند همگی به نرخ ی یافتهی کارگرِ سازمانارزان، رکودی فرساینده، و یک طبقه

ی سود انجامیدند. بنا به دالیلی، بخشی از بلوک حاکم به جای تالش برای کاهنده

گذاری شده بود، تصمیم گرفت توافقش با پایه 1930ی ای که در دههتقویت مصالحه

 ی کارگر را نقض کند.طبقه

یابی به ی دولت فدرال مصرّانه درصدد دستداران امریکایی به پشتوانهسرمایه

دارانه برآمدند. مبنای این استراتژی جدید استراتژی جدیدی برای انباشت سرمایه

داران بار دیگر آن را ی کارگری بود که سرمایهعیار و مستمر به طبقهای تمامحمله

ی تولید دیدند. حکایت این ماجرا از نظرگاه مرحلهعنوان مانعی برای سودآوری میبه

ها را ها حمله کردند، کارخانهداران با همکاری دولت به اتحادیهمعروف است. سرمایه

به جنوب یا کشورهای خارجی انتقال دادند، کارگران را اخراج کردند، دستمزدهای 

های خودکار را جایگزین کارگران کردند، و واقعی و مزایا را کاهش دادند، دستگاه

 اجازه دادند بیکاری افزایش پیدا کند.

تر، در ساحت ی کارگر به همان میزان، اگر نه بیشحمله به طبقه با این حال،

در واقع این هجوم در استراتژی جدید و  [99]بازتولید اجتماعی نیز اتفاق افتاد.

ای کنندهنام گرفت، نقش تعیین« نولیبرالیسم»محورِ مدیریت بحران که بعدها -دولت

ی بندی طبقهمکان را داد تا مفصلای که به طبقات حاکم این اداشت؛ استراتژی

دهند، خودشان در بلوک حاکم منسجمی  هم بریزند و ترتیب جدید به آنکارگر را به

این  [100]متحد شوند، و سودآوری را به حالت و حد پیشین خود بازگردانند.
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گرفت. دولت ای دوجانبه بود که همزمان انبساط و انقباض دولت را دربرمیهجمه

ی کارگر را های سیاسی بازتولید اجتماعِی طبقهی شدیدی را کلید زد تا بنیانلهحم

با این  [ppp]«جنگ با مواد مخدر»ناپذیری درهم بشکند: برای مثال، طور برگشتبه

ی اصلی قدرت سیاهان پوستان را که شالودههدف طراحی شده بود تا اجتماعات سیاه

که به بخش ثابتی از سیاست « قانون و نظم»ی درباره هاوریبود، نابود کند. سخن

تر، و گسترش نیروهای تر، احکام زندانِ طوالنیگیرانهامریکا بدل شد، قوانین سخت

کرد. رشد تصاعدی جمعیت زندانیان ایاالت پلیس در سرتاسر کشور را توجیه می

تر بود، باید سیار بیشتبارها بپوستان و التینها نسبت سیاهمتحده را، که در بین آن

 [101]به میانجی این هجوم گسترده به بازتولید اجتماعی فهمید.

های بازتولید اجتماعی بر دوش طرفه اقدام به بازگرداندن هزینههمزمان دولت یک

ی اجتماعی، برای نمونه تأمین اجتماعی، عمدتًا و البته ی کارگر کرد. گرچه بیمهطبقه

نخورده باقی ماند، اما دولت از طریق کاهش شدید بودجه، ی، دستاطور شکنندهبه

سازی خدمات تر کردن الزامات مربوط به استحقاق، بازنویسی قوانین، خصوصیسخت

های ثروتمندان که کاهش منابع ]دولت[ را در پی اجتماعی، وااعمال کاهش مالیات

از سطح پوشش خود  های حمایت عمومی را برچید وداشت، طیف وسیعی از برنامه

هایی هایی همچون بن خرید مواد غذایی و نهار مدارس با انگخارج کرد. برنامه

فهرست اسامی  1998برای مثال تا سال  –حذف شدند  [qqq]«صدقه»همچون 

درصد کاهش پیدا کرده بود. ساختار  33کنندگان بن خرید مواد غذایی تا دریافت

 [rrr]«های دارای کودکان نیازمندمک به خانوادهک»های دیگر از جمله برنامه

(AFDC کامالً دگرگون شد. برای نمونه در سال )قانون حمایت از »، 1988

های دارای کودکان نیازمند را، به تعبیر میمی ی کمک به خانوادهبرنامه« هاخانواده

ه فرزندانشان در خانه داد همراای که به مادران مجرد اجازه میاز برنامه»آبراموویتس، 

کلینتون این برنامه  1996در سال  [102]تغییر داد.« ی کار اجباریبمانند، به برنامه

مبدل ساخت که برای  [sss]«های نیازمندحمایت موقت برای خانواده»ی را به برنامه

ز لیست دریافت خدمات رفاهْی محدودیت زمانی پنج سال را در نظر گرفت، کالج را ا

های آموزشیِ ]مورد حمایت[ حذف کرد، مهاجران قانونی را از این منابع فعالیت
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حمایتی تأثیرگذار محروم ساخت، و هزاران مادر مجرد را مجبور کرد به کاری 

دستمزد به ویژه در صنعت خدمات مشغول شوند. بدین شیوه درست همان موقع کم

دماتی بود، هجوم به ساحت بازتولید که کشور در حال گذار به اقتصادی عمدتاً خ

پذیر و قابل شدت آسیبی کاری را به وجود آورد که بهاجتماعی، ارتش ذخیره

های بازتولید اجتماعی و این امر بار دیگر ارتباط نزدیک دگرگونی –استثمار بودند

 [103]دهد.تولید را نشان می

جتماعی با زبانی نژادپرستانه و در این شرایط، اتفاقی نبود که حمله به رفاه ا

پوست با صفاتی همچون متقلب، به مادران سیاه [104]شد.ستیزانه بیان میزن

تبارها را با پوستان و التینای اهریمنی داده شد؛ سیاهبندوبار چهرهنشناس، و بیوظیفه

رفت که انتظار می [105]کنندگانِ تنبل بدنام کردند.عناویِن تبهکاران و سوءاستفاده

داران، دیگر کارگران، از جمله مردان سفیدپوست بیکار و فقیر، به جای سرمایه

را مسبب و مقصر  [uuu]«تبعیض نژادی معکوس»یا  [ttt]«ی سیاه رفاهملکه»

شرایط ]بد و دشوارِ[ خود بدانند. بدین شیوه هجوم به بازتولید اجتماعْی در چرخشِ 

 بدیل داشت.ی کارگر برضد یکدیگر نقشی بیناهمگن طبقه هایبخش

توان در مورد تبعات این حمله به بازتولید اجتماعی ها[ نمیی این]با وجود همه

ها طور که دیدیم، در طول قرن بیستم، اکثر امریکاییکارگران مبالغه کرد. همان

هر چیز بدین معناست که  دارانه ادغام شدند، که این بیش ازعمیقاً در روابط سرمایه

ی کارگر برای بازتولید اجتماعیْ بیش از پیش به دستمزد وابسته های طبقهخانوار

شان از جمله امرار معاش مستقیم، تولید خُرد کاال، و شدند و دیگر منابع درآمدی

، و از «ی تاریخیمصالحه»ی دادوستد پایاپای را از دست دادند. دولت فدرال به واسطه

های رفاه هزینه برای تأمین بازتولید اجتماعی به مدِد برنامهاعطای کمک طریق

های عمومی، و تنظیم مقررات مالی، این تغییر وابستگی را بیش از اجتماعی، انجمن

های امریکایی درصد از خانوار 50، تقریباً 1990ی پیش تثبیت کرد. در واقع تا دهه

عی خود به برخی از انواع حمایت دولتی وابسته های بازتولید اجتمابرای تأمین هزینه

ی های بسیاری از طبقهی قرن بیستم، خانواربنابراین تا آخرین دهه [106]شده بودند.

ی درآمدی پیدا کرده بودند: حمایت دولت کارگر وابستگی شدیدی به دو منبع عمده

انقباض، یا برچیدن  و دستمزدها. در چنین بستری، تصمیم دولت فدرال برای کاهش،
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تنها به تعبیر نه 1990ی و اوایل دهه 1980ی طیفی از خدمات اجتماعی در دهه

ناگزیر کننده از آب درآمد، بلکه همچنین کارگران امریکایِی زیادی را بهخودشان ویران

 درآمد متکی کرد.کم« غیرماهرِ»شدیداً به کار 

گران خودشان را بیش از همیشه که کارزمان با آنتصادفی نیست که درست هم

ترین سطح خود سقوط دیدند، دستمزدهای واقعی به پایینبه دستمزد وابسته می

تر از کم 1990ی کرد. در واقع برای اکثر کارگران، دستمزدهای واقعی در اوایل دهه

وری همچنان در کردند، اگرچه بهرهدریافت می 1970ی آن چیزی بود که در دهه

کرد این بود که کارگران برای پیدا کردن منابع چه اوضاع را بدتر مید. آنحال رشد بو

های بسیار زیادی حمایتی دیگر با هدفِ جبران چنین دستمزد پایینی، با سختی

های دارانه به نحو مؤثری دیگر فرمی سرمایهرفته قرن توسعههممواجه بودند. روی

های اعطای قرن نوزدهمیِ رجوع به خانه حمایت و پشتیبانی را نابود کرده بود. سنت

های اشتراکی از بین رفته ی شهرداری و امکان حفظ بقا از طریق منابع و زمیناعانه

ها زمانی برای بازتولید بود. آن نوع از حمایت مستقیم که بسیاری از امریکایی

ها، انشاتکایی نبود. دی عملی و قابلشان به آن متکی بودند، دیگر گزینهاجتماعی

های زندگی بدیل ناپدید شده بودند. کارگران زیادی دریافتند که هیچ ها و فرمتجربه

 ای ندارند.ذخیره

اوضاع اقتصاد بهبود یافت و این امر موقتاً وخامت  1990ی از اواسط تا اواخر دهه

تمام توهمات را از بین برد. بیش از  2008کرد، اما سقوط سال اوضاع را پنهان می

درصد افزایش پیدا کرد، و  10شت میلیون شغل ناپدید شد، نرخ بیکاری به ه

هایشان را از دست دادند. تنها در عرض ها و اندوختهها، داراییها کارگر خانهمیلیون

نظرهایی که در دل بلوک رغم اختالفدرصد افزایش یافت. به 15دو سال نرخ فقر به 

ای طی یت بحران وجود داشت، روند ده سالهحلِ مدیرحاکم و در مورد بهترین راه

ای اهریمنی، و رژیم ریاضت ها، و کمکِ دولتیْ چهرهها، اتحادیهشده بود تا مالیات

 –های عمومی کشور ای مشروع و منطقی پیدا کنند. زیرساختاقتصادی وجهه

درال گذاری منسجم و اصولی دولت فبدون سرمایه –ها آهنها و راهها، پلهمچون راه

برگشت را ازسر گذراند. رها شدند تا تخریب شوند. آموزش عمومی زوالی بی
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ی آبی آلوده شد. ای یافت. منابع ذخیرهمالحظهبها افزایش قابلهای اجارههزینه

ها برای بازتولید های زندان حبس شدند، آنها امریکایی پشت میلهمیلیون

اما در عوضِ آن باید تن به بردگی واقعی کردند هزینه دریافت میشان کمکاجتماعی

« بحران بازتولید اجتماعی»دادند. به پیروی از دیگران، ما نیز این وضعیت را می

 [107]نامیم.می

در واکنش نسبت به این شرایط، موجی از مبارزات اجتماعی در ایاالت متحده به 

به ساحت بازتولید  –رفت یطور که انتظار مهمان–ها راه افتاد که بسیاری از آن

شان جلوگیری جنگند تا از قطعی آباجتماعی مربوط بود. کارگران امریکایی می

ونقل و شان، و وضعیت حملهای زندگیبها، هزینههای اجارهکنند، و برای هزینه

هایشان را از خطر نیروی پلیس کوشند تا محلهها میکنند. آنآموزش مبارزه می

شان به خدمات رفاهی، مراقبت سالمت، و دارند. برای دسترسینگه نژادپرست دور

دهی نیروهای خود بر ضد ها در حال سازمانکنند. آننگهداری کودکان مبارزه می

تغییرات اقلیمی هستند. برخی از این مبارزات در صدد ایجاد پیوند با مبارزاتی هستند 

سازند های مهمی را مطرح میاند و بار دیگر پرسشکه در محل کار شکل گرفته

بندی عنوان محلی برای بازترکیبتواند بهطور میکه بازتولید اجتماعی چهی ایندرباره

 [108]و وحدت طبقاتی عمل کند.

ست که امروز ی افقِ دُور جدیدی از مبارزاتیکنندهبحران بازتولید اجتماعی تعیین

رست بزنگاه خود ما ناگزیر هستیم که این در حال ظهور و بروز هستند. برای فهم د

گنجد مسئله را تصدیق کنیم. تحلیل کامل وضعیت فعلی در چارچوب این مقاله نمی

های بحران کنونیِ بازتولید اجتماعی، کمک اما امید داریم که با روشن کردن ریشه

ین هدف، یابی به ای ضرورتاً جمعیِ ]تغییر[ رسانده باشیم. برای دستمؤثری به پروژه

ای مختصر به چند حوزه برای تحقیقات بعدی به پایان ما قصد داریم مقاله را با اشاره

 ببریم.

گرایی در عصر نخستین حوزه به تحوالت اخیر در الگوهای انباشت، و به ویژه مالی

ی ی سرمایهشود. تجربه نشان داده است که جدایی فزایندهنولیبرالیسم مربوط می

بازی که همگی به های تولیدی و تغییر جهت آن به سمت سفتهمالی از فرایند

تا به امروز ممکن شدند، با  1970ی زدایی از دههدرپیِ مقرراتهای پیی موجواسطه
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رشد اخیر اعتبار،  [109]کشی از منابع بازتولید اجتماعی بسیار همخوان است.بهره

های امریکایی اه بدهی در بین خانوارشده از رکارمزدهای بانکی و مصرف تأمین مالی

طور بخش مالی از کاهش دستمزدهای واقعی و پا پس کشیدن دهد که چهنشان می

های ی تاریخی[ سود برده است. بستهاش ]در مصالحهقرنیدولت از معامالت نیم

نین ی قواالغای قوانین ]دولت[ فدرال در زمینه [vvv]های رهنی،بازتأمین مالیِ وام

 [xxx]های رهنیی وامو تکثیر اوراق بهادار با پشتوانه [www]ی فدرال،بهره

داران مالی از بحران بازتولید طور سرمایههای دیگری هستند از اینکه چهنمونه

ی اند. نمونهی خود آن را تشدید کردهاجتماعی به سود خودشان بهره برده و به نوبه

های مستمری است، که یکی از نقاط یگر، خط سیر اخیر صندوقویژه روشنگرِ دبه

گذاران ترین سرمایهداری رفاهی بودند و اکنون به یکی از اصلیروشنِ سرمایه

طوری که در اند، بهبدل شده [zzz]گذاری خصوصیدر صنعت سرمایه [yyy]نهادی

در پرتوی  [110]ختصاص دادند.ها را به خود اگذاریدرصد از سرمایه 43ی قبل دهه

های اخیر برای تحدید و برچیدن این الگوها ما باید در گام بعدی بپرسیم که حرکت

طور امکان سوداگریِ ی متناظر با آن به قدرت کارگران چهکارکردهای دولت و حمله

داران مالی در ساحت بازتولید اجتماعی را فراهم کرده است. بین بحران سرمایه

ای توسعه در ایاالت متحده چه ارتباطات اساسیبازتولید اجتماعی و بخش مالی روبه

ی مالی تا چه حد به دگرگونی ساختار روابط پساجنگ بازتولید وجود دارد؟ سرمایه

از مصرف خانگی گرفته تا مالکیت خانه تا مدارس عمومی و صنایع  –اجتماعی 

 وابسته بوده است؟ -همگانی

ی الگوهای انباشت و روابطِ در حال تغییرِ بین بازتولید اجتماعی و عالوه بر بررس

تولید، ما باید به این موضوع توجه کنیم که بحران چه تأثیری بر طبقات حاکم داشته 

ی اینکه است. بحران بازتولید اجتماعی بحرانِ هژمونی نیز هست. این بحران به واسطه

های اند، تنشمدیریت بحران ارائه کردههای رقیبی برای حلهای متفاوت راهجناح

ی حفاظت رغم اجماع گسترده دربارهدرونی بلوک حاکم را نیز تشدید کرده است. به

ها از یکدیگر متمایزند و تبعات متفاوتی برای مردم حلداری، این راهاز نظام سرمایه

ین نیاز داریم که ی کارگر در ایاالت متحده و فراسوی آن دارند. امروز شدیداً به اطبقه
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تر تحقیق کنیم. بحران چه تأثیری در به وجود ی ترکیب بلوک حاکم بیشدرباره

های مختلف بلوک حاکم های درونی نخبگان شده است؟ جناحآمدن یا بروز شکاف

کنند، چه ها ارائه میهای رقیبی که آنحلاند، و راهطور به بحران پاسخ دادهچه

ی مدیریت بحران و ی حاکم دربارههای طبقهاستراتژیهستند؟ نقاط مشترک بین 

های مبارزاتی که در ساحت بازتولید اجتماعی در حال ظهور و بروز هستند، موج

طور تعادل قدرت بین و اند؟ تحدید و برچیدن کارکردهای دولت مرکزی چهکدام

ی ایاالت درون نظام دولت و طبقات حاکم را تحت تأثیر قرار داده است؟ نظام فدرال

داران برای کنترل های سرمایهمتحده در این تعادِل متغیرِ قدرت، و در قابلیت

 فرایندهای بازتولید اجتماعی در سطوح محلی چه نقشی داشته است؟

دستورکار پژوهشی مهم دیگر به ناهمگنی طبقات کارگر، هم در ایاالت متحده و 

دستی جتماعی به شرایط یکهم در سرتاسر جهان مربوط است. بحران بازتولید ا

ی کارگر ایاالت متحده را به های مختلف طبقهارجاع ندارد؛ این بحران بخش

دهد و در سطح جهانی به فرایندهای متفاوتی های متفاوتی تحت تأثیر قرار میشیوه

ی کارگری که از انباشت و سلب مالکیت داللت دارد. در ایاالت متحده، طبقه

بندی نارضایتی رده، به این بحران تا حدی به میانجیِ مفصلاش تغییر کبندیشکل

ابتکارات مستقلی با هدف –های سیاسی متفاوت پاسخ داده است موجود در قالب فرم

دموکراتیک جدید با دهیِ یک جریان سوسیالبازسازی زندگی اشتراکی؛ شکل

د بپرسیم این ی احیای دولت رفاه؛ بازگشت به پوپولیسم دست راستی. ما بایمطالبه

عنوان یک کل را تغییر داده است، کارگران ی کارگر بهطور طبقهبحران دقیقاً چه

اند. ما بر های سیاسی خاص حمایت کردهها از این فرمطور پاسخ داده، و چرا آنچه

ترِ بندی عمیقمبنای این تحقیق شاید بتوانیم به این بیندیشیم که برای مفصل

 امکاناتی وجود دارد.نیروهای اجتماعی چه 

های این بحران خارج از مرزهای ایاالت متحده در چارچوب این بررسی داللت

تر نیست. در چهل سال اخیر، اهمیتگنجد، اما این موضوع ابداً کممقاله نمی

شان برای بازتولید های موروثیها نفر در سراسر دنیا شاهد نابودیِ فرممیلیون

نشینی گسترده و به وجود آمدن سیل دی که با ظهور حاشیهاند، فرایناجتماعی بوده

شان سلب های مهاجر همراه بود. در موارد بسیاری، زنان و مردانی که مالکیتجمعیت
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های ی حمایتواسطهکنند، و به شده است، به ایاالت متحده یا دیگر کشورها سفر می

 –ی بازتولید اجتماعی وزهدستمزد در حهای کمقانونی اندکی که وجود دارد در شغل

مشغول به کار  –ی غذا، کار جنسی، و غیره کار خانگی، مراقبت از کودک، تهیه

طور شوند. بنابراین ما باید بپرسیم: بحران بازتولید اجتماعی در ایاالت متحده چهمی

ها شکل گرفته است؟ زمان توسط آنهای جهان را متأثر کرده و همدیگر بخش

میان فرایندهای فراملِی سلب مالکیت، بحران بازتولید اجتماعی، و  پیوندهای خاص

 [111]اند؟اند، کدامبه بعد ایجاد شده 1970ی الگوهای انباشت سرمایه که از دهه

های تعدیل ساختاریِ گرایی، و سیاستگری نظامی ایاالت متحده، مالیمداخله

نقشی در تغییر روابط اجتماعی  المللی پول چههایی همچون صندوق بینسازمان

طور به این اند؟ دگرگونی ساختار دولت ایاالت متحده چهخارج از ایاالت متحده داشته

ی شهرها ی طبقاتی در حاشیهفرایندها کمک کرده است؟ بازتولید اجتماعی یا منازعه

ین بحران که اگر اتر از همه اینو مهم [112]یا اقتصادهای غیررسمی چگونه است؟

 المللی وجود دارد؟هایی برای همبستگی یا مقاومت بینواقعاً جهانی است، چه امکان

های تاریخی بزنگاه تنها برای فهم ریشهانداز بازتولید اجتماعی نهبنابراین چشم

برانگیز عصرمان نیز های استراتژیک جنجالکنونی، بلکه برای پاسخ دادن به پرسش

 ضروری است.

 

 های مترجمنوشتپی
[a] The Contours of American History 

[b] Gender 

[c] Sexuality 

[d] Unpaid domestic labor 

[e] Unregulated capitalism 

[f] Commodity labor power 

[g] Hosusehold 

[h] Materials 

[i] An income-pooling unit 

[j] (economic) panics 
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[k] Northeast 

[l] anti-rent strikes 

[m] Western frontier 

[n] Mormons 

[o] Utah 

[p] Dawes Severalty Act 

[q]  مترمربع 4050هر آکر معادل 

[r] planter class 

[s] Cattle corporations 

[t] herding economies and ranchos 

[u] Share cropping 

[v] compensation 

[w] “outwork” 

[x] “putting-out” system 

[y] Women’s work 

[z] “living wage :”«شود که نه به حداقل دستمزدی گفته می« مزد کافی برای امرار معاش

 کند.برای تأمیِن صرفِ نیازهای ابتدایی کارگر، بلکه برای امرار معاش او به نحوی شایسته کفایت می

[aa] Lower East Side 

[bb] “Meat Trust” 

[cc] Washing Society 

[dd] public outdoor relief 

[ee] National Civic Federation 

[ff] The United Mine Workers of America 

[gg] “maternalist” 

[hh] Hoovervilles. 

 جمهور امریکا بوداشاره دارد به نام هربرت هوور که در هنگام آغاز رکود بزرگ رئیس

[ii] Hobos 

[jj] “hobo jungles” 

[kk] The United Auto Workers 

[ll] Rent strikes 

[mm] American Public Welfare Association 

[nn] Communist International [Comintern] 
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[oo] Popular Front 

[pp] “New Deal” 

[qq] Federal Emergency Relief Act 

[rr] payments in kind 

[ss] Unemployment compensation 

[tt] Workers’ compensation 

[uu] Aid to dependent children 

[vv] Aid to Families with Dependent Children های دارای ه خانواده: کمک ب

 کودکان نیازمند

[ww] Federal Surplus Relief Corporation 

[xx]  کیلوگرم است. 0٫45هر پوند معادل تقریبًا 

[yy] Emergency Nursery Schools 

[zz] Public Works Administration 

[aaa] Rural Electrification Act 

[bbb] Works Progress Administration 

[ccc] “family wage” 

[ddd] Fair Deal 

[eee] Great Society 

[fff] Department for Housing and Urban Development 

[ggg] Medicare 

[hhh] Medicaid 

[iii] “responsible capitalism” 

[jjj] Black Power 

[kkk] Black Panther Party 

[lll] North Oakland Neighborhood Anti-Poverty Center 

[mmm] “survival programs” 

[nnn] General Educational Development 

[ooo] expanded accumulation 

[ppp] War on Drugs 

[qqq] handouts 
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[rrr] Aid to Families with Dependent Childrenای برای اعطای حمایت مالی : برنامه

 کردند.هایشان درآمد پایین داشتند یا هیچ درآمدی کسب نمیدولت فدرال به کودکانی که خانواده

[sss] Temporary Assistance for Needy Families 

[ttt] “black welfare queen” 

برند که براساس ادعاهای دروغ و اصطالح موهنی که در ایاالت متحده در اشاره به زنانی به کار می

 شوند.های رفاهی اضافی برخوردار میمدارک جعلی درخواست، از پرداخت

[uuu] “reverse racism” 

[vvv] Mortgage-refinancing packages 

[www] federal usury laws 

[xxx] mortgage-backed securities 

[yyy] institutional investors 

[zzz] private-equity industry 
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ای در سرتاسر جهان های تودهداری، به جوّ پرسشگری و جنبشبحران سرمایه

منجر شده است. از جنبش خشم در اسپانیا تا میدان سینتاگما در یونان و از همه 

گری و به ستگان در شب در فرانسه، جوانان شروع به کنشجدیدتر جنبش برخا

عنوان بخشی از این فضای عمومی، در کنند. بهداری میکشیدن نظام سرمایه چالش

خودی علیه اشکال متعدد ستم که های خودبههای اخیر شماری از جنبشسال

ده است. کنند فوران کرداری تجربه میی کارگر در سرمایههای مختلف طبقهالیه

جانِ سیاهان مهم » [1]،«بیهودگی کافی است»بخشی مانند های الهامجنبش

مارس و جنبش  8تظاهرات جهانی در اعتراض به خشونت علیه زنان در  [2]،«است

ی کارگران و جوانان برای مبارزه با ی اخیر از تمایل فزایندهضد ترامپ تنها چند نمونه

 یا آکادمی گرایچپ اعضای معموال –ها رخی از جنبشستم و تبعیض است. رهبران ب

اند. را اتخاذ کرده [3]«اینترسکشنالیتی» نام به متداولی ینظریه -آن تأثیر تحت افراد

عنوان بخشی از این بنابراین عجیب نیست که گروهی از جوانان و دانشجویان که به

نظر استفاده کنند. اما ی ستم از این مشوند، برای مشاهدهها سیاسی میجنبش

منظور از اینترسکشنالیتی چیست؟ آیا به کار مبارزه با ستم می آید و با مارکسیسم 

 سازگاری دارد؟

ی ستم که با یکدیگر اینترسکشنالیتی معموالً برای توصیف وجود اَشکال چندگانه

مختلف های های کالنِ سلطه در موقعیترود. تقاطع نظامهمپوشانی دارند، به کار می

کند. ای از موانع را ایجاد میفردی از ستم و مجموعهبهی منحصربرای هر فرد، تجربه

ها مورد استفاده ی متداولی است که در جنبشگزاره« اینترسکشنال بودن»نیاز به 

ی معین به جای متمرکز بودن روی یک گیرد و به این معناست که هر مبارزهقرار می

های ی افرادی باشد که ستمباید دربرگیرنده و نماینده گروه یا یک ستمِ مشخص،

 کنند.همپوشاننده را تجربه می

توانند به طور همزمان اَشکال ها میها موافق هستند که افراد و گروهمارکسیست

ی پوشاننده را تجربه کنند و هر موقعیتی، مجموعههای همای از ستمچندگانه

کند. از نظرگاه مارکسیستی، هیچ شکلی ی را ایجاد میفردی از موانع اجتماعمنحصربه

کشی تنهایی درک یا با آن مقابله شود و مبارزه علیه ستم و بهرهتواند بهاز ستم نمی
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های ستمدیدگان را دربربگیرد و به مشارکت بطلبد. همچنین باید تمام الیه

د و عقیده دارند آمیز هستنها و رفتارهای تبعیضشدت مخالف نگرشها بهمارکسیست

ی کارگر برای ها تنها برای ایجاد تفرقه و جلوگیری از متحد شدن طبقهکه این

رسیدن به رهایی است. پس ممکن است مارکسیسم و اینترسکشنالیتی ظاهراً مکمل 

هم به نظر بیایند. با این حال اگر ما با فراروی از ظاهر، به نظریه ای که 

ی درک مفهومِ یابیم که در زمینهده نگاه کنیم، درمیریزی کراینترسکشنالیتی را پی

رغم ستم و روش مبارزه با آن، تفاوت زیادی با مارکسیسم دارد. اینترسکشنالیتی به

های تواند آن طور که الزم است ریشهاهداف خوب بسیاری از طرفدارانش، نمی

 مختلف ستم و راه مقابله با آن را توضیح دهد.

تأکید کرد که مارکسیسم با تمام اَشکال ستم مبارزه  توان بیش از حدنمی

کند. نقِد یک رویکرد متفاوت به منظور درِک ستم در یک جنبش، معادل می

توجهی به این واقعیت نیست که ستم اَشکال متنوعی دارد. برعکس، چون هدف بی

ن یابد، کشی یک بار و برای همیشه پایانهایی ما این است که تمام اَشکال ستم و بهره

هایی را پیش ببریم که کارگران و جوانان برای ها و روشی ماست که ایدهوظیفه

های میانِ ما، نفعی به حال رسیدن به رهایی بدان نیاز دارند. تکیه کردن بر تفاوت

 جنبش ندارد.

 اینترسکشنالیتی در متن

مبانی  های اینترسکشنالیتی از نظرگاه مارکسیستی، بایدما برای درک محدودیت

ای که از آن برخاسته را مدنظر قرار دهیم. ظهور اصلی آن و بستر تاریخی

میالدی و سقوط  70و  60های اینترسکشنالیتی مصادف با شکست امواج انقالبی دهه

ی طبقاتی، است. با افول مبارزه 80ی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دهه

ت هویتی که در آن دوره خاص شکل تری پیدا کرد. سیاسسیاست هویت وزن بیش

گرفت، به جای آنکه بر اساس طبقه یا دیدگاه سیاسی افراد باشد، مبتنی بر 

 ها )مانند قومیت، جنسیت و غیره( بود.های شخصی آنویژگی

ای پرداخت بورژواییی حاکم با استفاده از این مسئله، به ترویج اصول خردهطبقه

ری یکی می شد. سیاست هویت توسط بوروکراسی داراحتی با نظام سرمایهکه به
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ی طبقاتی در درون جنبش، به کار ی حاکم بر علیه مبارزهجنبش کارگری و طبقه

ی هویت و ستم، برآیندِ گرفته شد. این گرایش فزاینده به سمت محورهای جداگانه

ی رهبری کارگری، سوسیال دموکراتیک و استالینیستی در هدایت شکست شیوه

توانست بنیان اقتصادی و اجتماعی داری بود که مین به سوی سرنگونی سرمایهکارگرا

 کن کند.تمام اَشکال ستم را ریشه

ای در این میان ایفا کرد. با وقوع انقالب طور خاص نقش خائنانهاستالینیسم به

های عظیمی در های تحت رهبری لنین و تروتسکی، پیشرفتتوسط بلشویک 1917

های تحت ستم ایجاد شد. اما با انحطاط شورویِ گرایان و ملتهمجنسوضعیت زنان، 

ماندگی تحت رهبری استالین، بسیاری از این دستاوردها از بین رفت. انزوا و عقب

ها، تمام تقسیم کارها و شوروی به ادامه یافتنِ کمبودها انجامید و استالینیست

حفظ و در مسیر انقالب جهانی های پیشین را به کار گرفتند تا قدرت خود را ستم

انگاری مجدِد های استالینیستی مانند جرمگذاریاندازی کنند. سیاستپرولتاریا سنگ

آمیز احزاب کمونیستیِ گرایی در شوروی، بازتاب اقدامات تبعیضهمجنس

آسانی قابل درک است که بسیاری از کارگران و استالینیستی در سراسر جهان بود. به

ی سوسیالیستی رویگردان کردند، از مبارزهتحت فشار ستم زندگی میجوانانی که 

 شدند.

عنوان انشعابی از فمینیسم، در واقع واکنشی به سیاست هویت اینترسکشنالیتی به

سنتی بود که تمایل داشت جنبش را به مبارزات مجزا تبدیل کند. زنان سیاهپوست 

زنان تحت تسلطِ زنان های متمادی تالش کردند تا بگویند که جنبش دهه

ی پوست طبقهسفیدپوست طبقات فرادست است که واقعیت و نیازهای زنان سیاه

پوست گیرند و جنبش ضد نژادپرستی تحت تسلط مردان سیاهکارگر را نادیده می

پاافتاده ها انتقادات پیشانگارند؛ و ایناهمیت میاست که معموالً ستم بر زنان را بی

حال، مبنای ایدئولوژیکِ اینترسکشنالیتی مبتنی بر نظریات ای نیست. با این 

پَسامارکسیستی مانند پُسامدرنیسم و پَساساختارگرایی است؛ نظریاتی که دقیقاً 

های داری و فروپاشی استالینیستی در محفلهمزمان با قدرت گرفتن سرمایه

پ حتی های کارگری و چآکادمیک محبوبیت یافت. یعنی زمانی که رهبران جنبش
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تری از ی انسانیتظاهر به مبارزه برای سوسیالیسم را رها کردند و آشکارا در پی نسخه

 داری برآمدند.سرمایه

ی گذشته تحوالت بنیادین اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار داشتند در دوره

ان هدف ها و زبها، اندیشهی طبقاتی که به دنبال آن آمد، قلمرو ایدهاما با افول مبارزه

ی کارگر برای ایجاد تحلیل و تغییر قرار گرفت. با از دست دادن ایمان به توانایی طبقه

های اقتصادی و اجتماعی جامعه، چپِ آکادمیک به موضعِ تأکید تحولِ بنیادین در پایه

نشینی کرد. با توجه به این روندِ ایدئولوژیک، بر ضرورت تغییر طرز فکر افراد، عقب

عنوان ابزاری برای ی فردی، زبان و رفتار بهی ذهنی، اندیشهتی بر تجربهاینترسکشنالی

 ورزد.درک و غلبه بر ستم تأکید می

آلیستی، شما برای تغییر جامعه اول به تغییر براساس این رویکردِ عمیقاً ایده

توانید واقعیت را دیدگاه افراد نیاز دارید. یا حتی بدتر؛ شما با تغییرِ گفتمان می

ی طبقاتی، ایدئولوژی حول کنید. حقیقت این است که ایدئولوژیِ مسلط یک جامعهمت

های کنند یعنی تودهی حاکم آن جامعه است. ایدئولوژی مردمی که انقالب میطبقه

ی عقاید و تعصباتِ ارتجاعی اِعمال شده توسط دیده، به وسیلهاستثمارشده و ستم

ت. در جریان مبارزه برای تحول جامعه است ی حاکم، مورد نفوذ قرار گرفته اسطبقه

دهند. های خود )در سطوح گسترده( را تغییر میکه مردم )در تعداد انبوه(، دیدگاه

 شرح داده شده است: ایدئولوژی آلمانیوضوح در مارکس این مسئله را به

تغییر افراد در مقیاس انبوه برای تولید آگاهی کمونیستی در مقیاس انبوه و برای 

تواند در یک جنبش عملی وفقیت خود جنبش، ضروری است و این تغییر تنها میم

ی رخ دهد؛ انقالب. بنابراین وقوع این انقالب الزم است. نه فقط به این خاطر که طبقه

ی شود. بلکه به این خاطر که طبقهحاکم با هیج روش دیگری سرنگون نمی

های سالیان رها خود را از آلودگیشود کننده تنها با یک انقالب موفق میسرنگون

 ی جامعه آماده شود.سازد و برای پی ریزیِ دوباره

ابداع کرد تا بتواند  1989اصطالح اینترسکشنالیتی را در  [4]«کیمبرلی کرنشاو»

ای که های چندگانهگونه نظام قضایی ایاالت متحده به تبعیضتوضیح دهد که چه

دهد. کرنشاو در کنند، توجهی نشان نمیربه میپوست در محیط کار تجزنان سیاه

گاهِ نژاد و جنس: نقد فمینیست سیاه از دکترین ضد به متن کشاندن گره»مقاله 

https://pecritique.com/2018/12/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%b3%db%8c/#_ftn4
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شمارد که مواردی را بر می [5]«های ضدنژادیتبعیض، تئوری فمینیستی و سیاست

است و از  دادگاه تنها ادعای تبعیض جنسی و یا نژادی در محیط کار را در نظر گرفته

عنوان یک زن یا یک پوست تبعیض را بهپذیرش این سرباز زده است که زنان سیاه

شوند. پوست با آن مواجه میعنوان یک زنِ سیاهکنند بلکه بهپوست تجربه نمیسیاه

، دادگاه شکایت «[6]دی گرفنرید در مقابل جنرال موتورز»برای مثال، در دادگاه 

  یجنسی را به این دلیل رد کرد که جنرال موتورز در دوره شاکی از تبعیض نژادی و

 .بود کرده استخدام را سفیدپوست زنان و پوستسیاه مردان قبلی،

ای را ها تبعیض چندگانههیچ بحثی در این باره نیست که زنان و دیگر گروه

ها گیرد. اینداری آن را در نظر نمیکنند که نظام حقوقی سرمایهتجربه می

های تحت ستم های ساختاری هستند که مانع مهمی در مسیر رسیدن الیهفشکا

ها از شوند. مارکسیستی کارگر به یک برابری حقوقیِ واقعی محسوب میطبقه

ی کارگر را در های تحت ستم طبقهای که قدرت کارگران و الیهاصالحات قانونی

دهد، حمایت زایش میشان افراستای مبارزه برای حقوق و بهتر شدن وضع زندگی

کنند. اما در کنار این باید توضیح دهیم که نژادپرستی و تبعیض جنسی ریشه در می

داری دارد و دادگاه ایجاد شده تا در نهایت از آن ی طبقاتی و نیازهای سرمایهجامعه

 دفاع کند.

ند تواداری متکی است، نمیماهیت طبقاتِی عدالتِ بورژوایی از آنجا که بر سرمایه

ی کرنشاو ایجاد یک از مجرای نظامِ قضایی اصالح شود. بنابراین در حالی که مطالبه

پوست بود، این امر شرایط نقش جدید از یک اقلیت تحت حفاظت برای زنان سیاه

دهد، ی کرنشاو را شکل میی مورد اشارههای چندگانهای که تبعیضاجتماعی و مادی

های اینترسکشنال، های برخی از فمینیستهاز اساس تغییر نخواهد داد. نوشت

ی افراد تحت ستم از تبعیض ی تجربیات چندگانهای را دربارهمشاهدات روشنگرانه

خوبی توضیح می دهند که چرا نیاز ها بهثبت کرده است. با این حال، مارکسیست

شماری های بیتوان در نظام قضایی، دسته بندیاست از این مشاهدات فراتر رویم. می

عنوان مارکسیست های ممکنِ ستم را بازتاب دهند اما بهگاهایجاد کرد که تمام گره

https://pecritique.com/2018/12/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%b3%db%8c/#_ftn5
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ی اول این ستم چرا اتفاق افتاده و نهایتًا باید این پرسش را مطرح کنیم: در وهله

 کن کرد؟توان آن را ریشهگونه میچه

 اندیشه و واقعیت اجتماعی

در  [8]«ضرورت اینترسکشنالیتی»ه نام ب [7]کرنشاو در یک سخنرانی اینترنتی

پوست ، به شکست نظام قضایی در مقابله با تبعیض مضاعفی که زنان سیاه2016سال 

یاد  [9]«مشکل پیکربندی»عنوان یک کنند، اشاره و از آن بهدر محیط کار تجربه می

درک  گذاران، پیکربندی بهتری برایکرد. با این مضمون که اگر قضات یا سیاست

پوشاننده را های همهایی که ستمستم و ماهیت چندگانه تبعیض داشتند، افراد و گروه

گیری آمیزِ قضات که در تصمیمهای تبعیضماندند. نگرشکنند، مغفول نمیتجربه می

گذارد و به های تحت ستم تأثیر میها دخیل است، آشکارا روی زندگی گروهآن

پوست با دهد. در حالی که مردان و زنان سیاهمتداد میها را اشدگی آنحاشیه رانده

گری و قتل از سوی پلیس مواجه هستند و پلیسِ قاتل از مجازات نرخِ باالی وحشی

مصون است، قضات آمریکا و کانادا بارها و بارها مردانِ سفیدپوستی را که مرتکب 

زادند تا بر اساس اند. کامالً روشن است که قضات آاند آزاد کردهتعرض جنسی شده

ی خود عمل کنند و این به پایدار شدنِ ستم در جامعه آمیز زنندههای تبعیضنگرش

ها از کجا دارد. اما این نگرشهای تحت ستم را در انقیاد نگه میکند و گروهکمک می

 ها خالص کرد؟توان جامعه را از شرِ آنگونه میآیند و چهمی

گذاران بیانگر نیازهای نظام ی قضات و سیاستزاآمیز آسیبهای تبعیضنگرش

ی داری و نظام قضایی آن وجود دارد تا منافع طبقهداری است. دولت سرمایهسرمایه

دار را تأمین کند. در این سیستم، جایی که مقاماتِ دستگاه عدالت انتخاب سرمایه

تی را فراموش های انتخاباوعده شده نیستند، سیاستمداران به محضِ رسیدن به قدرت

 مهم از بسیاری که قدرتی برای عزل کردن آنها وجود داشته باشد. کنند، بدون آنمی

 و دارانبانک مانند) غیرمنتخب مقامات توسط و بسته درهای پشت هاتصمیم ترین

ای وجود ندارد. به هیچ عدالت یا پاسخگوییِ حقیقی و شودمی اتخاد( ارشد مدیران

آمیز در محیط ردن کارفرمایان برای توجه به اقدامات تبعیضهمین ترتیب، وادار ک

ها معیشتِ ما را کنترل کنند و هیچ نظارت دموکراتیکی کار بسیار دشوار است زیرا آن

https://pecritique.com/2018/12/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%b3%db%8c/#_ftn7
https://pecritique.com/2018/12/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%b3%db%8c/#_ftn8
https://pecritique.com/2018/12/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%b3%db%8c/#_ftn9
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سختی در داری وجود ندارد. دعاویِ حقوقی مرتبط با تبعیض بهدر تولید سرمایه

های نجومی و بر با هزینهزمان شوند و معموالً دارای فرآیندیدادگاه مطرح و برنده می

گیری این مسیر را برای بسیاری از کارگران تحت بسیاری موانع دیگر هستند که پی

توانند ویژه وقتی در نظر بگیریم که کارفرماها همیشه میسازد. بهستم غیرممکن می

ا تیم حقوقیِ بهتری را در اختیار بگیرند و سیستمِ حاضر، کماکان به سمت منافع آنه

شوند شوند با تغییر ناچیزی مواجه میمتمایل است. زمانی که کارفرماها مجازات می

در حالی که زندگی شاکیِ داستان معموالً با خاک یکسان شده است. پس گرچه 

های توانند نقش مهلکی در امتداد یافتن ستم داشته باشند، اما بنیانها مینگرش

اند، مانع اصلی غلبه بر ستم هستند. ستوار شدهاقتصادی و اجتماعی که نهادها بر آن ا

ی نهادهاست؛ نه دارانهی این مشکل در ماهیت سرمایهبه عبارت دیگر ریشه

 نگرش ِمسئوالنی که در این نهادها صاحب موقعیت هستند.

ها این مسئله، مبتنی بر پیکربندی یا ناشی از طرز فکر پس برای مارکسیست

ندیشه و زبان نیروهای غالب شکل دادن به واقعیت مردم نیست. این مفهوم که ا

ها از شود. در حالی مارکسیستآلیسم فلسفی ناشی میاجتماعی هستند، از ایده

کنند که واقعیت اجتماعی پردازند و استدالل میدیدگاه ماتریالیستی به تاریخ می

آییم و دنیا مییافته به های شکلبینیدهد. ما نه با جهاناست که اندیشه را شکل می

چه که شود. آنگیرد، از آسمان نازل مینه ذهنیتی که به مرور زمان در ما شکل می

کنیم، از شرایط اقتصادی و مادی آموزیم و به آن اعتقاد پیدا میی جهان میدرباره

ی تولید، مبنایی برای شود و شیوهکنیم ناشی میای که در آن زندگی میدوره

ی جامعه است. این بدان معنا نیست که هر اندیشه یا اصل یافتن بقیهسازمان

فرهنگی، صرفاً محصول مستقیم بنیان اقتصادی جامعه است. اما این بنیان، بستری 

های ی خاص است و محدودیتهای غالب هر دورهعام برای شکل گیری دیدگاه

 کند.مشخصی را به طرز فکر ما تحمیل می

آمیز دارند و صبِ قدرتمند نیستند که عقاید تبعیضپس این تنها افراد دارای منا

بندند. کارگران و فقرا نیز با همین ها را در راستای منافع محدود خود به کار میآن

ی طبقه حاکم است و های غالب در یک جامعه، ایدهاند. ایدهپذیر شدهها جامعهنگرش
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های دار به نگرشسرمایه یداری، بورژوایی است. طبقهاین ایده در جامعه سرمایه

ی کارگر را بر اساس نژاد و قومیت، زبان، جنس و تبعیض آمیزی متکی است که طبقه

کند. این تقسیمات، بندی میهای دیگر تقسیمجنسیت، دین و بسیاری از مؤلفه

ای دارند. مثالً اِعمال فشار رو به پایین بر دستمزد و ایجاد رقابت عملکردهای چندگانه

شدگان تا نتوانند ها و تاراندن اکثریتِ استثمارشوندگان و سرکوبرگران و ملتبین کا

اختیارِ علیه ستمگرِ مشترک خود یعنی بورژوازی متحد شوند. بورژواها مالک و صاحب

کنندگان بزرگ فرهنگی هستند. ها و عرضهها یعنی رسانهمنابع اصلی انتشار ایده

نهادهای مذهبی، نظام آموزشی و خانواده بازتولید ی حاکم نیز از طریق های طبقهایده

داری است، توسط این ی سرمایهی ما که انعکاسی از جامعهشود. محتوای اندیشهمی

 گیرد.نهادها شکل می

کشاند که بار میی کارگر را به یک رقابت غیرانسانی و خونداری طبقهسرمایه

گر به دنیا ند. مردم، حریص یا تبعیضکی ما با خودمان و دیگران را تحریف میرابطه

کنند که افراد را در مقابل یکدیگر ای فردگرایانه رشد پیدا میآیند. بلکه در جامعهنمی

کند تا با هم متحد نشوند. بنابراین ها استفاده میانگیزترین پیامدهد و از تفرقهقرار می

ای که به عی و مادیطرز فکرها بدون تغییر دادن شرایط اجتما به چالش کشیدن

اثری برای مبارزه با ستم است. تأکید شوند، رویکرد کمگیری تبعیض منجر میشکل

ها، ها بدون در نظر گرفتن خاستگاهِ اجتماعی و مادی آنها و ایدهکردن روی اندیشه

های ساختاریِ اقتصاد رابطه شود که با ریشهناگزیر به درکی ذهنی از ستم منجر می

 و ریسکِ اتمیزه شدن جنبش را به همراه دارد.ای ندارد 

های اجتماعی، ی مادی تمام تقسیمدر تحلیل پایانی باید اشاره کرد که پایه

تواند شغل خوب، مسکن مناسب و خدمات آموزشی را کمیابی است. جامعه ای که می

ه یا را برای کمبود شغل، خان« دیگری»برای شهروندان خود فراهم کند نیازی ندارد تا 

زده به شدت با این طرز فکر مواجه ی بحرانمدرسه متهم کند. در مقابل یک جامعه

شود، زمانی که فقدان عمومی میکند که: شود. مارکس به خوبی صورت بندی میمی
تا زمانی که کمیابی ادامه داشته باشد، چنین شوند. های قدیمی احیا میتمام خاکروبه

داری، ساختگی کن شوند. کمیابی در نظام سرمایهریشه توانند کامالًهایی نمینگرش

تواند بیش از حد نیاز، ای داریم که میاست؛ در حال حاضر ما ابزارِ تولید پیشرفته
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ثروت و منابع را در اختیار همه قرار دهد تا هرکسی از استاندارد خوبی برای زندگی 

ثروت به یک اقلیت  یبرخوردار باشد. مشکل این نظام این است که بخش عمده

های نان هستیم. ی ما مشغولِ مبارزه بر سر خردهکوچک اختصاص داده شده و بقیه

داران هستیم تا ها خواهانِ سلب مالکیت از سرمایهروست که ما مارکسیستازاین

های مادی بتوانیم تمام این ثروت را در اختیارِ اکثریت قرار دهیم و ریشه

 بین ببریم.شدگی و ستم را از تقسیم

 ی ستم: عینی یا ذهنی؟ریشه

های فمینیستیِ اینترسکشنال، عمدتاً به ستم ساختاری از منظر ایده در نوشته

 [10]شود. برای نمونه، بل هوکسآلیستی )و نه مارکسیستی و ماتریالیستی( اشاره می

است. برای من مثل یک خانه گوید: گاهی ستم میی اَشکال چندگانه و گرهدرباره
ها بنیان مشترکی دارند اما این بنیان، باورهای ایدئولوژیکی است که مفاهیمِ سلطه آن

 تأکید دیدگاه این راستایهم  نیز [11]پاتریشیا هیل کالینزحول آن بنا شده است. 

انگاری ای که شیءهای شخصی، فرهنگی یا نهادیتوانمندسازی با آگاهی: که کندمی
های ستم درباره از این رو ریشه. دارد سروکار بخشند،می تداوم را سازی انساننا و 

شود. در های مختلف در نظام اعتقادی جامعه تلقی میفرودستی و فرادستی گروه

نتیجه پایان دادن به این ستم، در گرو مردود دانستن این باورهاست. محدودیت اصلی 

رها چرا و چگونه به وجود دهد که این باواین رویکرد این است که توضیح نمی

حلی ارائه ها در مقیاس کالن، راهتواند برای ریشه کن کردن آناند. در نتیجه نمیآمده

 دهد.

سازیِ واقعیت، نخستین هدف تغییر باشد، ستم عمدتاً در سطح زمانی که مفهوم

یابد. بر اساس این دیدگاه، هرکسی که شکل خاصی از فردی و بینافردی تداوم می

برد. همان طور که کند، در استمرار آن دست دارد و از آن نفع میرا تجربه نمی ستم

های غالب وجود دارد، پوشاننده و ویژگیهای همهای نامحدودی برای ستمپیکربندی

نهایت قرار ی بیی ما در یک شبکهکند که همهی اینترسکشنالیتی ادعا مینظریه

https://pecritique.com/2018/12/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%b3%db%8c/#_ftn10
https://pecritique.com/2018/12/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%b3%db%8c/#_ftn11
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شویم. زمان موردِ سرکوب واقع میکنیم و همیدیگر را سرکوب مداریم که در آن یک

 گیرد.دار حاکم، در جایگاِه دشمن قرار میی کارگر به جای طبقه سرمایهیعنی طبقه

آمیز توسط افراد و در گرانه و تبعیضهای ستمگرچه روشن است که نگرش

وجود دارد، ها آن را محکوم و با آن مقابله کنند( های بینافردی )که باید انقالبیپویش

ها دارای خاستگاِه تاریخی و اجتماعی مشخص هستند و ریشه در اما این نگرش

عنوان یک ویژگیِ غالب چه بهی طبقاتی دارند. به همین شکل، هر آنساختار جامعه

شود، به صورت تاریخی بسط یافته است. برتریِ مورد قبول جامعه محسوب می

هایی اجتماعی و ساختاری هستند توسط دهسفیدها و نژادپرستی که از اساس، پدی

داری طبقاتِ حاکم ملل اروپایی استعماری برای توجیه فتوحات استعمار و برده

در مورد  جااینتوانید داری بر همین بستر بنا شد. )میگسترش یافتند و بعدها سرمایه

گیری شکلتر بخوانید.( ستم بر زنان ازلی نیست بلکه با خاستگاه نژادپرستی بیش

ی زنان با برای کنترل سکسوآلیتهعنوان نهادی و استقرارِ ازدواج به طبقات در جامعه

هدفِ حصول اطمینان از اصل و نسب افراد به منظور انتقالِ اموال پدید آمده است. 

 های سکسیستی و نژادپرستانه برآیندِ این فرآیندهای مادی و اجتماعی هستند.نگرش

توانند ها قطعا میکه انسانبا این

آمیز را به صورت های تبعیضنگرش

ای حفظ و ب زنندهبسیار آسی

ها براساس آن عمل کنند، این نگرش

و اقدامات در نهایت تنها به نفع 

ی حاکِم استثمارگر خواهد بود. طبقه

معموالً « امتیاز»با این حال، مفهومِ 

توسط مدافعان اینترسکشنالیتی 

شود. با این هدف که مطرح می

بگویند کسی که قربانی شکل خاصی 

رد این از ستم نیست، تمایل دا

وضعیت را در مورد دیگران حفظ 

ها کند و یا با دریافت مزایای بادآورده، فعاالنه در این وضعیت سهیم باشد. مارکسیست

http://socialistappeal.org/about-us/documents/580-black-struggle-and-the-socialist-revolution.html
http://www.marxist.com/womens-struggle-and-class-struggle-part-one.htm
http://www.marxist.com/womens-struggle-and-class-struggle-part-one.htm


 

 
 

 یتینترسکشنالیدر برابر ا سمیمارکس 421

پوشاننده قرار دارند، موانع های چندگانه و همموافق هستند که مردمی که مورد ستم

عمدتا  چهکنند. با این حال، آنتری را تجربه میهای بزرگاجتماعی و تبعیض

شود، به نظر ما بخشی از حقوق بشر است که باید به طور برابر عنوان امتیاز تلقی میبه

های ستمدیده ی کارگر را قشربندی و الیهبه همه تعلق بگیرد. ما باید نظامی که طبقه

های ماندهکند و ما را جدا افتاده از هم به مبارزه برای پسرا از این حقوق محروم می

برابریِ گوییم که کند، ملغی کنیم. ما میها مشغول میبانکدارها و رئیس زیر میزِ
چه را که خواهیم. مساوات را برقرار سازیم و آنفرودستانه یعنی برابری در فقر را نمی

 گر و استثمارگر بگیریم. ی ستمنیاز داریم از طبقه

های را به شیوه ی ماداری که همهسرکوب یک گروه به پایدارسازی نظام سرمایه

رساند. هیچ کارگری تمایل ندارد با کند، یاری میگوناگون سرکوب و استثمار می

سلطه و سرکوب گروه دیگری ادامه دهد. ظاهراً ممکن است این طور به نظر برسد که 

ها نفع کنند بنابراین از اِعمال ستم بر آنبرخی کارگران از جیبِ دیگران سود می

ایم که در سراسر جهان، دریافتِی مردان از زنان برای ل همه شنیدهبرند. برای مثامی

تر نیست که تر است. اما دریافتی مردان به این دلیل بیشانجام کاِر یکسان بیش

ها به تر است. ثروتی بیش از نیاز همگان برای باالرفتنِ دریافتیدریافتی زنان کم

ت که توسط کارگران تولید شده ی این ثروصورت کالن وجود دارد. اما بخش عمده

دار از ی سرمایهگیرد. طبقهی حاکم قرار میی اقلیتِ طبقهاست، مورد استفاده

های نژادی و پرداختِ پایین یا اِعمال تبعیضِ علیه کارگران زن، مهاجران و اقلیت

تر توضیح داده شد، این اقدامات شود زیرا همان طور که پیشجنسیتی منتفع می

تری کند تا انعطاف بیشی کارگر میهای مختلف طبقهیدی را متوجه الیهفشار شد

 وقت در دسترس باشند.نشان دهند و برای کارهای پرمخاطره و پاره

ی کارگر آموزش دهند که منفعت کنند تا به طبقهها فعاالنه تالش میمارکسیست

ن عمدتاً از طریق دیگر نیست. ایها در گرو ِاعمال سرکوب و تبعیض در مورد یکآن

ها نیز در همین های آنشوند و ایدهی واقعی مبارزه است که افراد دگرگون میتجربه

های که کماکان نگرش« دارای امتیاز»اصطالح کند. یک کارگرِ بهراستا تغییر می

شود که تر، در واقع باعث میآمیز دارد، در رقابت با کارگرانِ سرکوب شدهتبعیض
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کنند، چیزهای های چندگانه را تجربه نمیزول کند. کارگرانی که ستمدستمزد همه ن

تری برای از دست دادن دارند زیرا کمک به تداومِ ِاعمال ستم بر دیگران، به بیش

ی کارگران با متحد شدن در راه شود. همهکشی از خودشان نیز منجر میی بهرهادامه

ی یایی که در آن سطح زندگی همهسوسیالیسم، دنیایی برای فتح کردن دارند. دن

ها پیشرفتِ عظیمی خواهد داشت. اینترسکشنالیتی به جای همبستگیِ طبقاتی، انسان

ی های مختلفِ طبقهگوید بخشکشد و میرا پیش می [12]«هم پیمانان»مفهوم 

ی های جداگانهکارگر و ستمدیده، منافع متفاوتی دارند و هرکدام باید دارای سازمان

ی منافِع ی مشترک بر پایهها از یک مبارزهودشان باشند. در مقابل، مارکسیستخ

های کارگری ها و احزاب و اتحادیهکنند که از طریقِ سوسیالیستمشترک صحبت می

کشیِ طبقاتی شده بر کارگران و بهرهشود تا با تمام اَشکال ستم اعمالسازماندهی می

داری و تمام متعلقاتی ای است با نظام سرمایه، مبارزهبه مبارزه برخیزند. این رویارویی

 کند.که از آن حمایت می

در این است که کنشگران را به سمتی هدایت  [13]«سیاست امتیاز»خطر 

ی که به کارگران توضیح دهند که متحد شدن علیه طبقهکند که به جای آنمی

را متقاعد کنند که در واقع دارند از دار منفعتِ اصلی همه ماست، باید کارگران سرمایه

شوند از این رو منافع متضادی با ی کارگر، منتفع میهایی از طبقهاِعمال ستم بر الیه

شود که فعاالنه تالش دارانی میراحتی آلتِ دست سرمایهها دارند. این تحلیل، بهآن

عیض جنسی و کنند این افسانه را حفظ کنند و با استفاده از نژادپرستی و تبمی

اَشکال دیگر ستم، آن را توجیه کنند. زمانی که کارگران دارای امتیاز و کارگران 

ستمدیده علیه کارفرمایان متحد شوند و مطالبه دریافتی و شرایط برابر داشته باشند، 

ی استثمارگر داشته تری از طبقهشود تا دستاورد بیشقدرت این اتحاد باعث می

 باشند.

عنوان سپرِ بالی ی کارگر، بههای طبقهموجود در برخی الیهظلم و تبعیض 

ی شود، طبقهداری با بحران مواجه میکند. زمانی که سرمایهی حاکم عمل میطبقه

هایش در دولت، مسئولیت تنگنای ایجاد شده را به گردن این گروه یا حاکم و نماینده

کنند ما را در مقابل و تالش می اندازندآن گروه ستمدیده و به حاشیه رانده شده می

ای اند تا زنده بمانند و هیچ بدیلِ چپ واقعیهم قرار دهند. زمانی که مردم در تالش

https://pecritique.com/2018/12/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%b3%db%8c/#_ftn12
https://pecritique.com/2018/12/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%b3%db%8c/#_ftn13
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توانند شرایط را به دست بگیرند. این به وضوح در انتخابات ها میوجود ندارد، این ایده

جمهوری ی رقابت ریاستایاالت متحده دیده شد: زمانی که برنی سندرز از عرصه

ستیزانه و حذف شد، دونالد ترامپ توانست با برانگیختن احساسات نژادپرستانه، زن

جمعیت بودند  %25که تنها ویژه اینای از کارگرانِ مستأصل )بهدر الیه هراسانهبیگانه

دانستند، به که به او رأی دادند( که هیالری کلینتون را امتداد وضعیت جاری می

که شمار قابل توجهی از آرای این الیه  ها نشان داده استنظرسنجیقدرت برسد. 

ته شود که به جای سپرِ گرایانه ریخی انتخاباتی چپتوانست به صندوق یک برنامهمی

کند. کسانی که به حمله می« ی میلیاردرطبقه»های ستمدیده، به بال کردن گروه

ها گر و مدافع تبعیض نیستند، بلکه این ایدهترامپ رأی دادند، از بدو تولد سرکوب

ها حقنه شده است. این مثالی برای توجیهِ فقر و دشواریِ زندگی خودشان، به آن

آمیز ریشه در ساختارهای های تبعیضرای نشان دادن اینکه نگرشواقعی است ب

ی یک بدیلِ حقیقی ویژه زمانی که چپ قادر به ارائهی طبقاتی دارند و بهجامعه

 کند. .ها را تقویت مینیست کمیابی، فقر و استیصال آن

آمیز، زمانی که دسترسیِ همگان به های تبعیضتصورِ آن دشوار نیست که ایده

آموزی، آموزش متوسطه، مراقبت طح باالیی از زندگی با دسترسی جهانی به مهارتس

ی چیزهایی از این ونقل، مسکن، تفریح و همهاز کودکان، خدمات بهداشتی، حمل

تری خواهند داشت. زمانی که دسترسی قدر جذابیتِ کمدست، تضمین شده باشد، چه

منجر شده است، دشوار خواهد بود که ها به ارتقای کیفیت زندگی به منابع و فرصت

ی گروهی را باعثِ رنج گروه دیگر بدانیم. با این اوصاف، این وضعیت در زمان سلطه

کند، ها، با هدفِ کسبِ سود تولید میداری که به جای رفع نیاز انسانسیستم سرمایه

ی ی طبقاتیِ متشکل برای متحدکردن همهیافتنی نیست. ما به یک مبارزهدست

ی ما را داری یعنی نظامی که همههای ستمدیده نیاز داریم تا بتوانیم علیهِ سرمایهالیه

 کند، مبارزه کنیم.سرکوب و استثمار می

 

 ی طبقاتی و پیکار علیه ستممبارزه

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-elections/bernie-sanders-beaten-donald-trump-pre-election-poll-a7412636.html
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ها مخالف جداسازیِ مردم بر اساس محورهای مختلف تبعیض هستند مارکسیست

توان جدا از ی هر گروه ستمدیده را نمیزهگویند. مبارو از نیاز به وحدت سخن می

بندی کرد. در مقابل، هاست، صورتداری که موجد آندیگر اَشکال ستم و سرمایه

های ستمدیده بر مبنای یک ستِم طرفداران اینترسکشنالیتی، مخالف تحلیل گروه

ی این رویکرد ذهنی، چیزی جز جداسازی مردم بر اساس محوری هستند و نتیجه

های چندگانه و امتیازات )که فاقد هرگونه وجه مشترک نامحدودی از ستم شمارِ

 یاندیشهمهمی هستند( نیست. این همان چیزی است که هیل کالینز نیز در 
( به آن اشاره 1990) [14]فمینیستی سیاه: دانش، آگاهی و سیاست توانمندسازی

دهد که هرکدام را تشکیل میای های چندگانهکرده است: ماتریس جامِع سلطه، گروه

کنند. هیچ هایی هستند که دیدهای متقابِل جزیی تولید میدارای کیفرها و مزیت

ای ی دید روشن نیست و هیچ گروهی نظریه یا روش شناسیگروهی دارای یک زاویه

 را کشف کند.« حقیقت»ندارد که به او امکان دهد تا 

گذارد و های جزیی ذهنِی خود تنها مییتاین منظر نسبتا بدبینانه، ما را با واقع

 غلبه آن بر همیشه برای که چگونه یک بار و ی منشاء ستم و اینتوضیحی درباره

ساختن  دگرگون برای جمعی یمبارزه به کهآن جای به دیدگاه این. دهدنمی کنیم،

از انجامد. دنیایی واقعی خارج واقعیت منجر شود، به فردگرایی و خودمراقبتی می

ضرورت، جزیی و فردی ها و احساسات ما وجود دارد. درک ما از این دنیا بهاندیشه

طور ی این واقعیت بههای ما دربارهاست اما بازتابی از یک واقعیت عینی است و ایده

ای از روابطِ اقتصادی و شود. مجموعهی با آن محک زده میمداوم در مواجهه

کنید، ببینید چه دهد. اگر باور نمیری را شکل میدااجتماعی عینی است که سرمایه

جا که افتد اگر یک روز سر کار نروید یا اجاره را پرداخت نکنید. از آناتفاقی می

شویم، کنیم و توسط آن استثمار میی ما در نظامِ سرمایه زندگی میتقریباً همه

ترین ابزارِ و مهم« دی دیزاویه»ترین ی اصلیدهندهی طبقاتی نشانتحلیل و مبارزه

 نظری برای متحد کردن و دستیابیِ به رهایی برای همگان است.

ها پندارد اما مارکسیستاینترسکشنالیتی تمام اَشکال ستم را از اساس مساوی می

داری است. ماهیتِ بر این تأکید دارند که طبقه، خط تقسیم بنیادی در نظام سرمایه

تنی بر استخراج ارزش اضافی از کارگران توسط مالکانِ دارانه مبی تولید سرمایهشیوه
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کشیِ طبقاتی داران است. این بدان معنا نیست که بهرهابزار تولید یعنی سرمایه

ی کارگر به هرصورتی نسبت به که طبقهبدترین شکل ستم از لحاظ رنج است، یا این

که تا زمانی که ما در ی دیگر برتری دارد. بلکه به این معنا است های ستمدیدهگروه

کشی ی حاکمِ طفیلی، اکثریت را مورد بهرهکنیم که یک طبقهای زندگی میجامعه

ای امکانِ رهایی واقعی نخواهد داشت زیرا نابرابری به دهد، هیچ گروه ستمدیدهمی

ی حاکم، صرف نظر از یافته وجود دارد. تمام نمایندگانِ اقلیت طبقهصورت سازمان

 مبتنی که خود طبقاتی منافعِ تأمین پی در نهایتاً …، گرایش جنسی و جنسیت، نژاد

 .هستند است، سرکوب و بندیدسته بر

ی دار انباشته شده است، نشان دهندهی سرمایهسودِ هنگفتی که توسط طبقه

ی کارگر است. یعنی ارزش کامل کاری که انجام ی کارِ طبقهنشدهبهای پرداخت

ها از آن با عنوان شود. این چیزی است که مارکسیسترداخت نمیها پاند، به آنداده

یعنی داشتنِ تعصب له یا  [15]«گراییطبقه»کنند و نباید با کشیِ طبقاتی یاد میبهره

توجه تبعیض و ها نقش قابلی خاص، اشتباه گرفته شود. مارکسیستعلیه یک طبقه

شناسند و در عین حال عقیده میداری را به رسمیت سرکوب در حفظ نظام سرمایه

کشی یعنی اینکه تمام ثروت جامعه توسط کارگران تولید دارند واقعیت اقتصادیِ بهره

فردی برای سرنگون کردن سیستم قرار ها را در موقعیتِ منحصربهشود، آنمی

کنند اما اکثریت قاطع پوشاننده را تجربه نمیهای همی کارگران ستمدهد. همهمی

داری مدرن زندگی عنوان کارگر، تنزل طبقاتی یافته و تحت بردهدیدگان، بهستم

ی کشیِ طبقاتی، عامل متشکل ساختن همهشود که بهرهکنند. این امر باعث میمی

ی جامعه را های ستمدیدهی کارگر اکثریتِ وسیعی از الیهستمدیدگان باشد. طبقه

های تواند همه الیهطبقاتی است که میی شود و برای همین دقیقاً مبارزهشامل می

ی استثمارگر متحد کند تا به دنبالِ آن، ستمدیده را علیه دشمنِ مشترک یعنی طبقه

 آمیز را طی فرآیندی از میان بردارد.های تبعیضنگرش

اند در سازماندهی متاسفانه اکثر رهبران جنبش دانشجویی و کارگری، نتوانسته

های ستمدیدگان را متشکل کند، موفق عمل تواند تمام الیهی طبقاتی که بیک مبارزه

کنند با استفاده از زبان ها اغلب سعی میکنند. در همین حال، این بوروکراسی
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ها برای اصالحاتِ معناداری که اینترسکشنالیتی این واقعیت را پنهان کنند که آن

های سیاست کنند.وضع دانشجویان و کارگران را بهبود ببخشد، مبارزه نمی

محور، بدون در نظر های هویتآمیزی مانند تساوی جنسیتی و دیگر مؤلفهتوطئه

شوند که در نهایت به ایجاد گرفتنِ نگاه طبقاتی یا گرایِش سیاسی به کار گرفته می

شود که تعهدی برای مبارزه چند موقعیت مناسب برای مشتی بوروکرات منجر می

گذاری مشابهی برای ی حاکم از سیاستندارند. طبقهکشی همگانی علیهِ ستم و بهره

کشی خود را دست کند در حالی که نظامِ بهرهساکت کردن ستمدیدگان استفاده می

های بزرگ که الف های بانکسایتگذارد. یک نفر باید فراسوی وبنخورده باقی می

تن نمایندگانی از زنند، به این مسئله نگاه کند. به کار گرفتکثرِ کارکنان خود را می

های های بزرگ، واقعیت را برای اکثریت الیهها و کمپانیهای ستمدیده در بانکگروه

طور که بدون تغییر در شرایط مادی، دهد. همانی کارگر تغییر نمیی طبقهستمدیده

 تنهایی کاری از پیش نخواهند برد.های کارگری بههای دانشجویی و اتحادیهجنبش

های ستمدیده تری از گروهاین است که اگر افراد بیش« نمایندگی» ی پشتایده

های دانشجویی ها را تصاحب کنند )مانند مقامات منتخب در سازمانبتوانند موقعیت

ها و دیگران در بخش ها، رؤسای شرکتو کارگری و در سیاست انتخاباتی، مدیرعامل

شود. مهم است بدانیم استه نمیکن یا از رنج آنها کهای موجود ریشهخصوصی(، ستم

های ستمدیده به این دلیل تحت ستم نیستند که از نمایندگی کافی که گروه

ی موجود یافتهاند چون ستم سازمانبرخوردار نیستند؛ بلکه آنها فاقد نمایندگی کافی

ها در زندگی عمومی و سیاست است. بهترین راه برای در جامعه، مانعِ مشارکت آن

های مبارزاتی های ستمدیده در یک جنبش، بنا نهادن سازمانوضعیت گروه بازنماییِ 

عنوان بخشی از مبارزه علیه ستم، آغاز است که عمل را با حذفِ موانع مشارکت به

شده را های ستمدیده و به حاشیه راندههای گسترده تری از گروهکند. این کار، الیه

ها را مندی که مشارکت آنبر موانع نظامکند که با همبستگی و مبارزه، تهییج می

گیری از باال، مشوقِ ای به جای صدقهکند، فائق شوند. چنین مبارزه محدود می

گیری یک رهبری اصیل از پایین است. سوسیالیسم مشخصاً به معنای جذب شکل

های ستمدیده و استثمارشده به مبارزه برای دنیایی بهتر است. نمایندگان ی الیههمه
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ی حقیقی انتخاب ها و ظرفیتِ خود برای رهبری یک مبارزهما باید بر اساس سیاست

 شوند.

انتخاب زنانی مانند مارگارت تاچر، آنگال مرکل، ترزا می و هیالری کلینتون در 

های سیاسی ممکن، خدمتی به پیشبرد رهایی زنان نکرده است. همین باالترین سمت

رئیس صندوق بین المللی پول  [16]کریستین الگاردتوان مثالً در مورد مسئله را می

(IMFگفت و این فهرست ادامه دارد. همچنین می ) توان این پرسش را مطرح کرد

پوستان در زمان ریاست جمهوریِ اوباما چه تغییراتی کرده که کیفیت زندگی سیاه

استفاده ی حاکم است که از آن است؟ نمایندگی، ابزاری قدرتمند در دستان طبقه

ی کند تا این توهم را ایجاد کند که حامی رهبرانی است که صرفاً نمایندهمی

جنسیت، نژاد، گرایش جنسی و غیره و نه منافع طبقاتی خود هستند. رهبرانی که در 

 کنند.داری عمل میراستای تأمین منافع سرمایهواقعیت هم

برای جلب  زبان اینترسکشنالیتیی حاکم مانند هیالری کلینتون از اعضای طبقه

کنند. کرنشاو و سایر هواداران اینترسکشنالیتی این اقدام را حمایت استفاده می

نیستند، یک گروه متجانس « زنان»جا که کنند و تأکید دارند از آنمحکوم می

تواند نماینده اش نمیهای امپریالیستیگذاریبنابراین هیالری نیز به دلیل سیاست

گیرد ی ستم را هدف نمیی زنان باشد. اما در واقعیت، اینترسکشنالیتی ریشههمه

طلب آن محسوب داری و متحدانِ اصالحپس در نهایت تهدیدی برای سرمایه

راحتی با زبان تواند بهدار میی سرمایههشود. به همین دلیل است که طبقنمی

تر به نظر بیاید. اینترسکشنالیتی با عدم طرح اینترسکشنالیتی سخن بگوید تا مترقی

ی حاکم را به چالش ، طبقه«چرا و در راستای منافع چه کسانی»پرسشِ مهم 

های حقوق بشری در دنیا، از زبان کشد. البد دلیلی وجود دارد که کمپیننمی

 کنند.ارکسیسم برای مبارزه استفاده نمیم

https://pecritique.com/2018/12/03/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%b3%db%8c/#_ftn16
https://twitter.com/HillaryClinton/status/706670045410299904?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/HillaryClinton/status/706670045410299904?ref_src=twsrc%5Etfw


 

 

 زنگنه کزادین یکسل / ترجمه کایجس 428

 
 

 اصالح یا انقالب؟

ی طبقاتی، دست گویند که ستمدیدگان باید به خاطر مبارزهها میآیا مارکسیست

از مبارزات دیگر خود بکشند و قبل از وقوع انقالِب سوسیالیستی هیچ کاری برای نبرد 

رسختانه در برابر تمام اَشکال ها ستوان کرد؟ این طور نیست. مارکسیستبا ستم نمی

انگیز آمیز و تفرقههای تبعیضایستند و با چنگ و دندان با نگرشستم و تبعیض می

کند. ی حاکم را تأمین میها تنها منافع طبقهکنند زیرا این نگرشمبارزه می

های خود باره نگرشها در عین حال تأکید دارند که ما قادر نیستیم به یکمارکسیست

ها یعنی کمبود و رقابت دست برده که به خاستگاهِ مادی آنتغییر دهیم بی آن را

ی روزمره برای اصالحات ها در مبارزهباشیم. این یکی از دالیلی است که مارکسیست

 کنند تا آن را به مبارزه برای سوسیالیسم پیوند دهند.شرکت می

دهد، به اصالحات نمی ی جدی تنی حاکم هرگز بدون مبارزهجا که طبقهاز آن

محورِ از پایین  ای و مبارزهبهترین راه برای انجام هرگونه اصالحات، اقدام جمعی، توده

ها و سیاستمدارها بنشاند. مبارزه علیه ستم، است که از ترسِ انقالب عرق بر تنِ رئیس

کل کنند، بلکه باید تنها مسئولیتِ گروهی از ستمدیدگان نیست که آن را تجربه می

بخش باشد. قدرت ما در وحدِت ی کارگر را درگیر کند و برای همگان رهاییطبقه
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ی ی کارگر، متعلق به تمامِ طبقه و همهماست و هر دستاوردی برای الیه ای از طبقه

 ستمدیدگان است.

ی خود و ها از قدرت یکپارچهی طبقاتیِ متشکل است که تودهاز طریق مبارزه

شان، آگاه های معنادار در زندگیداری در ایجادِ پیشرفتهای سرمایهمحدودیت

جدید هنوز  یابیم که اصالحاتشوند. اگر به سراسر دنیای امروز نگاه کنیم، درمیمی

اند. برعکس، کارگران و ستمدیدگان در همه جا مشغول مبارزه تبدیل به هنجار نشده

تند. پس حاال که ما های حقوقِ بشر و دستاوردهای گذشته هسبرای حفظ حداقل

ی رنج انسان و بهتر شدن شرایط زندگی برای طبقه برای اصالحات به منظور کاهش

کنیم، باید بر این واقعیت تأکید کنیم که هیچ اصالحاتی در بسترِ کارگر تالش می

که دستاوردها پایدار بمانند، زده، پایدار نخواهد ماند. برای اینداریِ بحرانسرمایه

 ها را باید با نبرد برای سوسیالیسم ترکیب کرد.یابی به آنرای دستمبارزه ب

دارها و دوستانشان در ها و بانکشود، رئیسداری وارد بحران میزمانی که سرمایه

ها گاه از بازپس گرفتن دستاوردهای ما فروگذار نخواهند کرد. تالش آنحاکمیت، هیچ

تبعیض در قالبِ روی کار آمدن  منجر به افزایشِ نژادپرستی و دیگر اَشکال

ی های ستمدیدهها به سمت گروهشود و انگشتِ رسانههای دستِ راستی میپوپولیست

رود. های اقتصادی نشانه میعنوان مقصران قطعِ خدمات و اِعمال ریاضتمختلف به

گرانه و پیشرفت به های سرکوبتنها راه حفظ دستاوردهای پیشین و مبارزه با نگرش

ی برابر، پایان دادن به تولید برای سود است تا ثروت و منابع تِ یک جامعهسم

ی دموکراتیکِ اکثریت جامعه ای که در حال حاضر وجود دارد به استفادهگسترده

 برسد.

 دگردیسی انقالبی جامعه 

آمیز، پس از وقوع انقالِب سوسیالیستی های تبعیضکنیم که نگرشما ادعا نمی

کند. ستم در تمام اَشکال خود، روی آگاهِی بشر تأثیر گذاشته و تا یشبه تغییر میک

ای تأثیر عمیقی بر آگاهی های تودهها ادامه خواهد یافت. با این حال، جنبشنسل

عنوان رقیب، به منافع هایشان با هم بهدارند زیرا مردم به جای دیدن تفاوت
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آمیز نسبت به زنان، تبعیض هایکنند. ادامه دادن به نگرششان تکیه میمشترک

ها مشغول اعتراض به همان چیزی ها، زمانی که در خیابانLQBTQمهاجران یا 

هستند که شما هستید، بسیار دشوارتر است. در جریان اعتصابات کارگری، کارگران 

شود. در جریان یک هیچ منافعی علیه یکدیگر ندارند زیرا موجب تضعیف جنبش می

 یابد.ایده در مقیاس وسیع رشد می جنبش توده ای، این

های اقتصادی و ساختاریِ ستم با دگرگون ساختن بنیادینِ اساِس هایریشه

رود. بدون ای منطبق با خطوط سوسیالیستی، از بین میاجتماعی و اقتصادی جامعه

کنند، هیچ محرِک وجود یک اقلیِت استثمارکننده که با هدِف کسب سود، تولید می

ماند که تن به قشربندی بر اساس جنس، ای برای اکثریت باقی نمیمادیاجتماعی و 

ی دیگری دهند. زمانی جنسیت، گرایش جنسی، قدرت، نژاد، زبان، مذهب یا هر مولفه

صرفه رقابت بهکه دیگر مجبور نباشیم برای اشتغال، آموزش، غذا، آب و مسکن مقرون

شگرفی خواهد شد. مالکیت و کنترل  ی ارتباط ما با هم دستخوش تغییرِکنیم، نحوه

ای که تنوع زیبای انسانی را آموزش جمعی و دموکراتیکِ رسانه و نهادهای آموزشی

آمیز در های تبعیضدارند، راه مؤثری برای برای مبارزه با نگرشدهند و گرامی میمی

 در عمیقی دگرگونیِ جامعه، سیاسی –جامعه هستند. تغییر دادنِ بنیان اجتماعی 

 .کندمی ایجاد هاتوده هاینگرش و اندازچشم

ای برای حلِ از باال به پایین و تک نسخهها همواره برای داشتن راهمارکسیست

اند. اما واقعیت این نیست. انقالب سوسیالیستی روایت زندگی همگان، مورد انتقاد بوده

ای ن جامعهاند و درصددِ ساختمردمانی است که سرنوشت خود را به دست گرفته

ها سترش آگاهی طبقاتِی تودهگ پیِ  در هامارکسیست. هستند خودشان  جدید برای

ی سوسیالیستی هستند که در بستر داری و ایجاد یک جامعهبرای سرنگونی سرمایه

ی مادی ندارد. از آن کشی دیگر پایهاقتصادی و اجتماعی آن، نابرابری، ستم و بهره

گویی به نیازهای ها و منابع الزم برای پاسخه فرصتپس، ستمدیدگانِ تاریخی، ب

یابند. ها تبعیض و سرکوب است دسترسی میمنحصر به فرد خود که برخاسته از نسل

کنند دیگر آغاز میی این برابریِ حقیقیِ اجتماعی، افراد روابط جدیدی را با یکبر پایه

معه را دگرگون خواهد کرد و که بنیانی حقیقی و انسانی دارد؛ روابطی که مناسبات جا

 پذیر خواهد شد.از مسیر این تغییر، ایجاد یک آگاهیِ جمعیِ جدید امکان
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اش ی قلمی است. بر تحرکی مجادلهزنی فقط چرخِ پنجِم درشکهکنایه

کاهد. آقای دکتر مهرداد وهابی، استاد اقتصاد اش اما گاه میافزاید، از سرعتنمی

آشفتگی »اند: ها هیچ کم نگذاشتهزنیبه من از کنایه اننقدش، در 13دانشگاه پاریس 

ترین مفاهیم معنای اولیه»سازیِ «مخدوش»، «فکری خودتوجیه آشفته»، «مضاعف

گویی آشفته»، «فهمیکج»، «توهم ابداع»، «آشفتگی در مفاهیم اولیه»، «اقتصادی

فهمم. تکرار را نمی همهشان ادامه دارد. من کوتاه کردم. اصرار بر این، سیاهه«محض

ابداع یا »روشنی زده بودند: شان بهشان را همان ابتدا در عنوان نوشتهحرف

 «.فکری اقتصادی؟آشفته

اش اما ناموافق. ام و با دومین نیمهشان دربست موافقی ادعایبا نخستین نیمه

ی بحث بقههای مهمی از ساام. با استناد به رگهنکرده« ابداع»گویند که من درست می

توجهی آقای وهابی به ام و فقط بینکرده« ابداع»نشان خواهم داد که، بله، من 

نیز نادقیق « فکریآشفته»بوده است. از « ابداع»ها مبدِع تصور ی بحثسابقه

بندی خوانشی از مارکس که اندازند. با صورتخود به زحمت میگویند و خود را بیمی

من بوده است نشان خواهم داد که، خیر، ترازوی  های«فکریآشفته»ی شالوده

شان را باید به تعمیرکار بسپارند. استدالل خواهم کرد که هم ابداِع تصور سنجیآشفته

سنجی مشخصاً به خوانشی نه غلط اما ناقص از و هم خطای ترازوی آشفته« ابداع»

 گردد.مارکس برمی

های اخیر را دنبال نی طی سالهای فکری درون چپ ایرااگر آقای وهابی مجادله

ی حاضر به غیر از ایشان مخاطبان سهولت درخواهند یافت که نوشتهکرده باشند به

شان ناالزم ی اصلی بحثِرو برای جهشی به جلو به سوی هستهدیگری نیز دارد. ازاین

 تر. بنابراین،ای وسیعناگزیرم دورخیز کنم به عقب برای تحریر محل نزاع در گستره

پردازم اما سرانجام شان میاسرائیلیهای بنیی اصلی ایرادگیریدیر به هسته

 پردازم.می

 تهاجم معرض در شدتبه اخیر هایدهه در ایرانی جمعیت از وسیعی بخش

گونه باید تهاجم را چه این. اندگرفته قرار شاناجتماعی هستی به ایگسترده

توان اتخاذ کرد، اما من ملهم از نی میهای گوناگوبندی کرد؟ قطعاً شیوهصورت

ام. هنوز ای خاص دست گذاشتههای فکری بر شیوهی وسیعی از گنجینهمجموعه

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/
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اش را پراکنده های گوناگونام اما برخی مؤلفهام را به دست ندادهبندی نهاییصورت

شان دیلوتعام و مستمر نیز در حال بازبینی و جرحجا قدری باز کردهجا و آندر این

 ام.بوده

گردد به کلیت مبحثی نظر از بسیاری از ابعاد بحث و فقط تا جایی که برمیصرف

ام تهاجم به هستی که جزئی از آن نیز آماج نقد آقای وهابی قرار گرفته است، کوشیده

تنیده دنبال ی عمیقاً درهماجتماعی بخش وسیعی از جمعیت ایرانی را در سه حوزه

ام جمعیت آماج تهاجم را در نقش نیروهای کار حوزه کوشیدهکنم. در نخستین 

سازی برای هم در بازار کار و محل کار و با تمرکز بر زمینهبررسی کنم، آن

دولتی در قلمرو تولید دست انواع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبهاستثمارشان به

ست. در دومین حوزه، دست انسان بوده اجا تمرکزم بر استثمار انسان بهارزش. این

ام جمعیت آماج تهاجم را در نقش کسانی بررسی تر، کوشیدهالبته با توفیقی بسیار کم

زیست به درجات گوناگون یا های محیطکنم که از انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت

زیست و با تمرکز بر هم در قلمرو محیطاند، آناند یا نابرخوردار شدهنابرخوردار بوده

سازی برای استثمار طبیعت به میانجِی انواع حقوق مالکیت در قلمرو تولید زمینه

دست انسان بوده است. اهمیتی که برای جا تمرکزم بر استثمار طبیعت بهارزش. این

ی کسانی کشیده است که ام مرز روشنی بین من و مجموعهاین دو حوزه قائل بوده

و « دولت رانتیر»و « جوییرانت»اقتصاد ایران را فقط با مفاهیمی چون 

 دهند.هاشان توضیح میخانوادههم

ام جمعیت آماج تهاجم را رسم به سومین حوزه. در سومین حوزه کوشیدهاما می

هم در انواع سپهرهای حیات اجتماعی شهروندی در نقش شهروندان بررسی کنم، آن

شان. های سابقداشته شان از بسیاری ازسازیو با تمرکز بر درجات گوناگونی از محروم

تر به های منزلتیِ فرادستجا تمرکزم بر تعدی دولت و طبقات اجتماعی و گروهاین

تر بوده است. تمرکزم بر این سومین های منزلتی فرودستطبقات اجتماعی و گروه

ی متفاوت از کسان هم وجه اشتراک داشته باشم و حوزه باعث شده است با دو دسته

ی اقتصاد ایران از یک سو، با کسانی که پادرهوا بدون پژوهش دربارههم وجه افتراق. 

ی یابانه بر حوزهجویده عمدتًا با رویکردی هویتبا زبانِ تئوریک اما الکن و جویده
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گذارند از حیث ضرورت چنین تأکیدی وجه اشتراک دارم و از تولیدِ ارزش دست می

ولید ارزش نیز وجه افتراق. از سوی ی تدادن کل اقتصاد ایران به حوزهحیث تقلیل

بینند بر سر این دیگر، با کسانی که تولید ارزش را در قاموس اقتصاد ایران نمی

شان به قلمروهایی دیگر نیز وجه شان وجه افتراق دارم و بر سر توجهانگارینادیده

 اشتراک.

زه به بندی این سومین حونظر از این وجوه افتراق و اشتراک، برای صورتصرف

تر ی مارکس آغاز شده و طی کم«انباشت اولیه»ام که با ی آثاری چنگ زدهمجموعه

مدد انباشت به»پرابهات پاتنایک و « رویِمدد پیشانباشت به»ی اخیر به از دو دهه

 دیوید هاروی رسیده است.« مالکیتِسلب

شت سرمایه به دالیلی که به ماورای بحث حاضر و مشخصاً به تنوع مسیرهای انبا

هاروی را به تصاحب « مالکیتِمدد سلبانباشت به»در اقتصاد ایران مربوط است، 

ام. انواع سازوکارهای تصاحب مالکیت در بافت اقتصاد ایران برگرداندهمدد سلببه

شان ام و درباره برخیمالکیت در اقتصاد ایران را برجسته کردهمدد سلببه

ام به سازوکارهایی است نظیر ام. اشارهدههایی تجربی به عمل آورپژوهش

سازی، الگوی خلق نقدینگی در بازار متشکل پولی، الگوی خلق نقدینگی در خصوصی

ی بانکی، الگوی توزیع اعتبار بازار غیرمتشکل پولی، الگوی توزیع تسهیالت در شبکه

مومی، سازی آموزش عسازی آموزش عالی، کاالییدر بازار غیرمتشکل پولی، کاالیی

سازی مسکن، فساد اقتصادی، الگوی سازی سالمت و بهداشت و درمان، کاالییکاالیی

گیری، الگوی اخذ انواع عوارض، ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفهمالیات

ها، تغییر کاربری اراضی درهها و رودخواری در شهرها، تصرف حریم رودخانهگورستان

فروشی خواری، تراکمخواری، سایر انواع زمینو کوهپایهخواری کشاورزی، کوه

شدگی اجباری ساکنان از محل زندگی و ها، استقراض خارجی، جاکَنشهرداری

 کارشان، و غیره.

ی تحقق چند نوع از این سازوکارها نیز، اگر خالصه بگویم، به تورم آمیزه

همین بحث اخیر جای  انجامیده است. نقد آقای وهابی به بحث من در متن کلیتمی

و « انباشت اولیه»ام که تورم را ذیل فرایندهای گیرد. من نخستین کسی نبودهمی
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تر ام. قدمت چنین کاربستی بسیار قدیمیبررسی کرده« مالکیتمدد سلبانباشت به»

 گردد.است. به خود مارکس برمی

 سرمایه در نخستین مجلد« داردارِ سرمایهپیدایش مزرعه»مارکس در فصلِ 

 روازاین و قیمتى فلزات ارزش یفزاینده کاهش[ …ی شانزدهم ]در سده»نویسد: می

 برای را زرین محصولی ،[نامیممی تورم امروز ما چهآن یعنی سرجمع] پول

گفته، دستمزدها را سایر اوضاع پیش یهمه از نظرصرف همین،. داد بار به دارانمزرعه

[ …داران اضافه شد ]از دستمزدها به سودهای مزرعه قرار، کسریکاهش داد. ازاین

 [1].«شد افزون دارهازمین هم و هافعله هم جیب از دارانمزرعه ثروت روازاین

ها به جا مشخصًا از جیب فعلهگوید، اینروشنی از اثر توزیعی تورم سخن میمارکس به

بحث را  دار. جالب است که اینشدن به سرمایهدارانِ در حال تبدیلجیب مزرعه

 جای داده است.« اصطالح اولیهانباشتِ به»ترِ مارکس در مبحث عام

مشخصاً از  1930سال به ی پولای دربارهرسالهها بعدتر جان مینارد کینز در دهه

الی  1550های سال»کند، طبیعتاً نه با زبان و اصطالحات مارکس: همین فقره یاد می

ها بود و این مرحله از تاریخ پولی در ر قیمتهای انقالبی دی دگرگونیدوره 1600

 چهآن یا] ملل ثروت که است این حاضر یرساله درس اما[ …به پایان رسید ] 1630

 تورمِ هنگام بلکه درآمدها تورمِ هنگام در نه[ نامیدمی سرمایه یاولیه انباشت مارکس

های فروش تها ]یعنی، قیمیابد، یعنی در هنگامی که قیمتسودها افزایش می

ها اند[ بیش از هزینهشان منشأ سود کارفرمایانمحصوالت کارفرمایان که افزایش

 [2]«.یابندهای پرداختیِ کارفرمایان به نیروهای کارشان[ افزایش می]یعنی، اجرت

های بحث کینز، کاریی زبان کینز به زبان مارکس، مستقل از ریزهحاصلِ ترجمه

ی سرمایه و هم نقش مهمی در انباشت اولیهی شانزدشود: تورم طی سدهچنین می

 داری داشته است.تولد خودِ سرمایه

هایی متفاوت با هم، نقش تورم را در فقط مارکس و کینز نبودند که، ولو به زبان

شان نیز نویسندگانی در همین خط را انباشت اولیه بررسیدند. در حدفاصل زمانِی بین

گذاران حزب سوسیالیست امریکا، نز، از بنیانیابیم، یکی هم آلجی مارتین سیمومی

، تورم را نیز در 1911سال ، منتشرشده بهنیروهای اجتماعی در تاریخ امریکاکه در 

https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn1
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ای که بنیان مؤثر در انباشت اولیه»شان را به دست داد، کنار سایر عواملی که سیاهه

 دانست. [3]«ثروت امریکایی است

شود، انتقال سبب نوعی انتقال میی کلیدی عبارت از این است که تورم منکته

خواهم فقط بر همین نکته چیزی از جیب کسانی به جیب کسانی دیگر. فعالً می

انباشت »یابیم، باز ذیل مبحثِ متمرکز شوم. این معنا را دوباره در مارکس می

ی شانزدهم بر طبقات گوناگون ی تأثیر تورم طی سدهمارکس درباره«. اصطالح اولیهبه

کند: بس تیزبینانه نقل می 1581وگویی را از کتابی متعلق به سال گفتجامعه 

ی من، جناب کشاورز، شما جناب خراز، و شما خداوند خانه، شوالیه: شما، همسایه»

تان را از آب بیرون توانید گلیمجناب مسگر، ایضًا سایر استادکاران، شمایان سهل مى

اس بیش از پیش شود، به همان اندازه ی اجنبکشید. چه، هر قدر هم که قیمت همه

افزایید. اما ما هیچ نداریم که بفروشیم و بر تان مىنیز بر قیمت امتعه و صناعات

مارکس «. خریم جبران کنیمای را که میاش بیفزاییم تا قیمت باالتر امتعهقیمت

 نانآ شما نظر به بفرمایید[ …لطفاً ]»کند: سپس پرسش شوالیه از طبیب را نقل می

 امرار که اندکسانى یهمه مرادم: طبیب اند؟کسانی چه شوندنمی متضرر که

: شوالیه. فروشندمی هم گران بخرند گران اگر چه، است، فروش و خرید با شانمعاش

ی کسانی که از محل ، همهبله: طبیب شوند؟می منتفع کسانی چه دیگر شما نظر به

پردازند، چه، با بهای جدید قدیم را مىبهای شان درآمد دارند و اجارهمزرعه

شان کم پردازند، باری، یعنی کسانی که برای زمینفروشند و با بهای قدیم میمی

ستانند. شوالیه: به نظر شما چه روید بسیار مىچه در آن میپردازند و بابت هر آنمی

ی ب: همهگردند؟ طبیشوند متضرر میچه اینان مننفع مىاند که بیش از آنکسانی

های ثابت است یا با ی دیگرانی که یا درآمدشان از محل اجارهنجبا و اربابان و همه

کنند و وکار میکنند، یعنی آنان که نه در زمین خویش کشتها گذران میمستمری

کنم نه برای این ها را به این قطعه جلب میاگر توجه [4]«.اندنه در کار خرید و فروش

جیب چه کسانی به جیب چه کسانی دیگر سرازیر  است که ببینیم چه چیزی از

خواهم نشان دهم مارکس بر انتقال چیزی از جیبی به جیبی دیگر شود. فقط میمی

ماریا مایس، «. انباشت اولیه»هم ذیل بحث در اثر بروز تورم تأکید داشته است، آن

بحث ، نیز ذیل مردساالری و انباشت در مقیاسی جهانیی اثر کالسیکِ نویسنده
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ها، به زبان با اتکا بر روایتی که ایمانوئل والرشتاین از انقالب قیمت« انباشت اولیه»

دهد بر همین مضمون دست ی شانزدهم به دست میاروزی یعنی تورم، طی سده

ی اقتصادیِ ی توسعهای از نظریهتکیه بر همین مضمون بود که رگه [5]گذارد.می

ساخت. به نقل از یک مفسر در د، را نیز برمیی نوبل اقتصای جایزهآرتور لوئیس، برنده

از قدرت دولت در »ی لوئیس، برای شرح نظریه« انباشت اولیه»خالل بحث از 

دهندگان ی پولی برای سازمانکردن پول پرقدرت باید در راستای تمهید سرمایهخلق

فع سودها و دارانه استفاده کرد، یعنی برای ایجاد تورمی که درآمد را به نتولید سرمایه

های عمومی گوهر این ایده حتا به بحث [6]«.کندرو به نفع انباشت بازتوزیع میازاین

ی گری است که طبقهی خاصی از چپاولتورم همانا شیوه»نیز راه یافته است: 

ی همین شیوه«. کوشد ثروت کارگران را تصاحب کنددار از طریق آن میسرمایه

کرده است چندان که هوشنگ امیراحمدی در تحلیل حتا در متون فارسی نیز جا باز 

ی نویسد: در ایران سده، میاقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجارپژوهش خویش، 

تورم فرصتی برای انباشت ابتدایی ]اولیه[ فراهم کرده بود و نوعی مالیات »نوزدهم 

که سخن « گریچپاول»حال، چه از بازتوزیع و چه از درهر [7]«.نامرئی بر مردم بود

آید. چه چیزی؟ های دیگر به میان میهایی به جیبم، پای انتقال چیزی از جیبگویی

 هایی؟هایی؟ ایضاً به چه جیبپاسخ هر چه باشد، انتقال از چه جیب

ی انضمامیِ نوع تأثیرگذاری در پاسخ به همین سه پرسش، مشخصاً برای نمونه

های ی نظریهر گنجینهی اخیر، بود که من با اتکا بتورم در ایران طی چهار دهه

بحثی را پیش کشیدم و سپس « مالکیتمدد سلبانباشت به»و « انباشت اولیه»

ام. من هم ی نقدهای آقای وهابی بودم، البته فقط به یک رگه از کلیت بحثشنونده

 کنم.جا فقط بر همان یک رگه تمرکز میاین

ورم را نوعی من کاهش قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار در اثر ت

مالکیت از نیروهای کار دانسته بودم. گفته بودم نیروهای کار در اثر تورم درواقع سلب

مالکیت از نیروهای کار دادن این چیز را سلبدستدهند. ازچیزی را از دست می

دانسته بودم. گوهر نقد آقای وهابی اما ریشه در خوانشی دارد که از مارکس به دست 

دکنندگان تولی جدایی از دیدگاه مارکس، ʻمالکیتسلبʼ»سند: نویدهند. میمی
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بر این «. مستقیم یا کارگران از وسایل تولید و تبدیل وسایل تولید به سرمایه است

جاکه مالک وسایل تولید نیستند، بنا بگیران ازآنمزدوحقوق»گیرند که مبنا نتیجه می

مالکیت سلبʼ. بنابراین عبارت شوندکنندگان نیروی کار محسوب میبه تعریف، عرضه

به «. گویی محض استی مارکسی، آشفتهاز دیدگاه اندیشه ʻاز صاحبان نیروی کار

گویند اگر کارگران اصالً وسایل تولید داشتند که دیگر به کارگر سخن دیگر، می

شدن کارگران به این معناست که وسایل تولید گویند کارگرشدند. میتبدیل نمی

 مالکیت شوند.توانند باز هم سلبرو نمیزاینندارند و ا

اده بگویم، خوانش آقای وهابی از مارکس البته غلط نیست اما ناقص است. س  

ای را در اند. اوالً چه مؤلفهی مارکس را از قلم انداختهناپذیر از اندیشهای جداییمؤلفه

اند؟ مارکس از قلم انداخته ای مهم را دراند و ثانیًا چرا مؤلفهمارکس از قلم انداخته

شان را ابتدا مجزا ارائه اند اما من پاسخ خالصهتنیدهاین دو پرسش عمیقاً درهم

دهم. در این میان البته هم روشن دیگر را نشان میشان با یککنم و سپس نسبتمی

دانم را مخدوش می« مالکیتسلب»خواهد شد که چرا برداشت آقای وهابی از مفهوم 

معلوم خواهد شد که بر مبنای چه نوع خوانشی از مارکس است که نوع تقریر  و هم

مالکیت از نیروهای کار داللت ی اثرگذاری تورم در اقتصاد ایران بر سلبمن از نحوه

 کند.می

ی مارکس از ای در اندیشهام به هر دو پرسش. چه مؤلفههای خالصهابتدا پاسخ

(. چرا لوازم معاش از قلم means of subsistenceقلم افتاده است؟ لوازم معاش )

افتاده است؟ در اثر گرایش خطا به ماندن در سطح تحلیل تجریدیِ مارکس و اجتناب 

انداختگی اش. استدالل خواهم کرد که ازقلماز حرکت به سوی سطح تحلیل تاریخی

سطح در اثر سکون در سطح تحلیل تجریدی و عدم عروج به « لوازم معاش»ی مؤلفه

گیری تعریفی مضیق از ترین مسبب شکلتحلیل تاریخی بوده است که اصلی

نزد آقای وهابی شده است. بر مبنای همین تعریف مضیق از « مالکیتسلب»

نیز مرا که، با اتکا بر سطح تحلیل تاریخیِ مارکس، تعریفی موسع از « مالکیتسلب»

 اند.دانسته« کریفآشفته»ام دچار را مبنا قرار داده« مالکیتسلب»

ام برای ایضاح این استدالل باید فراز بلندی از مارکس را نقل کنم که کانون بحث

ترین فرازهای بسا از درخشاندهد و متکای آقای وهابی هم بوده است، چهرا شکل می
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راز »ایم. مارکس در اوایل فصل اش کردهکه بارها مطالعه سرمایهنخستین مجلد 

 نویسد:ین میچن« انباشت اولیه

اند و نه ابزار تولید و لوازم معاش. جملگی خود سرمایهخودینه پول و کاالها به»

تواند تحت شرایط معینی رخ باید به سرمایه تبدیل شوند. اما خود این تبدیل فقط می

گیری مالکان دو نوعِ بس متفاوت از دهد معطوف به یک وضعیت: رویارویی و ارتباط

اند با خریداری و، مالکان پول و ابزار تولید و لوازم معاش که شایقکاالها؛ در یک س

شان بیفزایند؛ در سوی دیگر، هایِ در تصاحبنیروی کار افراد بر مجموع ارزش

رو فروشندگان کار. کارگران آزاد و ]درواقع[ فروشندگان نیروی کارِ خویش و ازاین

ها، مثل بردگان و غالمان و مانند این فروشندگان آزاد به دو معنا. نه به این معنا که،

بزار تولید باشند و نه به این معنا که، مثل دهقاناِن موجر، ابزار تولید به ا بخشی از

بار از هر گونه ابزار تولیدی از آنِ خودشان متعلق باشد. آزاد به دو معنای رها و سبک

ادی تولید خویش. اگر بازار کاالها به این دو قطب تقسیم شود، شرایط بنی

دارانه مسبوق به جدایی کامل نیروهای کار از شود. نظام سرمایهدارانه مهیا میسرمایه

توانند کارشان را تحقق بخشند. به مددشان میی مالکیت ابزارهایی است که بههمه

دارانه روی پای خویش بایستد، نه فقط این جدایی را محض این که تولید سرمایه

رو، کند. ازاینیابنده بازتولیدش نیز میمقیاسی همواره گسترش کند بلکه درحفظ می

تواند چیزی باشد مگر گشاید نمیدارانه میاین فرآیند که راه را بر نظام سرمایه

کند، فرآیندی که از فرآیندی که نیروهای کار را از مالکیت ابزار تولیدشان منفک می

کند و از دیگر سو به سرمایه تبدیل مییک سو وسایل اجتماعی معاش و ابزار تولید را 

اصطالح اولیه واسطه را به نیروهای کار مزدبگیر. بنابراین، انباشتِ بهتولیدکنندگان بی

واسطه از ابزار تولید خودش. ی بیهیچ نیست مگر فرآیند تاریخی جدایی تولیدکننده

ی رمایه و شیوهی پیشاتاریخ سکند که مرحلهرو اولیه جلوه میانباشت اولیه ازآن

 [8]«.دهدتولید متناظرش را شکل می

کند و تلویح ذکر میبار بهتصریح و یکرا سه بار به« لوازم معاش»جا مارکس این

تصریح. در فصل تر از صد بار بهنیز احتماالً قدری کم سرمایهدر سراسر نخستین مجلد 

تمایزشان با  و« لوازم معاش»ترین شرح از است که دقیق« خرید و فروش نیروی کار»

https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn8
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انسان برای این که قادر باشد کاالهایی »نویسد: دهد. میرا به دست می« ابزار تولید»

غیر از نیروی کار خویش را بفروشد صدالبته باید مالک ابزار تولید نظیر مواد خام و 

توان چکمه دوخت. انسان به لوازم معاش ها باشد. بدون چرم نمیابزارآالت و مانند این

زندگی کند و نه با  آتی محصوالت با نه نیست قادر[ …یاز دارد. احدی] نیز ن

ای که پا هایی مصرفی که تولیدشان هنوز ناتمام است. انسان از نخستین لحظهارزش

کننده بوده است و هنوز هم ناگزیر ی گیتی گذارده همیشه مصرفبه صفحه

 [9]«.لیدکننده است، هم پیش از آغاز تولید و هم در حین تومصرف

آورند؟ گونه به دست میداری چهاین لوازم معاش را کارگران در نظام سرمایه

دو پاسخ دارد، یکی در سطح تحلیل تجریدی  سرمایهمارکس در نخستین مجلد 

تلویح، هرچند هر دو پاسخ را سخت تصریح و دیگری در سطح تحلیل تاریخی بهبه

تحلیل تجریدی و تاریخی به  تنیده و همواره در حال رفت و برگشت بین سطوحهمدر

 آغازم.دهد نه با نوعی توالی منظمِ نوشتاری. از سطح تحلیل تجریدی میدست می

پاسخ مارکس در سطح تحلیل تجریدی بسیار روشن است: کارگران فقط و فقط از 

توانند کنند میازای فروش نیروی کارشان به کارفرما کسب میطریق دستمزدی که به

ی را تهیه کنند. برای بازیابی مبنای پاسخ مارکس باید به نقطه شانلوازم معاش

«: کاالها»بازگردیم، یعنی به نخستین بند از فصل  سرمایهعزیمتِ نخستین مجلد 

ی تودهʼاند در هیئت دارانهی تولید سرمایهی شیوهثروت آن جوامعی که محمل غلبه»

ها با نیروی کار کارگران ی عظیم کاالاین توده [10]«.کندجلوه می ʻعظیمی از کاالها

داری به کاال تبدیل شده ساخته شده است، نیروی کاری که خود نیز در نظام سرمایه

مالکان دو نوعِ بس متفاوت »جا رابطه بین است، البته بس متفاوت با سایر کاالها. این

در یک سو، مالکان پول و ابزار تولید و لوازم معاش که »را شاهدیم؛ « از کاالها

شان بیفزایند؛ های در تصاحباند با خریداری نیروی کار افراد بر مجموع ارزشیقشا

 در ایرابطه چنین تکوین. «خویش کارِ نیروی فروشندگان[ …در سوی دیگر نیز ]

 است بوده تولید ابزار از کار نیروهای جدایی محصول مشخصاً تجریدی تحلیل سطح

 فروش از ناگزیر روازاین و کارگر را خودشان و کرده کاال مطلقاً  را کارشان نیروی که

ی خرید و ی کارشان به کارفرما برای تأمین لوازم معاش. غیر از همین رابطهنیرو

ی تأمین ی دیگری نیست که زمینهفروش نیروی کار بین کارگر و کارفرما هیچ رابطه

https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn9
https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn10
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قط در حد ای است که کارگران فلوازم معاش کارگران باشد. در چارچوب چنین رابطه

توانند لوازم معاش را از بازار کاالهای مصرفی بخرند. چرایی تکوین دستمزدشان می

چنین وضعیتی را باید فقط در جدایی نیروهای کار از ابزار تولید دانست. مارکس 

مالکیت زمین از دهقان، را ی کشاورزی، یعنی سلبکنندهمالکیت زمین از تولیدسلب»

های گوناگون انواع داند و تجلیمی [11]«این فرآیندسرآغاز و شالوده ی کل 

غصب امالک مشاع، معموالً همراه با »کند، از جمله مالکیت از زمین را تحلیل میسلب

ی ی پانزدهم و سپس در سدهدر اواخر سده [12]«تبدیل اراضی زراعی به چراگاه

ی شانزدهم ]ابتدا[ با نهضت مالکیت اجباری مردم طی سدهفرآیند سلب»شانزدهم، 

ی کاتولیک در مقام [13]«های کلیساپیرایی و سپس با چپاول عظیم دارایییند

شان را به ساکنان»که نهایتاً  [14]«مالک فئودالیِ بخش بزرگی از خاک انگلستان»

ی در سده [16]«های مشاعاتلوایح حصارکشی»و  [15]،«جمع پرولتاریا پرت کرد

ها بود که نیروهای مالکیتهجدهم. در سطح تحلیل تجریدی مشخصاً این نوع سلب

را به کارگرانی بدل ساخت بدون ابزار تولید و ناگزیر از فروش نیروی کارشان به  کار

داری به مالکیت از کارگران در نظام سرمایهکارفرماها برای تأمین لوازم معاش. سلب

تمامی ناممکن است زیرا پیشاپیش میزانی بیش از این در سطح تحلیل تجریدی به

مالکیت از سلبʼ»همین دلیل است که آقای وهابی  اند. بهمالکیت شدهحداعال سلببه

دانند. اگر می« گویی محضی مارکسی آشفتهاز دیدگاه اندیشه»را « ʻنیروهای کار

بود. آقای وهابی، قرار بر توقف در سطح تحلیل تجریدی بود حق نیز با ایشان می

 اند.دانسته یا نادانسته، در این سطح از تحلیل تجریدی مانده

« راز انباشت اولیه»اش از آسای تجریدیی تحلیل نبوغرکس پس از ارائهاما ما

تاریخ »دهد: ی ورود به سطح تحلیل تاریخی را میکند و وعدهبالفاصله دورخیز می

اش های گوناگونمالکیت، در کشورهای گوناگون، ابعاد مختلفی دارد و مرحلهاین سلب

مالکیت فقط در کند. این سلبت طی میهای متفاوهای مختلف و دورهرا در توالی

نخستین گام تحلیلی  [17]«.انگلستان، که محمل بررسی ماست، شکل کالسیک دارد

فقط »تر برداشته بود: کارگران برای ورود به سطح تحلیل تاریخی را اما قدری قبل

ی ی ابزار تولیدشان و همههنگامی به فروشندگانِ خودشان تبدیل شدند که همه

https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn11
https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn12
https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn13
https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn14
https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn15
https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn16
https://pecritique.com/2018/09/25/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85/#_edn17
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 [18]«.گی را که سامان کهنِ فئودالی مقدور کرده بود از کف دادندهای زندضمانت

شویم. اگر در سطح تحلیل تجریدیْ بحث فقط ی جدیدی مواجه میجا با مؤلفهاین

ی جدایی نیروهای کار از ابزار تولیدشان بود، در سطح تحلیل تاریخی اما درباره

های ی ضمانتهمه صحبت بر سر جدایی نیروهای کار هم از ابزار تولیدشان و هم از

شویم: ی جدیدی مواجه میشان است. بله، در سطح تحلیل تاریخی با مؤلفهزندگی

ترین اش به برخی از مهمهای زندگی. مارکس در سطح تحلیل تاریخیی ضمانتهمه

هایی که حاصل کند، ضمانتهای زندگی اشاره میرفتن این ضمانتهای ازکفمصداق

قرار « مالکیتسلب»یر از ابزار تولید بودند اما مشمول برخورداری از چیزهایی غ

 گرفتند.

هایی بود که نه ابزار تولید بلکه حق یکی از روش [19]«سازی امالکپاک»

ها ها را از تودهمالکیت از راه حصارکشیسکونت در اراضی مشاِع مشمولِ سلب

تحقق ها را مالکیت اراضی مشاع از دهقانها پیشاپیْش سلبربود. حصارکشیمی

که « سازی امالکپاک»بخشیده بودند و ابزار تولیدشان را از آنان ستانده بودند، اما 

بود خصوصاً در  [20]«مالکیت اراضی از جمعیت کشاورزانواپسین فرآیند سلب»

هایلندِز اسکاتلند حق سکونت را از آنان ربود؛ نوعی ضمانت زندگی و نه ابزار تولید. 

برداری از اراضی مشاعی را داشتند که بهرهحق »نویسد دهقانان وقتی مارکس می

نه به  [21]«کردشان را تأمین میهاشان بود و الوار و هیزم و زغال و غیرهچراگاه رمه

کند، شان اشاره میهای زندگی برای تأمین لوازم معاشابزار تولیدشان بلکه به ضمانت

« شت اولیهانبا»هایی که، بنا بر نقل مارکس از قول دکتر پرایس، در خالل ضمانت

ی وقتی مارکس از مصادره [22]مالکیت قرار گرفتند و بر باد رفتند.مشمول سلب

 از بخشی بر[ …تر ]دستی روستاییان تهیشدهحق مالکیت قانوناً تضمین»

مالکیتِ مالکیت ابزار تولید بلکه از سلبنویسد نه از سلبمی [23]«کلیسا هایعشریه

های بخشی از چراگاه»تبدیل  گوید. وقتی مارکس ازنوعی ضمانت زندگی سخن می

ی چنین و، به نقل از رابرت سامرز، الزمه [24]«گوزن شکارگاه به[ …گوسفندها ]

های وجویِ معاش به زمینپایِ در جستداران خردهمزرعه»تبدیلی یعنی راندن 

 [26]«پاتر از مستأجران خردهمالکیت بیشسلب»و  [25]«[…تر و بایرتر ]نامرغوب
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پا اشاره داران خردهلکیت اراضی از مزرعهماگوید، فقط به سلبدر اسکاتلند می

شان که نوعی ضمانت زندگی است نیز زمان به سلب حق اسکانکند بلکه همنمی

های گاه اجمالی و گاه تفصیلی مارکس به اشاره دارد. به همین قیاس است اشاره

 در[ …نقش عظیم قرض دولتی ]»و  [27]«دستانی قانون حمایت از تهیمساعده»

که عمدتاً بر  [29]«های سنگینمالیات»و  [28]«هاتوده از مالکیتسلب

گرفتند و نه ها را نشانه میهای زندگی تودههایی داللت دارند که ضمانتمالکیتسلب

صرفاً و ضرورتاً ابزار تولیدشان را. نه صرفاً جدایی نیروهای کار از ابزار تولید بلکه 

ی فرآیند زمره های زندگی، جملگی، از نگاه مارکس درچنین امحای انواع ضمانتهم

 شدند.ها محسوب میمالکیتسلب

های زندگی برای تأمین لوازم معاش مشخصاً در این است که اگر اهمیت ضمانت

حداعال برسد اما کماکان قادر باشند فرض کنیم جدایی نیروهای کار از ابزار تولید به

زندگی تأمین های آفرینی نهادهای ضامنِ ضمانتشان را با اتکا بر نقشلوازم معاش

ازای دستمزد به کارفرمایان بفروشند. کنند، مجبور نخواهند بود نیروی کارشان را به

دهند بخِش های زندگی را آماج قرار میهایی که امحا یا تضعیف ضمانتمالکیتسلب

اند. دارانهسازی نیروی کار و برقراری شرایط بنیادی تولید سرمایهناپذیرِ کاالییجدایی

شده از ابزار مالکیتی گرسنگی فقط هنگامی بر فراز سرِ کارگرانِ سلبازیانهتهدید ت

های زندگی برای تأمین لوازم معاش نیز پیوست که ضمانتتولید به واقعیت می

شد. اما، در روی دیگر سکه، لوازم معاشی که از المقدور از کارگران دریغ میحتا

شد به شکل ها دریغ میمالکیتسلب های زندگی از راهکارگران با امحای ضمانت

از یک سو وسایل »گفت که آمد. وقتی مارکس از فرآیندی سخن میمیسرمایه در

کند و از دیگر سو تولیدکنندگان اجتماعی معاش و ابزار تولید را به سرمایه تبدیل می

بر  دید و اوالًمشخصاً هر دو روی سکه را می« واسطه را به نیروهای کار مزدبگیربی

داد و ثانیًا از همین داران خبر میانتقال چیزی از جیب کارگران به جیب سرمایه

شدن ابزار تولید و لوازم معاش به سرمایه و انداخت بر تبدیلرهگذر پرتو روشنی می

هم با بررسی تاریخی جدایی نیروهای کار هم شدن نیروهای کار به کارگران، آنتبدیل

ی قدرتِ نابرابرِ طبقاتی بین کار و شان. رابطهاز لوازم معاشاز ابزار تولیدشان و هم 
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سازی نیروی کار در ی کاالییای که در درجهسرمایه از این قرار تکوین یافت، رابطه

های قدرتی کارگران در برابر خواستهی بییابد، در درجهداری انعکاس مینظام سرمایه

ی قدرت در یستی کارگران. این رابطهکارفرمایان در قبال شرایط کاری و شرایط ز

هایی که هم مشمول ابزار مالکیتها شکل گرفت، سلبمالکیتفرآیند تاریخیِ سلب

های زندگی برای تأمین لوازم معاش. مارکس در شدند و هم مشمول ضمانتتولید می

های زندگی برای ی سرمایه نقش ضمانتسطح تحلیل تاریخیِ فرآیند انباشت اولیه

 بیند.ن لوازم معاش را با چشمانی باز میتأمی

توان دوباره وگذاری کوتاه در سطح تحلیل تاریخیِ مارکس اکنون میپس از گشت

گونه به دست ها چهگفته بازگشت: لوازم معاش را تودهبه پرسش کلیدی پیش

داری در سطح تحلیل تجریدی آورند؟ پاسخ مارکس به این پرسش در نظام سرمایهمی

ازای فروش نیروی کارشان به بود از فقط و فقط از مجرای دستمزدی که به عبارت

کنند. پاسخ مارکس به این پرسش در سطح تحلیل تاریخی کارفرما کسب می

ی انباشت اولیه، داری، یعنی به دورهچیست؟ تا جایی که به پیشاتاریخ سرمایه

. لوازم معاش نیروهای کار هایی کلیدی از پاسخ مارکس را بررسیدیمگردد مؤلفهبازمی

شد: یکم، پیش از هنگامی که از ابزار تولیدشان جدا شوند از سه منبع اصلی تأمین می

محصوالتِ کار خودشان با ابزار تولیدِ متعلق به خودشان که به مصرف خودشان 

های حاصل از گرفت؛ دوم، عایدیشان را دربرمیرسید و بخشی از لوازم معاشمی

ر خودشان با ابزار تولیدِ متعلق به خودشان که از مجرای فروش آن محصوالتِ کا

شان از دیگران آمد و برای خرید لوازم معاشمحصوالت به دیگران به دست می

دست انواع نهادهای غیربازاری فراهم های زندگی که بهشد؛ سوم، ضمانتاستفاده می

 کرد.ن را تمهید میشابار از لوازم معاشآمد و حدی ولو ناکافی و خفتمی

ی تحصیل لوازم معاش کارگران در نظام اما پاسخ مارکس به پرسش نحوه

داری به داری در سطح تحلیل تاریخی چیست؟ در گذار از پیشاسرمایهسرمایه

داری در اثر جدایی نیروهای کار از ابزار تولید مشخصاً نخستین دو منبع از سرمایه

داری اکنون دیگر در ی پیشاسرمایهه در دورهگفتی پیشگانهمنابع اصلِی سه

توانند محل تأمین لوازم معاش کارگران باشند. نخستین منبع داری نمیسرمایه

ی کاِر خود با ابزار تولیدِ ی لوازم معاش، یعنی خودمصرفیِ محصوالتِ تولیدشدهتهیه
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گاه که، بنا بر م آنهمتعلق به خود، در فرآیند انباشت اولیه عمدتًا به تاریخ پیوست، آن

ی دهقانی لوازم معاش و مواد خامی را تولید ترها خانوادهقبل»ی مارکس، اگر نوشته

اما رویدادهای مرتبط با انباشت اولیه « رسیدکرد که عمدتاً به مصرف خودش میمی

فروش محصوالت  [30]«.نوعی بازار داخلی برای ]صاحبان[ سرمایه خلق کرد»

داران ر استخدام صاحبان سرمایه بودند به خود سرمایهی کارگرانی که دشدهساخته

ی شد نه مستقیماً آماج خودمصرفی خانوادهی بازار کاالها میواگذار شده بود و روانه

های حاصل از محصوالتِ کار ی لوازم معاش، یعنی عایدیکارگری. دومین منبع تهیه

آن محصوالت به دیگران به خویش با ابزار تولیدِ متعلق به خویش که از مجرای فروش 

آمد، نیز در فرآیند جدایی نیروهای کار از ابزار تولید عمدتاً به انحالل رسید، دست می

زیرا کارگران اکنون دیگر ابزار تولیدی متعلق به خویشتن نداشتند. کارگران با ابزار 

ارشان های فروش محصول کداران بود و عایدیکردند که از آنِ سرمایهتولیدی کار می

رفت. بر جای این هر دو منبع تأمین لوازم در بازار کاالها نیز به جیب کارفرما می

معاش مشخصاً منبع نوظهوری نشسته بود که مارکس در سطح تحلیل تجریدی 

ازای فروش نیروی کارشان به اش کرده بود: دستمزدی که کارگران بهقوت شناساییبه

تاریخی نیز چنین منبعی، از نگاه مارکس،  کنند. در سطح تحلیلکارفرما کسب می

 ترین منبع تأمین لوازم معاش کارگران است.اصلی

داری، اما جایگاه سومین منبع اصلی تأمین لوازم معاش در دوران پیشاسرمایه

داری چیست؟ های زندگی، در تحلیل تاریخی مارکس از دوران سرمایهیعنی ضمانت

دفعات میان سطوح گرچه به سرمایهن مجلد باید توجه کرد که مارکس در نخستی

تحلیل تجریدی و تاریخی در رفت و برگشت است اما در بخش اعظمی از نخستین 

مجلدِ اثر ماندگار خویش عمدتًا در سطح تحلیل تجریدی لنگر انداخته است و 

داری و تقریر زمان منطقی بندی جوهر سرمایهاش نیز صورتترین رسالت فکریاصلی

داری بوده است. به همین دلیل گرچه پرتو درخشانی بر روند انقباض سرمایه

داریِ دوران خویش افکنده های زندگی در فرآیند انباشت اولیه تا زمان سرمایهضمانت

داری در های زندگی برای تأمین لوازم معاش کارگران در سرمایهاست اما ضمانت

از نقش  سرمایهنخستین مجلد های مارکس در مند تحلیلی نظری کاخ شکوهشاکله
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هایی بس گذرا. از باب نمونه، در انتقاد از پررنگی برخوردار نبوده است، مگر لحظه

دستان، که معتقد ترین ایدئولوگ مبارزه با قانون حمایت از تهیجوزف تاونزند، اصلی

سازی و نظِم آن آهنگی و زیبایی و هممعطوف است به امحای هم»بود این قانون 

، مارکس از قوانینی یاد [31]«اندمی که پروردگار و طبیعت در دنیا برقرار کردهنظا

ی ناقابِل دولت مددشان صاحب حقی بر مساعدهدستان بهتهی»کند که می

ساز دستان در زمان تاونزند زمینهقانون قدیمی حمایت از تهی [32]«.شوندمی

بود. از سال  دستانهایی از تهیها به بخشنشینبارِ کشیشی رقتپرداخت مساعده

بارتر شدند و هم باری هم رقتهای رقتبه بعد تا زمان مارکس چنین مساعده 1834

باری که در تاریخ ی نکبتتر. اما، ولو با روند کاهندهناکشان بس هولشرایط دریافت

رنگِ زندگی برای تأمین ثبت شده است، کماکان برقرار بودند و نقش نوعی ضمانتِ کم

کردند، بس حقیرانه و نامکفی. مارکس در سطح تحلیل ایفا می لوازم معاش را

بیند، ولو های زندگی را میداری اصوالً گرچه این نوع تضمیناش از سرمایهتاریخی

نگارانه، اما غالباً عامدانه های پژوهش تاریخبس گذرا و نابسنده از حیث مالک

 گیرد.شان مینادیده

گیرد. این است گوهر تجرید. تجرید نه ندیدن دیده میبیند اما عمدتًا عامدانه نامی

ی گرفتن همهگرفتن است، نادیدهنگرفتن است، نادیدهدیدهبلکه دیدن اما عامدانه به

اند اما به هوای بهتردیدن نیروی دیگری که شناخت آفریننیروهایی که گرچه نقش

ست عامدانه و آگاهانه تری برخوردار اآن برای تجریدکننده از اولویت و اهمیت بیش

 سرمایهشوند. مارکس در مقدمه بر نخستین ویراست جلد یکم نادیده گرفته می

شود و نه های اقتصادی نه میکروسکوپ به کار گرفته میدر تحلیل شکل»نویسد: می

بخشی از  [33]«.گرهای شیمیایی. نیروی تجرید باید بر جای هر دو بنشیندواکنش

آورد البته به عمل می سرمایهاز نخستین مجلد  تجریدی که مارکس در بخش وسیعی

داری که مند در خود نظام سرمایهتجرید واقعی است و محصول گرایشی قدرت

ی خود کشانده است چندان که بسیاری از سپهرهای حیات اجتماعی را به زیر سیطره

خت اثرشان. اما مارکس برای شناشان کرده یا بس کمیا دربست از حیز انتفاع ساقط

های زندگی برای تأمین ی ضمانتدهندهجوهر نظام سرمایه است که نهادهای ارائه

های قانونِی منفعلی اش عمدتاً در نقش فُرمآمیز تجریدیی نبوغلوازم معاش را به قوه
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کشد فاقد صورت نهادی. بنابراین، دولت و خانواده و محله و نهادهای به تصویر می

های زندگی، جملگی، در بخش رین نهادهای ضامنِ ضمانتتی مدنی، این اصلیجامعه

عمدتًا مشمول درجات گوناگونی از تجرید قرار  سرمایهوسیعی از نخستین مجلد 

 گیرند.می

های زندگی در سطح تحلیل ی ضمانتدهندهآفرینی نهادهای ارائهحال، نقشبااین

های زندگی در شوند. ضمانتتمامی نفی نمیداری بهتاریخیِ نظام سرمایه

هایی از بار و نه در حد کمینههای تاریخی برقرارند، در سطح رقتداریسرمایه

های زندگی اند که این ضمانتها. نهادهای غیربازاریهای شکوفایی حیات انسانالزمه

داری کنند، نهادهایی که نه جداافتاده از سرمایهبرای تأمین لوازم معاش را مهیا می

ها که اصالً اند و چه بسیار وقتدارانهتنیده با عملکردهای سرمایهرهمبلکه عمیقاً د

های زندگی از مجرای نهادهای غیربازاریِ ی برقراری ضمانتشان. درجهالزمه

شده و مقرر نیست بلکه تعیینوجه میزانی ازپیشهیچداری بهشده درون سرمایهحک

های رو عمیقًا محملِ انواع منازعهتابعی است از نوع توازن قوا در جامعه و ازاین

 ی سیاسی.تنیدهدرهم

داری و در خالل حیات انواع ها پس از گذار از پیشاتاریخ سرمایهمالکیتسلب

اند، هم معطوف به جدایی نیروهای کارِ دادهداری کماکان رخ میهای سرمایهنظام

های طوف به امحای ضمانتداری از ابزار تولیدشان و هم معوارد به قلمرو سرمایهتازه

ها. از نگاه مارکس، به محض این که داریزندگی برای تأمین لوازم معاش در سرمایه

دارانه روی پای خویش بایستد، نه فقط جدایی کارگران از ابزار تولید و تولید سرمایه

کند بلکه شان را حفظ میهای زندگی برای تأمین لوازم معاشروند تضعیف ضمانت

کند. بنا بر یابنده بازتولید نیز میهایی را در مقیاسی همواره گسترشضعیتچنین و

ی اقتصادی، اگر ی مایکل پرلمن، مورخ مارکسیستِ اندیشهمندانهتشخیص فراست

داری منحصر دانست و همین سازوکار را مارکس انباشت اولیه را به پیشاتاریخ سرمایه

فت فقط به این دلیل بود که استثمار داری در نظر نگری حیات سرمایهدر دوره

 [34]رنگ جلوه نکند.ی انباشت اولیه کمدارانه از منظر تئوریک مطلقاً زیر سایهسرمایه
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آفرینی مستمر به همین دلیل بود که دیوید هاروی درصدد ارزیابی مجددِ نقش

دارانه برآمد و بر سازوکارهای انباشت اولیه درون جغرافیای تاریخی انباشت سرمایه

مالکیت فقط مدد سلبتکیه کرد. در انباشت به« مالکیتمدد سلبنباشت بها»

( موضوع بحث نیست که بر مالکیت ابزار تولید یا assetsها )مالکیت از داراییسلب

ها محل مالکیتی وسیعی از انواع پرشماری از سلبها داللت دارند. دامنهانواع سرمایه

شوند. این معنا از گرفته میها دربرسازیاع محرومتأکید است چندان که بسیاری از انو

داری برآمده ی پیشاتاریخ سرمایهمندانه از روایت مارکس دربارهبطن پیروی هوش

ها. مارکس هم بر ابزار تولید متمرکز داریاست، اما برای تحلیل حیات انواع سرمایه

ها، مالکیتی سلبقضیههای زندگی برای تأمین لوازم معاش. شده بود و هم بر ضمانت

ها منحصر نیست. وقتی در مالکیت از داراییبرخالف تصور آقای وهابی، مطلقاً به سلب

من تمایز بین درآمد و دارایی را گرچه »نخستین پاسخِ خودم به نقد ایشان نوشتم 

 نگریستم.از همین منظر به موضوع می« دانمجا ناالزم میمعتبر اما این

ی پرشماری از عوامل بوده است به این ایران که محصول مجموعهتورم در اقتصاد 

شده است. نرخ باالی تورم در رو بازتوزیع میمعنا مسبب نوعی جریان انتقالی و ازاین

مالکیت از ی اخیر یکی از عوامل سلببخش اعظمی از تاریخ اقتصادی طی چهار دهه

ی نیروهای کار های نداشتهو سرمایه هامالکیتِ دارایینیروهای کار بوده است، نه سلب

های زندگی برای تأمین لوازم معاش بلکه سلب حق برخورداری از برخی ضمانت

ی حاضر ای که در آغاز نوشتهگانههای سهنیروهای کار. بازگردم به دو حوزه از حوزه

ای به هستی اجتماعیِ بخش وسیعی از جمعیت در حکم محملِ تهاجمی چهار دهه

ی چون محملِ بررسی رابطهشان کردم: یکی بازار کار و محل کار هممعرفی ایرانی

جمعیت آماج تهاجم در نقش نیروهای کار از سویی و کارفرمایان خصوصی و دولتی و 

چون دولتی از دیگر سو، دیگری نیز انواع سپهرهای حیات اجتماعی شهروندی همشبه

های شهروندان از بسیاری از داشتهسازی جمعیت آماج تهاجم در نقش محملِ محروم

تر. من های منزلتیِ فرادستشان در اثر تعدی دولت و طبقات اجتماعی و گروهسابق

مالکیت مدد سلبای از چند سازوکار تصاحب بهچون محصول تحقق آمیزهتورم را، هم

ین ای که بگذارم، یعنی در چارچوب رابطهی اخیر به بررسی میها، در حوزهاز توده

های بگیران در نقش شهروند از سویی و دولت و طبقات اجتماعی و گروهمزدوحقوق
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گویند تر از دیگر سو برقرار بوده است. حق با آقای وهابی است که میمنزلتیِ فرادست

ی تورم در بازار کار و محل کار نیز انعکاس دارد و در مناسبات نیروهای کار و پدیده

ی اخیر عمدتاً نه اما تورم در اقتصاد ایران طی چهار دهه یابد،کارفرماها تجلی می

شده است. های دیگری جاری میمستقیماً از بازار کار و محل کار بلکه از سرچشمه

شان را مجزا در چارچوب ی میان نیروهای کار و کارفرمایانمن نقش تورم در رابطه

 ام.سازی نیروی کار پژوهیدهارزان

در اثر توقف در « لوازم معاش»ی انگاری مؤلفههابی با نادیدهدر این میان، آقای و

رو تکیه بر تعریفی مضیق سطح تحلیل تجریدی و خوانشی ناقص از مارکس و ازاین

ی های من از تعریفی موسع دربارهشان استنتاجدر نوشته« مالکیتسلب»ی درباره

ی اند. چکیدهتلقی کرده« یفکرآشفته»از نیروهای کار در اثر تورم را « مالکیتسلب»

خوانیِ ایشان تمامی از آشفتهمن به« فکریِآشفته»ی حاضر این است که تلقیِ نوشته

جا ی خوانشی که اینگیرد. اکنون وقتِ آن فرا رسیده است که در سایهسرچشمه می

شان را بسنجم. اما من در این تک دعاوی آقای وهابی در نوشتهبه دست دادم عیار تک

بینم، مگر هنگامی که این ای نمیسنجی هیچ فایدهیابی یا غفلتی بصیرتسابقهم

 وگو ادامه یابد.گفت
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ای آقای مالجو به نقد من* با عنوان هیجده صفحه« پاسخ»ام حیران از مانده

گویا  [1].ی مهرداد وهابییا آشفته خوانی؟ پاسخ به نوشته« فکریآشفته»

ی وقفهر و نوشتار با تنزل بیهمه چیز در ایران دچار تورم شده است؛ ازجمله گفتا

بر خود « خوانیآشفته»ارزش کالم. آری حیرانم! نه از آن جهت که مطلب، عنوان 

ام زیرا هیجده آغازد. نه، حیرانمی« زنیکنایه»ی دارد، اما با درس اخالق درباره

ضوعات مورد مناقشه که به اصل موضوع یا موآنصفحه کاغذ سیاه شده است بی

ی خوبی است برای گریز از تأمل شود. گویا طوالنی شدن مطلب، وسیلهپرداخته 

 ی موضوع نقد. بگذارید مروری اجمالی کنیم بر موضوعات مورد مناقشه.درباره

مبنای نقد من بر دیدگاه آقای مالجو پیرامون مفهوم سلبِ مالکیت، اغتشاش دو 

ایشان بود؛ زیرا ایشان ( در دیدگاه Assets‘ )دارایی’( و Income‘ )درآمد’مفهوم 

اند که کاهش درآمد مزد و حقوق بگیران به سبب تورم شکلی از سلبِ مالکیت مدعی

که از دیدگاه من کاهش مزدها به سلب مالکیت ربطی ندارد؛ چرا از آنان است. حال آن

که نفس وجود نظام کار مزدی مبتنی بر سلب مالکیت از کارگران است. کاهش 

ی فقر و فاقه بیشتر کارگران و تنزل و وخامت معیشت آنان را زمینه تردید،مزدها، بی

آورد . اما این امر منجر به سلب مالکیت از کسانی که بنا به تعریف فاقد فراهم می

 شود.مالکیت بر ابزار تولیدند، نمی

کدام تمایز »اند تحت عنوان در واکنش به این نقد، آقای مالجو پاسخی نگاشته

در آن مطلب ایشان  [2].«د وهابیی یادداشت مهرداای دربارهگشاست؟ نکتهراه

پذیرند، اما این تمایز را ناالزم را می‘ دارایی’و ‘ درآمد’اند که تفاوت اظهار داشته

 Nominal‘ )آمد اسمی’دانند، چرا که در بحث ایشان، موضوع از طریق تمایز درمی

income درآمد واقعی’( و( ‘Real incomeتبیین شده است. بنا به گفته ) ی

که مزد واقعی در سطح جامعه شود، حال آندر کارخانه تعیین میایشان، مزد اسمی 

گردد. اولی برای تحلیل نرخ استثمار از دیدگاه مارکسی مفید است، و مشخص می

ی سلبِ مالکیت از مزد بگیران. در پاسخم به آقای مالجو دومی برای درک مسئله

هر دو ادعای ایشان را با ذکر  [3]ابداع یا آشفته فکری اقتصادی؟تحت عنوان 

و شواهد تجربی و تحلیلی رد کردم. حداقل انتظارم این بود که آقای مالجو در دالیل 
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درآمد ’ی تمایزشان پیرامون مرا درباره« خوانیآشفته»ای خود صفحه 18پاسخ 

نشان دهند. اما مشاهده کردم دیگر هیچ اثری از این تمایز در ‘ درآمد واقعی’و ‘ اسمی

اند که تو گویی اصالً ایشان هرگز مدعی نبودهشان باقی نمانده است. توجیه ابداعات

 باشد!« سلب مالکیت از طریق تورم»گشای فهم این تمایز باید راه

ساده بگویم، خوانش آقای وهابی از مارکس »اند: ای عنوان کردهحاال ادعای تازه

ی مارکس را از قلم ناپذیر از اندیشهای جداییغلط نیست اما ناقص است. مؤلفه

 معاش لوازم است؟ افتاده قلم از مارکس یاندیشه در ایمؤلفه چه …اندهانداخت

(means of subsistence چرا لوازم معاش از قلم افتاده است؟ در اثر گرایش .)

خطا به ماندن در سطح تحلیل تجریدی مارکس و اجتناب از حرکت به سوی سطح 

 [4]«!اشتحلیل تاریخی

 که دلیل این به چرا؟. است ‘ناقص’ بلکه ،‘آشفته’ نه  وهابی مهرداد خوانش پس 

وی را.  تاریخیام و نه ارزیابی ی مارکس را در نظر گرفتهاز اندیشه تحلیلی جزء تنها

را نیز وارد بحثِ ‘ لوازم معاش’ی ی تاریخی مارکس مسئلهزعم آقای مالجو، اندیشهبه

تنها جدایی گونه؟ به این صورت که مارکس نهکند. چهسلبِ مالکیت می

ی ی ثابت الزمهلیدکنندگان از وسایل تولید و تبدیل شدن این وسایل را به سرمایهتو

فشارد که دهقانان آزاد و داند، بلکه بر این نکته پای میی مزدبگیر میپیدایش طبقه

داری، برای فروش نیروی کارشان دیگر طبقات اجتماعی فرودستِ ماقبل سرمایه

نیز محروم گردند. برای اثبات این « شاندگیهای زنی ضمانتهمه»بایستی از می

فقط هنگامی به فروشندگان »اند که: مدعی به این عبارت از مارکس استناد کرده

های زندگی را که ضمانتی ی ابزار تولیدشان و همهخودشان تبدیل شدند که همه

بنابراین سخن بر سر  [5]«مقدور کرده بود از کف دادند. سامان کهن فئودالی

ی باز تولید شرایط زندگی روزمره برای دهقانان و ست که پشتوانهنهادهای فئودالی

 دیگر طبقات فرودست جامعه از قرن شانزدهم به بعد بوده است.

ی نظام فئودالی بپردازم، الزم های نهادینه شدهکه به این ضمانتقبل از آن

‘ رآمد واقعید’و ‘ درآمد اسمی’دانم باز یادآور شوم که آقای مالجو دیگر از تمایز می

ی واسطهسلب مالکیت از مزدبگیران به»برای توجیه ابداع مفهومی خود مبنی بر 
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دانند، و تمایز جدیدی را کند. آیا اکنون آن تمایز را ناالزم میاستفاده نمی« تورم

گشا اند که دیگر آن تمایز را راهکنند؟ اگر چنین است تلویحًا پذیرفتهپیشنهاد می

 کنندمی دعوت مرا ایشان اکنون  ین البته قدمی به جلوست. به هر رودانند، و انمی

های زندگی در نظام کهن فئودالی برای ضمانت: کنم توجه دیگری تمایز به که

. بسیار خوب، به این تمایز جدید در پایین خواهم پرداخت، اما طبقاتِ فرودست

 از یا گفت سخن من «انیخوآشفته» از باید  شود کهپیش از آن این سؤال مطرح نمی

 ایشان؟ «گوییآشفته» 

ی در آغاز باید بگویم که آقای مالجو پس از نقل آن عبارتِ مارکس درباره

شان کراراً هایی تفسیر و تأویل، در ادامه«های زندگی سامان کهن فئودالیضمانت»

ناقشه که موضوع مورد مکنند. چرا؟ برای آنرا حذف می« قید سامان کهن فئودالی»

داری ، بلکه نظام سرمایهداریسر گذار از نظام فئودالی به نظام سرمایهما نه بر 

ی گذار از ی اخیر در مرحلهکه ایشان ایران را طی چهار دههایران است؛ مگر آن

 به داری بدانند ؟ اگر چنین است خوب است در این زمینه نیز فئودالیسم به سرمایه

 سلب» پیرامون ایشان نظرنقطه سر بر بحث اینک هرروبه. بخشند صراحت شانبحث

 در رقمی دو تورم که نکته این داللتِ  و است «تورم طریق از مزدبگیران از مالکیت

 تصورم است؟ بوده «فئودالی کهن سامان هایضمانت» از مالکیت سلبِ سببِ ایران

ی مطلب بر مهه آقای مالجو به پوچی چنین ادعایی واقفند؛ زیرا در اداک است این

 در زندگی هایضمانت» به و پوشندمی چشم « های سامان کهن فئودالیضمانت»

شان، گشایند. به عبارت دیگر برخالف ادعایچشم می [6]«داریسرمایه نظام

انند با بتو است، آن هم برای این که  تحلیلیبلکه  تاریخیشان به مارکس نه رجوع

های زندگی ضمانت»ی ، مفهوم تازه«های سامان کهن فئودالیضمانت»الهام از مفهوم 

 کنند.« ابداع»را « داریدر نظام سرمایه

هایی سخن گفته است؟ پاسخ ایشان به این اما آیا مارکس نیز از چنین ضمانت

های گرچه ]مارکس[ پرتو درخشانی بر روند انقباض ضمانت»پرسش چنین است: 

دوران خویش افکنده است اما داری زندگی در فرآیند انباشتِ اولیه تا زمان سرمایه

ی نظری کاخ های زندگی برای تأمین لوازم معاش کارگران در شاکلهضمانت
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های مارکس در نخستین مجلد سرمایه از نقش پررنگی برخوردار شکوهمند تحلیل

اش از طح تحلیل تاریخیس در مارکس…هایی بس گذرانبوده است، مگر لحظه

بیند، ولو بس گذرا و های زندگی را میع تضمینداری اصوالً گرچه این نوسرمایه

شان نگارانه، اما غالبًا عامدانه نادیدههای پژوهش تاریخنابسنده از حیث مالک

 [7]«گیرد.می

ماند چه باقی میهای آقای مالجو را از مارکس که کنار بگذاریم ، آنسراییمدیحه 

کس عامدانه از جانب مار« داریهای زندگی در نظام سرمایهضمانت»این است که 

آقای مالجو شامل بازسازی تاریخی « ابداع»که نادیده گرفته شده است، و حال آن

ست که این ست. مرحبا! پرسیدنیداریها در بطن نظام سرمایههمین ضمانت

ی شان در نتیجهکرده است که حذف« دارایی»ها، مزدبگیران را صاحب کدام ضمانت

ده باشد؟ چه خوب بود اگر آقای مالجو به جای تورم، باعث سلبِ مالکیت از آنان ش

صفحه  14و سپس نگارش ‘ درآمد واقعی’از ‘ درآمد اسمی’نگارش یک مقاله در تمایز 

 کردند:شان، مستقیماً این نکات را روشن میربط به دعوی اصلیی مطالب بیدرباره

ی اخیر در چهار دهه« داریهای زندگی در نظام سرمایهضمانت»یک از ( کدام1

ارزش شدن ریال، الغا گردیده در ایران وجود داشته است که حاال با افزایش تورم و بی

 است؟

( برای مزدبگیران تلقی Asset« )دارایی»ها را نوعی ( چرا باید این ضمانت2

 کرد؟

را از مزد « هادارایی»اصطالح گونه و از طریق کدام سازوکارها، تورم، این به( چه3

 کرده است؟بگیران سلب 

‘ حقوق’( با Assets‘ )دارایی’ی تمایز ( سرانجام اینکه آیا آقای مالجو درباره4

(Rights( و نیز تفاوت مالکیت )Property با )’برخورداری از حق ‘

(Entitlementتأمل کرده ) اند؟ این موضوع خود یکی از مبانی شناخت مفهوم

ست که نیازمند داری بوده ارمایهدر گذار از فئودالیسم به س« های زندگیضمانت»

 ست.ایی جداگانهمقاله
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دهند، ی فوق پاسخ نمیهای چهارگانهیک از پرسشمتأسفانه آقای مالجو به هیچ

ست که مطرح هایینظرحال آنکه الاقل سه پرسش نخست مستقیماً متوجه نقطه

 اند.کرده

ی حقوق خصوصاً در حوزهی نظام فئودالی، های نهادینه شدهباز گردیم به ضمانت

حق سهم بردن از »ها شامل چه چیزهایی بودند؟ برای نمونه مالکیت. این ضمانت

 سرمایهرا درنظر آوریم که مورد استناد مارکس در جلد اول  [8]«عشریه کلیسایی

از فقرا مترادف بدانیم؟ آری، « سلب مالکیت»است؟ آیا باید از بین رفتن آن نهاد را با 

بودند که از این عشریه  دهقانان فقیربلکه  ان مزدبگیرکارگرجا نه زیرا در این

برخوردار بودند و با الغای مالکیت کلیسایی بر بخشی از اراضی، این حق مالکیت نیز 

)یا بیرون راندن دهقانان از زمین و « سازی امالکپاک»ازبین رفت. در مورد 

کارگران  توان سخن گفت؛ چرا که برخالفِشان( نیز به همین ترتیب میمسکن

بخشی از شرایط تولید دهقانان است و از این رو با سلبِ مالکیِت « مسکن»مزدبگیر، 

از مسکن، بخشی از دارایی و شرایط تولیدشان به تاراج رفت. این نوع سلب مالکیت از 

 توان با محرومیت از وسایل معیشت کارگران مزدبگیر مقایسه کرد.دهقانان را نمی

کنم: ودم، اما آقای مالجو عنایت نکردند. پس تکرار میتر توضیح داده بپیش

 مصرِف درآمدنیست؛ دارایی داری در نظام سرمایه« وسایل معیشت»برخورداری از 

‘ ی متغیرسرمایه’است. تبدیل وسایل مصرف یا معیشت را به سرمایه نیز 

(Variable capitalمی ) ی ثابتسرمایه’گویند نه( ‘Constant capital .)

ی متغیر همان ارزش کار زنده )دستمزد( است. به همین دلیل در پاسخ رمایهس

شیر، عدس، مرغ یا خمیر  پیشین خود به آقای مالجو نوشتم که: وقتی کارگران، نان،

ی دهد. به همین منوال هزینهآنان را تشکیل نمی‘ دارایی’خرند این اقالم دندان می

که تاجران، دهد. حال آنآنان را تشکیل نمی‘ دارایی’پرداخت دارو برای معالجه، 

دارند، صاحب واردکنندگان و سازندگان دارو که آن را برای فروش به بازار عرضه می

بگیران این اقالم مصرفی )وسایل ی نخست یعنی مزد و حقوقاند. برای دستهییدارا

ی دوم یعنی صاحبان سرمایه، همان است، و برای دسته مصرفِ درآمدمعیشت( 

از مزدبگیران بر اثر افزایش تورم، بیهوده « سلب مالکیت»ست ! داراییاقالم، 
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دین برابر شده باشد. آنان از که قیمت دارو و سایر مایحتاج چنست؛ ولو آنگویی

اند، اما نه دیروز و نه تر و فقیرتر از پیش شدهوسایل معیشتی محرومند، تهیدست

تواند سبب اند که آن را از دست داده باشند. تورم اما میامروز صاحب دارایی نبوده

سلبِ مالکیت یا افزایش دارایی صاحبان دارایی، اقشار گوناگون بورژوازی و 

و به  سود بدهکارانالمثل تورم عمومًا به ورژوازی و نیز دهقانان آزاد شود. فیبخرده

دهد و آنان ازجمله است؛ چون ارزش دیون بدهکاران را تقلیل می ضرر بستانکاران

شان کاهش ها دریافت کنند، ارزش بدهیدولت که قادرند اعتبارات کالن از بانک

( موضوع Assetsاقشار دارا )صاحب دارایی یا  جا که تأثیر تورم برخواهد یافت. از آن

ی آقای پردازم؛ اما در این مورد نیز اظهاراتِ پراکندهی ما نیست، به آن نمیمشاجره

 اجازه حوصله و وقت اگر که است فاحش های اشتباه و دقتیبی  مالجو سرشار از

 .پرداخت خواهم هاآن به  دیگری جای در دهد،

، یا اثر «های زندگی سامان کهن فئودالیضمانت»ودی ی مارکس به ناباشاره

ویژه قضایی و نظامی فئودالی بر زندگی اقشار فرودست، به -نهادهای سیاسی، حقوقی

دهقانان آزاد، ناظر بر تشریح شرایط انتقال تاریخی دهقانان آزاد به پرولتاریای فاقد 

سلب مالکیت از آنان بود. وسایل تولید است. جدایی دهقانان از وسایل تولید، مبنای 

به اما برای آنکه صاحبان نیروی کار مجبور به فروش نیروی کار شوند، در آغاز تنها 

-)نظامی، پلیسی، حقوقیمافوق اقتصادی اکتفا نشد، بلکه جبر جبر اقتصادی 

های متعددی از قضایی، سیاسی و فرهنگی( نیز به کار گرفته شد. مارکس نمونه

ی ضمنی کند . در باال از مصادرهاقتصادی را خاطرنشان میکاربستِ زور مافوق 

راندن یا پاکسازی کشاورزان از چیز، بیرونعشریه کلیسیائی مالکین روستایی بی

ها باید وضع قوانین (. بر اینClearing of Estatesشان سخن گفتیم )امالک

و  [9]ی روستاییهتود از خانه و زمین ستاندن شانزدهم، متعدد علیه ولگردی در قرن 

 Moral« )اقتصاد اخالقی»پایان دادن به آنچه را که در ادبیات متأخر اقتصادی 

economyبیفزاییم. به این اعتبار، سلِب مالکیت از دهقانان  [10]( نامیده شده است،

بلکه اقتصادی،  صرفاً  روند یک آزاد یا مستقل و پیدایش پرولتاریای معاصر نه 
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عاد پلیسی، سیاسی، به معنای وسیع کلمه مشتمل بر اب نهادی همچنین

 قضایی و فرهنگی بوده است.ـحقوقی

های اشاره به روند« سلبِ مالکیت از مزدبگیران»آیا منظور آقای مالجو از مفهوم 

( مذکور است؟ اگر چنین است، چرا تمایز Institutionalغیر اقتصادی و نهادی )

ر آن تمایز صرفًا گشا دانسته بودند؟ و اگرا راه‘ درآمد واقعی’از ‘ درآمد اسمی’

گونه تأثیر تورم اخیر کنند، چهاند و تمایز دیگری را پیشنهاد میاقتصادی را رها کرده

سلبِ  غیر اقتصادیارزشی ریال انجامیده، در تکوین روندهای در ایران را که به بی

دهند؟ ی اخیر ایران توضیح میداری چهار دههمالکیت از مزد بگیران در نظام سرمایه

های نذر نذورات، صدقه به ایتام و مساکین مثالً اکنون به دلیل تورم، از رونق سفره آیا

)محروم « سلب مالکیت»و فقرا کم شده است و به این اعتبار مزد بگیران در معرض 

اند؟ زعم ایشان( قرار گرفتهبه« داریهای زندگی در نظام سرمایهضمانت»شدن از 

تاریخی شان در بابِ بازسازی توجیه ابداعاتی متأسفانه آقای مالجو درباره

 اند.های معیشتی در اقتصاد سیاسی چهل سال اخیر، کم داد سخن دادهضمانت

 18جاست که آقای مالجو، یکی دو صفحه مانده به پایان نوشتار جالب این

مزد و »الی یک فراز بلند پیرامون اهمیت در نظر گرفتن بهشان، در الایصفحه

حق با آقای وهابی است »نویسند: ناگهان چنین می« عنوان شهروندران بهبگیحقوق

ی تورم در بازار کار و محل کار نیز انعکاس دارد و در مناسباتِ گویند پدیدهکه می

ی اخیر یابد، اما تورم در اقتصاد ایران طی چهار دههنیروهای کار و کارفرما تجلی می

های دیگری جاری شده و محل کار بلکه از سرچشمهعموماً نه مستقیماً از بازار کار 

 [11]«است.

دهد و از کنید، آقای مالجو حتا آنجا که حق را به من میمالحظه می

کند، چرا گوید، از یادآوری متن مباحثه اکیداً پرهیز میام سخن نمی«خوانیآشفته»

از ‘ مزد اسمی’داند من اظهارات مزبور را در نفی تفکیک ایشان در خصوص که می

چه را که ایشان سعی ام. یادآوری این نکته، آنی مارکس آوردهدر اندیشه‘ مزد واقعی’

نماید. آری، آقای شان مکتوم دارند، آشکار میایصفحه 18اند در طول مطلب کرده

گشا دانسته بودند، درز پیشین راه« پاسخ»چه را که در اخیر، آن« ناپاسخ»مالجو در
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شان تلقی کرد. ای بر اظهارات پیشیناخیر را باید ردیه« پاسخنا»اند. از این رو گرفته

مزد ’ی نرخ استثمار مرتبط به ی مارکس دربارهایشان مدعی بودند که نظریه

گیرد. ی کارگر و کارفرما شکل میی کارخانه و در رابطهست که در محدوده‘اسمی

ترین مفاهیم ابتداییفهمی ی کجسره خطاست و نشانهمن نشان دادم که این ادعا یک

دهم، چرا که نه تنها ست. ایشان را به قرائت مجدد آن مقاله رجوع میاقتصاد مارکسی

اند، بلکه حتا تمایز درآمد اسمی و واقعی را که های من نپرداختهاز ردیه یکهیچ به

اند. این نه پاسخ، که دانستند، به محاق فراموشی سپردهی بحثِ خویش میالزمه

اکنون وقت »است. به این نکته خود ایشان نیز در پایان نوشتارشان، معترفند:  ناپاسخ

دست دادم عیار تک تک جا بهی خوانشی که اینآن فرا رسیده است که در سایه

یابی یا ی بصیرتشان بسنجم. اما من در این مسابقهدعاوی آقای وهابی را در نوشته

 [12]«هنگامی که این گفتگو ادامه یابد.بینم، مگر ای نمیسنجی هیچ فایدهغفلت

شما در  من پیرامون دعوی اصلی« عیار تک تک دعاوی»آخر بدون پرداختن به 

توان از دیالوگ و گفتگو سخن گونه میگشایی درآمد اسمی و واقعی، چهباب راه

گویی به دست اند مونولوگ یا تکگفت؟ واقعیت این است آقای مالجو ترجیح داده

ی ما ندارد. نش خود که ربطی به موضوع یا موضوعات مورد مناقشهی خوادهند درباره

« خوانیآشفته»اند ، باید از یک از دعاوی من نپرداختهآیا با اعتراف به اینکه به هیچ

 من گالیه کرد یا از طفره رفتن و مغلطه کاری ایشان؟

 2018سپتامبر  30

 هانوشتپی
 است 13یس اقتصاد دانشگاه پار * مهرداد وهابی استاد

ی مهرداد پاسخ به نوشته« خوانی آشفته»یا « آشفته فکری» محمد، مالجو،  [1]

 .1397/ مهر ماه 2018سپتامبر  26، نقد اقتصاد سیاسی ، سایت «وهابی

ی یادداشت مهرداد ای دربارهگشاست؟ نکتهکدام تمایز راه»، محمد، مالجو  [2]

 .1397شهریور  11/ 2018سپتامبر  2، نقد اقتصاد سیاسیسایت  ،«وهابی

، نقد اقتصاد سیاسی سایت ،«فکری اقتصادی؟ ابداع یا آشفته» ،مهرداد، وهابی  [3]

 .1397شهریور  26/ 2018سپتامبر  17
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 .7، همان جا، ص «آشفته خوانی»یا « آشفته فکری» مالجو،محمد،  [4]

، انتشارات پروگرس، ص سرمایه نخست جلد از را مارکس عبارت این مالجو آقای  [5]

ین ترجمه و دیگر قطعات مورد استناد ایشان مورد اند. نقل کلمه به کلمه انقل کرده 678

موسوم به  سرمایه تأیید من نیست. نقل قول مزبور را که از بخش هشتم جلد نخست

(، فصل بیست و ششم اخذ شده Part 8: primitive accumulation« )انباشت بدوی»

تنها هنگامی به اما از سوی دیگر این تازه آزادشدگان »توان این طور ترجمه کرد: است، می

شان های معیشتیی وسایل تولیدشان، و تمامی ضمانتفروشندگان خود مبدل شدند که کلیه

رجوع کنید « شد، به تاراج رفته بود.ی نظم و ترتیبات کهن فئودالی تأمین میکه به واسطه

 به:
Marx, Karl (1867/1986), Capital, Volume 1, Moscow: Progress 

Publishers, proofed for publication on site in 2015, p. 508 
ی ایشان به عمل نیاوردم تا سبب اغتشاش با وجود این، در متن مقاله، تغییری در ترجمه

 نگردد.

 .13 -15حمد، همان جا ، صص م مالجو،  [6]

 از( مارکس نام) کروشه درون یکلمه. 13 -14 صص جا، همان محمد، ، مالجو  [7]

 .است شده افزوده من جانب

 .512 ص ،27 فصل پیشین، مارکس، ارلک به کنید رجوع  [8]

در این متن مارکس از عشریه دهقانان فقیر بر امالک کلیسیائی سخن می گوید که قانوناً 

نحو غیرمستقیم با سلب امالک کلیسیائی به عنوان حق مالکیت ایشان ضمانت شده بود و به

 از این دهقانان فقیر نیز سلب شد.

 .انباشت بدوی ،ششم بخش جا، همان مارکس، به کنید رجوع  [9]

 :زیر ارزش با اثر به کنید رجوع خصوص این در  [10]

Randell Adrian and Charles worth Andrew (eds.) (2000 ,) Moral 

Economy and popular protest, crowds, conflict and Authority ,

Hampshire: Macmillan press Ltd. 

 .16 ص جا همان محمد، مالجو،  [11]

 .17 ص جا، همان  [12]

https://pecritique.com/2018/10/02/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%84%d8%b7%d9%87%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/#_ednref4
https://pecritique.com/2018/10/02/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%84%d8%b7%d9%87%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/#_ednref5
https://pecritique.com/2018/10/02/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%84%d8%b7%d9%87%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/#_ednref6
https://pecritique.com/2018/10/02/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%84%d8%b7%d9%87%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/#_ednref7
https://pecritique.com/2018/10/02/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%84%d8%b7%d9%87%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/#_ednref8
https://pecritique.com/2018/10/02/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%84%d8%b7%d9%87%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/#_ednref9
https://pecritique.com/2018/10/02/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%84%d8%b7%d9%87%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/#_ednref10
https://pecritique.com/2018/10/02/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%84%d8%b7%d9%87%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/#_ednref11
https://pecritique.com/2018/10/02/%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ba%d9%84%d8%b7%d9%87%d8%9f-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/#_ednref12


 

 

 

 

 
 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 کار یروهایاز ن تیمالکسلب

 رانیدر اثر تورم در ا

 
 محمد مالجو

 یمهرداد وهاب یپاسخ به نوشته



 

 
 

 رانیکار در اثر تورم در ا یروهایاز ن تیمالکسلب 465

هایی جای تکرار مستمرِ کنایهای فنی بود اما تلویحی: بهدرسِ اخالق نبود. توصیه

ه بهتر که مثالً ها چو نظایر این« فهمیکج»و « گوییآشفته»و « فکریآشفته»چون 

بندیِ استدالل یک بار در ابتدا به یارِی عنوان نوشته و یک بار نیز در انتها برای جمع

ها ی نوشتهها همواره زائدهگویم کنایههایی از این قبیل اکتفا شود. نمیبه کنایه

زَن با استمداد از کنایه کنند. کنایهها نیز بر معناهایی داللت میهستند. کنایه

خواهد معنایی را انتقال دهد. ایرادی ندارد. اما وقتی معنا انتقال یافت، تالش برای می

ام بر یافته اختالل بیافریند. پس توصیهبسا در معنای انتقالاش چهلحظهبهتکرار لحظه

ها را تلویحًا توصیه ازحدِ کنایهبنیادی اخالقی تکیه نداشت. اجتناب از تکرار بیش

هامان را به سکته آهنگ استداللی مکررشان احتماالً ضربهکردم چون استفاد

مان به مجرای کردن نیروی قلمیای فنی بود در خدمت هدایتاندازد. توصیهمی

تر بینانهتر و واقعمان باشند در تقریر دقیقحالپیش کمکازمباحثی که بیش

زا متن حیاتی بحرانی کنونی برای من و امثال من که در مان. اهمیت مباحثهمسائل

بندی سیر نزولی کنیم در ارتقای احتمالیِ سطحِ صورتدشواری سر میدر ایران به

های فکرانه برای اثبات تواناییمان است نه در اجرای مانوری روشنحیات اجتماعی

آمیز کنونی چندان محلی از اعراب کم در بزنگاهِ مخاطرهمان که دستفکری شخصی

ی گوش قرار دادم. فقط ام را آویزهی فنینگاه بود که خودم نیز توصیهندارد. با همین 

خوانی آقای دکتر مهرداد وهابی تأکید گذاشتم و ام بر آشفتهیک بار در عنوان نوشته

ام. چه خوب که این توصیه را آقای وهابی نیز تا حدی بندی پایانیبار نیز در جمعیک

« طفره و مغلطه»قط یک بار در عنوان مطلب بر به دیده گرفتند. در مطلب اخیرشان ف

شان. منظورشان را بندی استداللتأکید شده است و یک بار نیز در انتها برای جمع

 ام.ام و طفره رفتهدقیق رساندند: مغلطه کرده

ام تا نشان دهم کنم. استداللی به دست دادهام؟ گمان نمیآیا مغلطه کرده

به « مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمسلب»ی زمینهنظرمان در ی اختالفسرچشمه

بندی دو خوانش گردد. با صورتبرمی« مالکیتسلب»مان از تفاوت در تعاریف

گوناگون از مارکس کوشیدم نشان دهم آقای وهابی با توقف در سطح تحلیل تجریدی 

دارند اما  تأکید« مالکیتسلب»بر تعریفی مضیق از  سرمایهمارکس در نخستین مجلد 
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من با عروج به سطح تحلیل تاریخیِ مارکس در همان مجلد بر تعریفی موسع از 

جاکه تحلیل تاریخی مارکس را بر تحلیل ورزم. ازآناصرار می« مالکیتسلب»

کنم که رقم مغلطه شمارم، تصور نمیپرورانم ارجح میاش برای بحثی که میتجریدی

ی حاضر مشخصاً همین بحث را ن قسمت نوشتهبر دفتر دانش کشیده باشم. در اولی

بسا های فراوانی که چهقولبار عمدتاً با احتراز از استنادها و نقلکنم، اما اینمرور می

 حجاب غفلت خوانندگان ناشکیبا از اصل بحث شده باشند.

گشاییِ تمایز بین ام بر راهکنم. در نخستین نوشتهام؟ گمان نمیآیا طفره رفته

اسمی و درآمد واقعی اصرار ورزیده بودم و هم در اوایل و هم در اواخر دومین درآمد 

ای به ام از تهاجمی چهاردههبندیی صورتی نحوهام نیز همین تمایز را شالودهنوشته

هستی اجتماعی بخش وسیعی از جمعیت ایرانی قرار دادم، اما تلویحاً و بدون تکرار 

ی اصلی استدالل آقای وهابی را ام که فقط هستهنویهی ثاام در نوشتهاستدالل اولیه

وضوح رَوی به«طفره»شان بر گرفت. از واکنش آقای وهابی و تأکیدبه پرسش می

آمدهایش ی کاربرد تمایز میان درآمد اسمی و درآمد واقعی و پیدریافتم که درباره

تلویح بایست نه بهام و میام از مسئله چندان واضح ننوشتهبندیی صورتبرای نحوه

 کوشم جبران کنم.ی حاضر مینوشتم. در دومین قسمتِ نوشتهتصریح میکه به

های جستن از اتهامهدف از دو قسمتی که در پی خواهد آمد ابتدا فقط تبری

تر را دنبال کنم. قصد داشتم با خواستم هدفی مهمروی نبود. میگری و طفرهمغلطه

دهم در ی حاضر از محل نزاع میاین دو قسمتِ نوشته تکیه بر نوع تحریری که در

هم « مالکیتسلب»سومین قسمت استدالل کنم چرا تکیه بر تعریفی مضیق از 

داری خواهد بود، هم باعث تبیین نارسی از مسبب درک ناقصی از تاریخ تکوین سرمایه

ی نوعی دهندهداری، و هم متناسباً شکلهای سرمایهعملکرد کنونی انواع نظام

خواستم استدالل کنم که دارانه. بر این مبنا میاستراتژی نازا برای مبارزات ضدسرمایه

گونه برای درک گذشته و هامان چهدر تحلیل« مالکیتسلب»اتکا بر تعریفی موسع از 

ی چنین استداللی در گشاتر خواهد بود. زمینهتبیین اکنون و ساختن آینده راه

« ایِپاسخ هجده صفحه»ی آقای وهابی از ه است. اما گالیهی حاضر مهیا شدنوشته

ی حاضر عجالتًا ی سومین قسمت نوشتهگیرم و هم از ارائهام را به گوش میقبلی
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ام ی کنونینوشته« ایِهجده صفحه»پوشم و هم بابت درازنای بیش از چشم می

 طلبم.پوزش می

*** 

کار در اثر تورم را نوعی من کاهش قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای 

مالکیت از نیروهای کار دانسته بودم. آقای وهابی معتقدند کاهش قدرت خرید سلب

جا مالکیت ندارد. معتقدند من اینحقوق و مزدهای نیروهای کار هیچ ربطی به سلب

ام. من گفتم وقتی از کاهش قدرت دچار اغتشاش مفهومی بین درآمد و دارایی شده

مالکیت از نیروهای کار سخن چون سلببگیران همزدهای مزدوحقوقخرید حقوق و م

ام ی قبلیهای نیروهای کار اشاره ندارم. از جمله در نوشتهگویم به سلبِ داراییمی

ی نرخ باالی تورم در بخش اعظمی از تاریخ اقتصادی طی چهار دهه»تأکید کردم که 

مالکیتِ بوده است، ]البته[ نه سلب مالکیت از نیروهای کاراخیر یکی از عوامل سلب

من چند نوبت تأکید کردم که تمایز «. ی نیروهای کارهای نداشتهها و سرمایهدارایی

ای به کنم اما در بحثِ خودم هیچ اشارهفهمم و تأیید میبین درآمد و دارایی را می

ام، آقای وهابی تر بر این نکته تأکید کردهها ندارم. تاکنون هر چه من مصرانهدارایی

کند چه تورم از نیروهای کار سلب میاند. گفتم آناش گرفتهتر نشنیدهنیز قاطعانه

 دانم.مالکیت میشدگی را سلبقدرت خرید حقوق و مزدهاشان است. این نوع سلب

تر کند. اولین پرسش: تواند جریان استدالل را روانی پاسخ به دو پرسش میارائه

فهمم و در کاهش قدرت خرید حقوق و درآمد و دارایی را می اگر من تمایز میان

ای ندارم، آیا از کاهش درآمدهای نیروهای ها هیچ اشارهمزدها در اثر تورم به دارایی

ام به کاهش گویم؟ پاسخِ من به این پرسش البته مثبت است. بله، اشارهکار سخن می

نیروهای کار بلکه درآمدهای  درآمدهای نیروهای کار است، اما نه درآمدهای اسمی

شان. هم چیستی تمایز میان درآمد اسمی و درآمد واقعی و هم چرایی واقعی

ی ام، به دومین قسمت نوشتهتر پیش کشیدهاش را، فراتر از بحثی که پیشگشاییراه

گردم، اما با قدری وقفه و در جای دهم. پس دوباره به این بحث برمیحاضر احاله می

ین پرسش: اگر من سلبِ قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار در اثر خود. دوم

تواند سلبِ چیزی غیر از مالکیت میدانم، آیا سلبمالکیت میتورم را نوعی سلب
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ها باشد؟ پاسخِ من به این پرسش نیز مثبت است، اکیداً مثبت. بله، ها و سرمایهدارایی

ها باشد. در تحکیم چنین ی غیر از دارایی چیزهایتواند شامل سلبمالکیت میسلب

ام به مارکس استناد کردم، به تحلیلِ تاریخیِ مارکس از ی قبلیادعایی در نوشته

ی حاضر فقط در پِی همین بحث داری. در این قسمت از نوشتهپیشاتاریخ سرمایه

یی تر بر این ادعا بیندازم که مارکس سلبِ چیزهاکوشم پرتوی قویهستم، یعنی می

نامید، به همان ترتیب که سلب می« مالکیتسلب»نبودند « دارایی»را نیز که 

دانست. اگر سلبِ قدرتِ خریدِ حقوق و می« مالکیتسلب»ها و ابزار تولید را دارایی

شان نیست کماکان مزدهای نیروهای کار در اثر تورم را که البته سلبِ دارایی

ام که سلِب چیزهایی غیر از کس پیروی کردهدانم درواقع از مارمی« مالکیتسلب»

دانست. از مارکس پیروی می« مالکیتسلب»ها ها را نیز مثل سلبِ داراییدارایی

کرد بلکه چون فوایدی بر روشِ تحلیلیِ مارکس چنین می« مارکس»ام نه چون کرده

داری و ثانیًا تر از تاریخ تکوین سرمایهدانم: تسهیل نیل به اوالً درکی جامعمترتب می

داری و ثالثًا طراحیِ نوعی های سرمایهتبیینی فراگیرتر از عملکرد کنونی انواع نظام

 دارانه.استراتژی کارآمدتر برای مبارزات ضدسرمایه

انباشتِ »گاه که ذیل مبحثِ ی استدالل. گفتم مارکس آنبازگردم به ادامه

ها و ابزار چیزهایی غیر از دارایی نوشت سلبِها میمالکیتاز سلب« اصطالح اولیهبه

ام مشخصاً به هفت مصداقی ی قبلیدانست. در نوشتهمالکیت میتولید را نیز سلب

داری ی پیشاتاریخ سرمایهاش دربارهاشاره کردم که مارکس در سطح تحلیل تاریخی

ی روستاییان شدهدهد: یکم، حق مالکیت قانونًا تضمینموضوع بحث قرار می

سازی امالک؛ سوم، حق تأمین های کلیسا؛ دوم، پاکتر بر بخشی از عشریهستدتهی

پا به داران خردهالوار و هیزم و زغال و غیره از اراضی مشاع؛ چهارم، راندن مزرعه

های گوسفندها به ی تبدیل بخشی از چراگاهچون الزمهتر همهای نامرغوبزمین

دستان؛ ششم، نقش ون حمایت از تهیی قانشکارگاه گوزن؛ پنجم، کاهش مساعده

ها همه مصادیق سلب های سنگین. اینعظیم قرض دولتی؛ و هفتم، مالیات

ها اصالً دارایی و ابزار تولید نیستند و در برخی اند که در برخی نمونهچیزهایی

های دیگر نیز صرفاً و ضرورتًا دارایی و ابزار تولید نیستند. از این هفت مصداق دو نمونه

ی اخیرشان قرار گرفته که، به مصداق اجماالً موضوع بحث آقای وهابی در نوشته
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شان در یک مورد مطلقًا خطا و در موردی دیگر نسبتاً ناقص است. به گمان من، بحث

مالکیت را مشمول چیزهایی غیر از دارایی پنج مصداق دیگری که مارکس سلب

شان قرار ن دو مصداق نیز که آماج اشارهاند اما در همیای نکردهدانست هیچ اشارهمی

مالکیتِ موضوعِ بحثِ مارکس فقط و فقط اند سلبخطا گمان کردهگرفته است به

 ها و ابزار تولید بوده است.سلب دارایی

ی شدهحق مالکیت قانونًا تضمین»ها. از نخستین مصداق بیاغازم، یعنی عشریه

بر دارایی یا ابزار تولیدِ « های کلیساهتر بر بخشی از عشریدستروستاییانِ تهی

با الغای »نویسند کند. وقتی آقای وهابی میتر داللت نمیدستروستاییان تهی

، بین حق «مالکیت کلیسایی بر بخشی از اراضی، این حق مالکیت نیز از بین رفت

شد و حق مالکیت روستاییان مالکیت کلیسا بر اراضی که دارایی محسوب می

کنند. خطا خلط میهای کلیسا که دارایی نبود بهتر بر بخشی از عشریهدستتهی

دستان. در متن مذاکرات ها دارایی نبود، نه برای کشیشان و نه برای تهیعشریه

گاه یابیم، آنهمین معنا را می 1837مجلس عوامِ بریتانیا و ایرلند در پنجم دسامبر 

شود. یاد می [1]«ن[ لوازم معاش روحانیانیگانه ]منبع تأمی»چون ها همکه از عشریه

ها در نواحی گوناگون اروپا و از جمله انگلستان رغم تاریخ پرفرازونشیبی که عشریهبه

 عهد عتیقها همواره ثابت بود. در کتاب الویان در اصل حاکم بر عشریه [2]داشتند،

های درختان یوهیکِ سرزمین که از محصوالت زمین یا مهر ده»خوانیم: چنین می

 هر از دهمیک خُرد، یا کالن احشام یکِده هر در. …برداشت شود، به یهوه تعلق دارد

 در قرار، این از ها،عشریه. «باشد یهوه برای از مقدس بگذرد، دستچوب زیر از چهآن

به  [3]«هوه در کوه سینا از برای اسرائیلیان به موسی بدادی که هاییفرمان» یزمره

ها نوعی مالیات بود که بر رفت و از یهودیت به مسیحیت راه یافت. عشریهمی شمار

اُمهات شریعت یعنی »شد. کلیسا نیز طبق طبق تعالیم دینی به کلیسا پرداخته می

های دریافتی را به بخشی از عشریه [4]«دادگری و مهربانی و راستی

شانزدهم امالک کلیسای ی پرداخت. وقتی در سدههای اجتماع میتریندستتهی

پیرایی به تاراج رفت و حق مالکیت کلیسای کاتولیک بر کاتولیک در پی نهضت دین

زمان حق مالکیت قرار گرفت، هم« مالکیتسلب»شده مشمول اراضی مصادره

https://pecritique.com/2018/10/07/%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/#_edn1
https://pecritique.com/2018/10/07/%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/#_edn2
https://pecritique.com/2018/10/07/%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/#_edn3
https://pecritique.com/2018/10/07/%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/#_edn4
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ی کلیسای کاتولیک های نهادِ فروپاشیدهترین روستاییان بر بخشی از عشریهدستتهی

مالکیت اراضی از کلیسای جا شاهِد هم سلباد رفت. ایندر آن منطقه نیز بر ب

ترین روستاییان. دستها از تهیمالکیت بخشی از عشریهکاتولیک هستیم و هم سلب

ایم و در دومی با سلبِ نادارایی، اما مارکس هر دو را در اولی با سلب دارایی مواجه

که حق مالکیت روستاییان تمامی خطاست داند. تفسیر آقای وهابی بهمالکیت میسلب

انگارند. دارایی های کلیسای کاتولیک را دارایی میتر بر بخشی از عشریهدستتهی

هایی که تریندستنبود، نوعی ضمانت زندگی بود برای تأمین لوازم معاش تهی

ی بازار کار آزاد سرنوشت نیروهای کارِ جداافتاده از ابزار تولیدشان را یافتند و روانه

 .شدند

گویند. جا آقای وهابی نه غلط اما نادقیق سخن میدر این«. سازی امالکپاک»اما 

مالکیتِ رو با سلبِبخشی از شرایط تولید دهقانان است و ازاین ʻمسکنʼ»نویسند: می

قول مستقیم از نقل«. از مسکن، بخشی از دارایی و شرایط تولیدشان به تاراج رفت

سرانجام، واپسین فرآیند عظیمِ »کند: نیازمان مییمارکس مشخصاً از هر تفسیری ب

، ʻسازی امالکپاکʼاصطالح مالکیت اراضی از جمعیت کشاورزان عبارت بود از بهسلب

 نیست دیگری مستقل دهقان هیچ دیگر وقتی.[ …ها از اراضی ]یعنی راندن انسان

های علهشود، چندان که فها آغاز میکلبه ʻسازیپاکʼکه از شرش خالص شد، 

حتا فضای الزم برای کردند وکار میکشاورزی اکنون دیگر روی زمینی که کشت

ی های گسترده پیش از مرحلهمالکیتسلب [5]«.یابندمسکن خویش را نیز نمی

ها سازیسازی امالک اصوالً زمین را از دهقانان مستقل ستانده بود. در پاکپاک

گذارد. اگرچه صحبت از قشری یمارکس مشخصاً بر سلب حق اسکان دست م

شان سخت ای زمانی در میان هست که بین کارشان و خانهاجتماعی در دوره

دارایی و »جا مشخصاً بر سلبِ چیزی غیر از تنیدگی وجود داشت اما مارکس ایندرهم

نیز اشاره دارد، سلب حق اسکان. تلقی آقای وهابی از حق اسکان « شرایط تولید

ناصر شرایط تولید نه غلط اما ناقص است زیرا حق اسکان را فقط چون یکی از عهم

 انگارند اما نه توأمان بخشی از لوازم معاش نیز.جزئی از شرایط تولید می
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نویسم و ام میام آوردهی قبلیجا دیگر نه از پنج مصداق دیگری که در نوشتهاین

ی دهد. در همهاره قرار میجا آماج اشجا و آننه از سایر مصادیقی که مارکس در این

ها و ابزار تولید بلکه گوید اما نه سلبِ داراییمالکیت میها مارکس از سلباین نمونه

این چیزها را مارکس، «. مالکیتسلب»ی مفهوم چیزهایی دیگر در سایه سلب

بندی های زندگی برای تأمین لوازم معاش صورتسرجمع، زیر چترِ مفهوم ضمانت

های زندگی در ام شرح دادم، اگر این ضمانتی قبلیطور که در نوشتهانکند. هممی

شد گرچه از ابزار تولیدشان جدا شده ها سلب نمیداری از تودهپیشاتاریخ سرمایه

شدند نیروی هایی اصوالً ناگزیر نمییمن برخورداری از چنین ضمانتبودند اما به

شان ضه کنند تا منبع تأمین لوازم معاشازای دستمزد به بازار کار عرکارشان را به

های زندگی هایی که درجات گوناگونی از تضعیف یا امحای ضمانتمالکیتباشد. سلب

ی داری را در دستورکار قرار دادند بخش مهمی از پروژهدر پیشاتاریخ سرمایه

 سازی نیروی کار بودند.کاالیی

ا تکیه بر سطح تحلیل داری است که مارکس بی پیشاتاریخ سرمایهدرباره

گوید و های زندگی برای تأمین لوازم معاش میاش از ضمانتتاریخی

هایی را امحا یا تضعیف گذارد که چنین ضمانتهایی را به بحث میمالکیتسلب

 رسد در بخش اعظمی از نخستین مجلدداری میحال، وقتی به سرمایهکردند. بااین
ی نظری هایی نیز دارد اما در شاکلهن ضمانتگرچه اشاراتی گذرا به چنی سرمایه

ام ی قبلیکند. چرا؟ در نوشتهداری واردشان نمیی سرمایهتحلیل خویش درباره

جا در سطح تحلیل تجریدی خیمه زده است. در تفصیل شرح دادم: چون اینبه

بخشی از تجریدی که مارکس در بخش وسیعی از »ام تأکید کردم که ی قبلینوشته

 گرایشی محصول و است واقعی تجرید البته آوردمی عمل به سرمایهتین مجلد نخس

 به را اجتماعی حیات سپهرهای از بسیاری که داریسرمایه نظام خود در مندقدرت

شان کرده تفاع ساقطان حیز از دربست یا که چندان است کشانده خود یسیطره زیر

نظام سرمایه است که نهادهای  اثرشان. اما مارکس برای شناخت جوهریا بس کم

آمیز ی نبوغهای زندگی برای تأمین لوازم معاش را به قوهی ضمانتدهندهارائه

کشد فاقد صورت های قانونیِ منفعلی به تصویر میاش عمدتاً در نقش فُرمتجریدی
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ترین ی مدنی، این اصلینهادی. بنابراین، دولت و خانواده و محله و نهادهای جامعه

های زندگی، جملگی، در بخش وسیعی از نخستین دهای ضامنِ ضمانتنها

جاست همین«. گیرندعمدتاً مشمول درجات گوناگونی از تجرید قرار می سرمایه مجلد

آیا آقای مالجو »پرسند: های آقای وهابی پاسخ دهم. میکه باید به یکی از پرسش

 مالکیت تفاوت نیز و ( Rights) ‘حقوق’ با ( Assets‘ )دارایی’ی تمایز درباره

(Property ) حق از برخورداری’ با‘ (Entitlement ) وفوربه بله، «اند؟کرده تأمل .

 اشتاریخی تحلیل سطح در مارکس از پیروی به حال،درعین. فهمممی را تمایزهاشان

 اصوالً  تجریدی تحلیل سطح از اجتناب با نیز من داری،سرمایه پیشاتاریخ یدرباره

 هرچند نامم،می «مالکیتسلب» را تایخی هایداریسرمایه در شانکدام هر سلب

 خاص آمدهاییپی کدام هر که ایممواجه هامالکیتسلب از گوناگونی انواع  جا باینا

 به تجریدی تحلیل سطح از باید نیز گوناگون آمدهایپی این شناخت برای. دارند خود

 .کنیم صعود تاریخی تحلیل سطح

کنم آقای وهابی نه تمایز بین دو سطح تحلیلِ تجریدی و تاریخی در نمی گمان

ی تحلیل تاریخی مارکس را به دیده گرفته باشند و نه تشبثی را که من به شیوه

های تاریخی. داریکنم به قصد تحلیل سرمایهداری میمارکس از پیشاتاریخ سرمایه

ها در بازسازی تاریخی همین ضمانت آقای مالجو شامل ʻابداعʼ»نویسند: طعنه میبه

های گوییم. ضمانتابتدا مشخص کنیم از چه سخن می«. است داریبطن نظام سرمایه

های تاریخی چه کارکردهایی دارند؟ یکی از کارکردهاشان داریزندگی در سرمایه

ی مجراهایی غیر از حقوق و مزدها برای دسترسی مشخصاً عبارت است از تعبیه

کار به لوازم معاش. بسیار خب، آیا آقای وهابی غیر از حقوق و مزدها هیچ نیروهای 

شناسند که منبع تأمین بخشی از های تاریخی نمیداریمجرای دیگری را در سرمایه

لوازم معاش نیروهای کار باشد؟ نهادهایی نظیر دولت و خانواده و محله و نیز نهادهای 

اند و بخشی از چنین دارییده در نظام سرمایهی مدنی گرچه عمیقاً تنگوناگون جامعه

روند اما آیا هیچ نقشی در تأمین لوازم معاش نیروهای کار ندارند؟ نظامی به شمار می

آفرینی چنین نهادهایی در تأمین لوازم معاش نیروهای کار در آیا نقش

وهابی  ذهنِ من است؟ آیا آقای« ابداع»های تاریخی به قول آقای وهابی داریسرمایه

شود؟ معتقدند لوازم معاش نیروهای کار فقط از طریق حقوق و مزدهاشان تأمین می
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داری ناب هستند؟ آیا های تاریخی عیناً مثل سرمایهداریآیا معتقدند انواع سرمایه

های تاریخی فقط و فقط قانون داریاندیشند یگانه قانونِ جاری و ساری در سرمایهمی

چون های تاریخی، همدارید نهادهای غیربازاری در سرمایهارزش است؟ آیا معتقدن

ها، هیچ نقشی در بازتولید اجتماعی نیروی کار ندارند؟ بخشی الینفک از همین نظام

های آقای وهابی دارم گمان در حد شناختِ البته محدودی که از برخی پژوهش

حال مشخصاً در دو ها مثبت باشد. بااینیک از این پرسششان به هیچکنم پاسخنمی

ها گاه تصریحاً و گاه تلویحاً پاسخ مثبت ی این پرسشی اخیرشان انگار به همهنوشته

مُهر اند. رویکرد یک بام و دو هوای آقای وهابی برای من البته معمایی سربهداده

ای ی خودشان است. به هر انگیزه که باشد، در مباحثهنیست. اما معمازدایی بر عهده

نظر اند. اختالفتمامی در سطح تحلیل تجریدی متوقف ماندهجریان است بهکه در 

گیرد. اصلی ما از همین توقف آقای وهابی در سطح تحلیل تجریدی سرچشمه می

های تاریخی صرفًا با اتکا بر سطح تحلیل تجریدی. داریخطاست تحلیل سرمایه

ه سطح تحلیل تاریخی و پیشنهاد من به ایشان عبارت است از کوشیدن برای عروج ب

های نهادهای اجتماعی و سیاسی برای تأمین بخشی از لوازم معاش آفرینیدیدن نقش

هایی که در سطح تحلیل آفرینیهای تاریخی، نقشدارینیروهای کار در سرمایه

شوند. اگر آقای وهابی به سطح ضابطه، نادیده گرفته میعمد، اما نه بیتجریدی به

درستی عود کنند درخواهند یافت که نه فقط چنان که خودشان بهتحلیل تاریخی ص

بلکه « مالکیت از کارگران استنفس وجود نظام کار مزدی مبتنی بر سلب»گویند می

مالکیت از کارگران است. نیروهای استمرار نظام کار مزدی نیز مبتنی بر استمرار سلب

دادن دارند و کماکان دستای ازهای تاریخی کماکان چیزهایی برداریکار در سرمایه

ای شوندهی هماره دگرگونگیرند، با آمیزههای گسترده قرار میمالکیتمشمول سلب

ها نیز مالکیتاز انواع اجبارهای فرااقتصادی در متن اجبار اقتصادی. یکی از انواع سلب

 گونه؟آفرینی تورم است. چهمالکیت از نیروهای کار در اثر نقشسلب

ای باالی تورم عماًل باعث سلبِ قدرت خرید حقوق و مزدهای نیروهای کار هنرخ

شود. حقوق و مزدهای نیروهای کار با قدرت خرید حقوق و مزدهاشان فرق دارد. می

اولی عبارت است از مزدهای اسمی و دومی اما مزدهای واقعی. مزدهای واقعی 
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شان ی در نخستین نوشتهمشخصاً میزان قدرت خرید مزدهای اسمی است. آقای وهاب

ی مارکس تفکیک ارزش اسمی مزد از ارزش واقعی در اندیشه»گویند که خطا میبه

گرفت، تا حتا اگر هم مارکس چنین تفکیکی را چندان ئر نظر نمی«. معناستآن بی

شد، هیچ ی نوزدهم مربوط میاش مشخصاً به انگلستان سدهجایی که مباحث تاریخی

ی نوزدهم حدودًا صفر ه، متوسط نرخ تورم در انگلستان سدهجای تعجب نبود، چ

گذاشت. در حال، مارکس بین ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت میدرصد بود. بااین

نویسد صراحتاً می سرمایهدر نخستین مجلد « های ملی در مزدهاتفاوت»فصل 

اما « ته در پولیافارزِ نیروی کارِ تجلیمزدهای اسمی ]عبارت است از ارزشِ[ هم»

به زبانی  [6]«.گیردمزدهای واقعی یعنی لوازم معاشی که در اختیار کارگر قرار می»

توانند با اند از میزان لوازم معاشی که کارگران میتر، مزدهای واقعی عبارتساده

شان از بازار کاالها و خدمات مصرفی بخرند. اگر تعبیر مارکس در مزدهای اسمی

مزد در دست کارگر دیگر مزد نیست بلکه نوعی منبع »به کار ببریم، را  گروندریسه

کارگران مزدهای اسمی را  [7]«.دار مزد استمالِی مصرف است. فقط در دست سرمایه

« منبع مالیِ مصرفِ»روند، در اثر تورم، گیرند اما وقتی با بازار میاز دست کارفرما می

شود کارگران با مزدهای . تورم باعث میبینندتری را در دستان خودشان میکوچک

تری از لوازم معاش را از بازار کاالها و ناگزیر و ناخواسته میزان کمبه شاناسمی

شود. به رو تورم مسبب سلبِ بخشی از لوازم معاشِ کارگران میخدمات بخرند. ازاین

اریخ پیروی از مارکس که سلب انواعی از لوازم معاِش نیروهای کار در پیشات

دانست، من نیز سلب بخشی از لوازم مالکیت از نیروهای کار میداری را سلبسرمایه

مالکیت از نیروهای داری ایران را سلبمعاشِ نیروهای کار در اثر تورم در نظام سرمایه

ها یا ابزار تولید کارگران بلکه کنم: نه سلب داراییآورم. تکرار میکار به حساب می

 شان.سلب لوازم معاش

*** 

مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم به ی این نوع تقریری که من از سلبدرباره

جا تمایز میان اند: یکم، چرا اینام آقای وهابی سه پرسش را پیش کشیدهدست داده

مالکیت سلب»بندی انگارم؟ دوم، چرا در صورتگشا میمزد اسمی و مزد واقعی را راه

در ایران مشخصاً کاهش مزد واقعی نیروهای کار در اثر « ثر تورماز نیروهای کار در ا
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کنم؟ سوم، چرا کاهش مزد واقعی تورم را در چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی

دانم؟ های زندگی مینیروهای کار در اثر تورم را محصولِ تضعیفِ نوعی از ضمانت

کوشم اند اما میتنیدهدرهم اند عمیقاًهایی که آقای وهابی در برابر من نهادهپرسش

 شان را جداجدا فراهم بیاورم.پاسخ

جا تمایز میان مزد اسمی و مزد واقعی کنم: چرا ایناز نخستین پرسش شروع می

انگارم؟ به وام از مارکس گفتم مزد واقعی یعنی میزان لوازم معاشی که با گشا میرا راه

گیرد. تورم، که بازتاب افزایش قیمت یاستفاده از مزد اسمی در اختیار کارگر قرار م

توانند کند که مزدهای اسمی میلوازم معاش است، بر میزان لوازم معاشی اصابت می

به میانجی بازار کاالها و خدمات مصرفی در اختیار نیروهای کار قرار دهند. بنابراین، 

ای اسمی. تورم گذارد نه ضرورتاً و بالفاصله بر مزدهتورم بر مزدهای واقعی تأثیر می

گذارد. مزدهای در سال جاری ضرورتاً بر مزدهای اسمی در سال جاری تأثیر نمی

شوند و مزدهای واقعی در فرایند تأثیرپذیری از دو حوزه: اسمی در بازار کار تعیین می

بازار کار در یک سو و بازار لوازم معاش در سوی دیگر. منظورم از بازار لوازم معاش 

ی گذشته عمدتًا الها و خدمات مصرفی است. تورم در ایران چهار دهههمان بازار کا

معلول عللی ساختاری بوده است که آثارشان ابتدا به صورت افزایش بهای لوازم معاش 

ی مجموع نیروهای رو مزدهای واقعیِ سرانهاینیافته و ازدر بازار لوازم معاش تجلی می

های زمانی بعدتر بر حسب نوع سپس در دورهداده و کارِ شاغل و بیکار را کاهش می

توازن قوا گاه برای حدی ناکافی از افزایش در مزدهای اسمی ضرورت یا انگیزه پدید 

ی گذشته ابتدا با افزایش تر، تورم در ایران چهار دههآورده است. به زبانی سادهمی

شاغل و بیکار  ی مجموع نیروهای کارِبهای لوازم معاش مشخصاً مزدهای واقعیِ سرانه

داده و سپس همیشه در سال بعد برای حدی ناکافی از افزایش در را کاهش می

کرده است. افزایشِ البته ناکافی در سازی میمزدهای اسمی نیروهای کارِ شاغل زمینه

مزدهای اسمی فقط ضرورتی سیاسی و اجتماعی بوده است پس از تکرار و استمرار 

گفته اما مستقیماً معلول تورم بوده قعی به معنای پیشبروز تورم. کاهش مزدهای وا

مالکیت از نیروهای کار در سلب»بندی مفهوم است. به همین دلیل است که در صورت
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ام و هم مشخصاً بر هم تمایز میان مزد اسمی و مزد واقعی را پیش کشیده« اثر تورم

 ام.مزدهای واقعی متمرکز شده

ی آقای وهابی را نیز توان عیار وجهی دیگر از نوشتهی این بحث اکنون میدر آینه

های من به دو پرسش دیگر مان را به سوی پاسخسنجید، نوعی عیارسنجی که بحث

از »نویسند: شان میآقای وهابی هدایت خواهد کرد. آقای وهابی در نخستین مطلب

 برابر کار نیروی ارزش[ …. ]است بهای نیروی کار[ …دیدگاه مارکس، دستمزد ]

بازتولید همان نیروی  جهت ضروری مایحتاج الزم هایهزینه یمجموعه ارزش با است

 سبد یواسطهبه شدهپرداخت کار نیروی ارزش یمثابهبه دستمزد.[ …کار کارگر ]

 بازتولید را وی کارِ نیروی تا رسدمی کارگر مصرف به که ضروری مصرفی کاالهای

 ارزش و سو یک از کار نیروی قیمت یا بها وهابی آقای جااین. «شودمی سنجیده کند،

اند. بین ارزش همانیِ مستمر دانستهی ایندیگر سو را واجد نوعی رابطه از کار نیروی

شده و قیمت نیروی کار کاال و قیمت کاال، از جمله بین ارزش نیروی کار کاالیی

که آقای وهابی نه خطا اما طور شده، تفاوت وجود دارد. ارزش نیروی کار، همانکاالیی

های الزمِ مایحتاجِ ضروری ی هزینهبرابر است با ارزش مجموعه»نویسند، ناقص می

لوازم »به وام از مارکس بر این باید بیفزاییم «. جهت بازتولید همان نیروی کار کارگر

اش ]را[ تا این نسل از صاحبان کاالیی ضروری برای جانشینان کارگر یعنی فرزندان

 از این  [8]«.اص ]یعنی نیروی کار[ قادر باشد به حضورش در بازار استمرار بخشدخ

 ثبات به مشروط البته کارگر اسمی مزد یا) کار نیروی قیمت اما. کار نیروی ارزش

 تعیین کار نیروی تقاضای و عرضه اساس بر کار بازار در( کار شدت و کار ساعات

 نطقِ  در مارکس از وام به. نیست کار نیروی ارزش همان معادلِ ضرورتاً و شودمی

تر از عرضه باشد مزدها اگر تقاضا بیش»، 1865سال  در «سود و قیمت ارزش،»

 عرضه[ …یابند ]تر از تقاضا باشد مزدها کاهش مییایند و اگر عرضه بیشافزایش می

 از ترایینپ یا باالتر کاال فالن بازاریِ قیمت چرا که دهندمی توضیح شما به تقاضا و

[ …هم متعادل باشند ] با تقاضا و عرضه که ایلحظه در [ …رود ]آن می ارزش

 یدرباره قضیه همین[ …شود ]آن منطبق می ارزش واقعیفالن کاال با  قیمت بازاریِ

مارکس همین تحلیل  [9].«است صادق نیز دیگر کاالهای یهمه هایقیمت و مزدها

ی ی نیروی کار بلکه دربارهکند، نه فقط دربارهضه میعر گروندریسهتر در را روشن

https://pecritique.com/2018/10/07/%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/#_edn8
https://pecritique.com/2018/10/07/%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/#_edn9
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 واقعی امر با که اسمی امر چونهم[ …قیمت با ارزش فرق دارد ]»ی کاالها: همه

 هم با هرگز و اندمتفاوت هم با همواره[ قیمت و ارزش] دو این[ …] کندمی فرق

 یا همیشه کاال فالن متقی. شوندمی برابر استثنائاً و تصادفاً فقط یا شوندنمی برابر

د ارزش کاال نیز فقط در همین باال و پایین خو و است آن ارزش از ترپایین یا ترباال

های کاالها را های کاال دارای هستی است. عرضه و تقاضا همواره قیمترفتن قیمت

اشت نباید گذ [10]«.کنند و هرگز با هم برابر نیستند یا فقط تصادفًا برابرندتعیین می

مالکیت از نیروهای کار سلب»بندیِ تنیدگی چندین مفهوم متمایز عمالً صورتدرهم

ام به مفاهیمی چهارگانه است: را به کالفی سردرگم تبدیل کند. اشاره« در اثر تورم

مزد اسمی، مزد واقعی، قیمت نیروی کار، ارزش نیروی کار. مزد اسمی، با فرض 

نه یا هفتگی یا ماهانه یا غیره، همان قیمت نیروی بودن مقدار و شدت کار روزاثابت

جمعِ ارزِ حاصلشود. ارزش نیروی کار نیز همکار است که در بازار کار تعیین می

های لوازم معاشی است که برای بازتولید اجتماعی نیروی کار ضرورت دارد. مزد قیمت

واند از بازار کاالها و تارز میزان لوازم معاشی است که کارگر عمالً میواقعی اما هم

توانند از بازار بخرند ضرورتًا خدمات بخرد. آیا میزان لوازم معاشی که کارگران عمالً می

برابر است با میزان لوازم معاشی که برای بازتولید اجتماعی نیروی کارشان ضرورت 

خ اکیداً دارد؟ به بیان دیگر، آیا مزد واقعی ضرورتًا برابر است با ارزش نیروی کار؟ پاس

منفی است. یکی از علل گرایش به بحران بازتولید اجتماعی نیروی کار در 

های تاریخی عبارت از این معضل است که مزد واقعی ضرورتاً برابر با داریسرمایه

ارزش نیروی کار نیست. شکاف بین مزد واقعی و ارزش نیروی کار در عجزی انعکاس 

ای خرید لوازم معاش در حدی که بازتولید گیر کارگران است بریابد که دامنمی

داری ناب فقط از استثمار و اجتماعی نیروی کارشان تحقق یابد. این شکاف در سرمایه

گیرد که در سطح تحلیل تجریدی عیار قانون ارزش سرچشمه میالزامات تحقق تمام

ز های تاریخی اما این شکاف هم اداریبندی شده است. در سرمایهقوت صورتبه

اش بندیگیرد و هم از انواع اجبارهای فرااقتصادی که صورتاستثمار سرچشمه می

مستلزم عبور از سطح تحلیل تجریدی و عروج به سطح تحلیل تاریخی است. یکی از 

های تاریخی مشخصاً داریهای زندگی در سرمایهترین کارکردهای ضمانتاصلی

https://pecritique.com/2018/10/07/%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/#_edn10


 

 

 محمد مالجو 478

واقعی و ارزش نیروی کار برای عبارت است از پرکردن همین شکاف بین دستمزد 

عیاِر بحران بازتولید اجتماعی نیروی کار. همین نوع انداختن تحقق تمامتعویقبه

شود. مان میبندی از مسئله است که به دو پرسش بعدی آقای وهابی رهنمونصورت

بندی شان استدالل خواهم کرد که چرا در صورتدر پاسخ به دومین پرسش

در ایران مشخصاً کاهش مزد واقعی « یروهای کار در اثر تورممالکیت از نسلب»

کنم و در پاسخ به نیروهای کار در اثر تورم را در چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی

های زندگی در شان نیز نشان خواهم داد تضعیف نوع خاصی از ضمانتسومین پرسش

مزمنی را رقم زده است که  های باالی تورمگونه نرخی گذشته چهایرانِ چهار دهه

ی مجموعِ نیروهای کارِ شاغل و بیکار و گیر مزدهای واقعِی سرانهکاهش چشم

ها یا ابزار کنم: نه سلب داراییشان را در پی داشته است. تکرار میمالکیتسلب

 شان.شان بلکه سلب لوازم معاشتولید

زد واقعی نیروهای رسم به دومین پرسش آقای وهابی: چرا کاهش مبنابراین می

کنم؟ تورم مزمن در ایران کار در اثر تورم را در چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی

ی اخیر عمدتًا از قلمروهایی خارج از بازار کار در ایران شکل گرفته طی چهار دهه

وجه برآمده از افزایش حقوق و هیچاست. به عبارت دیگر، علل اصلی تورم در ایران به

های های باالی تورم البته افزایشیروهای کار نبوده است. در پیِ بروز نرخمزدهای ن

گیری مارپیچ تورم ناکافی در مزدهای اسمی نیز سهم بسیار ناچیزی در شکل

وجه بخشی از علل اصلی تورم در ایران هیچاند اما افزایش ارقام اسمی مزدها بهداشته

باالی تورم در ایران اوالً باعث افزایش های ی گذشته نبوده است. نرخطی چهار دهه

های لوازم معاشِ ضروری برای جمعِ قیمتاند زیرا حاصلنیروی کار شده« ارزش»

اند، ثانیاً باعث کاهش مزدهای واقعِی بازتولید اجتماعی نیروی کار را افزایش داده

عاشی که اند زیرا از میزان لوازم می مجموع نیروهای کار شاغل و بیکار شدهسرانه

اند، و اند از بازار کاالها و خدمات بخرند کاستهتوانستهمجموع نیروهای کار عمالً می

ی مسلط در یک سو های سیاسی و اجتماعی طبقهای از مالحظهثالثاً با میانجی آمیزه

های سیاسی و اجتماعی نیروهای کار در دیگر سو برای افزایشِ البته ناکافِی و مبارزه

های گاه اند هرچند همواره با وقفهسازی کردهمی در بازار کار زمینههای اسمزد

گفته در اثر بروز های سه متغیر پیشوسوی حرکتتر. سمتطوالنی و گاه طوالنی
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ی کنم: افزایش ارزش نیروی کار، کاهش مزدهای واقعِی سرانهتورم را دوباره تکرار می

ی مزدهای اسمی. البته ناکافی و باوقفهمجموع نیروهای کار شاغل و بیکار، افزایشِ 

ی زندگی بخش وسیعی از نیروهای توان در واقعیت روزمرهانعکاس این سه روند را می

های ضروری موازات افزایش شدید هزینه های اخیر بازیافت: بهکار در ایران دهه

شاغل و زندگی برای بازتولید اجتماعی نیروی کار، از توانایی مجموعِ نیروهای کار 

شدت کاسته شده است، یعنی بیکار در تأمین لوازم معاش در بازار کاالها و خدمات به

ترین نمودهای بحران اختالل در بازتولید اجتماعی نیروی کار در ایران یکی از اصلی

ای، در این میان، یکی از عوامل بروز چنین بحرانی بوده امروز. تورمِ مزمن چنددهه

های تورم به وقوع ای در اثر نرخهای گستردهچه بازتوزیعحال، گراست. بااین

شان در قدرها در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمایانپیوسته است، اما نه آنمی

دست کارفرمایان، بلکه عمدتاً در متن بازار کار از طریق استثمار نیروهای کار به

های بقات اجتماعی و گروهمناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و ط

های منزلتی ی طبقات اجتماعی و گروهتری که به مجموعهمنزلتی فرادست

تر در سپهرهای گوناگون حیات اجتماعِی شهروندی همواره تعدی فرودست

داده های باالی تورم رخ میای که در اثر نرخهای گستردهاند. درواقع، بازتوزیعکردهمی

تن تصاحب کار اضافی و ارزش اضافی به وقوع پیوسته است و قدرها در ماست نه آن

نه چندان در بستر تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی. کارفرمایان البته از جهاتی از 

ی قدرتی شان و در رابطهقدرها در نقش کارفرماییاند، اما نه آنشدهتورم منتفع می

هایی اند بلکه در سایر نقشکردهمیکه با نیروهای کار در بازار کار و محل کار برقرار 

های های منقول و غیرمنقول و بدهکاران بانکی و تکنوکراتنظیر صاحبان دارایی

ی اجتماعی مسلط. توجه داشته باشیم که فقط از اثر تورم دولتی و غیره در طبقه

 اثر در کار نیروهای از مالکیتسلب» من روازاین گویم نه چیز دیگری. سخن می

اِعمال استثمار  بستر که شانکارفرمایان با کار نیروهای مناسبات متن در نه را «تورم

است بلکه در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات 

بندی تر که بستر اِعمال تعدی است صورتهای منزلتی فرادستاجتماعی و گروه

گویم نه هیچ ی اخیر سخن میهار دههام. فراموش نکنیم مشخصًا از ایران طی چکرده
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ی موضوع های دیگر در زمینهها و مکانمکان و زمان دیگری. شناخت من از زمان

 دهی داشته باشم.ای هوای تعمیمبحث در حدی نیست که ذره

توان عیار دو نمونه از تفسیرهای آقای وهابی از ی این بحث اکنون میدر آینه

مان را به سوی پاسخ من به یارسنجی که نهایتاً بحثی مرا سنجید، نوعی عنوشته

ی اول. آقای وهابی در سومین پرسش آقای وهابی هدایت خواهد کرد. ابتدا نمونه

دانم بر ابداعات آقای مالجو در خصوص الزم می»گویند: شان مینخستین نوشته

ʼدرآمد اسمیʻ ل درستی چنین نقسپس از قول من به«. نیز مرور مختصری کنم

ر متن بازار کار د مزدها و حقوق اسمی ارزش کاهش درهرحال، افزایش یا »کنند: می

 من مزدها، و حقوق کاهش ارزش اسمی  نوع این تبیین برای. …پیوندد به وقوع می

 پایانِ در. «دانممی گشاراه را استثمار نرخ مفهوم از استفاده و مارکسی اقتصاد بر تکیه

در «. است ʻابداعاتʼ از سرشار پاراگراف این»: گویندمی نیز شانبحث از بند این

ی در نوشته« فکریآشفته»بلکه با « ابداع»تالشی نافرجام برای ایضاح این که نه با 

های گوناگون در عموم اقتصاددانان با گرایش»دهند: ایم چنین ادامه میمن مواجه

 و مزد کاهش به گرایش ،دوم جهانی جنگ از پس که، اندمتفق فاکت ی اینمشاهده

ساختار بازار کار خصلت کامالً رقابتی  که چرا است، آمده پایین شدتبه اسمی حقوق

امیل زوال را به خاطر آوریم:  ژرمینالخود را از دست داد. برای نمونه کافی است رُمان 

که این آنمزد اسمی کارگران معادن ظرف امروز تا فردا به نصف تقلیل یافت. حال

ی پس از جنگ دوم جهانی سخت تضعیف شد. اقتصاد متعارف از آن ده در دورهپدی

«. کندیاد می ʻشدن دستمزدهای اسمی در گرایش به سوی کاهشصلبʼبه عنوان 

گاه پژوهش ی روند مزدهای اسمی در بیرون از ایران هیچمن شخصاً از جمله درباره

ی یخ اقتصادی سایر کشورها در دورههایم در تارام اما خواندهتجربی به عمل نیاورده

گویند. ی ایشان است. آقای وهابی درست میی آقای وهابی مؤید گفتهآماج اشاره

ها گذاریم از برخی جهتی اقتصاد ایران گام میکم به پهنهحال وقتی دستبااین

شدن دستمزدهای اسمی در گرایش به سوی صلب»ی احتماالً باید قدری در فرضیه

نه در « چسبندگیِ رو به پایینِ دستمزدهای اسمی»یا، به عبارت دیگر، « کاهش

ی روندهای ی روندهای درازمدت مزدهای اسمی بلکه مشخصاً در زمینهزمینه

گویم احتماالً، زیرا متأسفانه فقدان هایی به عمل آوریم. میوتعدیلشان جرحمدتکوتاه
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ی موضوع آزمایی قضیهرای راستیی تجربی بهای آماری به ما امکان مطالعهداده

دهد. بنابراین، موضوع بحث خودم را فقط در سطح نظری مطرح ام را نمیاشاره

تر توضیح بیش«. اقتصاد متعارف»کنم نه در سطح تجربی، البته نه با اتکا بر می

نویسد: می سرمایهدر نخستین مجلد « مزدهای زمانی»دهم. مارکس در فصل می

اش گیرد مقدار مزد اسمیاش میکارگر بابت کار روزانه یا هفتگیمبلغ پولی که »

 یا هفتگی یا روزانه مزدهای مبلغ کل بین باید زمانی مزدهای بررسی در[ …است ]

 که شودمی معلوم هنگامی کار میانگین قیمت[ …] بگذاریم تمیز کار قیمت و غیره

 کنیم تقسیم کاری روز ساعاتِ نمیانگی تعداد بر را کار نیروی میانگین یروزانه ارزش

ی واحد برای قیمت آید سنجهرار به دست میق این از که کار ساعت یک قیمت[ …]

بسا گیریم که دستمزدهای روزانه و هفتگی و غیره چهرو نتیجه میکار است. ازاین

 هفتگی یا روزانه مزدهای برعکس،[ …ثابت باشند اما قیمت کار همواره کاهش یابد ]

جای گر، بها[ …] یابد کاهش حتا یا بماند ثابت کار قیمت اما یابند افزایش ابسچه

رو بسط میزان کار، میزان شدت کار افزایش یابد نیز همین نتیجه معتبر است. ازاین

یافتن ماندن یا کاهشبسا با ثابتافزایش دستمزدهای اسمی روزانه یا هفتگی چه

جا در تشخیص میزان مزدهای اسمی فقط به ینمارکس ا [11]«.قیمت کار توأم باشد

نگرد بلکه نقش میزان ساعات کار و شدت کار را نیز در همان شان نمیمبلغ پولی

شود ی زمانِی روزانه یا هفتگی که مزد اسمی روزانه یا هفتگی پرداخت میدوره

زدِ بیند. همین تحلیل مارکس را برای اقتصاد ایران پیش بکشم. اگر حداقل دستممی

های پس از انقالب، به رسمیِ اسمی را مبنا قرار دهیم، مزدهای اسمی در سراسر سال

که ثابت ماندند،  1369و سال  1365و نیز سال  1363تا  1360های غیر از سال

تر مثل و گاه خیلی کم 1358تر مثل سال اند، گاه قدری بیشهمواره افزایش یافته

گوییم. یم از مزدهای اسمی ماهانه سخن میجا مشخصاً دار. اما این1366سال 

توان با چه ساعات کاری ماهانه و نیز شدت کاری را ثابت فرض کنیم، میچنان

ای که گفتههای پیشمدت )غیر از سالقاطعیت از افزایش مزدهای اسمی در کوتاه

حال، با شاهد عدم تغییر حداقل دستمزد رسمی بودیم( و درازمدت سخن گفت. بااین

جمعی نیروهای کار در سراسر زنی فردی و دستهوجه به کاهش شدید توان چانهت

https://pecritique.com/2018/10/07/%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85/#_edn11


 

 

 محمد مالجو 482

راه نیست که تعداد ساله، این فرضیه احتماالً چندان بیهای پس از جنگ هشتسال

رو اند و ازاینچنین شدت کار همواره رو به افزایش بودهساعات کار ماهانه و هم

های به حساب بیاوریم در برخی دوره گفته راچه دو متغیر پیشمحتمل است چنان

بتوان از کاهش حداقل دستمزدهای اسمیِ  1369مدت و خصوصاً در سال کوتاه

رسمی سخن گفت. نظر به این که فاقد آمارهای شدت کار و ساعات کار در مقیاس 

ی آزمون ام از لحاظ تجربی به بوتهای را که پیش کشیدهتوان فرضیهملی هستیم، نمی

ما در مقام یک فرضیه قابلیت طرح دارد، البته مشروط به این که خودمان را گذاشت ا

جا از قلمرو استثمار نیروهای حال، اینمحصور نکنیم. درهر« علم اقتصاد متعارف»در 

گفتم، از جمله با افزایش ساعات کاری و تشدید دست کارفرمایان سخن میکار به

های پس از جنگ را ستثمار در ایرانِ سالشدت کار که به احتمال بسیار زیاد نرخ ا

هایی که از نیروهای کار به عمل آمده مالکیتشدت افزیش داده است. تورم و سلببه

 اند.ای نداشتهاست در این قلمروِ استثمار چندان جلوه

 آقای نگاه از»: نویسندمی. من ینوشته از وهابی آقای تفسیر از نمونه دومین اما 

تعیین  منفرد دارسرمایه با ارتباط در و کارخانه سطح در مزد سمیا ارزش مالجو،

کنند، بس کنم. چرا؟ صبر کنید! قولی را نیز از من نقل میتکذیب می«. شودمی

بگیران ی درآمد اسمی مزدوحقوقمنزلهارزش اسمی حقوق و مزدها به»دارانه: امانت

 تعیین ن در بازار کار و محل کارشابگیران با کارفرمایانمناسبات مزدوحقوق در متن

برخالف ادعای آقای مالجو، در »رسد: فرامی من به نقدشان نوبت سپس. «شودمی

 با منفرد داری رفتار سرمایهتعریف مارکس از نرخ استثمار، مبنای محاسبه، نحوه

. «است کارگر یطبقه با دارسرمایه یطبقه مناسبات بلکه نیست، اشکارخانه کارگران

خط باالتر در همان  چند توانستندمی را موافقت این. دارم موافقت کامالً  شاننتیجه اب

کاهش یا افزایش ارزش اسمیِ »شان بوده است بیابند: ی من که منبع ارجاعنوشته

ی کار، دهد: میزان تقاضا و عرضههای بازار کار رخ میحقوق و مزدها بسته به ویژگی

کنندگان در بازار کار از قدرت انحصاری، دگان و عرضهی برخورداری تقاضاکنندرجه

قوانین حاکم بر تعیین حقوق و مزدها از جمله قانون کار و قانون استخدام کشوری، 

آفرینی سایر نهادهای غیربازاریِ های دولت در بازار کار، نوع نقشسایر انواع مداخله

ها از یک متن اصوالً کل گزینیجملهها تکخیلی وقت«. غیردولتی در بازار کار، و غیره
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شود گزین میجملهساز احساسی در تککند و سببمتن را از حیز انتفاع ساقط می

گویا »ی کالم من بازتاب یافته است: ی اخیر آقای وهابی دربارهکه در سرآغاز نوشته

ی وقفهچیز در ایران دچار تورم شده است؛ از جمله گفتار و نوشتار با تنزل بیهمه

خواهم با وصفی که دوباره درصدد گالیه از آقای وهابی نیستم، فقط می«. ارزش کالم

ی تعیین مزدهای اسمی نیروهای کار به دست دادم تأکید کنم تورم در ایران از نحوه

خیزد و دست کارفرمایان است برمینه از بازار کار که محمل استثمار نیروهای کار به

گذارد. تورم از افی در محل کار چندان تأثیر مینه بر مسیر تصاحب ارزش اض

ی مجموع آید و از جمله با کاهش مزدهای واقعِی سرانهقلمروهای دیگری می

نیروهای کار شاغل و بیکار و سلب لوازم معاش نیروهای کار به تعدی دولت و طبقات 

انجامد، یتر بر نیروهای کار در نقش شهروندان مهای منزلتی فرادستاجتماعی و گروه

شان شدگیرنگهای زندگی که کمهم در اثر تضعیف نوع خاصی از ضمانتآن

 ساز تورم است.زمینه

رسم به سومین پرسش آقای وهابی: چرا کاهش مزد واقعی می جااز همین

دانم؟ های زندگی مینیروهای کار در اثر تورم را محصولِ تضعیفِ نوعی از ضمانت

های باالی تورم در ابتدا باید تصویری از چرایی بروز نرخبرای پاسخ به این پرسش 

ترین عامل کاهش مزدهای واقعیِ های پس از انقالب به دست دهم که اصلیسال

ای جامع جا نظریهاند. بنا نیست اینی مجموع نیروهای کار شاغل و بیکار بودهسرانه

کند: زا کفایت میامل تورمترین عوی تورم در ایران عرضه کنم، اشاره به اصلیدرباره

آفرینی نهادهای مالی در بازار پولِی غیرمتشکل که با اتکا بر قدرت سیاسی بدون نقش

گریزیِ اند، قانونکردهنظارت بانک مرکزی همواره حجم باالیی از نقدینگی را خلق می

های مقررشان در خلق نهادهای مالی در بازار پولیِ متشکل که بیش از ظرفیت

اند، فساد ساختاری در نهادِ متولی بازار پول یعنی بانک مرکزی نگی نقش داشتهنقدی

سازی عملکرد نهادهای بازارهای پولیِ متشکل و تر عزم جزمی برای متعارفکه کم

ی بانکی در تخصیص اعتبارات که عمدتًا غیرمتشکل داشته است، عملکرد شبکه

است، ضعف بانک مرکزی در طراحی و نامنتهی به تقویت عرضه در اقتصاد کالن بوده 

های تولید در بخش حقیقی های پولی که در توازن با ظرفیتاجرای نوعی سیاست
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 که دولت ناکارای و نامتوازن ریزیبودجه نظام  اقتصاد باشد، رژیم پولیِ ناکارآمد،

 است، بوده مرکزی بانک و بانکی یشبکه دوش بر سنگینی بار همواره اشمالی تأمین

 و دولت ایدئولوژیک هایسازوبرگ تحکیم به معطوف هایهزینه گیرچشم بریمسه

ی سازی برای تقویت جانب عرضهبدون ظرفیت که حکومتی سرکوب نظام تقویت

های افزوده است، ناکاراییشدت میاقتصاد کالن همواره بر تقاضای اقتصاد کالن به

های معطوف به تولید در شی هزینهی تکنوکراسی دولتی که از اثربخسازمانی در بدنه

ستانی که نه کاسته است، استقرار نوعی الگوی نارکارای مالیاتی دولتی میبدنه

ی اقتصاد کالن آورده است و نه به تقویت عرضهخوداتکایی مالی دولت را پدید می

ی مبادله شده است، دیپلماسی ناکارآمد خارجی که هم شرایط و هم رابطهمنجر می

کرده است. ی صادرات و واردات را به زیان اقتصاد ملی هر چه نامساعدتر میمینهدر ز

این سیاهه ادامه دارد. اما بَرشُماری همین تعداد از عوامل نیز مقصود مرا برآورده 

آفرینی این مجموعه از عواملِ ی گذشته با نقشسازد. اقتصاد ایران طی چهار دههمی

برای بروز تورم تبدیل شده است. اجازه دهید حضور  خیزیتنیده به خاک حاصلدرهم

هایی از نظام زا را از جمله معلول غیاب حداقلی پرشمار از عواملِ تورماین مجموعه

توان نوعی ی گذشته محسوب کنیم. نظام تدبیر را میتدبیر در ایرانِ چهار دهه

تین بخشِ نوشته های تاریخی به حساب آورد. در نخسداریضمانت زندگی در سرمایه

های تاریخی اشاره داریهای زندگی در سرمایهحاضر به یکی از کارکردهای ضمانت

ی مجراهایی غیر از حقوق و مزدها برای دسترسی نیروهای کار به لوازم کردم: تعبیه

های تاریخی اما داریی نوعی ضمانت زندگی در سرمایهمنزلهمعاش. نظام تدبیر به

پذیرسازیِ استمرار روند رساند: امکانی ظهور میگر را به منصهکارکردی از نوع دی

های نیروهای کار اواًل با اتکا بر حقوق و هایی از لوازم معاشِ خانوادهتأمین حداقل

آفرینی مزدهای نیروهای کار و ثانیًا با تکیه بر سایر منابع مالی و غیرمالی که از نقش

های نیروهای کار لوازم معاش خانواده نهادهای غیربازاری در تأمین بخشی از

کند و داری ظهور میگیرند. تردیدی نیست که تورم نه صرفاً در سرمایهسرچشمه می

نه صرفاً مختص ایران بوده است. دچار توهم استثناگراییِ اقتصاد ایران نیستم. اما 

ادها ی اخیر است نه سایر اقتصام مشخصاً اقتصاد ایران طی چهار دههموضوع سخن

هایی از نظام تدبیر، های دیگر. در حیات اجتماعی ما غیاب حداقلها و مکاندر زمان
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انجامیده و همواره از مزدهای های باالی تورم میچون نوعی ضمانت زندگی، به نرخهم

ی لوازم معاش از کاسته و تهیهی مجموع نیروهای کارِ شاغل و بیکار میواقعیِ سرانه

کرده و به این معنا دمات را برای نیروهای کار هر چه دشوارتر میبازار کاالها و خ

های دیگری به تصاحب دیگرانی در ربوده و به شکلشان میلوازم معاش را از چنگ

آورده است. تر درمیهای منزلتی فرادستی دولت و طبقات اجتماعی و گروهمجموعه

گیرم، اما اگر نظام نادیده نمی دهی به تورم رانقش ساختارهای اقتصاد ایران در شکل

توانست با حدی از مهار تورم تدبیر سالمی در همین ساختارهای ناسالم برقرار بود، می

اش را تحقق بخشد. در غیاب نظام فزاینده عماًل کارکردِ معطوف به ضمانتِ زندگی

اخیر ی ای از چهار دههاش در بخش گستردههای زندگیی ضمانتتدبیر و فقدان ارائه

« مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمسلب»ای مواجه بودیم که من در قالب با پدیده

های نیروهای کار بلکه سلب کنم: نه سلب داراییام. تکرار میاش کردهبندیصورت

 شان.لوازم معاش
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ها بیفکند،* اما قادر ی ساتری بر نادانستهافزودن بر طول نوشتار شاید بتواند پرده

 ارتردانیم، نیست. برعکس، آن را آشکدانیم که نمیبه کتمان آن چه را که نمی

و « گر تاریخیتحلیل»عنوان سازد. این را با تأمل در اظهارات آقای مالجو، هم بهمی

نگاری بیآغازیم، چرا که به زعم نشان خواهم داد. از تاریخ« پردازنظریه»عنوان هم به

اختالف نظر اصلی ما از همین توقف آقای وهابی در سطح تحلیل تجریدی »ایشان: 

نهاد من به ایشان عبارت است از کوشیدن برای عروج به گیرد. پیشسرچشمه می

 [1]«.سطح تحلیل تاریخی

 تفاوت درآمد از دارایی (۱

جوهر استدالل آقای مالجو در پاسخ اخیرشان به من این است که ایشان برخالف 

جا که چون من در را قبول دارند، اما از آن« دارایی»و  «درآمد»ادعای من تمایز بین 

اند، مفهوم سلبِ اند و به سطح تحلیل تاریخی عروج کردهی باقی نماندهسطح تجرید

محدود ندانسته، از سلب مالکیت در معنای « هادارایی»مالکیت را به سلبِ مالکیت از 

شود. نیز می معیشتگویند که ناظر بر سلبِ مالکیت از وسایل وسیع کلمه سخن می

یا مالکیت مزدبگیران « دارایی»ی نوعی داراما مگر وسایل معیشت در نظام سرمایه

ی تورم سخن گفت؟ به عبارت دیگر شود که بتوان از سلب آن در نتیجهمحسوب می

یاد کرد؟ این تناقض « سلبِ مالکیت»توان از مالکیت )دارایی( میدر غیابِ گونه چه

قرار حل آقای مالجو از این گونه باید توجیه کرد؟ راهمفهومی یا مهمل ادبی را چه

قول از جلد نخستِ ی فکری مارکس! ایشان با آوردن چند نقلاست: توسل به آتوریته

که بررسی چگونگی روند انتقال دهقانان « انباشت بدوی سرمایه»پیرامون  سرمایه

کند ادعای خود را به اثبات برساند. به زعم مستقل به مزدبگیران است، تالش می

داری در قرن ی گذار از فئودالیسم به سرمایهایشان، مارکس نیز در بررسی دوره

ی سلبِ مالکیت از سلب مالکیت را که دربرگیرنده وسیعشانزدهم، استفاده از مفهوم 

وسایل تولید و معاش دهقانان بود، مجاز دانسته است. بر همین منوال، چرا نباید تنزل 

نامید؟ « لبِ مالکیتس»داری را نیزقدرتِ خرید کارگران در اثر تورم در نظام سرمایه

، بلکه از «هادارایی»توان از سلبِ مالکیت تنها میجا نیز به پیروی از مارکس نهدر این

چه آقای مالجو سلبِ مالکیت وسایل معاش سخن به میان آورد. به عبارت دیگر آن
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. اما قرینه ستسازی تاریخیقرینهنامند، همانا می« عروج به سطح تحلیل تاریخی»

 .ستنه تحلیل تاریخی، بدترین نوع تحلیل نظریاریخی و سازی ت

درآغاز باید »ام به آقای مالجو خاطرنشان ساختم: ی پیشیناین نکته را در مقاله

های زندگی ضمانت»ی بگویم که آقای مالجو پس ازنقل آن عبارتِ مارکس درباره

قید سامان کهن »اً شان، کرارهایی تعبیر و تأویلو در ادامه« سامان کهن فئودالی

گذار از نظام  که موضوع مورد مناقشه ما نهکنند. چرا؟ برای آنرا حذف می« فئودالی

که ایشان داری ایران است؛ مگر آن، بلکه نظام سرمایهداریفئودالی به نظام سرمایه

داری بدانند؟ به ی گذار از فئودالیسم به سرمایهایران را طی چهاردهه اخیر درمرحله

 بلکه تاریخی، شان به مارکس نهکنند، رجوعرت دیگر برخالِف ادعایی که میعبا

های سامان کهن ضمانت»که بتوانند با الهام از مفهوم است. آن هم برای این تحلیلی

را ابداع « داریهای زندگی در نظام سرمایهضمانت»ی ، مفهوم تازه«فئودالی

اند دوباره اند و ترجیح دادهن التفاتی نکردهاما آقای مالجو به این اعتراض م [2]«کنند.

های مارکس درباره چگونگی تحول دهقانان به به اثبات این نکته بپردازند که نمونه

، و نه صرفآ «سلب مالکیت از وسایل تولید و معاش»کارگران مزدبگیر جملگی بر

 وسایل تولید، داللت دارد.

از نظر ایشان نادیده مانده « تاریخی عروج به تحلیل»ای که در حال متاسفانه نکته

است که تنها در  تفکیک درآمد از دارایی یک فاکت تاریخیاست این است که 

داری قابل تعمیم نیست. فهم سرمایهو به نظامات پیشا داری معنا داردنظام سرمایه

برای « وسایل معیشت»از « دارایی»این نکته البته چندان دشوار نیست که تمایز 

معناست. چنین تفکیکی درمورد طبقات بی« اقتصاد معیشتی»نان درچارچوب دهقا

ها انباشت تقریبا داری نیز دشوار است؛ چرا که در آن نظامسرمایههای پیشادارا درنظام

بود. شان حاصل جمع اموالاقشار دارا نیز همان  درآمدرو معادل صفر بود و از این

 یا اموالداری اساساً بر ی پیشاسرمایهدر دوره های مالیاتیسبب نیست که نظامبی

تنها از هنگام جنگ جهانی  بردرآمدکه مالیات متکی بود؛ حال آنمالیات سرانه 

اول در اروپای باختری و پس از جنگ جهانی دوم در ایاالت متحده آمریکا استقرار 
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موضوعیت  هایافت. مالیات بردرآمد تنها در متن انباشت و تداوم دیرپای دارایی

رو بوده است که تنها با ای روبههای عدیدهیابد. البته اجرای آن همواره با مقاومتمی

 [3]ها میسر گردید.آنبروز دو جنگ جهانی غلبه بر 

مند طور جدی و روش تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که مورخین اقتصادی به

ی درهمه« انباشت»و « یهسرما( «Quantitativeگیری مقدار کمّی )برای اندازه

داری تالش کردند. سیمون سرمایههای پیشاادوار تاریخ، ازجمله در دوره

( دراین Angus Maddison( و آنگوس مدیسون )Simon Kuznetsکوزنتز)

کوزنتز بود که در مطالعات خود به همین  [4]خصوص نقش پیشگامی ایفا کردند.

ی بسیار داری اشاره کرد و یک نکتهسرمایه از بدو پیدایش« درآمد»و« دارایی«تفاوت 

 Fixed, durable capital)« ی استوارگیری سرمایهشکل»ی مهم را درباره

formation ) :حتی به قیمت مبالغه کردن باید این پرسش را مطرح »( یادآور شد

ی استوار و پایداری به هیچ شکلی سرمایه گیریکنیم: آیا در ادوار پیشامدرن شکل

ای با توجهی از کاالهای سرمایهگونه انباشتِ قابلجز ابنیه وجود داشته است؟ آیا هیچ

مدت وجود داشته است که مستلزم نگهداری ارزش ی حیات فیزیکی طوالنییک دوره

اش نباشد؟ اگر توجهی از ارزش کامل اولیهاش( به تناسب قابلاش )یا جایگزینجاری

آورد، اگر اغلب اقدامات جهت سال دوام نمی ۶تا  ۵ز اغلب وسایل و تجهیزات، بیش ا

بهبود اراضی نیازمند بازسازی مداوم بود که غالبًا سالیانه بالغ بریک پنجم کل ارزش 

جا که های باال قرار داشت تا آنشد، و اگر اغلب بناها درمعرض تخریب با نرخمی

گاه باید شد، آنل نمیساله را شام ۵۰تا  2۵ی شان بیش از یک دورهنابودی کامل

ی ی سرمایهتر چیزی درآن ازمنه وجود داشت که بتوان آن را در مقولهگفت که کم

 و مدرن اقتصاد عصر محض محصول شاید استوار یسرمایه مفهوم کل …پایدار گنجاند

ی استوار و انباشت هنوز اساساً در دورانی که سرمایه [۵].«باشد مدرن تکنولوژی

( از ارزش Flowی تمایز ارزش جاری )د، تفکیک درآمد از دارایی برپایهنارس یا غایبن

 ( به لحاظ تاریخی ناممکن است.Stockذخیره )

( کوزنتز بود که فرناند برودل Quantitativeی همین تحقیقاتِ کمّی )برپایه

(Fernand Braudel مورخ برجسته )( ی فرانسوی مکتب آنالAnnales در جلد )

اظهار های تجارت، چرخموسوم به ، ۱۸-۱۵داری قرون سرمایه تمدن ودوم 
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تفکیک  [۶]ی استواربود.داشت که انقالب صنعتی اساساً و باالتر از همه تکوین سرمایه

، یک مفهوم صرفًا تئوریک )نظری( نیست؛ بلکه پیش ازهرچیز «درآمد«از « دارایی»

فهومی( تنها و تنها در . این تفکیک به لحاظ تاریخی )ونه مستفاکت تاریخییک 

های این که به لحاظ مفهومی نشانهداری صنعتی پدید آمد. حال آنی سرمایهدوره

ی برخی از اقتصاددانان مرکانتیلیست و فیزیوکرات توان در نوشتهتفکیک را می

من چند نوبت تأکید کردم که تمایز بین »ست که: مشاهده کرد. آقای مالجو مدعی

ای به کنم، اما در بحث خودم هیچ اشارهفهمم و تأیید میرا میدرآمد و دارایی 

ام، آقای وهابی نیز تر براین نکته تأکید کردهها ندارم. تاکنون هر چه من مصرانهدارایی

کند، قدرت اند. گفتم آنچه تورم از نیروهای کار سلب میاش گرفتهتر نشنیدهقاطعانه

 [7]«دانم.شدگی را سلبِ مالکیت میسلبخرید حقوق و مزدهاشان است. این نوع 

ای دانند؛ چرا که به دورهدانند که نمیگویم آقای مالجو نمیسبب نیست که میبی

کنند که در آن این تفکیک هنوز وجود نداشته است. بدتراز آن، از از تاریخ استناد می

در « درآمد»از  «دارایی»سازند برای فهم تمایز میان ای میی تاریخی قرینهاین دوره

آقای مالجو که همانا زمینه و « عروج به سطح تحلیل تاریخی»داری. نظام سرمایه

« درآمد»ست، به جای روشن کردن تمایز سازی تاریخیی این قرینهوسیله

جا که ایشان به این نکته سازد. متأسفانه از آن، این تمایز را مخدوش می«دارایی»از

مد از دارایی نه صرفاً یک مفهوم نظری، بلکه یک فاکت واقف نیستند که تمایز درآ

بازی دارم وقتی اند که من سر لجست، به این خیال رسیدهداریی سرمایهتاریخی ویژه

کنم. ادعای سلب مالکیت از وسایل التفاتی به این تفاوت میایشان را متهم به بی

که وسایل معیشت و « اقتصاد معیشتی»تولید و معاش دهقانان در چهارچوبِ یک 

ی یک گویی نیست که انعکاس وفادارانهناپذیرند، نه تنها مهملتولید از یکدیگر جدایی

به اعتبار « سلبِ مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم»ست. اما صحبت ازفاکت تاریخی

ی گویی محض است. دلیل آن را در مقالهسلبِ مالکیت از وسایل معیشت، بیهوده

وقتی کارگران، نان، شیر، عدس، مرغ یا خمیردندان »ام: وضیح دادهام تپیشین

ی شود. به همین منوال هزینهآنان محسوب نمی« دارایی»خرند، این اقالم می

که تاجران، شان نیست. حال آن«دارایی»پرداخت دارو برای معالجه، بخشی از 
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دارند، ه بازار عرضه میکنندگان و سازندگان دارو که این اقالم را برای فروش بوارد

بگیران، این اقالم مصرفی ی نخست، یعنی مزد و حقوقاند. برای دستهداراییصاحب 

ی دوم یعنی صاحبان سرمایه، است؛ و برای دستهمصرف درآمد )وسایل معیشت( 

از مزدبگیران بر اثر افزایش تورم، « سلبِ مالکیت»ست. داراییهمان اقالم 

ن که قیمت دارو و سایر مایحتاج چندین برابر شده باشد. آنان ست؛ ولو آگوییبیهوده

اند، اما نه دیروز و نه تر از پیش شدهتر و فقیردستاز وسایل معیشتی محرومند، تهی

 [8]«.اند که آن را از دست داده باشندامروز، صاحب دارایی نبوده

، تنها در اندچه آقای مالجو سلِب مالکیت به مفهوم وسیع کلمه خواندهآن

داری معنا دارد که در آن تفکیک دارایی از درآمد تحقق نیافته های پیشاسرمایهنظام

ی بارز آن اقتصاد معیشتی دهقانان مستقل است. کاربستِ این مفهوم است. نمونه

معناست؛ داری بیاز سلبِ مالکیت در خصوص کارگران مزدبگیر نظام سرمایه« وسیع»

ست. معنای داری یک فاکت تاریخیدارایی در نظام سرمایهچرا که تفکیک درآمد از 

« درآمد»توانند این تفکیک چیست؟ در نظام کار مزدی، کارگران در بهترین حالت می

 مالککه هرگز قادر باشند به آنخرید وسایل معیشت برسانند، بی مصرفخود را به 

دارانی خواهد سرمایه داراییوسایل معیشت تبدیل شوند. این وسایل معیشت همواره 

بود که تولید این وسایل را نه به منظورمعاش شخصی، بلکه برای فروش در بازار به 

 رسانند.انجام می

ویژه بر تمایز میان داری بهفرناند برودل در تعریف مسیر تاریخی پیدایش سرمایه

معیشتی  اگر رجوع به اقتصاد [9]فشارد.داری از اقتصاد معیشتی پامیاقتصاد سرمایه

ست، پیشنهاد اکید «سطح تحلیل تاریخی»به  عروجبرای فهم تمایز درآمد از دارایی 

هایی بپرهیزند و به زمین سفت و من به آقای مالجو این است که از چنین عروج

 داری بازگردند.سخت سرمایه

های ی عشریهدانم دربارهکه این مبحث را به پایان برم، الزم می پیش از آن

( در تاریخ انگلستان مکثی کنم؛ زیرا یکی دیکر از ادعاهای آقای tithesسایی )کلی

به گمان »اند: ام. نوشتهمالجو این است که در بررسی تاریخی این موضوع به خطا رفته

 از …شان دریک مورد مطلقاً خطا و در موردی دیگر نسبتاً ناقص است من، بحث
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حق مالکیت قانوناً تضمین شده روستاییان » هانخستین مصداق بیاغازم. یعنی عشریه

بر دارایی یا ابزار تولید روستاییان « های کلیسادست به بخشی از عشریهتهی

 [1۰]«کند.تر داللت نمیدستتهی

ها از آن من الذکر درباره عشریهاند که عبارات فوقسهو تصور کردهآقای مالجو به

مه عبارات مارکس را در جلد نخستِ سرمایه به کلبهکه من عیناً و کلمهاست، درحالی

دستان بر ی تهیحق مالکیت قانوناً تضمین شده»ام. مالحظه کنید: فارسی برگردانده

)مارکس، سرمایه، جلد  [11]«طور ضمنی مصادره شد.های کلیسا بهبخشی از عشریه

را کامالً خطا  ها(. بنابراین آقای مالجو، اظهارات مارکس پیرامون عشریه۵12اول، ص 

هایی ی مارکس و ذکر نقل قولاند. و این برای کسی که تنها با اتکا به آتوریتهپنداشته

نظرات خود را دارد، منطقاً پایان ماجراست. اما از وی قصد اخذ تأییدیه برای نقطه

بگذارید با مارکس نیز همچون هراندیشمند بزرگ دیگری برخورد کنیم و بپذیریم که 

تاکنون بیش از یک قرن سپری  18۶7نگارش جلد نخستِ سرمایه در سال  از هنگام

شده است. دراین فاصله، مورخین اجتماعی و اقتصاددانان باالخص مورخین اقتصادی، 

تر بگویم نظرات ی آقای مالجو علیه اظهارات من )یا دقیقاند. آیا ردیهبیکار ننشسته

کنند اگر وجه! ایشان تصور میهیچ؟ بهگیردهای تازه را دربرمیمارکس( این بررسی

گاه برگ برائتی برای تلقی کنند، آن« ی معاشوسیله»، بلکه «دارایی»ها را نه عشریه

اند؛ پس با ذکر بخشی از متن مذاکرات به دست آورده« تعریف موسع سلب مالکیت»

( به Ben Doddsمجلس عوام بریتانیا و ایرلند که از کتاب مورخ اجتماعی، بن دادز )

یگانه منبع تأمین لوازم معاش »ها را نه دارایی که این عشریه [12]اند،عاریه گرفته

ی ام آقای مالجو به این نکتهطور که گفتههمان [13]اند.پنداشته« فقرا»و « روحانیان

بدیهی توجه ندارند که تفکیک لوازم معاش از دارایی در قرون وسطی و دوران آغازین 

های هفتاد، هشتاد و نود قرن بیستم قد معناست. با این حال در دههمدرنیته فا

مسیحی، مورخین اقتصادی که به بررسی تاریخ انگلستانِ قرون شانزدهم تا نوزدهم 

گیری کنند. ی مزبور اندازهرا در دوره« هادارایی»اند میزان اند، تالش داشتهپرداخته

ر مورخین اقتصادی، ناگزیر از تعمیم مفاهیم آنان به پیروی از کوزنتز و مدیسون و دیگ

جاست داری بودند. جالب اینسرمایهداری، ازجمله دارایی، به ادوار پیشای سرمایهدوره
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از آثار این مورخین اقتصادی پیرامون عشریه کلیسایی یک به هیچکه آقای مالجو 

(tithesاستناد نمی )در تشخیص صالح که آنان یگانه مرجع ذیکند؛ در حالی

 ی مفاهیم امروزیند.در دوران مزبور بر پایه« دارایی»

ی گذار از فئودالیسم به دوره‘ گر تاریخیتحلیل’برای کسی که خود را اقتصاددان 

کند، پرسش اصلی این نیست که مجلس عوام بریتانیا و داری قلمداد میسرمایه

بندی گونه خصلتیی را چههای کلیسیاایرلند، و یا کتاب الویان عهد عتیق، عشریه

و نه  1837اند. زیرا جای تردید نیست که نه نمایندگان مجلس انگستان سال کرده

نگریستند. این ها نمیتعالی، از دیدگاه اقتصاددان به عشریهمفسران منویات ذات باری

هاست تا بتواند عشریهمضمون اقتصادی مورخ اقتصاددان است که ناگزیر از تعریف 

 ازه گیری آن مبادرت ورزد.به اند

( و ادی وان کاونبرگ Herman Vander Weeهرمان وان دروی )

(Cauwenberghe Eddy Vanمجوعه ) ای از مقاالت مورخین اقتصادی را در

در 18۰۰ -12۵۰ی تاریخی ( در دورهrentsها )( و اجارهtithesها )خصوص عشریه

های ای را در دههطالعاتِ گستردهاین مجموعه، م [14]به چاپ سپردند. 1978سال 

( Gregory Clarkهشتاد و نود در پی داشت که تحقیق گریگوری کالرک )

ترین کارهای یکی از برجسته 177۰-1۵4۰های های کلیسای در سالپیرامون عشریه

 [1۵]هاست.ی اقتصاد سیاسی عشریهاقتصاد سنجی درحوزه

« مسکن»( و  land« )زمین»ها همواره در کناردراین مطالعات، عشریه

(housesبه ) های واقعیدارایی»عنوان یکی از سه شکل اصلی( »Real Assets )

به حساب آمده است. ورود به  [17](Real Property« )امالک واقعی»و یا  [1۶]

( Econometricsی مبتنی بر اقتصاد سنجی )جزئیات پژوهش تخصصی این مطالعه

است. در اینجا تنها به ذکر یکی از جداول این مطالعه اشاره  از حوصله این مقاله خارج

 [18]کنم.می
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 ۱۷۷۰-۱۵۴۰جدول یک ـ مشاهدات مربوط به ترکیب نرخ بازده طی دوره 

 

در « خطای مطلق»کدام دچار کنید، نه من و نه مارکس هیچچنانکه مالحظه می

ی ها را در زمرهی، عشریهایم. عموم مورخین اقتصادهای کلیسایی نشدهباب عشریه

اند. متأسفانه آقای مالجو به این مطالعات به حساب آورده های واقعیدارایی

ام پیرامون مفهوم سلب اند که من برای اثبات دیدگاهاند و تصور کردهالتفات بودهبی

 ام.پرداخته« دارایی»عنوان ها بهای از عشریهمالکیتِ به تبیین تازه و تحریف شده

داری، ی گذار ازفئودالیسم به سرمایهکنم: در دورهخاطر آقای مالجو را آسوده می

سلب مالکیت به مفهوم وسیع مد نظر ایشان موضوعیت دارد، چرا که وسایل معاش و 

تفکیک نیستند. مفهوم سلبِ مالکیت این تولید در اقتصاد معیشتی از یکدیگر قابل

ی ما داری نیست. مناقشهمزدبگیر در نطام سرمایه ی گذار قابل اطالق به کارگراندوره

 ی گذار.ست و نه در خصوص دورهحول این دومی

 نرخ استثمار -۲

الزم است بر « گر تاریخیتحلیل» عنوان نظرات آقای مالجو بهپس از بررسی نقطه

 تأملی داشته باشیم.« پردازنظریه»عنوان های ایشان بهدیدگاه

نرخ ی تعریف جدیدی ازمفهوم ی نظری ارائهن درحوزهترین ادعای ایشامهم

بودند  تر نوشتهست. ایشان پیشزعم ایشان همان تعریف مارکسیاست که بهاستثمار 

مزدها « ارزش اسمی»نرخ استثمار را به اند که و در پاسخ اخیر مجددًا تکرار کرده

اثر تورم را در کاهش مزد واقعی نیروی کار در »که دانند و حال آنمرتبط می
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تفکیک مزد اسمی از مزد واقعی در  [19]«کنم.چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی

ی تفکیک بازار کار از کل نظام بازارها و جامعه است، حال دیدگاه آقای مالجو برپایه

گردد که لزوماً ربطی به میزان استثمار که مزد واقعی با احتساب تورم تبیین میآن

 ندارد.

ظاهر خُب. اما تعریف نرخ استثمار از دیدگاه آقای مالجو چیست ؟ ایشان به بسیار

دهند، اما هرگز در مورد این تعریف مکثی به تعریف مارکس از استثمار رجوع می

ابداع نظرات ایشان زیر عنوان ام در نقد نقطهکنند. من در همان نخستین مقالهنمی

یک از مارکس در هیچ»ابراز داشتم که ( 1397)شهریور  فکری اقتصادی؟یا آشفته

 مرتبط مزدها «اسمی ارزش» به را استثمار نرخ مفهوم …های افتصادی خودنوشته

ی به نشانه Surplus Value) اضافی ارزش نسبت از است عبارت استثمار نرخ…نکرد

ی با نشانه Variable Capitalی متغیر )( به دستمزد یا سرمایهSاختصاری 

کنید، دستمزد به مثابه ارزش نیروی طور که مالحظه می. همانV)،S/Vاختصاری 

ی سبد کاالهای مصرفی ضروری که به مصرف کارگر کار پرداخت شده به واسطه

شود. این به معنای قدرت رسد تا نیروی کار وی را بازتولید کند، سنجیده میمی

 Nominalسمی )( کارگراست و نه درآمد اReal Incomeخرید یا درآمد واقعی )

Incomeی مارکس تفکیک ارزش اسمی از ارزش واقعی واقع در اندیشه(. به

ست که با تغییر معناست؛ چرا که از دیدگاه وی ارزش نیروی کار مقدار متغیریبی

 [2۰]«شود.قیمتِ سبد کاالهای مصرفی ضروری تعیین می

این عبارت من آقای مالجو از تمام مطالب مذکور در خصوص نرخ استثمار به 

در »گویند که شان به خطا میآقای وهابی در نخستین نوشته»اند که: چسبیده

حتا اگر « معناست.ی مارکس تفکیک ارزش اسمی مزد از ارزش واقعی آن بیاندیشه

گرفت، تا جایی که مباحثِ هم مارکس چنین تفکیکی را چندان در نظر نمی

شد، هیچ جای تعجب نبود؛ وزدهم مربوط میی ناش مشخصاً به انگلستان سدهتاریخی

چه متوسط ِنرخ تورم درانگلستان سده نوزدهم حدوداً صفر درصد بود. با این حال 

سپس آقای مالجو با [21]«.گذاشتمارکس بین ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت می

های ملی در تفاوت»، در فصل سرمایهقولی از مارکس در جلد نخست  آوردن نقل
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 میان مزدهای اسمی و مزدهای کنند که مارکس قائل به تفاوتعنوان می« هامزد

 واقعی بود.

اند. متأسفانه در اینجا آقای مالجو شرط امانت را در نقل اظهارات من رعایت نکرده

ی مارکس تفکیک در اندیشهکنم از این قراراست: ام و تکرار میآنچه من گفته

، چرا که معناستا در تعریف نرخ استثمار بیارزش اسمی از ارزش واقعی مزده

(( تعیین  V( به کار پرداخت شدهSی میزان کار پرداخت نشده )نرخ استثمار برپایه

ربطی ندارد. من هرگز چنین ادعایی  ارزش اسمی مزدها شود و این هردو بهمی

 پولی( به مثابه بیان Nominal Wageنداشته و ندارم که مارکس بین مزد اسمی )

عنوان قدرت خرید همین مزد ( بهReal Wageارزش نیروی کار، و مزد واقعی )

ی مبتنی بر شود. این تفاوت را در اقتصاد کالن )ماکرو( رابطهاسمی تفاوت قائل نمی

خوانند ( میDefinitional Relationship or identical equationتعریف )

. اگر [22](o[1956]2012Haavelmکه در همه حال صادق است )رجوع کنید به 

ها، بگوییم درآمد واقعی عبارت است از تقسیم درآمد اسمی به سطح عمومی قیمت

ی رابطه که هیچآنایم؛ بیی مبتنی بر تعریف این دو را بازگو کردهتنها یک رابطه

این از  [23]علت و معلولی بین درآمد واقعی و درآمد اسمی برقرار کرده باشیم.

چه بدیهی نیست، این است که آیا تفکیک ارزش اسمی از ارزش ت، اما آنبدیهیات اس

تر بگویم نرخ ارزش ی تئوری مارکسی نرخ استثمار یا دقیقواقعی مزدها الزمه

ی مزد اسمی آیا از دیدگاه مارکس، نرخ ارزش اضافی برپایهست؟ اضافی

لطف کنند و ؟ اگر پاسخ آقای مالجو به این پرسش مثبت است، شودسنجیده می

مستندات خود را دراین خصوص از آثار مارکس نقل کنند؛ ورنه محق هستیم که این 

گویم که درتعریف مارکس نظری آقای مالجو بدانیم. من با قطعیت می« ابداع»ادعا را 

، و چنین انتسابی به مارکس را در بهترین مزد اسمی مبنا نیستاز نرخ استثمار، 

ی نسبت تصادی خواند. درست برعکس، نرخ استثمار برپایهفکری اقحالت باید آشفته

ی طوری که در مقالهشود. همانی متغیرتعیین میارزش اضافی به دستمزد یا سرمایه

شود. این به معنای نخستین آوردم، دستمزد به مثابه ارزش نیروی کار پرداخت می

تئوری مارکس  قدرت خرید یا درآمد واقعی کارگراست و نه درآمد اسمی. مبنای
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ارزش نیروی ی استثمار نه تفکیک درآمد اسمی از درآمد واقعی، بلکه تفکیک درباره

جا ام و از تکرار آن در اینتر به این نکته پرداختهاست. من پیش ارزش کاراز کار 

 کنم.پرهیز می

که آنی استثمار به مزد اسمی مرتبط است، بیدر دیدگاه آقای مالجو، اما، مسئله

ی مزد واقعی با استثمار که رابطهعریف ایشان از نرخ استثمار روشن گردد. حال آنت

چرا کاهش مزد واقعی نیروهای کار در اثر تورم را »خوانیم انکار شده است: می

ای در اثر های گستردهبازتوزیع چه اگر…کنم؟درچارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی

اما نه آن قدرها در متن مناسبات نیروهای کار با های تورم به وقوع پیوسته است، نرخ

شان در بازار کار از طریق استثمار نیروهای کار به دست کارفرمایان، بلکه کارفرمای

 …عمدتاً در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعی

ورم رخ داده است، نه آن های باالی تای که در اثر نرخهای گستردهاقع، باز توزیعدرو

قدرها در متن تصاحبِ کار اضافی و ارزش اضافی به وقوع پیوسته است و نه چندان 

 [24]«در بستر تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی.

به عبارت دیگر مطابق تعریف آقای مالجو از نرخ استثمار، حقوق و دستمزدهای 

د کارگران و تنزل درآمد بخش معوقه، قراردادهای سفیدامضا، کاهش مدام قدرت خری

شده و مهمی از آنان به زیرخط فقر مطلق، هیچ تأثیری برمیزان نسبت کار پرداخت

اند که این تغییرات در نشده نداشته است؟! برمبنی کدام تعریف آقای مالجو مدعی

است؟ اگر مبنا تعریفِ مارکس از نرخ استثمار باشد،  تأثیر بودهنرخ استثمار بی

ویژه از طریق نشده، به( افزایش سهم کار پرداخت1مزبور را باید به معنای  تغییرات

ارزش اضافی مطلق دانست؛ چرا که کارگران برای حفظ همان حداقل قدرت خرید 

مجبور به افزایش ساعات کار یا تن دادن به قراردادهای سفیدامضا هستند که در آن 

ی ( میزان مزدها یا سرمایه2رنیست. وجه تابع قوانین کاهیچافزایش ساعات کار به

متغیر به طرق گوناگون کاهش یافته است؛ یکی از این طرق، حقوق و دستمزدهای 

معوقه است. این تعویق در پرداخت، در شرایط تورمی به معنای آن است که کارفرما 

. کاهدمی« بستانکار»عنوان از ارزش بدهی خود در قبال کارگران به« بدهکار»عنوان به

صورت کسر )ارزش  افزایش( باشد، درآن صورت با S/Vاگر مبنی نرخ استثمار )

https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/#_edn24


 

 
 

 و نرخ استثمار ییتفاوت درآمد از دارا 499

ی متغیر به مخرج کسر )کاهش سرمایه کاهشویژه ارزش اضافی مطلق( و اضافی، به

زنی کارگران در اثر تورم(، میزان دلیل تعویق در پرداخت مزدها و تضعیف قدرتِ چانه

 نرخ استثمار افزایش یافته است.

ور که اشاره شد، متأسفانه آقای مالجو تعریف خود را از نرخ استثمار همان ط

های رادیکال مارکسی اند؛ اما تعریف ایشان هر چه باشد ربطی به اندیشهروشن نکرده

ها درباره روندهای رشته فرضیه جا به طرح یکی نرخ استثمار ندارد. من درایندرباره

مدد ها بهدرصدد تأیید یا ابطال این فرضیه کهآنام بیاقتصادی فعلی اشاره کرده

رو دعاوی من در این نوشتار پیرامون مطالعات کّمی یا مقداری بوده باشم. از این

. کمّیست و نه ارزیابی کیفیتر مبتنی بر مشاهدات عمومی و ارزیابی استثمار بیش

یی سخن بگوییم هاهای علمی دور هستیم و باید از فرضیهجا ما هنوز از داوریدر این

تواند موضوعیت داشته و از ی نرخ استثمار میی مارکس دربارهی نظریهکه برپایه

 ارزش آزمایش کردن برخوردار باشد.

که این مطلب را به پایان برم، مایلم پرسشی را که با خواندن مطلب پیش از آن

ام وشتار پیشینجدید آقای مالجو برایم مطرح شده است با ایشان درمیان بگذارم. در ن

های زندگی در سامان کهن ضمانت»خاطرنشان ساختم که تأکید آقای مالجو بر

داری، بلکه ی گذار از فئودالیسم به سرمایهنه از حیث تحلیل تاریخی دوره« فئودالی

های زندگی در نظام ضمانت»سازی تاریخی و ابداع مفهوم به منظور قرینه

ی چگونگی و مختصات آن دفعات از ایشان دربارهرو بهاست. از این« داریسرمایه

ی اخیر پرسش به عمل آوردم. تاکنون، داری ایران چهاردههها در نظام سرمایهضمانت

ی اجازه دهید حضور این مجموعه»ام، االّ اینکه: اما، جواب روشنی دریافت نکرده

در ایران  نظام تدبیر هایی اززا را ازجمله معلول غیابِ حداقلپُرشمار از عوامل تورم

توان نوعی ضمانت زندگی در ی گذشته محسوب کنیم. نظام تدبیر را میچهار دهه

ی نوعی ضمانت زندگی در منزلهبه نظام تدبیر …داری تاریخی به حساب آوردسرمایه

رساند. ی ظهور میهای تاریخی اما کارکردی از نوع دیگر را به منصهداریسرمایه

هایی از لوازم معاش خانوارهای نیروهای استمرار روند تأمین حداقل پذیرسازیامکان

های نیروهای کار، و ثانیاً با تکیه بر سایر منابع مالی و کار اوالً با اتکا بر حقوق و مزد
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در تأمین بخشی از لوازم معاش نهادهای غیربازاری  آفرینیغیرمالی که از نقش

 [2۵]«گیرند.کار سرچشمه می های نیروهایخانواده

این نظام تدبیر چیست و معنا و مبنای آن کدام است؟ راست این که اگر قرار بر 

الذکر به دلیل ی یک متن انتخاباتی در یک کمپین سیاسی بود، اظهارات فوقتهیه

گرفت. همه و می 2۰ی ای نمرهگان حرفهپیشهناروشنی و ابهاماتش به دست سیاست

مشاهده کند؛ چرا که اگر سخن بر « نظام تدبیر»ی ر آینهتوانست خود را دهرکس می

های عریض و طویل ست، به یُمن دستگاه«آفرینی نهادهای غیربازارینقش»سر 

دولتی در این چهار دهه هیچ کم و ها و نهادهای متعدد شبهدولتی، بنیادها، ستاد

های و کمک یقسط اسالم که اغلب این نهادها با شعارخاصه آن ایم؛کسر نداشته

کنند! پس الزم شان را توجیه میبه محرومین و مستضعفین موجودیت غیرانتفاعی

نظام »دانیم که تر سخن بگوییم که منظور از نظام تدبیر چیست. میاست روشن

خانواده، محله »اش روابط ربطی به کاهش نرخ استثمار ندارد؛ چرا که موضوع« تدبیر

سلبِ »قرار است به « نظام تدبیر». پس باید پرسید: آیا است و نه بازار کار« و دولت

داری خاتمه دهد؟ پاسخ به این در چارچوب نظام سرمایه« مالکیت از نیروهای کار

 (2۰18 اکتبر 1 9) ی آقای مالجوست. ها برعهدهپرسش

 

 هایادداشت
 است 13استاد اقتصاد دانشگاه پاریس  وهابی مهرداد  *

از نیروهای کار در اثر نورم در ایران، پاسخ به سلب مالکیت مالجو محمد،  [1]

 9(، ص 2۰18)اکتبر1397، سایت نقد اقتصاد سیاسی، مهرماه مهرداد وهابی

خوانی یا طفره و مغلطه؟ در پاسخ به ناپاسخ محمد آشفتهوهابی مهرداد،  [2]

 .4و  3(، صص 2۰18سپتامبر  3۰)1397سایت نقد اقتصاد سیاسی، مهر ماه  ،مالجو

شاخص ی های اقتصادی بر پایهی نابرابریو محاسبه« دارایی»از « درآمد»تفکیک  [3]
ست. از این رو یکی از پیشنهادهای اقتصاددانانی که ( البته ناکافی Gini Index)  جینی

 Thomasهای اقتصادی دارند )ازجمله توماس پیکتی گیری نابرابریتوجه خاصی به اندازه
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 و نرخ استثمار ییتفاوت درآمد از دارا 501

Piketty ست ایی تجدید تعریف شاخص جینی به شیوهپایهها بر گیری این نابرابری( اندازه

 ها، بلکه تفاوت دارایی را نیز در نظر گیرد.که نه تنها درآمد

]4[ Maddison Angus, 2007 ,Contours of the World Economy, 

1-2030AD: essays in macro-economic history ,oxford, New York, 

Oxford University Press. 

]۵[ Kuznets Simon, 1973 ,Population, Capital and Growth, 

selective essays ,New York, Norton, p.158. 

]۶[ Braudel Fernand, 1985-1986 ,Civilization and 

Capitalism,15th۱۸- th century, Vol II, The Wheels of Commerce ,
translation from French by Silan Reynolds, New York, Harper & 
Row Publishers. 

 4، ص پیشینمالجو محمد،  [7]

 ۵، ص پیشینوهابی مهرداد،  [8]

 فرناند برودل، پیشین، همان جا [9]

 ۵، ص پیشینمالجو محمد،  [1۰]

[11] Marx Carl(,18۶7/198۶ ,)Capital ,Volume 1, Moscow, 

Progress Publishers, proofed for publication on site in 2015, p.512 
ی ویژه جامعهبن تادز مورخ اجتماعی و متخصص انگلستان قرون وسطاست؛ به [12]

هایی از متن روستایی انگلستان و تاثیر طاعون بر آن. آقای مالجو به اثر تادز برای انتقال گوشه

 اند.استناد کرده 1837مذاکرات مجلس عوام بریتانیا و ایرلند در پنجم دسامبر 

 ۵، ص پیشینمالجو محمد،  [13]

]14[ Van der Wee, Hermand and Van Cauwenberghe, Eddy, 

1978 ,The Agricultural Development of the Low Countries as 

revealed by the Tithe and Rent statistics, 1250-1800 ,Leuven. 

]1۵[ Clark Gregory, 1996, “The political Foundations of Modern 

Economic Growth: England, 1540-1800 ,”The Journal of 

Interdisciplinary History ,Vol.26, No.4, Spring, pp.563-588. 

 ۵7۶گفته، ص پیش 199۶کالرک، [1۶]

 ۵78کالرک، پیشین، ص  [17]
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https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/#_ednref6
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 مهرداد وهابی 502

 Real. دارایی واقعی )۵7۶، پیشین، ص 199۶، کالرک، 2ی منبع جدول شماره [18]

Assetsیی( و دارا( های اسمیNominal Assets.است ) 

 13، ص پیشینمالجو محمد،  [19]

، ،سایت نقد اقتصاد سیاسیفکری اقتصادی؟ابداع یا آشفتهوهابی مهرداد،  [2۰]

 ۶، ص 1397شهریور  2۰18،2۶سپتامبر  17

 9، ص پیشینمالجو محمد،  [21]

]22[ Trygve Haavelmo, [1956] 2012, “Equations vs: Identities in 

Macroeconomics ,” Nordic Journal of Political Economy  ,37(2 ,) pp. 

1-15. 

 or Identical equation Definitionalدر اقتصاد، روابط مبتنی بر تعریف ) [23]

Relationshipرا در حوزه )( ی حسابداری ملیNational Accounting به کار )

ای انداز است، از رابطهحاصل جمع مصرف و پس گوییم درآمد برابر بابرند.به مثل وقتی میمی

 Functionalای یا توابعی )گوییم. حال آنکه روابط معادلهمبتنی بر تعریف سخن می

Relationships همانی ندارند و مشروط به خصوصیات توابع خود ( خصلت تعریفی یا این

ت، این تساوی به شرطی سگذاری مساویانداز با سرمایهگوئیم پسهستند. به مثل وقتی می

ست که مارکس گذاری تابع نرخ بهره باشند.طبیعیانداز و هم سرمایهصادق است که هم پس

روابط مبتنی بر »که به حسابداری ملی مرتبط است، از « های ملی در مزدهاتفاوت»در بررسی

جایز نوبل  کند. در این مورد رجوع کنید به مقاله روشنگر هاولمو برندهاستفاده می« تعریف

1989 (Haavelmo[1956]2012 درپانوشت شماره )22. 

 14و  13،صص پیشینمالجو محمد،  [24]

 ، تأکیدات از من است18، ص پیشینمالجو محمد،  [2۵]

  

https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/#_ednref18
https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/#_ednref19
https://pecritique.com/2018/10/07/%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/07/%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/#_ednref20
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/
https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/#_ednref21
https://pecritique.com/2018/10/07/%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/07/%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/#_ednref22
https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/#_ednref23
https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/#_ednref24
https://pecritique.com/2018/10/07/%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/07/%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/#_ednref25
https://pecritique.com/2018/10/07/%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/07/%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
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ی آقای دکتر مهرداد وهابی نیز نیامد، ام به کار چهارمین نوشتهی فنیاگر توصیه

نباید ای قلمی اش بگیرم. کماکان معتقدم طرفین مباحثهقرار نیست خودم نیز نادیده

طرفه عرضه کنند و اهتمامی به شنیدن نظر مخالف نداشته باشند و آرای خود را یک

های گونه تبدیل کنند و پرسشآمیز به کاریکاتوری اغراقنگاه طرف مقابل را جدل

نظر را واکاوی تمامی نشنیده بگیرند و اختالفوگو را بهشده از طرف دیگرِ گفتمطرح

ای ی ایدهده دچار جهل مرکب بدانند و نه برای عرضهنکنند و دیگری را ناسنجی

جدید به مباحثه ادامه دهند و مستمر تکرار کنند و تکرار کنند و تکرار کنند. در 

ها قرار ی بحثترین نبایدهای فنی در سرلوحههایی که همین ابتداییمباحثه

سرِ انسداد باب  ها که طرفین مباحثه سرانجام در مقطعی ازگیرند، چه بسیار وقتنمی

غلطند. های لفظی فرومیی دوسویه عمالً گاه ناخواسته به چاه ویل کشاکشمفاهمه

تر به کنم و کمهای آقای وهابی معطوف میتر به استداللرو بحث خودم را بیشازاین

های درست اما نامرتبط با تر به برخی استداللکمپردازم و از آن هم ها مینااستدالل

 کجا.وار برای رسیدن به هیچاند دایرهحرکاتیبحث که 

ح تحلیل سط در یکی توقف از فقط نظرماناختالف کردممی تصور تاکنون

گیرد. با آخرین تجریدی و عروج دیگری به سطح تحلیل تاریخی سرچشمه می

سطح تحلیل »ام اصالً درک واحدی از مفهوم ی آقای وهابی تازه دریافتهنوشته

نوشتم بایست میم. اگر قرار بود از زبان آقای وهابی بهره جویم البد مینداری« تاریخی

اما «. دانندنمی»را « عروج به سطح تحلیل تاریخی»که معنای « دانندنمی»ایشان 

نویسم نه به این دلیل که زبان نامناسبی است. کاربرد نویسم. چنین نمیچنین نمی

دانم. چنین ی از واقعیت باشد جایز میترزبان نامناسب را نیز اگر انعکاس مناسب

گیر نبوده باشد چنان همه« سطح تحلیل تاریخی»بسا مبحث نویسم چون اوالً چهنمی

بسا شرحی نیز که من در اش داشته باشیم و ثانیاً چهمان درک واحدی دربارهکه همه

 اش دادم کفاف مضمون را نداده باشد.ام دربارهدومین جوابیه

شان از کنم استنباطهای آقای وهابی را مالک بگیرم، تصور میارهاگر برخی اش

کدام «. رجوع به تاریخ»مشخصاً عبارت است از « عروج به سطح تحلیل تاریخی»

طعنه. کنند، البته بهیاد می« گر تاریخیتحلیل»گویم. ابتدا از من در مقام ها؟ میاشاره

نامند، می ʻسطح تحلیل تاریخی عروج بهʼچه آقای مالجو آن»نویسند: سپس می
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نه تحلیل تاریخی،  سازی تاریخی واما قرینهست. سازی تاریخیقرینه همانا

اگر رجوع به اقتصاد »گیرند: سرانجام نتیجه می«. ستبدترین نوع تحلیل نظری

است،  ʻسطح تحلیل تاریخیʼ به عروج معیشتی برای فهم تمایز درآمد از دارایی

هایی بپرهیزند و به زمین ه آقای مالجو این است که از چنین عروجپیشنهاد اکید من ب

خطا بر هر سه عبارت آقای وهابی به«. داری بازگردندسفت و سخت سرمایه

 کنند.داللت می« عروج به سطح تحلیل تاریخی»و « رجوع به تاریخ»انگاری سانیک

یخ نیست. عروج به مراد من از عروج به سطح تحلیل تاریخی ضرورتاً رجوع به تار

تواند هم با رجوع و هم بی رجوع به تاریخ صورت بگیرد. سطح تحلیل تاریخی می

که به سطح تحلیل تاریخی عروج کرده باشیم. آنبسا به تاریخ رجوع کنیم بیایضاً چه

سان نیستند. عروج به سطح تحلیل تاریخی مشخصاً همان وجه یکهیچاین دو به

ی پل سوییزی قرار گرفت دقت آماج اشارهی بیستم بهسدهی است که حوالی نیمه

 [1]«تر تجریدگام کِشاندنِ تحلیل به سطوح پایینبهگام»که نامِ مشخصی یابد: آنبی

بنا بر خوانش سوییزی از  [2]«.های پرشمارتری از واقعیت در تحلیلاحتساب جنبه»و 

دارانه را ی تولید سرمایهوهرابطه بین کار مزدی و سرمایه سرشت کلیِ شی»مارکس، 

د به بای تجرید یقوه. دهد شکل را پژوهش کانون باید رابطه این[ …کند ]تعیین می

اش فروکاهد و امکان ترین شکلکار گرفته شود تا این رابطه را مجزا کند و به ناب

های ی اختاللترین تحلیل قرار گیرد، به دور از همهدهد موضوعِ موشکافانه

ی باید همه»برای تحقق این منظور، طبق خوانش سوییزی از مارکس،  [3]«.طنامربو

مناسبات اجتماعی غیر از رابطه بین کار و سرمایه موقتاً نادیده گرفته شوند تا زمانی 

از نگاه سوییزی،  [4]«.ی بعدِی تحلیل دوباره به میان آینددیگر فقط در مرحله

 [5]«.یابدشود و ادامه میتجرید آغاز می در سطح باالیی از سرمایهنخستین مجلد »

ی تجرید و احتساب عناصر پرشمارتری از واقعیت در تحلیل مشخصاً کاهش درجه

ی رابرت است، تعبیری که از جمله برگزیده« سطح تحلیل تاریخی»همان عروج به 

 ام، البتهمن بر همین تعبیر تکیه کرده [6]شناس معاصر، نیز هست.آلبریتون، مارکس

 تکِ مقدمات و استنتاجات تحلیل آلبریتون از روش مارکس.بدون هیچ تعهدی به تک

https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_edn1
https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_edn2
https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_edn3
https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_edn4
https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_edn5
https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_edn6
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ام مشخصًا به این معنا که سطح تحلیل تاریخی بوده به عروج مدعی پس          

های تری از تجرید برسانم و جنبهام تحلیل خودم را به سطوح پایینکوشیده

اواًل به چه معنا تحلیل خودم را به سطوح  پرشمارتری از واقعیت را در تحلیل بگنجانم.

رسانم و ثانیًا کدام جنبه از واقعیت را در تحلیل خودم تری از تجرید میپایین

دهم. مارکس، که بنا بر خوانش سوییزی جا پاسخ میگنجانم؟ هر دو پرسش را یکمی

 خیمه زده« در سطح باالیی از تجرید» سرمایهدر بخش اعظمی از نخستین مجلد 

ی فئودالی برای تأمین لوازم های زندگی را که از دورهاست، آن دسته از ضمانت

بار برقرار مانده بودند در سطح تحلیل معاش کماکان در حدی ولو بس ناچیز و خفت

تمامی نادیده اما به [7]بیندداری گرچه میاش برای بررسی دوران سرمایهتجریدی

گرفتن است با . تجرید نه ندیدن بلکه نادیدهدهدگیرد و مشمول تجرید قرار میمی

گیرد؟ باز بر طبق خوانش سوییزی، به قصد شان میقصدی خاص. چرا مارکس نادیده

اش. به ترین شکلبندی ناببین کار مزدی و سرمایه و صورت مجزاسازی رابطه

 نیست واقعی دنیای از گیریفاصله هرگز[ …هدف معقولِ تجرید ]»ی سوییزی، گفته

 روازاین. است مندهدف پژوهشی برای واقعی دنیای هایجنبه برخی مجزاسازی بلکه

در سطح باالیی از تجرید است منظورمان این است که  مانبررسی گوییممی وقتی

مارکس، هنگام تحلیل  [8]«.رسیمهای واقعیت را برمیتعداد نسبتاً کمی از جنبه

ترین محمل بررسی انباشت اولیه بود، اصلیکه  سرمایهداری در نخستین مجلد سرمایه

گیرد، ی مناسبات اجتماعی غیر از رابطه بین کار و سرمایه را عامدانه نادیده میهمه

گیرد تا فقط شان میهای زندگی برای تأمین لوازم معاش را. نادیدهاز جمله ضمانت

تحلیل تجریدیِ  اش. درترین شکلبندی کند در نابرابطه بین کار و سرمایه را صورت

از رابطه بین کار و سرمایه به دست  سرمایهدرخشانی که مارکس در نخستین مجلد 

های زندگی برای تأمین لوازم ی ضمانتدهندهدهد البته بسیاری از نهادهای ارائهمی

های قانونیِ منفعل و فاقد معاش در آن دوران حضور دارند اما عمدتًا در نقش فُرم

اند. کارگران دارانهتمامی در خدمت تولید و بازتولید نظم سرمایههصورت نهادی که ب

اواًل فقط  سرمایهداری در نخستین مجلد در سطح تحلیل تجریدیِ مارکس از سرمایه

توانند لوازم معاش بخرند و ثانیًا با اتکا بر فرضِ برابری میان از طریق دستمزدشان می

گیرند توانایی ی دستمزدی که میهدستمزد و ارزش نیروی کار فقط در محدود
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های تاریخی اما داریآورند. در سرمایهبازتولید اجتماعی نیروی کارشان را به دست می

توانند بخشی از لوازم معاش را کارگران اوالً عالوه بر دستمزد از مجاری دیگری نیز می

وی کارشان نیست به دست بیاورند و ثانیاً چون دستمزدشان ضرورتاً برابر با ارزش نیر

ها که آماج تعدِی انواع بسیار وقتدست کارفرماها چه عالوه بر استثمار در محل کار به

آفرینی چه هم نقشگیرند. چنانداری نیز قرار مینهادهای غیربازاریِ نظام سرمایه

های زندگی برای تأمین لوازم معاش و ی ضمانتدهندهی نهادهای ارائهغیرمنفعالنه

های تاریخی داریمان از سرمایهشان از ایفای چنین نقشی را در تحلیلنشینیهم عقب

ایم و گامی به مان وارد کردههای پرشمارتری از واقعیت را در تحلیلبگنجانیم جنبه

 ایم. این یعنی عروج به سطح تحلیل تاریخی.تر تجرید برداشتهسوی سطوح پایین

مالکیت از نیروهای کار سلب»بندی ورتتاریخی برای ص تحلیل سطح به عروج در

ی پیشاتاریخ در ایران مشخصاً از نوع تحلیل تاریخی مارکس درباره« در اثر تورم

ام که ام. من نه به تاریخ بلکه به مارکس رجوع کردهداری تبعیت کردهسرمایه

ین اش به تاریخ. عنایت به ااش به سطح تحلیل تاریخی البته توأم بود با رجوععروج

تمامی حل کند. در دومین توانست مشکل ذهنِی آقای وهابی را بهتمایزهای ظریف می

اش ام مشخصاً هفت مصداقِ موضوعِ بحثِ مارکس در سطح تحلیل تاریخیجوابیه

داری را آماج قرار دادم. در پی ایضاح این نکته بودم که ی پیشاتاریخ سرمایهدرباره

دانست که سلب ابزار مالکیت میهمان اندازه سلب مارکس سلب لوازم معاش را نیز به

شان خواهم کرد و اساسًا بندیتولید را، البته مشروط به شروطی که جلوتر صورت

ی پنج مصداق اند. آقای وهابی دربارهترین هدف من از رجوع به مارکس بودهاصلی

در سومین ی دو مصداق دیگر را هیچ اظهارنظری نکردند و وقتی تفسیرشان درباره

ی دیگری اما ی یکی از نقدها هیچ نگفتند و دربارهام به تیغ نقد کشیدم دربارهجوابیه

هاست. پس فقط به همین ام به مبحث عشریهاعتبار خواندند. اشارهانتقادم را بی

 پردازم.مبحث می

مورخین اقتصادی که »آقای وهابی با برخی اما و اگرها در کاِر به قول خودشان 

 ادوار به دارایی، جمله از داری،سرمایه یدوره مفاهیم تعمیم از ناگزیر[ ...]

 پیرامون کالرک گریگوری تحقیق» به اجباراً و نهایتاً  «بودند داریسرمایهپیشا
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 در همواره[ را] هاعشریه» خودشان قول به باز که کنندمی تکیه «کلیسا هایعشریه

 به[ …] های واقعی شکل اصلی دارایییکی از سه  عنوانبه مسکن و زمین کنار

 من تأیید به مستظهر که را وهابی آقای اگرهای و اما چهچنان. است آورده «حساب

 که به بود دارایی هاعشریه اگر: شودمی مطرح پرسشی بالفاصله بگیریم نادیده نیستند

 دوران هنری در کاتولیک کلیسای بر تمرکز با پرسش همین در تأمل داشت؟ تعلق

اند. دهد آقای وهابی به اصل بحث اصالً عنایت نداشتهکه نشان می [9]هشتم است

 بسنجیم عیار ارزیابی آقای وهابی را.

گردد، جا که به بحث ما برمیهای کلیسای کاتولیک، تا آندر مبحث عشریه

توان از هم تفکیک کرد: یکم، کم چهار مجموعه از بازیگران را میدست

ها؛ ی عشریهکنندهها؛ دوم، کلیسای کاتولیک در مقام دریافتشریهکنندگان عپرداخت

دستی که های گوناگون روحانیان کلیسای کاتولیک؛ چهارم، روستاییان تهیسوم، رده

ها برای هر یک از های کلیسا حق مالکیت داشتند. چیستی عشریهبر بخشی از عشریه

ها کنندگان عشریهها برای پرداختاین بازیگران چهارگانه با هم متفاوت بود. عشریه

که از این ایننوعی مالیات بود، البته مالیات پرداختی نه به حکومت بلکه به کلیسا، کما

در کنار  سرمایهدر نخستین مجلد « نرخ ارزش اضافی»منظر هم مارکس در فصل 

و هم آیزاک ایلیچ روبین اقتصاددان  [10]دهدها قرارشان میعوارض و مالیات

ها عشریه [11]کند.شان میارکسیست روسی مشخصاً مالیات به کلیسا محسوبم

شد برای سازمان کلیسای کاتولیک دقیقاً دارایی بود، خواه به صورت نقدی دریافت می

ی گریگوری کالرک از این منظر در که در مقالهو خواه به صورت جنسی، کمااین

که ابتدا محل ارجاع آقای وهابی قرار  منبعی [12]گیرد،بازارهای سرمایه قرار می

های ها برای ردهاش کردم. عشریهی ایشان مطالعهلطف اشارهگرفت و سپس من نیز به

ی که هم اشارهگوناگون روحانیان کلیسای کاتولیک مشخصاً منبع معاش بود، کمااین

دیگری  ها البته در بستر زمانی و مکانیمارکس به امرار معاش روحانیون از عشریه

قول من از متن مذاکرات مجلس و هم نقل [13]کندتلویحاً بر همین معنا داللت می

، قولی که وقتی در [14]های عشریهبر سر مسئله 1837عوامِ بریتانیا و ایرلند در سال 

 [15]خطا گمان کردند از کتاب بن تادزام نقل کردم آقای وهابی بهی قبلیجوابیه

های دستی که بر بخشی از عشریهها برای روستاییان تهیعشریه ام. نهایتاًآورده
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شد، یعنی حق کلیسای کاتولیک حق مالکیت داشتند لوازم معاش محسوب می

در « مالکیت زمین از روستاییانسلب»مالکیت بر نوعی لوازم معاش. مارکس در فصل 

پیرایی در ت دیناز کلیسای کاتولیک زیر بیرق نهض مالکیتی سلبخالل بحث درباره

های گوناگون پردازد نه کلیسای کاتولیک یا ردهها میای که به عشریهجملهتک

اش بودند بلکه همین چهارمین مجموعه اش را که موضوع بحث عبارات قبلیروحانیان

ی ضمنِی دهد: مصادرهدست، را آماج اشاره قرار میاز بازیگران، یعنی روستاییان تهی

های تر بر بخشی از عشریهدستی روستاییان تهیشدهوناً تضمینحق مالکیت قان»

ام و ی مارکس است که ابتدا من در دومین جوابیهاین همان جمله [16]«.کلیسا

سپس آقای وهابی در جواب به من از مارکس نقل کردیم اما سرانجام با کمال تعجب 

سهو تصور آقای مالجو به»ی اخیر آقای وهابی چنین خواندم: اش در نوشتهدرباره

که من عیناً و ها از آنِ من است، درحالیی عشریهالذکر دربارهاند که عبارات فوقکرده

[ ...ام. ]به فارسی برگردانده سرمایهکلمه عبارات مارکس را در جلد نخستِ بهکلمه

اند و هطا پنداشتخ کامالً  را هاعشریه پیرامون مارکس اظهارات مالجو، آقای بنابراین

هایی از وی قصد قولی مارکس و ذکر نقلاین برای کسی که تنها با اتکا به آتوریته

سپس نیز در «. نظرات خود را دارد، منطقًا پایان ماجراستاخذ تأییدیه برای نقطه

کدام نه من و نه مارکس هیچ»اند: نشینی با مارکس چنین استنتاج کردهخالل هم

ایم. عموم مورخین اقتصادی، های کلیسایی نشدهعشریه در باب ʻخطای مطلقʼدچار 

 خطای مارکس نه. «اندآورده حساب به های واقعیدارایی یها را در زمرهعشریه

 خطایی چنین دام به «اقتصای مورخین عموم» نه و است شده مرتکب را وهابی آقای

های واقعی ی داراییرهخان در زممور عموم وهابی، آقای قول به را، هاعشریه. اندافتاده

همه دست که اگر ایناند، اما دارایی کلیسا و نه داراییِ روستاییان تهیبه حساب آورده

ی مارکس جملهشدند. در تکدست انگاشته میدارایی داشتند معلوم نیست چرا تهی

اش قرار تر هستند که آماج اشارهدستها نیز فقط روستاییان تهیی عشریهدرباره

ها را ی عشریهاش دربارهجملهیرند، هرچند در کلیت فرازی که مارکس تکگمی

ام فقط به ی قبلینویسد. در جوابیهتنیده میمالکیِت درهمآورد از چند نوع سلبمی

مالکیت اراضی از کلیسای جا شاهدِ هم سلباین»شان اشاره کرده بودم: دو نوع
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ترین روستاییان. دستها از تهیعشریهمالکیت بخشی از کاتولیک هستیم و هم سلب

ایم و در دومی با سلبِ نادارایی، اما مارکس هر دو را در اولی با سلب دارایی مواجه

تمامی خطاست که حق مالکیت روستاییان داند. تفسیر آقای وهابی بهمالکیت میسلب

د. دارایی انگارنهای کلیسای کاتولیک را دارایی میتر بر بخشی از عشریهدستتهی

هایی که تریندستنبود، نوعی ضمانت زندگی بود برای تأمین لوازم معاش تهی

ی بازار کار آزاد سرنوشت نیروهای کارِ جداافتاده از ابزار تولیدشان را یافتند و روانه

بندی کنم. مارکس در مبحث انباشت اولیه اصوالً ها جمعفراتر از بحث عشریه«. شدند

ها از هم منفک ید و هم سلب لوازم معاش را که در برخی نمونههم سلب ابزار تول

نامد. به همین دلیل مالکیت میها از هم منفک بودند سلبنبودند و در برخی نمونه

نویسد: چنین می 1865در سال « ارزش، قیمت و سود»است که اصالً در نطِق 

باشت پیشین یا انʼها ی این مسئله پژوهشی است که اقتصاددانپژوهش درباره»

 [17]«.نامیده شود ʻمالکیت آغازینسلبʼنامند اما باید می ʻآغازین

حاال دیگر باید برای آقای وهابی مشخص شده باشد که من اواًل نه به تاریخ بلکه 

ی پیشاتاریخ اش دربارهبه عروجِ مارکس به سطح تحلیل تاریخی هنگام بررسی

سازی بلکه به قرینه« سازی تاریخیقرینه»ه به ام و ثانیًا نداری رجوع کردهسرمایه

تر بگویم، اکنون را ام. به زبانی سادهعروج مارکس به سطح تحلیل تاریخی دست زده

ام بلکه روش مارکس در بررسی گذشته را برای بر اساس گذشته بازسازی نکرده

گام بهمگا»ام، یعنی روش مارکس را به قول سوییزی در بررسی اکنون به کار گرفته

های پرشمارتری از احتساب جنبه»و « تر تجریدکِشاندِن تحلیل به سطوح پایین

هایی که اگر برقرار باشند به چه هدف؟ به هدفِ استخراج شرط«. واقعیت در تحلیل

هایی دانست های تاریخی را تکرار پدیدهداریهایی امروزی در سرمایهتوان پدیدهمی

در پیشاتاریخ « مالکیت آغازینسلب»یا « ت اولیهانباش»که مارکس ذیل مبحث 

کرد. مالک نه ضرورتاً نتایج مارکس بلکه نتایج روش شان میبندیداری صورتسرمایه

ام اما آقای وهابی تر گفتههم، به قراری که پیشتحلیل تاریخی مارکس است آن

ی بستهوگوشچشم گرایانِخطا از شمارِ پرشمار نصاند و مرا بهکماکان نشنیده گرفته

کرد بلکه چون فوایدی بر روشِ چنین می ʻمارکسʼنه چون »اند، پَرَست پنداشتهمتن

تر از تاریخ تکوین دانم: تسهیل نیل به اواًل درکی جامعتحلیلیِ مارکس مترتب می
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داری و های سرمایهداری و ثانیًا تبیینی فراگیرتر از عملکرد کنونی انواع نظامسرمایه

بنا بر روش «. دارانهاً طراحیِ نوعی استراتژی کارآمدتر برای مبارزات ضدسرمایهثالث

 اند؟های تکرار انباشت اولیه در امروز کدامینتحلیل تاریخی مارکس اصوالً شرط

مالکیتی که به وقوع یکم، سلب [18]توان سه شرط را برشمرد.کم میدست

ار در محل کار رخ نداده باشد یا، به پیوندد در متن تولید ارزش اضافی و استثممی

ای بر میزان تولید فقط موجب بازتوزیع شود عبارت دیگر، بی هیچ تأثیرِ بالواسطه

ی حاضر قرار خواهد گرفت(. دوم، )یگانه شرط از سه شرطی که موضوع بحث مقاله

سازی نیروی کارشان شود یا، به شدگان مسبب کاالییمالکیتهای سلبرفتهازدست

های آوردهدستشدگان بینجامد. سوم، بهمالکیتشدن سلبارت دیگر، به پرولتریزهعب

گستری منجر شود. این سه شرط را کنندگان به تشکیل سرمایه و سرمایهمالکیتسلب

هایی مواجه شویم که نه فقط بدون چه امروز با پدیدهتر بگویم. چنانبه زبانی ساده

شان یا چنین تأثیر بازتوزیعیانجامند بلکه همبازتوزیع میتأثیرگذاری بر تولید صرفاً به 

توان شوند میگستری یا به هر دو منجر میسازی نیروی کار یا به سرمایهبه کاالیی

ای مفهومی و نه چون برساختههم اواًل همشان کرد، آنتکرار انباشت اولیه محسوب

تنیده با بازتولید ریخی و سخت درهمهای تاداریرویدادی تاریخی و ثانیًا درون سرمایه

 دارانه.ی سرمایهگسترده

های گسترده در متن اقتصاد ایران را مالکیتهای ناشی از سلباین نوع بازتوزیع

ام، یکی از ارکان اصلیِ تهاجم به نامیده« هامالکیت از تودهمدد سلبتصاحب به»

ی اخیر. بر این مبنا هههستی اجتماعی بخش وسیعی از جمعیت ایرانی در چهار د

مالکیت شده است در نقش شهروندان و مدد سلبجمعیتی را که مشمول تصاحب به

شان های سابقشان از بسیاری از داشتهسازیبا تمرکز بر درجات گوناگونی از محروم

تر به بررسی های منزلتیِ فرادستی تعدی دولت و طبقات اجتماعی و گروهواسطهبه

سازی برای استثمارشان نه در نقش نیروهای کار و با تمرکز بر زمینهام و گذاشته

دست انواع کارفرمایان در قلمرو تولید ارزش که محور مهم دیگری در چارچوب به

 ام بوده است.و تجربی تحلیلی
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مدد های تصاحب بهنیز یکی از رگه« مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمسلب»

ا بوده است. تورمی که قدرت خرید حقوق و دستمزدها را از همالکیت از تودهسلب

ای بر میزان ربوده است نه فقط بی هیچ تأثیرِ بالواسطهچنگ نیروهای کار شاغل می

اش یا های تأثیر بازتوزیعیشده است بلکه برخی جنبهتولید صرفاً موجب بازتوزیع می

زمان به هر دو یا هم گستریسازی نیروی کار یا به سرمایهبه تعمیق کاالیی

داری در ایرانِ پس از انقالب و سخت هم در متن سرمایهانجامیده است، آنمی

 دارانه در این سامان.ی سرمایهتنیده با بازتولید گستردهدرهم

مالکیت از نیروهای کار در سلب»بندی ام با تکیه بر صورتمن در نخستین جوابیه

های باالی بگیران در اثر نرخاز کفِ مزدوحقوق چهآن»مدعی شده بودم « اثر تورم

شان قرار نگرفته تا تورم رفته است مستقیماً و ضرورتاً و مشخصًا در دست کارفرمایان

بگیران های مزدوحقوقرفتهاش بهره بگیریم. ازدستاز مفهوم نرخ استثمار برای تبیین

به همین دلیل نیز در  «.های دیگری رفته استهای باالی تورم به جیبدر اثر نرخ

چرا در »ام در پاسخ به پرسش آقای وهابی کوشیدم استدالل کنم ی قبلیجوابیه

در ایران مشخصاً کاهش مزد  ʻمالکیت از نیروهای کار در اثر تورمسلبʼبندی صورت

آقای « کنم؟واقعی نیروهای کار در اثر تورم را در چارچوب مفهوم استثمار تبیین نمی

اند، اما این بار توأم ی مرا به چالش کشیدهی اخیرشان دوباره فرضیهشتهوهابی در نو

سازی دعاوی من، یقیناً نه عامدانه. آقای وهابی مراتب باالتری از مغشوشبا حد به

گویم چنین شدند، یعنی این مدعا که میبایست فقط بر مدعای من متمرکز میمی

های باالی تورم ضرورتاً ناشی از بُرد بگیران در اثر نرخنیست که باخت مزدوحقوق

شان در فرآیند تولید ارزش به وقوع پیوسته باشد. آقای وهابی بر این مدعا کارفرمایان

کشیدن مباحثی دیگر از چند متمرکز نشدند. در عوض چه کردند؟ در عوض با پیش

مربوطی؟ سهو. چه زوایای نای نامربوط عمالً بحث را مغشوش کردند، یقیناً بهزاویه

ترین ادعای ایشان ]مالجو[ مهم»گویند شان میی قبلیگویم. یکم، در نوشتهمی

زعم ایشان است که به نرخ استثمار ی تعریف جدیدی از مفهومی نظری ارائهدرحوزه

نرخ استثمار اصالً موضوع بحث من نبوده است و «. ستهمان تعریف مارکسی

ورم را در متن افزایش نرخ استثمار به بررسی مالکیت از نیروهای کار در اثر تسلب

ام تا بر این مبنا بخواهم تعریف جدیدی از نرخ استثمار به دست بدهم یا نگذاشته
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که در بحث من هیچ جایگاهی « درآمد»و تمایزش از « دارایی»ندهم. مثل مبحث 

 اند، مبحث نرخندارد و مفهومی است تحمیلی که آقای وهابی باِر بحث من کرده

مالکیت از نیروهای کار در ی سلبخود جایی در بحث من دربارهخودیاستثمار نیز به

نویسند که جا بارِ بحث من شده است. دوم، باز از قول من میاثر تورم ندارد و نابه

جا اعوجاجی رخ دانم. اینمی« مزدها مرتبط ʻارزش اسمیʼنرخ استثمار را به »

برای تبیین »ام گفته بودم این است که جوابیهچه من در نخستین داده است. آن

 از استفاده و مارکسی اقتصاد بر تکیه من مزدها و حقوق اسمیِ ارزش کاهش[ …]

 اسمی ارزش فرض، بر اگر، که است آشکار. «دانممی گشاراه را استثمار نرخ مفهوم

یابد. من فزایش میا استثمار نرخ نکند تغییری هیچ شرایط سایر و یابد کاهش مزدها

یابد که ارزش اسمی مزدها کاهش یابد. ام نرخ استثمار فقط هنگامی افزایش مینگفته

یابد، البته با فرض ام اگر ارزش اسمی مزدها کاهش یابد، نرخ استثمار افزایش میگفته

اند. ادعاهایی که آقای وهابی بار ثبات سایر شرایط. این دو گزاره از بنیاد با هم متفاوت

شان کنم. اند که بخواهم تأیید یا نقضاند اصالً موضوع بحث من نبودهکرده بحث من

ام دوباره تکرارش ی قبلیام اساسًا چیز دیگری بوده است. به نقل از جوابیهفرضیه

داده است نه های باالی تورم رخ میای که در اثر نرخهای گستردهبازتوزیع»کنم: می

فی و ارزش اضافی به وقوع پیوسته است و نه چندان قدرها در متن تصاحب کار اضاآن

مالکیت از نیروهای سلبʼ من روازاین .…در بستر تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی

شان که بستر اِعمال را نه در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمایان ʻکار در اثر تورم

روندان با دولت و استثمار است بلکه در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شه

تر که بستر اِعمال تعدی است های منزلتی فرادستطبقات اجتماعی و گروه

سازی استدالل من البته آقای وهابی در خالل مغشوش«. امبندی کردهصورت

ها رشته فرضیه جا به طرح یکدر این»اند که ی خودشان تأکید کردهدرستی دربارهبه

که درصدد تأیید یا ابطال این آنام بیلی اشاره کردهی روندهای اقتصادی فعدرباره

رو دعاوی من در این مدد مطالعات کمّی یا مقداری بوده باشم. ازاینها بهفرضیه

ست و نه کیفی تر مبتنی بر مشاهدات عمومی و ارزیابینوشتار پیرامون استثمار بیش

محل توجه آقای وهابی ی اصلی که در بحث من شناسانهی روشنکته«. کمّی ارزیابی
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دهد. آقای وهابی بدون توجه به جا خودش را نشان میقرار نگرفته است دقیقاً همین

مان در حال پروراندن ی موضوع بحثهای انضمامی اقتصاد ایران در زمینهواقعیت

شان به اند. استداللی رابطه میان نرخ استثمار و نرخ تورماستداللی نظری درباره

دفاع است. منتها استدالل من ریشه در ز از منظر تحلیلی عمدتاً قابلگمان من نی

نتایج نوعی ارزیابی تجربی مقدماتی از اقتصاد ایران دارد و متکی است بر مبنایی 

اش داد. به همین دلیل نیز بود که در تجربی که باید با چارچوبی نظری نیز توضیح

نکنیم مشخصاً از ایران طی چهار فراموش »ام مؤکدانه نوشتم که ی قبلیجوابیه

ها و گویم نه هیچ مکان و زمان دیگری. شناخت من از زمانی اخیر سخن میدهه

دهی ای هوای تعمیمی موضوع بحث در حدی نیست که ذرههای دیگر در زمینهمکان

بنابراین، بحث من فقط ناظر بر زمان و مکانی مشخص است نه نوعی «. داشته باشم

های دیگری را نیز داشته باشد. ها و مکانی شمولیت بر زمانی که داعیهاستدالل نظر

های باالی تورم ام به دست دهم: نرخکوشم قرائنی تجربی در تأیید فرضیهجا میاین

بگیران به سوی در ایران چندان مسبب نوعی جریان انتقالی از سمت مزدوحقوق

 اند.ر بستر تولید ارزش نشدهتر دشان و تصاحب ارزش اضافیِ بیشکارفرمایان

ام باید تأکید کنم که این فرضیه ی قرائن آماری برای فرضیهپیش از ارائه

های اخیر وجه ناظر بر این نیست که نرخ استثمار کارگران در ایران طی دهههیچبه

اند که نرخ استثمار کارگران خصوصاً ها دال بر اینی نشانهافزایش نیافته است. همه

ای رو به افزایش گذاشته است. سابقهطرز بیساله بههای پس از جنگ هشتالدر س

های تجربی در حیات اجتماعی کارگران ی اخیر با تکیه بر پژوهشمن نیز طی دهه

ی بندی کنونی دربارهام. اصوالً بخشی از صورتدفعات بر این قضیه تأکید گذاشتهبه

کم میان چپِ داخل های اخیر دستایرانِ دههچرایی افزایش نرخ استثمار کارگران در 

ها که تازگی [19]های تجربی خود من بوده استکشور از برخی زوایا محصول پژوهش

تری در گفتمان تر از یک سو به میزان بیشگرانی جوانبا تحقیقات پژوهش

 [20]تری یافته است.مان تثبیت شده و از سوی دیگر ژرفای تجربی فزونامروزی

مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم را در متن تصاحب ارزش رو اگر من سلبایناز

کنم اصالً به معنای اضافی و تشدید ضروریِ نرخ استثمار در فرآیند تولید تقریر نمی

دست کارفرمایان نیست. بحث ما انکار واقعیت انکارناپذیر استثمار شدید کارگران به
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جا بر سر این خود نیست. صحبت در اینخودیستثمار بهی افزایش نرخ اجا دربارهاین

های باالی تورم ضرورتاً در متن افزایش ارزش اضافی در فرآیند تولید است که آیا نرخ

به وقوع پیوسته است یا خیر. پاسخ من عمدتاً منفی است. این پاسخ مشخصاً برآمده 

های نیست که در برهه از بررسی تجربی اقتصاد ایران است. یعنی مدعی هستم چنین

های باالی تورم و کاهش حقوق و مزدهای واقعی نیروهای کار در ایرانِ بروز نرخ

بسا حتا بر نرخ تری تولید شده باشد و چههای اخیر ضرورتاً ارزش اضافی بیشدهه

ای گذاشته باشد، هرچند به قراری که نشان خواهم داد استثمار نیز تأثیر کاهنده

های موجود های باالی تورم بر نرخ استثمار با دادهی تأثیرگذاری نرخی نحوهدرباره

خود سخن خودیتوانیم قاطعانه نظر دهیم. توجه کنید. از نرخ استثمار بهنمی

های باالی تورم بر نرخ استثمار است. اگر گویم. حرف بر سر نوع تأثیرگذاری نرخنمی

های باالی بگیران در اثر نرخزدوحقوقام درست باشد، پس باید فقیرترشدن مارزیابی

شده در فرآیند تولید بلکه در جای تورم را نه در متن تصاحب ارزش اضافیِ تولید

 دیگری جست.

دهم، زیرا را مبنا قرار می 1396الی  1371های ی حدفاصل سالمن فقط دوره

در سال پس های موردنیازم هم در پیش از آغاز این دوره ناموجودند و هم برخی داده

، سالی که هنوز به پایان نرسیده و در اثر بروز 1397از پایان این دوره، یعنی سال 

ترین مؤید بسا بتواند اصلیهای پس از انقالب چهاحتماالً باالترین نرخ تورم طی سال

کنم چون ی حداقل مزد اسمی تکیه میچنین صرفًا بر رقم پایهام باشد. همفرضیه

اش را برای میان انواع ارقام حقوق و مزدها که هم سری زمانییگانه رقمی است 

های رشد گیرد. نرخای طوالنی در اختیار داریم و هم سراسر کشور را دربرمیدوره

های حقوق و مزدهای نیروهای کار نیز تا حد زیادی بر های وسیعی از سایر اشلبخش

نرخ رشد حداقل  1ی شمارهشوند. نمودار اساس نرخ رشد همین رقم پایه تعیین می

 [21]دهد.نشان می 1396الی  1371ی مزد رسمیِ اسمی و نرخ تورم را طی دوره
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در ایران همواره در پایان هر سال برای نرخ رشد حداقل مزد رسمی اسمیِ سال 

ی بانک مرکزی در سال جاری تصمیم گرفته شدهآتی با توجه به نرخ تورم اعالم

ی حداقل مزد رسمی واقعی در هر ، به قصد محاسبه1ی دار شمارهشود. اما در نمومی

سال، نرخ رشد حداقل مزد اسمی و نرخ تورم برای سالی واحد نمایش داده شده است. 

 نشان داده شده است. 2ی تفاضل این دو نرخ در نمودار شماره

 
های ی سالمشخص شده است، در فاصله 2ی طور که در نمودار شمارههمان

نرخ رشد تورم فقط در هفت سال از نرخ رشد حداقل مزد رسمیِ  1396الی  1371

ی تر بوده است. بنابراین میزان حداقل دستمزد رسمی واقعی طی دورهاسمی بیش

مان فقط در هفت سال کاهش یافته است. حداقل مزد رسمیِ واقعْی موضوع بحث

اقل مزد رسمی اسمی که در بازار دهد: تغییر در حدبرآیند دو نوع تغییر را بازتاب می

ها که در کلیت نظام اقتصادی شود و تغییر در سطح عمومی قیمتکار مشخص می
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شود. انعکاس این دو نوع تغییر در روند حداقل مزد رسمی واقعی طی تعیین می

های سال [22]نشان داده شده است. 3ی در نمودار شماره 1396الی  1371های سال

های مزد واقعی با رنگ قرمز در منحنی مشخص شده است و سالافزایش حداقل 

هایی که حداقل مزد واقعی کاهش حداقل مزد واقعی نیز با رنگ سبز. فقط در سال

ها کاهش یافته است. کاهش یافته است امکان خریداری لوازم معاش از طریق مزد

دوره فقط  ی بحث ما در سراسر اینبنابراین، در سطح بحث تجربی مشخصاً همه

معطوف است به همین هفت سال. در این میان میزان کاهش حداقل مزد رسمی 

دهم، زیرا نرخ چنان ناچیز است که موضوع بحث قرارش نمی 1377واقعی در سال 

تر بوده است و رشد حداقل مزد اسمی رسمی فقط نزدیک نیم درصد از نرخ تورم کم

ی واقعی اصالً تغییر نکرده است. نرخ مزد رسم 1377توان فرض کرد در سال می

؛ دوم، سال 1373کنم: یکم، سال بنابراین، فقط روی شش مقطع زمانی تمرکز می

؛ ششم، سال 1391؛ پنجم، سال 1390؛ چهارم، سال 1387؛ سوم، سال 1374

1392. 

 
مان ی موضوع بحثجاکه قدرت خرید مزدهای نیروهای کار طی دورهازآن

زمانی دچار کاهش شده است، میزان لوازم معاشی که  مشخصاً در این شش مقطع

ها از بازار کاالها و خدمات بخرند نیز در قیاس با توانستند در آن سالنیروهای کار می

شان کاهش یافته است. قدرت خریدی که از نیروهای کار ستانده شده است، سال قبل

از این مقاطع زمانی در هیئت ارزش پولِی لوازم معاشی که در سال قبل از هر یک 

ی زمانی گانهتوانستند با مزدهاشان بخرند اما دیگر در هر یک از این مقاطع ششمی
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ها؟ های دیگری روانه شده است. کدام جیبشان کنند، به جیبتوانند خریدارینمی

رو های باالی تورم و ازاینچه در اثر نرخی من این است که چنین نیست که آنفرضیه

های واقعی از کف نیروهای کار رفته است چندان در قالب ارزش اضافی یا کاهش مزد

شان درآمده باشد یا غیرمستقیم از مجرای مستقیم به تصاحب کارفرمایان

های ثالثی درآمده باشد. به عبارت دیگر، شان نهایتاً به تصاحب مجموعهکارفرمایان

های باالی در اثر بروز نرخ گفته کهام این است که در شش مقطع زمانیِ پیشفرضیه

تورم و عدم افزایش متناسب مزدهای اسمی عماًل شاهد کاهش مزدهای واقعی 

رو میزان لوازم معاشی که ایم گرچه قدرت خرید نیروهای کار و ازاینبوده

اند از بازار کاالها و خدمات خریداری کنند کاهش یافته است اما متقاباًل بر توانستهمی

ضافی در متن تولید ارزش غالباً افزوده نشده است و باخت نیروهای کار میزان ارزش ا

های دیگری روانه شده است، نوعی عمدتًا در بستری بیرون از تولید ارزش به جیب

ای بر تولید ارزش، همان نخستین شرط از بازتوزیعِ صِرف بدون هیچ تأثیر بالواسطه

ی منتهی به چنین بازتوزیعی در ن پدیدهتواای که اگر برقرار باشند میگانهشروط سه

داری با عنوان هایی دانست که مارکس در پیشاتاریخ سرمایهایران را تکرار همان پدیده

جا و کرد، هرچند اینشان میبندیصورت« مالکیت آغازینسلب»یا « انباشت اولیه»

 ای.به چنین پدیده« آغازین»یا « اولیه»های اکنون نه دیگر با اطالق صفت

ای که حداقل مزد رسمی واقعی در گفتههای پیشخواهیم ببینیم در سالمی

اقتصاد ایران کاهش یافته است ارزش اضافی دچار چه تغییراتی شده است. ارزش 

دست نیروهای کار است به اضافی در فرآیند تولید درواقع بخشی از ارزش تولیدشده

و سپس بخشی از آن از مجرای کارفرمایان آید میکه ابتدا به تصاحب کارفرمایان در

آید. ارزش اضافی که ابتدا به تصاحب میهای متنوع ثالثی دربه تصاحب مجموعه

ترین یابد. این مجاری و نزدیکآید عمدتاً به پنج مجرای اصلی راه میکارفرمایان درمی

رند: یکم، شناسم از این قراشان میهای جانشینی که در اقتصاد ایران دربارهشاخص

شود، خواه درون مرزهای ملی در گذاری میدست خود کارفرماها سرمایهبه

( یا نامولد [23]ی ثابت ناخالص بخش خصوصیهای مولد )تشکیل سرمایهفعالیت

های غیرمالیِ غیردولتی نظیر اوراق قرضه و اوراق گذاری مالی مؤسسه)سرمایه

( و خواه در بیرون از مرزهای ملی در [42]های ریالی و ارزیمشارکت و انواع سپرده
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(؛ [25]ی کارفرمایان از کشور )تراز منفی حساب سرمایه و مالیقالب خروج سرمایه

های های پرداختیِ کارفرمایان به تصاحبِ انواع مجموعهدوم، در قالب انواع اجاره

)پرداختی آالت ی ماشینی ساختمان یا اجارهآید، مثالً بابت اجارهبگیر درمیاجاره

ی ساختمان و های بزرگ صنعتی بابت خدمات غیرصنعتی نظیر اجارهکارگاه

(؛ سوم، در قالب سود انواع دیونِ کارفرمایان بابت تأمین مالی از [26]آالتماشین

آید، مثالً بابت دهنده درمیهای پولی و مالیِ واممجرای بازار پول به تصاحب مؤسسه

های اعتباری )کل سود پرداختی ها و مؤسسهاز بانک پرداخت سود تسهیالت دریافتی

ها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی ی تسهیالت اعطایی بانکساالنه بابت مانده

رسد )متوسط (؛ چهارم، به مصرف خانوارهای کارفرمایان می[27]در صنعت و معدن

نجم، در قالب (؛ پ[28]ترین سه دهک جامعههای ناخالص کل خانوارهای غنیهزینه

های شود و به تصاحب دولت و سایر سازمانمالیات و عوارض به دولت پرداخته می

های مستقیم که به خود دولت پرداخته آید، خواه به شکل مالیاتحکومتی درمی

های ( و خواه به شکل پرداخت مالیات[29]شود )مالیات اشخاص حقوقیمی

ها و ی حکومتی مثالً عوارض شهرداریهاغیرمستقیم و عوارض به انواع سازمان

عوارض کارگاه و حق ثبت و حق صدور مجوز و غیره )مالیات غیرمستقیم و عوارض 

تغییرات اجزای ارزش در  1ی (. جدول شماره[30]های بزرگ صنعتیپرداختی کارگاه

ی موضوع سالهوپنجی بیستگفته طی دورهبخش مولد غیردولتی در شش سال پیش

ی ارقام از دهد. در جدول بدون استثنا همهن در اقتصاد ایران را نشان میمابررسی

اند. این جدول نه میزان مطلق های واقعی تبدیل شدههای اسمی به ارزشارزش

شان تغییرات ارقام واقعی اجزای گوناگون ارزش اضافی بلکه فقط جهت تغییرات

ها و آمارها اواًل به علت کمبود دادهجاکه دهد زیرا، ازآننسبت به سال قبل را نشان می

های جانشین برای اجزای ارزش به کار رفته است و ها فقط شاخصدر برخی نمونه

های ناگزیر از سالهای واقعی بهها به ارزشثانیاً برای زدودن اثر تورم و تبدیل رقم

با هم  شدهی مختلف استفاده شده است، تغییرات مطلق در ارقام واقعی محاسبهپایه

حال، اتکا هستند. بااینها قابلوسوی تغییرات رقممقایسه نیستند، هرچند سمتقابل

تر برای اجزای گوناگون ارزش تر و مناسبهایی رساتر و مُعرفگرچه انتخاب شاخص
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 حمد مالجوم 520

تری به بار خواهد داد اما همین حد از های بعدی یقیناً نتایج موثقاضافی در پژوهش

 کند.ام کفایت میی پیشنهادیبخشی به فرضیهبرای وضوح ها نیز عجالتاًداده

 
  

ی من مبنی بر کاهش آید، فرضیهبرمی 1ی طور که از جدول شمارههمان

ی اجزای ارزش اضافی )که یا مستقیم به تصاحب کارفرمایانِ غیردولتی زمان همههم

ایان به تصاحب بخش مولد اقتصاد درآمده است یا غیرمستقیم از مجرای همین کارفرم
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 1391های سو با کاهش مزدهای واقعی فقط در سالهای ثالِث ناهمگن( هممجموعه

گفته نیز گرچه مطمئن نیستیم اما ی چهار سال پیششود. در بقیهتأیید می 1392و 

کند محتمل با درجات گوناگونی از احتمال که از یک سال به سالی دیگر فرق می

سو با کاهش مزدهای ی اجزای ارزش اضافی همجمع جبری همهاست که حاصل

ی که فرضیه 1392و  1391های واقعی رو به کاهش گذاشته باشد. سوای سال

مانده، نظر به وزن اجزای تأیید است، از میان چهار سال باقیگفته قابلپیش

ترین احتمال رسد کمی ارزش اضافی در کل ارزش اضافی، به نظر مییافتهافزایش

ترین احتمال تأییدش مربوط باشد و بیش 1387و  1373های به سال فرضیه تأیید

سو با مزدهای واقعی که کل ارزش اضافی هم 1391. خصوصاً سال 1390به سال 

بیشترین  1396الی  1371ی کاهش یافت سالی بود که در سراسر حدفاصل دوره

بر این مبنا در سطح شکاف بین نرخ رشد حداقل مزد اسمی و نرخ تورم وجود داشت. 

توان گفت به میزانی که ابعاد چنین شکافی افزایش یابد احتمال کاهش تجربی می

شود. از نوعی سو با کاهش مزدهای واقعی نیز شدیدتر میکل ارزش اضافی هم

 گویم که این هر دو تحتی عواملی میگویم. از مجموعهی عّلی سخن نمیرابطه

 اند.یافته سو با هم کاهشتأثیرشان هم

های باالی تورم در توان گفت نرخاتکا باشد، میچه این تحلیل آماری قابلچنان

بگیران را متضرر کرده مقاطعی که مزدهای واقعی را کاهش داده است هم مزدوحقوق

شان را. های مولد اقتصاد در نقش کارفرماییاست و هم کارفرمایان غیردولتی بخش

مان را باالی تورم هر دو دسته از کارگزاران موضوع بحثهای چه مسلم است نرخآن

وسوی تغییر اند؟ این بستگی به سمتتر متضرر شدهاند. کدام یک بیشمتضرر کرده

وسوی تغییر ی سمتتواند چیزی دربارهنمی 1ی نرخ استثمار دارد. جدول شماره

یروهای کار کاهش احتمالی نرخ استثمار به ما بگوید. جایی که هم مزدهای واقعی ن

یافته باشد و هم ارزش اضافی رو به کاهش گذاشته باشد بسته به این که چه نسبتی 

تواند های کاهش مزدهای واقعی و ارزش اضافی برقرار باشد نرخ استثمار میمیان نرخ

نظر از این که هم کاهش یا افزایش یافته باشد و هم تغییر نکرده باشد. اما صرف

های مولد تر متضرر شده باشند یا کارفرمایان غیردولتی بخشنیروهای کار بیش
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های باالی توان با قطعیت گفت هر دو در اثر نرخشان، میاقتصاد در نقش کارفرمایی

های مولد طور مطلق اما کارفرمایان غیردولتی بخشاند، هر دو بهتورم متضرر شده

هایی که درون ث سایر نقششان نه ضرورتاً از حیاقتصاد فقط در نقش کارفرمایی

القاعده اند، علیاند. اگر هر دو متضرر شدهی اجتماعی مسلط بر عهده داشتهطبقه

های ثالث هر که باشند های ثالثی منتفع شده باشند. این مجموعهبایست مجموعهمی

 های مولد اقتصاد نیستند.در نقش نیروهای کار یا کارفرمای غیردولتی بخش

دفعات تأکید ام بههای قبلیتحلیل تجربی بود که من در جوابیه بر مبنای همین

داده است نه های باالی تورم رخ میای که در اثر نرخهای گستردهبازتوزیع»کردم که 

قدرها در متن تصاحب کار اضافی و ارزش اضافی به وقوع پیوسته است و نه چندان آن

مالکیت از نیروهای سلبʼ من روینازا .…در بستر تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی

شان که بستر اِعمال را نه در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمایان ʻکار در اثر تورم

استثمار است بلکه در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و 

تر که بستر اِعمال تعدی است های منزلتی فرادستطبقات اجتماعی و گروه

های باالی تورم رخ داده است که نوعی بازتوزیع در اثر بروز نرخ«. امبندی کردهصورت

تر ارزش اضافی در متن فرآیند تولید و افزایش ضروری ارزش و تصاحب هر چه بیش

های مولد به وقوع نپیوسته است. هم نیروهای کار و هم کارفرمایان غیردولتی بخش

اند. منتفعان در این فرآیند تمامی متضرر شدهاقتصاد در فرآیند چنین بازتوزیعی به

مالکیت از چه ی ناگزیر در بازار پول: سلبدوراهه»ی اند؟ در مقالهبازتوزیع چه کسانی

ی عزیمت اش آماج انتقاد آقای وهابی قرار گرفت و نقطهکه یک رگه« کسانی؟

ی تورم در اقتصاد های باالی منتفعانِ بروز نرخی کنونی شد مشخصاً چند الیهمباحثه

داران و اعضای نهادهای پولی در بازارهای ایران را شناسایی کرده بودم: یکم، سهام

ی این های زیرمجموعهداران و اعضای شرکتمتشکل و غیرمتشکل پولی و نیز سهام

نهادها که چه با تخطی از مقررات بانک مرکزی در بازار متشکل پولی و چه با 

اند یا افزایش سرمایه در رمجاز در بازار غیرمتشکل پولی توانستههای اساسًا غیفعالیت

ی شدهشان را افزایش دهند یا از سود توزیعنهادهاشان پدید بیاورند یا قیمت سهام

های غیرریالی منقول و تری برخوردار شوند؛ دوم، صاحبان داراییسهام به میزان بیش

هاشان کاهش نیافته است بی داراییغیرمنقول که در فرآیند تورم نه فقط قیمت نس
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های بلکه در بسیاری از مواقع حتا افزایش نیز یافته است؛ سوم، منتفعان از هزینه

شان از مخارج دولتی از مجرای کسری ی دولتی که باِر برخوردارییافتهافزایش

رو ی دولت و احتماالً استقراض دولتی و نهایتاً افزایش نقدینگی و ازاینبودجه

حال، ما در شناسایی تجربی ارهای تورمی بر دوش همگان قرار گرفته است. بااینفش

 چنین منتفعانی فقط در آغاز راه هستیم.

های باالی تورم شکل گرفته به نفع ای که در اثر بروز نرخهای گستردهبازتوزیع

های ناهمگن ثالت و به زیان هم نیروهای کار و هم کارفرمایان این قبیل مجموعه

های مولد اقتصاد ایران در بستری خارج از تولید ارزش به وقوع غیردولتی بخش

بندی اشتراک منافع کند بر صورتپیوسته است. آیا چنین استنتاجی هیچ داللت می

وجه. هیچهای مولد اقتصاد ایران؟ بهمیان نیروهای کار و کارفرمایان غیردولتی بخش

دست انواع ی استثمار نیروهای کار بهنرخ فزایندهچرا؟ بیش از هر چیز از قضا به دلیل 

مالکیت از نیروهای دولتی. تأکید بر این که سلبکارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه

پیوندد مطلقًا به کار در اثر تورم ضرورتًا بر بستر استثمار در فرآیند تولید به وقوع نمی

های پس از انقالب د طی سالی استثمار در فرآیند تولیمعنای انکار نرخ فزاینده

 نیست.

 متوسط اگر. است بوده بین در استثمار نرخ تشدید  های فراوانی براینشانه

 اجتماعی بازتولید یهزینه از شاخصی را شهری خانوار از عضو یک خالص یهزینه

 4ی دار شمارهنمو در که قراری به بگیریم، نظر در شاغل عضو خودِ فقط کارِ نیروی

ها طی ی حداقل مزد واقعی در هیچ یک از سالپایه [31]ده شده است،نشان دا

ی بازتولید اجتماعی نیروی کار خود فردِ شاغِل حتا هزینه 1396الی  1371ی دوره

ی بازتولید اجتماعی کل داده است، چه رسد به هزینهبگیر را نیز پوشش نمیحداقل

طور که در نمودار ت. همانخانوارش که جلوتر موضوع بررسی قرار خواهد گرف

رنگ که تفاضل حداقل مزد واقعی ماهانه از شود، منحنی آبیمشاهده می 4ی شماره

دهد همواره دال ی یک عضو خانوار شهری را نشان میی واقعی ماهانهمتوسط هزینه

 بر ارقام منفی بوده است.
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 کسری حکم رد من، هایمحاسبه بر بنا ،2 یشماره جدول در منفی ارقام این

 هایقیمت به هم شود،می داده نشان بگیرحداقل شاغلِ  ینفرهتک خانوارِ یبودجه

 4ی رنگ در نمودار شمارهفی منحنی آبیمن ارقام. واقعی هایقیمت به هم و اسمی

بگیر ی شاغلِ حداقلنفرهی خانوار تکدر قالب کسری بودجه 2ی که در جدول شماره

های ثابت سال مشخصاً به این معناست که به قیمت 1395ال آمده است مثاًل در س

صد تومان هزاروهفتوپنجبایست صدوچهلبگیر میمزد فرد شاغِل حداقل 1395

بود تا فقط توانایی بازتولید اجتماعی نیروی کار شخص خودش را داشته تر میبیش

 باشد.
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بگیر در کل لِ حداقلی شاغنفرهی نسبی خانوارهای تکی اندازهدرباره آماری

ی های مربوط به اندازهحال، دادههای نیروهای کار نداریم. بااینی خانوارمجموعه
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ی دهد گرچه اندازهنفره در کل خانوارهای شهری نشان مینسبی خانوارهای تک

نفره رو به افزایش بوده است اما همواره سرجمع فقط اقلیتی در نسبی خانوارهای تک

مشخصاً درصد  5ی اند. نمودار شمارهدادهشهری را تشکیل می کل خانوارهای

نشان  1396الی  1371های نفره در کل خانوارهای شهری را طی سالخانوارهای تک

 [32]دهد.می

 
ی نفرهی خانوارهای تکاز کسری بودجه 2ی بنابراین ارقامی که در جدول شماره

نیروی کارشان به دست دادم، گرچه هر چه بگیر برای بازتولید اجتماعی شاغلِ حداقل

تری معتبر است اما شویم برای جمعیت بیشتر میمان نزدیکی بررسیبه پایان دوره

گیرند، البته با فرض این که درصد اند که اقلیتی بیش را دربرنمیکماکان جمعیتی

چنین خانوارهایی نیز دستخوش همان تغییراتی قرار گرفته باشد که درصد کل 

نفره در کل خانوارهای شهری دچارشان شده است. بنابراین، برای خانوارهای تک

ی دارای شاغل یا شاغالِن نفرهی خانوارهای غیرتکی کسری بودجهمحاسبه

های تشدید نرخ استثمار در فرآیند تولید است باید گامی بگیر که یکی از نشانهحداقل

 فراتر برداریم.

اید دو عامل کلیدی را در نظر بگیریم. یکم، بُعد برای برداشتن چنین گامی ب

گیرند اما مزدشان باید مخارج خانوار زیرا گرچه شاغالن خانوار از کارفرماها مزد می

هم خودشان و هم سایر اعضای غیرشاغل خانوار را نیز تأمین کند. دوم، تعداد شاغالن 

تری نیز د مزدهای بیشتری دارند از تعداخانوار زیرا خانوارهایی که شاغالن بیش

بگیر و مشخصاً ی خانوارهای مزدوحقوقبرخوردارند. به چنین اطالعاتی درباره

های کل خانوارهای شهری را بگیران دسترسی نداریم. بنابراین دادهحداقل

https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_edn32
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کنم. روند دگرگونی نخستین عامل، یعنی تغییرات بُعد خانوار در کل شان میجانشین

 [33]توان مشاهده کرد.می 6ی نمودار شمارهخانوارهای شهری را در 

 
ی خانوارهای شهری طی دهد ُبعد خانوار در مجموعهنشان می 6ی نمودار شماره

چنین تغییرات درصد شدت کاهش یافته است. همبه 1396الی  1371های سال

توزیع خانوارها بر حسب تعداد شاغالن خانوار در کل خانوارهای شهری در نمودار 

 [34]شود.مشاهده می 7ی ارهشم
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ی دهد که درصد خانوارهای بدون شاغل طی دورهنشان می 7ی نمودار شماره

 دو شدت افزایش یافته است و درصد خانوارهای دارای یک شاغل یا موضوع بررسی به

کاهش شده است، البته  دچار گوناگون درجات به نیز تربیش و شاغل سه یا شاغل

های نمودارهای خ بیکاری در جمعیت شهری. من با استفاده از دادهبدون احتساب نر

بری هر عضو خانوار از مزدهای شاغالن ضریب تکفل و نیز ضریب سهم 7و  6ی شماره

الی  1371های خانوار )که معکوس یکدیگرند( را در خانوارهای شهری طی سال

ان بدون احتساب نرخ آمده است، کماک 8ی محاسبه کردم که در نمودار شماره 1396

بیکاری در جمعیت شهری: ضریب تکفل با منحنی قرمزرنگ بر مبنای محور عمودی 

بری با منحنی سبزرنگ بر مبنای محور عمودی سمت چپ نمودار و ضریب سهم

 سمت راست نمودار.

 
بگیر برای بازتولید اجتماعی ی خانوارهای حداقلاگر بخواهیم کسری بودجه

های استثمار نیروهای کار در فرآیند ترین نشانهکه یکی از اصلینیروی کارشان را 

تولید ارزش است نشان دهیم باید حداقل مزد واقعی را با ضریب تکفل یا ضریب 

نشان داده شده  9ی بری تعدیل کنیم. نتایج چنین تعدیلی در نمودار شمارهسهم

 است.
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ی شاخصی از هزینه ی خالص یک عضو از خانوار شهری رااگر متوسط هزینه

بازتولید اجتماعی نیروی کارِ فقط یک عضو از خانوار در شهرها محسوب کنیم، به 

ی حداقل مزد واقعی نشان داده شده است، پایه 10ی قراری که در نمودار شماره

ی هزینه 1396الی  1371ی ها طی دورهشاغل یا شاغالنِ خانوار در هیچ یک از سال

بگیر را نیز پوشش یروی کار یک عضو از خانوارهای حداقلبازتولید اجتماعی ن

ی بازتولید اجتماعی کل خانوار که جلوتر موضوع داده است، چه رسد به هزینهنمی

، [35]شودمشاهده می 10ی طور که در نمودار شمارهبررسی قرار خواهد گرفت. همان

شده با ضریب تکفل از ی تعدیلرنگ که تفاضل حداقل مزد واقعی ماهانهمنحنی آبی

دهد همواره دال ی یک عضو خانوار شهری را نشان میی واقعی ماهانهمتوسط هزینه

 بر ارقام منفی بزرگی بوده است.
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های من، در حکم کسری ، بنا بر محاسبه3ی این ارقام منفی در جدول شماره

های اسمی و شود، هم به قیمتبگیر نشان داده میی یک عضو خانوارِ حداقلبودجه

که در  10ی رنگ در نمودار شمارههای واقعی. ارقام منفی منحنی آبیهم به قیمت

عضو خانوار آمده است مثالً در سال ی تکدر قالب کسری بودجه 3ی جدول شماره

مزد شاغل یا  1395های ثابت سال مشخصاً به این معناست که به قیمت 1395

بری یک عضو خانوارِ بود که سهمیست در حدی میبابگیر خانوار میشاغالنِ حداقل

شد تا توانایی تر میهزاروپانصد تومان بیشصدوسیبگیر از آن مزدها هفتحداقل

 اش را پیدا کند.بازتولید اجتماعی
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ی نفرهبگیر یا یک عضو خانوارِ غیرتکسرانجام اگر مبنا را نه فرد شاغلِ حداقل

ی بگیر قرار دهیم و متوسط هزینهی حداقلنفرهرتکبگیر بلکه کل خانوار غیحداقل
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ی بازتولید اجتماعی نیروی کار کل یک خالص یک خانوار شهری را شاخصی از هزینه

نشان داده شده  11ی خانوار در شهرها محسوب کنیم، به قراری که در نمودار شماره

الی  1371ی دورهی حداقل مزد واقعی شاغل یا شاغالنِ خانوار در سراسر است، پایه

ی بازتولید اجتماعی نیروی کار یک گیری از هزینهطرز چشمهمواره هم به 1396

تری از ی بیشتر بوده است و هم مستمراً فاصلهبگیر پایینی حداقلنفرهخانوار غیرتک

 11ی طور که در نمودار شمارهیافته است. همانهای بازتولید اجتماعی میهزینه

ی رنگ که تفاضل حداقل مزد واقعی ماهانه، منحنی آبی[36]شودمشاهده می

ی یک خانوار شهری را ی واقعی ماهانهشده با ضریب تکفل از متوسط هزینهتعدیل

 دهد همواره دال بر ارقام منفی بسیار بزرگی بوده است.نشان می

 
 های من، در حکم کسری، بنا بر محاسبه4ی این ارقام منفی در جدول شماره

های شود، هم به قیمتبگیر نشان داده میی حداقلنفرهی یک خانوارِ غیرتکبودجه

 11ی رنگ در نمودار شمارههای واقعی. ارقام منفی منحنی آبیاسمی و هم به قیمت

بگیر آمده است ی یک خانوار حداقلدر قالب کسری بودجه 4ی که در جدول شماره

 1395های ثابت سال معناست که به قیمتمشخصاً به این  1395مثالً در سال 
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بایست سرجمع بگیر میمجموع مزد شاغل یا شاغالنِ حداقل

یافت تا بازتولید اجتماعی صد تومان افزایش میودوهزاروسیونهصدوشصتدومیلیون

 نیروی کار خانوار دچار اختالل نشود.
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 در اختالل حرانب ژرفای از انعکاسی که است 4 یشماره جدول یآینه در خصوصاً

 از یکی که بحرانی کنیم،می مالحظه را امروز ایران در کار نیروی اجتماعی بازتولید

خود از ینوبهبه و است امروز ایران سیاسی اقتصاد یگانهشش هایبحران تریناصلی

دست انواع ی استثمار نیروهای کار بهای مشخصاً معلول نرخ فزایندهجهات عدیده

البته فقط بازتاب چنین بحرانی برای خانوارهای  4جدول شماره  کارفرمایان.

ی نسبی شاغالِن ی اندازهحال، گرچه برآورد موثقی دربارهبگیر است. بااینحداقل

هایی دال بر این که اوالً وزن نسبی بگیر در دست نداریم اما پرشمارند نشانهحداقل

غل رو به افزایش بوده است و ثانیًا ی نیروهای کار شابگیر در مجموعهشاغالن حداقل

تری از حداقل مزد رسمی دریافت مراتب کموزن نسبی شاغالنی که حتا مزدهای به

کنند رو به ازدیاد بوده است و ثالثاً وزن نسبی نیروهای کارِ بیکار نیز رو به تزاید می

بگیر قلی ترکیب نیروهای کارِ حداگفته دربارهداشته است. اگر صحت سه روند پیش

مان مفروض بگیریم، نتیجه خواهیم گرفت که بگیر و بیکار را در تحلیلو زیرِ حداقل

دورتر و به پایان همین دوره  1396الی  1371هر چه از آغاز حدفاصل سالیان 

شده در حکم انعکاسی از عمق بحران اختالل در شویم ارقام محاسبهتر مینزدیک

ی نیروهای تری از مجموعههای هر چه وسیعی بخشبازتولید اجتماعی نیروی کار برا

کار و خانوارهاشان صادق خواهد بود، با این توضیح که هر قدر از خانوارهای واجدِ 

بگیر ابتدا به سمت خانوارهای واجد شاغل یا شاغالنِ شاغل یا شاغالنِ فراحداقل

بگیر و قلبگیر و سپس به سوی خانوارهای واجد شاغل یا شاغالِن فروحداحداقل

کنیم شدت اختالل در سرانجام به طرف خانوارهای فاقد عضو شاغل حرکت می

 یابد.تری میبازتولید اجتماعی نیروی کار خانوارها نیز شدت بیش

ی بازتولید اجتماعی نیروی کاِر شکاف فزاینده میان حداقل مزد رسمی و هزینه

ویک قانون ی چهلتنفیذ ماده یی درجهتوان از منظر حقوقی در آینهخانوار را می

شورای عالی کار »ویکم، ی چهلمان نگریست. طبق مادهی موضوع بررسیکار در دوره

به معیارهای ذیل  توجه با …ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را همه

 … دوم، شود؛می اعالم …تعیین کند: یکم، درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی 

 اعالم رسمی مراجع توسط آن متوسط تعداد که را خانواده یک زندگی هک ایاندازه

مان، نخستین معیار ی موضوع بررسیدر ایران، طی دوره [37].«نماید تأمین شودمی
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های تورم بیش از نرخ رشد حداقل مزد ای که نرخگفتهبه غیر از هفت سال پیش

تر مبنا قرار مراتب کمعیار بهشده اما دومین مساله رعایت میاسمی بوده است همه

ساله نرخ رشد گفته، همهگرفته است. به عبارت دیگر، به غیر از هفت سال پیشمی

رو میزان حداقل مزد رسمی واقعی تر بوده و ازاینحداقل مزد رسمی از نرخ تورم بیش

لی رغم افزایش در روند کبه غیر از آن هفت سال همواره رو به رشد بوده است اما، به

های زمان شکاف میان حداقل مزد رسمی واقعی و هزینهحداقل مزد واقعی، هم

هم در اثر نرخ رشد بازتولید اجتماعی نیروی کار خانوار رو به تزاید داشته است، آن

 های بازتولید اجتماعی نیروی کار خانوار.باالتر رقم هزینه

دارند هم اجتماعی و هم  های بازتولید اجتماعی نیروی کار خانوارها سرشتیهزینه

 دهدمی دست به «سرمایه و مزدی کار» یجزوه در مارکس که مثالی تاریخی. 

چک، اما کو یا باشد بزرگ بساچه خانه فالن»: دهدمی نشان را شاناجتماعی سرشت

ی نیازهای اش به همان اندازه کوچک باشند همههای پیرامونمادامی که خانه

ی کوچک سازد. ولی اگر در کنار این خانهرا برآورده میاجتماعی در قبال مسکن 

یابد. این ی محقری تنزل میی کوچک به هیئت کلبهبگذاریم کاخی برپا شود، خانه

تواند یا اصاًل اش به میزان ناچیزی میی محقر اکنون دال بر این است که مالکخانه

ی محقر در مسیر خانه تواند نیازهای خویش را برآورده سازد. هر قدر هم کهنمی

تر پیشرفت تمدن رو به رشد بگذارد، اگر کاخ همسایه به همین اندازه یا حتا بیش

ازپیش احساس ناآسودگی و ی بالنسبه کوچک بیشگسترش یابد، ساکن این خانه

شرحی نیز که مارکس در  [38]«.اش خواهد داشتنارضایی و تنگنا در چهاردیواری

دهد سرشت به دست می سرمایهدر نخستین مجلد « ی کارفروش و خرید نیرو»فصل 

اصطالح ضروری صاحب ی احتیاجات بهشمار و گستره»دهد: شان را نشان میتاریخی

رو تا شان محصول تحول تاریخی است و ازاینسازیهای برطرفنیروی کار و نیز شیوه

گیری شکل حد زیادی به سطح تمدن کشور بستگی دارد، خصوصاً به شرایطِ محمل

ی تنعمی که بستر تکوین چنین ها و درجهرو به سنتی کارگران آزاد و ازاینطبقه

ی سایر کاالها، تعیین ارزش کار ای بوده است. بنابراین، برعکسِ قضیهطبقه

ارزش نیروی کار یا همان  [39]«.ای تاریخی و اخالقی استی مؤلفهدربردارنده
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روی کار از منظر تاریخی با تعمیق نسبی بازتولید های بازتولید اجتماعی نیهزینه

دارانه در ایران عمدتًا متکی بر رشد درآمدهای حاصل از صادرات ی سرمایهگسترده

ساله افزایش یافته و از منظر اجتماعی های پس از جنگِ هشتنفت و گاز طی سال

های واقعی فزایش مزدرغم ارو، بههای اجتماعی. ازاینی نابرابرینیز با تعمیق فزاینده

گفته، همواره با گسترش شکاف میان مزدهای واقعی و غیر از همان هفت سال پیش

ای ایم. بروز و ظهور چنین شکاف فزایندهی خانوار شهری مواجه بودهمتوسط هزینه

دست ی استثمار نیروهای کار بهبیش از هر چیز مستقیماً معلول نرخ فزاینده

گیری ترین علل شکلی استثماری که یکی از اصلینرخ فزاینده کارفرمایان بوده است،

بحران اختالل در بازتولید اجتماعی نیروی کار در ایران امروز است. بنا بر تقریری که 

ام، پنج نوع های گذشته از چرایی تشدید نرخ استثمار به دست دادهمن در سال

ترین نقش را در بسترسازی شدگرگونی در مناسبات کارگران و کارفرمایان عماًل بی

سازی قراردادهای کاری اند: یکم، موقتیی نرخ استثمار داشتهبرای تشدید فزاینده

های ی هفتاد خورشیدی شروع شد؛ دوم، ظهور شرکتکارگران که از اوایل دهه

ی هفتاد کلید خورد؛ سوم، خروج ی دههپیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از نیمه

ی هفتاد تری از کارگران از شمول قانون کار که از اواخر دههچه وسیعهای هر بخش

های پایین شغلی و ی دولت از اشلآغاز شد؛ چهارم، تعدیل نیروی انسانی بدنه

شان به بازار کار آزاد؛ پنجم، ممانعت از تأسیس و استقرار و استمرار سازیروانه

زنی فردی و ا توان چانهههای مستقل کارگری. این مجموعه از سیاستتشکل

گیری کاهش داده طرز چشمهای پس از انقالب بهجمعی کارگران را طی سالدسته

جمعی کارگران، چه رسد به زنی فردی و دستهگیر توان چانهکاهش چشم [40]است.

مراتب شدیدتر در قدرت طبقاتی طبقات کارگری، بستری مساعد برای تشدید افول به

 دست کارفرمایان پدید آورده است.تثمار نیروهای کار بهی اسنرخ فزاینده

های زمانی کاهش های باالی تورم، مشخصاً در برههاز نوع تأثیرگذاری نرخ

های توانیم قاطعانه سخن بگوییم و نیاز به پژوهشمزدهای واقعی، بر نرخ استثمار نمی

ی اخیرشان بی در نوشتهتری داریم. البته آقای وهاتر و دقیقتجربی پرشمارتر و مفصل

های بروز ی نیروهای کار در برههبخشِ حقوق و مزدهای معوقهدرستی از تأثیر فزونبه

ی حال، این نوع تأثیرگذاری باواسطهاند. بااینهای باالی تورم بر نرخ استثمار گفتهنرخ
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سازِ های باالی تورم بر تشدید نرخ استثمار در قیاس با عوامل سهمگینِ زمینهنرخ

طور نسبی چنان کوچک طور مطلق بلکه بهگفته برای تشدید نرخ استثمار نه بهپیش

های باالی تورم بر نرخ بخشِ نرختوانیم تأثیر فزونیبوده است که از منظر تحلیلی می

مان را نادیده بگیریم. من مشخصاً در استثمار را در چارچوب تحلیلی و تجربی

ام. بر این ی اقتصاد سیاسی ایران چنین کردهدرباره چارچوب تحلیلی و تجربی خودم

های باالی تورم هم نیروهای کار و هم های بروز نرخجاکه در برههمبنا، ازآن

های ناهمگن ثالثی های مولد اقتصاد ایران به نفع مجموعهکارفرمایان غیردولتی بخش

اند، نوع متضررشدگی شدهاز نیروها در بیرون از بستر افزایش ارزش اضافی متضرر می

ام، تقریر کرده« مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمسلب»نیروهای کار را، که در قالب 

شان که بستر اِعمال استثمار است بلکه نه در متن مناسبات نیروهای کار با کارفرمایان

در متن مناسبات نیروهای کار در نقش شهروندان با دولت و طبقات اجتماعی و 

 ام.بندی کردهتر که بستر اِعمال تعدی است صورتهای منزلتی فرادستگروه

فقط یکی از انواع پرشمار سازوکارهای « مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمسلب»

ی ایران بوده است. دارانهدر اقتصاد سرمایه« هامالکیت از تودهمدد سلبتصاحب به»

های فراوانی که با هم رغم افتراقلکیت بهمای این قبیل سازوکارهای متنوع سلبهمه

هایی نیز برخوردارند: هم بدون تأثیر بالواسطه و مستقیمی بر تولید دارند از اشتراک

شان یا های تأثیر بازتوزیعیشوند و هم برخی جنبهارزش فقط موجب بازتوزیع می

ی جیرهگستری )چه در زنشود یا مسبب سرمایهسازی نیروی کار میمسبب کاالیی

ی انباشت انباشت سرمایه درون اقتصاد ایران و چه در مدارهای باالتری از زنجیره

سازی نیروی کار و زمان موجب کاالییسرمایه درون اقتصاد جهانی( یا هم

ها در کنار مالکیت از تودهمدد سلبگستری. احتساب سازوکارهای تصاحب بهسرمایه

ی مان دربارهست کارفرمایان در چارچوب تحلیلیدی استثمارِ نیروهای کار بهمقوله

اقتصاد سیاسی ایران مشخصاً به معنای تأکید بر این واقعیت تلخ است که نیروهای 

های اخیر هم از طور کلی طبقات کارگری در ایرانِ دههکار و خانوارهاشان و به

هم از انواع  اند وخوردههای مولد اقتصاد ایران ضربه میکارفرمایان غیردولتی بخش

ی سیاسی مسلط که در بیرون از متن تولید های ثالثی در طبقهناهمگنی از مجموعه
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اند. طبقات کارگری، مثل همیشه، امروز تر داشتهمراتب انگلیارزش همواره حیاتی به

تنها هستند و از منظر اقتصادی هیچ اشتراک شان کاماًل دستی طبقاتینیز در مبارزه

ی مسلط ندارند. تضاد منافع طبقات کارگری با های گوناگون طبقههمنافعی با الی

ی مسلط مشخصاً اصل بنیادین تدوین هر گونه استراتژی های طبقهی ردههمه

مدد تصاحب به»حال، گنجاندن شان است. درعینی طبقاتیدرازمدت مبارزه

اقتصاد سیاسی  یمان دربارهو تجربی در چارچوب تحلیلی« هامالکیت از تودهسلب

مدت برای مقابله با تهاجم جاری به های کوتاهبندی تاکتیکایران مشخصاً به صورت

ی ما از رساند. فقر شناخت همههستی اجتماعی طبقات مردمی در ایران یاری می

شان از فقرِ خودِ طبقاتِ مردمی ی طبقاتیرمزورازهای حیات طبقات مردمی و مبارزه

و از « هامالکیت از تودهمدد سلبتصاحب به»بندی . صورتمراتب شدیدتر استبه

مشخصاًًٌ یکی از « مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمسلب»بندی جمله صورت

های کوچک برای کاستن از فقر نظری و تجربی ما در شناخت سرشت و ابعاد گام

. امروز ای به هستی اجتماعی بخش وسیعی از ایرانیان بوده استتهاجمی چنددهه

مالکیت در زمانِ استثمار و سلبفقط در ابتدای راهی قرار داریم که برای گنجاندِن هم

ی قلمروهای گوناگون اقتصاد مان دربارهاجزای گوناگون چارچوب تحلیلی و تجربی
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  ،زنی کارگران در ایران پس از طبقه: توان چانهکارگران بیعلیرضا خیرالهی
 (؛1397نشر آگاه، )تهران:  انقالب

  ،زنی نیروهای کار در ایران های کاهش توان چانهعلل و زمینه»امیرحسین سادات

ی کارشناسی ارشد، نامه، پایان«پس از جنگ؛ مورد مطالعه: صنعت ایران خودرو

 ؛1395ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشکده

  ،ی استخدام مطالعهشدن: مسئولیت اخالقی دولت و چالش بازاری»نوح منوری

ی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ، رساله«شرکتی در ایران پس از جنگ

 ؛1397تهران، 

  ،ی موردی های کار: مطالعهپذیری و پویشکاری، انعطافثباتبی»شهره شفیعی

ی علوم اجتماعی دانشگاه ی کارشناسی ارشد، دانشکدهنامه، پایان«رانندگان اسنپ

 .1397تهران، 

 :است آمده دست به زیر منابع بر مبتنی نگارنده هایمحاسبه از 1 یشماره نمودار ارقام  [21]

 های گوناگون؛ ی حداقل مزد، سالنامهوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک

 بهای کاالها های قیمت، شاخص های زمانی اقتصادی، شاخصبانک اطالعات سری

ی و خدمات مصرفی، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه

 ، شاخص کل.1395

 نمودار در مذکور منابع بر مبتنی نگارنده هایمحاسبه از 3 یشماره نمودار ارقام  [22]

 .است 1 یشماره

 ابع زیر:من هایداده از نگارنده هایمحاسبه بر مبتنی  [23]

 های زمانی اقتصادی، مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات سری نکبا

ی های جاری، تشکیل سرمایهی ناخالص ملی به قیمتهای ملی، هزینهحساب

 آالت، بخش خصوصی/ ساختمان، بخش خصوصی؛ثابت ناخالص، ماشین

 های زمانی اقتصادیمرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات سری بانک ،

های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس شاخص

 .1390ی سال پایه

 :زیر منابع هایداده از نگارنده هایمحاسبه بر مبتنی  [24]
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 و  1376الی  1351های بانک مرکزی ایران، حساب جریان وجوه ایران )سال

 (:1393الی  1376های سال

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات  جداول سری زمانی؛ بانک

های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص های زمانی اقتصادی، شاخصسری

 .1390ی بهای تولیدکننده بر اساس سال پایه

کنم بهترین شاخص تراز منفی حساب سرمایه و مالی البته برای منظوری که دنبال می [25]

های مولد ی کارفرمایان غیردولتیِ بخشن برآوردی از خروج سرمایهحال، در فقدانیست. بااین

ی موضوع بحث، تراز منفی حساب سرمایه و مالی تا حدی گانههای ششاقتصاد ایران در سال

ی کارفرمایان موضوع بحث را نشان دهد، وسوی تغییرات خروج سرمایهتواند سمتمی

توجه نبوده است. اس با خروج سرمایه غالباً قابلخصوصاً این که ورود سرمایه به ایران در قی

های منبع زیر های نگارنده از دادهشاخص تراز منفی حساب سرمایه و مالی مبتنی بر محاسبه

 به دست آمده است:

 های زمانی اقتصادی، مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات سری بانک

، تراز حساب سرمایه 4ی شمارهها، استاندارد ی پرداختبخش خارجی، موازنه

 )حساب مالی و سرمایه(.

 :زیر منابع هایداده از نگارنده هایمحاسبه بر مبتنی  [26]

 ،تهران: مرکز آمار ایران،  1394ی آماری کشور سال سالنامه مرکز آمار ایران(

 ؛343ی ( صفحه1395المللی، های بیندفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

 تهران: مرکز آمار ایران،  1390ی آماری کشور سال سالنامه مار ایران،مرکز آ(

 ؛362ی ( صفحه1391المللی، های بیندفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

 های زمانی اقتصادی، مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات سری بانک

نده بر اساس های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکنشاخص

 .1390ی سال پایه

 :زیر منابع هایداده از نگارنده هایمحاسبه بر مبتنی  [27]

 های زمانی اقتصادی، مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات سری بانک

ها و مؤسسات اعتباری به بخش ی تسهیالت بانکمتغیرهای پولی و اعتباری، مانده

 لف اقتصادی، صنعت و معدن؛های مختغیردولتی حسب بخش
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 های زمانی اقتصادی، مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات سری بانک

های سود )موردانتظار( تسهیالت بانکی در متغیرهای پولی و اعتباری، نرخ

 های مختلف، صنعت و معدن؛بخش

 های زمانی اقتصادیمرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات سری بانک ،

های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس شاخص

 .1390ی سال پایه

 :زیر منابع هایداده از نگارنده هایمحاسبه بر مبتنی  [28]

 تهران: مرکز آمار ایران،  1374ی آماری کشور سال سالنامه، مرکز آمار ایران(

های جمعیت (، فصل1375المللی، ینهای بدفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

 ی خانوار؛و بودجه

  ،تهران: مرکز آمار ایران،  1387ی آماری کشور سال سالنامهمرکز آمار ایران(

(، فصل هزینه و 1388المللی، های بیندفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

 درآمد خانوار؛

  ،ن: مرکز آمار ایران، )تهرا 1394ی آماری کشور سال سالنامهمرکز آمار ایران

های جمعیت (، فصل1395المللی، های بیندفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

 و هزینه و درآمد خانوار؛

 های زمانی اقتصادی، مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات سری بانک

های قیمت، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی، شاخص بهای کاالها و شاخص

 ، شاخص کل.1395ی صرفی بر اساس سال پایهخدمات م

 :زیر منابع هایداده از نگارنده هایمحاسبه بر مبتنی  [29]

 های زمانی اقتصادی، مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات سری بانک

 وضعیت مالی دولت، درآمدها، درآمد مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی؛

 های زمانی اقتصادی، ایران، بانک اطالعات سریمرکزی جمهوری اسالمی  بانک

های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس شاخص

 .1390ی سال پایه

 :زیر منابع هایداده از نگارنده هایمحاسبه بر مبتنی  [30]

 ،ن، )تهران: مرکز آمار ایرا 1394ی آماری کشور سال سالنامه مرکز آمار ایران

 ؛342ی (، صفحه1395المللی، های بیندفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ednref28
https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ednref29
https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ednref30
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 ،تهران: مرکز آمار ایران،  1390ی آماری کشور سال سالنامه مرکز آمار ایران(

 ؛361ی ( صفحه1391المللی، های بیندفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

 های زمانی اقتصادی، سریمرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات  بانک

های قیمت، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای تولیدکننده بر اساس شاخص

 .1390ی سال پایه

 :زیر منابع هایداده از نگارنده هایمحاسبه بر مبتنی  [31]

 های گوناگون؛ ی حداقل مزد، سالنامهوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش

 ی اسالمی ایران،مرکزی جمهور بانک

  ،ی خانوار در مناطق نتایج بررسی بودجهبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
)تهران: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مدیریت کل آمارهای شهری ایران 

 1380های ی خانوار، سالی بررسی بودجهی آمار اقتصادی، دایرهاقتصادی، اداره

 (؛1396تا 

 های قیمت، شاخص بهای کاالها ی زمانی اقتصادی، شاخصهابانک اطالعات سری

ی و خدمات مصرفی، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه

 ، شاخص کل.1395

ی خانوار در مناطق نتایج بررسی بودجه ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک  [32]
، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، )تهران: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانشهری ایران 

 (.1396تا  1380های ی خانوار، سالی بررسی بودجهی آمار اقتصادی، دایرهاداره

ی خانوار در مناطق نتایج بررسی بودجه ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک  [33]
دی، )تهران: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصاشهری ایران 

 (.1396تا  1380های ی خانوار، سالی بررسی بودجهی آمار اقتصادی، دایرهاداره

ی خانوار در مناطق نتایج بررسی بودجه ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک  [34]

)تهران: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، شهری ایران 

 (.1396تا  1380های ی خانوار، سالی بررسی بودجهدایره ی آمار اقتصادی،اداره

 :زیر منابع هایداده از نگارنده هایمحاسبه بر مبتنی  [35]

 های گوناگون؛ ی حداقل مزد، سالنامهوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک
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https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ednref35
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  ،ی خانوار در مناطق ج بررسی بودجهنتایبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
)تهران: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مدیریت کل آمارهای شهری ایران 

 1380های ی خانوار، سالی بررسی بودجهی آمار اقتصادی، دایرهاقتصادی، اداره

 (؛1396تا 

 های قیمت، شاخص بهای کاالها های زمانی اقتصادی، شاخصبانک اطالعات سری

ی دمات مصرفی، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایهو خ

 ، شاخص کل.1395

 :زیر منابع هایداده از نگارنده هایمحاسبه بر مبتنی  [36]

 های گوناگون؛ ی حداقل مزد، سالنامهوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک

 ی خانوار در مناطق نتایج بررسی بودجههوری اسالمی ایران، بانک مرکزی جم
)تهران: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مدیریت کل آمارهای شهری ایران 

 1380های ی خانوار، سالی بررسی بودجهی آمار اقتصادی، دایرهاقتصادی، اداره

 (؛1396تا 

 ت، شاخص بهای کاالها های قیمهای زمانی اقتصادی، شاخصبانک اطالعات سری

ی و خدمات مصرفی، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه

 ، شاخص کل؛1395

 تهران: مرکز آمار ایران،  1374ی آماری کشور سال سالنامه، مرکز آمار ایران(

 (، فصل جمعیت؛1375المللی، های بیندفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

  ،تهران: مرکز آمار ایران،  1387ی آماری کشور سال سالنامهمرکز آمار ایران(

 (، فصل جمعیت؛1388المللی، های بیندفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

  ،تهران: مرکز آمار ایران،  1394ی آماری کشور سال سالنامهمرکز آمار ایران(

ی جمعیت ها(، فصل1395المللی، های بیندفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری

 و هزینه و درآمد خانوار.

ها، نامهها آییننامهی بیکاری همراه با تصویبقانون کار، قانون بیمه   [37]
 .32ی ( صفحه1384)تهران: نشر دوران،  هانامهبخش

https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ednref36
https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ednref37


 

 

 حمد مالجوم 546

[38] Karl Marx, “Wage Labor and Capital”, in Karl Marx and 

Frederick Engels: Selected Works, Volume 1: Marx, 1835-1843 
(Moscow: Progress Publishers, 1977) p. 163 

[39] Capital ,p. 168 

ی نگاه نامهفصل ،«جنگ از پس ایران در کارگران زنیچانه توان افت» مالجو، محمد  [40]
 .154الی  143های ، صفحه1393، زمستان 104ی ، شمارهنو

  
  
 ی بحث حاضر به مطالب زیر مراجعه فرمایید:هبرای آگاهی از پیشین 

  ،های بحران اقتصادی امروز گفتگو با پرویز صداقت: ریشه»کیوان مسعودی

 1397شهریور  3، زمانه ،«ایران

 ،اقتصاد سیاسی چپاول )همراه با توضیحی از پرویز  ضیحی دربارهتو مهرداد وهابی

 1397شهریور  9، زمانه ،صداقت(

  ،نقد ،«ی یادداشت مهرداد وهابیای دربارهگشاست؟ نکتهکدام تمایز راه»محمد مالجو 
 1397شهریور  11، سیاسی انتقاد

 ،1397شهریور  28، نقد اقتصاد سیاسی ،فکری اقتصادیابداع یا آشفته مهرداد وهابی 

  ،1397مهر  3، د اقتصاد سیاسینق ،خوانیفکری یا آشفتهآشفتهمحمد مالجو 

  ،1397 مهر  10،نقد اقتصاد سیاسی ،خوانی یا طفره و مغلطهآشفتهمهرداد وهابی 

  ،نقد اقتصاد  ،سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایرانمحمد مالجو
 1397 مهر 15 ،سیاسی

  ،مهر  26، نقد اقتصاد سیاسی ،تفاوت درآمد با دارایی و نرخ استثمارمهرداد وهابی

1397 

 

https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ednref38
https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ednref39
https://pecritique.com/2018/11/09/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a8%e2%80%8c%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/#_ednref40
https://www.radiozamaneh.com/409143
https://www.radiozamaneh.com/409143
https://www.radiozamaneh.com/410116
https://www.radiozamaneh.com/410116
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/
https://pecritique.com/2018/09/25/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/02/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%9F-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://pecritique.com/2018/10/07/%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/07/%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/
https://pecritique.com/2018/10/22/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87/
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اقتصاد ایران: بستر توأمان سلب  آخرین پاسخ آقای مالجو به نوشتار من

رکوردهای پیشین ایشان را در اطناب کالم شکسته است. ، [1]مالکیت و استثمار

صفحه است که  34بود. این آخرین صفحه  20صفحه و  18مقاالت پیشین به ترتیب 

اند و ی آن مشتمل بر جداولی است که ظاهراً خود ایشان تهیه کردهصفحه 23

ی این جداول با بحث ما اما رابطه [2]در ایران است.« نرخ ارزش اضافی»ی درباره

تر استناد نشده است و مبنای محاسبات ناگفته چیست؟ چرا به این جداول پیش

ی قلمی که میان آقای مالجو و من جاری بگذارید بر ادوار پیشین مناقشه مانده است؟

 بوده، نگاهی گذرا بیفکنیم.

رادیو ی آقای پرویز صداقت با سایت گردد به مصاحبهسرآغاز این مناقشه بازمی

های بحران ریشهپیرامون  2018اوت  25/ 1397شهریور  3در تاریخ  زمانه

ایشان، البته، پس «. ی غارتمسئله»بدون ذکر مبانی فکری  اقتصادی امروز ایران

به همان معنای رایج و « غارت»یا « چپاول»ی از اعتراض من تصریح کردند که از واژه

تردید تصدیق ها ایرانی دیگر. این تصریح بیکنند که میلیونمصطلحی استفاده می

ود مهم در ادبیات اقتصادی ما، چه در داخل و چه در خارج از کشور است؛ و یک کمب

ی مفهومی با این درجه از اهمیت و موضوعیت کار جدی صورت نگرفته این که درباره

ترین مفاهیم ی اولیهاست. شاید به همین سبب هم شاهد اغتشاش فکری درباره

میت است. یکی از این مفاهیم حائز اه« ی غارتمسئله»نظری هستیم که برای فهم 

 غارت یا چپاول از راه سلبِ مالکیت است.

های بارز از نمونه« سلب مالکیت از مزدبگیران»های آقای مالجو در خصوص نوشته

ی ما نیز ست. حرف اصلی ایشان که موضوع اصلی مناقشهاغتشاش فکری موجود ا

اعث سلب مالکیت از آنان هست، این است که تورم و کاهش قدرت خرید مزدبگیران ب

 شده است!

ام، ادعای ایشان بر این فرض استوار است چنان که در یک رشته مقاله نشان داده

یا مالکیت برخوردارند که تورم موجب سلب آن « دارایی»که مزدبگیران از نوعی 

لکیت و شود. اما مزدبگیران، بنا به تعریف، فاقد ابزار تولید یا فاقد ماشان مییهادارایی

شوند و به مند میدارایی هستند و تنها در ازای فروش نیروی کارشان از دستمزد بهره

https://pecritique.com/2018/11/09/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA/
https://pecritique.com/2018/11/09/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA/
https://pecritique.com/2018/11/09/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA/
https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn1
https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn2
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کنند. اگرچه تورم باعث کاهش قدرت خرید مزدبگیران و امرار معاش می این واسطه

شان به عمل های نداشتهشود، اما سلبِ مالکیتی از داراییافزایش استثمار آنان می

ی ساده مبتنی بر تشخیص یک فاکت تاریخی مهم در دورهآورد. این توضیح نمی

« درآمد»( از Assets« )دارایی»ست. آن فاکت عبارت است از تمایز داریسرمایه

(Income.) 

« عروج به سطح تحلیل تاریخی»در دور پیشین مباحثات آقای مالجو مرا به 

ای یابم. در مقالهوقوف « موسع سلبِ مالکیت»دعوت کردند تا بلکه بتوانم به مفهوم 

های متعدد از مارکس پیرامون چگونگی سلِب قولای و با ذکر نقلبیست صفحه

ی انباشت بدوی سرمایه چنین نتیجه گرفتند که مالکیت از دهقانان انگلستان در دوره

وسایل محدود نشد، بلکه « هادارایی»سلبِ مالکیت، به سلبِ مالکیت از  در آن دوره

گرفت. بر همین منوال، ایشان مدعی شدند که تورم نیز در بر را نیز در معیشت

معیشت از مزدبگیران به نوعی سلب مالکیت از با سلب وسایل داری ی سرمایهجامعه

سازی تاریخی مؤید آن بود که آقای مالجو برخالف گردد. این قرینهآنان منجر می

مختص  فاکت تاریخیک مثابه یبه« درآمد»از « دارایی»شان از اصل تفکیک دعوی

خبرند. از این رو با استناد به مورخین اقتصادی )باالخص کوزنتز داری بینظام سرمایه

Kuznets ( و برودلBraudel پایگی برداشت ایشان از سلب مالکیت و ی بیدرباره

 داری، چنین نوشتم:ی سرمایهتسری آن به دوره

اند، تنها در ع کلمه خواندهچه آقای مالجو سلِب مالکیت به مفهوم وسیآن»

داری معنا دارد که در آن تفکیک دارایی از درآمد تحقق نیافته سرمایههای پیشانظام

ی بارز آن اقتصاد معیشتی دهقانان مستقل است. کاربستِ این مفهوم است. نمونه

معناست؛ دای بیاز سلبِ مالکیت در خصوص کارگران مزدبگیر نظام سرمایه« وسیع»

داری یک فاکت تاریخی است. معنای ه تفکیک درآمد از دارایی در نظام سرمایهچرا ک

« درآمد»توانند این تفکیک چیست؟ در نظام کار مزدی، کارگران در بهترین حالت می

 مالککه هرگز قادر باشند به آن خرید وسایل معیشت برسانند، بی مصرفخود را به 

دارانی خواهد سرمایه دارایییشت همواره وسایل معیشت تبدیل شوند. این وسایل مع
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بود که تولید این وسایل را نه به منظور معاش شخصی، بلکه برای فروش در بازار به 

 [3]«رسانند.انجام می

کردم تاکنون تصور می»پاسخ آقای مالجو به این نقد مشخص من چه بود؟ 

روج دیگری به سطح اختالف نظرمان فقط از توقف یکی در سطح تحلیل تجریدی و ع

ام اصاًل ی آقای وهابی تازه دریافتهگیرد. با آخرین نوشتهتحلیل تاریخی سرچشمه می

عروج به سطح تحلیل  …«سطح تحلیل تاریخی نداریم»درک واحدی از مفهوم 

 [4].«رجوع به تاریخ صورت بگیردتواند هم با رجوع و هم بیتاریخی می

برای تحقق این »شوند که: ل سوئیزی مدعی میهایی از پقولسپس با ذکر نقل

ی مناسبات اجتماعی غیر از باید همه»منظور، طبق خوانش سوئیزی از مارکس 

ی ی بین کار و سرمایه موقتاً نادیده گرفته شود تا زمانی دیگر فقط در مرحلهرابطه

ی تجرید و احتساب عناصر هدرج کاهش …«بعدی تحلیل دوباره به میان آیند

« به سطح تحلیل تاریخی»شمارتری از واقعیت در تحلیل مشخصاً همان عروج به پُر

 [5]«است.

به یک  رجوعی پیشین یکسره شوم که بحث آقای مالجو در مقالهیادآور می

ی انباشتِ بدوی در انگلستان بود تا اثبات کنند یعنی دوره ی خاص تاریخی،دوره

سایل تولید و معاش توأمان بوده است. ایشان ی وجا سلبِ مالکیت دربرگیرندهدر آن

ی خاص دعوت کردند و من نیز با بررسی همین دوره« عروج تاریخی»مرا هم به 

داری نشان دادم که اساسًا در این دوره که با اقتصاد معیشتی مشخص تاریخ سرمایه

ید ست. تحلیل تاریخی نیز باناپذیرشود، تفکیک وسایل تولید از معیشت امکانمی

داری که با ی تاریخی سرمایهی تاریخی را در تمایز از دورههای آن دورهویژگی

شود، ملحوظ کند. به اعتبار همین مقایسه تفکیک دارایی از درآمد مشخص می

داری سرمایهی پیشاتنها در دوره« موسع مالکیت»تاریخی نشان دادم که مفهوم 

داری، به کلی ناصحیح است. آقای سرمایهی مصداق دارد و تسّری این مفهوم به دوره

عروج به سطح تحلیل »مالجو اما، به جای پاسخ به این نکات مشخص، به تفسیر 

تواند با رجوع یا بی رجوع به برآمدند که گویا از دیدگاه پُل سوئیزی می« تاریخی

 تاریخ انجام شود.

https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn3
https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn4
https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn5
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ی که مدعی برای ی بحث با آقای مالجو معذورم. هنگامجا دیگر از ادامهدر این

پرد و سپس با ی دیگر میای به شاخهی کمبود استدالل از شاخهرهایی از مخمصه

کند گریبان خود را از های دیگر تالش میی موضوع یا موضوعاطناب کالم درباره

شود. این گونه رفتار و رویه، خطِ مغلطه گویی خالص کند، گفتگو بیهوده میپاسخ

ت. همانند آن است که بپرسید راجع به شعر فروغ فرخزاد کشیدن بر دفتر دانش اس

های فریدون فرخزاد بشنوید و یا از ها و قابلیتگویی؟ و در پاسخ از تواناییچه می

ی های شعری پروین اعتصامی. متأسفانه آقای مالجو این رویه را در سه دورهارزش

اند. بگذارید به کمال رسانده رای چهارم آنپیشین بحث نیز به کار گرفتتند و در مقاله

 رد پای این شیوه را در ادوار پیشین خاطرنشان شوم.

)شهریور  گشاست؟کدام تمایز راهی آقای مالجو زیر عنوان با مقاله دور نخست

( آغاز شد. در این مقاله آقای مالجو اظهار داشتند که 2018سپتامبر  2/ 1397ماه 

که توضیح دهند از آنکه کنند؛ البته بیرا تصدیق می« درآمد»و « دارایی»تمایز میان 

« ی تورمسلبِ مالکیت به واسطه»هم وقتی بحث بر سر فهمند، آناین تمایز چه می

)دارایی( در میان نیست، سلب مالکیت « مالکیت»است. به عبارت دیگر، وقتی 

ی بدیهی، ایشان صالح کار خود در آن دیدند که چیست؟ به جای تصریح این نکته

منتقل کنند. پس اظهار داشتند که تمایز دارایی از موضوع بحث را به جای دیگری 

دانند و بالعکس بر این باورند که تمایز درآمد یا مزد اسمی درآمد را راهگشا نمی

(Nominal income( از درآمد یا مزد واقعی )Real income راهگشاست. به )

 شود؛یم مرتبط –در مفهوم مارکسی آن  -این اعتبار که مزد اسمی به نرخ استثمار

 کاهش وقتی»: بیان این به است؛ مالکیت سلبِ بستر واقعی مزد کاهش آنکه حال

 به بگیران حقوق و مزد از مالکیت سلب را تورم اثر در مزدها و حقوق خرید قدرت

 این تبیین برای …نیست امتوجه محل مزدها و حقوق اسمی ارزش آورم،می حساب

تکیه بر اقتصاد مارکسی و استفاده از ارزش اسمی حقوق و مزدها، من  کاهش نوع

بنابراین بحث منطقاً باید حول دو موضوع  [6]«دانم.مفهوم نرخ استثمار را راهگشا می

 شد:متمرکز می

 ،سلبِ مالکیت از مزدبگیران در ارتباط با کاهش درآمد واقعی 

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/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn6
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 شان.نرخ استثمار در ارتباط با کاهش مزد اسمی 

شهریور  28را نوشتم ) فته فکری اقتصادیابداع یا آش در پاسخ به این نوشتار،

( مزدبگیران بنا به 1(. در آن دو نکته را برجسته ساختم: 2018سپتامبر  17/ 1397

اند و کاهش قدرت خریدشان اگرچه تعریف، از وسایل تولید خویش سلبِ مالکیت شده

بِ مالکیت آورد، اما قادر به سلترشان را فراهم میموجبات فقر، ادبار و تنگدستی بیش

وجه هیچ( نرخ استثمار به مفهوم مارکسی آن به2اند نیست. از کسانی که فاقد مالکیت

شود و اساسًا تفکیک مزد اسمی از مزد واقعی ی کاهش مزد اسمی تعریف نمیبرپایه

 مبنای تبیین نرخ استثمار در نزد مارکس نیست.

آشفته فکری یا آشفته ی آقای مالجو تحت عنوان با مقاله دور دوم بحث

( 2018سپتامبر  22/ 1397مهر ماه  3)ی مهرداد وهابی پاسخ به نوشته خوانی؟

یا « خوانیآشفته»ادامه یافت. همان طور که در پاسخم به این مقاله زیر عنوان 

/ اکتبر 1387مهرماه 10) طفره و مغلطه؟ در پاسخ به ناپاسخ محمد مالجو

ی میان «تمایز راهگشا»( خاطرنشان ساختم، در این دور آقای مالجو دیگر از 2018

ی آورد. در عوض پس از یک مقدمهسمی و مزد واقعی کالمی به میان نمیمزد ا

ی نقطه نظرات صفحه درباره 18شان، های پژوهشیها و هدفی انگیزهطوالنی درباره

وسایل تولید و ی سرمایه و چگونگی سلبِ مالکیت بر مارکس پیرامون انباشت اولیه

های زندگی سامان ضمانت»از نابودی  دهقانان از قرن شانزدهم به بعد و نیز معیشت

دهند. این نخستین بار است که آقای مالجو از لزوم داد سخن می« کهن فئودالی

گشا دیگر سخن گویند تا از تمایز راهسخن می« حرکت به سوی تحلیل تاریخی»

 نگویند.

شود. این بار دیگر از ی دیگر منتقل میای به حوزهسان باز بحث از حوزهبدین

حرکت »داری صحبتی نیست، بلکه از فکیک مزد اسمی از مزد واقعی در نظام سرمایهت

داری صحبت ی گذار از فئودالیسم به سرمایهو بررسی دوره« به سوی تحلیل تاریخی

تنها به هیچ یک از نقطه نظرات انتقادی من که در این مقاله نهتر اینست. جالبا

ی بحث خویش درآمد اسمی و واقعی را که الزمه شود، بلکه حتا تمایزپرداخته نمی

آخر بدون »شود. از این رو نوشتم: کردند، نیز به محاق فراموشی سپرده میقلمداد می

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/
https://pecritique.com/2018/09/25/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/
https://pecritique.com/2018/09/25/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/
https://pecritique.com/2018/09/25/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/
https://pecritique.com/2018/10/02/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%9F-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://pecritique.com/2018/10/02/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%9F-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
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گشایی من پیرامون دعوی اصلی شما در باب راه« تک دعاویعیار تک»پرداختن به 

قعیت این توان از دیالوگ و گفتگو سخن گفت؟ وادرآمد اسمی و واقعی، چگونه می

ی خوانش گویی به دست دهند دربارهاند مونولوگ یا تکاست آقای مالجو ترجیح داده

 [7]«ی ما ندارد.خود که ربطی به موضوع یا موضوعات مورد مناقشه

ی ، به عرصه«تمایز راهگشا»گویی به تناقضات ناشی از آقای مالجو، ناتوان از پاسخ

کند با توسل به نقل عباراتی از مارکس ش میآورد و این بار تالتاریخ روی می

ی انباشتِ اولیه که در نتیجه« های زندگی سامان کهن فئودالیضمانت»ی درباره

ی مفهوم سلبِ مالکیت را به سلبِ سرمایه در معرض اضمحالل قرار گرفت، دایره

ی تاریخی، از مفهوم سازی از این دورهوسایل معیشت بگشاید. سپس با قرینه

گوید. مفهومی که بنابه اعتراف سخن می« داریهای زندگی در نظام سرمایهضمانت»

عامدانه نادیده »خود ایشان اگرچه مارکس به آن نپرداخته است، اما صرفاً آن را 

ی غیر تاریخی رجوع به تاریخ، ایشان را به تأمل در بررسی این نحوه«. گرفته است

یا مزدبگیران، نظیر دهقانان، مالک وسایل تولید و ی این نکته دعوت کردم که: آدرباره

ی تورم سخن گفت؟ ها به واسطهمعیشت خود هستند که بتوان از سلب مالکیت از آن

ی اخیر چهار دهه« داریهای زندگی در سرمایهضمانت»مضافًا از ایشان خواستم که 

 اند، مشخص کنند؟ایران را که حاال در اثر تورم نابود شده

ما با تأکید آقای مالجو  دور سوم مباحثاتتر اشاره کردم، طور که پیشهمان 

های تاریخی ی نمونهو بحث درباره [8]«عروج به سطح تحلیل تاریخی»ی درباره

های یک از پرسشداری ادامه یافت. اما هیچی گذار از فئودالیسم به سرمایهدوره

ی سوم، در نها در بخش پایانی مقالهی ایشان پاسخی نگرفت. تالذکر در مقالهفوق

ایران طی چهار « داریهای زندگی در نظام سرمایهضمانت»ترجمان عملی موضوع 

ی میان آمد. اشارهسخن به « نظام تدبیر»ی گذشته از مفهوم گنگ و مبهم دهه

مختصری هم به تمایز راهگشا میان مزد اسمی و مزد واقعی به عمل آمد، بدین اعتبار 

ی که مارکس قائل به تفکیک مزد اسمی از مزد واقعی است! در پاسخ به این اشاره

ی تئوری آیا تفکیک ارزش اسمی از ارزش واقعی مزدها الزمه»مختصر نوشتم: 

تر بگویم نرخ ارزش اضافی است؟ آیا از دیدگاه مارکس، دقیق مارکسی نرخ استثمار یا

https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn7
https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn8
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شود؟ اگر پاسخ آقای مالجو به این ی مزد اسمی سنجیده مینرخ ارزش اضافی برپایه

پرسش مثبت است، لطف کنند و مستندات خود را در این خصوص از آثار مارکس 

 [9]«مالجو بدانیم.نظری آقای « ابداع»نقل کنند؛ ورنه محق هستیم که این ادعا را 

ام در خصوص ترجمان عملی اظهارات ایشان این سؤال را طرح کردم: در پایان مقاله

 سر بر سخن اگر …این نظام تدبیر چیست و معنا و مبنای آن کدام است؟»

 دولتی، طویل و عریض هایدستگاه یُمن به ست،«بازاری غیر نهادهای آفرینینقش»

در این چهار دهه هیچ کم و کسر  ،دولتیی متعدد شبهنهادها و ستادها بنیادها،

های که اغلب این نهادها با شعار قسط اسالمی و کمکایم؛ خاصه آننداشته

کنند! پس الزم شان را توجیه میغیرانتفاعی به محرومین و مستضعفین موجودیت

کردم که تصور می [10]«تر سخن بگوییم که منظور از نظام تدبیر چیست.است روشن

ها پاسخ ندادند ها پاسخ دهند. ندادند! نه تنها به این پرسشآقای مالجو به این پرسش

اند؛ در حالی که دو ی اخیر خود یکسره منکر اهمیت رجوع به تاریخ شدهکه در مقاله

ی انباشت بدوی های طوالنی از مارکس دربارهترشان تماماً به نقل قولی پیشمقاله

موسع سلبِ مالکیت از »تصاص یافته بود؛ برای اثبات و توجیه مفهوم در انگلستان اخ

کلی متفاوت تطور ی بهسازی تاریخی دو دورهاز طریق قرینه« وسایل معیشت

داری. این بار اما، به ارجاعات تاریخی خود نیز وفادار نماندند و با آوردن سرمایه

ازسازی واقعیت متکثر سخن گفتند. عباراتی از پل سوئیزی، از لزوم گذار از تجرید به ب

ی نخست بین بردند. اگر در مقالهافزون بر این، اهمیت تمایز راهگشا را نیز زیر سؤال 

ای مستقیم برقرار ساخته بودند، مفهوم مارکسی نرخ استثمار و مزد اسمی رابطه

 نرخ استثمار اصالً »شوند که: گذارند و مدعی میاکنون این دعوی را هم کنار می

 [11]«موضوع بحث نبوده است.

مفهوم موسع سلبِ »ی آخرین تمامی دعاوی مربوط به تر اینکه در این مقالهجالب

بحث من »نویسند: شود. میبه یک امر آماری در مورد ایران فروکاسته می« مالکیت

ی فقط ناظر بر زمان و مکانی مشخص است نه نوعی استدالل نظری که داعیه

 [12]«های دیگر را نیز داشته باشد.ها و مکانمانشمولیت بر ز

بسیار خوب! اگر چنین است، چرا آقای مالجو در همان دور نخست بحث خود این 

شان در پرتوی آمار جداول و نمودارها را بر ما ارزانی نداشتند تا صحت و سقم دعاوی

https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn9
https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn10
https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn11
https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn12
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یرد. به عالوه اگر و ارقام مربوط به وضعیتِ مشخص امروز ایران مورد داوری قرار گ

ای به جداول و نمودارها توجیه مناسب صفحه 34ی صفحه از یک مقاله 23اختصاص 

ی ی مفهوم سلبِ مالکیت از مزدبگیران به واسطهی ایشان دربارهو مکفی برای ایده

اند؟ برای تورم است، چرا مبنای محاسبات خود را در تنظیم جداول روشن نکرده

ارزش اضافی تصاحب شده توسط »ی ایشان به محاسبه نمونه، نخستین جدول

اختصاص داده شده.  [13]«کنندگانکارفرمایان بخش مولد غیر دولتی با سایر تصاحب

ی داند که محاسبههر کس که اندک آشنایی با اقتصاد و اقتصادسنجی داشته باشد می

ست که به نرخ ارزش اضافی مارکس یکی از دشوارترین فصول این مکتب فکری

 Transformation of values into« )های تولیدتبدیل ارزش به قیمت»مبحث 

prices of production تبدیل»( اشتهار دارد. در خصوص این »

(Transformationانواع مدل )ها و استدالالت له یا علیه ها، معادالت، تکنیکسازی

کار بدون ذکر معادله و راه جاست که آقای مالجوموضوع مطرح شده است. جالب این

ی بانک مرکزی این جدول را های اولیهها، و با استناد به یک رشته دادهبررسی داده

ی مزد تهیه کرده است. ایشان حتا زحمت تعریف نرخ استثمار )ارزش اضافی( بر پایه

اند تا چه رسد به تبیین تفاوت ی آن را به خود ندادهاسمی و چگونگی محاسبه

دولتی و غیردولتی )بدون تصریح این که آیا « بخش غیرمولد»و « مولدبخش »

شود یا نه(، کارفرمایان این دو بخش و دولتی نیز میی شبهغیردولتی دربرگیرنده

 کنندگان؟صرف ثروت توسط سایر تصاحب« تراکم»یا « انباشت»موضوع 

ی ی خوانندهی مفهومی و محاسباتی شاید براجداول و نمودارهای بدون پشتوانه

انگیز نباشد اما یقیناً هر اقتصاددانی را به ناآشنا با علم اقتصاد سؤال برانگیز و شگفت

راستی اندازد. بههای علمی میی جدیت آقای مالجو در کاربست روشتردید درباره

هدف از این مناقشه چیست؟ نشان دادن حقانیت خود به هر قیمت، یا ژرفا بخشیدن 

 ی مورد مطالعه؟ی پدیدهربارهمان دبه شناخت

آورد، ی مورد مناقشه کم میخالصه کنم. آقای مالجو هر زمان که در مساله

کشد و برای جا انداختن آن موضوع، تمام مباحثات و موضوع دیگری را به میان می

https://pecritique.com/2018/12/01/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85/#_edn13
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ی موضوع گیرد و با افزودن بر طول مطلب دربارهسؤاالت پیشین را نادیده می

 ی پیشین را از خاطر محو کند.ی مورد مناقشهکند تا مسئلهجانشین، تالش می

ی این ی قلمی با آقای مالجو سترون است و من ادامهبدین سبب نیز مشاجره

ی قلمی دوئل دانم. چرا که از دیدگاه من، مناقشهرا آب در هاون کوبیدن می« گفتگو»

علمی مؤلف نیست. « تاعتبار و حیثی»گذاری در حفظ و تأیید ادبی یا نوعی سرمایه

ی ی من در این مناقشهای ندارم. مداخلهمن شخصاً نیازی به اخذ چنین سرمایه

ی اقتصاد سیاسی فکری صرفاً به دلیل روشنگری از یکی از مفاهیم بنیادین درباره

ام تا برخی چپاول یا غارت بوده است نه چیزی بیش. از خالل این مناقشه تالش کرده

ی ایرانی در میان بگذارم. اقتصاد ظرایف این مبحث را با خوانده ها واز پیچیدگی

نیازمند بازنگری در  [14](Political Economy of Predationسیاسی غارت )

و تصاحب به  [15](،Involuntary Transaction) مفهوم معاهدات غیرداوطلبانه

د متعارف به تامل کافی است که نه اقتصا [16](Forced appropriationزور )

را در برگرفته است. کلیت آن« ی سرمایهانباشت اولیه»ی آن پرداخته و نه درباره

که انباشت اولیه سرمایه یکی از اشکال تاریخی روند پیدایش انباشت سرمایه ویژه آنبه

وار این تحول در انگلستان بود. هر چند که این انباشت در دیدگاه مارکس شکل نمونه

را به تمامی مسیرهای تاریخی پدیداری این انباشت تعمیم نداد. بود، اما او هرگز آن

چندوچون و ظرایف تاریخی همین پروسه در انگلستان نیز محل گفتگو و چون و 

 های آن زمان که مارکس در دست داشت.چراست و تدقیق مدام داده

انباشت »ه مبحث اشتباه فاحشی خواهد بود هرآینه اقتصاد سیاسی غارت را ب

تقلیل دهیم؛ باالخص در مورد اقتصاد سیاسی ایران طی چهل سال « بدوی سرمایه

جا ( این جا و آنNegative Accumulationهای ضد انباشت )گذشته که پروسه

های بیرون از قول بر سازوکار انباشت چیرگی داشته است. این نکات را با اتکا به نقل

سلبِ مالکیت از مزدبگیران به مدد »فت. ابداع مفهوم توان دریامتن مارکس نمی

نیز جز انعکاس آشفته فکری و ناآشنایی با الفبای اقتصاد سیاسی غارت، « تورم

 چیزدیگری نیست.

 2018نوامبر  28
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 هانوشتپی
 است. 13مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس  *

آبان ماه ، لب مالکیت و استثماراقتصاد ایران، بستر توأمان س محمد، مالجو[ 1] 

 .سایت نقد اقتصاد سیاسی، 2018نوامبر  9/ 1397

 14، ص 1رجوع کنید به منبع پیشین، جدول [2]

تفاوت درآمد از دارایی و نرخ استثمار، در نقد عروج تاریخی وهابی مهرداد،  [3]

 .قد اقتصاد سیاسیسایت ن، 5، ص 2018اکتبر  19/ 1397مهر ماه  26، آقای مالجو

 2، ص 1ی مالجو محمد، منبع شماره [4]

 3مالجو محمد، همان منبع، ص  [5]

، صص 2018سپتامبر  2شهریور /  11گشاست؟ کدام تمایز راهمالجو محمد،  [6]

 .نقد اقتصاد سیاسی، سایت 3ـ2

پاسخ به ناپاسخ محمد  یا طفره و مغلطه؟ در« خوانیآشفته»وهابی مهرداد،  [7]

 .نقد اقتصاد سیاسی، سایت 7، ص مالجو

ی مهرداد خوانی؟ پاسخ به نوشتهیا آشفته« آشفته فکری»مالجو محمد،  [8]

 .نقد اقتصاد سیاسی ، سایت1397، مهر ماه وهابی

 9، ص 3ی وهابی مهرداد، منبع شماره [9]

 11جا، ص وهابی مهرداد، همان [10]

 8، ص 1ی مالجو محمد، منبع شماره [11]

 9جا، ص مالجو محمد، همان [12]

 14جا، ص مالجو محمد، همان [13]

 ی اقتصاد سیاسی غارت رجوع کنید به:درباره [14]

Vahabi, Mehrdad, 2016 ,The Political Economy of Predation ,

New York, Cambridge University Press. 

 نگاه کنید به: 2008داری معاصر و به ویژه بحران های غارتگر در سرمایهی دولتدرباره
Vahabi, Mehrdad, 2012, “Soft Budget constraints and Predatory 

States ,”Review of Radical Political Economy ,44(4 ,)pp.468-483 

 رجوع کنید به: غیرداوطلبانه معامالتی مفهوم در باره[15]
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اند طی حدوداً سه ماه اخیر کوشیده آقای دکتر مهرداد وهابی در خالل پنج نوشته

یز را به چالش بکشند. من ن« مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمسلب»بندی صورت

اند در خالل چهار کردهای را که ایشان از زوایای گوناگون تکرار مینکتهکوشیدم تک

 بحث انتهای به دو هر که اکنون  ی متفاوت به بحث بگذارم.جوابیه از چهار زاویه

 توافق به موضوع یک سر بر فقط ایشان و من که نیستم خرسند هیچ ایم،رسیده

ساز هیچ توافق ینهزم که جنبه این از درگرفت مانبین که وگوییگفت: رسیممی

داشت. آقای وهابی در « سترون»ی آقای وهابی خصلتی دیگری نشد به قولِ سنجیده

مان به شان کوشیدند روایت خودشان را از چرایی خصلت سترون مباحثهآخرین نوشته

بر تلقی وگو را بنا ساز این گفتخواهم من نیز سه علت ستروندست دهند. اجازه می

 خودم شرح دهم.

 آغاز مارکس یاندیشه بر تکیه با ابتدا را من به نقدشان وهابی آقای. یکم          

 معتقدم. رساندند پایان به مارکس فکری دستگاه از بخشی نفی با سرانجام اما کردند

 دستگاه از بخشی نفی نه و است امتیاز یک خودخودیبه مارکس یاندیشه بر تکیه نه

ی آن مؤمنانِ بنیادگرایی عف. من مطلقاً در زمرهض یک خودخودیبه مارکس یفکر

دانند. می« مرتد»نیستم که ناقدان یا نافیان بخشی از دستگاه فکری مارکس را 

توانست سترون نباشد که آقای وهابی از همان مان به شرطی میحال مباحثهبااین

 ردند.کابتدا رویکردی یک بام و دو هوا اتخاذ نمی

ی نه اقتصاد متعارف به تأمل کافی درباره»جاکه معتقدند دوم. آقای وهابی، ازآن

کلیت آن را در  ʻی سرمایهانباشت اولیهʼ نه و پرداخته[ غارت سیاسی اقتصاد …]

اند. من نفیًا و ای بدیل برای اقتصاد سیاسی غارت به دست داده، نظریه«برگرفته است

چه را که گویا آقای وهابی حال آنکنم. بااینشان اظهارنظر نمیی نظریهاثباتاً درباره

هایی چون ی نظریهشان توضیح دهند من با تکیه بر گنجینهاند با نظریهکوشیده

مدد تصاحب به»در قالب مبحث « مالکیتمدد سلبانباشت به»و « انباشت اولیه»

ی واقعیتی ی رقیب دربارهظریهجا با دو نکنم. اینتبیین می« هامالکیت از تودهسلب

توانست مان به شرطی میایم، یکی ملهم از مارکس و دیگری خیر. مباحثهواحد مواجه

ی ملهم از مارکس در جای صرفًا نفی مطلقِ نظریهسترون نباشد که آقای وهابی به

ی غیرمارکسیِ خودشان ی اقتصاد سیاسیِ غارت مشخصاً به اثبات نظریهزمینه
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های گوناگون ی جنبهها دربارهی ما باید از تکوین انواع نظریهتند. همهپرداخمی

های ضعف وضعیت کنونی اقتصاد ایران استقبال کنیم. اصوالً یکی از علت

های اقتصادِی پردازی اقتصادی در چپ ایران عبارت است از ضعف مفرط نظریهنظریه

انگیزد. بر دانی را در چپ برنمیرو جدوجهد فکری چنکه رقابت و ازاین گرایانهراست

رغم مخالفت بنیادین با نهاد مالکیت خصوصی در مقیاسی گسترده، من این مبنا، به

ی آقای وهابی نیز که بر تصدیق حقوق هایی از نوع نظریهسازی نظریهحتا از مطرح

 کنم.مالکیت خصوصی مبتنی است استقبال می

نضمامی اقتصاد ا اوضاع با وهابی آقای ییآشنا میزان یدرباره من. سوم          

حال، اگر پنج آورم. بااینی اخیر هیچ نوع قضاوتی به عمل نمیایران طی چهار دهه

پردازی کنم برای نظریهی کنونی را مالک بگیریم، تصور میشان در مباحثهنوشته

بدون آشنایی های اقتصاد ایران نیز تمرکز کنند. ی اقتصاد ایران باید بر فاکتدرباره

ی این یا آن جنبه از اقتصاد ایران ای دربارهتوان نظریهعمیق با اقتصاد ایران نه می

ی نظری مشخص با رویکردی تجربی سخن گفت. توان دربارهپروراند و نه می

های انضمامی را بندی فاکتها و صورتی پیچیده بین نظریهکه رابطهآنچنین، بیهم

توان های انضمامی اقتصاد ایران نه میدون آشنایی عمیق با فاکتانکار کنم، معتقدم ب

ای از توان بهرهی اقتصاد ایران به دست داد و نه میگشا دربارههایی راهنظریه

ی موضوعی مشخص ای که دربارههای موجود برد. در خالل مباحثهی نظریهگنجینه

های مرا در تمرکز بر فاکت در اقتصاد ایران بین ما درگرفت، آقای وهابی نه فقط

انضمامی اقتصاد ایران هیچ همراهی نکردند بلکه حتا به امور واقع در اقتصاد ایران نیز 

شود که آقای وهابی توجهی در جایی نمایان میاعتنا ماندند. اوج این بیسخت بی

ام، ی نرخ ارزش اضافی در اقتصاد ایران برآمده«محاسبه»پندارند من درصدد می

مان به کنم مباحثهرده بودم که چنین نیست. گمان میقوت تأکید کچند که من بههر

توانست سترون نباشد که هنگام بحث بر سر موضوعی مشخص در اقتصاد شرطی می

توان از شد. نمیتوجهی نمیهای انضمامی اقتصاد ایران تا این پایه بیایران به واقعیت

 که به اقتصاد ایران نگریست.آناقتصاد ایران سخن گفت بی
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 بساچه نهممی آن بر ختامی ینقطه جااین که ایماههسه یمباحثه          

 کاربرد بسط در گرانپژوهش سایر تحقیقاتیِ مساعیِ  جلب برای آوَرَد فراهم ایزمینه

 مددبه تصاحب» سازوکارهای سایر بندیصورت در مارکس تاریخی تحلیل

ی ارجمند آقای نقش نویسنده شود، چنین اگر. ایران در «هاتوده از مالکیتسلب

 رنگ نیست.وجه کمهیچوهابی به

  
 ی بحث حاضر به مطالب زیر مراجعه فرمایید:برای آگاهی از پیشینه

های بحران اقتصادی امروز گفتگو با پرویز صداقت: ریشه»کیوان مسعودی، 

 1397هریور ش 3، زمانه ،«ایران

اقتصاد سیاسی چپاول )همراه با توضیحی از پرویز  توضیحی درباره مهرداد وهابی،

 1397شهریور  9، زمانه ،صداقت(

ی یادداشت مهرداد ای دربارهگشاست؟ نکتهکدام تمایز راه»محمد مالجو، 

 1397شهریور  11، سیاسی انتقاد نقد ،«وهابی

شهریور  28، نقد اقتصاد سیاسی ،فکری اقتصادییا آشفتهابداع  ی،مهرداد وهاب

1397 

 1397مهر  3، سیاسی اقتصاد نقد ،خوانیفکری یا آشفتهآشفته محمد مالجو،

 1397 مهر  10،نقد اقتصاد سیاسی ،خوانی یا طفره و مغلطهآشفته مهرداد وهابی،

نقد اقتصاد  ،سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران محمد مالجو،
 1397 مهر 15 ،سیاسی

مهر  26، نقد اقتصاد سیاسی ،یی و نرخ استثمارتفاوت درآمد با دارا مهرداد وهابی،

1397 

 اقتصاد نقد ،مالکیت و اسثثماراقتصاد ایران: بستر توأمان سلب محمد مالجو،
 1397آبان  18، سیاسی

نقد اقتصاد  ،ی قلمی با آقای محمد مالجودر سترونی مشاجرهمهرداد وهابی، 
 1397آذر  1، سیاسی

  

https://www.radiozamaneh.com/409143
https://www.radiozamaneh.com/409143
https://www.radiozamaneh.com/410116
https://www.radiozamaneh.com/410116
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/2018/09/02/%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/
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شناسان، دانشمندان خواهند؟ گروهی از جامعهاند و چه میزردها چه کسانیجلیقه

ها و سیمای اجتماعی ـ ی انگیزهای دربارهدانان اخیراً مطالعهعلوم سیاسی و جغرافی

اند تا به این سؤال پاسخ دهند. در این مقاله آنان نجام دادهجمعیتی این جنبش ا

 کنند.شان را ارائه میهای اولیهیافته

دانان شناسان، دانشمندان علوم سیاسی و جغرافیی جامعهی مطالعهنتایج اولیه

دهد که تظاهرکنندگان مطالبات اجتماعی دارند نه ی این بسیج نشان میدرباره

 ناسیونالیستی.

نمایی از تظاهرکنندگان وجود ندارد، یکی از عین حال که هیچ تصویر سنخ در

زردها بیش از هر چیز مردان و زنانی های این جنبش تنوع آن است، جلیقهویژگی

ی سال است، به طبقه 45شان اند(، میانگین سنکنند )یا بازنشستههستند که کار می

. این نتایج که هنوز خیلی قطعی نیست تعلق دارند« پایین»ی متوسط کارگر یا طبقه

پژوهشگر و دانشجو  10ای است که تیمی مرکب از پرسشنامه 166مبتنی بر تحلیل 

ها یا ها و مراکز اخذ عوارض در بزرگراهها در خیابانکنندگان در کنشدر میان شرکت

 نوامبر و اول دسامبر توزیع کرده است. 24در طی تظاهرات 

 تر بازنمود دارندتر و مدیران کمدی بیشبگیران عامزدوحقوق

زردهایی که این پرسشنامه را تکمیل ها در میان جلیقهرسد برخی گروهبه نظر می

بگیران عادی صادق است که ی مزدوحقوقشود. این دربارهقوت بازنمایی میکردند به

درصد از آنان در سن کار  45دهند )کنندگان را تشکیل میدرصد از شرکت33

درصد جمعیت این گروه هستند. این  27هستند(، در مقایسه با آمار کلی فرانسه که 

کنندگان را تشکیل درصد شرکت 14ورز است که رقم دوبرابر کارگران عادی دست

درصد  10.5پا نیز بسیار پرتعدادند: داران و کاسبان خردهوران، مغازهدهند. پیشهمی

درصد  6.5ر سن کار هستند(، در مقایسه با درصد آنانی که د 14کنندگان )شرکت

 آمار کلی فرانسه.

از سوی دیگر، متخصصان و مدیران سطح میانی نمود ضعیفی دارند. در 

 10نوامبر و یکم دسامبر رخ داد، گروه اول  24هایی که بین ها و راهبندانپیماییراه

دادد یل میدرصد کسانی که در سن کار هستند( را تشک 13کنندگان )درصد شرکت
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ندرت درصد که آمار کلی فرانسه است، گروه دوم به 26مقایسه است با رقم که قابل

کنندگان )هفت درصد کسانی که در سن کار هستند( را تشکیل پنج درصد شرکت

چهارم درصد کلی در فرانسه. یک 18مقایسه است با رقم دهد که قابلمی

گیرند و اغلب میجای« غیرفعال»وه زردها در گرکنندگان در جنبش جلیقهشرکت

 بگیر هستند.آنان مستمری

سال است  45زردهایی که در این پیمایش مشارکت داشتند میانگین سنی جلیقه

های سال است فراتر است. گروه 41.4که اندکی از میانگین سنی جمعیت فرانسه که 

-50رصد(، سپس د 27.2ها )ساله 49-35تر درگیر بودند عبارتند از سنی که بیش

 6.2ساله  24-18درصد(. گروه  26.6ها )ساله 34-25درصد( و  26.6ها )ساله 64

ها را تشکیل درصد آن 17.3سال  65کنندگان و گروه سنی باالی درصد شرکت

 دهد.می

 زنان و مردان

درصد( پرتعدادترند. اما سهم باالی  45درصد( در مقایسه با زنان ) 54مردان )

کارگر، گروهی اجتماعی که به طور سنتی خیلی به لحاظ سیاسی بسیج ی زنان طبقه

جا ما گرایش زنان به تظاهرات را مشابه توجهی است. در اینشوند، واقعیت قابلنمی

نوامبر و یکم دسامبر دیدیم. در  24های پیمایییابیم که در راهچیزی می

ازدواج برای »ولیک( شده در تظاهرات جنبش )ارتجاعی کاتهای توزیعپرسشنامه

درصد  44درصد مرد،  55توزیع شد ارقام مشابه ) 2016در شانزدهم اکتبر « همگان

 بینیم.زن( می

دهد، زنان همواره در تظاهرات های تاریخی نشان میچنان که بسیاری از بررسی

تری دارند. این امر چند دلیل دارد: در غیاب جا حضور پررنگاند، اما اینشرکت داشته

شان های کارگری یا نمایندگان سیاسی که همهسخنگویان رسمی، نمایندگان اتحادیه

توجه « عادی»کنندگان ها ناگزیر به شرکتها، رسانهمعموالً مردند، و در غیاب سازمان

کردند. بُعد اجتماعی قدرتمند این منازعه و جایگاه کلیدی شرایط معیشتی در 

 س بودن حضور زنان نقش دارد.مطالبات این جنبش اجتماعی در محسو
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 های میانگین تحصیلی ویژگی

درصد  27ها مدرک دانشگاهی داشتند، در مقابل دهندهدرصد پاسخ 20حدود 

های آماری و اقتصادی فرانسه های انستیتوی ملی بررسیکل جمعیت فرانسه )داده

ف ای بیش از چهار سال صرکنندگان دوره(؛ تنها پنج درصد شرکت2014برای 

درصد  24درصد )در مقابل  35های کارشناسی با تحصیالت عالی کرده بودند، دوره

درصد  16.5گویان در مقابل درصد پاسخ 29.3در کل جمعیت( و دیپلم دبیرستان )

 31.4تر داشتند )کنندگان تحصیالتی کمدرصد شرکت 15.4در کل جمعیت(. تنها 

ی بر ما از افرادی با درجهدرصئ کل جمعیت(. با وجود این، در هشتم دسام

دانشگاهی فوق لیسانس یا معادل آن پاسخ گرفتیم. این امر تصویرگر جمعیت 

 کنندگانی با شرایط میانگین است.شرکت

 مردمی با درآمد مختصر

پردازند )سهمی ها گفتند که مالیات بر درآمد میدهندهدرصد پاسخ 55حدود 

طور میانگین ها صاحب خودرو بودند. بهدرصد آن 85تقریباً مشابه کل جمعیت( و 

تر از درصد کم 30یورو عنوان کردند که حدود  1700ی خانوار را درآمد ماهانه

(. 2015های اقتصادی ی خانوارها است )انستیتوی ملی آمار و بررسیمیانگین همه

 درآمد بودند. آنان بهزردها افراد کمکنندگان در اقدامات جلیقهپس اکثریت شرکت

درصد از آنان عنوان کردند  10ها از نظر اقتصادی تعلق ندارند: پذیرترین گروهآسیب

درصد  10یورو دارند، در مقایسه با فقیرترین  800تر از ی کمکه درآمد ماهانه

 یورو است. 519خانوارهای فرانسه که درآمدشان 

نخستین  زردهادرصد( جنبش جلیقه 47ها )دهندهبرای تقریباً نیمی از پاسخ

ها تاکنون در یک اعتصاب درصد آن 44حضورشان در بسیج اجتماعی است. تنها 

ی اندکی برای اقدام جمعی داشتند. وقتی در مورد شرکت کرده بودند. بنابراین تجربه

تر در آن مشارکت اَشکال اقدام جمعی که مایل به مشارکت در آن هستند یا پیش

درصد(،  81ی عمل بود )ترین شیوههرات محبوبها سؤال شد، تظاکرده بودند از آن

درصد آنان گفتند که  69.4به دنبال آن نیز امضای فراخوان )پتیشن( جای داشت )

نفر با تخریب اموال مخالف  9نفر  10اند(. تقریباً از هر تر یک مورد را امضا کردهپیش
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تمان اداری را اند برای مثال یک ساخدرصد آنان گفتند که مایل 58.8بودند، اما 

دهندگان نیز مخالف آن بودند که برای تظاهرات به پاریس اشغال کنند. نصف پاسخ

شان به دالیل اقتصادی، خشونت، و ضرورت حضور در بروند. برای توجیه انتخاب

ها اشاره داشتند. در مورد خودداری از پرداخت مالیات، تنها پنج درصد شهرستان

اند، در حالی که ه از پرداخت مالیات خودداری کردهکنندگان گزارش کردند کشرکت

های عنوان یک وسیله برای کنشگری را رد کردند. تحلیلدرصد این کار را به  58.4

 های زنان و مردان تفاوت چندانی وجود ندارد.دیگر هم دریافتند که بین پاسخ

 های افراطی سیاسیگیریهای نمایندگی سنتی و جهتمخالفت با سازمان

های نمایندگی سنتی را تأیید پیمایش ما همچنین مخالفت گسترده با سازمان

های کارگری هیچ جایگاهی در این جنبش درصد معتقد بودند که اتحادیه 64کرد: 

 درصد این تصور را در مورد تمامی احزاب سیاسی داشتند. 81ندارند، 

عتمادی به این نظام وقتی ای نمایندگی یا بیی دور از نظام استقراریافتهاین رابطه

ها خواسته شد جایگاه خود را در طیف سیاسی از چپ تا راست بازتاب یافت که از آن

نه چپ و نه »ها سیاسی نیستند یا تعیین کنند. پاسخ اصلی این اظهارنظر بود که آن

 15درصد(. از سوی دیگر، از میان کسانی که موضع گرفتند،  33هستند )« راست

درصد که در راست افراطی  5.4فراطی جای گرفتند در مقایسه با درصد در چپ ا

درصد در راست و تنها شش درصد در  12.7درصد در چپ بودند،  42.6بودند؛ 

در آوریل انجام داد نشان  Ipsosجایگاه میانه بودند. پیمایشی که شرکت پژوهشی 

در راست درصد  39درصد مردم فرانسه در چپ و  32داد که در عین حال که می

کنند. این بندی چپ ـ راست را رد میدرصد مردم فرانسه تقسیم 22گیرند، جای می

فرد بودن این رویگردانی گسترده در رابطه با سیاست عنصر مهمی در منحصربه

 جنبش است.

 ها: در دفاع از سطح زندگی و علیه سیاست به نفع ثروتمندانانگیزه

شورش علیه یک مالیات خاص، یا دفاع از تر گویان ما این کار کمبرای پاسخ

ای که ناعادالنه رسانیاستفاده از خودرو بود، تا شورشی علیه نظام مالیاتی و فایده
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های سیاسی که به شکلی ها اما عالوه بر آن علیه نطقدانند. شورشی علیه نابرابریمی

رت خریدشان و کاهد. مسأله دفاع از قدشان میکند و از ارزشنمادین تحقیرشان می

ویژه رفاه که برای بسیاری از آنان به شان به سطح مشخصی از زندگی )بهدسترسی

نماید( و عالوه بر آن طلب احترام و بازشناسی ناپذیر میشکل روزافزودنی دسترس

 جمهور( بود.های سیاسی )دولت و رئیسحرمت آنان در بخشی از چهره

هایشان را از طریق یک سؤال باز در هکنندگان دعوت کردیم که انگیزاز شرکت

نخستین «( کنید؟چرا در تظاهرات امروز شرکت می)»ابتدای پرسشنامه شرح دهند 

دهندگان(. بسیاری گله دلیل ناکافی بودن قدرت خرید بود )بیش از نیمی از پاسخ

من در سنن بیست سالگی هستم و )»کردند که استطاعتی برای حداقل رفاه را ندارند 

ها گفتند شان در تأمین احتیاجمادرها به ما از مشکالت«( پولی ندارم. هیچ

شان غذا داشته باشند نه این هایم در بشقابی پایانی ماه بچهخواهم در دو هفتهمی)»

شود که ، که گاهی به مشکالت مسکن منتهی می«(زمینی بخورند.که صرفاً سیب

ی مسکن ندارم، در ستطاعت تهیها)»بسیاری از دانشجویان جوان شهادت دادند 

مبادا »گوید طور این مادر که میهمان«( کنمی سرایداری یک دوست زندگی میخانه

 «به جنوب بروم تا با مادرشوهرم زندگی کنم

نفر  18دهنده، پاسخ 69ها بار مالیاتی اضافی بود )عامل بعدی در فهرست انگیزه

پنجم با اشاره به نخوت ه کردند(. تقریباً یکاز آنان صریحاً به قیمت باالی سوخت اشار

جا آمدند تا به دولت فعلی اعتراض کنند و هیأت دولت گفتند که برای تظاهرات آن

خواستار استعفای امانوئل ماکرون بشوند(. اغلب برای تأکید بر این عدم مشروعیت از 

خواست شود. دراستفاده می« دیکتاتوری»یا « الیگارشی»، «سلطنت»اصطالحات 

دهم نوامبر پدیدار شد در یکم دسامبر تأیید شد. یک 24تغییرات نهادی که در 

رسد در میان دهندگان خواستار اصالحات نهادی بودند. به نظر میپاسخ

 کنندگان در تظاهرات هشتم دسامبر این روند تقویت شد.شرکت

ه کاری باید زردها چپرسش باز بعدی این بود که دولت در برابر مطالبات جلیقه

سوم ترین پاسخ کاهش مالیاتی بود که یکانجام دهد. تعجب ندارد که بیش

هایی برای دهنده سیاستپاسخ 48خود به آن اشاره کردند. برای گویان خودبهپاسخ

نفر خواستار افزایش حداقل مزد  28افزایش قدرت خرید نیز ضروری بود. از آن میان، 
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نفر  8نفر افزایش عمومی قدرت خرید و  14شدند، یا حتی دستمزدها به طور کلی 

 36های افزایش مستمری را خواستار شدند. تقاضا برای بازتوزیع ثروت در پاسخ

ی مالیات بر ثروت و پنج دهنده خواهان وضع دوبارهپاسخ 19دهنده مطرح شد؛ پاسخ

 ها شدند.تر مالیاتدهنده خواهان توزیع عادالنهپاسخ

ها صرفاً خواستار آن شدند که دولت به شهروندان دهندهپاسخپنجم بیش از یک

های اصلی مردمی مشغولیاین یکی از دل«. خودش را جای آنان بگذارد»گوش بدهد، 

ها صحبت کردیم. سرانجام یکی از پنج ویژگی این جنبش حضور بود که با آن

ر مطرح کردند برای نف 26مطالبات نهادی عالوه بر مطالبات اجتماعی بود. از این رو، 

 18این که این جنبش را موفق ارزیابی کنند باید اصالحات نهادی مهمی رخ بدهد: 

یک نظام سیاسی »، «اصالح کل حاکمیت»نفر خواهان تغییرات گاه بنیادی )مثالً 

بودند، هشت نفر خواهان پایان دادن به امتیازات وکالی مجلس شدند و « متفاو(ت

 ر ضرورت جمهوری ششم را مطرح کردند.ی خود دچهار نفر عقیده

ها مصاحبه شد در پاسخ به نفری که با آن 166باید توجه داشت که تنها دو نفر از 

دهد که در شده به مدیریت مهاجرت اشاره کردند. این امر نشان میهای ارائهپرسش

 بیند باید بازنگری کرد.هایی که این جنبش را تبلور راست افراطی میتحلیل

تر زردها عدالت اجتماعی بیشرسد دو محرک اصلی جلیقهابراین به نظر میبن

ی خدمات تر بر اغنیا اتکا دارد، بازتوزیع بهتر ثروت، یا ارائه)یک نظام مالیاتی که بیش

شان توجه کند. برعکس، برخالف عمومی( و این درخواست که دولت باید به مطالبات

تجمع ران یا کنشگران جریان راست افراطی این دیدگاه که جنبش مرکب از هوادا
است، مطالبات ناسیونالیستی، مانند مطالباتی که بر هویت یا مهاجرت تأکید  ملی

مقاومت مالیاتی، ی طور که الکسی اسپیر )نویسندهای بود. هماندارند، خیلی حاشیه
هر چیز  کند بیش ازچه این بسیج را تبیین میدهد ، آن( نشان میدلبستگی به دولت

 ی کارگر برجسته است.ویژه در میان طبقهعدالتی مالی است که بهاحساس بی

ها ادعا کردند، این در حقیقت قیام طور که بسیاری در مصاحبهسخن کوتاه، همان

درآمد، ی متوسط، مردم کمهای پایینی طبقهی کارگر و الیهمفهوم طبقهـ به« مردم»

گر نوع متفاوت چالش ا به انحای گوناگون ارائهزردهاست. درنتیجه جنبش جلیقه
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ی آن، حضور قدرتمند های اخیر است. عالوه بر اندازههای اجتماعی دههجنبش

بگیران، مردمی با درجات تحصیلی نسبتاً پایین و تظاهرکنندگانی که مزدوحقوق

با  شانزنند و بیش از هرچیز گوناگونی رابطهنخستین بار است به تظاهرات دست می

ای که عادت به های حزبی که اعالم کردند، این مردم در فرانسهسیاست و اولویت

ها را به راهها و بزرگهای عمومی ندارد، خیابانتسخیر فضاهای عمومی و سخنرانی

ها و ساختن جمع به ی اندیشههایی برای مبادلههایی برای تظاهرات و نیز مکانمکان

 شد بدل کردند.ندرت دیده میلی بههای قباشکالی که در بسیج

 پژوهشگران پیمایش حاضر:
Camille Bedock, Centre Émile-Durkheim, Sciences Po Bordeaux, 

CNRS; 
 Antoine Bernard de Raymond, Irisso, Université Paris-Dauphine, 

INRA; 
 Magali Della Sudda, Centre Émile-Durkheim, Sciences Po Bordeaux, 

CNRS; 
 Théo Grémion, master’s degrees in geopolitics and urban planning; 
 Emmanuelle Reungoat, Centre d’études politiques de l’Europe latine, 

Université de Montpellier; 
 Tinette Schnatterer, Centre Émile-Durkheim, Sciences Po Bordeaux, 

CNRS 

 
 ی لوموند در لینک زیر منتشر شد.خست در نشریهاین مقاله ن

«Gilets jaunes»: une enquête pionnière sur la «révolte des revenus 

modestes» 

 :است شده منتشر زیر لینک در نیز آن انگلیسی یترجمه
Gilets jaunes: a pioneering study of the ‘low earners’ revolt 

 

آوری اطالعات این پژوهش را توضیح ی اصلی روش جمعمقالهبخش پایانی 

 ی فارسی ارائه نشده است.داده است که در ترجمه

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-enquete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html
https://www.versobooks.com/blogs/4180-gilets-jaunes-a-pioneering-study-of-the-low-earners-revolt
https://www.versobooks.com/blogs/4180-gilets-jaunes-a-pioneering-study-of-the-low-earners-revolt
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برای  [1]متحده رخ داده است: نامزدی برت کوانواتفاقاتی در ایاالت اخیراً مجموعه

های برجسته دموکراتهای مشکوکی که به لیبرالعضویت در دادگاه عالی، بسته

های ترامپ ــ از ی پیتسبورگ، تشدید لفاظیشدند، تیراندازی در کنیسه ارسال

دشمنان مردم تا اشاراتش  متحده در حکمهای جمعی بزرگ ایاالتتوصیف رسانه

ای ببازند او نتیجه را دورهخواهان در انتخابات میانچه جمهوریکه چنانمبنی بر این

 کاری خواهد بود.مبتنی بر فریب [هابرد دموکرات]رسمیت نخواهد شناخت زیرا به

متحده رخ خواه فضای سیاسی ایاالتی جمهوریها در جبههی اینجاکه همهازآن

طور توان دید که چهخواه سرخ است، میجاکه رنگ حزب جمهوریداد و نیز ازآن

ــ  [2]«بودنمردن به از سرخ»شعار ضد کمونیستی قدیمی روزهای جنگ سرد ــ 

تری جا الزم است دقت بیشکند. اما دراینای پیدا میزه معنای جدید غیرمنتظرهامرو

به خرج دهیم: در انفجار ابتذالی که در فضای سیاسی روزگار ما رخ داده است واقعاً 

 گذرد؟چه می

کند، خاطرنشان می [4]انسان خداگونهدر  [3]طور که یووال نوح هراریهمان

دهندگان داشته باشند ی بنیادی مشترکی با اکثر دیگر رأیلقهمردم فقط وقتی ع

ی سایر های دموکراتیک مقیدند. اگر تجربهکنند که به انتخاباتاحساس می

ها احساساتم را درک دهندگان برای من بیگانه باشد و اگر من معتقد باشم که آنرأی

گیری صد حتا اگر در رأی گاهکنند و به فکر عالیق و منافع اساسی من نیستند آننمی

بینم که این رأی را بپذیرم. انتخابات دموکراتیک دلیلی نمیبه یک ببازم هم هیچ

ی مشترک مانند باورهای کند که از قبل یک علقهمعموالً فقط در جوامعی کار می

توافقِ وفصل عدمهایی برای حلهای ملی وجود داشته باشد. روشمذهبی و اسطوره

تر بر سر مبانی توافق داشتند وجود دارد. وقتی میان مردمانی که پیش وجودآمدهبه

جز جنگ ی در دسترس )البته بهشود، یگانه رویهاین توافقِ بر سر مبانی متزلزل می

ها در خاورمیانه نه از راه انتخابات همین دلیل درگیری است. به [5]عیار( مذاکرهتمام

 وفصل خواهد شد.اکره حلبلکه فقط از مجرای جنگ یا مذ

متحده و هر کشور دیگری توافق فزاینده بر سر مبانی در ایاالتبا وجود این، عدم

شعله  [6]ی سیاسیوارهعمدتًا ناشی از تنوع قومی یا مذهبی نیست بلکه از قلب تن

https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn1
https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn2
https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn3
https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn4
https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn5
https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn6
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روست، متحده با دو نوع نگاه به حیات سیاسی و اجتماعی روبهگیرد: ایاالتمی

ی پیکار طبقاتی کنندهدموکراتیک. این رویارویی منعکسـگرا و لیبرالملیـستیپوپولی

ی گرا خودشان را صدای طبقههای راستجاشده: پوپولیستروشی جابهاست اما به

گرا صدای نخبگان های چپکه لیبرالکنند درحالیشده معرفی میکارگر سرکوب

 جدید هستند.

ها از راه مذاکره وجود ندارد: یک وفصل این تنشلحلی برای حآخر هیچ راهدست

 طرف باید ببرد یا کل صحنه باید دگرگون شود.

نامند در زندگی ما می [7]«جوهر اخالقیِ»چه فالسفه بنابراین نوعی شکاف در آن

شود و خیلی شدید می [8]حال پدیدآمدن است. این شکاف برای دموکراسیِ عادی

ی بیمارگونه« عظمت»شود. ی نوعی جنگ سرد داخلی کشیده میسوتدریج بهبه

کند ـ از شکستن قواعد )نانوشته( و طور مؤثر عمل میترامپ این است که او به

ی ی برای تحمیل تصمیماتش ابایی ندارد. زندگی عمومیِ ما را شبکهشدهنوشته

آموزند که ما می کند که بهای تنظیم میورسوم و قواعد نانوشتهمتراکمی از آداب

که )بیش یا کم( به کار بریم. ترامپ درحالیشده( را بهطور باید قواعد علنی )نوشتهچه

ی های نانوشتهبند است گرایش به این دارد که پیمانمقررات حقوقی مصرّح پای

کار بریم. طور باید این قواعد را بهکنند چهگیرد که تعیین میخاموشی را نادیده 

 ی چنین برخوردی است.برخورد او با کاوانا صرفاً آخرین نمونهی نحوه

کردن ترامپ، باید از او بیاموزد و همان کار را انجام دهد. جای سرزنشچپ به

شرمانه کار ناممکن را انجام داد و قواعد نانوشته را کند باید بیوقتی شرایط اقتضا می

دارد ــ حتا  نش رادیکالی وحشتشکست. شوربختانه، چپ امروز از قبل از هرگونه ک

اگر این کار را کنیم جهان چه »وقت نگران است: که در قدرت است تمامزمانی

در نهایت، معنای ترس « شود؟دهد؟ آیا عمل ما باعث وحشت میواکنشی نشان می

در خواهند رفت و واکنش نشان خواهند آیا دشمنان ما از کوره به»چپ این است: 

ها را عمل در عالم سیاست ناچاریم که بر این ترس غلبه کنیم، ریسکما برای « داد؟

 ها گذاریم.بپذیریم و قدم به جهان ناشناخته

https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn7
https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn8
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از فرط درماندگی خواهان بازگشت به  [9]مدارانی چون اندور کوئوموسیاست

کند که هستند اما این کافی نیست: زیرا به این واقعیت توجه نمی [10]نزاکت

 لیسم وحشیانه در خالء ناشی از شکست اجماع لیبرالی در حال رشد است.پوپو

قولی آورم. او در نقل [11]جا الزم است از ساموئل بکتپس چه باید کرد؟ در این

« شوند.ی چیزها به خودشان تقسیم میگمانم همهبه»نوشت:  [12]میردمالون می

بنیادیْ تقسیم یک چیز به دو چیز نیست بلکه  تونگ، تقسیمبرخالف ادعای مائو تسه

اش است. تا همین انفجار به یک چیز و مابقیِ[13]تقسیم یک چیز نامتمایز

که جوامع ما به آن تقسیم شده بود اجماع لیبرالی بر سر « یکی»پوپولیستی اخیر، 

تیک بود؛ شده و مشترک میان همگان برای پیکار دموکرای تثبیتورسوم نانوشتهآداب

شدند ها تحمل میاصطالح تندورهای هر دو جبهه بودند ــ آنمطرودش به« مابقیِ»

شد. با ظهور پوپولیسم راستِ شان در قدرت سیاسی جلوگیری میاما از مشارکت

برالی تحلیل رفت و منطق سیاسی متفاوتی )چندان به لی یمیانه هژمونی ˚بدیل

اً به سبکش مربوط است( در قامتِ بخشی از شود بلکه عمدتاش مربوط نمیمحتوای

 اندام کرد.جریان حاکم عرض

تواند برای مدت نامحدود دوام بیاورد، اجماع جدیدی مورد چنین وضعیتی نمی

جدیدی تقسیم کند و از « یکِ»نیاز است، زندگی سیاسی جوامعِ ما باید خودش را به 

این وضعیت با خطرات واقعی توان تعیین کرد که این یک چه خواهد بود. قبل نمی

تنها برای آمدهای پیروزی برسونارو در برزیل نهتواند پیهمراه است ــ چه کسی می

جای خود را باختن و دستپاچگی، ی ما را حدس بزند؟ ــ اما بهبرزیل بلکه برای همه

 عنوان یک فرصت استفاده کرد.ی خطرناک بهوجرئت یافت و از این لحظهباید دل

فرماست ــ اوضاع ومرج عظیمی در عالم حکمهرج»کنم: ه از مائو نقل میدوبار

 «نظیر است.بی

یکِ جدید یعنی فضای مشترک جدیدی که چپ باید مهیا کند دقیقًا همان 

دموکراتیک. ـاقتصادی اروپا است: دولت رفاه سوسیالـ ترین دستاورد سیاسی بزرگ

سوسیال »کم در اروپا ــ اقعیت روزگار ما ــ دست، و[14]باور پیتر اسلوتردایکبه

است: باید میان « سوسیال دموکراسی سوبژکتیو»در تقابل با « دموکراسی ابژکتیو

https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn9
https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn10
https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn11
https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn12
https://pecritique.com/2018/11/18/%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftn13
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« سوسیال دموکراسی»ی نمایش مجلل احزاب سیاسی و منزلهسوسیال دموکراسی به

کند و یاقتصادی امور را توصیف مـدقیقاً نظم سیاسی»که « فرمول سیستمی»سان به

ها، دولت حاکمیت قانون و زیرساختـها، دولتبا دولت مدرن در حکم دولت مالیات

شود شناخته می« گرسان دولت اجتماعی و دولت درمانتر از سایرین بهاهمیتنه کم

جا با یک سوسیال دموکراسی ساختاری و پدیداری، یک دولت ما همه»تمیز قائل شد: 

شود و دولت سان یک حزب ظاهر میمواجهیم، دولتی که بهآشکار و یک دولت پنهان 

هاِی ناپذیری وارد همان تعاریف، کارکردها و رویهطور برگشتوکم بهدیگری که بیش

 «معنای دقیق کلمه شده است.حاکمیت مدرن به

ترتیب، آیا ما صرفاً در حال بازگشت به امر کهن هستیم؟ خیر: پارادوکس اینبه

دموکراتیک ـفشاری بر دولت رفاه سوسیالوضعیت جدید امروز، پایاین است که در 

های سندرز و کوربین اغلب نسبت به قدیمی یک عمل تقریبًا انقالبی است. طرح

تر رادیکال هستند اما با ی پیش کمسده روی نیمهای سوسیال دموکراسی میانهطرح

 گیرند.اد انتقاد میهای سوسیالیست به بنام رادیکالها را بهحال آناین

تواند خودش را گراست، بسیار بهتر از چپ میهرچند راست پوپولیستْ ملی

ی جدید گرایانهی چپرو پروژهالمللی سازماندهی کند. ازاینی بینعنوان یک شبکهبه

گرایی پوپولیستی وفق المللتواند جان بگیرد که خودش را با بینفقط در صورتی می

دهی کند. پیمان نوپای میان سندرز، امت یک جنبش جهانی سازماندهد و نیز در ق

اولین گام در این راه است. واکنش تشکیالت لیبرالی خشن  [15]کوربین و واروفاکیس

گرایی کوربین فقط یکی از اصطالح ضدسامیافتاده علیه بهراهخواهد بود. کارزارِ به

نبش قربانی کارزاری خواهد بود که برای طور کل جهای این است که چهاولین نشانه

جان ها را باید بهای نیست ــ ریسکراه افتاده است. اما چارهاش بهاعتبارسازیبی

 خرید.

ی تعریف هایی دربارهیادداشتدر  [16].اس.الیوتکار بزرگ تیمحافظه

توان ها فقط مینسازد که لحظاتی وجود دارند که در آخاطرنشان می [17]فرهنگ

اعتقادی یکی را انتخاب کرد، لحظاتی که تنها راه نجات فالن مذهب میان بدعت و بی

اش ایجاد کنیم. این همان کاری ی اصلیگرایانه در دل بدنهاین است که شکافی فرقه
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گیری دادن واقعی ترامپ و بازپساست که امروز باید انجام داد: تنها راه برای شکست

ی شدن را دارند این است که در دل بدنهلیبرال دموکراسی که ارزش حفظ عناصری از

 گرایانه بیندازیم.اصلی لیبرال دموکراسی شکافی فرقه

 منبع:

Slavoj Zizek ,To end our global political crisis, the left needs to 

learn from Donald Trump 
 

 هانوشتپی

[1] Brett Kavanaugh 

[2] Better dead than red 

[3] Yuval Noah Harari 

[4] Homo Deus 

[5] negotiation 

[6] body politic 

[7] ethical substance 

[8] normal democracy 

[9] Andrew Cuomo 

[10] civility 

[11] Samuel Beckett 

[12] Malone Dies 

[13] nondescript 

[14] erdijkPeter Slot 

[15] Varoufakis 

[16] TS Eliot 

[17] Notes Towards a Definition of Culture 
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دهد، دموکراسی رغم استثناهایی که هرازگاه رخ میدادند که بهزمانی بشارت می

ین این ایده را آمیز چداری در توافق با یکدیگر قرار دارند. ظهور موفقیتو سرمایه

 عقیم گذاشت.

کنند که پردازان اجتماعی رسمی چین تصویری از دنیای امروز ترسیم مینظریه

 اساساً همان دنیای جنگ سرد است.

وقفه ادامه یافته داری و سوسیالیسم بیبدین ترتیب، پیکار جهانی میان سرمایه

روزه رقبای بزرگ صرفاً یک ناکامی موقت بود و ام 1990ی است، شکست مفتضحانه

چنان یک متحده و اتحاد جماهیر شوروی بلکه امریکا و چین )که همدیگر نه ایاالت

 اند.کشور سوسیالیستی است(

آسای ی غولسان نمونهداری در چین، بهی سرمایهکنندهدراین مورد، رشد خیره

د )نپ( شود که در اوایلِ اتحاد جماهیر شوروی سیاست اقتصادی جدیچیزی دیده می

سوسیالیسم ]جدیدی[ با »چه در چین شاهدیم که آنچنانشد، خوانده می
چنان سوسیالیسم است. حزب کمونیست در قدرت است اما هم «های چینیویژگی

 کند.ماند و نیروهای بازار را سخت کنترل و هدایت میمی

ت، با راستی دومنیکو لوسوردو، مارکسیست ایتالیایی که ژوئن امسال درگذشبه

ی خواهد در فردای انقالب، جامعهکه می «ناب»ورزی علیه مارکسیسم استدالل

تر که طرفدار رویکردی «گراواقع»کمونیستی جدیدی برپا کند و دفاع از دیدگاهی 

 کند.ها است این مسئله را تشریح میها و پیشرفتتدریجی همراه با شکست

 کنندهواقعیت عقالنی

یادماندنی از لوسوردو هنگام نوشیدن ساکن پکن، تصویری بهروالند بوئر، استاد 

ارائه  2016های شلوغ شانگهای در سپتامبر یک فنجان چای در یکی از خیابان

ها و ضربان اقتصادی آشکار در گرماگرم شلوغی، ترافیک، تبلیغات، مغازه»کند: می

ی است که من از این وضعیت خوشحالم. این همان کار’جا، دومنیکو گفت، آن

من ’وقتی نگاه مبهوت من را دید با لبخندی گفت، ‘ تواند انجام دهد!سوسیالیسم می

 «‘.امهوادار پروپاقرص اصالح و گشایش
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ها را از سر گرفت: اکثر تالش« گشایش»نفع این ورزی بهبوئر سپس استدالل

ز معطوف به روابط تولید است که بر برابری سوسیالیستی و تالش جمعی متمرک

ها خیلی خوب است اما اگر همه صرفاً در فقیربودن با هم برابر ی اینشود. همهمی

کردند بر بُعد رو دنگ و آنانی که با او کار میباشند، کسی سود نخواهد برد. از این

 «دیگری از مارکسیسم تأکید کردند: ضرورتِ رهاکردن نیروهای تولید.

 هدف بلکه نیست، «دیگر بُعد یک ˚لیدرهاکردن نیروهای تو»اما برای مارکسیسم 

 .است تولید روابط دگرگونی همان

ی معینی از تکامل، در مرحله»بندی کالسیک مارکس نیز این است: صورت

نیروهای مولد مادی جامعه با روابط موجود تولید یا ــ به بیان حقوقی آن ــ با روابط 

شود. بر اثر تکامل ناسازگار میاند ها تاکنون در چارچوبش عمل کردهمالکیتی که آن

گاه شوند. آننیروها تبدیل می نیروهای مولد این روابط به قیدوبندهایی برای آن

 «رسد.دوران انقالب اجتماعی فرامی

که به نظر مارکس، کمونیسم زمانی در عین حال، شوخی روزگار این است 

تر ابزار تولید رای تکامل بیشی تولید به مانعی بدارانههای سرمایهآید که جنبهبرمی

 از( تدریجی یا ناگهانی) پیشروی فقط ˚تبدیل شده باشند. یعنی ضامِن این تکامل

 .است شدهاجتماعی اقتصاد به بازار بر مبتنی یدارانهسرمایه اقتصاد

ی معینی کند. در نقطهدنگ شیائوپینگ مارکس را وارونه می« اصالحات»اما 

 پذیر شود.ی بازگردیم تا تکامل اقتصادی سوسیالیسم امکاندارناچاریم به سرمایه

 تغییر کامل

البته در این مورد ریشخند تاریخی دیگری نیز هست که به گذشته سپردنش 

ی بیستم براساس مخالفتش با دو گرایش بنیادی مدرنیته دشوار است. چپِ سده

می و پویش ی سرمایه همراه با فردگرایی تهاجسلطه ـشد: الفشناخته می

 ـ بوروکراتیک.ـ قدرت دولت اقتدارگرااش بکنندهازخودبیگانه
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ی این دو ویژگی در شکل چه ما امروزه در چین شاهدیم دقیقًا آمیزهآن

ی سو و پویش وحشیانهاش است: یک دولت اقتدارگرای قدرقدرت از یکافراطی

 داری از سوی دیگر.سرمایه

نهاد دیالکتیکی هم»آیین دوست داشتند از اصطالح های راستمارکسیست

دهد که استفاده کنند تا نشان دهند پیشرفت راستین زمانی رخ می« اضداد

رسد نظر میجا جمع کنیم. از قضا چنین بههاِی هر دو گرایش متضاد را یکبهترین

ر دو گرایش متضاد )یعنی های هکردن ــ از نظر ما ــ بدترینکه چین از راه جمع

 داری لیبرال و اقتدارگرایی کمونیستی( به موفقیت دست یافت.سرمایه

پردازن اجتماعی چینی، که با دختر دنگ شیائوپینگ ها پیش، یکی از نظریهسال

ی جالبی برایم تعریف کرد: وقتی دنگ در حال مرگ بود، فردی که مرتبط بود، قصه

ترین کاری که در تمام عمرش کرده چه پرسید بزرگبر بالینش حضور داشت از او 

بوده؛ او در انتظار شنیدن این پاسخ معمول بود که دنگ به گشایش اقتصادی که برای 

 ای را به ارمغان آورده اشاره کند.چین چنین توسعه

خیر، این بود که وقتی رهبری تصمیم »دنگ در برابر شگفتی آنان پاسخ داده بود 
که باید تا آخر رفت و حیات سیاسی  باز کند من دربرابر این وسوسهگرفت اقتصاد را 

)بنابر برخی منابع، این « روی دموکراسی چندحزبی گشود مقاومت کردم.را نیز به

گرایش برای تا آخر رفتن در برخی محافل حزبی بسیار قوی بود و تصمیم برای حفظ 

 وجه پیشاپیش گرفته نشده بود.(هیچکنترل حزب به

 ی آزمایشیونهنم

پردازی کنیم که ی لیبرالی بایستیم که خیالجا باید در برابر این وسوسهدر این

گاه پیشرفت گشود آنروی دموکراسی سیاسی نیز میچه چین فضا را بهچنان

های ثباتیها و بیشد: اگر دموکراسی سیاسی تنشتر میاش حتا سریعاقتصادی

چه در بخش شد چه؟ مانند آنپیشرفت اقتصادی می آورد که مانعبار میجدیدی به

 ی اتحاد جماهیر شوری سابق شاهد بودیم؟عمده

ی یک ای عملی بود که زیر سلطهدارانه( فقط در جامعهاگر این پیشرفت )سرمایه

ی انگلستان بود چه؟ تز مارکسیستی کالسیک دربارهقدرت اقتدارگرای قدرقدرت می
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ه یاد آورید: به نفع بورژوازی بود که قدرت سیاسی را به ی مدرن را باوایل دوره

اشرافیت واگذار کند و قدرت اقتصادی را برای خودش نگاه دارد. شاید چیز مشابهی 

داران جدید بود که قدرت سیاسی نفع سرمایهدر چین امروز در حال رخ دادن است: به

 را به حزب کمونیست واگذار کنند.

ها برای گوید که اگر بنا باشد سنگاپوریآلمانی می پیتر اسلوتردایک فیلسوف

کسی صد سال پس از این بناهای یادبود برپا کنند آن کسی نخواهد بود جز لی کوآن 

را ابداع و پیاده کرد. )که البته « های آسیاییداریِ با ارزشسرمایه»یو، رهبرشان که 

 اقتدارگرا بود.( داری کامالً هیچ ارتباطی با آسیا نداشت بلکه یک سرمایه

تردید پیوسته در حال داری اقتدارگرا آهسته اما بیهمه، ویروس سرمایهبااین

گسترش در سراسر جهان است. دنگ شیائوپینگ پیش از آغاز اصطالحاتش، از 

عنوان الگویی که کل چین باید از آن پیروی کند سنگاپور دیدن کرد و از این کشور به

 صراحت تمجید کرد.به

 که آمدمی نظربه چنین تاکنون زیرا. دارد تاریخیـجهانی معنایی ˚دگرگونیاین 

 دیکتاتوری به توسل گاهی البته. دارد دموکراسی با ناپذیرجدایی پیوندی داریسرمایه

 تحمیل را خودش دوباره دموکراسی دهه دو یکی از پس اما داشت وجود مستقیم

 ی را به یاد آورید(.ی جنوبی و شیلوارد کرهم کافیست) کردمی

داری گسسته است. بنابراین با وجود این، اینک پیوند میان دموکراسی و سرمایه

ی چینی »دارانهسوسیالیسم سرمایه»ی ما نوعی کاماًل محتمل است که مدل آینده

 اش را داریم.طور حتم آن سوسیالیسمی نیست که ما رؤیایباشد ــ که به
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