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طور تلخص ، انساا  اختاخر  یعنی شرایط كنونی منظور از انسداا  اختاخر  یسس؟  ه 

ما  انحلخل اددختاخریخ  رف؟ از آن صددرفخب ه ه   رجختی از هحران راددساا اادد؟ ك  هر ن

رف؟ از هر نپدییر ااددد؟   هدا ن توسسر    یریونی ادددختادخر  امكدخن موجو  امكدخن

كوشد  مخصاخ  اتااخ  ایران هعا  ر هحث حخضدر می 1.یخ  كنونی  جو  ناار هحران

  ییشا  را نخخن  ی . یرفا   ر یهخر  ی از انقلخب   منخاداخ  تار  اتاادخ   شك 

این  1931  زا   یمراا هحران هو ا اادد؟. امخ از ا ای   ی نفسدد  هحراناین منخادداخ  فی

 .  انساا  اختاخر  راساا اا؟هحران ه  مرحل 

نفس  موجب هحران هو ا اا؟    ر یی  طی یهخر  ی  ییشا  شك  یرفا  فیرا آن

  از راهط  ی   یون شددكلیا ر اتااددخ   اشددا  یك هحران  ائمیاین یهخر  ی   یتمخم

  شدددك  یرفا  ك  منبر ه یمخل  یخ یع؟   ادددرمخسطا  ر یخسكخر، ن  ر یخس  هخ نیادددرمخ

 مخ شاا اا؟. یاجامخع  یخر عرص ی ر عرص  اتااخ    اخ ی ائم  یخهحران

    مسدخئ  مخددخه  مواج  یط تحریر، ك  هخ شدراس   ادخل ات یكیژا  ر ی معمولخب،   ه 

سددد؟، سن  ایران ییاشدددا  ك   ر آن تر یی  هر اتاادددخ  ا یخر هزریسر هسدددس    تخثیهو 

یخ   از  یاز تحر ی یا ه  مسدخئ  نخشی  مسرا تقل ی  ك  هحران كنون جو   ار یایخیی 

سدددا    سایخا موافق نین  ی انا. من هخ ایرف؟ از هحران م  را راا هر نین نظر رفع تحریا

یخ را  اشدددا    هحران ینااز ر   شددداخبسنقش كختخل ییخ   عوام  تخرج یمعاقام تحر

 ران    ر منخااخ  تار یاتااخ  ا  یخ  ر اختاخریخهحران  رسی  شك اا؟. عل؟ تخمّ 

 اتااخ   نهفا  اا؟.

                                                      

 1931مردادماه  62شنبه ی پرسش به تاریخ سهشده در مؤسسهی سخنرانی ارائهمتن بالا گزیده1

ی است. گفتنی است روزنامه« ساختاری در اقتصاد ایرانها و پيامدهای انسداد زمينه»با عنوان 

ام مردادماه این متن را با تغيير و تعدیل و حذف برخی مفاهيم و حذف جملاتی شرق شنبه سی

 .منتشر کرد
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    ییشددا  رد  ا ا ك  توج  ه  آن هراران یهخر  ی ی ر ا  اس   تحول مه    كل

خادد؟ رد  ا ا س  اددلخزم اادد؟. یك تحول مه   ر عرصدد   ق هحران جخرسشددنخت؟  ت

 ی   ر تحولخ  پسخانقلخه 1931تخ  1931  یخن اخلسه یعنیااد؟.  ر ا  اخل ا ل انقلخب 

ر  ر ن اختاخیران شا. ای ر ا یخادساد یگخرشدسك الی  رسیآنچ  رد  ا  منبر ه  شدك 

احزاب   رسیموجو ، عام شك  یخاستخص ا  ارتخار یهخر  ی  ییشا  ه  لحخظ فضخ

 تر  ه  مر ر صلب یجخمع  مان  آزا    ضعف نهخ یخ  یخمسداق ، راخن   یخ  تخدك 

صس؟ ژا  ر ا  اخل نی شا. ه  موازا  این اختاخر صلب ك  ه  تر؟ انعطخف آن ك ستخهل

ك  هعا از جنگ  ر  یشك  یرف؟   مبموع  تحولخت 1931تحولخ  ادخل  یانقلخب  ر پ

ونا هخ سر پ  یعنیز شك  یرف؟. سن  اتاادخ  یگخرشدسك الی  اتاادخ   ناخل شدا عرصد 

ه  هعا  1931ژا از اخل یه     اتااخ  یگخرشسال كی  رسیشخیا شك  یخاسا یگخرشسال

ن ساادداوار ه  ونایخسانسدداا ، پ ی . عل؟ اصددلی  اجراشدداا هو تواددع   یخ ر  ل هرنخم 

كوش  آنهخ را هخ ونایخ ك  میسن پیاا؟. ه  ااب ا  اتااخ  یگخرشس  ال یخاسا یگخرشسال

رف؟ از هحران  جو  هر ن  هرا  اران نخددخن  ی  ارا ایمخددصاددی از اتااددخ  ا  یخمثخل

پس از  یرفا شك   ؟ از السگخرشدی اتاادخ سن ارا ا مسدالزم ادلب مخلكیناار ، یون ا

 جنگ توایا هو .   یخاخل

ولخ ، ف  خسر اددلطخن شددكر، اددلطخن فولخ ، مخفسنظ ییخ اصددطلخحختن ر زیخ  ر راددخن یا

ا  ااددد؟ ك  انگخر یون خن ه  سن نوع هیشدددو . ایاا مسادددلطخن مسدددكن،   مخننا آن شدددن

ا ان  اتااخ  شاازا تخرج از اخت؟ تار  موجو   ار  عرص ه  شدك  هر ن یییخیر ا

ن نسر یخ از یشدددو . امخ ایخنخ  مسددد ل  ح  مین جریكننا   هخ حیف ایبخ  اتالخل می  ا

    یرفان اختاخر شكسانا، هلك   ر  ل یمخمااسران پایا نیا یخاستخرج از هخف؟ اتااخ  ا

ط یرا ارنا  ر ش یخادسن نسر یخ هخ نظخم ادیونا محكمی ك  اسانا. ه  اداب پ  رشدا كر ا

 ای .؟ انساا  ر هر  شااسهخ  ضع یكنون
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 ران بعد از انقلابیاز اقتصاد ا یریتصو
ك اتااددخ  یران ییخ  تخصددی ك  یر اتااددخ    ار ، اتااددخ  ا یژیی یهخ  جو  تمخم

ر یزاشاوخل نخی  ؟ فعخل هراساا؟. یرا ك  تا  از یر یسز هصش اعظ  جمع   ار یادرمخ

   ار    ر  جوسهگكخر مز   ر سانا. پس  ر اتااخ  ایران ن از  ر   ه  منخااخ   اامز 

  یخ اران    نهخ  یارمخ  ن اتااخ  انواع نهخ یخی ار.  ر ا ی  ارمخر  طاق سن نی ر هراهر ا

انا ز  فر یرایخن   ر اددرتخاددر جخمع  حخك  اناخشدد؟   مخل  ائولوژیهخزار  جو   ار . ا

 اران   یران، مث  یر اتاادخ  اددرمخین ااد؟ ك  اتااددخ  اینهخ ایشداا ااد؟. حخصدد  یم  ا

  . یاا؟ هر منطق اناخش؟ ارمخ یماان گر،ی 

 ار  رشدا اتاادخ   اا؟. فرب هفرمخیسا هخنك معسخر عملكر  یك اتاادخ  ادرمخی 

هو ا  یاتااخ  جهخن  هرا ی  توهیزارش  یا ك  اد  مخی    م امسدخل اد  مخی  یجهخن

 ینوظهور ه  كمك اتااخ  جهخن  اتااخ یخ   ارا  كخوریخ  یراك  مثلخب رشدا اتااخ 

 اشا   یرشا توه یاین كخوریخ هخعث شا اتااخ  جهخن  هخلخ  رشدا اتاادخ  یعنیآما. 

   یا  ناسب ییون   ر اتااددخ  رد می  یلا نختخلص  اتسش تولیهخشددا. رشددا یخ افزا

ر ه   ار یكنا. یرا ارمخیخن می   ر اتاادخ  تو  را ه  صدور  رشدا نمخیاناخشد؟ ادرمخ

خزمنا رشا اا؟  یون س  ... ن ی  پاراخلخران    فئو ال   ار یارمخمختا   یختلخف نظخم

 ی تا سدداا.یتكخپو هخ توانا ازیك لحظ  نمیافزا اادد؟ ك  ارزشك ارزش تو ی  یاددرمخ

یخها یش میرشا افزا یشو .  تای یخر هحران م   ار یخها اتااخ  ارمخییرشا كخیش م

ران ین ر نق ااامرار یخها. اتااخ  ایكوشا اهر    مییاز ر نق ههرا م   ار یاتااخ  ارمخ

ر نق   ركو  را   یخطی یهخر  ی  ییشا    را  گری    ار یی  مث  یر اتااخ  ارمخ

 ك هحرانییخ   ركو یخ  ر  ل ن ر نقیكن  یم  اكر ا امخ ت كسا می یط یطور نسددداهد 

 ن اتااخ   جو   اشا  اا؟. ی ر ا  اختاخر

  ا ل از  .   راس ر اتااخ  یسا ی  اصلا    را   ییشا  شخیا ر طی یهخر  ی 

، ، جنگیخاسا  یخااب هحران  ا ل انقلخب اا؟. این  ی  ه  ی  یعنی 1931تخ  1931
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ا ستول كخیش ار  شا،  اتااخ   یخراخت؟یك  هر اثر جنگ ه  ز  ایسار ا  یخبسآا

 ین  اتعسخنگسخر ها هو . مس، عملكر  اتااخ   هسیخاسا  یخنف؟   مسخئ  مرتاط هخ هحران

 رصا  -39/9اخلخن   1931تخ  1931از  یرشدا پس از كسر آثخر تورم یعنیرشدا اتاادخ  

تر تر   كویكاتااخ  منقاض ی رصا هر ااخس ارتخم  اتع 4ك ه  ییر اخل نز  یعنیهو . 

ا.  اران  تخه  تحم  هخش یك اتااخ  ارمخیس؟ ك   ر  رازما   ر سن  ن ر نایشا. ایم

ا نختخلص س رصا از حب  تول 49 ی  ه  ارتخم  اتع ین   را پس از كسر آثخر تورمیا یط

 ران كخاا  شا. یا ی اتل

 زسك  ادددر كخر آما تا  از یر ی ین   لاسجندگ تمدخم شدددا،  اددداوركدخرا ل ی تا

 یحران  هن   رایاز ا یسایران هو . هخی   ر اتاادخ  ایكر ن موتور اناخشد؟ ادرمخر شدن

خ هعا از جنگ ه  یخ،   ل؟ ان ه  رشا اتااخ سهصخن امر   ر نقیا  شدا. هرایتخرج م

از  یهر شدددكل ییخ ماانن هرنخم یرا  ناخل كر نا. ا   احا  یخهرنخم  یییخبسدفراز   نخددد

  ز راهط ا یع؟   شددكلس  هخ طای  اددرمخاز راهط  یكخر، شددكل  ر س  هخ نی  اددرمخراهط 

   یمخل  یخ یادددرمخ یعنییخ  یادددرمخ یاز ر اهط  ر ن ی  شدددكل ی  هخ منخهع مخلیادددرمدخ

 زا اا؟. نفس  هحران یگر هو  ك  فیكایهخ   استول  یخ یارمخ

ییار  یارمخ  ا هراستول  یخن ییز یسایادو آ ر شو  هخ  ییار یك  ادرمخنیا  هرا

   ناخل ی؟ اناخش؟ ارمخیتقو  پس از جنگ هرا  یخك    ل؟ یییخخا؟سكخیش یخها. ا

ییار  یخاددرم  ا را هراستول  یخن یزی ییخ  مصالفهو  ك  ه  شددسوا یییخخادد؟سكر نا ادد

كخر    اامز    حقوق   ر سمرهوط ه  ن  یخن یا یزستول  یخن یاز یز یكیكخیش  یا. 

  مقررا  حخك  هر هخزار  یتخنون  یخ ر حوزا یییخخا؟سمبموع  ا 1931اا؟. از اخل 

 ر هخزار كخر اعمخل شددا ك  منبر ه  انقاخب  اددامز یخ شددا. امخ تا  از  یییخ سكخر   تنظ

ك   ر  ی  ا ل انقلخب رد  ا     یخاس  تحولخ  ا ی،  ر اخ1931تخ  1931از  یعنیآن، 

 تو    توان  اكنش ی فخع  ر یخ اددهریخسكخر این ن  ر یخسیسددار ا از ن ییز اتخددك 

  ا ل انقلخب عمومخب حقوق ن  ر  ی یهنخهرا   از  اددد؟  ا نا.یرا  ر مقخه  ادددرمخ ی فخع
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  یخك السل  هرنخم ی ی    م انقلخب طكخریران الب شا   از  ی  یخاس  ا  شهر نا

ر ا یخ ترا  اخزیاو، موتاكیكخر تهخج  شا. از   ر یخسن  ه  حقوق اتااخ   اتاادخ 

ل   شمو امن  گر،ی   اا كنا. از ادوسكخر كخیش پ  ر یخسن یزنهخعث شدا تار  یخن 

  منخطق مث ییخ    ر هرت  هنگخا  استول  از  احایخ یتدخنون كدخر كدخیش یخف؟   هرت

ژا از شمول تخنون كخر تخرج شا. ییشا  از این    مور ، ترار ا  یمنخطق آزا    منخطق  

مخنكخر سپ  یخرمخیر، ه  شددرك؟سكخر غ  ر یخسژا  ر اهااا نی كخر، ه   ر یخساز ن  خرسهسدد

اادداصاام   مخنكخر هراسیخ  پر شددخیا ااددافخ ا از شددرك؟سات  یخ ا شددا    ر اددخلاددهر

  ی   یخاسكخر ی  از نظر ا  ر یخسب حقوق نسن ترتی . ه  ایكخر مخیر نسز هو   یخ ر سن

  .زاا؟هحراننفس  ین موضوع فیف شا   اسشا  تضعه   اتااخ 

ش ادددو    ر نق  ر ی  افزا  ییار ی  ادددرمخن یكخیش یز  ك  هرا  گریر ش  

ه  منخهع  ین هو  ك   اارایهعا از جنگ اتفخق افاخ  ا  یخ   ر اخلیجه؟ اناخشد؟ ادرمخ

ك  ه   یخهساا  ر میسكن ی  ییشا  را هررانسز ارزان   آادخن شدا. ایر یهخر  ی  یعسطا

  هر اراز معخ ن ههرا یاتفخق افاخ ا، ه  ی  آاخن  شهر یاراض  ر كخرهرسسی  ادهول؟ تو

ر سس، تویعسه  منخهع طا ی جو   اشدا  هخشدا.  اارا ینظخرت  یخك  حاات نیشدا، ها ن ا

خر س  هس نی  هخ یز یاهول؟   آاخن  ه یع؟ توادط ادرمخس، تعرب ه  طایاراضد  كخرهر

گر ی   كخر ارزان شددا   از اددو  ر سه  ن ی اددارادد ییاناك انبخم شددا. پس از اددو

رتر هخشا، توانس؟ او آ یم  ییار یب ارمخسن ترتیه  ا ع؟ آاخن شا  سه  طا ی اارا

 كر . ییخ صرف من حوزای ر ا  ترك   یخن ییون یز

    ییار یارمخ  هرا یآاخن ه  منخهع مخل ی اداراد یسدایه  موازا     ر نا هخلخ، هخ

از   ا  یسددار ان حوزا نسز مبموع یشددا.  ر ا  ... فرای  می  ییار ی  اددرمختواددع 

، امخ ینرتخنوس،   غیتخنونم س، نیتخنون  نهخ یخیخ اجرا شا   هسسخر  از نهخ یخ   شا خا؟سا

  ییشا  رشا كر نا.  ر ها  امر، اناوا یهخر  ی  یفراتر از تخنون،  ر تمخم یتارت   ارا

 جو   اش؟.  ر ا ام   یررامسغ ی  مخل  الحسدن    مساسخ  اعااخرترب  یخصدنا ق

ه  هعا  11  ؟ كر نا   از  ی سشر ع ه  فعخل یرام یرهخنكسغ    اعااخر یمسادسخ  مخل
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. ران را  ر  ا؟ تو  یرفانایناض اتااخ  ا ینوعك  ه  یتادوص  یخ  هخنكمبموع 

ا   ه  تاع شیهصخدی از ادرمخی   ر  ادارای ه  منخهع مخلی ك  م  یخن یب یزسن ترتیه  ا

از آن ر   ر   سیی  ر نق میك  اناخش؟ ارمخ ن هو یشا. فرب هر ایخدار مسآن ادو ش ه

 كنا. یاا مسش پیافزا  رشا اتااخ 

  خ ن رشددا اتااددی؟ یمگخن از این هو  ك   ر نهخی  اسن تضددیكی ایائولوژی  استوج

 كیاددخل،  یهرنا. اكنون ادد   ی ، اددیماانی هر ریخاددخز  هخزاریخ  ه  حخل تو  ههرا م

ا  ههرا هارنا ییشدد ییمگخن  ن رشددا اتااددخ یاز ا ك  ترار هو  یییخنسدد  كخم  از یر ا

 ار  هخزار كخر شددا امر ز هخزنخددسددا  شدداا اادد؟.  1931ك   ر اددخل   فر  یعنیاادد؟. 

  ه  ییار یادددرمخ« آثخر مثا؟»ن یشددداا   فر هخرش ا ا ا  یخن اثرا  آن  عاایهندخهرا

ای  تخكنون شخیا هو ا ا . امخ ما افخن  آنچ  یتخ امر ز تو ش را نخدخن م یسداییمگخن هخ

 یخار هرراسن مسدخل  را هیا یسدایشدان جخمع  هو ا ااد؟. هخی  تطا  ا فقر، نخهراهریتخدا

  .سكن

 دارهید سرمایی جدطبقه
ار   یا ارمخی  جاك طاق یهعا از انقلخب،   یخاجراشاا  ر   ل؟  یخخاد؟س ر اثر اد

 ار  ر  یا اددرمخیجا  ك طاق ییسر  یخ  اتااددخ   ه  شددك شددك  یرف؟. اددسخادد؟

 یشگخرسا اا؟ ك  یك الی ار جا ی  ارمخن طاق سمناهی شا. یم هعا از جنگ  یخ ی 

  اق اادد؟. ط یخاددسادد یگخرشددسونا تنگختنگ هخ الس یا    ر پی  مستخددك  اتااددخ 

ك  هخ  یهعا از جنگ عماتخب ه  ااب مبموع  ارتاخطخت  یخیرفا   ر اخل ار شك  یادرمخ

 . یسگوه  آن ران؟  فخ ار  ه ستوانیمنا شا ك  مران؟ ههرا ی اش؟ از نوع یخاسنظخم ا

توانس؟ یشا   ه  تاع آن میمنا من ران؟ ههرایه  نظخم اسخای از ا   ر هراهر  فخ ار یعنی

ن یاخز  ه  ایخ هرناا هخشا    احا  ر شرف تاوصی اخزییخ  تاوصمثلخب  ر مزایاا

مرهوط ه    تر هاوانا مبوزیخیسار ا راح؟   اخزیخادخت؟یخ  اییار شدو ،  ر یر ا

   ،یاراضدد  ر كخرهرسسمصالف،  ر تو  یخ ییار ی ر اددرمخ <خف؟ كنایاددخت؟ را  ر
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ناا  جو   اشددا  اادد؟ یمنا   فزا  نظخم  ك  ه  صددور  اددختاخر  ایسددار ا  فسددخ یخ

 حضور مسثر  اشا  هخشا. 

ن ی ار، ه   ر ن ا ی  ادددرمخن طاق یمخ ه   ر ن ا ین ااددد؟ ك   تایا    هعانكا 

فع كف  ه  ن ینسپس از انقلخب ادددنگ  یخاددخل ی ،  ر تمخمسنگخا كن  ا یاددخت؟ اددرمخ

   یمخل  یخ یخددد  ادددرمخسیم یعنیهو ا ااددد؟.   تبخر  یخ ی  ادددرمخ ی  مخل یادددرمخ

 هو نا    ا؟ هخلختر را  اشانا. یرا   استول  یخ یتارتمناتر از ارمخ  تبخر  یخ یارمخ

نواع   ا یمسدداولخت  یخ یاددو ایران    اددرمخ  یخ یاددرمخ یصی، ه  لحخظ تخریاز نظر هرت

ی یخ  تخریصتر هو نا   این موضوع ریخ ران تارتمنای ر ا    هخزار  تبخر  یخ یادرمخ

ب   هعا از انقلخ  یخاخل یخادس یگر، ادخت؟ اد یفراتر از نظخم كنونی  ار . از نظر هرت

نهخ یاش مه  اادد؟   اكنناانسسن اددختاخر   نقش تعیهخزار  ر ا یاددنا  گخا هورژ ازیجخ

گخا یجخ    تبخر یمخل  یخ یماا م اددرمخ طوره هعا از انقلخب   یخهخعث شدداا  ر اددخل

یخ   ایمی هعا از انقلخب  اشدا  هخشنا.  ریرحخل، هحران   ر نظ  اتاادخ   ترفرا اد؟

یا یخ  فرّارتر را تخایخ ه  حضدور  ر هصشیخ  اتاادخ   مس  ادرمخی هخ ایبخ  تلخط نسز 

 ی تا یعنیكنددا. ی؟ میدداادددد؟ كدد  تو ش را تقو  ن ر نددایگر، ایكر . از طرف  

 یتر هخز یگخا هری ر اتاادخ   اشا  هخشنا ه  ااب آن جخ  گخا هرتریجخ یمخل  یخ یادرمخ

صش ه  آن ه  ترشسه  یخ یب  اددرمخستواینا  اشدد؟.  ر نا  ترسددك ك یتر   رشسه

از  یك حركدد؟  ر نیدد یعنیشدددو . ی؟ میددر     هرتر  این جددخیگددخا  ائمددخ تقویم

 اتفخق افاخ ا اا؟.  ی  مخل  تبخر  یخ یه  ارمخ  استول  یخ یارمخ

 یعنیل  ا ییمخس    رپسنسران های  را  ر اتااددخ  ایاددرمخ  یخییمخسخ   رپیایر مااریخ 

تر از تمناخر تارسهس ی  هخزریخن    تبخر یارمخ یعنیاوم  ییمخس    رپ ی  پول یادرمخ

ختض ك تنی  مخ شددخیا سن  لسهو ا اادد؟. ه  یم  اس  تول یاددرمخ یعنی  م  ییمخس  رپ

    استول  یخ ین اددرمخس : تنختض هسگر ی   ر اتااددخ  ایران هعا از انقلخب یسددایحخ   

 .  تبخر  یخ یارمخ
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هعا از   یخك   ر اددخل  اتااددخ   یخ  هرنخم   مه   یگر این اادد؟ ك  یم نكا 

خا یسر  صخ راتی، نگجه؟ هو ا   هخ یجهخن  هر ا غخم  ر هخزاریخ یانقلخب اجرا شدا ماان

هعا از جنگ  ر تنختض   یخ  ل؟  اتااددخ   یخهرنخم  یخن   اشددا  اادد؟.  لییراهر ن

  اتااخ   یختوان هرنخم ینم یعنیر . سیی؟ ترار مسحخكم یخادسهخ  اداوركخر اد  خ سهن

مصخلف هخ نظ   یخادددس اشددد؟    اددداور كخر اددد یجهدخن  هر ا غدخم  ر هدخزاریدخ یماان

ر كخملخب  ر جه؟ ا غخم  ر هخزا  اتااخ   یخهخشا. هرنخم  ی  جهخن  ا  منطق یرفا شك 

نظ    اسكل عنخصراز  یان هصخسجه؟ ه  یخلش كخ ر  یخاسهو ا    ااوركخر ا یجهخن

ا ح  یخ . ینسن تنختضی هسنسهیجخ منیك تنختض ی   ر ای. پس ی  جهخن  امنطق  یخاسا

 ااامرار  اشا  هخشا.  یطولخن یك افق زمخنیتوانا  ر یشو    نم

 اس، یر اخل ارزش تولی  ا ل انقلخب هر ااخس ارتخم  اتعینخن ك  یفا  شا،  ر  ی 

اا كر    این كخیش هر اثر س رصا كخیش پ 39/4ن سخنگسمخ ه  صدور  م ینختخلص  اتل

ن یاز ا هو . امخ هعا یخاسماعا  ا  یخراختاخریخ   هحرانییسار ا ه  ز  یخبسجنگ، آا

اجرا   ییار یتسهس  ارمخ  ك  هرا  ایسدار ا  اتاادخ   یخخن جنگ، هرنخم ی ی    پخ

ا اخل ییشا  رش ی  ا  را یخ اتااخ  مخ طیمخ  اش؟  آ اتااخ   هرا یشدا ی  حخصدل

ایر  یعنی  ا ل را جاران كنا  رفا  ادد؟  ازتاولی  اشدا  ااد؟  آیخ توانسدا   ی تخه 

تر را خریصی  ت یطسمحس؟ی  ز ی    مسخئ  انسخنسنگخا كن  اتااخ  یفقط از منظر مهناا

ا ه  ن منخفع ری ،  ر عوب ایند   ا ییزن یمد  ی  تدب، ایس  هگوستوانی  میرساا هگیدندخ 

    ی ا؟ آ ر 

 ن   ل؟ هعا ازس   ر ا لسهعا از جنگ  اشددا  یخك  مخ  ر اددخل  ن نرد رشددایهخلختر

  یهخر هو . ماواددط نرد رشددا  ر آن   را یرفسددنبخن ی  ل؟ ا ل یخشددم یعنیجنگ 

ا لخب  اتفخق افاخ   ن نرد رشا یگون یاا؟. امخ ا یی رصا هو  ك  نرد رشا هخلخ 11/1اخل  

ك  ه  اددداب جنگ از آنهخ اادددافخ ا  یتخل  یخ؟ساز ظرف  ایخ هصش عماا ر آن ادددخل

  ینااتوانا نخخن  این رشا می یعنیا   اتااخ  شا، س  تولگر  ار  عرص یشا هخر  ینم
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  از تا  یخ؟سرد هایا از ظرف  ایجا  یخ اددخز؟سآن هخشددا ك  هسش از آن ك  ظرف

  ه   ؟یج فخرس   اشوخل كوس، جنگ ا ل تل اط منطق یخب شدراسافخ ا شدا. ثخنموجو  ااد

افزایش  رآمایخ  ارز    هرا یط منخاددایم؟ نف؟، ه  یر حخل شددراسش تی ناخل آن افزا

   1911از اخل  ی   لس اشا یران فرای  آ ر .  ر   ، ا  اخل رشا تخه  تاولی ر اتااخ  ا

  ك  س رصا  اشا 13/1    رشا ماواط ی  هخرا  یخر هحران شا ی ر   ل؟   م یخشدم

 یماتخاكوت  یخیاز های  خرسم؟ نف؟ هسسااد؟. ه  ااب كخیش ت  زسخر نخیسرشدا هسد

 ما وزانس    ام كوتخایشاا هو   ر تخلب  یمادرف  ك  عماتخب صدرف  ار ا  كخلخیخ

ا ر ی ل؟ ا ل     م یخشددمن ر نا  یران شددا. ای ر اتااددخ  ا یك هحران هایی  ه  یتاا

ن سخنگسن تفخ   ك  تقریاخب هخ فراز فر  یخیی می  هخ اسنسهیهعا م  یخمر ر  ر تمخم   ل؟ه 

تر ك  توانس؟ ااافخ ا شو ین اتااخ  میك   ر ا یییخ سشدا   پاخنسیتر منرد رشدا ك 

  عایخ ه  ل؟ شددا.  رییخ كخاددا  م سن پاخنسددیخ از اییرف؟ یترار م  هر ارمور  ههرا

هو .  ی رصا  ر   ل؟ ا ل ر حخن 19/4   3/1، 13/4، 93/3، 94/9ترتسب ماواط رشا ه 

 اا؟.  یمخن منفاا؟ رشا ی   اخل یكیی  ك   اكنون

 یا  مثلخب یه  مخ م  رینفس  ی  تاوین رشایخ فیا ه     نكا  توج  كر . ایجخ هخنیا

ر  سخ تیران تخه  تاول اا؟ یاتااخ  ا  ا هران رشدیخ ایهو ا، آ 9ایر ماوادط رشدا، عا  

  تااخ   اشو    ل؟ ترامپ  ر عرص یك  یفا  م ییاز  ااخ ر یخ یكیعنوان مثخل، ه 

 اشددا  اادد؟. ایر ماواددط رشددا    رصددا 9  رشددایخ ین اادد؟ ك   ر مقخطعی ار  ا

  اااثنخیخ ز  ه  جسمرتب كن یه  نز ل  ر صعو س    از اسنسخ هاسرا  ر عرص   ن  اتاادخ 

ج   انخم، كخماوین، ینا،  سنوظهور مث  ی  ن ادطو  اتااخ یخی،  ر هخلختریرتمرشدا   

   ك   ر ینا اددخلسنسهیم ییقخیآفر  خ هرتی اتااددخ یخیخ س...را  ر شددرق   جنوب آادد

كخر ارزان   ر سن كخوریخ ه  ما  نیانا.  ر ا اشا  ییخر هخلخسهس  اتااخ   یخییشا  نرد

     رصا 1  ن رشایخسخنگسحای م ی ر ن  یخ س  پاخنس یتخرج  یخ ی  جیب ادرمخ

 ر حخل تواع  را   ن كخدوریخ، كخدوریخیتر از انیسك ر ا پخی جو   ار .    رصدا 3

  یسخستر هنیسپخ یانا.  ر ا ام   تا اشدددا    رصدددا 3-3ن سخنگسم    كد  رشدددایخسنسهیم
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خ ی ر حخل تواددع     ، یون كخددوریخسنسهیرا م   ار یر اددرمختخفا یتواددع   كخددوریخ

   ار ی  ارمخ خفایك كخور تواع یس  هخ ی ر مقخ  خدارس  هسنوظهور پاخنسد  اتاادخ یخ

  ران ترار  ار    اهس اتااخ یخیمث  ا  كخور  رشا  ارنا.  ر ا ام  رشا اتااخ   هرا

ك   ر حخل  یاسمث  ل  خ مثلخب كخددوریجنوب ار پخ   مث  اتااددخ  كخددوریخ یخر هحرانسهسدد

  یخ سهخ پاخنس  هعا از انقلخب هخ كخور  یخران را  ر اخلیاا؟. ایر رشا ا یجنگ  اتل

 نخزل اا؟.  خرسزان رشا مخ هسس  مسس  كنیمخن مقخیگی   ر یمسخسنسااخب مخخه  مث  ترك

  ك یشددداا رشدددا هخلفعلاجرا  یخ یا ك   ر اثر هرنخم ی؟ را نخدددخن مسك  اتعین یا

ایر  یعنیتوانسا   اشا  هخشا تفخ    ار . یك  م  اران شخیا هو ا هخ رشا هخلقوایاتااخ  ا

 رصا  اشا  اكنون شخیا رتمی  1-1  رشا سادخل ییشدا  پاخنس 41-91 ین اتاادخ  طیا

  خ یخران را هخ اتااین رت  یساس  اا؟. یعنی ایر اتااخ  ایناف ا یعنی رصا  9حا   

 رصا هو ا ك  تخزا امر ز آن ی  تخه   9از   خر هخلخترس  رشا هسس  پاخنسسس  كنیمخخه  مقخ

فخ    ار  ن تیهخلفع    هخلقوا ی  شاا اا؟  ا  ن تفخ   رشدا اتااخ یسد؟. استكرار ن

 ران تخرجی  از اتااخ  ایاا امخ ارمخی بسران آایشدا. اتاادخ  ا یاتاادخ  جهخن  مااریخ

ن رای  ااز اتااخ    جخمع  یانسخن  ر سشاا اا؟. ن یاتااخ  جهخن    مااریخشداا    ار

خر   لخر فرار سلسشددو . ه  عنوان مثخل صددایخ میم یشددو     ار  اتااددخ  جهخنیتخرج م

منخهع  نیا. ایر ایرس ر نظر هگ شو یعنوان م یحااتل  ران را ك   ر هرآ ر یخی  از ایارمخ

اتااخ   كیخر هخلختر از امر ز هو . پس مخ ه  عنوان سمخناا هو  نرد رشدا هسد یران هختی ر ا

  . یاخر ها عم  كر اسا   ی  ییشا  هس یتواع  ی  ط ار   رحخل یارمخ

خیر   م یانسخن  ر سن اتاادخ  شاا، نیاز نف؟ ك   ار  ا ینخشد ی  منخهع مخلسحب  عظ

ار  ن اتااخ   جو   یك   ر ا یعسمنخهع طاران  جو   اشا ، یك   ر اتاادخ  ا  آمخ ا كخر

هخ مسخنگسن  یاسچ  ج  انصسران  ار ، ه  ییك  اتااخ  ا  ك   تبخریگخا ژئواااراتژی  جخ

یهخر   اتااخ   یخا هرنخم ی رصدا ناار . ها ن تر  9تر از  رصدا   ك  9رشدا  اتعی 

  یخخلا ی ر تمخما ك  مخ یرس  ییشدا  شدكسد؟ مطلق هو ا اا؟. ضمنخب  ر نظر هگ ی 
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یخ ه  جز   ، ادد  اددخل اددخل نیا ی     ر تمخمس اشددا یرتم    كخرسهعا از انقلخب نرد ه

 ا، تورم هو  از فخدخر ركو  اتااخ  یاداب نخشدااداثنخ، ك  آن ی  ه  یمخن من عماتخب ه 

 یعنی یا ی  مسرا تخدددك  ك  شدددختص فلخك؟ اتاادددخ   زس . آن ییا اشدددا  ی  رتم

ران  ر ادددطو  یهعا از انقلخب  ر ا  یخادددخل ی  نرد تورم  ر تمخم  كخرسمبموع نرد ه

 ی ائم ك هحرانیهعا از انقلخب   یخاخل یهو ا اا؟    ر تمخم یخر هخلخ    حخدانخكسهسد

  . س اشا

  0931ی دهه یهابحران
  ه  مرحل  1931   ی     ییشا  از اهااایهخر  ی   یخرا . هحرانیم یه  هحث اصل

را  ر  یاسهخر مسیفا  شراط هس یك   ر هصش تال ی ار  شانا. مبموع  تنختضخت  ایجا

اا ااددد؟. ه  اددداب سراددد  انسددداا  ادددختاخر یبخ  كر ا ك  ه  نوعیا ی؟ كنونس ضدددع

  ماعا   یخران  یخر هحرانیا  اكنون  ر نظدخم اتاادددخ ی  ، ادددختادخر  یدختندختض

  ییار ینك  ادددرمخیكخر، ه  تخطر ا  ر س    نیادددو  ر ارتاخط ادددرمخكی . از یاشددداا

  را هر مانخ  اتااخ   یخخا؟س ر عم  اد یاادلخم  جمهور  یخ  ل؟ ادو آ ر شدو ،

وان كخر ت  ر سا نیخس رآمایخ ماام كخیش ه یانا.  تاییاشا  ی اتع  كخیش  اامز یخ

خ  بیمسثر  ر اتااددخ  ا  هحران تقخضددخ ین حخلاسموثر نصوایا  اشدد؟.  ر ین  تقخضددخ

 ؟سش محا   شدددو  تخهلی ائمخ  رآمایخ یكدخر  تا  ر سن نیگر ایشدددو . از طرف  یم

ی ا كلس؟ نظخم اجامخعس یا.  ر نهخی؟ هخزتولیتو ش را ی  از  ا؟ م یا اجامخعسهخزتول

ا سولكخر را ت  ر سن  هعا  یخا تخ ر هخشا نس یكخر هخ  ر سی   یخر مخك  شاا اا؟. ن

تهخج  ه  حقوق  ی ائمدخ ه  لحخظ مخل یخر شدددوندا.  تانداا  ار  هدخزار كدیكندا كد   ر آ

ر  .  ر یر اسال میز یا اجامخعسر   رنهخی؟ هخزتولسییكخر صدور  م  ر سن  اتاادخ 

س؟  یا   شخیا افزایش جمعیطور طاسعی رد می  ه  یاسرا  جمعسستو یط  تاین شرایا

  خیمنخهع ه  صنا ق  زان  ر  س  ك  میشدویمواج  م یطیشدوی  هخ شدراادخلصور ا می

خن   ا صدرف حقوق هخزنخددسدداگیآنچ  هخ یعنیمنخهع،  یسدد  هخ تر جی ر مقخ یهخزنخدسدداگ
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؟   فسدددخ  یریكنا. ه  موازا  آن هخ ادددو مایاا مسشدددو ، كخیش پ ی رمخن  یخند ییز

  و؟ نخمنخاددب پورتفیری  ما ین اجامخعس  ت م یهخزنخددسدداگ  یخیسددار ا  ر صددنا ق

 یامخعن اجسه  نخم هحران ت م  ك هحران جای . پس هخ یسر هر  یخصنا قن یا  یخیی ارا

  . سی  مواج  یسا

از   خرسهس یعنی . سیسا یطسس؟ محیك هحران حخ  زیز شخیا سع؟ نس ر ارتاخط هخ طا

 ر  اتع     هر ارمور  ههرا ییمحخهخیك  هعا از انقلخب ه  شدددك  ه یعسطا  یدخ؟سدظرف

واع هخ ان یطسسددد؟ محی؟ زسران را ه  لحخظ  ضدددعیاتاادددخ  اتبدخ ز ترار یرف؟ اكنون 

 ش تخك   .. ر هر  كر ا اا؟. ی، فراخیی یواآب  یخناای، انواع آلخیآهیخ  ك هحران

 ائ     یسددارش ی  ه  منخهع مخلیآاددخن اددرمخ یز ه  ادداب  ادداراددسن ی  مخلن س ر زم

هخ  رسات  یخ  نسز فسدخ  اختاخر  موجو ،  ر اخل یكخف  یخها ن نظخر  یمخل  هخزاریخ

  ا شددك  یرفا  هر مانخی ار جا ی  اددرمخ . یون طاق یامواج  شدداا ی؟ هحرانس ضددع

نخظر   هعضددخب فراتر از نهخ یخ یخاددساا   از تار  اددسه  تار  رادد   فخ ار  یخران؟

؟ س ضع نیار .  ر ا؟ نظخر  هر آن  جو  ناستخهل ین ه  تار كخفیهرتور ار اا؟، هنخهرا

نا ر  اشاسات  یخ ر اخل یتادوص    اعااخر ییخ   مسادسدخ  مخلك  هخنك یطیهخ شدرا

یخ  معوت  خر  تومخن  امسلسیزار م 111معوت . شددخیا   یخاناوا  ام یعنی  یشددویمواج  م

ن یا یخاسا    از فسخ  یسار ا   فسخ  اختاخر ینخش  یخخنیهسنس  زیساس .  ر نهخی؟ می

هرتور ارنا، از مح  منخهع    یخادددس  تار  اددد، یون از پخددداوان یمخل  یخ یادددرمدخ

 ك  ینفا  یخانا   از مح  ثر  ك  شددهر ناان  ا ا یختس، از مح  مخلیعموم  یخهو ج 

 شو .یناا اا؟ پر ات؟ میآ  یخ  نس  یفعل  یخماعلق ه  نس 

 .  ر سیسا یاجامخع  یخبسب شدخیا  ضدعس؟ هحرانی   هر ز انواع آاسن ترتسه  یم

تفخق رمخیر اسكخر غ  ر یخسكخر  ر اطح ن  ر یخسمخنكخر اهر ن نسه  پ 1911 ی    یخاخل

خن ن امكیا یلخن  انخددگخیسالاحاددش فخرغیش ه  تخطر افزاساددخل پ 11افاخ . از حا   یم

ك ه  یكر ا ی  هخ حقوق نز  ستحاددد  ر یخساز مهناادددخن   ن  خرسفرای  آما ك  هسددد
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  یارمخ  ؟ هراسن  ضدعیمخی  ااداصاام شدونا. ممكن ااد؟ ا 9  خ ترار ا یخیحاات    

ه   ی  اجامخع  ك نظخم اتااخ یهقخ    هرا ی اشدا  هخشدا  ل ی  مقطع یآن  ادو آ ر

ناخر شا م یش اجامخعیمخسب  طر  پسش هصخی از ناسزنناا اا؟. ینا ر ز پبسشا  آا

ون نفر سلسم 1 اخبی  ه  مهخجر  یسانا. تقریران مخیا  ؟ شهرس رصدا جمع 91ك  طاق آن 

قوق كننا حیماصادددص یسدددانا ك  تادددور م  ر یخسن افرا  نیانا. اغلب ای  تالخب رفا 

فا  ر یخ ك   ر نظر یرسن نیا  ر نا. حقوق اتااددخ یتواننا  اشددا  هخشددنا   میم  ههار

حقوق مرهوط ه  ااك ،    فر  س، حقوق ا لی، حقوق مان شدو ، حقوق شهر ناینم

ن یاهنخهر شدددو ،ییدخ ی  كد   ر نظر یرفاد  نمنشس  ه  ائولوژیدا ، نوع نگرش،یزندای

 یگسدد؟  یماسدداسافاا ییجخ منیك  ا یر  مهخجر  كنا. اتفختسیی  مسشددصص تاددم

 یاجامخع یپخشدا. این فر پخشی یناا عنخصدر اجامخع از ی  موناسپ  یخ  حلق  یاجامخع

 ا.  ییاا؟ ك  رد م

،  ادددههریخ  مصالف اتاادددخ   اجزا  هنانظ  موجو   ر مفاددد  یه  عل؟ نختوان

 . نظ  سك یساسهحران اریخن كیك، مخ امر ز شخیا یائولوژی  ا ی، مخلیخاس، ایاجامخع

ر تخ ر ه  گی  ایپس از انقلخب ها ن تر   یخخفا   ر اددخلییرفا      امشددك   اتااددخ 

    یكییخ هرطرف شو ، احامخلخب  ی  تحرفر ا ی  یم ن سس؟. ایر یمسا تو ش نسهخزتول

خیسن یخ  پ   اش؟   هعا   هخرا ه  رشاسش تولسا نف؟ رشا تواییاخل ا ل ه  تخطر افزا

 ی  تخرج یشددو ، ن  اددرمختر میمخنا   هسشین حا مس ر یم  كخرسیر ی . نرد ههخزمی

 توانا رد هایا. یكنا   ن   ر این یخریوب اصلخب معبزا میم  امعبزا

خ ف هحران هستصف یخ حایرفد؟ از هحران ن ااددد؟ كد  هر نی  حدخ  اكنون امسدددخلد 

ك  امر ز  ر جخمع   یكسموجو  نخممكن شدداا اادد؟. هحران اریخن یخاددسااددامرار نظ  ادد

ر انساا     یخییویم ی جو   ار  حای ترمس  مخدكلخ  را هسسخر هورنج كر ا اا؟.  تا

خاخب موجو  اا  ك  فرا رفان از هحران  ر یخریوب اختاخریخنیا یعنی  یاشاا  اختاخر

    ام ر، تخهس  اتیرفا   ر یهخر  ی می، نظ  شدك ی؟ تاسسد؟، ن   ضدعسر نیپیامكخن

یمخن  هخ توج  ه  ا  جو   ار .  رمبموع، ه یك نظ  جای ان ه  اا؟   ن  امكخن شك 
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  یخشرایط كنونی تنهخ   تنهخ اتكخ ه  جناش ،  ریساسخلیامهر  یخای  تها  اط منطق یشرا

 تخرج كنا. یط هرزتین شرایتوانا مخ را از ای  هریخان ه  نسر   مر م م یاجامخع
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   حمل  تلسج فخرس، از ادددقوط پههخ  امریكخیی تخ یخ  اتسر  ر منطق رتاا یخ  یفا 

ت ادسسدخ  شدرك؟ آرامكو  ر عرهساخن اعو  ، تطر هر ز جنگ  ر منطق  را  نظخمی ه 

یخ  یخ  اتسر جنگ نسخهای تار تخدددایدا كر ا ااددد؟. هد  موازا  آن  ر تمدخمی مدخا

ا ، از یمن تخ لانخن   اوری ، هخ فراز فر  یخیی ااامرار  اشا  اا؟. هخز  تطرنخكی منطق 

تر  راساا اا؟     حسخسا  اكنون ه  مرحل یخ  اتسر  ر منطق  جریخن  اشدك   ر مخا

خ یخ  ر تلسج فخرس،   ل؟ امریكرادا علخ ا هر حضور نظخمی مساقس  امریكخییه  نظر می

را  هیخ  نظخمی ماخدك  از كخوریخ  مصالف تر  تخ ر ه  ایبخ  ائالخفادهول؟ هسشهخ 

 منطق  توایا هو .  حضور  ر

خل كد  هر احامخل  توع جنگ افز  ا فضدددخ  پراههدخمی حدخك  ااددد؟    ر عسن حد

 تخایایخ  آتی، یمراا هخ  ر مخا« ن  جنگ   ن  صلح»شدو ، امكخن اادامرار  ضدعس؟ می

 یخ  نظخمی غسرمساقس    نسخهای نسز  جو   ار . ااامرار   تخایا  ریسر یخ   تحری 

ین ترترین   افراطیتر یا  نسسددد؟ ك  هرنایخن اصدددلی  ضدددعس؟ حخضدددر رااددد؟

خ  فعخل  ر ی یژا فر شنایخن الخ    كمهخنی  مخلی د امهریخلسسای   ه یخ  ارمخی جنخ 

ك   ر ترار ا یخ  فر ش تسددلسحخ  ه  كمخاین ؛یخ  فسددسلی یسددانا  اددوت؟عرصدد 

مسلسخر   لخر   111ای ، تاوصخب ترار ا  یخ  اتسر شدخیا هو اكخدوریخ  منطق   ر ادخل

مسلسخر   لخر  931اددخل  هرا  فر ش  11  نسز توافق فر ش تسددلسحخ  امریكخ ه  عرهسدداخن 

هگیری  از انواع ترار ا یخ  تسلسحختی اخیر فر شنایخن  .تسدلسحخ   یگر ه  این كخدور

 جهخنی الخ  ه  كخوریخ  منطق .

یخ   ر تو  منطقد ،  ضدددعسد؟ كنونی تدخحا   زیخ   ه  اادددامرار حخكمس؟ جنخ 

یخ  مر می یخر  كر ا ااددد؟، از تقوی؟ راادددای   تضدددعسف جناشافراطی    اددد؟

ی یخ  افراط  جنوهی تلسج فخرس تخ افزایش تار  جریخنكخددوریخ  ارتبخعی حخشددس 

 طی هنسخ یرا  ر كخوریخ یخ  افراراادای  ر اادرایس    نسز تقوی؟ انواع نهضد؟ اد؟

ر شدددنی نخدددخن  ا ا یخ  اتسر ه   ادددخلمصالف منطق . علخ ا هر آن، یمچنخن ك  تبره 



 

 
 

 سو تاراجسو ویرانی، آناین 71

یخ  راادد؟   نخآرام   مسدداعا جنگ  ر تام؟ تقوی؟ انواع یرایشاادد؟، تخ رمسخن 

ادد؟ یخ  راتقوی؟ جریخن  یژا  ر ار پخ  غرهی توایا هو  ك افراطی   نوفخشددسسدد؟ ه 

ر ا كمریكخ، امریكخ  لختسن، ار پخ  شددرتی نسز ه  ادده  تو  آن را تخددایا افراطی  ر ا

 . اا؟

امخ،  ر این مسخن ، فرصدای نسز هرا  یسن فرای  شاا اا؟ ك   ر شرایط تحری  هاوانا 

ییار   ر ایران ههرا هار . هراادددخس یخ  ادددرمخی ترین ههخ از هخزاریخ   فرصددد؟ه  ارزان

نعقا ااددداراتژیكی ك  هسن ایران   یسن م پسمخناز كلسخ   پار لسوم اكونومسسددد؟یزارش 

ییار   ر هصش نف؟   یخز ایران    مسلسخر   لخر ارمخی 911شاا اا؟، یسن تح؟ لوا  

    نق یخ  حم   زیراخت؟ییار   ر توادع مسلسخر   لخر  یگر هرا  ادرمخی  191نسز 

  نظسر   ر ایران ههرا توایا هر ؛ اماسخزاتی كصدنعای از ران؟ انحاخر  امهریخلسسای ك 

خ  یطر » ر مور  تسخس اا؟. ازجمل  این ك  صرفخب هخ ترار ا یخ    ران اااعمخر  تخه 

یخ  طر »  نسز  ر «   مسخ ین نفای   یخز   تواع نخشااشاا، یخ تكمس جایا، ماوتف

 اماسدخز پدییرش یدخ ر ّ آن پسش از اعلدخم منختاددد »یدخ  یسنی از شدددركد؟« پار شدددسمی

یخ   ر هصشفقط مسلسخر   لخر  911یسن هرااددخس این پسمخن اادداراتژیك، « هرتور ارنا.

سن توانا  ر نصسددداكنا. این مالغ میییار  می  پار شدددسمی ایران ادددرمخی نف؟   یخز 

  هعا    پنج اددخل توانا  ر   راتر  میاددخل  تصاددسص یخها   ماخلغ هسش  پنج  را

مسلسخر   لخر  یگر صددرف  191 ،هرمانخ  توافق    طرف تصاددسص یخها. ه  یمسن ترتسب

  هعا  اخل یخ  پنجشدو     ر   رای نق  میخ  صدنعای   حم   زیرادخت؟توادع 

 توانا افزایش یخها.این رت  می

یخ  یسنی ها ن تخددریفخ  شددرك؟ یخ  اادداراتژیك،هرااددخس این پسمخن یمكخر 

 ین   مسخ  تواع نخشدااشداا یخ تكمس یخ  جایا، ماوتفمنختاد  امكخن  ر   ه  طر 

یخ  یسنی از اماسخز نسز شدددرك؟یخ  پار شدددسمی  ر مور  طر  .اندنفای   یدخز  را  ار

 ارنا. هرتوریخ  احامخلی كننایخن  ر منختادد پییرش یخ ر ّ آن پسش از اددخیر شددرك؟

https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
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یسن تخ ر ه  تریا محاولخ  نف؟، یخز   پار شسمی ایران »یمچنسن هر ااخس این پسمخن، 

  آن محاولخ ، مخی مسخنگسن تسم؟ ششه   رصا نسا؟  19هخ حاات  تصفسف تضمسنی 

. هو  توایا« تر ه  منظور جاران ریسددك  شددش تخ یخدد؟  رصددا تصفسف هسشاضددخف ه 

)احامخلخب  غسرتارتمنایسن تخ ر توایا هو  ههخ  محادددولخ  را ه  ارزیخ  علدخ ا هر آن، 

یخ  تسعسر آن ه  ارزیخیی مخننا  لخر   یور، هخزی  یوان( پر ات؟ كنا ك  هخ توج  ه  یزین 

ك   ر  و شددتر  ناددسب طرف یسنی توایا شددا. هرآ ر  میه  این ترتسب تصفسف هسش

 99ر ههخلغ هرا  تمخمی تریایخ  نف؟   یخز   پار شدددسمی ایران  یدخمبموع این تصفسف

 . رصا هخو 

هرا  حفخظ؟ از  یناا  ر این ترار ا  آن ااددد؟ ك    تكخن انگسزشدددگفد؟  اد نك

 ر ایران حضور تواینا  اش؟    این كخدوریخ  یسنی تخ پنج یزار پرادن  امنسای پر ژا

ولخ  پار شدددسمی از ایران ه  یسن، ازجمل  از ادددهرا  حفخظ؟ از اناقخل نف؟، یخز   مح

یخ ن پر ژاتر   ریسر ای  تبهسزا  امنسای هسشتوانا پران  طریق تلسج فخرس، یسن می

پسش از این شددخیا ترار ا یخ  مخددخه  یسن هخ هرتی كخددوریخ  افریقخیی نسز الاا  ! هكنا

 ای  ك  اناقخ یخ  فرا انی هرانگسصا  هو .هو ا

منخفع این ترار ا  هرا  طرف یسنی كخملخب مخدهو  ااد؟:  ادارادی آاددخن   ارزان ه  

ا   اارای هر« یك راا، یك كمرهنا»  ن   نسز تكمس  طر  هلناپر ازان منخهع انرژ  ایرا

ه  هخزاریخ  ا رآاددسخ   هخزاریخ  ار پخیی. هاین ترتسب، یسن از اددویی ایااف اتااددخ   

كنا   از یخ  مخزا    نسر   كخر مخزا  تو   ناخل میتو  را  ر تصفسف معضدد  اددرمخی 

تر ه  خناش هرا   اارای آااسك هلناپر ازان ادو   یگر نسز  ر پی تحقق ایااف ژئوپل

ر ار  ههخزاریخ  غرب آاسخ، ا رآاسخ   نهخیاخب ار پخ توایا هو .  ر اتااخ  ایران ی  هخ ههرا

پییر   اددو  امكخنحااكثر  از منخهع انرژ    نسز نسر   كخر ارزان ایران هخلخترین حخشددس 

اخز . انحاخر  امهریخلسسای مسسر می یخیش از طریق كسب ران؟ییار را هرا  ادرمخی 

 یخ از یسن هخشنا.ر   هصش هزریی از نسر   كخر این پر ژایرینا اناظخر می
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و   ضه    حضدور یسن  ر ادو ان    ر هرتی از  یگر كخدوریخ  افریقخییتبره 

ادخز .  ر ادو ان نسز هعا از آن ك  عمرالاخسر،  یكاختور   عم  یسن را ر شدن مینحوا

المللی كخدی  ر  ارفور  ر معرب تعقسب از او   ا یخا هسننسد  این كخدور، ه  اداب

هر ار  ترار یرف؟   امریكخ ادسخاد؟ توسسر رژی  را  ر این كخور  ناخل كر ، شخیا ههرا

  این كخددور  ر صددنع؟ یخ  یسددار اییار المللی   اددرمخی یخ  هسنیسن از تحری 

 اااصراج نف؟ او ان هو ی .

یخ  ااداراتژیكی از این  اد؟ مخدصص اا؟. امخ ایران  ر سمخنمنخفع یسن از انعقخ  پ

علخ ا هر افزایش  رادددااین مسدخن ید  منفعای توایا  اشددد؟  تا  از یر یسز، ه  نظر می

 ااددد؟ترین مزی؟ عاخر  مه  یخ  غرهی،زنی  ر میاكرا  هخ طرفاحامخلی تار  یخن 

یژا  ر شددورا  امنس؟ اددخزمخن  المللی   ه از هرتور ار  از حمخی؟ یسن  ر مبخمع هسن

  ا  ك   ر عرصددد نظر از فسدددخ یخ  یسدددار املد . طاعخب  ر شدددرایط عخ  ، صدددرف

یخ  اتسر ه   توع پسوادددا    نفای  ر تمخمی  ی  یژا  ر عرصددد ترار ا یخ  تخرجی ه 

یخ  ر  هصخش  ایرانی نسخز  ه  این هیلااد؟،  ر یك  ضعس؟ ماعخرف، طرف میاكرا

 عقخ  ترار ا  هخ طرف تخرجی نصوایا  اش؟.میاكرا   ان

یخ  آیناا هلك  نس  شو پخمخل میهاین ترتسب، ن  تنهخ منخفع امر ز طاقخ  مر م ایران 

ی   ر این مسخن هسش از یر شددا  آاددسب تواینا  یا. آنیخ ه نسز از این هیل   هصخددش

  اجامخعی یری تر   كخلاایسز  یگر ناددسب مخ توایا شددا، محسط زیسددای یری   یران

یخ  اتااخ    ر ایران امر ز حخص  هسش از یك تر توایا هو . زیراخت؟ازی  یسسصا 

هر ار  یسدار ا از منخهع طاسعی ارشخر آن زایی نسر یخ  كخر  ر ایران   ههرااداا ارزش

یخ  اتااددخ     طاسعی اكنون از ادددویی  ر معرب تطر تهخج  هو ا اادد؟. این ارزش

ه   یخ  رتسبیخ ه  تار   امریكخ   از اددو   یگر انواع هیل   هصخددشنظخمی امهریخلسسدد

 ترار یرفا  اا؟.  ،یخمنظور جلب حمخی؟ اسخای آن

https://pecritique.com/2015/12/29/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AA/
https://pecritique.com/2015/12/29/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AA/
https://pecritique.com/2015/12/29/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AA/
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یخ  تهخج  امهریخلسسای  /یخ تخراج تار  یخ  یرانی شدرایطاین شدرایط ایران را  ر 

: از اویی تطر جنگ   از او   یگر تطر غخر  منخهع  ا ا اا؟امهریخلسسای رتسب ترار 

جز  یرانی كخلاا انسدددخنی   یخ  ملی   فرانسدددلی   این یر   حخصدددلی ناار  ه   ثر  

 محسطی ایران. زیس؟
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خنی، یخ  جهییار تحلس  اسسا شنخس مخركسسس؟   پخی امخنوئ   الرشاخین، جخمع 

 ر  1391  اخل  یك  ا   )هراهر هخ شنا  نه  شهریورمخا(  رییش؟.  الرشاخین، زا اای

لخ    تحاس   ا    تحاسنسویورك، هعا از پخیخن  هسرااخن  ر  انخگخا كلماسخ ا ام 

خگخا ا ام   ا .  الرشاخین ك  مطخلعخ  تویش را از هررای تكمسلی تو  را  ر یمسن  ان

اتااخ  كخوریخ  افریقخیی آغخز كر ا هو  طی هسش از نس  ترن فعخلس؟ علمی  ر 

یخ  یخ  مصالف جهخن ه  تاریس   تحقسق پر ات؟   علخ ا هر آن هخ جناش انخگخا

 اجامخعی جایا نسز  ر ارتاخط   تعخم  هو . 

ییار   جهخنی هو    هخ پخی –یخ  اسسامی نظر   الرشاخین تحلس ترین  ااخ ر  مه 

(، جو انی اریگی 9113-1393این ر یكر  تحلسلی ه  یمراا آنارا یونار فرانك )

  ا   ر فرارفان از نظری ( اه  یسار ا9111-1391(   امسر امسن )1391-9113)

 كلخاسك  اهساگی  اش؟. 

 تااخ ا نقا یویی اتااخصی هرا  اناخخر  ر اخی؟  ر یف؟ 1939 الرشاخین  ر اخل 

در بحران جاری، شاید دوران نولیبرالی به » ر پخاخ ه  این پراش ك :  یخاسا

تند. آیا های نولیبرالی دیگر هژمونیک نیسپایان نرسیده باشد، اما ایدئولوژی

سیاسی وجود دارد و آیا این دهی اجتماعی و هایی برای سازمانبدیل

های نویی از دل این پذیرند؟ چه ایدهها در سطح جهانی امکانبدیل

 ینسن پخاخ  ا :«خیزد؟بحران برمی

ع پذیرند، در واقهایی وجود دارند و در سطح جهانی امکانواقعاً بدیل»

پذیر هستند. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که تنها در مقیاس جهانی امکان

گیرد. هایی حاکم خواهند شد. تاریخ جانب هیچ طرفی را نمین بدیلچنی

 «است. 05-05باید مبارزه کنیم، شانس ما برای پیروزی یا شکست 

خ  یاناازیخ  اسخای تخ رمسخن    جناش  یخ  یو  رهخرایمچنسن  ر یمسن یف؟

 ههخر عرهی ینسن یف؟:
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 .شا  ی  كخیش یخفا  اا؟ه  ر حقسق؟ نفوذ ایخلخ  ماحاا كخیش یخفا  اا؟، »

سخر اااقلخل هس "ه  ایخلخ  ماحاا یرایش  ارنا"یخیی ك  ه  هسخن شمخ حای آن   ل؟

 این سس؟ن تطعی  ی  اهااب  ر این مرحل ینا. امخ آن تر   ر مقخیس  هخ ییشا  نخخن میهسش

 كسی  ی  اش؟ توایا ا ام    اا؟ جریخن  ر ك   اتلی یخ جنگ این تلخل از ك  اا؟

 هخزی ،. هژمر ه زمساخن  ر یخ شو  شكوفخ تخهساخن ه  شخیا عرهی ههخر. راسا توایا تار  ه 

ین موضوعی اا؟ ك   ر جریخن ماخرزا رت  توایا تور . امخ هخیا هر این موضوع ت كسا ا

ی  كننا. آنا    جهخنی د  ر عم  یكایگر را تنثخ مییخ  تخرجی د منطق كن  ك  تار 

یخ    تو ا ر كخوریخ  عرهی رد توایا  ا  تا  از یر یسز   هسش از یر یسز ه  ارا ا

 «.اش؟ اهساگی توایا   مر م

 ر پی  رییش؟ امسر امسن،  الرشاخین  ر یخ  اش؟ كوتخیی ك   ر یخ هو    ااخیش 

 یخ  تو ش هخ امسن ینسن نوش؟:  یمخننا   یایخا رهخرا   نوشا  هو   

 .میکنیم یزندگ دارانههیسرما یکه در جهان میداشت باور دو هر»

 .میتا نابودش کن میمتشکل شو دیکه با میکرد احساس دو هر

 ست.ا یکماکان ضرور یستیکه تفکر مارکس میداشت باور دو هر

روز آن را به دیو با ستین یباور جزم کیتفکر  نیکه ا میکرد فکر دو هر اما

 «کرد.

 

مناخر  یخاسا اتااخ  نقایخ   مقخلخ  هسسخر  از  الرشاخین  ر اخی؟ پسش از این یخ  اش؟

ان حخضر   میخ  ر ا ام تر هخ آثخر    پسونا هخ این یخ  اش؟شاا اا؟   هرا  آشنخیی هسش

 شو .   ارائ  می

    نسخامریكخ   هقس 

 ا هخمخ هرناا شا: اكنون ی  توایا شا 

https://pecritique.com/2012/10/17/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D8%A7/
https://pecritique.com/2012/10/17/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D8%A7/
https://pecritique.com/2012/10/17/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D8%A7/
https://pecritique.com/2012/11/16/%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D8%9F-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86/
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   ی  كسخنی ریخض؟، ه  یزین 

  یو  كِوان یریس هخ امخنوئ   الرشاخینیف؟

 پس از یخ ز

 مبمع اجامخعی جهخنی: امسا  ر هراهر یراس

  ار   ر آتر تطارمخی 

 ا؟ هریكس  ر تام؟ ی  كسخنی ا

 شورش  ر یم  جخ

 یپ   مار

 نظخمسخن  ر تار 

 آمایخ  افول امریكخپی

 هرین یسمن   پورتسر  احسخن ترجم    ار  /یخ  ایائولوژیك ارمخی تنش

  الرشاخین امخنوئ /    تركس اوری : یرایش   یخن 

  الرشاخین امریكخ   جهخن هعا از ترامپ / امخنوئ 

  الرشاخین جهخن  ر   ران ترامپ / امخنوئ 

  الرشاخین یسن   ایخلخ  ماحاا: شركخ   رازما  / امخنوئ 

  الرشاخین یون  مقخ م؟ كنس   / امخنوئ یرا   ی 

 

 
 
 

 شناسی امانوئل والرشتاینکتاب
1331      Africa, The Politics of Independence 

1334      The Road to Independence: Ghana and the Ivory Coast 

1331      Africa: The Politics of Unity 

1333      University in Turmoil: The Politics of Change 

https://pecritique.com/2012/12/15/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%88/
https://pecritique.com/2012/12/15/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%88/
https://pecritique.com/2012/12/15/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%88/
https://pecritique.com/2013/01/21/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2013/01/21/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2013/01/21/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86/
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 با شليک پنج : چندی پيش آقای شهرردار سهابت ترران به قتل همسر سخن  مترج 

این پرونده در حال برگزاری است، اتفاق  دادگاهجلسها  اعتراف کرد. اکنون  گلوله

ها بسيار. مسئله اما بر سر کشتن زنان است، ها و حرف و حدیثهنوز تازه است و ابرام

همسر  را  رازيدر ش یمرد»که  خبر آمدآور، چند روز پس از انتشار این خبر شوک

ام ناک خواسههتگارِ»در خبری دیگر نوشههت  اقتصههادآنلاین، «به ضههرگ گلوله کشههت

 «ی دخترخانواده»منظور از  بر اسههام متن خبر،« ی دختر را به گلوله بسههتخانواده

پدری دختر  »تيتر زد  فراروخودِ دختر، مادر  و خواهر  است! و چند روز پيش 

ناک تيترهای هول دستتوان مرور اینمی« را کشت تا سختی نکشد و به برشت برود!

ادامه داد! پرسههش این اسههت که چرا همه چيز  وری بازنمود  همچنانواقعی را اما 

راه و رسم جران »قول کشتن زنان  یک جرم نيست و به کُشیزنشهود که گویی می

در پسِ  ،«ناشی از احساسا  و تعصب شدید است»و به قولی دیگر کشتن زنان « است

 ی اینرا چه معنایی نرفته است؟ پشت همه

ای جرانی است؛ تراژدِی جرانی این مسهئله خاِِ ایران نيست، کشتن زنان مسئله

انشگاه اِمُوری در آتلانتای آمریکا در است! از همين رو جورج یانسی، استاد فلسفه در د

ی ا دربارهشده رای ایميلی نظرا  جودیت باتلر، فيلسههوف و فمينيسههت شناختهمکاتبه

نی با های کنواین مسهئله پرسهيده است. یانسی و باتلر پس از مکاتبه در مورد جنبش

ير باتلر بپردازند، به تعموضهو  مبارزه با خشونت بر ضد زنان به بثث کُشتن زنان می

م های قتِل زنان هنگاهایی که در پروندهکشتن زنان دهشتناک است و پليس و دادگاه

هایی که زیر بار دفا  از حقوق برابر زنان مهانند، و همچنين حکومتاعلهامِ جرم درمی

شوند. از دید باتلر یک دهنده و مثرکِ کشتِن زنان میروند، در مواقعِ بسيار یارینمی

دیدِ خودشههان، احسههام آزادی که مردان در کشههتنِ زنان بنا به اههلا یندليل برای ا

ان چنداز  ریت نوعی پيوند خامو ِ برادری )یا پيوند نه مردانکنند این اسههت که می

دهند و مصههونيت از ها به یکدیگر مجوز میخامو ِ برادری( به یکدیگر متعرداند، آن

https://www.radiofarda.com/a/29976116.html
https://www.radiofarda.com/a/29976116.html
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-86/360399-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-86/360399-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://fararu.com/fa/news/405643/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/405643/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF
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 نهمردا امری خشههونتْی باتلر به عقيده البته، کنند.مجهازا  را بهه یکهدیگر اعما می

 نيست.

 

 من»ای نوشتم با عنوان که مقالهدر سال گذشته اندکی پس از این: جورج یانسی

در اوجِ  (MeToo#) هممن# و درست در آن زمان که جنبش« سکسيست هستم

 ورفتم به سراغ جودیت باتلرِ فيلسوف. آن زمان اميد داشتم نقدی ساده ا  بود فعاليت

ژرف و  تری دریافتم: تبادلیپيله برای این مقاله دریافت کنم. اما چيزهای بيششيلهبی

و یادآور شد که خشونت بر ضد زنان، به اور  مصاحبهنيروبخش منجر شد به این 

 جرانی است. ای تراژدیِبسيار، گونه

نيسم ميهای فلسفه، فدر سرتاسر جران جودیت باتلر را برای چند دهه کار در زمينه

ی ی نظریهدپارتمان ادبيا  تمبيقی و برنامه استادشناسند. جودیت باتلر می و اکتيویسم

شماری ار بیهای تأثيرگذی کتاگکاليفرنيا است، او نویسنده انتقادی در دانشگاه برکلی

و کتاگ در دست « 1ی ایفاگری اجتماعا هایی حول نظریهیادداشت»است از جمله 

 این مصاحبه با ایميل پيش رفت. .«6عدم خشونت نيروی»چاپ 

 

 

 Ni) «زن کمتر ه  نه! کی» یِتیچندمل انِکنشگرجنبش که با  دان ی: میانسیجورج 

Una Menos ای Not one [woman] less) جنبش در   ی. ادیدار ییآشنا ای

نت مبارزه از صوَرِ خشو یاریبا بس و ه استیافت شگستر  یلات یکایکشور آمر  یچند

ت. آنهاس تیجنس لیدختران به دل وکه قتل عمد زنان  یکُشبا زن ژهیبه و کند،یم

                                                      
1 Notes Toward a Performative Theory of Assembly 
2 The Force of Non-Violence 
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.( درسیزن به قتل م کیساعت  یدر هر س  یدر آرژانت شودی)محض نمونه: گفته م

  یشما از ا ری. فه  و تعب یداررا  MeToo#جنبش نیز  کایمتحد آمر الاتیدر ا

 ست؟یحال متنوع چ  یشابه و در عم یمردم یهاجیبس

 یادیز یهاسمينيشود که در حال حاضر فم دينکته تأک نی: مرم است بر اباتلر تیجود

تمرکز و چارچوگ  یهها در نقماند( آنوجود داشته شهي ور که هموجود دارند )همان

 نياتل یکایدر سرتاسر آمر« زن کمتر هم نه! کی»اند. جنبش با هم متفاو  شانیکار

 هایومها و بکشاند تا با خشونت بر ضد زنان، ترنس ابانينفر از زنان را به خ هاونيليم

 یگریزن د چيهنباید  یعنی( not one less) ای Ni Una Menosمبارزه کنند. شعار 

 برود. نيخشونت از ب ليدلبه 

گسترده با خشونت  جمعِ نیا: »دکنیجمع ادا م کی رابانگ  نیاست که ا نیمرم ا

 «زنان از دست نخواهد رفت. یهاز زمرکسی  گریکه د دهدیو فرمان م کندیمخالفت م

 یجنبش بر مبنا نیا« داد. ميرا از دست نخواه یگرید یِزندگ ما زنانْ» نيو همچن

است  یقدرتمند و جد یبلکه ائتلاف ست،ين تیهو یهربارد نيبکیمثدود و بار ایدهیا

ممکن  و کنندیم تیحما ساهايکل و هاهیکارگرِ وابسته به اتثاد یهاکه از زنان و ترنس

 نداشته باشند. ایها داشته باشند هم با دانشگاه یاست ارتبا 

ها خشونت بر ضد ترنس نیمرم است، اما ا اريبا کشتن زنان بس یقو یِمخالفت جمع

ها یا پو دگرجنس« )las travestis»خصوِ بر ضد زنان ترنس و هست، به زين

 «یکُشزن»بر ضد  یجنبش را جنبش نیا یاست که گاه ليدل ني. به همها(پو مبدل

است  مرم نی. اشوندیم یزن تلق ایاند که زن شده یکسان یهبر ضد هم یعنی – دانندیم

 یهااز راه یکیخشونت بر ضد زنان  ست؛ين تيارتکاگ به قتل فقط بر اسام جنس رایز

که است  یوهگر یهمنزلخشونت به دنبال حفظ زنان به نیاست. ا یقربان یِ زنانگ تيتثب

 فیتعر یاست برا یاز آنرا؛ خشونت تلاش نظرکردنشدن و ارفِکشته یاند برامناسب
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ه حت مثاببه رند،يگیم ميآن تصم یهکه مردان دربار یزيمثابه چزنان به ستیوجود ز

 مردانه. یهژیو

د و حت دستمز نيحت سقط جن یو برا یو برابر یآزاد یبرا یساوتجنبش به نیا

 ژهیورا، به یثباتیاست که ب یبراليا  بر ضد اقتصاد نولو مبارزه کندیبرابر مبارزه م

زنان  حت تک تک یبر مبنا ني. حت سقط جنکندیم دیو فقرا، تشد انيزنان و بوم یبرا

که  دیآیبرم نيزنان چن یِجمع یهااما از خواسته است، انشبدن یدفا  از آزاد یبرا

 شدنیاز خشونت و مجازا  و زندان ترمیدولت و ب دخالتیآزادانه و ب توانندیم

 شان را زنده نگاه دارند.هاخواسته

که  ییهاوهيش کند،یم زیمتما سمينيفم یهانیفردگرا یهاوهيجنبش خود را از ش نیا

و  هانهيشيکه پ ستيبدان معنا ن نیاست. ا یو حقوق فرد یشخص یآزاد یبر مبنا

نقدِ  ريکه درگ سمينيدارند، اما آن اوَرِ فم تيندارند. اهم تياهم یفرد یهاداستان

ارند. د یعيو  ب یعاد یبه مثابه امر ییفردگرا ديلبه بازتو لينشدند م یدارهیسرما

شکل  یاجتماع ونديپ نيز از راه مشترک و یاجتماع تياجتماعا  از راه درک وضع

اشد چه خشونت ب افتد،یاو اتفاق م یکه آنچه در زندگ دهدیم صيفرد تشخ رند،يگیم

 یاست که برا یزيچ ،یپدرسالار یهسلم اديو چه قرارگرفتن در انق مالی چه قرضِ

 فتندياتفاق ب گوناگون یهاوهيبه ش نرایو هرچند ممکن است ا دهدیرخ م زين گرانید

 .اندیهمبستگ سازنهيالگوها زم نیوجود دارند و ا ییاما الگوها

 ريسرشت فراگ یدر افشا« هممن#» ای MeToo#جنبش  کایمتثد آمر الا یدر ا

 رگیقدرتمند بوده است. د اريبس یکار یهاطيدر تمام انوا  مث یتجاوز و آزار جنس

شان و از دست دادن شغل ییجوکه زنان از قِبَلِ آزار، انتقام روزگاری یبر رو ميتوانینم

 یاکه زنان اغلب بر یعدم اعتماد به کسان روی بر – میبندرا ب مانیهااند چشمرنج برده

 کیو  ستين یجمع ی«ما»همانند « هممن#»در « من»کار به آنرا وابسته بودند. اما 

مستلزم  یهمبستگ اسامِ ،یکنش جمع ی. براستين یفرد یهاروایت ندیجمع ارفاً برآ
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 نیا کایمتثد آمر الا یا رد م؛یريفااله بگ ییآن است که ما از فرض و احتمال فردگرا

 ی،تثاد جمعو ثبا  ا یابیقدر  یبه برا ی،اسيس سميبراليل دیعقا که شودیم دهید لیتما

  ر  تعرد یدر موارد« زن کمتر هم نه! کی»جنبش  نيشوند. در آرژانتمی دیيبازتأ

 یکتاتورید یامدهايپ یکارساخت و چکش یبرا« دوباره هرگز!» یِاسيو س یاخلاق

ت گرا منجر به مخالفهزاران دانشجو و کنشگر چپ یبردن زندگ نيو از ب یاست. نابود

تناک دهش زيسانسور و سرکوگ و خشونت شده است. کشتن زنان ن تيبا وضع دیشد

که دفا  از  هاییحکومت زيو ن مانندیکه در اعلامِ جرم درم ییهاو دادگاه سياست، پل

از مرگ، را  ترمیو ب یزادزنان در آ یحقوق برابر زنان، به منظور حفظ زندگ

 .شوندیو مثرکِ کشتن زنان م دهندهیاریها وقت یليخ دنریپذینم

، دارد وندیپ یاسیو س یاقتصاد یدو جنبش با ساختارها  یا یهازهیو انگ لی: دلایانسی

 درساختارها ای  . دکنیم ظل آنها به و  راندیم هیکه زنان را به حاش ساختارهایی

 یای  روحیه، اندتنیده شده( machismoمردانه ) یقلدر ییهروحتاروپود 

زنان؛  به محِق بودن مردان نسبت به بدن دکننیم شریمردانه که تعب تیهو زهرآگی ِ

. اند یا مردهکند زنان زندهی است که به حالش فرقی نمیادر واقع هویت مردانه

 .دییمردانه بگو یقلدر ییهروح یِفاگریا یهاجنبه یهدربار

 کنمیر ماما فک د،یآیبه حساگ م یفاگریا یزيکه چه چ ستميمممئن ن گری: من دباتلر

ی وهشيدید و به الا زنان  یمردان در خلاِ شدن از شر زندگ نکهیا یبرا ليدل کی

 ونديپ ینوع تیاست که آنرا از  ر نیا کنندیم یاحسام آزاد ،متناسب خودشان

به  اند. مردانمتعرد شده گریکدی( به یبرادر خامو ِچندان نه ونديپ ای) یخامو ِ برادر

از مجازا  را به  تيو مصون دهندیمجوز م گریکدیآنرا به  اندازند؛ینظر م گرید یراه

 نسبت به زنان ،قتل ، از جملهانوا  خشونت ،یاريبس ی. در جاهادکننیاعما م گریهمد

[ ی. ]به قولرنديگیجرم در نظر نم یهمنزلبه یحتها را و آن خشونت شودیروا داشته م

هستند و  «دیاز تعصب و احساسا  شد یناش یهاکنش» ای« راه و رسمِ جران» نرایا
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ا هستند که خشونت بر ضد زنان ر یاشدهنينشته قاًيعم یهاعبارا  افشاگر نگر  نیا

 یز زندگا یعاد ینو  خشونت بخش نیا ییتوگو ب،يترت نیبد کنند،یم یسازیعي ب

مر خ گسلندیرا از هم م یهمبستگ ونديپ نیا ستينيکه مردانِ فم یروزمره است. زمان

نو   نیحال ا نيدر ع خرند،یها را به جان مها و جماعتگروه یشدن از برخمثروم

 است. لازماست که  یزيهمان چ قاًيافوف دق نیخروج از ا

بر  یتسينيدر تظاهرا  فم ستيبه من گفت که او مجاز ن یدر بارسلون، مرد مثترم

]حالا[ با او موافت هستم:  دیضد خشونت شرکت کند. اما من با او مخالف بودم. خب، شا

 مرم یهمبارز نیکه به ا یمشارکت تعرد است. اما مردان ست؛يمجازبودن ن مشارکتْ

ردن زنان گ یِسرکردگ بهلازم است  وندنديپیها مخشونت بر ضد زنان و ترنس هيعل

و از  بردیژراهه مکآنرا را به  دهد،یبه مردان مجوز م یبار برادرمرگ مانيبنرند. پ

 و ستندیبا گریکدیدر کنار  مانيپ نیاگر مردان برضد ا کند،یها رفع اترام مآن

 ديتأک الکیراد یِو بر برابر گردانندیبرم یکه از خشونت رو یی تشکيل بدهندهاگروه

باشد، ن. هر چه ندیآیمردان درم ریسا یجلو زياز هر چ شيند اول از همه و پکنمی

 یهاکه با جان داردآن  از نشان ،یگوناگون از هر نوع یهاتيجانِ زنان و اقل گرفتنِ

 یبا مبارزه برا نت. مبارزه بر ضد خشوشودیبرابر رفتار نم یهاارز  یهمنزلآنرا به

  است. ی مرتبطبرابر

ط گونه به مسائل مربوعدم خشونت است، چه یهکه دربار تان،دی: در کتاب جدیانسی

 د؟یازنان پرداخته یریپذبیبه آس

 نيز وزنان است،  یهدربار« عدم خشونت عامل مؤثرِ» جدید کتاگ این : مسلماًباتلر

 شمار( به ungrievable) ریناپذسوگ شيکه کماب افرادی استتمام  یهدربار

نه گوتا نشان بدهم چه کنمیکار م «یمندرابمه» یِستينيفم یهدی. من با اندیآیم

ز ا کیما هر  یاخلاق ردا گونه تعچه نيهستند و همچن گریکدیمنوط به  هایزندگ

 یراب یخشونت راه ی از. نردارندیثابت نگاه م یبودگرا در آن منوط گرید یهایزندگ
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 نیما اشکل گرفته است، ا هایارز  برابرِ زندگ یاست که بر مبنا یونديبزرگداشت پ

 ازين نیو ا میدار ازين گریکدیبه  ستنیز ی. ما براستين یقرارداد ای یاال نظریک 

مورد روابط درست است در  یو خانوادگ یشاوندیقدر که در مورد روابط خوهمان

 یهاشهیدر اند یمرم یهمؤلف ییهم درست است. نقد فردگرا یو جران یفرامل

 پیما در  اریاست ز یاضمرار ییاست و اکنون نقد فردگرا یستينيو فم یستيمارکس

 یو تمام یربشريو غ یکه به مخلوقا  بشر ميهست یادهمثابه مخلوقا  زنفرم خودمان به

 ی نابودیدرباره گوناگونِ یدهایاند. تردو وابسته ديمق یزندگ یهاها و شبکهنظام

ن و اآنبه  ییاعتنایو بمراجران  یرهاساز ،یکُشزن ،یخشونت دولت به اوَرِ توانندیم

تا بفرميم  ميکن یشیبازاند یزندگ طرواب یهدربار دیگردند. ما با داریپد یجران شیگرما

ها با خشونت مخالفت بالاگرفتن خصومت زمانِدر  قاًيدر هر زمان و دق ایمموظف چرا

 . ميکن

 یها دربارم رِیفراگ یگونه به کنش فرهنگعدم خشونت چه یه: بحث شما درباریانسی

 خشونت خاص مردانه توجه دارد؟

خشونت  کنمی. فکر نمستين ینهنر ایمردانه  است. به نظر من خشونتْ ی: سؤال خوبباتلر

 ميتوانیاست. م یمرد یهستیبا فِیخشونت تعر ای دیآیمردان م کیاز اعماق تار

و در آن موارد  مياثبت کن یپدرسالار ایمردانه  یهسلم یساختارها یهدربار

. وندشیفراخوانده م شدندهيبرچ یآنراست که برا یهانهيشيو پ یاجتماع یساختارها

 یدر درون ساختارها یفرد زِيآمخشونت یهاگونه کنشچه ميدشوار است که بدان

 و شوندیمجاز م شوند،یم تیتشو ییهاکنش نيچنگونه چه شوند،یدرک م یاجتماع

 یهااردر ساخت هامانیکه زندگ ميباش یاجتماع یبسا ما مخلوقات. چهشوندیتبرئه م

کر من ف نی. بنابرامیدار رشانييتغ یقدر  برا یکه قدر شودیم یسپر یایاجتماع

 یعنیقرار دهند،  زیرا دستاو «یاجتماع یساختارها»بتوانند  یمردان به  ور فرد کنمینم
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 زيآممردانه مرا وادار به انجام کنش خشونت یهسلم یِ ساختار اجتماع»که  اورنديبرانه ب

 «کرد.

ا را ب مانیگونه زندگچه ميماست که از خود بپرس تيهمه مسئول هانیدر ضمن، ا

 رييرچند تغه نی. بنابراميکن یساختارها سپر نیدر برابر ا یستادگیبا ا ایو  ديبازتول

راد در اف ندیگویبه ما م یميعدالت ترم یهامدل فتد،ياتفاق ب یدر سمح فرد تواندیم

 یرتبا ا دیجد یبدان معناست که ساختارها نیکنند و ایم رييبستر جوامع و روابط تغ

هم بدان معناست که اخلاق  نیو اشوند می دهيبرچ یمیقد یو ساختارها شوندیساخته م

 رایباشد، ز شتنیخو یهدوبار یاياح یهدربار یفرد یااز پروژه شيب یزيچ دیبا

دارد آنچه ما را نگاه می .شوندیم اياز نو اح گرانیو معاشر  با د ینينشدر هم هایزندگ

 اند.ماننفسه سزاوار تعرد و توجه جمعیمان است، روابمی که فیروابط

 

 پيوند با منبع االی:
Judith Butler: When Killing Women Isn’t a Crime, 

NYtimes, July 11, 6113 
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 ساز زنان در ایران امروزهای فرودستخوانشی از گفتمان



 نشدنیجهیکای رام 81 

سر رسيدن سه هزار سال آمد و گفت برخيز پدر! زیرا من در آن جری تبرکار با به

سبب کردار من زندگی کارزار چندان درد بر مرد پرهيزگار و گاو ورزا می نرم که به

نباید. فره ایشان بدزدم، آگ را بيازارم ...همه ی آفرینش هرمزد آفریدگان را بيازارم. 

که اهریمن آرامش یافت از آن گيجی فراز  تفصيل برشمردچنان بهاو آن بدکرداری را 

جست، سر جری را ببوسيد و این پليدی که دشتانش خواند بر جری آشکار شد. )بندهش، 

19:3:31) 

 

انگاریِ زنان پيچيده است اما از الگوهای مشخص و مکانيسم رسانه در فرودست

 ,Bean)برای مثال  برخی متون. (Snow, 6113)نک.  کندای تبعيت میتکرارشونده

در دنيای  1331و  13:1ی هازده در دهه( به گستر  نوعی ادبيا  جنسيت6111

من »ی ملهج اند که با گستر  تلویزیون رشد یافته است. مثلاًزبان اشاره کردهانگليسی

آمریکا  های تثليلی اخبار تلویزیونای در گزار با رشد فزاینده «نيست نيستم ولی...يفم

 )همان( مورد استفاده قرار گرفته است.  13:1ی در دهه

نویسد ای در مورد شواهدی از سکسواليته در مدارم می( در مقاله6111استپين )

ی دختران قررمان/ برمبنای دوگانه انگاری دختران در مدارم عمدتاًگفتمانِ فرودست

 های جنسی وانگاری وارد سياسترسد این دوگانهظر میگيرد به نقربانی شکل می

، تصویر زن های جنسیسياست( در کتاگِ 6112شود. کيت ميله )جنسيتی هم می

 نامد. ای مسلط در توايف زنان میرا انگاره خورده/گولقربانی

 یم که گسترهاهاین اقبال را داشتای رقم خورد که تاریخ زندگی من به گونه

ای که در آن درم ی بسيار کوچکِ رشتهو از مثدوده ام را گسترده کنمپژوهشی

ی وزههایم به حایرشتهشناسی بيرون بيایم، مخا بم را از همخوانده بودم یعنی باستان

گو وهم وارد گفت علوم انسانی و با سایر پژوهشگران اندیشه و علوم انسانی تغيير دهم

دم که شتر متوجه میداد، کمی و ثمربخش روی نمیشاید اگر این دیالوگ  ولانبشوم. 
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شناسی یگانه نيست. درست است که شد  گفتمان فضای بسيار ضدّ زن باستان

م به  ور مستقيشناسی که بههای دانشگاهی مانند باستانساز در برخی رشتهدیگری

ایر س تر است اما درکنند، بيشرسانی میسازی و ناسيوناليسم خدمتسرکوگ، دیگری

ر دیا تثقيرکننده زن  کم از منظرِ من، ااملاحا  ضدّدستها هم نایاگ نيست. رشته

 امای که من در آن تثصيل کردهرشتهد اما تفاوتش با وشها هم استفاده میسایر ساحت

ر روزتر و همراه تر با سرکوگ از بالا د،بهتر گاه پيچيده ،تردر این بود که تکرارشونده

 است.جامعه 

 هایی توايفبا واژه های خودم و سایر زنان معمولاًمتوجه شدم که پژوهشتدریج به

شاید به این دليل ساده که  ی ذهنی آن زنان نداردشود که ربط چندانی به پروژهمی

 «ی ذهنیپروژه»نشدنی ایرانی االًا گرای جامعه برای زنانِ جريکایِ رامبخش افراط

ها هم ممکن است در اندیشه پایگاهی ایجاد کنند. کند که آنقائل نيست و تصور نمی

و دیگری بودن او به هدف « زن بودن»در این موارد نه کار یا پژوهش مثقت زن که 

 .شودوگ تبدیل میسرک

ای که ذهن من را به تبيين چنين فرمی رهنمون کرد پس از اما هوشياری جدی

ثر به وجود آمد. اک شناسیی کوتاهی در مورد فضای ضدّ زن در باستانانتشار مصاحبه

ز آميهای اعتراضميلمخالفان آن مصاحبه زنان بودند. در اولين واکنش در بررسی ای

اند که کل مکانيسم تبعيض را منکر شوند. معترضان ميل داشته متوجه شدم که اکثر

توانست به دليل عدم حس امنيت روحی و جسمی رخ داده ای البته میچنين همدستی

های زنان و مردان در دانش مربوط است باشد اما بيش از آن به نظرم به جدایی ساحت

فاو  ی امنيت کلِ تدن در سایهرسد زن پژوهشگر گاه برای مانای که به نظر میبه گونه

دهد در مورد تبعيض هيچ کند و ترجيح مینگاه و انتخابش را از بيخ و بن انکار می

يم با سرکوبگرتر شدن حاکميت نسبت مستق ای و الگویینگوید و قاعدتاً چنين جدایی

 دارد. 



 نشدنیجهیکای رام 87 

ه ب که چندان خوشایند نبود در یک روند تدریجی شرو  کردمرغم آنبهبنابراین 

ه ویژکند بهزنان را توايف می و بدنی ذهنی «کار»هایی که جو در مورد واژهوجست

عی تدریج به نوهایی که با کار زنانه و حضور بدنِ زنانه موافت نيستند. بهدر سایت

ی در تخصص کيد می کنم کهأجا ارائه دهم. تبندی رسيدم که بر آنم آن را در ایندسته

شود از منظر یک جا نگاشته میچه اینگفتمان ندارم و آنشناسی یا تثليل زبان

در  کند و« سازیعریان»های سرکوگ را کند مکانيسمشده است که تلا  میسرکوگ

نراد دغدغه و پيش یشود نوعآنچه ارائه می دست شدن با آن بایستد، بنابراینمقابل هم

 .های جدی استبرای پژوهش

های زنانِ ی نوشتهکنندهترِ واژگان توايفبيشزنان ادیب، نویسنده و شاعر.  .1

و تأکيد بر ادبيا ِ زنان در مقابل مردان است. از این « زنانه»شاعر و نویسنده 

شوند. پس از آن رو شعرِ شاعران زن معمولاً با شاعران زنِ دیگر سنجيده می

انی ستيزی هستند فراوواژگانی که مشتقاتی از کلما  سکس، فثشا و دین

ز در فارم نيو« یگرایغرگ یبرا دیگر یفرخزاد و تولد فروغ»ند. مملب دار

اخلاقش را خراگ »...شود که قولی از یوسفعلی ميرشکاک شرو  میبا نقل

ای و نمودی است از پيوند تنانگی با کارِ ذهنی قولی چند دههکه نقل« کردند

« خرابش»زن تو خود گویی فروغ چنان فاقد عامليت بوده که دیگران 

و « جنس»ی ها در زمينهترین هجمهاند. شاید فروغ نمادی از بيشکردهمی

اما در این مورد تنرا نيست. در  ،باشدحتی پس از مرگ « تن»فقدان امنيت 

گزارشی که مررنيوز از مجلس درگذشت سيمين بربرانی منتشر کرده با تيتر 

 «فاتثه نخواندن». شویممواجه می «کسی برای سيمين فاتثه نخواند»عجيب 

در درون خود دارد. در متن اما چيزی که  ر   «عاقبت ناخير»نوعی نماد 

می شود این است که سخنرانان مجلس به تثليل اشعار و تفکر بربرانی 

مذهبی دیرتر انجام شده است.  یاند و مراسم معمول شامل ادعيهپرداخته
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ه در ]منتشر شد «شد موقع منتشرسنگی بر گوری بی»نيوز در مملب فارم

ی سيمين دانشور و جلال آل احمد نقل می کند [ در مورد رابمه1936تيرماه 

 های ذاتی و اکتسابیدار معمولی و فاقد لياقتگر خانم دانشور یک زن خانها»

 «آثار  را به ایشان بدهد تا بخوانند یبود، قمعاً لزومی نداشت که جلال همه

واضح است که در عبار  . «وده استشخصيتش تثت تأثير شوهر ب»و 

دار نخست نه فقط شخصيت زنِ نویسنده که شخصيتِ خيلِ عظيمِ زنان خانه

 هم مقصود گوینده در مصاحبه و البته نشردهنده است...

نِ فقط خود زهای فرهنگی. در توايف این زنان نهزنان ناشر و فعال در زمينه .6

ود. شهای خاِ توايف میواژها  نيز با ی کاریناشر که نسبتش با حوزه

سواد، ، بیستيز، سکولارترین کلمه فمينيسم، فمينيست و پس از آن دینبيش

گمراه و زشت در مورد شخصِ این زنان به کار برده شده است. در مورد 

ی مسائل کننده ر »، «پاتوقِ فتنه»، «پاتوق»اند نرادی که ایجاد کرده

استفاده شده است. در مورد ناشران زن، « ندهزنکننده و گولگمراه»، «جنسيتی

يز ستنویسندگانِ همراه آنان چه مردان چه زنان با افاتی مانند گمراه و دین

 ]جستجو کنيد شرلا لاهيجی، شرلا شرکت[.  اندتوايف شده

تر يشی نظم خانواده بزنندهگر و فعالان سياسی. افاتی مانند برهمزنان تثليل .9

ی حائز اهميت آن است که ه کار رفته. با این حال نکتهدر مورد این زنان ب

ی زن فعال پيدا می کند عمدتاً در مورد این هایی که ربط به خانوادهتوايف

ند نامهایی میها را خلفِ خانوادهکار رفته است. به این نو  که این زنها بهزن

، بستيز، سکولار، برایی، سلمنت  لدین»که خود حامل افاتی مانند 

است. در مملبی در مشرق نيوز که گزارشی از مجمع رهپویان ...« غير  و بی

های خانوادگی ]این زنان[ باید بررسی ریشه»انقلاگ است به نقل از سخنران 

ه متمایل ب»، «حامی برایيان»در ادامه خانواده برخی زنان فعال سياسی «. شود
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 لب این ميان، زنانِ االا اند. در خوانده شده« فراماسون»و « هااريونيست

اند توسط های آنان پس از انقلاگ هم دارای سِمَتی بودهو زنانی که خانواده

د که انها با همين افا  خوانده شدهایرانيست لبان و پانهای سلمنتسایت

سواِد یب»و « ضد سلمنت»، «ستيزایران»، «زن خائن به...»البته واژگانی مانند 

های اخير اضافه شده است. در بين زناِن فعال سياسی، الهم در س« فرهنگی

 ذليل همغير  یا زناند، همسرشان با قيدهایی مانند بیها که ازدواج کردهآن

ی فمنيسترا»ی دانشجویان ایران توايف شده برای مثال در مملب خبرنامه

 11منتشر شده به تاریخ « ایرانی خواستارِ کودتای رهنورد عليه موسوی شدند

شود و فعالِ مرد در مقایسه با همسر  سنجيده می« لياقت»، 19:3فروردین 

شود که رهنورد باید سرِ جنبش باشد و همسر ، از زبانِ فمينيسترا مدعی می

تر کسی مانند شيرین عبادی مورد لياقت ندارد. در مورد این دسته از زنان کم

  ده در مورد او بسيار متنوکار برده شهجوم قرار گرفته است،  يفِ واژگان به

ها هم در مورد او دچار رسد تندروترین سایتای که به نظر میاست به گونه

شوند )برای مثال نک مملبِ خبرگزاری گسيختگی روایی میگيجی و ازهم

  سخنی با شيرین عبادی پيرامون برایيت(.فارم با عنوانِ 

 ناگران وضعيتبه« پرستو»ی عجيب های اخير با ممر  شدن واژهدر هفته

ای در مورد زنان فعال سياسی به وجود آمده است. این واژه در واقع بثرانی

ی شوروی به زنان سرباز و )لاستوچکا( وارد فارسی شده و در دورهاز روسی 

اقی سراغ شده که برای ایجاد رسوایی اخلتثت حمایت کا گ گ ا لاق می

سد رشدند. به نظر میمردانِ قدرتمند یا مخالف ساختار سياسی فرستاده می

ی متفاوتی با ای در فضای امروزین ایران که زمينهاستفاده از چنين واژه

ای که به دليل بار شوروی دارد خود نوعی تلا  برای تثقير زنان است. واژه
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پسندِ و البته با اترام مثکمه سياسی غليظ خود دارای عناار اترامی جنسی است

 هم همداستان است.« ترویج فساد و فثشا»

زنان پژوهشگر، اعضای هيئت علمی دانشگاه. همچون زنانِ فعالِ سياسی این  .1

ا ها ری بدن مواجرند. برای مثال آنکنندهدسته از زنان هم با واژگانِ قضاو 

ها را د وجود آنخوانند. در برخی موارزشت، بدقيافه، ناجذاگ، خشن می

شویی ی یک ماشين لبامفمنيسترا به اندازه»انگارند مثلاً در مملب دليل میبی

، 1/9/1931منتشر شده در مشرق نيوز به تاریخ « اندبه زنان خدمت نکرده

ستيز و متنفر از مردان خوانده ستيز، اسلامی دانش ليبرال، ایرانزنان عراه

رای  عنه ببه« فمنيست اسلامی» لب از لمنتهای ساند. در مقابل سایتشده

ه کنند استفادتوضيح افکار زنان پژوهشگری که در مورد زنان پژوهش می

های درون ایران و هم بيرون ایران افسانه نجم کنند. برای مثال هم سایتمی

ثال اند )برای مآبادی را فمنيست اسلامی و افکار او را پارادوکسيکال خوانده

« سوادبی»ی (. در توايف تفکر زنان پژوهشگر واژهBasirat.irنک 

شود. در مورد زنانِ عضو هيئت علمی نسبت آنان با کرا  استفاده میبه

 لب، ورود تر مد نظر است. مثلاً در مورد زنان االا های سياسی بيشگروه

تی ياقلهای هفتم و هشتم به عنوانِ کنایه در مورد بیآنان به دانشگاه در دولت

آنان در امرِ تدریس و حضور آنان در دانشگاه به دليل روابط سياسی مورد 

گيرد )نک مملب مشرق نيوز: الره کولایی با مسئولان دانشگاه استفاده قرار می

 (. 11/32/:6پنرانی دارد؟. منتشر شده  ترران چه لابی

انند دن مزنان هنرپيشه و هنرمند. زنان بازیگر عمدتاً با قضاوترایی در مورد ب .3

هایی در مورد اندام مانند دماغ بزرگ، زشت، زیبا، خوشگل یا قضاو 

های کم تا زمانی که وارد عراهابروهای پرپشت و ...مواجه می شوند، دستِ

ی نه از هایسياسی نشده باشند. اظرارنظر سياسی زنانِ هنرپيشه را دچار قضاو 
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ش برای مثال ليلا حاتمی پي گرایانه می کند.نو  تنانه که از منظرهای سرکوگ

از اظرارنظر سياسی، زیبا، معصوم، نمادِ زنِ ایرانی/ شرقی، فرزند خلف پدر 

، از دخترِ علی 1932ماه سياسی در مورد دیشد. پس از اظرارنظر خوانده می

( Mokhbernews.irحاتمی به دختر زری خوشکام )زهرا حاتمی( )نک. 

، منظور بازی کردِن خانم خوشکام در تغيير نام داد. در این تغيير نسبت

های به تأسی از روایت« فساد»و ا لاق  هایِ زنان رقصنده در فيلم فارسینقش

ست. در کنارِ این وا های پيش از انقلاگ، بهافرا ی از حضور زنان در فيلم

دادن عدم تسلط ليلا حاتمی به زبان انگليسی های تندرو برای نشانتلا  سایت

های به دليل غلط های خانم حاتمی که ظاهراًاثبت»ميت است: حائز اهنيز 

(. )نک . پيشين «خوبی فرميده نشده بودلفظی و گرامری توسط حضار به

رو یا تثت حمایت خانواده معرفی برخلاف زنان فعال سياسی که عمدتاً دنباله

شود نوعی دوگانگی بين تفکر شوند، در مورد زنان هنرپيشه تلا  میمی

به تصویر کشيده شود. در این « بی بندوبار»و زنانِ « مردان غيرتمند خانواده»

های جعلی از  رف برزاد فراهانی در مورد رو  زندگی و ميان ساختِ نامه

ی نامه ا ی دیگر و افرا یای گلشيفته فراهانی قابل ذکر است ]نمونهحرفه

نی بسيار تلا  شده کم در مورد فراهاجعلی چاپلين به دختر  است[. دستِ

هنر و مبتذل جلوه داده شود )نک. مملب سرنوشت تلخ ای، بیکه غيرحرفه

اشگاه ب ای مبتذل غربی برای یک مشت دلار!هبازیگر زن حامی فتنه در کليپ

در تيترهایی از این دست تأکيد روی  (.1939خرداد  3خبرنگاران جوان. 

تأکيد روی جنسيت است. مثال  ای ازخود نشانه« بازیگر»و نه « بازیگر زن»

ی  بيعی، جذاگ، مؤدگ و دیگر ترانه عليدوستی است که عمدتاً دارای چرره

مشاهده  ای روی ساعد اوشد تا زمانی که تتوی فمينيستیحاشيه توايف میبی

خورده و نادان بنامند. مثال دیگر در شد. همين، سبب شد او را گمراه، گول
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ن، رویا تيموریان و بازیِ او در فيلم شيفتگی است. مورد زنان بازیگر در ایرا

اید از ب»های فمينيستی دارد و به همين دليل از منظر مشرق نيوز فيلم سویه

در توايف نقش تيموریان در «. ی فجر استنماق به عمل آیدهيئت جشنواره

فيلم، او مردپو  و زشت خوانده شده است. در دوگانه انگاری زنان بازیگر، 

وند تا شبا تفکرا  متمایل به افرا يون در مقابل دیگران قرار داده می زنانی

http://ma-های یادشده اعتبار داده شود )نک. به توايف

/archive6369hastim.com/paper/)های مبتذل، رسد واژه. به نظر می

چيزهایی از این دست تنرا در مورد این دسته از زنان  منثط اخلاقی، ارزان و

زنِ »استفاده شود. در مورد زنان هنرپيشه، عنصر سن نيز نقش دارد برای مثال 

 ی سی زندگی ا لاق شده است. ی دههحتی به زنانی در ميانه« سرپير و سبک

مولاً اند معهای اخير پلکان مدیریت را  ی کردهزنان مدیر. زنانی که در دهه .2

شود که بر شکلی از ریاکاری یا دوگانگی رفتاری با واژگانی توايف می

دلالت دارد. این موضو  البته لزوماً موضعی در موردِ زنان نيست بلکه کليت 

شود اما در موردِ زنان این تصور های متأخر را شامل میساختار مدیریتی دولت

بدن همراه می شود. مثلاً در  از ریاکاری و نالایت بودن با توايفاتی در مورد

دولت دهم انتشار عکسی از وزیرِ زن برداشت با کامنترایی در مورد دندانرای 

او و سال گذشته انتشار تصاویری از معصومه ابتکار در اجلام بين المللی 

وهوا با انبوهی کامنت در مورد پوشش او مواجه شد. مشرق نيوز در مملبی آگ

 سعی« ی فمنيستی تا همدردی با مادر ندا آقا سلمانهااز مقاله»تثت عنوان 

دارد لياقتِ شريندخت مولاوردی در معاونت ریيس جمرور را زیر سؤال ببرد. 

ی شواهد مدیریتی در رابمه با این مدیر زن و ی کليدی در عدم ارائهنکته

 اوست.« نادانی»و « ناآگاهی»ی شواهدی از برعکس ارائه

http://ma-hastim.com/paper/2523/archive
http://ma-hastim.com/paper/2523/archive
http://ma-hastim.com/paper/2523/archive
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ر استفاده تکننده بر مردانگی بيشکارِ یدیِ زنان واژگان دلالت ها در توايفِبه جز این

ر با تویژه زنان ورزشکار و کارآفرین بيشبه« ی زنانفوتبالِ مردانه»شود مانندِ می

شوند. مربوط است مانند خشن، فاقد ظرافت، جنگنده توايف می واژگانی که به مردانگی

تر کنند با واژگان مردانه )جز در مورد مدیران( کماما توايفِ زنانی که کارِ ذهنی می

زننده، ریاکارانه و منشاءگرفته کننده، گولدهد. برعکس کار ذهنی زنان، گمراهروی می

که  هاییترین واژه در مورد پژوهشبيشسوادی و نادانی توايف می شود. شاید از بی

تيز، سستيز، اسلامهمراه شود: مردستيز، ایران« ستيز»زنان انجام می دهند با ترکيب 

کنند ستيز. در مورد زنانی که کار هنری میستيز و حتی ترکيب عجيب فمينيستِ زندین

و کارگردانان  یابد مانند بازیگرانشان در این کار اهميت میویژه آنان که بدنبه

تری دارند مانند منثط، مبتذل، فاحشه، های اخلاقی بيشسویه های تثقيرکنندهواژه

فروشی[. در مورد هر دو گروه تلا  کننده بر تنی دلالتروسپی ]و واژه های عاميانه

اند. ا لاِق ها را قبول کردهشود که نشان داده شود از فقر و ناچاری برخی پروژهمی

ای بدونِ قضاو  است. کنندهتر توايفنانه به کارِ فکری و هنری زنان کمی زواژه

یعنی زنِ شاعر یا نویسنده یا تأثيری از مردی گرفته ]مثلاً در مورد فروغ « زنانه»این 

 ]مثلاً دليل قرارگيری در مثيمیا  با ابراهيم گلستان[ یا بهرابمهتأکيد بيش از حد بر 

اشتنِ پدری ادیب[ به سمت ادگ روی آورده است. بنابراین در مورد پروین اعتصامی، د

ود. شای، تنرا روایت حالِ زنان و نه جامعه دانسته میهای زنان به اور  زیرلایهنوشته

ای که زنان  ور. یعنی ان جی او یا انتشارا  یا گالرینرادهای زنانه هم همين

رهنگی ی فيت اجتماعی  بقهمسئولاست و قرار نيست بخشی از  «پاتوق»گردانند، می

 ی ظرور برساند. را به منصه

ویژه در مقایسه با همتایان مرد. از شود بهای نمایش داده میغيرحرفه تلا  زنان عموماً

ها مورد قضاو  است و از سویِ دیگر این رو در مورد زنان نه کار آنان که بدن آن
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از دلایل حضور زنان در  «فقر»و  «دیده شدن یعقده»، «ابتذال»های دیگری مانند برانه

بولتن - راز برهنه شدن گلشيفته فراهانیشود )نک مملب های فکری دانسته میعراه

این  ،پرشين وی. کام(. هولناک !دارد کلوزآپ یعقده کریمی نيکینيوز یا نقل قول 

ردیم به کنند. برگها پيروی میاران جنسيتی هم از این دیدگاهزگنکته است که سياست

. از «جو»هميشگی تثریک و آماده نبودنِ  یها و برانهورزشگاهحضور زنان در عدم

ای اند که چندان سابقهوسمایی اروپاییهای قرونها زنان همان انگارهمنظر این توايف

موجودی ناآگاه  اهریمن...دختر مثابهِ کم در چنين وسعتی ندارد. زن بهدر ایران دستِ

ممکن است هم گول بخورد هم گول بزند. که تن و ذهنش به شکلی بيمارگونه هر دم 

زن آن موجودی نيست که اندیشه  جا هم بازنمود دارد...تصویرِ سنتی از مکرِ زنان در این

اخلاقی ی بیو جرل یا سقوط در ور ه و به تصویری ذهنی رسيده بلکه از نادانیکند می

کری شان به تفدادنگر نسبت نویسد. در مورد زنان تثليلکند یا میچيزی را بيان می

خانوادگی معنادار است. فعاليت سياسی نه فقط کاری ذهنی که مشمول نوعی کنش 

کند که جز با حمایت . تفکر افرا ی زن را کنش موضوعی مردانه قلمداد میاست

ه در فقط زنان کها نهخانواده برای زن ممکن نيست. این چنين است که در این توايف

 شوند. انگاشته می« غير بی»یا « اخلاقبی»نيز همراه آنان واقع مردان حامی زنان 

این نو  توايف کردن کارِ ذهنی زنانه نوعی نمودِ ناامنیِ فضای اندیشه برای زنان 

ای که آمار عجيبِ شانزده تا هژده درادی اعضای هيئت علمی زن تأیيد  است، ناامنی

ی یکی از  رفين دعواست د هجمهسو، مورسو ایستاده باشد چه آنکند. زن چه اینمی

های های تندرو و افرا ی تثت حمایت ارکان قدر  یا افثههر چند هجوم سایت

رسد شود، قاعدتاً تندتر است اما به نظر میای که توسط کارمندان دولت اداره میمجازی

 رسدشناسی مشابری استفاده می کنند. به نظر میهر دو سوی دعوا از گفتمان و ااملا 

شان و ناممکن بودن زنان در مورد تخصصی«ِ ضعف»ها بر ی این جریانتأکيد همه

رسند از ها زنانی که به حدی از تخصص و شرر  میاستقلال زنان است. از منظر آن

http://www.bultannews.com/fa/news/70536/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://persianv.com/goonagoon/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C.html
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ير را برای تغي «نقد»ی شوند. این متنرا معمولاً واژهگيرند یا حمایت میخط می« جایی»

حال مختصا  خاِ و نردبان استدلالی خود را دارد کشند. نقد به هر فضا یدک می

نویل کارول( و ارتبا ی به قضاو  در مورد افراد ندارد و  یهی نقد نوشت)نک. درباره

وعی رسد این راهکار نهدفش تاثيرگذاری برای پيشبرد دانش است، از این رو به نظر می

 تلاشی برای درهم ریختگی انگاری زنان باشد و از سوییها برای فرودستبازی با واژه

ن را شاسازی نقدهای واقعی و مستدل باشد. با این راهکار، نرایت تلا فضا و مبتذل

کنند تا زنان را فاقد کيفيت و لياقت لازم برای رسيدن به یک جایگاهِ سياسی، می

آهنگ زمانی مشخص دارد اجتماعی یا دانشگاهی نشان دهند. این روند معمولاً ضرگ

که زن موردنظر به دليل انجام کاری تخصصی ممر  شود، حملا  مثض آن یعنی به

رود تا دوباره  ر  شود با کمرنگ شدن آن موفقيت زن یادشده از یادها میشرو  می

 شود. 

نرایت چنين وضعيتی آمار عجيب مشارکت زیر سيزده درادی اقتصادی زنان در 

تر است؛ حتی کشورهایی پایين ایران است. آماری که از تمام کشورهای خاورميانه

کنند اند. زنانی که حسّ امنيت نمیها درگير جنگ بودهمانند افغانستان و عراق که سال

پاشی و آورند، در واقع تندروها با سمشوند یا در آن دوام نمیوارد بازار کار نمی

، بودگی نيستنظرم تنرا ضدّ زن خواهند. مسأله در ایران بهسازی همين را هم میااملا 

 ویژه هر ساحتی،ی اخير بهتری تبدیل شده است. در دو دههمسأله به موضو  پيچيده

های ای شده که اشغال شده است. اشغالگر اگر به سياسِت نفر  از زنان )و اقليتعراه

تواند دوامش را تضمين کند. ها( دامن بزند، میها و زبانجنسيتی، کارگران، قوميت

ه کوهی های زنانکنند از هر کاهِ اشتباه یا تغيير در کنشوها که تلا  میقراری تندربی

ها را به عقب برانند در واقع نشان از همين اضمراگ آنان است برای بقا. بسازند و آن

بقایی که دیگر نه به دليل کيفيت کار، ميزان انتشارا ، تثصيلا  و چيزهایی از این 

  شود.ها تضمين مینگری در مالکيت ساحتدست که تنرا با حاضر نشدن به باز
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ی چنين وضعيتی سقوط خواهد بود. نه سقوط یک ساختار که سقوطِ یک نتيجه

فرهنگ. به نظر می رسد فرهنگ ایرانی هرگز چنين خالی از مردمانش نبوده است، از 

ی گهای متنو  و رنگارنگش. فرهنها و زبانها و قوميتپوستان، از مذهبزنان، از رنگين

بالنده که در رنگارنگی و تضارگ آرا تا همين هفت دهه پيش سرآمد بوده است حالا 

خواهند و گرد مرگ فضای آنرایی شده است که این ساحت را تنرا از آنِ خودشان می

ودگی باند. در این وضعيت است که نگاهِ دیگر به دیگریبر چنين فرهنگی پاشيده

یک زن به موضوعی، ستيز. استاندارد و قالبرای فکر انجامد و نگاه کردن با چشمرای می

کردن چنان ذهنرا را مغشو  کرده که عملاً هر نو  متفاو  بودن، با واکنش هول و 

ها از منظرهای زنان و شود و یکی از آن انوا  تفاو ، دیدن پدیدهترم همراه می

 روایتراست. خرده

تاریخ مشرو ه را زیادتر از اوقا   این روزها به دليل پژوهشی در باگِ اواخر قاجار

ی یکی از مورخان تندرو در خواندم نوشتهخوانم. چند روز پيش متنی را میدیگر می

ها، نه ها، نه یرودیمورد مشرو ه. در متن او نه زنان بودند، نه ارامنه، نه گرجی

ان ار[ بردگها، نه کارگرها، نه ]به ااملا  آن روزگها، نه گيلانیها، نه بلوچزرتشتی

ين ی ونسا مارتنوشته هاها و اعتراضی قاجار، جنبشدوره ]برای مقایسه مراجعه کنيد به

رد بعدی در موداند[،متن سرد و یکها میترین جنبشکه مشرو ه را یکی از رنگارنگ

ی تاریخی بود که گویی هرگز روی نداده یا اگر روی داده است خود روی داده بی همه

ا  به روایتی ابزورد و فاقد زمينه و های مشابهی این متن و متنها. مشرو هآن آدم

انش شبيه است که در خلاء روی داده. این آن تصویری است از جرانِ ایرانی که عامل

خواهد و این است که هر زن که در مقابل این حجم هولناک از فاشيسمِ ضد زن هم می

و و جایستد از منظرشان یا منثرف است یا روسپی یا ستيزهسازی میهژمونی و یکسان

شدنی در کار باشد اه خود را می رود و اگر غرقدشمن سرزمينش. با این حال... زمان ر
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ها که بر این ها را که همه را در خود فرو خواهد بلعيد و آنتنرا زنان و دیگرینه

 اند را احتمالاً... زودتر از همه. دوگانگی دامن زده
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ك   ر  یس؟ا   یقخنی ا  تخكی، تخن ینا مخی  تخرج از ا رین؟، ا یخیو،  ر طول جخ ا

ه   نسخ آما.  ر اتختی ك  پر  1111ل؟،  ر    مسن معخ ن فرانكلسن ر ز ،آن ینر   الخس

   حقوق اتااخ   هو نا، ناخل لخیح از یخ یخر  از   رانی اا؟ ك  ر ز ل؟    الخس ه 

ضر ر  صحا؟ كر  ك  حزب  موكرا  هخیا این   انختور هرنی اخنارز هخ من  رهخرا

 ز ل؟    الخس  لسر   یساخد هخشا.  ر یمخننا   را

 جخن نسكولز

 

ی ی انتخاباتی را به صورت مأموریتی برای احیای لایحهتو این مبارزه

سال پیش مطرح شد به  50ای را که ای تا ایدهحقوق اقتصادی درآورده

 عصرکنونی ربط بدهی، چرا؟

 ز ل؟  ر ی  ر  اسخا؟  ر امریكخ ازنو هسنایخس . آناین اا؟ ك  مخ هخیا  رهخرا امپخاخ

یخ  اسخای مخ   حقوق هخر  اری  ك  از آزا  یف؟ این هو  ك  مخ یك لخیح  1344

كنا   این تسلی مه  اا؟.  لی هرا  تضمسن آزا   اتااخ   یسچ یسز  ضمخن؟ می

 ز ل؟ پراساا هو  این هو  ك  ایر امر ز مخ ی  رنااری . پراش    ر اتع مضمون آن

یون  پوشش تامخ  ههااشای نااری ، یسری ،   ایر امر ز یسچ لخر حقوق می 3اخعای 

وان تیون  می  مصخرج آموزش  انخگخیی هرهسخیسا، ی توانسا از عهاا  ایر امر ز نمی

 هخیا  ر مسخن مخیف؟ ك  شمخ آزا    اتعی  اریا    ه  یمخن من این هحثی اا؟ ك  

 هگسر . معنخ  آزا   یسس؟  ر

 دهی؟گونه جواب میخودت به این پرسش چه

ون این معنخ نسس؟ ك  ی آزا  معنخ  صواهی. هنسس؟ ك  تو  ر تسخهخن  این آزا  معنخ  

آزا   این نسس؟ ك   تای مریضی معنخ  یزار  لخر هایی  ار .  111ا ، ه   انخگخا رفا 
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  خیح ل مراجع  كنی. مخ هخیا آزا   را هخزتعریف كنس    ماخرزا هرا  پول ناار  ه  طاسب

 یخ. حقوق اتااخ   یعنی یمسن

تخزا تسلی ی  را یكخل نسس؟ یون  ر تسلی از كخوریخ یس؟  -یویس  ی  مخ میآن

؟. هصخی از حقوق هخر اا ،این اا؟ ك   اارای ه  تامخ  ههااشای  ر صور  نسخز -

 فخع از این حقوق هخر هخیا ه   یگر كخوریخ  پسخرفا  ههسونا .  تای    ایخلخ  ماحاا  ر

ن توانی ه  اینمی امخیسر  كنی   اخعای  ا  لخر  اامز  میاخع؟ كخر می 41ا  یفا 

 لخر  ر اخع؟  13تامخ   اارای  اشا  هخشی،  رناسب  مخ هخیا  اامز  را ه  حاات  

كخریر   یخ نس  ك  كخریران آزا نا ه  اتحخ ی افزایش هایس    هعلخ ا اطمسنخن حخص  ك

ههسونانا.  رارتخار این كخور  ر حخل حخضر هحران مسكن  اری . مخك  تنهخ این نسس؟ 

 رصا  33تخ  31تواهنا. نكا  این اا؟ ك  مر م هسن یزار نفر  رتسخهخن می 311ك  

ول معق ی؟ ك  مسكنپر ازنا. آزا   ه  این معنخا  مسكن می رآماشخن را هرا  اجخرا

. آیسا    ر اتاسخر شمخا؟اش هرمیاز عهاا تحم تخه تاول     تخه  اریا ك  هخ یزین 

نوشسان  آیا هرا كنسا آهی ك  از آن میآزا   ه  این معنخا؟ ك   تای شسر آب را هخز می

 شمخ منخاب اا؟. 

ردم م ی حقوق اقتصادی باید ازگفت که لایحهوالاس می 4410و  4411در 

حزب دموکرات  هانژادها حمایت کند. در شرایطی که در آن سال یهمه

 معتقد به تفکیک نژادی داشت این خواسته خیلی رادیکال بود. بلوکیک 

  اتع ریار  حزب را  ر  ا؟  اشانا. ه آن موتع معاقاین ه  تفكسك 

 کنم که حزب دموکراتگویی، ولی ادعا میدربسیاری از موارد درست می

ها پس از روزولت و ی دورنمای خود به یک ائتلاف رسید. مدتدرباره

آور است که اش ادامه داد ولی برای من تعجبوالاس، حزب به مبارزه

ی آغاز زنی، فرانکلین روزولت نقطههروقت که از انقلاب سیاسی حرف می

گویی، بپاخیزید و بگذارید حزبی داشته باشیم که های توست و میحرف

 تری دارد.مای بزرگدورن
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ه  عقب هریر   ك  ر ز ل؟ یف؟ ا   1393توایی ه  ر ز ل؟ هریر   هخیا تخ ایر می

یویا. آن ی  ك  ر ز ل؟ فهمسا این هو  ك  ه  تنفر از شخیخن اتااخ   توش آما می

یخ یف؟  لی مخ ه  آنیخ شخیخن اتااخ   مییخ یك منخفع  یژا اتااخ    ارنا. ا  ه  آنآن

ثر     تار  تو  ه  یر كخر   ا؟  ظ  مسلسخر ریخ ك  هرا  حفویس  طاق یمی

توانسا منخخ  یسچ توسسر ااخای  ر جخمع  هخشسا. زننا. ها ن هرتور  هخ این جمخع؟ نمیمی

فهمنا ك  تطر ههااش؟ محسط زیس؟ یك تهایا  اننا   میجز   نخلا ترامپ مییم  ه 

توانس  نظخم انرژ  تو مخن را ماحول كنس  مخ نمی مخا؟.  لی  تسلی جا  هرا  اسخرا

 مگر این ك  جسخر   اشا    هاوانس  صنخیع انرژ  فسسلی را ه  یخلش هطلاس . 

ه   یخئی اا؟ ك  مطاوعخ   اهسا   مخ پراسان اسالیكی  یگر از نكخ  این ماخرزا

ز    یرا یسكننا.  ر امریكخ، تار   ر كبخا؟پسكر اصلخب مطر  نمییخ  غولشرك؟

كنا    ا؟  ارم یمگخن را ه  هحث   جال هرار این ماخحث  ا ار كن . این را توسسر نمی

جمهور ، ی  هرنی اخنارز   ی  یوی  ك  یسچ رئسسام   هخز ی  مییخ هخر یفا مسلسون

 ماحول توانس  این اتااخ  راتنهخیی انبخم هایا. مخ نمیتوانا این كخر را ه نمی كس  یگریر

خ یخ  اسخای  ریسر شونا تیخ  ر جناشیخ تن  ر اطح تو اكنس ، مگر این ك  مسلسون

 اختاخر تار   ر كخور توسسر كنا. 

ا اا؟    این ماخرزا هرار    موضوع اا؟. ها ن تر یا یاف  هرناا شان  ر آیو

ا هرار زنهخیاخب نخمز  حزب شان تخ هاوان  ترامپ را شكس؟ های .  لی  ر عسن حخل این ماخر

توایس  این كخر را هكنس  ه  جناش حقوق مانی، ا  ك  مخ میتحول امریكخ ی  یس؟. شسوا

وسسر شاخی؟ نسس؟.   تجناش زنخن، جناش حقوق یمبنسگرایخن،   جناش كخریر  هی

 افاا. تنهخ  ر این حخلخ  اتفخق می

 

 اص  ماخحا  را  ر این لسنك هصوانسا:

Welcoming the Hatred of Billionaires

https://zcomm.org/znetarticle/welcoming-the-hatred-of-billionaires
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حقوق از  سهلب»ی اما فرایند گسههتردهی مردم اسهت. و سههرپناه حتّ همه« مسهکن»

ی گذشههته، این حت را بيش از پيش به امتيازی برای  بقا  در چند دهه« شههرروندان

کی یاند. شده ی از مردم از آن مثرومتربزرگهرچه های بخش وکرده بدل  فرادست

ی زمين و مسکن از مسيرِ توزیع ناعادلانه این سلب حقوق از مردمهای ترین راهاز مرم

ای که سلِب حت برخورداری از گونهاور  پذیرفته است. بهشهدن سهرپناه و کالایی

ثلا  برخوردارتر به بسههياری از خانوارهای ایرانی را به کوچ اجباری از م سههرپنهاه

 ها واداشته است.تربرخوردار و از متن شرر به حاشيهکم

و  از منابع بزرگیمشاور وزیر مسکن با اشاره به سرریز شدن بخش ، 31در تيرماه 

ها در استان ترران مستأجر یک چرارم خانواده»: گفتجمعيت کشهور به استان ترران 

ین ميزان تربيش ،دراد 16دراد و ترران  13دراهد، ری  :3پردیس با هسهتند که 

 .«دهندمستأجران در سمح استان را به خود اختصاِ می

های ی پایتخت در خانهگانه66دراههد جمعيت سههاکن منا ت  16بر این اسههام، 

دهد نرخ رشههد آمارهای رسههمی نشههان می ،حالدر عين کنند. اسههتيجاری زندگی می

در پایتخت بسيار بالاتر از نرخ رشد خانوارهایی است مالک سرپناه مثل  نشهينیاجاره

 سکونت خود هستند.

جمعيت دهد نشههان می 33نتایج تکميلی سههرشههماری نفوم و مسههکن سههال 

برابر نرخ رشد  1با شتابی حداقل  33سال منتری به  پنجها در پایتخت  ی نشهيناجاره

 11جمعيت سههاکن ترران در این فااله ه اسهت؛ ها افزایش یافتخانهاهاحب جمعيت

 66جر أدراد و در مقابل، تعداد خانوارهای مست 3دراهد زیاد شده اما تعداد مالکان، 

دراد در سال  2621سرم خانوارهای مالک در کل کشور از  .دراهد رشد کرده است

جر أکاهش پيدا کرده و در مقابل، سرم خانوارهای مست 33دراد در سال  2122به  31

 دراد افزایش یافته است.  :912دراد به  6222ساله، از پنج یهمين فاالهدر 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/20/1773174/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-42-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/20/1773174/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-42-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 نشینیشتاب نرخ رشد اجاره
تعداد ، نرخ رشد 33تا  31ی دهد که در فااهلهنشهان می 33ارقام سهرشهماری سهال 

ی بزرگبخش  .بوده است خانوارهای مالک مسکنبرابر رشد  121مسهتأجر خانوارهای 

بخش  و همچنين اندبه جمعيتِ مسههتاجران پيوسههته شههررهاکلاناز جمعيت ورودی به 

از پيش به  بيشهای جدید هسههتند، تری از خانوارهای تازه که حااههل ازدواجبزرگ

 اند.خيل مستأجران پيوسته

سههرم مالکان از کل ، 33ی منتری به سههالهی پنجبراسههام همين آمار، در دوره

است  دراد کاهش یافته 13 .3به  31در سال دراد  36خانوارهای ساکن در ترران از 

دراد  16دراد به  91/ 3دراد افزایش، از  1جرها با بيش از أو در مقابل، سهرم مست

 رسيده است. 

خ رشد نر سهاله توزیع یکنواخت در نظر بگيریم،پنجی در واقع اگر برای این بازه

   دراد بوده است. 123، سالی 33تا  1931ی زمانی مستاجران تررانی در فااله

قابل  آمار ایرانمرکز نفوم و مسههکن که در درگاه آخرین سههرشههماری رسههمی

اسهت، اما با توجه به رشهد شدید برای مسکن و  33دسهتيابی اسهت، مربوط به سهال 

ی دوم خصوِ از نيمهو به 33برای آن و کاهش درآمدهای واقعی بعد از سهال اجاره

نرخ رشههد  بيعی اسههت که ، و به موازا  آن کاهش دسههتمزدهای واقعی به بعد 31

ی اگر تبا این حال، ح باشد.شهتاگ گرفته  33نشهينی در ترران نسهبت به قبل از اجاره

نثوی ی جاری را در نظر بگيریم و بهی نخسههت دههسههالهی همهان روند پنجادامهه

ت مانده ثاب قبلینرخ افزایش نداشهته و در همان سمح این بينانه فرض کنيم که خو 

ه های پایتخت بنشينتوان برآورد کرد که تا پایان سال جاری، دراد اجارهباشهد، می

   دراد برسد. 3121

های اخير، یکی از نشهينی در ترران و شهتاگ گرفتن این رشد در سالرشهد اجاره

ت اسبخش زمين و مستغلا  در های آزادسازی ترین مشهخصا  گستر  سياستمرم

http://www.amar.org.ir/
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ز یکی ا وی را از حقوق بنيادی اقتصههادی تربيشکهه افراد و بهه تبع آن خانوارهای 

، مثروم کرده اسههت. در واقع  ترین این حقوق، یعنی حت برخورداری از سههرپناهمرم

وسازهایی که  ی سه انبوه ساختشرروندان تررانی از تری از بخش هردم بزرگسرمِ 

  شود.تر میروز کم، روزبهایمدر ترران شاهد بودهی گذشته دهه

شود این است که آیا ممر  می« حتِ سرپناه»ی اما پرسهش دیگری که در عراه

 غير از مالکيت شخصی مسکن، راهکار قانونی دیگری برای تأمين سرپناه وجود ندارد؟ 

 

 های سازمانیسرنوشت خانه
تر از کمآمده است که  33مسکن سال نتایج تکميلی سهرشماری نفوم و در گزار ِ 

های سازمانی یا فاميلی، نه مالک به دليل سکونت در خانه ی کشوردراد خانوارها 11

 .شوندجر مثسوگ میأو نه مست

دانيم چند دراد ها نداریم و نمیدراهد که ا لاعا  تفکيکی در مورد آن 11این 

چه برند، گرهای سازمانی به سر میسهاکن سرپناه فاميلی هستند و چند دراد در خانه

رای ند. در واقع بم ندارسرپناه ه تأمين یاما دغدغه برخوردار نيستند،مالکيت مسکن از 

در حال، عين  های سههازمانی اسههت. درها، تامين خانهرفع دغدغه سههرپناه، یکی از راه

عنوان یکی از راهکارهای به توسههط کارفرما های سههازمانیکار نيز تأمين خانه قانون

ز امروز بعد ا اما تأمين حت سهرپناه برای مشهمولان این قانون درنظر گرفته شده است.

ير بگسال از تصویب قانون کار، فقط سرم ناچيزی از خانوارهای مزدوحقوق 62 گذشت

 برند.ه سر میهای سازمانی بدر خانه

ی ااههلی و تبعی و شههدهبيمه –ميليون وابسههته  16تأمين اجتماعی  جا کهاز آن

، ميليونی ایران 1:نيمی از جمعيت  به عبار  دیگردارد،  -بگير االی و تبعیمستمری

دراههد  11های کارگری هسههتند؛ با در نظر گرفتن این که فقط متعلت بهه خهانواده

ی سازمانی هستند، و نيز با توجه به ناه فاميلی و یا خانهخانوارهای ایرانی سهاکن سهرپ
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های سههازمانی متعلت به نيروهای تثت پوشههش قانون ای از خانهاین که بخش عمده

های سازمانی را در تأمين سرپناه توان سهرم خانهاشهتغال نيروهای مسهلح هسهتند، می

  رآورد کرد.بگيران تثت پوشش تأمين اجتماعی را بسيار ناچيز بمزدوحقوق

قانون کار در مورد تأمين مسکن  113ی این همه در حالی اسهت که براسام ماده

های مسههکن و در اههور  عدم وجود این کارفرمایان مکلفند با تعاونی» کارگران:

های شههخصههی مناسههب تعاونيرا مسههتقيماً با کارگران فاقد مسههکن جرت تأمين خانه

های بزرگ مکلف به احداث فرمایان کارگاههمکهاری لهازم را بنمایند و همچنين کار

 «باشند.های سازمانی در جوار کارگاه و یا مثل مناسب دیگر میخانه

دولت موظف است با استفاده از » ی قانونیهمين ماده 1 یتبصرههمچنين براسام 

های تسريلا  بانکی و امکانا  وزار  مسکن و شررسازی، شررداریرا و سایر دستگاه

 «همکاری لازم را بنماید.ربط ذی

های مسههکن، آمده اسههت کارفرمایان کيد بر تعاونیأبه جز ت قانونی یدر این ماده

حال  های سهازمانی هستند.به احداث خانه -رو نه مخيّ - «مکلف»های بزرگ کارگاه

ی آن مقایسهکافی است با نگاه به وضع موجود که تاحدودی در این مقاله ارائه شد، و 

گونه آن دسههته از قوانين و مقررا  که در يف قانونی موجود، دریابيم که چهتکالبها 

  .است هشدکل به  اق نسيان سپرده ی نخست انقلاگ تصویب شده بود، بهفضای دهه

دهی و حمایت از توليد ( قانون سامان:)ی قانون االا  مادهبراسام  اما، مقابلدر 

رای اسلامی تصویب شده و به تایيد که در مجلس شو 19:1مسکن مصوگ  یو عرضه

ی های دولتها، مؤسسا  دولتی و شرکتتمامی وزارتخانه، شورای نگربان رسيده است

های اهد سههرمایه و سهرام آنرا متعلت به دولت اسههت، مکلف شههدند خانهدر 111که 

 .انندبرس فرو  به مستثت فعلی ساکنان به عمومی یسهازمانی خود را از  ریت مزایده

های پس از جنگ بهدین ترتيهب، مهاننهد دیگر دسههتورکارهای نوليبرالی که دولت

 بينی شده درموردتوجه قرار دادند، در خصوِ مسکن نيز شاهد عدول از تعردا  پيش
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 و حتی های جدیدزداییها و مقررا گذاری، ازجمله با مقررا قوانين و اسناد بالادستی

 ایم.مسکن بودهزدن به سوداگری قيمتی در بخش دامن

د. انافول گذاشتههای مسکن هم روبهی اخير تعاونیدر چنين بسهتری،  ی دو دهه

ای های مسههکن، مبثث جداگانهی تعاونیبثث موفقيت یا عدم موفقيت پروژه البتهه

ای هتوان با اسههتناد به تجربيا  عينی کارگران، معلمان و سههایر گروهاسههت که می

های گذشههته، سههالکه در  ول  اشههاره کردتوان نرا میمزدبگير به آن پرداخت )ت

های مسکن در رسانه ها منتشر شهکایا  و انتقادا  بسهياری از کژکارکردی تعاونی

های اخير به دنبال نمونه های نادر موفت بگردیم؛ شهده است و شاید برتر باشد در سال

فرمایان نه همکاری کار ،چنان که باید هاتعاونی بدین ترتيب، نهالبته اگر یافت شود(. 

های ی خانهدار شههدن )شههامل تسههريلا  بانکی و مسههاعده و ..( و نه گزینهبرای خانه

ها در کنار دنبال کردن ی اینیهک در عمهل اجرا نشههدنهد و همههسههازمهانی هيچ

دستورکارهای نوليبرالی برای رهاسازی بازارهای زمين و مستغلا  در شررها به تشدید 

 شور انجاميده است..بثران مسکن در ک

خدما  رفاهی از جمله مسکن اختصاِ دارد؛ اما ی ارائهفصل هشتم قانون کار به 

های گذشههته که روند امتياززدایی از نيروی کار و نرخ ارائه این خدما  در  ول دهه

، به عبارتی .شد  کاستی گرفته استسهلب حت پيشرفت شغلی شد  گرفته است، به

ست که در یک ااهل تعدیلی« کارگرِ سهاده سهازی» ای کار وامتياززدایی از نيروه

های در نتيجه کارگران ساده که در شرکت اسهت. مناسهبا  روابط کار حاکم شهده

می ی مستقيهسهتند و رابمه فرعیبزرگ، عموماً کارگران  رف قرارداد با پيمانکارانِ 

 یوانند حتِ خانهتهای بزرگ ندارند، نمیبها کهارفرمهای ثروتمند و قدرتمند کارگاه

از کارفرما ممالبه  سهازمانی و دیگر حقوق رفاهی مندرج در فصل هشتم قانون کار را

 کنند.
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در روند امتياززدایی، حتِ  نيز ی نيروی کار ماهر و متخصههصدر واقع بخش عمده

بدون حقوق شههغلی  انکارثبا بی ی حقوق خود را از دسههت داده، تبدیل بهممهالبه

رآورده ب شاننيز حقوق - اجتما  – ترگسهتردهی که در بسهتر انکار ثبابی اند.شهده

داشتن مسکن »قانون اساسی،  91براسهام اال  جاسهت که حتیجالب آنشهود. نمی

متناسههب با نياز، حت هر فرد و خانواده ایرانی اسههت. دولت موظف اسههت با رعایت 

 کارگران زمينه اجرایاولویت برای آنرا که نيازمندترند به خصهوِ روسهتانشينان و 

 «.این اال را فراهم کند

برای شههرروندان با اولویت « تامين مسههکن»در این ااههل نيز بر ضههرور ِ 

ت حدر ایران معاار، رغم این تاکيدا ، بهروسهتانشهينان و کارگران تاکيد شهده؛ اما 

گاه مثابل یک حت جمعیِ همچون بسياری از حقوق رفاهی جمعی دیگر، هيچسرپناه به

 به رسميت شناخته نشد ر عمل د

ی گذشته در بازار ی تثولاتی که  ی سه دههرسهد در سایهدر مجمو ، به نظر می

ن کردن ایثبا موازا  کاهش حقوق قانونی نيروهای کار و بیایم، بهکار شههاهد بوده

تر در قوانين و مقررا  در پی  ر  در ممالبا  نيروها، بسههياری از حقوقی که پيش

موشی کلی به فراه در نظر گرفته شده بود بهی حت مسهکن و سرپناکارگری در زمينه

خود را  تلا  نیتربيش گذاران بخش مسکنسياستسهپرده شده است. حتی برعکس 

ه ب دامن زدن به تقاضای سوداگرانه برای آنبه بازار مسکن از  ریت « تثریک»برای 

ر نشههين ددر افزایش دایم نسههبت خانوارهای اجارهنيز حااههل آن را  .اندعمل آورده

های کارگری یم. در چنين چارچوبی، نيروهای کار و تشکلبوده شهررها شهاهدکلان

باید بار دیگر حت خانوارهای کارگری برای برخورداری از سههرپناه مناسههب را در 

 دستورکار ممالباتی خود قرار دهند.
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تعامل تنهایی و انزواس «نولیبرالیس »  

کندچه جامعه را متلاشی میآن  

 

شکند. موعد آن رسيده ها نفر را در هم میرو  و جسم ميليون های روانیاپيدمی بيماری

 «به کدامين سو شتابانيم و چرا؟»بپرسيم از خود که 

 

تم یک سيس بههای روانی بيماری گيرهمهتر از شيو ِ اترامی سنگينتوان یا میآ

حال،  اعونِ اضمراگ، استرم، افسردگی، فوبيای اجتماعی، اختلالا   با این ؟نسبت داد

به کام مرگ  جرانمردم را در سراسر روزه همه انزواتغذیه، خودآزاری، و تنرایی و 

سلامت روانی کودکان در انگلستان خبر از بثرانی از بار فاجعه جدیدترین آمارِ.کشاندمی

 دهد. جرانی می

 ک دليل االی، یاما به زعمِ من، برای این بثران وجود داردی بسياری ثانویهدلایل 

ها، این پستانداراِن فرااجتماعی که ساختارِ مغزشان و بنيادی همه جا یکسان است: انسان

 و به جداافتادگیریزی شده است و برنامه ها  راحیبر مبنای واکنش به دیگر انسان

نند، کی و تکنولوژیک در این ميان نقش مرمی بازی میقتصاد. تغييرا ِ ادچارند فصل

. اگرچه سلامتی و تندرستی ما به شکل کندهم به همين منوال عمل می ایدئولوژی اام

 شود کهبه زندگی دیگران گره خورده است، دائما به ما گفته می ناپذیریجدایی

 جستجو کنيم. مفرط رقابتی و فردگراییِ سودجوییِدر را  مان سعاد
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 هرکس مسئولِ سعادتِ خویش است
مدرسههه، دانشههکده،  -در بریتهانيها، افرادی کهه کهل عمر خود را در چهاردیواری

 روی پای خود کنند کهبه ما توايه می اندسپری کرده -پارلمانو فروشهی، مشهروگ

شود و دیدتر میش فشارِ رقابت در سيستم آموزشی مرتباً. به خود متکی باشيم بایستيم و

اههل بر سههرِ أمسههت انبوهی متقاضههیِميان سههت تا سههر حد مرگ ا ایمبارزهاشههتغال 

امعه، ف جقشر فقير و ضعي سرپرستان و کارفرمایانِ تر. لیِ همواره کمغهای شفراهت

پایانِ ها و شههوهای بیرقابت. دانندقصههور فردی را منبعث از شههرایط اقتصههادی می

های شههغلی واقعی ارایه ا در قالب فراههتمثال رآرزوهایی توقعها  و تلویزیونی 

 دهند. می

« نزواا»اما این درمانی برای بيماریِ ، شودپر می« گراییمصرف»با  شکافِ اجتماعی

که ما همه چيز را مصرف  زنددامن میتماعی تا بدان جا جهای ارقابتبه نيست. بلکه 

« گراییمصرف»شکافِ اجتماعیِ با 

شود اما ای  درمانی برای بیماریِ پر می

 تماعیجا رقابتِ به نیست. بلکه« انزوا»

که ما همه چیز زند دام  میتا بدان جا 

کنی  خود را مصرف کرده، شروع می

تکه کردن.تکهرا   
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و  ه  نزدیکی ما را بههای اجتماعرسانهتکه کردن. کنيم خود را تکهکرده، شرو  می

سازند تا جایگاهِ مان مريا میاین امکان را برای کنند.در عی  حال از ه  دور می

نندگانِ ککه دیگران همواره دوستان و دنبال و ببينيم کنيم تعيين مان را دقيقاًاجتماعی

 دارند.نسبت به ما  تریبيش

 (Rhiannon Lucy Cossslettلِت )ریانون لوسی کوس گونه کههمان

 جوان ، دختران و زنانِاست مستند کردهه خوبی ، )نویسنده و ژورنالیستِ بریتانیایی(

 دهندمی تغييرهای اجتماعی[ را ی خود ]در شبکهشدهگذاشته های به اشتراکعکسرتباً م

تنظيما ِ »های همراه با استفاده از بعضی تلفننظر برسند. هبتر اندامو خو تر تا متناسب

 ای برایدهند. حال قادرید انگيزهمنت برای شما انجام میخود این کار را بی« زیبایی

 هابزی خو  آمدید: جنگِ همه عليه خود!پساشررِ . به ویراناندامیِ خود باشيدخو 

منزوی که روتو  جایگزین  هایِ درونیِجراندر این که جای تعجب است آیا 

یک تحقیقِ جدید های روانی باشند؟ ان جوان غرق در بيماری، زنشده است تمام [اثر]

سال حداقل یکی خودزنی  61تا  12بين  دهد که از هر چرار زنِنشان می در انگلستان

 اختلالِ استرسی پس از آسیبِ روانییک نفر از ، کرده است و از هر هشت نفر

(PSTDرنج می ) .درادِ زنانِ گروهِ سنی مذکور دچار اضمراگ، افسردگی،  62برد

برداشت جرانی این نِ ای از بثرانمونههستند.  (OCD)اختلال وسواسی جَبری فوبيا و 

 رسد.چنين به نظر می
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 درد اجتماعی –درد جسمانی 

 ر است شود به این خاگسستگی اجتماعی به جدیت پایی شکسته برخورد نمیاگر با 

از  آوریی شگفتمجموعهشناسان به آن واقفند. عصب ولیکه به آن وقوف نداریم؛ 

مدارهای عصبی توسط  «د جسمیدر»و  «درد اجتماعی»دهد که نشان می مقالات

شاید این مملب توضيح دهد که چرا توايف آثار نابودی  شوند.پرداز  می مشابهی

واژگانی که به جراحت و درد فیزیکی دلالت همبستگی اجتماعی بدون بکارگيری 

ارتباط اجتماعی در انسان همانند سایر پستانداران دردِ  سخت و دشوار است. ،دارند

مان را هنگامی که به خود . به همين دليل است که کودکاندهدکاهش میجسمانی را 

 .مثبت مسکنی است قویگيریم: برند در آغو  میرنج می یآسيب زدند یا از درد

ی  ارتباط باین قضيه  احتمالاًدهند و ها عذاگ جسمی و اندوه جدایی را تسکين میمخدر

 .کندریح میرا تشانزوای اجتماعی و اعتیاد به مواد مندر 

 هایزمایشنتایجِ آاز  Physiology & Behaviourشناسی و رفتاراندامی نشریه

رد د»نویسد: اگر پستانداران اجتماعی را بر سرِ دوراهیِ می در ماه گذشته گریروشن

را  نخستی گزینهها قرار دهيم خواهيم دید که آن« انزوای اجتماعی»و « جسمانی

کنند. ای  امکان های اجتماعی ما را به ه  نزدیک و در عی  حال از ه  دور میرسانه

 .مان را دقیقاً تعیی  کنی جایگاهِ اجتماعی سازند تارا برایمان مهیا می
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از  ساعتِ تمام 66که  Capuchin کاپوچين هایميمون، در آزمایشی گزینند.برمی

 خود نوعانِهم هقبل از رفعِ گرسنگی نخست ب، پس از آزادیغذا و ارتباط مثروم بودند، 

ربه توجری و غفلت عا فی را تجها، کودکانی که بیبراسام چندی از یافته .پيوستند

توجری عا فی و هم از خشونت جسمی آزار هم از بی کنند به نسبت کودکانی کهمی

 اما برند: اگرچه خوفناک است،مشکلا  روانی رنج می ترِاند از عواقب وخيمدیده

اغلب کوششی است در جرت  خودزنی .است توجه و تمام یدربرگيرنده خشونت

. يستن تسکين غم و اندوه: دليلی دیگر مبنی بر اینکه درد جسمی به وخامت درد عا فی

ای هسلولِ انفرادی یکی از مؤثرترین رو  توان از سيستمِ زندان نيز دریافت:را میاین 

 است. و شکنجه ییبازجو

 

 
 McCarthy/Express/Getty Imagesتصویر: 
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 سخت نيست: شانسِ بقایِ ، درد اجتماعی چه هستند که دلایلِ تکاملیِتشخيص این

یابد که در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با گله و یپستاندارانِ اجتماعی زمانی افزایش م

 تر از دیگرانگيرند. این حيوانا ِ منزوی و ممرود هستند که راحتگروهِ خود قرار می

 ور که دردِ جسمانی از ما شوند. همانی شکارچيان شده یا از گرسنگی تلف می عمه

مثافظِ ما در برابِر کند، دردِ احساسی نيز های جسمانی مثافظت میدر برابر آسيب

کند مجدداً ارتباط برقرار کنيم که البته بسياری های اجتماعی است. مجبورمان میآسيب

 پندارند.افراد این امر را تقریباً ناممکن می

، گاضمرا، خودکشی، برانگيز نيست که انزوای اجتماعی اغلب افسردگیتعجب

های ی بيماریحتی کشف دامنه خوابی را به همراه دارد.شدگی و بیاحسام تردید

ت: تر اسکنندهمتأثر یا تشدید شده غافلگير [انزوای اجتماعیجسمی که از این امر ]

های مغزی، کاهشِ توان عروقی، سکته-های قلبیبیماری، فشارِ خون، زوالِ عقل

راییِ افراد مبتلا به تن درو حتی تصادفا   های ویروسیمقاومتِ بدن در برابر بیماری

سیگار در روز نخ  0۱ با مصرفِثيرِ تنرایی بر سلامت جسمی تنرا أ. تتر استرایجمزمن 

. این دهددرصد افزایش می ۶۲تا را  قبل از موعدقابل مقایسه است و خمرِ مرگِ 

 له تا قسمتی به این دليل است که تنرایی باعثِ افزایشِ ترشحِ هورمون استرمٔ  امس

 کند.را سرکوگ میایمنی شده و سيستم ( کورتیزول)

ها و هم روی حيوانا  انجام شده است روشن ی که هم روی انسانهایآزمایش

 Emotional اًااملاح ، یاComfort Eating یدلیلِ پرخوریِ احساسکند که می

Eating ای : انزوا باعثِ کاهشِ کنترل تکانهچيست Impulse Control ًشده و نرایتا 

 -نردبان اجتماعی رِدر قعافرادی که  روداحتمال میجا که از آن. شودبه چاقی منجر می
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ی از علل تواند یکتری رنج ببرند، این قضيه میهستند از انزوا و تنرایی بيش اقتصادی

 .ندتبيين کموجود مبنی بر ارتباط مثکم ميان جایگاه اقتصادی فرودست و چاقی را 

ز تر امراتب مرمچيزی به، کند، چيزی معيوگ استاینجا چيزی کار نمی مشخصاً

خواِر چرا در این جنونِ جرانشکنيم. برایش سرودست می چه ما عموماًآن

 ثملو دردهای غير قابل ت هویتی اجتماعیزیست و بیبرنده که تخریب مثيطخودتثليل

ی های همه را در عراهنباید لب یآیا چنين سؤال م؟نيکرا در پی دارد مشارکت می

 وزاند؟زندگی عمومی بس

قابله م این جریانوجود دارند که با توسعه و پيشرفتِ  ایخيریه هایفعالين و سازمان

همکاری خواهم داشت. اما به  ام«ی تنهاییپروژه»ها در کنند. من با تعدادی از آنمی

به بثران مذکور اضافه شده دیگری  هایانسان کنند،جذگ می هاازای هر انسانی که آن

 روند.و از دست می

ار . همتی به مراتب بسينيست پردازانهتواکنشی سياس منداین بثران فقط نياز

ایی هاز بين تمامِ فکر و خيال بینیِ.یک جهان کلمجددِ  ارزیابیِ لبد: تر میگسترده

ی این اینکه ما به تنرایی از عرده رِتصو، گذردکه در این باره از ذهنِ انسان می

 باشد.ترین تصورِ ممکن ترین و شاید خمرناکچدوران برآیيم، پو/بثران

 کنی !مانی  یا با ه  سقوط مییا با ه  می

 بنوانید: پیونداصل مقاله را در ای  

Neoliberalism is creating loneliness. That’s what’s 
wrenching society apart 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/12/neoliberalism-creating-loneliness-wrenching-society-apart
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/12/neoliberalism-creating-loneliness-wrenching-society-apart
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ایا  شدخیا ه  این  لس  اا؟ ك  ه  رتخه؟، حسخ   كنسا كنخر ییاشدا  شداااحسدخس می

 ایا. یراای ك  نولسارالسس  تص  آن را افخخناا اا؟ تن ناا ا

 

 

*** 

 

راسان ه  آرامش  ر یك  نسخ  آشفا  یافی منطقی نسس؟ )یون( فقط هخ انكخر آنچ  ك  

راسان ه  آرامش  ر نی  ر یك  ،عكس توان ه  آن راسا. هییر  میتخن میاطراف  ر

احارام اادد؟. این مقخل  تطخب ه  كسددخنی نوشددا  شدداا ك  آرمخنی تخه    نسخ  پرمسددئل 

توایا از تو  شدددرمناا یخ مینآتواننا كنخر آینا  از زنایی نمی كننا هخاحسدددخس می

 ناخشنا.

  اااخ  هلژیكی  ر زمسن  (4)،این مقخل  كاخب جخلای از پ   ریخمن  رنوشان   انگسزا

؟ پس من یی : تلخش هرا  یوی». ه  زهخن انگلسسی مناخر شا ااد؟ ك  اتسرابكخ   ر ان

یخ  یخیی اادد؟ ك  هخ مرتاط اددختان پایاایون  كاخبآناز  «ماانی هر هخزار   ر جخمع 

  یا.ییر   عل؟ آن ه  مخ میی  ك  هر مخ می  از آناظخیرمامخیز، نخیهخن  رك تخزاه 

یخ ینبخر راكندا كد  مخ حسوانخ  اجامخعی یسددداس    یوی؟ مخ  ریدخ اادددادالدخل می

 -ا  ینبخریخ  تو  ا. یر جخمع  ییسری  شددك  مییخیی ك  از اددخیر مر م می ارزش

شدددك     كنامیرا هراادددخس ر ایخ  غخلب تعریف  -یخ  تو  ینبخر   یمسن طور نخه

یخ تطاسق  ینا  یرن  كنخر ییاشدددا  نآاددد؟ ك  مر م تو را هخ  یدا   هد   ناخل آنمی

 شونا.می

نخم  آن را ه امر زا ر ای؟ غخلب مرهوط ه  هنسخ یرایی هخزار اادد؟ ك   ر ار پخ عماتخب

  وانا كلس تادد؟ ك  هخزار میكنا اینشددنخاددنا.  اادداخنی ك  تعریف مینولسارالسسدد  می

ی ات   اددسخاددی را ح  كنا.  ضددع مخ هخ كخیش كنارل  اجامخعی، اتااددخ   مخددكلخ  
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ه  هصش تاددوصی  اییار  امخلسخ  توادط   ل؟ ههار توایا شدا. تامخ  عمومی هخی

ازهنا كنارل اجامخعی ریخ شو .  اتبخر  هخی یخ  عمومی هخیا كخیش یخها  شدو ، یزین 

را هرا   یخ  مخینبخریخ   ارزش  ر كخدددوریخیی مخننا آمریكخ   انگلسددداخن این  ااددداخن

ادرع؟  ر اخیر   ریگخن، شدك   ا ا   ه  ادخل، از زمخن ر   كخر آمان تخیر 93تریب 

 نقخط  نسخ اشخع  یخفا  اا؟.

یویا كنا ك  نولسارالسسدد  از   ایاا )ماعلق ه ( یونخن هخادداخن ك  می ریخ اشددخرا می

نخما تعسسن ن را هخزار میآك   (2)معسخریخ  اتلختی مخ فطر  اادد؟ )  تواددط  ضددع طاسعی

افخ ا اا انا ز اا؟تو تواا  مخل یویا نوع هخر ذاتخبشو (    یایخا مسسحس؟ ك  میمی

پر از ، یخ مینآیخ ه  ااخیش جخ  ممخنع؟  اركوب این تال؟كنا. نولسارالسسد  ه می

منبر  اتااخ   ر    رشا آمنخفع شصای ه  نو  اد؟ ك  رتخه؟ آزا  هخ انگسزا  ماعی

  .شویر   ك  هخعث افزایش رفخا هرا  یم  میمی

شدخیسداگی ااد؟. رتخه؟ آزا  ه  افرا  مساعا،   موضدوع اصدلی این  ااداخن مسدئل 

   نسخیی اددرشددخر هر میمراتب را از هسن  یا. اددلسددل پخ اش می كوش  مااكراددص؟

ر آغخز راا، زمخنی ا.امخ  اتس؟ یسز  یگر  اادد؟. حای  كنازفرصدد؟  تحرك ایبخ  می

از  كنس . پسشیخ  یكسخن شر ع نمیشو ، مخ هخ فرص؟یخ  هخزارحیف میك  محا  ی؟

یخ  نز یك تط پخیخن یسانا. هخ این شسوا ا لسگخرش غخز مسخهق  هرتیآ  شدلسك یلول 

رمبموع   ر ادس  پس از فر پخشی اتحخ  جمخیسر شور   ه  ثر   ینگفای  ا؟ یخفانا.

ترین   مااكرترین افرا  جخمع  ناو نا هلك  )یر یی( كوشاا ترین، اددص؟یخ هخاادداعنآ

 اكثراب ا هخش   زیخ   مز  ر    هنا  اتلختی، هخ  راتاسخر  اشان عااترین پخ ها ن ك 

 .هخ ارتاخطخ  هسسخر حسن   ركخ گ ب هو نا

  ك كوشی هخشا   امی نصوایا  اش؟. یمسنحای ایرناخیج، ماانی هراااعاا   اص؟

  اخلخر  ا لس  جخ  تو  را ها لسن نسد  كخرآفرینخن آزا شاا پول تو  را هسخز ، شخیسا 

 ههارین امكخنخ  تحاددسلی ك  هخ پول نصاگخن جایا  توایا  ا  ك  هخ ثر   مور ثی  
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اددخزنا. یرجخك  هنسخ  فضددخ  رتخه؟ جاا می را از توان ه   ادد؟ آ ر ، فرزناان تو می

رك تح –یی مخننا آمریكخ   انگلسدداخن  ركخددوریخ –اعمخل شدداا یرایی هخزار شددایاتر 

 اجامخعی هسسخر كخیش یخفا  اا؟.

ان و  ك  ریارهكدخر   رتدام؟ منخفع تو  لسارالسدددس  یسز  جزیدك فریدبایر نو

 نار كمسن مخلی  ی از ثر تمناترین افرا  ر   زمسن تهرتاز اهااا را ن آیخ   انایخدددكاا

ار مااران  (9)،كخیی نظسر كورز، ا لسن، ااكخیف، پسو  امثخله ( اران مانفی امری)ارمخی 

  شددانا كاددخلخر  تواادداخر آن میا  ماانی هر شددخیسددا شددرط جخمع پسش عنوانآن ه 

 ثر   مور ثی یخ تحاددس  هخااافخ ا  كس حق ناار  زنایی را هخ مزی؟ غسرعخ لخن یسچ

 تو  اعاقخ  نااشدددانا لیا تلخش   یخ یسچ یخا ه   كاریننآا.امدخ كندتدار  مدخلی آغدخز 

 را ه  ران؟  ا .  پوینایی جخ  تو 

لخش اتااخ  هخزار فقط ه  تشدو   موفقس؟ یخ شدكسد؟  ر یم  نخ یاا یرفا  می یخاین

 شو .فر  نسا؟  ا ا می

انا، ثر تمناان صخلحخن جایا  فقرا، ك  ی  از نظر اتااخ     ی  اتلختی نخموفق هو ا

 .شونامی هنا طاق  اجامخعییخ  عنوان انگ نا ك  حخلخ ه یر لقی میتلخفكخران جایا ت

زا     اادداقلخل هایا، ه  مخ آمخ   ه  ز مخرا از تسا ادلط  ریخ ادخهخزارك  ترار هو  ك  

یخ  ثسر زیرادددخت؟ شدددا  تحد؟ تانز ا   تنهدخیی تحوید   ا ا ااددد؟. محسط كدخرهد 

مركز   یخ هخ یاای؟اددنبش، هخزهسنی  ممسز  یخ، نظخر ،كنناا  كخفكخیی ارزیخهی یوان 

تناس   یخ  ن  ا ن پخ اش ه  هرنااآانعطخف ترار یرفا  اادد؟ ك  یاف ریز  ها ن  هرنخم 

 یره    فخ ار  را ازهسن هر ا   . این )مكخنسزم( ااددداقلخل، اشددداسخق، اهاكخراددد؟یخهخزناا

اددن؟ تایمی   هزرگ  تنختض هسددسخر جخلای ك كخر . نخامسا ، حسددخ  ،  ترس را می

. مفهوم آن كنازناا می  رتخطر یوینامی tuftaشددور   را ك   ر زهخن ر اددی ه  آن 

 یو اا؟.غسر پخاخمنظور توجس  ا امرتحمسلی تار  تحریف آمخر ه 

یخ یسر . آنمیكننا تواننا كخر پساا كسدددخنی را ی  ك  نمی یریاخنیخ یمدخن تدار 

 نخشددی از هسكخر ، هخ اددطح جایا  از كنبكخ  ، فضددولی  هخیسدای علخ ا هر تحقسریخ  
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 ل پنب  نرم كننا.  ریخ اشددخرا مسكنا ك  این موار  ااددخس الگو  نولسارامراتا؟  ادد؟

 اصطلخ  تو  را آزا ه كسا  ار . مخ  اخز  تیك  یم  جخ هر مقخیس ، ارزیخهی   كمّااد؟ 

را  هخیسددای ضددواهط مخددخههین كخر ها  حای هسنس . ی   ر محسط كخر   یخمی  لی نختوان

لیا  فق این طرز تلقی یساناااحزاب اسخای عماا ی  مو  ههییری    یخ از هسن هر ی . یم 

 ای  ك  یك هور كراادی فراخیناا  رادساا ییمخ حای تار  ادسخادی ی  نااری . ه  جخ

 .كنامی كنارلمخ را یهرا، تح؟ نخم اااقلخل   آزا  ، هی

ظسر پزشددكی نا  موار  ر انپخرا یسر راین توسسرا  هخ افزیش یخدد نویسدا،  ریخ می

تو آزار ، اتالخل  ر تویی ، افسدر یی   اتالخلخ  شدصاسای یمراا شاا اا؟.  رمسخن 

   ر ترس ك  یر   ا؟یخنآترین اتالخلخ  شصاسای، افسر یی   فوهسخ  اجامخعی رایج

ننا كرا ارزیخهی می رتاخ  ی  كسخنی ك  مخعنوان را ی  ه  یخاز  یگران ریخد   ار  ك  آن

  تنهخیی  افسر ییك  هنسخ یرایی هخزار هرا  جخمع  تخئ  ااد؟.نقخدی  یعنی ؛شدنخادس می

محسط كخرعز   م هخ تحقسرأیمچون طخعون ه  جخن مخ افاخ ا ااددد؟.مقررا  اجاخر    تو

نا یرفاخر یسرخمع ( ترار میترین لخی  )جپخیسن  ر یخ ك  نهخیاخبهر . آنهسن می را از نفس مخ

طور كنا، یعنی یمخن ریر   مور  عم  می (1)؟منس  مولط شونا. ینخا   شرمنایی می

  حای كنسیخ ارزنش میهخلس ، تو  را  رشكس؟ك  مخ ه  تخطر موفقس؟ تو  ه  تو  می

 ا  نااشا  هخشس .یخ نقش عماایك از آنایر ریسچ

آیسا، ایر هخ  نسخ احسدددخس هسگخنگی   غره؟  اریا، )هدخ زندایی( كنخر نمی ایر پس

سا، كنسا  شرمناا یساههخ شاا اا؟، ایر احسخس هخت؟ می ار  هیایریوی؟ شمخ مسئل 

یخ  انسخنی ك  ترار هو ا از  ا؟ هایسا حفظ توانا ه  این  لس  هخشدا ك  شدمخ ارزشمی

 و  هاخلسا.  ه  ت افاصخر كنساایا. شمخ مافخ   ازجخمع  یساسا. كر ا

 

 پیوند با منبع اصلی:
George Monbiot, Deviant and Proud  

 

https://www.monbiot.com/2014/08/05/deviant-and-proud/
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از آن  را اهااع كر   « كخر  / كلخیار ار  معاومخن فریب»جخن كن؟ یخلارای؟ اصطلخ  

یخ یخیی ههرا هر  ك   ر تام؟ تارتمناان اا؟. این اتعس؟یخ   یخ شا توصسف  ر غهرا  

نا. كهر تن می« عق  الس »یخیی اا؟ ك  پس از ماتی لاخس  اتعس؟یخ یخ شا  ر غ

 «ك   ر تام؟ منخفع تخص اا؟كخر  اا؟ یون ه فریب»نوش؟ ك   1333یخلارای؟  ر 

كب هرنا آیخا نسسانا ك  مرتی ك  آن را ه  كخر میمعاومخن  اا؟ یراك  اغلب كسخن»  

ترین زیس؟، از هرجسا  9113تخ  1311یخلارای؟ ك  نز یك ه  یك ترن از « انا.جرم شاا

 اتااخ  انخن ترن هسسا    اااخ  مماخز  انخگخا یخر ار  هو . د نقا اتااخ  اسخای

 

 

 اش؟ زنایی یكی هرا  یرامیام. ( ه     جخن  عو  شاا9113 ر این مخا عخلی )آ ری  

  ترین   نخفیترین اتااخ  ان لسارال    یگر  یترین، هایعنخ ر راهر  یسلار نر د جخلب

اخلگی راساا اا؟. من  ر پسونا هخ  31ك  ه  « پر یراسو»  پسخر    اش؟ نخری یرامی

 ز یوی .   حرف  ی  این اا؟ ك  اغلب اتااخ  انخن مرتكب یسیر     ارم اصن می

 توان . معاومخن  می كخر ام آن را فریبا شونا ك  من هخ احاسخط حرف می

ب یون  عیاكننا یسچیخیی ك  از آن ااافخ ا میتوانمش یون اغلب آنمعاومخن  می

 كخر  اا؟ یراك   تسقخب  ر تام؟ منخفع تخص ترار  ار .  جاانی ناارنا،  لی این فریب

ا  ك  ااافخ ا از آن تقریاخب از ما افاخ ا  ار  آغخز هكن ،  اژااجخزا هایسا از ارمخی 

تب، یمسن «. نظخم هخزار»یوینا شو  این اا؟ ك  میی  ك  امر زا ت یسا میاا؟. آن

 یا   حای حیف توسسر نقش ثر   را  ر اتااخ     ر نظخم اجامخعی مخ تصفسف می

ا؟ ك  از زمخن مخركس  جو   اش؟.   آن یسز ر اتع  ا رن كنا. هخر معنخیی اش  می

 یخ یم  یسز را كنارل كننا، مخ  ر اتع هخ نقشه  جخ  این ك  مخلكخن ارمخی  یخ  ااسخران آن

را  پر از   نسر یخ  هخزار ر هر  یساس .  شوار اا؟ توسسر   ر  اژاغسرشصای شاا

 یا. ییخ تار  منی هخشا ك  پول ه  آنهاوان تاور كر  ك  هسش از این  ر تام؟ كسخ

 خننا. طور عملی نخشنختا  هختی همتواننا ه كننا  لی میاكنون كخرشخن را مییخ  ر اتع ی آن
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 -  یژا اتااخ  انخنكننا، ه یخ  جایا ااافخ ا می لی اغلب كسخنی ك  از این  اژا

ئل    توصسفی تو  مساین  اژا یخ  ر پسونا هخآمایخیش تقاسر  ناارنا. آن  پی رهخرا

خعث ه -ثر    –پر ازنا ك  آیخ پول یخ ه  این پراش ااخای نمی  مخكلی ناارنا. آن

  ومخن كخر  معاشو (.   این عاخر  فریبشو  یخ تسر )ك  الاا  میتار  مصاوصی می

 آیا.من از این جخ می

توسسر جا   یگر ی     نقش پول  ر اتااخ  مارن یكینسن  رهخرااین فریب ی 

وان كنارل  ار، تكنا. مخ پییرفا  هو ی  ك  پول ه  صخحب تو ، یعنی ه  ارمخی ایبخ  می

تر یمسن نقش را  ار .  یا. حای امر ز ی   ر  احایخ  كویكیك  احا تولسا  را می

كنناا هخ هور كراای اا؟ ك   احا را پسكر كنونی تار  تعسسن لی  ر  احایخ  غول

نخم . این می«   ضر ر ارمخی »كنا  لی مخلك آن نسس؟ ك  من آن را ل میكنار

  آموزنا كهور كراای یسز  اا؟ ك   ر ماارس آموزش هخزریخنی ه   انخبویخن می

آموتاگخن این ماارس ی   رتام؟ یمسن هور كراای اش یخ  هگسرنا   هعا  انش رهخرا

  تار   ر موضوع اصلی اتااخ   ك  یخ  هور كراای یسرنا.  لی انگسزاترار می

 ینا جخیی ناار . مخ مایری؟ هنگخیی  اری   لی  ینخمسس   ر نی آن را هررای آموزش می

یخ یسر . این حیفتر   تار  پخ اش میكنس  ك  یرا رفاخریخ  تخص هخ پول هسشنمی

ینخا یلخب هكخر  اا؟. الاا  ممكن اا؟ ك  كخمی  ه  نظر من نمخ   یگر  از یمخن فریب

یخ   ر نی،   اختاخر هور كراای، رتخه؟آینا  رهخرایخ  نختوشناخشا.  اتعس؟

 شونا. یخ  شصای   تسلی یسزیخ   یگر نخ یاا یرفا  میپسخرف؟

ینسن عخم  مهمی  ر توزیع  رآما یناان معاومخن  ی كخر  معاومخن  یخ ن این فریب

  هور كراای هنگخیی، حقوق   مزایخ را كسخنی كنا.  راطو  هخلخ  ا ارارا كامخن می

    آن یسانا. این  اتعس؟ نخیزیر  ر  ر ن نظری كننااكننا ك  تو   ریخف؟تعسسن می

ر ییارنا.  نخسنا،   ه  یمسن  لس  آن را كنخر میشاا توش نمیاتااخ   پییرفا 

هور كراتسك، رشا آ ر یخ  یخ، از   رنمخ  هور كراتسك، پخ اش هرا   ا؟نخم  رس
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یخ   یخ نظخم  اامز   یخ   یگر یخ ا غخم هخ آن  تریا هنگخاهور كراای  ر ناسب 

ا  اومخن كخر  مع  این مسخئ   یگر فریبشاا تار  نسس؟. نخ یاا یرفان یم شصای

 نسس؟. 

  تفكر اتااخ     اسخای اا؟. یعنی این تر  رهخراكخر  اناكی یسار افریب

  مبزا یسانا. اغلب اتااخ  انخن حای ك  اتااخ  هخزار     ل؟    مقول  یزاراپسش

 یخ هرا  الن یرینسهن ]رئسس  ف؟ فارال رزر كوشنا تخ هخ فرار از  اتعس؟یخیی ك  میآن

آفرین  ر امریكخ[   هخنك مركز  نقش اااخ ان    از نظر اسخای تنثخ تخئ  هخونا نقش ثاخ 

انا ضر ر  ایبخ   شو  موز  شاایخ ك  شس؟خن ه  غسر از آن  ل؟ را تاول  ارنا. یمگ

تر اتااخ  انی اا؟ ك  ه  پییرنا.  لی ك یخ  حقوتی   ل؟ را میمقررا    محا  ی؟

طور عماا ترار اا؟  ر ی  ك  ه یخ  یمكخر  هسن هصش تاوصی  ر انبخم آنحوزا

  لای   هصش تاوصی كوشش    لای هخشا ههر از . یرر زا هخ اشخرا ه  هصش  حوزا

خن یخ  معاومخن  اتااخ  انكخر شو  تخ این یمكخر  كامخن شو    این یكی از فریبمی

 اا؟. 

خا جخ یك هنگیخ توج  كنسا.  ر این  رفخا شرك؟  یمگخنی  رهخراه  این شكوا

 یا هرا  تولسا كخلخ یخ تامای ك  ارای  می -شو  ك  ه  این عنوان نخمساا می -تاوصی

  ن  شو   ر اتع حخشس یخ تواناا میی  ك  رفخا شرك؟یسر .  لی آنیخران  از   ل؟ می

یخ  سر یتر   ار  این اا؟ ك  تامس ی  ك  ایمس؟ هسسخر هسشیناان مه  آن اا؟. آن

 یخ    لای ه  تسصسر صنخیع تاوصی  رآماا اا؟. عمومی   یزین 

ا  ك  هر ی اا؟. این صنخیع، هخ توج  ه  الط   آن صنخیع تسلسحختترین نمون  اضح

ی ،  ج  یخ  نسخزمنایسرنا ك  مخ ه  ی  الخ كنگرا   پناخیون  ارنا،  ر اتع تامس  می

فخعی    هو ج  –كننا،   منخهع مور نسخز یخ   فخعی مخ را مخصص میتكنولوژیك نظخم

این یمخن طور ك   ا ی؟  جخ اصلخب نوآ ر   جو  ناار .كننا.  ر اینرا تعسسن می -

   مبامع نظخمی صنعای اا؟. تر یفا  هو  ر ای؟ الط آیزنهخ ر تسلی پسش
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یر ا عخیی مانی هر جاایی هصش   لای   هصش تاوصی، یعنی هسن صنخیع     ل؟ 

ذالك این ك   ظخیف هصش   لای را صنخیع نظخمی  ضو  مسصرا اا؟. معجخ ه  ر این

یخ  اتااخ     اسخای  انخگخیی مخ غخیب اا؟.   نا  رهسخنس اطور كخم  غاب كر اه 

خ جخ مطمئن نسسا  ك  هالاا  این غسا؟ ه  مسزان زیخ   مور ت یسا ی  یس؟. من  راین

آما ا  ر هر  یساس    ه  یمخن من از نظر اجامخعی ی  ها ن پیكخر  معاومخن فریب

 نخمطلوب نسس؟. 

یمخن  ر شن اا؟: ااافخ ا از زهخن اخ ا    اری  ه   این موار  نسخز ی   ر یم آن

یویی  ر یخیی ك  فخشتوانس  از یرفاخر شفخف هرا  هسخن حقخیق ر شن. پس از آن می

 پی  ار ، لی  هاری .
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های اغراق آميز بسيار مرار  داشت. برای بسياری از گفتن داستان مارگار  تاچر در

ندان بعيد چ انگليسی یسلمنت فخيمهها شدند تراژدی ها که قربانی این داستانانگليسی

 نيست. 

ت سرام دموکراسی برمبنای مالکي مفرومشد ترین داستانی که گفته میبزرگ احتمالاً

بود. این ایده بسيار ساده ولی به  ور کامل انثرافی بود. اموال عمومی را برای فرو  

ده سرام شهای تازه خصوایتواند در این بنگاهعرضه کنيد، و هرکسی که قادر است می

اهيد شما هم بخشی از این دموکراسی انگليسی خوبخرد. با خرید هر ميزان سرامی که می

 شوید. برمبنای مالکيت سرام خانم تاچر می

گونه که دانستيم که قرار نيست چنين بشود. همانخيلی از ماها همان زمان می

ده شهای تازه خصوایجایی که سرام بنگاه - مارکس یادآوری کرده بود بازار سرام

 راها ها و برهکوسه راهای کوچک ست که ماهیجایی»قرار است در آن مبادله شود، 

 «.بلعندمیسرام  های بازارگرگ

ام کوشند که در مالکيت سرگيری از منابعی که دارند هميشه میثروتمندان با برره

وال عمومی و دستيارانش ام ها حالت انثصاری پيدا بکنند. به این ترتيب وقتی تاچربنگاه

بسيار ارزان برای فرو  عرضه کردند، ثروتمندان برای خرید  های مصنوعیرا با قيمت

بخش اعظم این سرام هجوم آوردند و افزایش تقاضایی که ایجاد شد موجب گشت تا 

ارج خ النّامعوامبرود و به این ترتيب بخش اعظمی از آن از دسترم  قيمت سرام بالا

 شد. 

ده رمبنای مالکيت سرام آمدموکراسی انگليسی بسر بر چه  به این ترتيب، واقعاً

 است؟

بوروکراسی دولتی که آن همه از سوی تاچر زیر ضرگ بود با بوروکراسی بخش 

خصوای جایگزین شد با این تفاو  که رهبران بوروکراسی بخش خصوای در مقایسه 

 پردازند.نجومی می های دولتی به خودشان حقوقبا بوروکرا 
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 معمولی و یا افرادرمالکيت کسانی چون شده هرگز قرار نبود دواحدهای خصوای

يکر پهای غولحتی فعالان حریص بازار سرام باقی بماند بلکه به مالکيت شرکت

 های خارجی درآمد.  المللی و دولتبين

های تاریخی و تاچری در این است که اغلب بنگاه یالعادهفوق زدرواقع  ن

مانده  اندولی تاسف باقیدولت او به مالکيت دولتی بازگشته یوسيلههشده بخصوای

 ها خارجی هستند. ها این است که این دولتبرای انگليسی

ر لندن شرهورینيگ کلان یبرای مثال شرر رامفورد را در نظر بگيرید که در منمقه

از تر ای که بيشعنوان منمقهدر یک نظرسنجی به 6112واقع است و از جمله درسال 

 هرجای دیگر با ارتباط نزدیک با بقيه اروپا مخالف است برجسته شد.

باید »شان این است که شد شعار االیبرگزار می پرسیهمهوقتی برای برگزیت 

ولی در ایستگاه رامفورد شما برای سفر به مرکز لندن « کنترل امور را بازپس بگيریم

توانيد سوار قمار ا انتخاگ کنيد. میتوانند از ميان چند شرکت راه آهن قمارتان رمی

ون خواهد به شرر نزدیک بازیلدشرکتی بشود که هلندی است و یا چينی. کسی که می

برود باید درایستگاه آپ مينستر قمار  را عوض کند و از یک شرکت ایتاليایی که 

بخرد. برای این که تصویر کامل بشود.  تکند بليرا مدیریت می G6Gقمارهای 

در مالکيت  شود که تماماً( مدیریت میAbellio) ليوریل بوسيله ابهاسکا  

انگلياست )البته  یدراد قمارهای کلان منمقه 21هاست. ابه ليو هم چنين مالک هلندی

مالکيت قمارهای  %11 «.دراد بعدی هم با کمپانی ميتسویی، ژاپن است 11مالکيت 

ر مالکيت ميتسویی و یک شرکت دراد بقيه هم د 91وست ميدلند با ابه ليوست و 

لندن هم در  در (Arrivaخدما  قمار آرایوا ) یدیگر ژاپنی است. شرکت ارایه

آهن دیگر، ازجمله آهن آلمان است. چندین شرکت راهمالکيت شرکت دولتی راه

 رکتش –چيلترن، کرام کانتری، و گراند سنترال، و نوردن همگی درمالکيت ارایوا 

 است. - انآهن آلمراه دولتی
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آهن دولتی مالکيت شرکت راه ام درتر به آن اشاره کردهکه پيش C6Cشرکت 

 ایتالياست. 

شود اداره می EIL یوسيلهه]خط راه آهن بين انگليس و اروپا[ ب کمپانی یورو استار

 Caisse deسرام هم با  %91سرامش متعلت به دولت فرانسه است، مالکيت  %33که 

depot et placement du Quebec  سرام هم متعلت به یک  %11)کانادا( و

است که متعلت  NMBS/SNCBبقيه هم در مالکيت   %3شرکت امریکایی است و 

 TFLآهن هم مالک راه MTRراه آهن دولتی بلژیک است. شرکت چينی  یبه اداره

الکيت م ونقل در ولز هم در. حملاستآهن در بخش جنوگ غربی انگليس راه %91و 

Keolis  ده ثبت ش - کانادا –قرار دارد که یک شرکت خصوای است که در کبک

آهن در اروپا درحال حاضر مالک بيش از یک های دولتی راهاست. درواقع شرکت

های راه آهن در سرتاسر بریتانيا هستند. همين وضعيت درمورد بخش چرارم شبکه

 های تلفن وجود دارد. انرژی، آگ و شرکت

مالکيت کمپانی  و سی بورد و انرژی انگليسی در SWEBدر لندن،  برق شرکت

است. پاورجن هم  EDFفرانسه  برقای دی اف است که یکی از شعب کمپانی دولتی 

در مالکيت گروه آلمانی ای آن قراردارد. کالورتکس، ایندیپندنت انرژی و الکتربسته 

 RWEکمپانی انرژی آلمانی  یدر بخش ميدلند همه در مالکيت ان پاور است که شعبه

 . است

است  (Iberdrolaای از کمپانی اسپانيایی ایبردرولا )اسکاتلند شعبه برقشرکت 

ن ميأمرسی ساید و ویلز شمالی را ت برقکه در ضمن مالک شرکت منوگ است که 

 کند.می

گذاری تملک کنسرسيومی است مرکب از هيئت سرمایه در «انگليان»شرکت آگ 

المنافع کتملک بانک مشتر )کانادا(، کولونيال فرست استيت )که خود در بازنشستگی
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)استراليا( و کمپانی تری آی. شرکت آگ  گذاران آی اف اماسترالياست(، سرمایه

 هارتی پول هم در مالکيت این کنسرسيوم است.ی منمقه

( کنگنورثامبریان درمالکيت کمپانی چيونگ هون )هنگ یشرکت آگ منمقه

سافولک هم  یچنين مالک شرکت آگ منمقه اسکس و منمقهاین کمپانی هماست 

 هست. 

 مالزی( است. وسکس شرکت وای تی ال ) یمالک شرکت آگ منمقه

 ست.اتملک مورگان استانلی )امریکا(  افينيتی واتر ازجمله در

 رار)استراليا( ق تملک اندوق هستينگز جنوگ شرقی هم در یشرکت آگ منمقه

 دارد.

ساری هم درتملک کمپانی  یکت آگ در ساتن و در بخش شرقی منمقهشر

 سوميتومو )ژاپن( است.

 است.فيبر نوری سراسری  یمالک شبکه )امریکا( 9کمپانی ارتبا ا  سمح 

گرداند متعلت به کمپانی را می GSM-1:11( که یک شبکه O6) کمپانی او تو

 )اسپانيا( است.  تله فونسيا

گرداند یک شرکت مشترک را می GSM-1:11 یکه یک شبکه EEشرکت 

 بين اورنج )فرانسه( و سازمان تلفن آلمان است. 

بریتانيا هم  یهافرودگاه یرانی وادارهخدما  اتوبوم یکنندههای ادارهشرکت

 مالکيت خارجيان است. در عمدتاً

 ن است. آهن سراسری آلماراه یمتعلت به اداره (Arrivaرانی اریوا )شرکت اتوبوم

نگاپور( )س رانی متعلت به کمپانی کامفورتدلگروهای اتوبومبسياری از شرکت

RATP فرانسه( و( Transdev )د.هست )فرانسه 



 ی احمد سیفکیث سورین / ترجمه 917 

 تمپتون درمالکيت فروویالاهای هيترو )لندن(، گلاسگو و سفرودگاه

(Ferrovial)  ،( و %61) (، کمپانی قمر%63)اسپانياCaisse de Depot et 

placement du Quebec  ،دارد.  ( قرار%16226)کانادا 

 ها)دومين فرودگاه لندن( هم کمپانی جرانی زیرساخت مالک فرودگاه گتویگ

 )امریکا( است. 

)استراليا( علاوه برسرمی که در مالکيت شرکت آگ انگليان دارد،  IFMکمپانی 

 سيکس راآوری عوارض اتوبان ام مالک فرودگاه منچستر هم هست و بعلاوه، حت جمع

 هم هست.   (Arqivaيوا )گتملک دارد. درضمن مالک شرکت مخابراتی آر هم در

های عمومی در یک مقيام سرقت از دارایی یاین تثولا  درواقع نتيجه یهمه

ی که متعلت به عموم مردم بریتانيا بود درواقع به یهابزرگ است که اتفاق افتاد. دارایی

 به دلایل بسيار مثکم با این که در ارایه شد. لندن اخيراًهای خارجی ها و دولتشرکت

 ای بسازند، مخالفت کرد.قدرشناسی از مارگر  تاچر برایش مجسمه

های ها و دولتها بود که به کمپانینظر به این که تاچر در واقع معمار این واگذاری

جسمه م ناسی از اوها بخواهند برای قدرشیقين احتمال این که اروپاییخارجی هبه شد به

ژاپن، استراليا، کانادا، مالزی،  چنين استتر از لندن است و هممراتب بيشبسازند به

 امریکا، چين، قمر و سنگاپور. 

های بانوی آهنين درواقع این سرقت در روز روشن را آغاز کرد تا ااحبان ثرو 

 وند. های دیگر کشورها به  رز چشمگيری از آن برره مند شخصوای و دولت

ها بودند، سرشان بدون کلاه بریتانيا، که در واقع مالک االی این دارایی عموم در

 ماند. 

ها در زمانی اتفاق افتاد که تفاو  در ثرو  بين کسانی که اندکی این یو همه

شان را اداره کنند، به حدی رسيده بود توانند زندگیسختی میها که بهزیادی دارند و آن

 به این سو سابقه نداشت.  1391 یدههکه از 
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 درآمدپیش

ام اسل»گفتمانِ  یرا عصر سرآمدی گذشته آميز نخواهد بود اگر جرانِ چند دههمبالغه

ای از تاریخ معاار که تثولا  سياسی و اجتماعی در ؛ برههکنيمقلمداد « سياسی

مللی، البين های روابطکنشی آن در برهمگسترده و بلاواسمه و نيز بازتاگ خاورميانه

ر که دگرا رقم خورده است. با آنآفرینیِ نيروهای سياسی اسلامبه نوعی حول نقش

، با رشد جنبش سوسياليستی و نيز پاگرفتن «استعمارزدایی»ی زمانی فرآیند بازه

خصوِ دوران شکوفایی احزاگ کمونيست جریانا  مترقی و سکولار در خاورميانه، به

انداز ها، چشمی تاثيرا  آنگيری جمال عبدالناار در مصر و گسترهو نيز قدر 

ر ری امپریاليسم  لو  کرد، در مقابل اما، با تسخيگاميدبخشی برای رهایی از چنگال سلمه

، و ای قرقرا و سياه بر جامعهو برنرادن دوره سياسیگرایان از سوی اسلام سياسی قدر 

موازا  های سياسیِ اسلامی و جرادگرا در منمقه، بهوار فرقهعروج قارچ به همين سياق

بخِش و ویرانی، افت روشنی ی امپریاليستی و تثميل جنگافروزانههای جنگسياست

 خاورميانه را مجدداً تيره و تار ساختند.

های انقلابی در خاورميانه و شمال آفریقا از که خيز همين قيام، با وجود این به

ا ر« جران عرگ»های دیکتاتور منمقه، سو با سرنگونی شماری از دولتبه این 6111

دالتی عادی در نيل به رهایی از استبداد و بیسره به لرزه درآورد و موجی از شور و آزیک

دستان جاری ساخت، بخش تریای را در شریانِ مبارزا  رهاییرا شکوفا و خون تازه

ميدی گيری جریانا  اسلامی، یأم و نوشدن منمقه و قدر رفته و با ميليتاریزهمنترا رفته

ای هرا برای دور پاخاستههبار دیگر بر این جوامع مستولی یافت و آمال و آرزوی مردم ب

های دیگر به تاریکستانی دهشتناک مبدل ساخت. این منمقه اکنون در آتش جنگ

های امپریاليستی و ارتجاعی منمقه ای و مداخلا  نظامی دولتبارِ فرقهخونين و مرگ

ت. ده استبدیل ش گرااسلام نظامیشبهوتاز جریانا  آن، به ميدان تاخت تبع سوزد و بهمی

جریانا  متثجر به اور  پارادوکسيکال، گاهی در خدمت و این هاست که دهه
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ازیگران بند با آنان، به بهای امپریاليستی و گاهی در تقابل و تضادِ نيمسویی با قدر هم

 اند.ای و جرانی درآمدههای ژئوپلتيکیِ منمقهاالی در ساحت سياست

 اند گو اینکه بعد از هر خيز برداشتنِ هروند تثولا   وری در پسِ یکدیگر حادث شد

ها های پياپی در انتظار آن، دنيایی پر از کابوم و جنگزدههای مثنتبخشِ تودهنوید

آید انگار برخاستن برای وار به دیده میکمين کرده است. اوضا ِ آشفته چنان وارونه

کند. تثولا  یگرایی و توحش را در دامن خود خلت مموجود، واپسفراروی از وضع

که ظاهراً تمامی تضادها اند،  وریخود گرفتهآور رخساری واژگون بهشکلی حير به

د کننریزی میبرون داری، از زیر پوستِ خاورميانهی نظام سرمایهمایههای درونو ناسازه

ن ایای از ابرام بر فراز است که بيم و اميدها در هاله نمایانند. ساليان مدیدیو رخ می

 وگذار است.جوامع در گشت

خو  خود قرار داده است؛ این تثولا ، جوامع غربی را نيز در سمو  مختلفی دست

سازد. های سياسی و اجتماعی فزاینده متجلی میو تنش شدنقمبیتثولاتی که خود را در 

 ر اوداری است، خود را بهها تناقضا  بنيادی نظام سرمایههایی که سرمنشأ آنپدیده

های فرهنگی و اجتماعی بروز عروج فاشيسم، نژادپرستی، بنيادگرایی مذهبی، تنش

های سلفیِ اسلامی در ميان مراجرین و جنایا  گير گروهزمان رشد چشمدهند. هممی

کرده است. در سمح  تروریستی این نيروها، جوامع غربی را از بسياری لثاظ دوشقه

، در «اسلام سياسی»و « اسلام»ی ان حول مسئلهسياسی و آکادميک دو گفتم هایجدل

 سوی این مجادلا ، اند. یکاندام و مجادلا  را دوقمبی کردهتقابل با یکدیگر عرض

اسلام « ذا »نگرد و ماهيت خشونت جرادگرایان را به می« خشونت»اسلام را مذهبِ 

نامد می« الح» (.  رف مقابل اما، اسلام را مذهبHIRSI ALI, 6113ِدهد )ارجا  می

(Omar, 6113)هابرخورد تمدن»های سياسیِ برونداد گفتمان ها البته ستيز. این »

(133:Huntington,  ،)«هستند که « دخالت بشردوستانه»و « جنگ عليه ترور

https://pecritique.com/2018/07/02/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c/
https://pecritique.com/2018/07/02/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c/
https://pecritique.com/2018/09/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://pecritique.com/2018/09/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87/
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مثور دهند؛ گفتاری غرگهای شرقی قرار می«دیگری»های غربی را در مقابل «خودی»

تاً ذا»ای ه از جامعهکند و دیگران را برآمدها را سکولار و متمدن توايف میکه خودی

د. کنواف می« ماندهعقب»و دیگری را « مترقی»شمارد؛ مذهبی را بر می« ماندهواپس

های اجتماعی و عروج نيروهای جدید سياسی نيز ها در سمح جنبشبندیاین قمب

داریِ گندیده، هرازگاهی سر باز های چرکينِ برخاسته از سرمایهکند. دملخودنمایی می

شوند یهای مختلفی ظاهر مسان نيروهای راسيستی و نئوفاشيستی در ریختو بهکنند می

شان را در های جمعیسازیو هویت ی فعاليتی تاریخی( بخش عمدهو )در این برهه

دهند. جویانِ آواره را آماج حملا  خود قرار میقالب مخالفت با اسلام، موج پناه

زا در این جوامع تبدیل شده و در سمح ای تنشو مراجرستيزی به پدیده1«هراسیاسلام»

يغاتیِ موازا  پروپاگاندا و بمباران تبلراستی به گفتمانی نيز بسياری از جریانا  دست

نند تا زسازیِ این گفتمان دامن میهای بورژوازی، به بازتوليد و نرادینهلاینقمع رسانه

های سوز، یعنی بثرانوپاگير و خانمانهای دستبثران اذهان جامعه را از منشأ االی

قدر  اثربخشیِ این تبليغا  چنان  .داری، منثرف سازندساختاری و ادواری سرمایه

اند ی این گفتمان گرفتار آمدهنيز در چنبره« چپ»هایی از بوده که حتی لایه« مؤثر»

ه هر پردازند؛  وری کمی« اسلام سياسی»ی و از همين منظر به تبيين و توايف پدیده

 کنند.نظاره و با آن برخورد می« داعش»فرد مسلمان را در قامت 

ام ی اسلو ژرفای اجتماعی ه سياسی و نيز شد  و حد  تأثيرا  پدیده گستره

ا نيز با ر سوسياليستیخود گرفته است که نيروهای چپ و سياسی چنان ابعاد جرانی به

هایی که خود را در هيأ  تثليل روبرو ساخته است. چالشبرانگيزی های مناقشهچالش

دیگر  یگذارد. جنبهبه نمایش می «اسلام سياسی»ی و تأویل متفاو  از اسلام و پدیده

ی مبارزاتی ها در عراهبا این پدیده هاآنیابی و رو  برخورد این مواجره، موقعيت

 یی در خاورميانه به برانههای امپریاليستو منازعا  پرتنش قدر  است. ائتلاف

                                                      

1. Islamophobia 
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، ميدان عمل را بيش از پيش برای مبارزا  «تروریسم اسلامی»رویارویی و جنگ با 

ردهایی ها رویکتر کرده است. از درون این کشاکشخواهانه و سوسياليستی تنگترقی

ها کردن ماهيت سياسی و افتراقرغم لثاظآورند که، بهسر بر می« چپ»از ميان  يف 

، «مپریاليستیهای اها و سياستمقابله با نئوفاشيست»ث ایدئولوژیکی، با مستمسکِ از حي

بسا پراکتيزه نيز همکاری و قرار گرفتن در کنار جریانا  اسلامی را توايه و چه

ميزی آکنند. از این بگذریم که سابقاً احزاگ کمونيست دچار چه اشتباها  مخا رهمی

ی آن را با ند و خود نيز در درازمد  هزینهاهشددر رو  برخورد با اسلام سياسی 

پ، پردازان چی متأخر نيز، برخی نظریهاند، در دورهژنوساید و حذف فيزیکی پرداخته

ارزنده از برآمد و مختصا  اسلام سياسی، در تثليل نرایی و استنتاج  هاییتثليلدر کنار 

« را یاف»گرایانِ کمتر از اسلام هاییدلی با و قرارگرفتن در کنار نثلهعملی، نوعی هم

(، یا اینکه حمایتِ Harman, 1331اند )ی بسياری توجيرا  توايه کردهرا در لفافه

بی ایالا   لتضعيف استعمار اريونيستی و توسعه»الله لبنان به منظور ها از حزگچپ

. با اندنتيجه گرفته« ضدامپریاليستی»( را از درون گفتمان Kumar, 6111« )متثده

بودن «ارتجاعی» یدایرهی همين رویکرد، بعضی جریانا  اسلامی نيز از هبوط در چنبره

 شوند.پيچيده می« نماتریخو »ی و در لفافهخارج 

مآبانه از نگرانه و با رویکردی ليبرالشکلی بسيار سمثینظرگاه دیگری نيز به

ی یدهسان یک مذهب و پدم بهکيشانش، اسلاو هم بينیِ ساموئل هانتيگتونی جراندریچه

مند است که اسلامِ سياسی و دهد و عقيدهکاسه جلوه میرا یک« اسلام سياسی»نوینِ 

« اسلام ناگ»ایم همان اکنون با آن مواجهوجود خارجی ندارد، آنچه هم« غيرسياسی»

های ایدئولوژیکی را بر مبنای که قادر نيست واقعيت« گرایانهذا »است. رویکردی 

های سياسی، اقتصادی و اجتماعیِ نظام ی مادی و اجتماعی آن دریابد و مؤلفهایهپ

ها بخشند ملثوظ بدارد، بساکه پدیدهنمودهای نوین می که به این پدیده را داریسرمایه

 ها تری از هر نو کند؛ گویی پدیدهتلقی می« فراتاریخی»شان امری «ذا »را بنا به 
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مندند. این نظرگاه، برای شناخت و تبيين تيجه اساساً غيرزماناند و در نخصلت تاریخی

های پرتناقض آیا  قرآن و احادیث اسلامی ویلان ی اسلام سياسی، در زیر و بمپدیده

يرون ی هفتم بهای متوحشِ جرادگرایانِ سلفی را ارفاً از سرشت اسلامِ سدهاست تا رویه

ی منمت وپرداختهرداز ، ساختهی پاین نگره و شيوهپرواضح است که بکِشد. 

را ساکن و جاودانه « امر واقع»های بورژوازی چراکه ایدئولوگ، داری استسرمایه

 داریبينی، نظام سرمایهدهند و خصلت تاریخی آن را نادیده، و با همين جرانجلوه می

ها گيرند. رویکردی که با همين رو  به مصاف پدیدهرا نه تاریخی، بلکه ابدی فرض می

نگری که اسير ی سمثیخواننده»(، چيزی نيست جز 1911رود، به قول لوکاچ )می

 (.111شده است )ِ« ی اندیشيدندارانههای سرمایهشيوه

ياست آفرین باشد که به ستواند فاجعهفرمِ غيرمارکسيستی چنين خوانشی زمانی می

ی یستی شيوهاور  بادر آید. در آنسوسياليستی و پراکسيس یک جریان جدیِ 

دست که مسلمان )یا حامل هر مذهب های کارگر و تریها با تودهبرخورد کمونيست

پردازند ض مذهبی )اسلامی( مییشان به انجام فرادیگری( هستند و نيز در زندگی روزمره

ت ه با ها نيز اسی مبارزاتی کمونيستی عظيم اجتماعی که بخشی از سوژهه یعنی توده

گرا و جرادیست که در ادد تصرف قدر  سياسی و سياسیِ اسلام ارجریانا  و عنا

ی سمو  حيا  سياسی و اجتماعی جامعه های خود در همهکردن پروژه و برنامهعملی

ی ی چشم این رویکرد، در حوزهتر، از دریچهسان باشد. به بيانی روشنهمهستند، 

ارز کارخانه با اسامه بن لادن هم ی  بقاتی و سياسی، یک کارگر مسلمان در فلانمبارزه

 است و در یک جایگاه قرار دارد.

رفتن واقعيا  اجتماعی و تغيير جوامع است. مصافآغازگاهِ به زمينه وشناخت، پيش

و  آمدهایی برانگيزندهشود که چه پيشدر پرتو این پارادایم، منمقاً این سؤال  ر  می

 هایها( برای دههای از آنکه )مجموعه، با آن«جوامع اسلامی»اند که بانیِ شرایمی بوده

 گفتمان نيز و ،ندترین احزاگ کمونيست دنيامترین و قدر ایمتوالی شاهد توده
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وردار ای وسيعی برخناپذیر و مقبوليت تودهخواهی از هژمونی چالشسکولاریسم و ترقی

این،  .ترین نيروهای سياسی تبدیل شده استچنين به ميدان جولان ارتجاعیاند، اینبوده

ها   پدیدهترین نوترین و فاشيستیاست که شنيع« خيزیحاال»زار چه کشت

فشارند، درحالی که همين جوامع در زمان رویند و گلوی تاریخ را میگونه میقارچ

اند. آیا های رادیکال و پيشرو در منمقه بودهچندان دوری مرد فرهنگ و اندیشهنه

گونه که در متون مقدم آن آمده است( را توان ارفاً مختصا  مذهبیِ اسلام )آنمی

ی متوحش شناسی پدیدهآغاز شناختتاریخی آن، نقمه کردن بستربدون لثاظ

رفته فرضی را بنا بگيریم، باید پذیگرایی در جران معاار قرار داد؟ اگر چنين پيشاسلام

 اور ،دارند. در غير این« تغييرناپذیر»و « جاودانه»شود که واقعيا  اجتماعی خصلتی 

به  لکتيکیدیابا کاربست رو  این دستگاه فکری را زیر مرميز نقد گرفت و  بایستی

ست روها همت گماشت. ازاینتر از واقعيا  تاریخی ه اجتماعیِ این پدیدهشناختِ عينی

های دخيل در برانگيز اسلام سياسی، مؤلفهکه بنا به اقتضای زمانه ه یعنی گفتمان بثث

يفی  های فزاینده و مستمر سياسی و اجتماعی و نيز نگر  غيرمارکسيستیِ آن، چالش

ود و پرداخته ش ترژرفتر و نام گرفته است افزون« اسلام سياسی»به آنچه  ه «چپ»از 

ها، پوشانیی اسلام و اسلام سياسی، هماز درون آن، خوانشی مارکسيستی از مقوله

 دست داد.ها را بهشدن با آناشتراکا ، افتراقا  و رو  مصادف

های اجتماعی ه اقتصادی و زمينهایی بنابراین هدف این نوشتار، واکاوی و بازنم

گذر عوامل داخلی و خارجیِ دخيل در ظرور و گستر  اسلام سياسی است و از این ره

گرایان در جران معاار، که های متلون اسلامتلا  دارد، نه پرداختن به تاریخِ نثله

ی ظرور یابی شرایط مشخصی را دنبال کند که اسلام سياسی بر بستر آن به منصهریشه

رانی، واحوال جرسيده و بنابر شرایط تاریخی، در ارتبا ی دوسویه و ارگانيک با اوضا 

رشد و گستر  یافته است. برای این مرم، این نوشتار را با  رحی شماتيک از رویکرد 

 ی مذهب،کنيم. سپس از منظر مارکسيستی به مقولهنظری و رو  تثليل آغاز می
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، مختصا  آن شود. به دنبالقش آن در جامعه پرداخته میهای ظرور اسلام و نزمينه

تی و های امپریاليسها و خاستگاه  بقاتی آن، نقش قدر ی اسلام سياسی، اندیشهپدیده

های منمقه، روندهای کلانِ اقتصادی ه سياسی در سمح جرانی که در رست و دولت

م، شود. سرانجار داده میاند، مورد غور و بررسی قراآفرینی کردهبسط این پدیده نقش

ی ای جداگانه که در آینده انتشار داده خواهد شد( با رجو  به اشتباها  گذشته)در نوشته

هيم ی اسلام سياسی خوابا پدیده هاچپ جریانا  چپ و کمونيست، به چگونگیِ برخورد

 پرداخت.

 

 گاه نظری: ماتریالیس  تارینی خ دیالکتیکیعزیمت .1
ی بشری یا بشریت عزیمت ماتریاليسم نوین جامعه(، نقمه1:13از منظر مارکس )

خصوِ در ، بهمارکس نشان ماتریاليسم تاریخیِسرشترو، اجتماعی است. از این

شناسی کرده است ه نه تاریخ تاریخ را جایگزین یزدان»گروندریسه، این است که 

شده یا تعيين ازپيش عنوان جانشينی مکانيکیعنوان پيشامدپذیری اِرف، نه تاریخ بهبه

ه با های خاِ خود کعنوان فرآیندی با عليّتتوالی ساختارهای ایستا، بلکه تاریخ به

انسانی در بستری از مناسبا  اجتماعی و کردارهای اجتماعی ساخته  عامليتنقش 

های خود را بر کسانی که با آن شود و این مناسبا  و کردارهای اجتماعی خواستمی

جای تاریخ عام انتزاعی، تثليلی انتقادی از کند. ... مارکس بهتثميل می درگير هستند

ی توليدی و به ویژه بودنِ هر شيوهفرآیندهای تاریخی را ممر  کرد که خاِ

(. در واقع 139ه133، 19:3ِسينز وود، )ميک« داری را مورد تاکيد قرار دادسرمایه

های ددانانی است که تمامی تفاو آن دسته از اقتصا» لبيدن قصد مارکس به چالش

 «بينندی اشکال جامعه میرا در همه داریسرمایهکنند و مناسبا  تاریخی را مثو می

Marx, 1339, 113)..) یک  ی اجتماعی مختص بههای خاِ هر پدیدهبنابراین حصه

داد و ها را بر کل تاریخ تعميم توان آنرو، نمیی تاریخیِ خاِ هستند و از ایندوره
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مذهب، سياسی ه اجتماعیِ  هایقایل بود. رویه« ذاتی ثابت و فراتاریخی»برای آن 

ی يوهبندی شگردد، در اور داری بر میهای پيشاسرمایهی آن به اور گرچه پيشينه

رفته از گو نشأ  شوند که خااهتری پدیدار میداریْ با نمودهای متفاو توليد سرمایه

ها را داریْ آنسرمایه و بسط های حاال از تکوینرگونینيروهایی است که دگ

ترین مقولا ، با وجود انتزاعی»واقعيت این است که  دارد.چنين به واکنش وامیاین

هاست، هر قدر هم بودن آنی انتزعیی ادوار، که خود نتيجهشان در همهاعتبار کلی

ار ر درون شرایط تاریخیِ خود اعتباند و تنرا دانتزاعی باشند، باز مثصول شرایط تاریخی

 (.61، 1921ِدارند )مارکس، 

اند همچنين، سرشت انسان و نرادهای مستقر در جامعه، امری نه انتزاعی، که انضمامی

ها ه آنک، «شناسیفرجام»سازند؛ این نمودها را، نه با نگرشی تاریخ بشر را میفرآیند و 

وار با ساختارهای تاریخیِ خاِِ خود شناخت. درحال تکوین و در ارتباط اندامرا باید 

توان انسان و نرادهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی بينی، نمیدر پرتو این جران

های ها را برای تمام اور نشان آنکه سرشتآن را از بستر تاریخ منتز  ساخت،  وری

که گویی تاریخ نانهای تاریخی معتبر دانست، چی ساختاریزندگی اجتماعی در همه

چيزی جز ثبت تعاملا  نمودهای این جوهرها نيست. مارکس این رو ِ شناخت را به 

ر پوست است، فقط دپوست، سياهسياه»دهد: ترین وجه چنين توضيح میبينانهژرف

ریسی، ریسی ماشينی است برای پنبهشود، ماشين پنبهاوضا  خاای به برده تبدیل می

شود. جدا از این اوضا ، سرمایه نيست، همانمور به سرمایه بدل می فقط در اوضا  خاای

ی اجتماعی، هر پدیده«. که به خودی خود نه  لا، پول است و نه شکر قيمت شکر

های مختلف اقتصادی ه اجتماعی نيز بندیچون مذهب، اگر حتی در توالیِ اور هم

ناپذیر ظاهر ستا و انعمافی ایاسان یک واقعيت اجتماعی موجود باشد، در جلوهبه

ی های متعددی را از سر خواهد گذراند. نگریستن به استثالهشود، بلکه دگرگونینمی

 های اجتماعی در گذر زمان و شکلِ کارکردیهای عينی تمامِ پدیدهی اور پيوسته
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ای است که ما را قادر شناسیها در ساختار کلیِ یک نظام اجتماعی، یگانه رو آن

 سان فرآیند اجتماعی ه تاریخی دریابيم.ازد واقعيا  اجتماعی را بهسمی

روست که کاو ِ درخور در امور موبوط به انسان و جامعه، باید بتواند با از این

تثليلی انضمامی از واقعيا  اجتماعی، پيوند دوسویه و دیالکتيکی ميان مختصا  ذهنی 

ها ی )اقتصادی، سياسی و اجتماعی( انسان)مذهب، آگاهی، ایدئولوژی و ...( و شرایط عين

های گوناگون و در سمح کلان و جرانی آشکار سازد. به بيانی دیگر، تئوری را در دوره

ه ی مشخص اجتماعی، بباید قادر به توضيح این مسئله باشد که چرا جوهر یک پدیده

شود. هر میکنيم( ظای مشخصی )آنمور که ما آن را مشاهده میشکلی وارونه در پوسته

 ی درونی و ماهيتها به شکلی متضاد با هستهداری اور  ظاهریِ پدیدهدر نظام سرمایه

 زننده که با رجو ِ ارف به نمودهای بيرونیکنند؛ تضادی گولشان نمود پيدا میبنيادی

گونه که شود. همانها منجر میی پدیدهمایهآن، به کژاندیشی از فرمِ کارکردی درون

اشتند، واسمه دها با هم انمباقِ بیی بيرونی و جوهر پدیدهکند، اگر جلوهيان میمارکس ب

ی واقعيا  بود. بنابراین، کارکرد نظریه در این حوزه، راه شناخت شالودهزاید می

بارآلود های غشناسی، مستلزم کنار نرادنِ دادهاجتماعی را باید بگشاید. تمبيت این رو 

واقعيا  اجتماعی است تا سازوکار درونی و بنيادین آن را به  ی ظاهریِ دردیدن پرده و

ی وارهخصلت بتپرواضح است که . کردبازنمایی  درک و برترین نثو ممکن

ی شان، خصلتِ واژگونهها با جوهر االیهای اجتماعی و ظاهر پرتناقض پدیدهاور 

رشار از پارادوکس های نوین مذهب سکه جلوهداری است. اینی توليد سرمایهشيوه

داری ظرور ی سرمایهشوند، ناشی از این واقعيت است که در بستر جامعهپدیدار می

ه خود ا  ه کواسمهی اسلام سياسی را باید از اور  معينِ بیاند. بنابراین، پدیدهکرده

ا ای رهای انضمامیکند ه جدا کرد و ميانجیبيان می اتوپياییانتزاعی و های را با رویه

گذر، شناخت ره و از همين ،های درونی آنیابی به هسته و کارویژهیافت که دست

سازند. همچنين، تئوری و پژوهش باید پذیر میاین پدیده را امکان کارکرداز  تریژرف
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 بندیِبندی به اور که جامعه از  ریت آن، از یک اور  را قادر باشند فرآیندی

کرنه  هایآفریند و یا پدیدههای نوینی را میکند و به تبع آن، پدیدهدیگری گذار می

کنند، وارسی و بازنمایی کنند. با همين رو  در رخسارهای دیگری نمود پيدا می

های خاای ده و جلوههایی که مذهب در فرآیند تاریخی دچار شتوان دگرگونیمی

خود گرفته است را در ارتباط با کليّت جامعه توضيح داد. این، همان رو  ماتریاليسيم به

دیالکتيکی و تاریخی است که ضمن شناخت امور واقع در فرآیند تثولا  تاریخی، راه 

نچه آ دهد.ساز و انقلابی قرار میی دگرگونهاتغيير نظم موجود را نيز در اختيار نيرو

ر بنيادین سوی تغييکند پراکسيس انسان از مجرای انقلاگ بهاین دگرگونی را متثقت می

 است. 

يدی یافته در مناسبا  تولهای تکوینای که غلياندر فرآیند تثولا  تاریخی، دوره

ژرفی  های گسترده وبسته و سازگار نيستند، دگرگونیبا سازوکارهای روبنایی آنْ هم

آن، مناسبا  و نيروهای ی آید که در نتيجهتار جامعه پدید میهای ساخدر سازواره

که جامعه را به بثران شماری خواهند شد، چنانخو  تغييرا  بیاجتماعی دست

کِشاند و در برونداد آن، نيروهای اجتماعی را به واکنشِ متقابل و تضادآميزی وا می

دهد. در چنين مراحلی تی قرار میهای متفاوکه جامعه را در برابر بدیلدارد،  وریمی

های ممکِن سياسی ه روی بدیلاز بثرانِ گذار تاریخی، زمانی که مسير گذار جامعه به

ایجاد  «خلاء ایدئولوژیک»ساز و اجتماعی هنوز نسبتاً گشوده است، نوعی گشایشِ بدیل

تاریخی،  رهای اتوپيایی است. دقيقاً در چنين بستشود که مساعد پيدایش ایدئولوژیمی

اند( به هایی که متثمل بيشترین خُسران شدههایی از نيروهای اجتماعی )آنلایه

که منافع خود را نه در حال و جویند، چونمی اتوپيایی تمسکشبههای ایدئولوژی

 تجسم خواهند کرد. بنابراین، شناخت« های پيشينشررآرمان»ای ناملموم، که در آینده

با مبنای مادی و شرایط اجتماعی ه  ی برقراری رابمهپيایی، لازمههای اتوایدئولوژی

ی دیالکتيکی ميان ذهن و عين است تا قادر باشيم در تاریخی آن، یعنی کاربست رابمه
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شناسی انتقادی، به شکلی پویا و گرایی را کنار نريم و با رو ی سمو ، ذا همه

های اریخی و در فرآیند دگرگونیهای سياسی را بر بستر تچندسویه، ظرور اندیشه

 اقتصادی ه اجتماعی مورد پژوهش قرار دهيم و بازنمایی کنيم.

به قو   (ی دیگری از جرانیا هر نقمه)افزون بر این، تثولاتی که در خاورميانه 

 ربط به تثولا  دنيای پيرامون، بلکه درآن جوامع و بی« ذا »پيوندد، نه برخاسته از می

کند؛ رر اوضا  و احوال جرانی را پيوسته بر پيکر و تارک خود حمل میاشکال مختلف مُ

ویژه در شرایمی که سرمایه و ساختارهای اقتصادی ه سياسی حاکم بر جران ه به

گستر بر حيا  شکلی جرانسازوکارهای ناظر بر آن، تمامی مرزها را در نوردیده و به

ا ِ این وخيزهای تثولر ظرور و افتبشریت استيلا یافته است ه پيوسته و بلاواسمه د

جوامع اثرگذار بوده است. تثليل جامع از چرایی تثولا  سياسی و اجتماعی در این 

 ای و جرانی( است.منا ت، مستلزم استفاده از سمو  مختلف تثليلی )ملی، منمقه

 قرار فرض در مرکز این نوشتارشناسیِ انتقادی، چند پيشبر اسام این رو 

 گيرند:می

فرضيه باشد که انسان خالت   شناسیِ مذهب، اینآغاز رو که نقمهدر اورتی یک ،

ذهب شناسی مانسان است و بنابراین، هستی« بيگانگی»ای از مذهب است و مذهب جلوه

ی بکاویم. به بيان« تاریخی»شناسی قرار دهيم، بایستی این مفاهيم را را ذیل انسان

، باید از بيگانه است "انسان"تاریخی است، اگر  کاملاًبيگانگی خود مفرومی »تر، روشن

ی علل معينی بيگانه شده باشد ه عللی که کنش و واکنشِ رویدادها چيزی و در نتيجه

ی که در چارچوگ تاریخو اوضا  مرتبط با انسان به عنوان موضو  این بيگانگی است 

« ازخودبيگانگی» روست که(. ازاین16، 19:1ِکنند )مزارو ،خود را متجلی می

گيرد و در هر ساختار ای را در گذر زمان به خود میشدههای متعدد و استثالهانسان جلوه

چون یرودیت، کند. بنابراین، اسلام، همتاریخی خاِ، رخسارهای خاای پيدا می

، یک مذهب است که در یک برّ  تاریخی و بر بستر اوضا  و ئيسممسيثيت، هندو
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تعبيرا   ای ازسان مجموعهگرفته و گستر  یافته است؛ اسلام، بهاحوال مشخصی هستی 

تخيلی و ذهنی از کائنا  و جران پيرامون، احکام و دستورا  مذهبی و نيز هنجارها و 

آن متوسل  ها بههای اجتماعی آن، معلول شرایط مادی مشخصی است که انسانارز 

 برند.سر میاند و کماکان در پناه آن بهشده

، از انسان« بيگانگیازخود»گاه سان تجلیی مذهب، به، در اورتی که پدیدهدوم

گرایی و درک فرآیند انضمامی تثولا  اجتماعی ه اقتصادی انتزا  شود، به ذهنی

گذر رهيافت ماتریاليستی ه ظاهری اِرف از تاریخيت منجر خواهد شد. بنابراین از ره

اریخی، تری از تد که در مراحلِ پيشرفتهشودیالکتيکی از تاریخ، چنين استنتاج می

های سياسی به ميانجی دین و در قامت امر خدا، در درون جوامع مختلفی سر بر نظام

آورند. تقریباً تمامی ادیان ی خود درمیهای پرناوری را تثت سلمهآورند و سرزمينمی

نمبت با خی و منوعی با تغييراتی در فرآیند تثولا  تاریموجود در تاریخ بشریت، به

ر اند. دها و سازوکار قدر  سياسی درآميختهها، حکومتاقتضای زمانه، با امپراتوری

های مذهبی و سياسی در جوامع توان قایل به ایجاد دیوار چين ميان حوزهحقيقت، نمی

مختلف بود. دامنه و نسبت ادغام و یا تفکيک این دو حوزه، تابعی از شرایط تاریخی و 

ای است که در آن دخالت دارند. آنچه در این ميان های اجتماعی و سياسیروند ستيز

های عمل و قدر  ی تفکيک ميان ساحتپوشد، درجهی عملی میبيش از هر چيز جامه

 آید.ی سياسی در میی مذهب به تابعی از حوزهسياسی است که اغلبْ حوزه

ه بر مدرن ک متعلت به دنيای ستایشود پدیدهخوانده می« اسلام سياسی»، آنچه سوم

ی را رو، باید شرایماست. از این شدهبستر تغيير و تثولا  مشخصی از تاریخ پدیدار 

ی اجتماعی، بنا بر اقتضای  بقاتی و سياسی یابی کرد که این اندیشه و پدیدهریشه

دین »کند. هرآنچه در هيأ  بر بستر آن ظرور پيدا می نيروهای مشخص اجتماعی،

و « ناگ»های تاریخی، به شکل ی دورهتواند در همهشود، نمیشناخته می« اسلام

که سانی داشته باشد، بلی معين و مختصا  همگرفته ظاهر شود و یک کارویژهقالب
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در هر مرحله از تاریخ و در رابمه با ساختار کلی آن جوامع عمل خواهد کرد. با اقتبام 

 تيکی، اسلام، تنرا در اوضا  خاای از تاریخ در قالبشناسیِ ماتریاليستی ه دیالکاز رو 

ور  ها، اای متقابل با دیگر پدیدهشود و در رابمهپدیدار می« اسلام سياسی»ی پدیده

ياسی، هر گرای سهای اسلامبنابراین، جریان کند.ایدئولوژیکی و اجتماعیِ معينی پيدا می

اند و باز مثصول شرایط تاریخی»اشد، های ایدئولوژیکیِ انتزاعی داشته بقدر هم رویه

 (.61، 1921ِ)مارکس،« تنرا در درون شرایط تاریخیِ خود اعتبار دارند

های فکری و نظری اسلام فرض ما این است که: نمفهدر پرتو این پارادایم، پيش

ی بيستم و از درون شرایمی سر ی نوزدهم و اوایل سدههای سدهسياسی از واپسين سال

ی هشانبهداری، شانهسرمایهی و توسعهکه فرآیند مدرنيزاسيون و تکوین بر آورد 

های بنيادینی قرار خو  دگرگونیرا دست« جوامع اسلامی»گریِ امپریاليسم، سلمه

بورژوازی در مخالفت با بورژوازی و هراسان از اند. در این مرحله از تاریخ، خردهداده

رای اندازی روشن بچشم ی  و نيز ناتوان از ارائهارفتن منافع و جایگاه  بقاتیازکف

که کند، چونگراییِ اتوپيایی را به افت سياسی خود تبدیل میآینده خود، واپس

(. بنابراین خاستگاه ::19)مارکس، « چرخ تاریخ را به عقب بچرخانند»کوشند می

سلام و احيای ا سنتی است که با  ر بورژوازی خرده بقاتیِ اسلام سياسی، ایدئولوژیِ 

دعو  به بازگشت به گذشته، نارضایتی از وضع موجود ه که برآیند مستقيم رشدِ 

گونه که کریس گذارد. آنداری است ه را به نمایش عمومی میسازِ سرمایهدگرگون

 داریگرایی در جوامعی ظرور یافته که از سرمایهاسلام»کند، ( بيان می1331هارمن )

 مداخلا  خارجی امپریاليستی و سپس یوسيلههایی که نخست بهباند، آسيآسيب دیده

آمده در اثر تغيير روابط اجتماعی داخلی به همراه رشد  بقا   وجودهاز  ریت تثولا  ب

(. گرچه 3)ِ « های مستقل ایجاد شده استداری مثلی و ایجاد دولتسرمایه

دهند، ایدئولوژیک خود قرار می را گرانيگاه« عصر  لایی پيامبر»بنيادگرایان دعو  به 

ای های منمقهبندیمنترا در ميدان عمل اجتماعی در نوسان ميان جریانا  سياسی، بلوک
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بگيرند. برند و تلا  دارند در انمباق با شرایط موجود منافع خود را پی سر میو جرانی به

ه است کازی بورژوخردهی ایدئولوژی های پيوسته، شناسهزاگاین تناقضا  و زیگ

که اسلام  اختصار این استکند. بنابراین، تبيينِ کلی از این پدیده بههمواره خودنمایی می

ه که  يفی گونذا  اسلام )آن گرفته ازای انتزاعی و فراتاریخی و نشأ سياسی، نه پدیده

کنند(، که برآیند می ممر بورژوازی های ليبرال و چپ خردهاز ایدئولوگ

ی برآمد و های بالقوهداری است که زمينهاجتماعی و سياسیِ سرمایه هایدگرگونی

 آفرینی جریانا  اسلامی را مريا ساختند.نقش

 

 روش تحلیل .6

نقد اقتصاد »و « شناسی ماتریاليستی ه تاریخیجامعه»ای از این تثليل با کاربست آميزه

ک سان یاسلام، به ی ظروری آن به ممالعهشود که بر پایهبه پيش برده می« سياسی

ه بر که با تکيپردازد؛ روشینام گرفته است، می« اسلام سياسی»مذهب و آنچه اکنون 

بردن به فرآیندهای اجتماعی و تاریخی و در چارچوگ ساختارهای تاریخیْ برای پی

کارکرد جوامع در شکل کلان و چگونگی تغييرا  بنيادین آن در گذر زمان و در پيوند 

پردازد. آنچه در این نوشتار تثليلی ها میپدیده کنکا ولا  جرانی، به متقابل با تث

دادهای ایی از رخکردنِ فرآیندهای جاری در  ول زمان و زنجيرهنظر است لثاظمممح

تر، کننده هستند. به عبارتی دقيتآمدها تعيينعلّی است که در تثليل و توضيح پی

جامعه از واقعيت انضمامی اجتماعی ه اقتصادی و شناختی را نه با انتزا  رویکرد جامعه

 وری که از حيث مفرومی و نظری به بُعد زمانیِ حيا  اجتماعی های تاریخی، بهتوالی

ایع و ، وق«تاریخ»و تاریخمندِ ساختار اجتماعی توجری نشود، بلکه با عمف توجه به 

 دهيم.می گری و ساختاریابی را مورد بررسی و تثقيت قرارفرآیندها و کنش
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که  در  را ایتلا  دارد علل بنيادی 1،«رو  ردیابیِ فرآیند»این تثليل با کاربست 

زمانی مشخص، به ظرور و گستر  اسلام سياسی منتج شده ی گذر زمان و در یک بازه

زی است که در پی بازسا یتثليل رو است بازنمایی کند. رو  فرآیند ردیابی یک 

های حاال از عوامل علّی را ی آنرا، پدیدهلّی است تا بر پایهای از فرآیندهای عزنجيره

اخت و عنوان رو  شنردیابیِ فرآیند، به»تبيين کند و توضيح دهد. به عبار  دیگر، 

دادها، با درنظر داشتن تثولا  یا آزمون ی رخها و پيوند چندسویهتثليلِ شواهد، توالی

 ه ی علتگيرند، تلا  دارد رابمه  میها در مورد سازوکارهای علّی که اورفرضيه

. از Bennett, A. & Checkel, 6113, 3-1)) «ها را توضيح دهدمعلولی پدیده

های خاای از تاریخ، چه در سمح ای از تثولا  اساسی در بر گذر، رشتهاین ره

 و های معينی در پيدایشکه بلاواسمه و یا به ميانجیرا ای و چه در سمح جرانی، منمقه

رار خواهيم اند مورد کاو  قکننده و کليدی ایفا کردهگستر  اسلام سياسی نقش تعيين

های بنيادین آن پيوند برقرار های بيرونی و ریشهداد تا به شکل انضمامی، ميان جلوه

 سازیم.

 اسلام( مارکسیس  و مذهب ) .9

وهی از نبتنرا مبثثی نامأنوم و غریب نيست بلکه اخوانش مارکسيستی از مذهب نه

های متعدد مذهب اند که به تبيين و شناخت جلوهمتون فلسفی ه نظری خلت شده

 ی مذهب، خوانشترین نگر  انتقادی و ماتریاليستی به مسئلهپردازند. درخشانمی

های مارکس، برای شناخت هستی ی اجتماعی است. بنا بر آموزهمارکس از  این پدیده

ها رجو  کرد، بلکه باید از واقعيا  مادی و عينی که بر تنرا نباید به آسمانمذهب، نه

روست که مارکسيسم، بنابر وسخت استوار است، عزیمت کرد. از ایناین زمينِ سفت

بر بستر آن پدیدار  مذهبیهای مادی و اجتماعی که خرافا  و توهما  ضرور 

                                                      

1 Process tracing method 
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اجتماعی و اقتصادی ای از عوامل سياسی، ميانجی مجموعه شوند و در گذر زمان و بهمی

پردازد و به شکلی سنجيده آن را از آسمان شود، به نقد مذهب، میحفظ و بازتوليد می

 رود.کشاند و به مصاف آن میزمين می به

اند نمودهای هستی و های اوليه به حکم شرایط زندگی، ناتوان از آن بودهانسان

ها عاجز از آن دریابند. آنی مظاهر گوناگون جران پيرامون خود را  بيعت و کليه

ت که روسدست دهند. از اینگر آن بهبودند پاسخی برای حوادث  بيعی و تبعا  ویران

ل و توهم خياتکليفی در جریان زندگی، به ناگزیر برای تسکين خلجان و گذار از بی

بردند؛ نخست جادو و جنبل و سپس مذهب پدیدار گشت.  پيدایش مذهب، پناه می

شمار نمودهای موهومی هستند که در پرستی، از آن بیی و انوا  مختلف خرافهپرستبت

فراگشت حيا  بشری برای پاسخ به مسائل مختلف زندگی و تسلطِ ذهنی بر دنيای 

آورد، می زانو دررا به ناکی که انساناند. دردهای لاعلاج و بيمپيرامون شکل و قوام گرفته

هایی نه ارفاً جرت آورد؛ واکنشخود فراهم میهای متنوعی را از درون واکنش

هایی پذیریِ شرایط اسفناک، بلکه تلاشی نيز بود برای مقابله با آن درد و مشقتتثمل

رنج مذهبی در عين »کردند. بنا به بيان مارکس ی انسانی جلوه میکه خارج از اراده

شمار ن دردمندی نيز بههنگام اعتراضی عليه ایحال که بيان یک دردمندی واقعی است هم

رو  است؛ مذهب قلب، و رو  جران بیدیده، قلب جران بیرود؛ مذهب آه مردم ستممی

 « ها است.افيون توده

های سياسی از دل ، در فرآیندهای تاریخی، نظامگفته شد ترپيش ور که همان

يز در اسلام نکنند. آیند و به ميانجی مذهب منا ت وسيعی را تسخير میجوامعی پدید می

های متعددی شد. خوشی دگرگونیشرایط تاریخی مشخصی ظرور پيدا کرد و دست

هایی ی تجاری عربستان، ضرور ی هفتم، یعنی جامعهشرایط اجتماعی ه اقتصادی سده

را ایجاگ کرده بود که بر بستر آن، به ميانجیِ ایدئولوژی مشخصی، ستيزهای  بقاتی و 
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سجام اجتماعی ه مذهبی در برخورد با دنيای خارجِ متشکل از اجتماعی داخلی به نفع ان

 بينیِ مشخصی قد علم کند. را فرونشاند و اسلام در هيأ  یک جران« بيگانگان»

شماری ميان پادشاهان های بیی چرارم تا هفتم، عربستان با کشمکشدر  ول سده

ان مرکزی حمله م( به عربست 396ی ششم )ها در سدها راف آن مواجه بود. حبشی

ی ميلادی به دست ساسانيان از یمن بيرون رانده شدند. در نتيجه 316کردند، اما در سال 

های مستمر، اقتصاد عربستان جنوبی از هم گسيخت و اتثاد سياسی این منمقه به نزا 

 ی سياسی وی ششم، تنرا مکّه در برابر گرایش تجزیهکلی از دست رفت. در سده

و تمرکز مرمی از نظر اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد. بازارهای مکه  اجتماعی مقاومت

جایگاه مرمی در تجار  « قریش»ی منبع االی درآمدهای تجاری این شرر بود. قبيله

. حفظ و تقویت موقعيت  (Lapidus, 6111, 31)این شرر با دنيای بيرون پيدا کرد

اتثاد و همبستگی قبایل المللی مستلزم کسب اقتصادی و رقابت با تجار  بين

سر ی عربستان بود. در شرایمی که عربستان در تلا ما  سياسی و اقتصادی بهجزیرهشبه

ومرج شده بود، نوعی خلاء ایدئولوژیک آفریده بود. ی آن گرفتار هرجبُرد و جامعهمی

ایجاد  ی راهایهای پيدایش ایدئولوژیزمينهثباتی، پيشدر واقع، غلبه بر چنين اوضا  بی

کرده بود تا قبایل این منا ت را زیر یک چتر مشترک تجميع کند. ظرور اسلام از حيث 

سياسی، اقتصادی و اجتماعی، پاسخی به اتثاد و انسجام ميان قبایل عرگ بود تا بدین 

در منمقه،  ها، یعنی رقبای آن«بيگانگان»موقعيت تجاری اعراگ نسبت به ازجمله وسيله 

دست که بتواند با توسل به ای از احکام و عقاید مذهبی و یکموعه. مجکندرا تقویت 

آن، افتراقا  و ستيزهای درونی را به حداقل رساند و به تبع آن منافع سياسی ه اقتصادی 

های مادی و سازمان دهد، زمينه« امت اسلام»مشخصی را در دیگ بزرگی تثت نام 

ن معنا نيست که ظرور اسلام، امری اجتماعی برآمدن اسلام را مريا ساخت. این، بدی

واحوال مشخصی در جریان بودند که که اوضا ناگزیر و جبروارِ تاریخی بوده باشد، بل
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ین ا« انسانی در بستری از مناسبا  اجتماعی و کردارهای اجتماعی عامليتبا نقش »

 .ی ظرور رساندندی تاریخی، یعنی اسلام را به منصهواقعه

چون درآميختگی انکارناپذیر مسائل اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در دین اسلام، هم

بر « پيامبر اسلام»گيری بسياری از مذاهب دیگر، با ضرور  فائت آمدن جرت

کردن پراکندگی قبایل اعراگ و کسب اقتدار سياسی و مذهبی قابل توضيح است. با متثد

الجيشی در امر تجار  نع موجود سياسی و سوقهای خاورميانه، مواهایی از سرزمينبخش

های تجدید حيا  سياسی آن فراهم شد. زمانی که چنين موقعيتی برداشته شد و زمينه

ر های خونين به دیگحصول گردید و خلفا، سلا ين و اميران اسلام بعد از لشکرکشی

ا تثکيم ود رهای قدرتمند، موقعيت سياسی و اقتصادی خنقاط دنيا و تشکيل امپراتوری

ادی های سياسی و اقتصبخشيدند، اقتدار مذهبی و اعمال آن بر جامعه، به تابعی از ضرور 

ی های مذهبدهند که تفکيک ميان حوزههای انجام گرفته نشان میزمانه درآمد. پژوهش

های آميختگی و پيوند آنرا، در  ول زمامداری سلسلهی درهمو سياسی و نيز درجه

عبام و امپراتوری عثمانی به شکلی ناهمگون، گاه با تفکيک نسبیِ مذهب یبناميه، بنی

و سياست، و گاه با ادغام و همپوشانی بيشتر این دو حوزه، در جریان بوده است 

(Ayoob, 611: .) 

ی یافته و اقتصادی مبتنهای اجتماعا  کوچک نظامبا وجود اینکه اسلام بر شالوده

ی تجاری عربستان است، منترا از ی جامعهبنا شد، و اگرچه زاده دادوستد تجاریبر 

های های سواحِل ا لس در آفریقا تا سواحل اقيانوم آرام جنوبی، از استپسرزمين

سيبری تا جزایر دوردست آسيای جنوبی گستر  یافت و با لشکرکشی و فتوحا  

د ام از خاستگاه نخست خورغم این واقعيت که اسل. بهشد، قلمرو آن پرناورتر درپیپی

چنان بر پيشانی دارد خود را هم زادگاههایی از مُرر سو جنبهتجاوز کرده است، از یک

واحوال تاریخی و اجتماعی در جوامع دیگر، در گذر زمان و ممابت با اوضا و از سوی

ذیریم پکه این واقعيت را بشده، تغيير و تثولاتی را نيز از سر گذرانده است. مادامیفتح
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که مذهب مثصول شرایط مادی و پيکریافته در آگاهی کاذگ از واقعيا  است، و 

مادامی که مذهب ابزاری در درست پادشاهان، سلا ين و اميران برای تعقيب منافع 

خو  ستد  ی زمان و بنابه مقتضيا  زمانهپس شان است،  بقاتی، سياسی و اقتصادی

خش فراوان ب حملا  نظامیبا « ناگ». اگرچه اسلام های فراوانی نيز خواهد شددگرگونی

وسيعی از جغرافيای جرانی را در نوردید و آن را به قلمرو سياسی و اقتصادی خود افزود، 

داقل حتا اسلام مسلط هم، ح»یکسان تفسير و پراکتيزه نشده و  جا بهمنترا هميشه و همه

(. با 61، 1931ِهارمَن، « )ی عقاید منسجمی نيستدر اشکال مردمی آن، مجموعه

 داری خلافتنگاهی به تاریخ اسلام، پی خواهيم برد که از باگ نمونه، در  ول زمامنيم

م(، فرمانرواها بيش از هر چيز مشغول گستر  قلمرو خود بودند  221-1131اميه )بنی

که معناکردن دین اسلام داشتند. بدینو اساساً رویکردی پراگماتيستی به نسبت پراتيزه

شده ها و قانون عرفیِ منا ت فتحکردنِ دستورا  اسلامی، همراه و آميخته با سنتوضع

و  گذاشتشده تأثير میهای جوامع فتحبوده است؛ هم اسلام بر فرهنگ، آداگ و سنت

عرف و  و ها، قوانيناینکه اسلام نيز بنابر شرایط تاریخی، از فرهنگ و ارز هم

ادد  جا( دربوده است. در واقع فرمانروایان )هميشه و همه هنجارهای این جوامع متأثر

ستر  اند، بلکه حفظ و گی احکام و قواعد اسلامی بر جامعه نبودهکلمهبهسازی کلمهپياده

یک احکام شریعت اسلام بوده بهسازی یکتر از پيادهشان بااهميتی فرمانرواییحوزه

سازی، تمرکزگرایی ماهنگن همراه بود با هی خلافت عباسيااست. در مقابل اما، دوره

کردن مجددِ قوانين و احکام اسلامی بر جوامعی که تثت کنترل داشتند؛ و اسلاميزه

کرد؛ اقداماتی اقداماتی که بيش از هر چيز شرایط تاریخی و سياسیِ جدید  لب می

ثت ت هایی سرزمينروایی بر گسترهسازی فرمانسياسی به منظور تثکيم و هماهنگ

های مذهبی و (. بنابراین، ادغام و جداسازی حوزهVikor, 6113امپراتوری عباسيان )

ایط خمی نبوده، بلکه تابعی از شرسان و تکتنرا ایستا، یکسياسی در تاریخ اسلام، نه

 کرده است.ای بوده که چنين ضرورتی را اقتضا تاریخی و سياسی
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ی آن، مذهب را عی و نرادهای زیرمجموعههای سياسی ه اجتمابا این اوااف، نظام

اند و به بيانی ذاتی در خودآگاهِ انسانِ مذهبی ایدئولوژیْ درونی کرده سان یکبه

در خدمت از خودبيگانگی، سرکوگ و به قرقرا ترتيب، این ایدئولوژی بدیناند؛ درآورده

دولت،  وژیک ه مانندکند. این پدیده با کمک ابزارهای توليد ایدئولرفتن انسان عمل می

و غيره  ها، دانشگاهحوزه، مذهبی ی مذهبی، مدارم«علما»نرادهای مذهبی، روحانيون، 

بخشد. اگر عجز انسانِ اوليه در شناخت جران پيرامون خود، ه بقای خود را استمرار می

تر، مذهب انعکام ا  و پيدایش جادو و مذهب بوده، در جوامع پيشرفتهيلسرآغاز تخ

مذهب مظرر  .گرانه بر جران استی انسان از سازوکار مناسبا  سلمهگگانازخودبي

ای از نيروهای قررآميز  بقاتی و اجتماعی است که انسان به نسبت مجموعه شدنمقرور

در  ی مناسبا   بقاتیدارد. در حقيقت، سلمهدستان را به تمکين و تسليم وا میتری

دیدگان به تصميم خدا و نمایندگان آن بر منرادنِ ستی گردنی اعصار، به واسمههمه

ها، و مرار  یابد. رنجروی زمين، به موجودیت خود ادامه داده است و کماکان تداوم می

ی، درپهای پیپایان، جنگ و ویرانگریهای بیهای دردناک زندگی، جور و ستممشقت

ی انسانِ ستمکش که گویی آنچه بر گُردهسازد،  وریهمگی انسان را مقرور خود می

تثميل شده است برخاسته از نيروهای ماوراء  بيعت و خارج از اراده و خواست وی 

پذیری آید و برای تثملاست. بنابراین، انسان زمانی در برابر این مناسبا  به زانو در می

برد که از تغيير و بربود شرایط زیست خود و وضعيت هایش به مذهب پناه میمشقت

 بخش خود را گم کرده باشد.هنگام افت رهاییعه درمانده و همحاکم بر جام

این بيگانگی مفرومی کاملاً تاریخی است و بنابرازخودشد،  گفتهگونه که بالاتر همان

در هر ساختار تاریخی خاِ، به سبب علل بنيادیِ متفاو ، رخسارهای گوناگونی به 

 رغم شکوفاییداری، بهم سرمایهاکنون در نظاگيرد. به بيانی دیگر، آنچه همخود می

بيعت  وری که انسان  انگيز علم و دانش و آگاهی انسان از هستی و کائنا ، بهشگفت
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د، بخشخدمت درآورده است، بقا و حيا  اعتقادا  مذهبی را استمرار میرا کنترل و به

 شود.( چنين توضيح داده می1313از زبان لنين )

از نيروى نرانى سرمایه ه نرانى به این  رمت« خدایان را خوف خلت نمود.»

ه بينى شود ه، نيرویى کها پيشى تودهتواند به وسيلهخا ر که عمل آن نمى

کار کوچک را با ورشکستگى و انردام در هر قدم زندگى کارگر و کاسب

تردید نموده و به دنبال خود گدایى، « تصادفى»، «غيرمنتظره»، «ناگرانى»

ى مذهب است آن ریشهآورد؛ اینمرگ از گرسنگى مى فروشی وفقر، تن

از هر چيز یک ماتریاليست باید در نظر  ى اول و پيشمعاار، که در وهله

 داشته باشد، ... .

وليد ی تی مذهب را باید در شيوههای مارکسيستی، ریشهبنابراین، ممابت با آموزه

يز وجو کرد. ناجتماعی انسان جست رو، در بازتوليد هستیِو مناسبا  اجتماعی، و ازاین

ساختن رادیکال و انقلابیِ آن آمدن بر این خودآگاهیِ وارونه، در دگرگونمسير فایت

سازند. آنچه این مناسباتی است که ملزوما  ظرور و استمرار مذهب را فراهم می

انسان  ستواند مجدداً وارونه سازد، یعنی رو پاهایش بنشاند همانا پراکسيوارونگی را می

سان فعاليت حقيقی انسان، خود، فعاليتی عينی و عامليت تغيير است، زیرا پراکسيس، به

 است. این، همان جوهر انقلابی مارکسيسم است.

 

 های ظهور اسلام سیاسیمنتصات و زمینه .1
ی اجتماعی در بستر تاریخی و اجتماعی خاای شد که هر پدیده بياندر سمور فوق 

ی اسلامی سياسی را باید در ساختار تاریخی رو پدیدهکند. از اینرشد و نمو پيدا می

ای از عوامل اقتصادی، سياسی و مشخصی تشریح و تبيين کرد که از درون زنجيره

 ی اسلام سياسیشناخت پدیدهبه  اسلام دینیِ اجتماعی پدیدار شده است. اگر از ذا 

ی اسلام و اسلامی سياسی یکی انگاشته شود و از زاویه یک ، و اگر دو مقولهپرداخته
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ها نگریسته شود، از درون آن انتزاعی غيرتاریخی، و تثليلی ذهنی پارادایم مشخص به آن

ستر  گعواملی که بسترساز ظرور و شود. بنابراین ذیلاً زنجيرهو غيرعلمی استخراج می

اند بازنمایی و تشریح خواهد شد. نخست لازم است ی اسلام سياسی را فراهم ساختهپدیده

 دست دهيم.تعریفی از اسلام سياسی به

 

 «اسلام سیاسی»مفهوم  .121

های اجتماعی بوده ی اخير، جوامع اسلامی شاهد ظرور موج جدیدی از جنبشدر چند دهه

گرا، بر سرنوشت سياسی این های اسلاملوگکه تثت رهبری و متأثر از احزاگ و ایدئو

يين شناخت، توايف و تب برایاند. ای بر جای گذاشتهثيرا  عميت و گستردهأجوامع ت

اسلام »، «گراییاسلام»، «اسلام سياسی»های متعددی ه همچون ، از ترمينولوژیاین پدیده

، «راییبنيادگ»، «احيای اسلامی»، «اسلاميزم»، «مذهب سياسی»، «رادیکال

ه مستفاد شده است. مناقشا  « تروریسم اسلامی»و « جرادگرایی»، «نوبنيادگرایی»

هر کدام از این ااملاحا  همواره در جریان بوده و هنوز بر  برداریبررهزیادی حول 

اربرد این دليل که عمدتاً کسر یک ااملا  مشترکْ هيچ اجماعی شکل نگرفته است، به

. است های متفاوتی از پدیدههر کدام از این مفاهيم، دارای بار سياسی و حامل خوانش

ياسی ه ای ستشریح و تبيين پدیدهکارگيری این مفاهيم نرفته است، آنچه در پسِ به

د و انسر برآورده« جوامع اسلامی»، در یی تاریخاجتماعیِ معينی است که در یک برهه

منظور هاند. در این نوشتار تثليلی، ببر روند تثولا  منمقه و جران تأثير فراوانی گذاشته

 شود. فاده میاست« سياسی اسلام»، از بعضی از این مفاهيم و  اما بيشتر از شناخت این پدیده

 ( 1931های غربی، به بعد از انقلاگ ایران )از این ترمينولوژی در گفتمان استفاده

مت کيد بر تشکيل یک حکوأگرایان شيعه در ایران، با تای که اسلامگردد، دورهبر می

 اکمحاسلامی، بر مسند قدر  نشستند و شریعت اسلام را در اشکال مختلف بر جامعه 

ز اسلام ارکه آن را ذاتاً هم« اسلام سياسی»لوحانه از های سادهردند. برخلاف برخی تلقیک
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کنند، این آن را نادرست قلمداد می« سياسی»دانند و افتِ ی هفتم میدر سده

داری دادنِ یک جنبش سياسی ه اجتماعی در عصر سرمایهها اساساً برای تميزترمينولوژی

ی هفتم و اسلام سده ویژهبهداری )های پيشاسرمایهاور  های متفاو  آناز رویه

ها، بنيادهای ایدئولوژیکِ یکسان و اشتراکا  پوشانیبعضی هم رغمبههشتم(، است که 

های یکسانی این دو را مورد ارزیابی قرار داد و توان با شاخصآن با اسلامِ نخستين، نمی

 گونی از جریانا  سياسیهای ناهم يفبه « اسلام سياسی»به مصاف آن رفت. ااملا  

 ،«الليبر» ،«روميانه»، «رفرميست»های بندی و شناسههای اجتماعی )با دستهو جنبش

که از درون رشد و تکوین مناسبا   شود( ا لاق می1«فاشيستی»و بعضاً « افرا ی»

اند هر آوردسر ب« جران اسلام»خلاء سياسی ه ایدئولوژیک در  یداری و در نتيجهسرمایه

 ریت دستورا  و عقاید اسلامی را در و در اددِ تسخير قدر  سياسی هستند تا از این

 ترین شکل ممکن بر جامعه اعمال کنند. گسترده

ی اسلام سياسی هستند. یکم اینکه، اسلام سياسی ی پدیدهی االی، شناسهچند مؤلفه

با  ی مناسفرآیند توسعه یا به عبارتی،« مدرنيزاسيون»واکنشی است به فرآیند 

موجود؛ به این معنا داری در جوامع اسلامی. دوم اینکه، مقاومتی است عليه وضعسرمایه

موجود، قادر به مثافظت از منافع و جایگاه بخشی از نيروهای اجتماعی در برابر که وضع

یی وکه، اسلام سياسی جستجداری نبوده است. سوم اینهای مناسبا  سرمایهدگرگونی

پردازانه برای کنترل کامل جامعه در اندازی است خيالاتوپيایی برای تغيير است؛ چشم

موجود کنار های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛  وری که نه با وضعحوزه

ی خود ترسيم کند، لذا دنيای اتوپيای خود آید و نه قادر است افقی روشن برای آیندهمی

 کِشد.تصویر میبه« ی  لاییگذشته»را در رجعت به 

                                                      

های ، خود مستلزم بررسیهای مختلف جریان اسلام سياسیبه  يف هاکردنِ این شناسها لاقدرستی و نادرستیِ 1 

 .ی این نوشتار خارج استدیگری است که از حواله
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ی سياسی، های گوناگون این پدیدهبر این اسام است که برای شناخت جلوه

های ی هفتم و هشتم ميلادی رجو  کرد و یا از درون ذا  اسلام )در دالانتوان به سدهنمی

های ظرور و اعود اسلام سياسی را فرميد و تو در توی متون قرآن و احادیث(، زمينه

استراتژی و سياست مبارزاتیِ درخوری اتخاذ کرد. ، ی رو  برخورد با آنبرا

ه سو همان رویکرد مکانيکی و غيرتاریخی بانگاشتنِ اسلام سياسی و اسلام، از یکیکی

ی های ليبرالها و گفتمانمسائل اجتماعی است و از دیگرسو، سقوط در دامن رتوریک

بودنِ کشورهای عربی را عموماً از « نغيرمتمد»و « افتادگیعقب»در غرگ است که 

های سازیگری و ویران، غار جوییگيرند، بلکه سلمهفاکتور می« ذا  اسلام»

را  ، جران غرگ«دارانهاروپام»نوعی زیر فَر  کنند و از منظر امپریاليسم در منمقه را به

 عرضه کنند. « بشرحقوق»و « تمدن»گاه قبله

داری است یدی از تثولا  اجتماعی در نظام سرمایهاین پدیده حامل نمودهای جد

خ اسلام ی تاریتوان آن را به همههایی نداشته است و بنابراین، نمیکه سابقاً چنين جلوه

ی واقعيا  اجتماعی و فرآیند شناسیِ دیالکتيکی در باگ رابمهتعميم داد. اگر رو 

لام سياسی کرد که اس بندیاور ين توان چنکار ببندیم، میتاریخی را برای این مقوله به

 کهتنرا پيوسته دستخو ِ دگرگونی است، بلی تثول تاریخی(، نهعنوان آفریده)به

ای گام عواملِ علّیبهداری است. بنابراین در ادامه، گامسرمایه ی عصرزایيده ظرور  نيز

 ی اسلام سياسی منتج شدند را خواهيم بررسيد.که به ظرور پدیده

 

 آمدهای جنگ جهانی اولپی .126

ترین داری در متوحشعميت و تضادهای درونی نظام سرمایه ی بيستم با بثراناگر سده

شکل خود، یعنی با جنگ جرانی اول آغازیدن گرفت، خاورميانه نيز در سمح کلان 

داری خو  نتایج این تثولا  قرار گرفت. بثرانی که در این اثنا دامن نظام سرمایهدست

 گير ساختداری را زمينهای اقتصاد سرمایههمتایی غولگرفته بود با ژرفای بی را
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يادی آنان را به حد انفجار رسانده بود. تضادها و تخااما  درونی تناقضا  بنو

اد و بار سوق دعيار و فاجعهسوی جنگی تمامهداری را بداری، امپریاليسم سرمایهسرمایه

گاه عمت و ی بارز و تجلی، که جنگ نمونهبثران بثران را فراگيرتر ساخت. این

رین بارتآميزترین و فاجعهداد خود، به خشونترفت تا در برونی آن است، میگستره

 «های بزرگقدر »مابين « تعادل»شکل ممکن به بازتقسيم جران و بازگرداندنِ 

 به وقو « رانقلاگ کارگری اکتب» سوز،بپردازند. اگرچه از درون این جنگ خانمان

ی بدیلی نوین، مثابههم زد و بهداری را در ابعاد جرانی بهپيوست و معادلا  سرمایه

ی بود، گری امپریاليستداری و سلمهدیدگان از توحش سرمایهبخش رهایی ستمرستگاری

. از ميان ندی جران پرداختدر مقابل اما، دول امپریاليستی به بازتقسيم نقشه

مجدد جران، تجدید آرایش سياسی خاورميانه، در راستای خموط های بندیتقسيم

انگلستان و فرانسه قرار گرفت. علاوه بر این، با  کارقراردادی امپریاليستی، در دستور

عظيمی در حيا  اقتصادی و اجتماعی  تثولا  انقلابی  ی بزرگ نوزدهمکه سدهآن

ما، تبعا  تراژدیک مستقيمی ساکنان خاورميانه ایجاد کرده بود، جنگ جرانی اول ا

ر تاریخ د سابقهی سياسیِ بیبرای مردم این منمقه به دنبال داشت. این جنگ، یک واقعه

ای که اکنون در این منمقه حاکم است از دل ی معاار بود. نظم سياسیخاورميانه

 تثولا  مرتبط با پایان جنگ جرانی اول زاده شد. رویدادهای مرمی که در پسایند این

 نظم سياسیِ نوین هستایش پيدا کردند، عبارتند از:
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، جنگ جرانی اول، نظم سياسی و دولتی در منمقه را دگرگون ساخت. در آغاز این یک 

النررین، آناتولی، شام، بينجنگ، امپراتوی عثمانی به شکل مستقيم و یا دِفاکتو بر 

کرد. مصر و بخشی از شمال آفریقا حکومت می ،ی عربستانجزیرهی غربیِ شبهکرانه

ر آمد یک جمروری مستقل دشکل بعد از جنگ، امپراتوری عثمانی فروپاشيد. ترکيه به 

ی عاهدهی مهای جنوبی این امپراتوری توسط فرانسه و انگلستان، که در نتيجهو ایالت

ای منعقد شده بود، تقسيم شدند و به کشورهای جداگانه 1312ه پيکو در سال سایکس 

های سوریه، لبنان، اسرائيل/فلسمين، اردن و عراق «دولت ه ملت»ه آنچه امروز به 

جزیره پيدا کرد و بخش اعظم شبه« استقلالیشبه»شناسيم ه تبدیل شدند. مصر می

دی )کسی که بعدها عربستان سعو یدالسعود فتح گردعزیز ابن توسط عبدل عربستان نيز

گذاری کرد(. مستعمرا  منقسم ميان دول امپریاليستی، به دليل ترم از کنونی را پایه

ورهای ، که کش«مستعمره»گستر  انقلاگ اکتبر، دیگر نه مثل گذشته و در قالب 

ت هدف پيشرف»دادند که شدند و از این  ریت ا مينان میناميده می« سرپرستیتثت»

تی های امپریاليسای است که مسئوليت آن از سوی بشریت به قدر افتادهمردمان عقب

 (03۶۶از  جنگ جهانی اول ) پس و  ( 0301ی خاورمیانه  پیش ). نقشه0شکل شماره 



 حامد سایدی 937 

، 19:1)هابسبام، « هيچ رو خواگ و خيال استثمار آن را ندارند تفویض شده استکه به

ِ31.) 

ثيرا  فراوانی بر تثولا  سياسی أهای جدید، ت«سازیدولت ه ملت»، فرآیند دوم

ها مذهبی و قومی را در منمقه ایجاد ه گذاشت و به  ور مشخص تنشو اجتماعی منمق

ها به عنوان ساختارهای مصنوعی و جبروار یا تشدید کرد. ادغام بعضی از این ایالت

ده ش« ملی»باعث ایجاد چالش برای حاکمان جدید در تثبيت کنترل خود بر قلمرو 

ه ی برساختد، ملت یک پدیدهدر معنای متعارفِ مدرن آن دریافت شو« ملت»است. اگر 

( است. حاکميت ملی نيز تنرا در Anderson, 6112« )یک اجتما  سياسی تخيلی»و 

مستقر در چارچوگ یک جغرافيای خاای قابل تثقت است که « دولت ه ملت»هيأ  

ی ملی در خواهد آمد. ی سرمایهداری تثت سلمهدر فرآیند تمور سرمایه

داری ملی پاسخ که به نياز سرمایهجرانی اول، پيش از آنهای پساجنگ «سازیدولت»

ن های بزرگ امپریاليستی را تأميداری جرانی و منافع قدر داده باشند، مقتضيا  سرمایه

های جمعی فروملی و فراملی، های داخلی یا هویتکرد که به دليل استمرارِ ستيز

ار وبست و تداوم اقتد. چفتهای اجتماعی متنوعی را حفظ و بازتوليد کرده استتنش

 های قومی«فرقه»های مستقر در این منا ت، اغلب در چنگال یکی از سياسی حکومت

های یا مذهبی قرار داشته است. و این نيز، بيش از هرچيز از  ریت اعمال سياست

های قومی «جماعت»های گریز از مرکز ميان گرانه در جلوگيری از گرایشسرکوگ

های برآمده از این فقره، از ی قدر  به پيش رفته است. چالشاز دایرهه مذهبیِ خارج 

 های پایدارون خود نزا ربسياری لثاظ مانع پيشرفت اقتصادی و اجتماعی شده و از د

خور ( آبشتاحدودیای، مذهبی و قومی را بازتوليد کرده است که هنوز ادامه دارد و )فرقه

 جذگ نيرو برای اسلام سياسی شده است.

ای که بعد از جنگ جرانی اول، در این منا ت گستر  یافت و ، ایدئولوژیسوم

ای هکشيد، ناسيوناليسم بود. ناسيوناليسم پدیدشده را به چالش میهای تازه زادهبعضاً دولت
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های متعددی در این منا ت سر برآودند و تاثيرا  تازه در خاورميانه نبود، منترا جنبش

« فراملی»ای گزینه« عثمانيسم»  منمقه بر جای گذاشتند. اگر قبلاً زیادی در روند تثولا

بعد از  1داشت،نگه می« متثد»گونی از اقوام و مذاهب چندگانه را های ناهمبود و ایالت

های های اجتماعی پيدا نکرد. در نتيجه، افکار و نثلهجنگ، دیگر جایی در ميان جنبش

م ترک، عرگ، کُرد، سوریه، مصری و غيره ه در این ناسيوناليستی ه از جمله ناسيوناليس

منا ت ظرور پيدا کردند و گستر  یافتند. پيدایش و رشد ناسيوناليسم، عملاً ميدان را از 

 ای فراهم ساخت.ها را برای دورهماندن آنگرایان تنگ کرد و موجبا  درحاشيهاسلام

ای دیگر شود، نثلهخته مینيز شنا« اريونيسم»، ناسيوناليسم یرودی، که به چهارم

های جنگ جرانی اول قو  گرفت. هرچند ناسيوناليسم از ناسيوناليسم است که بر ویرانه

  «اريونيسم»ی نوزدهم است، اما جنگ جرانی اول، جنبش جرانی یرودی مثصول سده

، این حرکت توسط یکی از 1311را به یک موفقيت دیپلماتيک رساند. در نوامبر 

انی، یعنی بریتانيای کبير، در راستای منافع استراتژیک خود در منمقه های جرقدر 

ی که های سياسها به فلسمين و پروژهرسميت شناخته شد. موجی از بازگشت یرودیبه

ردم وسيعی ميان م آميزکردند، به یک تنش خشونتهای امپریاليستی دنبال میقدر 

غاز آبراین، جنگ جرانی اول، نه تنرا نقمهمنمقه تبدیل شد که هنوز هم ادامه دارد. بنا

ه های آنچه امروز نزا  اسرائيل ه فلسمين شناختتشکيل دولت اسرائيل بود، بلکه نمفه

ی فکری تغذیه ها، در مقا ع مختلف و به اشکال متنوعیْ منبعشود را کاشت. این تنشمی

 گرایان را مريا ساخت.و اجتماعیِ رشد و گستر  اسلام

                                                      

 وممفردر  ،«دولت ه ملت» یمقولهها، داری و امپراتوری. اساساً به این دليل که در عصر پيشاسرمایه1 

 تری داشتند.های متفاو لوههای جمعی جو هویت شناسيم، وجود خارجی نداشتآنچه امروزه می
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بود  های متعددیداری، مستلزم دگرگونیفرآیند گذار از جوامع فئودالی به نظام سرمایه

هم ریخت. فرآیند ی این جوامع را بهکه بخشی از آن از بالا و به شکل ناموزونی چرره

ختلفی می امپریاليستی در سمو  داری در خاورميانه و نيز سلمهتوسعه و گستر  سرمایه

سو، گيری را به همراه داشت. از یکهای اقتصادی و اجتماعی چشمدگردیسی

های استعماری اروپا اثرا  های امپراتوری عثمانی و نيز چيرگی سياستسياست

های ی آن، دشواریزیانباری بر اقتصاد این کشورها بر جایی گذاشت که در نتيجه

. مؤسسا  دولتی و اقتصادی ایجاد کرد بسياری برای رهبران پسااستعماری در تشکيل

های اروپایی را قادر ساخت تا این بثران بدهی و فروپاشی امپراتوری عثمانی، قدر 

 یآمدهای پایداری برای فرآیند توسعهمنا ت را تثت کنترل خود درآورند که پی

گ نی پس از جهای سابت امپراتوری عثمانی در دورهاقتصادی به همراه داشت. سرزمين

یاليستی های امپرجرانی اول، به شکلی ساختاری و نرادمند در وابستگی اقتصادی با دولت

های امپریاليستی جرت کنترل امور مالی و بردند و این امر راه را برای قدر سر میبه

کشور  ای براینفوذ پایدار در اقتصاد بومی باز گذاشت تا از این  ریت سودهای فزاینده

های امپریاليستی از مستعمرا  ورهای متروپل، استخراج کنند. قدر مادر، یعنی کش

صاد زدن به اقتقيمت، آسيبعنوان بازارهای اادراتی برای کالاهای انعتیِ ارزانخود به

حدوحصر ثرو  و منابع آن مثلی و نيز استخراج مواد خام ه یعنی غار   و چپاول بی

 کردند.جوامع ه استفاده می

نی بازارهای جرا دری خاورميانه در ابتدا یافته«استقلال»رهای تازه اقتصادهای کشو

عنوان اادرکنندگان مثصولا  اوليه، مواد خام و کالاهای کشاورزی درآمده بودند. به

مثصولی ای، یعنی اقتصاد تکپایهها مجبور بودند ظرفيت توليد خود را به اقتصاد تکآن

 بهو  (، مثدود کنندخيزج نفت در کشورهای نفتیا استخرا )مثلاً توليد پنبه در مصر

شدنِ این جوامع ثباتی بازارهای جرانی قرار داشتند. انعتیدليل در معرض بیاین 
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شده از ظرفيت زیرساختی و های تازه تأسيسفرآیندی بس دشوار بود، زیرا دولت

ود. و ند نبمهی اقتصادی بلندمد  بررسازمانی لازم برای هدایت یک استراتژی توسعه

ی های امپریاليستی از  ریت نيروکشی و چپاول این جوامع توسط قدر که، بررهنيز این

ا راه گرفت تقررآميزِ مستقيم سياسی و نظامی، این امکان را از کشورهای مستعمره می

 به سرانجام برساند. « آميزموفقيت»شدن را انعتی

 ، در این«پيرامونی»کشورهای داری در مضاف بر این، فرآیند گستر  سرمایه

ای شماری را به همراه آورد. پارهها و تخااما  اجتماعی بیمورد خاورميانه، تنش

خست نام گرفته بود، ن« مدرنيزاسيون»االاحا  اقتصادی، آموزشی، سياسی و نظامی که 

د. ش وبيش عملياتیدر مصر و امپراتوری عثمانی و ایران و متعاقباً در دیگر کشورها کم

های زیادی را در مناسبا  اجتماعی ه  بقاتی ایجاد کرد. از این االاحا  دگرگونی

داری، سو به زوال  بقا  پيشين در نظام فئودالی انجاميد و با رشد مناسبا  سرمایهیک

راندن علما و  يهحاش بقا  اجتماعی نوینی تکوین یافتند. یکی از نتایج مدرنيزاسيون، به

سنتی از منااب  بورژوازیخردههای ميانی لایهنمایندگان یعنی  روحانيون مذهبی،

و  ها را برانگيختحقوقی و اجرایی این کشورها بود که واکنشِ سياسی و اجتماعیِ آن

ی های عينیِ ظرور اسلام سياسی را پی ریخت. به موازا  همين تثول،  بقهزمينهپيش

عی قه، به یک جنبش عظيم اجتماجدید کارگر شکل گرفت که در فرآیند تثولا  منم

 خيزهای پيشارو، به یکی از بازیگران االیوسوسياليستی تبدیل شد و در افت گاه و

ساحت مبارزا  اجتماعی و سياسی در آمد. نيز، االاحا  آموزشی و گستر  تثصيلا  

ز که عمدتاً متأثر ارا کرده در سمو  عالی، ظرور قشری از جوانان روشنفکر و تثصيل

  مختلفی دنبال داشت که در سموبودند، به و سوسياليستی های سکولاریستی غرگدیشهان

دند. این قشر روشنفکر کرمرمی را در ادارا  دولتی، نظامی و آموزشی کسب  منااب

های های ملی و سکولار، و نير جنبش سوسياليستی در خاورميانه را برای دههجنبش

های سویی با قدر ( در همگراها ه عمدتاً ملیی از آنمتوالی رهبری کردند و )بخش
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داری در منمقه پرداختند و یا رهبریِ های مدرن و سرمایهسازی سياستاروپایی به پياده

 ی استعمارگران اروپایی را بر عرده گرفتند.های عظيم اجتماعی عليه سلمهجنبش

ی تاحدودرا  دارییهپيشاسرماداری، اگرچه مناسبا  کرن در واقع، روند رشد سرمایه

ناپذیری را آفرید که از های متضاد و آشتیشکست، اما با خود  بقا  و جنبش درهم

داری قد عََلم کردند. مارکس های این مناسبا ، بر ضد خود سرمایهگریکنشدرون هم

افزارهایی که بر بورژوازی نيک دریافت که تمام جنگ»گوید: در هيجدهم برومر می

ای ی ابزارهای آموزشیگيرند، همهسم ساخته است، اکنون خود او را نشانه میضد فئودالي

خيزد، و تمام خدایانی که که ایجاد کرده، بر ضد فرهنگ خود وی به  غيان بر می

 «.کنندآفریده او را ترک می

واحوالی، یعنی پيامدهای مستقيمِ جنگ جرانی اول و بر بستر چنين اوضا 

گرای سنی، هم ه اجتماعی در جوامع اسلامی، جریانا  اسلام های اقتصادیدگرگونی

که افتِ سياسی خود را عملاً گم این دیدند و همزوال میجایگاه اجتماعی خود را رو به 

ور شده بودند. برآیند چنين خلاء ایدئولوژیکی، تکاپوی کرده و در سردرگمی غو ه

های اسلامی بود تا راهی برای اندیشهگرای جدید در جرت بازسازی های اسلامایدئولوگ

به  بازگشت»چنين نيروهایی سربرآوردند که هم بيابند. این« موجودوضع»فراروی از 

 داشتند.« ضداستعماری» گرایشکه اینرا  ر  کردند و هم« اسلام

 

 های اسلامی سیاسیپیدایش ننستی  اندیشه .121

الدین افغانی )اسدآبادی( های اسلام سياسی جمالداران اندیشهنخستين  لایه

م( در مصر و مثمد رشيد رضا 1313ه1313م(، مثمد عبده ):1:9ه:1:3)

الخصوِ رشيد رضا( آنچه امروزه مکتب م( بودند. این متفکران )علل1:23ه1393)

پرداختند.  های خودو ترویج اندیشهنام دارد را بنا نرادند و به تبليغ « بنيادگرایی اسلامی»

ای که رشيد رضا مشغول فعاليت و تکثير عقاید خود بود، با پایان جنگ جرانی دوره



 

 
 

 های ظهور و گسترش اسلام سیاسیزمییه 932

زمان بود که در نرایت شاهد های زمامداری امپراتوری عثمانی هماول و واپسين سال

دست  از گاه خود راگرایان سنی قبلهای که در پی آن، اسلامفروپاشی آن بودند؛ واقعه

های رشيد رضا تأثيرا  زیادی بر روشنفکران اسلامیِ جران عرگ گذاشت. دادند. اندیشه

المسملين را های رشيد رضا، جمعيت اخوانحسن البناء، متاثر از دیدگاه :136در سال 

گذاری کرد. در همان اثنا بود که مولانا مودودی دکترین ی مصر پایهدر اسماعيليه

ی هند منتشر کرد که در آن بر بنانرادن دولت اسلامی و شبه قاره اسلامی خود را در

 هایورزید. مودودی، با الرام از اندیشهکيد میأاجرای شریعت اسلام در سرتاسر هند ت

 ,March 111در پاکستان  تأسيس کرد ) 1311را  در سال « جماعت اسلامی» البناء،

6113,.) 

های دیگر آن ه از همان المسلمين و چه نثلههای اسلامی سياسی ه چه اخواناندیشه

های فراوانی شده است. با رویکردی اوایل سرآمدشان تاکنون، دچار فرازونشيب

المسلمين بازتاگ شرایط گيری اخوانعنوان مثال، شکلانضمامی به این پدیده، به

ی مصر در آن زمان بوده است. اجتماعی، سياسی و اقتصادی خاِ حاکم بر جامعه

افقی هایی که مصر در آن اثنا با آن مواجه بود، حسن البناء را ه اساساً به دليل بیثرانب

برای حل « اسلام واقعی»سياسی و اجتماعی ه بر آن واداشت تا خواهان بازگشت به 

ها گردد. منترا، با وجود این واقعيت که مشکلا  اجتماعی و رهایی از بثران

ومتی مبتنی بر شریعت اسلام بود، رویکردهای المسملين مدام خواهان حکاخوان

جاد ها از ایرفرميستی نيز نسبت به مسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی داشت. آن

کردند، منترا ممابت های اقتصادی و اجتماعی و االاحا  ارضی پشتيبانی میرفرم

ند. و ها را تأمين کبينی که نيازها و منافع اقتصادی، سياسی و اجتماعی آنجران

ها را در پرتو فعاليت مدنی و اجتماعیِ خارج از تسخير تثقت این خواست ایتااندازه

اسی، های اقتصادی و سيتأکيد داشتند که برای ایجاد رفرم هاآندیدند. قدر  سياسی می

شد  هایی( بهرو )برای دورهبرداری کرد و از اینهای غربی را کپیلازم نيست مدل
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المسملين البناء، جماعت اخوان يون به سبک اروپایی بودند. به بيان حسنمخالف مدرنيزاس

ای است برخاسته از سنت، حقيقتی است اوفيانه، سازمانی جنبش است سلفی، شيوه»

است سياسی، گروهی است پرلوانی، انجمنی است عملی و فرهنگی، نرادی است اقتصادی 

در مقابل اما، ایمن الظواهری،  (.1:، 1911ِ)الثسينی، « و آرمانی است اجتماعی.

 برداشت»شخصيت دوم القاعده و رهبر وقتِ جماعت جراد اسلامی مصر، در کتاگ خود، 

خا ر دهد و آنرا را بهها را مورد  عن و لعن قرار میهای اخوانی، شدیداً نگر «تلخ

کراسی، پذیر  قوانين احزاگ سکولار، مشارکت در گرد  وی با دمیسوهم

آميز قدر  و مخالفت با خشونت و عمليا  مسلثانه مورد نقد جدی قرار مسالمت

های تاریخی خاای با تثولا  ها در گذر زمان و در برهههای اخوانیدهد. اندیشهمی

ی برجسته بعد، سيد قمب، چررهبه 1331های متعددی روبرو شده است. از جمله، در دهه

های البناء پرداخت و ضرور  جراد اسلامی یشه، به بازنگری در اندو ایدئولوگِ اخوان

 و های سکولار و غير دینی را مورد تأیيد قرار دادکارگيری خشونت عليه حکومتهو ب

 المسلمين پا گرفت و به فعاليت پرداخت.در درون اخوان« جنا  افرا ی»ی آن، برپایه

 یدهبرای آینای اجتماعی گسترده« جنبش»های یک المسملين نمفهاخوانسيس أت

ترین و های بعد از آن، به یکی از بزرگجران عرگ و منمقه بود که در سال

های اسلامی مبدل شد. تشابرا  اجتماعی و اوضا  سياسی حاکم ثيرگذارترین سازمانأت

المسلمين فراهم ساخت ی جماعت اخوان، بسترهای مناسبی را برای اشاعهاین جوامعبر 

های دیگری در کشورهای سودان، تونس، ليبی، لبنان، فلسمين ی آن شاخهکه در نتيجه

ها اگرچه عموماً از مادر خود، و بعضی کشورهای دیگر شکل گرفتند. اخوانی

های مشترکلکردند و از حيث ایدئولوژیکی دارای فصالمسلمين مصر، تغذیه میاخوان

های رههای خود و در ببنيادینی هستند، منترا ممابت با شرایط اجتماعی و سياسی کشوره

ورزی گرفتند و به سياستمختلف تاریخی، رویکردهای نسبتاً متفاوتی در پيش می

المسلمين در تونس )تثت لوای حزگ النرضه(، پرداختند. از باگ نمونه، اخوانمی
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های اخوانی تری از دیگر جریان«معتدل»و « بازتر»های نسبتاً رویکرد و اندیشه

اند. هتری داشترویکردهای افرا ی و فلسمين کشورهایی مانند سوریه اند، اما درداشته

، هانآ های رویکردی این است که جریان اسلام سياسی و ایدئولوژیمعنای این تفاو 

لا  ها برآیند تثوکه همگی آننيستند، بل« ذا »دست و حامل تنرا امری ساکن، یکنه

های انضمامی در پيوندی تنگاتنگ با واقعيا   وری اخير هستند که بهسدهمتعددی در 

 اند.اجتماعی، اقتصادی و سياسی مدام در حال دگرگونی بوده

ی بيستم ی دوم سدههای نوظرور اسلام سياسی نتوانستند تا نيمهبا وجود این، اندیشه

آفرینی کنند. بنابراین، تا پایان دوران پسااستعماری، یعنی اوایل در ساحت سياسی نقش

کولار و گرایی سهای قوی ملیی بيستم، به دليل پاگرفتن جنبشی هفتاد سدهاواخر دهه

های سوسياليستی، در حاشيه باقی ماندند. با فرازوفرودهای فراوانی که جریانا  جنبش

 ( و روی1313شدن انقلاگ ایران )گرا از سر گذراندند، تنرا پس از حادثسياسی اسلام

 ل، القاعده و  البان از دافغان ن شيعه، و سپس قدکشيدنِ مجاهدینگرایاکار آمدن اسلام

 های امپریاليستی قدو با حمایت قدر  افغانستان، که همگی در سایه« جنگ داخلی»

 های اجتماعی و ساحت قدر  سياسی تبدیل شدند.کشيدند، به بازیگران مرم در جنبش
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کند و در داری، مناسبا  اجتماعی را زیرورو میای از تاریخ که رشد سرمایهدر برهه

داری را با فروپاشی مواجه ها و  بقا  اجتماعیِ پيشاسرمایه، گروه«جماعت»نتيجه، 

د. کننای بروز و ظرور پيدا میهای متعددی در مقابل تغييرا  ریشهسازد، واکنشمی

ادینی های بنيه سير  و رو  مثمد، برخاسته از دگرگونیو بازگشت ب« احيای اسلام»

بود که  بقا  اجتماعی را در ساختار تاریخیِ نوین به ستيز کشانده بود. بر بستر چنين 

، به تکاپو افتادند تا از درون شرایط نوین سنتی بورژوازیخردههای مختلف اوضاعی، لایه

تری از که جایگاه آبرومندانهبل ،زی کنندای در تقابل با روند تثولا  بانقش بازدارنده
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سط،  بقا  متو»وپا کنند. به بيان مارکس، حيث  بقاتی و اجتماعی برای خود دست

نند کور، دهقان، همه اینان با بورژوازی مبارزه میااحب انعت کوچک، کاسب، پيشه

ستند بی نيعنوان  بقا  متوسط از نابودی نجا  دهند، پس انقلاهشان را بتا موجودیت

ه کوشند چرخ تاریخ را باند، چون میکاراند؛ از این هم بدتر، اینان مرتجعبلکه مثافظه

 «عقب بچرخانند.

 يامبرپآنچه مسلم است این است که دعو  به گذشته، به معنای احيای عصر  لایی  

وشدن با در روبر بوروژازیخردهنيست، بلکه بيش و پيش از هر چيز بيانگر استيصال 

شرایمی است که بقا و موقعيت اجتماعی آن را با خمر مواجه ساخته بود. این رویکردِ 

صری حد و حهای بیگرایانه در عين حال بيانگر اعتراض عليه ناملایما  و دشواریواپس

سویه حيا  است که زندگی آنان را متثول ساخته بود. شرایط پرتثولی که همه

سنتی و  بورژوازیخردهبود،  کردهو اقتصادی جامعه را دگرگون اجتماعی، سياسی 

تر از آن بود افت روشنی را برای خود مذهبی را در موقعيتی قرار داده بود که ناتوان

از پسی این قشر یکی سو امتيازا  اقتصادی و اجتماعی گذشتهترسيم کند. از یک

داری، بخش اعظم سبا  سرمایهشد. از سوی دیگر رشد منادیگری، از آن گرفته می

ی رفته به درون  بقهی آنان را رفتهبورژوازی را با زوال مواجه ساخت و عمدهخرده

بی مذه هایاین لایهای نامعلوم، کرد. ناراضی از حال و ترسان از آیندهکارگر پرتاگ می

يلی در های تخسوی مسيری سوق داد که آمال و آرزوهای خود را با رؤیاپردازیهرا ب

ی منافع  بقاتی و جایگاه سياس هااین لایهای که در آن کرد؛ گذشتهمجسم می« گذشته»

در  ی متوسطهای نوینی که  بقهاعتنای خود را باز خواهد یافت. چالشو اجتماعی قابل

های اسلامی با آن مواجه بود، خود را در بازگشت به نظام قامت جریانا  و ایدئولوگ

 بازنمایی کرد. این چنين است« وضع پيشين»م، یعنی بازگشت به خلفای ادر اسلا

 شود.گرا تبدیل میاحيای اسلام مثمدی به سرلوحه جریاناتی اسلام
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ست ا بورژوازیخردههای همچنين، تزلزل و نوسانا  سياسی یکی دیگر از ویژگی

موقعيت شود. وضو  مشاهده میگرا بههای جریانا  اسلامگيریکه در کردار و جرت

از چنان توان  برد،سر میثباتی بهوقفه در حال نوسان و بیی متوسط که بی بقاتیِ  بقه

ای برخوردار نيست تا با اتکا به آن، خود را با شرایط جدید کنندهو وزنِ اجتماعی تعيين

و پا کند. بنابراین، آنان همواره و  وفت دهد و از درون آن جایگاهی برای خود دست

 سياسی و  بقاتی فراوانی را با خود به یدک کشيده هایناسازهی گذشته، سدهیکدر  ی 

« یضداستعمار»شان، مدام بر  بل گرایان در آغاز راهاند. اگر اسلامو به نمایش گذاشته

ن های تاریخ )که به آبودند، در گذرگاه« جوامع اسلامی»کوبيدند و خواهان استقلال می

های امپریاليستی به نان و های مالی و نظامیِ قدر با حمایت خواهيم پرداخت(، تنرا

لا  کشند و تبه تصویر می« ضدغربی»های دیگری اما، خود را نوایی رسيدند. در برهه

دارند جامعه را حول این گفتمان بسيج سازند. اگر در جایی از بينوایان و فرودستان 

انقلاگ ایران(، انقلاگ آنان را مصادره چون های تاریخی )همند، در بزنگاهنکحمایت می

ای انههای افسدستان، به انباشت سرمایه و ثرو ی تریو بر گُرده کِشندتبغ میبهو 

بورژوازی است که اینجا ی خردههای مستمر خااهزاگپردازند. تناقضا  و زیگمی

اسلام سياسی »کند، ( بيان می1331گونه که کریس هارمن )کند. همانهم خودنمایی می

سازد، هم احساسا  ها را فلج میکند و هم آنها را بسيج میزمان هم توده ور همهب

دهد، هم توان ها را در مسيری تاریک و مبرم قرار میکند و هم آنمردمی را تقویت می

ها را مثدود حال مبارزا  واقعی عليه دولتها را دارد و هم در عينسازی دولتثبا بی

« گيردگرایی از پایگاه  بقاتی پيروان آن نشأ  میزد. ویژگی های متناقض اسلاممی سا

ِ(69.) 

انداز بخشی از سان چشماسلام سياسی، به یتاریخلثاظ بهبا وجود اینکه 

، از درون تخااما  اجتماعی ه اقتصادی با بورژوازی سر برآورده بورژوازیخرده

تنرا مدافع حفظ مالکيت خصوای است، بلکه در گذر است، منترا از حيث  بقاتی، نه
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داری وفت داده و در حفظ مختلف خود را با سازوکار مناسبا  سرمایه یزمان و به انثا

رو، د، گام برداشته است. از اینبينیِ خوو بقای مناسبا   بقاتی، منمبت با جران

دارد سوی تغيير بنيادین مناسبا  کار و سرمایه بر نمیبورژوازی نه تنرا گامی بهخرده

ی خ، مبارزهگواه تاریبه وداری نيست، بلکه خود نيز عميقاً غيرانقلابی، تنرا ضدسرمایهو نه

ی روهوی انقلاگ را با قسهشان ببرداشتنکارگران برای بربود شرایط زیست خود و گام

است. نوسانا  سياسی و اميالِ شناورشان در فرآیندهای تاریخی، تنرا  قرریه پاسخ داده

فت گاه که اوضا  بر وشان در ميدان عمل است. آنافقیهای سياسی و بیبه دليل ناکامی

 داری، سازوکارهای نوليبراليستی وتنرا با مناسبا  سرمایهمرادشان بچرخد، نه

تاریخ مصداق  یکه، تجربهگيرند، بلتضاد قرار نمی تقابل و های امپریاليستی درسياست

این حقيقت است که از هيچ کوششی جرت ماندگاری و استمرار نظام  بقاتیِ 

 کنند.اری نمیذداری فروگسرمایه

 

 سیاسی ها: خاموشی جریان اسلامبدیلجدال  .3

های اسلام سياسی را زاسيون، ظرور اندیشهداری و مدرنياگرچه فرآیند رشد سرمایه

، اما مقبوليت پيدا کند بورژوازیخردههایی از همراه داشت و توانسته بود در بين لایهبه

که ، یا این«چرخ تاریخ را به عقب بازگرداند»قادر نبود جلودار روند تثولا  باشد و 

ند تثولا   وری پيش رو سر خود بسيج و کاناليزه کند.های اجتماعی را پشتجنبش

آن  ای برایگرا از لثاظ سياسی و اقتصادی پاسخ بایستهرفت که جریانا  اسلاممی

ی جریانا  بورژوا ه ملی و نيروهای چپ نداشتند و این نيز موجب شد در جوار و سایه

 های اجتماعیِ ضداستعماری به موجودیتو کمونيست قرار بگيرند و با تغذیه از خواسته

اسيوناليسم برای ن توانستند رقيبی جدیوم ببخشند، منترا در ساحت مبارزاتی نمیخود تدا

 گرایان تغيير داد.زیان اسلامقوا را بهو سوسياليسم باشند. این نيز، توازن
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عنوان یکی از ی خاورميانه را در این دوره تغيير داد و بهفاکتور مرمی که چرره

سياسی را فراهم ساخت، تثولا  پساجنگ جرانی های انزوای اسلام فاکتورها، زمينه

تا  1331 ی زمانیی پسااستعمار به بازهبود. دوره «استعمارزدایی»یا همان فرآیند  دوم،

فت. یا« پایان»ی استعمار جرانی در بخش وسيعی از جران شود که سلمها لاق می 1311

ودی، ه، ایران، عربستان سع، تنرا پنج کشور در خاورميانه ه ترکيدومقبل از جنگ جرانی 

برخوردار بودند. الجزایر بخشی از فرانسه بود، « استقلال»العموم از عمان و عراق ه علل

فرانسه بودند و لبنان و سوریه هم  1ی«الثمایهتثت»در حالی که تونس و مراکش 

بریتانيا « تثت سرپرستی»فرانسه بودند. اردن و اسرائيل/فلسمين هم « تثت سرپرستی»

 1311بوند. لبنان هم بخشی از کشور ایتاليا بود. خروجیِ فرآیند استعمارزدایی تا سال 

ااملا  ی کشورهای کنونی منمقه )به استثنای فلسمين( بهمنتج به این شد که تقریبا همه

. این بدان معنی بود که این کشورها )در حد مجال، در برابر رسيدند« استقلال»به 

« صاد ملیاقت»ی و سازوکارهای اقتصاد جرانی( ميزانی از کنترل بر های امپریاليستقدر 

گری خود پيدا کرده بودند. اگرچه فرآیند استعمارزدایی، فرات مناسبی را برای دخالت

ران شان بازیگرغم مواضع ضداستعماریگرایان بهنيروهای سياسی فرآهم آورد، اما اسلام

تداوم  ای در اعتراض بههای تودهنارضایتیی سياسی بودند. گستره یاثنهضعيفی در 

و  :131ی تشکيل دولت اسرائيل در سال های فلسمين در نتيجهاستعمار، اشغال سرزمين

دست هم دادند بهاستعمارِ خاورميانه، همگی دست رفدارهای جریانا  ناکامی سياست

ياسی ا نيروهای سهایی را فراهم ساختند تی خلاء سياسی ناشی از آن، فراتو در نتيجه

، المسلمين در مصرایفای نقش کنند و بدیل سياسی خود را به آزمون بگذارند. اخوان

ه گرایی سکولار بگرایان در منمقه، با ملیجماعت اسلامی در پاکستان و دیگر اسلام

مخالفت پرداختند و خواهان حکومت اسلامی بودند. نظر به اینکه جنبش عظيم اجتماعی 

                                                      

1 French protectorates 



 حامد سایدی 999 

ه، آسيای مرکزی و شمال آفریقا حول مخالفت با استعمار در جریان بود و در خاورميان

ها های ناسيوناليستی و عمدتاً سکولار، و نيز نيروهای کمونيستی سکان این جنبشجنبش

و « راتيکدمک»ی امپریاليسم، مبتنی بر حکومتی و رهایی از سلمه« استقلال»سوی هرا ب

 .شدندیان با ناکامی مواجه گراسکولار، در دست داشتند، اسلام
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رده بود. تر کگرایان تنگگراییِ سکولار، ميدان را برای اسلامهای ملیبالندگیِ جنبش

استوار است، « حاکميت ملی»و « ملت»های های مقولهناسيوناليسم که بر پایه

 فتهداری نضج یاهو تکامل تدریجی سرمای تموری ست تاریخی که در نتيجهایپدیده

ای پدیدار گشت که بورژوازی ی استعمار در دورهو رهایی از سلمه« استقلال ملی»است. 

کار و بخشيدن به موقعيت  بقاتی خود، تقسيممثلی جرت استيلا بر فئوداليسم و قوام

تری تثت نام بازار ملی گِرد هم آورد و خود را در بازارهای مثلی را در مقيام وسيع

کرد. این در شرایمی بود که بورژوازی ملی تعریف می« دولت ملی»  مقدم هيأ

توانست جنبشی عمومی از  بقا  مختلف اجتماعی را حول مصالح و منافع خود بسيج 

رکتی ح« ه ملت دولت»و نراد سياسی « جنبش ملی»اینکه تاریخاً و رهبری کند. نظر به

ثبيت برای تملی مين منافع بورژوازی أبورژوایی و خاستگاه اقتصادی و سياسی آن ت

ی هاموقعيت خویش بوده است، نظر به این واقعيت که خاستگاه  بقاتی اندیشه

ای ، هيچ دورنم«احيای گذشته»سنتی بود و جز اتوپيای  بورژوازیخردهگرایان، اسلام

 توانستند از بازیگران االی درگرایان نمیروشنی برای آینده نداشتند، قاعدتاً اسلام

 های ملی و ضداستعماری در منمقه باشند. کردن و رهبریِ جنبشکاناليزه

ا ای شرقی تی آسيچه بيش از هر چيز بر روند اوضا  چيرگی داشت و به پرنهآن

کولار گراییِ سبخش این جوامع تبدیل شده بود، ملیشمال آفریقا به افت و آرمان رهایی

« يسمپان عرب»گيری جمال عبدالناار در مصر حول ی آن قدر ترین نمونهبود. برجسته
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بود که تأثيرا  گسترده و عميقی بر روند تثولا  در منمقه « سوسياليسم عربی»و 

المسلمين بر بستر مبارزا  ضداستعماری و مثال، اگرچه اخوان عنوانگذاشت. به

گيری ی استعمارگران، توانسته بود نفوذ چشمهای حزگ وفد در مواجره با سلمهناکامی

رسيدن عبدالناار، تقریباً با نابودی روبرو قدر  ی مصر پيدا کنيد، اما با بهدر جامعه

جران  بخشی به وضع برتر درلار، اميد تسلیگراهای سکوقدر  رسيدن ملیشد. پس از به

های حقوقی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی، ی زمينهکه در همهعرگ پدید آمد، ناظر بر این

و فرهنگی، به رهایی از یوغ استعمار و پيشرفت و توسعه دست خواهند یافت. عبدالناار 

اجتماعی ه که عمدتاً  های اقتصادی، سياسی وهای رادیکال و ایجاد رفرمبا  ر  خواست

تثت فشار و تأثير جنبش چپ و سوسياليستی ایجاد شده بود ه توانست موجی از اميد 

 و آرزو را برای مردم منمقه به ارمغان بياورد. 
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سوسياليسم در خاورميانه، برآیند دو تثول عظيم اجتماعی و جرانی بود.  رشدپيدایش و 

گام تغييرا  بنيادینی را در ساختار  بقاتی بهداری گامهنشو و نمای سرمای رف، از یک

ی نوین کارگر را پدید آورد. این موازا  رشد خود،  بقهوجود آورد و بهاین جوامع به

داری، در ا  در مناسبا   بقاتی و ساختار توليدیِ سرمایه بقه بنابه موقعيت  بقاتی

اکنش زد. این وداری دست میعليه سرمایههای متعددی تقابل با استثمار خود، به واکنش

اری دهای سرمایهتر، دگرگونیبه یک جنبش عظيم اجتماعی در آمد. به بيانی روشن

ی از ترهای رادیکالآبستن آگاهی  بقاتی در ابعاد اجتماعی و جرانی بود و هردم رویه

د. جنبش دميی افت سوسياليستی میآورد و بر گسترهاعماق سازوکار سرمایه سر بر می

های اجتماعی، دارای خواست و ی کارگر و زحمتکشان، همانند دیگر جنبش بقه

 سان بالشِ سوسياليسم در روندممالبا   بقاتی، سياسی و اقتصادیِ خود بود. بدین

دستان، به یک افت و بدیل تاریخی ه مبارزا   بقاتی و اجتماعیِ کارگران و تری
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ها تأثيرا  گر، پيروزی انقلاگ اکتبر به رهبریِ بلشویکاجتماعی تبدیل شد. از  رف دی

ر ویژه در خاورميانه بگيری جریانا  چپ و کمونيست، بهگيری در شکلعميت و عالم

جای نراد. بر متن این تثولا ، نخستين احزاگ کمونيست در خاورميانه در ایران 

 ( تشکيل شدند.1361و لبنان و سوریه ) (1361(، فلسمين )1369-1361( مصر )1361)

ای داشت. تداوم سو، جنبش سوسياليستی رشد فزایندهاین به 1391 یاز اواسط دهه

 ای در فلسمين، بثران اقتصادیِ عميت وحکومت استعماری انگليس و فرانسه، قيام توده

ی اتثاد ه نقش برجسته1311بعد، و ه بعد از ژوئن به 1363داری از مد  سرمایه ولانی

های فاشيستی، همگی ی ضدفاشيستی و در نرایت شکست دولتر مبارزهشوروی د

سان یک ازپيش در خاورميانه افزایش داد و سوسياليسم بهگرایش به سوسياليسم را بيش

در ای در اسان جنبشی تودهبدیل رادیکال، در ابعاد اجتماعی اعتبار پيدا کرد و به

ترین کارگر شرری ه االی یو  بقه مبارزا  اجتماعی قرار گرفت. روشنفکران جوان

دسته به مارکسيسم گرایش پيدا کردند و در احزاگ ی اجتماعی سوسياليسم ه دستهپایه

کارگری سازمان یافتند. برخلاف رهبران ناسيوناليست و  هایکمونيست و تشکل

گراِن رناپذیر و نيرومند عليه استعمای تعميلموازا  مبارزهها، بهکار، کمونيستمثافظه

غربی برای استقلال کشورهای مستعمره، بربود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ی خواست و مبارزا  خود قرار داده بودند. ای مردم زحمتکش را سرلوحهتوده

و عدالت اجتماعی، مبارزه برای « استقلال ملی»راستا با مبارزه برای ها، همکمونيست

ای جنبش کمونيستی مصر شکوفایی تازه 1391ی ر دههبردند. دسوسياليسم را پيش می

های الجزایر نيز  مستقل از حزگ کمونيست فرانسه ه گذراند و کمونيسترا از سر می

که دیدگاه متضادی در مورد استقلال الجزایر داشت ه به فعاليت پرداختند. احزاگ جدیدِ 

سيس شدند. أ( ت1319( و مراکش ):139(، عراق )1391چپ و کمونيستی در تونس )

ی خلت برای آزادی جبره»قانونی شد، و به  1311فعاليت کمونيستی در فلسمين در سال 

ابند. های معينی دست یامکان داد تا به موفقيت و حزگ کمونيست فلسمين« فلسمين
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گير وخيزهای فراوان نفوذ چشمجنبش چپ و کمونيستی در ایران، عراق و مصر با افت

دا های کارگری پيی کارگرِ متشکل در اتثادیهيان روشنفکران،  بقهای مو فزاینده

های اجتماعی بودند. حزگ کمونيست کردند و همواره یکی از قدرتمندترین گرایش

یک پایگاه  1321و  1331های تشکيل شد، در دهه 1312ی آن در سال سودان که هسته

موازا  رشد پيدا کرد و به آهن و کشاورزانقوی در ميان روشنفکران، کارگران راه

ی داشت. این حزگ، بعد از حزگ کمونيست عراق، داری، رشد فزایندهسرمایه

 ها وترین حزگ کمونيستیِ منمقه بود و بر خلاف کشورهای دیگر، خارجیبزرگ

رغم این واقعيت که اسلام از اندونزی ای در آن داشتند. بههای ملی نقش برجستهاقليت

در اعماق این جوامع ریشه دوانيده و اکثریت مردم آن مسلمان بودند،  تا شمال آفریقا

گرایان قادر به کسب قدر  سياسی و تثميل شریعت اسلام بر منمقه نبودند. منترا اسلام

 هایترین کشور مسلمان جران، برای دههی پرجمعيتمثابهاز باگ نمونه، اندونزی به

ترین حزگ کمونيست دنيا، بعد از احزاگ ایرین و تودهمتوالی شاهد حضور بزرگت

ی کلام، نيروهای کمونيستی، به موازا  رشد و کمونيست شوروی و چين، بود. خلااه

 رویای در روند استعمارزدایی و پيشداری در منمقه، نقشِ کليدیگستر  سرمایه

 بخش و کارگریِ این جوامع ایفا کردند.مبارزا  آزادی

گرای سکولار و سوسياليستی، در سال های ملیيری جنبشگبه موازا  اوج و قدر 

ی اقتصادی از بریتانيا و فرانسه، گفتمان های گسترده، پس از کسب دارایی1332

سوسياليسم )که در ادامه به ماهيت آن خواهم پرداخت(، نخست در مصر و متعاقباً در 

ناار خود را وفادار ، عبدال1321شدن اقتصاد در سال کل منمقه پا گرفت. پس از ملی

زمان اتثادیه سوسياليست گرای خود ه که آنبه سوسياليسم اعلام کرد و از حزگ چپ

شد ه استفاده کرد تا آحاد جامعه )از جمله دهقانان، کارگران، ( ناميده میASUعربی )

و سربازان( را در راستای خموط سياسی  داران ملیروشنفکران و متخصصان، سرمایه

چون وحد ، هایی بر سر مسائلی همخمابهها و مورد نظر  سازماندهی کند. گفتمان
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یع های  بقاتی )از  ریت توزنابرابری« آميزمسالمت»انسجام، وفاداری به منافع ملی، حل 

حال، های دولتی( بر فضای این جوامع چيرگی داشت. در عينثرو  ملی توسط سياست

يان توجری را در مدر منابع انسانی، بسيج اجتماعی قابل گذاریاالاحا  ارضی و سرمایه

های فقيرتر روستایی و شرری به وجود آورد که به تبع آن، نخبگان و  بقا  بخش

 ودند.مند باجتماعیِ سابت که از امتيازا  فراوانی برخوردار بودند، از این سياست زیان

وز و سياسی بر بستر اوضاعی برهای اسلامی رغم این واقعيت که اندیشهبنابراین، به

رفت های ناسيوناليستی و ضداستعماری پا گرفته بودند و میظرور پيدا کرد که جنبش

« اسلاميسمپان»، «احيای اسلام»گرایان با  ر  برسند، اسلام« ملی»سرمنزل استقلال تا به

ای اوضا  پ انداز درخور و روشنی پيشتنرا قادر نبودند چشم، نه«بازگشت به گذشته»و 

گير بردند. حضور چشمسر میمتثول قرار دهند، بلکه خود نيز در سردرگمی و نوسان به

گراییِ سکولار و سوسياليستی در رهبری مبارزا  اجتماعی خاورميانه دو گرایش ملی

شان، ميدان را از جریان اسلام سياسی ربودند. نشاندههای دستعليه استعمار و دولت

 ی بيستم نتوانستند سَری ميان سَرها باشند.آخر سده گرایان، تا ربعمچنين اسلااین
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ی بيستم موقعيت ی دوم سدهدر نيمه« عربی سوسياليسم»و « ی اقتصادیتوسعه»گفتمان 

ی خاورميانه پيدا کرده بود. روندهای متعدد سياسی، اقتصادی و پرنه درهژمونيکی 

تگی یافدست هم دادند و شرایمی را آفریده بودند که ضرور  توسعهبهاجتماعی دست

را و گرا بر تارک تثولا  منمقه نشانده بودند. جریانا  ملی« پيرامون»اقتصادی در 

های اقتصادی و اجتماعی خود را با پسوند و از دیگری پروژه و برنامهپس چپ یکی 

شروعيت ها مقبوليت و مکردند و این نيز به آنعملياتی میارائه و « سوسياليسم»پيشوندِ 

و  ی متوسطدست، بخشی از  بقهی عظيم کارگر و تریهمتایی داده بود تا تودهبی

ا ها ه ری جنبش ضداستعماری و پایگاه اجتماعی آنه نيروی مثرکه« ملی»بورژوازی 
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ای تردهبا استقبال گرم و گسهای این جریانا  پشت سر خود بسيج کنند. پروژه و برنامه

ن ی اجتماعی و اقتصادی ایمواجه شد و ظاهراً تابشی بود بر دورنمای پيشرفت و توسعه

 جوامع. 

 بيرون آمد که اقتصاد سياسی از دل گفتمانی« پيرامون»در « ی اقتصادیتوسعه»

مالی عظيم آن را ایجاد کرده بود. از درون این نظام دو نراد  جرانیِ پساجنگ جرانی دوم

شکيل المللی پول تالمللی پول و بانک جرانی ه متولد شدند. اندوق بينه اندوق بين

ها فرات ها بودند وام دهد تا آنشد تا به کشورهایی که دچار کسری تراز پرداخت

های رکودی شدید معيار خودکار  لا پرهيز شود. انجام تعدیلا  را بيابند و از بروز پيامد

های تر باشد. سياستهای مالی بلندمد م قرار بود مثملی برای کمکبانک جرانی ه

رآیند رفت. بهای بانک جرانی پيش میی وامو ارائه« کمک»ی اقتصادی در پرتو توسعه

تا  1331جرانی در خاورميانه بود. این بانک مابين  های بانکاین موج، گستر ِ فعاليت

ارد دلار( بابت پروژهای متعدد اقتصادی وام داد. ميلي 126مبالغ هنگفتی به ایران ) 1311

 1332های بانک جرانی به مصر جرت ساخت سد اسوان در سال چنين مجموعه وامهم

های این بانک بود که زنجيرهای از حوادث را در مصر ایجاد ی دیگری از فعاليتنمونه

متعاقباً  در همان سال و زآمد آن، وقو  جنگ سوئ. پی(Toussaint, 6113) کرد

ی کردن و انگيزه برای توسعهای که موجی از ملیشدن کانال سوئز بود؛ واقعهملی

 اقتصادی را در منمقه برانگيخت.

اقتصاد جرانی با استقبال « پيرامونِ»، در «توسعه»در چنين اوضا  و احوالی انجيل 

ياسی از رهبران سی توان به وضو  مشاهده کرد که نسلای روبرو شد. این را میسابقهبی

نررو در ه همچون مارشال تيتو در یوگسلاوی، احمد سوکارنو در اندونزی، جواهر لعل

هند، احمد سيکو توری در گينه، پاتریس لومومبا در کنگو، قوام نکرومه در غنا و جمال 

دهی فرآیند االاحا  اقتصادی را سامان« ی توسعهبرنامه»عبدالناار در مصر ه در پرتو 

زی ریی اقتصادی تثت نظار  دولت، برنامهها شامل توسعه. اغلب این سياستکردند
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شدند. برای پرداخت جایگزینی واردا  میشدن از  ریت انعتیمتمرکز اقتصادی و 

کرد تا کنترل کامل خود را بر منابع االی و با ها، هر دولتی تلا  میی این پروژههمه

ها ها بود، اعمال کند. در مواقعی آنارجیارز  کشور ، که قبلاً اغلب در دست خ

، 1332کردن کانال سوئز توسط عبدالناار در سال قادر به انجام آن شدند )همچون ملی

اوميانه ی وی را در خهای امپریاليستی، اعتبار و اتوریتهساختن قدر که این امر با مغلوگ

گونه که تلا  برای مانشدند )هبه اوج رساند( و در مواردی نيز با شکست مواجه می

 ی کودتایی عليه مصدق با شکست سختی  1331-1339کردن انعت نفت ایران در ملی

مشرور است که دولت سازوکار « کردن اقتصادملی»مواجه شد(. در کل، این سياست به 

 داد.آن را تثت کنترل خود قرار می

ی جایگزینی واردا  )بر پایهشدن برمبنای انعتی، 1321و  1331در  ول دهه های 

عنوان بهشد، مثور(، که عمدتًا با دخالت مستقيم دولت هدایت میسياست واردا 

ی انتخابی در جران عرگ آغاز گردید. منمت این استراتژی این بود که استراتژی توسعه

با مشارکت در توليدِ مثصولا  کالایی برای بازارهای داخلی با توسل به برخی 

داشتن آن از سازوکار و اجبارهای اقتصاد ای تجاری برای مصون نگههحمایت

ين وسو دهند. دورنمای چنشدن سمتسوی انعتیهداری جرانی، اقتصاد سنتی را بسرمایه

ت، شدن پا گرفت و درآمد داخلی افزایش یافميزانی که انعتیاستراتژی این بود که به

وان و زیربنایی به مقياسی خواهند رسيد بازارهای جدید رشد خواهند یافت و انایع ج

 که در سمح جرانی قادر به رقابت خواهند بود. 

ها در خاورميانه و بسياری از کشورهای پيرامونی دیگر، سياست رغم این تلا به

ی ای روبرو شد، که اساسًا به سبب درجههای گستردهجایگزینی واردا  با شکست

 ی دولت در این انایع، که به زیانیافتهاختصاِ حمایت از انایع جوان، و نسبت سرم

های توليد مانده و هزینههای عا لبخش کشاورزی بود، روی داد. در نتيجه، ظرفيت

لا بر واردا  های باتعرفه کردندليل اینکه این انایع از  ریت وضعافزایش یافتند، اما به
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ای انثصار برخوردار بودند، انگيزهشدند و در بازارهای داخلی از قيمت مثافظت میارزان

ام دو ها نداشتند. در نرایت، این استراتژی بيش از تقریباً دو دههبرای کاهش هزینه

، تونس بعد 1311ها رها شد )مثلا مصر بعد از  ور رسمی از سوی این دولتنياورد و به

ینی وارداتی ها از استراتژی جایگز(. اکثریت این دولت1316و سودان پس از  1323از 

تاری های تعدیل ساخهای نوليبرالی، برنامهسویی با سياستنشينی کردند و در همعقب

در  «سوسياليسم»ی چنين، االاحا  متعددی که در لفافهرا جایگزین آن کردند. این

 گرای سکولار و چپ قرار گرفته بود، با شکست مواجه شد. های ملیدستور دولت

هایی در ساختار ی تاریخی در جریان بود رفرمدر این برهه از لثاظ اقتصادی آنچه

ری دااقتصادی بود که تثت نظار  مستقيم دولت و در چارچوگ سازوکارهای سرمایه

ای بود تا بخش های گستردهها، تلا رفت. ماهيت این سياستدولتی به پيش می

و یا به حاشيه  های مختلف اقتصادی را حذفهای خارجی در حوزهخصوای و سرمایه

شدن لیم»های اقتصادی را به انثصار گرفت و فرآیند ریزیبرانند. دولت ُسکان برنامه

پذیر بود، در دستورکار قرار داد. شکی نيست که شان امکان، تا جایی که برای«اقتصاد

ها همراه بود با ارتقای شرایط زندگیِ بخش وسيعی از کارگران و اقشار این سياست

معه. استانداردهای زندگی، برداشت، آموز ، خدما  اجتماعی روند رشد و پایين جا

مد  اميد به شرایط برتر را ميان مردم این جوامع کرد. این نيز در کوتاهبربود را  ی می

های ناگزیری که این جوامع با آن روبرو شد، توهم ارتقا داد. منترا، با بثران

 داری فرو ریخت.ارهای سرمایهی سازوک، آن هم در چنبره«سوسياليسم»

نرا ها، نه تدلایل اساسی این امر این بود که سازورکارهای حاکم بر این دگرگونی

داری ایجاد نکرد، بلکه منمت ی توليد سرمایهتغييری در مناسبا   بقاتی و شيوه

کرد. فرم رهبرانِ سکولار و رانی میبر امور اقتصادی حکم« داری دولتیسرمایه»

ا در خاورميانه از سوسياليسم، بيش از هر چيز انثصارگرِی اقتصاد در چنگال گرچپ

ی اقتصادی در جران عرگ در چارچوگ سازوکار اقتصاد که توسعهدولت بود. مادامی
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دادن به منمت سرمایه و ی اجرا در آمد، به تبع آن نيز، راهی جز تنجرانی به مرحله

نداشتند. اگرچه امپریاليسم در شکل کلاسيک آن  داری در پيشساختار سرمایه انقياد در

بر این کشورها حاکم نبود، منترا سازوکار امپریاليسم در شکل نوین خود، از  ریت 

به شکل  را بودن کشورهای پيرامونیگری و تابعهای اقتصادی، سلمهمکانيزم

ی با صادی اقتترتيب فرآیند توسعهکرد. بدیندهی میساختارمندی نرادینه و سامان

 ی گفتمان سوسياليستی و سکولاریسم در منمقه فرو ریخت.شکست مواجه شد و هَيمنه

آن بدیل اجتماعی و اقتصادی که توانسته بود برای حدود دو دهه نور اميدی برای 

سلام اعتباری اهای عينی و اجتماعیِ انزوا و بیستم در منمقه باشد و زمينههای تثتتوده

فراهم آورد، اینک اعتبار خود را از دست داده و بسترهای مناسبی وبيش سياسی را کم

را برای گستر ِ نفوذ جریانا  اسلامی فراهم آورد. دستاوردهای اجتماعی و سياسی 

شد و منمت بازار آزاد و از دیگری از کارگران و فرودستان گرفته میپس یکی

د. ی و سياسی سيمره پيدا کرهای اجتماعی، اقتصادی ساحتشدن سرمایه بر کليهجرانی

زاد دفن گام زیر آوارِ نوليبراليسم و بازار آبههژمونیِ گفتمان سوسياليستی و سکولار گام

های ارتجاعی و های ناشی از نظم نوین، ایدئولوژیشد و از درونِ این همه آوار و تباهی

در بخش ادامه )آمدهای این تثولا  را در مذهبی پيوسته قد کشيدند و قو  گرفتند. پی

 ( پی خواهيم گرفت.هفت
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کمربند »امپریالیس  و اسلام سیاسی در پسِ سنگر « جهاد مقدسِ» .2

 0«ایقرنطینه

ساختن جران در مقابل بلشویسم از همان دوران پسا جنگ جرانی اول در گرچه ایمن

همين سياست با اجرای « جنگ سرد»دستور دول امپریاليستی قرار گرفت، در دوران 

، مرزهای جنوبی و جنوگ شرقی اتثاد جماهير شوروی را نيز «ایکمربند قرنمينه»

رقی گرای متهای ملیهمراه بود با سرآمد جنبش« استعمارزدایی»داد. فرآیند پوشش می

الش های امپریاليستی را به چسویه منافع اقتصادی و سياسی قدر و کمونيستی که همه

ار کشورهای مستعمره را از زیر یوغ امپریاليسم غرگ کشيدند؛ نيروهایی که زنجيرومی

جنوگ »گرای و چپ در دست یافتند. نيروهای ملی« استقلال»وبيش به رها ساختند و کم

هایی که منشأ اثری در ، چه آنرایی که در رأم قدر  قرار داشتند و چه آن«جرانی

جدی  پيمانانش تردیدیمروند مبارزا  سياسی عليه امپریاليسم بودند، برای آمریکا و ه

 1331ی شدند؛  وری که آیزنراور، رئيس جمرور وقت آمریکا، در ژانویهمثسوگ می

برای « دترین تردیبزرگ»نام برد و آن را « المللیکمونيسم بين»عنوان از این جنبش به

(. در نتيجه، سياستِ مقابله با بلوک شرق Mansfield, 6119, 621خود تلقی کرد )

گرا و مختلف با حمایت از نيروهای واپس یبش کمونيستی، به انثاو کل جن

 گرا در ایران، افغانستان و کشورهایضدکمونيست، یعنی پشتيبانی از جریانا  اسلام

ا جوار بهایی بود تا از این  ریت کشورهای همها تلا شد. اینپيش برده میعربی به

ون ها مصاز حضور و قدر  کمونيست، بنيادگراشوروی را با تقویت نيروهای مرتجع 

 نگه دارند.

                                                      

کمربند »اشههترار دارد. عبار  « کمربند سههبز»در ادبيا  مرسههوم و سههياسههت متعارف جرانی، به 1 

 ام.ها( وام گرفتهرا از هابسبام )عصر نرایت« ایقرنمينه
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 شدند« غول»هایی که «کوتوله: »یایران بنیادگرایان .221

دادهای مرم و تاریخیِ قرن بيستم شک یکی از رخبدون 1931وقو  انقلاگ ایران در سال 

ری( تبود که  تثولا  سياسی و اجتماعی فراوانی، چه در داخل ایران و چه )تا حدود کم

به  گرایان شيعه در ایران، بر جای گذاشت. تسخير قدر  سياسی از سوی اسلامدر منمقه

کردن ساختار اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی، به نوعی اشتياق و منظور اسلاميزه

نفسِ جریان اسلام سياسی در منمقه را در نيل به کسب قدر  سياسی و اعمال اعتماد به

گرایان در ایران را رقم گيری اسلامکه قدر  ملیعواور ساخت. شریعت اسلام، شعله

های زدند، مثصول تثولاتی بودند که روند انقلاگ ایران و اوضا  جرانی در سال

 بردند.سر میپيشاانقلاگ در آن به

ی انقلاگ مشرو ه داری در فاالهی سرمایهفرآیند رشد و توسعه ،کهنخست این

ای االاحا  سياسی، اقتصادی و ی مجموعه(، به واسمه1931( تا انقلاگ برمن )16:3)

 ی ایرانهای ژرفی در مناسبا  و نيروهای اجتماعی جامعهاجتماعی، موجبا  دگرگونی

شمسی تداوم  1911ی تا دهه« یناموزون»ها به شکل را فراهم ساخت. این دگردیسی

ه  ی اقتصادیی ایران نه تنرا قالب مناسبی برای آهنگ توسعهیافت. ساختمان جامعه

رفت های پيشتنرا پاسخگوی ضرور رشد نيروهای مولده نبود، نه سياسی و روند رو به

ی تضادهای درونی سازوکار داری نبود، که خود نيز تشدیدکنندهسازوکارهای سرمایه

اقتصادی ه سياسی، و تخااما   بقاتی ه اجتماعی بود. بر متن چنين اوضاعی و بنا به 

داری جرانی، تغييراتی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مقتضيا  و نياز سرمایه

موند ولی فرانسوی ی ایران به یک ضرور  تبدیل شده بود. بنابه گزار  روزنامهجامعه

تجدید ساختمان رژیم ایران بر مبنای ليبراليسم، االاحا   ایالا  متثد آمریکا خواستار»

تواند یگونه ایران مامان عليه فساد است. ایندستگاه دولت و پيکار بی یارزی، تصفيه

(. 3:1، 1933ِ)گرانتوسکی و دیگران، « دریغ آمریکا برخوردار باشدهای بیاز کمک

های ایجادشده از حيث سياسی و ی فشارهای واشينگتن و ضرور بنابراین، در نتيجه
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های نهدر زمي« انقلاگ سفيد»ای از بالا تثت عنوان انقلاگ اقتصادی، االاحا  گسترده

جمرور وقت اقتصادی و اجتماعی توسط شاه و با فشارهای جانسون، معاون رئيس

ی مدرنيزاسيون را بر تن ی ایران به شکلی ناموزون جامهدهی شد. جامعهآمریکا، سامان

داری های سرمایهکرد. روندی که بيشتر به بازاری برای جذگ و مصرف کالاهای قدر 

های این جامعه از چنان ظرفيت و پتانسيلی برخوردار نبودند تبدیل شد، اما زیرساخت

 ها را تأمينمد ِ اقتصادی و سياسیِ این دگرگونیهای  ولانیکه نيازهای و ضرور 

 کنند.

و  شدنفرآیند شرری»ری در شکل کلان خود موجب شد ِ دای سرمایهروند توسعه

های آموزشی و ارتبا ی، و پيدایش یک دولت بوروکراتيک شدن، گستر  نظامانعتی

متمرکز، همه به باليدن  بقا  اجتماعی نوین، به ویژه روشنفکران و پرولتاریای انعتی 

 بورژوازیخردهخصوِ هبود. همچنين، این روند موجب زوال نسبی  بقا  سنتی، ب

ا ، شد. علاوه بر آن، همين تغييرا  اجتماعی ه اقتصادی از بازاری و متثدان روحانی

از سوی دیگر  سو پيوندهای موروثیِ حاميان سنتی و مریدان آن را سست کرد ویک

ویژه در ميان روشنفکران و های نوین جمعيت ه بهآگاهی  بقاتی را در ميان بخش

ت ی افقیِ  بقاتیْ جانشين علائو  بخشيد. به  ور خلااه، علقهپرولتاریای شرری ه ق

(. برآیند 131، ِ:191)آبراهاميان، « ای و مثلی شد.ای، فرقهای، قبيلهعمودیِ  ایفه

 هایهای مختلف سياسی، با افت و آرمانگيری جنبشاین تثولا  اجتماعی، شکل

ه جریان گرایی، سسوسياليسم و اسلامی ایران بود. ليبراليسم، ی جامعهپرنه درمتفاو ، 

االی در روند تثولا  و مبارزا  اجتماعی ایران بودند که هر کدام به سرم خود و با 

آفرینی و برای کسب قدر  سياسی تلا  گونی در این فرآیند نقشگریِ ناهمدخالت

 کردند.می

يزهای ضا  و ستآمده، دم به دم بر تناقهای پدیدو دگرگونی« نيزاسيونرمد»فرآیند 

های عظيمی در درون رفته غليانافزود و رفتهاجتماعی و  بقاتی در ژرفای جامعه می
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های عينی اعتراضا  اجتماعی را وخروشی که زمينهجامعه در حال تکوین بودند؛ جو 

د؛ ناپذیر تبدیل شده بوهمراه آورد. بر بستر چنين اوضاعی، انقلاگ به امری اجتناگبه

که اینهم ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سياسی  را از بنيان تغيير دهد و هم انقلابی که

ی ی ایران در همهراه را برای پيشرفت نيروهای مولده آزاد سازد. در عين حال، جامعه

 ی امپریاليسم بود. اعتصابا ی آزادی و رهایی از یوغ استبداد شاه و سلمهسمو  تشنه

نقلاگ چنان وسيع بود که رژیم شاه قادر به کنترل و ی امواج اکارگری و گستره

ها تا سرکوگ آن نبود. در چنين اوضا  و احوالی جریانا  مختلف سياسی ه از ليبرال

نيروهای چپ و کمونيست و جریانا  اسلامی ه در کشاکشی تنگاتنگ بر سر کسب 

اجتماعی  یقدر  سياسی به جدال پرداختند. اگرچه گرایش چپ و سوسياليستی از نيرو

ت و را شکس پرلویبرخوردار بودند، اگرچه اعتصابا  کارگری کمر رژیم  ینيرومند

انقلاگ را به امری قمعی و گریزناپذیر تبدیل کرد، اما نيروهای چپ و کارگری در 

فقدان انسجام تشکيلاتی و افت سياسی روشن، از تسخير قدر  سياسی بازماندند. در این 

و  ينهپيشبازیگران االی در روند انقلاگ دیگر یان اسلامی از ميان، با وجود اینکه جر

 ند.شستن ، در نرایت انقلاگ ایران را مصادره کردند و بر مسند قدر تری داشتتأثير کم

با عمف توجه به این واقعيت که ستون فقران پایگاه اجتماعی روحانيون شيعه، 

يز ن این جریانبود، پاگرفتن خصوِ بازاریان و روحانيت( هسنتی )ببوروژازی خرده

هایی که شرایط نوین پدید آورده بود. در واقع خاستگاه واکنشی بود به دگردیسی

نتی س بورژوازیخرده گرایان، همانند دیگر جوامع، برخاسته از فرآیند زوال بقاتی اسلام

ناپذیری گها را با خمرا  اجتنا، منافع آنداریی سرمایهتوسعهو روحانيونی بود که سير 

، الله خمينیگرایان، رو رهبر اسلاماز  قشر ميانیمواجه ساخته بود. حمایت کامل این 

از این جرت بود که وی سخنگوی منافع  بقاتی، سياسی و اجتماعی آنان بود. دورنمای 

ی توانست پاسخ درخوری به نيازهاجریان اسلامی از حيث سياسی و اقتصادی، نه تنرا نمی

های خروشيده در خيابان دهد، بلکه خود نقش ی اکثریت تودهدهعميت و گستر
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این انقلاگ  یبرندهضدانقلاگ را به عرده گرفت. اگر به روند و بافت االی نيروهای پيش

توجه کنيم، آنچه مثرز است غيراسلامی بودن انقلاگ در فراگيرترین معنای اجتماعی و 

ن دچار شد، حکومتی که در نرایت بر  بقاتی آن است. سرنوشتی که این انقلاگ به آ

ی منمقی و خواست اجتماعی این انقلاگ نبود، بلکه مستند قدر  نشست، نه تنرا نتيجه

 ی این واقعه را بر تارک تاریخ نشاند. ی تضادآميز و واژگونهچرره

دخالت  ،گرایان در ایرانگيری اسلامدخيل در قدر مرمِ ی ، مؤلفهاز سوی دیگر

ژیم اسلامی ایران با ر جمروریمپریاليستی در سرنوشت انقلاگ و جایگزینی های اقدر 

های اند، جنبهبندی خارج شدههای اخير از شمول اسناد  بقهشاه بود. اسنادی که در سال

گزارشا   اند.پنرانی از ارتباط مستقيم )مرتبمين( خمينی با کاخ سفيد را افشا کرده

)پس از انجام االاحا   1321ی از دهه ویاند که تگر این حقيقبيان« سيا»سازمان 

با  1313تا بازگشتش به ایران در سال «( انقلاگ سفيد»ی یاد شده در پسایند گسترده

  رؤسای جمروری آمریکا در تمام بوده است.

شمسی، همواره با سکو   1911ی عليه شاه در دهه خمينی های شدیدالثنخمابه

االی شاه، همراه بود. بر اسام آنچه در گزار  سفار   سان حامیعليه آمریکا، به

آمده  ه (ISMI, 6113) «اسلام در ایران»ه گزارشی تثت عنوان آمریکا در ترران 

ها، به دولت جان اف کندی، دور از چشم رسانهدر خفاء و به 1916است، خمينی در آبان 

 ا  به رژیم شاه سوء تعبيررئيس جمرور وقت آمریکا، پيام داده است تا حملا  لفظی

ده بور آمزبيند. در گزار  مسو مینشود، چراکه او خود را با منافع آمریکا در ایران هم

ا منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد. بر عکس، او اعتقاد داشت که او ب» است که 

نفوذ بریتانيا  حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً

روز قبل از  11به کارتر، حدود  اودر این گزار  آمده است که پيام «. ضرور  دارد

ای ک روحانی به نام حاج ميرزا خليل کَمَرهسفر برژنف، رهبر شوروی به ایران، توسط ی

 رسد.به سفار  آمریکا در ترران می
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« یی جاسوسلانه»و تسخير « شيمان بزرگ»ی عليه همچنين، برخلاف نمتِ خصمانه

 16جمروری اسلامی ایران، خمينی قبل از بازگشت به ایران در  کار آمدنروی بعد از 

قاما  آمریکا بوده است. در روزهای بثرانی و ، در ارتبا ی تنگاتنگ با م1931برمن 

های غربی به این حقيقت دست یافته بودند که رفتنِ شاه امری ملترب انقلاگ، قدر 

ناپذیر است. نظر به این واقعيت که نيروهای چپ و کمونيست از نفوذ اجتناگ

چيز  هرهای امپریاليستی از برای قدر « کمونيسم»مندی برخودار بودند و خمر قدر 

های غربی به تکاپو افتادند تا از چنين رخدادی تر بود، قدر کنندهدیگری تعيين

رو تنرا نيرویی که از قابليت و ظرفيت ضدکمونيستی کافی پيشگيری کنند. ازاین

های امپریاليستی به این نتيجه رسيدند که برای برخودار بود، جریان اسلامی بود. قدر 

ها و ممانعت از افتادن ایران در دامن شوروی، بدیل مونيستگيری کجلوگيری از قدر 

های االی امپریاليستی )آمریکا، سرعت و از بيرون بازسازی کردند. قدر خود را به

ه با به این اجما  رسيدند ک« گوادلوپ»انگلستان، فرانسه و آلمان غربی( در کنفرانس 

ران را بر سرنوشت انقلاگ ایران تثميل ی ای، بدیل آیندهگرایاناسلامجانبه از دفا  همه

ای عظيم از کنند. در قدم اول، خمينی را از عراق به پاریس منتقل کردند و شبکه

 های پرمخا ب را در اختيار  قرار دادند. رسانه

 یسان، برای آمریکا و متثدینش پایان عمر شاه مسجل بود و برای آیندهبدین

ای هها، زمينهسنگينیکردند. از درون این سبکاندیشی ساختار سياسی ایران چاره

چينی کردند و سرانجام به آن گرایان و سرکوگ انقلاگ را زمينهگيری اسلامقدر 

تری دولت آمریکا، به شکل جدی بای عمل پوشاندند. تمام تنگاتنگ و مستقيم جامه

 یبرنامهگرفته، های اور رفت. در هماهنگیپيش می« یزدی ه زیمرمن»از کانال 

خروج شاه از ایران قمعی شد و آمریکا در روزهای پرالتراگ و بثرانی از دو کانال با 

در ارتباط مستقيم بود؛ در ترران از  ریت مثمد برشتی و مردی بازرگان و گرایان اسلام

در فرانسه از  ریت ابراهيم یزدی، که با وزار  امور خارجه آمریکا در تمام بود 
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(.  بت اسناد منتشر شده، زمانی که خمينی در نوفل لوشاتوی پاریس 6113سی، بی)بی

( به دولت کارتر پيام شخصیِ 1931)هفتم برمن  1313ژانویه  61اقامت داشت در روز 

د. کنسوی آمریکا دراز میفرستد که در آن دست دوستی و همکاری بهای میمثرمانه

از  ریت  1996چون سال یکا همدر این اثنا خمينی بيم این را داشت که دولت آمر

ه رو در پيامش بارتش اقدام به کودتای نظامی کند و شاه را به قدر  بازگرداند. از این

یر شاه،[ وزبه ارتش توايه کنيد از بختيار، ]نخست» کند:کارتر چنين پيشنراد می

از  یوقتی من دولت موقت را اعلام کنم خواهيد دید که رفع بسيار...» ، «ا اعت نکند

« ها هيچ دشمنی خاای نداریمابراما  خواهد شد و خواهيد دید که ما با آمریکایی

(DW, 6113.) 

د. از بُرسر میدر این بثبوحه، آمریکا در باگ بدیل و آرایش ارتش در نگرانی به

و  اگر یکپارچگی»اعلام کرده بود که گرایان اسلامرو دولت کارتر در پيامی به این

فظ شود، امکان آن وجود خواهد داشت که رهبری ارتش هرگونه فرم انسجام ارتش ح

نين، چ. هم(DW, 6113) «شود را مورد حمایت خود قرار دهدسياسی که انتخاگ می

ی منافع اقتصادی خود در ایران، سرنوشت نگرانی آمریکا بيش از هر چيز حول آینده

روابط حکومت جدید با  فرو  نفت، روابط سياسی و نظامی ميان ایران و غرگ و نيز

چرخيد. خمينی در پيامی دیگر که از  ریت نئونارد فریمن، اتثاد جماهير شوری می

یک کارمند سفار  آمریکا، در همان ماه ارسال شد، ا مينان داد که فرو  نفت به 

ادامه خواهد داشت و « هاهای خارجی از جمله آمریکاییهمکاری با کمپانی»غرگ و 

تواند حفظ شود. وی اعلام کرد رابمه ایران و آمریکا می« ترام متقابلبا دوستی و اح»

ه آمریکا خواهيم بهيچ نگرانی در باگ نفت نباید باشد. این حقيقت ندارد که ما نمی»که 

 (.Guardian, 6112« )نفت بفروشم
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 های غلاظ و شدادِ پردازیعبار جمروری اسلامی ایران با اعتصام به  رهبرانبا آنکه 

های غربی، از همان آغازِ سرکار آمدنشان تا به و ضدیت با ارز « دامپریاليستیض»

ا مقابله ب»اند و همواره بر  بل امروز با همين شناسه در رأم قدر  سياسی باقی مانده

، اگرچه اندکوبيده« شيمان بزرگ»و رد هرگونه ساز  با « استکبارستيزی»، «نفوذ

 سر برده است، اماسال گذشته با ایران در تخاام بهی آمریکا  ی چرل ایالا  متثده

روحانيون  گرایان و امپریاليسم است.اسلام« اتثاد مقدم»حکومت فعلی ایران ماحصل 

های تاریخیِ مختلفی رابمه و مناسبا  متناقضی را در ارتباط با ی ایران در برههشيعه

 ااملا  دو قمبِ متخاامبه اند. اینای در پيش گرفتههای جرانی و منمقهبندیبلوک

اند و در شان همواره تفاهم و شراکت نيز داشتهی تناز در بالاترین درجه

های اند؛ اینرا ضرور شان را حيا  بخشيدهمنافع تضادشان نيز تعاملا  آميزترینالح

برای دو رف قضيه هستند که در جرت  ناگزیردوسویه و حياتی در هيأ  تضادهای 

ی گرچه گاهاً یکه  حيا  برتر یکدیگراستمرار منافع راهبردیِ دو رف و درنرایت به

ها و نوسانا  سياسیِ این ناسازه .بخشندتداوم می ه از دو  رف متضرر نسبی بوده است

گاه یب گرایان نيز برخاسته از ماهيت و خاستگاه  بقاتی آنان است که گاه وبنياد

 کند.خودنمایی می

گرِی گرایان، ماحصل دخالتبنابراین تسخير قدر  سياسی از سوی اسلام

 ی پراکندگی نيروهای چپ وهای امپریاليستی، و نتيجهوچرا و مستقيم قدر چونبی

سو بود که در رهبری این انقلاگ قرار داشتند. جمروری اسلامی ایران از یک کارگری

ی ایجاد های امپریاليستشوروی بود که قدر  عليه« ایکمربند قرنمينه»ای دیگر از حلقه

کردند و از سوی دیگر، مدلی از حکومت اسلامی بود که اگرچه از شکم امپریاليسم 

، بخشی از نيروهای چپ را متوهم و «ضدامپریاليستی»های زایده شد، اما با رتوریک

 وریده درهای انسان شای که هم آمال و آرزوی ميليونسر خود بسيج کرد. واقعهپشت
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خيابان و کارخانه برای آزادی و برابری را به یأم و سرخوردگی تبدیل کرد و هم 

 نفس شد. اینکه برای بخشی از جریانا  اسلامی، منبع اميد و اعتمادبه

لاگ ی فرآیند انقهایی در حاشيه«کوتوله»سان گرایان، بهملخص کلام اینکه اسلام

خلت کردند، نه به « کُسوف»آسا دند و غول، سرانجام بر تخت حاکميت تکيه ز31

وشن و انداز رای داشته باشند، نه به این دليل که چشمی اینکه قامت برافراشتهواسمه

برتری  بخشی به فردایکه اميد تسلیکنندگان قرار داده، یا ایندرخوری پيش پای  غيان

امت های امپریاليستی، قدر ی دستانِ قواسمه را نوید داده باشند، بلکه تنرا و تنرا به

ان سوار گی شوریدهتنومندِ انقلاگ را پله به پله پيمودند تا در نرایت بر شانه و گُرده

شدند و از پشتْ  ناگ دار را به گردن انقلاگ آویختند و آن را از نفس انداختند. به 

 اند.را به شکست کش 31سان، اتثاد مقدم امپریاليسم و اسلام سياسی، انقلاگ این

 

 «پسران جنگ سرد»جهادگرایان:  .226

« غرگ»و « اتثاد شوروی»سو ميان دو بلوک ی و عمتِ تخااما  همهاگرچه گستره

)به سرکردگی آمریکا(، از دوران پساجنگ جرانی دوم تا فروپاشی دیوار برلين، به 

اشترار دارد، اما بخش اعظم جرانْ داغ سوزناک و خونينِ مداخلا  و « جنگ سرد»

ی کنند. بخشِ عمدهچنان بر پشانی خود حمل میا  این دو قمب را هممنازع

ی اند و پردهراه انداختههای جرادگرا که در خاورميانه جویباری از خون به«هيولا»

ی غرگ اند، همان پسران جنگ سرد هستند که در سایهساتری بر افت این جوامع کشيده

عنوان ند و بهقد برافراشت «بلوک غرگ»نظامی  دریغ مالی وبی پا گرفتند و با پشتيبانی

در دستان آمریکا و متثدینش، اتثاد شوروی سابت و نيروهای مترقی « کارآمد»ابزاری 

 و چپ را به چالش کشيدند.

ی جستهی برآمریکا در افغانستان عليه اتثاد جماهير شوروی، نمونه« جنگ نيابتیِ»

آوردگاهی است که امپریاليسم آمریکا سازوبرگ جنگیِ جرادگرایان را برای مقابله با 
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شوروی تأمين نمود. برخلاف تفاسير متعارف و مسلط مبنی بر اینکه گویا لشکرکشی 

گریِ متعاقبِ آمریکا در افغانستان بوده ن، عامل دخالتافغانستا بهنظامیِ اتثاد شوروی 

 ور آگاهانه شوروی را به دخالت دهد که ایالا  متثد آمریکا بهاست، شواهد نشان می

نموده است. مقصود آنرا این بود تا از این  ریت شوروی نظامی در افغانستان تثریک می

بوسی انتقام شکست تاریخی و کا د، بلنرا به باتلاقِ جنگی فرسایشی و خونين سوق ده

 ,Steeleد )نکه نظاميان آمریکا در ویتنام تجربه کرده بودند را از شوروی بگير

های اخلاقی سران آمریکا، برای رغم ادعاهای پر ممراق و رتوریکعلی(. 6111

آميزتر و شورانگيزتر از آن نبود چيز اشتياقسردارانِ اردوگاه غرگ در جنگ سرد، هيچ

کو را در حالت مجازا  و حقار  نظاره کنند؛ دقيقاً همان احساسی که آمریکا که مس

زبيگينو  را  این استراتژی کسی نبود جز بُرد. در جنگ ویتنام از آن رنج می

ر مقابله با آمریکا د خارجی، استراتژیست آمریکایی لرستانی، معمار سياست برژینسکی

به  برژینسکی گونه کههمانر دولت ریگان. شوروی و مشاور امنيت ملی کارتر و مشاو

 «انتقامی خونين از شوروی»ها تلاشی بود برای گریاین دخالتکند وضو  اذعان می

(Brzezinski, 13:9) . 

ی نظامی اتثاد شوروی در افغانستان در سال ی مداخلهاگرچه آمریکا در هنگامه

ای برای منتظرهی غيرها حادثه وری وانمود کرد که از این رخداد شوکه شده، ام 1313

تر برژینسکی به جيمی کارتر، رئيس جمرور وقت (. قبلCIA, 6111ها نبود )آن

ای رؤی»(، هشدار داده بود که اگر مسکو در افغانستان موفت شود، 1311ه13:1آمریکا )

 ,Brzezinski« )در دسترسی به اقيانوم هند اور  خواهد پذیرفتروسيه ی دیرینه

ی يجهدهند که در نتبا درپيش گرفتن همين رویکرد، اسناد منتشرشده نشان می(. 1313

آن، یک دولت تبعدر افغانستان در جریان بود و به :131تغيير و تثولاتی که در سال 

ان تلا  بود، آمریکا و پاکست و پروشوروی قدر  سياسی را تسخير کرده« کمونيستی»

سب هنگام با کی به افغانستان سوق دهند. همنمودند اتثاد شوروی را بسوی لشکرکش
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دولت جدید افغانستان را به  :131آوریل  91ها، مسکو در تاریخ قدر  سياسی چپ

نبال داشت. گرا را به درسميت شناخت. این واقعه بلافااله واکنشِ متقابل ميليشيای اسلام

اریخ پاکستان، به ت در این بثبوحه، بنابه درخواست ژنرال ضيا الثت، رئيس جمرور وقت

در اولين « های مالی و تجريزا  غيرنظامیهمکاری»، جيمی کارتر در قالب :131مه  3

گرا )مجاهدین( را که عمدتاً در دلار، ميليشيای اسلام 233111اقدام خود با هزینه 

پاکستان مستقر بودند، مورد پشتيبانی قرار داد. بدین  ریت، مجاهدین افغانستان با 

ی افغانستان را با چالشی رسيدهقدر بهپاکستان و آمریکا، دولت تازه هایکمک

ثباتی سياسی در افغانستان تداوم داشت و دولت جدید ساز مواجه ساخت. بیسرنوشت

 ی تلخ وبارها از اتثاد شوروی تقاضای کمک نظامی کرد. با عمف توجه به تجربه

را به  افغانستان»که برای اینکه دردناک آمریکا در ویتنام، برژنسکی توايه کرد 

تبدیل کنيم، لازم است مقاومت در افغانستان ادامه یابد. در « ویتنامی برای اتثاد شوروی

ون افغان را تا پنجاه ميلي های خود به مجاهدیننتيجه، کارتر در یک اقدام مخفيانه کمک

رًا سازمان سيا مستم های لجيستيکی و مالیِپشتيبانی (.Coll, 6111افزایش داد )  دلار

سازماندهی و  در افغانستان 1«عمليا  سایکلون»ی مرسوم به وقفه در قالب پروژهو بی

و  ترینعظيم، دلارميليارد  3حدود  مبلغ هنگفتی بالغ بربا پيش برده شد. این پروژه به

ش برژینسکی از ش اذعان خودِکه به عمليا  سازمان ا لاعاتی سياه بود ترین گسترده

ز آغاز شده بود؛ عملياتی که ا شوروینيروهای نظامی از اشغال افغانستان توسط  قبلماه 

های جرادگرا و اسلامی زاده شدند. آنچه باید خا رنشان ساخت این درون آن سازمان

 یجرادگراهای اسلامی در اثنه گستر و   را  االیِ ظروربرژینسکی است که 

 بوده است. المللیبينسياست 

                                                      

1 . Operatie Cyclone 
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بار درخواست افغانستان را رد کرده بود، اتثاد شوروی بعد از اینکه برای چندمين

چنين در نيروهای نظامی خود را وارد افغانستان کرد و این 1313در نرایت در دسامبر 

کرد، در باتلاقی  ور که آمریکا آرزو میو فرسایشی، و در واقع همان جنگی  ولانی

ود ی خخارجه های متعددی در سياسترو رفت. کارتر که با چالشکشنده و خونين ف

منيت ا»مواجه شده بود، این موضو  را برجسته ساخت که تجاوز مسکو در افغانستان، 

متعاقباً، جيمی کارتر  ی یک جلسه  (.Carter, 13:1« )کندهمه ملل را تردید می

، پای یک فرمان مثرمانه را دسامبر 61اضمراریِ شورای امنيت ملی آمریکا به تاریخ 

هدف نرایی ما، خروج سربازان شوروی از افغانستان »امضا کرد که در آن آمده است 

است. حتی اگر این امر شدنی هم نباشد، ما باید حضور شوروی )در افغانستان( را تا حد 

در این رابمه خود برژنسکی اقداما  آمریکا و « ممکن برایشان پرهزینه بسازیم.

ان که ی شوروی به افغانستدومين اقدامِ بعد از حمله»کند: ان را چنين توايف میپاکست

منجر به رفتنِ من به پاکستان شد تا واکنشی مشترک با پاکستان ایجاد کنيم، این بود 

ها به اندازه کافی خونریزی کنند، تا زمانی که ممکن است؛ و ما که بگذاریم شوروی

ها ها، چينیها، بریتانياییها، مصریترک با سعودیها را در همکاری مشاین تلا 

هماهنگ ساختيم و ما مجدداً برای مجاهدین سلا  تثویل پاکستان دادیم 

(Brzezinski, 1331.) 

درنتيجه، ایالا  متثده تصميم گرفت تا از کانال دولت پاکستان، کمک آمریکا به 

تثت  1311ی مجاهدین افغانستان را عملی سازد، زیرا جنگجویان مجاهدین از اوایل دهه

گاه های ا لاعاتی پاکستان بوده و منا ت مرزی پاکستان به عنوان پناهنظار  سرویس

ه بود؛ جنگجویانی که بعدها توسط ریگان و ویلسون لقب ها قرار داده شددر اختيار آن

یکی از افسران ارشد سيا در اسلام آباد چنين گفت: دریافت کردند. « مبارزان آزادی»

العاده به خارج از کشور فرستاده فوق فرمانمن اولين رئيس پایگاه بودم که با این »

 ,Weiner« )داشتمشد:برو سربازان شوروی را بُِکش. تصور کنيد! من دوستش 
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تن تجريزا   12کم ، آمریکا دست13:1ممابت اسناد منتشرشده، تا ژانویه  (.6111

  ریت در اختيار مجاهدیننظامی را تثویل دستگاه ا لاعا  پاکستان قرار داد تا از این

مبانی همکاری و روابط آمریکا و پاکستان با قو  بيشتری استمرار  .افغان قرار داده شود

، به شکل 13:3ها پس از خروج نيروهای اتثاد شوروی از افغانستان در سال آنیافت. 

گرایان پرداختند. از این پس، خيل تری به همکاری بر سر حمایت از اسلامگسترده

گرا و ميليشای افرا ی این فرات را غنيمت شمردند و با عظيمی از نيروهای اسلام

ومت تان توانستند به شکل نيرومندتری حکدریغ آمریکا، پاکستان و عربسهای بیکمک

کم به زانو درآورند. پاکستان، با مشارکت ایالا  متثده، ده چپگرای افغانستان را کم

 خدمت گرفت، تا اینکه بعد ازهزار نيروی مجاهدین را برای حمله به دولت افغانستان به

 به دار آویخت.سقوط شوروی، مجاهدین به سرعت کابل را فتح کرد و نجيب الله را 

ظاهر شدند، تنرا با حمایت جدی «  البان»ترینِ این نيروها در قالب زمانی که افرا ی

 بودند. 1332پاکستان، قادر به تسخير قدر  و ایجاد امار  اسلامی افغانستان در سال 

همکاری با کشورهای اسلامی »در ادامه همين سياست، کارتر تصميمی را مبنی بر  

برای  را تصویب کرد. آنچه« یک عمليا  مخفيانه برای کمک به شورشياندر ارتباط با 

ی هدهنداین کارزا حياتی بود، همراه با نقش پاکستان به عنوان بازوی اجرایی و ارائه

ان ای، عربستگاه، موافقت عربستان سعودی بود. در این ائتلاف جرانی ه منمقهپناه

عليه  «جنگ مقدم»تامين نيروی انسانی از  های مالی، نظامی وسعودی بيشترین حمایت

ی سلمنتی سعود، با همکاری دیگر شوروی در افغانستان را به دو  کشيد. خانه

ميليارد  1ی اسلامی، سالانه به مبلغ کشورهای خليج و مؤسسا  خصوایِ خيرخواهانه

رف ن ای مرزی افغانستان و پاکستاها در منمقهدلار برای تأمين مالی مساجد و مدرسه

کرد. این مراکز مذهبی با تأمين نيروهای نظامی و آموز  آنرا، به موازا  حفظ 

های حياتیِ بقا و تداوم جراد عليه شوروی شدند. علاوه هایشان، پایهجنگجویان و خانواده

بر این، هزاران داو لب از عربستان سعودی و سایر کشورهای اسلامی به افغانستان اعزام 
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ای های سخاوتمندانهدن به این مقصود، خدما  سفر و دیگر یارانهشدند و برای رسي

 Hamidدریافت کردند ) 1،«های افغانعرگ»جرت پيوستن به مجاهدین به عنوان 

& Farall, 6113.) 

قه در منم« وهابيسم»پرواضح است که عربستان سعودی نقش مرمی در گستر  

سو در اشکال مختلف به این 1321ی ایفا کرده است. درآمدهای هنگفت نفت، از دهه

های گری در کشورهای منمقه شده است. دانشگاهارف نشر و گستر  افکار سلفی

اند که از های اخير مرکز پرور  و تعليم دانشجویانی بودهعربستان در  ول دهه

شدند. ی تثصيلی فراوانی بررمند میکشورهای مسلمان عازم عربستان و از مزایا و بورسيه

گری در سرتاسر دنيا، نيروی جدی را برای التثصيلانِ مکتب سلفیشدنِ فارغپخش

 ای شد تا سلفيه کهگستر  جرادگرایی فراهم نمود. شرو  جنگ افغانستان، زمينه

همواره مبتنی بر دعو  به جراد بوده است، بخشی از انرژی و امکانا  خود را ارف 

رایان گروی از افغانستان و بازگشت جرادجراد با شوروی در افغانستان نماید. خروج شو

این  جایسلفی به کشورهای خود، موجب شد تا این افکار به وسعت بيشتری در جای

 منا ت پخش گردد.

تلاقی برای مجموعه بازیگران دخيل در شده در افغانستان به یک نقمهتثولا  یاده

روند: به جنگ شوروی باین جنگ تبدیل شده بود تا همگی در ائتلافی سياسی ه نظامی 

های دولت پاکستان در منمقه، اهداف سياسی و ایدئولوژیک عربستان، بلندپروازی

ی جرادِ مسلمانان عليه مراجمين آتئيستِ اجنبی، منافع ایالا  متثده در جنگ سرد مسئله

پوشانی داشتند و در ميدان جنگِ افغانستان ای همعليه شوروی، همگی به شکل پيچيده

انبان شده بودند. رهاوردی که این تقا ع در افغانستان ایجاد کرده بود  روی هم

گرایان افرا ی یا همان ی عامل اجرایی، اسلاممثابهها بهسرویسی ا لاعا  بينواسمهبه

                                                      

1 Afghan Arabs 
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لادن، را  از کشورهای اسلامی منمقه برای پيوست ، از جمله اسامه بن«های افغانعرگ»

 ساخت.به مجاهدین افغانستان گسيل 

بخش ی شوروی در افغانستان، الرامالعادهبرد که شکستن قدر  فوقیاد نباید از 

« های افغانعرگ»ای که هزاران نفر از سپتامبر بود؛ افغانستان، همان مدرسه 11ی واقعه

باری پيمانانش در منمقه، در آن پرور  یافتند و با کولهآمریکا و هم ی حمایتدر سایه

های ياسی، نظامی و ایدئولوژیکی در سراسر جران پراکنده شدند. چررهاز تجربيا  س

از دیگری در دامن آمریکا تعليم  سرشنام القاعده و مجاهدین افغان و داعش، یکی پس

اعظم )رهبر معنوی مجاهدین افغان و یک از ی افغانستان شدند. شيخداده شدند و روانه

ا  های گسترده و  ولانی به آمریکا، تعليمربنيانگذاران سازمان حمام فلسمين(  ی سف

های های نظامی آمریکا از سر گذراند و پرور  یافت. پدیدهمتعدد جنگی را در پایگاه

نمایش گذاشتند، متوحش و بربرمنشانه که در چند سال اخير نيروهای داعش به

عوامل  اند که قبلاً نيروهای مجاهدین افغان نزد کارکنان سيا وهایی بودهآموز 

 (.Cooley, 6116, 11-19( یاد گرفته بودند )ISIهای ا لاعاتی پاکستان ) سرویس

را بر عرده داشتند، بر این امر واقف بودند  «عمليا  سایکلون»آنرایی که مسئوليت 

اند که در آینده سرتاسر پيکر جرانِ معاار را ای متوحش را کاشتههای پدیدهکه نمفه

اکنون کل خاورميانه و بسياری از نقاط جران انگيز که همنفر  ایخواهند تنيد؛ پدیده

« تپُر برک»زار را به جرنمی برای ساکنان آن تبدیل کرده است. از درون همين کشت

الظواهری، سازمان  ی سازمان سيا، به همراه ایمنپروردهبود که اسامه بن لادن، دست

 ,Gergesتاسر جران پخش گردیدند )القاعده را بنيان نرادند و با دستی باز در سر

هایی که در ميدان جنگ افغانستان کاشته شده بود، به موازا  (. همچنين تخم112 ,6112

اند ، تمامی مرزهای ملی را درنوردیدهشدن سرمایه، اکنون به شکل توموری بدخيمجرانی

های متعدد جرادگرا بعد از تسخير قدر  اند. گروهگستر تبدیل شدهای جرانبه پدیده و
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سياسی در افغانستان، نيروهای خود را به دیگر منا ت دنيا از جمله بوسنی، کشمير و 

 ,Kepel, 6112های مقدم اعزام کردند )راه انداختن جنگدیگر نقاط جران برای به

بودند  ی آن جنگجویان خارجیبخش همهمدل و الرام« های افغانعرگ»(. همچنين 11

که در چند سال اخير به جنگِ عراق و سوریه پيویستند، آنرایی که ابتدا در قالب القاعده 

 را اعلام کردند.« دولت اسلامی» 6111در عراق به فعاليت پرداختند و سپس در سال 

 

 سیشدن سرمایه و گسترش نفوذ اسلام سیاآمدهای جهانیپی .1

 داری آرایش نوینی، جرانِ سرمایه1311ی در دهه« برتون وودز»متعاقب سقوط سيستم 

ی عهتوس»های گاه ضرور ، که زمانی قبله«دولت رفاه»و  «اقتصاد ملی»خود گرفت. به

. ندیا همان نوليبراليسم داد« اجما  واشنگتن»، جای خود را به ندبود« اقتصادی

ی عملکرد سرمایه، زدایی بر دامنهی مقررا بر پایهسازوکارهای نظام نوليبرالی 

 نشينیسازی خدما  اجتماعی و سپررهای اقتصادی، و نيز انقباض و عقبخصوای

ار بدیری جامعه استو نيازهایهای مسئوليت اجتماعی و تأمين دولت از بسياری از ساحت

ی و ناسبا  اجتماعبود. این شکل از بازسازی ساختار جرانی، سياستی بود تا تمامیِ م

های اقتصادی به تابعی از ضروریا  اقتصاد جرانی و سپرر بازار آزاد درآید و فعاليت

 سازی سود و انباشت سرمایه، بدونداری، یعنی بيشينهنشان سرمایه ریت سرشتبدین

 ترین مثدودیتی بر تمامی وجوه حيا  بشری سيمره پيدا کند.کم

زوکار اقتصادی ه سياسی است که به دليل بازسازی ای سانظم نوین، مشتمل مجموعه

سوی تجدید ساختارِ دولت و جامعه، اقتصادسياسی و نرادهای هساختار سرمایه، جران را ب

و، سرا آفریدند، از یک« شدن سرمایهجرانی»داد. روندهایی که ملی و فراملی سوق می

گذار آسای سرمایهنرادهای غولی و جرانی تثت سلمه ایفرآیند توليد در مقيام فراقاره

يدی جرانی، های تولی االی داراییهای فرامليتی قرار گرفت و با کنترل پيکرهو شرکت

ی این ساختار نفوذ االی را در بازارهای تجاری و مالی جران کسب کرد. کارویژه
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دراد از  63شرکت فراملی، کنترل حدود  911، 1336کرد که در سال  وری عمل می

(. UNCTD, 1339های توليدی جران را در دست داشتند )ریليون دلار داراییت 61

های های بنگاهدراد تجار  جرانی به شبکه 1:نيز،  بت برآوردهای اخير حدود 

یا با  گذاری مستقيم خارجی وفرامليتی وابسته است، خواه به اور  مستقيم با سرمایه

ستقل ااملا  مکنندگان بهو عرضه« االیهای بنگاه»دار بين مناسبا  اندکی فااله

ترتيب، نرادهای فرامليتی، اقتصاد جرانی و ثرو  (. بدین (UNCTAD, 6119آنرا

« دن دولتشالمللیبين»اند. از دیگرسو، مسخر ساختهو بيش از پيش اجتماعی را بالفعل 

 ای از خدما که تا دیروز بخش عمده« دولت ملی»موجب شده نرادهای متعارفِ 

داشتند،  کنندهدهی اقتصاد نقش کليدی و تعيينکردند و در سامانمين میأاجتماعی را ت

های های برنامهشوند. دولت در چنين شرایمی به کانونوبيش به حاشيه رانده میکم

ضيا  شان به تابعی از مقتشود و اقتصاد داخلیتعدیل ساختاری در سمح جرانی تبدیل می

المللی آید. در چنين ساختاری، نرادهای مالی بينجرانی در می های اقتصادو اولویت

المللی پول و بانک جرانی از چنان قدر  ساختارمندی برخوردارند همچون اندوق بين

های نوليبرالی را بر کشورهای ها، سياستعنوان شرط تمدید بازپرداخت بدهیکه به

انی ر این فشار سرمگين اقتصادِ جرکنند و این کشورها نيز در برابدیکته « پيرامونی»

آید میشان نيز به زانو در های دولتی متعارف ملیتاگ تثمل ندارند و بالفعل سازمان

 (.1913سعيدی، )

، تقریبا اکثر کشورهای خاورميانه با بثران 13:1 یدهه و 1311 یدر اواخر دهه

سوی االاحا  ساختاری هها را بها، آنمالی و رکود اقتصادی مواجه شدند. این چالش

سان المللی سوق داد. سازوکارهای نوليبرالی، بهاقتصادی، تثت نظار  مؤسسا  مالیِ بين

  ای در مناسباهای بنيادین و گستردهنظم نوینِ اقتصاد سياسی جرانی، دگرگونی

های سکولار و چپ که تا دیروز در اقتصادی و اجتماعی خاورميانه ایجاد کرد. دولت

صادی ریزی متمرکز اقتی اقتصادی تثت نظار  دولت، برنامهتوسعه»های استپرتو سي

https://pecritique.com/2018/09/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87/
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کردند، در فرآیندی شتابان سياست اقتصادیِ گذاری می، سياست«و جایگزینی واردا 

کردند. در واقع، خود را با « جایگزینی واردا »را جانشين « مثوراادرا »

از تأمين خدما  عمومی و رفاه ای سو و در سمح گستردههای نوليبرالی همسياست

اولين تير خود را به قلب  1312. نوليبراليسم در دسامبر نشينی کردنداجتماعی عقب

ميليون دلار با اندوق  131شليک کرد، زمانی که مصر بر سر « سوسياليسم عربی»

 درميليا 16المللی پول وارد مذاکره شد، و در کنار ، مصر این اختيار را گرفت که بين

در عوض، مصر ناچار شد شرایط  های خارجی خود را به تعویت اندازد.از بدهی

ت بایست از سياست حمایهای خود به بانک جرانی را بپذیرد، یعنی میبازپرداخت بدهی

ميليون دلار از 169ترتيب، دولت مصر نشينی کند. بدینو تأمين خدما  اجتماعی عقب

های ميليون دلار از یارانه 21ثریت جامعه، و نيز حمایتِ کالاهای اساسی و مایثتاج اک

 مستقيم را حذف کرد.

فر از ها نهای تعدیل ساختاری این بود که ميليونآمد بلاواسمه و عظيم سياستپی

ماندن به مردمی که قبلاً به دولت وابسته بودند اکنون باید خودشان به تنرایی برای زنده

رفتند. برآیند این موج کاهش نوليبرالی می ی جرانی ومصاف بازار افسارگسيخته

ی وسيعی سو تودهبه این 1321های گير بخش عمومی بود؛ بخشی که سابقاً در دههچشم

دوره، بخش  ی کارگر و اقشار متوسط را درون خود سازمان داده بود. در آناز  بقه

ذگ خود کرده را جای از روشنفکران جوان و تثصيلی گستردهدولتی توانسته بود لایه

 نسبتاً درخوری در امور اجتماعی امکانا ها، امنيت شغلی و کند که از مزایای بالا، پادا 

ک شد رفته کوچهای نوليبرالی، دولت رفتهی اجرای سياستبرخوردار بودند. در نتيجه

دسته اخراج و یا به گيری یافت، کارگران دستهو اشتغال در این بخش کاهش چشم

شدند، یا اینکه بنا به اقتضای بازار آزاد بازآموز  داده ی دیگر منتقل میهاسپرر

شان پيوسته شغلی و رفاه اجتماعی افتاد که حقوق، امنيتها درحالی اتفاق میشدند. اینمی

د ی گذشته حدو، در سه دهههارفت. بنا بر گزار یافت و یا کلاً از بين میکاهش می
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اند که عموماً مشاغل و هایی شدهجذگ بخش« ران عرگج»ميليون کارگر در  1:1

. در (De Soto, 6111)دهند گاه و پراکنده را تشکيل میبهخدما  غير رسمی، گاه

هستی  کرد،های تعدیل اقتصادی در تاروپود جامعه رسوخ میواقع، به ميزانی که سياست

 شد.فيکون میاجتماعی و اقتصادی اکثریت این جامعه کُن

 1331و  13:1های و خدما  اجتماعی در دهه« منابع انسانی»گذاری در یهسرما

ای هسازیِ داراییی دولتی و افزایش خصوایکرد. با کاهش بودجهشد  افت میبه

های اساسی و های اجتماعی دولت را تضعيف کرد و دولت را با چالشدولتی، پایه

. یگر قادر به بسيج اجتماعی نبودسياسی روبرو ساخت. اشتغال و مزایای بخش عمومی د

تری از مردم در ساختار سياسی جدید، یعنی در های بيشکه بخشبا توجه به این

کنار گذاشته شده بودند، فقر و ناامنی « بازی»های تعدیل ساختاری، از چارچوگ سياست

کرد و زندگی را برای بخش اعظم جامعه اجتماعی، فساد اداری و سياسی بيداد می

گرفت. موجی از نرایت دشوار ساخته بود، آهنگ اعتراضا  اجتماعی بالا میبی

 شيد. بخهای اجتماعی شکل گرفتند و دولت نيز سياست سرکوگ را شد  میشور 

نی المللی پول و بانک جراهای اندوق بينواکنشِ قابل درکی که متعاقب سياست

 وقو  شد تصور کرد بهبرای اعمال شرایط اعمای وام و عواقب ویرانگر آن جامعه، می

معترض جان باختند و  111تا  1:پيوست: دو روز شور  خونين در مصر که در آن 

های عظيمی، مشرور به ابه، شور دوازده هزار نفر دستگير شدند. به  ور مش

(، 13:1(، تونس )13:9، در کشورهای دیگری همچون مراکش )«IMFهای شور »

( به وقو  پيوست 13:3ه  1332( و اردن )::13(، الجزایر )13:1لبنان )

(Chandoul, 6111.) 

های حاکم، تبعيض و ناکارآمدی و افول مشروعيت اجتماعی ه سياسیِ دولت

افزون فقر و فلاکت اجتماعی، گستر  شکاف  بقاتی و زایش روزعدالتی، افبی
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های گرایی در  بقا  حاکم و نخبگان، و بسياری مؤلفهاجتماعی، رواج فساد و مصرف

دیگر موجبا  یک خلاء سياسی ه ایدئولوژیکی را در منمقه فراهم آورده بود. نظر به 

ل سقوط در سراشيبی تندی در حا گرایی و سکولارکه اعتبار و مقبوليت گفتمان ملیاین

های ياستسشد  تضعيف شده بود، در شرایمی که گفتمان سوسياليستی نيز بهبود و 

ری نيروهای گکرده بود، بستر مناسبی برای دخالت وزبری جامعه را زیرنوليبرالی شيرازه

 ای قدر  بود، فرات رسياسی فراهم شده بود. جریان اسلام سياسی که عميقاً تشنه

ی کهها، شبرو این تلا آفرینی بالا زد. پیهایش را برای نقشغنيمت شمرد و آستين

گرا و سلفی، در همکاری های خيریه از سوی جریانا  متلّون اسلامای از کمکگسترده

خدما  متعدد اجتماعی و اقتصادی ميان  یبا عربستان سعودی، به جریان افتاد و به ارائه

شدگان از دولت پرداختند. این در حالی بود که اوضا  جدید بسترسازِ مثرومان و رانده

گری نيروهای چپ و کمونيست را فراهم آورده بود، منترا به سبب وابستگی دخالت

 رها دبه سياست خارجی اتثاد شوروی و عدم استقلال آن« کمونيست»شدید احزاگ 

 شانجویانه و نادرستمواجره با متقضيا  مبارزاتی جوامع خود، برخوردهای مصلثت

اد جماهير در پی فروپاشی اتث« کمونيسم»رفتن بدیل گرا و نيز به مثاقبه جریانا  اسلام

 گرایان سنگين کرد.ی ترازو را به نفع اسلامهفها کی اینشوروی، همه

 مختلف، بخصوِ ميان یگرا به انثاا  اسلامجریان بر متن اوضا  پرتلا م جدید،

 ی نفوذ اجتماعیشده از امتيازا  قبلی، به جذگ نيرو پرداختند و دامنهمثروم ا  بق

انداز مالتثصيل که هيچ چشسو، روشنفکران فارغخود را پيوسته گستر  دادند. از یک

ثروم غلیِ دولت مهای شروشنی برای آینده خود نداشتند و عملاً از پشتيبانی و فرات

موجود بودند. جوانانِ رفت از وضعهای جدید برای برونشده بودند، در پی ایده

آمال و  تپيد وشان برای کمونيسم یا سکولاریسم میکرده که تا دیروز قلبتثصيل

ینک دیدند، اهای سوسياليستی و مترقی میآرزوهای خود را در هيأ  افکار و ایدئولوژی

از  ایتاریخ این است که بخش عمده شوخی تلخژی اسلام سياسی شدند. پذیرای ایدئولو
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ایدئولوژی اسلام سياسی و جرادگرایی  سو جذگاینبه 13:1های جوانانی که از دهه

 (. Roy, 133:, 13کردگان مدارم دولتی و سکولارِ غربی بودند )شدند، تثصيل

متوسط سنتی و جوانان  یگرا از  بقهکه پایگاه االی جریانا  اسلامبا آن

کرده تشکيل شده است، اما فقر و فلاکت اجتماعی و تلا ما  ظروریافته، زمينه تثصيل

، دست، مراجرین آوارههای فقير و تنگگرایان ميان تودهرا برای گستر  نفوذ اسلام

 د. گستر  نفوذکرهای دولتی فراهم شده از حمایتنشينان شرری و مثرومان راندهزاغه

المسملين در فلسمين( در ميان آوارگان ساکن در ی اخوانمان حمام )شاخهساز

های مختلف، مصداق این حقيقت است که چمور جریاناتی که عناار االی و اردوگاه

دستان و ی متوسط و ثروتمندان است، توانستند ميان تریکننده آن از ميان  بقهرهبری

 (.Hroub, 6112, 11ازند )کارگران جا باز کنند و به جذگ نيرو بپرد

انان ش جوایتوان استنتاج کرد که گری آنچه تشریح گردید، مسلماً میبر پایه

بودن دستان به ایدئولوژی اسلام سياسی و جرادگرا، نه به حکم اسلامیکرده و تریتثصيل

ه پای آنان قرار داداین جوامع، و یا اینکه این جریانا  افت روشن و اميدبخشی را پيش

تی اقتصادی ثبادليل بی خصوِ بهباشند، بلکه مجموعه تثولا  سياسی و اقتصادی، به

آورد که این نيروها خود در ميان جریانا  هم میاشان، شرایمی را فرافقی اجتماعیو بی

اسلامی و جرادگرا پيدا کنند. در واقع، گستر  نفوذ اسلام سياسی در ميان این بخش از 

ی ز واکنشی است به تثولاتی که هستی اجتماعی آن را به ور هجوامع، بيش از هر چي

ها در شرایمی است که افت رادیکال و سوسياليستی در ی ایننابودی کشانده است. همه

برای  گاهیده برخوردار نيست تا به تکيهساحت مبارزاتی از نيروی اجتماعی و سازمان

 یل شود.کش تبدهای ستمتثقت خواست و ممالبا  برحت توده
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 بندی منتصرجمع

ين  ور انضمامی و دوسویه، با تبيی آنچه در سمور بالا از دید خواننده گذشت، بهبرپایه

د بودن دو رویکرهای ظرور و بسط اسلام سياسی، نادرستو توضيح مختصا  و ریشه

را رونمایی کردیم؛ رویکردهای که در دامن « چپ»نگرانه در ميان  يف سمثی

 اند.فرود آمده« ضدامپریاليستی»و « گرایانهذا »های گفتمان

ر و ای است تاریخی که بر بستر تموپدیده« اسلام سياسی»از سویی، نشان دادیم که 

ی های فراوانوخيزهای خود دگرگونیداری زایش یافته و در روند افتی سرمایهتوسعه

از این « دمنغيرتاریخ»مآبانه و اساساً را نيز از سر گذرانده است. برخلاف رویکرد ليبرال

که اسلامِ نخستين نيست، بل« ذا »تنرا برآمده از گرای سياسی نهپدیده، جریان اسلام

داری ی توليد سرمایههای اقتصادی، سياسی و اجتماعیِ سازوکار شيوهمخلوق دگردیسی

با شرایمی که  بورژوازی در مواجهاست؛ واکنشی از سر استيصال و درماندگیِ خرده

زوال کشانيده بود. تنرا در پرتو  جایگاه و موقعيت اقتصادی و اجتماعی آن را روبه

چنين تثولاتی است که جریان اسلام سياسی دورنمای اتوپيایی خود را در بازگشت به 

 کند. چنين ترسيم میاین« اسلام نخستين»

را گکه جریانا  اسلام ور انضمامی و مستدل بازنمایی کردیم از سوی دیگر، به

ها و فاشيستمقابله با نئو»تنرا نيرویی برای نيستند، نه« ضدامپریاليستی»تنرا ماهيتاً نه

« پریاليستیجویی امهای سلمهو سياست "اريونيستی"امپریاليسم و یا تضعيف استعمار 

های بندیشان، دائماً در نوسان سياسی ميان بلوکنيستند، بلکه بنا به خاستگاه  بقاتی

تی های امپریاليسگواه تاریخ، تنرا زیر پروبال قدر رو بهاند و از اینای و جرانیمنمقه

بل آفرینی کنند. آنگاه که بر  توانستند قد بکشند و در ساحت قدر  سياسی نقش

های تاریخی ه آنگاه که تلا  برای عمفکوبند، در نقمهدستان میحمایت از تری

گيرد داری در دستورکار فرودستان قرار میاسبا   بقاتی و سرمایهکوبيدن سازوکار من

داری، هسویی با امپریاليسم سرمایکشند و در همه خيز  انقلابی آنان را عقيم و به تيغ می
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 ارادکساین پپردازند. ای میهای افسانهدستان، به انباشت سرمایه و ثرو ی تریگُردهبر 

 کند.خودنمایی می جاهمهبورژوازی است که ی خردهخااه سياسی،های زاگو زیگ

به  تر به رو  برخورد کمونيستیبنابراین، در آینده و در نوشتاری جداگانه مبسوط

 ی اسلام سياسی خواهم پرداخت.پدیده
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 هاها و واقعیتفرضبنش اول: رفرمیس ؛ پیش
 

 0گذاران رفرمیس پایه -0

 «'انقلاب'بدونِ  'انقلابِ'»و   خوانشی از گرامشی 0-۲

ترین متفکرین مارکسههيسههت جران، ده سال از آخرین آنتونيو گرامشهی از برجسهته

قسههمت اعظم ها گذراند، و قسههمتِ عمرِ بس کوتاه خود را در زندان فاشههيسههت

ای عظيم، نوشههت؛ مجموعه« های زندانهای یادداشههتکتابچه»هایش را در یادداشههت

های متنو  فرهنگی، فلسههفی، تاریخی، ناشههده در عراهههپيچيده، پراکنده، و ویرایش

مذهبی، ادبی، اجتماعی و اقتصههادی توأم با مفاهيمی بدیع، که بيانگر نبوغ اسههتثنایی و 

توان درک های متفاوتی میها را با خوانشاین  یادداشههت ا  بود.ذهن بهاز و خلاق

ها استنتاج گرا را از آنو تدریج  کرد، و هم دیدِ انقلاگِ بلافااله و هم دیدی رفرميستی

خوریم که عمدتاً تثت تأثير انقلاگ اکتبر، از هایی برمیسههو به نوشههتهکرد. از یک

و از سههوی دیگر انبوه مفاهيم و  کند،ی سههوسههياليسههتی حمایت میانقلاگِ بلافااههله

ا سوی سوسياليسم رهایی را داریم که تدارک  ولانی و گذار تدریجی و آرام بهنوشهته

 بيند.  لازم می

گرامشههی در دوران دانشههجویی در تورین تثت تأثير جنبش کارگری به حزگ 

سرعت شدن ایتاليا بهداری و انعتیسهوسهياليسهت ایتاليا پيوست. در آن زمان سرمایه

                                                      

 اول نگاه کنيد به:برای قسمت اول تا پنجم از بخش 1 

 های رفرميستی سوسياليستیبازخوانی جنبش 

  ِ1:33معمای انگلس 

 کدام کائوتسکی 

 هایی از مارکسيسم اتریشیرودلف هيلفردینگ و جنبه 

 منشویک روسيههای دموکرا گئورگی پلخانف و سوسيال 
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تر بورژوازی اههنعتی، و رشهد بود، و همراه آن گسههتر  و قدر  گيری بيشدرحال

گرفت. ه بين این دو شد  میهای فزایندی کارگر انعتی، و درگيریرشد سریع  بقه

های گرامشههی این بود که انقلاگ سههوسههياليسههتی به اتثاد عمل گيریاز اولين نتيجه

ی ملی نيازمند اسههت، و کارگران باید فراسههوی کهارگران و دهقهانان در عراههه

ی فرهنگی و سهياسی دست زنند. با های اقتصهادی و اهنفی خود، به مبارزهخواسهت

ی نشریه 1313تأثير تثولا  سریع انقلابی قرار گرفت، و در  انقلاگ اکتبر سخت تثت

( را در تورین، مرم ترین مرکز اههنعتی ایتاليا و مقر Ordine Nuovo) نظم نوین

راه انداخت؛ جایی که جنبش کارگری در اوج خود بود و ههای فيها  بهکهارخهانهه

نشریه نقش بود. این « دو سالِ سرخ»گيری شهوراهای کارگری در سهاز شهکلزمينه

گرامشی  1ها داشت.ها و انعکام فعاليت آندهی شورابسيار مرمی در کمک به سازمان

حزگ کمونيست ایتاليا را  1361با انتقاداتی که به حزگ سوسياليست ایتاليا داشت، در 

های ایتاليا به مسکو رفت و ی کمونيستعنوان نمایندهبه 1366گذاری کرد. او در پایه

که  1361چنهد سههالی هم برای کمينترن کهار کرد. در انتخهابا  عمومی ایتاليا در 

ها هم شههرکت کرده بودند و گرامشههی به تند، کمونيسههتها اکثریت یاففاشههيسههت

نمایندگی مجلس انتخاگ شههد، و چون در آن زمان هنوز مصههونيت پارلمانی رعایت 

شههد، توانسههت برای فعاليت به رم بازگردد. در همان سههال وی به دبير کلی حزگ می

علت هگرامشی دستگير شد، و پس از مدتی ب 1362کمونيسهت ایتاليا برگزیده شد. در 

برد، او را به زندان خااههی فرستادند، و ای که از دوران کودکی از آن رنج میبيماری

بود که  1363هایی دفتر یادداشههت و قلم دریافت کند. از اجازه دادند که با مثدودیت

شد. های زندان را نوشهت، که توسهط خواهر زنش از زندان خارج میاولين یادداشهت

                                                      

 «شوراهای تورین»آنتونيو گرامشی،  1 
 https://www.marxists.org/archive/gramsci/1361/19/turin_councils.htm 
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، مر  از ترم این انسانِ گوژپشتِ نثيف و بيمار اما نابغهها عملا تا آخر عفاشهيست

ود ها ممنون باو را در زندان نگه داشهتند.  نز تلخ این اسهت که شاید باید از فاشيست

اه از خوکه لااقل به او اجازه ی داشهتن قلم و کاغذ و نوشتن را دادند، تا بشریِت ترقی

به علت  بيماری  1391گرامشههی در  برره نماند!ی بزرگ بیثمرا  ذهن این نهابغهه

دفتر یادداشت را به دست دیگر  99ی درگذشت، و خواهر زنش موفت شد که مجموعه

ها دداشتبردند، برساند. این یارهبران کمونيست ایتاليا که در تبعيد در مسکو به سر می

 تدریج پس از جنگ جرانی دوم منتشر شد.به

 

 گرامشی و انقلاب اکتبر
 تأثير قرار داده، تاه انقلاگ اکتبر در آن مقمع گرامشههی را سههخت تثتواضههح بود ک

را نوشههت. او در این مقاله  1،«کاپيتالانقلاگ عليه کتاگ »ی معروفِ حهدی که مقاله

د که از کنواضافه می« ی کارل مارکسسرمایهاین انقلابی است عليه کتاگ »گوید می

جود داشههته باشههد، باید یک عصههرِ لازمسههت که یک بورژوازی و»...  کاپيتالنظر 

اند به تا این که پرولتاریا بتو« ی غربی موجود باشد...داری وپيشرفتی به شيوهسهرمایه

گيرد که حوادثی که روی داده، هایش و انقلاگ بيفتد و نتيجه میخواسههت فکر  ر 

به دور « د...بروسيه باید بر مبنای قوانينِ ماتریاليسم تاریخی توسعه یا».. این نظر را که 

ها با این کاِر خود نشان دادند که بر کند که بلشهویکافکند. گرامشهی اضهافه میمی

ن بر ای« ماتریاليسم تاریخی بر روی سنگ حَک نشده است.»... ای خلاف تصهور عده

                                                      

 «انقلاگ عليه کتاگ کاپيتال»آنتونيو گرامشی،  1 
 https://www.marxists.org/archive/gramsci/1311/16/revolution-against-

capital.htm . 

، انسان شناسی و فرهنگی فارسی از این مقاله، عليرضا نياز زاده نجفی، در سایت ترجمه  
https://anthropologyandculture.com/fa/easyblog/9913-   هیسرما-هيعل-انقلاگ

https://www.marxists.org/archive/gramsci/1917/12/revolution-against-capital.htm
https://www.marxists.org/archive/gramsci/1917/12/revolution-against-capital.htm
https://www.marxists.org/archive/gramsci/1917/12/revolution-against-capital.htm


 

 
 

 خوانا رفرمیستی از گرامشی 982

او این بود که انقلاگ سوسياليستی نيازی ندارد که منتظر رشد شرایط  گيریاسام نتيجه

 ی نيروهای مولد شود. جانبهی همهعينی و توسعه

 ا  ازی حزگ لنينی شده بود و در بازگشتدر مورد حزگ نيز او سهخت شهيفته

ها تأکيد داشت. گرامشی که خود تر بر شوراتر بر حزگ پيشهگام و کمشهوروی بيش

ی حزگ سهوسياليست ایتاليا بود، بر عليه رفرميسم کارانههای مثافظهشهاهد سهياسهت

و به حزگ کمونيسهت ایتاليا تواههيه کرد که شکل تشکيلاتی حزگ موضهع گرفت 

ی کند، لنينيسِم گرامش ور که کارل باگز اشهاره میبلشهویکی را اتخاذ کند. اما همان

ا تری رمراتب وسههيعهای بهکرد، و جنبهوجه خود را به چنين حزبی مثدود نمیهيچبه

 1در نظر داشت.

های گرامشی بود، که ينی یک جنبه از دیدگاهاین برداشهت از انقلاگ و حزگ لن 

رامشی را غلط گی سهوسهياليسهتی با تکيه بر آن، بهمعمولاً  رفداران انقلاگِ بلافااهله

دانند. اما تعبير افرا ی دیگری نيز از گرامشههی ی همان راه بلشههویکی میدهندهادامه

فاشههيسم و پایان  کند. پس از سهقوطوجود دارد که او را کلاً غيررادیکال عرضهه می

های گرامشی و جانشين کلاسی(، از همTogliattiجنگ جرانی دوم، پالميرو تولياتی )

 های گرامشی را با تعبيرای از نوشتهعنوان رهبر حزگ کمونيسهت ایتاليا مجموعهاو به

عبير معروف شد. در این ت« راهِ ایتاليایی به سوسياليسم»خاِ خود منتشر کرد، که به 

ی فرهنگ، آموز ، ترغيب و بایسهت از  ریت اشاعههای مارکسهی میآرماننيل به 

های فرهنگی و اجتماعی، مقدم بر ِاعمال تغييرا  اقتصادی و سياسی، اور  فتحِ نراد

ت دسها که اول قدر  سهياسی را بهپذیرد؛ یعنی سهياسهتی درسهت خلاف بلشهویک

بر این  ی این دیدهند. تکيهگرفتند سهپس سعی کردند که فرهنگ و جامعه را تغيير د

ی مدنی ی معروف گرامشی مبتنی بود که در شرق دولت همه چيز است و جامعهجمله

                                                      
1 Karl Boggs, (1312), Gramsci’s Marxism, Pluto Press, p. 111. 
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ی مدنی موجود ی متعادلی بين دولت و جامعهبَدوی و متزلزل است، اما در غرگ رابمه

تر از این برخوردهای واقعيهت اما این اسههت که دیدگاه گرامشههی پيچيده 1اسههت.

تدریج تکوین یافت، و مفاهيمِ بدیعی را که بر ت. دیدگاه االی او که بهجانبه اسهیک

های فرهنگی، سياسی و اقتصادی متعددی را برای ی مارکسهی افزود، پيش شرطنظریه

 دهد. نيل به سوسياليسم ارائه می

پردازان این نکته را باید در نظر داشهت که پرور  فکری گرامشی متثثر از نظریه

ترین تأثير را بر مختلف فکری بود. بها آن کهه قمعاً مارکس بزرگ ههایو مکتهب

 ی فکری بسياروجوگر او پرنهشناسی او داشت، اما ذهن باز و جستبينی و رو جران

: از گرفتشناسی، و تاریخ دربرمیفلسفه، علوم سياسی، جامعه  هایوسيعی را در حوزه

خوانهد، تها بِنهدتو می« فيلسههوف دموکرا »مهاکيهاولی، کهه گرامشههی او را 

آليسهههت و ليبرالِ چهپ ایتهاليها، یها آنتونيو ، فيلسههوف ایهده(Croce)کرُوچهه

و داشت، ا رغم انتقاداتی که به، فيلسوف مارکسيست ایتاليایی، به (Labriola)لابریولا

کاِر ضههد سههوسههياليست و ضد پرداز مثافظه، نظریه(Mosca)و حتی گِتانو موسهکا 

-راستیِ آلمانیشنام دست، جامعه(Michels)کمونيسهت ایتاليایی، و رابر  ميشهلز 

اما به تأثير  6ایتاليایی. در مورد تأثير ماکياول و کروچه بر گرامشهی زیاد نوشته شده،

ت. بر او بسيار کم اشاره شده اس« گرایی )اليتيسم(نخبه»ف موسکا، واضع تئوری معرو

دهد که نظریا  موسکا موریس فينوکيارو در کتاگ جامع خود در این زمينه نشان می

                                                      
1 Maurice A, Finocciaro, (1333), Beyond Right and Left: Democratic Elitism in 

Mosca and Gramsci, Yale University Press. 

6 Benedetto Fontana, (1339), Hegemony and Power: On the Relation 

Between Gramsci and Machiavelli, University of Minnesota Press. 
Maurice, A. Finocciaro, (13::), Gramsci and the History of Dialectical 

Thought, Cambridge University press. 
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اهميت این نکته در این  1تا چه حد بر تثليل گرامشی از روشنفکران مؤثر بوده است.

 گيری از مکاتباسهت که متفکر مارکسهيسهتِ بزرگی چون گرامشهی ترسی از یاد

 غيرمارکسيستی نداشت.

 

 ی پراکسیسهژمونی و فلسفه
ی گرامشههی بر آن استوار ترین مفاهيمی که نظریهدانيم، یکی از مرم ور که میهمان

که این مفروم از جانب دیگر ( اسههت. با آنhegemony« )هژمونی»اسههت، مفروم 

شد، کار گرفته میت هم بهها، اعم از بلشویک و منشویک و بعداً مائوئيسمارکسهيست

تر يچيدهتر و پی گرامشهی معنایی بسهيار وسيعتر به معنی سهلمه بود، در نظریهو بيش

رامشی، گ« ی پراکسيسِفلسهفه» ور مسهتقيم به مفاهيم دیگرِ دارد. این مفروم خود به

 روشنفکرانِ»؛ نقش «ی سهياسیجامعه»و « ی مدنیجامعه»ویژه به دو سهمحِ مرتبطِ به

( و consent« )اجما »های کنترل از  ریت کسبِ ؛ شيوه«ارگانيک  بقه اجتماعی

، «جنگِ رودررو»و « جنگِ موضعی»؛ و «بلوکِ تاریخی»؛ ایجاد «سهرکوگ»اِعمال 

ای ی مدنیِ گرامشهی، متفاو  از مفروم مارکسی، پدیدهمفروم جامعه 6شهود.مربوط می

 ی مسلط برکنار ازی بسيار مرِم کسب و حفظ هژمونی  بقهروبنایی اسهت که، حوزه

                                                      

0 Maurice A, Finocciaro, (1333), Beyond Right and Left... 

های مستقيم و غيرمستقيم گرامشی از قولبه جز مواردی که به مأخذ دیگری اشاره شده، تمامیِ نقل6 

 منتخب آثار گرامشی ترجمه شده است. نگاه کنيد به:
Antonio Gramsci, (13:3) Selections from the Prison Notebooks, edited and 

translated by Quintin Hoare  and Geoffrey Nowell Smith, International 
Publishers. 

 ی الکترونيک در آرشيو مارکسيسم، نگاه کنيد به: برای نسخه
http://marxism.halkcephesi.net/Antonio%61Gramsci/prison_notebooks/proble

ms/intellectuals.htm 
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ی مدنی کند، جامعه ور که نوربرتو بوبيو اشههاره میی دولهت، اسههت. همهانحوزه

مامِی ت'فرهنگی؛ نه  –ولوژیک ، بلکه تمام روابط ایدئ'ی روابط مادیهمه'نه »گرامشی 

  1«رد.گيبلکه تماميت زندگی معنوی و فکری را دربر می 'زندگی تجاری و انعتی

ی عمده 'سمح'»گرامشهی در یادداشهت مربوط به روشهنفکران، مشهخصهها به دو 

هایی اسههت که که مجموعه ای از ارگانيسههم 'ی مدنیجامعه'ااههملا  روبنایی: یعنی به

کند. او اشاره می...« 'دولت'یا  'ی سياسیجامعه'شود، و خوانده می 'خصهوای'معمولاً 

ی مسلط  در سراسر جامعه که  بقه 'هژمونی'سو با نقش این دو سمح از یک»گوید می

 یا فرمانروایی 'ی مستقيمسلمه'کند سهروکار دارد، و از سوی دیگر به اِعمال اِعمال می

دهد که گرامشهی توضيح می 6«شهود.ط میمربو 'حقوقی'از  ریت حاکميت و دولتِ 

« انِنمایندگ»عنوان این دو نقش سههازمانی و مرتبط به یکدیگرند، و روشههنفکران به

ی دولت سههياسههی نقش تبعی را های مسههلط، در تأمين هژمونی اجتماعی و ادارهگروه

 برعرده دارند. از نظر گرامشههی بنيان و اسههام این هژمونی در جامعه از  ریت اجما  

« اجما  منفعل»یا « اجما  فعال»شههود، و در جایی که این اجما ، اعم از تهامين می

 کند.ی دولت استفاده میی قرریهی حاکم از قوهعملی نشود،  بقه

ی عملکرد بورژوازی و دلایل تداومِ گرامشههی این مفروم را ابتدا در برابر مشههاهده

ا ، مدام در حال رشد بود، داده شده جای سقوطِ وعدهداری، یعنی نظامی که بهسرمایه

های سرکوگ نيست که کرد. به نظر او  بقا  تنرا از  ریت کاربرد زور و نراد ممر 

کننهد، بلکه به آن علت اسههت که با فراتر رفتن از منافع ی خود را حفظ میسههلمهه

                                                      

ی مدنی هگلی و مارکسی، را ی مدنی گرامشی و تفاو  آن با جامعهترین تثليل از مفروم جامعهجامع1 

 نوربرتو بوبيو ارائه داده، نگاه کنيد به: 
Norberto Bobbio, (13:1), “Gramsci and the Conception of Civil Society”, in N. 

Bobbio, Which Socialism, University of Minnesota Press. 

 16جا ِ همان6 
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ک ها و اِعمال رهبریِ معنوی، و ایجاد یک بلومد ِ خود، با سههاز اقتصههادیِ کوتاه

را جلب  ای از جامعهتهاریخی و ائتلهاف فرا بقاتی، توافت و رضههایتِ بخش فزاینده

ای از بخشههند. این هژمونی از  ریت شههبکهکنند، و تسهلط  بقاتی خود را تداوم میمی

شود، و روشنفکران ارگانيک ها مدام توليد و بازتوليد میاجتماعی، و ایدهها، روابط نراد

ی خود، به  رق مختلف  بقه« کارگزاران»عنوان و دولت بهی مدنی در سههمح جامعه

گيرند. هر چقدر این اجما  عمت و وسههعت عرده مینقشههی اسههاسههی در این راه به

ر و تتری را شههامل شههود، تسههلط  بقاتی قویتری داشههته باشههد و بلوک وسههيعبيش

ریزی ا پیتر خواهد بود، و بالعکس سهمح پایين اجما ، نظم سههياسِی ضعيفی ر ولانی

 خواهد کرد. 

 دید .ی کارگر نيز پيروی از همين رویه را لازم میگرامشههی در اسههتراتژی  بقه

ر داری باید بتواند دی کارگر برای مقابله با بورژوازی و گذار از سههرمایهیعنی  بقهه

ی مهدنی، از  ریت روشههنفکرانِ ارگهانيک خود و با جلب همياریِ سههمح جهامعهه

مسهلطِ بورژوایی را به چالش کشاند، و ایدئولوژی بدیلی را مبتنی  ا ، هژمونیمتثدین

های تدریج جایگزین آن کند و سهنگر به سنگر موقعيتخواهانه بههای ترقیبر ارز 

ت ی حائز اهميت این استری را در مقابل سرمایه برای خود تدارک بيند. نکتهمستثکم

ن دون ایجاد یک بلوک ائتلافی، و بدوتنرایی و بی کارگر بهکه از نظر گرامشههی  بقه

 سوی سوسياليسم نيست. روی بهی خود، قادر به پيشروشنفکرانِ ارگانيک  بقه

ی مدنی  ور کامل و سراسری هم در سمح جامعهاین هژمونی در تماميتِ خود وبه

ی سياسی یا دولت، و به عبار  دیگر هم قبل و هم بعد از کسب و هم در سمح جامعه

که چه حدی از هژمونِی موردنظر باید قبل از کسب شود. اینياسی تأمين میقدر  سه

قدر  سهياسهی حااهل شده باشد، و چه بخشی از آن پس از کسب قدر  دولتی و 

به  چه که بایدتوسط آن اعمال شود، به شرایط عينی و ذهنِی مشخص بستگی دارد. آن

انسته باشند هژمونی فرهنگی خواه نتوآن توجه داشهت این اسهت که تا نيروهای ترقی
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 شکلی مدنی مسهلط سهازند، نخواهند توانست قدر  سياسی را بهمؤثری را در جامعه

ی مسههتقيم و تنگاتنگی بين هژمونی و دسههت آورند. گرامشههی رابمهدموکراتيک به

رین تترین و انضههمامیاز ميان معانی مختلف، واقعی»گوید، بيند. او میدموکراسههی می

« سازد.کراسی تعریفی است که آن را مستقيماً به مفروم هژمونی مرتبط میتعریف دمو

ی بين تعریف او از دموکراسههی در یهک نظهام هژمونيهک آن اسههت کهه رابمهه

افراد از گروه « گذارِ مولکولی»ای اسههت که گونهشههوندگان بهکنندگان و ادارهاداره

ان، شوندگیا به عبار  دیگر رهبری سازد؛کننده را ممکن میشونده به گروه ادارهاداره

ند، کاستفاده می« مولکولی»شهوند. )گرامشی در موارد مختلف از مفروم خود رهبر می

که منظور از آن فرد در اجتما ، و تشبيه آن با مولکول در ارگانيسم، است. قياسی که 

م ودرستی در علاجتماعی، به ارگانيک و سهمحهای اسهاسهی بين سهمح بخا ر تفاو 

 شود.(کار گرفته نمیاجتماعیِ مترقیِ امروز دیگر به

 

 انقلاِب آرام
گيرد، مفروم کار میهای مختلف بهمفروم بسهيار مرم دیگری که گرامشهی در عراه

( است. او این مفروم را از passive revolutionیا انقلاگ آرام )« انقلاگ پاسيو»

وحد  ایتاليا )ریزورجيمنتو( در  ی جنبشکارِ دوران اوليهیکی از متفکرین مثهافظهه

گرفته بود، که از سهياسهت االاحا  تدریجی برای جلوگيری ازوقو  انقلابی 13قرن 

مشخصاً نظر خود را های زندان یادداشتکرد.  گرامشهی در شهبيه فرانسهه حمایت می

نوعی مسهتقيماً با بخشههی از پيشگفتار کند، و آن را بهاین مفروم تشهریح می یدرباره

قيم  ور غيرمستا  از آن به، که با استفاده از حافظهنقد اقتصهاد سهياسهیمارکس بر 

ر دقيت از  وباید به  'انقلاگ پاسيو'گوید، مفروم سازد. او میکند، مرتبط میقول مینقل

این که هيچ فرماسيون سياسی مادام که  -1ی استنتاج شود: دو االِ اساسیِ علوم  سياس

ا  هنوز امکان رشههد در درون آن نظام را دارند، از بين نخواهد رفت؛ نيروهای مولده
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حل آن از قبل در درون خود ی یافتن راهای را که زمينهای حلِ مسههئلههيچ جهامعه-6

ی ی تجربهگرامشی در زمينه 1د.دهجامعه فراهم نيامده باشهد، در مقابل خود قرار نمی

 کند؛ با مقایسه یمی مرتبط« جنگ موضهعی»جنبش وحد  ایتاليا، انقلاگ آرام را با 

رهبر  Mazzini، رهبر جریهان معتدل و رفرميسههت( و مازینی )Cavourکهاوور )

، کاوور را  رفدار انقلاگ آرام/جنگ موضههعی، و «(ایتاليای جوان»رادیکهال انقلابیِ 

ها روکند. او در مورد ميانها  رفدار جنبش مردمی/جنگِ رودررو تشههریح میمازینی ر

فعاليت هژمونيک »دهد که ها نشههان میگوید که اقداما  آنبهه رهبری کاوور می

دهد که و ادامه می« تواند، و در واقع باید، قبل از رسههيدن به قدر  انجام پذیرد...می

ر نيروی مادی که قدر  سههياسههی در اختيار قرار برای اِعمال رهبری مؤثر تنرا نباید ب

کند که حل این مشکلا  بود که در واقع وحد  دهد، اتکا کرد و نتيجه گيری میمی

بود بدون  'انقلابی'« »هایشی مثدودیتبا همه»ایتاليا را ميسههر سههاخت، وحدتی که 

   6بود.« 'انقلاگ آرام'، یا ]یک[ 'انقلاگ'

دو نو  انقلاِگ  در جای دیگر نيز اشههاره شههد، گرامشی ور که  ور کلی، همانبه

کند. مازینی برای وحد  می تشههریح)پاسههيو( را « آرام»وانقلاگ  )اکتيو(« فعال»

ها از شد، و در تمام قيامهای قيام و انقلاگ متوسهل میبه شهور  و راهخود سهرزمين 

و  های ظریفسياست شد. اما کاوور باارتجا  شکست خورد و بارها ناچار به تبعيد می

ین در اوزیر ایتاليای متثد شد. نزدیک کردن چپِ ميانه و راسهتِ ميانه، اولين نخست

انقلاگ  .ما متثول هم شههدفرانسههه راه انقلابی را پيش نگرفت، ا خلاف برجنبش ایتاليا 

اهی آگ»و تغيير ذهنيت مردم و « هژمونی فرهنگی»آرام مبتنی بر تلها  برای ایجاد 

                                                      

 112-111جا، اص همان1 

 33جا، ِ ، نيز نگاه کنيد همان6 

 Maurice A. Finocchiaro, Beyond Right and Left……, pp.111-116. 
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ها است. در رسانهمذهب، و نفوذ با ز  ریت آموز ، زبان، برخوردِ متفاو  ا« همگانی

 -ایتغييرهای ذره»ی انقلاگ همراه با تأکيد گرامشی در انقلاگ آرام، تدارک ابورانه

 1در ذهنيت مردم بود.« لکولیوم

ی  بقات یط ذهنی کارگران، معتقد بود که مبارزهیکيد بر شههراأگرامشههی بها ت

آگاهی سههوسههياليسههتی را برای کارگران به ارمغان نخواهد آورد، زیرا  خودی خودهب

ا الملل دوم رولوژی بورژوایی هستند. او شکست بينئاید یها مدام در معرض سلمهآن

ه شناسی تودهایش را در رواندانست و ریشهتنرا معلول انثراف رهبران و نخبگان نمی

ای ها مجموعهداشت که باورها و ارز کيد أکرد. گرامشی بر این نکته تجسهتجو می

ل از دهند. قبها نيسهتند و خود نيروی سياسی منسجمی را تشکيل میاز اشهبا  و توهم

آن که نيروهای انقلابی برای سرنگونی رژیم حاکم به زور متوسل شوند، باید آن رژیم 

هژمونی -داعتبار کنند و ضا  عاری سازند و هژمونی او را بی«معنوی یوجره»را از 

ها و باورهای متفاو  جایگزین آن کنند. از نظر او گذار متفهاوتی را مبتنی بر ارز 

 ای از رویدادها، بلکه یک فرایند است.جامعه به سوسياليسم، نه یک رویداد یا سلسله

 

 فوردیس 
« فوردیسههم»ی از دیگر مفهاهيم مرمی که گرامشههی بر آن تأکيد داشههت، پدیده

(Fordismبود. تثولا  سههرمایه )های خاِ خود ویژه در امریکا با ویژگیداری به

خواند، توجه او را جلب کرده بود. هنری فورد از اولين می« اَمریکانيسههم»را که او آن

ی داران بزرگی بود که متوجه شههد توليد انبوه، که بر اثر کاربرد فزایندهسههرمهایهه

  ميسر شده بود، بدون مصرف انبوه عملی های خودتکنولوژی در خط توليد کارخانه

ی توليد انبوه و مصههرف انبوه بود، که از نيسههت. فوردیسههم یک نظام اسههتانداردشههده

                                                      

 نقد اقتصاد سياسی، های قرن بيستمنقلاگدرآمدی بر اسعيد رهنما،  1 

https://pecritique.com/2017/01/20/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1/
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ف ی وظایی تکنولوژی، و تجزیهی توليد را از  ریت کاربرد فزایندهسههو هزینهیهک

های سههاده و تکراری، کاهش داده، و از سههوی دیگر قدر  خرید پيچيهده به بخش

ی نيز ی مثصولا  توليدکنندهبُرد تا کارگرانِ توليدکننده، مصرفران را بالا میکارگ

ا تواِن هم بهای بسيار وسيع و متصل بهباشهند. ویژگی دیگر فوردیسهم ایجاد کارخانه

توليهد انبوه بود. فورد قبهل از جنهگ جرانی اول حقوق کارگرانش را تا حد بسههيار 

ی های ساخت کارخانهمالی برای خریداران اتوموبيلتوجری بالا برد، و تسهريلا  قابل

داری سههرمههایههه»خود  فراهم آورد. گرامشههی این تثول مرم را بخشههی از 

 دید که از نظر اومی« یافتهسازمان»داری یا به عبار  دیگر سرمایه« شهدهریزیبرنامه

 بود. « انقلاگ آرام»ی یک مشخصه

العاده ی فوقبه نکته« کانيسم و فوردیسمامری»ا  تثت عنوان هایاو در یادداشت

« دهشگوریل اهلی»کند، و آن پدید آمدن انسان نو  جدید یا مرم دیگری نيز توجه می

ا که توجه لنين ر« مدیریت علمی»ای که فردریک تيلور، واضعِ است. )ااملا  زننده

يت یکا عقلانگوید در امرکار برده بود.( وی میجلهب کرده بود، برای کارگرِ یدی به

جود به و« انسهان نو  جدیدی مناسب کار و فرایند توليدِ جدید»چنين حکم کرده که 

ا است ی امریکی تيلور بيانگر جامعهرحمانهبينیِ بیگوید این زشتگرامشهی می 1آید.

کهه بر آن اسههت کهه کارگر را درحدِ اعلای گرایش مکانيکی و خودکار، و مبرا از 

های و مشارکتِ فعال  بپروراند، و عمل توليد را تنرا به جنبه هرگونه تصهور، خلاقيت،

گویهد بها آن کهه این فراینهد از آغاز او می  6فيزیکی و مکهانيکی آن تقليهل دههد.

، تریمراتب بيشرحمی بهشههدن ممر  بوده، اما این فاز جدید با شههد  و بیاههنعتی

ی فوردیسههم را اید پدیدهوجود آورده، و از این زاویه اسههت که بروابط جدیدی را به

                                                      

 6:2...، ِ هایادداشتآنتونيو گرامشی، 1 
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ها نگران چه که واضههح اسههت این اسههت که آنگيرد که آندرک کنيم، و نتيجه می

کنند، نيسههتند، چراکه را بلافااههله خُرد میکارگر، که آن« معنویتِ»یا « انسههانيت»

 کند.مولد ظرور پيدا می« خلاقيتِ»انسانيت یا معنویت کارگر تنرا در فرایند توليد و 

داری که گرامشههی به آن اشههاره دارد، به تغيير وتثولا  مداوم سههرمایه توجه به

ها نيز ی کارگر و سههوسياليستها و اسهتراتژی  بقهضهرور  انمباق مداوم تاکتيک

ترین مبانی  تثول توليد ها یکی از مرمی فوردیسم که تا دههاشهاره دارد. همين پدیده

شد، دچار دگرگونی کار گرفته مین بهداری و مدلی بود که در همه جای جراسهرمایه

هم مدام در حال تغيير های خاِ خود، که آنبا ویژگی« پسهافوردیسم»شهد و مدل 

ل در  ورمتصجای توليدِ انبوهِ کلِ مثصول نرایی بهاست، جایگزین آن شد. از جمله به

ز اای ی قمعا  در شههبکهپيکر در یک مثل، توليد انبوهِ پراکندهای غولکهارخهانهه

های کوچک و متوسههط در سههمح جران، و سههپس سههوار کردن قمعا  پيش کارگاه

 گيرد. پيشرفت تکنولوژیِ روباتيکی دیگر اور  میهای پراکندهساخته در کارگاه

پذیر ساخته که مثصولا  مختلف و متنو  چنان انعمافتوليد را آنو دیجيتال نيز خط 

 «پذیرشههدنِ انعمافتخصههصههی»ند. این توانند در یک خط توليد واحد توليد شههومی

امکانا  فراوانی را برای ااحبان سرمایه به وجود آورده که با هر تغيير جدی در بازار 

 پذیری تغيير دهند. البته از سوی دیگر اینشکل انعمافو نوسهانا  تقاضا، توليد را به

 ها را حل کنند.کنند که آنشوند و سعی میهای جدیدی مواجه میانایع مدام با تضاد

داری بر کارگران و مردم، به تأثيرا  گرامشهی علاوه بر تأثيرا  تثولا  سرمایه

س ای که ماکنيز اشاره دارد. )نکته« اخلاقيا  پروتسهتان»مذهب بر رفتار همگانی و 

دنيا -داری قرار داده بود.( اخلاقياتی که بر خلاف آنوبر مبنای تثليل تکوین سههرمایه

جویی کوشی و ارفهدنيایی مبتنی بر سخت-های اینکاتوليسهيسهم، بر ارز مثوریِ 

ب سبهای مذهبی در امریکا، بهی گرامشی این بود که این ارز تکيه داشهت. مشاهده

 تر از اروپا است.تر و همگانیی فئوداليسم، سراسرینبود تجربه
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 هاسَیالیتِ موقعیت
 فرضِ کنند که پيشاشاره می های زندانتیادداشههویراسهتاران و مترجمان انگليسهیِ 

 یاین است که جنبش  بقه« امریکانيسهم و فوردیسهم»های گرامشهی در یادداشهت

نشينی و شکست است، و داری در حال عقبکارگر انقلابی در سهرتاسر جرانِ سرمایه

 ی توليد روی دهد، درجو، هر تغييری که در شههيوهدر غياگ یک نيروی انقلابی مقابله

ها ادای تضپذیرد و پارهخواهد بود. تغييراتی اور  می« انقلاگ آرام»نرایت بخشی از 

چه گيرد. به نظر آنان آنها را میدارد، اما تضههادهای جدیدی جای آنرا از ميان برمی

کند، ها تأکيد میدهند و گرامشههی بر آنها نشههان میکه این قسههمت از یادداشههت

 است. « هاياليتِ موقعيتسَ»ها و پيچيدگی این تضاد

های دیگر دیدگاه گرامشههی که ی این مفاهيم و بسههياری جنبهچه از مجموعهآن

آید این اسههت که نيل به ها در این مختصههر نيسههت، برمیی آنهمه امکهان  ر 

ی سادگیِ تصورِ تدارکِ یک انقلاگ سياسیِ سریع توسط پيشگامان  بقهسهوسياليسم به

ی داده و داری روبا توجه به تغيير و تثولاتی که در نظام سرمایهکارگر نيسهت، بلکه 

 لبد، که ها و تدارکا  وسيعی را میشرطی کارگر داشهته، پيشتأثيراتی که بر  بقه

ها و ی مدنی توسههط سههوسههياليسههتمرم ترین آن ها کسههب هژمونیِ بدیل در جامعه

ارکِ رودررویی نرایی روی موضههع به موضههع تا مرحله ی تد رفداران شههان، و پيش

داری، روندی شدن اکثریت جامعه برای گذار از سرمایهاست که آماده اسهت. واضهح

است  ها به این معنیبسهيار  ولانی و تدریجی است. توجه گرامشی به سَياليتِ موقعيت

های تازه برای مقابله و ناچار مدام در پی یافتن راهکه پراکسههيس سههياسههی باید به

داری و انمباق آن با د. این کار را بورژوازی برای پيشههبرد سههرمایهپيشههروی باشهه

دهد؛ همان  ور که مدلِ زمختِ خوبی انجام داده و میهای سههيال و جدید بهموقعيهت

تيلوریسهم جای خود را به فوردیسم داد، و پس از آن نيو دیِل روزولت، و دولت رفاه 
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 ی فوردیسم دچارده، و همين پدیدهدر کشورهای پيشرفته، تثولا  مرمی را پدید آور

های خاِ خود، که آن هم مدام با ویژگی« پسههافوردیسههم»دگرگونی شههد و مدل 

 درحال تغيير است، جایگزین آن شد. 

ياليتِ موقعيتگرامشههی به  ی کارگر وها،  بقهدرسههتی تأکيد کرد، در این سههَ

به  یری تعيين کنند وپذشکل انعمافهای خود را بهها باید مدام سياستسهوسهياليست

ی دائمی و انقلاگ آرام در واقع چيزی نيسههت جز یک این مبارزه  مبارزه ادامه دهند.

ی کارگر و کِل نيروی کار با گستر  سهياستِ رفرميستیِ رادیکال که  ی آن  بقه

ی مدنی، آگاهانه و تر در سمح جامعهمداوم بلوک تاریخیِ خود و کسب هژمونی بيش

 ضعی به موضع دیگر بسوی آرمان رهایی خود پيشروی کنند.قا عانه از مو
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  هاها و واقعیتفرضبنش اول: رفرمیس ؛ پیش

 0س یرفرم گذارانهیپا -0

عوامل موثر در تجدیدنظرطلبی و رفرمیس  سوسیالیستی، و  -۶

 های آنشکست

سهوسهياليسم مارکسی ی ی اول قرن نوزدهم که بنيان نظریهدر حد فااهلِ اواخر نيمه

های تجدیدنظر لبی و ی دومِ آن قرن که اولين نشههانهگرفت و اواخر نيمهشههکل می

رفرميسهم سوسياليستی پدیدار شد، و پس از آن در سرتاسر قرن بيستم، و تا امروز در 

نظهام  دِای در عملکروقفههویکم، تغيير و تثولها  فراوان و بیاوایهل قرن بيسهههت

شهرایط عينی و ذهنی ناشی از آن، در جریان بوده است. این تثولا  داری و سهرمایه

که  هایی بودراستا با تثليلا  همهای ااهلی و اساسیعظيم در کليت خود و در بنيان

بود.  هایش را نشان دادهها و تضادبينی کرده و تناقضنظير  پيشمارکس با نبوغ بی

ه ترین مجموعين باشد. در این بخش مرمتوانست چنبود که در جزئيا  نمیاما واضح 

شههود که بخشههی از پيروان مارکس را به تجدیدنظر لبی و عواملِ مرتبمی بررسههی می

ها و استراتژی رفرميستی سوق داد و همزمان در آن مقا ع از تثول تأکيد بر تاکتيک

 ها در نيل به سوسياليسم شد.جوامع انسانی مانع موفقيت آن

 

                                                      

 های یکم تا ششم بخش اول نگاه کنيد به:ی قسمتبرای ممالعه1 

 برنشتاینهای رفرميستی سوسياليستیجنبش بازخوانی ، 

  ِ1:33معمای انگلس 

 کدام کائوتسکی 

 هایی از مارکسيسم اتریشیرودلف هيلفردینگ و جنبه 

 يههای منشویک روسدموکرا گئورگی پلخانف و سوسيال 

 اگ: خوانش رفرميستی از گرامشیانقلاگ بدون انقل 

https://pecritique.com/2019/05/11/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3/
https://pecritique.com/2019/05/17/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3-1895-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2019/05/25/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%9F-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2019/06/08/%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%84%d9%81-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/08/%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%84%d9%81-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/08/%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%84%d9%81-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/15/%da%af%d8%a6%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/20/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7/
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 «یافتهداریِ سازمانسرمایه»و « فته و ناپایدارآش»داریِ سرمایه

اجتناگ ناپذیر آن، که مشخصًا از  داری و سقوطی سرمایهنظر مارکس در مورد آینده

 ر  شده، و در آثار متعدد  بر آن تأکيد شده بود، کاملًا  مانيفسهت کمونيستزمان 

 اریخی بلکه درت-ی عمده نه در اثت این بينشِ جرانی روشهن و مشخص بود. مسئله

دیهد، و بسههيهاری از این بود کهه مهارکس زمهان چنين رویهدادی را نزدیهک می

 داریالوقو  سرمایههای اوليه نيز در انتظار و در تدارکِ سهقوط قریبسهوسهياليسهت

، ا های ساختاری و ادواریداری به رغم بثراندانيم که چنين نشد و سرمایهبودند. می

ه است. همين امر مشکلا  نظری و سياسی مختلفی را برای تر شدتر و جرانیگسهترده

 مبارزین سوسياليسم پدید آورد. 

داری داری و دولت سرمایهیکی از مسائل تغيير و تثولاتی بود که در نظام سرمایه

ه خوانيم کمانيفسههت میداد. از جمله در بينی شههده بود، رخ میچه پيشمتفاو  از آن

آشههفتگی »کند های پيشههين متمایز میاز تمهام دوران چهه دوران بورژوازی راآن

انقلاگ »بر اثر ایجاد « قراریِ بی پایانی تمامِ اوضهها  اجتماعی، ناپایداری و بیوقفهبی

هربار »شههود که های ادواری اشههاره میی بثران، اسههت. در زمينه«پياپی در توليد

ر معرض داوری قرار ی بورژوایی را دهسههتیِ سههراسههر جامعهتردیدآميزتر از پيش 

شههود و هستی مالکيت نظمی میی بورژوایی دسهتخو  بیدهد......سهراسهر جامعهمی

ها از من اسههت.( تردیدی نيسههت که نظام )تهأکيد  1.«افتهدبورژوایی بهه خمر می

زا بوده و هست. اما این نيز واقعيت دارد که هربار توانسته داری هميشه بثرانسهرمایه

د بثران را تعدیل کند و به حيا  خود ادامه دهد. ایجاد ههای جهدیهبها سههازوکهار

 هایویژه مداخله و تنظيمها( ی عظيم جرانی، و بهانثصههارههای چندجانبه )اليگوپولی

یهافتگی را برای این نظهام رقم زد، و این همان امری بود که دولتی، نوعی سههازمهان

                                                      

 ، از ترجمه حسن مرتضوی و مثمود عبادیان است.مانيفست کمونيستها از تمام نقل قول1 
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و یا به  ،«یافتهاری سازماندسرمایه»پردازان مارکسيست نظير هيلفردینگ آن را نظریه

د، تردیناميدند. بی« داری متشکلسهرمایه»یا « شهدهاقتصهادِ مدیریت»قول گرامشهی 

رغم آن که آنارشیِ ذاتی به 1ام،به این موضهو  پرداخته جای دیگری ور که در همان

ی مالی، ادامه یافته، این ی سرمایهجانبهی همهویژه پس از سهلمهداری، بهنظام سهرمایه

المللی از جمله های بيندهی کند. سازماننظام توانسهته خود را در سمح جرانی سازمان

، پاالمللی پول، سههازمان تجار  جرانی، بانک مرکزی اروبانک جرانی، اههندوق بين

بندی مرتبههای های مرکزی کشههورهای اههنعتی پيشههرفته، سههازمانهمراه با بانک

ه یافتداری سازمان، قراردادهای تجاری چندجانبه، همگی اجزایی از این سرمایهاعتباری

ی خود را بر جران مستثکم کرده است. داری سلمهها سرمایهاند، که از  ریت آنبوده

داری اواسط قرن تر از سههرمایهتر و پيچيدهمراتب سهختبه داریمقابله با این سهرمایه

  لبد. لبيده و میهای دیگری را مینوزدهم بوده است و استراتژی و تاکتيک

 

 تریا بیش ای«دو طبقه»ی جامعه
دار و ی سرمایهداری، رشهد و گستر   بقهی مبثث رشهد و تداوم سهرمایهدر زمينه

 کل جامعه بيش از پيش»کند که مانيفست اعلام میی کارگر ممر  بوده اسهت.  بقه

به دو اردوگاه بزرگِ در حال پيکار، به دو  بقه که مسههتقيماً رودرروی یکدیگر قرار 

فه مارکس و انگلس اضهها«. اند.اند، یعنی به بورژوازی و پرولتاریا تقسههيم شههدهگرفته

ی بقه، پرولتاریا،  کندبه نسهبتی که بورژوازی، یعنی سهرمایه، رشد می»کنند که می

تنرا بورژوازی نه».. خوانيم: در مانيفسههت می«. کند...کهارگر جدید، نيز رشههد می

هایی را هستی شوند، بلکه انسانهایی را به وجود آورده که مرگش را موجب میسلا 

مچنين ه« پرولترها. –ی کارگر جدید  بقه –برند ها را به کار میبخشيد که این سلا 
                                                      

1 https://pecritique.com/6116/11/13/آیا-دوران-سهرمایه%E6%:1%:C-داری-سر-آمده؟

ر-ديسع / 

https://pecritique.com/2012/11/19/آیا-دوران-سرمایه%E2%80%8Cداری-سر-آمده؟-سعید-ر/
https://pecritique.com/2012/11/19/آیا-دوران-سرمایه%E2%80%8Cداری-سر-آمده؟-سعید-ر/
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ی متوسههط... های زیرین  بقهلایه»داری، شههود که در فرایند تثول سههرمایهمیاشههاره 

ی  بقا  جمعيت، نيروهای شوند... ]و[ از همهتدریج به اهفوف پرولتاریا رانده میبه

ی در این تثليل، کل جامعه« پيوندند.ای بهه اههفوف پرولتهاریها میانسههانی تهازه

دار که ی سههرمایهکند؛  بقهقليل پيدا می بقه ت« دو»داری عملاً تنرا به سههرمهایهه

شههود؛ و تر می، کوچک و کوچک ثروتمنهدتر و قدرتمندتر و از نظر اندازه و تعداد

 شود.تر میی کارگر که ضمن فقيرتر شدن، از نظر اندازه بزرگ و بزرگ بقه

اد سان قلمددسهت و یکی کارگر کمابيش یک بقهمانيفسهت، علاوه بر آن، در 

ابد، یتنرا شمار پرولتاریا افزایش میبا رشهد انعت، نه»...خوانيم، شهود. ازجمله میمی

گيرد و این قدر  را ها فزونی میشوند، قدر  آنهای انبوه آن متمرکز میتودهبلکه 

ایزا  تمام تمآلا  ماشينبه همان نسهبتی که ]استفاده از[ »و .« کنندتر حس میبيش

، دهدیکسههان تنزل میها را بهدسههتمزدو تقریباً در همه جا  داردکار را از ميان برمی

های مختلف، بيش از پيش، منهافع گوناگون پرولتاریا و شههرایط زندگی آن در بخش

ان زمتری به رشدِ هم ور مشخصنيز به سرمایهمارکس در جلد اول « گردد.می یکسان

همراه با گستر  تراکم و تمرکز »کند: ی متخاام اشاره میررویی این دو  بقهو رود

ذارد، اما گی کارگر رو به فزونی میسهرمایه... فقر، سرکوگ، بردگی، و استثمار  بقه

ای که مدام بر تعداد  گيرد،  بقهی کارگر فزونی میجرهت با آن عصههيانِ  بقههم

ها از من است.( )تأکيد 1.«شودتر مییافتهو سازمانتر، متثدتر، شود، منضبطافزوده می

 شود: رشدِ سرمایه؛ رشدِ فقر و استثماربه عبار  دیگر به سه روند مرتبط باهم اشاره می

 ی کارگر. جویی  بقهیافتگی و مقابلهی کارگر؛ و رشدِ سازمان بقه

                                                      

1 K. Marx, (13:9), Capital Vol. 1, Ch. 96, Moscow: Progress Publishers, 

p. 113. 
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ی ازی و  بقهی بورژودر عمل اما، ضمن تداوم تراکم و تمرکز سرمایه، رشد  بقه

کل های  بقاتی به شی کارگر، سهاختار و قشربندیکارگر، و تشهدید اسهتثمار  بقه

ی مربوط به بثث ااههلی اشههاره متفاوتی پيشههرفت کرد. در این مبثث به سههه جنبه

ی داری به دو  بقهی سههرمایهکنم، کهه عبهارتنهد از تقليل دادن  بقا  در جامعهمی

ی کارگر؛ و انتظارِ فزونی گرفتن قدر ، اریِ  بقهانگاجتماعی؛ یکدسههتی و یکسههان

 ی کارگر.جویی  بقهیابی و مقابلهسازمان

ی ااههلیِ داری، بر کنار از دو  بقهی  بقا  اجتماعی در دوران سههرمایهدر زمينه

اثر  که بخشی بر –ی متوسهط سههنتی ضههمن تقليل یافتن دار و کارگر،  بقهسهرمایه

تری با از دست دادن موقعيت اقتصادی ار، و بخش بزرگدتثرک اجتماعی به سرمایه

به حيا  اقتصهادی و سههياسی خود ادامه داد. همچنين لمپن  –به کارگر مبدل شهدند 

ن درسههتی به تداوم اینيز به مانيفسههتدهد، که البته پرولتاریا به حيا  خود ادامه می

قرار « ی ارتجاعی...های دسههيسههه، اراذل و اوبا  ... که بازیچه'ی خمرناک بقه'»

ی متوسط جدیدی ترین تثول به ظرور و گستر   بقهگيرند، اشهاره دارد. اما مرممی

ایش ها، و افزداری، بانکهای بزرگ سرمایهشود که بر اثر گستر  شرکتمربوط می

نقش دولت و خدما ، به شهکل روزافزونی بزرگ و بزرگتر شهده، و نقش اقتصادی، 

تری هم برعرده گرفته اسههت. این  بقه در دوران آغازین اجتماعی و سههياسههی مرم

جز به –های مارکس نيز داری عملاً وجود نداشهت، و واضح بود که در تثليلسهرمایه

انعکاسههی نداشههت. با آن که این  -- 1هاای حرفهاشههاراتی به نقل از جيمز ميل به پاره

يروی ی کارگر ندارند و ن بقهبگيران از نظر رابمه با سرمایه تفاوتی با بخش از حقوق

ها را جزئی ها هم به راحتی آنای از مارکسيستفروشند، و پارهکار فکری خود را می

 ها وهای بسههيار زیادی بين آنکنند، اما در واقع تفاو ی کارگر قلمداد میاز  بقهه

                                                      

1  K. Marx and F. Engels, Collected Works, Vol. 96, Progress 

Publishers, p. 6:1. 



 

 
 

 عوامل ظهور و افو  رفرمیسم سوسیالیستی 718

 یسان دانستن موقعيت پزشکی که کارمند دولت است، مرندسکارگران وجود دارد. هم

در کارخانه، استاد دانشگاه یا معلم ارشدی در یک نراد آموزشی، یا پرستار ارشدی در 

عيت ها با موقهای دولتی و خصوای، و امثال آنیک بيمارستان، مدیران ميانی دستگاه

یهک کهارگر کارخانه، چندان دقيت نيسههت. برخلافِ اکثریت  بقه کارگر که چيز 

ری های بسيای متوسط، چيزار ميانی و بالاییِ  بقهچندانی ندارد که از دسهت دهد، اقش

توانند نگران از دسههت دادن آن باشههند؛ از امکانا  اقتصههادی تا موقعيت دارند که می

دموکرا  در پيشههبرد هایی که احزاگ سههوسههيالترین تناقضاجتماعی. یکی از مرم

ی  بقه های رفرميسههتی خود با آن مواجه بودند، چگونگی برخورد به اینسههياسههت

ها و داری بوده است. با آن که بخش بزرگی از سوسياليسترشد در جوامع سرمایهروبه

نيروهای مترقی از همين  بقه بوده و هستند، بخش عظيمی از این  بقه مثافظه کار و 

درسههتی اشههاره اند. پرژِوُرسههکی بهداریها  رفدار سههرمایهای از آنملاحظهتعداد قابل

های انتخاباتی، احزاگ سوسياليست برای جلب آرای  بقه یان رقابتکند که در جرمی

های  بقه کارگر و های خود را در قبال خواسههتمتوسههط ناچار بودند سههياسههت

در مواردی نيز  1ها را از دست بدهند.های کارگری تعدیل کنند و حمایت آناتثادیه

 کردند،ی را  ر  میهای رادیکالکه این احزاگ برای جلب حمایت کارگران، سياست

دادند. یا ها را از دست میترسهاندند و حمایت آنرا می ی متوسهطهایی از  بقهبخش

احزاگ دههد، ی تمبيقی خود نشهههان میور کهه دیتریش اُرلو در ممهالعههطهمهان

خواستند توانستند و نمیعنوان احزاگ دموکراتيک نمیدموکرا  اروپایی که بهسوسيال

ایِ معتقد به  بقهعنوان احزاگ تَکبا اعمال زور به پيش برند، بهسههوسههياليسههم را 

توانستند حمایت  بقا  دیگر را جلب کنند، و به ِارف آرای تضادهای  بقاتی، نمی

                                                      

1  A. Przeworski, Capitalism and Social Democracy, Cambridge 

University Press, Cambridge: 13::, p. 9 
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های سهوسياليست 1توانسهتند از  ریت انتخابا  به قدر  برسهند. بقه کارگر نيز نمی

، حلی برای آن بيابندکردند راهها بودند، و هریک سههعی میاروپایی متوجه این تناقض

ر سهو دفتر تبليغاتی حزگ شعارهای انقلابی سکه موفقيتی داشهته باشهند. از یکبی آن

که  بقه متوسط کرد، ضمن آنهای حزگ را خوشثال میداد و مبارزین و رادیکالمی

هایی که بتواند پيچيدگی سهياستسهاخت. کرد و از حزگ دور مییزده مرا وحشهت

ِط ی متوسی کارگر و  بقههای گاه متضاِد  بقهنوعی تعادل را در برخورد به خواست

 دموکرا  بوده است.وجود آورد، هميشه از معضلا  احزاگ سوسيالجدید به

حد  و شدتی که   ور که اشاره شد، دوقمبی شدن جامعه با آن ور کلی، همانبه

سنتی  ی متوسطی  بقهشده بود به وقو  نپيوست. اندازه  ر سهرمایه و  مانيفسهتدر 

تقليل شهدید یافت اما این  بقه از بين نرفت. تثولا  ساختاری، تثولا  تکنولوژی و 

راهم آورد، تر را فتر با کارگر کمبالارفتن کارآیی در انایع ساخت، امکان توليد بيش

رعت سی متوسط جدید بهکارگران اهنعتی را کاهش داد. از سوی دیگر  بقهو تعداد 

رشههد گذاشههت. همزمان با رشههد سههریع بخش خدما  دولتی و خصههواههی در روبه

های اجتماعی، پست، خدما  اداری، ونقل، بانکداری، بيمههای ارتبا ا ، حملعراهه

بخش اههنعت  مشههاوره، و غيره، سههرم نيروی کار در بخش خدما  به نسههبت سههرم

داری مایهی سر وری که امروزه در کشورهای بسيار پيشرفتهشد  افزایش یافت، بهبه

دراد، و سرم نيروی کار در بخش سوم  63سهرم نيروی کار در بخش انعتی حدود 

دراد است. یک نگاه تمبيقی ساده بين سرِم نيروی کار  11اقتصاد، یا خدما ، حدود 

ره ی اواسط قرن نوزدهم، اوایل قرن بيستم، و اواخر در سهه بخش اقتصهادی در سه دو

ی زمانی اول، اکثریت نيروی کار در دهد که در دورهخوبی نشههان میقرن بيسههتم به

                                                      

1 Dietrich Orlow, (6111), Common Destiniy: A Comparative History of 

the Dutch, French, and German Social Democratic Parties. 1313-1323. 

Berghahn Books, pp.3-11 
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ن تریتر در بخش اههنعت، و کممراتب کمی کشههاورزی و معدن، تعداد بهبخش اوليه

بخش اول  ی دوم سههرم نيروی کارِتعداد در بخش خدما  اشههتغال داشههتند. در دوره

ی های دوم و تا حدودی سوم افزایش یافت. در دورهکاهش گذاشت، و در بخشروبه

کاهش داشههت، و بخش سههوم اول بود، بخش دوم روبهترین تعداد در بخش سههوم کم

ه( را از آِن یافتتر توسعهبالاترین سرم را در کل نيروی کار کشورهای پيشرفته )و کم

خت اقتصادی این جوامع از نظر نيروی کار در اواخر خود ساخت. به عبار  دیگر سا

اکنون، درست برعکس ساختار اواخر قرن نوزدهم در زمان مارکس قرن بيسهتم و هم

بود. از نظر متوسهط ميزان درآمد نيز بالاترین ميزان حقوق و دسههتمزد در بخش سوم، 

 یعنی خدما  متمرکز شد. 

 

 ری کارگیا چندپارگی وضعیتِ طبقه« یکسانی»
ی کارگر نيز تغييرا  بسيار زیاد و های  بقهو همانندی بخش« یکسهانی»ی در زمينه

شدن نيز تمایزا  و داری و اهنعتیدر همان اوایل سهرمایه متنوعی روی داده اسهت.

های درونی  بقه کارگر در حد بسهيار مثدودی وجود داشت، و مارکس هم، تفکيک

 نوعی به قشربندیبه آن اشاره شد، به های اتریشیمارکسهيست ور که در بخش همان

ی کهار، و لمپن پرولتهاریا( هم درونیِ این  بقهه )کهارگران اههنعتی، ارتش ذخيره

وجه با تمایزا  بعدیِ قشههرهای درونی  بقه کارگر هيچپردازد. اما آن تمایزا  بهمی

ين ها، تأممبتنی بر نو  و ميزان مرار ، نو  اههنعت، ميزان آموز ِ لازم، دسههتمزد

ای، های جنسيتی، قومی، نژادی، مذهبی و منمقههای ناشی از تفاو شهغلی، و تفکيک

 مقایسه نيست. قابل

داری در زمان مارکس، به چند دليِل از جمله ميزان ی رشهد سرمایهدر دوران اوليه

های انعتی، و مثدود رشهد اهنعت و تکنولوژی، ميزان مثدود توليد و مصرف کالا

داریِ رقابتی، گرایش عمومی در توليد نِ ااحبان انایعِ دوران سرمایههای عریارقابت

https://pecritique.com/2019/06/08/%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%84%d9%81-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
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( و متجانس کردن کار بود. آنچه که homogenizationسازی )انعتی به همگن

تر کار و کاهش اتکا به کارگرِ کردن و اسههتاندارد کردنِ هر چه بيشلازم بود، سههاده

های پُرمرار  از ميان رفتند. این هماهر و اسهتادکار بود، و در این فرایند بسياری حرف

ی داری انثصههاری، حتی در دوران اوليهی سهرمایهگرایش را کمابيش در مراحل اوليه

به آن اشههاره شههد، شههاهدیم. اما با  ی گرامشههیبثث دربارهفوردیسههم نيز، که قبلاً در 

و  ای به تفکيکسازیِ کار به  رز فزایندهداری انثصاری، همگناستقرار کامل سرمایه

شدِن ( و درنتيجه چندبخشیsegmentationیا چندبخشی شدنِ کار )گی چند پاره

های کار مبدل شههد. برکنار از دیدِ کلاسههيک مارکسههی در این زمينه، حتی بهازار

صت ی شاقتصهاددانان نئو کلاسهيک هم بر یکسهانیِ بازار کار باور داشتند. اما از دهه

ی کارگر درونی  بقه هایی چندبخشههی شههدن بازار کار و قشههربندیميلادی، نظریه

 کنند. شد و امروز هم اقتصاددانان چپ و هم متعارف آن را تأیيد میممر  

و « اوليه»های بندی در کلی ترین شههکل خود، این بازارها به بازاردر یک تقسههيم

های آبی و یقه سفيد را در بخششوند؛ اولی که مشاغلی اعم از یقهتقسهيم می« ثانویه»

های تثصههيلی و آموزشههی اسههت، و با گيرد، نيازمند دورهبر میاههنعت و خدما  در

مزدهای بالاترو تأمين و تثرکِ شههغلی و اجتماعی، همراه اسههت، و دومی کارهای 

شود که به مرار  چندانی نياز ندارند، و با مزدهای کم، روتين و روزمره را شهامل می

مشاغل بازارهای اوليه را به  ای نيزو فقدان تأمين شهغلی و اجتماعی همراه هستند. پاره

کی ی اول مشاغلی متکنند، که مشاغل دستهتقسيم می« تابع»و « مستقل»ی دو دسهته

به ابتکار عمل و آزادی عمل برای خلاقيت نيروی کارِ بسههيار ماهر اسههت، و دومی 

کارگران شاغل  1گيرد.تر کارهای اسهتاندارد شده اما مبتنی بر مرار  را دربر میبيش

                                                      

1 Michael Reich, et.al. “Dual labor Market: A Theory of Labour Market 

Segmentation’, American Economic Review. 
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&cont

ext=econfacpub 

https://pecritique.com/2019/06/20/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7/
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شهان از نظر جنسی، ها، برکنار از سهمح مرار ، بسهته به موقعيتی این گروهمهدر ه

وانی های فراوجه شرایط یکسانی ندارند. بررسیهيچای، بهنژادی، قومی، مذهبی و منمقه

 های نژادی و قومی برای کار مسههاوی مزد و مزایایدهد که زنان و اقليتنشههان می

های جغرافيایی نيز کارگران را در بازار کار تفاو  1کنند.بسههيار متفاوتی دریافت می

های جرانی ی عملکرد شههرکتی ملی، که عمدتاً در شههبکهتنرا در منا ت دورافتادهنه

6دهد.چندمليتی در وضعيت متفاو  قرار می
های کاری به حدی های این بخشتفاو  

 اختلافا  واسههت که عملاً امکان انتقال از بخشههی به بخش دیگر شههدنی نيسههت، و 

ها وجود دارد. برخوردهای ههای شههدیهدی نيز در ميان کارگران این بخشرقهابهت

ز های خود نيای بقه-سههتيزانه در ميان خودِ کارگران نسههبت به همنژادپرسههتانه و زن

 وجه کم نيست. هيچبه

ی متوسط جدید هایی از شهاغلين بازارهای کار اوليه در واقع بخشهی از  بقهبخش

 دیگر جای ور که در های توليدی نيز، همانی فراینددیجيتاليزه شدن فزایندههسهتند. 

ها تغييرا  عظيمی را در وضعيت نيروی کار ایجاد کرده و ناهمگنی 9ام،به آن پرداخته

ان دارست. از یک  رف، علاوه بر سرمایههای این  بقه را شد  بخشيده او قشهربندی

ید ی متوسط جددارانِ متوسط و کوچک نيز افزوده شده،  بقهبزرگ، به تعداد سهرمایه

                                                      

1  Hilary M. Lips, “The Gender Wage Gap: Debunking the 

Rationalizations”. 

https://web.archive.org/web/61131611119913/http://www.womensmedia.

com/new/Lips-Hilary-gender-wage-gap.shtml 
6 Aitken, Brian, Ann Harrison, and Robert E. Lipsey, (1332), “Wages 

and Foreign Ownership: A Comparative study of Mexico, Venezuela, 

and the United States”, Journal of International Economics, 11 (9-1). 

کار-در-عصر-/:https://pecritique.com/6112/16/1سعيد رهنما، »کار در عصر دیجيتال«،  9

رهنما-ديسع-تاليجید-انقلاگ / 

file:///C:/Users/it/Downloads/سعید%20رهنما،
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های جدید کار، از جمله آزادکاران، را بسهط و گسهتر  داده، و از  رف دیگر شکل

ی کار، کاران را به وجود آورده.  بت آمار سههازمان بين المللکاران، و احتمالمسههتقل

 گيرد. دراد شاغلان جران را دربر می 13های کاری اخير، گروه

ی کارگِر شدن کار و بازار کار،  بقههای ناشهی از بخشههیی این تفاو مجموعه

های سههياسههی متفاو  گيریشههک در جرتوجود آورد، که بیبسههيار ناهمگنی را به

ی ایفا کرده؛ نقشههی هها، و درنتيجه در ضههعف و پراکندگی این  بقه نقش مرمآن

داری این  بقه ایفا کرده بود. این ی سههرمایهمتفهاو  از آن چهه که در دوران اوليه

دموکرا  و کارگری نيز که تاریخأ منافع این پراکندگی بر عملکرد احزاگ سهوسيال

 اند، تاثير فراوان داشته است.  بقه را نمایندگی کرده

تر شدن و «یافتهسازمان»، «د شدنمتث»واضهح است که همين ناهمگنی در مورد 

های مورد انتظار از کارگران نيز تاثيرگذاشته است. مارکسيست« جوییِافزایش مقابله»

هایی پردازانی بودند که به جنبهها اشاره شده، از اولين نظریهتر به آناتریشهی که پيش

ر لا  سههازمانی دهای اخير نيز، تغيير و تثواز این تثول  بقاتی توجه کردند. در دهه

های غول پيکر و پراکنده کردن ی کارخانهداری، تجزیههای سرمایهعملکرد شهرکت

سازی در سمح جران، تجمع کارگران در های متوسهط و کوچکِ قمعهها در واحدآن

 های توليدی بزرگ را کاهش داد. واحد

له ار، ازجمجها لازم به تأکيد اسههت که توجه بر تغيير و تثولا ِ نيروی کدر این

ی متوسههط جدید، ی کارگر و گسههتر   بقههای درونی  بقهتوجهه بهه تفکيهک

تر نفی تثليل ی کارگر و از آن مرماهميت شههدن نقش  بقهوجه به معنی کمهيچبهه

ليبرال -ی نودارتر شدن تثليل  بقاتی در دوران سرمایه بقاتی نيست، و تنرا به پيچيده

داری اواخر قرن های سرمایهید سهنتیِ مبتنی بر ویژگیو جرانی شهده در مقایسهه با د

 اشاره دارد.  –که هنوز هم  رفدارانی دارد  –نوزدهم 
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 فوردیس ، پسا فوردیس ، و دولت رفاه
توجه به اهميتِ مصهرف انبوه برای تداوم توليد انبوه که عمدتاً با فوردیسهم آغاز شد، 

بورژوازی بود. ایجاد « انقلاگ آرام» ور که گرامشههی اشههاره کرده بود، یک همان

داران برای تخفيفِ بثران مصههرف ی بيکاری که با تشههویت و رضههایت سههرمایهبيمه

 هایدنبال رکود بزرگ، اتخاذ سههياسههتروزولت به« نيو دیلِ»ی برقرار شههد، برنامه

ههای رفهاهی، همگی تأثيرا  کينزی پس از جنهگ جرهانی دوم، و برقراری دولهت

ضایت داری، و جلب ری سرمایهی کارگر کشورهای پيشرفتهيت  بقهشگرفی بر وضع

ی کارگر داشههته اسههت. این های کارگری و بخش وسههيعی از  بقهو توافت اتثادیه

کشهورها که همگی به درجا  مختلف کشورهای استعمارگر و امپریاليست بودند، و 

ثمار مملت کارگران و است  مستعمرهمنافع عظيمی از غار  کشورهای مستعمره و نيمه

، یخوداسهتثمار نسبی کارگران  دیتشهددسهت آورده بودند، ضهمن این کشهورها به

ی العادهامکانا  توزیعی برتری را برای این کارگرانِ پدید آوردند. رونت اقتصادی فوق

داری پيشرفته های سرمایهداران و دولتی پس از جنگ جرانی دوم نيز سرمایهدو دهه

مستثکمی در مقابل جریانا  کارگری و سوسياليستی قرار داد. حضور  را در موقعيت

داراِن های بين دو ابَر قدر  نيز سرمایهشهوروی و اردوگاه سوسياليستی سابت و رقابت

های کارگری وادار کرد. با آن که این های مرمی با اتثادیهاین کشورها را به ساز 

ه یابد، و ظرور نوليبراليسم در جران ها نتوانسهت با همان حد  و شد  ادامسهياسهت

ی متوسههط این ی کارگر و  بقهداری، بسههياری از این امکانا  را از  بقهسههرمایه

ترین ضههربه را به جریانا  سههوسياليست و کشهورها بازپس گرفت، این فرایند بيش

 داری به سوسياليسم، وارد آورد. ی ضرور ِ گذار از سرمایهایده
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شیس ، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، رقابت جنگ جهانی اول، فا

هاابرقدرت  

جنگ جرانی اول، با آنکه زمينه به قدر  رسهيدن سهوسيال دموکرا  ها را به وجود 

آورد، اقتصاد آلمان را نابود کرد، و بخش عظيمی از کارگران و نيروی کار را از بين 

برد، و تثميلِ قراما  جنگی بسيار سنگين، منابع عظيم مالی را از کشور خارج کرد و 

ا دامن زد. فاشههيسههم و پوپوليسههم راسههت که فقر و بيکاری وسههيع نيروی کار ر

را جدی نگرفتند، و پس از درک این خمر دهشتناک ها در آغاز آندموکرا سوسيال

ها وارد ها را به سوسياليستترین ضربهگيری آن شهوند، بزرگنتوانسهتند مانع قدر 

 ها توان جلوگيری از بروز آن رابا شهرو  جنگ جرانی دوم که سهوسهياليستآورد. 

دموکرا  به جنبش مقاومت نداشهتند، بسهياری از رهبران و اعضههای احزاگ سوسيال

ی کامل داشههتند، ها سههلمهها و نازیدر آلمان و در نقا ی که فاشههيسههتپيوسههتند. 

دیدند و در گونه مقاومتی را نمیهایی که به تبعيد نرفته بودند، امکان هيچسهوسياليست

ر تضعيف شوند تا بتوانند به مقاومت دست زنند. دها انتظار فراهتی بودند که فاشيست

البته بسياری از  1( معروف شدند.Attentistes« )منتظرین»ها به ااملا  فرانسوی آن

 ترین شکلی نابود شدند یا بهرحمانههای حزگ که به مقابله دسهت زدند، به بیترجوان

های آلمان که وکرا دمدرسهتی از سهوسيالچپ به ها فرسهتاده شهدند. جنا اردوگاه

کرا  دموها را در آغاز جدی نگرفتند، انتقاد داشت. )حزگ سوسيالروی فاشيستپيش

قدر نسههبت به نفوذ و قدر  خود ها آنروی فاشههيسههتی پيشآلمان در مراحل اوليه

حتی زمانی که هيتلر به اههدراعظمی رسههيده بود، اميدوار بود که که  توهم داشههت

ید با تشد !(رسهميت بشناسندعنوان یک حزگ اپوزیسهيون بههها را بها آنفاشهيسهت

                                                      

1 Dietrich Orlow, Common Destiny…. PP. 66-69. 
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انتقادا  کنار گذاشته شد و کند، این  ور که دیتریش اُرلو اشاره میهمان ،هاسرکوگ

 حدودی کاهش یافت. تا ها درونی سوسيال دموکرا اختلافا  

ها که از زمان انقلاگ اکتبر و ایجاد ها و سهوسيال دموکرا اختلافا  کمونيسهت

احزاگ  چِپ اغلب کمينترن تشهدید شده بود، ادامه یافت. به دنبال انقلاگ اکتبر، جنا 

های دموکرا  از حزگ انشهعاگ و حزگ کمونيست ایجاد کردند و سياستسهوسهيال

شههرط عضههویهتِ احزاگ را پذیر   کمينترن را در پيش گرفتهه بودنهد. کمينترن

فين عناار ریویزیونيست و منثر»ی حزگ از سهانتراليسم دموکراتيک لنينی و تصفيه

ت راس  ور که قبلاً اشاره شد، جنا اعلام کرده بود. این انشعابا  همان« دسهت راستی

شد  دموکراسی را بهدموکراسهی را تقویت کرد، اما کلِ جریان سهوسهيالسهوسهيال

دتر و ها بها از فاشيستدموکرا مود. اسهتالين اعلام کرده بود که سوسيالتضهعيف ن

تعرض بين ترنهد. در دوران جنهگ جرهانی دوم نيز تا زمانی که پيمان عدمخمرنهاک

امضها شهده بود، بر قرار بود، احزاگ کمونيسهت  1393اسهتالين که مخفيانه در -هيتلر

اشيسم نداشتند. اما زمانی که آلمان در اروپایی چندان نقش مرمی در مقاومت بر عليه ف

به شهوروی حمله کرد، احزاگ کمونيسهت به خط اول مبارزه بر عليه فاشههيسم  1311

د. در ها برقرار شدموکرا ها و سوسيالپيوستند، و برای مدتی همکاری بين کمونيست

ی هم رها نتوانستند متفقين را قانع کنند که آلمانِ دیگدموکرا جریان جنگ، سوسيال

ها امریکا، احزاگ کنند، و متفقين و در رأم آنهها نمایندگی میوجود دارد کهه آن

رو های پسهافاشيسم به رسميت شناختند. ازاینعنوان جانشهينِ دولتراسهت ميانه را به

تر تضههعيف شههده بودند، ی اختلافا  درونی بيشها، که با ادامهدموکرا سههوسههيال

خود  ی بعد از جنگ در کشورهایهای بلافاالهلی سياستی ااکنندهنتوانسهتند تعيين

های اروپا در وضعيت بسيار سختی قرار داشتند. در با پایان جنگ، سوسياليستباشهند. 

دموکرا  آلمان، سازمان حزگ متلاشی شده بود، ترین حزگ یعنی حزگ سهوسيالمرم

اقی قول ُارلو آنرا که ببسهياری از رهبران کشهته شده بودند، و یا در تبعيد بودند، و به
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مانده بودند، اعم از تبعيدی و یا در داخل، ضههمن مرور خماهای گذشههته، هيچ توهمی 

نداشههتند که جمروری وایمار دومی در کار باشههد. )جمروری وایمار پس از جنگ 

 ها دولت را تشکيل دادند.(دموکرا وجود آمد و سوسيالجرانی اول در آلمان به

تر کرده بود. از ها وضههعيت این احزاگ را پيچيدهبرقدر جنگ سههرد و رقابت ا

ترین نفع را از جنگ جرانی دوم برده بود، ترین اههدمه و بيشسهو امریکا که کمیک

کار و رقبای ترین قدر  اقتصههادی و سههياسههی، از احزاگ مثافظهعنوان بزرگبهه

شد که کرد. از سوی دیگر وجود شوروی سبب میها حمایت میدموکرا سهوسهيال

راسههتا با داری امتيازاتی به کارگران بدهند، امتيازاتی که همههای سههرمهایهقهدر 

 تر امریکا وها هم بود. با قدر  گرفتن بيشدموکرا های رفاهی سهوسيالسهياسهت

های اقتصادی، سياسی و فرهنگی، در مجمو  موقعيت ی هژمونيک آن در عراهسلمه

ها برای حفظ موقعيت خود ناچار يف شد، و آنها بيش از بيش تضعسوسيال دموکرا 

 تری با دیگر احزاگ شدند.های بيشبه ساز 

 

 گرایی و ناسیونالیس ملی
جانبه و وابستگی ی همهمراوده»، «کارگران ميرن ندارند»خوانيم که می مانيفسهتدر 

، «ها جایگزین انزوا و خودکفایی مثلی و ملی کرن شههده استگير ملتمتقابل و عالم

يز در این جا ن« گردد...نظری ملی بيش از بيش ناممکن میگی و تنگسویهیک»... و 

ای ارهکند، برای پیافته را تصویر میرهایی ی دور دستِ بشرِدیدگاه درستی که آینده

الملل انگاشتند. زمانی که بينمد  عملی میشد که آن را در کوتاهبه سياستی مبدل می

به وجود آمد، هدف واضهح آن انترناسيوناليسم بود و نه ناسيوناليسم. اما  3::1دوم در 

ر در وانست اعضای درگيزمانی که جنگ امپریاليستی اول در گرفت، بين الملل دوم نت

 1319قول مایکل هرینگتون، در سال روی هم اسلثه نکشند. بهجنگ را قانع کند که به

های اروپا در کليسایی در بازل سوئيس جمع شدند و در حالی نمایندگان سهوسياليست
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نام همبسههتگی وعده دادند که به خواندند، قا عانههای سههکولار خود را میکهه آواز

سال بعد لی کارگری، در یک جنگ کاپيتاليستی با هم نخواهند جنگيد. اما یکالملبين

 1ههای دنيهای مدرن، گلوی یکدیگر را گرفتند.ترین درگيریرحمهانههدر یکی از بی

ها با واقعيت این بود که ناسيوناليسم در تمامی این کشورها جا افتاده بود. سوسياليست

ن به ناسيوناليسم اهميت نمی دادند و تصورشان نيز ایباورشان به انترناسيوناليسم، چندان 

یی گرابود کهه برای کهارگران نيز اهميتی نهدارد. اما واقعيت چيز دیگری بود و ملی

 درميان کارگران بسيار قوی بود. 

هها در دنيای مدرن،  بقا  حاکم با حُقنه کردنِ ملهت –از زمهان ایجهاد دولهت 

ی جغرافيهایی خود، و حفظ و بسههط حوزه ههای ملی، برای حفظ منهافع خودهویهت

ه با گرایی در رابمکردند. )البته در کشورهای زیرسلمه، ملیگرایی را تشهویت میملی

گرایی ی خارجی وجود داشت.( ملیمقابله با استعمار و امپریاليسم و پایان دادن به سلمه

شههد. امل میتمام  بقا  و اقشههارِ کشههورهای پيشههرفته، ازجمله کارگران، را نيز شهه

ها با سهنتِ قویِ بيسمارکی و دموکرا ی آن آلمان بود که سهوسهيالبارزترین نمونه

چنان  رفدار جنگ و ی کارگر آلمان با شههرو  جنگ آنویلرلمی مواجه بودند.  بقه

ی دموکرا  حتی جرأ  مخالفت با لایثهبود که حزگ سههوسههيال« ميرن»دفا  از 

داشهت. حتی بسياری از رهبران حزگ نيز تثت تاثير اعتبارا  جنگی در پارلمان را ن

ی های ناسهيوناليستی قرار داشتند. در فرانسه، ژان ژورم، سوسياليست برجستهگرایش

ت، دانسکه کارگران ميرن ندارند، را مردود می مانيفستفرانسوی، ضمن آن که شعار 

و  از وق کرد از جنگ جلوگيری کند، درسههت لثظاتی قبلدر شههرایمی که تلا  می

                                                      

1  Michael Harrington, (13:3), Socialism; Past and Present, Arcade 

Publishing, p.13. 
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جنگ توسهط یک ناسيوناليست افرا ی فرانسوی به قتل رسيد. او را اولين شريِد جنگ 

 دانند.جرانی اول می

 

 داریخلق انسانِ سرمایه
ا ها، و بخود، با کنترل سهراسری رسانه« بلوک تاریخیِ»داری جرانی با ایجاد سهرمایه

د های خويغا  وسيع، ارز کمک جریانا  ارتجاعی اعم از سکولار و مذهبی، و با تبل

را بيش از پيش بهه بهاور همگانی تبدیل کرد. سههياسههت تشههویت به مصههرف و 

ی انعت ُمد روز، فرهنگ جدیدی را بر بخش زدگی، رشهد افسهار گسيختهمصهرف

ی متوسهط جدید تثميل کرد. تصور و انتظار ویژه  بقهی کارگر و بهوسهيعی از  بقه

 کارگران« ی سرخخانواده»مو ، داریِ روبهاز سرمایه اوليه این بود که در مسير گذار

داری مصون نگاه خواهد داشت. اما از همان های نظام سرمایهشان را از ارز و فرزندان

ای از رهبران سهوسياليست متوجه این واقعيت شدند که بسياری از کارگران آغاز پاره

ها ن نيستند، بلکه مخالفتی نيز با آنتنرا مصهودارانه نههای سهرمایهلزوماً از نفوذ ارز 

ردن تأمين کداری با بیعيارِ نوليبراليسم، نظام سرمایهبا اسهتقرار تمام 1دهند.نشهان نمی

يستی آلِ سوسيالی مقابل انسانِ ایدههای متفاوتی را درست در نقمهاکثریت مردم، انسان

ترین ویژگی آن، انسههانی فردگرا و منزوی اسههت که تنرا نگران پرور  داد، که مرم

در این مسير  دهد.ی اجتماعی از خود نشان نمیترین نگرانوضعيت خود  است، و کم

 کارگران مترقی و نيروهای باورمند به سوسياليسم در اقليت قرار گرفتند.

 

  

                                                      

1 Dietrich Orlow, Common Destiny…. P.3-11. 



 

 
 

 عوامل ظهور و افو  رفرمیسم سوسیالیستی 792

 « اپوزیسیون انقلابی»یا « گراییوزارت»
دموکرا  نشان داده ی احزاگ سههوسيال ور که در بررسهی مورد به مورد تجربههمان

های سياسی خود علاوه بر تلا  برای ر فعاليتخواهد شهد، تمامی این احزاگ در مسهي

های ائتلافی شرکت کردند. از آغاز تر در پارلمان، در دولتهای بيشکسهب کرسهی

ها این بود که آیا تثت هر شرائمی وارِد ائتلاف های درونی سوسياليستیکی از بثث

« یوزار  گرای»نام ای که بهبا دیگر احزاگ سههياسههی و شههرکت در دولت، پدیده

(ministerialismeمعروف شهد، بشهوند، یا به )چهعنوان اپوزیسيون مترقی یا آن 

های خود خوانده بود، سياست 1ی کمونيستی، اپوزیسيون انقلابیکه مارکس در اتثادیه

 و تثميل کنند. را خارج از دولت در پارلمان  ر 

ها ستکردند که سوسياليها کلاً بر این نظر درست تأکيد میای از سوسياليستپاره

شان ایهسهوی مشهارکت در قدر  بروند که امکان پيشبرد سياستتنرا زمانی باید به

ی دیگر احزاگ ائتلافی خواهند بود. عملی باشههد، چرا که در غير این اههور  بازیچه

ه است. ای بودی پيچيدهیگر احزاگ سياسی مسئلهدموکرا  با دائتلاف احزاگ سهوسيال

جها کهه این احزاگ در موقعيتی نبودنهد کهه تمهامی قدر  دولتی را از  ریت از آن

ولت گرفتند که بتوانند در دانتخابا  کسب کنند، در مواردی که در موقعيتی قرار می

وند، و ائتلافی شهای شرکت کنند، ناچار بودند که با ائتلاف با دیگر احزاگ وارد دولت

های پارلمانی، دولت اقليت تشکيل دهند. )باید در نظر داشت برحسهب ميزان کرسهی

کار بوده و کهه بها توجهه بهه این واقعيت که اکثر جوامع به درجا  مختلف مثافظه

یت آرا را، توانستند که اکثرها، به جز یکی دو استثنای موقتی نمیهستند، سوسياليست
                                                      

1  K. Marx, F. Engels, “Address of the Central Committee to the 

Communist League”, London 1:31. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1:11/communist-

league/1:31-ad1.htm 
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دست آورند، و حتی اگر کردند بهتری اتخاذ میخواهانهموضهع ترقیویژه زمانی که به

توانسههتند دولت اکثریت تشههکيل دهند. کردند، نمیبالاترین رإی را هم کسههب می

دموکرا  ترین حزگ، یعنی حزگ سههوسههيال ور که بعداً خواهيم دید، بزرگهمان

ارلمانی را داشت، های پدراد کرسی 91که دولت تشکيل داد، حدود  1313آلمان در 

بود. تنرا  13:1دراد در  19و بعدها نيز بالاترین دراهدی را که کسب کرد، حدود 

، :132، و دیگری در 1311 ور اسههتثنائی دوبار، یکی در انتخابا  سههال در سههوئد به

دست آورد. در فرانسه نيز در اد آرا را به 31تر از دموکرا  کمی بيشحزگ سوسيال

جمروری اکثریت ها در هردو انتخابا  پارلمان و رئيستسههوسههيهاليسهه 13:1در 

، یعنی چپِ افرا ی، چپ --آوردند.( این ائتلافا  با توجه به کلِ  يف احزاگ سياسی 

عمدتا ائتلاف با احزاگ ميانه بوده.  --چپِ ميانه، راستِ ميانه، راست، و راستِ افرا ی 

چپ و کمونيسههت در زمانی که این )البته، در مواردی هم ائتلافاتی موقتی با احزاگ 

های ناچار با ساز ها بهتری داشتند، در کار بوده است.( این ائتلافاحزاگ قدر  بيش

کرد شههان دور میهای انتخاباتیمختلفی همراه بود، که این احزاگ را از اهداف و وعده

ایفای  آورد. از سهوی دیگر ِارفِ ها لممه وارد میو به اعتبار و حيثيت سهياسهی آن

نقش اپوزیسههيون مترقی بدون شههرکت در دولت نيز، ضههمن حفظِ اعتبار حزگ برای 

ساخت، و اعضا و هوادارانش، حزگ را در جلب آرا در زمان انتخابا  دچار مشکل می

ر هایی که ددموکرا  ضمن پرهيز ور کلی احزاگ سوسيالکرد. بهآن را تضعيف می

لت نوعی در دوکردند که بهداشههتند، تلا  میآغاز نسههبت به ائتلاف با دیگر احزاگ 

ای با جریانا  ها را کمابيش و به شکل فزایندهحضهور داشهته باشند، و همين امر آن

کرد، و از رادیکاليسههم لازم دور و دورتر راسههت ميهانه و فراتر از آن هم جرت می

 کرد.می
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 پارلمانتاریس ِ صِرف یا ترکیب آن با مبارزات فراپارلمانی
های ترین وقت و انرژی خود را اَرف فعاليتدموکرا  بيشتمامی احزاگ سهوسهيال

های کردند، و به فعاليتتر در پارلمان میهای بيشانتخهاباتی برای کسههب کرسههی

های پراکنده جز ایجاد تشههکلها، بهی مدنی و مثلهفرهنگی و سههياسههی لازم در جامعه

ی دموکرا ، شاخههایی نظير زنان سوسيالتشهکل –های اجتماعی ای گروهبرای پاره

های جوان، جوانان حزگ دموکرا دموکرا ، سوسيالی زنان سهوسهيالزنان، اتثادیه

ها، توجه لازم را نداشهتند. و یا ترتيب دادن جشهنواره –دموکرا  و امثالرم سهوسهيال

ارتباط  ها نيز، نظير احزاگ کمونيسههتی، یکها و تشههکلارتبهاط بها این سههازمان

های مردمی الرام بگيرد و جای آن که حزگ از این تشههکلبوروکراتيهک بود، و بهه

های حزگ از بالا رهنمود های خود را بر آن اسههام تنظيم کند، بوروکرا سههياسههت

نی ی مدنی برای جایگزیدادند و از پایين ارفاً انتظار اجرا داشتند. فعاليت در جامعهمی

 تر از کسبتوانست مرممراتب میخواهانه بههای ترقیرز ی مسهلط با اهژمونی  بقه

مختاِر های خودتر در پارلمان باشد. این کار نياز به ایجاد تشکلیکی دو کرسهی بيش

های حزگ و انمباق این ها در پيشههبرد سههياسههتمثلی و فراگيری از ابتکارا  آن

و  های پارلمانیدر فعاليتتر این احزاگ ها با شرایط متغير بود. اما هرچه بيشسهياست

ی مدنی توجه های جامعهتر به فعاليتشههدند، کمزدوبنهدهای مربوط به آن درگير می

ها و هژمونیِ شههان بيش از بيش مجذوگ فرهنگ، ارز ی مردمیکردنهد، و پایهمی

 شد.مسلط می

 

 بوروکراسی و الیگارشی

ن پردازاایتاليایی اوایل قرن بيسههتم و از نظریه-شههنام آلمانی، جامعهزرابر  ميشههل

بود  دموکرا  آلمانی اليتيسم بود، که ابتدا از اعضای حزگ سوسيالی نظریهبرجسهته
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 1311و بعدا به حزگ سهوسياليست ایتاليا و سرانجام به فاشيسم ایتاليا پيوست. وی در 

را ممر  « قانونِ آهنينِ اليگارشی»ی ه، نظریحزاگ سهياسهیادر کتاگ مشهرور خود، 

 1.های سازمانی بدل شدانگيزترین نظریهساخت و از آن زمان به بعد به یکی از مشاجره

های دموکرا  آلمان، ادعا کرد که دموکراسی و سازمانميشلز با تثليلِ حزگ سوسيال

 ور بهبزرگ بها یکهدیگر همخوانی نهدارنهد، و هر چقدر هم که سههازمانی بخواهد 

کند که سازمان تنرا توسط دموکراتيک اداره شهود، ماهيت تشهکل بزرگ ایجاگ می

 -1 6توان خلااههه کرد:ی ااههلی او را در سههه وجه مییک اقليت اداره شههود. نظریه

قدر   -9شود، و بوروکراسی منشاء قدر  می -6ناپذیر اسهت، بوروکراسهی اجتناگ

شههدن و ازمان، تقسههيم کار و تخصههصههیکند. از نظر او با بزرگ شههدن سههفاسههد می

 انجامد. تمرکِز سازمانی، قدر  راتر سازمانی میمراتب سازمانی، به تمرکزِ بيشسلسله

سازد که با در انثصار گرفتن منابع و در دسهت شهمار معدودی از رهبران متمرکز می

شوند. ناشدنی میشهان افزایش پيدا کرده و تبدیل به رهبران جایگزینا لاعا ، قدر 

ای از جانب جا اسههت که این اقليت برای حفظ موقعيت خود مانع هرگونه مداخلهاین

 شود.اکثریت می

ر های ميشلز را مورد انتقاد قرابود که بسياری از رهبران سوسياليست نظریهواضح 

این نظر ميشههلز را که بوروکراسههی به  ماتریاليسههم تاریخیدهند. بوخارین در کتاگ 

انجامد رد کرد، با این ادعا که استفاده از آن توسط یک اقليت میو سوءتمرکز قدر  

ها مالک وسههایل توليد نباشههند، چون منشههاء قدر  مالکيت اسههت و اگر بوروکرا 

                                                      

1 Robert Michels, (1313), Political Parties: A Sociological Study of the 

Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, Translated by Eden 
& Cedar Paul, Hearst International Library Co. 

6  Darcy, K. Leach, (6113), “Iron Law of Oligarchy”, International 

Encyclopedia of Social and Behavioural Sciences, 6nd edition, pp.611-

612. 
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تر از این بود. اما واقعيت پيچيده 1بنابراین قدرتی ندارند که از آن سهوء استفاده کنند.

ی رغم مخالفت با مواضع سياسقبول داشت بهی موسکا را گرامشی، همانگونه که نظریه

 6.دیدرفت از آن را نيز میکرد اما راه برونی اليتيسههم او راتأیيد میميشههلز، نظریه

 ور غيرمسههتقيم با نظر ميشلز ای از جریانا  و فعالين چپ و آنارشهيسهت نيز بهپاره

راری دموکراسههی مراتب، برقحل این مسههئله را در حذفِ سههلسههلهتوافت دارند، اما راه

های بزرگ دانند، شههعارهایی که در مورد سههازمانمسههتقيم، و کنترل کارگری می

 9ام.به این مسئله پرداخته جای دیگریتواند کاربرد داشته باشد، و در وجه نمیهيچبه

تری که بعدًا مراتب بزرگهای کارگرِی بههای سياسی، احزاگ و اتثادیهسازمان 

اند. مفروم خوبی نشههان دادهها را بهواقعيت اینوجود آمدند، در  ول قرن بيسههتم بهه

مراتبی از لنينی نيز چيزی جز تمرکز قدر  در دست سلسله« سانتراليسم دموکراتيک»

های سههياسههی قدرتی ای مرکزی در مقابل هيئتهمعهدود رهبران نبود؛ حتی کميته

گهذریم. أحزاگ ههای فردی در این احزاگ مینهداشههتنهد، حهال از دیکتهاتوری

تر از احزاگ کمونيستی بودند، از مسائل که دموکراتيکدموکرا  نيز با آنسهوسهيال

 ک،های بوروکراتيکرده بود، مبرا نبودند. وجودِ همين ساختار سازمانی که ميشلز  ر 

ها، گيریاعضا در تصميمسازمانی، و کاهش نقش گوییِ درونهای پاسخنبودِ سازوکار

های  لب را در بسياری از تشکلهای فاسد و فراتی جلب و رشهدِ بوروکرا زمينه

درپِی این های پیوجود آورد، و سازشکاریدموکرا  بهکارگری و احزاگ سهوسهيال

                                                      

1  Nikolai Bukharin, (1363), Historical Materialism: A System of 

Sociology, International Publishers. 

6 Antonio Gramsci, (13:3), Prison Notebooks….., pp.131, 163, 191. 

سههعهيهد رههنمها، »جنجهال دموکراسههی شههورایی در مقههابههل دموکراسههی پههارلمههانی«،  9

https://pecritique.com/611:/11/61/ دمو-مقابل-در-ییشورا-یدموکراس-جنجال / 

file:///C:/Users/it/Desktop/critique/summer%2098/سعید%20رهنما،
file:///C:/Users/it/Desktop/critique/summer%2098/سعید%20رهنما،
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 هایراسههت و نوليبرال تسههريل کرد. انشههعاگ ها را در مقابل تعرض جریانا تشههکل

دموکرا  و خروج جریانا  چپ از این احزاگ نيز ميدان درپی در احزاگ سوسيالپی

 تر جنا  راست این احزاگ باز کرد.روی بيشرا برای پيش

 

 

*** 

داری، ی سههرمایهی عوامهل بهالا در کشههورهای پيشههرفته ور کهل مجموعههبهه

ی رو به تری در مقابل سرمایههای این کشورها را در موقعيت ضعيفسهوسهياليسهت

دموکراتيک و کارگری، که گسهتر  قرار داد. سهردرگمی رهبریِ جریانا  سوسيال

های سههرمایه و یروسههبب انشههعابا  درونی تضههعيف شههده بودند نيز پيشخود به

به  –ی کار را تشدید و تداوم بخشيد، و استراتژی رفرميستی را های جبرهنشهينیعقب

رغم به –داری ی سرمایهبينانه وعملی در کشورهای پيشرفتهعنوان تنرا اسهتراتژی واقع

وان داری و تدستاوردهای بسيار ، دچار مشکل و نرایتا شکست ساخت. تداوم سرمایه

یابی شهدن سرمایه و سازماناق دادن خود به شهرایط سهيال و متغير، جرانیآن در انمب

ی مخرگِ اَبَرقدر  امپریاليسههتیِ امریکا، ظرور تر آن در سههمح جرانی، سههلمهبيش

اتب مرنوليبراليسهم و مبدل شهدن آن به ایدئولوژی مسلطج جرانی، در مجمو  هيولای به

، کهه خود همراه با تغيير و تثولا  ی کهار قرار دادتری را در مقهابهل جبرههبزرگ

ی ی کارگر و چندپارگی آن، و رشههد وسههيع  بقههای درونی  بقه بقاتی، تفکيک

ر این که دمتوسهط جدید، در موقعيت بسهيار مشهکل و متناقضی قرار گرفته بود. این

ها ی  بقاتی و سياليِت موقعيتی سخت این احزاگ در جریان جَزر و مَد مبارزهمبارزه

ه به توان به مشکلاتی کی حاضر نيست، اما میکردند، موضهو  نوشتهقيقاً چه باید مید

بدون وارد شههدن به جزئيا  آنرا که در  --شههد  آخرین سههه عاملی که در بالا ممر 

اشاره کرد. هر سه عامل  --های بعدی مربوط به هر یک از احزاگ خواهد آمد قسمت

  شکل مخربی بر یکدیگر تأثيرگذار بودند.هبمور تنگاتنگی برم مرتبط بوده و ب
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های ائتلافی هميشه از حسام ترین تصميما  مشارکت در دولتمشارکت یا عدم

های جا به شرکت در دولتدموکرا  بوده. )در اینسهياسهیِ رهبری احزاگ سهوسيال

ه ب ور که در بالا اشاره شد، شهود، چرا که همانائتلافی و نه تشهکيلِ دولت اشهاره می

ههای موقعيهت سههرمهایهه، احزاگ هها و بهالها و پهایين رفتنرغم تمهام جزرومهد

دموکرا ، به جز یکی دو مورد استثنایی و موقتی، هرگز در موقعيتی نبودند سهوسهيال

دسهت آورند و دولت اکثریت تشکيل دهند. دليل آن هم روشن که اکثریت آرا را به

جمله اکثریت کارگران این جوامع، چه بود؛ چرا که اکثر مردم کشورهای اروپایی، از 

خا ر تداومِ هژمونی فرهنگیِ بورژوایی، خها ر نفوذ مهذههب و چهه در مجمو  بهبهه

 --و در مقا عی راست افرا ی  --کار بوده و به احزاگ راسهت یا راست ميانه مثافظه

ی لمهس های ائتلافی با دیگر احزاگ ميانه تا قبل ازاند.( مشارکت در دولتتمایل داشته

شک با دستاوردهای زیادی برای ها، بیها و کمبودی ضهعفرغم همهنو ليبراليسهم، به

ن ها همراه بود. )ایپيشهرفت اجتماعی، برای نيروی کار و اکثریت جمعيت این کشور

ی های بلافااله که در خيال خود امکان بلافاالهگرایانِ انقلاگها را تنرا ااهولواقعيت

دیدند و مونيسههتی و دیکتهاتوری پرولتاریا را در این جوامع میدولهت کهارگریِ ک

ویژه کنند.( اما اارار به حضور در دولت در هر شرایمی، بهبينند، انکار کرده و میمی

بارترین سياستی بود که این احزاگ را از اعتبار و ی نوليبراليسم، فاجعهدر دوران سهلمه

ی نقشِ اپوزیسههيونِ رادیکال، برای پذیرفته جای ایفاحيثيت تری کرد. این احزاگ به

ر تهای خود را هرچه بيشکار، سياستشهدن در فضای سياسیِ مسلطِ راست و مثافظه

خواهی فااههله گرفتند. دليل این امر نيز خود به عوامل ذهنی تعدیل کردند و از ترقی

 مسلطشود، که بخش زیادی از آن به خروج کادرها و جنا  چپ و دیگری مربوط می

گرایانِ این احزاگ، ارتباط داشههت. این عامل نيز خود به تر راسههتشههدن هر چه بيش

سههازمانی، وعدم مشههارکت عامل گسههتر  بوروکراتيسههم و نبود دموکراسههی درون
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شههد. عامل مرم دیگر و مرتبط با های سههازمانی در تصههميما  حزبی، مربوط میتوده

ه توجری با به مبارزا  انتخاباتی، و بیهعواملی که اشههاره شههد، مثدود کردن فعاليت

ها، و ی مدنی، در تشههکلهای فرهنگی و سههياسههی در جامعهفعاليت جدی در عراههه

 ور که در بررسههی موارد مختلف خواهيم دید، این ههای اجتمهاعی بود. همانجنبش

 ،تنرا نتوانستند در مقابل هژمونی سرمایه ضدهژمونی متفاوتی را به پيش برنداحزاگ نه

دموکرا  به بلکهه خود در همين فراینهد دچار دگردیسههی شههده و از سههوسههيال

 دموکرا  مبدل شدند.ليبرال
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 0هاها و واقعیتفرضرفرمیس ؛ پیش -0

 دموکرات و کارگریاحزاب سوسیال-۶

۶-0 
مثور، در مسههير  ولانی -عنوانِ یک حزگِ برنامهدموکرا  آلمان بهحزگ سههوسههيال

های امپراتوری آلمان، جنگ جرانی اول، دو انقلاگ، جمروری زنهدگی خود کهه دوره

ی آلمان، و وحد  ی فاشيسم و جنگ جرانی دوم، اِشغالِ متفقين، تجزیهوایمار، سهلمه

به مثای خود را تغيير داده اسههت. برنامه، بهامهگيرد، چندین بار برنآلمهان را دربر می

ترین سهندِ عام، راهنمایِ عمل و دورنمای سهياسی حزگ در مقا ع زمانی مختلف مرم

جا برگزار شده و به ها با نامِ شرری که اجلام عمومی حزگ در آنبوده اسهت. برنامه

(، ارفور  1:13ها عبارتند از: گوتا )شههود. این برنامهتصههویب رسههيده، شههناخته می

(، 13:3(، برلين )1333(، باد گُدِسبِرگ )1363هایدلبِرگ ) (،1313گُرليتز )(، 1:31)

ها و تثولا  اجتماعی و سهياسیِ اثرگذار بر این (. مرورِ این برنامه6111هامبورگ )و

دموکرا  آلمان را ها مسير تثول و دگردیسیِ حزگ سوسيالها و یا منتج از آنبرنامه

های فراوانی، هم دموکرا  آلمان درمی حزگ سوسيالی تجربه. ممالعهدهدینشهان م

                                                      

 :های مختلف بخش اول نگاه کنيد بهی قسمتممالعهبرای 1 

 برنشتاینهای رفرميستی سوسياليستیبازخوانی جنبش ، 

  ِ1:33معمای انگلس 

 کدام کائوتسکی 

 سيسم اتریشیهایی از مارکرودلف هيلفردینگ و جنبه 

 های منشویک روسيهدموکرا گئورگی پلخانف و سوسيال 

 وانش رفرميستی از گرامشیانقلاگ بدون انقلاگ: خ 

 عوامل ظرور و افول رفرميسم سوسياليستی 

https://pecritique.com/2019/05/11/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3/
https://pecritique.com/2019/05/11/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3/
https://pecritique.com/2019/05/11/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3/
https://pecritique.com/2019/05/17/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3-1895-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2019/05/25/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%9F-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2019/06/08/%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%84%d9%81-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/15/%da%af%d8%a6%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://pecritique.com/2019/06/20/%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/07/05/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b3/
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 ی سوسياليستی، و هم  رفداران رفرميسم سوسياليستی،برای  رفداران انقلاگ بلافااهله

 به همراه دارد.

 

 

 ی تارینیزمینه
: یکی، از زمان اههلحِ بررسههی کردتوان تاریخ مدرن آلمان را از چند مقمع مرم می

ی مذهبی و سياسیِ سراسر اروپا های سی سالهاست، که به جنگ :121در  «وستفالی»

 لبی پروتستان و درگيری با کاتوليسيسم آغاز دنبالِ جنبش ااهلا هکه در ااهل ب -

 هایها، از جمله حکومتحت حاکميتِ دولت یافتنرسميت  پایان داد، و به -شده بود 

، که شههودآّغاز میاروپا  :1:1های ، از زمان انقلاگ. دیگریه بودمثلی آلمانی انجاميد

 خواه، خواستارِ هی متوسطِ  مشرو های  بقهآلمان نيز درگير آن شد، و  ی آن ليبرال

تِ شکسرغم شکست این مبارزا  و نيز های مدنی شدند. اما بهبرقراری حقوق و آزادی

 یتوسههعهو های رشههد وسههيعِ ، زمينهبه عمل آمد برای وحد  آلمانیی که هاتلا 

ن عمفِ تاریخ مدرن ایترین نقمهمرم . اما قمعاًشدشدن کشور فراهم اقتصادی و انعتی

که  1:21 یگردد. او از اوایل دههکشور، به دوران به قدر  رسيدنِ بيسمارک باز می

مت  اد ایج ترین دولتِ امپراتوری آلمان، منصوگ شد، باپروم، بزرگ وزیر اولبه سهِ

های مختلف آلمان را متثد گرا، بخشیک بوروکراسههی کارآمد و حکومتی تماميت

که لویی ناپلئون، امپراتور فرانسههه را شههکسههت داد و او را در جنگ  1:11. در کرد

 1:11کمون پاریس در  تشههکيلامری که به  - کرددسههتگير و پاریس را مثااههره 

در داخل آلمان و در اروپا، مستثکم  قدر  خود را بيش از پيش بيسهمارک -انجاميد 

اولين ادراعظم امپراتوریِ آلمانِ شد و آلمان متثد و یکپارچه را به  1:11در او . کرد
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اروپا را  1:11 یبثرانی که از اواسههط دههدر مقمع جز هو این امر ، ب 1وجود آورد،

 شدن سریع آلمان را به دنبال داشت. فراگرفت، رونت اقتصادی و انعتی

ی همگانی )مردان( أ، قانون اساسیِ آلمان، رایشتاگ )پارلمان( را با حت ر1:11ر د

وجود آورد. اما پارلمان، خود اختياِر وضع قوانين را نداشت، و تنرا هدر سهمح فدرال ب

ی عمومی نيز أدولهت را داشههت. در پروم، حتی حت ر ی لوایححت بثهث دربهاره

ایالتی )دی یِت( بر اسهام یک سههيستم  رسهميت شهناخته نشهد و انتخابا  مجلسبه

شد. می تر برای  بقا  حاکم، انجامانتخاباتی مبتنی بر  بقا  اجتماعی و امتيازا ِ بيش

تی حی نابرابر کند که بر اسههام این رویهبرای نمونه، مایکل هرینگتون اشههاره می

، در شدندی انتخاگ أهزار ر 211با دموکرا  سوسيال شش، تنرا :131در ها بعد سهال

و  6نمود.]مجلس پروم[ کار را وارد دی یِت مثافظه 616ی، أهزار ر :61حهالی که 

دولت و ارتش پروم، و و در دی یِت، در دار( یونکرها، )اشراف زمين به این ترتيب

 .ی اجتماعی بودندترین  بقهنفوذپر کل کشور آلمان،در نوعی هب

ر در رقابت با دیگ هاان دست زد. بعدای در آلمبيسمارک به تغيير و تثولا  عمده

ميزبان کنفرانسِ ننگينِ  1::1و در ا .کشههورهای اروپایی، به اسههتعمار نيز روی آورد

 داری او بادوران زمام. شدهای استعماری آن زمان، در برلين تقسهيمِ افریقا بين قدر 

ز از و نيی کارگر که از روستاهای آلمان رشد سریع انعت همراه با رشد سریع  بقه

آمدند، همراه بود. کشهورهای اروپای شرقی به سوی شررها و مراکز انعتی آلمان می

                                                      

1 Friedrich Darmstaedter, (611:), Bismarck and the Creation of the 

Second Reich, Transaction Publishers. And, Rosenberg, Arthur, 

(1392), A History of the German Republic, 131:-1391. 

6 Michael Harrington, (13:3), Socialism: Past and Future, Arcade 

Publishing, p.12. 
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های سههوسهياليسههتی و ی کارگر، ایدهداری و  بقهبا رشهد اههنعت، سهرمایه زمانهم

 یافت.گستر  مینيز مارکسيستی 

از آلمان  يف متنوعی از جریانا  سههياسههی،  ههایایهالهتدر پروم و دیگر 

نمایندگی از  بقا  مختلف اشراف و به ها،سهوسهياليست تا هاليبرال و  لبانسهلمنت

ی درعراههه ،بورژوازی سههنتی، و کهارگران و دهقانانداران، بورژوازی، خردهزمين

شده  دار تبدیلیونکرها که بسياری از ایشان به سرمایهحضهور فعال داشتند.  سهياسهی

کردند. بيسمارک نيز ضمن می بودند، از بيسهمارک که خود یک یونکر بود، حمایت

ی هاداران سياستکرد، اما مستقل از آنرا و دیگر سرمایهها دفا  میکه از منافع آنآن

را دولت بيسههمارکی آن خود تثليل در مارکس که امری –برد خود را به پيش می

 حاکم نبود.  ی بقه« اجرایی یکميته» دولتی که لزوماً --خواند 

، به خواندمی رایشها را دشمن ها، که بيسمارک آنسوسياليستبا گسهتر  نفوذِ 

از تمامیِ جریانا  چپ وحشههت او ، 1:11ی کمون پاریس در از تجربهه ویژه پس

 هاها و مارکسيستکه در انترناسيونال اول انشعاگ شد و آنارشيست 1:16. در داشهت

روف شههد، به وجود ی خود را، که به سههرخ و سههياه معهریک انترناسههيونالِ جداگانه

 سَرهای تاجدار، ااحبانِ  ،اگر سرخ و سياه متثد شوند»آوردند، بيسهمارک گفته بود، 

ذ برای کنترل نفو)نقل به معنی( بيسههمارک « ثرو  و امتيهاز به لرزه خواهند افتاد.

د. اما متثد ش ها سخت مخالف بود،رغم آنکه با آن، بهها، ابتدا با ليبرالهاسهوسياليست

ها که خود یک پروتسههتان متعصههب بود و از کاتوليکآنبه رغم کردن آنرا،  با رها

قانونِ ضهدسوسياليستی را از  :1:1در  اود. کرحد  ها وبا کاتوليک –نفر  داشهت 

ها دموکرا  آلمان را که توسط  يفی از سوسياليستتصویب گذراند، و حزگ سوسيال

ود خ ازبرای جلب حمایت کارگران  همچنيناعلام کرد.  غيرقانونیتشهکيل شده بود، 

مين اجتماعی را، أهای رفاه و تدموکرا ، سياستاز حزگ سوسيال هاآن و دور کردن

 یدولت رفاه در جران بود، به پيش برد؛ از جمله قانون بيمه یکه در واقع اولين نمونه
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های بازنشستگی و ازکارافتادگی در ، و بيمه1::1حوادث در  ی، بيمه9::1بيکاری در 

داران آلمانی نيز برای جلوگيری از موج مراجر  سههرمایه. توان نهام بردرا می3::1

کارگران آلمانی به امریکا که سبب از دست دادن نيروی کار ماهر آلمان شده بود، از 

مدید ياليستی چندین بار تهای رفاهی بيسمارک حمایت کردند. قانون ضد سوسسياست

دو امپراتور همراه بود و از نفوذ بيسمارک  سریعِ ، که با تغيير1:31ِشد، اما سرانجام در 

مام با تادراعظمی، ملغی شد. مقام کاسهته شده بود، همزمان با برکناری بيسمارک از 

د شد، ها وارهای فراوانی که به سوسياليسترغم ضربههای ضد سوسياليستی، و بهتلا 

 ها و جذابيت سوسياليسم را از بين برد.بيسمارک نتوانست آن

 

 فردیناند لاسال و اولی  تشکل حزبی کارگری آلمان
با ترکيبی  1:29دهندگان کارگران، در های جوان و از سازمانفردیناند لاسال، از هگلی

عنوانِ از  رفداران خود، مارکس و باکونين، اولين حزگ کارگری در آلمان را تثت 

 :1:1وجود آورد. لاسههال در انقلاگ ه( بADAV« )انجمن عمومی کارگران آلمان»

برانگيختنِ کارگران به شور ، دستگير و زندانی  «جرم»به آلمان شهرکت داشت، و 

اگ در انقل، و بعد «ی کمونيستیاتثادیه»مارکس بود و در  مندانِاز علاقه اوشهده بود. 

کرد، اما نظرا  هایی مینظر مالی نيز به مارکس کمکبا مارکس همکاری، واز  :1:1

ی  بقاتی باور داشت و بر این اعتقاد نوعی به مبارزهد. لاسال بهنموخود  را دنبال می

بود که کارگران از  ریت کسب حت انتخاگ و دموکراتيزه کردن دولت قادر به تغيير 

 یتنرا ابزاری در دست  بقه داری راجامعه به نفع خود خواهند بود. او دولت سهرمایه

 توانند از دولت به نفع خود استفادهدانست و معتقد بود که کارگران میدار نمیسرمایه

، برخلاف نظر مارکس و انگلس، به :1:1های پس از شههکسههت انقلاگ ،علاوههکنند. ب

 یاین نتيجهه رسههيهده بود که فاز انقلابی به پایان رسههيده، و حال باید از  ریت قانون

ی بود از اولين کسان او . از همين روکردی کارگر کسب برای  بقه یامتيازاتتدریج به
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راه انداخت، و در این راه سعی بر برقراری رابمه هی همگانی را بأکه بسيج برای حت ر

که  1:21 یها به اوایل دهه)لازم به یادآوری است که این تلا  .با بيسمارک داشت

شههود، و نه دوران پروم رسههيده بود، مربوط می وزیرینخسههتبيسههمارک تازه به 

 ادراعظمیِ کلِ آلمان، که در آن زمان لاسال کشته شده بود.( 

بارزِ یک  رفدار سهوسهياليسمِ دولتی بود، یعنی  یهال دِرِیپِر لاسهال نمونه قولبه

 کردسوسياليسم از  ریت دولت موجود برقرار شود، و تصور میشت کسی که انتظار دا

دنبال دامن ه. او بادانجام د در پروم توان این کار را با دستگاه دولتی بيسمارککه می

ميدوار بود، و ا« جنبش وسهيع مردمی از پایين برای نيل به سهوسياليسم از بالا»زدن به 

ش ی همگانی، جنبأویژه حت رهبود که بيسههمارک را قانع کند تا با دادن امتيازاتی، ب

ها و عنوان متثد دولت بيسههمارکی، و در ائتلافی با آن، برعليه ليبرالبهپهارلمهانی را 

 ی بقه»...  :معروفش به بيسمارک نوشت یدر نامهوی دهی کند. بورژوازی سهازمان

ع شود درستی قانهب کهمشروط به آن ور غریزی به دیکتاتوری تمایل دارد، کارگر به

 1«د...بررا به پيش می ا که دیکتاتوری منافع

هی خواهای دوپرلوی لاسال نسبت به جمروریسياست دليلهمارکس )و انگلس( ب

به بيسمارک، علاقه و اعتمادی به او نداشتند. هرچند که  وی و سهلمنت، و نيز گرایش

مان ی کارگر آل بقه« بيدار کردن»مارکس زمانی در مورد او گفته بود که لاسههال با 

ده کر بقه این ای به «خدمت جاودانه»، [:1:1]از زمان انقلاگ  «سالهاز خواگ پانزده»

 کند، در حالیداران حمله میها و سرمایهاسهت. اما به او ایراد داشت که تنرا به ليبرال

سکو   که در مورد اسهتثمار کارگران کشههاورزی توسههط یونکرها در پروم کاملاً 

را  او از بيسمارک منزجر بودند. ویژه از توهما  و انتظابه مارکس و انگلسکند. می

                                                      

1 Hal Draper, (1322), The Two Soul of Socialism, 3-Lassalle and State 

Socialism, in New Politics 3, No. 1, Winter.  
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های دنبال نوعی ائتلاف با ليبرالهدر آن زمهان  رفهداران مهارکس از نظر تهاکتيکی ب

به دولت  کردند کهتلا  میکه لاسههال و  رفدارانش بودند، در حالی« حزگِ مردم»

 هایبه تعاونیکه اینی همگانی، و أحت را اميد کسههب ، بنزدیک شههوندبيسههمارک 

ح هرینگتون در توضي. کندها سخت باور داشت، کمک مالی که لاسال به آن کارگری

بارزه حتی اگر بورژوازی م»کند که،  ور غيرمستقيم از انگلس نقل میاین اختلافا  به

 -ها آزادی ممبوعا ، اجتماعا ، تشههکل و دیگر آزادی -های بورژوایی برای آزادی

 1«ها ادامه دهد.رزه برای کسب این آزادیرا کنار گذاشت، حزگ کارگری باید به مبا

ها، لاسال از حمایت بسياری در بين کارگران برخوردار بود، و به رغم این اختلاف نظر

بعد از  واقعيتی که حتی بود؛ثير دیدگاهِ لاسههالی أتر تثت تاولين حزگ کارگری بيش

در مورد نه های بعدی ، و در دوران1:21در  عشقیدر یک دوئل  لاسال مرگ زودرمِ

دیگر در مورد دموکرا  آلمان، بلکه از کادرهای حزگ سههوسههيال بزرگیتنرا بخش 

تردید از بزرگترین خماهای لاسال دموکرا  اروپا، نيز اادق بود. بیحزاگ سهوسيالا

که به بيسهمارک داشت، و چه بسا اگر زنده مانده بود، خود او هم مشمول  دهمی بووت

 شد. قانون ضد سوسياليستی می

 

 ها و اولی  تشکل حزبی مارکسیستی آلمانیآیزناخ
جنا  چپِ حزگ به رهبری  1:23، در کارگری تشکلاولين اختلافا  درون  یبا ادامه

زگ ح»کارگران آلمان جدا شده و  اوگوست ببل و ویلرلم ليبکنخت از انجمن عمومی

آیزناخ )شرری در  ی( پيرو برنامهSDAP« )دموکراتيک آلمانکارگران سهوسهيال

آلمان( را بنا کرد. ادوارد برنشتاین هم از فعالان جوان حزگ بود. برنامه حزگ با هدِف 

 شرطِيشپمثابه بهآزادی سياسی »، و تأکيد بر«نظام مزدی»و «  بقاتی یالغای سلمه»

علام و ا «المللی کارگراناتثاد بين»، خود را بخشی از «ی کارگرآزادی اقتصادی  بقه

                                                      

1 Michael Harrington (13:3), Socialism….. p.13. 
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: حت رأی همگانی عبار  بودند از از جملهکه می کند، هایی را ممر سهلسله خواست

مردم؛ الغای امتيازا   گذاری مستقيم توسطسهال؛ قانون 61بالاتر از  مردانِ یبرای همه

ذهب؛ جدایی کليسها از دولت و مدارم؛ تثصيل ابتدایی اجباری به  بقا  و م مربوط

 ها؛ الغای قوانين ضد ممبوعا ،در تمام سمو ؛ استقلال دادگاهو رایگان بودن آموز  

های کارگری؛ مثدودیت کار زنان، و ممنوعيت کار کودکان؛ اتثادیهو تشکل، ضدِ 

 1 ...،هاتصاعدی؛ کمک دولتی به نظام تعاونی، و وام دولتی به تعاونی ماليا  بر درآمدِ

 فرانسه که ناپلئون سوم را شکست داد، مخالف بود و آن -با جنگ پروم  این حزگ

خا ر عدم هدید. ویلرلم ليبکنخت و اوگوست ِبِبل برا جنگ امپریاليستی بيسمارک می

سههيج مخالفينِ جنگ، مثاکمه و به دو حمایت از اعتبارا  برای جنگ با فرانسههه و ب

 سال زندان مثکوم شدند.

 

 ایو تحولات برنامه دموکرات آلمانایجاد حزب سوسیال
در بمور جداگانه ها هها و لهاسههالیهر دو حزگ کهارگری، یعنی آیزنهاخی 1:16در

نند. کارگری را جلب ک یانتخابا  شرکت کردند، اما هيچ یک نتوانستند اکثریت آرا

ها را الیوحد  با لاس یاز این رو، اگوسهت ببل، ویلرلم ليبکنخت، و برنشتاین کنگره

حزگ کارگران سوسياليست آلمان  در نتيجه تشهکيل دادند و 1:13در شهرر گوتا در 

(SAPD ) .ها، در این ائتلاف بزرگ بين  رفداران مارکس و لاسههالیبه وجود آمد

ال در انتخابا  س حزگ منعکس شد. یيت بود، واقعيتی که در برنامهچپ در اقل جنا 

در انتخابا  پارلمانی کسههب کرد، اما بيسههمارک به  بسههياراین حزگ موفقيت  1:11

ها موکرا دترین ربمی به سوسيالسوءقصد به جان قيصر، که کوچک یتو ئه یبرانه

                                                      

1 The Social Democratic Workers Party, Eisenach Program, 1323, 

http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=2:: 
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راند و حزگ نهداشههت، قانون ضههد سههوسههياليسههتی را از تصههویت پارلمان گذ

عنوان منفرد به مبارزا  های آن بهدموکرا  ممنو  اعلام شههد، اما کادرسههوسههيال

 . کسب کردندتری نيز های بيشدادند و موفقيتانتخاباتی ادامه می

برکناری بيسهمارک، حزگ کارگران سههوسياليست در  ، در همان سهال1:31ِدر 

( تغيير داد، و SPD  آلمان )دموکرانام خود را به حزگ سهوسيال« هاله»ی کنگره

ط یکاری که با تغيير شههرا ؛خود را مورد تجدیدنظر قرار داد یبرنهامه 1:31در  بعهداً

 تکرار شد. نيز چندین بار دیگر

جا که اولين مثور بوده، و از آن-دموکرا  آلمان یک حزگِ برنامهحزگ سوسيال

گذار این سنت برای دیگر احزاِگ چِپ جران حزگ چپِ سهوسياليست جران بود، پایه

ترین سندِ عمومی، راهنمایِ عمل و دورنمای سياسی حزگ عنوان مرمنيز شهد. برنامه به

های سههير  ولانی زندگی خود که دوراندر مقها ع زمهانی مختلف بود و حزگ در م

و  ی آلمان،ی فاشيسم، اِشغالِ متفقين، تجزیهامپراتوری آلمان، جمروری وایمار، سهلمه

ا با هی خود را تغيير داده است. برنامهگيرد، چندین بار برنامهوحد  آلمان را دربر می

شوند. این ه میجا به تصویب رسيده، شناختنامِ شهرری که اجلام عمومی حزگ در آن

هایدلبِرگ  (،1313گُرليتز )(، 1:31(، ارفور  )1:13هها عبهارتند از: گوتا )برنهامهه

(. مرورِ این 6111ههامبورگ )(، و13:3(، برلين )1333(، بهاد گُهدِزبِرگ )1363)

ها، و تثولا  اجتماعی و سياسِی اثرگذار بر این ها نسبت به آنالعملها و عکسبرنامه

دموکرا  آلمان ها، مسهير تثولی و دگردیسیِ حزگ سوسيالیا منتج از آن ها وبرنامه

 .دهدرا نشان می
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، و نگاهی نقادانه بهِ نقدِ «ی گوتخانقخد برنخامخه»، 0۷۸۱ی گوتخا برنخامخه

 مارکس

 )دوران امپرتوری ویلهل  اول، صدراعظمی بیسمارک(
 بر اثر نفوذ ور که اشههاره شههد، همان ،بودی کنگره وحد  برنامهی گوتا که برنامه

مانی که زبود. ای بيانگر نظرا  لاسالی و تا اندازهای مثتا انه ، برنامههالاسهالیتر بيش

نویس برنامه را برای مارکس فرسهتادند، مارکس سخت برآشفته شد و ها پيشایزناخی

ها، فرسههتاد تا با خیای به ویلرلم براکه، از رهبران آیزنانقد مفصههلی را همراه با نامه

ها بعد در دیگر رهبرانِ آن جریهان در ميهان گذارد، و متن را به او بازگرداند. سههال

ی جدیدی برای حزگ تدارک دیده ی هاله که برنامه، درسههت قبهل از کنگره1:31

منتشههر  1«ی گوتانقد برنامه»ای، تثت نام شههد، انگلس این متن را همراه با مقدمهمی

ته که یکی از شهيواترین و قدرتمندترین آثار سياسی مارکس است، از کرد. این نوشه

العاده ارزشمندی از دیدگاه مارکس، از جمله های بسيار مرم وفوقسهو بيانگر جنبهیک

صراحت منعکس نشده بود، و ی آینده است که در آثار دیگر او بهتصهور او از جامعه

وحد ،  یدروانه نسبت به این برنامهگيرانه و تناز سهوی دیگر برخوردی بسيار سخت

بر  به جریانی بود که دیدگاه لاسالیپيروانش پيوستن العمل شهدید به تصميم و عکس

                                                      

1 Karl Marx, (1311), “The Critique of the Gotha Program”, Marx-

Engels Selected Works, Vol. 9, pp. 19-91, Progress Publishers. 

ی االی ی ارزشمند برنامهموجود است، از جمله مجموعه گوتا یبرنامه نقدفارسی از ی چند ترجمه 

 اندیشه وی سرراگ شباهنگ، ی مارکس به براکه، و نقد مارکس، ترجمهی انگلس، نامهگوتا، مقدمه

 ، در پيوند زیر:پيکار

 

http://www.peykarandeesh.org/articles/169-

marxnaghdbarnamehgotha.html 

http://www.peykarandeesh.org/articles/723-marxnaghdbarnamehgotha.html
http://www.peykarandeesh.org/articles/723-marxnaghdbarnamehgotha.html
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البته عامل دیگرِ عصبانيت مارکس شایعا  و اتراماتی بود که باکونين  آن غلبه داشت.

بِراکه، قول خود  در نامه به کردند، از جمله بهها به مارکس وارد میو آنارشههيسههت

های  رفدارانش از جمله این وحد ، کردنهد کهه گویی تمام تصههميمچنين القها می

 سختیِ »ی نقد مارکس به شود. انگلس در مقدمهمسهتقيماً از سوی مارکس هدایت می

کند، اشاره می« کار گرفته شهدهای که در تجزیه و تثليل این  ر ِ برنامه بهرحمانهبی

و « امهای شهخصی ... را حذف کردهعبارا  و قضهاو  من برخی از»گوید که و می

عمومی در این مقمع   وربهخواست این متن را کند که اگر مارکس هم میاضهافه می

 کرد. منتشر کند، خود  همين کار را می

له از جمپردازد. شده، می ای که در برنامه  ر های آشفتهنظریه در این نقد، به مارکس

ی یهپای بیبه نظریه برنامه ، یا تأکيد«تنرا منشههاء ثرو  اسههت... کار» ادعا که این

مزِد کارگران در سمِح ، ی عمدتًا مالتوسی. )بر اسام این نظریه«قانون آهنين مزدها»

شههود؛ اگر از آن حد افزایش پيدا کند، با رشههد می تعيينشههان حداقل تأمين معيشههت

ا پيدبه همان سمح حداقل افت بار دیگر ها ی بالای نيروی کار، مزدجمعيت و عرضهه

ی نيروی کار، باز به همان عرضهههکاهش تر باشههد، با کنند، و اگر از آن حد پایينمی

یابد.( لاسال این نظریه را قبول داشت و معتقد بود که با سهمح حداقل معيشت ارتقا می

ریکاردو، این رود. مارکس، همچون از بين رفتن کهار مزدی، این قانون نيز از بين می

تی درسهای دیگر که مارکس بهو بسياری جنبهدانست. نظریه را از اسام نادرست می

دهد، و در خوبی نشههان میهای قویِ خود بههای نظریِ برنامه را با اسههتدلالتنهاقض

 کند. مواردی نيز پيشنرادهای االا ِ مواد برنامه را  ر  می

ای موارد دارای ابراماتی جدی وتا در پارهی گبررسههی و نقد مارکس از برنامه اما

ی وحد  با یک که این یک برنامهها پرداخته شود. اول آنست به آناسهت که لازم

امی تمتوانسههته بهجریان کارگری غيرمارکسههيسههتی اسههت، و بنابراین برنامه نمی

ک ی که آیا اساسًا وحد  باهایی از دو رف لازم بود. اینمارکسيستی باشد، و ساز 
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، امر دیگری است که مارکس مستقيماً  جریان غيرمارکسيستی کار درستی بوده یا نه

کشههد. شههک نيسههت که های مختلف برنامه را به نقد میپردازد ، و تنرا بندبه آن نمی

ساز برد و بسهيار مسئلهچنين وحدتی انسهجام و اسهتقلال یک حزگ چپ را از بين می

ی بتواند تنراین انتظار تلویثی که حزگ مارکسيستی بهشود. اما از  رف دیگر هم ایمی

ی بسههيج کند و جامعه –حهال  بقا  دیگر به کنار  –ی کهارگر را ی  بقهههمهه

سهوسياليستی برقرار سازد، نيز حتی در آن زمان توهمی بيش نبود. در آغاز اشاره شد 

این بود که در  ها رفتند،ها به سههراغ لاسههالیکه یکی از دلایلی که رهبران آیزناخی

در آلمان، هيچ یک نتوانسههتند رأیِ اکثریت کارگران را جلب  1:16انتخابا  سههال 

داشتند،  ها گرایشکنند، و واقعيت نيز این بود که اغلب کارگرانی که به سوسياليست

ها نزدیک بودند. )در همان سال، انترناسيونال اول هم دو پاره شده بود تر به لاسالیبيش

 ها مانده بودند.(کارگران با آنارشيست و بخشی از

ها را )که در بالا به رئوم ی آیزناخیهای سهياسیِ برنامهکه اگر خواسهتدوم آن

ی گوتا مقایسه کنيم، خواهيم دید که بسياری از های برنامهها اشاره شد( با خواستآن

ده، تأکيد هم شی گوتا انعکام یافته، و حتی بر آن ها در برنامههای آیزناخیخواست

 ی گوتاسههياسههی برنامههای خواسههت ها بوده اسههت.نوعی موفقيتی برای آنو این به

سههال به بالا؛ آزادی  61: حت انتخهاگ همگانی برای افراد عبهار  بودنهد از ازجملهه

های سياسی؛ ترین حد ممکنِ حقوق و آزادیاجباری و مجانی؛ بيش ممبوعا ، آموز 

يت کار کودکان و تمام کارهایی که به سلامت و اخلاقيا  حت نامثدود تشکل؛ ممنوع

وضع قوانين برای واحد؛ تصهاعدیِ وضهع یک نظام مالياتیِ کند؛ زنان اهدمه وارد می

، هاهحفظ سهلامتِ کارگران، کنترل برداشهتی منازل کارگری، بازرسی معادن، کارخان
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و برقراری نظامی برای ها، و انایع خانگی از سوی مقاما ِ منتخِب کارگران، کارگاه

 1اجرای این قوانين....

نویسههد که  نز میی گوتا بههای سههياسههی برنامهی خواسههتمارکس در زمينه

خواست سياسی برنامه جز مناجا ِ قدیمیِ دموکراتيک که همگان با آن آشنا هستند، »

..«. های حزگ بورژوایی مردم.ها اهرفاً انعکاسی است از خواستچيزی ندارد... و این

ی وجود آمده بود و منافع بخشههی از بورژوازی و  بقهبهه 1:23در « حزگ مردم)»

کرد، و  رفدار دموکراسهیِ ليبرالی و فدراليسم بود. برخی از متوسهط را نمایندگی می

های پروم، سههعی بر اتثاد عمل با ها و فئودال رفداران مارکس هم در مقابلِ یونکر

بوده که اگر مارکس  جا هميشه این سؤال برای من ممر ینها داشتند.( در ااین ليبرال

ی گوتا چنين ایرادی دارد، چرا این انتقادا  را در مورد های برنامهبهه این خواسههت

ها را ممر  کرده بودند، و ها که شش سال قبل از این وحد  همين خواستآیزناخی

های ها را مناجا رد، و چرا آنهایی نيز با او داشته اند،  ر  نکبا احتمال زیاد مشور 

 بورژوایی نخواند. 

هایی ، حتی در مواردی تندرویبرای آن زمانِ آلمانعلاوه، بخشههی از این برنامه به

الغای »مزدها بی پایه بود، اما برنامه به « آهنين»درست است که قانون  . مثلاًنيز داشت

 «ابرابری اجتماعی و سهياسههیکارِ مزدی و هرگونه اسهتثمار و از بين بردن هر گونه ن

؛ چرا روانه بودروانه و نه راست، که در واقع برای آن زمان خواستی چپکرداشاره می

شبه عملی نخواهد بود، و واقعيت این رضِ کسهب قدر ، یکفکه الغای کارمزدی به 

اسههت که انتظار مارکس نسههبت به پایان کارمزدی در فاز پایينی کمونيسههم، که در 

بثث اسههت. درسههت اسههت که کند، نيز قابلی گوتا آن را  ر  میبرنامههمين نقد 

کند، و این ایراد ی موردنظر خود را روشن نمیی گوتا دورنمای بلندمد ِ جامعهبرنامه

امری که در جنبش  -های بلافااههله را بزرگی اسههت، اما این برنامه در واقع خواسههت

                                                      

1 Gotha Program, https://history.hanover.edu/texts/gotha.html 
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کند. فرامو  نکنيم، که  ر  می --ی حداقل معروف شههد سههوسههياليسههتی به برنامه

ی حداقل حزگ کار فرانسه که ، در دفا  از برنامه1::1مارکس خود چند سال بعد در 

ی گفتهار آن را خود  دیکتهه کرده بود، بهه ژول گِد و پُل لافارگ، که برنامهپيش

   1حداقل را توهما  رفرميستی خوانده بودند، سخت اعتراض کرده بود.

ی گوتا مبتنی بر انتظاری بود که او در آن زمان مارکس از برنامه ور کلی نقد به

کی داشت. ی« فاز اول کمونيسم»داری و گذارِ مستقيم به ی سرمایهاز سهقوط بلاواسمه

کرده بود، این بود که برنامه به  از انتقهاداتی کهه مهارکس در مورد این برنهامه  ر 

نپرداخته « ی کمونيسههتیی جامعهیندوضههعيتِ آ»و « دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا»

گوید، یا در مورد خواسههت برقراری یک نظام مالياتی تصههاعدی واحد، می 6اسههت.

فرض ماليا  بر درآمد، وجود منابع درآمد گوناگونِ  بقا  اجتماعی مختلف، و پيش»

کند که حتی بورژواهای و اضههافه می 9«داری اسههت.ی سههرمایهبر این اسههام جامعه

توان برداشت کرد که از این نکته میاند. هم همين خواسهت را ممر  کرده انگليسهی

ی کمونيستی است و در آن منابع درآمدی مختلف وجود ندارد، پس چون هدف جامعه

نرا در تجاست که عين این خواست نهنيازی به  ر  چنين خواسهتی نيست. تعجب این

 1(6)شماره  مانيفست کمونيست« اقداما »ها، که حتی در فررست ی آیزناخیبرنامه

                                                      

1 Marxists.org/archives/1::1/13/parti-ouvrier 

6 Marx, K. (1311), The Critique of the Gotha Program, … p.62. 

9 Marx, Karl, The Critique of the Gotha Program,… p.61. 

1 Marx, K. and Fredrick Engels, The manifesto of the Communist 

Party, 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifest

o.pdf, pp. 62-61 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf
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ی آموز  کودکان گرفته شده، و  ور است ایرادی که به برنامهاست. همين نيز آمده

 شود. هم دیده می فستيمانمشابه آن در 

ی مارکس و  ر  انتقادا ِ نظری بسيار مرم رغم برخوردِ تند و قا عانههرحال، بهبه

ی گوتا که در کنگره به تصویب همين برنامهتأسهيس با ا  در حزگِ تازهاو، پيروان

ها بعد با تغيير و تثولا  سههياسی و اقتصادی که رخ داد، رسهيد، باقی ماندند، و سهال

 ی جدیدی را راهنمای عمل خود کردند.برنامه

ی بيسههمارک و اِعمالِ قانونِ ضههد ی گوتا دوران سههلمهتمهامی دوران برنامه 

کود داری آلمان، ری انعتی و سرمایهرغم توسعهسهوسهياليستی بود. از سوی دیگر به

ی هفتاد قرن نوزدهم، مصادف با زمان تصویب اقتصهادی شهدیدی نيز از اواسهط دهه

ی گوتا، آلمان و سههراسههر اروپا را فرا گرفته بود و تا یک دهه ادامه داشههت. برنامه

تصادی قبرکناری بيسمارک و بر رف شدن تدریجی رکود اقتصادی، اوضا  سياسی و ا

، SPD« دموکرا سوسيال»جدیدی را به وجود آورده بود، و حزگ با نام جدید خود 

ود های خی تغيير برنامه و گسههتر  فعاليتهای فراوان، آمادهبينیها و خو و با اميد

 شد. 

 

 انگلس نقدِ س ،یالی، گذار به سوس0۷30 ؛ارفورت یبرنامه

 اول یدوره و آلمان، یهاانقلاب اول، یجهان جنگ دوم، لهل یو دوران)

 اِبِرت( های منتلف ازجمله، و صدراعظ ماریوا یجمهور
تری کالی جدید و نسبتاً رادیتثت رهبری برنشتاین، ببل و کائوتسکی برنامه 1:31در 

پيرِ بزرگِ حزگ، اوگوسههت بِبِل با ی گوتا در ارفور  به تصههویب رسههيد. از برنامه

داری و ظروِر نزدیِک سوسياليسم، در سخنرانی ا مينان به نزدیک بودنِ پایان سهرمایه

گوید اکنون دیگر ا مينان دارم که تنرا چند نفر از ما حاضران در خود در کنگره می

ان زماین جلسههه روزِ بزرگ رههایی را نخواهنهد دید، و رزا لوکزامبورگ که در آن
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رد ی ببل در کنگره ایجاد کای را که این گفتهدختری بيست ساله بود، هيجان و شادی

داری و ضرور  الوقو  سهرمایهناپذیر و قریببر پایان اجتناگ رنامهدهد. بگزار  می

ی ای عمدههکردن نرادو خواستار ملی کردمالکيت سهوسياليستی وسایل توليد تأکيد 

جای انقلاگ، بر استفاده از مجاری حقوقی ها، بهنيل به این هدفاقتصادی بود. اما برای 

نی داری سرنگوو مشهارکت سهياسی تأکيد داشت. استدلال این بود که ماهيت سرمایه

ی حزگ وظيفه ی حداقلِآن را رقم خواههد زد و نيهازی بهه انقلهاگ نيسههت. برنامه

 ن اعلام کرده بود. ها را تلا  برای بربود وضع کارگرای سوسياليستبلافااله

مقدمه ی برنامه با نقش بسهيار مرمی که کائوتسهکی در تريه آن داشت، با زبانی 

ار، ی نيروی کداری، پرولتریزه شدنِ فزایندهتثولا  سرمایهازجمله، مشخصاً مارکسی، 

دهد، و بر ضرورِ  ی کارگر را توضيح میتشهدید تضهادهای  بقاتی، و رهایی  بقه

کيد کند. تأها تأکيد میآن« کردنِاجتماعی»وای وسایل توليد و الغای مالکيت خصه

د، تواند عملی باشی کارگر میبرنامه بر این اسهت که این کار تنرا توسهط خودِ  بقه

رغم تضههادِ منافعی که با یکدیگر دارند، های اجتماعی دیگر بهی  بقهکليه»چرا که 

شان حفِظ نظِم موجود ست و هدفی مالکيت خصوای استوار اشهان برپایهموجودیت

در برنامه، دیگر از درکِ لاسههالی دولت و اسههتفاده از آن برای رهایی خبری « اسههت.

داری، ی کارگر بر عليه استثمار سرمایهی  بقهمبارزه»کند که نيسهت. برنامه  ر  می

تواند ی کارگر نمیی سههياسههی اسههت. بدون حقوق سههياسههی،  بقهالزاماً یک مبارزه

امه برن« ی اقتصهادی خود را به پيش برد و سازمان اقتصادی خود را توسعه دهد.رزهمبا

در  ی کارگرشکل بخشيدن به مبارزا   بقه»... دموکرا  را ی حزگ سهوسيالوظيفه

شدن تجار  و کند. همچنين، با اشاره به جرانیاعلام می« یک جنبش آگاهانه و واحد..

کسان داری یی کارگر در تمام کشهورهای سرمایهبقهکند که منافع  توليد، تأکيد می

ای هی کارگر وظيفرهایی  بقه»کند که می هم پيوسته است، و بر این اسام  ر و به

ام برنامه اعل«  ور مساوی در آن درگيرند.است که کارگرانِ تمامِ کشورهای متمدن به
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ید و حقوِق  بقاتی جد دنبال کسب امتيازدموکرا  آلمان بهکند که حزگ سوسيالمی

دن به و پایان بخشي« القای حاکميت  بقاتی، و  بقا  اجتماعی»نيست، بلکه خواهانِ 

  1، است.« بقه، حزگ، جنسيت و نژاد»اعم از « هرگونه استثمار، و... ستم»

ها از کند، که رئوم آنهای خود را  ر  میبر این اسهام، برنامه سلسله خواست

حت رأی همگانی و برابر برای تمام شههرروندان بالای بيسههت سال اند از: جمله عبار 

گذاری مسهقيم توسط مردم؛ آموز  همگانی برای حمل بدون تبعيضِ جنسهيتی؛ قانون

جای ارتش دائمی؛ لغو تمام قوانينی که زنان را در موقعيتی اسههلثه و ایجاد ميليشههيا به

 نی که بيانِ آزادِ عقاید، و حت تشکلدهد؛ لغو تمام قوانينابرابر نسبت به مردان قرار می

ی عمومی به أمور کليسههایی کند، و لغو هرگونه کمک از بودجهو تجمع را مثدود می

 ور های خصهوای که امور خود را بهمثابه انجمنو مذهبی و برخورد به این نرادها به

اری، بی مدارم، آموز  ابتدایی اجکنند؛ سکولار کردن کليهکامل خودشان تنظيم می

و آموز  رایگان، وسههایل آموزشههی رایگان، و غذای رایگان برای مدارم ابتدایی...؛ 

سههپاری رایگان؛ ماليا  امور دادگسههتری و حقوقی رایگان؛ برداشههت رایگان و خاک

های غيرمستقيم، گمرکا  و ی ماليا تصهاعدی بر درآمد و مالکيت و ارث، لغو کليه

ی را فدای امتيازا  معدودی از افراد جامعه کند. اقداماتی که ممکن اسههت منافع عموم

هایی را  ر  ی کارگر نيز سههلسههله خواسههتی حزگ در مورد حمایت از  بقهبرنامه

 11تر از کند، از جمله هشهت ساعت کار در روز، ممنوعيت استخدام کودکان کممی

 92ه دارند؛ ناستثنای انایع و خدماتی که نياز به کار شباسهال، ممنوعيت کار شبانه به

ی جادرپی برای هر کارگر در هر هفته؛ و ممنوعيتِ دادنِ کالا بهسهاعت استراحت پی

ی کار فدرال، مثلی و مزد؛ و بازرسهی تأسهيسها  انعتی و برداشت کارتوسط اداره

                                                      

1 Social Democratic Party of Germany, Erfurt Program, 1:31, 

https://www.marxists.org/history/international/social-

democracy/1:31/erfurt-program.htm 
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های کار. برنامه علاوه بر این، برابری حقوقیِ کارگران کشههاورزی و خانگی با اتهاق

ری را های کارگشدنِ کلِ نظام بيمهآزادی تشکل، و دولتی کارگران اهنعتی، تضمين

 1دهد.با مشارکت جدی کارگران، مورد تأکيد قرار می

ای بسيار مترقی با هدِف گذار به سوسياليسم بود. است که این برنامه، برنامه واضح

نویسِ  ر  برنامه را برای انگلس هم فرسههتاده بودند، و او هم در رهبران حزگ، پيش

لاحاتی ، و اا انتقادهایی، آن را تلویثاً تأیيدنقد مفصلی که بر آن نوشت، ضمن  ر  

ی قبلی برنامه به نسبت برنامهاین  ر ِ »نویسهد که نيز پيشهنراد کرده بود. انگلس می

ِم اعم از لاسالی و سوسياليس -های کرنه های سنتمانده)گوتا( بسهيار برتر است وباقی

های تئوریکِ برنامه در کليتِ خود مبتنی بر علِم اند، و جنبهحذف شدهعمدتاً  -عاميانه 

   6«امروز است...

ی ارفور ، توهمِ حزگ نسههبت به گذار از انتقادا  بسههيار مرمِ انگلس به برنامه

گوید بسياری از ترم برقراری مجدد قانون آميز تثت هر شرایمی بود. او میمسالمت

کنند که نظام قانونی امروزیِ حاکم بر آلمان  چنين القاضهد سهوسياليستی، سعی دارند 

های خود را بتواند از راه ی خواسههتقدر کافی مناسههب آن اسههت که حزگ همهبه

ی خواهند خودشههان و حزگ را قانع کنند که جامعهآميز کسههب کند، و میمسههالمت

ورهایی ر کشد»گوید البته امروزی در حالِ متثول شدن به سوسياليسم است. انگلس می

توان انتظار داشههت که نظمج کرن که نمایندگان مردم قدر  را در دسههت دارند، می

کاره ، اما در آلمان که دولت همه«آميزی به نظم جدید تثول یابدشههکل مسههالمتبه

                                                      

 جای ارفور ، همانبرنامه1 

6 Frederick Engels, (1:31), “A Critique of the Draft Social-Democratic 

Program of 1:31”, 

https://www.connexions.org/CxArchive/MIA/marx/works/1:31/12/63.ht

m 
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نی معاسههت و رایشههتاگ و دیگر نرادهای نمایندگی قدرتی ندارند، چنين انتظاری بی

برای رایشههتاگ برگِ انجيرِ )»کند که گفته بود میاسههت. انگلس به ليبکنخت عمف 

 «ستر عور ِ( استبداد است.

ساختار ره به اشای عدمِ ایراد بسيار مرم دیگر انگلس، مرتبط با انتقاد قبلی، به مسئله

اگر یک چيز مسلم باشد، این است که حزگ »گوید شهود. او میجمروری مربوط می

تواند به قدر  جمروریِ دموکراتيک می ی کهارگر تنرا در یک شههکلِمها و  بقهه

سياسی کنونی آلمان  درک اسهت که در شرایطکند که قابلوی اضهافه می« برسهد.

ی توان مشههخصههاً خواسههت نظامِ جمروری را در برنامه  ر  کرد، اما به این نکتهنمی

خواه داشته کند که در کشهوری که حتی نتواند یک حزِگ جمروریجالب اشهاره می

ی کمونيسههتی را از  ریت توان جامعهبسههيار خما اسههت تصههور کنيم که می باشههد،

 آميز مستقر کرد. مسالمت

ی ارفور  با تغييراتی به تصویب کنگره رسيد، و در  ول سه دهه هرحال، برنامهبه

ههای حيها  حزگ که از جمله یک ترین دورهترین و بثرانیو در یکی از حسههام

دو انقلاگ، نظام جمروری، و به قدر  رسههيدن جنهگ جرهانی، چنهدین انشههعاگ، 

ی اولِ جمروری وایمار، ها را تجربه کرد. این برنامه تا پایان دورهسههوسههياليسههت

دموکرا  آلمان بود. این حزگ به های حزگ سههوسههيالی سههياسههتکنندهتعيين

ترین حزگ سياسی آلمان و بزرگترین حزگ سوسياليست جران نيز تبدیل شده بزرگ

های آموزشهی، فرهنگی و سهياسی ميان های وسهيع خود در عراههبا فعاليت بود، و

و  ههای کارگری، و در ميان دیگر  بقا  مثبوبيت فراوانی یافتکهارگران و اتثادیه

در  راترین تعداد کرسی بيشو  در آغاز جنگ جرانی اول، بيش از یک ميليون عضهو

عت در حال سرهای بسيار پيشرفته بهتبا زیرساخنيز اقتصاد آلمان رایشتاگ دارا بود. 

با بالاترین ، یاعم از سوسياليستی و آنارکوسندیکاليست های کارگری،. اتثادیهرشد بود

که از سههوی رفرميسههتی های ميزان عضههویت در جرانِ آن زمان، از سههياسههت
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، جرانی اول جنگبا شرو  کردند. اما شد، حمایت میمی ها  ر دموکرا سهوسهيال

ا  بر شرایط کاری و زندگی کارگران، ی آن و اثرا  مخرگهای ناشی از ادامهبثران

به  ،زغال سههنگ، تورم و افت دسههتمزدهای واقعیکمبود ازجمله کمبود مواد غذایی، 

 ی کارگران انجاميد.گستر  نارضایی فزایندهتغيير شرایط و 

 یشههد  گرفت. گرایش اوليهنيز بها شههرو  جنهگ، اختلهافا  درونی حزگ 

ی ها مخالفت با جنگ بود، اما بخش عظيمی از کارگران که بدنهدموکرا سههوسههيال

دادند، در شرو  جنگ با آن موافت بودند دموکرا  را تشکيل میاالی حزگ سوسيال

کردند. پرسههتانه قلمداد و مثکوم میو هرگونهه مخهالفت با آن را حرکتی غير و ن

د، کردندفا  می« سرزمين پدری»گ از دموکرا  در رایشتانمایندگان حزگ سهوسيال

گذاران و به اتفاق آرا ههه به اسهتثنای کارل ليبکنخت، )پسرِ ویلرلم ليبکنخت، از پایه

حزگ( ههههه به اعتبارا  جنگی رأی مثبت دادند، و از آن پس در  ول جنگ نيز هر 

ن کردند. ایرا تصویب میشد آنزمان که دولت خواسهتار افزایش اعتبارا  جنگی می

 ،داری بود. از آن بدترهای سرمایهالملل دوم در مورد جنگسياست مغایر با موضع بين

های حزبی در  ول جنگ( نيز موافقت کرد. )قمع فعاليت« بسِ مدنیآتش»با  حزگ

های  رفدار حزگ نيز هر گونه سههياسههت مقابله با دولت و اعتصههاگ را کنار اتثادیه

کرد. ن جنگ را نيز از حزگ اخراج میراسههت، مخالفيرهبری جنها   گهذاشههتنهد.

ی رابمه SPDهای دموکرا ی اکثریت سوسيالکارانهبسهيار سهاز ی هاسهياسهت

 اهميت هم بهدولتِ قيصههر با این حزگ را بربود بخشههيد و حتی چند مقام دولتی کم

 ها واگذار شد.سوسياليست

ه برای مقابلها معروف شدند، و جنا  چپ که به اسپارتاکيست اعضهای ضد جنگ

ن جنگ توسههط رهبری ابه اخراج مخالف واکنشدر  .گرد هم آمدندراسههت بها جنا 

SPD ،رو لبان ميانههای چپ، همراه با الحسوسياليستها و دیگر اسهپارتاکيسهت، 

 ،ی(ها ) رفداران کائوتسکها ) رفداران برنشتاین(، و سانتریستریویزیونيست شهامل
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حزگ »نام ، حزگ جدیدی بهSPDبا انشعاگ از ، در گوتا وحد  کردند و 1311در 

این انشعاگ  1به وجود آوردند.را ( USPD« )دموکراتيک مسهتقل آلمانسهوسهيال

سههرآغاز سلسله  ورا از آن جدا کرد،  حزگتر از نيمی از اعضهای بزرگی بود که کم

راست را اکثریِت های و جنا  تریهای چپ انشعاباتی شد که حزگ االی را از جنا 

 د.کرتقویت 

ر های کارگری دها، جنبشبا انقلاگ اکتبر روسههيه و به قدر  رسههيدن بلشههویک

ها را به سبک «شورا»های آلمان، رهبران اعتصهاگ آلمان شهد  گرفت. در کارخانه

 ان هشورای کارگر»های روسيه ایجاد کردند. در منا قی از آلمان، های کارخانهکميته

ها ایجاد شدند و چند پادشاهی مثلی را سرنگون و مقاما  به سبک سوویت« سربازان

که دولت را اخراج کردنهد، امها در سههاخهت مهالکيهت تغييری نهدادند، به اميد آن

 دموکرا  این کار را خواهد کرد. سوسيال

ن يها در برلها را تشدید کرد. اعتصاگی جنگ و مشکلا  اقتصادی نارضاییادامه

نشينی دست زد و اعلام االاحا  و بسياری از شررها گستر  یافت. حکومت به عقب

رو بهه اههدراعظمی برگزیهده شههد، و حزگ ههای ميهانههکرد. یکی از شههاهزاده

های بسيار برای اولين ها و تردیددموکرا  پس از مذاکرا  و شرط و شروطسهوسيال

های انقلاگ ان و کارگران زمينهشههور  ملوان )و آخرین( بار وارد دولتِ قيصههر شههد.

بسِ متثدین استعفای قيصر و تمامی جا که شرط آتشاز آن 6آورد.را فراهم می :131

                                                      

1 Morgan, David W. (1313) The Socialist Left and the German 

Revolution; History of the German Independent Social Democratic 

Party, 1311-1366, Cornell University Press.  

6 Ryder, A. J. (1321) The German Revolution f 131:; A Study of 

German Socialism in War and Revolt, Cambridge University Press.  
Broue, Pierre, (6112), The German Revolution: 1311-1369, Chicago, 

Haymarket Books 
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اعضهای فاميلش، از جمله اهدراعظمِ تازه منصوگ شده بود، مسئوليت ادراعظمی به 

ترین حزگ رایشتاگ دموکرا  آلمان، که بزرگفردریک اِبِرِ ، رهبر حزگ سوسيال

تقل های مسدموکرا دموکرا  توافتِ بخشی از سوسيالگذار شد. حزگ سوسيالبود، وا

را نيز جلب کرد و یک دولت ائتلافی تشههکيل داد. اِبِر  برای جلب حمایت ارتش و 

 ها دست زد. هایی با آنجلوگيری از خرابکاری عناار رژیم قبلی به توافت

  نظام سياسی تشدید شد: جانبه برای نوی سهياسهی سههدر چنين شهرایمی، مبارزه

ها دموکرا  خواهان یک نظام جمروری پارلمانی، جنا  چِپ مستقلحزگ سهوسهيال

نوعی بازگشت به گذشته ی حاکم بهداران و  بقهخواهان یک نظام شورایی، و سرمایه

دموکرا  با عجله جمروری آلمان شایدمان، نفر دومِ حزگ سوسيالرا خواسهتار بودند. 

د. ليبکنخت هم در مثلی دیگر در برلين جمروری سهوسهياليستی آلمان را را اعلام نمو

ها، چِپ مستقلها و جنا  ، اسهپارتاکيست:131در آخرین روزهای سهال اعلام کرد. 

وجود آوردند. )جزئيا  انقلاگ آلمان، جنبش را به KPDحزگ کمونيسههت آلمهان 

ی بررسها، تشهکيل حزگ کمونيسهت آلمان، و انقلاگ دوم را قبلًا در اسهپارتاکيسهت

دعو  به تظاهرا  از سههوی  1313ی ( در ژانویه1ام.کرده  ر  ههای آلمانانقلهاگ

هایی کرده بود، از کنترل خارج شد، و ها بر عليه دولت که با ارتش ساز کمونيست

ی انقلابی عجولانه عزلِ دولت هی قيهام، کميتهنظرهها در مورد لثظههرغم اختلهافبهه

ی دولت نيز از ترم تکرار تجربه 6شایدمان را اعلام کرد. –دموکرا ِ اِبِر  سهوسيال

                                                      

 

 نقد اقتصاد سياسی.« آلمان :131انقلاگ »سعيد رهنما، 1 

The Communist Left in ), 1312Dauve, Gilles, Denis Authier, ( 6

Germany, 131:-1361, Internet archive. 

Fowkes, Ben (13:1), Communism in Germany under the Weimar 

Republic, Macmillan. 

https://pecritique.com/2017/04/08/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2017/04/08/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2017/04/08/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2017/04/08/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
https://pecritique.com/2017/04/08/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
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« ورپفرای ک»راستیِ نظامیِ دستها در انقلاگ روسيه اجازه داد که گروه شبهبلشویک

به اعتراضها  حمله کند و در یک سرکوگ خونين و وحشتناک بسياری از جمله رزا 

ترین وضههعی به قتل رسههاندند. پس از رحمانهلوکزامبورگ و کارل ليبکنخت را به بی

 ها از دولت کناره گرفتند.وقو  این جنایت، مستقل

در انتخابا  مجلس مؤسههسههان در شههرر وایمار، که احزاگ مختلف، از ليبرال، 

ت کهای مستقل شردموکرا دموکرا ، و سهوسيالگرا، تا سهوسهيالکار، ملیمثافظه

کردنهد )تنرها حزگ کمونيسههت با توجه به تصههميم اکثریت کنفرانس و برخلاف 

 91ا دموکرا  بی رزا لوگزامبورگ در انتخابا  شرکت نکرد(، حزگ سوسيالتوايه

های مسههتقل هفت دراد رأی دموکرا ترین رأی را آورد و سهوسهيالدراهد بيش

حزگ »ی وایمار با ائتلاف با دموکرا  در جمرورآوردند. اولين دولت ائتلافی سوسيال

)کاتوليک(، و با حزگ دموکراتيک آلمان تشهکيل شد. ابِر  ریيس جمرور و « ميانه

 شایدمان نخست وزیر شد.

ها دوام آورد، شههرایط و و به قدر  رسههيدن نازی 1399جمروری وایمار که تا 

متفاو  ی ای مورخان آن را به سههه دورهاوضهها  و احوال متغيری را  ی کرد و پاره

ای ی انقلابی و پساانقلابی، دوره، یا دوره1369تا  1313ی اول از دوره 1کنند.تقسيم می

ن های سنگيرغم مشکلا  فراوان از جمله تورمِ وحشتناک، پرداخت غرامتاست که به

                                                      

Mishark, John W. (1321), The Road to Revolution; German Marxism 

and World War 1 – 1311-1313, Moira Books. 

Weitz, Eric D. (1331), Creating German Communism, 1:31-1331: From 

Popular Protests to Socialist State, Princeton University Press. 

 

1 German Historical Institute, “German History in Documents and 

Images”, http://germanhistorydocs.ghi-

dc.org/subpage.cfm?subpage_id=619 
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پيش  های مترقی را بهها، ائتلاف چپِ ميانه یک سلسله سياستجنگ، بيکاری و ویرانی

ها هشههت سههاعت کار در روز بود. حزگ کمونيسههت مرم ترین آن برد، که یکی از

تصههميم بهه شههرکهت در انتخهابها  گرفهت و همراه بها  1361آلمهان نيز از 

عِ کردند، با موضها هم در انتخابا  شرکت میهای مستقل نيز که آندموکرا سوسيال

قابله ی مدموکرا  براهای نيز داشت. حزگ سوسيالاستقرار یک نظام شورایی موفقيت

ها و با خواسههتِ ایجاد شههوراهای کارگری و کنترل کارگری که از سههوی مسههتقل

های کارگری و کارفرمایان هایی را بين اتثادیهشهد، ساز ها حمایت میکمونيسهت

راسههتی، دنبال قتل وزیر خارجه توسههط یک افرا ی دسههتبه 1366در  1ترتيب داد.

  دموکرار وحد  کردند و حزگ سوسيالدموکرا  بار دیگها و حزگ سوسيالمستقل

وجود آوردنهد، کهه پس از چنهدی بها همهان نهامِ حزگ ( را بههVSPDمتثهد )

بثران ناشی از عدم پرداخت غرامت و  1369دموکرا  به فعاليت ادامه داد. در سوسيال

فرانسه و بلژیک، مشکلا  اقتصادی و سياسی حادتری ای از آلمان توسط اشغال منمقه

 دستهایی را در انتخابا  بهجود آورد. در این سهال حزگ کمونيسهت موفقيتورا به

 های مرمیآورد، اما حزگ ناسهيوناليسهت سهوسياليست کارگری )نازی( نيز موفقيت

 دست آورد. در همين سال بود که هيتلر دست به کودتای ناموفقی زد. به

تری داران نفوذ بيش، احزاگ راست و  رفدار سرمایه1363تا  1361ی دوم از دوره

دموکرا  و حزگ کمونيسههت و کننهد. روابط بين حزگ سههوسههيهالکسههب می

ها که با ادغام با حزگ ههای مسههتقل )بخشههی از مسههتقلدموکرا سههوسههيهال

ی آرای  بقه کردند(دموکرا  مخالف بودند و با حفظ نام قبلی فعاليت میسههوسههيال

دموکرا  از ائتلاف دولت کناره گيری شهد  تجزیه کرد. حزگ سوسيالکارگر را به

                                                      

1 Geoff Eley, (6116), Forging Democracy: The Historyof the Left in 

Europe, 1:31-6111, Oxford University Press. P. 122.  
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ن آوردهای کارگراکرد، و دولتِ راستِ ميانه با فشار ااحبان انایع بسياری از دست

پس از انقلاگ را از بين بُرد؛ ازجمله ساعت کار روزانه هشت ساعت به همان وضعيت 

ساعت، بازگشت و سلسله اعتصابا  کارگری 16ردی تا بيش از قبل از انقلاگ، در موا

دموکرا  در انتخابا  موقعيت حزگ سهوسيال :136شهد  سهرکوگ شهد. اما در به

دولت ائتلافی  DVPکار( برتری یهافهت و بها ائتلهاف با حزگ مردم )ليبرال مثافظه

 های تأمين اجتماعی و رفاهی برقرار شد. ای سياستتشکيل داد، و پاره

شد  تغيير کرد. این دوره مصادف ، اوضها  به1399تا  1363ی سهوم از در دوره

ها در انتخابا . اسههت با بثران بزرگ اقتصههادی در جران و سههرانجام موفقيت نازی

گ عنوان نخست وزیر انتخاراستی را بهریيس جمرور هيندِنبورگ یک کاتوليک دست

 طی شرایحمایت جریانا  راست، به برانه ی قانونی وکرد و او با استفاده از یک ماده

کرد. )در زیر به چگونگی بثرانی عملهاً بها فرمان و حُکم حکومتی دولت را اداره می

 ها بودیم.انتأاگ هيندِنبورگ اشاره خواهد شد.( بعد هم شاهد روی کار آمدن فاشيست

 که در شرایطدموکرا   ور کلی، در این مقمع ضهمن آن که حزگ سهوسهيالبه

، نقش مرمی در استقرار نظامی دموکراتيک در جنگ و وضعيت انقلابی به قدر  رسيد

 سههبببهاین بود که  شترین خمایبزرگ ی پسههااسههتبدادی آلمان داشههت، امادوره

خود را تنرا به کسههب قدر  دولتی به اميد ایجاد یک نظام سههياسههی  ری،کامثافظه

اختار اقتصههادی و اجتماعیِ ترین تعرضههی به سههخو  کرد، و کمدموکراتيک دل

 یعنی –های قدر  ارتجا  ارتجاعی آلمان نکرد، و در قالب دموکراسهی سياسی، پایه

 را – گبزر و سنگين انایع و یونکر، اشراف اقتصادی قدر  غيردموکراتيک، ارتش

 یتوانستند مسئلهنمیحزگ و دولت که واضح بود نخورده باقی گذاشهت. با آندسهت

ای انایع بزرگ و املاک توانسهتند پارهحل کنند، لااقل می ها را کاملاًکردناجتماعی

اعی قول مایکل هَرینگتون، ساختار اجتمبسيار وسيع را ملی کنند. اما چنين نکردند، و به
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هيتلر  دست یبيسهمارکی را دست نخورده حفظ کردند، تا تنرا پانزده سال بعد بازیچه

 1ها شود.و نازی

 

 راست س ِیرفرم ،03۶0 تزیگُرل یبرنامه

  (ماریوا یهورجم)دوران دوم 
ی جدید به تصویب دموکرا  دو برنامهی دوم جمروری وایمار، حزگ سوسيالدر دوره

بود. از همان آغازِ دوران وایمار، تغيير و  6در گُرليتز 1361ها در رسههاند، یکی از آن

، و تبدیل شدن حزگ از یک تثولا ِ بزرگ و سریع، پایان سلمنت و آغاز جمروری

ی امور دولت، و خروج و انشعاگ بخشی جریان اپوزیسيونی به حزبی با مسئوليت اداره

نظر رهبران رو سههاخته بود که بههای چپ، حزگ را با مسههائل متعددی روبهاز جنا 

ها را نداشهت. اسههتقرار دموکراسی ی ارفور  امکان پاسهخ گویی به آنحزگ، برنامه

ی وایمار به تعداد احزاگ افزوده و به پراکنده شدن آرا انجاميده بود. در دورهپارلمانی 

ی اول جمروری وایمار ی ارفور  که تا دورهدموکرا  تثت برنامهحزگ سههوسههيال

رو شههده ای روبها  بود، در این زمينه، درعمل با تناقضِ پيچيدهظاهراً راهنمای عمل

شاره شد، از یک سو تمامِی دیگر  بقا  اجتماعی را بود. آن برنامه، همانةور که قبلا ا

ر در ی کارگانگاشت، و خواستار آن بود که تنرا با کمک  بقهحافظ وضع موجود می

سهوی سوسياليسم متثول کند. اما از سوی دیگر درعمل یک نظامِ پارلمانی جامعه را به

                                                      

1 Michael Harrington, (13:3), Socialism: Past and Future, Arcade 

Publishing, p.33 

6 Gorlitz Program of SPD, 1361, 

https://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1361/goerlit

z.htm 
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ی ت تشههکيل دهد، و حتی کارگر به تنرایی دولتواند تنرا با رای  بقهدید که نمیمی

قول پرژوُرسههکی دراههدِ آرای کارگران در انتخابا  نيز کاهش یافته دید که بهمی

ای خود، با دیگر احزاگِ  رفدار نظم موجود اسههت. پس ناچار بود بر خلاف نظرِ برنامه

سههال عمرِ جمروری وایمهار، حزگ  13ائتلهاف کنهد. از بيسههت کهابينهه در  ول 

کابينه شرکت داشت. آرای این حزگ، حتی اگر آرای  دموکرا  در هشتسهوسهيال

این  1دراد هم نرسيد. 31شد، هرگز به حزگ کمونيسهت آلمان هم به آن اضهافه می

 .ی ارفور  شدهای تجدیدنظر در برنامهامر یکی از مرم ترین زمينه

 ر،ی آشکارا رفرميستی بود که به گفته ی مانفرد اسِتگِ ی گُرليتز یک برنامهبرنامه

های برنامه کمابيش مشابه خواست 6ترین نقش را داشت.برنشتاین در تدوین آن بيش

ی ارفور  بود، اما بخش تئوریک آن بسههيار متفاو  بود. بخش تئوریک برنامه برنامه

ی مورد نظر ای به آینده و جامعهپرداخت و اشههارهازجمله تنرا به شههرایط موجود می

مردمِ زحمتکش در شرر و »ها به ها و اشهارهأکيدت« ی کارگر بقه»جای نداشهت. به

ی به ی تندی  بقاتی هم چندان تأکيدی نداشت. برنامه حملهبود، و بر مبارزه« روسهتا

دانست های  بقاتی میداری و بورژوازی داشهت، و آن را مسئولِ رشد تفاو سهرمایه

دان ن تا کارمنگراکه سهبب شده بود تمامی اقشار جامعه از مالکين کوچک تا انعت

دولت، نویسهندگان، و معلمين به سهمحِ استاندارِد کارگران سقوط کنند. حزگ با این 

 دنبال جلب حمایت همگی این اقشار بود. ی جدید بهها در برنامهاشاره

رفور  ارائه ی اای بين آن و برنامهبرنشتاین تفسيری نيز بر برنامه نوشت و مقایسه

نوعی تبدیل به پلاتفرمِ حزگ شههده بود، ازجمله اشههاره ه بهکرد. او در تفسههير خود، ک

                                                      

1 Adam Prezeworski and John Sprague, (13:2), Paper Stones: A 

History of Electoral Socialism, University of Chicago Press. 

6 Manfred Steger, (1331), The Quest for Evolutionary Socialism: 

Eduard Bernstein and Social Democracy, Cambridge University 
Press. 
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یافته همراه با فشههارهای احزاگ عمل مشههترکِ کارگرانِ سههازمان»کنهد کهه می

ای ل فزایندهشکگذاری و دستگاه دولت، دیکتاتوریِ سرمایه را بهسوسياليستی بر قانون

به آن بخش از « يکااههل دموکرات»او با تأکيد بر « مثدود و مثدودتر خواهد کرد.

کرد از  ریت شوراهای سبکِ روسيه و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا چپ که تصور می

  1کند.تواند سریعاً سوسياليسم را برقرار کند، نيز حمله میمی

ی گرليتز را یک سههياسههت تاکتيکی برای برداشههتن موانع برخی مورخان برنامه

دیدند، و ها و شههرکت در دولت میائتلافایهدئولوژیهکِ برقراری ارتباط و ورود به 

ی بخشههی از حزگ تثت نفوذ تجدیدنظر لبی برنشههتاین برخی نيز آن را اقدام آگاهانه

ها اثيح است، واقعيت این بود که یک از این ادعاکه کدامانگاشتند. برکنار از آنمی

رد، از ی گُرليتز، با آن که عمر کوتاهی داشههت و ظرف چرار سههال تغيير کبرنامه

کار از گرفتن آشدموکرا  آلمان برای فاالههایی بود که حزگ سوسيالنخسهتين گام

 داشت.مارکسيسم برمی

  

  

                                                      

1 Eduard Bernstein, “The Gorlitz Program of the SPD”, in Manfred 

Steger,  
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  س یالیبه سوس یبازگشت ،03۶۱ دلبِرگیها یبرنامه

جنگ  آلمان، یهیدوم، تجز یجنگ جهان س ،یفاش مار،یسخوم وا دوران)

 (دنائرآ های منتلف، ازجملهصدراعظ  سرد، و
ی هایدلبِرگ برنامهدموکرا  آلمان دری دوم جمروری وایمار، حزگ سوسيالدوره در

ها در  ور که قبلاً اشهاره شهد، بخشی از مستقلهمان 1جدیدی را به تصهویب رسهاند.

دموکرا  العمل به رشهد راسهت افرا َی و فاشههيسم در آلمان به حزگ سوسيالعکس

ی ی گرليتز انعکام یافته بود، رأی بسيارمهای که در برنارویپيوستند. حزگ با راست

از افراد مترقی را از دسههت داده بود، و با پيوسههتن بخشههی از جنا  چپ سههعی بر آن 

را  ها و کارگرانتری از مسههتقلها را بازگرداند، بلکه بخش بيشتنرا آنداشههت که نه

بود  ی چپیدنبال جلب نيروهادر مقابله با حزگ کمونيست به خود جلب کند. حزگ به

تز ی گرلينسههبت برنامههایدلبرگ بهی که از دسههت داده بود، و به این منظور برنامه

نوعی بازگشت به سوسياليسم مارکسی بود. قسمت تئوریک برنامه به تثليل تاریخی، به

آینده  ی بقهی بیی کارگر، و جامعهالمللی  بقهی  بقهاتی، همبسههتگی بينمبهارزه

های قبلی است، اما های برنامههای سياسی کمابيش همان خواستپردازد. خواسهتمی

 تری دارد.بر حذف نفوذ مذهب در نظام آموزشی تأکيد بيش

ای درگذشت و  ور غيرمنتظرهدموکرا  بهجمرور سوسيالاِبِر ، رئيس 1363در  

جمرور جدید، چون هيچ یک از احزاگ سههياسِی چپ، ميانه و راست در انتخاگ رئيس

، سههعی بر جمرور انتخاگ کنندتنرایی رئيستنرایی در موقعيتی نبودند که بتوانند بهبه 

ائتلاف کردند. حزگ کمونيسههت جداگانه کاندیدا داد و از کاندیدای مشههترکِ حزگ 

                                                      

1 Heidelberg Program (1363), 

https://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1363/heidel

berg.htm 
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 ایدموکرا ، حزگ ميانه )کاتوليک(، و حزگ دموکرا  حمایت نکرد. پارهسهوسيال

 ی خود شان باید کاندیدای جداگانهه حزگها هم معتقد بودند کدموکرا از سوسيال

کرد که با پخش شههدنِ آرا، شههانس پيروزیِ را عرضههه کند، اما حزگ اسههتدلال می

ائتلاِف اکثِر  1شهود، و این برای جمروری خمرناک است.کاندیدای راسهت قمعی می

ی کل قوای آلمان در جنگ احزاگ راسههت، ژنرال فيلد مارشههال هيندِنبورگ، فرمانده

کار را کاندیدا کرد، و او رئيس جمرور شد. با این انتخاگ، و سهياسهتمدارِ مثافظه اول

 شد.تر میشرایط برای احزاگ چپ و ميانه سخت

تری مواجه ساخت. با رشد بثران بزرگ اقتصادی جران، آلمان را با مشکلا  بيش

تری بيش ها، هيندنبورگ امتيازا روزافزونِ راسههت افرا ی و نفوذ بيش از پيش نازی

 1399ترین آرا را کسههب کرد، و در حزگ نازی بيش 1396ها داد. در انتخابا  به آن

هيندنبورگ هيتلر را به اهدراعظمی برگزید. )حزگ کمونيست در این انتخابا  بيش 

ها و عدم دموکرا در اهد رأی آورده بود.( تفرقه و اختلافا  درونی سهوسيال 19از 

تر کرد، و سههرانجام هيتلر ها را هرچه بيشل، نفودِ نازیهمکاری جریانا  چپ و ليبرا

ها انداخت، حزگ سههوزیِ رایشههتاگ که آن را به گردن کمونيسههتی آتشبا برانه

دموکرا ، حزگ کمونيسههت، و دیگر احزاگ را منثل کرد و کليت نظام سههوسههيال

سم و ی فاشيجمروری و دموکراسهی آلمان را از ميان برداشهت. در  ول دوراِن سلمه

جنهگ جرانی دوم، حزگ در تبعيد و در داخل عملاً امکانِ فعاليت جدی نداشههت، و 

 ها نيز نبود.ی هایدلبرگ یا دیگر برنامهنيازی به برنامه

                                                      

1 Franklin West, (13:3), A crisis of the Weimar Republic: A Study of 

German Referandum of June 1362,American Philosophical Society, 

p. 113. 
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یکی حفظ وحد  و  ،کرددر تبعيد، دو هدف را دنبال میحزگ اجرایی  یکميتهه

ک هم ن دموکراتيکه یک آلمایکپارچگی حزگ، و دیگری قانع کردن متفقين به این

خوبی نيز با دیگر  یهابمرحزگ که ا  هسههتند. با آنهها نمهاینهدهوجود دارد و آن

ی های متفقين و حتست و نيز حزگ کارگر انگليس داشت، دولتيجریانا  سهوسهيال

های  دموکراوجه حاضر به رسميت شناختن سوسيالهيچهنمایندگان ارشد کارگری ب

در این مقمع به  ها دموکراسههوسههيال یآلمان نبودند. همه یعنوان نمایندهآلمان به

 نيل به هدف ینثوهدر دموکراسهی سهياسهی و اسهتقرار سوسياليسم معتقد بودند، اما 

ای برای از بين بردن قدر  سهياسی و اقتصادی وجود آمده بود. پارهبهفاتی جدی لااخت

ر ای دیگپارهاما  ،قاد داشتندهای وسيع اعتکردندار حاکم، به اجتماعیسهرمایه ی بقه

بخشی از جنا  . ندورژوازی بودبنيروها، ازجمله بخشهی از  یمعتقد به همکاری با همه

ر ی کارگد که  بقهوشههمعتقد بود که دموکراسههی واقعی در شههرایمی برقرار میچپ 

« دیکتاتوری آموزشههی»کردند که یک دوره هژمونی داشههتهه باشههد، و تأکيد می

Erziehungsdictatur آلمان ضههرور  نقش  یلازم اسههت که  ی آن جامعه

اما این نداها چندان گو  شههنوایی نيافت و رهبران  1ی کارگر را بپذیرد.رهبری  بقه

قانع شههده ها آن. ندی متوسههط آلمان بودحزگ با  بقه یآینده یرابمه نگرانِ حزگ

ن بورژوازی آلمان به پذیر  رهبری بودنهد کهه تنرها راه این ارتباط و نيز قانع کرد

 م بود. ستر به ملت و ناسيوناليبيش یبعد از جنگ، تکيه حزگ

ها به شههوروی و مبارزه و جنگ ميرنی شههوروی بر عليه نازیسههم، و نازی یحمله

 ها ادموکرسوسيال یها، رابمهاول مقاومت بر عليه نازی ها به خطبازگشت کمونيست

به همکاری با حزگ کمونيسههت  برخیرا بربود بخشههيد، و  های آلمانو کمونيسههت

                                                      

1 Dietrich Orlow, (6111), Common Destiniy; A comparative History of 

the Dutch, French and German Social Democratic Parites, 1313-1323., 

p. 61. 
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عنوان هرا ب« گرایی مارکسيستیاراده»آلمان اميدوار شهدند. فریتز ارلر پيشهنراد نوعی 

ت و مشترک زندانيان سوسياليس یهمکاری  ر  کرد. مانيفست بوخِنوالد، بيانيه یپایه

های آینده را امکان همکاری یوعده وحشههتناک بوخنوالد، هم اردوگاهِ کمونيسههتِ

ها نویژه آبه ،تيسداد. اما این گرایش بخش کوچکی بود و اکثر رهبران سههوسيالمی

و یکی  دانستندم دموکراتيک را ناهمساز میسيالکه در لندن بودند، کمونيسهم و سوسي

گ، اند. با پایان جنمثل آگ و آتش این دو حزگاز رهبران سوسياليست گفته بود که 

های آلمان در وضهعيت خاای بودند. سازمان حزگ متلاشی شده بود، ياليسهتسهوسه

 ها که باقی مانده بودند، اعم از، و یا در تبعيد بودند. آن بسهياری از رهبران کشته شده

توهمی نداشههتند که  دیگرها و یا در داخل ضههمن مرور خماهای گذشههته، تبعيدی

 جمروری وایمار دومی در کار نخواهد بود. 

 

 یدارهیسرمااصلاحِ  س ،یمارکس با وداع، 03۱3 گُدِسبِرگباد  یبرنامه

 جنگ و ت،یاشخخم برانت، آدنائر، های منتلف ازجملهصخخدراعظ )دوران 

 (سرد
ترین تغيير و ی آن  بيعتأ بزرگدوران جنهگ جرهانی دوم، اِشههغال آلمان و تجزیه

آلمان که پس از شهکست  1313تثولا  را برای آلمان و جران به همراه داشهت. در 

فاشهيسهم تثت اشغال آمریکا در غرگ، و شوروی در شرق بود، رسمًا تجزیه و به دو 

که ازهم پاشيده و برخی از کادرها و دموکرا  آلمان آلمان تقسيم شد. حزگ سوسيال

 دهی کرد. اعضا کشته و برخی منفعل شده بودند، مجدداً خود را سازمان

ها تشکل خود را منثل و به دموکرا در آلمان شهرقی به دستور شوروی، سوسيال

پيوستند. اما در  (SED)حزگ کمونيست، تثت نام حزگ وحد  سوسياليستی آلمان 

غرگ حزگ خود را بازسههازی کرد، و ازجمله معدود احزابی بود که متفقين )امریکا( 
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 تر متوجه احزاگبود که حمایت امریکا بيش ی فعاليت دادند. واضحرسماً به آن اجازه

(، حزگ CDUراستِ ميانه بود، از جمله حزگ تازه تاسيسِ اتثاد دموکرا  مسيثی )

کاری که از وحد  جریانا  مسههيثِی اعم از کاتوليک و پروتستان مثافظه  -ليبرال 

وران در د« دموکراتيک»)کاتوليک( و حزگ « حزگ ميانه»تشکيل شده، و جایگزینِ 

 قبل از جنگ شده بود. 

جنگ سههرد شههرو  شههده بود و امریکا و انگلسههتان برای جلوگيری از نفوذ 

های مسيثی بودند، از دموکرا ها و چپ که خواهان وحد  آلمان دموکرا سوسيال

حمهایت کردند و رهبر آن حزگ، کنراد آدنائر، که مورد حمایت واتيکان هم بود به 

های ابرقدر  امریکا اههدراعظمی رسههيد. رونت اقتصههادی پس از جنگ با حمایت

تثولا  بسههيار مرمی را در سههاختار اقتصههادی و  بقاتی آلمان غربی، از جمله بربود 

شان در آلمان شرقی، و رشد سریع کارگران ماهر ه نسبت همتایانوضعيت کارگران ب

های کارگری ی متوسههط جدید، ایجاد کرد. در سههاختار اتثادیهو خهدماتی و  بقه

 گیتهای ماقبل فاشيسم مبتنی بر وابسجای تشهکلتغييرا  مرمی اهور  گرفت و به

های هفدراسيون اتثادیکن»نام ه، یک تشکل سراسری واحد بهااتثادیه سياسی یا مذهبی

هر چند  ؛وابسته نبود وجود آمد که به هيچ جریانی رسهماًهب DGB« کارگری آلمان

ون این کنفدراسيدموکرا  نزدیک بودند. حزگ سوسيال هکه بسهياری از رهبران آن ب

در آلمان برخلاف فرانسه و هلند،  1پيکر شد.ی غولچترِ هشهت فدراسهيون و اتثادیه

لب ی متوسط را جسهفيد و  بقهکارگران یقهکارمندان و نتوانسهت  این کنفدراسهيون

ی رونت را ایجاد کردند. با ادامه DAG «آلمان کارمندان یاتثادیه»هها کنهد، و آن

تدریج از تعداد عمليا  کارگری و اعتصههابا  کاسههته شههد، و اگر هم هباقتصههادی 

ار بود. ط کیه دستمزد و شراب های انفی مربوطحول خواست یتمامبهشد، اعتصابی می

اروپایی  یجامعه ییگراعمل یا اروپا به پراگماتيزه شههدن یاغلب مورخين این دوره

                                                      

1 DGB, German Trade Union Confederation, https://en.dgb.de 
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 یهمه رغم، بهدر آن زمان ط و کيفيت زندگی و اشتغالیشرا نسبیاشهاره دارند. بربود 

سفيد، قهآبی به یای از کارگران یقههای  بقاتی و انتقال بخش فزایندهنوسانا ، تثرک

جای پرولتریزه شههدن هی کارگر را ببورژوا شههدن بخشههی از  بقهتا حدی روند خرده

ی هابود که این تغيير و تثولا  بر خواسههت دنبال داشههت. واضههحهبورژوازی، بخرده

 ثير نبود. أتدموکرا  هم بیسياسی و عملکرد احزاگ سوسيال

تری از آرای کم 1331و  1339درپی در دو انتخابا  دموکرا  پیحزگ سهوسيال

ها همگی فشار برای تجدیدنظر اساسی در حزگ دموکرا  مسهيثی کسب کرد، و این

 ی حزگ را تشدید کرد. برنامه

دارانِ آلمانی و احزابی دموکرا  اگر در دوران وایمار تنرا با سرمایهحزگ سوسيال

ها اوه بر آنکردند،  رف بود، حال علکهه  بقا  مسههلط آن دوران را نمایندگی می

رو بود، و برای بقای خود ی جرانی و ابرقدر  امریکا هم روبهمسههتقيماً با سههرمایه

ر، تتر به راسههت را برگزید. حزگ از گرد  به چپ و برخوردی رایکالگرد ِ بيش

ی و ی آلمانا  هم نبود، پرهيز داشت. واقعيت آن بود که سرمایهکه ااولاً در سياست

می کرد، و حمایت  تری عملمراتب بيشنفس و قدر ِ بهدبهجرهانی حهال بها اعتما

 ینمود. تجربهی متوسههط آلمان دریافت میتری هم از جهانب کارگران و  بقهبيش

تری به نسههبت حزگ کمونيسههت آلمان در آن مقمع با مواضههع رادیکال، یا رادیکال

 که در دوران توجه است. این حزگ، به رغم ادماتیدموکرا ، نيز قابلحزگ سوسيال

های های استالينی به آن وارد شد و بسياری از رهبرانش تيرباران یا در اردوگاهتصهفيه

کار نابود شههدند، در اولين انتخابا  بوندسههتاگ )نام جدیدِ رایشههتاگ بعد از سههقوط 

، نزدیک به شههش در اههد آرا را به خود جلب نموده بود. اما در 1313فاشههيسههم( در 

بر اثر تثولا  سریع در آلمان غربی و چه بر اثر انعکامِ سرکوگ ، چه 1339انتخابا  

ها در آلمان شهرقی، آرایَش به کمی بيش از دو دراد تقليل پيدا کرد، و تمام آزادی
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منثل  1332)حزگ کمونيست آلمان در  1های خود را در پارلمان از دست داد.کرسی

(، به KPD(، بجای )DKP)اعلهام شههد، اما پاره ای از کادرهایش بعدا تثت عنوان 

تی ی حزگ متثد سوسياليسماندهفعاليت ادامه دادند، و بعد از سقوط دیوار برلين با باقی

(SED کهه از )حزگ »کرد، ادغام و در آلمان شههرقی حکومت می 13:3تا  1313

 وجود آوردند.(( را بهPDS« )سوسياليسم دموکراتيک

در اجلاسهی در گُدِسبِرگ،  1333 مرم ترین دگرگونیِ رسهمی در تاریخِ حزگ در

تاسههيسِ جمروری فدرال آلمان )آلمان شههررکی کوچهک در نزدیکیِ پایتختِ تازه

ی حزگ را رسههماً از سههنتِ اههدسههاله 6غربی( روی داد. برنامه ی باد گُدِسههبِرگ،

ی کارگر را به حزگ تمامِ مردم تبدیل کرد. ا  جدا نمود، و حزگِ  بقهمارکسهيستی

ی اند و تنرا  بقهی ارفور  که سههایر  بقا  اجتماعی ارتجاعیامهاین موضههعِ برنه

های قبلی سست شده بود، تواند جامعه را متثول کند، و در برنامهکارگر اسهت که می

در این برنامه کلاً کنار گذاشته شد. مالکيت خصوای و بازار آزاد نيز مورد تأیيد قرار 

 گرفت. 

دموکرا  آلمان است، ی حزگ سوسيالرین برنامهتجا که این برنامه  ولانیاز آن

جا من تنرا به پاره ای از کند، در اینهای بسههياری را  ر  میو مباحث و خواسههت

تئوریهک برنهامه که در جاهایی شههبيهِ  کنم. بخشترین نکها  آن اشههاره میمرم

 دهد. اشارههای مذهبی اسهت، بسهيار کوتاه باورهای جدید حزگ را شههر  میموعظه

هایی است که معتقدا  و شهود که حزگ، حزگِ آزادی تفکر است، و مجمعِ انسانمی

 شود که سوسياليسم دموکراتيکها گفته میافکار مختلفی دارند. در بخش درخواسهت

                                                      

1 Eric. D. Weitz, (1331), Creating German Communiusm; 1:31-1331, 
Princeton University Press.  

6 German Historical Institute, German History in Documents and 

Images, “Godesberg Program” (1333).  
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 شود که حزگ برای دموکراسیدنبالِ نظام جدید اقتصادی و اجتماعی است. تأکيد میبه

های کند که ایدهها حمله میبه کمونيسههت کنهد.و برعليهه دیکتهاتوری مبهارزه می

زادی ها برای تثقت آکند که سوسياليستاند، و اشاره میسهوسياليسم را تثریف کرده

شود که در دولت دموکراتيک هر شکل از قدر  کنند. اشهاره میو عدالت مبارزه می

در  باید در معرضِ کنترل عمومی باشههد؛ هر گونه امتيازِ آموزشههی باید حذف شههود.

شود؛ هدف حزگ جلب حمایت اکثریت قسهمت دیگر خواستار وحد  دو آلمان می

سههياسههتِ اقتصههادی حزگ  خوانيم: هدفِمردم اسههت. در بخش اقتصههاد از جمله می

ی همگان از مثصوِل ملی است؛ دموکرا ، گستر  مداوم رفاه و سرم عادلانهسوسيال

دگی و حذفِ فقر و مثروميتی که هنوز انقلاگ انعتی دوم امکان بالابردن استانداردِ زن

برند، را بيش از هر زمان دیگر داراسههت. سههياسههت بسههياری از مردم از آن رنج می

اقتصههادی باید اشههتغال کامل را، ضههمنِ حفظِ ثبا  واحد پول، بالا بردن کارآیی، و 

ذِ تر نفوبهالهابردن رفهاه همگهانی، تهأمين کنهد. برنامه به قدر  گرفتنِ هر چه بيش

کند گيرد. در مورد درآمد و ثرو  اشاره میهای بزرگ و انثصارا  ایراد میتشرک

داند که هرکس بتواند شههود، و هدف حزگ را ایجاد شههرایمی میعادلانه توزیع نمی

ها انداز کند و ااحِب تملک شود. در مورد اتثادیها  را پسبخشی از درآمدِ فزاینده

گيران و کارمندان دولت باید از حت تشههکيل بی مزد و حقوقکند که همهتأکيد می

و مشارکت در « تصميمی -هم »مند باشهند، و از آن مرم تر بر گستر ِ اتثادیه برره

، کند. برنامه به برابری حقوقیها توسههط کارگران و کارمندان تأکيد میگيریتصههميم

کرا  ضمن دمو ور خلااه حزگ سوسيالاقتصادی و اجتماعی زنان نيز اشاره دارد. به

کنار گذاشتن دیدگاه سوسياليسم مارکسی، بر نوعی سوسياليسِم رفاهی مبتنی بر االا  

 داری تأکيد گذاشت.سرمایه

هایی در درون های حزبی، ضههمن ایجاد نارضههایتیاین تغيير و تثولا ِ سههياسههت

را  دموکحزگ، در جلب آرای اقشار مختلف جمعيت تأثير مثبتی برای حزگ سوسيال
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های روزافزوِن آن ی رشد سریع اقتصادی و انعتی آلمان غربی و تفاو ادامهداشت. 

با وضههعيتِ آلمان شههرقی، و تشههدید فرارِ کارگران از آلمان شههرقی به غرگ )که به 

دموکرا  را انجاميد(، حزگ سوسيال 1321ساختنِ دیوار برلين توسط آلمان شرقی در 

سههاخت. حزگ با گسههتر  نفوذ خود تر میدر راهی که در پيش گرفته بود، مممئن

 های متعددی شد. وارد ائتلاف

 دموکرا  و حزگ دموکرا  مسيثیبين حزگ سوسيال« ائتلاف بزرگ» 1322در 

ها بود، با توجه که مقام ادراعظمی در دست دموکرا  مسيثیبه وجود آمد، و با آن

و یک اقتصاددان عض ها، وزار  اقتصاد به کارل شيلر،دموکرا به موضعِ قویِ سوسيال

دموکرا  واگذار شهد، و این آغاز دوران بسيار مرمی برای حزگ و حزگ سهوسهيال

های رفاهی گستر  چشمگيری یافت، ی متوسهط آلمان بود. سياستکارگران و  بقه

وجود آمد. شههيلر یک سههياست کينزی را با تعادلی نسهبی در دسهتمزدها و حقوق به

های بربود سياست 1برد.های اقتصهادی به پيش میظيمی دولت در تنی فزایندهمداخله

های ی سههياسههتهای اجتماعی از زمرهاسههتخدامی و اشههتغال، همراه با گسههتر  بيمه

 اقتصادی دولت ائتلافی بود.

 1323ها، این حزگ در انتخابا  دموکرا های سوسيالبا افزایش مثبوبيت سياست

اولين بهار پس از دوران وایمهار، یک ترین آرا را از آنِ خود سههاخهت و برای بيش

دموکرا  تثت دموکرا  به ادراعظمی آلمان )غربی( رسيد. حزگ سوسيالسهوسيال

رهبری ویلی برانت، وارد مرم ترین ائتلاف سههياسههی خود با یک حزگ ليبرال، حزگ 

این دوران که درسههت قبل از ظرور نوليبراليسههم در  ( شههد.FDPدموکراتيکِ آزاد )

های دموکراتيک، با توجه به پيشرفتهای سوسيالپا بود، از نظر سهياستامریکا و ارو

 هایها، خانههای اجتماعی، برداشتی، مرد کودکهای رفاهی و انوا  بيمهوسيعِ سياست

                                                      

1 Alfred Grosser (1311), Germany of Our Time: A Political History of 

the Post-War Years, Pelican Books. 
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شاید موفت ترین  1ی رفاهی،های آموزشی، و افزایش وسيِع بودجهسهالمندان، حمایت

قوانين مدیریت کارخانه، بربود شرایط  دموکراسی آلمان بود. تصویبدوران سهوسيال

های کار و مشههارکت کارگران در های کارگری، شههوراکار، فعاليت مؤثر اتثادیه

ز تصميمی که ا-های اهنعتی را توسعه بخشيد، و سياست همبخشهی از مدیریت واحد

ها بود گستر  یافت. پس از استعفای ویلی برانت در دموکرا های مرم سوسيالشعار

دموکرا  با ادر اعظمِی هلمو  اشميت از جنا  راسِت حزگ، حزگ سوسيال ،1311

های آزاد را از دست داد، در رأم کار بود. ، که حمایت دموکرا 13:6با تغييراتی تا 

ن های زیادی بيها، درگيریکاریها بخا ر بثران نفت و افزایش بیالبته در این سههال

 وکرا  به وجود آمد. دمهای کارگری و دولت سوسيالاتثادیه

ائتلاف حزگ دموکرا  مسههيثی و دو حزگ دیگر، هلمو   13:6در انتخهابا  

ای از کُول را به ادراعظمی رساند. دولت جدید دموکرا  مسيثِی هلمو  کُول، پاره

-:133های رفاهی را حذف یا تعدیل کرد. دورانِ  ولانی اههدر اعظمیِ کُول )برنامه

جرانی نوليبراليسم. در انگلستان مارگار  تاچر و در  ( مصهادف بود با گستر 13:6

ها را آغاز کرده بودند. های رفاهی و اتثادیهامریکا رونالد ریگان تعرض به سههياسههت

کشيدند. ُکول هم های خود را میشوروی و اقمار  ازجمله آلمان شرقی آخرین نفس

 سرازیر شدن مراجرین از حاميان جدی ریگان برعليه شوروی بود. سقوط دیوار برلين و

عمف مرمی برای ادعای جریانا  ها بسياری کارگرانِ آلمان شرقی، نقمهو از ميان آن

ی داری بود. وحد  آلمان ضمن گستر  حوزهراسهت نسهبت به جاودانگی سهرمایه

 های آلمانی، با مسائل اقتصادی، اجتماعی و سياسی متعددی نيز همراه بود. عمل سرمایه

 

                                                      

1 Dennis Bark and David Gress, (1339) A History of West Germany; 

1329-13::, Vol. 6, Wiley-Blackwell Publishers. 
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 انهیم چپِ، 03۷3  یبرل یبرنامه

 و آلمان، وحدت  ،یبرل وارید سخخخقوط کُول، یصخخخدراعظم دوران(

 (شرودِر یصدراعظم
های درونی ی هفتاد بثثدهد ، از اواخر دههبهه  وری کهه جرالد برونتال شههر  می

ی ُگِدسِبرگ نياز به تجدیدنظر دارد و پس حزگ را به این نتيجه رسانده بود که برنامه

های چپ، ميانه، و راسِت حزگ، و تدارکی چندساله، های فراوان بين جنا از درگيری

در  1ميانه از آگ درآمد.-ی جهدیهدی تريه شههد، که نرایتاً یک برنامه چپِبرنهامهه

تر بود و ازجمله های چپ بيشههای متعدد برنامه، ابتدا وزن چپ و اتثادیهنویسپيش

 کند کهای بدبينانه نسههبت به آینده، اشههاره میبا مقدمه 13:2های نویسیکی از پيش

داری ضمن آن که ثرو  مادی فراهم آورده، اما فقر، ظلم، و نابودِی  بيعت را سرمایه

آزادی، عدالت،  -های بنيادی سهوسهياليسمِ دموکراتيک به ارز نيز به همراه داشهته. 

ی ای عملها تنرا در جامعهگوید که این ارز کند و میاشاره می -برابری، همبستگی 

های مساوی برقرار شده و امتيازا  سياسی و اجتماعی از خواهد بود که در آن فرات

 بين رفته باشد. 

ها و با تعدیل 13:3ی برلين در نی، برنامهسهرانجام پس از پنج سال کشمکش درو

ای از هبينانراسههت به تصههویب رسههيد. مقدمه با اميدواری خو تغييراتی به نفعِ جنا  

می سخن مثيتر، نبود تبعيض، و تعادل زیسههتهای بيشای با برابریتلا  برای آینده

در روز و سی  کند، تلا  برای شش ساعت کارِمی گوید. از اهداف مرمی که  ر می

سهاعت در هفته، و دموکراسهی مسهتقيم است. اما اشاره ای به مسائلی از جمله کنترل 

ها نداشههت، و با دیدی مثبت از اقتصههاد گذاری، و بازتوزیعِ در آمددولت بر سههرمایه

                                                      

1 Gerard Braunthal, (1339), “The 13:3 Basic Program of the German 

Social Democratic Party”, in Polity, Vol 63, No.9. P. 913. 
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ی برلين با جا که برنامههرحال از آنبازار، تغييرا  سههاختاری را ضههروری می دید. به

ن شهرقی مصهادف شد، توجه چندانی را به خود جلب نکرد. برخی سهقوط رژیم آلما

ی گُدسههبرگ رغم تجدیدنظرهایش تأیيدِ برنامهگران این برنهامهه، آن را بههتثليهل

   1دانند.می

دموکرا  با حزگ تر از یک دهه بعد از تاریخ تصهویب برنامه، حزگ سوسيالکم

و بار دیگر ادراعظمی آلمان به وجود آورد،  :133را در « سبز-سرخ»سهبز، ائتلافِ 

 را، حال با سياستی بسيار متفاو ، تثت رهبری گرهارد شرودِر، در دست گرفت.

 

 «سوم راه» یبرنامه ،۶11۸ هامبورگ یبرنامه

 (مرکل و شرودِر، یصدراعظم دوران)

ی گُدِسههبِرگ از منظر نظری خود را از مارکسههيسههم جدا کرد و در اههدد اگر برنامه

داری بود، اما در عمل با توجه به تغيير شههرایط در دورانِ آن برنامه، سههرمایه ااههلا 

ااههلاحا  بسههيار مرمی از سههوی حزگ در رابمه با بربود شههرایط کار و گسههتر  

(، :133-6113در دوران گرهارد شرودِر )های رفاهی به اجرا گذاشته شد. ولی سياست

ی برلين، چه از نظر ایدئولوژیک های برنامهرغم تجدید نظردموکرا  بهحزگ سوسيال

های تاریخی و سههياسههی خود را ریشههه کن کرد، و و چه در عمل، از هر جرت بنيان

آغاز ی ای مورخين اشاره می کنند که نقمهسياست نوليبرال در پيش گرفت. البته پاره

دموکرا  آلمههان، )و نيز دیگر احزاگ گهرایشِ نوليبرال در حزگ سههوسههيهال

دموکرا ( در واقع به دورانِ پس از پایان گرفتنِ رونت اقتصههادی اروپا در سههوسههيال

های رفاهی گردد. با افتِ برنامهی هفتاد در زمان ادراعظمی هلمو  اشميت بازمیدهه
                                                      

1 S. Padgett. (1339), “The German Social Democrats: A Redefinition 

of Social Democracy or Bad Godesberg Mark II, West European 

Politics, Vol. 12. No.1. 
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شکست خورد و تا شانزده سال در  13:6ا  بود که حزگ سوسيال دموکرا  در انتخاب

ی نود گرایش به راسههِت حزگ شد  گرفت. از اواسهط دهه 1اپوزیسهيون باقی ماند.

که در « سههوسههياليسههمِ دموکراتيک»دیگر به  :133و  1331 وری که در انتخابا ِ 

ی ای برلين، بر آن تأکيد شده بود، اشارهی رسمی حزگ در آن زمان، یعنی برنامهبرنامه

( Neue Mitte« )ی جدیدميانه»سوی نوليبراليسم با سياستِ تر بهنبود.حرکتِ قا ع

اههور  گرفت که در آن ازجمله بر ضههرور  دولتِ کوچک، برقراری و  :133در 

د شدنِ سرمایه تأکيی بزرگ، و پذیر  واقعيا ِ جرانیحفظ رابمه با اهاحبان سرمایه

دموکرا  بالاترین رأی که حزگ سوسيالکه با این سهياسهت بود شهده بود.  رفه آن

درستی معتقدند که گران بهای تثليلدراهد( را آورد؛ هرچند که پاره 11)نزدیک به 

های خا ر خشِم مردم از سياستها در این مقمع عمدتًا بهدموکرا پيروزی سهوسهيال

و  سرخ»مسهيثی بود.  نز تلخ دیگر این بود که بر این اسام ائتلاف حزگ دموکرا 

های ریاضتی هلمو  کُل تا حدی کنار گذاشته که برنامهبه قدر  رسيد، و با آن« سبز

اهی، های رفهای نوليبرال را پيش برد، از جمله تقليِل بودجهشهد، این ائتلاف، سهياست

ها، حذف ماليا  بر سههود سههرمایه، و کاهش نرخِ حقوق کاهشِ نرخ ماليا  شههرکت

 6بازنشستگی.

، دگردیسیِ کاملِ حزگ را تثت رهبری 6111در سال  هامبورگی تصویب برنامه

شهرودِر مورد تأیيد قرار داد. شهرودِر تغييرا  بسيار وسيع اقتصادیِ عمدتًا نوليبرال را 

دموکرا  علم های سوسيال، سهياسهتی که راست ترین جنا «راه سهوم»تثت عنوان 

 بُرد. کرده بودند، به پيش می

                                                      

1 Ashley Lavelle, (611:), The Death of Social Democracy: Political 

Consequences in the 61st Century, Ashgate. 

6 Ashley Lavelle, (611:), ibid. p. 119. 
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جها دامنِ کهه از انگلسههتهان آغهاز شهههد و از آن ای بود، نظریهه«راه سههوم»

ن دیدگاه، پردازِ االی ایدموکراسی اروپا را نيز فراگرفت. آنتونی گيدِنز، نظریهسوسيال

با انتقاداتی از سوسياليسم و « فراسوی چپ و راست»تثت شعارِ  1331ی در اوایل دهه

ی گيدنز، شکست هر دو به ادعا 1را ممر  کرد.دموکراسی و نوليبراليسم، آنسهوسيال

های چپ و راست را منسوخ کرده الگوی سوسياليسم واقعا موجود و نوليبراليسم، مقوله

ی بارز اسهت. به رغم این ادعا، راه سوم چيزی فراتر از یک جریان راست نبود. نمونه

آن در انگلسههتان تثت رهبری تونی بِلِر ازحزگ کارگر بود. شههرودِر با تونی بِلِر که 

المللی انگلستان را در همکاری با جرج دبليو های داخلی و بينبارترین سهياسهتفاجعه

وِدر های سههياست شرترین جنبهبرد، بسهيار نزدیک بود. یکی از مرمبو  به پيش می

« 6111ی کار برنامه»های حمایتی بود. های رفاهی و سياستحذف بسهياری از هزینه

ی بيکاری و حداقل در آمد را بسيار کاهش مهتنظيما  بازارهای کار را حذف کرد، بي

، در رابمه با 6119ی سال حزگ در کنگره 6کاری را رواج داد.ثبا شهد  بیداد و به

شههدن و یکی شههدن بازارِ اروپا تغيير و تثولا  جرانی رسههماً اعلام کرد که جرانی

 اقتصادِ»که  که آلمان را وادار ساخته« اندواقعيت های اقتصهادی و اجتماعیِ زندگی»

ی چرا که در غير این اهور  نيروهای مرارنشده»را مدرنيزه سهازد، « اجتماعیِ بازار

 9«بهازار آن را مهدرنيزه خواهند کرد و ملاحظا  اجتماعی را به دور خواهند انداخت.

                                                      

1 Anthony Giddens, (1331), Beyond Left and Right: The Future of 

Radical Politics, Stanford University Press. 

6 Jean-Michel de Waele, et.al (6112), The Palgrave handbook of 

Social Democracy in European Union, Springer, p. 112. 

9 Ashley Lavelle, (611:), ibid. p. 113. 
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 :133قدر  رسههيدن شههرودِر در ( که در همانِ سههال بهECBبانک مرکزی اروپا )

 شد.  های نوليبرالی مبدلترین مراکز پيشبرد سياستمرم تأسيس شد، خود به یکی از

های افرا ی حزگ تثت رهبری شرودر، که سرانجام با رویدر اعتراض به راسهت

ا هاز دموکرا  مسيثی 6113ا  در انتخابا  از دسهت دادن بخشهی از پایگاه مردمی

اعضا رسيد، بخش مرمی از کادرها و اعظمی شهکسهت خورد و انگلا مرکل به اههدر

 یگزینه –حزگ کار و عدالت اجتماعی »انشعاگ کردند و حزگ جدیدی تثت عنوان 

 ور که قبلاً اشههاره شههد از وحد ِ حزگ متثد ، که همان( راWASG« )انتخاباتی

 DKPهای آلمان غربی و بخشی از کمونيست SEDسهوسهياليسهتی آلمان شهرقی 

فونتن وزیر اسکار لا د.وجود آور( را بهDie Linkeتشهکيل شهده بود، حزگ چپ )

های سياست در اعتراض بهشهرودِر که در همان سهال اول ادراعظمی شرودِر  دارایی

 حزگ استعفا داده بود، از اولين رهبران حزگ چپ بود. یروانهراست

دموکرا  را از جنا  که بار دیگر حزگ سوسيال، ضمن آن WASGانشهعاگِ  

ها هموار کرد، اما ایجاد حزگ چپ آلمان که به روچپ تری و ميدان را برای راسههت

 العاده حائز اهميتدموکراسی آلمان تبدیل شد، فوقبازیگر مرمی در تاریخ سهوسهيال

جا به این اکتفا ر اینو د 1ای نياز دارد،ی جداگانهبود. بررسههی حزگ چهپ بهه مقاله

های شهود که این حزگ با سمح رادیکاليسم بالاتری از منافع نيروی کار و سياستمی

هایی که هم در انتخابا  سههمح فدرال و هم کند و با موفقيتخواهانه حمایت میترقی

ای که بر آلمان و کِل اروپا حاکم است، روانهدر ایالا  آلمان داشته، در فضای راست

های مرم مؤثری در تداوم سياست چپ در آلمان و اروپا دارد. یکی از ویژگی حضور

های درونی که این حزگ دموکراسهی درونی آن است که رسماً اجازه داده که انجمن

ری، دااند: چِپ ضد سرمایهنوعی فراکسهيون هستند با هم رقابت کنند که از آن جمله

                                                      

1 David Patton, (6111), Out of the East: From PDS to Left Party in 

Unified Germany, State University of New York. 
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اری از وم سوسياليسم دموکراتيک. بسيپلاتفرم کمونيسهتی، چپِ سهوسياليستی، و فور

 کنند.های چپ آلمانی هم با این حزگ همکاری میگروه

 

*** 

 هاای درسپاره
ی ترین حزگ سوسياليست جران که در پرنهترین و مرمگيری از تجارگ قدیمینتيجه

بيش از یک و نيم قرن شهاهد استبدادِ ویلرلمی و دولت بيسمارکی، سقوط امپراتوری، 

جرانی اول، دو انقلاگ، جمروری وایمار، بثران بزرگ، فاشههيسم، جنگ جرانی جنگ 

ها، و سر انجام ی کشور، رقابت ابرقدر های خارجی و تجزیهدوم، اِشغال توسط قدر 

ای نيست. در ها  ی کرده، کار سادهها، و تغيير سهياسهتوحد  را با تمام فرازوفرود

ثولا  نظریِ این حزگ در واکنش به تثولا  ها، تمرور و تثليهلِ هر یهک از برنامه

ی تهجا تنرا به چند نکسياسی و اقتصادی، و اختلافا  درونی توضيح داده شد، و در این

 نم.کشود، اشاره میهای رفرميستی مربوط میمرم که به هدف االیِ بازخوانی جنبش

ر ش اول د ور که در بخهمان -ی مرمی که باید به آن توجه داشت نخستين نکته

لا  تغيير و تثو --به آن اشاره شد « عوامل موثر در تجدیدنظر لبی و رفرميسم»مورد 

چه داری و تثول  بقاتی منتج از آن، و متفاو  از آنسهریعی بود که در نظام سرمایه

ی کارگر داری نه در حال سههقوط بود، و نه  بقهرفهت، رخ داد. سههرمایهانتظهار می

تنرایی و یکپارچه بود که تواناییِ به گور فرستادنِ بورژوازی را به یافتهچنان سازمانآن

داشهته باشهد. این واقعيت خود را در آلمان بيش از هر جای دیگر به نمایش گذاشت. 

ی کارگر لاسالی و نه پيرو مارکس بود، و آن بخش هم در آغاز، بخش مرمی از  بقه

رفداِر تر  شد، در مقا ع بعدی بيشها و سهوسياليسمِ مارکسی نزدیک که به آیزناخی

ها، بود. در جنگ ها و کمونيستها و نه اسپارتاکيستدموکرا راسهت سوسيال جنا 

 جرانی اول هم کارگران عمدتاً ناسيوناليست بودند و نه انترناسيوناليست. 
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ی امور کشور را در ی حوادثی نا گرانی مسههئوليت ادارهحزگ که بر اثر مجموعه

متزلزل، در شههرایط شههکسههت در جنگ جرانی اول و در ميان قثمی، تورم و ائتلافی 

که نرو بود، بی آای روبهبيکاری وسهيع، برعرده گرفت، با مشهکلا  سخت و پيچيده

ی افرا ی را در پيش کارانهرو راه مثافظهی امور داشههته باشههد. ازاینای در ادارهتجربه

و غير رادیکال بودند و از اتفاقی شههبيه  کارگرفت. اکثریت رهبری حزگ نيز مثافظه

آنچه که درسههت چندی قبل در روسههيه پس از انقلاگ اکتبر روی داده بود، وحشههت 

ها منتظر انتخابا  نشوند، و نيز این که کشورهای امپریاليستِی داشتند: این که رادیکال

ای متخااههم از ترم کمونيسههم جنگ داخلی راه اندازند. در این جا حزگ اولين خم

بزرگ خود را مرتکب شهد، و به ارتش، بوروکراسیِ باقيمانده از دوران بيسمارک، و 

که تا چه حد قدر  چنين کاری داران بزرگ دست نزد. البته اینداران و زمينسرمایه

بثث اسههت. تردیدی نبود که بسههياری از اقداما  رادیکال ازجمله را داشههت، قابل

ی ارفور  هم انمباق داشههت، د و با برنامههها که خواسههت جنا  چپ بوکردنملی

بلافااله عملی نبود. برای مثال، اگر معادن بزرگِ زغال سنگ در شرق آلمان، نزدیک 

د، شهای دولت اضافه میکردند، این معادن به داراییبه لرستان را در آن لثظه ملی می

. آمدساگ میهای کمرشهکنی که به آلمان تثميل شههده بود، به حو در تعيينِ غرامت

شمار ماند، در این مثاسههبه بهکه اگر در آن مقمع در مالکيت خصهواهی میحال آن

 یچپ خواستار اعلام بلافااله آمد. یا در مورد خواسهت االاحا  ارضی که جنا نمی

 یبس رسمی اعلام نشده و کشور در مثاارهآن بود، اگر در شهرایمی که هنوز آتش

شد، تمام سربازان آلمانی که اکثر قریب به ها اعلام مینکامل بود سهياست توزیع زمي

شههدند. کردند و به آلمان سههرازیر میها را ترک میها دهقان بودند، جبرهاتفاق آن

ی علاوه با توجه به کمبود شهدید غله و مثصهولا  کشاورزی، باز با توجه به تجربهبه

  کشههاورزی را کاهش روسههيه، وحشههت از این بود که خلع مالکيت سههریع، توليدا

تری دهد و قثمی را شد  بخشد. بازگرداندن سربازان نيز بر اسام شروط آتش بيش
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موقع خارج بایسهت ظرف روزهای معينی اهور  گيرد چون سربازانی که بهبس می

 های دیگر. اما این واقعيا آمدند. و بسياری مثالنشده بودند، اسير جنگی به حساگ می

ر دموکرا  در مورد تغييهای بعدیِ دولتِ سوسيالعملیِگرِ بیوجيهها تو دیگر واقعيت

ه ها ِچشم بستن بترین و نابخشههودنی کار آننرادهای قدر ِ مانده از قبل نبود. بزرگ

تل ها و تظاهرکنندگان را قجنایت بزرگ شبه نظاميانِ فرای کورپ بود که کمونيست

 نيست کرده بودند. جنا شههيانه سربهعام و رزا لوگزامبورک و کارل ليبکنخت را وح

ها هم خمای بزرگی کردند که در شههرایمی که پشههتيبانی چندانی چپ و کمونيسههت

موقعی که از کنترل خارج شههد، و اعلامِ انثلال برای قيام نداشههتند، با اعلام تظاهرا  بی

ه براست و ارتش دادند که با حزگ ی سرکوگ را به جنا  دولت موقت، برترین برانه

انثلال ارتش، از دولت موقت حمایت خواهند این توافت رسههيده بود که در قبال عدم

 کرد.

عملی بود، و این توهم حزگ در مورد ظرور و قدر  گرفتن فاشهيسم نيز دچار بی

ها را داشهت که با اسهتقرار نظام دموکراتيک که خود سرم مرمی در آن داشت، نازی

يون خواهند پذیرفت. جنا  چپ نيز در این کار عنوان یک حزگ اپوزیسههها را بهآن

گيری راست افرا ی و فاشيسم مجددًا ها با قدر که مستقلبسهيار مقصهر بود، و با آن

ها دموکرا  و دیگر جریاناِ  ميانه شدند، کمونيستحاضر به ائتلاف با حزگ سوسيال

 ا برنده شد، وجمروری رحاضهر به این کار نشدند، و کاندیدای راست انتخابا  رئيس

 درپی، وهای پی ور کلی، انشعاگاو هم مقام اهدراعظمی را به هيتلر واگذار کرد. به

ها در مقا ع مختلف، جنبش سوسياليستی را تضعيف ، و ميدان را برای جدا شهدن چپ

ها را به انشعاگ های حزگ نيز در مقا عی آشکارا چپها باز کرد. راسهترویراسهت

ها تمام جریانا  سههوسههياليسههت و ا قدر  گرفتن فاشههيسههتکردند. بتثریک می

های اعدام، کمونيسههت که حاضههر به همکاری باهم نبودند، مشههترکا باهم به جوخه

 ها فرستاده شدند.ها و اردوگاهگورستان
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ای که بعد از جنگ جرانی دوم دو پس از شهکست فاشيسم توسط دو نيروی عمده

ها ی آلمان حمایتی دموکرا آوردند، سوسيال وجودابرقدر  امریکا و شهوروی را به

از هيچ یک از آنرا نگرفتند. امریکا احزاگ مسههيثی را که در حزگ جدیدی متشههکل 

ها ها را بدتر از فاشيستدموکرا بودند مورد حمایت قرار داد، و اسهتالين هم سوسيال

شرق حزگ  دموکرا  نيز دوپاره شد. دری آلمان، حزگ سهوسهيالخواند. با تجزیهمی

های آلمانی، حزگ ناچاربه ادغام در حزگ کمونيست شد، و در غرگ علاوه بر سرمایه

  پيکر امریکا نيز  رف بود.ی جرانی و غولبا سرمایه

های امریکا و رونت گذاریها و سههرمایهتغيير و تثولا  سههریع ناشههی از حمایت

و  همراه داشتيع را بهشدن وسداری و انعتیی سرمایهاقتصادی پس از جنگ، توسعه

سرعت رشد کرد، ی متوسههط جدید بهداران بسهط یافت،  بقههمراه آن نفوذ سهرمایه

من ی کارگر ض ور کل وضعيت  بقهتعداد کارگران یدی روبه کاهش گذاشت، و به

را  دموکرا  پایگاه االی مردمی خودتشدید استثمار بربود نسبی یافت. حزگ سوسيال

آورد. تری میها رأی کمدرپی از دموکرا  مسيثیدر انتخابا  پیداد، و از دست می

 ی متوسط و باقی ماندنا  را به اميد جلب  بقهحزگ که تجدیدنظر دیگری در برنامه

خما تصميم گرفت که رسمًا خود را از سوسياليسِم دید، بهی سياسی لازم میدر اهثنه

هم ریخته بود که لزوماً برخورد حدی بهمهارکسههی جهدا کند. تعادل قوای  بقاتی به

ا  توانسههت به همراه داشههته باشههد. نمونهرادیکال تری در آن مرحله، موفقيتی را نمی

حزگ کمونيست )آلمان غربی( بود که با مواضع رادیکال وارد انتخابا  شد و تمامی 

 های خود را در پارلمان از دست داد.کرسی

زارهای مالی، تثرک وسههيع و سههریع های باشههدن سههرمایه، حذفِ تنظيمجرانی

ها در جستجوی پرسود ترین مثِل های سرمایهی جرانی، و رقابتها در عراهسهرمایه

دموکرا  هایی بود که حزگ سههوسيالترین مثدودیتگذاری، قمعاً از بزرگسهرمایه

ی اروپا دموکراتيک با آن مواجه شدند. ایجاد اتثادیهآلمان و دیگر احزاگ سهوسهيال
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ی جرانی روزافزونِ ی ایجاد یک بلوک مترقی را در مقابل سههلمهامکهان بالقوهکهه 

جا که عمدتاً احزاگ راست و راست ميانه در کشورهای متبو  در امریکا داشت، از آن

مقاومت پذیرفته بودند، خود به یک مانع های نوليبرال را بیرأم کار بودند و سياست

 خواهانه در این کشورها شد. بانک مرکزی اروپاهای ترقیجدید برای پيشبرد سياست

ی نوليبراليسههم مبدل شد. سقوط اردوگاه شوروی و نيز خود به یک مرکز مرم اشهاعه

ترین ی اروپای شرقی به اروپا که هریک سراسيمه راستزدهپيوستن کشورهای فلاکت

تب مرارا بهی راست داری را به قدر  رساندند، جبرهی سرمایهعنااهر سهياسیِ شيفته

جهاسههت کهه حتی حزگ سههبزهها هم که در ائتلاف با تقویهت کرد. جهالهب این

 «مثدودیت های تنگِ اقتصادی»و « گراییعمل»ها بودند، ضرور  دموکرا سوسيال

را پهذیرفته بودند و وزیر خارجه و معاون اههدراعظم که از سههبزها بود، از حاميان 

« سرخ و سبز»بر این اسام ائتلاف  1مد.آبه حساگ می« 6111دستورکار »پروپاقرِِ 

 هم چيزی بيش از یک ائتلاف نوليبرالی نبود.

بينيم با آن که وجود برنامه برای حزگ بسههيار مرم اسههت و ی آلمان میدر تجربه

دهد، با این حال هيچ تضههمينی نيسههت که ی خود را تغيير میبار برنامهحزگ هفت 

ویژه دهد، با برنامه، بهواقعاً موجود روی می چهه کهه در عمل در مقابله با شههرایطآن

چه که دولتِ اِبِر  در دوران وایمار بخش تئوریهکِ آن، انمبهاق داشههته باشههد. آن

عد تر بی ارفور  نداشت. از آن مرمهای برنامهکرد، ربط چندانی با آرمانگيری میپی

دوران ائتلاف با های مترقی که در از گرد  به راسهتِ شهدید در گُدِسبِرگ، سياست

                                                      

1 I. Bluehdorn, (6111), “’New Green’ Pragmatism in Germany – 

Green Politics Beyond the Social Democratic Embrace?”, 

Government and Opposition, Vol. 93, No.1, September. Cited in 

Ashley Lavelle, (611:), op.cit. p. 161. 
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ویژه پس از آن در دوران ویلی برانت در پيش گرفته شد، ربط چندانی با ها و بهليبرال

 ی گُدِسبِرگ نداشت.ی آن زمانِ حزگ، یعنی برنامهبرنامه

دهد که ااههلاحا  غيرقابِل برگشت ی آلمان نشهان میکه تجربهی آخر ایننکته

ت تدریج به دسههی و کار اکثریت مردم بهنيسههتند، و بربودهایی که در شههرایط زندگ

که تواند از دسههت برود، مگر آنآمده، با تغيير اوضهها  و سههياسههت حزگِ حاکم می

شههده، و با بسيج مداوِم های قا عانه اما حسههاگنيروهای مترقی با پی گيریِ سهياسهت

است يی بارز آن تغيير سآوردها شوند . نمونهنيروی کار، مانع از دست رفتنِ این دست

دموکرا  است که در دوران  ولانی کُول، و از آن بدتر در زمان شههروِدِر سههوسههيال

قول ااههملاحی در زبان های تاریخی خود جدا کرد، و بهحزگ را در عمهل از بنيهان

 انگليسی بچه را با آگ لگنی که درآن شسته شده به دور انداخت! 

 

  

 



 

 

 
 

 
4Fruit Sellers Preparing for Festivities, F. Hoveepiantz, Iran, Tabriz, 

late 43th century Albumen silver print, 43 × 7412 cm (2 4/7 × 8 3⁄41 

in.), Collection of Azita Bina and Elmar W. Seibel. 
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  ارزیخهی  انبش ینسن  رنسخفا    ی هررای تخریخ اتااخ   معخصر كخوریخ  تواع   ر

 تخرجی   یخ تولسا   موتعس؟ پر ات؟  یخ  اتااخ   مفسا هرا  تواع ، شسوااسخا؟

یایخیی   هرانگسزنا. یرینخن مسخیلی هحثی  ،اتااخ    نقش تبخر  تخرجی  ر تواع 

هرا  تویش ارزیخهی تخصی از موتعس؟ این كخوریخ   ه  یمسن نحو، از فراینا تخریصی 

ب ییخ  تخص تویش را هرا   رمخن ماخح ، راا ار    طاسعاخب یخآن اخ   یراخنی اتا

 یا. این ی  یفان  ار  ك  یر  یایخیی هر این نسخفاگی ی  ارای  میمزمن نخشی از تواع 

مخریخ  ارتخم   آ ،یم یخفا  اا؟. هخاینی   رمخن این ماخئب را   شسوا ههارین ا عخا؟ ك 

اتاسخر  اری   تسق شوی ، ر شن  ی  ك   رایر اناكی  ر آنانا   رح موجو  هسی هی

   ینسخفاگتواع   شو  مقول ا عخیخ  رنگخرنگی ك  از یم  او می  شو  ك  هخ یم می

از نظریخ  هسسخر  ینخن هختی اا؟   حای شخیا هاوان ا عخ كر  ك  ازی  ماخیب نخشی از آن

 ههار نخاا اا؟.  احامخلخب   اطور كلی  تس  تر شاا ضخع ه 

 هخریاتااخ   هسن   هسن تبخر  تخرجی   تواع     راهط  یایخا انای  رهخرا

 .شو تخئ  میآما تفكسك پی

یخ  هخزاریخ   اتلی، ی  ه  این اا؟ ك  كماو  تبخر  تخرجی آماا لسن پی -

خخن  ر اتع ن یخ  ااخای اتااخ هصش پاونا هخ  ر صور  كماو  تقخضخ   یخ

تااخ  آن تخ ه  ا افااالمللی میه  یر ن هصش هسن مسئولس؟ ك  یرا این  یامی

شا ر از این ترار، مسسر تواع  ه  جلو هر  . پویخیی لخزم را هایا تخ هاوانا  ر

  یسارش هخزاریخا؟ هلك   رضمن نخخن   تبخر  صخ راتی ن  فقط نخخن 

 مسن  زا  موجو  زیسارش تولسا ی  یس؟ ك  هخ ااافخ ا از ظرفس؟ تولسا  مخ

 راسان ه  این مه ، ی  ه   . شسواشو منبر مینسر   كخر ه  ینسن توفسقی 

یك تعاسر كلی، تصاص پسااكر ن  ر تولسا محاولختی اا؟ ك   ر تولساش 



 

 
 

 نوزدهمتجارت آزاد، رقابت و گردن زدن صیات در ایران قرن  722

، تقسس  یخفانآما تصاص یگران اماسخزیخیی  ار . پی خیك كخور  رمقخیس  ه

   یگر عوام  تولسا اا؟ ك   ر  زمسن تر كخر، ههاو  هخز یی كخر  یسار ا

 تر ار  ر توایا آ ر .رفخا هسش از ترهخ تولسا ارزش هسش نهخی؟،

عخم یسارش هخزار   ههاو  هخز یی ك  تو    ناسب  آما   م ی  این اا؟ ك پی -

رشا   یسارش تبخر  صخ راتی اا؟، افزایش تولسا   اطح  رآمایخ   ناسب 

تر ی  هسش  یاریارمخی  ب سانااز    رناپس زانسم عاخب سطا ،ترهسش استول هخ .اا؟

 فراینا رشا طاسعی تو  ه  توایا شا   ه  این ترتسب، رشا تبخر  تخرجی  ر

 نا.كاخ   را تسریع میارشا ات ،تر  رآمااهسش  صور  اناخش؟ ارمخی 

 ترینتخزا ظهور نوه ، موجبرشا تبخر   ار اتی ی  ه آما اوم این ك  پی -

 خیآن ههاو  الگو  مارف موجب   شاا كننایخنمارف یخ  رمسخنالسق 

 خر  تر  كشو  تخ هخ انرژ  هسشكننایخن می، مخوق مارفتو شو  ك  می

  این . هرا  راسان هنناهكوشنا تخ از منخهع موجو  ه  نحو ههار  ااافخ ا ك

 ترتر هسشپسخرفا یخ  جایا   اهزاریخ  كخر یرفان فنه ه  شخن ایااف، تمخی 

ییار  مولا را ه  ام؟ ارمخی   تراناازیخ  هسش  این مبموع  پس شو می

تر تر ااخای اا؟    رآما هسش یا ك  هرا  راسان ه   رآما هسشاوق می

 تر تریاار    مارف شونا.ی  لخزم اا؟ تخ محاولخ  تخزا

یخ  جویی رشا تبخر  تخرجی، هخعث صرف آما یهخرم ی  این اا؟ ك پی -

شو  شو . یعنی موجب میاتااخ  می  ا ارا  شسوا  ر   منخفع جخنای ترهسش

حاات      هكننا. تر  كخر   تولساتخ تولساكننایخن  اتلی هخ كخرآما  هسش

توان هرا  این ههاو  معرفی كر . یكی این ك  یسارش میرا ام  و اا  ع
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هقخ  رشرایط   شو    لخزم هخزار می تر شان رتخه؟  رتبخر ، موجب هسش

ههاو  كسفس؟ تولسا اا؟    ر ثخنی،  تای ك  صخ را  كخور  ی  رتخهای

كنا، ازجمل  موجب یسارش امكخنخ  ارتاخطی،   آموزشی یسارش پساا می

 لیهر ار  تولساكننایخن  اتتر مور  ههراهسش این امكخنخ  ارتاخطی  شو  می

نخ  آموزشی ك  هرا  نسر   كخر پسش توایا از امكخ ینسنی یسر  ترار می ی 

 طور كلی  ضع ه  صورتیه  ی  ههرا تواینا هر .  اتلی آما، تولساكننایخن

خ  تو  یآیا ك  تولساكننایخن  اتلی ی  هرا  هقخ   یسارش فعخلس؟ رمی

و    شهخیا  ا؟ ه  نوآ ر  هزننا    رناسب  هاع؟   نوآ ر  ی  تخویق می

  یخها.ایش میهخز ا تولسا  افز

 

بخر  این  یایخا از ت ثسرا  احامخلی ت طور كلی هره   این عواملی ك   ر هخلخ هرشمر م  هر

 توانا تر ا یرف؟. تخرجی هر اتااخ  تواع ، از ینا زا ی  می

  آن یخیزاراترین پسشترین ضعف این نگرش یكی از ااخایه  یمخن من، عماا

  ك   ر هخلخ یآن المللی، یعنی  ر ریسر تبخر  هسن طرفسن كنا ك  هراا؟ ك  فرب می

 ار  حخك  اا؟ ك  مخصاخ  ام،  ر یر   او  این راهط  منخااخ  ارمخی نوشا 

شو .  ر نسخ   اتعی  لی این یخ  مخخههی ی  ا ارا میمخخههی ی   ار    هخ تواعا   شسوا

ن ام را ه  موضوع ایرایهر ااخای ممكن اا؟  جو  نااشا  هخشا   ایر  یزاراپسش

یقسن  ر ترن نوز ی ،  رماخ لخ  ایران هخ  نسخ  هسر ن از آن نگخر  محا   هكن ، ه تك

  تخرجی ت ثسر تبخر   جو  نااشا  اا؟. ه  اصن  یگر،  رهررای مقول  یزاراپسشاین 

ی تاتااخ   ایران  رترن نوز ی ، هخ  ضعسای ر هر  یساس  ك  طرفسن تبخر  هر تواع 

 ار   ارنا  لی منخااخ  حخك  تزار ، منخااخ  ارمخی   ار پخ   تخ حا    حای ر اس 
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تبخر   آما ار  اا؟. ه  یمخن من، پییقسن منخااخ  پسخخارمخی اتااخ  ایران ه  هر

هخ  خملخبتوانا ك ار  می ار    یك اتااخ  پسخخارمخی تخرجی هسن یك اتااخ  ارمخی 

 ا ا ام تفخ   هكنا.   ایر هصوای  یمسن نكا  را كمی ارای  اتااخر ه ی  ك   رهخلخآن

 واع   مراح  مصالف ت تر هسخن كر ا هخش ، تبخر  تخرجی هسن اتااخ یخیی ك   ركلی

ز اانخ  . هخ ااافخ ا از شمخر  ا  نسس؟ توانا این ینسن ناخشا ارنا، می تكخم  تخریصی ترار

نی رای كن . یعهرتوای  این یگونگی را ین ماحث میاتاسخر  ارم  ر ا تخریصی ك   ر

آمایخ  تبخر  تخرجی  تای طرفسن  ریسر این توای  این نكا  را  ارا  ك  پیمی

ی یخیهگسرنا ه  ی  صور  مراح  مصالف تخریصی تواع    تكخم  ترار تبخر   ر

 ا آما.ی رتوا

 

 زمینهپیش

جهخن هسر ن از تویش  ریسر تبخر  هو   لی هخ  یخ  تسلی   ر رحخلی ك  ایران از زمخن

تاوص  ر طول ترن نوز ی  هخ جهخن هسر نی طول ترن یسبای    ه  تبخر  ایران  ر

خیی اتااخ  كخوریخ  ار پ یخ  ااخای ك   رایمس؟ فرا انی یخف؟. ییشا  از  یریونی

ییشا    ر  ك یهسگخی جخیی اا؟ ایر یفا  شو  ك  تبخر  یخا   پسش آما، این ا عخ  ه

تر  ا    حای شوایا  تر   هخهرنخم  جو   اش؟،  رترن نوز ی  جخیش را ه  تبخر  منظ 

  ایران هخ ایبخ  شعا    شخت  ازشهریخ هعضی  یخ  تخرجی نسز  ر اری  ك  شرك؟

تبخر  منظ    حای   كر نا. ناسب تبخرتی، ه   ار ا    صخ را  منظ  ماخ ر  می

هسن اتااخ یخیی  هو  1191 ر  تركمخنچخ   عهانخم   ناسب  ازجمل  فضخ  تبخرتی هخز ك 

 ز ن صنعاییر نمن،   ، ه  عقسااك   ر مراح  مصالف تكخم  تخریصی تو  هو نا
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(Industrial Decapitation) تر ایران   ایبخ  شرایطی هو  ك  اتااخ  ایران هسش  ر

ان ا  ن  ینامحاولختی ك   ر ییشا ی   ار ا  آن ؛از ییشا  ه   ار ا   اهسا  شا

كوش  شوایا  ه   ا؟ های   لی    مور   ك  شا. میتو  ایران تولسا می   ر  ر

    یگر  نسز  ر پسونا هخ تنا یكی  ر مور  منسوجخ  اا؟   ر ذكر ك توان مخصاخبمی

؟ سخاا ییشا  از یریسز  یگر، مهمی ك  هخیا ه  آن توج  كنس  این ك   شكر. نكا 

علخ ا، یمراا آن  یخ  هخز هرآماا از نسخزیخ   ر نی اتااخ  ایران ناو    ه ر ازا

هخز  یخ یخ   ر ازایسر  ازشرایط منخاای ك  این اسخا؟یخ  لخزم هرا  ههرااسخا؟

ایخ  آمتوان یف؟ ك  پی ا  ی   ر پسش یرفا  نخا.  ر ناسب ، میاحامخلخ ارای  می

 ییاین شا ك  شكننا ایران،  اتااخ    جخمع  این شرایط هرتر  ر تبخر  تخرجی هسش

اش توای  ه  این نكا  اشخرا كن  ك  ایری  اختاخر انایتر شا.  ر اتع میاتااخ  هسش

  تر   منظ  تر جخیگزین نخا.ه  مسزان زیخ    یران شا  لی هخ اختاخر  مارن

كلی  ی كن  یك تاویریك تاویر كلی، ه  یمخن من منخاب اا؟ اع  هرا  ارای 

 ا؟ های . از مراح  مصالفی ك  تبخر  تخرجی ایران  ر این ترن از آن ییش؟، ه 

لی  ر شاا هو    آتر ترن، اتااخ  ایران ه  نسا؟ ا ل ترن، هخزتر تر یا  نسس؟ ك   ر

كماو یخیی ك  از نظر آمخر    اطلخعختی   توان یف؟ ك  هخ  جو  یم عسن حخل، می

 خ  ایران از ینا مرحل  ییش؟.اتاا ، اری 

 نیینا  ك  هرا( 1)اسرا خنیه  پخ 1191-1191ه  نظر من، فخز ا ل هخ طخعون هزرگ 

 اش؟   موجب شا تخ تبخر   رانیا  اتااخ    جخمع  هر  هخرنكا؟  آمایخاخل پی

ایری   ر  1191-1111 ر طول    را، مخصاخب  نیطول ا .  رخهایكخیش  رانیا یتخرج

 ر  ی ا؟ رف؟  ل زا  زستحخص  خلخ یا    تزار ساز ر ا رانیا  یخآما شكس؟پی

یخ ر پخییا كسهلمختی   یخ؟سشا   فعخل بخ یا ااریپخ  حكوم؟ مركز كی رانیا ضمن  ر
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 نیاز ا یا ل ترن نوز ی . ایری  یاف اصل   ر  ی  ژای ه  – خف؟ی شیافزا رانیا  ر

  ماعا  یتبخرت   رضمن ترار ا یخ یهو   ل یخاسا  یخ؟سفعخل كسهلمختی   یخ؟سفعخل

یخ ییاش؟. یسارش آن خرساتا  ر  خ یامضخ شا ك  امكخنخ  ز یتخرج  یخی  هخ تار 

خر  ك  تب  سایر ا عخ كن س؟ساغراق ن احامخلخب ییرف؟  لصور  می یآرامتبخر  ه 

  را  نیا  ر    تزار سنوظهور ر ا   ارار پخ   ارمخی    ارارمخی   منظ  هخ كخوریخ

 نساز تبخر  ه  اهصش عماا 1191   ی ك  تخ   ساشخرا كن س؟سشك  یرفا  اا؟. ها ن

  یرف؟. پس از امضخ  تزار  انبخم میر اس  قیار پخیی از طر    كخوریخ رانیا

   هخز شا یتخرج  یخیكخا  ه  ر  خاسا  خی ر ، هنخ ر1191 ر  خنوپولیترار ا  آ ر

 نهران؟ را ه  عنوا  آتخ خساخنیهر  تخرج  ك   ر یمخن اخل  زار  امور س؟سن یتاخ ف

؟ طور ك  تو  هران؟ نوشا  ااتو  ه  شهر طراهوزان فرااخ    یمخن  تبخر نسولكنخیب

ب سترت نیه  ا (9)«.هو  رانیتبخر  هخ ا  هرا یگخییعنوان پخطراهوزان ه   یتاا ا یمخمور»

 : یافخز ا ل شخیا    تحول هو ا خنی ر پخ

نسس؟ اشخرا كن   طخعون هزرگ رشا تبخر  تخرجی ایران را ماوتف كر . ها -1

 1194-91یخ    تزار  ك   ر اخلایران هخ ر اس   ك  ماواط تبخر  اخلخن 

مسلسون ر ه   11تر از ه  ك  1199-41یخ  اخل  رمسلسون ر ه  هو   94هسش از 

طریق طراهوزان ی  ه    انس  ك  تبخر  ایران ازاین را ی  می (9.)خیش یخف؟ك

این  از تبخر  ایران   تركس   ر (4.)كخیش یخف؟ طخعون هزرگ یمسن  لس 

 انس  ك   زن  ار ا  ایران از تركس  ك   راخل یخ آمخر  نااری   لی میاخل

اسا ك  كخیخی معخ ل ر تن 411تر از ه  ك  1191 هو   ر تن 311 معخ ل 1191

 (3.) یااوم را نخخن مییك
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 ، یعنی توجهی اتفخق افاختبخر  ار پخ هخ ایران توسسر تخه  راا ك   رنظر میه  -9

جخ  این ك  هرا  راسان ه  ایران اهااا  ار  تفلسس   هعا ه  كخلخیخ  ار پخیی ه 

ل این محاولخ  از طریق ونخپخا ری ایران صخ ر شونا، پس از امضخ  ترار ا 

  ك  توای  هگویشانا. یعنی میطراهوزان ه  ایران اراخل می مخصاخب   تركس ، 

لی   ایری  ممكن اا؟ تبخر  ایران   تركس  پس از آن افزایش یخفا  هخشا،

ه  معنخ  افزایش تبخر  تخرجی ایران نسس؟.   ه  یمسن  این افزایش ضر رتخب

  كخیش احامخلی تبخر  ایران هخ ر اس  نسز هخیا ه  ، یفان  ار  ك   رهخرا لس 

ل هعسا نسس؟ ك  جخهبخیی كخنخ تر اصن یف؟.یمسن  لس ، هخ احاسخط هسش

 تبخرتی انبخم یرفا  هخشا. 

 

ا ضخع اتااخ    1111-1191 یخ اخل    م، یعنی  ر فخصل  فخزطول   رراا نظر میه 

زنی كر  ن توان یمخ ضعسای ك  یساس  می این .  رشاا هخشا تر  تبخرتی كمی پسچساا

راس ، اتااخ  ایران ه  احامخل زیخ  ه  مقاار زیخ   از می 1191   ی ك   تای ه  پخیخن 

لی كنا   یرینا ه  تبخر  اثرا  فور  طخعون هزرگ تلخص   فراینا رشا اتااخ   

 ار اتااخ  ا ا ام شخیا رش 1133تخ  1193طول   ر ،.  ر اتع ه  یمخن منآغخز شاا هخشا

  را  اهریخ   راین   صا ر  انس  ك  تولسا  تبخر  تخرجی ایران یساس . هرا  نمون  می

  ی .ه   ا؟ می یكتوجهی  اشا  اا؟ ك  شخیاش را  رجا ل افزایش تخه 
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 (3)4485-4415جدول یک: میران صادرات ابریشم خام به اروپا، 

 455=4415/12شاخص  عدل متوسط سالانه

1141-1149 1139 111 

1149-1143 9911 133 

1143-1141 1119 111 

1143-1131 9939 913 

1131-1139 9311 913 

1133-1131 9141 999 

1131-1131 4313 491 

 

 مثا؟   آمایخ راس ، افزایش تولسا اهریخ  تخم   پیمی 1133 لی  تای ه  

 آ ر  ماوتفطور یراسنخیهخن   ه تخرجی ایران، ه اش هراتااخ    تبخر  توج تخه 

  تولسا    خف؟یشسوع   ر یسلخن رین  رمسخن كرم اهریخ ه اری  ك  هسمخر  پس شو . تارمی

شا  اقوط كر     رناسب  آن تبخر  تخرجی ایران نسز لطم  تبخر  اهریخ  ه 

ا اصلی تولس ك  مركز مخزناران  مه   یگر این ك     ایخل؟ یسلخن  تور . نكا می

ا   از ترین تمركز جمعس؟ را نسز  اشاناهریخ  هو نا  ر عسن حخل، ایخلختی هو نا ك  هسش

 (1.)ی  هو نا تر یگر منخطق ثر تمنا

هخ اقوط تبخر  اهریخ ، ایران هرا  ت مسن مخلی  ار ا  نسخز ه  یك محاول تخزا 

-1111طول  ا ت مسن مخلی كنا.  رر تو   رآما صخ راتی آن،  ار ا   ار  ك  هاوانا هخ

آمایخ  اقوط تبخر  اهریخ  ك   رآماش هرا  ت مسن مخلی هرا  جاران پی 1133



 احمد سیف 789 

 تریخك  ار ا  ایمس؟ حسختی  اش؟،  ر ایخلخ  جنوهی   مركز  ایران كخ؟   صا ر

یخ   اتلی امریكخ ك  موجب پسااشان جنگ اابیمسن   را، ه   یسر .  رر نق می

شو ،  ر ترااخن، آذرهخیبخن   یریخن ی  هرا  تولسا پنا  جهخن می ا   رهحران جا  پن

  ام ك  این تحول   این شسواجخ   یگر هحث كر ا یسر .  ریخیی صور  میفعخلس؟

 تصاسص منخهع ایری  ممكن اا؟ ه  ایران كمك كر ا هخشا تخ از  ا؟ رفان  رآما

جاران كنا،  لی ه  یمخن من، ازجمل  ارز  نخشی از اقوط تبخر  اهریخ  را تخ حا    

ه  صور  تحطی هزرگ  رآما. این  1119-1111یخ  اخز  ضعسای شا ك   ر اخلزمسن 

خر ااخای هسس  فقط یك ضره یون  ك   رجخ   یگر نخخن  ا ا شا، ن تحطی هزرگ یمخن

الاا   (1.)ناآمایخیش  ر امخن نمخه  اتااخ  ایران هو  هلك  تبخر  تخرجی ایران نسز از پی

 شا  تحطیالاا  ن  ه  -ایران تحطی  اشاس  نسز  ر 1131ایر توج   اشا  هخشس  ك   ر 

یخ   ایسر  هخ   طخعون از ناو  ك  هسمخر  ی     رعسن حخل، اخلی -1111هزرگ اخل 

مر م كخاخر نكر ا هخشا، ه  یمخن من منطقی اا؟ ایر هگوی  ك  ایری  ممكن اا؟ 

یخ رشا كر ا هخشا،  لی ه  احامخل زیخ  رشاش ن  ر این اخلتبخر  تخرجی ایرا

 را طول این   كننا.  رتوانس؟ ه  آن حا  هخشا ك  شمخر  از پژ یخگران ا عخ مینمی

تر   پسشیون  ك انس  ك  تبخر  ایران هخ ار پخ از طریق تركس  افزایش یخف؟  لی یمخنمی

تخ  او .طور كلی نه  ایران افزایش تبخر  تخرجی  نخخن  ای ، این افزایش احامخلخب یفا 

  ی   ترین مقاار  رشو ، هسشجخ ك  ه  تبخر  ایران از هنخ ر تلسج فخرس مرهوط میآن

رین  یگر، آفاتفخق افاخ    هعا هخ  جو  رشا صا ر تریخك   هعضی كخلخیخ  نقاین  1131

 آما تحطی هزرگ هخشا ك وانا پیتمی یریز ه  آن مقاار نراسا. این كخیش ی  احامخلخب

 یژا هسسخر شایا هو . احامخل  یگر این اا؟ جنوهی ه  ایخلخ  مركز    آمایخیش هرپی



 

 
 

 نوزدهمتجارت آزاد، رقابت و گردن زدن صیات در ایران قرن  788

  ی یخ  ترن نوز ی اخل  هقس  هخر تحطی هزرگ  رآمایخ  مرگپی ك  این ایخلخ ، از

 نا. ا هو كمر راا؟ نكر 

  تخرجی ایران ها ن تر یا تبخر 1313-1111  فخصل  اوم، یعنی  ر فخزطول   ر

رطول شای   لی  یخا هخ تراهی محاول ر هر  میهی افزایش یخفا  اا؟. ایری  یخا  

طول این   را هو  ك  هصخی از ر   كخر ن  این   را  توع تحطی یزارش نخاا اا؟.  ر

ر  ینسن ه  ر اس    انگلسس اماسخز هخزكر ن هخنك  ا نا ك  رانی هخز شا   ی هرا  كخای

   كخر)انگلسس( شر ع ه )ر اس (   هخنك شخینخخیی ایران ناسب  هخنك اااقراضی ایران

  .كر نا

یخ پسش آما هحران مخلی   ل؟ اا؟ از او   یگر ر یاا   یگر  ك   راین اخل

یخ  نر  كر نا   زمس« تعای  اختاخر  ها  »ك  هخعث شا تخ ه  اعاقخ  من ه  اسخا؟ 

ار را  ایی -ك   ر مخلكس؟   ل؟   مخصاخب شصص شخا هو   یخیییعنی زمسن –تخلا  

  مخلكس؟ هعسا نسس؟ موجب ر نق تولسا شاا هخشا ك  تو  را كر نا. این توسسر  ر شسوا

تر  ه  صور  افزایش صخ را  نخخن  ا ا اا؟ ك  موجب شا تخ ایران هاوانا  ار ا  هسش

ن نحو ایخلخ  شمخلی هو    ه  یمسرا ت مسن مخلی كنا. تحول  یگر یسارش كخ؟ هرنج  ر 

تر شان تولسا   صخ را  فرش از ایخلخ  مركز  ایران. الاا  كماو  آمخریخ  هسش

ایس  یخ  آمخر  ه   ا؟ هشو  ناوانس  هخ تخطعس؟ از این تحولخ   ا ا ثوق هخعث میتخه 

 ر طول    شوایا موجو  هر این  لخل؟  ارنا ك  احامخلخب تبخر  تخرجی ایران لی یم 

 توجهی  اشا  اا؟. این فخز افزایش تخه 

 ر طول ترن نوز ی  تبخر  ایران   ینا ااخن ی   ااصوش  یریونی شا.  ر 

جخنا    كخلخیخ ه  صور  یك  ا ل ترن نوز ی  ماخ ل ا  از نسم  اتع  رهصش عماا
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یران اكر    از یرف؟ یعنی ینا ااخن ه  ایران محاولخ  مصالف صخ ر میصور  می

ال؟ ك    اا  تخه  توج  این ك  ه  یفا رف؟. نكا ی  ه  عوب طلخ   نقرا ه  ینا می

تبخر  هوشهر تقریاخب  1191یخ    كمهخنی ینا شرتی  ر هوشهر هو   ر طول اخلنمخیناا

  صخ را  ایران ه   ا     رهخرا  اوم ك  تبخر  ینا ااخن هخ ایران را تخكس  می

 (3رتخم جا ل    را  اری .)ینا ااخن ی  مخ ا

 

)ارقام  4421-4445: صادرات ایران به هندوستان از بندر بوشهر 2جدول 

 به روپیه(

طلاونقره از کل  % کل کالاها طلا و نقره سال

 صادرات

1111 1331119 199191 9113334 19 

1111 9119919 911411 9919311 39 

1113 9193433 919133 9949394 31 

1191 9991911 933319 9331343 31 

1191 9993314 991133 9334493 31 

1199 9913943 913911 9434333 11 

1199 9311931 334311 4134131 13 

 

 رصا ك  صخ را  ایران را تخكس  11طور ماواط یخ طلخ   نقرا ه  ر طول این اخل

اخل اه  طلخ    1اخل از این  4كنس  هرا  طور ك   ر جا ل مخخیاا می ا    یمخنمی

تخ  1191   رصا هو .  ر یك انا  یگر هرا    را 31نقرا  ر صخ را  ایران هسش از 
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 رصا  39طور ماواط اخلی   ایران ه  ینا ااخن ه اه  طلخ   نقرا  ر صخ را 1191

یخ  ( شوایا موجو  از هرآ ر  تبخر  ایران   ینا ااخن  ر اخل11یزارش شاا اا؟.)

ط طور ماوا یا ك   ار ا  از ینا ااخن   صخ را  ایران ه  ینا ااخن ه نخخن می 1141

  تركسب كخلخیی خرا(.  ره11انا) رصا رشا  اشا  1.3 رصا    1.1ترتسب اخلی ه 

اه   1131   1131یخ  یخ نااری .  ر طول اخلتر  هرا  این اخلتبخر  اطلخعخ  هسش

 رصا صخ را  ایران  41طور ماواط حا   طلخ   نقرا  ر صخ را  ایران ه  ینا ااخن ه 

اش مسزان 1133 ا ا اا؟، ایری  اه  اخلخن  هسسخر ماوسر هو    هرا  اخل را تخكس  می

 رصا از  31ه   1133 رصا راسا   مبا اب  ر  13ه   1133 رصا هو   لی هرا  اخل  33

یخ  ( كخلخیخ  صخ رشاا از او  ایران عماتخب مسوا19ك  صخ را  ایران افزایش یخف؟.)

صخ را   1131تخك، مر اریا    ر طول شورش  ر ینا   هعا از آن، ااب هو .  ر 

رأس  3433 ا    ك  صخ را  ایران را تخكس  می  رصا 41ااب از ایران ه  ینا ااخن 

 1134مر ر این صخ را  كخیش یخف؟    ر پونا صخ ر شا  لی ه  913314ااب ه  ههخ  

مسزان  1139یخ  تا  از پونا صخ ر شاا هو . هرا  اخل 1391رأس ااب ه  ههخ   99تنهخ 

خب یك  انس  آیخ این صرفشاا اا؟ ك  نمیكمی پنا    پخ  از ینا ااخن ه  ایران  ار  می

شاا اا؟.  اتع ینسن اتلخمی از ینا ااخن ه  ایران صخ ر میك  ه اشااخا آمخر  اا؟ یخ این

  صخ راتی ایران ه  ینا ااخن را تخكس  هعا پنا    پخ     تل  عمااه  1139یون از 

 لسا پنا   رالعم  ه  هحران  ر توا   اری  از این ك   ر عكس یا. شوایا پراكناامی

یخ تولسا پنا   ر ایران افزایش یخفا  اا؟.  رطول یمسن اخل 1131  امریكخ  ر طول  ی 

یخ   یژا پخری تركسب كخلخیخ   ار اتی از ینا ااخن تقریاخب ها ن توسسر مخنا. منسوجخ ، ه 

   صخ راتی ینا ااخن ه  ایران هو نا  تاوص هرنج    تل  عمااا ،   غلخ ، ه پنا 
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پونا  1119111ه  حااكثر اه  تو  راسا   هسش از  1133 ار ا  منسوجخ   ر 

 رصا از ك   ار ا  ایران از ینا ااخن ه  این یك تل  اتااخص  39منسوجخ  یعنی 

پونا یعنی  913131ه  ارزش  1134یخف؟   ه  یمسن نحو  ار ا  هرنج از ینا ااخن ی   ر 

ماواط تركسب كخلخیی را هرا   9 .  ر جا ل  ا رصا از ك   ار ا  را تخكس  می 93

ا  ك  هخیا اشخرا كن  این ك  مسزان  ار ا   ی  تنهخ نكا  ا؟ میاخل  ه  31  یك   را

 رصا از ك   ار ا  ایران از ینا ااخن  94حا    1131  یخ  افزایش یخف؟    ر  ی 

 (19 ا .)را تخكس  می

 

 4458-4484از هندوستان جدول سه: ترکیب کالایی واردات ایران 

 (14))متوسط سالانه(

 %31 منسوجخ 

 %19 طور عماا هرنج(غلخ ) ه 

 %11 یخ 

 %3 تنا شكر

 

 رصا از منسوجخ   41 رپسونا هخ اطلخعخ  آماا  ر این جا ل، یفان  ار  ك  حا   

 رصا از غلخ   ار اتی ی  هرنج هو .  ر  11ا  هو نا   حا   یخ  پنا  ار اتی پخری 

حخلی ك  تركسب كخلخیی  ار ا  ایران از ینا ااخن تقریاخب ها ن توسسر هختی مخنا  لی 

 1113   1111ن ه  ینا ااخن توسسر كر . ه  اااثنخ     اخل تركسب كخلخیی صخ را  ایرا

سخر   تخم ی  هسصخ را  موا  غیایی از ایران ه  ینا ااخن هسسخر نخیسز هو    اه  پنا 

ه   1111  تخم از ایران  ر ( صخ را  پنا 13تنخ ب هخلخ   پخیسن رف؟.)ماوسر هو ا   ه 
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 ا   لی  ر عسن حخل  ر ان را تخكس  می رصا از ك  صخ را  ایر 93حااكثر راسا   

طور  رصا ی  راساا هو . یمخن 9  تخم صخ راتی حای ه  یخ اه  پنا هسسخر  از این اخل

یزارش كر  ه  نظر ا  این توسسرا  عماتخب از  1114  ینا ااخن  ر ك  ا كخنر از ا ارا

تبخر  »ران ه  ینا ااخن   ا كخنر صخ را  پنا  ایه  عقساا شونا.جخنب تقخضخ ایبخ  می

اش یخ  همای  تای پنا  ینا  یران هخشا   یخ عرض ر  ه  افزایخی نسس؟    ر كخرتخن 

خ این یسر   لی  تای تولسا ینا ااخن زیخ  هخشا   یكخیش یخفا  هخشا مور  ااافخ ا ترار می

همای تمخیلی   یخنسا؟ پخیسن هخشا مخلكخن كخرتخن ك  تسم؟ پنا   ر هخزاریخ  ار پخیی ه 

( ه  طور كلی ر نا صخ را  پنا  ایران ه  13«)یخ  ایرانی ناارنا.ه  تریا   ااافخ ا از پنس 

  اوم كخیش یخفا     1131ه  نسا؟  1313یخهناا اا؟   مسزانش  ر ینا ااخن كخیش

ر  تر ارزش ازاینمراتب هسشتر شاا اا؟.  لس  كخیش ه پنب  ك -اش ی  یهخرارزش

توج  اا؟ ك   رصا كخیش  اشا  اا؟. تخه  41  ههخ  پنا   ر طول این ما  هو  ك

ه   1111 رصا ك  صخ را   ر  4توجهی  اش؟   از صخ را  پخ  تخم رشا تخه 

 رصا از ك  صخ را   14ی   9113راسا    ر اخل  1134 رصا از ك  صخ را   ر 13

 ایران ه  ینا ااخن پخ  تخم هو . 

 .آمایخ  این توسسرا  هر صنخیع  اای  ر ایران ازم ه  هررای پیپر ر هصش هعا  می

 

 گردن زدن صنعتی در ایران

ی   ر صفحخ  تالی ارای  شا این نكا  هخیا ر شن هخشا  ر طول ترن شخیا نوعی هخ آن

ن    یژا ایای . هلخفخصل  هخیا ه      ج تحولخ  اختاخر  ی   ر اتااخ  ایران هو ا

  آماا  راطح تضخیخ هختی مخنا     م این كتحولخ  اشخرا كن . ا ل این ك  توسسرا  پسش
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می، یخ  تولسا  انای   تایكنا  انبخم یرف؟. تكنسكرا  ه  ر طول ترن این توسس

ااافخ ا از مخشسن   علوم مارن  ر تولسا ه  این معنخ هو  ك  یمسن ك  هخزاریخ  ایران عام

یخ  ار پخیی   ر ای هخز شا كخلخیخ  تر تولسا شاا  ر كخرتخن ه  ر   كخلخیخ  مارن

؟  انس  ك  از او    لعلخ ا این را ی  میو نا. ه یخ  ر هخزار ناهومی تخ ر ه  رتخه؟ هخ آن

شا   ن  كخر یرفا  میا  انبساا ه شاا اا؟. ن  اسخا؟ تعرف یخ حمخیای نمیی  از آن

 شا.   این  ر حخلیا  هرا  تقوی؟ فعخلخن هومی هخزاریخ پر ات؟ میا    یخ جخیزایخران 

فقط نظخم هریاخنسخ   ینا ااخن، تركس  ن ر اس ،  -یخ  تبخرتی ایران   طرفهو  ك  یم 

 یخ  مصالف حمخی؟حمخیای  اشانا هلك  از تولساكننایخن تو  ه  شك    شسوا

  یم  –  تركمخنچخ  پس از عهانخم  -این او ه  1191كر نا.  ر مور  ایران، از می

س؟ تنهخ شخم    كسف  تبخر غسر ایرانی مساق  از مخیس؟  اسل اتلخم  ار اتی   یخ صخ راتی ه 

توانسانا ه  غسر از االح  یری  ك  شا. تبخر می رصا ارزش عوارب یمركی می 3

 رصا  ار  كننا. محا  ی؟  3توااانا هخ پر ات؟ یمسن یر مسزان ك  میتوااانا   ه می

 ار ا  الخ  یرم ی  پسش از آن ك   لخی  مخلی   اتااخ    اشا  هخشا  ر اتع  لخی  

یون  نظخم مایریای ی  هرا  تبخر  كخور  جو  نااش؟ ؟. یون یسچاسخای  اش

زیخن    هخزار از رتسب   حای هتوانسانا هرا  تصلس راحای می رناسب  تبخر تخرجی ه 

شاا  اشا یخ  عمااب پخیسن نگخافر ش ه  تسم؟ -صنخیع  اای  اتلی از اسخا؟  امهسنگ 

شا این هو  ك  ( كخر  یگر  ك  انبخم می11.)ترین شك  ااافخ ا كننای  ه  یسار ا -

ر ا یخ  تو  ه  شك  اناوا تولسا كیخ  انای  محلی را كهی كر ا   هعا  ر كخرتخن طر 

نوش؟  1199شا. فریرز  ر  ار  ار  هخزاریخ  ایران میشاا اس   هعا آن محاولخ  كهی

هر كخلخیخ  مخخه  تولسا  ات  ینخن  یژا ار پخیی آن ار ینا    ار پخیی ه یخ  ی یس؟»
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انا ك  تولساكننایخن  اتلی ه  شخا عریض  نوشا  تواااخر محا  ی؟ ااق؟ یرفا 

 ( 11«) ار ا  شانا.

یولمز  1194نخیفا  ر شن اا؟ ك    ل؟ ه  اتاامی  ا؟ نز . ینا اخل هعا،  ر 

خر  تر شاا، نسا؟ تبنوش؟ ه  یمخن نساای ك  تبخر  محاولخ  انگلسسی هسش

 ر ییشا  مقخ یر زیخ   یس؟ یلاار  ر »محاولخ   اتلی كش رفا  اا؟   ا ام   ا  

ر یخ را    آن طر شا...  لی تقریاخب یم حوالی تاریز    یگر منخطق ایران تولسا می

مراتب خ را ه یتوانا یمخن طر   ایرانی میكننااانا    رناسب  مارفانگلساخن كهی كر ا

( ماتی هعا  ر طول ترن 13«)خ   اتلی  ر هخزار تریاار  نمخیا.تر از محاولارزان

 –یخ  محاولخ  ایرانی فقط از طر كر ن، ن یخ ی  یمسن اسخا؟ كهینوز ی ، ر س

 هلك  حای محاولخ  انگلسسی را  ر پسش یرفانا. الاا  فر ش -ی  ك  هختی مخناا هو  آن

یخ  ل؟     اسل یخیی ك  ه حمخی؟منسوجخ  تخرجی هخ جوایز ماعا  صخ راتی    یگر 

  شان ر اس هعا یمراا هخ صنعایه  1111  تر شا. از  ی شا، ی  هسششخن میمااوع

 عنوانا  تو  افز  نا. ه یخ  پنا یخ از پخری یخ   حمخی؟یخ هر مسزان جخیزاتزار  ر س

 1.1تخ  1.3تنهخ  1131  یخازا  یر پونا صخ راتی ك   راخل  صخ راتی ه مثخل، جخیزا

یخ از منخطق (  ر یمسن اخل91افزایش یخف؟.) 1311-1313ر ه   ر  3.13ر ه  هو  ه  

 رصا  هرا   93ا  ر ای را هخ تصفسف یخ  پنس مركز  ایران یزارش شا ك  پخری 

كوشسا از حریف عقب نمخنا   كنسول هریاخنسخ ( هریاخنسخ ی  می91كننا.)فر ش عرض  می

 –نخكی  –یزارش  ا  ك    ل؟ هریاخنسخ ه  تبخر  ك  از طریق كویا   1313ها  ر  ر مخ

علخ ا یر اننا. ه یخا  عوارب یمركی را هرمی-فراانا، یف؟مخها كخلخ ه  ایران می

 رصا  یگر كمك نقا   ریخف؟  99كننا، كخلخیخیی ك  از تطخر شمخل غرهی ااافخ ا می
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یرف؟ یكخر ماش ه ر اس  هرا  حفظ   یسارش منخفع( نظخم حمخیای ك  99توایا كر .)

 رصا عوارب  11  تخم ایران تر هو . عوارب یمركی پنا یخ زیركخن از نظخم انگلسسی

(   از آن ییشا  پر ات؟ 99  تخم  ار اتی از  یگر منخطق هو )یمركی اتیشاا از پنا 

ز ایران   تخم ان ه   ار ا  پنا ا  ر ای ه  ایرایخ  پنا   نقا  هرا  صا ر پخری جخیزا

ه  جخ  این ك  كمك »نوش؟  1133ی  پسواا  هو . السخس كنسول هریاخنسخ  رمخها  ر 

از  كر نا ك  هصخیا  هاینا این كخر را می  پنا ازا  این یخ آن مقاار پخری نقا  را ه 

 كخر ه  این صور  ا نا   این   تخم  ار اتی را ه  ا  پس میعوارب پر اتای ر   پنا 

یخ   ( این اسخا؟94«)شا.یخ ر  هال مییرف؟ ك   رمرز این یخ  اش؟انبخم می

رتسب   تخم  ر ایخل؟ شمخلی ایران شا   ه  این تیخ  مخخه  هخعث افزایش تولسا پنا اسخا؟

هخ ر اس     یگر كخوریخ  ار پخیی، « تبخر  آزا »طعن  نوش؟ ك   رناسب  توان ه می

ریخ یخف؟ یون  ر مقخیس  هخ این كخو« تصاص»  تخم )  اهریخ  تخم(  ر تولسا پنا ایران 

خن  اش؟   ه  یمسن نحو ر اس    انگلسا« یخ  مطلق   نسایمزی؟» ر تولسا این محاولخ  

یخ  هسسخر طر »یخفا  هو نا   حای « تصاص»ا    اهریخمی یخ  پنا ی   ر تولسا پخری 

گی  ا نا.  لی اثر آشفایخ ترار مییخ  هسسخر نخزل  ر اتاسخر آن؟را ه  تسم« مقاول هومی

لاخس كنونی »یزارش شا ك   1111هسسخر یخمگسر هو .  ر « یخفانتصاص»این نوع 

اخل پسش هو  تفخ   كر ا اا؟. توسسر ما   السق  هخ  ار ا   13ی  ك  یخ هخ آنمحلی

ا؟  ر حخلی ك   رییشا  شلوار  ار ارزان ر ای صور  یرفا  ا هرقمحاولخ  زرق

یخ   آنطرز زیاخیی یلا ز  شاا هو  ك  اكنون تقریاخب یم پوشسانا ك  ه یخیی می  جلسق 

آموز این ك  كنسول هریاخنسخ ماعی اا؟ ك  این ( عار 93«)خنا.طور كخم  از مسخن رفا ه 

مخا  11یر اخل   یخ یر  یخ هخیا حاات این لاخس»یون « شخن ههار اا؟هرا  الخم؟»توسسر 

انگسزشخن یخ  هومی تایمی ه  تخطر كسفس؟ حسر هخر عوب شونا  رحخلی ك  پخری یك
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( ه  93)«یخ ااافخ ا كنا.توانس؟ از آنشسانا ینا نس  میحای  رشرایطی ك  آن را نمی

 خ  هسخن  یهلمختسك این  اتعس؟ هو  ك  محاولخ   ار اتی  ر مقخیس  هنظر من این شسوا

مخنا ك  تر هو نا. هخ این یم ، این  اتعس؟ ها ن توسسر می  اممحاولخ  تایمی هومی ك 

و   ر تر تا    یخ اهریخمی هسش رحخلی ك  ر س   انگلسس هرا  فر ش پخری  پنا 

ی كر نا، صنخیع  اای ه  تاوص صنخیع تولسا  اا یگر رتخه؟ میهخزاریخ  ایران هخ یك

 اهریخمی  ر ایران از یر    او زیر ضرب ترار یرفا  هو .ا    یخ  پنا پخری 

 ر ایران هو   1141 انس  ك  فلخناین ك   ر ای  میعلخ ا هر اشخراتی ك  تخكنون كر ا

 -عماتخب محاولخ  انگلسسی  ر آن زمخن  -یزارش كر  ك   ار ا  محاولخ  تخرجی 

هرا   خ ا از اسخا؟  امهسنگ ك صنخیع محلی كخشخن را نخهو  كر ا اا؟. ه  نظر ا ، اااف

ی   اشانا  یخ  مخلسختینسا؟ هزرگ تخرجی امكخن پییر هو  ك  تخزا تصفسفیخ  ه هنگخا

( 91پر اتانا هخعث نخهو   صنخیع  اای  ر ایران شا.)  عوارب یمركی كمی ی  می

 یزارش كر  ك  یر یی از تبخر ایرانی ك  1144ینا اخل هعا كنسول انگلسس اهو   ر 

شخم  شمخر  از هخنفوذترین تبخر محلی هو نا  ر طومخر  ه  حخك  آذرهخیبخن از ا  

طور كخم  ممنوع شو  هخ تاا م تخ  ااور هایا  ار ا  محاولخ  ار پخیی ه »توااانا 

یون  ك  ( یمخن91«)انا.كخران ایرانی  ر حخل نخهو   ار ا  محاولخ  تخرجی صنع؟

رف؟ حخك  ی  جریخن را ه  تهران یزارش كر    تهران ی  ییخ اناظخر ماز ایران آن اخل

شو   تای این عریض  ه  امع شخا ]محماشخا عملخب آن را پخ؟ یوش اناات؟. یفا  می

اسنا تر صام  هایری  ممكن اا؟ كخور از این تبخر  هسش»تخجخر[ راسا ا  یف؟ ك  

كنا یخ ناسب   ل؟ مییتر ار پخیتر  ك  تبخر  هسش لی ا  از عوارب یمركی افز ن

 عخیو  »از تبخر كخشخن راسا ك   1143( شاس  ه  یمسن عریض   ر 93«)رضخی؟  ار .
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 شخن هخو  ك   رناسب   ر   محاولخ  مخخه  ار پخیییریون  حمخیای یسانا ك  از تبخر 

شخا  ر زمخن فاحعلی»( هرااخس هرآ ر یخ  تو  اهو  91«)هسسخر صام   یاا اا؟.

یخ  اهریخمی  جو    ك ریسنایی هرا  پخری  19111[  ر اصفهخن 1133-1194]

یخ  اهریخمی ار پخیی   توسسر  ر ما   السق ،  اش؟  لی  رناسب  افزایش مارف پخری 

تر محاولخ  تخرجی ه  آما نفوذ هسش( الاا  پی91«)یخ هختی مخناا اا؟.تعاا  كمی از آن

ریسنایی ناو  هلك  ك  فراینا اناخش؟  یخ هخزاریخ  ایران تنهخ كخیش شمخر   ك

انااز افاخ    ناسب  این ك  حای هرا  یخ ی  ه   ا؟  ایرانی اسل   پولی ه ارمخی 

 احایخیی ك  از فخخر رتخه؟ تخرجی  رامخن مخناا هو نا امكخن یسارش تولسا فرای  نخا. 

ان جی  ر تبخر  ایریخ  تبخر تخرتر ه  فعخلس؟ه  یمخن من، عل؟ اصلی این مخنع هسش

تفاس  از آن اصن توایس  یف؟. شا ك   ر هصش  یگر  از این مبموع  ه مرهوط می

ی    ا نا هلك  توان مخلتر از تبخر هومی ه  مخار  ارای  میتنهخ كخلخ  مخخه  را ارزانن 

خ  هومی شا تخ هسی ههار از رتااماسخزاتی ك   رپسوناهخ عوارب یمركی  اشانا هخعث می

  اهو  تبخر یفا ( ه 99هسنی مقخهل  كننا.)پسشیخ  غسر تخه یخ   تنشتو  هاواننا هخ هحران

 91تخ  11تواننا اجنخس را می»یونخنی مقس  تاریز )ك   رحمخی؟   ل؟ انگلسس هو نا( 

  ( عریض 99«)یخ را ه   رشكساگی هكخخننا.تر هفر شنا   آن رصا از تبخر ایرانی ارزان

؟ ا   ریخفجواب یمالخن  تبخر تاریز هرا  جلب حمخی؟   یك نظخم عخ لخن  اعاراضی

بخر شخیا تعاا  كثسر   رشكساگی  ر مسخن ت»تر نكر  هخ  جو  این ك  تنهخ ینا مخا پسش

( اشااخا توایا 94«)هومی تاریز هو ی     ایم  این اا؟ ك  این ر نا ا ام  توایا  اش؟.

كر ا اا؟. تار  اری  ك   ر خلخ   یگر  ضع فرق میهو  ایر تاور كنس  ك   ر ای

شا   ارع؟    تبخر  هخ ار پخ صنخیع  اای ه  رناسب »یخ  مركز    جنوهی ایخل؟

(  ر راهط  هخ 93«)طور كخم  از هسن رفانا.كخیش یخف؟   ینا شخت  از صنخیع هومی ه 
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ریسنایی هرا    ك  1111 ر ییشا   ر این شهر » یا كخشخن، یزارش ا ام  می

 ی  این تعاا  [ تقریاخب یك1131یخ  اهریخمی  جو   اش؟  لی  ر حخل حخضر ]پخری 

( ایر فرب كنس  ك  یر   ك ریسنایی تنهخ هرا  یك نفر ایبخ  شو  93«)انا.هختی مخناا

یزار نفر هاانس   ر آن صور   91كر ا اا؟   ایر جمعس؟ كخشخن را  ر این زمخن مولا می

فرص؟ شولی از  ا؟ رف؟  1111یزار نفر جمعس؟  اش؟، هسش از  91ك  تنهخ  ر شهر  

انا یهخرم از جمعس؟ شهر هصخی یخ ك  مناع  رآما  تو  را از ا؟  ا ا  نز یك ه  یك

شانا. ه  ظن تو ، شمخر  از این هخفنایخن    یگر  مخوول ه  كخر می  هخیا  ر شخت 

كخر یرفا  شانا  لی رشا هو  ه لی ك  ر ه هصش تولسا تخ از كخر هسكخرشاا هعا  ر

 اشا   تر آمایخ  هسشتوج  پیحخل تر یا  نسس؟ ك  اقوطی این ینسن تخه  رعسن

ا    اهریخمی  ر یز    اصفهخن ی  كنسول یخ  پنا   صنخیع  اای پخری اا؟.  رهخرا

ا؟   تخرجی نسشخن را ه   ار ا  محاولخ  مخخهاهو  نظر مخخههی اهراز كر ا   كخیش

ا    ك ریسنایی  ر تولسا پخری  911  اصفهخن نوش؟ ك  تنهخ  ا ا اا؟.  رهخرا

 ینوز مسزان»ا  هخ  جو  كخیش  لی یخ  پنا   پخری انا    رهخرااهریخمی هختی مخناا

توجهی از جمعس؟  ر شهر    یخ  اطراف انا   هرا  تعاا  تخه توجهی هختی مخنااتخه 

شو  این ك  كخیش ی  از این اظهخرنظریخ ر شن می( آن91«)كننا.خل میایبخ  اشاو

تولساا  صنخیع  اای ن  فقط هر زنایی شهرنخسنخن ت ثسرا  مصرب  اشا  هلك  هرمنخطق 

ت ثسر ناو ا اا؟    یقخنخن را از  اشان صنخیع ر ااخیی   احامخلخب یك مناع ر ااخیی ی  هی

و  آما از هسن رفان صنخیع ر ااخیی هقر ر زافز ن ك  پی رآما اضخف  محر م كر ا هو . ف

اثرا  هسسخر پسچساا هر ك  اتااخ  ایران  اش؟.  ر منخطق شهر ، این كخیش تولسا ه  

ا شخن را از  ا؟  ا ا هو نتر شان هسكخر  هو     رآما تخنواریخیی ك  شو معنخ  هسش
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خعث یش تاریبی صنخیع  اای هتر شاا هو . افزایش هسكخر   ر كنخر كخمراتب ك ه 

شا ك  مسزان مز  كخریر  ر شهریخ  ر اطو  هسسخر پخیسنی هختی همخنا. هرا  منخطق می

ولسا  یخ  تر ااخیی، رشا فقر  ر منخطق شهرنخسن ك  احامخلخب ه  تخطر كخیش فعخلس؟

 ا  هو  ك  هر اطح زنایی  یقخنخن ت ثسرا صنخیع  اای تخایا شاا هو ، عخم  اضخف 

ر  هر هصش تییاش؟. هخ افزایش هسكخر   ر شهریخ ن  فقط فخخر جمعسای هسشمنفی می

آما، هلك   ر كنخر كخیش صنخیع ر ااخیی، فقر   ناار   رمنخطق كخخ رز   ار  می

یخ  نز یك این شهریخیی مایكر شا ك   ا 1139ر ااخیی ی  افزایش یخف؟. پسرس  ر 

نا شونا   از ایخلخ  مركز  ایران یرفا  محو می شخن كخیش یخفا  رفاك  صنخیع  اای

 ش؟ اطراف اصفهخن، شخم  تعاا  زیخ    ا هو  ك  اغلب »نمون  ارای  كر . ا  نوش؟ 

  یخ  منطق  یرانی ك   ر اغلب  یكااانا...  ضعس؟ نسم یخ  ر حخل حخضر  یران آن

( ه  نظر پسرس 91«)كر م.تر از آن اا؟ ك  من تاور میاصفهخن  جو   ار  هسسخر عمسق

از »یخ  اتااخ    ر شهر اصفهخن اا؟   افز   عخم  اصلی این  یرانی ی  كخیش فعخلس؟

(  رتاوص هرآ ر   از مسزان 93«)انا.شخن را یرفا  یقخنخن پركخر این منطق  هخزار اصلی

 ر را مایكر شا ك   1111  توان یك انا ایرانی مرهوط ه   ی كخیش  ر اصفهخن می

كخریخا  ر اصفهخن  جو   1931یخ  اهریخمی شخا تخجخر هرا  تولسا پخری زمخن فاحعلی

كخریخا كخیش  413این رت  ه   -شخا جخنخسن فاحعلی - اش؟.  ر طول الطن؟ محماشخا 

[ این تعاا  هخزی  كخیش یخف؟   ه  1141-1133یخف؟.  ر اهااا  الطن؟ نخصرالاین شخا ]

 (41«)انا.كخریخا اهریخ  هخفی مخناا 19، تنهخ 1111   اتر  ی كخریخا راسا.  را 941

نوش؟ ك  هخ  جو  تخكی تخك    1191    شهر یز ، فریرز  را ای   ی  رهخرا

 اش را ی ترین شهریخ  ایران اا؟   ثر  یكی از غنی»نخیموار  شرایط اتلسمی، یز  

راس  ایری  این صنخیع می 1131(  تای ه  41«)مایون تبخر    صنخیع  اای تو  اا؟.
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ینوز از شهرتی ك  هرا  اخلسخن  راز »یخهنا  لی منسوجخ  این شهر  اای كخیش می

ینوز  1131شوی  ك   ر ( هختار می49«)یخ هرتور ارنا.انا از نظر مرغوهس؟   طر  اشا 

 1311ا   اناهریخمی فعخل -ا  یخ  تركسای پنا   ك ریسنایی هرا  پخری  911-931

    م ترن نوز ی  ( هرا  نسم 49«)یخ  پنا  ا   جو   ار .  ك ریسنایی هرا  پخری 

شو   لی هرآ ر   از ایری   ر موار  مكرر ه  اقوط صنخیع  اای  ر یز  اشخرا می

   صف،  ریزارش یخااسگر كمخناا  ر  اارس نااری . هخاینیخ  ریسناییِ هختی  ك

ا  هسش نسس؟  یك تمخم شهر یز   یران »توانس  ك  ی ریز  هو  م 1111یخ   ر اخل

( ا  افز   ك  مسزان مز   ر این شهر هسسخر پخیسن هو  44«)اش كخملخب  یران شاا اا؟.هصش

شو . اااخك ك   ر تر می لی هخ این  صف تسم؟ ضر ریخ  زنایی یرر زا هسش

ا  اهریخمی  ر پخری  احا تولسا   1111 ر ییشا  » ر یز  هو  نوش؟  1111یخ  اخل

 احا هختی  131 - 1111 –زحم؟  رحخل حخضر این شهر  جو   اش؟  لی ه 

یخ   هخزاریخ   تای از مسخن تسخهخن»پریس نوش؟  1139( ینا اخلی هعا  ر 43«)انا.مخناا

(  ر 43«)شا  مور  توج  من ترار یرف؟.ییشا  فقاان كخم  زنایی فعخل ه یز  می

یزارش كر   1313ن هسسا  یمسن ر نا ا ام  یخف؟. كنسول آتخنور  ر   ا ل ترطول  ی 

تر ر نا یون كخلخیخ   ار اتی ه  تسمای ارزانتاریج از هسن میاغلب صنخیع محلی ه »ك  

مخناا ه   ا؟ یخ  هختی( ا  هرآ ر   از   ك41«)شونا.از محاولخ   اتلی عرض  می

یخ  ری یخ  پخطور  ائمی نمون ایخن تخرجی ه تولساكنن»كنا ك   یا  لی اضخف  مینمی

تر از شخن را تقلسا كر ا   ه  ههخ  ك یخ یسرنا   طر ا    اهریخمی  اتلی را میپنا 

  صنخیع  اای ترااخن ی  (  رهخرا41«)كننا.محاولخ   اتلی هرا  فر ش عرض  می

یخ  راساا خس یزارشهراا» یكسون ا عخ كر  ك   1133یخ  مخخههی  اری .  ر یزارش
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یخ  اهریخمی  ر  احا تولسا  پخری  1311راا ك    مخ  ر مخها ه  نظر میاز نمخیناا

 1113(  ر 43«)شو .شخن  ر ارتخار ایران مارف میشهر  جو   ار  ك  محاولخ 

  ك ریسنایی هرا  اهریخ   1911 ر ییشا  »كنسول تمه  یزارش كر  ك   ر مخها 

( 31«)  ك هختی نمخناا اا؟. 931[ هسش از 1131حخل حخضر ]  جو   اش؟  لی  ر

( ایر 31تخا؟.) 911تخ  131یخ هسن هرآ ر  كر  ك  تعاا    ك 1313كنسول اخیكس  ر 

اخل شخیای   41كنس  ك   ر طول ترار هایس  مخخیاا می 1133مانخ را یزارش  یكسون  ر 

 انا.ی مخناا   هقس  از مسخن رفا ك  از یر  ا  احا تولسا اناكی هسش از یك  احا هخت

  

 ای های کارگاهی و کارخانهی فعالیتتوسعه

یخ     تخرجی  ر تولسا پخریهخفی  جو   اش؟ یسچ ارمخی هرتلخف  ضعسای ك   ر تخلی

كخر یرفا  نخا.  ر كنخر عوام   یگر یكی از عوام  اصلی ا  یخ اهریخمی  ر ایران ه پنا 

اس  توجهی  ر  ار ا  از هریاخنسخ   ر ا    اهریخمی نقش تخه پنا این هو  ك  منسوجخ  

هخ  یخ تولسا  ات  را  ر رتخه؟ییار  تخرجی  راین شخت ه  ایران  اشانا   طاسعاخب ارمخی 

كر .  رصفحخ  پسخسن مخ عماتخب هر  احایخ  كویك كخلخیخ  مخخه  تخرجی تقوی؟ می

ا  هو  تمركز كر ا هو ی  ك   ر شهریخ    یخ  تولسا  اای ك  عماتخب  ر مخلكس؟ افر

نسا؟  ییار هیخ    ل؟   ینا ارمخی ایران پراكناا هو نا.  ر هصش پخیخنی، ه  كوشش

هزرگ هرا  ایبخ  كخرتخن    كخریخا هرا  تولسا این كخلخیخ اشخرا توایس  كر .  لی پسش 

 اتااخر ه  ا  نكا  هخیا ههر ازی .از آن ه 

 آمسز ناو . یخ موفقس؟اام از این كوششكا لخب یسچ -

یخ   لای هو نا  لی  رشكساگی هخ  جو  این ك  شمخر  از این كخرتخن  -

ا  مور  حمخی؟ یمخن   ل؟ شخن عماتخب ه  این  لس  هو  ك   ر یسچ حوزاهعا 
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ی یخ  ضع   ن  این ك  جوایز صخ راتا  هرا  حمخی؟ از آنترار نگرفانا. ن  تعرف 

   یخ محا  یای هر  ار ا  كخلخیخ  مخخه  اعمخل شا.  اعطخ شا

  آتر ترن نوز ی  ظهور یخفانا   اغلب ی  یخ  شصای  ر  ی تمخم كخرتخن  -

 پس از ینا اخل  رشكس؟ شانا.

عنوان عل  توان ه علخ ا هر ناو  حمخی؟ از این  احایخ عوام   یگر  را ی  می

 شخن مطر  كر .  رشكساگی

ی   یخ یخ  آها  پراكناا هو    ناو  راامنخطق هسسخر یسار ا جمعس؟ ایران  ر -

عنوان هخزار ملی   اراار  شك  شاا هخعث شا تخ یسز  ه  نق  مكخنسزاحم 

 جویی نخشی از مقسخس  رعم   جو  نااش؟. یون  صرف نگسر .  رناسب  یسچ

خ خعث شا تزا   فقاان تار  نخشی از آب هنسا؟ هخلخ  موا  انرژ   ه یزین  -

 طور ك  فقاان نسر   كخر مخیر   آشنخ ه نسا؟ هخلخ هخشا یمخن  تولسا ه یزین 

آلخ    یخ مایری؟ پران  مایری؟ این  احایخ را یگونگی كخركر  مخشسن

  یخ لخزم هو  تخ حاات  تبرهكر . ه  عاخر   یگر، تاا م این فعخلس؟ شوار می

لخزم اناخش؟ شو .  لی اغلب این یخ   ر حسن كخر ه   ا؟ آیا   مهخر 

یخ پس از ما  كوتخیی تعطس  شانا    رناسب  كماو  نسر   كخر مخیر كخرتخن 

   یخ مایران كخر رز تاا م یخف؟.

كماو  ارمخی   جو   اش؟    رناو  هخنك   مساسخ  مخلی مخخه  اعااخرا    -

رار ه صنعای ی  نااشاس . این تركسب موجب شا تخ ه  صور  یك مخنع جا 

علخ ا فقاان این امكخنخ  یخ  مولا عم  كنا. ه راا یسارش   ههاو  فعخلس؟
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 هسنی نخاا    پسششا تخ یریون  یزین كنناا   ما كخر هخعث میتعای 

 ( 39نخیهخنی ه  صور   رشكساگی   تعطسلی این  احایخ  ر هسخیا.)

ی  ی  اشخرا كر  ترطور ك  پسشتوج  هو . یمخنرتخه؟ تخرجی ی  هسسخر تخه  -

یون  اسخا؟ حمخیای هرا   احایخ  هومی  جو  نااش؟   تعبای ناار  یسچ

ك  كخلخیخ  تولساشاا  ر این  احایخ توان رتخه؟ هخ كخلخیخ  مخخه  تخرجی را 

طور ك  اشخرا كر ی  اسخا؟  امهسنگ ی  نااشانا. افز ن هر این، یمخن

 شا.یسار یی اجرا میه 

 

هگوی  ك  شراك؟   ل؟  ر تخكس  كخرتخن    كخریخا  رایران  اشخراها نسس؟ ه 

یخ (  ر طول ترن نوز ی   لی شراك؟   ل؟  ر این عرص 39تخریخ  راز امنی  ار .)

ار  ك  ه  ماترین اسخا؟یوی  هخ نسخزیخ  كخور نخیمصوان هو . عمااهرنخم    حای میهی

هو . ا   طلب، امسركاسراعظ  اصلخ این اسخا؟ هخ ر  اش؟   كوشسا ه  آن عم  كنا صار

 یخف؟یخیی  ر پسش یرف؟ ك  ایر تاا م می، اسخا؟1131تخ  1141 ر طول صاار ، 

می ا    اهریخیخ  پنا   پخری  یژا  احایخ  تولساكنناانفع صنخیع  اتلی   ه ه 

تف كر . ا  راا ماواین اسخا؟ مفسا را  ر نسم  1131  ا   ر آما. تا  نخجوانمر ان  رمی

خصای یخ  میخیی  ا؟ ز  هلك  هرنخم فقط هرا  اصلخ  مقررا  یمركی ه  كوششن 

یخ  خری پوشسا از پهرا  تخویق تولساا   اتلی  اش؟. امسر كاسر تو ش لاخای ك  می

  (34كر .)صراح؟ اجانخب می اتلی هو    از ااافخ ا از كخلخیخ   ار اتی ه 

  یخ  ااخای هرنخم س؟ یخ آ ر  كر  یكی از هصشطور ك  آ معلخ ا یمخنه 

اتااخ   امسركاسر تخویق تولساا   اتلی هو     راین زمسن  هرا  مثخل  ااور  ا  ك  لاخس 

یخ  تولسا  ات  تهس  شو    هخ این كخر كوشسا هخزار  اتلی ارهخزان   لای هخیا از پخری 
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یخ یزار  ا؟ از این لاخس 31ن اخلی را هرا  این محاولخ  حفظ كنا.  ر تهران   اصفهخ

( شمخر  از مناقاان  اتلی امسركاسر را فختا   رانایخی  انسا  انا ك  33شا.)  تا  می

( یون این اسخا؟ هخیا  ر فضخیی مور  هررای ترار 33ه  یمخن من ایرا  هی جخیی اا؟)

اامی الاا  ك  انه رفانا   ینسنارع؟ از هسن میهگسر  ك   احایخ  تولسا  اای  اتلی ه 

كخر یخ  زیخ    ر مخلكس؟   ل؟ شر ع ه آمایخ  مصرب  رازما   اش؟. كخرتخن پی

 31ذرع  ر  31  هخفنایی  ر یهخر طاق    ه   اع؟ یك كخرتخن »شخن كر  ك   ر مسخن

یخ  كخر كر . اقف این اختامخن از آین هو    اهزاریخ     كذرع  ر تهران شر ع ه 

  یلوارهخفی ی   ر هسن یك كخرتخن »علخ ا، ( ه 31«)ار پخ  ار  شاا هو نا. ریسنایی از

ی هو  ك  یخیهخفی  ر كخشخن  رمسخن كخرتخن   اهریخ راا تهران ه  شمسران   یك كخرتخن 

( كخریران   كخر رزان ایران ه  ر اس  31«)    ل؟ امسركاسر  ر ایران هنخ شاا هو . اسل ه 

یخ  لخزم را كسب كننا   كخر  ر جخ مهخر یخ  آنتخ هخ كخر  ر كخرتخن  اعزام شاا هو نا

 (33یخ  تخزا را هسخموزنا.)این كخرتخن 

یخ    ههاو   اتااخ   ا  ماوتف شا   یم هرنخم  1131پس از تا  امسركاسر  ر 

خ یخ ی  ه  امخن تاا رییخ تعطس  شانا   كخریران آنحخصل  ی  از  ا؟ رف؟. كخرتخن 

 شانا.

ریسی  ر نز یكی تهران ایبخ    نخیك كخرتخن  1133،  ر 1131   ر ا اتر  ی 

یخ را آلخ      ك  مخشسنیزار تومخن هو    یم 33  ایبخ  آن هرا    ل؟ شا. یزین 

اش ریسی انبخم یرف؟ فعخلس؟پس از این ك  ماتی نخ»از ر اس   ار  كر ا هو نا  لی 

عا ه  كر نا   هعنوان اناخر مهمخ    لای ااافخ ا میتامخنش ه ماوتف شا اهااا از اخ

(  لی ر ایای ك  ایساویك از تحولخ   ر 31«)صور  یك ا ارا   لای مور  ااافخ ا هو .
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 یا هخ تاویر هخلخ تفخ    ار . ا  نوش؟ ك   رایران تنهخ یك یخ میایران  راین اخل

  شراك؟ هرا  ایبخ  صنخیع هزرگ مقول  یران ر ا»    لای  جو   ار    افز   كخرتخن 

عای یخ  صنآمانی هرا  فعخلس؟یون  یر ی   كخفی رشا نكر ا اا؟   یسچاناازاه 

( این هسخن  ر  اتع 31«) جو  ناار . شرك؟ اهخمی  جو  ناار  تنهخ یك كخرتخن  یس؟.

هزرگ ك   ر نسا؟ یون   احا صنعای ه یسچ 1131ماسن این نظر اا؟ ك  حاات  تخ 

مخلكس؟ اشصخص هو ا هخشا  ر ایران  جو  نااش؟.  لی ا  ا ام   ا  تح؟ ریخا؟ شصای 

  مخیلی تهران هنخ شاا اا؟. یزین 9.3 -  هزریی  رشمخل تهران كخرتخن  –نخم پنكوف ه 

اختامخن كخرتخن  ا  طاق  اا؟   یرطاق  ی  »اختامخن این كخرتخن  اناكی زیخ  هو    

ب طور كخم  نا  هخلخیی یریز ه آلخ     طاق خلن هزرگ اا؟... مخشسنشخم  یك ا

كخرتخن  افااخ   - 1133م   94 ر  -  یمكف آمخ ا شا انا. ه  یمخن ز    ك  طاق نخاا

ریسی  ار   لی یزار   ك نخ91( این كخرتخن  39«)كنا.ا     ر ز فعخلس؟ میشا   یفا 

  مسكو یخ اختا انا. این   ك رصاشخن فعخل 3   ك یعنی اناكی هسش از 1311تنهخ 

كخر كخریر را ه  131یر انا. یخ را میااب تار   ار  آن 93اا؟   یك موتور هصخر ك  

یزار پونا 193یعنی  –یزار تومخن 911تر از   كخرتخن  را اناكی ك انا   ك  یزین یرفا 

( پنج اخل هعا تخمسون  ر 39و .)توج  ناكننا.  رآماآفرینی كخرتخن  تخه هرآ ر  می

تر طور كخم  ناب نخاا اا؟   هخ ظرفسای ك   كخرتخن  نوش؟ ك  ینوز ه  رهخرا 1134

ایر این كخرتخن  را ه  یك شرك؟ اهخمی  اییار »از ناف فعخلس؟  ار . ه  نظر ا  

 آما  لی  ر حخل حخضر  ر این كخور امنسای هرا كر نا ناخیج ههار  ه   ا؟ میمی

ناازنا. امخلكس؟ تاوصی  جو  ناار    افرا  هومی ه  این  لس  پول تو  را ه  تطر نمی

( 34«) یا.یخ را ی    ل؟ ایران اجخزا نمییخ ه  زعخم؟ تخرجیتخكس  این نوع شرك؟

 اتسراب  ر حوالی تهران»هخفی ك    اهریخ توانس  ك  یك كخرتخن  ر یمسن یزارش می



 

 
 

 نوزدهمتجارت آزاد، رقابت و گردن زدن صیات در ایران قرن  313

اش ك  یكی از  زرا  ایران هو  شاا اا؟ ك  هخعث شا صخحبتعطس  «  ایر شاا هو 

یران آلخ  را ه    ل؟ اكوشا ك  اختامخن   مخشسنمی»یزار تومخن زیخن هاسنا   اكنون 14

 ( 33«)هفر شا.

راا ك  این ا لسن   این كخرتخن  نااری   لی ه  نظر میایری  هرآ ر   از اناازا

ن اتاامی هو  ك  هصش تاوصی  ر ایران هرا  ایبخ  اتاام   هرا  یناین اخل هعا آتری

گر   انس  تخ ا ای  ترن هسسا  یسچ كوشش  یكخرتخن   رپسش یرفا  هو . تخ جخیی ك  می

 ا  هخفی  ر ایران صور   پنا   اهریخ    یخ پخری از او    ل؟ هرا  ایبخ  كخرتخن 

 ر ا اتر ترن نوز ی  شمخر  از  ا   اری  ك نگرفا  اا؟. هخ این یم ، اطلخعخ  پراكناا

ا توانس  از حخجی محمشخن میتبخر كوشسانا تخ كخرتخن    كخریخا ایبخ  كننا.  ر مسخن

ك  »ر  پسچی اهریخمی ایبخ  ك  نخالضرب نخم هاری  ك   ر یسلخن یك كخرتخن حسن امسن

( 33«)خل شاا هو .آلختش ار لسون فرانس    از او  هنگخا هرثخ  ه  ایران ارا  مخشسنیم 

این كخرتخن  ینوز  1319 یا  ر هرااخس اطلخعختی ك  كنسول هریاخنسخ  ر رش؟ ه   ا؟ می

ریسی تخزا   ك نخ 131الضرب اا؟ پسچی رش؟ ك  ماعلق ه  امسنكمهخنی نخ»فعخل هو  

( 31)«شو  ناب كر ا اا؟.كخر یرفا  مییخیی را ك   ر لسون ه از جایاترین   ك

ك   زا ا نوش؟یخ  هصش تاوصی ه  این مسزان   ام نسخ ر ا هو نا. جمخللس؟ یگر فعخ

افااخ  شاا هو  ما  كوتخیی هعا تعطس  شا هخ  1133ریسی ك   ر   نخیك كخرتخن 

ن اخككخر یرفا  شاا هو    اهاااه آلخ  پرارزشی  ر آن ه مخشسن» جو  این ك  

تر تخرجی نمراتب ارزاناوانس؟ هخ  ار ا  ه كر   لی محاولخ  هخ كسفس؟ هخلخ تولسا می

ا  یخ  پنا  رایران كرهخس ی  هخ نخ»یزارش كر  ك   1314( مك لسن  ر 31«)رتخه؟ كنا.

یون  تر  ر منخطقیتوجهی ك  پسششو   لی هخزار تخه تولسا  ات     ار اتی تولسا می
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یخ  اتخب  ر  ا؟ پخری هر جر ، كر ااخن،   اخ جالخغ هرا  این پخری   جو   اش؟ عم

( مك لسن 33«)  پسخسن یسز زیخ   هختی نمخناا اا؟. ار اتی اا؟   از تبخر  یسار ا

كر، انا یمسن ارانبخم  ر تولسا تنا   شصنخیع  ر ایران انگخر محكوم ه  شكس؟»افز   ك  

 (11«)كاری؟، ظر ف یسنی، نخ اتفخق افاخ ا اا؟.

 

 گیرینتیجه

  آزا  آمایخ  تبخر  هریاخنسخ كوشسای  پیرامی  زار  امور تخرج  هخ ااافخ ا از اانخ 

و  ك  طور كلی  را؟ اا؟ ایر یفا  شایری  ه  را هر صنخیع  اای ایران هررای كنس .

تخه؟   هخز  ر ار  هایهی اا؟ ك   احایخ  كخرآماتر هرناا ر ماخ ل  تح؟ نظخم ارمخی 

 ارنا.  لی  ر این هررای نخخن  ا ی  ك  تنهخ تر  هخ  احایخیی یسانا ك  كخرآما  ك 

 انا.  رغلا  كر ا« تر كخرآماك »هر  احایخ  « كخرآماتر»عخم  این ناو  ك   احایخ  

یخ یخ  تخرجی  ر عملكر  هخزار اصن یفاس  ك  ه  شك   هنگخاموار  ماعا   از مااتل 

ن ه   ا؟ هسخ رنا. تر  از هخزاریخ  ایرایخ  مصالف كوشسانا اه  هسش  صور 

یخ  یعنی ایران ه  تخطر محا  ی؟ -تر  ر این ماخ لخ  آمسز این ك  طرف ضعسفعار 

توانس؟ هرا  حمخی؟ از صنخیع  اای  ر حخل فر پخشی نخشی ازترار ا یخ  امضخشاا نمی

شو  ك   ر ا اتر ترن نوز ی  پر از   ا؟ هزنا. از هررای مخ ر شن میتو  ه  اسخا؟

ایبخ   شان  آیساگی ر نا صنعای  ترن هسسا  ك  ایران ه یخ  ا لس ر اخل  حای  

. یخ  تبخرتی ایران توسسر  پساا نكر یخ  مارن را  ر پسش یرف؟ اسخا؟ طرفكخرتخن 

آما این اسخا؟ هر اطح اشاوخل مولا  ر ایران، انهاام صنخیع  اای مخك  علخ ا هر پی

خایا كر    موجب افزایش هایی تخرجی ایران شا. یخ  ایران را تكسر  تراز پر ات؟

خ یخ اصنی نگفاس   لی احامخلبآمایخ  اسخای   اتااخ   این  ام  ا ن ر این مقخل ، از پی
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    كنارلی ك  هر اتااخ  ایران  جویخ تام ااخنی  یمسن  ام اتعس؟  ار  ك   ر ناسب 

اكی   ترن هسسا ،  لخریخ  نفای ان یخ  ا لس اش؟ از  ا؟ رف؟. هخ اكاخخف نف؟  ر اخل

ینخن معسوب هختی مخنا   هرا  توسسر آن كخر از این فخخریخ كخا؟  لی اختاخر اتااخ  ی 

ری ، نكا  مخن هنگ  كنونییسر  انبخم نگرف؟. ه  عاخر   یگر، حای ایر ه  زمخن  ناان

ا؟ ك  ن ر ایای ایخ شك  یرف؟   ای  كنونی  ر ییر  ی این اا؟ ك  اختاخر شكنناا

توانس؟ ارانبخم مافخ تی  اشا  هخشا، ایر ینخن ا ام   ار . الاا  ك  اتااخ  ایران میی 

مخن امسركاسر ای   ر زطور ك  ه  اشخرا یفا شا. یمخنكخر یرفا  مییخ  مافخ تی ه اسخا؟

قلی شخا عصاراعظ  نخصرالاین شخا هخ ینسن كوشخی ر هر  شاا هو ی  ك  ما افخن  هخ ك 

  عق  هو نا  ر نطف اتع محرك اصلی شخا ك نخانی  رهخریخن ك  ه   حرص   آز تمخم

سر ریز  هرا  تا  ام انس  ك  عوام  هر ن اختاخر  ی   ر این هرنخم تف  شا. هعسا نمی

شا تواا؟ موفق میی  ك  هرا  ایران میانا یون ایر امسر  ر آنكاسر مخخرك؟  اشا 

 یرف؟. خ  اتااخ  كخور  ر  ضعس؟ مافخ تی شك  میه  احامخل زی

 شا  من هخ ینسن« ز اییصنع؟»اش آیخ از ایران ه  تخطر فعخلس؟ شركخ  تبخرتی

ی   رایران  ر طول ترن نوز ی  تعاسر  یمراا نسسا    توضسح من ی  این اا؟ ك  آن

تر اصن قناكی  تسهو . ایر هصوای  ا« ز ن صنعاییر ن»هلك  « ز اییصنع؟» اشاس  ن  

ی   ر ایران اتفخق اش هخو . آننااشاس  ك  كسی یخ تارتی هخعث نخهو  « صنعای»هگویس  

« نع؟ص»توانس؟  ر اسر تكخملی تویش ه  صور  ك  می« یخییجوان »افاخ  این ك  

شانا    رناسب   ر هریو  اتااخ   ك  هختی مخنا،  رت؟ تنخ ر صنعای « نخهو » رهسخیا، 

جه؟  ا ن غسر »افاا نوعی ینسن معاقام آن ی   ر ایران اتقخق میخ  ناس؟. ی ی  ری

تخ هر  یخ این فرص؟ را نسخفانااتااخ   هو  یون كخریران ایران   صخحاخن كخریخا« معقول



 احمد سیف 313 

اصطلخ  كخرآماشان را  ر فراینا عملی آن هسخموزنا   از   تویش هسفزاینا   ه تبره 

ا  را تحمس  یخ اختاخر  یژاتبخر  ایران  ر طول این  ی  یخ او   یگر، ایری  طرف

نكر ا هخشنا هلك  هخ آن ی  ك  كر ا هو نا   یزارش مصاار  از آن را  ر صفحخ  

ز ن صنعای پسخسن ارای  كر ا ای ، یك تركسب تخص تولسا  را ك  هخ این فراینا یر ن

سن مخلی ، تخ اكاخخف نف؟ ت ماختا  هو نا. هاین ترتسب« ضر ر »توانی  اشا  هخشا ی 

شا ی  ه  یر ن هصش تر  ر  ات  تولسا می ار ا  محاولختی ك  تخ ماتی پسش

كخخ رز  افاخ    این تو  ماسا؟  یگر  هو  ك  هراتااخ  ایران  ر این   را تحمس  

 شا.
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 *مدرنیته و ظهور سیاست مردمی در روژهلات

 

 ر  اددسس شددا ت (1343ژانوی   99) 1994  م ههمن  ك   ر تخریخ جمهور  كر ادداخن

  اا؟. ایری تخریصی مهمی عطفنقط )كر ااخن ایران( تخریخ مارن كر یخ  ر ژیلخ  

تسك كراوفرینگ اسخای  م تحولك   ر  ایمسای از لحخظعمر این جمهور  كوتخا هو ، 

یخ  ر ژیلخ     یگر هصش تخصددی از یوی؟ ملی  ر مسخن كر یخ  شددك   تواددع   

. جمهور  اادد؟ا  یخ  یسددار ا،  ارا   لخل؟  اادد؟خ رمسخن   اشدداجوامع كر   ر ت

. ظهور نهخ یخ  نمخینایی هو آغخز اددسخادد؟ مر می  ر كر ادداخن ایران اددركر ادداخن 

یخ  اخزمخن 1،یخ   فخع مانییخ  اصنخف، اخزمخنیخ  ادسخادی، اتحخ ی مر می، حزب

مانی   تنهخ نخخن از  جو  جخمع یخ  مانی، ن یخ   ادخزمخناریخن زنخن   جوانخن    یگر

 ی، هلك  یمچنسن حخكی از  ر   مر م ه  مساان ادسخاد اشد؟پویخ   فضدخ  عمومی فعخل 

اسخاای ك   - اسخا؟ مر می  ر كر ااخن هو نا  «ادوژا»مر م  (.9111) لی،  كر  هو 

یخ   موكراتسك آزا    ملی حقوق احقخق عمومی هرا  هنا  تواا؟ِصور از طریق 

 9حخك   ، ك  غخلاخب هخ مقخ م؟  ر هراهر ادددلط نوظهورنی  ر یك مساان ادددسخادددی   ما

حخك   ر كر ااخن ماضمن   یخ  الط كر . ااداراتژ شدا، تو  را اهراز میتعریف می

 ر اعمخل  خی. این اااراتژ انكخر یوی؟ ملی كر     ادركوب هخزنمخیی یفامخنی آن هو 

ریاا ه    تعاسراین    ه   -شاهنسخ ین   ل؟ مابسا    ر تخنون ااخای آن رمزییار  می

. (1339) ریاا    ل؟ یسدددان  4«ییفامخن»   9)«ملیع»(یخ « اجرایی'» ترتسب تخدددون؟

ك    اشدد؟نخددخن از آن  نی  ا هو اجامخع كر    ستخددون؟ هرعلضددخمن   پخدداساخن  تخنون

                                                      
1civil defense organizations  
2 sovereign domination  
3 performative 
1 discursive 
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ك   1«اههخم تخنونی/حقوتی»  تخرراست    ه  منطق  تخرج از تخنون افاخ اكر یدخ  هد  تلمر  

 .(9113آیخمان تخن  ار ،  اییار شاا هو نا ) خبقسعم ا  ی ر آن تار  حخك  ر 

یسر  یوی؟ ملی كر  هو  پهلو ، مكخن شك  9 اجامخع كر ، ذی  حكوم؟ مطلق 

 ر  زهخن كر   هرجسددداگی تومس؟   .ك   ر جمهور  كر اددداخن ه  شدددكوفخیی رادددسا

ه  این معنخ هو  ك  مرزیخ  مر م  9هراددخت؟   هخزنمخیی یوی؟ كر    ر یفامخن مر می

ا  ر اه  طور یسا این    ر حقسق؟  یسر  هری  منطاق شاا هو نا.  مل؟ ه  طور یخ 

 ر طور عمومی فضدددخ  عمومی نوظهور   ه  مرز هو ندا   معمولدخب  ر یفامخن مر میِی 

شدانا. تاددل؟ ملی اسخا؟ مر می  ر ادطح اجامخع ه  جخ  یكایگر ه  كخر یرفا  می

 تالور این  حا  مر م دددد مل؟ ضو  ه  1993تخ  1991یخ  اخل  كر اداخن  ر فخصل 

یعنی عماتخب تومس؟   زهخن   یوی؟ كر  ،  هو .  ر طول این   را عنخصدددر هرادددخزناا

ریف كر نا ك  مواجه  هخ تار  حخك   ر كر  ، مرزیدخ  یك مساان ادددسخادددی را تع

 ا . اقوط جمهور  كر ااخن ه  معنی نخپایا شان مر م كر  از مساان  ر ن آن رد می

ا امواج جای    ،س از اقوط جمهور پ حخك ،  هخزاخز  الط  ادسخادی ناو . اسخا؟ِ

 .ه  معنخ  پخیخن اددسخادد؟ مر می  ر كر ادداخن ناو نسز اددركوب   تخددون؟ تمركزیخفا  

یرایخن  هخزاددخز    ه  مخددصاددخب ملی یمفهوم مر م  ر یفامخن عمومی  ر تخلا هرعكس،

 .  حخك  هال شا طمقخ م؟ ملی  ر هراهر ال  اوژا

جو  ماا م   پخیاار آن هرا  شنخاخیی حقوق  مل؟ هخ تلخش   جس؟-یمسخنی مر م 

 ر  4«)یخفا هخز آرایش ( شددداا آراییهخز  حكومد؟ مطلق » موكراتسدك   مدانی ذید  

یعنی از كو تخ   شا. ا   ی  پس از آن،هخزتاایق می 1331پهلو    م  ر  ی      را

                                                      
1 juridical indistinction 
2 absolutism  
3 Popular discourse  
1 redeployed absolutism 
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افول ادددسخاددد؟ مر می     ،   را1931   1933تخ یسدددسددد؟ انقلخهی  1999مر ا   91

   یژا  ر كر اددداخن هو . جاا  از   راطور كلی   ه ادددركوب آن  ر ادددطح ایران ه 

، ه  اصای می 1941اصطلخ  انقلخب افسا اخل یخ ه  نای،مصاادر پسش از اصدلخحخ  الط

 تنهخ پس از یسددسدد؟ .توان از هر ز اددسخادد؟  موكراتسك مر می  ر ایران صددحا؟ كر 

هو  ك  مر م   هخرا  ر  1931 ر اخل  اعاراضدخ  اراار یسر  شدك انقلخهی   پس از 

راتسك   مانی حقوق  موكسن   تو  را ه  عنوان حخمل نامساان اددسخاددی ملی ظخیر شددا

 شخیا ظهور 1931انقلخب از  مناجاهراز كر نا   توااداخر شنخاخیی  عاال؟ شانا.  تخیع 

  ر كر ادداخن نسز تسزش . موكراتسك مر می هو  اددوژا اددسخادد؟ِ  مبا  مر م ه  مثخه 

پسر    مر م   اهراز نقش محور  آن  ر مساان اسخای از یمخن الگو  عمومی اراار  

هو یی تخریصی تخص  شدددا، یر ینا ك  یگر منخطق كخدددور تبره  میكر  ك   ر می

ر منخطق عمومی  یگ  یسر  از تبره یوی؟ ملی كر ، تبره  كر ااخن را ه  شك  یخ 

جخ مرزیخ  مساان ادددسخادددی هخ تومس؟   زهخن كر  ، یعنی این ر كر . ایران مامدخیز می

 موكراتسك   مر می هخ تار   شا   مصخلف؟انكخر   اركوب حخك ، تعریف می  اهژا

هنا  صددور   حخك   ر تخلب تواادد؟ عمومی مر م هرا  شددنخاددخیی یوی؟ ملی كر 

 . ر ا ام  ه  این مطلب هخز توای  یخ؟ .شامی

عنخصدر اادخای هراخت؟ تئوریك مفهوم مر م   این هر اشد؟ مصاادر  رهر ارناا 

هوم مر م یك هراددخت؟ اددسخادد؟ مر می  ر كر ادداخن اادد؟. مف  /مل؟ ه  مثخه  اددوژا

   خلف؟مص شو  ك  شرایطیخیی هراخت؟ میادسخای اا؟. این مفهوم هخ اعمخل   یفامخن

، 1333)لخكلخئو  مقدخ مد؟  موكراتسدك عمومی  ر هراهر تار  حخك  را تعریف می كنا

 اددسخادد؟ مر میِ  تار  حخك  یسددانا، اددوژا  اهژامر م تخ جخیی ك   .(9111رانسددسر 

 ار  ام ،عمومیاددسخادد؟   ه  مثخه  اددوژا یخیسددانا. هنخهراین  جو  آن  موكراتسك نسز

ه  تعاسر نگر  مفهوم مر م از این حسث  . ر هراهر تدار  حدخك  ااددد؟ یدخمقدخ مد؟ آن

)نگر    تار  هرادددخزناا ااددد؟ یك حخك ، یعنی ضدددا تار    یك  یگر ِ یمفهوم

سك یسددانا، ی  زمخن این ا عخ ك  مر م محاددول اددسخادد؟  موكرات (.9111،  لی 1333
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یك نسر   ادسخای ك  از  ر ن هخ ر اهط اتااخ       مثخه ه  - مارن هو ن آن تادایقِ

  تار  حخك  ه  ر هراهرادددسخادددی هخ مصخلف؟  هره ر ادددپییر  امخ اجامدخعی تفخ   می

نسز یسددد؟. این پسونا تخریصی هخ مارنسا ، یوی؟ تار  حخك ، ك   -انراددد حدا  می

 ، حخكجخ  ر این .اخز لف؟ هخ آن تعریف می شو ، را نسز آشكخر مییوی؟ مر م  ر مصخ

ن هخ آ تخریخ ك   مصدخلفد؟   مقدخ مد؟ مر می، یك تار  حقوتی ااددد؟  اژیعنی اه

 گییگونمل؟  ر ایران یرا تور ا اا؟. هنخهراین، ازاین لحخظ ظهور    - اسس   ل؟ ت

؟ مل-اجامخع كر      ل؟شدددوب هسن آپر  تحول مفهوم مر م  ر كر ادددادخن هخ راهط 

حخك      هرحسب الط   ، تعریف یر  هخزمی 1914اخل ه   تخاسس آن ك  آغخز ایران،

ط  این راه ایرانی،  هنا  تخریصی مارنسا  ر صددور  .شددو هخزنمخیی می یخمقخ م؟ كر 

 لی ) یخ  مارنسزااددسون اتاااریرایخن یفامخن   اعمخل : وشددهنا  میصددور  یون این

1311) 

یسر  ادسخاد؟  موكراتسك مر می  ر كر ااخن ایران هخ تخص ظهور مر م   شدك 

شو . تر ایران تعریف میهزرگ  آن هخ جخمع   اجامخعی كر    راهط  -هو یی تخریصی 

عطف این راهط ، ظهور مارنسا   ر ایران هو ، ك   ر كنناا   نقط عخم  تعسسن لحخظاز این 

 ر فرم مارنسزاادددسون  فار  تو  رادددسدا   پس از     ی انقلدخب مخدددر طد  هد  ا ج 

كر ، ك  عمسقخب  ر اددختاخر   هو یی جخمع اتاااریرا  پهلو    هخرا ظخیر شددا. تخص

ثر هو .  نسز ما  اش؟ هخ   ل؟ ایرانك   ی تمپرپسچ  راهط  ازطاقختی آن ریخد   اشد؟، 

  وزاح فرااو كر  را   تر جخمع ، ادختاخریخ  فرینگی   ادسخادی  اسعاهط ادلط  ر

انا  ی ا    مرزیخ  مساان ادددسخادددی   پسكرمسددداقس  ر اهط طاقختی تح؟ تخثسر ترار می

كر . این ر اهط ادددلط ، معمولخب یخ را تعریف می ر نی آن نسر یخ  ادددسخادددی   ر اهط 

كر نا. تخریخ مارن كر   ر ماوسر تدار  حدخك  هدخ اجامخع كر  را منعكس می  راهطد 

 (.9111) لی  این ماعخ اا؟ راایِ شخیا ایران 
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كر  زنایی ر ااخیی هر زنایی شهر  غلا   اش؟   مخر ط   ر جخمع    ر   را 

  نسر یخ  مر می  ر مساان اددسخاددی   فرینگی تقریاخب ه  طور كخم  غخیب هو نا. حسخ  

 تبخر  ادددای هخ هورژ از  ی  ر  . این طاق  ار هو زمسن  طاق   ادددلط  شدددهر  زیر

را یا  ر فرآینایخ  اسخای جا    یژیی مخخرك؟ كر یخ  شك نسخفا     اهسا ، تواع 

عخل غخلب كر . مخخرك؟ فپییر شاا هو ، تعریف   كنارل میك  هخ جناش مخر ط  امكخن

خموفق یخ  نیخ  ر تلخشاران تاخی  كر   ر مصخلف؟ هخ جناش مخر ط    نسز مخخرك؟ آن

ین   اكخران ااددداااا   تخجخر، یسز  فراتر از تمهساا  محخفظ حكومد؟   هرا  اعدخ ا

هرا  تاا م تار    موتعس؟ هرتر تو   ر كر اددداخن هو . این  ضدددعس؟ یمچنسن  طاق 

ك   نسر یخیی ؛حخكی از فقاان نسر یخ  فعخل  ر ادددختاخر اجامخعی منخطق كر نخدددسن هو 

ر می تخ جخیی ك  ه  ظهور اسخا؟ متوانخیی تولسا   تاا م اسخا؟ مر می را  اشا  هخشنا. 

یخ  تر از اادداخنشددو ، كر ادداخن ینا  ی  عقبمرهوط می «مر م»  ه  مخددخرك؟ فعخل 

زهخن   فخرس زهخن هو .  ر حقسق؟، پس از فر پخشددی حكوم؟ رضددخشددخا  ر اددخل ترك

می عمو اسخایِ فرآینایخ    شانا كر  اجامخع ادسخای مساان  ار  مر م  هو  ك  1991

مراكز شدددهر  كر اددداخن ظخیر شدددانا. این ر نا  ر شدددرایط ادددسخادددی      ر عماا

 كر اددداخن (انبمن احسخ )   ایخن ژ  ل كوم یسر  شدددك  ه  منبر ك   ا فرینگی
شددا، ه  ا ج  1994اددسس جمهور  كر ادداخن  ر    ت 1991 ر اددخل   ]ژ.ك.  ل كوم [

 .تو  راسا

و ، ه  تر همخناامخر ط  كر ااخن از لحخظ اسخای   فرینگی عقب  ك   ر   رااین

هنا  مفادد   ناسب تخریخ اشددخرا  ار . این شددكخف  صددرفِ  یسز  هسش از یك  تف 

 ار  ر منطق  هو . غسا؟ شددرایط اددسخاددی   زمسن ارهخهخنتار  حخك    اددسسددا     یژا

یسر  ر نا تخریصی شك یسر  ادسخا؟ مر می، یمچنسن ه  یسس؟  ر یفامخنی شدك 

خطق یخ آن را از  یگر منیخ   تخهلس؟مارنسا   ر كر ااخن اشخرا  اش؟ ك  از حسث  یژیی

 ام، تادددل؟ِیون  ك   ر جخیی  یگر  نسز هحث كر ایمخن ادددخت؟.كخدددور مامخیز می

این  ..(1331) لی  تخریصی مارنسا   ر كر ادداخن عمسقخب هخ  یگر منخطق ایران مافخ   هو 



 

 
 

 ی ناسیونالیسم کردیشدههای فراموشسا  391

یسر    اااقرار شدك   هلك  فراینا  یژا تنهخ ه   لس  شدر ع  یرینگخم آن ناو ،خ   تف

سز ناجامخع كر  هرثسرا  ادددسخادددی   فرینگی آن  مل؟   یوی؟ ملی  ر ایران   ت-  ل؟

سر  كخری جخ ك  مارنسا  معخ ل ههو . ظهور مارنسا   ر كر ادداخن، تخ آناددخز آن ادداب

فا   ر نظر یركُر    اسخای، اتااخ     اجامخعی جخمع  عق  مارن  ر اخزمخن فرینگی،

، هخ اددركوب یوی؟ كر     طر  اجاخر  آن از اددههریخ  اددسخاددی   یفامخنی شددو 

یخ مخناز یفا  اعلنخب هخ تار  حخك    مبموع  ا س، مارنثسح نیاز ا نیزمخن هو . هنخهرای 

 -اشیحخك  هر اجامخع كر  هو ، شدنختا  م  ادلط  نسیخ تضدم  اعمخل، ك  مقادو  آن

 تر هو نا.تر   منظ تر محخاا  شاایعقلخن  مخل تخ حااعیخ   یفامخن نییری  اا

 ؟سازعقلخن یییخه  عنوان فرم ا سشددنخت؟ مارن یعنی ا ،ساز مارن یپنااشدد؟ عموم نیا

  خلهخا ل از ادد  پهلو    ل؟ مطلق  اددسخادد؟ ك  ،اتاااریرا سدد سمرتاط هخ مارن  ِاهزار

  حخل  ر تبره  نیهو . هخ ا رانیفه  مخدددارك  ر ادددرتخادددر ا كی ،هو  1991تخ  1914

.  ر كر ااخن شدایخ  معنخ ار  می یخر تفخ  مخدارك   فه  ادراادر نیا كر اداخن

خن   مارن،  ر یفام  اهزار ؟سعقلخن  یختخون؟ حخك    فرم   الط  نس  تضم  ستحم

 ؟ییو كسسامختسادركوب ا ق؟سهو .  ر حق  كر  ؟ییو  ر عم ، مسدالزم ادركوب

 نیهو . ا خن ر كر اددا یارهخه نظخمتار  حخك      هنامفادد  1یكسخلكای، یرا   كر 

م   نظخ  پهلو  حكوم؟ مطلق  یاسامن-ینظدخم-یخادددسدر اهط اددد ی ر  اتع محد  تلدخت

حخك  را   الط  تاا م ك  هو  مخلكخن    اااثمخر    ر اهط ههرا یكلخن مخلك   ارنسزم

 ر  ان آمر س سمارن خا؟سا كییاف اااراتژ  كر  ؟یكر . ادركوب یو یم نستضدم

تار  حخك       الط ونسزااسمارن ا ،سمارن نسه یمساقمسد وناسپ هنخهراین كر اداخن هو 

ك   یزمخن یعنیه  هعا صخ ق اا؟،  1393از  حاات  ؟س ضع نیا. اش هرترارهر كر ااخن 

  یخخا؟ساد جیه  اجرا ییاشدا  شدا تخ ناخ    زهخن كر  ؟ستوم كسسدامختسادركوب اد

 .شو  نستضم ا ه  یون  حكوم؟ مطلق   اتاااریرا   الط  س سمارن

                                                      
1 dialectical nexus  
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ر اهط الط    اركوب هو  ك  ی  مفر ب  یكسخلكاییرا    كر  ؟یاركوب یو

 بسترت نیها. كر یم اساتاااریرا  ر كر ااخن هو    ی  آن را هخزتول سد سمارن خاد؟ساد

و  ك  ه ییاتاااریرا س سمارن خاد؟ساد  امكخن   ی  پخداوان  طیادركوب ی  شدرا نیا

  حخك  الط  نسم ت  كر . اهزاریخ   رایكخریخیآن را  ناخل م  پهلو  حكوم؟ مطلق 

هر  حخك  یفخرادددی/ رانیا ؟ییو  ستحم  ك  هرا یمخلاعر نایخ    ژای  ر كر اددداخن، ه 

را  ادسخا؟ مارنسزااسون  ر كر ااخن  ر نا   ناسب  شدا، ییرفا  م كخراجامخع كر  ه 

ك   ر عم  آن را از   حخك   ر كر ادداخن،  اددلط    یژا  . این تاددسادد ماعسن كر 

اسخا؟   یسر    تواع ا  هر شك كننااثسر تعسسن ت  كر ، یگر منخطق ایران مامخیز می

 .هرجخ  ییاش؟ این اسخا؟ اوژا   كخنونینسن   ی  عمومی مر می

حخك ، ك  عماتخب هخ   از لحدخظ تدخریصی ظهور مقدخ مد؟ مر می  ر مقدخهد  ادددلطد 

شدددا، یمزمخن یدخ   اعمدخل مارنسزاادددسون اتاااریرا    ل؟ مطلق  هخزتولسا مییفامدخن

یمچنسن مر ااسخا؟ عمومی مر می  ر كر ااخن نسز هو . این   مثخه  اوژاتكوین مر م ه 

 انای از مسخن طاقخ  اتخدخر هخادوا  تلخف هرر شدنفكر  كر ، ك   جایا خدر ر مور  ت

مخل اعیخ  عمومی اراار    فرآینایخ   ماوادط شهر  ظهور كر    محاول آموزش

، نسز انمارن   مارنسزاادددسون اتاااریرا هو  نظخمی   ا ار  مرتاط هخ   ل؟ تمركزیرا 

-یخ  اسخایفكر محاول تواا؟ی  مر م   ی  تخر ر شن صدخ ق اا؟. از این حسث،

تر صطور مخصه    فرینگی عمومی مخصای یسانا ك  عماتخب از اركوب یوی؟ كر  

یرف؟. تواا؟ عمومی هرا  شنخاخیی می ادریخم از ادركوب تومس؟   زهخن كر  ، 

این شددا   هتومس؟ كر    ااددافخ ا از زهخن كر   هر حسددب حقوق ملی   فر   هسخن می

اددخت؟. میهر  اعاراضددخ  عمومی   اددسخاددی مر می اددوژا  مثخه ه یخ را ترتسب آن

ز ا  اپییر می كر ، مسددالزم  رج ر نایخ   اعمخلی ك  این  یر یسددی ااددخاددی را امكخن

لختص خعمومی هو ، ك   ر غسخب آن تواا؟ عمومی   ه ادههرجخمع  مانی     توادع 

  تفا  امخ زناا    تخموش تلخش فرایسر مر می هرا  شدددنخادددخیی حقوق ملی   یمگخنی،

 .مخناهختی می اجامخع،  مارصا اهراز تو   ر اسخا؟ عمومی



 

 
 

 ی ناسیونالیسم کردیشدههای فراموشسا  379

 خادد؟س  ظهور ادد یمان  جخمع   رسیشددك  نسه یختسح ینكا  ه   جو  ارتاخط نیا

، مارن خا؟سا  اددوژا  مثخه ظهور مر م ه   شدرط ضدر رشسپ یعنی ،یمر م یعموم

   یمزمخنك یمر م خا؟سا  اهژا جخنیهو . ا ااسچسارتاخط  ر كر ااخن پ نیاشخرا  ار . ا

خمان آی یرف؟ ك آن یسز  ترار می  یثر ذسم یی  هو ، ه  شددكل یمر م قخ م؟م  اهژا

  هرا ی رتوااددد؟ عموم كنا.یخ  می1''(1331)آیخمان « منع حخك » از آن تح؟ عنوان

 ادد؟خسمعنخ ك  ادد نیرف؟. هایه  شددمخر م یرتخنونس، غ كر  ؟یحقوق   یو ییشددنخاددخ

ه  تو   ن خسف  مص ینسرزمیز یتالا كر   رشا می یتخنون خا؟ستلمر  اد ر نسه یعموم

؟. كر ااخن صخ ق اا    پس از اقوط جمهور سسا از ت شسپ ؟س ضع نی. ایرف؟یم

 خادد؟سادد خ سهن ،  كر ادداخنجمهور   ر   را یعموم اددههر   یمان  جخمع   تواددع 

خنون   ك  ه  مثخه  حكوم؟ این یصیتخر ؟ییو  مخصا    این هو  ی موكراتسك مر م

 هو . ی  تو یر ان ینهخ یخ حكمران

  لاجامخع كر   ر  یصیتخر   ر توادددع  خددد یك  ر ی  ر اهط ر یدخسحدخل ن نیهدخ ا

از آغخز ترن نوز ی   اش؟، ه   رانیا ؟سحخكم یخاس  ا  اتااخ  ،یحقوت  یخیخریوب

 غلا  نظخم ارهخهیِ  .كریمحا   ماددسخادد؟ مر می جمهور  كر ادداخن را   ثرسشددك  م

خم انسددبعام اددسخاددی   یخ  نظخمی   اددسخاددی اجامخع كر    نوپخییِا   ر اددخزمخنتاسل 

یخ ناخیج   یسر هو نا. آنفرینگی طاقدخ  اجامدخعی شدددهر ، یر    از این حسث یخددد 

 .ر اهط   نسر یخ  اتااخ    ر اجامخع كر  هو نا مایاِ مخنایی اپس ثسرا  اختاخر ِ ت

ون ا  معمولخب از طریق ر اهط ماكثر   یونخیتاسل  نظخم ارهخهیِ  ثسرا  محا  كنناا تامدخ 

آن را  ر   هخ تار  حخك   ر مركز   نسز معمولخب از طریق ر نایخ   اعمخلی ك  الط  آن

خر  یخ  اددختاز این حسث محا  ی؟شددا. هنخهراین اكر ادداخن اهقخ می كر ، تلطسف می

اسخا؟  موكراتسك مر می معمولخب هخ ر اهط الط  حخك  مرتاط هو . آنهخ  ا؟  ر  ا؟ 

                                                      
1 sovereign ban 
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  ار  هو ،  حا ی  از طریق ر نایخ   اعمخلی ك  ماانی هر ر اهط تولسا پسخدددخادددرمخی 

 .كر نا ار  كلخن مخلكی  ر اطح كخور را تضمسن میهلوك تار   ر رژی  زمسن

خل فع نقشحخك   ر هلوك تار    -كر  هسر ن- ر ن  ا  اختاخر    یخن  ح 

اسخا؟ مر می،  ر  تخیعی ك  ه  اقوط جمهور    ر شرایط اسخای   نهخ  ِ این اختاخر

-یخ  عقلخنیرغ  تمخم نقصه  جمهور ،این منبر شددا، مخددصاددخب تخه  مخددخیاا هو . 

حكمرانی آن  جو   اشدد؟، یك نهخ  ا  ك   ر اددخز كخر مایریای-تكنسكی   اددسخاددی

 ؛جمهور   كر ادداخن از حمخی؟ راادداسن اكثری؟ تخطع مر م هرتور ار هو  .مر می هو 

 ار  فرآینا اددسخاددی شدداا هو نا. پس از اددقوط  این حكوم؟   ااددط مر می ك  ه 

یخ  اسخا؟ مر می  ر كر ااخن، مر م كر  نسز از صحن  جمهور    ز   ن آثخر   نخخن 

  تو  را  ر  نایخ  تو  هخزیخدداه  كنج امن تخن  یخ. آنعقب نخددسنی كر نا اددسخاددی

اا  ص توانسانامی  ر آن ك  فضخییاجامخع تویش، یعنی تنهخ  یخ  تومیِ ر ن محا  ا

  نخددسنی از صددحن تخدد    نخامسا  تو  را هخددنونا، محاوس كر نا. امخ ن  عقب غر لناِ

یخ را از تخ    غضب حخك   ر امخن نگ   ار . ناوانس؟ آن ،یخآن ادسخا؟   ن  اكو 

اخز پس از اقوط حكوم؟ رضخ كوتخا امخ ارنوش؟  تار  حخك  اكنون  یگر  ر  ی 

شخا، پاخنسس    توان تسزش نخیهخنی مر م  ر مساان اسخای را ن  فقط  ر كر ااخن ك   ر 

  هو نا ا هراختا  یسدای نخمامركز ر «هو ن» از شدكلی مر مك  كخدور تبره  كر ا هو . 

ی پخرا امخ  اجا یك یوی؟ اسخاك  از لحخظ اجامخعی تمخیزیخفا    از لحخظ فرینگی پخرا

  یخ   اعمخل مر می   عمومی ك  ر ی مخدددارك   عمومی هو  كد  هرحسدددب یفامدخن

 شا. این فضخ كخسا، اهراز میتار  حخك  را  ر فضدخ  عمومی ه  پراش   یخلش می

خیای   مصخلف؟   نخرضیخ  ااخای حمخی؟ تخنونی   مكخن شكنناا شكعمومی نوپخ فختا 

 .اسخای مر می   هنخهراین  ر معرب تخون؟ حخك  هو 

 یمعن نیه  ا ،كر یم خنسهتو  را مصخلف؟ هخ تار  حخك   خمر م، ك  ه یخاسا حضور

  یخكنارل   اركوب مصخلف؟ ا،یتار  حخك  ه  تحا ی  تخنون یخاسهو  ك   حا  ا

    فضخآن ه سلخنفعخل   ا یخاسا  اوژا كی  مثخه  اهسا  اا؟. ظهور مر م ه  یمر م
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  حخك  ك  تار  از ارا ا  ا،  ر جخمع یخاآتو   ر سن كیعنوان [ ه یخاس]ا یزنای

وب ك  هخ ارك ،یخاسا نایهو . طر  مر م از فرا ایتحول جا كییرف؟، یادریخدم  م

 1رینخپیزی  یر یختسشدددرط ح خف؟،ییتار   تاا م م  راییخ  ر  اآن  صددداا مدخنِایه

راز اه  یخ هراآن    ماخرزا مر مهو . ظهور مبا    حكوم؟ پهلو  اتاااریرا س سمارن

 یمر م  یخحخك    مصخلف؟ مسخن یخاسرفاخر اد  جخافاخ ا  یخ'«ینبخر» ،یعموم  ارا ا

  حكوم؟ مطلق   هخزاددخز نی ا . هنخهرا رسسپس از اددقوط رضددخشددخا را تو  یخ ر اددخل

.  هو یخلككلخن م  یرژ  هلوك تار  هر مانخ یاز هخزاخزمخنای شسه  زسمسالزم ی  پهلو

  حخك   ر مواجه  اعمخل تار  لخزم هو  تخ تاا م الط   واس ر ش مه    یااخا  رسستو

  را ه  حخك یخاسادد ؟س  مخدر ع یك   حا  تخنون ناا،یفزا ی  مقخهل  هخ مصخلف؟ عموم

 .كنا نستضم ا،سكخییخلش م

ب تو  را هر حسددشددا ك  تضددمسن میتار  عقلخنس؟ِ  رسسحخك  هخ تو  اددلط  تاا م

كر . یم فیآن تعر ی  نظخم یاسامن  یخ ااگخا ژای ه  ،ی  لا  یخ ااگخا ونسزاادسمارن

ه   ،اسهصخددیرا شددك  م ی  لا  ك  كخركر  تار   ر اددخز كخریخ  ایعقلخن سیمختر

ه  هعا  جخنی. از ا(9119)فوكو  شا ااس ری  تن «  ل؟ یاسامن كسپر هلمخت»فوكو  هخ  رستعا

ایااف    ل؟، هلك  ییفامخن رام یتنهخ اختاخر مفهومتار  حخك  ن  یاسملخحظخ  امن

ی   ر  ات    ی   ر تخرج     اتااخ  یخاسا ،یفرینگ  یخ اانسآن  ر م كیااداراتژ

 ر   زسحخك ، فراتر از یر ی ار  ر رفاخر ت یختسح یسدددی یر  نیكر . ایم نسستع زسرا ن

تو  را  مر ا  91    ل؟ پس از از كو تخ  نوادددخز  كخران   تادددل؟ محخفظ   تو

ك  نخظر اا؟ هر  یمفهوم ،(«هخزآرایش یخفا ( شااآراییهخز  حكوم؟ مطلق »نخدخن  ا . 

  یر نا اا؟. كر ار رژ نیا  نمخمانختض  ب سپس از كو تخ، نا   ر  ی   یرژ یژیی 

هو  ك  از  نیمعطوف ه  ا هر آن حخك  شددداا هو  عماتخب  ایجدا یاسكد  ملدخحظدخ  امن

                                                      
1 sine que non 
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 ی موكراتسك مر م  یختواادددا  یعموم یی  هخزنمخ یخادددساددد اانسرجعد؟ مر م ه  م

 كنا.  رسجلوی

 آراییخزه  یمراا هخ آن از حكوم؟ مطلق  یحكمران ؟س  عقلخن یاسامن كسدپر هلمدخت

تسلط اركوهگران  تار  حخك     تال؟ اشد؟   عمر  رازتر )هخزآرایش یخفا ( شداا

( را 1931-1941) «یاالخم  جمهور»   «اسانقلخب اف» نساخز مخهادرنوشد؟  یخ ر ادخل

    اهزاریخ طیشدددرا    نخهو  بیر  تص یمل یخادددساددد اانسدكر . طر  مر م از م نساعم

تخ یسس؟  1943تار  حخك  از اخل  كیایااف ااداراتژه   ،ی  مر م یعموم ییهخزنمخ

 ر یخسر اهط   ن  هلوك تار    هخزصورتانا  . هخزاخزاسشك  هصخ 31-1933ی   انقلخه

هخ  ،و   هصور  یرفا یمل  یخاز هحران  اراس ناخل زنبتار  حخك  ك  ه  ییژمون  یذ

اددلح؟ . مشددایم فی  تعر صا سهرانگ  اادداراتژ نیا  كخران   محخفظ  ی فخع ل؟تادد

حخك  معطوف شاا   ه  الط  ؟،س ا ا هو : امن  9تو  را هر ه  منطق حخك   جخ 1  ل؟

 9.هو 

 

و . ه یادددلطنا  كاختوری   یشددداا ذ نظ  هخزادددخز نیا  اعلخ  كر اددداخن  غاغ  

  یی  تمركزیرا یالطنا  یخاركوب ایشدخیا تخا 1931 یانقلخه  مسخن تا  از   یخ ی 

 نیهو .  ا ی موكراتسك مر م خاددد؟سمقخهل  هخ اددد  یدخسددد سلوازم   مكدخن شساز پ شسه

تار     یتلمر  حقوت ر نس  ه  ر نتو  را  ر   اددركوهگران ، اددوژا  یخخادد؟سادد

  نخمحا   یمراا هخ ااافخ ا خا؟،سا نیامخن ای ا .  اتصخذ هیمور  یاف ترار م خا؟ساد

را  یاجامخع    اتاادددخ  یفرینگ اانسهر    م  سرا ه  تحل یمان  از تخدددوند؟، جخمع 

 رانیا منخطق ری ر كر ادداخن از اددخ یاددلطنا  یخمانختض اددركوب جیكر . ناخ یخاددسادد

منبر  یاخسادد اانسم كخلی تمع را ر نا ه  تلع نیتنهخ ان  جخنیتر هو ، یرا ك  ارسخدمگی

                                                      
1 the reason of the state 
2 the logic of the sovereign  
3 security geared to sovereign domination 
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 یخاسكوب ااری عنی   ] نیشا. ا زسكنناا نفلج  اتااخ  مخنایی اپسشا، هلك  هخعث 

 یِمان  جخمع  یتوم  فلج كننداا[  ر  ر ن مرزیدخ  اتاادددخ  مدخندایی اپس   مفرط

 ؟خاددسموضددع ادد رسسامر منبر ه  تو نیكر نا   ایم ایرا تخددا گریشدداا یمااددركوب

 شا.  رانیغلا  نزاع مسلحخن   ر جناش مقخ م؟ كر   ر ا   خن ییرایمل

 

 

    نخاددسونخلسسددشدداایخ  فراموشاددخل» لی هخ عنوان    كاخب عاخس  هخلخ مقام مقخل *

( ااد؟ ك   ر آن یرتش ه  ادسخاد؟ تهرآمسز  ر كر ااخن از 9113)پخلگریو  1«كر  

 شو .هررای   تحلس  می 1931فر پخشی جمهور  كر ااخن تخ یسس؟ انقلخهی 
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ا  ترین معنخ،  ر پی تلق معرفای اا؟ هرا  پر ژاهصش  ر  اسععل  اجامخعی ریخیی

 ه  آن نخمسان. سخهناه هخلناا حسختی مر م ك  هسخز  شرایطی   هساسز   جمعی ك  هخ انقسخ  هخر

  معرف؟   اجامخعی، هرا  نمخیخنان ایمس؟  ظسف جخ  نقا یخ فلسف اجامخعی، ه  عل  مثخه 

 را ه  معنخ   اارای« عل »  منا هرا  آشكخر كر ن اخز كخر جهخن اا؟.  اژاعلمیِ نظخم

انا ك  توایخن القخ   یایخا تو  ه  مر م عخ   یسانا. هر امماخز تاریخن ه  حقسق؟ هكخر 

سن ، ها  عمسقخب  موكراتسك مییخا ینسن هو ا، من عل  را مقول « عل »ه  امخ یرینا ارجخع 

ر، ه  یكنا   هر یفاگو  هخز   غسرالط   ا عخیخ  تطعس؟ مطلق را ر  مییرا ك  یم 

توانانش  هصشریخیی .عنوان مانخیی هرا  تاحسح تطخیخ   پسخرف؟  انش ت كسا  ار 

یعنی از مسخن هر اشان ز رماار ،   ایبخ  هرا  تعریف یاف اصلی اتلختی آن اا؟، 

توانان آن اشخرا ه  این هخ ر اا؟ ك  ریخیی،  اهسا   اجامخعی .زمسن  هرا  شكوفخیی انسخن

 عل  ه   یریونی جهخن اجامخعی اا؟، ن  فقط  ر ن تو . هرا  تحقق این م موری؟ یر 

 نقا   شنخت؟ ازشپر  نصس؟،: اا؟ ر هر  اصلی   ظسف  ا  هخ هصخیریخیی اجامخعی

 شنخت؟ موانع، اوم، معاار؛ یخ های  اهااع   م، یس؟؛ ك  ا یون ه  جهخن از منانظخم

؟ یخ ممكن اایخ   یریون شان.  ر یرمقطع تخریصی یكی از آنامكخنخ    پسچسایی

صش ه  جخمع ریخیییخ هرا  اختان یك نظری   آنهسش از  یگران ایمس؟ یخها، امخ یم 

 .ارناضر ر   

هصش، تنهخ نخدددخن  ا ن  جو  رنج     شدددر ع هرا  عل  اجامدخعی ریدخیینقطد 

  نخهراهر   ر جهخن نسس؟، هلك  تاسسن این اا؟ ك  این ماخیب  ر كاام تاخیص  یژا

طور یخیی اا؟ ك  ه نهخ یخ   اختاخریخ  اجامخعی نهفا  اا؟، یمچنسن نخخن  ا ن شسوا

ر  نصسدداسن  ظسف ، شددنخت؟   نقا فراینا شددونا. ازاینمی افزایی مر ممنا هخعث رنجنظخم

 یخیی اا؟علّیِ ایبخ  ینسن رنج آفرینی
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تر از عل  اجامخعی مناتر   انكخدددخف یخفا طور معمول این شدددندخت؟  ج  نظخمهد 

طور مثخل، فمسنسسد   ارا  آثخر هسسخر  اا؟ ك  هر هصش را تخدكس   ا ا ااد؟. ه ریخیی

یخ ر اهط اجامخعی   نهخ یخ، اشكخل یونخیون مامركز اا؟ ك  هخ آنیخیی شدنخت؟ شسوا

نسی یخ  ج یا نخهراهر اخزنا. تمركز پژ یش هر این اا؟ ك  نخخن اركوب زنخن را می

 یخ  هخزار كخر هر ینسنهلك  فراینایخ  اجامخعی ااددد؟. هررادددی« طاسع؟»ن  نخشدددی از 

یخ  ارزیخهی ك  ( كخر، نظخمsex-segregationموار   یون جاااددخز  جنسددسای )

قخ   ینا، تاعسض  ر ارت  زنخن  میشددداایخ  فرینگی تعریفتر  هد   یژییاماسدخز ك 

 ینا. مطخلعخ  فمسنسسددای   منفی می یی نهخ   ك  ه  مخ ران شددخغ  نمرارتا ، اددخمخن

یخ  س؟   اددسعی از فعخلانا ك  هخ آن  امن یخیی را آشددكخر نمو ا  فرینگ شددسوا رهخرا

ا ، آموزشی   ا هی   غسرا، تاویر  انای از یوی؟   تاخی  جنسسای را تقوی؟ راخن 

یخیی را هررادددی كر ا ك  ادددختاخریخ   كنندا. تحلسد  فمسنسسدددای از   لد؟، شدددسوامی

 ادد؟ هو ن زنخن   اشددكخل مصالف نخهراهر  منا ه  فر طور نظخمیخ    ل؟ ه اددسخادد؟

یخ  یخ  تبرهی را  ر ان؟یخیی مخدخه  از پژ یشع هصخدنا. مبموجنسدسای تحكس  می

وان تیرایخن را یكخل، میزیسددد؟یخ  ادددركوب نژا     محسطجناش كخریر ، نظری 

 مخخیاا كر .

  ینبخر  یخ  مرهوط ه  عاال؟ اجامخعی   نظری شدددندختد؟   نقدا هدخ پرادددش

(normative theory پسواددداگی نز یك  ارنا. نسدددا؟  ا ن )«یكه« زاییرنج   

زندا. پخددد؟ یر نظری   یی اجامدخعی، هد  تحلسد  رندگ تضدددخ   اتلدختی میادددخمدخن

خیس؟ ها   رهخرا عاال؟ نهفا  ااد؟: تادور  از آن شرایطی ك  میهصخدی نظری ریخیی

  رعخی؟ شددو  تخ نهخ یخ  یك جخمع  عخ لخن  محسددوب یر نا. هسددط كخم  یك نظری 

فخر ا،  طورر  ؛ امخ ه ر ، فراتر از این نوشا  می اارمخی ادخز نقا مثخه  زمسن ینبخر  ه 

 radicalتدحدلسدد  من هرآمدداا از هر اشدددد؟ هراهرتوایی  موكراتسددك را یكددخل )

democratic egalitarian از عاال؟ ااددد؟. این هر اشددد؟ هر     تواادددا )  
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ر  ه  پر از ،    یگینبخر  فرایسر ماانی ااد؟ ك  یكی ه  شر ط عاال؟ اجامخعی می

 ط عاال؟ اسخای: شر 

  مر م  اارای   عخ لخن  هخیا یم عاال؟ اجامخعی:  ر یك جخمع  

فرایسر ه  اهزاریخ  مخ     اجامخعی ضدددر ر  هرا  هخلنایی حسخ  تویش 

 را  اشا  هخشنا.

  از  ج  اسخای عخ لخن ، هخیا مر م عاال؟ ادسخادی:  ر یك جخمع  

  هر یخیی كیسر ایط   تاددمس طور هراهر توانخ شددونا تخ  ر امر یاای؟ شددره 

اصدددلی ك   –ییار  حضدددور هسخهنا شدددخن ت ثسر میادددرنوشددد؟ مخدددارك

   هراهر  اسخای   توانخاخز   موكراتسك جمعی اا؟. رهریسرناا

  هراهر  اجامخعی   ا  یسدددانا ك  هر زمسن این    توااددداد  هخ ی   رپی جخمع  

   ر هصخا. الاا  مخكرا  اع؟ می مخ  ، ه  كسفس؟  موكراای تعمسق   مساان عم  آن

 یخهنا.این اا؟ ك  نخخن  یس  این اصول یگون  تحقق می

  

 هاانکشاف بدیل
  ا  جخمع   معاار  رهخراهصش این اادد؟ ك  نظری   عل  اجامخعی ریخیی  مسن  ظسف 

ا از یخ رزایی آنیخ  نهخ یخ   اختاخریخ  اجامخعی موجو  ارائ   یا ك  هاوانا رنجهای 

  یخ هخ ا  معسخر مبزا هراختایسر كخیش  یا. این های طور یخ مسخن هر ار  یخ حاات  ه 

 ,desirabilityپددییر  )كننددایی، اعااددخر   تحققشدددونددا: جددیب  ارزیددخهی می

viability and achievability :این معسخریخ  ر نوعی ادلسل  مراتب جخ   ارنا .)

نكخخف پییر نسسانا. ایخ  معاار تحققیخ  پسنایاا  ارا  اعااخر،   یم  های   های یم 

    نظری پییر ،  ر حوزایدخ  پسدددندایداا، هدا ن معسدخریدخ  اعاادخر یدخ تحققهداید 

طور یسر . ه می   ادددسخادددی تبویز  جخ تر  ر فلسدددف شدددهر  اجامخعی   هسشآرمخن

  انا، ت كساشخن هر اعلخم اصول تبریامعمول ینسن ماخحثی از لحخظ نهخ   هسسخر ضعسف

طور مثخل این فراز مخركسسسای، ك  كمونسس  ر  ه هبخ  طراحی عملی نهخ یخ اا؟. ازین
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  نسخزش، از ه  یركس ه  اناازا»كنا ك   ر آن اصددد  طاق  تعریف میا  هیرا جدخمعد 

حخك  ااددد؟، تقریاخب  رهخرا ادددخز كخر نهخ   كخرهر   « اش  توانخییه  اناازایركس 

یخ  لسارال عاال؟ ه  اصدددولی كر ن آن تدخموش هو ا ااددد؟. هد  یمسن ترتسدب، نظرید 

یخ را  ر شك    عخ لخن  رعخی؟ شونا، امخ آنپر ازنا ك  هخیا  ر نهخ یخ  یك جخمع می

منا ه  اددختاخریخ  پخیاار   پخهرجخیی ك  هطور نظخمانا ها ن آن انازاعی تو  شددر   ا ا

هخیسد؟ هرا  ه  انبخم راخنان اصول طراحی یر نا. یم  فسلسوفخن اتلخق ههر ازنا ك  می

 ]پس[ یسچ اجاخر اتلختی هرا  امر –اادد؟ « توانسددان»مسددالزم « هخیا»نمخینا، اادداالخل می

ه  هایلی پسددنایاا هرا  جهخن  ر ، حاات  هطور ضددمنی، هخ رنخممكن  جو  ناار . ازین

موجو ، نسخزمنا ادددختامخن نهخ   معاار  از لحخظ نظر  ااددد؟ تخ آن اصدددول را تحقق 

هصخا. امخ  ر عم   ر فلسف  اسخای توج  اناكی ه  این موضوعخ  شاا اا؟. هطور مثخل 

   هر « اصدد  آزا  »( این اادد؟ ك   ر  اژیخن، John Rawlsاادداالخل جخن رالز )

   مقام اادد؟، ها ن آن ك  یریز ه  امكخن تحققش  ر نهخ یخ   اتعی « زاصدد  تمخی»

س    یخیمخن  ضو  هاصختوانس  ه  ارزشههر از .یری  از طریق ماخحثی ازاین  اد؟، می

یدخ  اتلختی تو  را هرا  فعخلس؟  ر راا  یریونی اجامخعی مسددداحك  كنس ، امخ مسثدخق

(، یددخ افز  ن هر اعااددخر institution-building رهدخرا  ظدخیف عملی نهددخ ادددخز  )

  ینا.  یخ هخ نهخ یخ  موجو ، آیخیی اناكی مییخلش

یخ  معاار، پسخددنهخ یخ   یریونی اددختاخریخ    مقخه ، هرراددی هرا  های  ر نقط 

ا  تواننا ه  شدددسواطور  اتعی میادددنبا ك  ایر عملی یر نا ه اجامخعی موجو  را می

ا اا؟. شخن هو هصش طر هصش را  اشا  هخشنا ك  انگسزاخییپخیاار یمخن هرآینایخ  ری

ریز  مامركز هخشددا، ك  شددك  كلخاددسك اجرا  شددخیا ههارین مثخل  ر این زمسن  هرنخم 

ا  از طریق یخ معاقا هو نا هخ اتااخ  عقلخنی هرنخم اصدول ادوادسخلسسای هو . اواسخلسس؟

 مرج هخزار، جوامع رشدددا هسدددسخر رجهبخ  ی   جخمع مامركزطراحی نهخ   هرا  هرنخم 

ركز، ناخیج ریز  مام  هرنخم هسخدار  تواینا  اش؟. امخ هخ شگفای، هرآینایخ  نختوااا 
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طور  كد  اكنون انداك مر مدخنی ه  اعااخر آن ه  عنوان هایلی مور نظر را هرهدخ   ا ، هد 

  ار  هخ ر  ارنا.هصش هرا  ارمخی ریخیی

ور ااخای طمخصص، موضوع یم  یخ یسچ نسس؟، هلك  ه  الاا  اعااخر یك طر  نهخ  

طور مثخل  ر كخددور  ك  از لحخظ فرینگی، ه  شددرایط یونخیون جنای  اهسددا  اادد؟. ه 

  نخمخدددر طِ پرمخی   ار   حس تعها جمعی  جو   ار ،  رآما پخی اتلدخق كدخرِ ریخددد 

 یرا ینسن  ماددرفشددا  اتمسزا  ه توانا اعااخر  اشددا  هخشددا؛ امخ  ر یك جخمع می

  نسسددد؟. یخ  ر كخدددور  ك  پس از یك فراینا طولخنی،   ل؟ رفخا ادددصخ تمنا هرپخی 

ا  هخ اعااخر  ار ؛ امخ  ر جخمع  اددختا  شدداا اادد؟،  رآما پخی  افزایخ  یافمنا ی هرنخم 

ر  ماخحث مرهوط ه  اعااخر ]هایلی مدخی    محا   ینسن نسسددد؟. ازاین  لد؟ رفدخا تُندك

اددخز كخركر  منخاددب یك طر  مخددصص را ه  هخیسدد؟ شددرایط زمسن هصش[، میییریخ

 حسخب آ ر . 

ط یخ  ر شددرایپییر  عملی آن  تحققیخ  معاار، راا ه  مسخن مسددخل انكخددخف های 

نا یخ  معاار را، ایر ناوانهر . هرتی ارزش ماخحث نظر   رهخرا های موجو  اجامخعی می

 رزانی این هرنا. پخاخ ه  ینسن شكیر هخشنا، ه  زیر اسال میپیاز لحخظ رایار   تحقق

 یا یخ  هسسخر  پسش ر  اا؟ ك  این امكخن را نمیزنییخ   یمخن تطعس؟اا؟ ك  عام

یدخ را  ر آینداا هخدددنخادددس . هخ ینسن پدییر  هداید یدخ  تحقق  محدا  ید؟كد  یمد 

اار یخ  مع  های ن از  امن یخیی،     لس  هرا  ایمس؟  اشدان شنختای ر شتطعس؟عام

جو  تر  شدو . نصسد؟، هخ انكخخف ینسن شنختای  ر زمخن حخل، احامخلی هسشمطر  می

یا نمختر  ر راا آن ی  اكنون ممكن میتوایا  اشد؟ ك  ایر شرایط آیناا موانعی هسش

هصش آمخ یی آن را تواینا ایبدخ  كنندا، نسر یدخ  اجامخعی پخیانا ه   یریونی ریخیی

خ  یاشدد؟ ك  رایار یخ  عملی هرا  اجرا  یك های  را تنظس  كننا.   م، محا  ی؟ 

پییر ااددد؟، از یك  ج  ه  هخ ریخ  رهخرا انواع   این ك  ی  یسز  تحققعملی  رهدخرا

نخاخن  اا؟: شد  جخمع كنناا  تعسسنیخ  معاار ممكن  اهسدا  ااد؟. این یك نكا های 

یخ مسددداق  ام ، از هخ ریخ  مرهوط ه  این محا  ی؟یدخ  اجامخعی امرِ محمحدا  ید؟
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 كنا ك  ادرع؟ حااكثر یك شئی  ارا  حا ان ااداالخل مینسسدانا.  تای یك فسزیك

  ارع؟ اا؟، هسخن محا  یای عسنی   نخشكسانی اا؟ ك  مساق  از هخ ریخ  مخ  رهخرا

منا هر امر ممكن خمطور نظیخ، ه كندا.  ر امر اجامخعی هخ ریخ  رهخرا محا  ی؟عمد  می

یخ  معاار، یكی از اجزا  یخ  یسرا از های ر  انكخدددخف ر اید؟یدیار . ازینتد ثسر می

 یخ اا؟. یخ  آنفراینا  یریونی محا  ی؟

ارائ   «پییر هو ن جهخنی نوامكخن»  ه  یسچ  ج  آادخن نسسد؟ اااالخلی معاار  رهخرا

شخن وانسنانا، تتر اختا  شااییارنا ك  پسشیخ  ر جوامعی پخ ه  زنایی مینمخیس . انسخن

  یخ،  ظخیف ر زمرااخزنا.  ر انسخنشدخن میآموزنا   ضدمن رشدا تو ،  ر نیرا می

شو . این ایاا ك  یخ  آن از پسش نهخ ا مییخ   شخ  زنایی كر ن   مواجه  هخ ادوگ

یخ را ه  سسر یخها، آنطور تو توااددا  هرا  ههار شددان از ریخدد  هخیا توجهخن اجامخعی ه 

   هایلی ه  ر شددنی ههار   نسز كخرآما مخددك كخددخنا. ه  این     لس  ك  ارائ تقخه  می

آمسز هرا   رآ یصان هخ اختاخریخ  تار    انحاخر اخز  موفقس؟اا؟؛ یمچنسن انگخرا

ر  حاخ ایر كسدی تخصسص مس ل    نقا نهخ یخ  هرا  ادختان های  ادص؟ ااد؟. ازین

ترین پخادددخ احامخلخب حسدددی تقایریرایخن  توایا هو  ك  كخر  را ههییر ، طاسعیموجو  

 توان كر .  ااخای هرا  توسسرا   اتعی نمی

یخ عاالایاین تقایریرایی مخنعی جا   ر هراهر كسدخنی اا؟ ك  توایخن هریسان هی

خ  ریویاز جهخن اجامخعی موجو انا. الاا  یك رایار  ادخ ا این ااد؟ ك  ه   اشدان انخ

معاار علمی هرا  توسسر را یكدخل اجامدخعی ههدخیی ینداان نایس ،    ر عوب هكوشدددس  

یخ  ر تواا ارائ   یس ، ماانی هر تخددد  از نخهراهر انگسز از هایلی  لانااز  شدددوقیخددد 

ا  یخ  هخددر آمسص  توانخییكنس ، ك  هخ امسا   شددور  رهخراجهخنی ك   ر آن زنایی می

  فرمنا، نسر   محرك تارتمنا  را آفریاا  رز  آرز مناان انایخدد هخشددا. هخریخ این 

مادخنی لخزم هرا   یریونی جهخن را هخ تولسا یك های  پخیاار  ااددد؟. امدخ امكدخن ایبدخ 

یخ  تهرمخنخن  هر ادددختاخریخ  كندا. تدخریخ پر ااددد؟ از پسر ز هصش فرای  نمیریدخیی
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ساا اشكخل جایا الط    نخهراهر  انبخم ادركوهگر موجو ، ك  امخ شورهصاخن  ه  اختامخن

ِر مناتهصش، انكخخف  ا ن یری  نظخم    م علوم اجامخعی ریخییر   ظسف ااد؟. ازین

   نهخ یخ  های  معاار، هخ اتكخ ه  عل  اا؟.ایاا

، كخنون فعخلس؟ عملی  ر تحققتخه یخ  یدخ  جدخمعی  رهدخرا های انكخدددخف نظرید 

تنهخ ه  این تخطر ك  ااددد؟. امخ این عملی ااددد؟ مخدددك ، ن  رایار یخ  توسسر اجامخعی

زنا؛ هلك  ه  این  لس  ی  ك    آرز پر ر آادددسب میپییر  ه  انایخددد ارزیدخهی تحقق

انا. خر نخر شنییارنا هسسیخ  یر رایار  هلناماتی ت ثسر میهسنیك  هر پسش شدرایط آیناا

هخ یك   تخیی اخ ا ] را؟ یخ نخ را؟[  پییر ،یمخننا مور  اعااخر،   هسش از آن تحقق

ی هرا  یخ  مافخ تهسنییدخ  مافخ    یریونی نهخ    ارا  پسشر هر  نسسددداس : پر ژا

ینگدخم ه  اجرا  رآمان یسدددانا. احامخل این ك  یك های  معاار  ر یك مقطع  ر آیناا 

ناخل ن   عملی یر   هد     نوع فراینا هسددداگی  ار . نصسددد؟، ه  رایار یخیی ك  آیخیخ

انا.  شددونا   تار  نسددای كنخددگران اجامخعی ك  هخ های  مطر ح  موافق یخ مصخلفمی

از شدرایط اختاخر  اجامخعی،  ا  یسدار ا  م، ه  مسدسر حرك؟  ر طول زمخن  ر  امن 

تو  تخ حا    نوه ییارنا. این مسسر ه یخ  رایار   موفقس؟ ت ثسر میك  هر این فرص؟

    فعخلس؟ هخدر اادد؟، امخ یمچنسن ناسب شدونااا  غسرعما  اناخشد؟  ت ثسرهرادختا 

انا.   كنخدگرانی اا؟ ك  توایخن  یریونی شرایط فعخلس؟ تویشرایار یخ  آیخیخن 

پدییر  یدك های  ه  مسزان جخمعس؟   جیاهس؟ آن  اهسدددا  ااددد؟، ترتسدب تحققهداین

یخ  ر شرایط هرا  عملی شان های جخنا  هخیا تنظس  شو  ك  ی  ه  ایبخ  رایار یخیی یم 

هصخددسان ه  نسر یخ  اجامخعی لخزم را  ر ینخن آیناا كمك نمخیا،   ی  توانخیی تحرك

 شرایطی هرا  پخاساخنی از آن های   اشا  هخشا.

 

 سازیبرای دگرگون اینظریه
هصش   عخم عل  اجامخعی ریخییانكخددخف شددنخت؟ این مسددخی ، یاف اددومسن  ظسف  

ناا مثخه  افر  از حخل ه  آیتوان ه هصش می  ییار. ه  عل  اجامخعی ریخییاا؟: نظری 
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زیس  توایس  از جهخنی ك   ر آن مینگریسدد؟: نقا جخمع  یویخ  آن اادد؟ ك  یرا می

  توایس  هر ی ؛   نظریدد یویددا هدد  كبددخ میمددخ مییددخ هدد    هددایدد فراتر ر ی ؛ نظریدد 

خ یویا. این ]یگونگی[ هجخ اصن میجخ ه  آناخز  از یگونگی راسان از این یریون

  اخز كخر هخزتولسا اجامخعی ك  آمسصا  ر هر  اا؟: یك نظری مسدخئلی اص؟    ری 

یددخ،   تضدددخ كندا؛ یدك نظرید ادددختادخریدخ  موجو  تدار    انحادددخر را حفظ می

توانا فضدددخ  لخزم هرا  یخیی، ك  مییدخ   ر ن ینسن نظخمیدخ   شدددكدخفمحدا  ید؟

نظخم  هصش  پویخیی تواددع اددخز اجامخعی را هگخددخیا؛ یك نظری رایار یخ   یریون

طور  یدا؛   ه ]موجو [ كد  شدددرایط را  ر طول زمدخن هرا  ینسن رایار یدخیی توسسر می

 تو  رایار یخ.    رایار یخ  توسسرحسختی، یك نظری 

 

 

 

خلسسای   های  اواس رهخرا رای؟ لسناُ اریك تریسدار ا پژ یش    هخلخ هصخدی ازمقخل  

 :اا؟ شاا مناخر زیر مناع  ر ك  اا؟

Erik Olin Wright, COMPASS POINTS: Towards a Socialist 

Alternative, new left review 41, sep-oct 9113 
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  اا؟ اصن از آن اا؟ ك  جهخن مارن نصساسن جهخنی اا؟ ك  از محا  ا  یرزمخنی

خ ر  . یخ ینسن اصنخنی تپسونایخ  تنگ   محلی ه  او  هرا ر  جهخنی هخر پسش می

  ای  كهر اشا. از آن زمخن تخكنون  یگر پی مرتاخب  ر یوش مخ تواناا می 1311   ی 

آفرین اا؟. هرا  مثخل ر ایی، حای از حسث اصطلخحی نسز، مخك   جهخنتو ِ آموزا

( از آن ر  ك  جنسسای میكر  ار ، جملگی افرا  جنس مسنث Manعاخر : هرا ر  هخر )

-خنیخ  زهتوان مثخلراحای می یا. ه     م، تنزل مییخ را ه   رج یرفا  یخ آنرا نخ یاا 

ر ایی   شنختای ماعا   آ ر  ك  حخكی از تنش  ر نی مسخن تاا م مخر عس؟ جهخن

 انا. یرایی  ر  نسخ  مارن یسی   جنسس؟تاا م  اتعس؟ )مخ     ایائولوژیكی( نژا پراا

. زیرا اش اصن هگوی توای   رهخراتر تضخ   اا؟ ك  میاین یمخن تنش یخ ه  هسخن  تسق

آ رنا، هلك  تاوصسخ  یخ  تخریصی را فرای  میتنهخ نسر   محرك نظخمتضخ یخ ن 

 كننا.یخ را نسز هرملخ میااخای آن نظخم

از كبخ آماا   ه  ی   اعای، یسارش پساا كر ا یخ این  ر ایی  جهخناین ك  آموزا

س ل  انا   تاا م  ارنا، یك میرایی   نژا پراای، یرا ینسن ماران ، پخهرجخ ك  جنسس؟

ا شایی یخ  یمز  ریخ كلی مافخ تی ك  مطر  اا؟، پراش  رهخرا  ه اا؟. امخ مسئل 

  یمزیسای این    ماضخ  فرضی اصن هط توان از رااین    ایائولوژ  اا؟،  ر  اتع می

رین یخلش تیرایی، عمااكنس . نژا پراای   جنسس؟ظخیر نخاخزا آغخز مییف؟. از یك ه 

 ر ایی نسزترین یخلشِ پسشِ ر   جهخنر ایی یسانا   اصلیپسشِ ر   هخ ریخ  جهخن

از این  فااران یریكشو  ك  طرانا. تاور مییرایخن  هو اهخ ریخ  نژا پرااخن    جنسس؟

  یوننار  توج   اری  ك  یمخنهخ ریخ، اشصخصی  ر    ار  یخا مصخلف هخشنا.  لی ه 

  مخ( پسر   یمزمخن یویا  شمن تو  مخ یساس ، هصش اعظ  مخ )شخیا یم می پوگوك  

، خلح  ت اف اا؟. هخ این انس . این  ضع، مخی پییر میاز این    آموزا را كخملخب امكخن

جز اهراز ت اف، ه  توضسح نسز نسخز  ار ؛ امخ توضسحی هسش از یك ا عخ  اخ ا ك  ه 

)یخ ریخكخر (،  نخاخزا  عل؟ را  ر ریخكخر ِ صرف تلخص  كنا. زیرا این هصوایا یم 

 مسامر، شخیع   اختاخر  اا؟. این صرفخب یك تطخ  ییرا  انسخنی نسس؟. 
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یخ  ك  نظخمتر هو ، هخ  جو  این  راح؟یخ  تخریصی ییشایخفان  ر نظخمتطخهق

ییشا ، اختاخریخ   احكخم یونخیونی  اشانا،  ر هرپخ اشان نوعی اصول اتلختی   تاعسض 

یخ، نیخیی ك   ر آ ا نا؛ نظخمتو  راا نمی اسخای هسن افرا   ر ن   هر ن نظخم، تر یا  ه 

مر م، هر تمخم مفخیس  انازاعی از  یخ نسا؟ ه  اخیریخ   هرتر  آنمنش   راا   ر شِ تو  

شانا(. حای ا   ین انسخن، ارجحس؟  اش؟ )الاا  ایر اصلخب ینسن مفخیسمی ا عخ می

یخ   تو   یخیی را هسنتوحسا  جهخنی یعنی یهو ی؟، مسسحس؟   االخم نسز ینسن تاعسض

خمی كر نا؛ ه  رغ  هخ رشخن ه  تاا نا  احا ك  پر ر یخر تمیخ اعمخل میهسگخن 

 یخ.  تخصی از آنیخا؟   ن  فقط  اا انسخن

یخ  یخ  جهخنی مارن، اهس از اریخم یخ  آموزا ر این مقخل ، نصس؟ از ریخ 

 غخم این   ایرایی هحث توایا شا    ر پخیخن نسز، حقخیقی  رهخرانژا پراای   جنسس؟

پسخمایخ  آن، مور  هحث    ایائولوژ ، ی  از حسث عوام   تس   ر این ا غخم   ی  

 ترار تواینا یرف؟.

مثخه  ایائولوژ  نظخم تخریصی ر ایی ه یخ  جهخن   ر ش عماا هرا  تخریح ریخ 

  حا غخیی یك ان؟ ر ایی ه  منزل حخضر،  جو   ار .  یایخا نصس؟، تلقی جهخن

  اا؟   یك ایائولوژمنزل  ار  ه فكر  تایمی اا؟.   مسن  یایخا نسز، تلقی ارمخی 

   اا؟.  ارطور  یژا مانخاب هخ اتااخ  جهخنی ارمخی ك  ه 

پسخما یخ  ر ایی را،این     یایخا، لز مخب منخفختی هخ یكایگر ناارنا. اااالخلی ك  جهخن

  خن ی انا، مساقسمخب مرتاط اا؟ هخ ا یخن ا حاِّ كمخل یك ان؟ طولخنی فكر  می

  عطف مه   ر اتلختسخ ، ینگخمی حخ ث شا شو  ك  نقط  ا. اااالخل میهرتوحسا ِ نخم

كخساا، یگخنگی تاا نا را ه  رامس؟ شنختا     یخ از هخ ر ه  تاا  تاسل   ا؟ك  انسخن

طور ضمنی  حاانس؟ هخر را مفر ب  اشانا. هرا  حاول اطمسنخن، این یمچنسن ه 

طور  شخن را صرفخب هیسر توحسا ، منطق موضع  یخن  یا ك  ا یخن ا اااالخل ا ام  می

  ا  هرا  هریزیایخن تاا )یعنی نس نسم   ناخل كر نا. آیسن یهو ، جخیگخا  یژاناف 
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  االخم،   ا . مسسحس؟یزینی ]از مسخن غسر یهو [ نخخن نمییهو ( تخئ  هو    تمخیلی ه  عضو

 تع هخ تالسغ   عضویسر   ینی، مسسرمرزیخ   ر   ه  یر ا هریزیاا را هریسانا    ر  ا

تر ه   ریخا  یگر  را پسمو نا. امخ ی  االخم   ی  مسسحس؟، هرا  تقرب یری  هسش

وانس؟ تتاا نا، مسالزم یك پسمخن اراهر یی مسكا هو نا )ك  طاق آن، شصص می

شو  ك  عنوان كسی ك  اخهقخب كخفر هو ا، ه  صور  رامی توسسر  ین  یا(. یفا  میه 

مارن، این منطق توحسا  را یك یخم ه  پسش هر ؛ هخ این اااناخج ك   روشنگری  انایخ 

هراهر  اتلختی حقوق هخر، هرتخاا  از ارش؟ انسخن اا؟؛ یعنی یمخن یسز  ك  هخ آن 

ن مخن را تعسسیخ   ن  اماسخزیخ  مخا؟ ك  حقوق، این اااحقخقشوی     ر ناسب زا ا می

یخ پنااش؟. ]زیرا[ یناین انا مه  ر ای؟ را، تخریخ نخ را؟ انایخ  توان اینكنا. نمیمی

  این ایاا   ر شنگر   ر  ا؟ اا؟ ك  صح؟اتلختی از ا اتر ااا-اسخای

    اسخای، هیخ  عمااعنوان  یریونیكننا؛ اانخ   ك  ه ر شنگر  را آشكخر می

  رانس ، اعلخمس انا. )انقلخب ففا شكلی یسار ا هخ اعامخ    پخیانا ، مور  اااقاخل ترار یر

توانس  تخریخ ایائولوژیك را ا ام   یس . اااقلخل آمریكخ   غسرا(.  انگهی، می

یخ  عملی فرا انی  ر اانخ  ایائولوژیك ترن یبای   جو   اش؟، ك  تخه  فر ییار 

یخ اخ ییافتل  یخ،  ر راهط  هخ غسرافسایخ   زنخن هو . هخ ییش؟ زمخن، این از ترین آنتوج 

ر ا، رفع   جهخنیخ تح؟ شمولس؟ آموزا  موار  مخخه ، هخ ترار  ا ن صریح این یر ا

 اخز شخن پسخ ایخ  اسخای ك  منطق  جو  شانا. امر زا حای آن  اا  از جناش

ا، ه  طور لفظی ی  ك  شاك  ه  یرایخن  اا؟،  ا؟یخ  نژا پرااخن    جنسس؟اسخا؟

ی  راا هرملخ شان مخیس؟  اتعیِ آنر ایی ماعهانا، هنخهراین ه  نظر مینایائولوژ  جهخ

ن كنا، شخن را تعسسیخ  اسخایكننا هخیا ا لوی؟صراح؟ هاان هخ ر  ار نا   فكر میه 

توان می راحایترتسب، از ر   تخریخ انایخ  ه آ ر هخشا. هاینتوانا تخ ی  اناازا شرممی

  ر ایی اااصراج   هر مانخ  آن، هاز پییرش ایائولوژ  جهخنیك منحنی صعو   فرایسر 

 نخپییر اذعخن كر . جهخنی اجانخب- جو  نوعی فرآینا تخریصی
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جخ آن ر ایی ازراا ك  جهخننظر می، این ا عخ نسز اااالخل هسسخر محكمی ه هخ این یم 

ر  شاا اا؟، طور جا  پسگس  اسخای، تنهخ  ر جهخن مارن ه ك   ر مقخم یك آموزا

 جو اتااخ   جهخن مارن جس؟-  اجامخعییخ  آن را هخیا  ر یخریوب  یژاپس ریخ 

. یكی از پخیخن ارمخی  ار ، نظخمی اا؟ ماانی هر اناخش؟ هیكر . اتااخ  جهخنی ارمخی 

. شان جملگی یسزیخا؟آ ر ، كخلخییاخز كخریخ  نصساسنی ك  این امكخن را فرای  می

 حامخلخبایخهنا.   شك  اجنخس، ارمخی    نسر   كخر،  ر هخزار جهخنی یر ش میاین كخلخیخ ه

ب ، تر توایا هو .  رناسشان نسز هسشتر هخشا، شا  كخلخییتار این یر ش، آزا ان یر

 هخر توایا هو . زیخن طاق این فرضس یرآنچ  ك  مخنع این یر ش هخشا، 

  كخر ه  شك  تامخ    كخلخیخ    اجنخس، ارمخی    نسر ی  ك  عرض یر آن

كنا. از او  یخیی را محا   میمارفی را  ر هخزار هخ مخك  مواج  كنا ینسن جریخن

ییار  اجنخس، ارمخی    ی  ك  معسخر  غسر از ارزش هخزار، هرا  ارزش یگر، یر آن

اا؟،  میخ را هرحسب ا لویای غسر از آنچ  ك   ر هخزار مراوكخر یسر    آننسر   كخر ه 

ك  كخیش تخهلس؟ فر ش آنهخ را ااب ییار  كنا؛ عام تخهلس؟ فر ش یخ  ا؟ارزش

توان یف؟ ك  یریون  ؛ مینخبیسر  از یك منطق ر ، هخ ههراتوایا شا. از این

ك  مخنع عملكر   ار  اصلخب یمصوانی ناار  یخ  ا؟یرایی هخ منطق نظخم ارمخی تخص

    ار ،  اعس ان یف؟ ك   ر یخریوب نظخم ارمخی تو  آن اا؟.  رناسب  میههسن 

ر اناخش؟ ارمخی ، نخپیییسر  پخیخنمثخه  عنار ااخای پیر ا ه پسخار  یك ایائولوژ  جهخن

 ار  را یمچون ضر ر   ار . پس ه  یمسن تخطر اا؟ ك  منخااخ  اجامخعی ارمخی 

  كخلخیخ    یسزیخ هخاان یم كنس  ك   ر تلخش هرا  فر كفرب می «حلّخل فرایسر»نوعی 

 شخن، پول اا؟. یمگنی اا؟ ك  تنهخ شختص انبش

  این شو  كشو  ك  این امر هخیا    پسخما عماا  اشا  هخشا. اااالخل مییفا  می

 ر  ممكن را  ر تولسا كخلخیخ فرای  آ ر . توانا هخلخترین ههرا ار  میتال؟ ارمخی 

 )یكی از« ا  یخو ا ه  او  اااعاا یخحرف »ی  خن یژا از هخه؟ نسر   كخر: ینه 
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شعخریخ  زا ا شاا  ر انقلخب فرانس (  اشا  هخشس ، یویخ توایس  توانس؟ توانخترین افرا  

خ هرا  یترین جخیگخاكخر یمخری  ك   ر تقسس  كخر جهخنی، مانخابیخیی ه را  ر جخیگخا

یعنی نظخم آموزش   لای، تامخ  یخا؟.    ر  اتع مخ ك  اخز كخریخ  نهخ   د آن

اخلخر  كخور    توانسن ضافسخ  د را هرا  اااقرار آن یسز  ك  امر زا نظخم شخیسا 

 ای . شو ، تواع  هصخساانخمساا می

لك  تنهخ از لحخظ اتااخ   كخرایی  ار ، هاخلخر  ن شو  ك  شخیسا  انگهی، یفا  می

 یخ  تخریصی ار  تخریصی )یمخننا نظخماسخای نسز یس؟.  ر ارمخی  هصشعخم  ثاخ 

ی ك  نخرضخیای آنخنیخ  جو   اشا  هخشا، پسخسن(، مخ امی ك  نخهراهر   ر توزیع پخ اش

رنا، تسلی  اتر   ریخف؟ میكننا، از كسخنی ك  پخ اش هسشتر   ریخف؟ میپخ اش ك 

خیساگی افرا  اا؟ ك  این نخهراهر  را ایبخ  شو  ك  ش.. زیرا اااالخل میزیخ  نسس؟.

ی، ی    مزی؟ ماانی هر شخیساگ ااط  ار ه شو  ك  ارمخی كنا، ن  ان؟. تاور میمی

از لحخظ اتلختی   ی  از لحخظ اسخای نسا؟ ه  حقوق   اماسخزا  مور ثی،  ر نز  اغلب 

 تر  هرتور ار اا؟. مر م از مقاولس؟ هسش

سخایِ غسر تخه  اتكخیی اا؟.  ر  اتع،  تسقخب عكس این  ضعس؟ شنخایِ ااین جخمع 

ك  از  یرهخز ه  ااب هخ ریخ  عرفخنی یخ تقایریرایخن  ه  نظمی اها   رحخلی را؟ اا؟. 

تخحا  نز   ك هصخسا تخ اماسخزا  مور ثی  ا؟ هسسخر  از فر  ااخن اطمسنخن می ك  ه 

 ی ك  هر طاق آن، اماسخز اجامخعی هاین عل؟هخشا، پییرش  یایخی آنخن مقاولس؟  اشا 

  حامخب اطح تحاسلخ  هخلختراا؟   تر هخیوشاحامخلخب آیا ك  یك شصص  ا؟ میه 

یخ  ترتی یسانا، ممكن نسس؟.   اناكی ك   ر حخل پسمو ن نر هخن ار ، مگر هرا  عاا

یخ، . شخیزا اآیااش نمیایر كسی تو ، نوكسس  یخ  لصرج ناخشا، از این جمخع؟ توش

 یخ   لصرج، یسز شانا. امخ این نوكسس ك  شخیا  ر نقش پار  مهرهخن ظخیر می  ا؟

ترین ثاخ اخلخر از لحخظ اسخای، یكی از ك جز فرزناانی پر رآما نسسانا. نظخم شخیسا 

یرایی یخا؟.    تسقخب ه  عل؟ یمسن شكننایی اسخای اا؟ ك  نژا پراای   جنسس؟نظخم

 شونا. میپایاار 
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ر ایی شا ك  منحنی فرضی صعو   ایائولوژ  جهخنیخ  مامخ   تاور میزمخن

مانخظر توایا هو  هخ كخیش اطح تاعسض نخشی از جنسس؟   نژا ؛ ی   ر ایائولوژ    ی  

ای رف؟. شخیا حطور ناو  ك  اناظخر می ر  اتعس؟. یری  این مور  از لحخظ تبرهی، آن

ر یخ  نژا     جنسسای، مسلمخب  كر  ك   ر جهخن مارن، نخهراهر عكس هاوان اااالخل ه 

انا. سخفا ن ك  كخیشیخ  ا؟ مقخم  اتعس؟   شخیا حای  ر مقخم ایائولوژ ، افزایش یخفا 

ینسن اا؟، لخزم اا؟ نگخیی هسفكنس  هر آنچ  ك  ك  یرا هر ن ه  اینهرا  پی

 اش را  ارنا.عس یرایی   نژا پراای  ایخ  جنسس؟ایائولوژ 

نژا پراای، صرفخب ر ا اشان تاعسض   احاراز نسا؟ ه  شصای ك  از لحخظ معسخریخ  

یخ  ) اهساگی مییای،  یژیی )یمچون رنگ پوا؟( یخ معسخریخ  اجامخعی ژناسكی

اای طاعخب ، نسس؟. نژا پریخ  زهخنی  غسرا(، ماعلق ه  یر ا  یگر  هخشافرینگی، ا لوی؟

. تحقسر   یخا؟یسر ، لسكن هسسخر فراتر از اینافكنی را  رهر مییراسینسن تاعسض   

 ار  ی  ك   اتعس؟ نژا پراای  ر اتااخ  جهخنی ارمخی افكنی  ر مقخیس  هخ آنیراس

لخل كر  ك  توان اااا اتع، حای میكلی فرعی یسانا. ه یخیی ه كنا، پایااهخزنمخیی می

از نژا پراای  ا یراای(، جنا سا؟ ه   یگران )هسگخن افكنی نر ا اشان تاعسض   یراس

   نوعی تعخرب اا؟. اا؟ ك   رهر ارناا

یمراا   رفاخر  ه یخ  تخریصی پسخسن یك پسخما عماا  نظخمیراای  ر یم هسگخن 

ا . یخ  هس  كخلاا  اجامخع، جخمع ،   یر ااز حوزا« یخهرهر»رانان  اشا  اا؟: هسر ن

یكی شك  فسزیخ ه رانان هو . یریخا اخیر یر ااترین حخل؟ این هسر نكخاخر، شای

ن آما، امخ  ر یمس ا؟ میمحسط ك  یویخ ه   ناخل آن هو ی  ه « تلوص»ز ا شونا، پس

شاا    رناسب  راناا ا ی . مخ نسر   كخر افرا ِ پسنخیخر یسز  را از  ا؟ میحخل ه 

ب طور مكرر تاخحتوانس؟ ه  ا ی  ك  میاز  ا؟ مییخ  ر تولسا مخزا   را مخخرك؟ آن

  زیخن اا؟؛ امخ  ر مور  نظخمی  یناایخ  تخریصی نخخنشو . این امر، هرا  تمخمی نظخم
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توانا تر میهسسخر حخ پخیخن ارمخی  اا؟، ك  ك  اختاخر   منطق آن ماانی هر اناخش؟ هی

 هخشا. 

  كخریسر  تمخمی نسر اا؟، نسخزمنا ه یسارش  ار  ك  اغلب ر ه نظخم ارمخی 

نا كتوانا فرای  كنا، زیرا این نسر   كخر اا؟ ك  اجنخای را تولسا میكخر  اا؟ ك  می

رانان افرا ، ترتسب، هسر نشو . هاینك  ارمخی  از ریگیر آن، تولسا، محقق   اناخش؟ می

اا؟  ا نظر هخشا، یمزمخن لخزمحااكثر راخنان اناخش؟ ارمخی ، مصلخ  نسس؟. امخ ایر ه ه 

 یخ  اتلخل اسخای ه  حاات  راخناایخ  نسر   كخر(   یزین یخ  تولسا )  طاعخب یزین یزین 

 راا ك ك  حیف كر (. ه  نظر میتوان ه شو  )زیرا اعاراضخ  نسر   كخر را نمی

 صخا. هقق میزمخن تحطور ی اا؟ ك  این    یاف را ه  نژا پراای، یمخن اكسسر جخ  یی

  ترین ماخحث  رهخرااناازی  ه  یكی از نصساسن   معر فاكنون نگخیی می

نا، هخ مر می  نسخ یخم نهخ مثخه  یك ایائولوژ . زمخنی ك  ار پخیسخن ه  ینگ نژا پراای ه 

قسمخب هخ تواا مسا -ارع؟    ر اهعخ   اسع، ه  كخاخر آنخن پر اتانا ر یخر  شانا ك  ه 

یخ  مهلك. یك رایب ااهخنسخیی ه  نخم واا غسرمساقس  هخ پراكنان هسمخر الخ ، ت

یخ هخیا یخیی  ارنا ك  از آنسپوااخن، نفْك  اردهخ اعلخم اینکازاس بارتولومه دِلاس

زاس كختوایس  اااالخل لخسپخااار  كر ، ه  طرفاار  از این مر م پر ات؟. اكنون می

 ا؟ ك  رضخی؟ رامی كلسسخ   ماعختاخب موافق؟   ل؟ را ه   پسخمایخ  آن را  ناخل كنس  

ر  اصول تخنون انا   از اینر   یسانا، انسخنپوااخن ذ جخیی ك  اردآ ر . از آن

خر(   ر زیشخن از صحن شو . پس كخاخر آنخن )حیف كر نشخن میطاسعی، شخم  حخل

یخ را ه  او  یخشخن شا. )آنسنفْ اتلختخب مبخز نسس؟.    ر عوب هخیا ماعها ه  نبخ 

مخننا   احامخلخب  ر جخ ك  آنخن زناا مییخ  جهخنی مسسحس؟ یاای؟ كر (. از آنارزش

شخن یعنی خی  توانخییالاا   ر حا   اناازا -شونا مسسر توسسر كسش  ر نسر   كخر ا غخم می

 مز  . -مراتب شولیترین مرتا  از السل  ر پخیسن
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« شانمسایتو»توان آن را از لحخظ عملكر  ، شكلی ه  تو  یرفا  ك  مینژا پراای، 

   مز-مراتب شولینسر   كخر نخمسا ك  مقاو  من از آن، این اا؟ ك  یموارا السل 

ی نخمنا، یماساگاصطلخ ، معسخریخ  اجامخعی میی  آن را ه ك  معمولخب هخ آن موجو  هو ا

شان، ثخه؟ مخناا اا؟، جزئسخ  آن، از لگو  تومسایك  تو  ا اشا  اا؟. امخ  رحخلی

یخ  تا ك  كاام انا مكخنی تخ مكخن  یگر   از زمخنی تخ زمخن  یگر ماوسرنا؛ هرحسب این

اجامخعی   ژناسك انسخنی  ر یك زمخن   مكخن تخص جخ  یرفا    كاام نسخزیخ  

 مراتای اتااخ   ر آن زمخن   مكخن ترار  اشا  هخشنا.السل 

عنی نژا پراای، یموارا ا عخیخ  ماانی هر پسونا هخ ییشا  )ژناسكی  /یخ اجامخعی( را ی

یخ  كنا تخ مرزیخ   تسق  احاپییر  معطوف ه  زمخن حخل تركسب میهخ انعطخف

عریف نخمس ، ت ینی می-ملی-یخ  نژا  ، یخ تومیهنا یخ را یر اا  ك  آنیخفا شسئس؟

ونا هخ مرزیخ  ییشا ، یمراا هخ هخزتراس   ائمی این مرزیخ  ر كنس . انعطخف  ر ا عخ  پس

-یخ  نژا   یخ تومییخ یخ جمخع؟شك ِ اختان   هخزاختان  ایمی یر ازمخن حخل، ه 

یخ یمسخ   جو   اشا    یموارا یخ یخ جمخع؟ ینی، پایاار شاا اا؟. این یر ا-ملی

یخ ر اخ  عسنخب یكسخن نسسانا. هرتی یشونا؛ امخ یمسهنا  میمراتای ر اصور  السل ه 

یخ   یگر تواننا نخپایا شونا یخ هخ یر اهنا ، اسخر هخشنا، هرتی میتواننا  ر نظخم ر امی

آینا. امخ  ر این یخ  جایا پایا مییسلنا   یر ایخ نسز از ی  می رآمسزنا؛ هرتی از آن

واای  ر كخر پشونا. ایر اسخانختا  میش« اسخاكخكخ»ا  یسانا ك  هخ نخم مسخن یموارا  اا 

-كخكخ»توان صور  میناخشا یخ تعاا شخن هرا  ایفخ  نقش این  اا ، كخفی ناخشا،  ر آن

 را هراخت؟.« افسایخ

از این  ا؟ ك   ر آن شك    زیر نژا پراای پخهرجخ، امخ مرزیخ  آن منعطف  نظخمی

عاا   یا تخ هاوان تژا پراای اجخزا میكنا. نالعخ ا موفق عم  مییسز، فوق ر ا  -اا؟ 

یخ  اتااخ   ترین نقشازانسر   كخر موجو   ر یر مكخن   زمخن مخصص را، هرا  ك 

هخ نخیسزترین  رآما، هر حسب ضر ر ، پراكناا   یخ مامركز اخت؟. این امر منبر ه  
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 یخیی  ر اجامخع توایا شا ك  عملخب  ر حخلایبخ    هخزاخز   ائمی جمخع؟

یخ  مانخاب تویش یسانا. )یرینا الاا  اخز  كو كخن هرا  ایفخ  نقشاجامخعی

-توانا مبموع  ماخنی غسركو كخن را  ر شك  مقخ م؟، اجامخعی كننا(. این امر می

 كسا كر .   اتسر هخیا تاخلخران  هرا  توجس  نخهراهر ، فرای  اخز . هر این نكا شخیسا 

ا  ار  رر ایی اا؟ ك  ارمخی ا  ضا جهخنای، آموزا را؟ ه  این عل؟ ك  نژا پرا

 یا تخ  ر مقخم یك نظخم، پخیخیی  اشا  هخشا. نژا پراای این امكخن را فرای  یخر  می

  یتر  حای نسا؟ ه  آنا  از نسر   كخر، حقوق هسسخر ك آ ر  تخ هصش عماامی

 توانا هر ااخس شخیساگی توجس  شو ، اتااخص یخها. می

رتسب تیمخنمثخه  یك نظخم، ك  موجا نژا پراای اا؟، آیخ ه  ار  ه ایر ارمخی امخ 

یرایی را نسز پایا آ ر   آر ، زیرا این    ارتاخط تنگختنگی هخ یكایگر لخزم اا؟ جنسس؟

اخز  نسر   كخر ه  این عل؟  جو   ار  ك   اامز  هسسخر اناك ه  تمخمی  ارنا. تومسای

پییر هخشا. ینسن  اامز یخ  اناكی  ر عم  صرفخب ه  این ، امكخنیخ  نسر یخ  كخرهصش

جخ  ارنا ك   رآما « تخنوار»شونا ك  كخریران مز یسر،  ر اختاخریخ  عل؟ ممكن می

آماا هرا  ییران زنایی، تنهخ كسر نسااخب كویكی از ك  عخیا  تخنوار را تخكس   ا؟ه 

ر  مسامر )ن  تنهخ از جخنب مر ان  یا. ینسن تخنواریخیی مسالزم مخخرك؟ كخمی

یمراا كو كخن ه  اخلتر ، از جخنب زنخن هزرگمراتب هسشاخل، هلك  ه  مسزان ه هزرگ

 ار   ام   طسور ) ر مقسخس هسسخر تور یخن میكر   مسنث(  ر زراع؟   نگ   اخل

 فر شی یسانا. كویك(   تر ا

رمز  ، كخاای  رآما حخص  از   كخر  ر كخریخ  غس ر ینسن نظخمی، این نهخ ا

امر    منفع؟ مخلی حخص  از این ینااكنا    ر ناسب ، حقسقاخب نخخنمی« جاران» اامز  را 

كر  ر یرایی، مخ را از تفهرا  كخرفرمخیخن كخریران مز هگسر  ر این تخنواریخا؟. جنسس؟

ارزش مافخ     ك یخ  كخر  یرایی صرفخب  اییار ن نقش ار . جنسس؟هخرا هخزمیاین

ور ك  طیراای  ا؟ كمی از نژا پراای ناار . یمخنه  زنخن نسس؟؛ این پایاا  ر هسگخن 
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آن   ار  آنخن  ر  ر نز ن كخریران از نظخم كخر، هلك  نگخامنظور پسنژا پراای ن  ه 

 یرایی نسز ینسن كخركر    ار . اا؟؛ جنسس؟

خن را ه  كخر   تلق ارزش اضخفی هرا  ا  زنخن، كو كخن   اخلصور یمخ ه  شسوا

یخ صور  نهییر  یخ پر ات؟ هسسخر كمی  اری  ك  پر اتای ه  آنصخحاخن ارمخی   امی

ا ر  ارتخن  آیا. مخ ]اصطلخ [حسخب نمیه  كخرانبخم شو ، هخ این ا عخ ك  كخر آنهخ عملخب 
-گ تخن  را ن»ننا   صرفخب كنمی« كخر»یویس  ك  زنخن  ر این نقش، ای    میاهااع كر ا

خغ  اصطلخ  فعخلی را ك  شیخ  تای  رصا نسر   كخرِ ه كننا. هنخهراین،   ل؟می«  ار 

ن   كنا    نسر   كخرِ فعخل لحخظ می ار را ن   ر زمراكنا، زنخن تخن یسانا محخاا  می

ور ط؟. یمخنیرایی اایمراا تو كخر جنسس؟یرایی   نسر   غسرفعخل. امخ ان ر زمرا

س  توانس  ا عخ كنكنا، پس می ار، ارزش اضخفی تلق نمیكنس  كخر زن تخن ك  ا عخ می

 ینسن یسانا.تور یخن نسز مز  كو كخن   اخلك  كخریخ  ماعا  هی

یخ  ر    اتعس؟ كخر نسسانا. امخ یمگی آن یناایك از این موار ، هخزتخبیسچ

آینا. یخا؟ یر  ی  می  آن  یم كنناایمخینگ غخی؟ تارتمنا  ك ایائولوژ ِ ه 

تواننا نی مییخ  مسخا  ك  كخ ریخ یخ لخی مثخه  شخلو ااخلخر  ه شخیسا -ر اییتركسب جهخن

صخی یرایی ك   ر تام؟ اختاخرهجنسس؟-هخ آن ه  نظخم مخر عس؟ هصخنا   نژا پراای

؟؛ امخ العخ ا كخرآما اا  جهخنی[ فوق اره  اكثری؟ نسر   كخر یسانا ]هرا  نظخم ارمخی 

ا   ار .  اااخن از این ترار اا؟ ك  یر    الگو  تخ حا معسنی،   این عل؟ اخ ا

 ار   ر تنختضی آشكخر نسا؟ ه  یكایگر یسانا. ایائولوژیك اتااخ  جهخنی ارمخی 

ك    یخ یموارا  ر تطر آن اا؟ ك  از كنارل تخرج شو ؛ ه  نحو رآمسصاگی ظریف آن

 ر ایی    ر او   یگر،یخ  یونخیون تمخی   اشا  هخشنا  ر یك او منطق جهخنیر ا

 یرایی را ه  شكلی افراطی  ناخل كننا. منطق نژا پراای   جنسس؟
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یرایی، از حا تعخ ل هر ن شونا، ی  ر    انس  ك   تای نژا پراای   جنسس؟می

-ه  -و   را یكسرا هسر ن راننا  یا. نژا پرااخن ممكن اا؟ هكوشنا یر ا غسرتمی

خیا تر یمچون اااقرار آپخرتیخ، هخ شاخهی ك  ا؟ نخز عخم یهو یخن ه ارع؟، یمچون تا 

سرعقلخنی غ یون  اشكخل افراطییرایی  ر اینیخ  نژا پراای   جنسس؟فرایسر. ایائولوژ 

  ك  شو . الاایخ مقخ م؟ میانا ماران   ر هراهر آنیسانا   ه   لس  آن ك  غسرعقلخنی

زننا، امخ نسر یخ  تارتمنا اتااخ   نسز  ر هراهر آن مقخ م؟ ترهخنسخن ه  مقخ م؟  ا؟ می

شخن ن  ه  نژا پراای، هلك  ه  یاف اصلی آن اا؟ ك  موفول مخناا كننا   اعارابمی

 شاا امخ مولا(. )یعنی ایبخ  یك نسر   كخر تومسای اا؟

ر ایی از حا ]معسنی[ فراتر ر  ، ی  ر   توانس  تاور كنس  ك  ایر جهخنیمچنسن می

خ ی  موتعس؟توایخن توایا  ا . هرتی افرا  ممكن اا؟ تواااخر تصاسص عملخب مسخ ا 

  جنسس؟ حقسقاخب  تس  ناخشنا. یخ  كخر  شونا ك   ر آن، نژا  )یخ امثخل آن(   پخ اش

  ر ایی  جو  ناار ؛ ه  این  لس  ك  هراهرتلخف نژا پراای، راا اریعی هرا  تحقق جهخن

ر ایی، هلك  تنهخ مرزیخ  تخنونی   نهخ    ر هراهر جهخنتحقق كخم  آن لخزم اا؟ ن 

ا نخیزیر نسخزمن اخز  را نسز از مسخن هر اری .   این تو ،  تومسایشااالگویخ   ر نی

توان  ر ی میآاخنك  هراهر هخ زنایی یك نس  اا؟. هنخهراین، نسااخب ه ما  زمخنی  ا؟

یخیی هرا  حیف ر ایی مقخ م؟ كر . یریخا ك  یخمهراهر یسارش افراطی جهخن

ر ایی، یرایی هر اشا  شو ، ه  نخم تو ِ جهخنیخ  نهخ   نژا پراای   جنسس؟اخز هرگ

 را محكوم كر .  اصطلخ   ار ن اایِ ه هخیا نژا پر

سن   پسونا  پرتنش ه ااط شو ، نظخمی اا؟ ك  ه ی  مخخیاا میترتسب، آنهاین

یخیی كنا. یموارا تلخشیرایی عم  میجنسس؟-ر ایی   نژا پراایاطح منخاب جهخن

ن نوعی آیسر  ك  پسخما ز ن تعخ ل ه  نفع یكی از    طرف معخ ل  صور  میهرا  هری 

ز  ر جتواننا هرا  یمسخ  ا ام   اشا  هخشنا؛ ه الگو  زیگزایی اا؟. این توسسرا  می

  جخیخ  زیگزایی، ه   این توسسرجه؟مر ر زمخن، اناازاآفرین. ه مور ِ مخك یك
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سن یسر . یمچنر ایی تو  میكخیش، پسواا  افزایش توایا یخف؟. فخخر  ر جه؟ جهخن

 . این امر    عل؟  ار .ر  هخلخ مییرایی. مصخطرا  پراای   جنسس؟فخخر  ر جه؟ نژا 

   تخریصی، از جخنب جملگی عوام او، ت ثسر اطلخعخ  حخص  از اناخش؟ تبره از یك

سسر تر ه  این  لس  ك  تو تس   ر فرآینا. از او   یگر، ر نایخ  جهخنیِ تو  نظخم. هسش

 یرایی، تنهخ زیگراگ موجو   ر نظخمجنسس؟-ر ایی   نژا پراای زیگزایی هسن جهخن

ر ایی   نسس؟. زیگزاگ اناسخط   انقاخب اتااخ   نسز  جو   ار ، ك  زیگزاگ جهخن

زیگزاگ  یخ طور نسای هخ آن یماساگی  ارنا.  ناان یرایی نسز ه جنسس؟-نژا یرایی

   ار . اخن  یگرشو ، تو   ااك  یرا ینسن میشونا. ایناتااخ   نسز تسز   تسزتر می

حخل، یمچنخن ك  تنختضخ  كلی موجو   ر نظخم اتااخ  جهخنی مارن، این نظخم را ه  هخاین

  هر نهخ  -یخ  ایائولوژیك ترین مح هحران اختاخر   رازما  كخخناا اا؟، هحرانی

 ایی   ریخ  هسن جهخنار تعسسن نظخم آیناا،  ر تخایا تنش   افزایش شا  زیگزاگ

  ین   یخن   اشو . مس ل  این نسس؟ ك  كاام نسم یرایی، نمو ار میجنسس؟-رااینژا پ

شو ، زیرا این     ر پسونا نز یك   مفهومی هخ ا  هر  یگر  یسرا میمانختض تخاناازا

ا  یخ  جایا  اختیون  امكخن  ار  نظخمیكایگرنا. هلك  مس ل  این اا؟ ك  آیخ   ی 

-كخر یسرنا   ن  ایائولوژ  نژا پراایر ایی را ه هخنشونا ك  ن  ایائولوژ  ج

ا  ا  اخ اختان این اسال اا؟ ك  اصلخب مسئل   مخ ر شنیرایی را.  ظسف جنسس؟

 نسس؟. 

 
 ی است از:ی بالا ترجمهمقاله

Immanuel Wallerstein, The Ideological Tensions of Capitalism: 
Universalism versus Racism and Sexism, in Etienne Balibar 
and Immanuel Wallerstein, Races, Nations, Class: Ambiguous 
Identities, Verso (8811) 
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شد، و از روی عادتی که تبدیل به غریزه می –کردی باید با ای  فرض زندگی می»

شد، و آمد شنیده میکه هر صدایی که از تو در می –ای  گونه ه  زندگی کردی 

جورج اوروِل،  –« زد، به جز در تاریکی، زیر نظر بود.هر حرکتی که از تو سر می

03۷1 

 

ت دستورالعملِ عملياتیِ حکومبا احتياط قدم بردارید! داستان تخيّلیِ جورج اورول به 

 حاضر تبدیل شده است.-جا-نظارتیِ مدرن و همه

های ی سرفهموقع مرگ، به ستوه آمده از تب و حمله –شود که اوروِل هفتاد سال می

ی ای که در آن سوءاستفادهيه ظرور جامعهو با جانی شيفته برای هشدار علآلود، خون

خود  03۷1در کتاگ  – شده هنجار تبدیلگسيخته از قدر  و تثریف عمومی بهعنان

 خواهیِ را به تصویر کشيده بود.فراگير، فاشيسم و تماميّت فناوریظرور شوم 

های بينی کند که هفتاد سال بعد از تایپ آخرین کلمهتوانست پيشچه کسی می

، ما هشدار او را جدی نگرفته «ورزیدمرر می 1او به ناظر اعظم»ا ، داستانِ ویرانشرری

 بکشد؟« ناظر اعظم»و کارمان به مرر ورزیدن به 

 ها با یکدیگربه آینده یا گذشته، به زمانی که اندیشه آزاد است و آدم»

به زمانی که حقیقت وجود دارد و  –کنند تفاوت دارند و تنها زندگی نمی

                                                      

 Big Brother  برای «کبیر ناظر» از عبارت (1891کتاب ) این از اشترجمه در حسییی صاال  1 

(، connotative meaning) «کبیر»ی به دلیل  مایای ضمییس مثبتس کلمه. اسات کرده اساتفاده

 هایاستفاده شده که در سا « اعظم»پردازی بهتر از صفت ی این مقاله به میظور شاخصایتدر ترجمه

ر به نظ «ناظر اعظم»ی ایایی میفی به خود گرفته اسااات. به لحاو موسااایقایی هم دو کلمهاخیر بار م

 نوازتر باشد. م.   رسد گوشمی
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از دوران همگونی، از دوران انزوا، از دوران  0توان ناشده کرد:شده را نمی

 جورج اورول –« باوری؛ سلام!، از دوران دوگانه"ناظر اعظ "

شد کی جرانیِ مبتنی بر کنترلِ همگانی را به تصویر مییک جامعه 03۷1داستان 

اری داشته باشند که به شکلی از اَشکالِ ممکن در مخالفت که در آن مردم حت ندارند افک

رفته پيش فناوریهای شخصی نيست، و با دولتِ شرکتی باشد. در آن خبری از آزادی

ها همه ها و دوربينمدار شده است. خبرچين -ی نظار ی پشت جامعهنيروی مثرکه

 که به جنایتگ هر آناند، که به حسا«پليس اندیشه»اند. مردم در معرض جا را گرفته

قرار دارد که « ناظر اعظم»، «حزگ»رسند. در رأم دولت یا فکری دست زده باشد می

 نصب شده است.« ناظر اعظم تو را زیر نظر دارد!»های پوستر او در همه جا با کلمه

نرا تایم که فکر آن نهای در آوردهی ویرانشرریما خيلی زودتر از موعد سر از آینده

وود نویسی همچون اَلدوم هاکسلی، مارگار  اَ اورول بلکه نویسندگان تخيّلیبه سر 

 و فيليپ کِی دیک زده بود.

 

 گفت ِ چیزهایی به مردم اگر آزادی اصلاً معنایی داشته باشد، به معنیِ حقِ»

 جورج اورول –« خواهند بشنوند.است که نمی

ا  اکنون جاسوسان شرکتی، دولت و 03۷1در کتاگ « ناظر اعظم»تا بخواهيد مثل 

اثر هاکسلی،  6دنیای قشنگ نواند. تا بخواهيد مثل ی حرکا  ما را زیر نظر گرفتههمه

اختيارشان را از کف داده، اما... »دهيم که ای از ناظران را بيرون میپشت سر هم جامعه

 هرشان از ریزی و شستشوی مغزی، حوامبرند، چون با برنامهچه بسا از آن لذ  می

                                                      

 1 What is done cannot be undone ی مشااهور مکبث ا ر مصااراعی از نمایشاایامه

 شکسپیر. م.

2  A Brave New World 
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اثر مارگر  اتوود،  1ی ندیمهقصهتا بخواهيد مثل « شود.گونه تمایل به شور  پر  می

 گونهف خود را بدانند، بفرمند که هيچیجایگاه و وظا»آموزند ی مردم میاکنون عامه

مل ها مثافظت به عحقوق واقعی ندارند اما اگر تبعيت کنند تا یک ميزان مشخص از آن

ی خویش قدیر مثوّلهتدار خواری از خود در ذهن بپرورانند که خواهد آمد، و چنان پن

 را پذیرفته و دست به شور  و یا گریز نزنند.

شرری ی فيليپ کِی دیک از دولت پليسیِ ویرانو به پيروی از نگاه تيره و پيامبرگونه

« اقليتگزار  »ی استيون اسپيلبرگ با عنوان گرایانهداستان پليسی و آیندهکه مبنای  –

ایم که در آن دولت ناظر متعال، عالِم متعال، و ما اکنون در دنيایی به دام افتاده – شد

 6های تکاوری سياهپو قادر متعال است، و اگر جرئت کنيد از اف خارج شوید، رسته

های ویژه( و واحدهای پيشگيری از جنایت چند تا جمجمه ها و تاکتيک)مجرز به سلا 

 آورند.مردم را تثت کنترل خود در یا عامهرا خواهند شکست ت

 -یهای علمی داستانرسيد دیگر به عراهگرایانه به نظر میچه روزگاری آیندهآن

 تخيّلی تعلت ندارد.

خدام ای که به استهای گوناگون و نوشکفتهفناوریگونه که در کمال تعجب، همان

ری شناسایی چرره، اسکنرهای فناو –ها درآمده ها و به یک اندازه اَبَرشرکتدولت

ی شبکه در –ها، و امثالرم بينی رفتار آدمافزارهای پيشهای حجيم، نرمعنبيّه، پایگاه داده

بينی، آیند تا حرکا  ما را ردگيری، افکار ما را پيشای گرد هم میتنيدهپيچيده و درهم

عت ار گذشته با سرهای ویرانشرریِ نویسندگان اعصنگاهو رفتار ما را کنترل کنند؛ 

 شوند.آوری دارند به حقایت امروزی تبدیل میسرسام

تار بينی رفهای پيشنظار  گسترده، فناوریی دنيای ما از این قرار است: مشخصه

های راننده، خانههای بیها، مراکز التقاط ا لاعا ، اتومبيلها، نقب زدن به دادهانسان

                                                      
1  The Handmaid’s Tale 
2  SWAT teams (Special Weapons and Tactics) 
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سایی چرره، های شنا، سيستمادای ساکنين آنرامجرز به سيستم کنترل تجريزا  توسط 

حشرا  سایبری و پرپادها، و پليس پيشگيرانه )پيشگيری از جنایت( به قصد جلب 

 این، قبل از آنکه هر گونه خسارتی به بار آورند.-از-مجرمينِ بعد

های تلفنی ما ی تمامعوامل دولتی به همههای نظارتی همه جا هستند. دوربين

ی که فلسف –اندیشیِ سياسی . مصلثتخوانندمان را میهایميلداده و اییواشکی گو  

 ی مدرن تبدیل شده است.به ااول راهنمای جامعه –آوَرَد از تنو  جلوگيری به عمل می

 

خاطر ای  که خوابند فقط بهها با آرامش در تنتنواب خود میمردم شب»

اند که از جانب آنها دست به خشونت باشهایی ننراشیده همواره آمادهانسان

 جورج اورول –« بزنند.

ها عليه بازرسی ]از قانون اساسی[« ی چرارماالاحيه»های مبتنی بر ها حفاظتدادگاه

های تکاوری که بدون حکم اند. در واقع، تيمره کردهپاهای نامعقول را پارهو توقيف

ای عمل آی که مثل پليس مخفیبیشکنند و عوامل افبازرسی درهای منازل را می

دهند، در آمریکای معاار به کنند که شرروندان مخالف را مورد بازجویی قرار میمی

دیدگاه  دست یکبه کلیاند. و حریم و تشخص بدنی بهرویدادهایی بس رایج تبدیل شده

ع ها در موقغالب از حيّز انتفا  ساقط شده است؛ دیدگاهی که بر اسام آن آمریکایی

گونه حقوقی نسبت به تن خود برخوردار نيستند. این مواجره با مأمورین دولتی از هيچ

ترین تثریک مورد کوچک خا ربهمأمورین مجازند هر فرد را هر آن که اراده کند 

رده های او را در آوی، توقيف، اسکن، جاسوسی، و کندوکاو قرار داده، لبامبازرسیِ بدن

 جوی بدنی کرده و یا با تيزِر به او شوک وارد کرده و بازداشت کنند.وجستو 
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ها به ها، و از انسانها به انسانجانورانی که بیرون از خانه بودند از خوک»

کردند؛ اما دیگر تشنیص می ها نگاهها به انسانها، و دوباره از خوکخوک

 .ی حیواناتمزرعهجورج اورول،  –« آنها از یکدیگر غیرممک  بود.

ا ها بشرکت -تر از روز قبل شاهد حاکميت منبعث از پيوند مولتیهر روز بيش

 دولت پليسی هستيم.

ند؛ کی زیادی ناتوان از درک آنند این است که دولت به تنرایی عمل نمیآنچه عده

ی تواند چنين کند. دولت به یک همدست احتياج دارد. بنابراین نيازهای پيچيدهنمی

ی های دفاعی، نظارتالخصوِ در عراهالجثه، علیامنيتی و روزافزونِ دولت فدرالِ عظيم

ها، در بخش شرکتی برآورده شده است؛ که نشان داده چنان متثد و مدیریت داده

 کند.خواهیِ دولتی وابسته است و هم آن را تغذیه میهست که هم به رشد زیادقدرتمندی

، سر برآورده« ناظر اعظم»، «دولت عظيم»با « تکنولوژی عظيم»در واقع، از پيوند 

شان به همه جای جران گستر  هایای که شاخک«سردمداران شرکتی»اکنون و هم

 دهد که پنج  میگزار اِی تودییواسی کنند. مثلاً روزنامهیافته بر ما حکومت می

سال بعد از حملا  تروریستیِ یازدهم سپتامبر، کار و کاسبیِ بخش امنيت داخلی تا چنان 

نعت سازی و اهای فيلمای مثل شرکتهای جاافتادهمؤسسهای رونت گرفته بود که درجه

ی نهبينی شده هزیالشعا  خود قرار داده بود. پيشرا به لثاظ درآمد سالانه تثت موسيقی

های خصوای مثل گوگل، آمازون، مایکروسافت و تأمين چنين امنيتی توسط شرکت

 از بيش از یک تریليون دلار فراتر برود.ای نزدیک دیگران در آینده

ود ای در اختيار خی پيشرفته و تجاوزگرانهفناورانهاکنون دولت چنان تسليثا  

ند. سی را از اعتبار قانونی ساقط کدارد که هر گونه اقداما  مثافظتیِ مبتنی بر قانون اسا

پيوند منافع دولتی، نظامی و شرکتی با هدف حفظ نظار   –« مجتمع امنيتی/ انعتی»

به عرده (« NSAآژانس امنيت ملی )»که رهبری آن را  –ها دائمی بر سر آمریکایی

ها ناهای قانون اساسی یا خلو  انسگرفته و نشان داده که تقریباً هيچ وقعی به مثدودیت
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، «آژانس امنيت ملی»ی خود کشيده است. گذارد، دولت و زندگی ما را به زیر سلمهنمی

ی ها لاعاتی و با شبک یسومِ بودجهتر از سازمان سيا، متشکل از یکسه برابر بزرگ

ا را در های از جاسوسیِ آمریکاییی دیرینهاندازی، پيشينهجاسوسیِ جرانیِ خود برای راه

 ی چنين کاری برخوردار بوده یا نبوده باشد.خود دارد، چه همواره از اجازهی کارنامه

های خيلی خيلی بزرگ با آميزیِ شرکتپول، قدر ، کنترل. برای دامن زدن به هم

ازد؟ البته پردگونه کمبود انگيزه مواجه نيستيم. اما چه کسی برای آن را میدولت با هيچ

 که مردم آمریکا!

های ریگهای گرفتار در بند احساساتیود که بسياری از آمریکاییاوروِل فرميده ب

ای هستند: این که چيزی به ی خود هنوز در تقلّای کنار آمدن با چه پدیدهکورکورانه

یافته در جرت مصلثت عمومیِ مردم وجود خارجی ندارد. حتی برترین اسم دولت سازمان

ل کسب قدر  و کنترل بر شرروندان مقااد و نيّا  دولتمردان جای خود را به اميا

 دهد: دهند؛ حال به هر برایی که باشد. آن گونه که اورول توضيح میمی

ای به مصلحت خواهد. ما علاقهحزب قدرت را کلاً به خاطر خودش می

دیگران نداری ؛ ما فقط به قدرت علاقمندی ؛ قدرت ناب. معنیِ قدرت ناب 

ها از ای  جهت فرق های گذشتهاُلیگارشیالساعه خواهی فهمید. ما از را فی

ی سایری ، حتی آنها که شباهتی کنی . همهدانی  داری  چه میداری  که می

وسی های رهای آلمانی و کمونیستبه ما داشتند، ترسو و ریاکار بودند. نازی

به لحاظ روش کار خیلی به ما نزدیک بودند، اما شهامت ای  را نداشتند که 

کردند، شاید حتی باور ها تظاهر میای خود پی ببرند. آنهبه انگیزه

طور غیرارادی و برای مدتی کوتاه قدرت را به تسنیر کردند، که بهمی

ها ها بهشتی غنوده بود تا انساناند، و ای  که در همان نزدیکیخود در آورده

هیچ  هدانی  کدر آن آزاد و برابر باشند. ما ای  طور نیستی . ما چیزی را می
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کس که قدرت را به قصد دست کشیدن از آن به دست می آوَرَد، از آن 

کند پا نمیخبر ندارد. قدرت وسیله نیست؛ هدف است. آدم دیکتاتوری به

پا کند تا دیکتاتوری بهتا از انقلاب محافظت به عمل آوَرَد؛ آدمی انقلاب می

کنجه، شکنجه کند. هدفِ ایذا و اذیت، خودِ ایذا و اذیت است. هدفِ ش

 ک  حرف  را خواهی فهمید.است. هدفِ قدرت، قدرت است. حالا ک 

ای از حقیقت فاصله بگیرد، از کسانی که حرفی از تر جامعههر چه بیش»

 جورج اورول. –« تری خواهد داشت.آن بزنند نفرت بیش
کنند میهایی که استفاده دهی؟ با تغيير واژه رز فکر مردم را چگونه تغيير می

 کنی.شرو  می

جایی که  –های پليسی همچنين معروف به حکومت –خواه های تماميتدر رژیم

کند شود، دولت به مردم دیکته میسازگاری و ا اعت به زورِ اسلثه به مردم تثميل می

هایی را داشته و یا ندارند. در جوامعی که دولتِ پليسی پشت که حت استفاده از چه واژه

کند، شرروندان خودشان را شود و لبام تساهل به تن میخواهانه پنران مینقاگ خير

اول شوند تا با اها پليسِ دستگاه واژگانی و نظام فکریِ خود میکنند؛ آنسانسور می

 ها سازگار گردند.دیکته شده بر اذهان توده

ر فکی بیارادههای بیی مردم به آدمدهد زمانی که عامهادبيا  ویرانشرری نشان می

، ممالعه قدغن شده اثر رِی برَدبری 1۱0فارنهایت افتد. در شوند چه اتفاقی میتبدیل می

که از های مخالف سرکوگ شود، حال آنشوند تا ایدهها سوزانده میو کتاگ

ها حس شده و از آنی مردم بیشود تا عامههای تلویزیونی استفاده میسرگرمی

شان پر  شده و کنترل آسانی آرامش یافته، حوام موجوداتی ساخته شود که به

 شوند.می

ه عنوان اندوزی باثر هاکسلی، ادبيا  جدّی، تفکر علمی و تجربه دنیای قشنگ نودر 

شوند؛ در عين حال از تفکر انتقادی از اَعمالی مخالف حکومت و براندازانه، قدغن می
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ی تعليم و تربيت فرودستانه جلوگيرشدن، تابوهای اجتماعی و  ریت استفاده از شر ی

اند، یگرایآید. به همين شکل، عباراتی که دال بر تفرّد، استقلال، و اخلاقبه عمل می

 گردند.همچون اَعمالی شنيع و غيرعادی قلمداد می

ی واژگان و معانیِ نامملوگ و بساط همه« ناظر اعظم»، 03۷1و در اثر اورول، 

رود که مرتب تاریخ را بازنویسی کرده چيند، حتی تا آنجا پيش میغيرضروری را برمی

به « هپليس اندیش»شرری به آینده، کند. در این نگاِه ویرانرا تنبيه می« جرم اندیشه»و 

به « وزار  الح»ين حال که کند، در ععمل می« ناظر اعظم»عنوان چشم و گو ِ 

بندی و قثمی(، به امور اقتصادی )جيره« وزار  فراوانی»جنگ و دفا  از ميرن، 

ه ب« وزار  حقيقت»به نظم و قانون )شکنجه و شستشوی مغزی(، و « وزار  عشت»

رار پردازد. شعار اقيانوسيه از این قاخبار، سرگرمی، تعليم و تربيت و هنر )تبليغا ( می

 گ صلح است، آزادی بردگی است، نادانی توانایی است.جناست: 

شمّ و مرار  عجيبی برای درک  –برَدبِری، هاکسلی و اوروِل  –این هر سه نویسنده 

آینده داشتند، با این حال این اورول است که برتر از همه به قدر  واژگان برای تثریف 

شد تا متوسل می« ار جدیدگفت»اورول به « ناظر اعظمِ»ها پی برده بود. اذهان توده

کرد که معنایی ها را چنان خالی از معنا میهای نامملوگ را حذف کند؛ این کلمهکلمه

نامتعارف یافته و افکار مستقل و غير قابل قبول برای دولت کلاً غيرضروری گردند. 

 فتارگشنام در پیکه فقط یک مثال داده شود، همان  ور که اریک فرومِ روانبرای آن

 دهد:نشان می 03۷1خود به 

شد در وجود داشت، اما فقط می« گفتار جدید»هنوز در « آزاد»ی کلمه

ای  مزرعه آزاد از علف »یا « ای  سگ آزاد از شپش است»هایی مثل گزاره

لحاظ سیاسی به»شد از آن به معنای قدیمیِ استفاده کرد. نمی« هرز است
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ه کرد، چون آزادیِ سیاسی و فکری استفاد« لحاظ فکری آزادبه»یا « آزاد

 دیگر همچون مفاهیمی مستقل وجود خارجی نداشتند....

ها حاوی معنا جا که کلمه)آن« گفتار قدیمی»جایگاه کنونیِ ما، در مثل تلاقیِ 

« ایمن»)جایی که فقط آنچه نزد اکثریت « گفتار جدید»اند( و ها خمرناکبوده، و ایده

 پيشه مقااد خود را شفافت( قرار گرفته. سردمدارانِ قدر است مُجاز اس« پذیرفته»و 

ها را به ی واژگان و افکار و عباراتی را که اقتدار آنها همهاند: آنو عيان بيان کرده

 چالش بکشد پيگيری کرده و تثت تعقيب قرار خواهند داد.

 ی یک دولت پليسی!ی رابط از زنجيرهاین است آخرین حلقه

که دست به شورش ت به شورش ننواهند زد، و بعد از آنتا هشیارند دس»

 جورج اورول. –« دست آورند.توانند هشیاری خود را بهزدند دیگر نمی
پذیرای حملا  روزمره بر حقوق خصوای خود اند که ها شر ی شدهآمریکایی

وعی به ن –ها الخصوِ موبایلعلی –دار های افثهدر واقع، اعتياد به دستگاه باشند.

ها تثت نظرند، بلکه ی مردم از  ریت آنزیستِ کندویی منجر شده که نه تنرا عامه

اند. هر چند، ها را تثت کنترل خود در آوردههایی با هو  مصنوعی آنروبا 

تک حرکا  افراد را ردگيری کند ای که تکی دولت کاملاً نظارتیروزگاری، ایده

نده بود. با وقو  حملا  یازدهم سپتامبر کل این دیدگاه ها مشمئزکنبرای اکثر آمریکایی

ین قبل از یازدهم سپتامبر، ا»گوید، گونه که پروفسور جِفری رُزِن میتغيير کرد. همان

 هایای از دوربينای تثت نظر شبکهها داو لبانه خواهان زندگیایده که آمریکایی

راکز خرید، زیرگذرها و متروها و های دولتی، منظارتیِ بيومتریک باشند، در ساختمان

ها آن برایگنجيد؛ این کار ی کسی نمیها چشم دوخته شود، در مخيّلهها به آناستادیوم

شد که قيد حریم خصوای و خلو  و حت ای قلمداد میشرری از جامعهتوهمی ویران

 « ناشنام ماندن خود را زده باشد.



 

 
 

 جاحاضرحکومت نظارتی همه 339

ب خالکن در مقابل مقاما  منت –ایم حال که تا حد شرروندانی مرعوگ تنزل یافته

قدر  زنند، ناتوان در مواجره با قساو  پليس، بیباز میخودمان که از نمایندگیِ ما سر

ای که با ما مثل جنگجویان دشمن در ميدان مبارزه های نظامی و فناوریدر برابرِ تاکتيک

 –شنود ا دیده و میکند، و عریان در مقابل نظار  دولتی که همه چيزِ ما ررفتار می

 دیگر جایی نداریم که برویم.

ااملا ، از کشوری که در آن خلو  و حریم خصوای تاج سر آن بوده ما، به

ایم که هيچ چيز از چشمان کنجکاو حکومت در ای تن دادهفااله گرفته و به جامعه

ر دها و تندروهای پنران امان نيست. دولتِ شرکتی در جستجوی ااملاحاً تروریست

 –« سوزنی در انبار کاه»المثِل به قول یکی از مقاما ، ماجرای همان ضرگ –ميان ما 

ها ميلها و ایهای موبایلی جوانب زندگی ما رو آورده است؛ از تمامبه نظار  بر همه

ها به ی این دادههای اعتباری. بخش عمدههای کار های اینترنتی و تراکنشتا فعاليت

منيت دپارتمان ا»شود، جایی که با در سراسر کشور ریخته می هااط دادهمراکز التقشکم 

ی شرروندان دست به ارزیابیِ امکان تردید بزند، کند تا روی همههمکاری می« داخلی

ی آورندهایِ جمعها مراکز ا لاعاتی دولتی و منمقهآموزان. ایناز جمله روی دانش

 ی شما هستند.ها در بارهداده

 جورج اورول –« اعظ  تو را زیر نظر دارد!ناظر »

خصوِ اگر پشت سر کنيد، زیر نظر هستيد، بهروید و هر چه که میهر جا که می

کنيد، خود یک ردّ پای الکترونيکی به جا بگذارید. وقتی که از موبایل استفاده می

حتی ی تمام،  ول مد  تمام و کنندهای از زمان ایجاد تمام، هویت دریافتسابقه

گذارید. وقتی که از کار  دستگاه از مثلِ خود در زمان برقراری تمام به جا می

. حتی گذاریدای از مثل و زمان استفاده از آن به جا میکنيد، سابقهخودپرداز استفاده می

افزار تشخيص چرره کار گذاشته شده در اکثر اماکن دوربين تصویریِ مجرز به نرم

انيد، ماهواره رام میپیکنيد یا اتومبيل مجرز به جیاستفاده می است. وقتی که از موبایل
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تواند شما را رهگيری کند. ا لاعاتی از این دست بين عوامل دولتی، از جمله پليس می

ی این ا لاعا ِ مرتبط با عادا  مصرفیِ شما، شود. و همهمثلی، به شراکت گذاشته می

گاری خصوای بودند اکنون به شکم دولت های شما که روزمثل اقامت شما و فعاليت

 شود.آمریکا ریخته می

ری در ناپذیوقتی که لازم به ردگيریِ حرکا  ما باشد، دولت تقریباً منابع پایان

افيک و های ترهای الکترونيکیِ شنود مکالما  تلفنی، دوربيناختيار دارد؛ از دستگاه

ها و نظار  ادیویی، ماهوارههای شناسایی فرکانس رها گرفته تا کار بيومتریک

 اینترنتی.

فناوری تشخيص ادا اکنون این امکان را برای دولت فراهم کرده که دست به 

نی را های تلفایِ پيچيده بزند. تمامهای رایانهاستراق سمع گسترده از  ریت سيستم

د ثدومد  نامهای متنی تبدیل کرده و بهتوان تثت نظار  گرفت، ادا را به فایلمی

غ فار –کشف شد « تردیدی»ای ذخيره کرد. و اگر هر گونه های رایانهدر پایگاه داده

توان مد نظر قرار موضو ِ ضبط شده را می –از ميزان بلاهت و حماقت موجود در آن 

تری در خصوِ آن به عمل آوَرَد. داده و به یک عامل دولتی سپرد تا تثقيقا  بيش

های خصوای در حشر و نشر به سر ها هم با شرکتآنهای فدرال و ایالتی، که دولت

برند، مثتویا  اینترنتی شما را تثت نظر دارند. برای کاربران پروفایل ایجاد کرده می

ها شناسایی شده، و حتی مورد پيگری قرار دهند تا هویت آنو مورد ردگيری قرار می

 گيرند.

ود را گناهی خکه بتوانيد بیآن اند. و شما مقصّرید تادر چنين فضایی، همه مظنون

آی از بیاثبا  کنيد. برای تأکيد بر این تغيير نگاه فعلیِ دولت بر شرروندانِ خود، اف

فارغ از  کند؛ها استفاده میی خود برای تثقيت در خصوِ افراد یا گروهاقتدار گسترده

 که آنرا مظنون به فعاليتی مجرمانه باشند یا نه.آن
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متر مکعب در درون ودت نبود غیر از چند سانتیهیچ چیز مال خ»

 جورج اوروِل –« ات.جمجمه

ا گویيد یچه خيلی از افراد ناتوان از درک آنند این است: فقط آنچه میهر چند، آن

شود. یگيری می تفکر شما ردیابی و پیدهيد تثت نظار  نيست، بلکه نثوهانجام می

پراکنی ی جرم نفر فدرال در خصوِ لایثهقبلاً شاهد این نمایش در سمح ملی و 

کند؛ شد  برخورد میبه« پراکنانهنفر »ااملا  ایم که با افکار و الفاظِ بهبوده

خودسانسوری را تشویت کرده و بثث آزاد پيرامون موضوعا  گوناگون را کاهش 

 دهد.می

 سلام بگویيد! ی جدید«پليس اندیشه»به 

ت؛ حاضر اس-جا-ی خداوند همهلت شرکتی، به اندازهنظار  اینترنتیِ جامع توسط دو

شود، ی مردم، استفاده میتر از آن، کنترل عامهبينی و، مرمتوسط دولت به منظور پيش

آژانس »و آن قدر هم که ممکن است شما فکر  را بکنيد دور از ذهن نيست. مثلاً 

شد که برای باای میاکنون در حال  راحی سيستم هو  مصنوعیهم« امنيت ملی

ی حرکا  شما  راحی شده. در یک کلام، این آژانس ا لاعا  عظيمی پيشگویی همه

 1ینتایِ معروف به اَکوِکند در اختيار یک سيستم رایانهآوری میرا که این سيستم جمع

ست( ا« آوری ا لاعا ی سؤالا  برای جمعیی پيشرفتهگوپاسخ»)این سرواژه مخففِ 

تار از بينی رفتواند برای شناسایی الگوها و پيشعد از آن رایانه میقرار خواهد داد که ب

 آن استفاده کند.

 هيچ ا لاعاتی مصون و در امان نيست.

ها، تا ها، تا پيامکميلها، تا ایهای موبایلی و وبلاگهمه چيز، از سوابت تمام

های های کار های اجتماعی، تا تراکنشهای شبکهشده به سایتا لاعا  شخصیِ ارسال

                                                      
1  AQuaint (Advanced Question Answering for INTelligence 
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رایگان در اختيار آوری شده و بهجمع« آژانس امنيت ملی»اعتباری، و غيره، توسط 

مان دپارت»آی، و بیگيرد: سازمان سيا، افعوامل خود در امور مرتبط با جنایا  قرار می

ی اکوینت کنار عملاً از برنامه« سازمان امنيت ملی»یکی از مثققين «. امنيت داخلی

 در دستان یهای مرتبط با خمرا  قرار دادن چنان سلا  قدرتمنددغدغه»به  کشيد؛ او

 کرد.اشاره می« پذیریترین احسام مسئوليتآژانس فوق سری با کم

تی جدید گيری سيستم  بقابنابراین، به اسم ااملاحاً امنيت و اثربخشی، شاهد شکل

گران شما( و نظّارهها مثل من و شوندگان )متوسطِ آمریکاییمتشکل از نظّاره

 های خصوای( هستيم.ها و شرکتهای دولتی، تکنيسين)بوروکرا 

ی برخورداری از حریم خصوای و خلو  شخصی در پرواضح است که دوره

 آمریکا به آخر خط خود رسيده است.

ور ای را تصخواهی تصویری از آینده داشته باشی، پوتی  نظامیاگر می»

 جورج اورول –« قرار گرفته؛ آن ه  تا ابد. ک  که روی صورت یک انسان

 بنابراین با چنين اوضاعی ما در کجای کار قرار داریم؟

ساز های دستبينيم؛ توسط فناوریاکنون خود را در وضعيت ناخوشایندی می

تند مان هسی دولت و حاکمان شرکتیگوپاسخی ما نبوده بلکه گوپاسخخودمان که 

ست با این مضمون که شویم. این درسیتثت نظار  بوده، مدیریت و کنترل می

 مانروزمره بر سر و روی  وربهو مدام « تر از تخيّلا  استواقعيت، عجيب و غریب»

 شود.کوبيده می

ای م، به زمانهيکنها نگاه میدیری نخواهد پایيد که ببينيم داریم با حسر  به گذشته

چه را که خواست حرف بزنيم، هر آنمان میکسی که دلهر توانستيم باکه می

که افکارمان، آنخواست فکر کنيم بیمان میخواستيم بخریم، به هر چه که دلمی

هایی همچون گوگل ردگيری شده، مورد مان توسط غولهایمان و فعاليتواژگان

 آژانس امنيت»های دولتی مثل ده، و سپس به آژانسپرداز  قرار گرفته و ذخيره ش
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های شود، و توسط پليس نظامی با آن ارتش مسلّح به فناوریو سازمان سيا فروخته « ملی

 شود.فوق مدرن عليه خودمان استفاده 

که امروزه فردیّت خود را حفظ کرده باشی، ساز  نکرده باشی، و حتی برای آن

های شته باشی، و دور از چشمان کنجکاو دولت و فناوریسر سوزنی خلو  برای خود دا

جاسوم زندگی کنی، آدمی نه تنرا باید یک شورشی باشد بلکه باید عملاً دست به 

 شور  بزند.

ید که آحتی اگر دست به شور  بزنی و بر موضع خود پا بفشاری، کم پيش می

 هد شد.گری زده خوافرجام خوشی در انتظار تو باشد. به تو انگ یاغی

 گونه جان سالم به در ببریم؟پس در حاکميت نظارتیِ آمریکایی چه

 شود.تر میمان روز به روز کم و کماختيارا 

وضو  به 1آمریکای میدان جنگ: جنگ علیه مردم آمریکا ور که در کتابم همان

های الکِی  لبیِ افرا ی )خوشیزودی مجبور خواهيم بود بين لذ ام، بهممر  کرده

های ورزشی، انعت مداران، مجتمعهای خبری، سياستعرضه شده توسط رسانه

ها، و غيره( و ايانت نفس در قالب هشياریِ مجدّد نسبت به تفریثا  و سرگرمی

 ی فعالانه در استقلال فردی، یکی را انتخاگ کنيم.مان و مداخلههایتردیدا  به آزادی

اذعان  بازدید از دنیای شگفت نور با این حال، همان  ور که الدوم هاکسلی د

ها که های خود را حفظ کنند، و فقط آنتوانند آزادیفقط هشياران می»کرده بود: 

ی مهتوانند به واسموقع در جریان وقایع روزگار هستند می ور مستمرّ و هوشمندانه بهبه

ای که . جامعه ور مؤثر اميدوار به ايانت از نفس خود باشندهای دموکراتيک و بهرویه

گيری وقایع، نه در زمان و اکثریت اعضای آن بخش عظيمی از وقت خود را، نه به پی

بينیِ خود، بلکه در جایی دیگر، در عوالم ی قابل پيشمکان حال حاضر و در آینده

                                                      
1  Battlefield America: The War on the American People 
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ای و متافيزیک ارف های آبکی، دنيای تخيّلا  افسانهنامربوط ورزشی و سریال

ان را شهای کسانی که دنيایدرازیند توانست در برابر دستسختی خواهکنند، بهمی

 «  آورند، مقاومت ورزند.تثریف کرده و به کنترل خود در می
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یخ    محاوب  ا  س از فضسل؟پسنگ یهراك  شی جسنینگخمی 9111ا ای  اخل 

 راسا فخرغ از یرمی نظر ه  كر ، كخر آزا    تبخر  هخز، ااخیش میآزا اخز ، كسب

ر امخ یسن طی    اخل ییشا    .مطمئن اا؟ نولسارالسس  یسنی  غرب نسص   ر ر یاا  

العمر ( )مخ ام ریار    1  ل؟ اخلخر ،اا؟: رشا ماا م مسسریخ  مافخ تی حرك؟ كر ا

  نسص  تعها مبا  ه    9یخ  تح؟ مخلكس؟   ل؟هنگخا تقوی؟ ك  تواااخر

نسن یمچ .اا؟ اتسر  یخمخا  یژا  ركمونسس؟ یسن ه  لنسنسسایِ حزب-مخركسسس؟

  ه ریار  حزب حملخ  .اناشاا یرفا  نخ یاا نسز یسن  ر موجو   اتعخب  یخنولسارال

یخ  آرمخن یخ  جهخن شمول،ارزش – كخران یخ  ترابجریخن نولسارال   مواضع

 هو ا،یخ یپ از هسسخر  مور  ت یسا 9119 ك  از اخل -مخر ط    جز آن  موكراای

  اصلی ر شنفكرانِ نخری  Yanhuang chunqiuار هسران  .اا؟ شاا شایاتر

اعلخم كر نا ك  این  9113فعخل هو ،  ر اخل  1331 از اخل لسارال ك  هخزاریرا   رفرمسس؟،

اناخخر این مبل  هخ یك ) توایا شا هسا    ل؟ حا از هسش  تخل؟  لس  ه  نخری 

  ترین انایخكاامه  9  یونسر لمساس  (.یخف؟ ا ام    مافخ  تحریری یس  

 ه  9111 اخل  ر را تو  محاوب یخ هلخگ   یخ هسخی؟ شا مباور یسن  ر نولسارالسس 

   مساس یونسر ل مایر ك  اتااخ  ان یوشیِ از اناخخر آثخر مخئو . رآ ر  تعلسق حخل؟

 مقر 9111 تخهساخن  ر   یسن اا؟ جلویسر  شا، نولسارال پر ازِمخهورترین نظری 

 .مهر موم شا آن  فارحای  هسا    انایخكاا  ر پكن

ارال   یخ  لسای  ك  ایاایخیی هو ااخل ییشا  نسز شخیا افزایش نظخر  هر  انخگخا

تر از غرب تریاار  اشا  اا؟، یمراا هخ نظخر  یخا؟ هسسخر هسشیخ ما نولسارال  ر آن

ر خ ر مور  رفا یخ، ه  یمراا تهایا اراخل یزارشكلخس محاوا    آموزشی  یخهرنخم  هر

                                                      
0 dirigisme 

7 state-owned enterprises (SOEs) 

2 Unirule Institute 
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خن یخ   ا طلب نسر یخ  امنسای ك   ر مسخن  انخبویتاول  انخكاا تواط تاریسنغسرتخه 

 گپسنجسن شی رژی   ر ك  ك ینگخمی  یگر،  یخیپ از تعاا     1یوا   انگ .یسانا

 از  ك نولسارالسس  یرتخنانا انگخ؟ اشخرا را ه  او  را  یانا، «مر م» یخ  تسزشنخخن 

  ه اتسر حملخ  ه  توج  هخ هو . انگرهنا  تو  را مساحك  كر ا 31   ی  ا ااط

 ه  هسان تهایا حای   فمسنسسای   كخریر  فعخلخن  ااگسر  ،یخاخی؟ ب تعطسلی -یخیپ

  یخ عاا از پسنگجسن شی یر ِعقب یمچنسن   - 9پكن مخركسسسای  جخمع   انخگخا

ا  از ییش تر اص؟ موتعس؟ امر زا حفظرفخیی،  یخ  تو ِحمخی؟ زمسن   ر تو  پسخسن

ی؟ پسنگ  ر تقوجسن توایی،   ل؟ شیرغ  اناقخ  از تخون؟   فر ناا؟. معیلك   ه 

ك   ر  ات    تحكس  فخخر هر یپ   راا؟ موفق هو ا،  ر عسن حخل  9نواتاااریرایی

اعی  ار   ر اطح جهخنی از تو  یهرا یك حخمی تبخر  هخز   یمخینگ هخ نظ  

 نسس؟ِ فمس مناقا یواجسن  ا  ك  نسس؟ تعبب جخ  المللی را نخخن  یا.اخ   هسناتا

 كر ا سفتوص «مصااخ  ها ن» كنونی را زیسانِ فرینگی   اسخای اناازیخ  فرینگی،

  4اا؟.

ه  یر تقایر، ایبخ  یخ  اناازِ ها ن مصااخ  یمخن یسز  اا؟ ك  نولسارالسس   ر 

   پر ازناا مثخه هخزار ه  -اسخایِ كخنونی آن -اتااخ  آن مهخر   ار .  كارین 

هرا       لایعنوان ضخمنِ عملكر  ههسن ؛ مااتل یخ؛ رتخه؟ ه   صح؟  ا اآشكخركنناا

                                                      
0 Wang Hui 

7 Beijing University Marxist Society 

2 neo-authoritarianism 

4 Dai Jinhua, ‘A Cultural Landscape With No Coordinates: Contemporary 

Chinese Cinema’, talk at the University of California Santa Cruz, 72 May 

7009. 

 ای از این گفتار در منبع زیر منتشر شده است:نسخه

 ‘Zuobiao yu wenhua dixing’ (Coordinates and the Cultural Landscape), 

Wuyouzhixiang (Utopia), 7 July 7002. 
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یخ  كخرآفرینی  ر اطو  فر     نهخ  ؛ حفظ اشكخل منخاب رتخه؟؛ تعمس  ارزش

اسخای  یخ ا  از زمسن یسارا  ر اراار جهخن    ر -ضای؟ پساا   پنهخن هخ مسخ ا  طلای

یخ  تحقق ارزش –« نولسارالسس  ینبخر »ریخ    اناا اا؟.  ر  اتع، هرا  كخمسخهی 

یخ حخكمس؟ حزب  1ه  جخ  احزاب هنسخ یرا ِ هخزار ، راا اوم -نولسارال  ر اسخا؟   لای

ك  یخ  نولسارال هرا  ایناتااخ  انخن   ایائولوگ 9 موكرا  ضر ر   اشا  اا؟.

عنوان یك تطب جخذه  عم  كنا ضر رتخب نسخزمنا پخیگخا تار  اسخای نولسارالسس  ه 

ل اسخای كلسا  یسن مسیا این موضوع اا؟. اااالخ -انا؛ كنش هخزیگران اتااخ   ناو ا

 ان  یا،تومی نولسارالی عسنك تلخل از  اتع توایا شا ك  مسسر پسخاصلخحخ  یسن را  ر

  ار . محا  ی؟ تو  را نسز امخ این اهزارِ  یا،

 راایم نظر ه    انای  یرپخ اا؟ یسن  ر اتااخ    لایِ   مااتل  ك  اا؟  اضح

 رفا  تخی یخنولسارال از - یخ  مصالفطسف اتااخ  انخن یخ هسنیپسش اتسر آن هخ مسسر

 قشن تاریبی كخیش  زمسن   ر – صنعای   نسز كسنزیرایخن اسخا؟ پر ازاننظری 

  ر خرا اعاا ه  یخآن  اارای منطقیِ تقلس  حاات  یخ   ل؟، مخلكس؟ تح؟  یخهنگخا

ییار  – اتخریصی ر جهش یناین آموزا یك عنوانه  نولسارالسس  تنختض اا؟. هخ این حخل،

  ه  اعاقخ  ارتاكس  ر زمسن 9یخلسارال-از او  ار   كسخخن  ه  ضاانحاخراز اعاقخ  راا؟

هوم رتخه؟ هنسخ ین  ر مف توسسرا  هخ یمگخم -مكاب شسكخیو  ر نسا؟ ه  انحاخر تحم 

یرایخن ك  كویسن   معخصر هخ  جو  رژی  تار ِ جهخنتبره  كر ا اا؟.  ر   را

  را  ر   ه    راه  آن پر اتا    آن 4«یلوهخلسس؟-ار  »االوهو یخن مورد هخ عنوان 

                                                      
0 Third Way 

7 William Davies, ‘The New Neoliberalism’, NLR 000, Sept–Oct 7009. 

2 Ordo-liberals 

ود اندازه با ظرفیت خبازار آزاد به نتایجی همکه معتقدانِ به ضرورت کنش دولتی برای اطمینان از این

 م.-نایل شود

4 ‘Ordo-globalist’ 
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 از 1س .  نولسارال را  اشا  هخشالط  یخ  ملیِنخما، مخ هخیا اناظخر یسارش انخكسوف می

 نولسارال ی  حكمرانر ایای  رهخرا كوز، ر نخلا شخیا نولسارال، معاا مافكران مسخن تمخمی

 ارائ  كر ا ك  هسش از  یگران مساعا تكثر   تنوع اا؟.

 فردرویکردی منحصربه
 كلی ورط ه    معرفی نكر ا نولسارال عنوانه  را تو  حخل ه   ان  كوز تخجخ ك  میتخ آن 

 پرشور یرر یگر ان اا؟. این تحسسن فلسفی -اجامخعی ت ملخ ِ  كسخیِ مكاای  راا؟ از

تو  ضمن تاریس  ر  زنایی   م  نسم   ر 9پلرین، مون؟ انبمن عضو  یخیك 

شا.  شسكخیو تاای   انخگخا اتااخ    حقوق مطخلعخ   پخرتمخن حقوق ه  مركز ثق ِ

اسسامختسك   شفخف كوز ك  هرتلخف ر ش هسسخر  از یمكخرانش  ر  یراییتبره 

خ     كمك كر  تخ هرتی از مقخل -پییر هسط یخف؟ شسكخیو هخ االوهی اخ ا   انعطخف

  نوه  اتااخ  را  ر ك     جخیزایخ  مطخلعختی جایا  را تعریف كنا؛ تخ جخییحوزا

 خه   پس؟   تلگراف   فار  ا ارااز آن تو  كر . كوز فرزنا یك كخرمنا  1331اخل 

 ر  یلسان  اتع  ر شخل لنان ماولا شا    ر  1311جخمع ،  ر اخل  پخیسن طاق  پسخسن 

  اتااخ   لنان تح؟ تعخلس  لسون   انس؟. ا   ر مارا جوانی تو  را اواسخلسس؟ می

خ  جنوهی قیخیك   ت ثسرییارتر از یم  آرنولا پلخن؟ اتااخ  ان ماصاصِ آفریراهسنز، 

                                                      

 نگاه کنید به:1 
 Quinn Slobodian, Globalists: The End of Empire and the Birth of 

Neoliberalism, Cambridge, ma 7001. 
7Mont Pèlerin Society  
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ن   را یو، تلویزیو -  عمومیالمنفع ترار یرف؟   ضمن تمركز هر اتااخ ِ تامخ  عخم

 1جخ تاریس كر .آن  ر 1331  تخ  ی  -تامخ  پسای، آب، هرق   یخز

 اخلگی    مناخر شا   93ك   ر  9«مخیس؟ شرك؟»  اهااایی كوز هخ عنوان مطخلع 

  یك اخل صرف زمخن هرا  ن ااانخ  شا، ناسب   نوه  ه  آینگخم  ریخف؟ جخیزا  ر

هخ  1391-99 كخریخ  توریسای  ر آمریكخ  ر اخل یخ   كسبتحقسق هر ر   كخرتخن 

 ین هو ا كوز  اتع، پراشیخفاگیِ صنخیع هو . ه یخ  مصالف اخزمخنیاف كخف ر ش

 ارائ  ییمخینگرا عرض  كنا،  لخزم یمخینگی تمخم تسم؟، اسسا  طریق از رتخه؟، ك  ایر

مخركس  تقریاخب مقخل  آغخزین تطوط 9ی  ضر رتی  ار   شرك؟ مایری؟ او  از شاا

یخ  فربهسخن پسش  ر نختوانی از ییشا  تخكنون از اتااخ    نظری »: كر را تااعی می

یخیی را اتااخ  انخن  ر مسسر اخت؟ یك تئور ، اغلب آزمون هنسخن .هر ا اا؟ رنج تو 

محقق  عنوانه  یخنولسارال مسخن  ر كوز 4«انا.شو  نخ یاا یرفا ك  نظری  هر آن هنخ می

 «ا  ارن  جو یخ شرك؟ یرا» توایا مخنا.    ه  پراش هختی یخ  نظر هنسخن پر ا هی

: اا؟ تسم؟ مكخنسس  از ااافخ ا 3«معخملختی  یخن یزی»  لس  آن ك   ا  یون  پخاخاین

 خراین ك مخر ط ه  این ك  كخركر یخ را ه  شك   ر نی انبخم توایا  ا ، شرك؟ یك

 .هخزار  را كخیش  یا  ماخ ل  طریق از تامخ     ا؟ آ ر ن نسر   كخره   یزین 

                                                      

 ) «ی بازتلویزیون در یک جامعه-رادیو»های کوز در انجمن مونت پلرین با عنوانِ نخستین دیدگاه 1

Broadcasting in a Free Society منتشر شد. نگاه  1591( و کتاب وی در این زمینه در سال

 کنید به:

Ronsld Coase, British Broadcasting: A Study in Monopoly,0620. 

7 ‘The Nature of the Firm’ 

 این مسئله را کوز در سخنرانی جایزه نوبل خود موشکافی کرد. همچنین نگاه کنید به:3 
Ronald Coase, ‘The Institutional Structure of Production’, 6 December 0660. 

4 Ronald Coase, ‘The Nature of the Firm’, Economica, November 0622. 

Economica was, and is, an lse publication. 
2 ‘transaction costs’ 
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هخ   ن اتااخ    یخو  را تحقسقخ  از جایا   یخیخ  معخملختی هخب زمسن مفهوم یزین 

 هسسا . ترن آن  ر اهااا  1شك   ا ؛ كخملخب مامخیز از نوعِ  هلنی را جایا

  كوز پس از محا  ی؟   ران جنگ جهخنی   م   فعخلس؟  ر  پخرتمخن ا ارا

افز  ،  ر  ی     صنع؟ ملیك  تنهخ هر تر یا     رهخرا 9 ر لنان CSOمركز  آمخ

ااا  ر  انخگخا هوفخلو   اهس  ر  انخگخا  یرجسنسخ تاریس رایی آمریكخ شا   اه 1331

 ر  انخگخا شسكخیو  9ژ رنخل حقوق   اتااخ هخ پییرش ار هسر   1334كر .  ر اخل 

    یزین مسئل »    م    هخ عنوان  ر آن زمخن هخ  جو  موفقس؟ مقخل  4مساقر شا.

شا، كوز  جخی؟ علمی  آن اشخرانسز ه   نوه   جخیزا ااانخ   ر ( ك 1331) 3«اجامخعی

ا  ر ی  ،شوایا  اتعی  كس    هخ ر یخف؟ یك تو  را كسب كر ا هو . كوز ه  ظراف؟ كخر

 یایخا غخلای ك   (  ار  كر ؛1391)3اتااخ  رفخاآرتور پسگو  ر كاخب  محك  هر  یایخا

 سر نیِهت ثسرا  » ه  منبر یخیخ  آنكنش ك   كخریخییكسب كر ن محا   هرا  طاق آن

 ر ك ا عخ كوز  ر مقخه  .  ل؟ لخزم هو  شا، اتاام یگران می آ ر هرزیخن اثرا    «منفی

 ه  رمنب    طرف هسن  كخر، میاكرا نظر از حقوق طرفسنِ  ریسر  ر كسبصرف ك 

ه  یكی از مقخلخ  مرجع « اجامخعی  یزین   مسئل » شا. توایا ثر   حااكثر  ایبخ 

   را یكخل    تو  راا را هر ر ی تاای  شا، ك  ه  نوه    اتااخ  ر رشا 

                                                      

 م.-اشاره به تورشتاین وبلن، جامعه شناس نهادگرای ابتدای قرن بیستم در آمریکا1 

7 Central Statistical Office in London 

2 Journal of Law and Economics 
  :ی نوبل شرح دادبه کمیتهعنوان سردبیر ژورنال در اتوبیوگرافی ارائه شده کوز روش خود را به4

ی روش کارکرد واقعی بازار و چگونگی فعالیت من اقتصاددانان و حقوق دانان را در نوشتن درباره

 های اقتصادی تقویت کردم.ها در مقررات گذاری یا تعهد در فعالیتدولت

2 ‘The Problem of Social Cost’ 

9 Economics of Welfare 
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خا هسط مكاب شسكخیو ه  تخرج از  انخگ»نولسارالسس  آمریكخ     ییاران ضامقررا 

 1یخو .« شسكخیو

پخ  » اخ اتا یمسخگی مصخلف   مافكر  نوانایش ك  نسس؟ تعبب جخ  هنخهراین،

 كوز س .هسخه یسنی  ار ارمخی  ماافعخن ترینتو  از یكی را، كوز ر نخلا مخننا« ا تصا 

   هو  شاا شنختا  11   ی  ا ااط  ر یخ    فعخلس؟ نرف؟، یسن ه  یریز ایری 

 خ اتاا  پس تواع   ر كنناایاای؟ فكر  نسر      9اا؟. مخناا هختی تخكنون نفوذش

ق هخ تسو ِ جمهور  تلنظر ه  ارتاخط تخص عخملخن این انخ از تواع   -نهخ  ِ یسنی هو  

   -ا یسان  تس  اتااخ   ر مساقس  طوره  «نهخ یخ» از ا  یسار ا طسف یرا ك  یسن،

اتااخ  » اننا )   تو  اصلخ   می «كوز » را تو  یسن نهخ یرا  اتااخ  انخن تمخم تقریاخب

 1331  كوز پس از  ی  .نخمساا شو  (« اتااخ  صحسح»را ر  كر ،   ترجسح  ا  « كوز 

 اخلگی را ازار ییراناا هو ، مسزهخن 31 یك ، ینگخمسك  یخ   ر   ه  ترن هسس؟   ر اخل

   خ كارایخ  پس  را تحقسقختی، تخلب هخز یایخ   ر یسنی هرجسا  اتااخ  انخن از شمخر 

یخ  ر  انخگخا شسكخیو شا،   ارتاخط نز یك تو  را هخ آن  ر یخ  مخخركایكنفرانس

شسكخیو  گخا انخ  ر پسخ كارا پژ ا انش یسونگ نولسارال حفظ كر . اااسونهنا  طسف

ترین بمحاو از یكی    اش؟ كوز   اای نز یك هخ كنگ، ینگ  انخگخا مارس هعااب   

آیخ یسن هخ عنوان  1319  یسونگ  ر اخل نخفیترین اتااخ انخن یسن شا. راخل    شخرحخن

  امور اتااخ   نولسارال  ر لنان مناخر شا ه  ك  تواط مساس 9كخپساخلسس؟ توایا شا 

                                                      
0 William Davies, The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and 

the Logic of Competition, London 7002, pp. 20–4, 14–5. 

 نگاه کنید به:2 
 Zhang Shuchang and Sheng Hong, eds, Kesi yu Zhongguo: yiwei jingjixue 

dashi de Zhongguo yingxiangli [Coase and China: A Great Economist’s 

Influence in China], Beijing 7002; Steven Cohn, Competing Economic 

Paradigms in China: The Co-Evolution of Economic Events, Economic 

Theory and Economics Education, 0629–7009, New York 7002. 
2 Will China Go Capitalist? 
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این پراش ه  صور  مخر ط پخاخ مثا؟  ا ؛ شرط این هو  ك  یسن یك رژی  حقوق 

 مخلكس؟ تخاسس كنا.

ن یس اخل هعا، كوز هخ یمكخر   ااسخر پژ یخی تو  نسنگ  انگ  ر كاخب 91

این كاخب  9ه  پراش یسونگ هخ صاا  هلنا پخاخ مثا؟  ا . 1یون  كخپساخلسس؟ شا،ی 

خ   نولسارال اتاا-  یسن مطخهق پخراماریخ  عقلخنس؟ اسخای اران شرحی هر تحول ارمخی 

سن یسن  ر تحول: مسسر ی  یسنی آن هخ عنوان یخیكی اا؟. ترجم كوز    نظخم معرفایِ 

ه     یسنی كاخباخلسس   ر اراار نسص مناخر شا. كخپس 9119 ر اخل  9ه  اتااخ  هخزار

یخفا  ه  ك  اواسخلسس  هخ یك هخر معنخیی منفی   تقلس ترجم  شا،  ر حخلی 4«اتااخ  هخزار»

 جناش ه  شنخای كاخب اناك ارجخعخ  مرهوطترجم  شا.  ر مناع 3«ا اتااخ  هرنخم »

سن ی  كخم  هو . كاخب  ر هختی موار  ترجم   تسق  .شانا حیف 1313 اخل من  رآنتسخن
 ر  ك  تواننایخن ر ای؟ آن ر این كخور موفقس؟ زیخ   یخف؟، احامخلخب ازاین  ر تحول

كنناا   هرا  ر نق ماا م یرایی یسن تحسسن اران  را هرا  تخص  ارمخی از تواع 

  ااخ   اتك  آینااا   ال هر این  این كخور امساهصش یخفانا؛ ها ن یسچ اشخراآیناا

 مسخئ  ا  ه ر شن ه  پییرش ینبخریخ  اسخای غرهی هساگی  ار . كاخب اناك اشخرا

                                                      
0 How China Became Capitalist? 

2 Ronald Coase and Ning Wang, How China Became Capitalist, 

London and New York 2112. Henceforth, HCBC.  

که کوز و هنگامی 2112کوز در پیش گفتار شرح می دهد که کار مشترک این دو بر روی کتاب در سال 

 ، سپس«در چین و تفسیر آنها را تهیه کرد ی رویدادهاوانگ اطلاعات درباره»ساله بود شروع شد؛  59

. روز کردنددو نویسنده در مباحث مشارکت کردند، اطلاعات غلط را تصحیح کردند و استدلال را به

 سالگی کوز منتشر شد و یک سال بعد وی درگذشته بود.  111کتاب در 
2 Biange Zhongguo: Shichang jingjide Zhongguozhi lu [China in 

Transformation: The Chinese Road to a Market Economy]. 

4 shichang jingji, or ‘market economy’ 

2 jihua jingji, or ‘planned economy’ 



 ی سیدرحیم تیموریکریستف کانری / ترجمه 323 

 هر آن زتمرك عماتخب   طاق  اخك؟ هو .اجامخعی   اوهژكاسو  اش؟   تقریاخب  رهخرا

خ  ایای»از  نولسارال نقا آشنخ  هو ؛ هرآینا  از صنعای   اتااخ  كلخن اسخا؟

جسابو  حقسق؟ از  ل »لوصف، این كاخب هخ ا عخ  اریز . معهرنخم  یخ« یر یاای؟

 ر .مسسر اصلخحخ  را كخملخب هخ عسنك نولسارال تخه   یان ك نولسارالسس ، منطق ، هخ«یخ اتعس؟

 تو  یخ خ ری نولسارالسس  ك   ر  اتع شوایا  را هسخهس  اا؟ ممكن  انگ،   كوز هخ  یا

  .اا؟ كر ا یسن عمسقخب حفر  ر را

 هاسنگببرها و 
 هخ خن ر  ت از عاور»المث  یسنی هر یفامخن اصلخحخ   ر این كخور غلا   ار :    ضرب

 9«اا؟. ایساخ ن اص؟ اوار  هر پخ؟ هار، ینگخم»   1«انگ زیر پخ احسخس اصایِ

ان كنارل تخم شا، هر فقا ااافخ ا رامی یفامخن از ك   ر اهااا تخرج« هار پخ؟ هر اوار »

احسخس » 9ك  اناصخب تو ش هخشا حرك؟ توایا كر . ار  جخییارمخی اشخرا  ار : هار 

رانی مخننا كخیخ  ا لس  ازجمل   نگ شسخئوپسنگ   محخفظ ك  رفرمسس؟« یخاصای انگ

  پسنا  ر یسن اا؟. این افسخن  هر تضخ  عخم هسخن كر نا، هرآماا از یك افسخن  ین یخن

تخن  ا    موتعس؟ نخمطمئن كسی ك   ر ر  هسن فر   ك  هر یك انگ ثخه؟ آاخیش یخف

 نها، ت كسا  ار . هر انگ پخ  می

مبموع  عواملی ك  یسن را ه  »یفاخر كاخب نوشانا ك  كوز    انگ  ر پسش

، «تمخمی نختوااا  هو ناریز  نخاا   پسخمایخ  نهخیی آن ه  ار  اوق  ا  هرنخم ارمخی 

  پسخمایخ  نختوااا »یخیك  ز یسز  اا؟ ك  ار  یسنی نمو   منخاب اایبخ  ارمخی 

                                                      
0 mozhe shitou guo he 

7 qi hu nan xia 

2 Stricto sensu, the original proverb is more commonly understood as ‘in the 

midst of a risky and consequential undertaking, one must persevere to the 

very end’. 
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 اننا ك  از پسخمایخ  یخیك میمطمئنخب، تواننایخن  9نخمساا اا؟. 1«كنش انسخنی

هخیا اجانخب كر ، یون یسچ یوش انسخنی تخ ر  -ریز  هرنخم  -  كنش انسخنی توااا 

 از  انگ   وزك  سص ن هنخهراین  ر پخی  هخشا.یر هرترِ هخزار ی نسس؟ هخ نسر   محخاا 

یخ  هلخ راهر  مخننا كخر – یسن تمانی  ا  ه  جویرااشخرا یسچ  ار ارمخی  ه  یر ش

 یاا  –تخیوان پر تساخنسس    كنفواسونسس  هسن   پسوااگی رهخرا 9كسنگ آمار ز ا عخ 

 ك نظ ی ه  تسلس  ن    غرهی اا؟ تار  از تحمس    فخخر  ر این كاخب ن  شو .نمی

مطخهق ر ای؟ آنهخ، جریخن اصلخحخ   ر یسن هخزپسااییِ نظخم معرفای نولسارال  .هرتر اتااخ  

اصلخحخ  را   نا ك یخیی هوریز ،  یژیینخپییر    هنسخ نسخفاگی هر هرنخم هسنیاا؟: پسش

ر  عنخص -یاای؟ یر   جخ  ه  -ریار   اخزیخر    پییر انعطخف   تضمسن كر نا؛

 .هو نا كنناا تعسسن

یخیكی ااز  اناز یخ »فراینا اصلخحخ  را عماتخب یون  كخپساخلسس؟ شا یسن ی كاخب 

 الاا ، ،« كسا  ار ت اتااخ   توسسر پسخران نهخیی نسر   عنوانمعرف؟ ه  رشا هر نگر ، ك می

  یا، ر ای؟ توایس  ا ام   ر ك  طوریمخن 4شو .مناج می هخزار  رتخه؟  انخی ك  از

 خ  ریآن یخ  جریخن اصلی تمخیز  ار .هخ یزارش ماعخ  مور  ت كسا  ر تنهخ  انگ   كوز

   ل؟ ار اصلخحخ  مسسر مسزان ی  ك  تخاین   شخت  كر ا، را محققخن اوال ك  هراهر این

    ری  ر را پایاار شا  حقسق؟« از پخیسن» ر اهااا  ك  آیخ اصلخحخ این كر    یاای؟

 هخ سنی تحولخ   ا ن پسونا هرا  اناكی تلخش تلخف اناظخر،هسننا. هر می  ضعس؟

                                                      
0 the unintended consequences of human action 

7 HCBC, p. x. 

2 Ambrose King 

 م.-جامعه شناس اهل هنگ کنگ

 نگاه کنید به:4 

the summary in Ronald Coase and Ning Wang, ‘How China Became 

Capitalist’, Cato Policy Report, Jan–Feb 7002. 
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 . شواین كخور  ر كاخب  یاا می ا منطق  یخ پویش یخ جهخنی  ار ارمخی  یخ جهش

 انش  ،یر تبره    رتخه؟  اختاخر  تسهس  كنناا  ر تحلس  كوز    انگ، شرایط

  یخكننااتعسسن هخزار، تسم؟   هخزار منطق تاریبی یسارش   مناج از آن،  تولساشاا

 .یسانا كلسا 

شرط اختاخر  هرا  اصلخحخ  هو . از  یایخا آنخن، تمركزز ایی عار مخئو پسش

   ا  رهخرا»هخ عنوان  1333تمركز نصساسن هخر  ر اصنرانی مخئو  ر اخل اسخا؟ عام

 ر  یخفرمسس؟ر ا عخیخ  تخ شا مناخر اصلخحخ     را طی   تنهخ هسخن شا 1«ارتاخط مسثر

ییار  اسخا؟ 1331تمركزز ایی  ر اخل  .كنا تحكس  را یخمخئوئسس؟ تاخر  هخ  ی زمسن 

ریز    اجرا  اتااخ   را  ر اتاسخر مقخمخ  اجرا شا، تخ تار  مسثر هرنخم  1331   ر 

تاا م یخف؟  لخی  مخلی    1331  محلی   اااخنی ترار  یا. این تمركزز ایی ك   ر  ی 

 از سشپ    را  ر اسخای هسسج یسریی ه  توج  هخ .ناو  مه  یناان امخ نظخمی  اش؟،

حلی م مقخمخ  هر مساقسمخب ك  ه  كخریزمخ  مخئو یرا تور ا هو ،    تخ ر هو  1311 اخل

ی هرا  هگیار ؛   هنخهراین فضخ  حسخت پكن ت ثسر هور كراای یر ِ ااط  ه  نسخز ها ن

 شاا محفوظ نگ   ار .اتااار مركز  را ها ن یك اختاخر تمركزز ایی

این فخجع   ر حقسق؟ نخشی از مسخهق  مقخمخ   -تحطی یسن فیمن یكی از پسخمایخ 

محلی هرا  اجرا  رینمو یخ  مخئو هو  ك  ه   لس  فقاان اطلخعخ    آمخر  را؟ ه  ناخیج 

 تمركزز ایی ك  هو  پخیخن  ا ، این 9اسخا؟ یخم هزرگ ه  جلو ه  ك  -تراژیك مناهی شا

 صخحب اتااار شا. اااناخج كوز    انگ این   هخرا مامركز ریز هرنخم    از اعااخر افاخ 

 اا؟: 

 ك  ا یسار ا یخ هخ توج  ه   لخل؟یخیك    مور ت كسانكا 

 زی؟م ترینمه  ك  اا؟ این شاا، شنختا  كخم  طور ه  تخكنون

                                                      
0 ‘On The Ten Major Relationships’ 

7 Great Leap Forward 
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 آزا  ریخنج تر  رارع؟ هسش   كخراییِ تصاسای هخلخ هخزار، یك

 اتع   ر  اجا شعور نسس؟، اطلخعخ  جریخن امخ .اا؟ اطلخعخ 

 . اثرا  آن زیخن هخر توایا هو  راای شنختا  نخو مسئل  ه  ایر

ار : فرب  یك هخزار آزا     الزام معرف؟ شنختایِ عمسق را پسش

 تاایق نخآیخیی   تحم  عام تطعس؟. پییرش این    الزام هرا 

 خمی از اسخا؟پس حای یسن، كمونسس؟ حزب   مخئو  ماخرز

 .هو  اص؟ 1جلو  ه هزرگ

 

 رتخهای   ر یتبره  محلی،  انش از مامركز  ه  ااافخ ا هخر ، تمركزز ایی راااسن

یخ  راا توایا  ا . ایائولوژ    اسخا؟ اخل تر اا؟،هسش ك  مولا اطلخعخ  ا منطق هسن

ین ا مخئو این ظرفس؟ را تخكخنا، امخ یرایش اخزمخنی ه  ام؟ تمركزز ایی هرترار شا  

 پییر كر .هعا امكخن یخ اخل را  ر ییخیك ینبخریخ  كخركر یخ  نز یك ه  یرایش

 دانش و منفعت

تواط یو  1311ك   ر  ر ژ ئن  9ر نایخ  نظر ه  ا عخ  كوز    انگ، یاف مبل  

یخ  انگسز را مناخر كنا   از  كارینمقخلخ  پراش»تخاسس شا، این هو  تخ  9یخئوهخنگ

 ا  ریسر كر مر م را ذین ی  ینوز ك  یخ  را یكخل مخئوسخا؟اواسخلسسای اص؟   ا

 رتتایمی ا مقخل   ر كوز آنچ  -جال   ماخحث    انگ   كوز مال  ر 4«هو نا، اناقخ  كنا.

 ولط یخ  رآن    انش نگریسا  شاا  تولساكنناا عنوانه  -هو  نخمساا «یخایاا هخزار»

                                                      
0 HCBC, p. 01. 

7 Lilun Dongtai [Theoretical Trends] 

2 Hu Yaobang 

4 HCBC, p. 72. 
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 مثخه  ه مخنع، هلك    تهایا عنوانه  ن  را هخزارمخكوك ه   كخران محخفظ   جو  كاخب،

خر یر  تنهخ معسعم » انش مانظر  ارنا. عاخر   اناخش؟ هخلقوا  ر مخخرك؟ كننایخن

ظخیر    ر نایخ  نظر    پخ؟ مبل  ر صفح  1311 ر اخل « انبش حقسق؟ اا؟

   »  تخطع ه  اتااار ایائولوژیك مخئو تفسسر شا؛ اا  رمز  هرا  توسسر  ر عنوان حمل ه 

 مخئو حمخی؟ توایس  كر ، صار اسخای تامس  یر از تطعخب مخ» -« اطخع؟ هی یون   یرا

 پس   كوتخاِهر   را ك -« مخئو را اطخع؟ توایس  كر  صار یر فرمخن یون   یرا هی  

  سریی  اش؟.ی مخئو از

 هر  ر  پس از مرگ مخئو هخ ت كسا هر صنخیع انگسن ارمخی اخل   پنجنصساسن هرنخم 

  فولخ  را ه  یمراا  اش؟.  غلخ  تولسا  ر توج تخه  افزایش ارمخی ، كماو  زمخن

یخ  یخ  نرد تسمای   یخمیخ  پولی، ر شمخننا مخوق 1یخ  مقام هر هخزارنوآ ر 

، اصطلخحی شكوفخ شانا« مارنسزااسون اواسخلسسای»  آغخزین اصلخحخ  هنگخیی،  ر اخی 

كوز    آشكخرِ اسخای جخیگزین شاا هو .  یخكنناا  طاقختی    یگر تعسسنك  هخ ماخرزا

را مه  ارزیخهی كر نا؛  1311خل   یر یمخیی اوم حزب كمونسس؟ یسن  ر ا انگ هسخنس 

 راسایه  نظر م امخ ر شن  اش؟، اسخای یسر جه؟ ن   اش؟   اشخرا هخزار ه  مانی ك  ن 

  جور اا؟:ی جف؟یخیك شنختایر نا معرف؟ هخ

  ه را، تخصی اتاام یسچ هسخنس  ك  هو  شخنسیتوش  اتعخب جخ 

 زمخن نآ  ر ك این ه  توج  تبویز نكر . هخ كخخ رز ، اااثنخ 

 نسص  یر هو نا، شا   یخر ضعف آیخییه  یسن ریاران

 اش؟. حخلخ ك  حكوم؟ یسن  تر  ه  یمرااهسش آاسب احامخلخب

ه  ر یكر  پرایمختسك ماعها شاا هو ، تمخی   اش؟ ك  یم  یسز 

یرایخن  ترار یسر    مخاختخن  ه   ناخل یر  ر معرب آزمون عم 

 سنی را تسهس  كنا. شخیا« تولسا رشا نسر یخ  »یسز  هو  ك  

                                                      
0 Proto-market 
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 لحخظ از مطمئنخب امخ   كخفی مبهز ناو ،اناازاه  هخزار انقلخب هرا 

 1هو . آمخ ا ذینی

 

هنگخیی، ك   ر اخیر تحقسقخ  مور  غفل؟  اتع شاا  اصلخحخ  از نظر كوز    انگ،

لخحخ  هو . اص 1313   1311یخ  هو ، نسر   پسخران كلسا   ر ایبخ  اصلخحخ  اخل

مخی؟ پییر  مایریای تح؟ حیخ   مسئولس؟هنگخیی شخم  ا غخم افقی، تو یر انی هنگخا

یخ  آغخزین جمهور  تلق یسن اتااخ انخن جریخن اصلیِ اخل 9  یو ژ ن 9اون یفخنگ

 از پس منفور شانا امخ هریسب راا؟ یرایخن هخ هعایخ هو ؛ این جریخن 1331   ر  ی 

ا، تالخب ك  هعایخ فه  شینخنهنخهراین اصلخحخ  هنگخیی آن .یخفاناحسخ    هخرا  مخئو مرگ

  ینا خخنن تواینامی  انگ   ه  توهی تواط اتااخ  اواسخلسسای  رك شاا هو . كوز

 ریقط از ك  آیخییِ   اصلخحخ  تسمای ها ن آموتانا تسلی ز   یران یسناصلخ  ك 

واج  م شكس؟ احامخلخب هخ هنگخیی اصلخحخ  توایا راسایخ شرك؟ ه یخ تسم؟ عملكر 

 جمل  هسسخر  از هری  صاا  آن  ر ر    ا . 1311   ی  ا ای  اتفختی ك  توایا شا؛

هر ضر ر  اصلخحخ   شا ك  هلنا 4هخزار اكسو موكسخئو طرفاار «كخرِمحخفظ » اتااخ  ان

  این ناا یهخزتخب ا لس  یخ شكس؟ این هر  انگ   كوز تسمای ت كسا  اش؟. ت كسا

 ؟ هخیانهخی  ر عنوان یك مفهوم، ر صور  پییرش ه  عقساا اا؟ ك  اصلخحخ  هنگخیی،

 .مناج شو  هخزار ضر ر  ایفخ  نقش هرا    تسمای از اصلخحخ 

                                                      
0 HCBC, p. 40. 

7 Sun Yefang 

2 Gu Zhun 

4 Xue Muqiao 
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 منبر  ترین اصلخحخ  ا لس مه  1«یخحخشس  از انقلخهی حرك؟ یهخر»یخ،  ر تحلس  آن

كخریخ  كویك تاوصی  ر شهریخ، كخ؟   زرع  كسبهخزار هو نا:  اتااخ  ه 

تفسسر كوز  9  اتااخ  .  منخطق  یژا 9یخ  ر ااخیی   شهر  كویك،تخنوا یی، هنگخا

یخ  جریخن اصلی اا؟. اتسراب تسوِس   اخن    انگ از این تحولخ  مخخه   یگر ر ای؟

   4خ رز ز اییِ كخاراكی  مخیس؟ هخلخ ه  پخیسن اشا   رهخراتحلس  مور   ماقخعاكنناا

ز ایی ایری  كوز    انگ ماعی اشاراكی 3انا.یخ  آن  ر هحران مخلی ارائ  كر اریخ 

 مخوق خبكا اراار  ر هخلخ یسانا، امخ یون آنهخه عنوان یك فراینا پخیسنكخخ رز  ه 

   مركزه جایا تفسسر یسانا، -ه  شرط طرفاار  از هخزار-تح؟ یاای؟   ل؟ اصلخحخ 

 یخ، حخشس انقلخهیِ حرك؟  اتعی  یخمسوا آنهخ، از  یایخا .آاسب نصوایا ز  تحلس  آنهخ

 آیخیی افزایش   رتخه؟  ر یخمه  آن هسسخر نقش اخزمخنی، تنوع رشا  انش، رشا

را  1پخرك صنعای شِكو 1313كخرآفرینی ك   ر اخل  3یوان ژنگ، .هو   ر ك  اتااخ  

 عنواناتااخ   شنژن ا غخم شا، این جمل  را ه    یژا  راا اناز  كر  ك  هعایخ  ر منطق 

 یخ،یسنی هرا  1«زمخن پول اا؟، كخرایی زنایی اا؟.»كر :  اناصخب تو  هنگخا شعخر

 رانخك  تایاا این فرانكلسن   هنبخمسن ن   ار ، ارتاخط شنژن هخ «اا؟ پول زمخن»  ایاا

 ماولا شا. یخ حخشس   ر  اتعخب الس ، ق نظر ع از

                                                      
0 ‘four marginal revolutions’ 

7 Township-Village Enterprises (TVEs) 

2 Special Economic Zones (SEZs) 

4 agricultural de-collectivization 

2 Frederick Teiwes and Warren Sun, Paradoxes of Post-Mao Rural Reform: 

Initial Steps Toward a New Chinese Countryside, 0629–0610, New York 

7009. 

9 Yuan Geng 

2 Shekou Industrial Park 

1 ‘Time is money, efficiency is life’ (shijian jiushi jinqian, xiaolü jiushi 

shengming) 
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؟ تح كلخنِ-اتااخ  اسخا؟  هخ مخصا « تفس  ر پرناا»  مرحل  -1311   ی 

ر مسسر   اسخای یخ شخیا یخلش -آزا   اتااخ      محا  ی؟   لای ریز هرنخم  تسلط

 یخهرا  كوز    انگ، این یخلش .هو  1319   1319 یخ اخل  یژا  ره  شانهخزار 

یمچنسن شخیا  1311   ی  .هو نا تحول او منا یك ك   ر جمعی    انش  افزایناا

 هخ عمسقخب   اتااخ  ییارانمثخه  یك رشا    یفامخن هو . اسخا؟رشا اریع اتااخ  ه 

 خا، ی ر    ار  هخزار طرفاار   مافكران  نسز یم  ار پخ  غرهی   شرتی، اتااخ  انخن

یخ  یخ  ر ن اهمس تعسسن تسم؟- 1اسسا  تسم؟ ییار    یخن  .شانا مخوول تاخ ل آرا

  ك یعنی یمخن تحولی -یخیخ  هخزار  هرا  تولساِ تخرج از اهمس   لای   تعسسن تسم؟

   اتااخ آموتا  انش 9 یسنگ ژانگ تبلیِ  یایخا كر ، تسریع را پولی اصلخحخ  مسسر

صلخحخ  تسمای ا ییا،مع .شا تاای  یسن  یخنولسارال ترینهرجسا  از یكی ه  هعایخ هو  ك 

 ریخضای را ایبخ  كر  ك   یخاسخا؟   تورم نخپخیاار ، هنا  نخمنخاای  اش؟،زمخن

  ر كخاخر   شا كخور اراار  ر 1311   ی    م  نسم  اجامخعی  ر یخ نخآرامی موجب

 مور   ر  انگ   كوز ،1311  آموز  ی عار  پخیخن رغ ه  .ا ج تو  راساآنمن ه تسخن

 زنایی عمومی،  ر ر شنفكران مبا  مخخرك؟ تاوصه  یخاخل آن یخ اسخا؟

 ه  یخآن .صاا یسانایك حقوتی، نظخم هخزاخز    تحقسقختی مراكز   یخ انخگخا

 تخنون، قاز طریفرمخنر ایی  عنوانه  هلك  تخنون، فرمخنر اییِ عنوانه  ن  اتسر  ااخ ر یخ 

 ؟اسخا یزارتو   ر ن تار  ر اهط مراتب  ییِ السل نظ    منا اخت؟ هرا  تلخش»

 9اشخرا  ارنا.« یسنی

 

                                                      
0 the ‘dual track’ pricing system 

7 Zhang Weiying 

2 HCBC, p. 007. 
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 تحولات شناختی
نسز هو . ایری  اتااخ  جریخن اصلی هر منخفع رتسب « یخ  جایاایاا»   ی  1311   ی 

ن یخ  ر ای انگ می نویسنا ك  هرتور  ایاایخ  رتسب ت كسا  ار ، كوز   ه  جخ  ایاا

 هرا  ا ه  شخلو ا تالوریخفا   ر نهخ یخ، یخ ایاا« ه  اطح مطلوب تو  نراسا.»رشا  

ینگخمی  ر اطح فر     اجامخعی توسسر شنختایِ ژرفی رد » :شونا تاای  می یوی؟

خیگخیی شاا نقش پ  مور اناظخر پییرفا  یرایخن  یا ك  نهخ   ك  هرا  كخركر  عم می

 از نظر این   ، جمهور « كنا.را هرعهاا هگسر  ك  یوی؟ فر     جمعی مخ را تعریف می

مخنع تارتمنا « اواسخلسس »   اش؟   تار ِ ایاا جای؟یخ ایاا تلق یسن یمسخ   ر

ه  یسز  »، 1311  اتااخ  هخزار هو . امخ اواسخلسس  تح؟ ت ثسر پرایمختسس  پس از تواع 

یخ  اسخای هو : یك اهزار كخر ه  جخ  یك یاف   شا ك  توااا  ایائولوژ تاای

حخلخ اواسخلسس  هرحسب عملكر  آن تخ ر هو   ر معرب آزمون   تضخ   « نخپییر.میاكرا

عمومخب  1331   1311یخ   ر  ی  9انسخن اتااخ  یخ هراخت؟ تلخش 1تبرهی ترار یسر .

آزا اخز  »ا، تخ مخوق كسخنی هخشا ك  نگران اثر هخزار هر هخ ااافخ ا از زهخن انقلخب انبخم ش

 كوز   یخ منزلای تخص  ارنا. هرا هنخهراین  ر جهخن كوز    انگ، ایاا 4هو نا. 9«ذین

 عنوان هخ یوا   انگ ك  ، فرآینا «پرایمختسك یرتشِ» اصلی  انگ منفع؟

 هو ؛ هخزار تضخ   هرا  یخایاا تلخصی از كر ا اا؟، توصسف« ز اییاسخا؟»

   خراییك رتخه؟، هخزار،  یخارزش   آنك   ر ناسب  هو  فراینا  یمچنسن ز اییاسخا؟

  3شانا. تاای  جایا یویای منخهع   پسخر   یخایاا ه  - غسرا

                                                      
0 HCBC, p. 62–1. 

7 homo economicus 

2 ‘liberate the mind’ 

4 Joseph Fewsmith, China Since Tiananmen: The Politics of Transition, 7nd 

edition, Cambridge 7001, pp. 91–27. 

2 Wang Hui, ‘Depoliticized Politics, from East to West’, NLR 40, 

September–October 7009. 
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آنمن موتاخب اهاكخر عم  را ه  عنخصر ضاهخزار  ر كخیش ارع؟ِ اتااخ   پس از تسخن

، 1339نگ شسخئوپسنگ ه  كخوریخ  جنوب  ر اخل ریار  حزب  ا ، امخ پس از تور  

خ ارع؟ پایاار شا   ههخ تمخم مصااخ  آشنخ  آن ه «  ار  هخ مخصاخ  یسنیارمخی »

تحكس  شا. كوز    انگ این  9111عضوی؟ یسن  ر اخزمخن تبخر  جهخنی  ر اخل 

ظ خ ینا. ه  لحاختاخر  نسا؟ می-مسسر را ه  عوام  ایائولوژیكی، اسخای   تر 

  واع ت –ارتا كس ازاو   نگ شسخئوپسنگ ایائولوژیك، هخزتعریف مخركسسس  

 ولسا ت نسر یخ   تواع  ه  ك  اسخاای یر هو ؛ اواسخلسس  جویر تولسا  نسر یخ 

ی   موانع اسخای یخ ایائولوژیكیم  –هو   اواسخلسس  هخ تطخهق  ر عملخب كر می تام؟

  اتااخ  ، تواع 1339  حزب  ر اخل   هخزار را از هسن هر .  ر یهخر یمسن كنگراتواع 

 یخ  حزب از آن تخریخ ه مثخه  یاف نهخیی اصلخحخ  مخصص شا   تمخم كنگراهخزار ه 

ر اطح یائولوژیك    جا  نسا؟ ه  مفخ  اانا.  غاغ هعا، مركزی؟ هخزار را ت یسا كر ا

ریار  حزب كمونسس؟ یسن تمخم شا. زین پس، حقسق؟ هخ معسخریخیی یون نرد رشا 

نختخلص  اتلی، آمخریخ  فقر    رآما، نرد تورم، اطح تسم؟، تعاا  اتاراعخ    تولسا

ایائولوژیك یكنوات؟  یخ  رپی جایا هخ هرنخم ریاران پی انبش توایا هو .غسرا تخه 

 رؤیخ »   «اواسخلسسای یمخینگ  جخمع » ،«نمخینایی ا  تئور »ا  یون پخاوان هی  

  یخ  جایا از كمونسسهرا  تمخیز این هرنخم   انگ   كر نا. كوزرا پسخنهخ  می 1،«یسنی

 1311معخ ن نصس؟  زیر یسن ك   ر اخل  9یخ  پسش از اصلخحخ ، از  انگ ژن ر اخل

، ر ر نق اتااخ     اطح  اامز یخ  این كخور ت كسا كر ا هو ه  هریاخنسخ افر كر ا   ه

                                                      
0 ‘The three represents’, The ‘socialist harmonious society’ and The 

‘Chinese dream’. 

 م.-های چند رهبر موفق حزب کمونیست چین در دوره اصلاحاتاشاره به برنامه

7 Wang Zhen 
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 یك مخ الِم تواط حزب كمونسس؟ ا ارا شو  هرااخس ایر هریاخنسخ»كننا ك  می تول نق 

  1«كمونسسای توایا هو .  جخمع 

  رصا كخلخیخ   تامخ  هخ 11، 1333اصلخحخ  تسمای، تاریبی امخ تخطع هو : تخ اخل 

 یخخلسخ م اصلخحخ  مخلسختی ك  .یخ پسوا؟ه  تخطرا اسخا هخزار   ماخ ل  شا هخزار  یختسم؟

كر ،  حیف را یخ  منفر توافقی شرك؟ مخلسختی یخ   نردر ی  منظ      اخ ا را

یخ  ا  هرا  انحلخل هسخار اسسا  ترار ا  مایریای فرای  كر ، ك   ر انز ا  هنگخاانگسزا

یخ  هخزار ایفخ  نقش كر ا هو . حاف مخلسخ  تولسا  تح؟ مخلكس؟   ل؟ از او  نسر 

كر ،  ایخلای تضعسف-یرایخن  هسنخیخ  محلی را هرا  انبخم اتاامخ  حمخی؟    ل؟انگسزا

    یگر  را  ار  فضخ  رتخهای كر . از  یایخا كوز  هنخهراین هخزار ملی را تقوی؟   پهن 

  انگ، اصلخحخ  مخلسختی: 

 از را ا منطق  اتااخ   پویخیی   ش؟ ا ا  یسار ا اثرا 

حخلخ  .ر ك تاای  كخرآما   پخیاار رتخه؟ یك ه  نظ یخ  هیتسول

یخ  محلی هرا  جیب ارمخی  از طریق ههاو  زیراخت؟     ل؟

    ی ا ااط از كخر تو ، رتسب یكایگر هو نا. محسط كسب

 خ  اتاا پویخیی مسئولس؟ اصلی را  ر ا  منطق  رتخه؟ 1331

 9 اشا  اا؟. یسن یسریخ 

 مخلكس؟   ل؟ ه  جای؟ ازیخ  تح؟ك ، اصلخحخ  هنگخیی  ر هنگخاارانبخم این

 هرا  ت مسن مخلی 9  اهخم ه  عموم  ا لس اخز ، ااافخ ا از عرض تاوصی طریق

  كخا»شا. اسخا؟   ناخل یخنظخر  یكنوات؟ هر  ارایی   ل؟   مخلكس؟تح؟ یخ هنگخا

  هسكخر     ا ، از طریق هسم ك  كخركنخن   كخرفرمخیخن را پسونا می 4«هرنج آینیِ

                                                      
0 HCBC, p. 022–9. 

7 HCBC, p. 076. 

2 IPOs 

4 ‘iron rice bowl’ 
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اخز  مسكن شكسا  شا. كوز    انگ هر تلخف هسسخر  از مناقاان حزب تاوصی

 یخنآ یخ  تح؟ مخلكس؟   ل؟ تمركز نكر نا. ایر  هنگخاكمونسس؟ یسن، هر تبره 

 آنهخ ؟مخلكس - كننا عم  كخرآما   رتخهای ه  صور   – طی كننا را اصلخحخ  هنگخیی

 .ناو    نگرانیمخی  یناان

ه  مثخه   1یخ  ایمس؟ رتخه؟ هسن نخحس كوز    انگ  یایخا اااسون یسونگ  ر زمسن 

؟ مخیس»  تایمی كوز، یخ ه  مقخل پسخران اصلی اصلخحخ  هخزار  را  ناخل كر نا. آن

اریخ  محاولخ    ی  هخزاریخ  ی  هخز -، هریخانا تخ ضر ر  هخزاریخ  هخز «شرك؟

ار هخز   كخركر  ِتواع  را هرا  عملكر  منخاب شرك؟ نخخن  ینا. ایری  -عوام 

 یخنخحس  نهس رتخه؟ امخ  یخر ت تسر شا، هخزار اتااخ  ا  ه از اتااخ  هرنخم   ر ییار عوام 

 : فا  كر این مسئل  را ح  جایا تو ، صنعای  یخپخرك  ریخ شرك؟ جیب  ر

تحول از عوام  ه  كخلخیخ   تامخ   ر ن یك اختاخر تولسا  

ازطریق ترتساخ  مانوع از جمل    یا ك   ر آن عوام رد می

مكخنسس  تسم؟ ییار  غسرشصای، ترار ا یخ   ر اهط شصای 

  عرص  این  ر شونا. یی   یمخینگ میغسرترار ا   اخزمخن

  ییاخزمخن  ، رك ضعسفی از آن  جو   ار ینوز ك  یسار ا

 رك  مخرشخل آن یون  ك  آلفر   ییاخزمخن .اا؟ مه  هسسخر

نسخفا  امخ اتااخ یخ  تواع  .اا؟ «تولسا مامخیزِ عخم » كر ا، یك

زمخن اخ  اتع، انا.  ریخفاگی تعریف شاانوعخب هخ فقاان اخزمخن

ر   .كنامی تر عرض اریع ارمخی  را اغلب موار  یخفاگی  ر

یخ  محلی پر شا، ك  ینوز نسر   خ  هخ   ل؟یسن، این تل

 9عظسمی هرا  تحرك منخهع  ارنا.

                                                      
0 counties (xian) 

7 HCBC, p. 047. 
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خی    ارمظرفس؟، ضریب ااافخ ا  اضخف كوز    نگ پخاخ مناقاان  ر زمسن 

  ییار  تكرار    ضعف مزی؟ نسای را از طریق عطف توج  ه  تواع فسزیكی، ارمخی 

منطق  ا  -اخزمخنیِ هرآماا از رتخه؟ هسنخ   انسخنی   یسارش تكنولوژ  تولسا   ارمخی 

ییار ، هلك  از جخنب یخ یخ آ ر  كر نا ك  رتخه؟ ن  تنهخ از تِا  ارمخی  ا نا. آن

یسر . شكس؟ ایر  ر اطح محلی   اتااخ   صور  مییخ  معطوف ه  تواع ایاا

تااخ   ا   عملكر یخ  مقخمخ  محلی هرپخی نار  مصرب اا؟.   یون پسخرف؟هخشا، ه 

  . ار   جو  اخزمخنی تطوط   تلمر   ا ارا هرا  تر هسش  یخاا؟، مخوق

 هابازار ایده

  احسخاخ  نظری    1ثر   مل یخ    پرشور كاخبنصس؟  زیر  ن جسخهخئو توانناا

آ ام اامس؟ هو ،   كوز    انگ  ر تاسسن یسن معخصر توج  تو  را هر ایمس؟  9اتلختی

  خ ااااف –اامسای  عاال؟  نظر اش؟ ه  ایاا یخ ها نكاخب   م معطوف كر نا. آن

تااخ  هر طاسعی هو ن   اجانخب نخپییر ِ نخهراهر   ر یك ا -هراهر   تولسا هراهر تح؟ تخنون 

سر  هخلخ  ییخ احامخلخب اص؟نسز  ار . آن هخلخیی هسسخر  ا، ك  یزین  اران  اشخرا  ارنارمخی 

یون   یسن یپسنگ  ر زمسن  فسخ  را  ر این پرتو اامسای تواینا  یا. كاخب شی جسن
یخ  ر ییار یسن را آمخج اناقخ  یسار ا ترار  ا ا غسخب هخزار هرا  ایاا كخپساخلسس؟ شا

 :ا؟ا آزا   هسخن هخ توج  ه  پسخمایخ  مصرب زیر هر یسن كنارل از یخآن اا؟. اناقخ 

  ا  شااشنخت« هرنایخ »فقاان نوآ ر    تلختس؟، نختوانی تولساكننایخن یسن  ر ایبخ  

جهخنی، تواع  نخكخفی ظرفس؟ انسخنی   غسرا. امخ كخملخب ر شن اا؟ ك  هسارِ آزمون 

 ، هخزار اا؟   هخیا هخشا:«یخایاا»

زار كخلخیخ   تامخ  را هخ یك ر ش هنسخ   یخ، هخهخزار ایاا

 فربِ هخ پسش كخلخیخ هخزار طور ك رانا. یمخنمیپسش 

                                                      
0 Wealth of Nations  

7 The Theory of Moral Sentiments 
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 ؟اایخ ایاا هخزار این كنا، می عم  كنناا مارف حخكمس؟

 یم شك  را كنناامارف  یختوااا  مساقس  طوره  ك 

 وعن مخ هخیا ه   ناخل كاام كنامی طور تطع تعسسن  ه   یا،

   مااراناسخا؟ كخرآفرینخن، یمچنسن  ) كننایخنمارف

   یخارزش یخ،  ت ثسر  یژیی اتااخ  هخشس ،  ر(  انخن حقوق

تخ    ؟یسس كخلخیخ هخزار هر یسرنامی یخیی ك نهخیاخب تامس 

 1كنا.كخرآما  آن را تعسسن می ی  مسزان

 

كخلخیخ اااالخل كر    این پراش یخ   هر علس  تمخیز هسن ایاا 1314  اخل كوز  ر مقخل 

فر ضر ر   اش؟، امخ  ر هخزار كخلخیخ یخ لس را مطر  كر ا هو  ك  یرا  ر تلمر  ایاا

« یخایاا»ن تو  هخزار یسچ تفخ تی هس لس  نقط تاول هو . از  یایخا كوز، ه هصخی تخه نظ 

 9 جو  ناار .« كخلخیخ»  

كنناا  ر یسن ك  یخ  مارف  ارزشیناا شك « یخ ایاا»هرتلخف نگرانی كوز، 

 خزاره صریحخب یختواینا  آنمی را پلورالسس  نوع كاام  اتعخب  انگ   كوز نسسانا. پس

 . ینانمی پسونا یناحزهی  موكراای مخننا تخص اسخای صور ِ یك ه  را یخایاا

   حزابا كخریر ،  یخاتحخ ی  اجامخعی، یخ جناش هسخن حقِ  نگران نار ه  یخنولسارال

   رهخرا 9119 اخل  ر یخر ار از  یرفا   صور مطخلع  .اناهو ا اسخای اجامخعخ   یگر

 یخ فعخلس؟ ن  ییار  اخنسوریاف ك  كر  ر شن یسن  ر اجامخعی  یخراخن  اخنسور

جمعی  اماتا مصالف آزا   هسخنِ محرك ن  احسخاخ  ضاحزهی، هلك  اشكخل   ضا  لای

                                                      
0 HCBC, p. 064. 

7 Ronald Coase, ‘The Market for Goods and the Market for Ideas’, American 

Economic Review, vol. 94, no. 7, May 0624. 
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  ر یخایاا هخزار ه  شاس  یسز  یخ،آن  ر هسخن 1هو . – انگ    كوز مور  ت كسا  نكا  –

 تبره  ایر آن . اش؟  جو  یخ  پرمنفع؟،، هخ تر جی31  ی  ا ای    1311  یخ ی 

نسخز را  رینتهسش یخایاا هخزار هرا  ی آن ك  هگسری  ناسب  اا؟ ممكن هخشا، الگو یك

 .اا؟   هخزاریختر   رهخرایخ  یری  هسشایاا اشانِ   ار ، آنه 

راا ه  اا؟، ك  ه  نظر می «پسخگخم  یخایاا» هر تو  انحاخر ه  ماعها كنونی رژی 

مبموع   –شونا.  ر اطح عمومی، عق  الس  حخك  شخن اناصخب میااب تهی هو ن

تمخمخب  -«ا   ر هخزاریخ یساناكنناای  نوع مارف»كنا می یخیی ك  تعسسنایاا

اتااخ نگران  )اكونومسسای( اا؟،   این را هخیا یكی از توفسقخ  مه  نولسارالسس  یسنی 

 ییخ  اسخاكسفس؟ از یكی كر ا، تخطرنخخن مسر فسكی طورك لحخظ كر . یمخن

 .اا؟ هصش   ضااسسا ریخیی نسر یی عنوانه  تو   ارائ   ر آن توانخیی نولسارالسس ،

  هسار   ، ینا یسارش ترهسش مخلكس؟ را حقوق شونا، هخز ترهسش تخ رنا یموارا هخزاریخ

خ ر اا؟   نولسارال تانگخرا هنخهراین .هخشنا كخرآفرینی یخ ز ایی فعخلس؟هرا  مقررا 

ه   ر این كخرك   هصش  اشا  هخشا،نسر   ریخیی   یژمونسك عق  الس ِ  كخركر  یمزمخنِ

 .اا؟ صخ ق یسن  ر    یگر   ر جهخنمخننا یر نقط 

 ر یسن، اااالخل شا  انشِ   ار  طی     ی  ر تفسسر كوز    انگ از ظهور ارمخی 

 خفیك تار  هخزار ، رتخه؟  زمسن   ر ییاراناسخا؟ پییر انعطخف ایبخ شاا از طریق

یسن  ر  ك   ار   ارمخی انخ  یژا را  ار . امخ جایا اتااخ  هخزتولسا   تحكس  هرا 

 عمسق  یخخ ری هخ جهخنی نولسارالسس  هسار یك  ر- انگ   كوز مطخهق مان– یخف؟ظهور 

این هسار  . ا  مامخیز رد اتااخ  -اسخای عقلخنس؟  ر مان یك   حقوق،   اتااخ  عل   ر

را  یخ   اسخا؟   لای  رشا  اتااخ   ر نظخم  انخگخیی یسن، انایخكااجهخنی شخلو ا

 ر . هنا  كرا  ر اطو  فر     ذینی صور  نسخن اتااخ  امبا اب شك   ا    یمچنسن 

                                                      
0 Garry King, Jennifer Pan and Margaret Roberts, ‘How Censorship in China 

Allows Government Criticism but Silences Collective Expression’, 

American Political Science Review, vol. 002, no. 7, May 7002, pp. 279–42. 



 

 
 

 رونالد کوز در پکن 319

 

 

 های دانشگاهیسیاست
 نوامار  ر پكن  انخگخا یخ،ایاا هخزار   رهخرا  یایخا كوز ه   اكنش نمخیا ك   رینسن می

شخیر  كوز   رئسس تالی مارا   1ژانگ  یسنگ هسن عمومی    منخظراجلس  9113

 هریزار جهخنی هخنك ارشا اخهق اتااخ  ان 9لسن، یسفو جخااسن   مایری؟ِ  انخگخا یوانبو

 این ر یاا  را ه  صورتی ماخلو  آمسز تارراخنی كر :  اكونومسس؟كر . 

  اتااخ  هسن جخن مسنخرعل  شخیا مخهورترین منخظرا  ر تخریخ 

هرتور  هر ار منخفع    -یخیك انبخم شاكسنز   فریاریش 

جرت  تور     1391 ر  ی      ل؟ ك  مصخطرا  مااتل 

  ر اتسر  یخمخا  ر حای امر زا طنسن  ار . صاا  این هرتور 

سن جخاا .اا؟ شاا طنسن انااز یسن اصنرانی  یخاخلن اراار

سنز  ایمخن ك ه  ك  لسن اتااخ  ان ارشا پسخسن هخنك جهخنی

خیكی یاا؟،  ر هراهر یك  پخیانا عمومی  یخیزین  نسا؟ ه 

 ك آرایی كر ا اا؟، كسیژانگ  یسنگ صفپرشور یعنی 

ه  تهش  را آزا  هخزار هاواننایخ هور كرا  تر یا  ار 

 9 رآ رنا.

 

                                                      
0 Zhang Weiying 

7 Justin Yifu Lin 

2 ‘China’s Industrial Policy: Plan vs. Market’, Economist, 2 November 7009. 
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تخخه  آن هخ  ره مفسر  یگر نسز یناین   تلخف اناظخر هو  نفس فی ر یاا   انخگخا پكن

یمسخ   یصنعا اسخا؟ ك  هو ا این یموارا لسن موضع .اشخرا كر نا یخیك   كسنز  منخظرا

 تر هخزار  هسش نسر یخ  ك  زمخنی تخ اا؟، ضر ر  تواع  از معسن  مرحل  یك هرا 

ن  هسش طسف كخم  مواضعِ رشا  اتااخ  را  ر یستخ ر ه  ایفخ  نقش هخشنا. این منخظرا ك 

   هخاموا   رای   زیررشا  یخ   انخگخییِ اتااخ   یسن  رمعخصر نخخن  ا .  پخرتمخن

 هرا  یی انخگخ اتااخ  ان یك ك  مثلخب  یسچ كس  ر این یسانا خن مخخه جه نقخط اخیر

غریای نصوایا یخف؟. اتااخ  انخن  یسز مطلب هنویسا، 1 یلی پسه  مخننا اریخن   لای یك

ك  لنسنسس  محا  یسانا، جخیی-یخ  مخركسسس اسخای مخركسسس؟ اغلب ه   پخرتمخن

ك    ارم شك محور. مننظر  اا؟، ن  اسخا؟اتااخ  ، تخریصی یخ -پژ یخگر ِ اسخای

 ر یسن  شخنیمكخران نسا؟ ه  اتااخ   هریاخنسخ یخ  پخرتمخن  ریخ مخركسسس؟ تعاا 

 مهمی صشه یسن، كخپساخلسس؟ شانا اتااخ   یخ یون   پخرتمخنتر هخشا. اینك  ی هسش

 9اا؟.  اااخن مخ از

ل  اكسو موكسخئو انا  حخ   یر یی از اتااخ ان رفرمسس؟ ازجم 1311 ر اخل 

یخ مطخهق هخ كخرایی  یی هنگخایسر  اصلخحخ  را شخم  هخزاخزمخنتطوط اصلی جه؟

تر، هرا  اتااخ  ، تولسا كخلخ، نقش هخزار  ر كنخر هرنخم ،   تمركزز ایی اتااخ   هسش

ب زجمهور اااق   عضو ارشا ح  مقخمخ  رامی تولسا كر نا. لی شسخنسخن رئسسااافخ ا

 ام   از آنمن این مان را   هخر تواناا»كمونسس؟ یسن پس از توانان این انا نوش؟: 

                                                      
0 People’s Daily 

میلیون تیراژ و روزنامه رسمی کمیته مرکزی حزب  3ترین گروه روزنامه ای در چین با بیش از بزرگ

 م.-کمونیست چین

 تر نگاه کنید به:برای بررسی بیش 2
 Cohn, Competing Economic Paradigms in China; Ying Ma and Hans-

Michael Trautwein, eds, Thoughts on Economic Development in China, New 

York 7002; Rebecca Karl, The Magic of Concepts: History and the 

Economic in Twentieth-Century China, Durham, NC 7002. 
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   اتااخ   اافنخك  انش  ضعس؟ از شختای مورتخن این حكخی؟ را 1«ار  ر نسخ ر م.

 رینگیف انقلخب پسخخ كننا. اتااخ ِنق  می اصلخحخ     را  ر ارآغخز اتااخ   رشا 

 هسش از یم  هو ،   محورشور    نظری    اتااخ  مطر   ر پخراماریخ  تح؟ تسلط

 ارشا خناتااخ  ان اكثر .را  اش؟ تواعا اواسخلسس  پییر ِمسزان كخرهس؟   ارزش  غاغ 

ا  تبایا اختاخر این رش .یرفانا ترار اذی؟   آزار مور  فرینگی انقلخب  ر از یم  تطوط

؟    ر یك محسط اسخای مامخیز آغخز شا. ترین ارع  اصلخحخ ، هخ هسش ر اهااا    را

 اتحخ    ار پخ شرق  ر ك حخلی  ر»نوش؟:  1311اسری  لسن اتااخ ان اكسفور   ر اخل 

 اصلخحخ  عملی، ریارانی را ك  پسخنهخ    نظر   جو   ار  شور  ، اشاخع جمخیسر

 سنی  ا ا اا؟؛كننا تح؟ فخخر ترار  آغخز را ااخای اصلخحخ  تواننانمی یخ تواینانمی

كخر   هرنخم    ضر ر  نظر  فختا امخ یسانا تخبهی اصلخحخ  هرا  ك  ریارانی  ار 

 9«یسانا.

آاخ هو .  انش اتااخ     ر ك  یفامخن اتااخ  عقب عم  هرق  انفبخر نظری    هرنخم 

ای   اتااخ  اواسخلسسپژ یخی  رهخراموكسخئو هخ عنوان  اكسو 1313مخنانا. تحقسق اخل 

 جامخعیا اناخخر یك اثر  ر علوم هرا  ركور   هرا  ،مسلسون نسص  فر ش رف؟ 11 9یسن

 ه  كاخب این .هسسخر هخلخ هو  یسن، هعا  ریاران   مخئو آثخر اجاخر  فر ش ك   ر مقخیس  هخ

 از  ر تعاا  زیخ   را یرایییپ   كر  حمل « اااخلسنسسای»غسرمنعطف  ریز هرنخم 

 نقش ،توزیع  ر پییر انعطخف تمركز،عام از یمچنسن. مقار  انس؟ اتااخ   مخكلخ 

 ر اهط» وقِمخف «تولسا نسر یخ » هر كلی ت كسا   كویك منفر  یخ هنگخا هرا  ترهسش

                                                      
0 Liu Hong, Bashiniandai: Zhongguo jingjixuerende guangrong yu 

mengxiang, [The 0610s and Chinese Economists], Guilin 7000, pp. 21–6. 

7 Cyril Chihren Lin, ‘The Reinstatement of Economics in China Today’, 

China Quarterly, vol. 12, March 0610, p. 4. 

2 Research on Questions About China’s Socialist Economy 
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تر از محاوا  آن هسش« عل  اتااخ »شهر  عنوان این كاخب  ر  1كر . حمخی؟ «تولسا

گر امخ  ی .هو    راوایك  اژا ینوز «اتااخ یرایی» تا  از آن اخل پنج اا؟، یرا ك 

   هخرا ؟هخزیخ هرا  یسن  رتواا؟ جهخنی هخنك ك آن از پس  رق هریخا  هو . اناكی

 امییزارش الز تكمس  هرا  اتااخ  ان تس  یك كر ، ت یسا 1311 اخل  ر این نهخ  را ه 

 ااخ  ات  تواع : یسن یزارش طولخنی هخ عنوان .شانا  ار  ه  این كخور جهخنی هخنك

یسنی   توانان ترجم  .شا  ر هسش از یزار صفح  مناخر 1311 اخل  ر 9اواسخلسسای

 ا یخران  هخ تسم؟   شا اجاخر  اتااخ   یخ  پخرتمخن   حكومای  احایخ   ر یزارش

یخ  یزارش هسسخر ت ثسرییار هو    اااخناار   هرا  یزارش .شا فر تا  عموم مر م ه 

 اتااخ   نهخ یخ    لای ایبخ  كر .

 قرارگیری علم اقتصاد در جایگاه فرماندهی

  جولسخن یِویرتز هخ  9یخ  اتااخ    ر یسنرتخه؟ پخر ای كاخب اااسفن كوین هخ عنوان 

  اتااخ    یون     رشا ی ( هخ جزئسخ  شر  می  یا 9111)شركخ  نخمحام  عنوان 

تح؟ حمخی؟  نگ  1311     ر طول  ی  1311  اسخا؟ اتااخ   از اناهخ   ی 

شسخئوپسنگ  ااكخر  شانا، تخ راینمخیی هرا  اتااخ انخن جوان   نسز مافكران طرفاار 

ینگی  ی  انقلخب فر پسگر  یرایخن( هخشا ك  هعا ازاتااخ  هخزار   اصلخحخ  هخزار )راا؟

 از منظ  طورهخز یایخ    لای ه  4هو نا. هخزیخا  كخر اظهخر ناام؟ كر ا   ه  1331

ی ط .یرف؟ صور  تواع  حخل  ر كخوریخ    شرتی ار پخ  آمریكخ، غرهی، ار پخ 

،  انخبویخن مماخز هرا  كخر تحاسلی  ر رشا  اتااخ  ه  آمریكخ   هریاخنسخ 1311   ی 

                                                      
0 Xue Muqiao, Zhongguo shehuizhuyi jingji yanjiu, Beijing 0626.  

7 China: Socialist Economic Development 

2 Competing Economic Paradigms in China 

4 Julian Gewirtz, Unlikely Partners: Chinese Reformers, Western 

Economists and the Making of Global China, Cambridge, MA 7002.  
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  انایخكاا  ر  اتعت اسس شا    1311سن ك   ر اخل رفانا. آكخ می علوم اجامخعی ی

 هخ 1313اصلخحخ  هو ، پییرا  تس  اتااخ انخن تخرجی شا؛ ك  ارآغخز آن  ر اخل 

هو   1ر سه آكسفور   لو زیمسر تاخرت ثسرییار اتااخ  ان لهساخنی یخ اصنرانی مبموع 

مصخطاخن،  از نگخا .شو می شنختا  هخزار پسخگخم  ر اواسخلسس  پر ازنظری  عنوانه  ك 

یخ   نقش محك ِ نسر یخ  هخزار  ر ن یك هر س یوا ار اراص؟ تو یر انی هنگخا

 اتااخ  تح؟ یاای؟   ل؟ هو . 

ااخ  هو نا.   اتهنسخ  فور    انبمن اتااخ  امریكخ هخزیگران كلسا   ر اااقرار رشا 

اااخ  اتااخ   9ر  یریگور  یخ یخ  انبمن اتااخ  امریكخ تح؟ ریاتر فعخلس؟هسش

پرینساون هو  ك   ر شسكخیو از تعخلس  مسلاون فریامن ت ثسر پییرفا  هو . تو  فریامن ه  

كنا. ایری  كاخب    هخ عنوان  ایرا  1311 اخل  ر اصنرانی رشا  یسن  عو  شا تخ یك

 ا   اهساگی از كسی یسن  ر نسس؟  ر یمخن اخل مناخر شاا هو ، معلوم9آزا   اناصخب

  یاا نار ه  1331   ی  تخ آن یسنی معخ ل ك  ا  اژا هو ا هخشا؛ آیخا نولسارالسس  ه 

رایخن  یسر  ضاتورمی هنسخ ییخ   نسز جه؟  تحلس  تسم؟تصاص فریامن  ر زمسن  4شا.

هخ تورم  ریسر هو نا، جخذه   اش؟.  1311    ، هرا  مسزهخنخن یسنی ك   ر اراار  ی 

 ولخنیط یخ پس از اخل یرینا نگخا مثا؟ نااش؟، یسن ر نق   رهخرا اهااا ریامنتو  ف

 3اسك خا ت   هو  یخرفرمسس؟ كخر  ااور  ر تسم؟ اصلخحخ  . تو     توسسر كر تلق

 م؟تس نخپییر یخلش  یخیكی  رهخراتقریاخب نوعی جزمس؟  ك  اتااخ  ان ای  یك،
                                                      
0 Włodzimierz Brus 

7 Gregory Chow 

2 Freedom to Choose 

توسط حسین حکیم زاده جهرمی و انتشارات فروزان روز ترجمه  1391در سال  آزادی انتخابکتاب  

 م.-شده است

4 Gewirtz, Unlikely Partners, pp. 12 ff. 

2 Ota Šik 
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ت كسا  .یرف؟ ترار توج  مور   اش؟، اطلخعخ  پراكنایی ح  مخك  مكخنسس  عنوانه 

، «  كلخن توزیعهرنخم »  كنناامثخه  یمخینگ  نقش   ل؟ ه « هخزار اواسخلسسای»اسك هر 

 یی ه  اصلخحخ  تسمای  ر ن نظخمی ك  هر اطلخق عنوان اواسخلسس؟ هر تو   ر مخر عس؟

ینسن اصلخحختی یك عخم  مه   ر  یخ هر ضر ر اصرار آن 1اصرار  اش؟، حسختی هو .

 نخپایا  هو ، ك  تكخن  1314ریز  مركز   ر یخ هر طرفااران هرنخم پسر ز  رفرمسس؟

  9هخزار  شا.-غسر  یختسم؟  تف هی   تاریبی شان

 صساسنن یخفا  یسن،تحول اتااخ  هخ مانخاب مایریای یك ر ش  ارائ  منظوره 

 یك   آمریكخیی شرك؟ اتاام مخارك از او  یك ه  صور  – MBA  یخهرنخم 

یمگی هخ  شرك؟ 31 از هسش 9111 اخل تخ .شا آغخز 1314 اخل  ر - ار پخیی شرك؟

یخ  اتااخ    مایری؟ ه  طور ایبخ  شانا. رشا  غرهی آموزشی یخ هرنخم  محوری؟

جخ  تو  « رهیاتااخ  غ»   اژا 1331  یخ رشا یخفانا   تخ پخیخن  ی پسواا   ر  انخگخا

یخ  كاخب  ترجم   انخگخیی  رای  یخكاخب ترهسش  ا ، حای« اتااخ  مارن»را ه  

مسلسون  9.3هسش از یك مسلسون  انخبو  اتااخ     9111تخ اخل  .هو نا آمریكخیی

یخ مخوول تحاس  هو نا، هسش از یك یهخرم ك   انخبو  مایری؟  ر  انخگخا

 9 انخبویخن یسن.

 اصلخحخ  یك ر یاا    ران اتااخ   اسخا؟ پسخار   ر 4لسو   یِویرتز از  یایخا

 ك  1313خمار جهخنی  ر اها هخنك تح؟ حمخی؟ فر ِ هو ؛ كنفرانسیهسش از هقس  منحاره 

                                                      
0 Gewirtz, Unlikely Partners, pp. 11–62; Liu, Bashiniandai, pp. 716–66. 

 های بازاری نگاه کنید به:ی ظهور و تحکیم مکانیسمای متعارف در زمینهبرای خواندن مطالعه 2

Barry Naughton, Growing Out of the Plan: Chinese Economic Reform 0621–

0662, Cambridge 0669. 

2 Haiyun Zhao, ‘Economics Education in China’, International Journal of 

Pluralism and Economics Education, vol. 0, no. 4, 7000, pp. 202–09. 

4 Gewirtz and Liu 
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 را   ا تس  اطراف منطق یخنگ   ر ر  تخن  1هخشخن یفا   ر تور تفریحی یك طول  ر

هریزار شا. كنفرانس  -جخ اختا  شا  ر آن 9جهخن  ر آهی هرق اا هزریارین ك  هعااب  -

از هخنك جهخنی،    4 زیر   ه  اخزمخ یی ا  ین لسننصس؟ 9ك  ه  افخرش ژائو زیخنگ

كننایخن غسریسنی از   اخیر اتااخ  انخن ارشا یسن هریزار شا، مخخرك؟ 3ژینگلسخن

را  ر  3كورنخ    یخنوش 1، الكسخنار كخینكر س1ر   تسلورل  3جمل ، جسمز توهسن،

، اتااخ  كلخن  ار  مایری؟ مهمی ك  موشكخفی نقش هخ   تو   اش؟. توهسنهرنخم 

 این تور  ریخیی طول  ر این اصلخ  یسنی ز ا كر ؛ معخ لیسبخن را یسنی اتااخ  انخن

 یخ مخیتط پسخنهخ  هلخفخصل    یخ ا ا صفحخ  هررای تخهلس؟ توهسن  ر 11شا. اهااع

 یخ نخآشنخ هو ،آن تالخب هرا  ك  تحلسلی  ا  تاویر  از تار  یسنی مسزهخنخن ه  كلخن اتااخ 

 11 نا.هو اسخای محخف   ر   آنه  تواع  امسا ار ك  یخ ترار  ا هسنخی  ر اتاسخر آن  

                                                      
1 SS Bashan 

7 Three Gorges Dam 

 م-طول کشید 2112تا  1554اشاره به سد سه دره که ساخت ان از سال 

2 Zhao Ziyang 

4 Edwin Lim 

2 Wu Jinglian 

9 James Tobin 

2 Leroy Taylor  

1 Alexander Caincross 

6 János Kornai 

00 Hongguan tiaozheng (macroeconomic adjustment) was deemed too 

weak; hongguan kongzhi (macroeconomic control) was too redolent of 

central state planning; the neologism was hongguan tiaokong, the latter 

word a calque of ‘adjustment’ and ‘control’: Gewirtz, Unlikely Partners, p. 

049. 

00 Gewirtz, Unlikely Partners, p. 042. 
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اشاسخق » لس  ت كسا  ك  هر ه  -كورنخ  1اتااخ  كمسخهیشا ك  كاخب تاور می

هسسخر  -  جوامع اواسخلسسای فرایسر اا؟خ      ر یم  ار  ك  ه  ا ع« ییار ارمخی 

ارآغخر ارتاخط هلناما     هخ یسن هو . هخشخن تنخاب  اش؟،   تور تفریحی هخ یسن 

 قخیس م     ر: ملخی  كر  یسنی مصخطاخن  رهراهر را تو  كمونسس -ضا  كورنخ  ر حس 

 كورنخ  . ر یسن هو  یخمه یخماز طرفااران اسخا؟  یكی شرتی مواضع تو   ر ار پخ  هخ

 یخ هنگخا موفقس؟ عنوان مقسخسِ انبشه  «یختسم؟ هو نِ یوپخاخ» از  فخع  ر

 .هو  ت ثسرییار هسسخر كلخن، اتااخ  مایری؟تح؟

  م هرنخ   هخزیخ؟ یسن ه  یسونگ اااسون شرك؟ یمراا هخ 1311فریامن  ر اخل 

 فریامن 9زیخنگ تالسوخ  زیخ   ه  یمراا  اش؟. زیر ژائو ملختخ  رامی    هخ نصس؟

    ك  از  یایخا كخخی یمخن تطب :هو  نخپییرماخلح  آزا  كخملخب هخزار از  فخع تو   ر

 هرتی ،1313-11 اسخای- اتااخ   ماخحثخ  ترین جخذه  را  ار .  رالس  هسش عق  هرا 

 گخییهن اصلخحخ  یخ ر ش یكی از عنوانه  مایریای كخریران-تو  تواااخر مقخمخ  از

را  یخ  كخریر  ه تو   نگ شسخئوپسنگ هر آن پسخنهخ ، علخم؟ پخیخن تلخش .شانا

  هرنخم  كخران   ر هراهرمحخفظ  یخ از حیف یخلش   اصلخحخ  هو . پسیاای؟ هرنخم 

مخنع مهمی  یسچ شا، اجرا 1339 اخل حزب  ر یهخر ی     كنگراهخ اشخرا ك  اصلخحخ 

 اخل ر  نمخنا. فریامن هختی اسخاای یخ علمی محخف   ر هخزار یخ ارزش تقوی؟ هراهر ر 

 تصریب ژائو شا. این  عو  یك ژا؟ اسخای هرا   عو  یسن هخر  یگر ه  1339

  .شا هخز اش؟  ااگسر     تسخن آنمنفخجع  از از تضخ پس ك  هو  1311زیخنگ هخنی افر 

 

                                                      
0 Economics of Shortage 

 های فریدمن و برخی از گفتگوهای وی در چین در کتاب زیر منتشر شده است:سخنرانی2

 Milton Friedman, Friedman in China, Hong Kong 7002. 
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 ی نولیبرالیانتشار اندیشه

پسخ  ییار تبخر تخاسس شا. آناونی فسخر هنسخن 1پكن یونسر ل  ر  مساس  1339اخل  ر 

ه  الكِ نولسارالسس   9راا هر یی  كاخب   تلخص   انگلسسی آن، پس از توانان نسص 

 امور  س یخیك مسا  فسخر ه  توصس    یونسر ل،تا  از ت اسس انایخكاا  رآماا هو .

اای  ت تخیریس   تخن هعایخ ه  تخریك ك  كر ا هو  تخاسس 1333 اخل  ر را 9اتااخ  

 جخنی»عنوان ه   ااط  نقش ا  ه  1311 ر اخل  4ك  مساس  مناهن ر ا ام  پس از این .شا

   تحقسقخ  اتااخ   اطلس هعایخ هخ نخمشك  یخف؟، مساس « جناش هخزار آزا  3اسبِ ان 

 اخ  ِ ثر   اتا   ییار   ارمخی وان انایخكااعننسز تخاسس شا ك  ه  3  اطلسشاك 

 ر    شاك  اطلس   اهسا عنوان شخت   یونسر ل ه مساس  1  آفخق اا؟.شهرا نولسارال

ناو ، امخ  یسن اتااخ    ترین انایخكااهنسخ  یخف؟. یونسر ل هزرگ 1339پكن  ر اخل 

 و  تعاا  زیخ   كنفرانس،اخل از زمخن ت اسس ت 93تمركز ایائولوژیك  اش؟    ر طی 

                                                      
0 Unirule Institute in Beijing. 

7 The Road to Serfdom 

هایک توسط فریدون تفضلی و انتشارات نگاه معاصر به فارسی ترجمه فردریش فون  راه آزادیکتاب 

 م.-شده است
2 Institute of Economic Affairs 

4 Manhattan Institute 

2 Johnny Appleseed 

با نام واقعی جان چاپمن که شخصیتی الهام بخش در آمریکا است، به  جانی اپل سید )جانی دانه سیب(

 ورتر مناطق این کشدلیل عشق و علاقه اش به پرورش درختان سیب، به این اسم نامیده شد و در بیش

-الینویز و مناطق شمالی آمریکا کاشت درخت سیب را ترویج کرد از جمله پنسیلوانیا، اوهایو، ایندیانا،

 م.
9 the Atlas Economic Research Institute, later named the Atlas Network 

2 John Blundell, ‘The Life and Work of Sir Antony Fisher’, Institute of 

Economic Affairs, 00 July 7002. 
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 اطو   یم  از مخخرك؟ ك  كر  حمخی؟ یی از این نوع رایخفعخلس؟   امسنخر امهوزیوم،

رغ  عام ت مسن تاوصی را هخ تو  ه  یمراا  اش؟. یونسر ل ه  هصش  یخ راخن    ل؟،

  یخاخزمخن از تعاا   پژ یخی  یخیزارش    ا  انبخم مخخ را كخر مخلی از او    ل؟،

 ضوع مرتاط هخ یونسر ل، اتااخ  انخن ترینهرجسا  از تعاا   .كر  تهس  را   لای

 ترینموفق   ترینهرجسا  هخ یاف یر آ ر ن 1331 اخل  ر ك  یسانا 31CE1انبمن

 خ  مسثراعض   فعخلس؟ یونسر ل ت اسس شا. هخ  جو  اخزمخن یك  ر كخور اتااخ  انخن

 محلی تاای    ملی اطو   ر اسخای یخ هحث یفامخنِ از هصخی نولسارال ه   كارین آن،

 لكس؟،مخ حقوق پسخرف؟ هرا  انبش معسخریخیی ایبخ  هخ نولسارال اتااخ  انخن .شا

  یختوصس  یرینا  ا نا، شك  را اسخا؟ رتخه؟، افزایش   كخرآیی اخز ،تاوصی

ریاران حزب كمونسس؟ یسن، ه  طور  .هو    ل؟  ارا ا از فراتر اغلب یخآن   یژا

 سارالنول اتااخ  انخن ییا،تر هو نا. معرامی، هخ اتااخ  انخن طسف نوكلخاسك راح؟

هنخهراین    ك  تخكنون انبخم شاا اا؟ ت كسا هخزار ِ نخهسنایی اتاامخ  ه  تخ ر هو نا یمسخ 

  .كننا عم  عخم  تحرك هسخارِ اصلخحخ  عنوانه 

رش یخ   ی  كخرنگی تخ اااسون پسنكر، ه  یسا  عخم  فه  از نوشا یخ  اتااخ كاخب

انا. یخ  زنایی  ر یسن كمك كر اهرا  تقریاخب تمخم جنا « عل  اتااخ » شنخایمعرف؟

 ار راهخز تطوط فه عخم  یخ كاخباز طریق  اتااخ    جایارشا  حكم؟ِ فه  كر نیم 

 ماون از هسسخر  آن، از پس   1311   ی  ا اتر  ر .كر   ر جهخن،   نسز یسن، هخزاخز 

یخیك  مسزس  یخ  فوننوشا  .شا ترجم  زهخن یسنی ه  هعا ه  اامس؟ آ ام از اتااخ  

 یخ  یسن ك یخ  ر كاخهصخن یخ  آن ر مسخن تواننایخن عخم  محاوهس؟ یخف؟. نوشا 

جمل   یخ   پساا كر . ازریز  حسخ  فكر  را یخفا  هو ، نفوذ زكخركر ِ فضخیخ  هرنخم 

  یسن، یخ  ا لس    جخمع هرا  معرفی تفكر اتااخ   جایا ه  مصخطاخن یسار اتلخش

                                                      
0 Chinese Economists 20 Forum 
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 كخر تواط هو . این1یخ  اتااخ  هخزار هخ زهخن عخم مبموع  كاخبجلا  هخ عنوان  14كاخب 

 اتااخ  انخن از یر یی تواط 1313 اخل ك   ر شا، آغخز 9یسن اتااخ  انخن انبمن

 آغخز ا،هو ن فعخلس؟ ه  مخوول یسن   ماحاا ك   ر ایخلخ   ر آمریكخ یسن   یااآموزش

 تخص طوره  هو ، شاا نوشا  ریخضی فرمول حاات  هخ عماه  این مبموع  كاخب، ك  9شا.

  انخبویخن   آموزان انش  یخ هنگخا مایران محققخن،   لای، ر   مقخمخ  هر

 تمخمی  یسار ا  پخی   انش ه  را جمعس؟ این  اش؟ تاا ییار  كر   یاف

 .مبهز كنا اتااخ  یخ حوزا

 4،  ژانگ فخننوشا  اتااخ  هخزار اناوانصساسن كاخب از این مبموع  هخ عنوان 

هخزار، ضمن  ا  ه  اتااخ ا  هر اختاخرهنا  اتااخ  كلخن هرا  ییار از اتااخ  هرنخم مقام 

 اتااخص لخنك اتااخ  تئور  ه    م ا ، هو . جلام هرنخم      اسسا  ه  ضرر نظخمقخیس 

 مایری؟ اخزمخنی، ارز،   اختاخر تخنوا ا،   اتااخ  رهخرا   مبلاا هقس    یخف؟

خب كا .هو  ییار  مساقس  تخرجیارمخی    المل هسن تبخر  ههخ ار، ا راق هخزاریخ 

    یك جلا  یگر از این مبموع  ك  ه  نظری  3 ا؟ مرئی: نقش   ل؟  ر اتااخ  هخزار

طور جلا یهخر ی  اناصخب عمومی اتااخص  اش؟ آشكخرا ایائولوژیك هو نا؛ یمسن

نسز محاوا  ایائولوژیك  اتااخ  زنایی ر زمرا: تحقسق  ر هخزار آمریكخاین مبموع  

 یسن، الرنولسا ترینمعر ف   یونسر ل مساس مایر یوشی، مخئو  اش؟. این مبلا تواط

این  .شا نوشا  ر ار یخ انخگخا   ر مهمخن یمكخر عنوانتحقسق    ه  مانخ  یك اخل هر

                                                      
0 Shichang jingjixue puji congshu [Market Economics Popular Book Series] 

7 Chinese Economists Society 

2 See the group’s website at www.china-ces.org. The group also organized 

publication of a 07-volume Modern Business Administration Book Series in 

0662. 

4 Mass Market Economics, by Zhang Fan 

2 The Visible Hand: The Role of the Government in Market Economies 
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آمریكخ  خ  اتاا حسخ  كخرآینا ِ    عقلخنس؟ هخزار   رهخرا  هنسخ یرایخن  ا عخ  كاخب هخ

 و انخری این هخ -یخعملكر  اوپرمخرك؟   پسمخنا آ ر  جمع مسكن تخ مخلكس؟ از -

 :یخها ك پخیخن می مقخمخ    یخنولسارالمحاوب 

ماخ ل  هر مانخ  حقوق انسخن   مقررا  هخزار  ارا  ینبخریخ  

تخص اا؟. احارام ه  مقررا  صرفخب ه  منفع؟ شصای  اهسا  

معمخ  فر  زناانیِ اطلخعخ  نخ را؟ ر شن می كنا ك   نسس؟.

 یرا توانسن هخزار ضر ر  یسانا   یرا تنهخ   ل؟ كخرآما  

  1فسخ نخپییر تخ ر اا؟ مخ را ه  یك هخزار اااخناار  ماا  كنا.

  صا ك  مخ یخ  هخزار  انگسزا معخملخ  ر یكر  تر یاآمسز نسا؟ ه   ر مقخیس  هخ

یرایخن  ا عخ  ر یكر  اتلخق جلا  14  این مبموع  ییار هو ،    را  ا لس   مرحل 

  اش؟.  هخزار موفق اتااخ  را  ر یك

 ایجاد انسان اقتصادی
توصسف   ، ی  ییشا  ر نولسارالسس  غرهی پژ یخگران  مهمی از فعخلس؟ انبخم شاا هصش

   نسص آترین .اا؟ هو ا آن ر انی   شنختایمعرف؟ ذینی، اسخای، اجامخعی، اهعخ 

 ارزیخهی ش،انب   ملخزمخ  آن هرا  از طریق یسارش عل  اتااخ  انسخن اتااخ   نولسارال

تسو   وانعنه  ریسك   رتخه؟ از طریق :یرف؟ شك  زنایی یخ جنا  تمخم  محخاا   

هر  كخرآفرینخن  افرا  مخیس؟ ااخاخب از ك  9انعطخف پییر ِ تو  طریق از ا لس  زنایی؛

عرف؟ ه  لحخظ م .اسخای ممكنخ ِ   تلمر  اسخا؟ یسر ااط  تقلس  یخ ه    آیا،می

 صایغسرش طریق طرز كخزِ از تنهخ ك  اا؟، حقسق؟ یخ الط  از آزا   شنختای، این یمخن

تخه  تحقق اا؟. این نسص  از هخزار ه  مااتل    حراا؟   ل؟ نسخز  ار ، امخ این یك  هخزار

                                                      
1 Mao Yushi, Shenghuozhongde jingjixue, Beijing 0662, pp. 727–2. 

7 the self 
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 اخت؟ هرا  نهخ   یخ اا؟. حمخی؟ 1منا تفسسر موتعسای یخ پرایمختسك از حكوم؟

 خییِ رف یخ تضمسن كخیش ا  محور یسانتخنوا ا   تاوصی نولسارال، اغلب موتعس؟

تنهخ یك جخمع  تطای، هلك  ها ن تر یا فرب اا؟. این ن محور پسش  ل؟ یخ جمعی

 9شاا ه  هرنایخن   هخزنایخن اا؟.ا  تقسس جخمع 

بخر  الحخق ه  اخزمخن ت از هعا تقریاخب  یك هسس؟   یسن  ر ترناین حكخی؟ِ جخمع 

ییر  9 هسش  ر آن تحكس  یخف؟.ك   ار ارمخی  ك زمخنی اا؟، 9111جهخنی  ر اخل 

ر یسن،  ر  یك   ترن هسس؟انسخن اتااخ   اصلخحخ  ه  -از نظ  اتااخ   اسخایِ پسخخ

هع جمعی   شرط آن تضعسف منخمقخیس  هخ غرب، هسسخر اریع   هخ ت ثسرا  مهسب هو . پسش

ر  هخزار یر  ر عملك اجامخعی هو  ك  مخنع تثاس؟ شصاس؟ منفر  كخرآفرینخن    مااتل

هخ هریسان فرینگ مایری؟ مخخركای یخ  موكراتسك  ر  1311  هو نا. ر نا فوق  ر  ی 

یخ،   كخیش الزام   ل؟ یخ هنگخا ه  مراتا؟ از تخنوا ا   فرزنا شر ع یخ   كخریخاكخرتخن 

سئولس؟ م   آن كخریران   هخزنخساگخن زن ه  تقا  هسخارین مسزان از هخرشا، ك   ر ناسب 

                                                      
1 governmentality 

 نگاه کنید به:2 
Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, 

New York 7002; Melinda Cooper, Family Values: Between Neoliberalism 

and the New Social Conservatism, New York 7002; Davies, The Limits of 

Neoliberalism; Pierre Dardot and Christian Laval, The New Way of the 

World: On Neoliberal Society, London and New York 7002; Byung-Chul 

Han, Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power, 

London and New York 7002; Jamie Peck, Constructions of Neoliberal 

Reason, Oxford 7000. Foucault’s lectures on biopolitics are important points 

of reference for these scholars: Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: 

Lectures at the Collège de France, 0621–26, New York 7001. 

2 This periodization is Coase and Wang’s view. It is also adopted by the 

editors of the online journal Chuang in their forthcoming ‘Red Dust: The 

Capitalist Transition in China’, probably the best account—from a 

communist perspective—of the emergence of capitalism in China: see 

www.chuangcn.org. 
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  لوو شا. طاق  1319. حق اعااخب كخریران  ر اخل 1هخزتولسا اجامخعی نسخز  اشانا

یخ  تح؟ مخلكس؟   ل؟  رآماا هو  طی كخریر صنعای تایمی ك  ه  اااصاام هنگخا

  )العمر اااصاام مخ ام حیف نظخم 1331 تمع شانا: تخ اخل تلع 1331یخ   ی  اتراج

  ز ایی از هصش ر ااخیی، كعملخب كخم  شا. اشاراكی« نی هرنج  آیكخا »یخ  (مور ثی

  ههخ  هصش كخخ رزرا نسز از آن یلخی  كر نا،  انش اخزمخنی یران  انگ   كوز حای

  یخ  ر ااخیی   شهر  كویك  ر مسخن اخز  یخ هسان هنگخارا حیف كر . تاوصی

  ق یخ  اش؟. طاری؟ كخرتخن ت ثسر زیخ   هر مخلكس؟ تعخ نی یخ جمعی   مای 1331 ی  

شاا  تعلسق كخریران   تااخ   یقخنی از شهر -ر ااخیی مهخجران شخم  جایا، كخریر

اخزمخنی  ار   خی اجامخعی تضمسن ها ن   افاخ اتك افرا   مثخه ه  پسخخاصلخحخ ، صنخیع از

 هخزار كخر شانا. 

ه    جایا نسز ایفخ  ایسر  اوهژكاسویا  ر شك  9«  مخلكسایجخمع »ظهور اریع 

  ل؟  ر  .نااش؟  جو  یسن  ر تاوصی مسكن عملخب یسچ 1311   ی  ا اتر كر .  ر

شر ع ه  تقوی؟ تو  كر ،   از طریق اصلخحخ  حقوتی   اخیر اهزاریخ مخلكس؟  1311اخل 

یخ از تصاسص گخاك  هن، زمخنی1331تسهس  كر . تخ اخل  1331مسكن را  ر طول  ی  

یزار شرك؟ املخك   مساولخ   ر یسن  جو   94مسكن ه  كخركنخن منع شانا، تقریاخب 

یخ  ر مسخن كخوریخ   رصا هو ، یكی از هخلخترین نرد 31 اش؟،   نرد مخلكس؟ مسكن 

 جهخن. مخلكس؟ مسكن اریعخب ه  یك ارزش ایائولوژیكی   فرینگی تاای  شا. مر ان

 ییاران اناصخب ارمخی  ه  تخن  تریا   را  شوار یخفانا از  اج مسكن، مخلكس؟ِ مبر  ها ن

 خخرف تح؟ شهر  یخ مسكن تسم؟ ك حخلی   ارمخی  تاای  شا.  رافرا   ارناا هرا 

رشا  ارع؟ك  مبرا   ر   ارمخی  ه  هصش املخك اا؟ ه  ییاران ارمخی  اتااخ  یك
                                                      
0 Joel Andreas, Disenfranchised: The Rise and Fall of Industrial Citizenship 

in China, forthcoming. Dong Yige, From Textile Mill Town to iPhone City: 

Gender, Class and the Politics of Care in an Industrializing China (0646–

present), PhD dissertation, Johns Hopkins, 7006. 

7 ‘ownership society’ 
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 جخمع  یخنهخزنا   هرنایخن  كننااتعسسن عوام  از  یگر مسكن یكی كنا، مخلكس؟می

 هرتور ار تخنونی كخم  از حمخی؟ مخلكس؟ حقوق 9111 اخل  ر تنهخ حخل، این هخ .شو می

 رمخلكسای ه اا؟. مخلك یسچ جهخن از نقخط هسسخر  از محا  تر یمچنخن مخلكس؟   شا،

 اخل خ یفا هرا  فقط اطلخق مخلكس؟  اتعی   ر   آن اختا  شاا، ناار  تخن  ك  زمسنی

 علخ ایخ محا  ی؟ این شو ، اصلخ  اخل یفاخ  تسا ك   ارنا اناظخر هسسخر  ایری  .اا؟

: آینامی شمخر ه  ایائولوژیك   اسخای آرمخن یك عنوانه  فرینگی، ارزش  اشان هر

وع مخلكس؟ یسانا، ك  این موض تعمسق حقوق   تقوی؟ تواااخر یخ،صخحب تخن  اكثری؟

 سار ا هخمر می ی مصخلف؟ مثخل، هرا  .افزایامی كخر  اسخای  محخفظ هر انگسزاالاا  

  ا؟.ا -مخلكس؟  یخ از نختص هو ن لس   رك آنتخحا   زیخ   ه  -مساولخ  هر مخلسخ 

 یویس  تواط ك  نولسارال منا حكوم؟ یخ یكی از  یژیی یسن، ممسز  فرینگ

 كمونسس؟ حزب كخ ریخ  ه  ممسز    تاخر آن اا؟ هسسخر فرایسر شاا، توصسف  یگران  

ر مور  تیخ هسسخر هسشراا. فرینگ ممسز   ر  انخگخامی آموزشی نهخ یخ  اطو  از تمخم

 سصتصا ،یخ انخگخا  یخ هصش یخ، پخرتمخن هنا رتا  تقخضخ    اجا ایمس؟ هو ا اا؟:

ارزیخهی عملكر  پژ یخی  ر یسن، تمخمخب كسفی هخ  .كنامی تعسسن را اطح حقوق   هو ج 

 9191 اخل خت ك  اجامخعی-اعااخر  اثرا  تخه  پسش هسنی هر حسخ   انخگخیی اا؟. نظخم

 رینگف یسارش عنوانه  هلك  جورج ا ر ِلی، نظخر  عنوانه  تنهخن  شاا، ریز هرنخم 

 شو . فعخلس؟ِ فر   فه  می   اتااخ   زنایی  ر ن ممسز 

  ارمخی  1اتااخ  شنخایِ-یسر  تو ِ كخرآفرین   ایبخ  هنسخ   هرا  ر انشك 

یخ، مارف انسخنی عمسقخب  ر تخنوا ا، نهخ یخ  فرینگ ممسز  مخننا ماارس   كخریخا

یخ  الكار نسكی حك شاا اا؟. یخ   هخز یخ  اجامخعی از جمل  شاك ر زمرا،   راخن 

، 1331  نایی فر   كخرهس؟ یخفا  اا؟. از  ی اغلب هرا  شر  مسسر ز 9«تواع »

                                                      
0 psycho-economy 

7 Fazhan, or ‘development’, 
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 ،یران امسنخریخ  از  ر ن ك  اا؟ هو ا تبخر  هزرگ یك 1«شنخای-موفقس؟»

ر پ را فر  یخیی   شهر  یخ كاخهصخن  ك  تفس  زیخ    یخكاخب   لخینآن  یخ  را

  نشنخس یسن اا؟، هخ كاخب -ك  پرنفوذترین موفقس؟ 9ین آنژ  .شا شكوفخ كر نا،

  یخ مسلسونی از نسص   فر ش  ا 9111 ر اخل  9تو  را هفر شسا محاولخ ، هلك 

مكاوب    یائو  آن مسسر تو  را آغخز كر .    نوشا  اا؟ ك  تبره  مرشاِ موفق 

اش آموز هو ، هرا  یمسخ  زنایی ر آمریكخ  انش 1331ك   ر  ی  آناونی راهسنز  رحخلی

ترین سششنخای احامخلخب ه-ن نخیی   لِسلی یخنگ ماون موفقس؟را توسسر  ا . از  یایخا پو

 یخ  ر رؤیخ  ایبخ ا   اش؟ ك  هسسخر  از آنمحاوهس؟ را  ر مسخن زنخن كخریركخرتخن 

  4 كخر كویك تو  هو نا.كسب

    انسخنی كمك كر .  ر اناهخ   ی شان ااافخ ا از ارمخی   ل؟ نسز ه  كخلخیی

 از هسش هرا  9111 اخل تخ ك  كر  معرفی را 3«ا صلخحس؟ حرف یوایی » ، اسسا 1331

نخم  صخ ر كر . یك یوایی– غسرا    رمخنگر ر ان هخزاریخب، توانناا، -حرف  یزار

ا   جو  یخ   ا طاخن صلخحس؟ حرف صنع؟ ینامسلسخر   لخر  هرا  تاارك آزمون

  حرف  یك  ر اشاوخل مطمئن مسسر عنوانه  هسسخر  از افرا  تواط اشااخا  ار ، ك  ه 

تخ  یخ  ت یسا صلخحس؟ ینایخن  یساناافرا  اغلب نسخزمنا یوایی .اا؟ شاا تفسسر تخص

« كنش اتااخ   مسثر»یخ  اشاوخل را حااكثر كننا. یخ  تو  را حفظ   فرص؟یزین 

 یخ  ز  یخفرص؟ یخ  یسنی،یسن، از طریق كر  كخر آن هخ پلافرم اجامخعی یخ راخن 

 لخیننآ فعخلخن رشا هخلخ  هر علخ ا .كر ا اا؟ فرای  اهراز -تو    هخزاریخهی -تو  هرا 
                                                      
0 chenggongxue, or ‘success-ology’ 

7 Chen Anzhi 

2 Mai chanpin buru mai ziji [Sell Yourself, Not Products, 7000] 

4 Pun Ngai, Made in China: Women Factory Workers in a Global 

Workplace, Durham, nc 7002; Leslie Chang, Factory Girls: From Village to 

City in a Changing China, New York 7006. 

2 zhengshu 
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یخ مسزهخن تعاا  این راخن  اجامخعی، یخ ینر ِ معسخر  ر راخن -یخ  فرینگی ر فعخلس؟

مور توج   هسسخر 1اینارنای، یخ الاریای نسز یسانا. یخ  او آ ر پولیفعخلس؟ از زیخ  

 ك  اا؟، یسن  ر  لخر  مسلسخر  ینا  كخریك كسب 9مسثر اریخهیهخز   یسانا

ناا محوشان تقسس  كخر هسن فر ش .را  ار  جهخن  ر الكار نسك تبخر  هخزار ترینهزرگ

ه  یك هخزاریخب هخلقوا یخ هخلفع  تاای  9«ماانی هر لخیك»  تریاار یر فر   را  ر اتااخ  

 كنا. می

 

 جریانِ مخالف
شخیا  هر كخف تو ،   ظهور فر ی؟  را   1311  ماعخرف،  ی  از  یایخا تر 

 یسنِ   ر یرایخنیپ یخ  پخیخنی انقلخب فرینگی هو . اكثر  اخلماخهع؟ اتاااریرایخن 

 كر نا، تعریف «لسارال» عنوانتح؟ را تو  1311   ی  افرا   یسانا ك   ر امر ز

  خن یخ  ر اهااا یخ مس ر تو   اش؟. آن اتاااریرا هایلی ضا   زمخنی ك  فر یراییهری 

توایی -ك  پی هر نا فر ی؟ ن  هرا  ریخیی هلك  هرا  مارف   تو ، زمخنی1331   ی 

 سخخاصلخحخ پ اواسخلسسای  ییشا  یپ امر ز، اكثری؟ هرا  یرا شانا.مهسخ اا؟، یپ

اكی فریب نِ انیرایخایری  یپ .اا؟ نولسارالسس  هراهر  ر مقخ م؟ هرا  كلسا  مناعی

 ا، هخ اینان فخ ار  ریاران حزب كمونسس؟ یسن ه  اواسخلسس  یخ مخركسسس  را تور ا

و   ر جساب    ارنا اعاقخ  حزب تاحسح یر ِ-ه  ظرفس؟ تو  هسسخر  از آنهخ حخل،

 مخ هنخهرین .یسانا   لای اتاامخ  از اواسخلسسای  فخع هرا  یخییفر م یخ امكخن فضخیخ 

رغ   ه یساس ، یخ  تح؟ مخلكس؟   ل؟هنگخا  ر یپ   طرفاارانیسار اشخیا نقش 

                                                      
0 Wanghong 

7 influence marketing 

2 the ‘like’ economy 



 ی سیدرحیم تیموریکریستف کانری / ترجمه 918 

 خكخر تفخ   نخیسز  ه ر اهط   كخركر  اختاخر، یخ    لای  راین  اتعس؟ ك  هنگخا

نسز صاا   1جخ ا  یك كمرهنا، یك ماافعخن یپِ طر  . ارنا تاوصی یخ شرك؟

  جایا  هسننا ن  نسص را می 9ا نگك   ر این طر  انعكخای از هخنتو  را  ارنا؛ كسخنی

 از امهریخلسس .

یخ  اجامخعی از جمل ، كخریران، مافكران اتااخ   یپ یرا اغلب حخمی جناش

نظر ،    فعخلس؟یخ  ر حسط یخ یسانا، ایری  محا  ی؟یرایخن   فمسنسس؟محسط زیس؟

یخ از شكخر آنیخ  حكومای، مخنع حمخی؟ آ  تار  ت ثسرییار  هر اسخا؟   ر زمسن 

 یك اینس فقاان یسن،  ر اجامخعی جناش  صحن  هخرزِ شو .  یژییفعخلخن جناش می

 یرایییپ    ل؟، جیه  ه  نز یكی هنخهراین .اا؟ اناقخ   یخ نظر  فكر ِ  مسلف 

  ك اجامخعی اا؟ یخ جناش  ر .اا؟ كر ا محا   ترجوان یخ نس  آكخ مسك را مسخن

 ر  ار یخ  هخایمس؟های  یخ  جمخع؟ یسرنا،می شك  یخ  مسثرجمخع؟ اسخای ه  لحخظ

  ر یخ  ر ااخیی،  یخ،  ر  یكاا ینا.  ر كخریخاشك  می نولسارال ذینس؟ یژمونیِ هراهر

 ر نق اتااخ   تو  اناازیخ  از رشا ك جمعس؟ جوانِ ر ه  از یییخهصش آن مسخن

نخراضی یسانا،  مارف مطلوب آن فرینگ   تخنوا یی زنایی شو ، نوع از م یوس  

ی  ظرفس؟ اخزمخنی   ی  ظرفس؟ فر   هرا  كنش جمعی  جو   ار .  یایخا 

نسز  یخ  اجامخعی ها ن ت ثسر ر شنفكرانكنا، امخ كوشش توسسر اا؟ ممكن ر شنفكران

وشی مخئو ی یخیی مخنناارع؟ مناقا نولسارالیرا ه یخهنا. ایری  ر شنفكران یپتاا م می

رالسس    نفوذ نولسایخ ژانگ  یسنگ شانا، امخ  ر جنخج یپ كخریخ  اناقخ   اناكی  رهخرا

هر  شنخای، اتااخ  ماانی -ه   ر ن هخفاخر اجامخعی از طریق فراینا ممسز ، موفقس؟
                                                      
0 the One Belt, One Road initiative 

 تجاری مسیر دو در زمینه توسعه جاده، یک و کمربند یک طرح یا جدید ابریشم راه اشاره به طرح

-استشده ارائه 2113 سال در چین توسط که «دریایی ابریشم راه» و «ابریشم راه اقتصادی کمربند»

 م.

 م-اشاره به کنفرانس باندونگ2 



 

 
 

 رونالد کوز در پکن 911

شمخر  ك  فرینگ نولسارال یخ  هییخ   ر ی یخ  اجامخعی   نهخ یخ، پر تك راخن 

یرا نخاسونخلسس؟ تعاا  زیخ   از ر شنفكران یپ 1شو .ا،  یاا میر زمرا را شك   ا ن

خ آ ر  هخ كنارل آمریكعنوان یك تار  اتااخ   ی   یسن ه یسانا،   ظهور مقااران 

سسامی نگرنا. این های  اآن، می امكخن حاات  یخ های  اسسامی، مثخه  پسر ز ِ یكرا ه 

یر   ر یسن،   ان؟ طولخنی انقلخهی  عطف ه 9ممكن اا؟ ه  تعاسر  انگ یوا 

« ا  ان؟» حا   4هخشا، یخ از  یایخا یخن یخنگ 9«مارنسزااسون ضامارنسا »

لز مخب     نگ. هنخهراین مارنسزااسون یسنكنفواسخنسس ، انقلخب عار مخئو   اصلخحخ    را

اا؟  یمارنسزااسونی مامخیز اا؟.  ر این  یایخا، نولسارالسس  یك محاول  ار اتی غره

 .مقخ م؟ شو  ا   ر هراهر آنیون  ه    هخیا

خ كخپساخلسس  ام .نكر  ااافخ ا «نولسارالسس »   اژا از یخ،نولسارال از هسسخر  مخننا كوز

 رشا نیس تخك  ر نولسارال اخزیخر اا؟، ااخیش شاا از او      ر یسن ك  هخ منطق

 رتوایس  یخف؟ هحران جا   ر ز      اناا اا؟. احامخلخب ه  عمسقخب ریخ    كر ا

-اسخای عقلخنس؟  نسص  شنخت؟ ییا،مع. تاعختی  ار    ظهور  ر یسن ی آااخن 

 خكس فراینا ت از مهمی هصش - اا؟ مفسا اینبخ  ر كوز - جهخنی اطح  ر غخلب اتااخ  

 .هو  توایا  ر هراهر آن  ارمعنی هخ  ام   مصخلفای

 

 مشخصات منبع اصلی:

                                                      
0 Much critical work is translated into Chinese, but I found it very 

surprising that although neo-liberal work—von Mises, Hayek, Friedman, 

Becker, et al—is widely translated and available, none of the texts cited in 

footnote 49 above have been translated. This may be in the process of being 

remedied. I hope so. 

7 Wang Hui 

2 ‘anti-modernity modernization’ 

4 Gan Yang 
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گر پیشگام نظام اقتصادی و مالی چی ، یکی از ننستی  کسانی عنوان تحلیلشما به

ا ب ی تعمیق بدهی و اثرات آن را بر جمهوری خلق چی  شناسایی وبودید که مسئله

یا ای، آزمینهکمیت بیان کردید و درباره پیامدهای افول آن هشدار دادید. با چنی  

عنوان کارگاه جهان و دومی  اقتصاد توانید دیدگاه خود را درباره ظهور چی  بهمی

ی طیف عنوان تولیدکنندهبزرگ سیاره توضیح دهید؟ برآمدن ای  کشور به

ی ه آن اجازه داد، از طریق واردات، مجموعهای بای از مصنوعات کارخانهگسترده

های واسطه ای موردنیاز برای صعود ای و نهادهای از کالاهای سرمایهفزاینده و پیچیده

که در  0محور-از نردبان تکنولوژیک را تأمی  کند، که راه را بر مسیر رشد صادرات

، گشود. بود ۶از طریق جایگزینی واردات شدنی مؤثری از صنعتیعی  حال، نسنه

ای  کشور همچنی  مازاد بالای حساب جاری و دخایر عظی  ارزی، اغلب به شکل دلار، 

-رهای غیایجاد کرد که معنایش آن بود که چی  بدون زحمت قادر به تأمی  شرکت

ی انهگذارریزی رشد شتابان و سرمایهها و پیها و یارانهمالی خود با جریان مستمر وام

گونه ای  امکان ایجاد شد؟ نظر شما درباره خاستگاه آغازی  ترقی هآنها بود. اما چ

 چی  چیست؟ 

، به 6111ی های دههتا ميانه 13:1ی عنوان یک قدر  اادراتی مرم از دههچين به

از  ریت  1311ی نيروی کار در اواخر دهه -موهبتِ نيروی کار ارزان و نسبتاً ماهر

شدن آزاد شد که مثصول آن موج تاریخی تجاریاز مزار  کشاورزی  9زداییاشتراکی

و  -( بود1شرری کوچک-های روستاییشدن روستایی )بنگاهکشاورزی و انعتی

                                                      
0 export-oriented growth path 

7 import-substituting industrialization (ISI) 

2 de-collectivization 

4 (Township–Village Enterprises, or TVEs) 
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دولت  که در پذیر  چين در موقعيت - کاهش موانع تجاری در جران پيشرفته

یکم وو پيوستن این کشور به سازمان تجار  جرانی در شرو  قرن بيست 1الودادکامله

ظرور یافت. اتثاد شوروی بعد از جنگ جرانی دوم به یک خيز انعتی  - به اوج رسيد

 واردا  نایل شده جایگزینی از  ریت شدنی انعتیبزرگ از  ریت رو  خودبسنده

قتصاد شدنِ ارادایم به سوی جرانیبود. در مقابل، چين ساخت انعتی خود را از تغيير پا

جرانی به قسمی که نقش کليدی در آن ایفا کند، آغاز کرد. با گذشت زمان نيروی 

ی دولتی برای اادرکنندگان داخلی هزینههای کمها و وامی یارانهعلاوهبه –کار ارزان 

د. در مازاد تجار  هنگفت و ذخایر بالای ارزی برای کشور به ارمغان آور -و خارجی

های تریليون دلار بالغ شد و با افزایش سپرده 1گام بعدی این مبلغ تقریباً به 

های آسان را برای چين مسير کرد که رشد تاریخی ی پول، تأمين مالیِ وامبانکی/عرضه

 گذاری را تضمين کرد.توليد ناخالص داخلی و سرمایه کشور در

 

موجوِد شرق آسیا چه نقشی در پیشهای کالایی و تجاری ادغام چی  درون زنجیره

 -رهابتدا با مرکزیت ژاپ ، تایوان و ک-شده ای  شبکهای  مورد ایفا کرد؟ اغلب گفته

ای را تولید کرد که متعاقباً ارزش های واسطهای و نهادهبود که کالاهای سرمایه

                                                      
0 Most Favoured Nation (MFN) 

 در دیگر اعضای میان تبعیض اعمال از را تجارت جهانی سازمان اعضای الودادکامله دولت یقاعده

 دوستان بهترین ون هم اعضا سایر با باید اعضا از هریک که گونه ای به کند؛ می منع روابط تجاری

 بهترین از یکسان طوربه تجارت جهانی سازمان اعضای نتیجه، (. دریک گات ی)ماده کند رفتار خود

 مقررات سایر در چه و ای تعرفه رژیم در )چه یکدیگر نظام تجارت در شده ایجاد تجاری شرایط

 عضو کشورهای تجاری شرکای تمامی محصولات این قاعده واقع، در بود. خواهند برخوردار تجاری(

 م.-ایجاد شد 1551این وضعیت برای چین در دهه  .دهد می قرار برابر موقعیت در را
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و  اکالاهای تولیدی در سرزمی  اصلی چی  و ارزش کالاهای صادراتی به بازار آمریک

 داری را بالا برد. آیا با ای  استدلال موافقید؟ ی سرمایهسایر اقتصادهای پیشرفته

بله موافقم، اما سه دليل دیگر نيز دارم که چرا چين توانست از موقعيت مرکزی خود در 

مند شود. نخست، برای چين با جمعيتی نزدیک  ور مؤثر بررهی ارز  جرانی بهزنجيره

، اندازه و مقيام نيروی کار ارزان مزیت 13:1ی در ابتدای دهه به یک ميليارد نفر

بود. این جمعيت عظيم افزایش  1شدهتری نسبت به ژاپن و کشورهای تازه انعتیبزرگ

ِ با توجه به ورود اجتما  ی نيروی کار را بهعرضه  ور مداوم ممکن کرد، که به خصو

های نيروی کار را کار، فشار هزینه ها به بازارميليونی کارگران مراجر از حومه 131

کاهش داد. این کارگران قادر بودند نيروی کار را به قيمت بسيار پایين عرضه کنند 

که هرگز آنرا را رها نکرد،  6توانستند از مزار  کوچک دهقانیها میزیرا آن

های عمده در تکنولوژی ا لاعا  هزینه بگيرند. دوم، خيز  چين با پيشرفتکمک

ن ونقل را ممکهای حملالمللی پيچيده و شبکهویداد بود، که ایجاد ارتبا ا  بينرهم

المللی ينهای بشدن و موافقتنامهکرد که از  ریت آن اقتصاد گستر  یافت. سوم، جرانی

که موانع وارداتی را در سراسر  WTOتجار  آزاد مانند نفتا و سازمان تجار  جرانی 

ی های مصرفترین مزیت از هزینها نيز برای کسب بيشجران کاهش داد، مسير چين ر

ی و قدر  رقابتی خود هموار کرد. بنابراین جمروری خلت چين به بخشی از زنجيره

ای که ژاپن انجام داده بود. بر اسام تر از تجربهتوليد جرانی تبدیل شد، حتی بزرگ

دا ، به انایع آمریکا ی امواج پيشين وارتر از همهیک ممالعه، واردا  از چين سریع

 9ضربه زده است.

                                                      
0 NICs 

7 peasant plots 

2 David Autor, David Dorn and Gordon Hanson, ‘The China Syndrome: 

Local Labour Market Effects of Import Competition in the United States’, 

American Economic Review, vol. 002, no. 9, October 7002. 
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افته یداری سازمانی نقش دولت چی  در تضمی  رشد چیست؟ سرمایهنظر شما درباره

مرکزی، استانی،  -ی سطوح های نهادهای دولتی در همهها و وامچی  که توسط یارانه

 0گونه به رشد اقتصادی چی  تحرک بنشید؟پیش رفته است، چه -ای، محلیناحیه

جا داریم نوعی وابستگی مسير توسعه است، موقعيتی که  چه که ما در اینآن

، های انایع سبک و همچنين انایع سنگينتوليدکنندگان فراملی در بسياری از بخش

های چين متکی هستند. چين ی توليد خود به نرادهرشدِ زنجيرهبرای تأمين بخش روبه

ره ی جایگاه خود در زنجيکایی برای حفظ و توسعهها دلارِ آمریميلياردها، حتی تریليون

 ی چين براییافتهداری سازمانای که سرمایهارز  جرانی ارف کرده است. پشتوانه

های این تلا  فراهم کرد تاحدودی زمين ارزان، زیرساختی در سمح جرانی، ماليا 

ای ار ارزان بری انرژی، و تاحدودی نيز به اور  اعتبیافتههای کاهشپایين و قيمت

 های در رقابت با کالاهای وارداتی است.اادرکنندگان داخلی، و شرکت

کرده ی سمو ، نقش بارزی در تدارک همه این عوامل بازیدولت چين، در همه

های شرری و ایالتی ای و مثلی چين، به مانند حکومتهای استانی، ناحيهاست. حکومت

ترین و این کار را با تدارک بيش در رقابت بوده آمریکا، بر سر جذگ سرمایه با یکدیگر

 ایبر -های غيرمالیهای ممکن برای توليدکنندگان و اادرکنندگان شرکتمشوق

انجام  -ی اعتبار و غيرهسازی و تغيير کاربری زمين، ارائهها، آمادهایجاد زیرساخت

وق بان تکنولوژیک سها بخش توليد چين را به اعود از نرداند. به این ترتيب، آنداده

اند، تا جایيکه این بخش با ساختِ کالاهای پيچيده قادر به رقابت با  يف متنوعی داده

 ایِ کشورهای رقيب است. از توليدا  کارخانه

                                                      
1  
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اید که درآمدهای صادراتی وسیع و ذخایر حساب جاری چی ، آن کشور را شما گفته

اعطای اعتبار بر ارز آن کشور چه  قادر کرد حج  زیادی اعتبار اعطا کند. پیامدهای

 بوده است؟

ای ی خای توليد جرانی، منمت خودتقویت کنندهآسای چين در زنجيرهدر اعود معجزه

ی نيروی کار ارزان به چين اجازه داد مازادهای این معنا که، موهبت اوليهوجود داشت. به

درا  انایع اا -حداقل در گام نخست  -حساگ جاری خود را از  ریت اادرا  

توليدی سبک ایجاد کند. به اادرکنندگان چينی از سوی خریداران آمریکایی و دیگر 

ها ارز را در شد، اما آنکشورهای فراسوی دریاها، دلار یا دیگر ارزها پرداخت می

های خود با یوآن مبادله می کردند زیرا برای پرداخت کارگران چينی و خرید بانک

شدند، به پول ایِ که در سمح داخلی عرضه میهای واسمهرادهای و نکالاهای سرمایه

دلارها PBOC 1ی بانک خلت چين وسيلهها نيز دیر یا زود بهمثلی نياز داشتند. بانک

شد. کردند، که این حجم پول نيز به دلار و دیگر ذخایر ارزی اضافه را با یوآن مبادله 

های چين در بانک 6های رنمينبیتصاعدی سپردهی این روند در بلندمد ، افزایش نتيجه

های غيرمالی قرار داده شود، و توانست به اور  وام در اختيار شرکتبود، که می

 ذخایر روبه افزایش دلار نيز در اختيار دولت چين قرار گرفت.

در اور  برابر بودن سایر شرایط، افزایش مازادهای حساگ جاری چين و ایضاً 

ی دلار از تقاضا برای آن پيشی خواهد گرفت. این معنی بود که عرضه ذخایر دلاری به

این امر فشار روبه بالا بر ارز  رنمينبی در برابر دلار ایجاد کرد، آغازی بر روند تقویت 

پذیری چين را تضعيف، و اادرا  و مازاد حساگ جاری این پولی رنمينبی که رقابت

                                                      
0 People’s Bank of China (PBOC) 

PBOC م.-بانک خلق چین یا همان بانک مرکزی این کشور است 

7 Renminbi 

 م.-است ی رنمینبییوان واحد پایه و چینرسمی کشور  واحد پولرنمینبی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
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تعرد به رشد مبتنی بر اادرا ، مجموعه کشور را کاهش داد. اما دولت چين ضمنِ 

اقداماتی را برای ممانعت از افزایش نرخ ارز رنمينبی تمريد کرد تا به نثوی جلوی این 

 اتفاق را بگيرد.

ان، دلارِ ثابت و با حداقلِ نوس-ی رنمينبیتر از همه، این کشور سيستم نرخ مبادلهمرم

زم اسکنام رنمينبی برای جبران کمبود ی لاپيش برد. برای انجام این هدف، به اندازه

تقاضا برای دلار در برابر یوآن چاپ کرد تا متمم مازاد حساگ جاری چين باشد. در 

ای المللی استفاده کرد، تا مثرکی بر تقاضگام بعدی از یوآن برای خرید دلار در بازار بين

مح ارز در یک س غيرمکفیِ دلار به منظور ممانعت از افزایش ارز  رنمينبی و حفظ نرخ

ثابت باشد. این اقداما  چين را قادر کرد مازاد حساگ جاری خود را، در عين ممانعت 

 ور مداوم افزایش دهد، که رقابت پذیری چين را حفظ و سياست از تقویت پول ملی، به

 رشد مبتنی بر اادرا  را پایدار کرد. 

 ها نه تنرادست چينی، افزایش اعودی دلار در ی بانک مرکزی چينبدون مداخله

ای گذاران بخش خصوپول ملی منتری شود، بلکه سرمایه توانست به افزایش ارز می

های بالای شان در سراسر جران بدون تضمين نرخچين را به سرمایه گذارِی دلارهای

وای گذاران خصگذاریِ سرمایهبرگشت سرمایه ترغيب می کرد. اما پکن ميزان سپرده

ی گيرانهشد  مثدود کرد و ذخایر ارزی خود را با اعمال رژیم سخترا در خارج به

ها تا حالا در ممانعت از اادرا  بيش از حد این کنترل کنترل سرمایه، کاهش داد.

ی ی متموِل نوظرور این کشور و مثافظت چين در برابر پدیدهسرمایه از سوی  بقه

اند که درد ضعيف ویرانگر پول ملی شدهاند، همچنين مانع تشایعِ فرار سرمایه موفت بوده

 مشترک بسياری از اقتصادهای در حال توسعه است.

جای بخش خصوای، در اختيار بانک مرکزی بنابراین مازاد و ذخایر دلاری چين به

 -للی چينالمتر موقعيت بيناند. این کشور از دخایر دلاری برای تقویت بيشباقی مانده

ِ اسناد و اوراق  هایاز  ریت خرید دارایی مممئنِ با ارز  اسمی دلار آمریکا، به خصو
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های بدهکار تثت حمایت دولت آمریکا، از جمله داری، و نيز خرید بدهیِ شرکتخرانه

استفاده کرده است. خرید بدهی دولت آمریکا در مقادیر  -1فردی مک و فانی مه

وام  قایسه با تقاضا برایی اعتبار به آمریکا در مهنگفت موجب افزایش عظيم در عرضه

ی استقراض را در آمریکا پایين آورد. بنابراین بانک مرکزی شد، و در نتيجه هزینه

یين ی آمریکا را پاچين نه تنرا اثر فشار به بالا بر ارز  دلار داشته، بلکه نرخ برره

زشمند رراحتی و البته با پولی اکشاند. در نتيجه، مصرف کنندگان آمریکا قادر بودند به

ها تقاضا برای اادرا  چين در برابر واردا  آمریکا را افزایش استقراض کنند. آن

 تراند، که مازاد حساگ جاری، تراز تجاری و دخایر ارزیِ دلاری این کشور را بيشداده

 مند که توسعه چين را تضمين کرده است. ی شگونکند: یک چرخهمی

 

 چه بود؟ آمدهای ای  جریان بر شکوفایی چی پی

پيش رونده آن بود که چين را از نياز به استقراض از خارج از -ی خودخوبی این چرخه

خلاِ کرد، زیرا  از  ریت جایگزینی واردا  شدنکشور برای تأمين مالی انعتی

ند. ی پول اتکا کتوانست برای تأمين مالی مسير انعتی شدن خود به افزایش عرضه

مازاد حساگ جاری، سرمایه گذاری مستقيم خارجی و پول به شکل دلارهای حاال از 

ی مشکوک به چين روان شد. دریافت کنندگان، این دلارها در ازای معاملا  سوداگرانه

ا تأمين رنمينبی ر ها حجم بالای اسکنامهای خود فروختند. خودِ بانکرنمينبی به بانک

( را PBOCنک خلت چين )ی دلار با باهای دلاریِ ناشی از مبادلهکردند تا سپرده

ها را با چاپ پول پوشش دهند. بانک خلت چين جریان ورودی بالای دلار از سوی بانک

به تثصيل  PBOCمسدود کرد. بنابراین ایجاد پول پرقدر  از سوی  6پرقدر 

                                                      
0 Freddy Mac and Fannie Mae 

7 high-powered money 
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های رنمينبی خود را حتی اگر مبادلا  تقریباً کنندگان ارز خارجی اجازه داد تا سپرده

 ی بماند، افزایش دهند. در یک سمح باق

ی پول ی پنج درادِ عرضه، مازاد تجاری چين تقریباً به اندازه6111در اواسط سال 

ِد داری افزایش داد. رشاین کشور افزایش یافت، و پتانسيل رشد چين را به  رز معنی

با سرعت بالا تداوم  :611تا سال  1331ی ی پول، که از اواسط دههپيوندیافته با عرضه

تبارا  ها یوان برای اعیافت، بسيار مرم بود. این امر به چين اجازه داد تا با ارف تریليون

های غيرمالی به حفظ جایگاه چين در توليد جرانی کمک کند، که جدید در شرکت

ی ارز  تکنولوژیکی شود، و پيگيری سياست جایگزینی منجر به اعود در زنجيره

پذیر کند؛ روندی که زمينه را برای توليد و ها امکانواردا  را در  يف وسيعی از کالا

، شداادرا  از سوی چين برای کالاهایی که قبلاً باید از خارج کشور خریداری می

 فراهم کرد. 

از  ریت جایگزینی  شدنوابستگی حداقلی به بدهی خارجی، به چين اجازه داد تا انعتی

که بسياری از کشورهای  هاپرداختواردا  را بدون ضرور  مواجره با تردید بثران 

ی بثرانی که از ناحيه –اند، دنبال کند در حال توسعه مجبور به رویارویی با آن بوده

 های خارجی، فروپاشیهای خارجی که ممکن است توسط افزایش کسریپسگردِ بدهی

پول ملی و فرار سرمایه نيز تسریع شود. به همين ترتيب، چين نگرانی چندانی در زمينه 

سائل، ی مبازی عليه رنمينبی نداشت، چرا که جریان ورودی عظيم دلار، به رغم همهسفته

سان چين قادر بود مسير انعتی شدن رنمينبی بود تا عامل تضعيف آن. بدینمثرک 

ی قدیمیِ فائت آید که هميشه عامل شکست کار گيرد تا بر مسئلهمثور را به-اادرا 

های مدل انعتی شدن از  ریت جایگزینی واردا  بود. این مسئله گرایش به ایجاد تلا 

ی واردا  کالاهای ی فزایندهدليل هزینهناپذیرِ حساگ جاری، بهکنترل هایکسری

کاران چين ای برای حمایت از انایع داخلی جدید، بود. اما، انعتای و سرمایهواسمه
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سادگی حل جاری خود به مسئله را از  ریت مزیتِ افزایش مازاد حساگتوانستند این

 کنند. 

بحران مالی و  یی جهان، چی  نیز به ورطههمراه با بقیه ۶11۷-۶113در سال 

آمد فوری آن وقفه در بازارهای صادراتِ تولیدات اقتصادیِ جهانی درغلتید. پی

چینی، و کاهش سریع و در واقع پایدارِ رشد تقاضا برای صادرات که نقش محرک 

برای  عطفیرا در تولید ناخالص داخلی چی  داشته، بود. بحران اقتصادی جهانی نقطه

خود را در ای  موقعیت اجباری یافت تا از مدل رشدِ با  ای که کشورچی  بود، لحظه

را دنبال کرده بود کنار بکشد، اولویت صادرات که برای نزدیک به سه دهه آن

دهی بود دست ی وامکنندهکه بنش صادرات آن نیز از اعطای دلار که تسریعچنان

و پک  کشید. می توانید توضیح دهید چه چیزی در پس ای  بحران قرار داشت 

 گونه برای مقابله با آن تلاش کرد؟چه

شد  کاهش یافت و واقعيت و شکل با شرو  بثران مالی جرانی، رشد اادرا  چين به

بثرانِ متعاقب آن نشان داد که چين در دستيابی به رشد اقتصادی از  ریت اادرا  به 

نی رونت چين، های پایاداریِ پيشرفته دچار مثدودیت بود. در خلال سالجران سرمایه

دراد  ی هر سال. اما در  61اادرا  کالاها رشد چشمگيری داشت، تقریباً ميانگين 

دراد کاهش یافت. افزایش اادرا  به شد   :1، اادرا  چين منفی 6113سال 

، 6116. ضمناً تا سال 6111-6111دراد در سال  63 ور متوسط گرد داشت، بهعقب

 منفیو  6116-6111های برای سال 1لاها به حدود ماه عسل تمام شد و رشد اادرا  کا

سقوط کرد. مازاد حساگ جاری چين نيز مسيری مشابه  6113-6112دراد در سال  6

دراد  :-11به  6111دراد توليد ناخالص داخلی در سال  9-1را  ی کرد. این مازاد از 

 6به  6111 افزایش یافته بود. اما در سال :611-6113توليد ناخالص داخلی در سال 

 در همين سمح باقی ماند.  6112دراد توليد ناخالص داخلی کاهش یافت و تا سال 
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ی مقابله هایی برابا این حال، فروپاشی اادرا  بلافااله تثقت نيافت، زیرا رژیم راه

با سقوط در اختيار داشت. واکنش آغازین دولت به افت اادرا  و رکود اقتصادی 

سقوط سنگين تقاضا از خارج کشور با ایجاد تقاضای داخلی متعاقبِ آن، جبران کاهش 

بود. این واکنش به یک سنخ از کينزگرایی تبدیل شد که اگرچه اسلوگ آن معرف 

و سابقه بود. ون جيابائحضور همه است، اما در مقياسی اجرا شد که به لثاظ تاریخی بی

رد تا یک را اتخاذ ک گيرانهترکيبی از یک سياست مالی فعال و یک سياست پولی سرل

و  6113های ميليارد دلاری( را برای سال 3:1ی مثرک چرار تریليون یوآنی)بسته

ی هذا، اجرای آن سياست شاهدی بر مشکلا  در دورنمای آیندهاجرا کند. مع 6111

چين بود که بخش بزرگی از این حجم اعتبارا  به جای اقتصاد واقعی به بازارهای 

های ای و دستمزدها از داراییو به جای کالاهای سرمایه -یت شددارایی و سرام هدا

مالی سر درآورد. بنابراین در چين نيز به مانند جاهای دیگر، افزایش توليد ناخالص 

 شد  کاهش یافت. داخلی به ازای تزریت اعتبار به

ها دارای اوج گرفت، بانک :611-6113های که بثران در سالهنگامی

ش ها را قادر ساخت با افزایخوگ و نقدینگی بسيار بالایی بودند که آنگذاری سرمایه

ی مثرک، واکنش مقتضی نشان دراد در سال اول اجرای بسته 91وام دهی به بيش از 

توانست این مسير را برای مد  زمان مثدودی دنبال دهند. با این حال چين تنرا می

سرعت درا  انباشته شده بود بهکند، زیرا مازاد حساگ جاری که در  ول رونت اا

 مجددِ حساگ اشبا ی مثرک هزینه شد و کاهش شدید رشد اادرا  مانع توسط بسته

های جدید های ارزی، تزریت سيستم بانکی با سپردهجاری شد. مازاد تجاری و ورودی

های های غيرنقدی و تأمين مالی فعاليتها اجازه گرد  داراییرا که در گذشته به بانک

 درشرایط نامملوگ فعلی، داد، متوقف کردند. چين مجبور بوداقتصادی جدید را می

 د. پيدا کنهای دیگری برای تزریت اعتبار به درون اقتصاد راه



 ی سیدرحیم تیموریوگوی رابرت برنر با ویکتور شی / ترجمهگفت 977 

اسخ بنشیدن به رشد پی اعتبار برای تحرکگونه به ضرورت توسعهحکومت چی  چه

از طریق مازاد بالای های مدید ها که مدتداد، آن ه  در مواجهه با کاهش سپرده

 حساب جاری خود در اختیارش بود؟

ی رونت بزرگ خود مجبور بود یک مازاد چين برای تداوم رشد اقتصادی به رو ِ دوره

ی پول ساليانه، توليد کند. اما تثقت این مرم دراد از عرضه 9-6تجاری بالا، در حدود 

چين را با تقاضای اادراتی بالا، بود تا  نيازمند بازارهای نوظرور در جران درحال توسعه

های ارزی و افزایش حجم پول در تر، افزایش ورودیمازاد حساگ جاری بيش

های بانکی تأمين کند؛ معلوم بود که تثقت موارد فوق غيرممکن است. بنابراین حساگ

 دهی به ایجاد پول توسط بانک خلت چين اعتماد کند. چين مجبور بود برای افزایش وام

ماهه  16ی بود که ورودی خالصِ ارزی  ی یک دوره :611ی اوج آن در سال نقمه

های بانکی رسانده بود. حتی تا اواسط دراد از دارایی 1های بانکی را تقریباً به سپرده

های دراد از دارایی 923ها را معادل های خالصِ ارزی هنوز سپرده، ورودی6111سال 

پایان خط بود. در این  6116داد. اما سال یش میماهه افزا 16ی بانکی در یک دوره

ی ها  ی یک دورههای بانکدراد از دارایی 123های ارزی تنرا معادل سال، ورودی

، برای رشد پایدار خود، افزایش حجم 6116ماهه بود. بنابراین چين در شرو  سال 16

 های بانکیسپردهکه به افزایش اعتبار از  ریت چاپ یوان را آغاز کرد، به جای این

مِم عنوان متهای دلاری تکيه کند. خلت آسان پول بهرنمينبیِ ناشی از افزایش ورودی

 ای از گذشته شده است. های ارزی تبدیل به خا رهورودی

تر، و فراتر از مازاد حساب جاری، واقعاً آیا مسیر رشد از طریق ایجاد بدهی بیش

 در صورت تحقق ای  مسیر دارید؟ پایدار است؟ شما انتظار چه مسائلی را

چين با یک تناقض ذاتی مواجه است بين آنچه که باید برای تداوم رشد و حفظ موقعيت 

تری از اعتبار که مستلزم ایجاد حجم بيش -ی توليد جرانی انجام دهدخود در زنجيره
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ی رنمينبی و افزایش فشار خروج و آنچه باید برای ممانعت از کاهش نرخ مبادله -است

های برره و کاهش ایجاد اعتبار که در گرو افزایش نرخ-سرمایه از کشور انجام دهد

است. این تناقض در  ی زمان شدیدتر شده، زیرا برای تثریک مقدار معينی از رشد، 

 تری نياز است. اعتبار بيش

ی کند در سمو  عظيم اعادهالعاده بالا برای چين ایجاد میمی که این بدهی فوقالزا

ماهه منتری به ژوئن  16همراه با آن آشکار است. در دوره  -های برره پرداخت -بدهیِ 

از افزایش  تریليون رنمينبی :های برره عملًا نزدیک به پرداختافزایش ، ميزان 6111

جا که نکول بدهی در دستور نبود، بار يشی گرفت. از آنتوليد ناخالص داخلی اسمی پ

انست توهای استقراض میافزایش هزینه شد.اضافی برره باید به نثوی تأمين مالی می

توسط خودِ توليد ناخالص داخلی )درآمد( پرداخت شود، که مستقيماً کاهش رشد توليد 

های مجدد ید از  ریت وامی جدهای بررهناخالص داخلی را همراه داشت. اما پرداخت

 تر بدهی کل شد. بنابراین  بت تعریف، اقتصادپوشش یافت، که باعث افزایش بيش

تبدیل به یک  -ناميده  1هایمن مينسکی استقراض پونزیبا درگيرشدن در آنچه  -چين 

 پونزی شده است.  نظام

د بود در نتيجه، اگر چين بخواهد از کاهش نرخ رشد ممانعت کند، مجبور خواه

گستر  اعتبارا  را با یک نرخ بزرگ و همواره افزایشی دنبال کند، همان کاری که 

 ها را انباشته کند،تاکنون انجام داده است. اما اگر اقتصاد به همين رو  فعلی بدهی

ناگزیر ارز  رنمينبی پایين خواهد رفت و فشار برای فرار سرمایه ایجاد می کند. با به

وار کنترل سرمایه، راه بر بثران مالی باز خواهد شد. از سوی دیگر، ایجاد شکاف در دی

ی داخلی را انتخاگ کند که رشد اعتبار را کاهش می های بررهاگر چين افزایش نرخ

دهد، این گزینه روند خروج سرمایه از کشور را کاهش دهد و ارز را سرپا نگه می

                                                      
0 Ponzi borrowing 
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اخلی را که برای رشد بسيار پایدار دهی و سرمایه گذاری دخواهد داد اما همزمان وام

 ضروری است، کاهش خواهد داد.

ه نرخ که مستلزم رشد اعتبار و در نتيج -رسد چين باید بين ثبا  سياسی به نظر می

که به معنی توقف فرار  -و ثبا  مالی  -ی ارز و نرخ افزایشی بدهی است کاهنده

کند.  یکی را انتخاگ -ر اعتبار است تسرمایه و در نتيجه نرخ افزایشی ارز و رشد آهسته

های مدل اقتصادی خود قرار دارد. در سه یا به نظر می رسد کشور در برابر مثدودیت

از  ی ناشی تداوم بدهیچرار سال آینده، نياز خواهد بود چين بين تقليل پولی گسترده

یک سوی، و ترکيدن حباگ مالی داخلی و متعاقب آن کاهش سرعت رشد از سوی 

نگ پيگر، دست به انتخاگ بزند. این انتخاگِ دشوار، آزمونی بر رهبری شی جيندی

 خواهد بود.

 هایِ تحت ضمانتهای موجود در سیاست تحریک رشد از سوی وامبا توجه به تناقض

 اعمال هستند؟های سیاسی بدیلی از سوی رژی  چی  قابلدولت، چه واکنش

های زیادی از سوی دولت چين به همراه واکنشهای آن، و دنباله :611-6113بثران 

ها و تضادهای عميتِ حاال از رو  کشور گذاران باهو  چين تناقضداشت. سياست

زمان امور را  6116که شی در سال در ایجاد کسب و کارها را درک کردند. هنگامی

بر روی کاهش سرعت رشد بدهی، حتی  1«نرمال جدید»بدست گرفت، با شعار سياسیِ 

، هدف گذاری کرد. از دیدگاه مشاوران وی ممکن نبود GDPبه قيمت کاهش رشد 

پایين بر رنمينبی، که فشار را بر فرار سرمایه افزایش و راه را بهنرخ رشد بدون فشار بالا

 بر بثران خواهد داد، پایدار شود. 

بنابراین دولت شرو  به اجرای یک سری اقداما  برای حفظ ثبا  و رشد کرد. 

خست، کاهش سرعت رشد اعتبار را در دستور قرار داده است. چين اعلام کرده این ن

                                                      
0 ‘New Normal’ 
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را به سرانجام رساند هنوز مشخص که آیا واقعاً بتواند آندهد، اما اینکار را انجام می

چه گستر  اعتبار در ایجاد نيست. دوم، چين باید سرم بزرگی نسبت به آن

يت چين در اادرا  توليدی ایفا کرده، گذاری ثابت و کمک به حفظ موقعسرمایه

ت خصوِ قيمها، بههای قيمت داراییاختصاِ دهد. بنابراین تلا  می کند تا حباگ

 های سوداگرانهزمين، ملک و سرام، را کاهش دهد، تا انگيزه برای مشارکت در فعاليت

ی هاکه مخل سرمایه گذاری توليدی است کاهش یابد. سوم، چين در مواجره با نرخ

 چه مازاد حساگتری را برای تأمين وام ، بيش از آنی بالاتر نياز دارد پول بيشبرره

دهند، کنار بگذارد. بنابراین، های بانکی مرتبط و ذخایر ارزی اجازه میجاری و سپرده

ی بانکی ]نزد بانک مرکزی[ متعرد است. حداقل تا حدی، دولت به کاهش نرخ اندوخته

مربند و ک»ی  ر  تواند با توسعهبيند چه دستاوردهای تجاری را مینرایتاً، چين باید ب

ها که چين را از  ریت آسيای مرکزی و ها و بزرگراهآهنی بنادر، راهشبکه - 1«جاده

تضمين  -کند و دولت بر تأثير بازرگانی آن اارار دارداقيانوم هند به اروپا متصل می

 کند.

ا در اند، امای نداشتهالعادهها موفقيت فوقستدرست است که هيچ کدام از این سيا

ی پول در تثبيت سمح تجار  و مازاد حساگ جاری عنوان بخشی از عرضهمجمو  به

ی پول را منقبض ها، مازادهای خارجی سرم ناچيز عرضهاند. بدون این سياستموفت بوده

تمالی این است که رویداد اح کردند. معذلک هنوز هم، آینده به نظر نامممئن است.می

با کندشدن رشد اقتصادهای آمریکا و اروپا در سال یا دو سال آینده، رشد تجار  و 

با وجودِ روند اخير برای توقف  -مازاد حساگ جاری چين نيز کاهش خواهد یافت

ی پول از مازاد حساگ جاری و تجاری پيشی خواهد گرفت. افزایش اعتبار، رشد عرضه

 پيشران بدهی، مسيری نامممئن است.  ایجاد رشد پایدار تثت

                                                      
0 Belt and Road Initiative 
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پینگ با ننبگان چی  شی جی  دولت« نرمال جدید»ی سیاسی برنامه تا چه اندازه ،

هایی را بر دولت تحمیل می کند؟ آیا ی چه اولویتهماهنگی دارد، ثروت بادآورده

 هستند؟« نرمال جدید»ی ای  لایه، حامیِ برنامه

شدن ثرو  را به همراه آورده ی چينی؛ افزایش بالای نابرابری اقتصادی و قمبیمعجزه

ی ثرو  در دست یک دراد بالایی جامعه را به دنبال داشته العادهکه خود تمرکز فوق

 3، یک درادِ قشر مرفه خانوارهای شرری تقریباً بيش از 6111-6111است. در سال 

صادی های این نخبگان اقتشتند.  بيعتاً نمایندگی خواستهتریليون دلار را در اختيار دا

ها در تلا  برای هذا، دولتها بوده است. معهای االی دولتجدید یکی از اولویت

. های دشوار مواجه شونداند با انبوهی از انتخاگهای قشر مرفه مجبور بودهاجابت خواسته

عی، سياست اعتبار آسان را سرعت ی واقهای برره، کاهش نرخ6116-6119های تا سال

بخشيد. اما آن سياست، فشار به پایين بر رنمينبی را به دنبال داشت، که به معنی کاهش 

المللی و متناظر با آن نابودی ظرفيت خرید های بينهای چين در چرخهدر ارز  دارایی

 گذاری در خارج بود. و سرمایه

 ر بالای خود بر سرم ثرو  کشور، حاضرتوانگران جدید چين، با وجود مالکيت بسيا

م و ها مستقيهای خود را ببينند. آنای بنشينند و کاهش ارز  دارایینيستند گوشه

غيرمستقيم، بر کاهش کنترل سرمایه از سوی سيستم که نقش مرکزی را به استراتژی 

ستن از ااند. آنرا نه تنرا تلا  دارند حکومت را به کرشد کشور داده است، تأکيد کرده

کنترل بر سرمایه ترغيب کنند، بلکه همچنين برای اادرا  یواشکی سرمایه خود به 

آمریکا و مراجر  فرزندان خود به سرزمين گانگسترها در تقلا هستند. درک بخشی از 

حکومت این است که کنترل سرمایه در نرایت ایجاد یک استراتژی اقتصادی مستقل 

د از آن در فضای سياسی حمایت کند، هر چند از انکند و سعی کردهرا تضمين می

 کند. گيرانه اجتناگ میهای خيلی سختاعمال کنترل
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 گونه پیش برد؟دولت ای  رویه را چه

ابتدا کارها خيلی هم بد نبود. تا همين اواخر، دولت با دقت مسئله را مدیریت کرد، زیرا 

مایت از اقتصادی، بلکه برای ح تنرا برای تقویت رشدسيستم بانکی اعتبار کافی را نه

ی های قيمت دارایی، از زمين تا املاک و بازار سرام، فراهم کرد. بنابراین  بقهحباگ

ت و از  ری -به جای خارج کشور  -گذاری در چين ثروتمند قادر بودند از  ریت سرمایه

ياست س های مالی، سود هنگفتی کسب کنند. بنابراین،گرد  پول خود در بازار دارایی

پينگ اقتصاد چين که از سوی حکومت شی جين« کاهش بدهی»و « نرمال جدید»

اعمال شد آغازی بر شکل خاای از گرد  پولی و ایجاد پول، از  ریت ترکيدن انوا  

ی فرار سرمایه را برای نخبگان هایی که گزینههای دارایی، بود؛ همان حباگحباگ

 ثروتمند فراهم کرده بود. 

قال تری برای انتی بيشها کاهش یافته، و ثروتمندان انگيزهت داراییاگرچه قيم

به  تر اعتبارا اند، اما دولت اميد دارد که رشد آهستهپول خود از خارج به کشور یافته

گذاری در اقتصاد واقعی چين بينجامد. افزون بر انداز بلندمد  سرمایهبربود چشم

شدن ای زیادی نيز، ازجمله خمر سياسی کشيدههشدن روند فرار سرمایه، ریسکمعکوم

های پيوند هستند. همچنين اگر نرخگذاری در چين کنونی همبه دام فساد، با سرمایه

 گذاران چينی ممکن است به دنبالالعاده نباشد، سرمایهبازدهی در چين دیگر چندان فوق

 د. تر در خارج کشور برونتر و مصونبازدهی سود از مسيرهای مممئن

ور منظی ننست به معنای کاهش رشد وام و بدهی، بهدر لحظه« نرمال جدید»سیاست 

تواند طور میی طول مدت آن چیست؟ دولت چهاما نظر شما درباره ثبات مالی است.

 به لحاظ کیفی پویایی اقتصادی چی  را احیا کند؟

وری، ژاپن است. در تئبرداری از مسير  ی شده توسط ترین کار نسخهزبان مالی، سادهبه

پذیرساختن های تسريل مقداری، امکانهای برره را با سياستدولت قادر است نرخ
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ی دولتی به مقدار بالا برای خروج سرمایه و کاهش ارز  ارز، و ادور اوراق قرضه

تواند ثبت بدهی و دیون سوخته در سيستم بانکی، به افر کاهش دهد. این سياست می

ی نزدیک های چينی را از بين ببرد و با توجه به نرخ بررهدهی شرکتشبه بتقریبا یک

مقيام را پایدارتر کند. اگر این اتفاق بيفتد اادرا ، -های بزرگبه افر، استقراض

تر، سرعت خواهد یافت. با این حال رهبران چين فعلًا تثت حمایت یک ارز ارزان

تخاذ آن رشد کاهش خواهد یافت، خواهند از این رویکرد پرهيز کنند، زیرا با امی

ارز  دلار در اقتصاد چين سقوط خواهد کرد، و متعاقباً نزدیکی به اقتصاد آمریکا، 

 تر خواهد شد.براسام مقادیر اسمی، سخت

 0فیتظری صادرات چی  با توجه به افزایش اضافهی توسعهآیا تحلیل شما از معجزه

ای ؟ نشان دهد ای  تجربه را پشت سر گذاشته تواندتولید در بازار جهانی و در چی ، می

 گیرد؟ اید، در کجا قرار میظرفیت با روایتی که شما بیان کردهاضافه

تجاری   ور کاهش موانعمممئناً، ترکيبِ کنترل دولتی چين بر کل سيستم مالی و همين

های گذاری گسترده در بخشبه این کشور اجازه داد مازاد تجاری خود را به سرمایه

متنو  انعتی معموف کند و تقاضا در رشد اادرا  را مثقت کند. اگر نرادهای مالی 

رر به ض -تری ی خصوای بيشتثت کنترل حکومت نبودند، از همان ابتدا سرمایه

ذا، همع شدند.گذاری میهای متنو  سرمایهدر خارج کشور و در بخش -توليد و اادرا 

نعتی، های ای ساخت زیربناها و ظرفيتچينی در زمينه ریزانبا توجه به اولویت برنامه

ی منابع خود را به این دو حوزه اختصاِ داد و این موضو  سيستم مالی بخش عمده

ثال عنوان مها کمک کرد؛ بهظرفيت جرانی برای تعدادی از بخشواقع در ایجاد اضافهبه

اهایی که قبلاً در ی ثابت را برای کمک به توليد داخلی کالچين ساخت سرمایه

                                                      
0 over-capacity 
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پيش  ی بالاتر و با شد شدند ولو با هزینهداری ساخته میی سرمایهکشورهای پيشرفته

 برد. 

توان گفت چين از  ریت توليد سيستماتيکِ اضافه بر ظرفيت، در به یک معنا می

 1ی مازاد،عرضهی خموط، در خارج و داخل کشور، توسعه یافت. پویش حاال از همه

ی ثابت چين و کاهش سود توليدکنندگان خارجی در مواجره با نظر به افزایش سرمایه

های تجاری را برای انایع و کارگران ی توليد چين، شوکهزینهکالاهای کم

د منهای چين قویاً از آن بررهکشورهای پيشرفته ایجاد کرد. اما کارگران و شرکت

ری از توسعه را زد که به چين اجازه داد برای ناپذیی فرآیند توقفشدند، چرا که جرقه

 چند دهه از رکود و بيکاری فرار کند. 

ی ننست برای چی ، بحران بازارهای صادراتی در لحظه ۶11۷-۶113بحران جهانی 

ی چی  برای اختصاص سه  بازار به خود از طریق کالاهای ارزان و ی رویهو نتیجه

ی مثابهادراتی و مشکلات اقتصادی متعاقب آن بههزینه بود. آیا فه  ای  بحران صک 

راعتبار بگذاریِ مبتنیظرفیت چی  و موج حاصل از سرمایهبازنمودی از افزایش اضافه

 از آن کشور، فه  درستی است؟ 

ت یک مشکل ظرفياگر اثبت از اقتصاد داخلی است، از نظر تکنيکی، فکر نکنم اضافه

 -ور عام ا ر که رژیم قادر است مشکل تقاضا بهبزرگ برای چين بوده باشد. بدین خ

 تر حل کند. دررا با انتشار بدهی بيش - ور خاِو مشکلا  تقاضای اادراتی به

های تثت مالکيت دولت و حتی ها بدهی اضمراری بنگاهاور  ضرور ، بانک

 ور که های خصوای تثت حمایت دولت را تمدید خواهند کرد. همانشرکت

پایين بر ارز را در پی خواهد داشت، که مثرک بروز بثران ن رویه فشاربهایم، ایگفته

                                                      
0 over-supply 
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از  ریت فرار سرمایه است. اما دقيقاً برای جلوگيری از فرار سرمایه است که چين 

 کنترل سرمایه را در دست دارد. 

وکارها اما آیا اتکا به اعتبارات برای پیش راندن اقتصاد به ای  روش، از حرکت کسب

کند؟ رهای تولیدِ ک  منفعت ممانعت نمی کند و اضافه ظرفیت را تشدید نمیو ابزا

آیا ضروری نیست افزایش میزان اعتبار، نیروی محرک میزان مشنصی از رشد 

 اقتصادی باشد؟

گذارانِ اميدوار به توقف خروج سرمایه را ظرفيت، در ميان مد ، سياستمممئناً اضافه

بت ی ثاگذاریِ سرمایه، تمرکز سنگين روی سرمایهکند. در بلندمد دچار دردسر می

ظرفيت، همراه است چرا که که نرخ بازدهی آن در انایع توليدی، با تشدید اضافه

های جایگزین را بگيرد. این گذاریتر از حدی است که جلوی تثرک سرمایهپایين

ویت های جایگزین در خارج از انعت را تقگذاریوجو برای سرمایهموضو  جست

ن بازی و همچنيهای سفتهکرده، که منجر به تمرکز بالا در بخش املاک، ایجاد حباگ

ها شده است. چنانچه بخش املاک و زیرساخت نيز از کاهش تمرکز بر بخش زیرساخت

گذاری در خارج از کشور افزایش و نرخ بازدهی خود آسيب ببيند، فشار برای سرمایه

 اهد یافت. تری خوکنترل سرمایه ضرور  بيش

های های عمده شده، زیرا سنتِ بانکدر سمح جرانی، این امر موجب نابسامانی

های دارای های بازنده در بخشداری این است که از شرکتکشورهای سرمایه

جا که سرمایه گذاری شدید به چين اجازه داد ظرفيت ظرفيت حمایت نکنند. از آناضافه

ویژه های کشورهای پيشرفته، به، بسياری از شرکتسرعت توسعه دهدتوليد خود را به

این  هایایالا  متثده، قادر نبودند حرکت توليدی خود را با چين هماهنگ کنند. بانک

 های ناتوان درهای چين، مایل به تدارک اعتبار برای شرکتکشورها، برخلاف بانک

ان شد یا نقل مک نبودند، بنابراین هزاران شرکت تعميل« های چينقيمت»رقابت با 
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ای ها کارگر بيکار یا در مشاغل حاشيهتر از یک دهه ميليونی کمکرد، و در فااله

اليسم داری و سوسيی ناسازگاری سرمایهها دربارهتر لفاظیمشغول کار شدند. گرچه بيش

های عميت بين بازتاگ ساختار مانوی جنگ سرد است، اما به واقع برخی ناسازگاری

 ی دولتیِ تثت سيستم چينی وجود دارد. صوای و سرمایهی خسرمایه

ای چنی  است، زیرا جذب آیا چی  واقعاً یک کشور کاپیتالیستی است؟ تا اندازه

سرمایه گذاری برای صادرات تولیدی به نظر می رسد با گرایش سرمایه داری به نرخ 

الا ها و تکنولوژی نسبتاً بکه از طریق دستمزدهای نسبتاً ک  و مهارت -بازدهی بالا 

ارج ها برای خی منع گسترده شرکتر شما دربارهمنطبق است. اما نظ -تأمی  می شود

ظور ها به منهای دولتی بر شرکتی فشار ارگانشدن از کسب و کار چیست؟ درباره

ظری ها، چه نسرمایه گذاری دلنواه آنها، نه سرمایه گذاری مبتنی بر نرخ سود شرکت

از دارید؟ ای  موضوع کجا با کنترل بر سرمایه جفت و جور است؟ درک شما 

های خصوصی بدون سرمایه گذاری مستقی  دسترسی مقامات چینی به درآمد شرکت

های ها و نیز بسیاری دیگر از شرکتSOEهای دولتی ها چیست؟ آیا شرکتدر آن

یجاد ها ادارانه پایبند هستند و اولویت آنتحت مالکیت دولت، به هنجارهای سرمایه

 سود است؟

ی داری دولتز هم معتقدم چين دارای یک نظام سرمایهاین پرسشی پيچيده است. من هنو

های مالی و ها یوآن ارف دارایییعنی، اگرچه خانوارهای خصوای تریليون –است 

های االی سرمایه گذاری را، هم در اقتصاد کنند، دولت هنوز هم اولویتفيزیکی می

عمای های چينی، ابانک کند. برای مثال، اولویتمالی و هم در اقتصاد واقعی، کاناليزه می

-های تثتحمایت دولت یا بنگاه-های تثتو اوراق قرضه برای تأمين مالی پروژه وام

گذاری در دارایی توسط است. حتی عشت خانوارهای چينی به سرمایه مالکيت دولت

ترویج شد،  1331ی از اوایل دهه سازی زمين و مسکن، کههای دولتیِ کالاییسياست
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گذاری در خارج های موجود برای سرمایههمچنانکه فقدان بدیل -شکل گرفته است 

 های دولتی ترویج شده است. کشور نيز توسط سياست

اید که احتمال یک بحران مالی در چی  وجود دارد، مگر اینکه شما مکرراً هشدار داده

ا خود را برای م ارزش رنمینبی به میزان زیادی کاهش یابد. آیا می توانید استدلال

 تصریح کنید؟ 

رای تثرک ب -ام، در ساليان اخير تناقض بين نياز به خلت اعتبار ورکه تأکيد کردههمان

لاً تشدید شده است. قب -برای اجتناگ از بثران مالی -و نياز به تأمين ارز پایدار -رشد

PBOC  ر دبه منظور حفظ گرد  اقتصادی مجبور شد سياست تقليل ارز  پولی را

، ولو به ميزان نسبتاً مثدود، اعمال کند. اما این سياست سریعاً به امواج بلند 6113سال 

ای ساز بخش عمدهمنتری شد. این روند سبب 6112و اوایل  6113فرار سرمایه در پایيز 

شد،  6111-6111ی از کاهش چندین تریليون دلاری ذخایر ارزی در  ول دوره

ند پول خود را از کشور خارج کردند. اگر فدرال رزرو که شرروندان ثروتم وریبه

تر افزایش دهد، چين خود را در موقعيتی به مراتب متزلزل 6113نرخ برره را در سال 

های ترین داراییی اوراق خزانه داری آمریکا، امنخواهد یافت. در وضعيتی که نرخ برره

ی دولتی چين کی و اوراق قرضههای باندراد افزایش یابد، سپرده 1جران، به بيش از 

اجتناگ خواهد ی خروج پول از چين را غير قابلدراد نرخ بازدهی، وسوسه 923تنرا با 

 کرد.

ی شدید از چين دور از ذهن بود. تا اواسط سال ، فرار سرمایه6119پيش از سال 

بعد،  هایرسيد. اما در سالی پول میدراد از عرضه 61چنان به ، ذخایر ارزی هم6111

ی پول، نسبت بين آنرا را به تنرا کاهش ذخایر ارز خارجی و همراه آن افزایش عرضه

 11ها فقط معادل دراد کاهش داد. این بدان معنی است که اگر خانوارها و بنگاه 11

ی پول را به خارج کشور منتقل کنند ذخایر ارزی چين رو به اتمام دراد از عرضه

ب پذیر شد  آسير در برابر بثران ناشی از فرار سرمایه بهخواهد رفت، اقتصاد این کشو
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هد تر روی خوابه تداوم تثرک اقتصاد از  ریت ادور اعتبار بيش PBOCخواهد شد و

 آورد.

پينگ، برای جلوگيری از این احتمالا ، مجموعه اقداماتی برای تشدید رژیم شی جين

ه هایی کاز: مثدودیت بر شرکت کنترل سرمایه انجام داده است. این اقداما  عبارتند

ی کنند؛ بررسهای تجاریِ مقدم رنمينبی با دلار آمریکا مبادله میبدون اورتثساگ

و کم؛ اعمال موانع  -های تجاری برای ممانعت از قيمت گذاریِ زیاداثت اورتثساگ

ی زیرزمين هایگيری بر بانکتر برای دلالان ارزیِ تبدیل رنمينبی به دلار؛ و سختبيش

داری در  رز معنیگيرانه بههای سختهای ساحلی مثبوگِ مبادله ارز. این گامو مکان

 چند سال گذشته مانع خروج رنمينبی شده است. 

ی قيمت گذاری اما این واقعيت سر جای خود است که تجار  خارجیِ جاری اجازه

برای سفر خارجی  دهد، و توانایی شرروندان چينیو کمِ اادرا  و واردا  را می -زیاد 

فزایش ا توانند وجوه را به خارج بفرستند؛ در نتيجهبه بدان معنا است که آنرا هنوز می

قابل ملاحظه خروج ذخایر دلار بسيار مثتمل است. در واقع، اگر این فرآیند در بلندمد  

ت ستواند به بثران اعتماد به رنمينبی منجر شود. نتيجه ممکن اراحتی میتداوم یابد، به

آميز نباشد، اما اعمال سياست تقليل پولی در برابرِ فرار سرمایه به چندین سال رشد فاجعه

ها منجر خواهد شد. اگر های خارجی و تقليل قيمت داراییمنفی، نکول برخی از بدهی

بثران اعتماد به پول ملی در چين رخ دهد، فشار بر این کشور با توجه به وحشت 

ی مهپذیر هستند، به نقی نوظرور جران در برابر آن بسيار آسيبالمللی که بازارهابين

 بثرانی خواهد رسيد. 
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ز فصل ا اونو ها به معرفی رو  و مختصا  خوانشاین سلسله نوشته ينقسمت پيشدر 

های پرداختيم. در این بخش خوانش مکتب اونو را در پيوند با سایر فصل «سرمایه»اول 

 ر، و عيار درستی و نادرستی آن را در معرض داوری خوانندگان قراردهدنبال ک سرمایه

 دهيم. می

 

 «سرمایه»فصل دوم ی دیدگاه مکتب اونو درباره
و « سرمایه»های اول و دوم در فصل مارکساز رو  بازنمایی  اونوپيروان مکتب 

ها، مارکس در فصل اول با ای دارند. به تصور آنانکشاف شکل ارز  درک آشفته

بازی در وارونه شعبده»و همچنين با ترفند و « دارندگان کالا»و « قيمت»تجرید از 

در استنتاج منمقی پول از کالا دچار اشتباها  فاحشی شده  1«یافتهکردن شکل گستر 

ر ها، فصل دوم نيز بزعم آناست، که لاجرم باید مورد تجدیدنظر و االا  قرار گيرد. به

های تکراری ، تجربی و تاریخی در تکميل فصل ای است از اشارههمين سياق مجموعه

باره ر ایند سکی ی داشته باشد. که با استنتاج منمقی شکل پول ارتبا اول، بدون آن

 نویسد:می

ی هی کالاها به واسمتاریخی )توايفی( مبادله-های تجربیفصل دوم به واقعيت»

باورند  ها بر اینرو اونوئيستشود، نه استنتاج پول از سرشت کالا. از اینپول مربوط می

ای هوستی )یا مجموععنوان پيباید به« مبادله»ی درباره مارکسی سرمایهکه فصل دوم 

 2«در نظر گرفته شود« کالاها»ها( به فصل اول در باگ از پانوشت

                                                      
1  Thomas T. Sekine. 6113. Arthur on money and exchange, capital and 

class. 1-  No 33. P.93-31. 

 منبعهمان 2 

https://pecritique.com/2016/10/20/%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%88-%d9%83%da%98%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%89-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%b3%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c/
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اکنون با مروری اجمالی بر مثتوا و جایگاه فصل دوم در بازنمایی دیالکتيکی نشان 

در استنتاج پول از  مارکسها چه درک نادرستی از رو  داده خواهد شد که اونوئيست

برتر است که از  مارکسفاو  فصل اول و دوم نزد کالا دارند. برای روشن شدن ت

مل کنيم، و از سوی دیگر، سمو  تجرید در أهای او درنگ و تفرضسو، بر پيشیک

 دیگر مقایسه کنيم.این دو فصل را با یک

 

 تحول شکل ارزش در فصل اول
 ها استوار است:فرضرشته پيشتثول شکل ارز  در فصل اول بر یک

شکل مجرد و فرضی از گرد  کالایی  مارکس یکل، در بخش سوم فصل او -1

عبارتی نشان دادن ضرور  منمقی تثول ساده را برای استنتاج منمقی معادل عام یا به

امری ل به شکرو استنتاج معادل عام گيرد. ازاینشکل کالا به شکل معادل عام در نظر می

 ، نه واقعیاستمجرد و منمقی 

 اندمقادیر مساوی گرعنوان ارز  بيانکالاها به -2

از پول و قيمت تجرید شده و کالاها ارفاً با مقادیر ارزشی خود باهم مبادله  -3

 وندشمی

همواره یک کالا در ارتباط با کالاهای دیگر قرار -تجرید از دارندگان کالا -4

. نخست یک کالادر برابر کالای دیگر)شکل ساده(، سپس، یک کالا در برابر يردگمی

از کالاها )شکل گستر  یافته( و سرانجام یک کالا در برابر تمامی  ی ناتمامیمجموعه

 کالاهای دیگر)شکل عام(

شکل ارز  مبادله ظاهر کالاها در این ارتباط یا به شکل ارز  مصرف و یا به -5

 ند.وشمی
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کند و هدفش بررسی چگونگی تری عزیمت میفصل دوم ازشرایط مشخص

پراتيک اجتماعی دارندگان کالا در فرآیند در به شکل واقعی گيری معادل عام شکل

 عبارتند از:در مقایسه با فصل اول های این فرآیند فرضمبادله است. پيش

ل داد. فصی کالاها را بدون دارندگان کالا مورد ممالعه قرار میفصل اول رابمه -الف

( Exchange process)« فرایند مبادله»دوم با ورود دارندگان کالا به مبادله، به 

مثسوگ ساده تر از گرد  کالایی تر و واقعیی مشخصشود که مرحلهتبدیل می

تعينی مجرد است و تمایز  بقاتی هنوز شود، هرچند که دارندگی کالا، خود می

 دهد. در این مرحله تثولدار( نشان نمیکنندگان در مبادله را )کارگر یا سرمایهشرکت

شکل واقعی و با بررسی عمل و شرایط ی، بلکه بهکالا به پول نه ارفاً از حيث منمق

 گوید:باره میدر این مارکسپذیرد. دارندگان کالا تثقت می

توانند به بازار بروند و خود را مبادله کنند. بنابراین، باید کالاها با پای خود نمی»

 1«.ها یعنی دارندگان کالاها معموف کنيممان را به نگربانان آننگاه

 .دیگرنداز حيث ارزشی معادل یککالاها -ب

د ، شونبدون در نظر گرفتن پول و قيمت وارد مبادله میعنوان ارز  بهکالاها  -ج

 .شودی فرآیند مبادله ظاهر عنوان نتيجهچون پول باید به

عنوان وحد  ارز  مصرف و ارز  مبادله در ارتباط و مبادله با کالاها به-د

 .پذیردزمان انجام میتثقت ارز  مصرف و ارز  مبادله همگيرند و دیگر قرار مییک

برخلاف فصل اول که همواره یک کالا با کالاهای دیگر در ارتباط قرار  -ذ

( یک privatgeschäft) ی خصوایااملا  معاملهبه»آن را  مارکسگرفت، و می

ه جانبه است کی همهگر مبادله، در فصل دوم فرایند مبادله بيان«ناميدکالای واحد می

                                                      

 .111سرمایه، جلد یکم، کارل مارکس، حسن مرتضوی، ِ 1 
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 مارکسگيرند. دیگر قرار میبا یکو مبادله زمان در ارتباط  ی آن تمامی کالاها هم

 کند:یبه این نکته اشاره م« ی شکل ارز سرشت تغييریافته»در فصل اول، تثت عنوان

نوان عی خصوای کالای واحد. م( تنرا به)برخلاف معامله عکسشکل عام ارز  بر»

د، کنکند. یک کالا فقط زمانی بيان عام پيدا میعمل مشترک جران کالاها ظرور می

زمان تمام کالاهای دیگر ارز  خود را در همان معادل تجلی بخشند و هر نو  که هم

که  شودبه این ترتيب روشن می کالای نوظروری نيز باید عينا همان کار را انجام دهد.

تواند این اشياست، ]بنابراین[ ارفاً می« تنرا وجود اجتماعی»چون شيئيت ارزشی کالا 

ها ها متجلی شود، و در نتيجه شکل ارزشی آنی آنی اجتماعی همه جانبهاز  ریت رابمه

 1«باید یک شکل معتبر اجتماعی باشد

جایگاه اجتماعی  رتاکيد ب -الفکند: در فصل دوم سه هدف را دنبال می مارکس

دارندگان کالا با -طرف قرارداد. بو  مالک خصوصی، شنصعنوان دارندگان کالا به

 ور غریزی ممابت عمل جمعی خود، به نتایج هدف وعمل ارادی ولی بدون آگاهی از

 بررسی-جکنند. گيری معادل عام عمل میقانون ضروری جران کالاها در راستای شکل

 «.شکل پول»و پيدایش « روند مبادله»ول تاریخی تث

 کنيم: های اول و دوم بسنده میدر این نوشتار به نکته 

ی کالاها را بدون در تثليل شکل کالا )بخش سوم، فصل اول(، رابمه مارکس-1

داری را مستقل از تا گرایش ساختاری سرمایه ها مورد واکاوی قرار داد،دارندگان آن

ی کالا )بخش چرارم، فصل وارهی کالا نشان دهد، در مبثث سرشت بتافراد دارنده

 کالاها را تشریح کرد و در فصل اوسا ت اشيا ی ی اجتماعی دارندگان کالا بااول( رابمه

ل گيری معادشان و شکلی دارندگان کالا به ميانجی کالاهایجانبهی همهدوم به رابمه

 پردازد. عام می

                                                      

 . با اندکی تغيير متناسب با سياق بثث.32منبع بالا، ِ 1 
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ی کالا را ( دارنده11-1:های )پارگراف هگل« ی حتفلسفه»با الرام از  مارکس

کند که فرد را در ( معرفی میRechtpersonعنوان شخص یا شخص حقوقی )به

 رندگیدا یا سياسی–حقوقی  یدر رابمه گيرد، مثلاٌسویه در نظر میی مجرد و یکرابمه

های مشخص مانند فردیت، ا با تعين( که فرد رsubjekt) سوژه در تمایز با غيره، و

عنوان جا افراد ارفاً بهدهد. در اینها، نيازها و علایت و غيره مدنظر قرار میتوانایی

نظر شده ها ارفنآملی وجنسی  های  بقاتی،شوند و از تعينی کالا ظاهر میدارنده

 است. 

دهد، که قرار می را مورد انتقادی آزاد و ارادهمفروم شخص  مارکسافزون براین 

ی آزاد در خریدوفرو  کالای خود، تابع روابط اجتماعی رغم ارادهدارندگان کالا علی

ر واقع کند. و دها را تعيين مییافته رفتار آناند و روابط اقتصادی شيئيتداریسرمایه

ند، کنمی ردیگر ارتباط برقراچون حاملان این مناسبا  اقتصادی با یکدارندگان کالا هم

نان بازیگران تئاتر در یو کند کههایی تشبيه میها را به اورتکآن مارکسرو، از این

 (.Charaktermaske) گر شخصيت خاای بودندهر یک بيانبر چرره داشتند و

 عنییحت مصرف و استفاده  افزون بری دارندگان کالا به اشيایی تعلت دارد، که اراده

 عنوان موضو  مالکيت خصوایرا به هاآن(، Besitz )تصاحب

(Privateingentum خویش )کنند، یعنی حت در اختيار داشتن معرفی مینيز

 ی ازآن. دارندگان کالا باید متقابلاًانثصاری این اشيا و مثروم کردن دیگران از استفاده

 :کسماررسميت بشناسند. به بيان عنوان شخص و مالک خصوای بهدیگر را بهیک

چنان رفتار کنند که جز با عملی که دو  رف راضی به آن باشند، کالای  باید»

 1«.دیگری را تصاحب و کالای خود را واگذار نکنند

عنوان شخص و مالک خصوای در جریان مبادله دیگر بهرسميت شناختن یکبه

شود. می گری حقوقی است که به شکل قرارداد بين دو  رف مبادله جلوهکالا یک رابمه
                                                      

 منبع بالا1 
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ادله با اند و مبدیگر وابسته ریت، دو  رف مبادله به علت منافع متقابل به یکدینب

تجاوز قررآميز به حقوق دیگری. از لثاظ از  ریت  پذیرد، نهرضایت  رفين انجام می

تاریخی برقراری آزادی و برابری بين اشخاِ و مالکان خصوای در روند مبادله و نفی 

ست. شود، که بر روابط اقتصادی معينی استوار امثسوگ میواسمه پيشرفتی مثبت قرر بی

انثصار به اً ضرورتاما نباید فرامو  کرد که تضمين برقراری مناسبا  مبتنی بر قرارداد 

 یک قدر  دولتی خودفرمان نياز دارد.قرراجتماعی در دست 

 یروابط اجتماعی مبتنی بر شخص، مالکيت خصوای و قرارداد را از رابمه هگل

 مارکس(. اما 11ی حت، پارگراف )فلسفه کردی آزاد با اشيای  بيعی استنتاج میادهار

ی هداری و رابمی توليد سرمایهدر انتقاد به نظر او بر این باورست که مناسبا  ویژه

چون شخص و مالک خصوای است. ها همی آنشرط پذیر  ارادهافراد با کالاها پيش

استنتاج کرد، بلکه برعکس، مناسبا  توليدکنندگان « دهارا»توان از را نمی« حقوق»

ی بورژوایی و برقراری روابط عنوان اعضای جامعهدیگر بهمستقل و مجزا از یک

 کند.ی کالاها، شکل اجتماعی حت و اراده را تعيين میها به واسمهاجتماعی بين آن

 پردازیم:اکنون به تثليل مارکس از فرآیند مبادله می

ها را در وضعيتی لاها همچون ارز  مصرف و ارز  مبادله، دارندگان آنتثقت کا

ی خود ارز  مصههرف دههد. از یهک سههو، کهالهاها برای دارندهمتنهاقض قرار می

آیند. ولی برای دیگران و اههرفاً از  ریت مبادله خود را همچون ارز  شههمارنمیبه

ود را همچون ارز  بخشههند. از سههوی دیگر، کالاها قبل از آنکه خمصههرف تثقت می

ی هر عبارتمصههرف تثقت ببخشههند، باید همچون ارز  مبادله تثقت یافته باشههند. به

فروشهنده کالا باید خریداری پيدا کند که کالایی با ارز  مصرف مورد درخواست او 

گاه در را در اختيار داشهته باشد و متقابلاً کالای او نيز نياز خریدار را برآورده کند. آن

ی واحد را خاتمه یافته توان این مبادلهابری ارز  کالاهای ردوبدل شده میاهور  بر
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اً جانبه با یکدیگر باید متقابلی همه ور کلی دارندگان کالا در مبادلهقلمهداد کرد. بهه

عنوان ارز  مصهرف و ارز  مبادله تثقت ببخشند. زمان بهبتوانند کالاهای خود را هم

شود که رآیند مبادله با شرایمی کاملاً متناقض روبرو میی عزیمت فبدین ترتيب، نقمه

در آن تثقت یک شهرط بلاواسهمه به تثقت شهر ی متضاد با آن وابسته است. به بيان 

و یههک  (Zirkel)تهر، فهرآیهنهد مهبهادلهه متضههمن یهک دورمنمقی دقهيهت

 ( است. (Widerspruchتضاد

مبادله به تثقت ارز  تثقت کالا همچون ارز  مصههرف در فرآیند  -دور منمقی

د شههرط تثقت فرآینی آن وابسههته اسههت و بالعکس. و تثقت هر دو تعين پيشمبادله

 است. مبادله

ی این دور اسههت. هدف دارندگان کالا از ورود به مبادله، مبنها و پهایه -تضههاد

 کند. پس مبادلهها را برآورده مییابی به ارز  مصرفی است که نياز فردی آندسهت

خواهند ارز  ها میی آناسههت. از سههوی دیگر، همه« روند فردی»ها یک برای آن

کالای خود را درمبادله با کالایی با ارز  برابر تثقت ببخشههند، و ارز  مصههرف کالا 

 «روند عام اجتماعی»حال یک در این مورد ارفاً شرط تثقت است. پس مبادله در عين

و در  «روندی فردی»ای تمام دارندگان کالا آید. یعنی فرآیند مبادله برشمار مینيز به

 است.« روند اجتماعی»عين حال یک 

ز  ی اریافتهسههاختار فرآیند مبادله از لثاظ عملی مشههابه شههکل تام یا گسههتر 

اسهت، که مارکس با وارونه کردن آن شکل عام ارز  را استنتاج کرد)بخش سوم از 

متعلت  هایی کالا، کالاگفت: هر دارندهتوان فصل اول(. با در نظر داشتن این تشابه می

داند. اما چون هر بهه دارنهدگهان دیگر را معادل خاِ و کالای خود را معادل عام می

پندارد. در دارنهده کالا، کالای خاِ خود را در برابرتمام کالاهای دیگر،معادل عام می

 گيرد:واقع هيچ معادل عامی شکل نمی
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ارز)معادل( خاِ کالای او تلقی ی دیگر هماز نظر مهالهک یهک کالا، هر کالا»

ارز)معادل( عام برای تمامی کالاهای دیگر اسههت. اما شههود. از این رو کالای او هممی

ارز چون این موضو  در مورد هر مالکی اادق است، در واقع هيچ کالایی در حکم هم

 1.«عام عمل نخواهد کرد

شهخصی و بدون آگاهی از اهداف و  عبارتی دارندگان کالا با دنبال کردن منافعبه

 شوند:یابی به معادل عام با دشواری روبرو مینتایج عمل اجتماعی خود در دست

اندیشههند )در آغاز عمل دارندگان کالاهای ما در تنگنای خود چون فاوسههت می»

های ناشههی از زنند. قانونها پيش از فکر کردن دسههت به عمل میبود( بنابراین آن

 2«شوند.گر میی  بيعی دارندگان جلوههدر غریزماهيت کالا 

ی عمل ( اثر هگل از واژه111)بند « ی حتفلسههفه»جا با الرام از مارکس در این

(Tat( در تمایز با کنش )Handlungاسههتفاده می ) .کندTat معنای عملی ارادی به

 . در اینشودی آن انجام میی منمقی نسهبت به هدف و نتيجهاسهت که بدون اندیشهه

ی ها باید هدفی موقتسهو، آناند : از یکمورد عاملين در وضهعيتی متناقض قرار گرفته

ها برای خود تعيين کرده باشههند، تا ااههولاً بتواند عمل کنند. و از سههوی دیگر، آن

 ور غریزی، شهناسند. در نتيجه بهمثتوای هدف خود را اهرفاً در حين انجام عمل می

اه از زنند و ناآگی منافع شخصی دست به عمل میزیاد و بر پایهمسهتقيما ،بدون تأمل 

های ناشههی از قانون»منظور از   3سههازند.ی عمل جمعی خود، آن را متثقت مینتيجه

شهود، ضرور  پيدایش گر میی  بيعی دارندگان آن جلوهکه در غریزه« ماهيت کالا

                                                      

 112ِ. 9منبع شماره 1 

 همان افثههمان منبع و 2 

3 Iber,Christian.Grundzüge der Marx’schen Kapitalismustheorie.s.31 



 حسن آزاد 999 

ه ارز  مبادله است ک علت تضاد بين ارز  مصرف وشهکل پولی از شکل کالایی به

 مارکس در مبثث شکل ارز  در فصل اول)بخش سوم( آن را مورد واکاوی قرارداد.

مانند مونتسکيو، جان لاک  1ی نوميناليستی پول،مارکس در انتقاد به مدافعان نظریه

های ساختاری دانستند، بر ضرور و دیوید هيوم که پول را ارفاً نمادی قراردادی می

 کند:داری و تبدیل کالا به پول تأکيد میسرمایه ی توليدشيوه

دشهواری در درک این مملب نيسهت که پول یک کالا است، بلکه در این است "

 2«شود.به پول تبدیل می از چه طریقو  چرا، گونهچهکه کالا 

مارکس در بخش سوم از فصل اول کتاگ سرمایه )شکل ارز ( با استنتاج منمقی 

دهد، در بخش چرارم تبدیل کالا به پول را نشههان می چگونگیع پول از کهالها درواق

پردازد که در داری میی کالا( به تشریح جامعه سرمایهوارههمين فصهل )سهرشت بت

آن کالاهای توليدکنندگان خصهوای جدا و مستقل از یکدیگر ارفًا از  ریت مبادله 

جتماعی به امری گيری یک معادل عام ارو شکلکند و از اینخصلت اجتماعی پيدا می

تبدیل کالا به پول(. و سههرانجام در فصههل دوم  چراییشههود )ناپذیر بدل میاجتناگ

ز اگيری معادل عام را از  ریت پراتيک اجتماعی دارندگان کالا ))فرآیند مبادله( شکل

 دهد.( مورد بررسی قرار میچه طریق

الا، پول به ک های تثليل مارکس از تبدیلپيروان مکتهب اونو بدون درک ظرافت

 کنند.تاریخی مترم می-او را به تکرارگویی و توايف تجربی

                                                      

پول نه از  ریت معاهده و توافت ونه به فرمان دولت »باره در گروندریسههه نوشههت: مارکس در این1 

« آید و مثصههول آن اسههت.وجود میگيرد، بلکه به شههکل خودرو از مبادله و در مبادله بهشههکل می

توسط اقتصاددان آلمانی  1361داند بعداً در سههال ای که پول را مثصهول فرمان و اقدام دولت مینظریه

 ناميده شد. Chartalismگئورگ فریدریش کنپ چارتاليسم 

2 K.Marx.1312.Capital I.p.1:2 
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 1هسنِ شك آ می توایا رف؟. ارانبخم یر تاایی ه  زیر ذرا

 9  كخریر تاا را  ر آامخن ریخ نكر ا اا؟ ك   ر زمسن هاراشا.طاق 

ر یخ  هر ضا نس نار  مخ یك نار  مخیساخب طاقختی اا؟ ك   ر آن نسر یخ  اااثمخرشاا

هو ن    ر مقخه ،  شمن تاا   اااثمخركنناا  ر نار نا. هرا  مخ هختااهو ن، هخ مر م

 9هو ن اص  اا؟.مر م

 

  یه  شمسی  ر تخریخ اسخای   اجامخعی ایران از ایمس؟ تخصی هرتور ار اا؟.  ی 

نسز  یر طلای ه  انقلخهی  تحولخ ، این  ی  عار ییار تاریبی از اصلخ اوا  یم 

یران   فعخلخن اسخای این   را ك  ی  تحولخ  را مسامر   از نز یك یس؟. یكی از تحلس 

   1914نوش؟، ماطفی شعخعسخن هو ، ماولا اخل شخن میرهخراكر    ی  مرتاخب   ناخل می

اش ا  نخماعخرف هو . زنایی. آرا   احوال ا  از جهخ  عایاا1934  اخل  رییشا 

 یی، زیا، تركسب غریای از فعخلس؟   پسكخر اسخای، تاارك مقامخ  انقلخهی، اخزمخن

هو . یمچنسن نظ    تعها ا  ه  عرفخن، عخشقی، شخعر ،   الاا  مطخلع    نوشان  ائمی 

سلای یخیش را ه  فضیخ   تحلس كر ن   ثا؟   ضاط  ائمی حوا ث عملخب  یایخامكاوب

 طلاا. ا  میكمسخب هال كر ا اا؟ ك  پر اتان ه  آن فرص؟ جاایخن 

ر از پشعخعسخن از نظر اسخای ضاالطن؟، حخمی مااق، یپ غسرآیسنی،   نظری 

امخ از نظر  انش   هسنش اسخای   اجامخعی   تخریصیْ ر شنفكر   ا  هو .انقلخبِ جاه 

  شعخعسخن   اهعخ  زنایی   انایخ كخملخب ههنگخم هو . الاا  یاف این مقخل  توضسح كلس 

یخیی از  ام پر اتان ه  جنانسس؟. غربْ  فخع یخ ضای؟ هخ افكخر   آرا ا  ی  نسس؟. انگسزا

  ی اا؟. شعخعسخن از نصساسن مناقاان جا  لنسنسسههنگخمن   ا  هرا  نخخن  ا ن ایانایخ 

                                                      

 .94، ص   اخزمخن مبخیاین تلق  ر پخاخ ه  اتهخمخ  رژی  )هسخنس (هسخنس  1

  .14، ص ، تهرانیخ  فاایی تلقیخ؟ نخم  ه  یریك ر  یخ  فاایی تلقا ل ه  یریك  نخم  9

 .11، ص هسخنس  9
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ا  ك  اتاااریرایی   ی   ر زمخن   یر نوع نظری    عم  اتاااریرا  ر ایران هو ؛ آن

 موكراای هرا  هصش مهمی از ر شنفكران   فعخلخن اسخای یناان ایمس؟ نااش؟. 

 ق یك ایائولوژ  تواینایخ هر این یمخن هو نا ك  از ریگیر كخرهس؟  تستر آنهسش

 تواا را از ریخ  هركننا. امخ  منخااخ  نخ لتوانس؟ ههخ؟ زمسنی را هرپخ كننا   یم 

شا، ا  ك  اناقخ  از لنسن   اااخلسن ارتاا  محسوب میانایخسا.  ر زمخن شعخعسخن ینسن نمی

كر . اناقخ  می  ترین ر یكرعنوان اصلیصراح؟ از اتاااریرایی نهفا   ر لنسنسس  ه ا  ه 

یخ  عایاا مواج  اا؟. شعخعسخن طاعخب این ر یكر  ی   ر آن زمخن   ی  امر ز هخ  شوار 

 لنسن   لنسنسس    یپ آیسنیِ آن زمخنانقلخب،  یژا  ر كاخب یخ  ماعا  تو ، ه  ر نوشا 

، تلختس؟    جا ، تفكر اناقخ تفاس  ه  تسغ نقا كخسا   هخ رمناان آن را ه  مطخلع را ه 

كر . غرب ا  از   نوآ ر  نظر ،   ریخیی از تعاب   اطخع؟ كوركوران   عو  می

این اناقخ ا ،  عو  یپ ه  هخزتوانی  ر مخی تو  هو ، امخ هخ هرتور یخ  هسسخر تنا   

 كر ننمخیا ك  یاف اصلی از این نوع هرتور یخ ن  مبخبشصای مواج  شا. ینسن می

یخ  فاایی هرا  نمون ، حمسا مسمنی ك  ه  نمخینایی از یریك كر ن ا  هو .هلك  اخك؟

خ  انبساا یشورش ن ؛ تاما  هخ عنوان یویی ه  شعخعسخن هو ،  ر نوشا تلق مسئول پخاخ
هو ن، ای  عم  ناو ن، اخز ، هورژ اهو ن، تنالی، نظر ا  را ه  كاخب  ر راا انقلخب

 ن از اخزمخن مبخیاین تلق نسز هخ هرتور  حیفیپریویی   غسرا ماه  كر . اناقخ ا  شعخعسخ

  این مواجهخ  شخیا یخ منبر شا. مر ر تخریصچ یخ مواج    ه  جاایی نهخیی ا  از آنآن

یر آن اا؟ ك  یری   ر مسخن مصخلفخن رژی   ر نخك هخشا امخ ضر ر  اا؟، زیرا نخخن

ف؟، امخ اتاااریرایی   شا یخترین   هخاااعاا ترین افرا  را میشخا هرتی از تخلص

یر تار معض  هو  ك   جو  یك رژی  اركوبیخ یمخنانایخی   تعاب  ر آنجزم

خلفخن یخ  هعا  مصیویخن  از شكس؟عسخر. مر ر این تخریصچ  یمچنسن ه  نحو  پسشتمخم

ك  نای یا. طرف   آزا  پسخانقلخهی تار میاع  از مییای   غسرمییای  ر هرپخیی جخمع 
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  اتاااریرایی، تو كخمگی   عام تحم  ك  شعخعسخن آن را نخخن  یرفا  هو ، امر ز  غلا

 . شو   رایج اا؟، امخ ینوز ی  یناان جا  یرفا  نمییسر   اك نسز كمخكخن  امن

  شو . ا   ر مقخهایمس؟ شعخعسخن فقط ه  مواضع ا   ر هراهر یپ آیسنی محا   نمی

غخی؟ اناقخ    اش؟.  رك    ریخف؟ ا  از االخم نسز ه انایش نسز موضعی مییاسون جزم

هخ ر یكر یخ  رایج  ر تقخه  هو . ه  یمسن  لس  تلخش ا  هرا  پسوناز ن مسخن االخم   

  . اتاام مااعخن یسر انایش رایج از  ین ترار میكمونسس  نسز  ر تقخه  هخ اكثر تفخاسر جزم

 یژا ترآن از منظرِ ی نوین هرا  ترائ؟ منخهع  ینی ه ا   ر تلفسق االخم   اواسخلسس  هخ تلخش

 یژا ام، ه این ر یكر  ك  آن را الهسخ  كمونسسای تواناا یمراا اا؟.مخنسفس؟ كمونسس؟ 

ا  ك  ا   ر پی ایبخ  شو ،   رایخ  ینا اخل پخیخنی حسخ  ا  مخخیاا می ر نوشا 

اع  از مییای   غسرمییای را تح؟  یخ  مصخلفكوشسا تخ یر ا  ماحا انقلخهی میجاه 

 ماحا   انقلخهیِ  فرایسر ماحا كنا. ایری  كوشش ا   ر راا ایبخ  یك جاه یك جاه 

آمسز ِ االخم   اواسخلسس  هسسخر حخل هرا   ری یریناان ترین موفقس؟ ناو ، امخ ا  ه 

ر     یر نوع نوكوشسا. هخ این كخر ا  مرزیخ  تعاب    فخ ار  ایائولوژیك را  رمی

 هر .  یمختسس  را زیر اسال می

یخ  یپ یخ  یخ  االخمی   آموزایمچنسن هخیا از مسخعی ا  هرا  تلفسق مسخن آموزا 

   1931  مسخن پسواان شعخعسخن ه  جناش یریكی  ر اخل راا  ر فخصل كر . ه  نظر می

كر  ك  هخعث شا هاوانا  را تبره « یِرَ ِش»، شعخعسخن نوعی 39شان از آن  ر اخل راناا

ر از یك جخ توسس یژا ترآن را از منظر  جایا هنگر . منظور از یر ش  ر اینمنخهع  ینی ه 

 كخسان از مرام پسخسن نسس؟. شعخعسخن تخ ه  آتر یك كمونسس؟ ین ه   ین  یگر یخ  ا؟

یا هختی مخنا. منظور از یر ش، تر ج از ان؟ ماعخرف  ینی    یان آن از منظر  جا

یخ  اا؟. ما افخن  از جزئسخ  زنایی ا   ر ا اتر عمر اطلخع یناانی نااری . امخ یزارش

یخ  پخیخنی عمر تخ حا  مسیا این توسسر ر ی  اا؟. پراكناا از زیس؟ شصای ا   ر اخل

  هو  ماطفی ریش ییاشا»یویا: الل  مسثمی ه  نق  از ههرام آرام )اسا( میاز جمل  لطف
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كر . مث  رف؟ زن   شویریخ را ه  ی  حلخل میكر . حای میایی می  جنوب شهر زن

  1«.تواناكر     ر مسخجا نمخز میر حخنسون صسو  می

توان  ر آثخر ا  نسز پی یرف؟. شخیا مانی ك  ه  ههارین شسوا ر پخ  این یر ش را می

هخشا ك  هعاتر  39  ر اخل   اخزمخن مبخیاین تلقهسخنس  یا، این توسسر هنسخ   را نخخن می

  جاه ه  آن توای  پر ات؟. شعخعسخن یمسن ر یكر  را  ر  یگر آثخر این   را از جمل  
من  یسر  ك  ما افخن نسز  ر پسش می راا حسسنا  هر كاخب   مقام  هصش تلقریخیی

   اتسر  اارای هسخه . ناوانسا  ه  اص  نوشا 

 ینخن ماعاب.  ر اتع این ایانا   ن  هیانایش پسن اران جزممواضع ا  را ن   ین

  آن ااشیخ  اسخایِ شنختا اش از او  یر اتر ا    طر  نهخییر یكر  ه  انز ا  هسش

 یژا مبخیاین   فاایسخن منبر شا. ه  نظر یر     اا  ك  ه  تعاب   تفكسكِ زمخن ه 

ی ی   ایائولوژیك تصطمرامی   ایائولوژیك مقسا هو نا، شعخعسخن از مرزیخ   حا   آیسن

جناش  یر اتاخل ه  یكتنهخ نخخن  تلفسقی ا  ن شا. امخ انایخ كر ا   مرتا محسوب می

یخ  الهسختی  ر ایران آن زمخن اا؟، هلك  از پسونا هخ اسخا؟ِ جهخنخمول  ر  ی اسخای

 حكخی؟  ار ؛ فضخیی ك   ر آن مسسر ترائ؟ مخركسسسای از الهسخ    ترائ؟ 11   1331

تر از او  هرتی از مافكران ار پخیی از جمل   الار هنسخمسن، الهسختی از مخركسسس ، پسش

ارنس؟ هلود   لویی آلاوار تخ حا  یموار شاا هو .  ر اتع، ر یكر  شعخعسخن ه  ترآن ه  

  شعخعسخن یرامخی كشاخی؟ نسس؟. هخاینتفسسرِ انقلخهیِ كاخب مقاس تواط هلود یناان هی

یخ  ا  كخملخب آشنخ هو ، امخ احامخل این ك  ا  هخ آثخر ارنس؟ هلود   هخ نظری  شنخت؟را می

یك یخ  یگر ما لهخنِ مخركسسس ِ ار پخیی آشنخ هو ا هخشا، اناك اا؟. زیرا  ر آن زمخن یسچ

خ هلود یخ  ا  هاز آثخر هلود ه  فخرای ترجم  نخاا هو . لیا یر نوع تخخههی مسخن انایخ 

  مخحا  اهاكخر تو  شعخعسخن اا؟. امخ ترائن حخكی از آن اا؟ ك  صرفخب تاخ فی 

                                                      

 .913، ص یخ ك  رفاناآنمسثمی،  1
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هصش آمریكخ  لختسن آشنخیی  اشا ، زیرا یمسن تعاسر را  ر یكی شعخعسخن هخ الهسخ ِ ریخیی

حخل هخیا هخاین 1هر .( ه  كخر می1939) هصش تلق  ریخییجاه از مقخلختش هخ عنوان 

ی( ختسن هر مسسحس؟ اااوار اا؟   الهسخ ِ )االخممایكر شا ك  الهسخ  اسخای آمریكخ  ل

 كمونسسایِ شعخعسخن هر االخم ماكی اا؟   احامخلخب اهااع تو  ا  اا؟. 

ك   39  تسمی نخ ر شخیگخن    یگر   ااخن شعخعسخن  ر ههخر یورش اخ اك ه  تخن 

پسكخرجو  یخ اا  از تالسوخ  رژی  علس  یر یخ انبخمسا،   ر تخزاشان هرتی از آنه  كخا 

ر نخمسا. احامخلخب  « یخ  االخمیمخركسسس؟»یخ را هرا  تمسصر را كلسا ز  ك  اخ اك آن

تل  شعخعسخن ه   ا؟ اخ اك ه  هصش تلق  ریخییجاه ا  ی  هخ عنوان آن یورش، جز ا

را هرا  « مخركسسس ِ االخمی»یخ  آن، هریسب یخ هر ااخس ایااافاخ  ك  امنسای

كر ن مصخلفخن نز  افكخر عمومی اهااع كر نا.  ر این جز ا، شعخعسخن  ر راااخ  اعااخرهی

ا. تالسوخ  كنا ِ انقلخب، ماخنیِ نظر  نوعی الهسخ  كمونسسای را طراحی می  جاه نظری 

ا  مخهور هخ عنوان هخ اناخخر اعلخمس  1939اخ اك شعخعسخن را هر آن  اش؟ تخ  ر مر ا  

خا ه  اتهخمخ   ااگ یاین تلق ایران  ر پخاخ ه  اتهخمخ  اتسر رژی   اخزمخن مبخهسخنس 

نس  ترین اانخ   ر تخریخِ اپوزیسسون  ر ایران اا؟. هسخپخاخ هایا. این مان یكی از نخماعخرف

یر  ار . الاا  مبخیاین  ر این هسخنس   ا؟ هر ا   آن را  اسعخب لحنی هسسخر تنا   پرتخش

  آن حخل محاوا  آن را شعخعسخن ننوشا  اا؟. هخاینراین یم  یرایش كر ا هو نا. هنخه

 ا  اا؟ ك  شعخعسخن هرا  تلفسق مسخن  ین   كمونسس /اواسخلسس یر یمخن تط فكر هسخن

یخ  هنا   ا؟ یخفا  هو  ك  رژی  از ایاا راای ه  این جمع ر پسش یرفا  هو . ا  ه 

یخ  ا؟ ه  مخنور ماقخه  ز ا كر ن آننثیموجو   ر آن جز ا ه   حخ؟ افاخ ا   هرا  ت

 اا؟.

 انس؟. ه  شعخعسخن كمونسس  را كسش   آیسن ماانی هر مفر ضخ    ماخنی تخص نمی

یخهی ه  ا  هرا   ا؟نظر ا  مخركسسس    كمونسس  )  نسز االخم( ن  كسش، هلك  نظری 

                                                      

 .911، ص ماطفی شعخعسخنصخلحی،  1
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خی یمسن  لس  توسسر میخ ی  ایائولوژیك نسس؟. ه  آرمخن اا؟. هنخهراین تلقی ا  از آن

یمراا  34تخكسلختی  ر اخزمخن مبخیاین تلق  ر اخل اعاقخ  ِ اخزمخن ك  هخ كو تخ   ر ن

غخی؟ منفی شان    تن از اعضخ  هخنفوذ مییای آن منبر شا، هر ا  ت ثسر  ه هو    ه  كخا 

ا   یرر ،ه  1 انس؟.ییاش؟. ظخیراب ا    ااش ههرام آرام را مساب این  ضعس؟ می

ان هخ ت یساِ توتوهی  ریخفا  هو  ك  آن شقخق ه  معنخ  افاخ ن  ر  امِ رژی  هو . امر ز میه 

مسكاِ این موضع اضخف  كر  ك  آن نزاع  اتلی ن  تنهخ ه  مصخلفخنِ رژی  ضره  ز ، هلك  

  هعا یخاالخم  ر اخل از تخم نمخیناییِ ه  یخ یایخا ترینمسسر را هرا  تفوق ارتبخعی

 یموار كر .

یخ ا  اا؟ ك  ه  هرتی از آنیخ  عمااا ِ انقلخب ا   یخر ضعف  جاه امخ نظری 

یرا اا؟، زیرا انقلخب را  ر غخی؟ تقلس ك  این نظری  ه  اشخرا توای  كر . از جمل  این

 ر  كنا. هرا  شعخعسخن تخریخ  نصس؟ یك ر یخر یی مسلحخن    طاقختی تلقی می یل 

  هخرِ طاقختی   انقلخب ی  عاخر  اا؟ از ماخرزا  یك نار  تخون؟س؟ عرص   نص یل 

اای ِ كش. ا لوی؟ مفهوم طاق   ر انقلخب   ت  كخریر هر ضا طاقخ  ههراهخرِ طاق تخون؟

ر شان اخیر منخااخ  تار  از جمل  ماكی هرنگتنهخ ه  ك   مسلحخن  ن انقلخب ه  ماخرزا

شو ، هلك  ر یكر یخ  یخ نز  شعخعسخن منبر میییب   جز آنجنسس؟، نژا ، تومس؟، م

 هر . اسخای را نسز ه  حخشس  می تحول های  ه  انقلخب  

یخ  شعخعسخن هخ امر ز  جو  یخ    غاغ رغ  تفخ   عمسقی ك  مسخن هرتی از  یایخاه 

  . نقایخ  ا  هاعانخ اا؟غخی؟ تخه یخ ینوز ی  ه یخ  نظر  ا  از هرتی جنا  ار ، تلخش

یخ، تلخش هرا  مسنسس ، فسالسس    جز آنیپ آیسنی   لنسنسس ، اااخلسنسس ، مخئوئسس ، یوشی

ایخا،   جخ   اكنون هسنكنا   ه  اینایبخ  یپ هومیِ غسرِمقلا  ك  هر شرایط ایران اتكخ 

 انا. رتاطمكخی ینوز ی  ه   ضعس؟ امر ز مخ اناقخ یخ  ا  ه  جزم انایخی، تعاب   انایخ 

                                                      

 .419صخلحی، پسخسن، ص  1
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  انا: پسش   پس از پسواان ا  ه  ماخرزاآثخر شعخعسخن  ر    مرحل  نوشا  شاا

یخ  تخریصی ا  از  ضع موجو  ایران     تحلس   ا ل عماتخب  رهریسرناامسلحخن .  اا 

یخ  یپ  ر جهخن، نقایخ  ا  نسا؟ ه  احزاب   جریخنخ  اسخای   ر یكر یخ   نظری 

    م هعضخب عبولخن    تح؟ شرایط اضطرار  قخط جهخن اا؟. آثخر  اا ایران   اخیر ن

ماتخب یسرنا.  ر این جخ عیخ  ا  را  رهرمیترین  یایخاانا، امخ هرتی از اهاكخر نوشا  شاا

  جاه (، 1931)ز ا ینا نگخا شاخب(، 39-43)انقلخب   اتسر اتكخ توای  كر . هر  اا 
راا (   مقام  هر كاخب 1939)  اخزمخن مبخیاین تلق سخنس ه(، 1939) هصش تلقریخیی
انا. هخیا اشخرا كن  ك  هرتی از ( احما رضخیی از این جمل 1931)احامخلخب حا   حسسنِ 

 یخ نخمعلوم اا؟. آثخر ا  ینوز  ر  اارس نسسانا   ارنوش؟ آن

  هو ا ز ییشامراتب هسش ایخ  اتسر، توج  ه  آثخر شعخعسخن ه هصاخن   ر اخلتوش

   زا ااا؟. هخزشنخت؟ ا    آثخرش مایون تسر  شخكر  زنا نخشر آثخر ا ، پسمخن  یخب

یخ  تسر  شخكر  هخ اناخخر هصش مهمی از آثخر شعخعسخن تواط انوش صخلحی اا؟. زناا

زا ا ترین یخم را  ر حفظ آثخر ا  هر اش؟. پسمخن  یخباناخخرا  مز ك  ر فلورانس، مه 

   یژا جاه   ا  ه یخیی از انایخ یخ  ماعا    پرهاسر  تو  جنا قخلخ    كاخبنسز هخ م

خلحی هخ نگخر ِ انوش صانا. نسز هخیا از تكتر  یاا شااانقلخهی را هرجسا  كر ا ك  ك 

یخ  كر  ك   ر معرفی شعخعسخن هرا  ماطفی شعخعسخن   رمخناسس  انقلخهی عنوان 

خعسخن یخ  شعازایی  اشا  اا؟. اناخخر هرتی از كاخب تر اه  هتواننایخنی عمومی

  یخ  اتسر مبموع تواط نخشران  اتلی نسز توجهخ  را ه  ا  افزایش  ا ا اا؟.  ر اخل

 یم؟ه  یخ  فاایی تلقیخ؟ نخم  ه  یریكیخ  فاایی هخ عنوان یخ  ا  ه  یریكنخم 

  ك یك ارهخز  آثخر ا  هخ عنوان نخم ( نسز یكی از 1931نخر نی مناخر شاا اا؟. اتسراب )

  یم؟ نخر صمای  مناخر   جلس اا؟، ه    ملینس  جوان   جاه عنوان  یگر آن 

 مهمی ی   ر ر نمخیی آن هریزار شاا اا؟. 

  نصس؟ هر آثخر تو  شعخعسخن   اهس هر مقخلخ  من هرا  نوشان این مقخل   ر  یل 

رزمخن     ااخن ا  ماكی یخ  هرتی از ی ایخازا ا   نسز تخطرا     یپسمخن  یخب
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شوم ك  ما افخن  تخ زمخن نوشان این مقخل  امكخن  اارای ه  كاخب یخ آ ر می 1ام.هو ا

افر یك شورشی: ماطفی شعخعسخن     شعخعسخن هخ عنوان زا ا  رهخرااتسر پسمخن  یخب
ر ام. هنخهراین ارجخعخ  من  اطلخعیام   از محاوا  آن هرا نااشا   انقلخهی  ر ایران نظری 

 جخ صرفخب ه   یگر آثخر ا  توایا هو . این

رغ  این تلخش، مسراث شعخعسخن كمخكخن یرفاخر فراموشی عما  اا؟. زیرا ینوز ه 

  ر    نخینبخر تلقی شو . این مقخلی  تمخی  هر آن اا؟ ك  یك یریك تنهخ، یگخن ، تك

فر    یخ  منحارهمناقا این ر یكر  اا؟. اااالخل آن این اا؟ ك  شعخعسخن، از  یژیی

ر . هصخی از عقخیا   آرا  ا  ماسن یك جناش هو ، ن  تك هرتور ار هو ، امخ ن  تنهخ

یخ پسش آغخز شاا   از نفوذ زیخ    ر هسن طاقخ  مصالف  ار هو  ك  از اخلاجامخعی ریخ 

تااپرااخن » یژا جوانخن    انخبویخن هرتور ار شاا هو . یك ار این جناش را ه 

منایخن رز»، «خنخن اواسخلسس؟مسلم» ا نا   ار  یگر آن را تخكس  می« اواسخلسس؟

(   1934، مبخیاین تلق )تخ پسش از شكخف  ر نی  ر اخل «پسخگخم مساضعفسن ایران

 غسرا. 

تر موار ، تنهخ ه  هرتی ایفخ كر ،  ر هسش 31ایری  این جناش نقخی كلسا   ر انقلخب 

شو    یم احما اكافخ یژا علی شریعای   جلخل آلاز مخهورترین نمخینایخن فكر  آن ه 

احما نسز  ر یسر . حای شریعای   آلتر  ر كلس؟   جزئس؟ِ آن مور  شنخاخیی ترار میك 

نسانا شونا ك  توار    تخرج از عرف تلقی میهسخار ا تخ   ر نقش ر شنفكرانی تك

یخ  فر   تویش، آثخر  مخنایخر را تلق كننا. امخ تلخش هرا  تن    هخ اتكخ هر تلختس؟یك

( از 1933-1919ارتی از االخم تنهخ ه  این    تا  نمی شو . محما نصخب )ترائ؟ م

ی تلقی را هخیا از پسخگخمخن این نهض؟ فكر  اسخا« تااپرااخن اواسخلسس؟»ییاران هنسخن

                                                      

یخهی ه  آثخر شعخعسخن یخ تخطراتی ك   ر مور  تار ان كمك   ااخن هزریوار  یسا  ك  مرا  ر  ا؟ 1

 .زا ا   محما مخلبو یخب پسمخن ،یثمسم الل لطف  ا؟، ا  نگخرش شاا یخر  كر نا: اسا احما یخشمی

   من اا؟.تمخمی هر عهااطاعخب مسئولس؟ این نوشا  ه 
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كر . ما افخن  آرا   افكخر ا  نسز یمچون شعخعسخن تخ حا زیخ   ه  فراموشی اهر ا شاا 

 31نگخر  اپوزیسسون از انقلخب ر ِ رامی   ی  تخریخنگختوان یف؟ ی  تخریخاا؟. می

  آن   انقلخب تخنو تر یسانا. ا لی هاین ترتسب تاخل محور  رهخرااز ر ای؟ِ ر حخنس؟

كنا.  ر این مسخن، زنا     می هخ این كخر از آن اعااخرز ایی میرا ه  نخم تو  می

   حوزا   ر حخنس؟ تاای ضمسم احما ی  نهخیاخب ه  ر شنفكرانی یمچون شریعای   آل

 ر ر حخنس؟   ینا یر ا  31شونا.  ر مبموع، ر ای؟ غخلب از جناش انقلخهیِ می

شو . امخ این جناش ینوز محاخج یك هخزتوانی   یپ   مییای تلخص  میشااشنختا 

 اسخایِ ماكثر  ر آن ایفخ كر . ر حخنس؟ یژا از منظر اهمی ك  نهض؟ِ الهسختیاا؟؛ ه 

تر هو  یخ ههار اا؟ هگویس  تلخش كر  از آن عقب نمخنا. و  هصخی از این جناش هزرگت

مسل  این ك  ر حخنس؟ انقلخهی تنهخ هخ اتكخ هر این جناش توانس؟ تفوق یخها، یرینا  ر 

یخ  آن اص؟ مس ل   اش؟. این جناش كوشسا هخ تصطی از هسسخر  موار  هخ  یایخا

مخناا ه  االخم رایی ه  ریخیی اتكخ  آن هر ر یكر   اپس  ارتبخع/ اااااا      یخن 

از  اااا اا   ارتبخع هخ آن  اایی   ا ننخخن   فقخیای االخم هگخخیا.  ر این جناش ر ّ

 ه  ن ا شك   ر مهمی اه    تخریخ االخم، الهسخ از   یریون  تفسسر   ریگیر ارائ 

 شخنوقا ماخرزا مسسر ه  كنا   هسسج را یختو ا توانس؟ ك   اش؟ جایا اسخای تصس 

  این تحول تفسسر     یریونی فكر  را هخیا  ر آثخر شریعای ترین نمون هرجسا  . یا

 یخ را ازجس؟. شریعای هخ هخزتوانی تخریخ االخم   مفخیسمی یمچون شهخ     جهخ ، آن

زیر تر اریخ ارتبخع تفسسر    انفعخل اسخای   تخریصی شسع  هسر ن كخسا   ه  ماخرزا علس  

ن تفسسر نو هر یك پویخیی تو  اجامخعی ماكی هو  ك ، هخ  ضع موجو  یرا ز . ای

ایی ه    تفكرِ هومی، ریر، هنخ  اش؟ هخ اتكخ هر تزان ارتور یی از مارنسس  اركوب

یمچون  آشنخ  شسع یخ  نخما  مافخ   هگخخیا.  ر یمسن راااخ شریعای شصاس؟آیناا

یخ را ه  ماخرزانی امر ز  هال كر . حسسن، علی، اهوذر، فخطم ، امس ،   عمخر را احسخ   آن

؟، ه  اصرا پر اتپراای را ك  صرفخب ه  نبخا؟   طهخر  میشریعای تخسعِ منفع ِ تار 

یرف؟، آن را تخسع صفو  نخمسا  ،  ر مقخه ، تخسع علو  را هرجسا  كر . تخسع علو ِ 
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لسس . م، اواسخشریعای هر    عنار مه  اااوار هو : نصس؟، االخمِ منهخ  ر حخنس؟     

این تلفسقْ تخصسای انفبخر   اش؟. ه  یمسن  لس  هسسخر  از ر حخنسون آن ر ز ازجمل  

 مرتضی مطهر  را ینخن اص؟ هرآشف؟ ك  حای حك  ه  تكفسر شریعای  ا نا. 

تخسع اواسخلسسای ر یكر   های   ر تعخهسر یونخیون هو  ك  تواب را از یخ  ی  

 یژا یخ  مر م ه ن؟ رهو ، زیرا این  ر مسخن تو ا ااگخا فقخی؟ ی   ااگخا الط

 انخبویخن از محاوهسای ر زافز ن هرتور ار شاا هو ، طور  ك  حای هصش هزریی از 

رتور  انایخی از ه  انقلخب هخ مالح؟یخ تخ لحظ كخسا. آنر حخنس؟ را ه   ناخل تو  می

هرا    ز  انقلخب فرصای طلخییكر نا. امخ پسرمساقس    آشكخر هخ این جریخن اجانخب می

هرتور  فرای  كر . پس از انقلخب، هرا  ماتی شریعای تكفسر   آثخرش ممنوع   نخیخب 

. هخ اصای هرتور  شو شا اناظخر  اش؟ ك  هخ ا  ی  ه مخنا، میشا. ایر شعخعسخن زناا می

ش  ازانپرآ ر یخ  آن جناش   نظری    ا؟تفوق االخم فقخیای پس از انقلخب، یم 

  ریار  ر حخنس؟ فر كخاا  شا. امخ ایمس؟  ر اخی ماخ را   تو  آن ه  حركای هی

آ ر یخ  آن پس از انقلخب ه  نفع یك جریخن هرا     ا؟شكس؟ این جناش   ماخ را

 ایمسای آن اا؟ ن  ه  معنخ  توافق آن هخ ر نایخ  پسخانقلخهی.تحكس  تار  ن  ه  معنخ  هی

قلخهی یسر  جناش انیخ نخفی نقش مهمی ك   ر شك یخ  آنهخ  یایخا یمچنسن عام توافق

 ایفخ كر نا ناوانا هو .

ترین نمخینایخن این جناش هو    نقش مهمی ه  یمخن من، شعخعسخن نسز یكی از مه 

 ا ن ه  تصس  انقلخهی آن ایفخ كر . مخصص نسس؟ ك  آیخ شعخعسخن شریعای را  ر شك 

نظر ه  كنبكخ   فرا انِ شعخعسخن ك  تقریاخب یسچ نوشا  یخ جریخن  شنخت؟ یخ تسر. امخمی

سز شنختا  هلك  آثخرش را ن ا ، ه  احامخل زیخ  ن  تنهخ شریعای را میمهمی را از  ا؟ نمی

  ارشخ  یرحخل، هرتلخف شریعای، شعخعسخن ن  از تریاون حسسنس كر ا اا؟. ه  ناخل می

راحای مناخر كنا.  ریسر  مساقس   ر خر تو  را ه توانس؟ آثهرتور ار هو ، ن  می

تخنمخنیِ  ائمی، ااافخ ا از ااخمی مساعخر،   موضع اسخا؟، زنایی یریكی   مصفی، هی
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  آن زمخن ك  ه  طر    اركوب ا  منبر شاایخ  اسخای شنختا اناقخ    ر هراهر اخزمخن

یخ  ر اخی  هختی همخننا. ه  ا شا، از عواملی هو نا ك  هخعث شانا ا    آثخرش هرا  م

كر  مرتاخب هنویسا   آثخر تو  را  ر اتاسخر نز یكخن تو  جاران این كماو یخ ا  تلخش می

ترار  یا. عخ    اش؟ پس از  ریخف؟ نقایخ   اصلخ  نوشا ، آن را هرا  اناخخر ه  هسر ن 

نون هرتی ؟ ك  اكنگر  ااكوشی   آیناااز ایران هفرااا. ه  یُمن یمسن انضاخط، اص؟

كننا  تر  كمكتواننا مخ را  ر تكمس  تاویر هزرگانا   مییخ  ا  ه  جخ مخناااز نوشا 

   اهعخ  آن  اارای نااری . ك  ینوز ه  یم 

یخ  تو  ا  ماكی جخ ك  ممكن اا؟، هر نوشا  ر هخزتوانی آثخر شعخعسخن، تخ آن

ك    ا  شو  ك   ا؟یخیی از انایخ ن جنا یرفاتوانا هخعث نخ یااام. این كخر میهو ا

 یخ نسس؟. ام، امخ ه  معنخ  انكخر آنیخ ارجخعی نسخفا تخكنون  ر آثخر ا  هرا  آن

هر این هخ رم ك  هخیا آثخر شعخعسخن را  ر هسار زمخنی   تخریصی تخصی ك  شك  

  یخ  ا  هخ  جوااشخن  ا ر  كر . هسسخر  از ر یكر یخ   ایانا، ترائ؟    رهخرایرفا 

شخن  ر آن زمخن، ممكن اا؟ امر ز جیاهس؟   ایمس؟ تو  را از  ا؟ هاای؟   ایمس؟

ا ِ   جاه   یریكی   مسلحخن    نظری  ا ا هخشنا. از این جمل  اا؟ زنایی   ماخرزا

ا  یسانا ك   ر آن پسكخر مسلحخن  هرتلخف امر ز تر ریس  یخ ماعلق ه  زمخن انقلخب. آن

ار یخ  پسكخرجو  مصالف نسز از اینآما. جناششا؛ هلك  مقخ م؟ ه  حسخب میقی نمیتل

خن ن  ه  ش  آثخر ا   ر هسار زمخنیحخل ملخحظ اینار جهخن را  رهریرفا  هو نا. هختخ آن

شخن. كر نیخ   ر یكر یخ  ا ا؟ ن  ه  معنخ  محكوممعنخ  پییرش  رهس؟ ایاا

نسز  یخ  آن یس ،  ا ر  مخ  رهخراشخن ترار میهر هسار زمخنی طور ك  ییشاگخن رایمخن

 هر هسار امر ز ترار  ار    تخریصی اا؟. 
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 شکست

ن ترین تحول آكنناا  ر تخریخ ایران اا؟. شخیا مه ا  تعسسن  یه  تورشسا   ی  ی 

    را یكخلسسطلای ه   ر كنخرِ شكوفخییِ ا هی   فكر ، ییار تاریبی از اصلخ 

شوی ، این تمخی  تر مییر  هخشا. یر ی  از ا ای  این  ی  ه  ا اتر آن نز یكانقلخهی

  ا ج این تحول، ر یخر یی مسلحخن  هخ حكوم؟ یسر . نصساسن نقط تر  میشا  هسش

ترین یخ  فاایی تلق نخم یرفانا. مه تواط یر یی اا؟ ك  هعایخ یریك 43 ر ههمن 

مر ا    اقوط مااق   اهس  91  نصس؟  ر كو تخ  ییار را هخیا  ر  یل   این زمسن 

طلاخن  هرا  احسخ  اسخا؟ حزهی، اناصخهخ ،   هخزیخ؟ ه  یخ  اصلخ  ر شكس؟ِ تلخش

،   نهخیاخب 41    ملی  ر ا ای   ی جاه  یژا یخ  اسخای ه یر االطن؟ مخر ط  تواط 

  این تحولخ   جو كر . مبموع   جس؟تواط رژی 49تر ا   13 ر اركوب تسخم 

نمخناا  ا  جز پسكخر هختیپییر نسس؟   یخراهسسخر  را ه  این هخ ر راخنا ك  رژی  اصلخ 

 اا؟.

شعخعسخن ی   ر آثخر تو  ه  این تحول آیخیخن  انایخسا، آن را تحلس  كر     ر زنایی 

وان ا  هخ عن یژا  ر نوشا  اش كر . ا   ر هرتی از مقخلخ  تو ، هعملی تو  نسز تبره 

ی ا  از یخ  تخریصی   اسخا  هرتی از ههارین  یایخاك   رهریسرناا ز اینا نگخا شاخب

  تخریخ معخصر ایران از تا  از مخر ط  تخ پس از شكس؟ نهض؟ نف؟ اا؟، تخریخ ماخرزا

ه  این م خطعمقكر ن هرجسا هخ كنا. ا  ارتبخع را تلخص  می-مر م ایران هر ضا اااعمخر

-طلاخن  شكس؟ تور    جناش ضااااعمخرك  یگون  اسخا؟ اصلخ   یاتخریخ نخخن می

  شا. تحلس  ا  حای ایر ه  توافق هخ یم ضاارتبخع مر م ایران را یكخل شا یخ هخیا می

نبخما، هس؟، نسحلی هرا  تر ج از هنعنوان راا  مسلحخن  ه  یژا ماخرزانظرا    ه نقط 

  ا ن مسسر  ك  پسمو ا شا، نظریسر اا؟:ر نخخنامخ  

و . جناش ا  هیخ  ریخ   ااسز  ارا  كخاای  شسواجناش نف؟ نسز  ر زمسن »

 طلای   حرك؟ آرام ارش؟افزار   انقلخب تویخخ نا  نااش؟. اصلخ هخ جنگ
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 -تو  عسب نسس؟تو    این ه  -ا  هو آن هو . جناش نف؟ ن   ر آغخز تو ا

تو  ی  عسب اا؟. ااسزا از هخلخ   تو  شا ك  این ه  ا ارانبخم تو ا  ن  

خ مسخئ    هرتور  همسخن  تبخ ز نكر . ااسزا از شهریخ پخ  هسر ن نكخسا. شسوا

جویخن    آمسز، صلحآما، یموارا اسخای   مسخلم؟یونخیون ك  پسش می

از  ا؟  یفاگومنخخن  هو ... مااق كوشسا تخ ارتش را از  ا؟ شخا،

  تویش، ضاانقلخب، هسر ن هكخا. شخا ایساخ یی كر ... شخا هخ اصخ   شخیخن 

یخ  هسسخر  اوراد شا. یخ را ه  ر   كوشنایخن شهر  یخو . اسن مسلس 

یخ  فرا انی ر ان شا.   موزیخ  زیخ   پراكناا شا. كوشنایخن مااق تون

خیی شا ك  ر ان شا. این  رس ییم  پسر ز  از آنِ توناینتوااانا... هخرا می

كویكی ناو ، هزرگ هو    هسسخر ی  هزرگ: هخیا تو ا را مسلح كر ... ه   ناخل 

یخیی ك  شك  یرفانا   یخ زنایی یك از اخزمخنمر ا  ی  یسچ 91كو تخ  

انا. ی  ا  هنسخ ین نهر اتیخیی یونخیون  ناخل كر نا، ه  ااسزاتو  را ه  یون 

ا  هرنگزیانا ك  ماخرزا كاام شسوا  ی  حزب تو ا، یسچنهض؟ مقخ م؟ ملی 

هسای ك   ر آن یسر كر ا هو ، هسر ن كخنا. ماخرزا یمچنخن غسرانقلخهی را از هن

پخیگی پخی  هو . یمسن هیكخران    هیطاخن    حای اخزش  غسرمسلحخن ، اصلخ 

  االح ، هلك  ه ریز . نهض؟ نسز ن  ه یخ را فر می  طخقاا؟ ك  ارانبخم یم 

 یخ  انایخسا... تضخكخغی   حااكثر تسزش یخ تسخمی یمخننا تسزش ای تسر می

كخسا. این آزا    41-1993یخ  یخ  اختاگیِ اخل ر نی  ااگخا ه  آزا  

افاخ نی!   ملی ]  م[ این هخر ها ن مااق ه  راا افاخ    ی  راارایگخنی هو . جاه 

م تنهخ ها ن مااق آغخز نخا، هلك  ها ن یمگی     رااای این اا؟ ك  جاه 

  اوم تخكس  شا،  لی   ا ل آغخز شا... جاه یخ  جاه فضخی    توهی

را  ا  اهاكخر یسچ عملیارشای نوین آفریاا نخا... این    جاه   ر یسچ زمسن 
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یخ  كخغیین نسز اهاكخر  ر   شعخر   هرنخم  ر  ا؟ نااشانا. حای  ر زمسن 

  1«.اااعمخر هو ؛ ن  جاهاسن-خع ا؟ ارتب

یخ از ریگیر یسر  آنشعخعسخن ن  تنهخ  رشكساگی اسخای نسر یخ  مصخلف، هلك  غخف 

 كنا:رژی  را نسز نقا می« اصلخحخ »

 یخ ا  هو  ك  شعخر هرنخم یخ تخ ه  ینخن اناازامخنایی  ر آننخآیخیی   پس»

یخ از این یسر كر . آنیخ را پخك غخف آن ʻانقلخب افساʼ  مسصرا   مز ران 

خن مناریخ نخیهتر هو نا.  ر یمسن ر زیخر اا؟ ك  ه آمسز نسز  اپساصولِ نسرنگ

پر ازنا...  لی شعخریخ  نخ را؟   انحرافی یخ میه  شورانااتان  ر  لِ پخمنار 

نا. ك تر  را نسا؟ ه   ااگخا اشوخلشا ك  منار عملخب موضع ارتبخعیهخعث می

كر ن زمسن مخلكسن  ر مسخن   ر حخنس؟ آشكخرا   رامی هخ پصشجخمع 

شو    ر حخنس؟ محملی میاخن جخمع تسز    هاینر ااخئسخن ه  ااسزا هرمی

مخیخنا. منار اوز ر ااخیسخن هنهرا  این ك   ااگخا را یر ی  هسخار پخاساخن    ل

اس  تون  1949تر ا   13سن كخا...  ر ر ز تونمر م شهر  را ه  تسخهخن می

تسر ی  نسس؟.  91تر ا  حای  13یم  یسر . هخاین یژا تهران   ت  را فرامیه 

خ    هخ اسم ʻانقلخب افساʼمخاا.  ااگخا هخ شعخریخ  شكس؟ یمراا تون می

  مانوعی اصلخحخ    تحولخ  هر یر ایر  آن تخهخناا شاا نوینی ك  یخل 

 آفرینا. یمگیشو . تاخیی ضا تو  را میغخز میشو . تاخیی آاا؟، یسرا می

یخ  كخخنا: راا  نوینی مییخ ماخرزا را ه  آااخن این ر یاا یخ   شكس؟

ارانبخمی اا؟، هلك  پسمو نِ  ا یخم  ر این یخ  هیآمسز ن  تنهخ راامسخلم؟

مسز آیخ  مسخلم؟یخ نسز  یگر نخانی اا؟. ضاانقلخب حای یمگی ر زنخم راا

جویخن  را نسز آشكخرا كور   یر ی  كورتر كر ا اا؟.  یگر حای هرا  صلح  
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یخاگی نسز رایی نسس؟. تنهخ هرا  رااگخر  اا؟ ك  راا هخز اا؟: انقلخب! ی 

ارتبخع ایران   جناش ضا  -  ضا اااعمخراخن یك هخر  یگر تو اهاین

خاا. از شنا میترین یخر طاسعیِ تو  االح  راااعمخر  تو ا، شفسق -ارتبخعی

یخ  جناش شو ... تون  ر رگاین ه  هعا اا؟ ك  اسمخ  جناش ر شن می

 1«.   می

 

ز یخ یخ  یونخیونی از ااس  ایران تخكنون شسواجناش ضااااعمخر  تو ا»ه  اعاقخ  ا  

یخ ه  ناسب  نراساا اا؟. هنخهراین ا  ضمن یك از این راا، امخ یسچ«ماخرزا را آزمو ا اا؟

یخ  احزاب یخ   نخكخرآما سا تالبِ اسسا    ممخنع؟ آن از یر نوع اصلخ ، هر كخاایت ی

هخ عنوان  ا   این اناقخ ا   ر نوشا كنا. مبموع   ملی ت كسا می یژا جاه اسخای ه 

یر  آماا ك  شعخعسخن آن را تطخب ه  ا لسن    ملینس  جوان   جاه یخ    یك ارهخزنخم 

ملی ایران نوشا  اا؟؛ یرینا این تحلس  یریز  ر آن كنگرا تواناا     جاه كنگرا

مناخر شاا اا؟. شعخعسخن این نخم  را هرا  مااق  ر  1931نخا. این نخم /كاخب  ر اخل 

 تاعسایخا ا  نسز فرااخ ا هو . پخاخ مااق ه  این نخم  نسز  ر اهااا  آن منارج شاا اا؟. 

رتی   ملی پس از كو تخ   حای ها؟ ه  عملكر  جاه این نخم  حخ  ِ اناقخ ا  صریحی نس

  ملی این اا؟ ك  اعضخ  یخ  تو  مااق اا؟. از جمل  اناقخ ا  ا  ه  جاه از ر ی 

 هسنی اسخاینس؟   صاات؟،  ر تسخس هخ مااق از هاسر    ر شنرغ  حسنآن ه 

آزمو ا    تریخ  پسشانا، مامخی  ه  رااهرتور ار نسسانا، فختا اهاكخر عم 

خ ر انا،  ر ترهس؟ ك   ا؟ رژی یسرنا، هخزیچ انا، از شكس؟  رس نمیتور اشكس؟

رغ  هرتور ار  از پخیگخا انا   ناوانسانا نسر یخ  مسثر  را پر رش  ینا، ه نخموفق

انا ؟  ا اتاریج این پخیگخا را از  ااجامخعی نسر منا، هخ جخمع  مرتاط نسسانا    ر ناسب  ه 

كخخن   ملی   نختوانی آن  ر جیب كخریران   زحم؟یخ. ا  از ایمخل جاه جز آن  
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توانا هخ صرف شعخر تخنون ه  او    ملی نمیجاه »نویسا: كنا   میشهر  اناقخ  می

كخخن شهر  نسز ر   آ ر ... ینخن ك  ینوز ی  جاه  ناوانسا  اا؟ كخریران   زحم؟

یخ  اطراف تهران حای یف؟ نفر را ه  طرف تو  پزتخن  ر هسن یفاخ یزار كخریر كورا

توان  ر زیر شعخرِ: اااقرار حكوم؟ تخنونی، یاف یخ را نمی  تو اجلب نمخیا. یم 

 ر اناهخ  نخم ، ا  هخ توج  ه  ضعف اتااخ   رژی   1«.  ملی ایران اا؟، مبامع نمو جاه 

  ه  نظر ا  جاه  9كنا ك  جاه  هر ار اناصخهخ  آزا  كوتخا نسخیا.  ملی پسخنهخ  میه  جاه 

تواا   نخراضی ایران را ه    توا  آزا    ر شنی  اشا  هخشا، یم ملی هخیا هرنخم 

 كخر    هایع ر   آ ر .یخ  اهایخ  ماخرزا هكخخنا،   ه  ر شمساان

ی را یخ   احزاب اسخا  ملی یاف نقا شعخعسخن نسس؟. ا  اخیر یر االاا  فقط جاه 

 انا. از جمل  ضمن تار انی از مقخ م؟ اعضخ  نسز مخمول ممخشخ ، نختوانی   شكس؟ می

  انا،   هخ  جو  ااخیش ازیخ را نخكخفی می  آنجویخن یخ  مسخلم؟نهض؟ آزا  ، تلخش

  یخ را تخكلی نختوان   نمخ    را  اواسخلسس؟شصاس؟ ملكی، نسر   اوم   جخمع 

  9 انا.كهول؟ِ اسخا؟  ر ایران می

امخ  ر این مسخن حملخ  ا  ه  حزب تو ا هسسخر شایا اا؟. ا  حزب را ن  تنهخ ه  ااب 

-خع  ضا ارتبیخآن ه  آرمخن« تسخن؟»تر از آن   آن، هلك  مه طلاخن یخ  اصلخ اسخا؟

مر ا  ه  نفع  91  حزب  ر كو تخ   ااخن كنا. اكو  ی اااعمخر مر م ایران نقا می

ور   یخ  امهریخلسسای ش ا؟ِ شور   هو ن   اكو  آن  ر هراهر اسخا؟الطن؟، آل؟

یخ  ملی یمچون جناش جنگ    نهض؟ كر ن شور   ه  نهض؟ ر ایران   پخ؟

كنا. شعخعسخن یسچ اتی اا؟ ك  ه  حزب تو ا  ار  میشان نف؟، از جمل  اناقخ ملی
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جو  ا    هرتلخف لحن آشای 1 یافرصای را هرا  حمل  ه  حزب تو ا از  ا؟ نمی

نویسا:   ملی، هخ حزب تو ا تاوم؟ عمسقی  ار . از جمل  می  جاه  رهخرا

ه؟ ك  از ج  این حزب ]تو ا[ ك  از ننگ   راوایی ارریز اا؟،  ا؟تخریصچ »

؟ هو . این ار انحرافی   نخ را  ااسز ك   اهسا  ه  یفاخر كنونی مخا؟، تو  یكشسوا

-  یخ ر طاسعی تو    تو ا نمیحزب ك  حزهی مطلقخب انقلخهی ناو ، ه  االح  ه  منزل 

ك  حزب  ا نگریس؟... حزب  رم كر ا هو ، لسكن اااصوانی نااش؟. اااراتژ    شسوا

ا  آشكخرا تو  آشكخرا اعلخم كر ، اااراتژ    شسوا 9911ك  تخ اخل تو ا  ا؟

 9«.طلاخن  هو اصلخ 

ز نقش یخ  ارتبخعی آن   نسك  شعخعسخن نسا؟ ه  ر حخنس؟ نسز ه  ااب  یایخاهخاین

ا  ك  هخ حمخی؟ از   ل؟ كو تخ ایفخ كر  نظر توشی نااش؟، امخ  ر ارتخار یرایخن  اپس

  تسخم انایخسا. لیا هخ مخخیاااحا  از مصخلفخن رژی  می     یه  ه  ایبخ  جاه  ی 

الل  تمسنی  ر آن ایفخ كر ، ه  این ناسب  راسا ك  هخیا از پخنز ا تر ا    نقخی ك  آی؟

ر   ر این  فرایسر مصخلفخن ههرا جس؟. ازتار  هسسج ر حخنس؟ هرا  تقوی؟ جاه 

    هرا  ا  تن از ر حخنسون هرجسا ك جهخ  امر ز یخ تز  هرا  تحركتحلسلی هخ عنوان 

« مقخ م؟ منفی»یخ را ه  الل  تمسنی   شریعاماار    مسلخنی، فرااخ ، آنآن زمخن،آی؟

 عو  كر  ك   ر  اتع عاخر  هو  از هسسج مر م هرا  تحری  اتااخ   رژی  از ریگیر 

ا  این هو   یخ. یافیخ، نصریان محاولخ    كخلخیخ   جز اینكر ن پول از هخنكتخرج

مخی مسرزا  شسراز  نسا؟ ه  ا  یمچون تطیخ را ترغسب كنا تخ هخ اتصخذ مخیك  آن

    تو  را  ر فرااخ ن این نخمنخسنی كننا. ا  هعایخ انگسزاحكوم؟، آن را  ا ار ه  عقب

 كنا: هنا  میطور جمعاین
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ن یس؟ ك  توانا    ارا  آن شنخت؟   آیخیی   ف  ر حخنس؟ میآیخ جخمع » 

  هاوانا تو ا را از ییریخا ااسز مسلحخن  ه  پسر ز  هراخنا   ایر ی  جخمع 

آشكخر هخ  ااگخا آغخز كر ا اا؟، صمسمی   ا  ك  ه ر حخنس؟ را  ر ااسزا

شو ، ا  هنخ ه  مخصاختش ك  آشكخرا  یاا میپسخر  انگخری ، تخزا ینسن جخمع 

  ر حخنس؟ ایر ا  هگیرانا. جخمع  یخ  ریختوانا جناش را از ییریخانمی

نا هكنا  تواهخلخ ی  میرااای صمسمی ه  تو ا هخشا،  ر ینسن ر زیخر   ا؟ه 

 1«.  منفیماخرزا

رغ  اااقاخل ا لس ، آیخ ِ عظخم ه  این پسخنهخ  ر   توش نخخن ناا نا. احامخلخب یكی از ه 

تمسنی    الل   شعخعسخن هرا  آی؟ا  هو  ك  مرتضی مطهر  هر ضا نوشا  لخی  آن، نخم 

  شعخعسخن یرایخن مطهر   ر این نخم  هخ یخاار نسا؟ ه  مواضع یپ 9 یگران فرااخ .

ا   انانویسا ك   ر االخم مفهوم طاق  اص  نسس؟   پسخماران ی  یریز نگفا می

را ه  خانا، ا  ای  حقسق؟ ماحا شویا. امخ ا  هخ اشكخخن ماحا شویا! هلگ  یفا زحم؟

 حخنس؟ كنا ك  رتحركی ك   ر مسخن ر شنفكران هر ضا رژی   جو   اش؟، پسخنهخ  می

 «. موتعس؟ تو  را  ر مسخن مر م محك  كنا»نسز هخیا حركای هكنا تخ 

یخ را شعخعسخن  ر عسن  عو  از ر حخنسون ه  پسواان ه  ماخرزا، یرایش ارتبخعی آن

خ    انقلخب افسا[ ر حخنسون نسز فری] رهخرا»...   انس؟:یكی از نقخط ضعف این جریخن می

مسلمخن...  هر ن زنخنارهخز شخن ه  یوا رف؟. تبایانظر  ر تقایس مخلكس؟، ه  اماسا؟

  الل  مسلخنی   شریعاماار  نخموس االخم تلقی شا. هر عنخصر  یمچون آی؟ ریان پر ا

هخرا هخ و  طخلقخنی نسز ه  یكا  یمچون اسا محم  تمسنی حرجی ناو . شگفاخ ك  یهرا
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سزا   تقایس مخلكس؟ ه  اایرفان زمسن از  ا؟ مخلكسن    ا ن آن ه  رعخیخ، ه  ههخن 

 1«.هرتخا؟...

 

 برزخ

ا  از اسخا؟  ر ایران   آغخز   را ، نمخ  پخیخن1941احما  ر شهریور مرگ جلخل آل

. امخ یخ  اسخای   فكر  هو احما شصاسای پرنفوذ  ر مسخن جریخنا   یگر هو . آل  را

 ز ییغرب  یه  از این اعااخر   نفوذ كخاا  شا. شخیا یسچ انا  هسش از  ر ا اتر  ی 

خنی ا هر پسخمُهر شكس؟ اسخای   فرینگی شصص ا    ه  یمراا آن مارنسس  پهلو  ر

صی  ا ن جویر  ایساخ   غسرتخریاخز    نسا؟نااشا  هخشا. جلخل  ر این كاخب، هخ كلی

 انا. ا   ر هخب   مخكلخ  اسخای ایران می، آن را مساب تقریاخب یم «غرب»ه  

ر   ك  حای از ر حخنی جخ پسش میكنا   تخ آنااسز ِ ر حخنس؟ نسز ماخلو  میغرب

رص؟ كنا. جلخل فالل  نور  هخ عنوان شسخ شهسا یخ  مین شسخ فض كخر  یمچومحخفظ 

و  منا هتار یوشتبایانظر كنا، امخ آن ز ییغرب  تو   ر ز انكر   ر مواضع شاخب

ك    اسخای   فكر  ه ك  شكس؟ را جا  هگسر    ینا مخا پسش از مرگ از صحن 

  اسخای ایران  ر ا اتر  ی  ن  فقط هرا  فضخ  1941احما  ر كنخر هكخا. مرگ آل

عطف مهمی هو .  را؟ ینا ر ز پسش از مرگ جلخل، یه  هلك  هرا  شعخعسخن نسز نقط 

    یخیی ه  نق  از یرشعخعسخن ا  را  ر ااخل  یسلخن ملختخ  كر ا هو . از این ملختخ  ر ای؟

 یا. نخخن مییخ مخنانی ك  آن    را  ر كنخر ی  ه  جخ  مخناا؛ ه  یمراا یك عكس ه 

سخار  شش اخل هك  یه شنخاخیی اا؟   هخایناصای تخه یرینا جلخل  ر این عكس ه 

تخطر  اش؟؛ نمخیا. ظخیراب شعخعسخن از این  یاار رضخی؟تور ا میناار ، امخ هسسخر اخل

نظرا  تو  را مطر    ا  را ماقخعا كنا ترین نقط زیرا توانسا  هو  هخ جلخل هرتی از مه 

 مسلحخن    انقلخهیِطلای   اسخا؟ حزهی ه  پخیخن راساا   فا ِ ماخرزا  عار اصلخ ك
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كر ن جلخل نسز یمچون تلخش پسخسن ا  هرا  تلخش شعخعسخن هرا  ماقخعا 1آغخز شاا اا؟.

بخعی ضاارت-   احا ضااااعمخر   تخكس  جاه  عو  ر حخنسون ه  ماخرزا، هخ  غاغ 

   مسلحخن  نسز پخهرجخ هو    ه از پسواان ا  ه  ماخرزاصور  یرف؟. این  غاغ  پس 

 منبر شا.  انقلخبترین آثخر ا  از جمل  یسر  هرتی از مه شك 

ه  اعاقخ  احما هرا  یمسخ  تخموش شا. یباا ر ز پس از این  یاار تخریصی، آل

خی  مامكخر  طلای   محخفظ ر ز   هرتلخف امر ز جلخل ه  اصلخ هسسخر  از جوانخن آن

؛ تراخن تخمگسن از امهریخلسس ا  مخنایخر هخ عنوان امسرپر یز پویخن  ر نوشا هو . از جمل  
؛ كنااعلخم می« موتعه »ضمن هرشمر ن نقخط ضعف مواضع جلخل، مرگ ا  را  از انقلخب

ویخن ك  ینا   په  پخیخن راساا. نوشا « طلاخن اصلخ » رز  اشخرا ه  این ك  فا  اسخا؟

زمخن تلمی شا، نظر هرتی از جوانخن را یكخل آن 41احما  ر شهریور پس از مرگ آل ر ز

 كنا: احما را آشكخر مینسا؟ ه  آل

یخ  اسخای تو  را اش از آن یخا ك  فعخلس؟احما  ر تمخم   ران زناییآل»

ر  هختی هورژ ا  مارتی   مسخن آغخز كر  تخ زمخنی ك  مُر ، یموارا یك تر ا

؟ توانا این را ثخهتنهخیی میه ز یی غربا  یك ضاامهریخلسس؟ هو .  مخنا.

سس  تر ه  صور  ضااااخلسنكنا.  لی یمچنسن یك ضامخركسسس؟ ك  هسش

ر م یخ  انگلسسی ه  تسم؟ هرینگی م یا پخری شا، نسز هو .  تای میمابلی می

. ʻنامنچسار هصواهیخ    كخرتخن فاا  ار من ك  یم ʼیف؟: شو ، میهخفا  می

خب پسچسا، ی  هو   یك انقل  ضاامهریخلسسای میا  ك  هرا  ماخرزاامخ نسص 

هورژ از  یپ نسز یراس  اش؟. پس این نسص  پر لار   ن ، ا  حای از تر ا

  یخا هرا   شمنی ك  نمخیناای  هو   عملخب یك رفرمسس  آشكخر ك  یخا

لخحخ    اصهو . تلس  ملكی  ر آااخن  امهریخلسس  اا؟، اناكی نسز آزار یناا
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توایسا ه  فئو السس  تختم   یسا، اكنون ك  اكنون ك  میʼنوش؟: ارضی می

  ههار عملی یخ  مخ نسز  ر زمسن توایسا  یقخنخن را آزا  كنسا، ه  توصس می

را  ʻیخ   رایهلاخو  كاخبʼ.   آل احما ʻاختان این اصلخحخ  توج  كنسا

 ا .  شمن را مور  حمل  ترار را اناخخر می ʻا  از ار یخاقخل مʼنوش؟   می

 ا  امخ فقط هرا  این ك  یاایاش كنا، ن  هرا  این ك  نخهو ش اخز .   ایر می

؟ تواانمو ، علاش فقط آن هو  ك   شمن میاین اناقخ ا  یخا آزار یناا می

كر   یزار ر شنف كسی تعفن ا  را ه  مخخم مر م )حای ایر این مر م فقط حا  

، نخك هو موتع ا  را، یرینا ه  یك اعااخر انا اهخشنا( نراخنا... من مرگ ه 

  عوام از تصای   صما ههرنگی یك  ان . ایری  افسخن هرایش موفقسای می

 «.اناتفخ    مرگ ا  هیشهسا اخت؟،  ر زمسن 

ر صف  شمن ی  ناو . ه  احما[  ر صف مخ ناو ،  یرینا ]آل»یسر  ك  پویخن ناسب  می

 . «اعااخر ماخرزا هخ یمسن  شمن مخارك، ه  نساای كخملخب محا     مخصص،   ا؟ مخ هو 

تو   یخ پسشرغ  این ك  ا  از اخلهخ  جو  اعاقخ  شعخعسخن ه  شكس؟ اصلخحخ    ه 

كر ، هر ااخس آثخرش  ر این   را ه  تر  آمخ ا میرا از نظر جسمی هرا  ر زیخ  اص؟

هو ؛ ن   هخرا   نخیهخنی  مسلحخن    مصفی شانش ن  یكراا پسواان ا  ه  ماخرزانظر می

  هرزتی طی حافخص  مرگ یخ  ا  از   راراساا هو . نوشا    آن ه  تطعس؟ رهخرا

ر آن كننا ك     مسلحخن  حكخی؟ میتخ پس از پسواان ا  ه  ماخرزا 41جلخل  ر شهریور 

  مسلحخن  تر یایخ  جا   اشا  اا؟؛ الاا  ن  ه  این  لس  ك  ه  ینوز نسا؟ ه  ماخرزا

؟. ب ك  ه  یر ا پسخر   انقلخهی هخ ر نااشاتاام مسلحخن  هخ ر نااش؟. هلك  ه  این اا

فرایسر   هرا  ا  انقلخب، ن  هخ یك یر ا كویك یخ یك عاا پخرتسزان، هلك   ر ماخرزا

ی شان رؤیخ  ا ، ر یخر یپییر هو . شخیا ههارین مقطع تخریصی هرا  عملیتو ا امكخن

راا تاور ظر می  مر م هخ رژی   ر ر زیخ  آتر الطن؟ پهلو  هخشا. ه  نمسلحخن 

آینگی كخم   اشا  اا؟. امخ رؤیخ  ا  زمخنی محقق شعخعسخن از انقلخب هخ این تاویر ی 

 شا ك  تو  ا   یگر ناو  تخ آن را هاسنا. 
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یویا: ( نوشا ، می1941) حزب   پخرتسزانهر  1939ا  ك   ر اخل شعخعسخن  ر مقام 

 نقلخبانسزم   اصولی ك  هعایخ  ر كاخب [ هرزتی اا؟ مسخن لنسحزب   پخرتسزاناین جز ا ]»

  پسخاخزِ   ا لس لنسنسسای   هخ یسا ̒  ضع انقلخهیʼجخ ینوز تكلسف ن  هخ طر  شا. مثلخب  ر این

یخاگی ی  ثمر  ار نخاا اا؟. نواخن هیكاام یكصلح انقلخهی   انقلخب طولخنی؛ هخ یسچ

 ا تور    این  را؟ هخزتخب یمخن مخصا شصای  ر مسخن این    كخملخب ه  یخ  می

و  اا؟[ از ت̒ تلق هصش  انقلخبِ ریخییجاه ʼ  مخ ]احامخلخب منظور یر ا اا؟ ك  جری 

یخاگی تطرنخك را عم  انقلخهیِ یر ا پسخگخمِ  ا . ارنوش؟ این نواخن   ی هر ز می

ʼیخ ِ فاایی تلقیریكʻ خرا آشك انقلخبارا كر . این كسفس؟ِ نوین  ر كاخب یك

  1«.شو نگریسا  می

  ی     مسلحخن : ی  اااراتژ ماخرزا( ك  نقا  هر 1931) یسر  نخبینا تُر ا ر 
  مسلحخن  ماخرزا( ك  نقا  هر 1931) ی  ناخیا كر  مسعو  احمازا ا   نسز  ر  تخكاسكِ

نا ی یا.  ر   امسرپر یز پویخن اا؟، یمسن تر یا را هر ز مینوشا    ر  تئور  هقخ
 نویسا: می یسر  نخبتر ا

  ییار  تخریصی   كخر  هر پخی  ار ، یك ارزشك  ههخ  ا ن ه  ارمخی »

یخ     رنگ ار  هخ یم هخز  اا؟! جخیی ك  ارمخی  انش تر  نسس؟. هچ 

  تخریخ   هخرا یم یكیخ  یونخیونش نخهو  شو ، جخیی اا؟ ك  ه یهرا

سس؟ ا  نفاخ اپخایخ  طاقختی نخهو  توایا شا.   این كخر كویك   پسشارزش

ویخ ر ایی اسخای   نسز یك  هخ یك انقلخب   یك جخهبخیی تخج   تص؟ فرمخن

، این  ار كر ن تولسا پخیخن یخها. یمسن اناازا هاانس  ك  ارمخی اواسخلسزا

تر از آن اا؟ ك  یر تسرانااز  هاوانا ا  را از پخ  اافنایخر طاقختی ر یسن

  خ ما افخن  ینوز ه  آن تسر یز   نسز ما افخن رآ ر .   كخریر، این تهمان تخری
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  یرفان آن زنایی این فرزنا یم ا  ك  هاوانا هخ نخخن ه  آن عضو  یژا

  1«. راای  ا؟ نسخفا  اا؟ایریمنخن تخریخ را هساخنا، ه 

  اسخیك    ر حوا ث را هرا  حخ ث ك  راا هخاینهر این ااخس ه  نظر می

  ارجحس؟ این اسخای از جمل  شعخعسخن تنا كر ، امخ ا   رهخرا یخ   فعخلخن  یر ایم 

نوع ماخرزا ه  تطعس؟ نظر  نراساا هو . الاا   ر عم ، یر ا كویكی ك  ا  تخكس   ا ا 

ز یی ه  ر یكر  مسلحخن  ر   آ ر ، هخ شاخب 43  اسخیك   ر ههمن هو ، پس از  اتع 

تر از حخن  هرا  ا  نسز یمچون هسسخر   یگر هسش  مسلراا پسواان ه  ماخرزاامخ ه  نظر می

یخ هو ا اا؟. یرینا شعخعسخن این توسسر فخز را ن  هر ااخس ترس مخنان از آننگرانی از عقب

 كنا: طور توجس  میمخنایی هلك  هر ااخس تحولخ  تخریصی ایناز عقب

 اااعمخر ه  -حوالی پخنز ا اخلی هو  ك  اخزمخن امنس؟ هرا  ارتبخع»

یخ تط ااسز ضا نخزیا  لی  ر یمگی این اخلیخ  تو  میارهریان

ارتبخعی ایران یمخن تط تالی هو ...  لی  یگر تط ااسز عوب  -اااعمخر 

انا   تطخر یخ عوب شااهخن تخریخ اوزن را ز ا اا؟. ری شاا اا؟. اوزن

 9«.ر  هخرا ه  او  نوینی  ر ارزمسن نوینی پسش مییكه 

ا ،  ر نقش فر   تئوریك، یموارا نگرانِ ضعف نظر ِ جناش هو    یم  هخاین

یخیی را پایا آ ر     ر نهخی؟ ه  یخ   كسن تور ه  آن اعاراب  اش؟. اعاراضخ  ا   ل

یخ  فاایی   اخزمخن مبخیاین تلق منبر شا. یر    اخزمخن یسس؟ كخم  ا  از یریك

 ؟ كخم  اعضخ از ریار  تخكسلخ  ت كسان  تنهخ هر ا لوی؟ عم  هر نظر، هلك  هر اطخع

یخ  ا   ر تضخ  هو . ایری  این یسس؟ هرا    شعخعسخن   ایاایخ هخ ر حس كر نا. اینمی

كی   یرییخ  ا    شرایط ماخرزانمو ، امخ هخ  رنظریرفان  یژییا   ر نخك   اص؟ می

خ پسخار  ر تز ی  ما كخملخب طاسعی هو . شعخعسخن یریز ه  ا لوی؟ پراكسسس هر تئور  ك
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  فویرهخد ارائ  شاا هو  )فلخاف  تخكنون جهخن را تاسسن یخز ی  از تزیخ  مخركس  رهخرا

جمل   كر . ازانا؛ اكنون نوه؟ توسسر آن اا؟(، اعاقخ  نااش؟   یموارا آن را نقا میكر ا

ا  هرا ر!  ؟آن ی  ك  هگویا یگون  هخیا انقلخب كر ، هخز نصس؟ تئوریسسن اا»نویسا: می

اتسسسن   انقلخب، تئوریسسن ضا پركنس ، یعنی  ر پهن ا  ك  مخ  ر آن یفاگو می ر پهن 

ا  نگرانی از ضعف نظر ِ  1«.تر هگوی ، تئور  ضا پراتسك نسس؟نسس؟. هگیار ژرف

كنا. یخ  یونخیون هخزیو می   یمختسس  را  ر موار  مصالف   ه  زهخنجناش   اسطرا

( مخك  ااخای را  ر نخآیخیی كوشنایخن 1939) ا  پسرامون مطخلع یرت  ر هرا  مثخل 

یخ ه  عوب این ك  فسلسوف ارهخز هخشنا   مبهز ه   انا. ه  اعاقخ  ا  آن  كخریر میطاق 

هخز ه  این معنی انا، اراناوا رزمنایخن این انقلخهخ  ارهخز هو ا» انش انقلخهی، فقط ارهخزنا: 

سر  یانا   ن   ر هرنخم    جه؟ا     راای  اشا جنگ آیخیی ریخ ك  ن  از اسخا؟ 

یخ را كمخهسش  ر حا ارهخز پخیسن نگ  انا   انقلخب نسز آنجنگ تر مناان  شرك؟ كر ا

  كخریر یموارا  ر تطر آن اا؟ ك  ه  عل؟ یك لوزش جناش طاق » 9«. اشا  اا؟

یك  را؟ از نار  طاقختی، ه  عل؟تئوریك  ر جناش كخریر ، ه  عل؟ یك ارزیخهی نخ 

هر اش؟ نسنبساا از ییریخا كمونسس ، ه  عل؟ یك  لنگخر  فلسفی، ه  عل؟ یك 

  یم  پخری  ازنخكی  رغلاا ك  یكهخرا ه  ینخن كژراا  یخ؟یكتر   تخریصی ه هی

  9«.هنسخ یخ  تویش ه    ر افاا

 نقلخبا انس؟.  ر كاخب هی مییخ  جناش انقلخرا یكی از آف؟« كُخیان؟ انایخ »ا  

ا  ارشخر از زهونی   زنایی   هخرآمان  ر پهن »كنا: طور توصسف میآن را این

ای پسر، هریان زهخن ه  كمارین ههخن ، كوهسان موز حشمخر اااااا  هییخ  هیتور توار 
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  ایخ نیوراهر نِ یر ا، ه ʻامنس؟ʼكر ن یر یون اعاراب هرا  هرا  شخ     تفریح، تف 

اییِ  یرپخ  ر اصن كوتخا: فرمخن« تو را ی  ه  این غلطخ !»نوینی هاین منطق آزا منخخن  ك  

اااعمخر هر جخمع ، هخعث شاا اا؟ ك  حای  -  شخینخخییِ ارتبخعتو كخمگیِ پلساان 

هخشنا.  یخ  آن آلو اهخر تو  نسز ه  آلو یی  ننگسن   تاخییپسكخریرانِ هخ این پایاا

ن نسز نار  آفریتواینا هخ این تو كخمگیِ اسخا   تاخیییخ ك  میك  حای هسخ از آنینكمخا

 یخ  یخ  نوین، هخ انایخ یخ   اعارابیخ هخ انایخ حخل هخ یمخن شسواكننا، تو   رعسن

خ  یكوشنا تخ ه  شسواشونا   میپسناشخن نسس؟، ر هر  مییخیی ك   لاعاراب

  مخ؟   پخریرااا  از یر یون منطق    لس  اا؟    ر عوب یكیونخیونی ك  اراپخ پس

ون ی  تخكنرفا  آنی یخ را ه  یور اهخرنا. ر  یر  اا؟، آنههاخن   ارنسزا   یویی

ن؟   ینسن اام،  را؟ هر پخی از رزمنایخن انقلخهی  یاا انقلخب ر پسرامون ]كاخب[ 

 1«.ا  اا؟كُخخن انایخ 

یِ    راای   نخ راانخكی اا؟ ك  آ می  ا ر   رهخرار   یخ؟توا»نویسا: نسز می

  راا؟  اهسا  كنا ه  نظر این یخ آن پسخمار  كشنو ، یكهسنا   میی  را ك  میاین یخ آن

پسخخپسش ها  هسع؟ كر ا اا؟   یخ مسزان آیختی ك  یویناا از آن پسخمار ه  یمراا یر اصن 

  ا  ه  مسخن جناش كخریر  نسز رتنك  ینسن شسوا یویا.   ی   ر نخك اا؟تو  هخز می

ی  نمو   یگر  از اااعمخرز ییِ موز    فرینگی اا؟ ك  آ می كر ا اا؟. آتر، این

ترین افزاریخ  یخ  عسنی   تر  نخشی از آن را ه  یون اصولیه  جخ  این ك  آزمون

رایا   اهس  ل تو  هسخ شنخت؟ تو  هریزینا، نصس؟ هسخیا   كسخنی را ه  مخننا پسخمار  ر

ك  انگ آن پسخمارانی  ر پخ  آن تور ا هخشا ك  از یسز را نهییر    ر  نكنا مگرآنیسچ

یخ   از ازل هرا  پسخمار  هریزیاا   جهخناو  نسر یخ  جخ  ییِ جهخنی  ر فرااو  یم 

 ا ار كر   سزیسر اا؟ ك  این كمارین را نپراای[ یناان یم انا ]...[ این هسمخر  ]آی شاا

اخز  هخ این هسمخر ، مخای آی  از ایز ان آامخنی ه  پسوا؟ هسخ ر  ا  ی ك  هرا  یریون 

                                                      

 .13، ص انقلخب 1



 

 
 

 تَرَکی در جهان سربی 929

یخ اناكی آرامش یسرنا   آ ر ا اا؟؛ الاا  هخ  لی اص؟ آكناا از یرك   تخ هلك  تلب

سسانا، پرا؟ ناوز... رااای را ك  اغلب آی ا  اص؟ لاریز از انا یی جخنتون   هخ اسن 

انا. ه  ی  معنی  هاین معنی ك  اغلب اصن هر ار یویر آرمخن یخ ایائولو  پسخمار پرا؟

ثخه؟  یخ  مخ  نسس؟، اصن هر ار آ م معسنی هخ اهعخ  فسزیكی   زنایی   تو  یژیی

نسس؟.  ر ترآن یر ی  نوشا  شاا  ʻآیخ ʻ   ʼترآنʼرفا  اصن هر ار ی اا؟... مثلخب ر  

یخ نخاا، مه  نسس؟. مه  این اا؟ ك  شصص اصولخب  ر هراهر هزریخن   پسخوایخن  ینی 

   تطخ  اهو  ی  هر  امخنِ لك ایساا   یگون  حای یك نس اسن  میه یگون   ا؟

هخرا . یكناكهسنا   یگون  مطلقخب  ر هراهر یور   یناا آنهخ ه  تخك   زار  مییخ نمیآن

ی ن    حا -پراایپراای نسس؟، اصن هر ار شصصرا یویس : اصن هر ار آرمخن

مخركسسس    لنسنسزم شریعای جخما نسسانا. لسك »ك   رحخلی 1«اا؟. -پراایشصاس؟

ش یخ،  لو  ر یك هص  آن   راای نخب   جخ  ان ترین شكی  رهخراایر كسی كویك

كخر  ی  توان جمع   یی كهن س  ك  یسچ ا راقكنفرعی هكنا، ینخن ا راتش می

منا هزریی از ی  كوشناا   انایشلنسن هرر  » 9«.جوركر نش را نااشا  هخشا

جخ اانرااای  را؟ ه  كخریر هو ...  لی یمسن اصنِ ه مناان طاق كوشنایخن   انایش

  شاا،  ارا    ككخساا اا؟ ك  اناویی لنسن را ینخن كسی پناارنا ك  حای هرا  نمون  ی

اا  نخب   شو ؛ تاخن، لنسن نخب میكخاای،  لو یك كخاای هسسخر ریز ی  نسس؟. هاین

 یخ ك  لنسن را تخ ه  تااییهرا  یمگی آن -این تاا  نخب -ا  ه  لنسنپس یر یون  تر ا

ه   خهخرا لنسن را تیكیسر ه  یا ك  تر اانا، ینسن معنی میه  فرازِ پناارینِ تو  هر ا

پناار    نخبینازار معخ ی    آریخمهر   هرژنف   ... ه  پخیسن كخساا اا؟   این فرآ ر ا
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مخركسسس   9«كمونسس   انش اا؟؛ ن  كسش.»كنا ك  ا  ت كسا می 1«.یر   اا؟  نخب

 ا  نسز ه  جخ  اصخل؟ اهزار   هحث از ا لوی؟ زیرهنخ هر ر هنخ، هر اصخل؟ انسخن اااوار هو . 

 

 ایِ انقلابی جبههنظریه

تخریخ طاقختی جهخن  ر  اپسسن تحلس ، تخریخ    طاق  اا؟: »شعخعسخن معاقا اا؟: 

تخریخ طاقختی »پس  4،«آفرین اا؟جهخن طاقختی جهخنی انقلخب» 9« ا.كش   ههراههرا

 ا  ر   ههرا  طاق انقلخب، نار  مسلحخن »  3«یخ   انقلخهخ  طاقختی نسز یس؟تخریخ جنگ

اا؟.  3«كش، طاق  یخ نسر یخ  پسخر   ر هراهر طاق  یخ نسر یخ  ارتبخعی  ههراهراهر طاق 

  1«  تخریخ را ه    ر انقلخب مسزان كر  توان یر  ن یگون  می»حخل پراش این اا؟ ك  

هصش مهمی از تلخش نظر  شعخعسخن، مار ف یخفان پخاخ ه  پراش فوق شا. كاخب 

    طرحی از این نظری  اا؟   ه   غاغ نخم  اش؟،  رهر ارنااشورش اهااا انقلخب ك  

انقلخب »ه  نظر ا ،  1یر  .ضاارتبخعی هخزمی-  ماحا ضااااعمخر ا  هرا  ایبخ  جاه 

  هخلخترا  هسنی،    اااراتژ تط تفكسك شگفای اا؟.    ایائولوژ ،    طاق ،    جهخن

  ه    انقلخب اا؟ ك اسل ی، تاوصخب ه    كسفس؟ تخریصی   جهخنی  ر عم     ر زنای
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 ینا. از لحخظ عملی یسچ ترین  ضعی تمخیز     یخنگی تو  را از ی  نخخن میر شن

 كنا.   ه  یمسن  لس  یسچ ینر یخ را مخصص نمیتر از انقلخب صفتر   تخطعملخكی  تسق

هرتور  مقطعی    انقلخب ن  یك 1«.تر از ینر انقلخب نسس؟ ر تخریخ اسخا؟ جهخن ظریف

یخ  ملی مخصص، هلك  ر یخر یی ما    ن  هرانااز  یك رژی   ر محا  اكوتخا

نسر یخ  مر می  ر یك فراینا مسامر هخ نظخم جهخنی ارمخی  تخ نخهو   آن اا؟. هرانااز  

بخیی توانا ه  معنخ  یك جخهیك رژی  ه  معنخ  هرانااز  نظخم طاقختی نسس؟، هلك  می

ترین تحلس  یخیش، شخا را  ر  اتع مسااا هخشا. ا   ر یكی از  رتخخنصرف  ر فر  

 توانا. می نویسا: مرگ طاقخ  حخك  میپسش

  حكوم؟ هر تلق، حكوم؟ اااااا  انفرا   اا؟. ینگخمی ترین یهراهرین »

- یژا ك  ایر مقاو  حكوم؟ك  از حكوم؟ اااااا   اصن  ر مسخن اا؟، ه 

خن مالصاوص ك  ایر تواا؟تخ ر   ر این مسخن علی  یخ  اااااا   یون 

نا ك  كنیخ ینسن هر اش؟ میاااااا  شخیی ایران هو ا هخشا، ها ن  رنگ ذین

هخرا یخ ا نسس؟. یكر ا  یم  اا؟. این اصن ه یك تن تخ ر مطلق   فرمخن

   اااخن اا؟... عكسی اا؟ ك  هخ  لی تنهخ نخخن از هر اشای عخمسخن  از ر ی 

خرترین ترین   آشكترین   ظخیر   رهسن هر اشا  شاا اا؟   پس تنهخ هسر نی

 ینا ك  یگون  یخ یریز نخخن نمیینسن عكس یا. ایناطو  را نخخن می

ك  ه  كر نا   هخاین  اتااار   نسر یی ك  ه  حسخهش  اریز میرضخشخا هخ یم 

 ك  جیه    نفوذش را تخترین مسااا تخریخ  رش آ ر نا   هخاین   رناایهرا

هر  ʼكر نا ك  یون ه   زیر تو   ا ر یف؟: ا  تالسغ میهاان اناازا افسخن 

یم  یرا یمسن رضخشخاِ نسر مناِ هخاین -اناحخر كر  -ا  ی  رف؟   مُر  ʻهمسر

  مساااِ   منش  ر جریخن اشوخل ایران  ر شهریور هسس؟، نفوذ كلخمی هر یم 
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  تو  كش، حای هر تخنوا ار  شخینخخیی ی  پسشكش، هریخارتش ك  پسش

خمع ، ا  اا؟ ك   اتعسخ ِ عسنیِ جنااش؟. مسااا، تالور انفرا  ِ فرمخناییِ طاق 

  طاق    حای یك كخ ر اصلی،  ر اتع كر ن نمخیخیِ یك تن ه  جخ  یم عَلَ 

طاق   ر  اخنكنا. هاینتر  ر هراهر یزنا ر یاا یخ هسم  می  تو  را هسشطاق 

كنا   تو    حای مرگ میاین یخ آن هزنگخا تخریصی، یمخن یك تن را پسش

ر ا  ایران  ر زمخن اااااا    فرمخنریخنا. طاق اش را میكخ ریخ  اصلی

شخیی هخ كخر انی   زیركی هسسخر از این شخیی   یمچنسن محماعلینخصرالاین

خ شخا زمخن را هخلخ ااسزا ی ،  ا؟اماسخز ههرا یرف؟. انقلخب ه  جخ  ااسزا هخ طاق

توایخن، مكش هخ آزا  هس؟ كش رفش تو  كر .   ضاانقلخب ی   ر هن

 1«.مرگ كر    تو  را ریخنسارا پسش -شخامحما علی-شخا

؛ كخر   ار  اا؟  ارمخی ه  نظر شعخعسخن، انقلخب ه  معنخ  هرانااز ِ كلس؟ نظخم الط 

ك ا  فقط هخ ییر طاق »ر یكر یخ  فوق ممكن نسس؟.  یك ازك  ه  اعاقخ  ا  هخ یسچ

؟ یخ  اجامخعی یسز  نسسر  ... انقلخب نسز مخننا اخیر مسخی    پایااانقلخب از هسن نمی

این كخر ه   9«.جخ ه  یك نوع رد  یا. یر كبخ  یژیی تخص تو  را  ار ك   ر یم 

 محاخج اا؟.  ضاارتبخعی -ا  ماحا از نسر یخ  ضااااعمخر تخكس  جاه 

زا ا، یعنی موتور ا ِ انقلخبِ شعخعسخن هخ  جو  شاخی؟ ه  رأ  احما  جاه نظری 

. ك  مافخ   اا؟كویكی ك  موتور هزرگ را ه  حرك؟  رآ ر ،  ر نهخی؟ هخ آن ه 

ی   یخ  لنسنیِ انقلخبِ ماكی هر حزب پسخگخم  شعخعسخن این نظری  را ی   ر تقخه  هخ نظری 

اخب هخلخ را یخف؟    ر ك یا ك  پس از انقلخب كوهخ  ا؟ر یكر یخ  پخرتسزانی ترار می

هنا  شا. ظخیراب ا  از ریگیر مطخلعخ  تو  صور  انقلخب  ر انقلخبرژ   هرا هخ عنوان 

                                                      

 .9، ص  ر پر ا 1

 .94، ص حزب   پخرتسزان 9



 

 
 

 تَرَکی در جهان سربی 928

ر ، هر ازاین 1كننا.ا  عم  می  راساا هو  ك  انقلخهخ  جهخنی ه  صور  جاه ه  این ناسب

 انا. یمسن ااخس، ا  تز اواسخلسس   ر یك كخورِ لنسن را ن  انقلخهی، هلك  ضاانقلخهی می

توانس؟  ر یك یخ ینا كخور مساقر شو    ضمنِ حفظ مطخهق این نظری ، اواسخلسس  می

آمسز را زیسای مسخلم؟  ی یخلسس   ر جوار آن نسز یك   راتضخ یخ  اصلی تو  هخ امهر

 انس  ك  مخركس هرا  می»كنا: ا  نظر لنسن را هر ااخس آرا  مخركس ر  می هگیرانا.

پسر ز  ... ه  یك   را انقلخهخ  پسواا  معاقا هو ... مخركس زنایی   اااقرار اواسخلسس  

   اااقرار اواسخلسس   ر یك كخور  ر حخلی را تنهخ  ر یك كخور هخ ر نااش؟... پسر ز 

  جهخنی امهریخلسزم   ارتبخع ترار یرفا  هخشا، محخل اا؟...   ك  آن كخور  ر محخصرا

توانا ه    كخریر فقط هخ نخهو   جهخنی  شمنخن تویش میترتسب معاقا هو  طاق هاین

مونسس    كخریر ه  كطاق  از ییریخا لنسنسزم یریز»یسر :   ناسب  می 9«.اواسخلسس  هراا

آمسز   لنسنسزم ییریخا كمونسس  نسس؟؛ نخییریخا زیسای مسخلم؟راا. زیرا ی نمی

 9«.كمونسس  اا؟

اش یكی از اناقخ ا  ا  ه  لنسن، ریخكر ن انقلخب   تحكس  حكوم؟ اا؟ ك   رهخرا

ایی اخن ك  زنیخ ه  یمخنانسخن ʻپولخ ینʼِمنطق  اتعسخ  ارتق! منطق »نویسا: ینسن می

آمسز لم؟زیسای مسخانایخنا! زیرا یرتش لنسن   شور     اكاار ه  او  ی كننا، میمی

  حای هرا ʻتخكاسكِ حزب كمونسس؟ʼكر  نخیخر  اجب میهخ ضاانقلخب جهخنی ه 

ʼانارنخاسونخل كمونسسایʻ  نسزʼجویخن مسخلم؟ʻ كر  هخشا؛  اجب میʼلخب   رنمخ  انق

   ظسف ʼكر  ك  ه  فراموشی اهر ،  اجب می ʻجویخن مسخلم؟ʼا  ه  یون را نسز  ʻجهخنی

  لنسن ر ا اخن، پتعسسن شو    شا. هاین̒ جویخن مسخلم؟ʼنسز  ظخیفی ̒ جوانخن كمونسس؟
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راا ʼآغخز شا، ه   ʻكخور تو ʼهخ ضاانقلخب  ر نی  ʻراا انقلخب تهرآمسزʼك  از 

  1«.پخیخن یخف؟ ʻكخور  یگرانʼهخ ضاانقلخب  ر نیِ  ʻآمسزمسخلم؟

از انقلخب    ا ر   ك  اكاار را تركسب یخ ارشا جخ پسش میا   ر اناقخ  از لنسن تخ آن

یخ  ا   ر این مور   ر تقخه  آشكخر هخ ایاا 9«.كو تخ-انقلخب» انا؛ یك كو تخ می

عضخ ایرف؟ ك  پسخار تواط یخ ترار مییخ  فاایی تلق   مخی لنسنسسای آنیریك

 انسانا، یخ اااخلسن را نسز هخعث تحكس  اواسخلسس  میهنا  شاا هو . یریكصور 

ه   9كر .ك  شعخعسخن شور   را  ر ك  نظخمی امهریخلسسای   ضاانقلخهی تلقی می رحخلی

انا، هلك   تهخج  شور   ه  مبخرااخن   یكسلواكی را ن  تنهخ انقلخهی نمی یمسن منوال، ا 

كنا. ه  نظر شعخعسخن، ههخر پراگ تقخه  هخ امهریخلسس  شور     اتاامی لقی میضاانقلخهی ت

  كخریر ك  هخ انقلخب حكوم؟ كخور  را ه   ا؟ یف؟ ایر طاق لنسن می»موج  هو : 

خیش، ا ام    تضخ ییرفا  اا؟ ناوانا ه  حسخ  تو   ر كنخر امهریخلسس ، هخ توج  ه  یم 

ز ن ه  انقلخب ه  تخطر  اشان حكوم؟   فقط هخ  ا؟هایا، پس، ها ن  ر ا؟

 نسز ه  طریق ا لی نصوایا توانس؟ ه  عمر مسخعاهو ن شرایط انقلخهی  ر این یخ آن كخور

تو    ام هصخا. زیرا ایر توازن یخ عام توازن توا   نسز ا ضخع   احوال جهخنی ه  نحو  

هخشا ك  امهریخلسزم تخ ر هخشا یك حكوم؟ كخریر  را پس از انقلخب   تاخحب تار  

مسنا  ك  ینوز هر هخكنا، پس یمسن امهریخلسزم ههار توایا توانس؟ تو  انقلخب را ری 

   انقلخبحكوم؟ ننخسا  اا؟، نخهو  كنا.   نسز ایر صحسح اا؟ ك   ر مرحل 

  كخریر اخیر جوامع ه  ما  ینسن انقلخهی هرتواینا تخا؟    ر ناسب  اواسخلسسای طاق 

یخ  ضاانقلخهی تو  را تخك   یا، پس ی  ه  امهریخلسزم امكخن نصواینا  ا  تخ تواا؟

  حكوم؟   كخریر یمخن جوامع ینسن كخر  را  رهخراك  طاق معخرضی  ار  
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ا  ك   ر جخیگخیی نقایخ  ا  ه  لنسن   اااخلسن  ر زمخن  1«اواسخلسسای انبخم  ینا 

یخ  نخپییر هو    نهخیاخب ه  یسس؟  ائمی مسخن ا    یریكالویی ترار  اشانا، تحم نسم 

 فاایی منبر شا. 

ا  آنی   ز  ینگخم ف تفكر غخلب زمخن ، انقلخب را حخ ث  ر مبموع، شعخعسخن هرتلخ

 رازا »كنا ك  ممكن اا؟  انا، هلك  آن را یك فراینا   جریخن  رازما  تلقی مینمی

نخیخا   كخریر ه طاق »ه  یمسن منوال،  9«.یخ ما  زمخن آن از  ی  هگیر    ه  ااا هراا

 9.«آیخیی طاقختی نسز نخیهخنی نسس؟ هر .ه   انش طاقختی   آیخیی انقلخهی پی نمی

   ماحا انقلخهی ه  معنخ  آن اا؟ ك  انقلخهسون ایران نسز هخیا هكوشنا ه تخكس  جاه 

جخ از یر جناش انقلخهی ه  ضا نظخم اجامخعی یخ یم كمونسس؟»انقلخهخ  جهخنی ههسونانا. 

  4«.كننااسخای موجو  پخاساخنی می

یخ   تبخرب انقلخب  یگر جخیخ  ر ایران نسس؟. ؟ نظری امخ این ه  معنخ  پییرش  رهس

ونا شیخ  تخریصی   اجامخعی  ر یر جخمع    ارزمسنی ه  صورتی  یژا نمخیخن میپایاا»

  3«.كننا  ه  صورتی  یژا عم  می

رغ  هاع؟، نقخط هس تخریك   ترانخكی ی  ا ِ شعخعسخن، ه   انقلخب جاه نظری 

ااخیا   معاقا ضا انقلخب اا؟ ك  ا  آن را می-  تطای انقلخب یخ  آن ار . از جمل 

یخ خنوا ا  تانقلخب هخیا ه  یم »نویسا: اا؟ هخیا آن را ایبخ  كر . هرا  مثخل  ر جخیی می
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  ضاانقلخب را ه    ش كخنا، یخاار هایا ك  یر آین  یر یك از افرا شخن االح 

  1«.خمی تخنوا ا  ر تطر اا؟یریك   لای یخ ضا یریك انقلخهی شونا، تم

 الهیات کمونیستی

ر ّ پخ   9ار .تنگختنگی    ا  انقلخب ا  راهط   جاه الهسخ  كمونسسایِ شعخعسخن هخ نظری 

شو . مخخیاا می هصش تلق  ریخییجاه     ی   ر جز ا انقلخباین ایاا ی   ر كاخب 

، هر ز آشكخرتر   ار . ظخیراب شعخعسخن این هسخنس  را   اخزمخن مبخیاین تلقهسخنس امخ  ر 

هنخ ه  پسخنهخ  رضخ رضخیی تا ین كر ا هو . الاا  مبخیاین آن را  یرایش كر نا   

حخل محاوا  توان یف؟ این مان  تسقخب یمخنی اا؟ ك  شعخعسخن تا ین كر ا هو . هخایننمی

ختی نار  مخ یك نار  مخیساخب طاق»ا اا؟: آن هخ  یایخا ا  مطخهق؟  ار . جخیی  ر هسخنس  آما

اا؟ ك   ر آن نسر یخ  اااثمخرشاا هر ضا نسر یخ  اااثمخركنناا  ر نار نا. هرا  مخ 

هو ن اص  اا؟. مخ تو  را هخ یك هو ن    ر مقخه ،  شمن تاا   مر مهختااهو ن، هخمر م

 9«.  مییب را  اشا  هخشاهسنس  ك  مثلخب فلخن نژا  یخ فلخن  ین  شمن تخرجی ر هر  نمی

هسخنس  تلخش  ار  ه  جخ  تقخه  مسخن االخم   مخركسسس ، تقخه  این یر    هخ آریخمهریس  را 

مخن زنا ك  ا  تلق مسل  نوینی  ر  حخ؟ اا؟: فریخ  میرژی  از پایاا»هرجسا  كنا: 

لخهی...   انقشو  ی  مسلمخن معاقا   صایق هو    ییوینا میانا ك  میكسخنی پساا شاا

   ر  اناكننا مسلمخنانا ك  ا عخ مییوینا این جوانخن یساختی را ه  جخیی راخناامی

یاری . یییارنا. رااای یرا مخ ه  مخركسسس  احارام میضمن ه  مخركسسس  احارام می

یخ هخ ی  یكی نسسانا  لی شك ی    زمسن شكی نسس؟ ك  االخم   مخركسسس   ر یم 

یخ ضا   زمسن خم   آریخمهریس  )مكاب مصاوص آریخمهر(  ر یم نسس؟ ك  اال
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یخ ضا   زمسن طور ك  مخركسسس    آریخمهریس   ر یم یكایگرنا؛  را؟ یمخن

 1«.اا؟ خا؟سا نیپخ؟ ا  راست االح یكایگرنا. 

یی زنا  را؟ یمخن  ااوریخآن مخركسسسای ك  علس  هساا یر   ا؟ ه  ماخرزا می»

 یا  را؟ ضا  یا ك  االخم  ا ا اا؟  لی كخر  ك  آریخمهر انبخم میمیرا انبخم 

 ااوریخ  االخم اا؟. هساا یر  اا؟   تاخیی. آن مخركسسسای ك   ر راا مر م تن ه  

  اعاام فریخ  آزا   آ می را هخ یلویی اناخشا  از تون  یا    ر كنخر یوه شهخ   می

طخلب اهیهنآ ر   را؟  ااور علیر  ار فر   نمیكنا   یریز  ر هراهر هساا یهلنا می

خ ر یر   یهر  ك   ر  صساش ه     یرامی فرزناش فرمو :  شمن اا را ه  كخر می

یار    ییر ارج مییر ه  مخركسسس   شمن اا  یاا هخشسا... االخم  شمن اا اا 

تسز ، زیرا  شمن یر    یر ه  نار  هریخ علس  آریخمهرِ اا   آنتوانا   شخ  ش یم می

ی. راا ك  مخركسسس؟ انقلخها  ه  شهخ   میمسلمخن انقلخهی هخ یمخن یلول » 9«.یكی اا؟

این یویر یك  حا   اتعی  ر صفوف انقلخب اا؟. این  حاتی اا؟  ر مساان نار . 

جخا؟ ك  ضاانقلخب هخ آ یصان ه  این ك  االخم   مخركسسس  ن  تنهخ یكی نسسانا،  ر این

 انا ك   ر می توهیكوشا انقلخب را پراكناا كنا.  لی انقلخب ه هلك  ضا یكایگرنا، می

جنگ انقلخهی كنونی مسخن یك مسلمخن انقلخهی   یك مخركسسس؟ انقلخهی  ر نار  هخ  شمن 

شمن توانا  كخر یگخنگی اااوار   جو   ار ... یك مخركسسس؟ انقلخهی نمیجنخی؟

نسس؟.  لی ن  تنهخ یك مخركسسس؟ انقلخهی هلك   ر صف ا ل، یك االخمی انقلخهی هخشا   

مسلمخن انقلخهی  شمن آریخمهر   االخم آریخمهر  اا؟. یعنی  شمن االخم اااعمخر  اا؟ 
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هی علی یخ ه  عاخر   یگر ه  االخم انقلخهنك  هخ االخم محما، هخ االخم علی   االخم حسسن

 1«.یسچ رهطی ناار 

ی تخسع طور ك  شریعا یا؛ یمخنقلخهی را  ر هراهر االخم آریخمهر  ترار میاالخم ان هسخنس 

  یا.علو  را  ر هراهر تخسع صفو  ترار می

  انقلخب اع  از مییای   غسرمییای  ر هراهر  ضو ، یخخیش جاه این هسخنس ، ه 

س ِ ركسسكنا. ن  تنهخ مالغ مخ  ضاانقلخب اع  از مییای   غسرمییای را اعلخم میجاه 

ك  هنخ   یا؛ ه  جخییغسرمخركسسسای هلك  مسلمخنیِ منهخ  االخم اا؟. ه  آغخزیخ ارجخع می

انا. تار اص؟   صلب نخااماار  ینوز آنهر تاور هسخنس  انگخر تطوط تعاب   تار 

هسنا ك   ر آن پسخمار ینوز شصاسای زمسنی اا؟،   االخمی را كمونی می  ا لس جخمع 

   ز ایی از  یناا؟. این تاای« عااالل هنمحما»شان فخصل   ار ؛ ینوز ایینوز هخ تا

خ كوشا تخ هضاانقلخب میهوحخن  می»آ ر : یخ را ی  میكر ن مخركسسس ، شكخفتاای

كخر ههخر یخ یواا آشیویی شخیا هاوانا صفوف انقلخب را از ی  هگسلا... یمگی ایننقسض

... یواا آغخز زنایی انقلخب   مرگ ضاانقلخب اا؟. ه  انقلخب   پخیسز ضاانقلخب اا؟

 ا  ك   شمن كمر ه   نسر یخ  ضااااعمخر   ر مرحل این  لس  اا؟ ك   حا  كلس 

  مر م هسا  اا؟، امر  اا؟ حسختی   یر كس ك  هصوایا انهاام   نخهو   جناش عخ لخن 

   ریز ه  آاسخب  شمن می هخ ایبخ  یر نوع مخنعی اا راا این  حا  یر  ، آشكخرا آب

  یخ هخیا ه  او   شمن نخخن  تفنگآشكخرا تخئن ه  ایااف انقلخب اا؟. هنخهراین یم 

  نسر یخ  ر صفوفی فخر ا  ر راا انهاام كخم   شمن یخم هر ارنا )آی : تاا نا ر     یم 

مخ آیسن » 9«.انا،   ا؟  ار .(آنخن را ك   ر رایش  ر صفوف اااوار ه  نار  هرتخاا 

 . «ای . االخم یمسخ  مارتی   انقلخهی   ضااا  هو ا   توایا هو نوینی ه  یمراا نسخ ر ا
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آ ر ِ الهسخ    كمونسس  اا؟. شعخعسخن هرا  یر ی  تلخش یرنخخن هسخنس  این محاوا 

 یا، االخم نسز از تار ك  مخركسسس   ج  آیسنیِ تو  را از  ا؟ می ر این نظری  یمخن

ترس آریخمهر از االخم انقلخهی اا؟. این اا؟ ك  فریخ  »شو : ا ارتا كس تخلی می جو

توانا مسلمخن هخشا. آ می یخ مسلمخن اا؟ یخ انقلخهی. كسی ك   ر انقلخب زنا انقلخهی نمیمی

كنا، حامخب لخمییب اا؟. ایر كسی ی  انقلخهی هو    ی  مسلمخن نخیخر  ر غ شرك؟ می

نسس؟   حای مرتا اا؟!  لی حقسق؟ یسس؟  حقسق؟ این اا؟ ك   یویا، ا  مسلمخنمی

توانا انقلخهی ناخشا. یك مسلمخن یخ انقلخهی اا؟ یخ مسلمخن نسس؟. مخ مسلمخن مسلمخن نمی

  9«.االخم راااسن، االخم انقلخهی اا؟» 1«.غسرانقلخهی  ر ترآن اراغ نااری 

امر ز ممكن اا؟ عبسب هنمخیا. حای زمخن نخماعخرف هو  ك  تار  ر آناین انا یمخن

رزمخن شعخعسخن نسز از این موضع  ر شگف؟ هو نا. هرا  مثخل ههزا  ناو  ك  ه  شعخعسخن ی 

نز یك هو    ر ا ار  ا   ر هراهر هخ ریخ  مصالف اع  از مخركسسس؟   غسرمخركسسس؟ 

طفی ز مایك ر »یویا: تبره  كر ا هو ، می«    موكراتسك تلقجاه »را  ر تخك  

شعخعسخن را  یام ك  مانی نوشا  هو ؛ ه  من  ا . آن را توانام.  ر مور  پسونایخ  االخم   

فی! مخركس   پسخمار االخم را... یفا : ماط یخ مخركسسس  هو    مقخیس  كر ا هو  یفا 

انا تو یك یخ )مقاو ش رضخ رضخیی هو (؛ ه  من یفا ا  یف؟: هچ  این نوشا  یسس؟ 

  من یفا :  ر این یسز  ك...   كن  ر جواب  ا ااخن )نظخمی(   تالسوخ  رژی یسز تهس

؟: جون شعخعسخن یف توایی هگویی ك  االخم   مخركسسس  یكی اا؟.ا ، میتو نوشا 

 9«یوینا ك  این ك  اا؟، زیخ ش كن!كلخم شعخعسخن هو ( میمولخ )تكس 
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  مهمی هسژن جزنی نسز جز ا 39تخ  1939  هسن لخزم ه  یخ آ ر  اا؟ ك   ر فخصل 

یخ  هعا تقریاخب مكاوب كر  ك   ر اخلمخركسسس  االخمی یخ االخم مخركسسسای را هخ عنوان 

توان پخاصی ه   یایخا یخ  شعخعسخن تلقی كر . ك  نخ یاا یرفا  شا. این جز ا را میه 

 نویسا:جزنی می

    اااراتژ  مثخه ه  طور اتص االخمپر ازم ك  مییب   ه ه  این هحث می»

طور اتص جناش توانا  ر جناش معخصر مخ   هخز ه تخكاسك ی  نقخی می

 -مسلحخن  ایفخ كنا. این پایاا ك  محف  یخ محخفلی االخم را  ر كنخر مخركسسس  

ر آن اااراتژ    تخكاسك مطر  اخزنا مخ را ه  مثخه لنسنسس  ههییرنا   آن را ه 

احسخس مسئولس؟ ایائولوژیك  ر تاخل جناش انقلخهی این  ار  ك  هخ  ت؟   می

انحرافی  یخ پایاا را هخنخاس    نسر   تو  را  ر این راا هخ توا  ه  تخكاسك

 كسا این تیكر لخزم اا؟ ك  تعلس  ماخنی ه  یار نایس . تا  از  ر   ه  مطلب، ت

   خلسنمور  هحث،  اشان شنخت؟ كخم  از جخنب فع   ایائولوژیك  ر زمسن

عنخصر ماخرز كمونسس؟ ه  این معنی نسس؟ ك  ماخلح تخكاسكی جناش را 

یخ  ر شرایط حخضر،  ا؟ ه  تالسغ   فراموش كر ا    ر اطح جخمع    تو ا

ایائولوژیك هر ضا مییاسون مخركسسس؟ هزنس . یاف این اا؟ ك    اماخرز

مخركسسس    ر  ر ن جریخن یخ   تعلسمخ  ایائولوژیك ااخاخباین هر اش؟

محا   مخناا    ر شرایط حخضر موجب  ریسر    هرتور  اسخای  ر  ر ن 

 1«. جناش مسلحخن  نخو

 توان  ر این عاخرا  مخخیاا كر :  االخم را می یایخا جزنی  ر این جز ا  رهخرا

یخ  مارتی االخم، ماسن تكخم  منخااخ  اجامخعی   اسخای اعراب هو . جنا »

خم هخعث شا ك  مل    اتوام غسرعرب  ر ریخیی تو  از شعخریخ  مارتی اال

  نظخم ماحبر اجامخعی تو  از آن ما  هگسرنا   حاات  یسارش آن را الط 
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ز    حخكمس؟ االخمی ك  معنی  اتعی آن حخكمس؟ تسهس  نمخینا. لكن ه 

 ماخرزا  یخ  اعراب هر اتوام غسرعرب هو  مث  یمسخ  موجب ااخر  تلق

 1«.شا ضاعرب

 یویا: آما مییخ  مخركسسس؟ توشجزنی  ر این جز ا، ه  مییای

تكلسف مخ هخ   ااخن مییای مخركسسس؟ یسس؟  این جریخن   این اخزمخن را » 

ی طور كلی  حا  تخكاسك  انس ، زیرا  ر شرایط فعلی هخ آن ه  ا؟ تو  می

یط ا  تخ حا   حا  اااراتژیك  اری . تضعسف موتعس؟ این جریخن را  ر شر

حخل كنس     رعسنآ ری    از آن پریسز میامر ز تضعسف جناش ه  حسخب می

كنس .  ر تاخل این جریخن مثا؟   مارتی  ر شرایط حخضر احسخس مسئولس؟ می

ا موظف پس تو  ر .احسخس مسئولسای ك  هخ ماخلح جناش مسلحخن  ارتاخط  ار 

 عسنی ه  تاحسح   تاای  انس   ر جریخن عم    طی مراح  ماخرزا  ر اطح ممی

یخ هصوایس  ایائولوژ  تو  را هخ ایائولوژ  این جریخن كمك كر ا   از آن

مخركسسس  اصس    انقلخهی نز یك اختا    از ضر ر  عم  پسر   كننا. 

تاوص  مسلحخن ، ه  ا انس  ك  كخ ریخ  ماخرزحخل لخزم می رعسن

 -ای خشنا   یخسخر  مخركسسسیخ نسا؟ ه  این پایاا آیخیی  اشا  هكمونسس؟

 رغ  یمكخر   لنسنسسای تو  را  ر تاخل آن حفظ كننا. مخ نخیزیری  علی

ای سسنظریخ  مخركسیخ  مخركسسس؟ نقط تمخیلخ    ااخن  نسا؟ ه  مییای

یخ ه  كخ ریخ  تو  تعلس   یس .  لی  ر شرایط اصس  را  ر تاخل نظرا  آن

 هخ احسخس مسئولس؟ جا  جلویسر  كنس ،حخضر از تالسغ این تعلسمخ  هخیا 

 ترین  ظخیف هخز اشا  موجبفعلی، جناش مسلحخن  را از مارم   زیرا  ر مرحل

تضعسف آن توایا شا. هخ این توضسحخ ، یاف از تنظس  این مقخل  هركسی 
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ر  یقار امسا ا ال كننا ك   اتعخبسپوشساا نصوایا مخنا. ممكن اا؟ رفقخ  مخ ا

یخ   ن مییای مخ  ر عم  راا را از یخا تخصسص  ا ا   ر ش اری  ك    ااخ

ماخنی تو  را اصلخ  كننا  پخاخ مخ این اا؟ ك  هسخ ضر ر  عم    اعاقخ  

كثسر  از آنخن را ه  او    اانقلخهی،   ااخن مخ   عا  اماخرز   جا  ه  ا ام

 مخركسسس؟ا  یك ایائولوژ  اخل  رینمون یر  . تر یا  نسس؟ ك  عاا

تواینا شا. مخ شوایا   اری  ك  ضر ر  ماخرزا   نسخز ه   رك  را؟ 

كنا. یاصس  كخنخلسزا م لنسنسس ِ -شرایط، نسر یخ  ماخرز را ه  او  مخركسسس  

آن از   اآن جناش كخاار   ر كوهخ اا؟ ك  عنخصر آغخزكننا  ازنا   نمون

 جریخن ر    ناو نا نسنسس؟ل –جمل  تو  كخاار   ر آغخز انقلخب مخركسسس؟ 

مخركسسس  را پییرفا    ه  كخر هسانا. آیخ یمسن ضر ر  نسس؟  ضر رتخب  انقلخب

كسا  لنسنسس  كخخناا اا؟  این ت -ك    ااخن مییای مخ را ه  او  مخركسسس  

رب یخهنا  ر عم  نقض غه  این تخطر اا؟ ك  كسخنی ك  ه  این مقخل   ا؟ می

طور  یمخن .اخنی جناش انقلخهی ه  تضعسف آن نهر ازنانكر ا، ه  جخ  تحكس  م

نسز تیكر  ا ا شا این مقخل  تمخس اهااایی هخ مخركسسس    مییب اا؟  ك  تالخب

ن    ؟ جناش مسلحخیخاار  ه  كخ ریخ  كمونسسِ   مثخه    ر شرایط حخضر ه 

 .«تیكر  ه  ماخرزان مییای اخزمخن مبخیاین تلق توایا هو    منزله 

 یخ ه  نفوذ مییبمییای»نویسا: یسر . میك  میامخ ا  نفوذ مییای  ر مسخن مر م را  ا؟

ههخ  ا ا   تحولخ  اجامخعی را  ر تضعسف موتعس؟ مییب  ر جخمع  ه  حسخب  پر

یسر :   ناسب  می 1«اشونیخ  لخزم  یخر اشااخا میآ رنا    ر ناسب   ر تعسسن تخكاسكنمی

یخ  هقخیخ  ر هنخیی جخمع   مثخه نوین ه    لنسنسس  ه  مییب  ر جخمع -مخركسسس   »

كن شو . یسر از طریق مسخلم؟ از جخمع  ریخ ا  پینگر  ك  هخیا طاق هرنخم ییشا  می

                                                      

 .19ص جزنی، پسخسن،  1
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اننا تونمی شمخرنا تطعخبیخ ك  االخم را هرا  تمخم مراح  تكخم  جخمع  ضر ر  میمییای

  1«.امرایی نخخن  ین ر این مقاو  ی

عنوان آیخیی تخریصی    ارا  كلی مافخ تی  ار . ا   ین را ه امخ شعخعسخن موضع ه 

ا  ك  هسسخرانی تار  هسسج جا  یرف؟. الاا  ا   ر این مسسر تنهخ ناو . هرتلخف   یخنگی

   ا  زیسیخ  یپ   االخمی  ر مان تبره ، تلفسق مسخن آرمخن اننا ر نظر لخینح  می

یخ  مخركس   ر ز، یعنی زنخن   مر انی، ترار  اش؟ ك  از آموزاهسسخر  از جوانخن آن

حور تعلس  ممحور   فضسل؟كر نا ك  االخمِ عاال؟اواسخلسس  یمخن پسخمی را  ریخف؟ می

لسسای یخ  اواسخراحای هخ آموزایخ نوعی از مسلمخنی را پسخ  كر ا هو نا ك  ه  ا . آنمی

یخ را آن «مخركسسس  االخمی»شا. رژی  پهلو  هنخ  اش؟ هخ هریسب كمونسسای جمع می  

 یخ تصطئ  كنا. امخ  ر ایران آن ر ز این ر یكر  تخخه  زیخ   هخ هرتی از یرایش

سخ    مسسحس؟  ر پی پسونا مسخن الهمخركسسس  ار پخیی  اش؟ ك  هخ ارجخع ه  آثخر ا لس 

 مسسحی   مخركسسس  هو نا. 

*** 

ك  از    منظر هرا  امر ز ایمس؟  ارنا: نصس؟، اناقخ  ا  از آثخر شعخعسخن  ا؟

 یژا از یپ آیسنی؛     م، تلخش ا  هرا  ییر از مرزیخ  هخ ر  ینی   الحخ  انایخی ه جزم

 یخهی ه  یك افق فكر  جایا.   تلفسق این     ر راااخ   ا؟

  حسخ  تو  را  تف آن كر ، هرتلخف ك  شعخعسخن ه  جناش یریكی پسوا؟ هخاین

   عملی ا   ر جناش انس؟. مااتل مخی غخلب، تلخش نظر  را هر عم  یریكی مقام می

یریكی ا  را ه  این هخ ر راخناا هو  ك  ضعف نگرش اناقخ    ر جناش یریكی ه  اطخع؟ 

یخ   یااا یران را ه  ارهخزانی منفع   ر هراهر تخكسلخ   كوركوران  منبر شاا   كنش

ا  از ی ّ تو  را مار ف اناقخ  ر  هصش عماایخ   ار اتی هال كر ا اا؟. ازایننظری 

                                                      

 پسخسن. جزنی،  1
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 ،  یژا لنسنسس ، اااخلسنسس ، فسالسسیخ  مصالف ه از یپ آیسنی  ر تخلب ایائولوژ 

نخاب یخ  یك اواسخلسس ِ نخمقلا   ماریز  هنسخنیخ   پیمسنسس    جز آنمخئوئسس ، یوشی

ضعس؟ ایران كر  ك  شرایط ایران را  ر نظر هگسر    ماخرزا هرا  توسسر را  ر هسار این هخ  

ن تریشرایط ترار  یا. تعها ه  تخریخ، آزا   انایخ    تفكر اناقخ   یكی از مه 

 آ ر یخ  فكر  شعخعسخن اا؟. ا؟

خ از جه؟ ، ام  ماحا انقلخهی نخكخم مخناك  شعخعسخن  ر ایبخ  جاه افز ن هر این، هخاین

رنظریرفان تاوص هخ  تو  كوشسا. این اتاام ه نظر  هرا  تلفسق الهسخ    كمونسس  ه 

ا  هو  ك  ی  مرزیخ  غخی؟ مااعخن شرایط جوامع االخمی شخم  ایران، تلخشِ فكر ِ ه 

اناازیخ  جایا  را ه  ر   پراش از هراهر  یرف؟   ی  یخ هخ ر  ینی را ه  پراش می

عنوان آیسنی هرا  ماخرزا   ن  تحكس  تار    یخو . تفسسر ا  از االخم ه می   آزا  

 ینی  انایخی  ماالب   جزم  معنو  آن را از  ل پواا اااااا  هر آن هو  ك  یسا 

ز ایی از  ین   ترار ا ن آن  ر جاا   آن را ه  امر  محسوس   زمسنی هال كنا. تااس؟

  امر ز ترین مسراث شعخعسخن هرا  جخمع مسخئ  امر ز  مه هسار اكنون    ر ارتاخط هخ 

   ین/ الحخ      اص؟ جخافاخ اتواا؟ مسسر   را    یخن اا؟. ا  هخ این كخر می

 یا. امخ امكخن یخو ن این راا   تمهسا شرایط امكخن كمونسس / مییب را نخخن 

 مر ز ِ هراهر    آزا   الاا یخ  اهصش آن  ر ارتاخط هخ  غاغ یرفان افق ریخیینخخن 

 هنا  نخاا اا؟. تو  صور موضوعی اا؟ ك  از لحخظ نظر  ه 

كوشسا مرزیخ  مسخن هخ ر  ینی   الحخ  را  ر مبموع، شعخعسخن هخ ینسن ر یكر   می

یرایی ه  ی  پسونا  یا. این یخ را  ر ذی  آرمخنرنگ كنا    ر عوب یر     آنك 

اتلختی. ا   ازا ار ت م  اا؟   ی  از منظر   فكر  ر اسخاینوع ر ا ار  ی  از منظ

  ا  را از تراز  انا؛ تالای ك  انایخ ممانع می یصیتخراسخا؟ را ها ن نخخنگخن الهسختی

 یا. شعخعسخن فهمی از الهسخ    پر از ارتقخ مییر صِرف ه  مقخم یك نظری یك كنش

زیخ    ار .    یا ك  هخ تفخاسر فقهی   ایائولوژیك   آریخمهر  فخصل االخم ه   ا؟ می

خ ی؟   معنوی؟ را عرض  زنایی   آثخر شعخعسخن نگرشی  یگریون  از نسا؟ مسخن م
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هر . ا  هخ ینسن   غسرتخریصیِ اكولخریس / االخم را زیر اسال میكنا     یخن می

كوشسا مفهوم تاا را مبا اب  ر تلب پراش از عاال؟   آزا   نخخنَا    ین ر یكر   

یخ  یخ  تاای   جنا عنوان هصخی مه  از آیخیی تخریصی، امخ منفك از یخل را ه 

 اش، از نو هر ر   پخ ترار  یا. عی تخریصیارتبخ
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در این مقاله سهعی شهده اسهت شخصهيت فریهدریش انگلهس بهه تصهویر کشهيده 

گونه انسهانی بهوده اسهت؟ ماهيهت روابمهی کهه مهارکس و انگلهس را شود. او چه

ههای ایهن دو انسهان ه کهه در دوران دهند و ماهيت دوسهتیبه یکدیگر پيوند می

ی مقالهه نویسهنده تهوان یافهت ه چيسهت؟ی دیگهری از آن را نمهیمعاار نمونه

ی موضههو  همکههاری مههارکس و انگلههس و از خلههال روابههط کوشههد بهها ممالعهههمی

هههای زنههدگی آن دو و فرودای کههه بهها وجههود فرازوی آن دو ه رابمهههدوسههتانه

رغم تغييرا  سياسی، مراجر ، بيماری و سالخوردگی پها برجها مانهد ه بهه ایهن به

 سؤالا  پاسخ دهد. 

 

در پههاریس انجههام  1:11نخسههتين ملاقهها  مههارکس و انگلههس در او  ه سههپتامبر

را دیهده  دیگر)آلمهان( همه هها دو سهال پهيش از ایهن در کلهنگرفت، البتهه آن

س خيهال کهرده بهود کهه انگلهس بها تفهاهم )مهارکبودند. اما به دنبال یهک سهوءِ

هگليهان جهوان بهرلين موافهت اسهت. از نظهر مهارکس ه  هایها و تفسيربرداشت

افهانی بهيش که دچار مشکلا  مهالی و سياسهی بهود ه جوانهان هگلهی بهرلين حرّ

، هنگهامی 1:11 نبودند.( این دیدار بها سهردی پایهان یافتهه بهود. انگلهس، در سهال

رود، راه خهود را کهج از منچسهتر بهه بهارمن مهیی خهود که برای دیهدن خهانواده

او  بههه  :6 شههود. او روزکنهد و بههرای ملاقهها  بهها مهارکس عههازم پههاریس میمی

تنرها از مانهد. در ایهن ده روز، آن دو نههرسد و ده روز در ایهن شهرر میپاریس می

ههای جهوانی پروایهی و قا عيهت کهه از نعمتشوند بلکه ه با بهییکدیگر جدا نمی

 61سهال دارد و انگلهس 62کننهد. مهارکسریهزی میه ادها پروژه را پایهه هستند

هها را بلافااهله بهه اجههرا گيرنهد چنهد تههایی از ایهن پروژهسهال. آنرها تصهميم می

ههها نگههار  هجونامههه ای برعليههه برونههو بههاوئر و درآورنههد: یکههی از ایههن پروژه

مور کههه از آگ در خواهههد آمههد(. همههان «ی مقخخدسخخخانواده »شههرکاء اسههت)که 
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کننهد: پيشهگفتار آن فهوراً سریع  ر  ریهزی کهرده بودنهد، سهریع نيهز عمهل می

شههود. انگلههس بلافااههله ه در همههان ده روزی کههه در پههاریس بسههر نوشههته می

ی یهک چهه کهه بهه نظهر او نبایهد از حهد و انهدازهرا، از آن« سرم خود»برد ه می

تهر اسهت، یهک کتهاگ نویسد؛ امها مهارکس، کهه پهر چانهه جزوه فراتر برود، می

 نویسهد:ی ایهن ملاقها  میآورد. انگلس، چرل و یهک سهال بعهد، دربهارهپدید می

ههای تئوریهک آشهکار شهد و همکهاری مهن و ی حوزهتوافت کامل مها در همهه»

دههد کهه مهارکس، از انگلهس گهواهی می«. گهردد مارکس به همان زمهان برمهی

ی وسهيلههسهت را بایهد بهسيا»، بهه ایهن نتيجهه رسهيده بهود کهه 1:13همان سهال

وقتههی بههار دیگههر ه در »کنههد و اضههافه می «مناسههبا  اقتصههادی توضههيح داد

ه در بروکسل دیدار کهردیم، مهارکس  هر  کلهی تئهوری ماتریاليسهتی 1:13برار

ههای تاریخ را پی ریزی کرده بود و ما تلها  کهردیم ایهن نقمهه نظهر را در جرت

بعهد، تقریبهاً بها جملهاتی مشهابه  . مهارکس، پهانزده سهال9«مختلف توسهعه دههيم 

کنهد. او پهس از تأکيهد جملا  انگلس، برداشت خهود را از ایهن ملاقها  اعلهام می

ی توليهد زنهدگی مهادی، رونهد زنهدگی بهه  هور کلهی شهيوه»بر ایهن امهر کهه 

فریههدریش انگلههس »افزایههد: ، می«کنههداجتمههاعی، سياسههی و معنههوی را تعيههين می

کهردم، از مسهير دیگهری ریهت نامهه، تبهادل نظهر میکه با وی به  ور مداوم، از  

زودی، بهرای دانيم کهه مهارکس، بههمهی 1«ای رسيد که مهن رسهيدمبه همان نتيجه

عنهوان عامهل تغييهر نظهام اقتصهادی، اجتمهاعی و سياسهی مبارزا  پرولتاریا ه بهه

کهه در اواخهر شهود. امها او جهز ایهناول قائهل میه نقش و اهميت درجهه موجود

وران ه هنگام نخستين اقامت خهود در پهاریس ه بها کهارگران و پيشهه 1:19 سال

کردنهد ه در این عصهر در ایهن شهرر زنهدگی می انآلمانی که تعداد زیادی از آن

شناسهد و ملاقا  کرده بهود، در ایهن تهاریخ هنهوز ایهن پرولتاریها را چنهدان نمهی

 شناخت او از این  بقه فقط یک شناخت تئوریک است. 
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شناسهد. او، درنهوزده هها پهيش ایهن پرولتاریها را می، از مهد مقابلرانگلس، د

های تنهگ و تاریهک ه کهار در دخمهه»، «ی ووپخرهخایی از درهنامخه»سالگی، در

شهود تها اکسهيژن ه و غال و گردوخهاک استنشهاق میزتر دود ها بيشکه در آن

« کننهد ها جهان مهیافرادی را که اغلب اوقا  از سن شش سهالگی در ایهن دخمهه

های اههبح زود تهها پاسههی از شههب، بهها پشههت ای، کههه ازکههارگران بافنههده» و نيهز

 کشد. را به تصویر میآنان  3،«کنندخميده جلوی چرخ بافندگی کار می

بههرد، بهها مههردان و زنههان کههارگر سههر میهاو در دو سههالی کههه در انگلسههتان بهه

وضخخعیت »درکنههد، کههه ههها را ممالعههه میمعاشههر  دارد و شههرایط زنههدگی آن

انگلههس همچنههين  دهههد؛روشههنی شههر  میآن را بههه« ی کخخارگر در انگلسخختانطبقخخه

کنههد: او ههها شههرکت میمبههارزا  ایههن کههارگران را از نزدیههک دنبههال و در آن

ها اسهت ه کهه در اوج گسهتر  خهود قهرار رهبهران جنهبش چارتيسهت دوست

 د. کنها همکاری میدارد ه و با ممبوعا  آن

انگلهس از منچسهتر، بهرای مهارکس ه کهه در حهال  ایهن، چند هفته پهيش از

اسهت ه دو مقالهه بهه «آلمخانی هه ی فرانسخوی سخالنامه» تدارک مقدما  انتشهار

اوضخخاع »ها منظههور چههاپ در ایههن مجلههه ارسههال کههرده بههود. یکههی از ایههن مقالههه

ی دوم اسههت. عنههوان مقالههه« طخخرح نقخخد اقتصخخاد سیاسخخی» دارد و نههام «انگلسخختان

گيهری تثقيقها  مهارکس ای بهر جرهتکننهدهثير تعيهينأخهری تهآ یاین نوشته

کنههد و اقتصههاد ی تجههار  آغههاز میخواهههد گذاشههت. انگلههس از ممالعههه

دههد و علهت ااهلی داری را در پرتو نتایج عملی آن مهورد انتقهاد قهرار میسرمایه

دههد. مهارکس، در می احالهههای آن را بهه مالکيهت خصواهی معایب و ناهنجاری

نقهدی »را دههد و آننوبت، این تثليهل انگلهس را مهورد سهتایش قهرار میچندین 

 کنههد. او در کتههاگتواههيف می ۲«ی نقههد مقولهها  اقتصههادیدرخشههان در زمينههه

ههه پههس از  کنههد. مهارکس، در سههه نوبهت، بههه ایههن تثليهل رجههو  می«سخرمایه»
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را بهه  ورجهدی آغهاز  اقتصهادی خهود ی انگلهس ه ممالعها خواندن این مقالهه

 د. کنمی

ی ی تخخاریخ اتحادیخخهدربخخاره»ی خههود ، در نوشههته3::1انگلههس، در سههال 

)کهه  اقتصهادی ههایکنشدر انگلسهتان بهه »کند کهه یادآوری می« هخاکمونیست

عنهوان یهک هها قائهل نبهود( بههگونه نقشی بهرای آنهيچ تاریخ تا این زمان تقریباً

شهود کهه بنيهاد نگریسهته میکننده، حداقل در جرهان مهدرن، نيروی تاریخی تعيين

ایهن تضهادها » دههد:و ادامهه می« ...دهنهدتضادهای  بقاتی کنهونی را تشهکيل می

ی خههود، نوبههههانههد، بههکههه در کشههورهای اههنعتی پيشههرفته بههه اوج خههود رسههيده

های مبارزا  سياسی را در این کشورها و بهه ایهن  ریهت بنيهاد تمهامی تهاریخ پایه

مارکس نزدیهک بهه چرهل سهال در خهارج از آلمهان  ۸.«دهندسياسی را تشکيل می

زندگی کرد. در تمام دوران سهخت تبعيهد، سهخاو  انگلهس منبهع ااهلی درآمهد 

 مارکس و در مواقعی تنرا منبع درآمد او بود. 

، در منچسهتر زنهدگی و در شهرکتی در ایهن شهرر ه 1:11تها 1:31انگلس، از

و مهارکس در لنهدن اقامهت  ،کهردکه خانواده ا  در آن سهرم داشتندهه کهار می

نهد. ایهن بودتمهام در نگهاری بهاهم ای چند بهار از  ریهت نامهههفته هاداشت. آن

تهوانيم ویهژه ه بهه لمهف آنرها میهها بسيار باارز  هستند؛ زیرا ما امروز ه بهنامه

رفتارهای مارکس و انگلهس را بفرمهيم و ایهن دوسهتی را مهورد تجزیهه و تثليهل 

 قرار دهيم. 

نویسهند ه اگهر ای کهه بهه انگلهس میدر ادها نامه ۷جنی همسر  مارکس و

و با کنایهه و اشهاره ولهی دائمهاً ه از فقهر و تنگدسهتی شهکوه   ور تلویثیبهچه 

گهذارد و کنند. انگلهس ههر بهار نصهف یهک اسهکنام را در پاکهت نامهه میمی

تر و فرسهتد، بهرای اینکهه پهول بهين منچسهی بعهدی میی دیگر آن را با نامهنصفه

  3.وگور نشودلندن گم
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شهود، ه انگلهس ، از پهاریس اخهراج می1:13 هنگامی که مهارکس، در سهال

های ها هزینههکهه کمونيسهتکنهد بهرای ایهنیک اندوق کمک مالی ایجهاد می

اضافی را، که این اخراج بر دو  مارکس گذاشهته بهود، بهين خهود تقسهيم کننهد. 

ی وضخخعیت طبقخخه»ين اثههر خههود، التههأليف نخسههتانگلهس پههولی را کههه بابههت حههت

دهههد، کنههد نيههز در اختيههار مههارکس قههرار می، دریافههت می«کخخارگر در انگلسخختان

  01.کرد برایش کافی بودای که از پدر  دریافت میزیرا پول ماهيانه

کننههده خههود در آیهها کمههک مههالی بههه یههک دوسههت، هنگههامی کههه کمههک

شهود؟ مسهلماً بهرد، کهار دشهوار و شهاقی مثسهوگ میسهر میهنيازی و رفاه بهبی

خير. ولی مسهأله ایهن اسهت کهه انگلهس خهود در ایهن زمهان از زنهدگی راحتهی 

 برخوردار نبود. 

مثسوسهی بربهود  رز هوضعيت مالی او تنرا ده سال بعهد از مهرگ پهدر  بهه

، از ی ارمهن ه انگلهس بهودکند. او که تها ایهن زمهان کارمنهد تجارتخانههپيدا می

این پس یکی از شرکای این تجارتخانه اسهت. امها ایهن تغييهر وضهعيت اجتمهاعی 

کند؛ زیهرا انگلهس از ایهن پهس مجبهور اسهت ی زندگی متفاوتی را الزامی میشيوه

بهزرگ ریسهندگی شهرر  هایهوآمد و بها اهاحبان کارخانهدر بورم منچستر رفت

، بهها برشههمردن 1:26 ای بههه مههارکس، در او او در نامههه 00.دکنههمعاشههر  

ی توانههد بههيش از ده ليههرهدهههد کههه نمههیی خههود، توضههيح میهای ماهانههههزینههه

کنهد کهه استرلينگ در ماه بهرای او بفرسهتد. انگلهس، چنهد روز بعهد، تصهریح می

مهارکس دیگهر از » وجهه ایهن نبهود کهه هيچی این اور  هزینه بههدف از ارائه

تهوانيم کنم کهه در آینهده مها میمهن فکهر مهی»بر عکس، «. او تقاضای پول نکند

مرهم نيسهت » و «در حد امکان همچنان به کمک متقابل بهه یکهدیگر ادامهه دههيم

که بدانيم در حال حاضر کدام یک از ما نيهاز بهه کمهک دارد و کهدام یهک از مها 
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ای کههه از آن ظرافههت و نزاکههت جملههه 0۶.«بههه دیگههری کمههک خواهههد کههرد

 بارد. می

او ، در  13گلهس کاملهاً آگهاه اسهت. او، در شهب مارکس از دین خود بهه ان

را بهه پایهان سهرمایه ی ساعت دو ابح، در حالی که آخهرین بهازخوانی دستنوشهته

)یعنهی  «فِهرِد عزیهز، اگهر ایهن ممکهن شهده اسهت»نویسهد: برد، به انگلس میمی

مهن ایهن را بهه تهو و تنرها بهه تهو » شهود(،  اگر این کتاگ توانسته اسهت منتشهر

هایی کهه تهو بهه خها ر مهن بهر خهود  بدون از خودگذشتگی«. » م مدیون هست

  09«تثميل کردی، مثال بود من این کارهای عظيم را به اتمام برسانم.

رود، و مههارکس دوبههاره در ممالعهها  بههه منچسههتر مههی 1:31انگلههس در سههال

تهر شود. ایهن جهدایی، روابهط ایهن دو مهرد را مسهتثکمور میاقتصادی خود غو ه

یابهد، بلکهه حتهی گسهتر  پيهدا تنرها ادامهه میها نهههمکاری فکری آن کند.می

ی اقتصهادی را مهورد بررسهی و ممالعهه کند. مارکس، هر بهار کهه یهک نکتههمی

های بنهدیهها یها جمهعهدهد، از رانت مالی گرفته تا گهرد  پهول، فرضهيقرار می

 کند. خود را با انگلس ممر  می

امهروز بهرای ممهر  کهردن » نویسهد:انگلهس میبهه  1:31یژانویه هفتم او در

ی تئوریک، کهه البتهه ماهيهت سياسهی ه اقتصهادی دارد، بهه تهو نامهه یک مسأله

 های مثصولا  زمين(. ی ميان مبلغ رانت ارضی و قيمت)رابمه« نویسممی

فوریه، به سهؤال مهارکس در خصهوِ حجهم پهول در گهرد   63 انگلس، در

ویهژه انهزوای ههها، بهانهزوای سياسهی آن 01.دههدو نقش بانک انگلستان پاسهخ می

. اسههتسياسههی مههارکس، بههدون شههک یههک علههت دیگههر تقویههت دوسههتی شههان 

انگلههس، در منچسههتر، غههرق کههار در تجارتخانههه ارمههن ه انگلههس، در مناسههبا  

 دهد. تجاری و در تثقيقاتی است که برای مارکس انجام می
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ن اميههان مرههاجر بههرای مههارکس، در عههوض، تثمههل کههدور  و انشههقاق در

شهود همرزمهان سهابقش آلمانی دشوارتر است. کدور  و انشهقاقی کهه باعهث می

چهه را کهه مهارکس و انگلهس به مخالفان و گاهی بهه دشهمنان تبهدیل شهوند. آن

هها های آننامند، اساساً گروهی از افهراد هسهتند کهه بها برداشهتخود می« حزگ»

کاسته و دسهت آخهر بهه چنهد نهام مثهدود  ماه از تعداد اعضای آنبهند و ماهاموافت

بهه  1:31آوریهل دوم شود. مهارکس چنهان از ایهن انهزوا متهأثر اسهت کهه درمی

تهر نامهه بنهویس؛ در شهرایط فعلهی بهه تهو بسهيار احتيهاج بيش»نویسد: انگلس می

بهرم. متوجهه هسهتی کهه سهر میهمن در انهزوای کامهل به» و دو ماه بعد:0۱«دارم.

کنهد دشهمنان مهارکس احسهام می 0۲«کنم.ر احسهام مهیجای خالی تو را بيشهت

انههد. پلههيس پههروم او را تثههت نظههر دارد. انگلههس سههتون او را مثااههره کههرده

توان بهه آن تکيهه کهرد؛ او همچنهين پناهگهاهی اسهت کهه، مثکمی است که می

تهوان بهه شهود، میتثمهل میوقتی وضعيت خانوادگی و مهالی در لنهدن غيهر قابهل

ون شههک تههرم از دسههت دادن ایههن مههأمن علههت بههروز آن پنههاه بههرد. بههد

ی حسههاد  مههارکس اسههت، گههویی کههه او انثصههار مملههت دوسههتی غيرمنتظههره

 کند. انگلس را برای خود  لب می

فرمهد انگلهس بهه لنهدن آمهده، امها کهه می، بعد از آن1:39مارکس، در دسامبر

 ز بعهد، درده رو 0۸.شهودشهد  عصهبانی میی او اقامت نگزیهده اسهت، بههدر خانه

( غيرمنصهفانهانهدازد و انگلهس را )انگلهس بهه معنهای واقعهی دعهوا راه میحضور 

و  (Dronke) کهه بهه او نامهه ننوشهته اسهت زیهرا مصهاحبت درونکهه کندمترم می

(، دو تبعيههدی آلمههانی، را کههه در ایههن زمههان در منچسههتر بسههر Wolff) ولههف

 داده است. ترجيح می ،بردندمی

کنههد: خههواهی میدهههد و معههذر توضههيح می مههارکس چنههد روز بعههد

تهو بهه  ...توانهد دچهار ههوی و ههوم شهوددانی، هر کسهی می ور که میهمان»
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تنرها چيهزی کهه مهرا عصهبانی  های مهن عهاد  داری و اساسهاًبرخی از حسهاد 

تهوانيم در حهال حاضهر بها ههم باشهيم و بها ههم کهار که ما نمیاین است کند می

شهانس ایهن را دارنهد کهه  "هایتسهوگلی"ر حهالی کهه کنيم و با ههم بخنهدیم، د

 0۷«کنار تو باشند.

، ميههل رسههيدندمههی هههم بههه وقتههی خندیههدن بهها هههم. مههارکس و انگلههس

کنهد: ها اسهت و روایهت میکردند. جنهی شهاهد ایهن اهثنهکردن پيدا میشوخی

]این لقب پهس از انتشهار مقالها  انگلهس در خصهوِ جنهگ ميهان  "ژنرال"ما »

روم، کههه موجههب شههرر  وی بههه عنههوان متخصههص امههور نظههامی فرانسههه و پهه

 ههم بها را خوشهی یهاشهب و بينيمگردید، بهه او داده شهده بهود[، را ههرروز مهی

گذرانيم. اخيهراً یهک نمهایش بهزرگ ميرنهی در منهزل برگهزار شهد. در ميهان می

شهد ه متهرجم.[ و ، مهارکس در خانهه چنهين ناميهده میMaure] ، مُرهاسایر نمایش

 die Wacht am) 1:11ژنرال با هم یک شعر ناسيوناليسهتی آلمهانی مربهوط بهه سهال

Rhein) ی روزرا بههر وزن یههک ترانههه (Krambambuliخواندنههد )».36مههارکس 03 

سههال دارد و توانههایی بهها هههم خندیههدن درپنجههاه سههالگی مثههل  31سههال و انگلههس

 از یکهی يهزن و دوسهتی ایهن یههاویژگی وپنج سالگی، بدون شک، یکهی ازبيست

 . است آن ناپذیرتزلزل استثکام دلایل

ميهان « ی توافهت و تبهانیدرجهه»قو  و شد  این دوستی را شهاید بتهوان بها 

ها و عقایهد، بها رفتارههای دو دوست سنجيد. بهه عبهار  دیگهر، بها انبهوه اندیشهه

مشترک یا فردی، بها اسهرار مشهترک )کهه ا رافيهان، دوسهتان و والهدین از آنرها 

کهردن از لاسهال کهه دو دوسهت، هنگهام اهثبت  رمزآميهزمملع نيستند(، با زبان 

انههد(، مههورد )کههه اههف خههود را جههدا کههرده ی کمونيسههترایهها اعضههای اتثادیههه

دهند. اشتباه اسهت اگهر کلمهاتی را کهه مهارکس و انگلهس بهرای استفاده قرار می

برنههد، بههه معنههای دقيههت آنرهها در نظههر بگيههریم: تواههيف ایههن افههراد بههه کههار می
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یرهودی پسهت عبهاراتی هسهتند  هها، و حتهیهها، رذلها، احمهتتوايفاتی مثل الاغ

شهود، ندارنهد؛  هور معمهول بهه آنرها اختصهاِ داده میکه معنا و ارزشی را که به

هستند کهه دو دوسهت فقهط در نامهه نگهاری بهه همهدیگر  رمزهاییبلکه بخشی از 

 دهند. مورد استفاده قرار می

 مصههون کههدور  و فههرد، بهها یههک اسههثنا، از تزلههزلایههن دوسههتی منثصههربه

(، Mary Burns) ، خبهر مهرگ مهری بهارنز1:29یژانویهه هفهتم انگلس، در ماند.می

نمههی تههوانم بگههویم چههه حههالی »دهههد: ا ، را بههه مههارکس میشههریک زنههدگی

خبهر مهرگ مهری بهه »دههد: مارکس، فردای آن روز، بهه او جهواگ می ۶1.«دارم

ه او خيلهی بهه تهو وابسهت ..همان اندازه کهه مهرا غهافلگير کهرد، متأثرکننهده بهود.

حااهل خهود بهرای ههای بهیسپس به توضيثا   ولهانی در خصهوِ تلا «. بود

  ۶0.پردازددست آوردن پول میبه

کنههد و سههپس بههه شههود. او چنههد روز اههبر میبههار، شههوکه میانگلههس، ایههن

چه کهه بهر سهر مهن آمهده اسهت چنهان برخورد سرد تو با آن» نویسد:مارکس می

مهارکس، «. ایهن جهواگ دههم، و چهه برتهرمرا داغان کرد که نتوانستم زودتهر از 

چنهان او را درههم » کنهد: مهرگ مهریخهواهی ده روز اهبر مینيز، برای معذر 

ریختههه بههود کههه انگههار یکههی از نزدیکههانش مههرده اسههت. او در وضههعيت 

  ۶۶.«ای قرار داشتنااميدکننده

از اهداقت تهو ممنهون هسهتم. متوجهه هسهتی «دههد:انگلس بلافااله پاسهخ می

تهوان ایهن همهه سهال بها ی ماقبل آخر تو چه اثری روی من داشهت. نمهیکه نامه

مهن ایهن احسهام را داشهتم : نشهد یک زن زندگی کرد و از مرگ او شدیداً متهأثر

بههرای انگلههس، سههوءِتفاهم «. کنمام را دفههن مههیی جههوانیکههه بههه همههراه او بقيههه

و تهرین خوشهثال هسهتم کهه، همزمهان بها مهری، قهدیمی» بر رف شهده اسهت:

دوسههتی کههه انگلههس بههه خهها ر او ریسههک «. برتههرین دوسههتم را از دسههت نههدادم
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ای کههه در آن کههار و، بهها برداشههتن پههول از اههندوق مؤسسههه کنههدبزرگههی می

  ۶9.فرستدی استرلينگ برای مارکس میليره 111کند، حواله ای به مبلغ می

شهود کهه او بهه گهردن بگيهرد پهدر بچهه دوستی انگلس با مارکس باعهث می

( بهه Hélène Demuth) ی مهارکس بها هلهن دمهو ، از رابمهه1:29ای است که، در

 دنيا آمد. 

پاپها »ی شصهت برداشهته شهده اسهت، ههای ميهانی دهههدر عکسی که در سال

لههورا و جنههی  بينيم و انگلهس را کههه در کنهار او ایسههتاده اسهت؛را مههی« مهارکس

مهارکس، ميهان خهواهرانش قهرار تغهاری اند و الئانور، دختهر تههها نشستهجلوی آن

ها پهيش عضهو گرفته است. عکهس خهانوادگی اسهت. انگلهس، درواقهع، از مهد 

ی مهارکس اسهت. دختهران مهارکس، انگلهس را تقریبهاً مثهل ناپذیر خانوادهجدایی

کننهد. لهورا هنگهام نهامزدی بها پهل لافهارگ از انگلهس پدر دوم خود مثسوگ می

  ۶1.گيرداجازه می

ير تمام وقایع مرهم خهانوادگی اسهت، مهارکس نيهز روی نظهرا  تنرا درگاو نه

ی کنههد تها روی قضههاو  زنهش. مههارکس مخهالف رابمهههتههر حسهاگ میاو بهيش

نویسهد، بهه انگلهس می 1:19 مهه 91الئانور، دختهر ، بها ليسهاگاری اسهت: او در

ی ليسهاگاری، به خا ر بچه ]الئانور[ باید خيلهی مواظهب و مثتهاط باشهم. بهه نامهه»

عی کههه برگهردم، بعههد از مشههور  بها تههو جههواگ خهواهم داد. نامههه را پههيش مهوق

  ۶۱.«دارخود  نگه

شهود. نامهه قمهع نمهی 9::1مراقبت انگلس از خهانواده بها مهرگ مهارکس در

ی سهخاو  او در قبهال خهانواده، های او بها لهورا لافهارگ و الئهانور، ادامههنگاری

دهنهد. بهر ایهن امهر گهواهی می یک و سياسهی،ژهای او در قلمروی ایهدئولوتوايه

ی خها ر دارد دغدغهه حهد ایهن تها و خهود دائمهاً بزرگکدام پدری برای دختران 

 و مراقب و مواظب آنرا است که انگلس برای دختران دوست خود داشت؟
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ویهژه از دوران تبعيهد بهه بعهد، بهه سهلامت او هشرایط کار و زندگی مارکس، ب

مشهاور »زخهم، برونشهيت حهاد(. انگلهس بهه  رسانند )بيماری کبد، سياهآسيب می

خهوبی گهو  داده های او بههشود، مشهاوری کهه بهه تواهيهاو تبدیل می« پزشکی

هههای شههراگ های حههاوی بمریهههایی بههه اههور  جعبههه«دارو» شههود و مرتبههاًمی

بوردو، که در آن زمان مشرور بهود کهه اثهرا  مفيهد و حتهی درمهانی دارد، بهرای 

ها بهدون شهک باعهث  هول عمهر مهارکس از ایهن تواهيه فرستد. برخیبيمار می

ها از کنهد عهادا  خهود را تغييهر دههد: شهبشدند. انگلس به دوسهتش ااهرار می

کار کردن در پشت ميز کهار دسهت بهردارد و روزهها، بهين سهاعا  کهاری، بهه 

کوگلمههان  لودویههگ، بههه 1:11روی بپههردازد. جنههی مههارکس، در نههوامبرپيههاده

سلامت مهارکس در مجمهو  برتهر از حهال معمهول او در ایهن وضعيت » نویسد:می

مهان ی اقهداما  جهدی دکتهر خهوگفصل از سال اسهت کهه بهدون شهک نتيجهه

ی ایهن ههای  ولهانی خيلهی بيشهتر از همههروی. بردن مارکس به پيادهاستانگلس 

ی مهارکس کمهک انگلهس بهه خهانواده ۶۲«حال او مفيهد اسهت. هسموم )داروها( ب

 د. فقط مالی نبو

وپها شهود کهاری بهرای خهود دسهت، موفهت می1:31 مارکس، در اواخر سهال

شهود. انگليسهی مهارکس، در ایهن کند. او خبرنگهار نيویهورک دیلهی تریبهون می

ی انگليسههی انگلههس خههوگ نيسههت. مههارکس از او درخواسههت تههاریخ، بههه انههدازه

ليسهی ترجمهه کنهد، بهه انگها و مقالاتی را که بهه نشهریه ارسهال میکند تا نامهمی

تهر بهه نيویهورک برسهند، جایی کهه ایهن مقالها  بایهد هرچهه سهریعد. از آنکن

 ی آنرا بپردازد. افتد که انگلس سرتاسر شب را به ترجمهگاهی اتفاق می

آمریکهایی را  ینشهنامهمارکس، چند سال بعهد، مشهارکت در نگهار  یهک دا

ه اسهم مهارکس منتشهر نویسهد کهه البتهه بهپذیرد. اغلب مقالها  را انگلهس میمی

 شوند. می
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، شههکل جدیههدی از 1:33، درمقدمخخه ای بخخر نقخخد اقتصخخاد سیاسخخیبهها انتشههار 

ی شهود. انگلهس مسهئول نوشهتن گزارشهی دربهارههها ظهاهر میهمکاری ميان آن

شهود، امها ایهن تکهرار میسهرمایه هنگهام انتشهار  1:21 این اثر است. این کهار در

کتهاگ[ آن را از  نخسهتين معرفهی]بهرای  بایهدآیها » بار انگلس مبتکر عمل اسهت:

برتههرین »بههه نظهر مههارکس، ایههن « دیهدگاه بههورژوایی مههورد حملهه قههرار دهههم؟

ههای خهود را در خهدمت هها و قابليتانگلهس تمهام توانایی«. ی جنگی اسهتحيله

های گههذارد. مههارکس از فههداکاریشههان میدوسههت خههویش و آثههار مشههترک

بههه تههو » نویسههد: ، بههه او می1:21مههارم هفههتم انگلههس کاملههاً آگههاه اسههت و، در

دیهدم کهه میهای  ولهانی عهذاگ وجهدان داشهتم از ایهندهم که مهد ا مينان می

«. یسهوزانهایهت را بها کهار در تجهار  میبه خا ر من اسهتعدادها و توانایی اساساً

 یدانشههنامهاو یهک »ی انگلهس گفتههه بهود: او هشهت سهال پهيش از ایههن دربهاره

 توانهد در ههر سهاعتی از شهب و روز، در هشهياری یها در حهالکه میواقعی است 

 «. ، کار کند؛ قلم و هو  او وحشتناک استمستی

دانيم، علهاوه بهر نهام او بهه نهام های آثار مارکس، چنهان کهه مهیاغلب چاپ 

)مهارکس ه انگلهس مجموعهه آثهار،  MEGAانگلس نيز مزین است؛ آخهرین آن، 

Engels Gesamtausgabe  هMarx ) تهوان ایهن گونهه توضهيح اسهت. ایهن امهر را می

ی مقخدس، خخانواده، مانیفسخت حخزب کمونیسختداد که نهه تنرها چنهدین اثهر ه 

ههه مثصههول کههار مشههترک آن دو سخخرمایه 1تخخا ۶ایخخدئولوژی آلمخخانی و جلخخدهای 

چنهان درههم ههای سياسهی مهارکس و انگلهس آنهستند؛ بلکه علاوه بر آن، فعاليت

هاسهت، دشهوار و حتهی ص آنچهه متعلهت بهه ههر یهک از آنتنيده شده که تشهخي

 ممکن است.  غير

ههها و ا لاعهها  دوسههت خههود مههارکس همههواره و در هههر زمههانی بههه شههناخت

داری یههک شههناخت عملههی دارد. او در شههود. انگلههس از نظههام سههرمایهمتوسههل می
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کنهد. مهارکس قلب یکی از مقرهای االی اهنعت و بهورم انگلسهتان زنهدگی می

های او، بههرایش هایی را کههه انگلههس، در پاسههخ بههه سههؤالهههایی از نامهههبخش

 آورد. سرمایه میفرستاده بود، عيناً در کتاگ 

، 1:11ی ارمهن ه انگلهس بهه شهریکش دربا فرو  سرم خهود در تجارتخانهه 

انگلس از این پس از امکانها  مهالی کهافی بهرای گهذران زنهدگی خهود و تهأمين 

شهود بهرای های زنهدگی دوسهتش برخهوردار اسهت. او در لنهدن مسهتقر میهزینه

در کنههار «  ههور تمههام وقههت بههه»نویسههد،  ههور کههه خههود  میکههه، همههانایهن

اشهتباه( و کنهد )البتهه بههانتقهاد می خهود  از انگلهس. ارکس به مبارزه بپهردازدم

مههان در  ههی ده سههال اخيههر مسههتقيماً هههيچ کههاری بههرای آرمههان»نویسههد کههه می

او بهها «. اکنههون سههرم خههود را در کههار ادا کنههد»دهههد و پيشههنراد می« ام نکههرده

دههد. ر را انجهام میهمکاری تنگاتنگ با مهارکس در درون انترناسهيونال ایهن کها

مههارکس، در ایههن زمينههه نيههز، بههدون توافههت بهها دوسههت خههود هههيچ تصههميمی 

گيههرد. انگلههس، علههاوه بههر ایههن، مههارکس را از بخشههی از تعرههداتش خلههاِ نمههی

 تر به ممالعا  تئوریک خود بپردازد. که او بتواند بيشکند، برای اینمی

کهارگری را، کهه ی مشهور  دادن بهه احهزاگ جهوان کم وظيفههمارکس کم

یابنههد، بههه انگلههس واگههذار شههوند و گسههتر  میدر اروپهها و جرههان متولههد می

کند. شاید باید در این اقدام مهارکس، شناسهایی ضهمنی ایهن توانهایی انگلهس را می

. تواند بها احهزاگ جهوان کهارگری ارتبهاط برقهرار کنهددید که ه برتر از او ه می

، کهار کلهی ایهن مربهی احهزاگ انقلهابی، شاید باید یک روز از نزدیک کار انگلس

را از این زاویه مورد ممالعه قرار داد. آیها روشهنی اسهتدلال و لثهن گفتهار او، کهه 

ی کهافی مهورد تأکيهد قهرار گرفتهه به برترین مفروم کلمه مردمی است، به انهدازه

ی های اندیشههو شهيوه بينیاین انگلس است، کهه، بهيش از مهارکس، جرهان است؟

ویهژه آلمهانی( جنهبش کهارگری آغهاز قهرن بيسهتم را ه)به ران اروپاییاغلب رهب
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ههای ااهلی اروپهایی بهه او اجهازه توجه انگلهس از زباندهد. شناخت قابلشکل می

ههها را در ی نماینهدگی کهردن آنههایی کهه وظيفهههدههد تها بها رهبههران گروهمی

ه فرانسههه، نگههاری کنههد: بههانترناسههيونال بههر عرههده دارد، بههه زبههان خودشههان نامههه

 ایتاليایی، اسپانيایی، انگليسی و روسی. 

ماند توضهيح دلایهل ایهن دوسهتی اسهت. سهيمان ایهن دوسهتی، چه باقی میآن

   ها به آرمان انقلابی بود.بالاتر از هر چيز دیگر، دلبستگی مشترک و مملت آن

چههه را کههه، فراتههر از ، آن)براسخخاس گخخورکی( مخخادر برتولههت برشههت، در

و احترام فرزنهد بهه مهادر، پهاول )پسهر( و پلهاژی ولاسهووا )مهادر(  مثبت مادرانه

سهازد. و آن چيهز، تعرهد آن دو بهرای یهک آرمهان کند، روشن میهم متصل میبه

نامهد. مهارکس ( میdie dritte Sache) چيهز سهوممشترک اسهت کهه برشهت آن را 

کهی از نهادر ای دارد کهه بایهد آن را بهه انجهام رسهاند؛ و او یمممئن بود که وظيفه

داری را تجزیهه و تثليهل های اقتصهاد سهرمایهتوانهد مکانيسهممغزهایی است که می

 موجههب امههری کههه د و وضههعيت  بقهها  اجتمههاعی رقيههب را توضههيح دهههد؛کنهه

. شهودمهی «کهرد خواههد حهذف را کنهونی وضهعيت کهه واقعهی جنبش»تسریع 

رغهم تمهام بههمهن بایهد ههدف خهودم را، » نویسهد، می 1:33ی مارکس در فوریه

ی بههورژوایی از مههن یههک موانههع و مشههکلا ، دنبههال کههنم و نگههذارم کههه جامعههه

 گهاه( بسهازد. انگلهس بها ایهن نظر moneyه  making machine) سهازیماشين پهول

)تواضههع یکههی از اههفا  شخصههيتی او بههه شههمار  موافههت اسههت و، متواضههعانه

د کهه کنهاضهافه مهیکند که تنرها ویلهون دوم اسهت و همواره تکرار می رود(می

مهارکس، «. من خوشبخت بودم که یهک ویلهون اول عهالی مثهل مهارکس داشهتم»

ههيچ کهدام از مها دیهد جهامع مهارکس «به نظر انگلس، از نظر تئوریک برتر بهود. 

بایسهتی سهریع داد در زمهان مناسهب، هنگهامی کهه میرا نداشت که به او اجازه می

هههای انقلههابی، در دوره [...] حههل درسههت را برگزینههدد، همههواره راهکههرعمههل 
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انگلههس، در حههالی کههه سههرم خههود را در تههدارک «. خدشههه بههودقضههاو  او بههی

چهه را کهه مهن توليهد ی آنهمهه»د: کنهپذیرد، اضهافه مهیتئوری مارکسيستی می

 توانسهت بهدون مهن خلهت کنهداستثنای چند بخهش خهاِ، مهارکس میکردم، به

 «. هایی بااستعداد هستيم[. مارکس یک نابغه بود؛ ما، حداکثر، آدم...]

ای کردن به مارکس، برمککاین است دليل دلبستگی عميت انگلس به مارکس. 

شود یی وجودی انگلس تبدیل ماینکه او بتواند آثار خود را به تثقت برساند، به انگيزه

دهای خود را فدا کند. مارکس و انگلس به این دليل حاضر است وقت، کار و استعدا

تواند در هر کاری روی انگلس تنرا میدانست که نهتجربه، میمدد بهها پيش، از مد 

 یتواند دشوارترین وظایف را به او مثول نماید. ادامهکند، بلکه همچنين می اتکا

یکی از این وظایف است. انگلس، پس از مرگ مارکس، با استفاده از  سرمایهکتاگ 

کند. مارکس کمی قبل از را منتشر می سرمایههای او، جلدهای دوم و سوم دداشتیا

مرگ خود به الئانور، دختر ، گفته بود که انگلس باید با اسناد و مدارک عظيمی که 

 «. کاری بکند»آوری کرده، او جمع

گهاه در فکهر منهافع فهردی و افتخهار شخصهی نبودنهد. مارکس و انگلس ههيچ

کههردن اهههداف هایشههان اههرف دنبههالی فعاليتآنرهها، همههه هایی کوشههشهمههه

رفههت. آزادی انتقههاد انگلههس ههها فراتههر مید کههه از فردیههت آنشههمشههترکی مههی

، راجهع بهه معرفهی آن، سهرمایهی نگهار  عيار و، چند بار، مؤثر بهود. دربهارهتمام

خهوگ اسهت کهه از »کنهد: در خصوِ مشهکلاتی کهه بهرای خواننهده ایجهاد می

خی کمههی بيشههتر وارد جزئيهها  آن چيههزی شههوی کههه از لثههاظ لثههاظ تههاری

بها سهرعتی »هها تکهراری هسهتند، یا برخهی پاراگراف« ایدیالکتيکی برقرار کرده

ی برخهی از ممالعهه«. انهدآوری شهدهاسناد و مدارک بسهيارکمی جمهع»و « مريب

 است.  9۱«کنندهبه  رز وحشتناکی خسته»فصول 
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 Pierre) مجههذوگ کتههاگ پههی یههر ترمههو ،1:22ی دیگههر. مههارکس، درنمونههه

Trémauxشههود، کهه سهعی دارد خصواههيا  مردمهان را بهها (، مثقهت فرانسهوی، می

کننهد، توضهيح دههد. مهارکس بهه انگلهس ماهيت خاکی که روی آن زنهدگی می

 9۲.«در مقایسههه بهها دارویههن، ایههن یههک پيشههرفت بسههيار مرههم اسههت»نویسههد، می

، او «فرمهدچيهز نمهیشناسهی ههيچاز زمهين»کند. نویسهنده انگلس او را دلسرد می

 کههخلااهه آن«. منابع را از لثهاظ تهاریخی مهورد انتقهاد قهرار دههد» قادر نيست

ی ایههده»د، و از کنههمههارکس ااههرار مههی 9۸.«ایههن کتههاگ پشههيزی ارز  نههدارد»

 خصههوِ در متعههددی و کنههد. انگلههس دلایههل روشههندفهها  می 9۷«اساسههی ترمههو

شهود و دیگهر مهارکس تسهليم می 93دههد.مهی ارائهه نویسهنده کفهایتیبی و نادانی

تهرین ویژگهی ایهن دوسهتی فقهدان توجههزند. شهاید قابهلحرفی از این کتاگ نمی

های بهزرگ، جهز های حقيرانهه اسهت کهه انسهانکردن منماین خودشيفتگی و منم

 ای از زندگی خود، از آن گریزی ندارند. در موارد نادر، در لثظه

ههای شهود. منظهور مها اشهاره بهه کمکبا مرگ مارکس قمع نمهی این دوستی

 هور کهه بهه پدرشهان کمهک مادی انگلس بهه دختهران مهارکس نيسهت، همهان

ههایی نظهر داریهم کهه او بهرای شناسهاندن آثهار مهارکس کرده بود، بلکه به تلا 

 ههای مختلهفی ایهن آثهار بهه زباندارد. مشهارکت در ترجمههبه جران مبذول می

ها و شهر  و ه به انگليسهی و فرانسهه(، نظهم و ترتيهب دادن بهه ایهن نوشهتهویژه)ب

های های روشهنگرانه بهر نوشهتههها بهه لثهاظ تهاریخی، نوشهتن مقدمههتوضيح آن

هها بهرای کشهورها و مبهارزاتی کهه ایهن ی آنمنظور تأکيهد بهر فایهدهمارکس به

 اند. ها اختصاِ یافتهآثار به آن

 مهارمیهازدهم  ای کهه انگلهس، دری نامههبا خلااهه مایل هستيم این نوشته را

)چنههد مههاه قبههل از مههرگ خههود(، بههه ورنههر سههومبار  نوشههت، بههه پایههان  1:33

توزانهه توانهد برخهی از انتقهادا  نهادقيت یها کينههبرسانيم. این نامه، به نظر مها، می
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ی مهارکس، تهاریخ، تها بهه عقيهده»د: کنهنسبت به انگلس و مهارکس را تصهثيح 

رود، ( بهه پهيش مهیbewusstlos، با توجهه بهه اثهرا  کلهی آن، ناخودآگهاه )جااین

ی عامدانهه نيسهتند. یعنی اینکه این اثهرا  و نتهایج بعهدی آن مثصهول یهک اراده

انهد؛ یها خواسهتهبازیگران تاریخ، یا چيزی جز آنچه که بهه دسهت آمهده اسهت، می

 متفهاو  بهوده کاملهاًبينهی و یها شده، نتهایجی غيهر قابهل پهيشآنکه نتایج حاال

ی تفکههر مههارکس یههک دکتههرین نيسههت، بلکههه یههک مجموعههه»و نيههز، «. سههتا

شهده و کامهل نيسهت، ی جزميها  آمهادهکننهدهی مارکس ارائهرو  است. اندیشه

بلکههه مأخههذ و مرجعههی بههرای تثقيقهها  بعههدی و روشههی بههرای ایههن تثقيقهها  

  11«.است
 

 

 

 

 هایادداشت
 

فریخدریش انگلخس، . این مقالهه، در ااهل، فصهل اول کتهابی اسهت کهه تثهت عنهوان 1

 Presses، توسههط نشههر دانشههگاهی فرانسههه )1331ی، در فوریهههدانشخخمند و انقلخخابی

Universitaires de France) در یهک  شهود کهه قبلهاًمنتشر شد. کتاگ از مقالهاتی تشهکيل می

بت اهدمين سهالگرد درگذشهت انگلهس و بهه مناسه 1333المللی، کهه در سهالسمينار بين

شهده  ( در فرانسهه برگهزار گردیهد، ارائههCNRS) مرکهز ملهی تثقيقها  علمهیبه ابتکار 

 بودند. )مترجم(

 ی کتاگ به شر  زیر است:شناسه
Friedrich Engels , savant et révolutionnaire, sous la direction de Georges LABICA avec 

la collaboration de Mireille DELBRACCIO, Presses Universitaires de France, février 

1331.  
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 61تها 11در اهفثا   Engels et Marx: histoire d’une amitiéی حاضهر تثهت عنهوان مقالهه

 این کتاگ به چاپ رسيده است. 

6 .Gilbert BADIA (6111 مورخ، آلمهان1312 ه ،)نگهار شهنام، اسهتاد دانشهگاه و روزنامهه

انهد. فقيد فرانسهوی اسهت. کارههای زیهادی از او بهه رزا لوگزامبهورگ اختصهاِ یافتهه

بهه عنهاوین تهوان هها مهیی آنکهه از جملهه نداجا ماندهزیادی از او به یهاترجمه و آثار

 د:کرزیر اشاره 

(؛ 1326) تخخخاریخ آلمخخخان معاصخخخر(؛ :133)03۶3ه  0399پایخخخان جمهخخخوری آلمخخخان 

رزا (؛ 1321) لیبکنشخخخت های رزا لوگزامبخخخورگ و کخخخارلسخخخالاسپارتاکیسخخخ ، آخخخخری  

کلخخارا زتکخخی ، فمینیسخخت (؛ 1313) لوگزامبخخورگ: روزنامخخه نگخخار، نویسخخنده، انقلخخابی

هخخایی آلمانی(؛ 1333) دسخختی چیخخرهنویسخخنده لوگزامبخخورگ: رزا(؛ 1339) بخخدون مخخرز

س و انگلههس، (. او همچنههين متهرجم آثههار مهارک6111) کخه بخه نبخرد بخخا هیتلخر برخاسختند

گئههورگ لوکههاچ، برتولههت برشههت، مههارتين والههزر، فههولکر بههراون، آنهها زگههرز، و 

 نویسندگان و شاعران دیگر آلمانی زبان است. )مترجم(

)از ایههن پههس  616، ِ. 1323، بههرلين 61، جلههدانگلخخس ههه مجموعخخه آثخخار مخخارکس. 9

 (. مجموعه آثار

، 1331، انتشهارا  سوسهيال، پهاریس ای بخر نقخد اقتصخاد سیاسخیمقدمخه. کارل مارکس، 1

 . 3و  1افثا  

 . 111، ِ. 1، جلد مجموعه آثار. 3

 . 3، ِ. ای بر نقد اقتصاد سياسیمقدمه. مارکس، 2

 . 611، ِ. 61، جلدمجموعه آثار. 1

، مهارکس 1:31مهه  61یهر بهه تهاریخ ی جنی مارکس به ژوزف وایهده مههویژه نامهه. ب:

)از ایهن پهس  21هه  23، اهفثا  1311، انتشهارا  سوسهيال، 6، جلد مکاتبا انگلس،  ه

 (. مکاتبا 

 . 139. همان منبع.، ِ. 3

 . 933، ِ. 1جلد مکاتبا ، . 11



 ی حمیدرضا سایدیانژیلبر بادیا / ترجمه 818 

 . 26، ِ. 1جلدمکاتبا ، . 11

 . 16. همان منبع، ِ. 16

. اهفثا  3جلهد مکاتبها ، . و بهه زبهان فرانسهه، 969، ِ. 91، جلهدمجموعه آثهار. 19

 . 3 ه11

 و بعد. 139 ه133، افثا  161، ِ. :11، ِ. 6جلدکاتبا ، م. 11

 . 26، ِ. 1جلدمکاتبا ، . همچنين 1:9. همان منبع، ِ. 13

 . 193، ِ. ِ. 6، جلدمکاتبا . 12

 . 21، ِ. 1جلدمکاتبا ، . 11

 . 26ه  21. همان منبع، افثا  :1

 ی جنی مارکس به لودویگ کوگلمان(. )نامه 161، ِ. 11جلد مکاتبا ، . 13

 . 113، ِ. 1جلد مکاتبا ، . 61

 . 161ه 161. همان منبع، افثا  61

 . 161ه  161. همان منبع، افثا  66

 . 161ه 162. همان منبع، افثا  69

، انتشهارا  سوسهيال، ی مهارکسهای خهانوادهالئهانور مهارکس. یادمانهده. ایوون کاپ، 61

13:1 .ِ ،11 . 

 . 636، ِ. 16جلد مکاتبا ، . 63

 . 113ه  161، افثا  11جلد مکاتبا ، . 62

کنهد ابهراز میسخرمایه نگرانی خهود را از بابهت تهرویج کتهاگ . انگلس، حداقل ده بار، 61

، :13 ه 133، 193، 36، اهفثا 3، جلهد مکاتبها کنهد. و فعالانه در این راستا تلها  می

 . 111 ه 113، 913، 916، 631، 611، 693، 611، 1:9

 . 913، ِ. :جلد مکاتبا ، . :6

 . 13، ِ. 1، جلد مکاتبا . 63

نِر 21ه  23، افثا  11جلد مکاتبا ، . 91 آوریهل  1بهه تهاریخ  ) نامه بهه فریهدریش لِسهْ

1:23 .) 
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) نامهه بهه ژوزف وایهده مهه یهر بهه تهاریخ اول فوریهه  632، ِ. 3جلهد مکاتبها ، . 91

1:33 .) 

)نامهه بهه یوههان فيليهپ بکهر بهه تهاریخ :61ه  613، افثا  92، جلد مجموعه آثار. 96

 (. 1::1اکتبر 13

لودویههگ فوئربههاخ و )یادداشههت(در  631 ههه636، اههفثا  61، جلههد مجموعههه آثههار. 99

 . 2::1، ی آلمانپایان فلسفه

. همچنهين نامهه بهه 16ِ. سهرمایه، ، پيشهگفتار کتهاگ دوم 61 ، جلهدمجموعه آثهار. 91

 . :6، ِ. 92، جلدمجموعه آثاربکر،  یوهان فيليپ

 و بعد.  11ه 11، افثا  3و بعد؛ جلد  9:2ه  9:1، افثا  :جلد مکاتبا ، . 93

 . 911، ِ. :، جلد مکاتبا . 92

 . :91ه  913. همان منبع، افثا  91

 . 961. همان منبع، ِ. :9

 . 961ه  966. همان منبع، افثا  93

 (. 1:33مارم 11)نامه ی:16، ِ. 93، جلدمجموعه آثار. 11
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ی روایتی های گرامشههی و یا ارائهاین نوشههتار، شههر  و بسههط کامل و جامعی از ایده

مند از شهرایط سهياسی امروز بریتانيا نيست، بلکه تلاشی است تا در پرتو کارهای نظام

 با چپ که غامضی هایناسهازه از برخی یدرباره -او کار نظرگاه از یا و –گرامشهی 

 .کنيم فکر «بلند ادای با» است، روبرو آن

 را که با آن مواجه« پاسخِ مسائلی»سهادگی تواند بهکنم که گرامشهی میادعا نمی

ی هرا در دسههت دارد. معتقدم که باید دربار« کليد حل سههؤالا »هسههتيم بدهد یا 

ای متفاو  است، بيندیشيم. ما نباید البته شيوهکه  ]1[ای گرامشيایی،همان به شيومسائل

امبری مثابه پيها از مارکس سوءاستفاده کردیم( با گرامشی، بهکه برای سال )همچنانی

تواند گفتاوردی مناسههب و ی مناسههب میاز عرهد عتيت رفتهار کنيم کهه در لثظه

بندی سياسی ز اور را ا [6]« ساردینایی»توانيم این مرد بخش ارائه کند. نمیتسهلی

فرد  بيرون بکشيم و به انترای قرن بيستم بياوریم و از او بخواهيم خاِ و منثصهربه

که که تمام نيروی فکری او در این مسير بود ویژه اینکه مشهکلا  ما را حل کند: به

انگارانه از یک موقعيت همایندی خاِ، ملت خاِ و دوران های سههادهدهیکه تعميم

 .کندخاِ را نفی 

است که  ایآنچه از گرامشی که تلقی من از سياست تأثير را واقعاً تغيير داد، مسئله

او برخاسته است. اگر به متون کلاسيک مارکس و لنين نگاهی  های زندانیادداشتاز 

سههو ههدایت خواهيد شههد که باید منتظر تغيير انقلابیِ تاریخی و بينهدازیهد، بهه این

جرانی اول باشيد. و درواقع رویدادهایی که به وقو  پيوست سازی بعد از جنگ دوران

ی شههواهد مرمی بودند که چنين تثولی در حال وقو  اسههت. گرامشههی به این لثظه

و جاهای دیگر  ]1[در تورین 1361ی تعلت دارد. این لثظه در دهه ]9[پرولتهاریهایی

ر ی کارگهای  بقهاق افتاد که در آن افرادی مانند گرامشههی، که با پيشههاهنگاتفه

انعتی در ارتباط بودند، )که در آن زمان در خط مقدم توليد مدرن قرار داشتند(، فکر 

 یمداران از سههر راه کنار بروند، این  بقهکردند که اگر فقط مدیران و سههياسههتمی
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ها را در اختيار بگيرد، سههازمان ا اداره کند، کارخانهپرولتهاریا قادر خواهد بود دنيا ر

جهامعهه را در دسههت بگيرد و به لثاظ مادی آن را دگرگون سههازد و آن را ازنظر 

 .اقتصادی، فرهنگی، تکنيکی و اجتماعی مدیریت کند

تقریباً به وقو   1361ی ی پرولتاریایی در دههحقيقهت این اسههت کهه این لثظه

عد از جنگ جرانی اول، معلوم نبود که آیا، تثت رهبری پيوسههت. درسههت قبل و ب

 1311 ور که روسيه در سال توانسهت تغيير کند یا خير؛ آنای، دنيا میچنين  بقهاین

انداز ی چشمدگرگون شده بود. این لثظه، همان لثظه ]3[ی انقلاگ شهوراییواسهمهبه

 .ودپرولتاریایی بر تاریخ ب

 ام، از پيایند این لثظههای زندان ناميدهدر یادداشت« ی گرامشیمسهئله»آنچه من 

نعتی و ی اویژه در جوامع پيشرفتهپدیدار شهده است؛ البته با این آگاهی که تاریخ به

کند. گرامشههی مجبور شههد با داری اروپای غربی، در این مسههير حرکت نمیسههرمایه

رو شههود: این حقيقت که این لثظه، زمانی که روبه گردِ آن لثظهشههکسههت و عقب

ا ویژگی جا بگذشت، دیگر هرگز به شکل پيشينش بازنخواهد گشت. گرامشی در این

 افتد، دیگری همایندی به جریان میکهه یک لثظهانقلهابی تهاریخ روبرو شههد. وقتی

دهد. ميدان وجود نخواهد داشهت. تاریخ ناگران مسير خود را تغيير می« گردیعقب»

ينی بدب»و با تمامی « خشونت»ای جدید قرار دارید. باید با شود. شما در لثظهعوض می

توجه کنيد.  ]1[«ی همایندلثظه»که در اختيارتان هست، به نظمِ  ]2[«ایروشهنفکرانه

کند( تفکر او به شههرایط امروز ما ربط پيدا می یکی از دلایلی اسههت کهعلاوه )و اینبه

که  -ویژه فاشههيسههم اروپاییو به -گرامشههی مجبور بود با توانایی جریان راسههت

 .توانست این شکست را هژمونيک کند، روبرو شودمی

ی انقلابی، موقعيت همایندی جها شههاهد وارونگی تاریخی پروژهبنهابراین در این

سههتيم که جریان راسههت، و نه چپ، توانسههت آن را تثت ای هتاریخی جدید و لثظه

عيار برای چپ بود؛ ی بثران تمامی خود درآورد. این لثظه درسههت مانند لثظهسههلمه
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شههده بود. سههپرر  کلی نابودآن به ]:[ها و نقاط ارجا بينییعنی زمانی که تمامی پيش

 .عاد  داشتيد، دیگر فروریخته است گونه که شما به آنسياسی، آن

خواهم بگویم که جریان چپ در بریتانيا در همان لثظه قرار دارد: اما اميدوارم نمی

های خاِ و مشههابه را شههناسههایی کرده باشههيد زیرا دقيقاً همين که برخی از ویژگی

رای بهای زندانِ گرامشی را نوشتهی دستشباهت ميان این دو وضعيت است که مسئله

کند. گرامشی ابزاری برای حل معما در فرم شهرایط کنونی ما بسهيار مرم و اساسی می

ی  ر  سؤالا  درست را در خصوِ سياست دهد بلکه به ما شهيوهاختيار ما قرار نمی

ی وقفهدارد. گرامشههی این کار را با معموف کردن بیعرضههه می 31و  1:ی دههه

دهد. او فرد اسههت، انجام میمتفاو  و منثصههربه ی حالتوجرها  به آنچه در لثظه

تأکيد کرده است. این درسی است که چپِ بریتانيا  [ها[همواره بر توجه به این تفاو 

تنرا همواره همراه ما بوده بلکه کنيم که جریان راسههت نهباید از او بياموزد. ما فکر می

و همان  رز تفکر. ما در حال  شکل داشته است: همان افراد، با همان منافعهميشه یک

کاری بریتانيایی هسهتيم: انمباق نسبی آن با دنيای مدرن از ی دگرگونی مثافظهتجربه

کاری و حزگ مثافظه ]3[گرایهانهه و نوليبرالی. تاچریسههمپول« انقلهابها » ریت 

مامِ امور در دسههت تجار کار در بریتانيا را بازسههازی کرده اسههت. اکنون زمثافظه

رحم قرار دارد، نه  بقاتی که به شههکار ماهی و پرندگان گرا و بیبورژوا، منفعتخرده

ون مان دگرگکه این تغييرا ، ميدان نبرد سياسی را در مقابل چشمانروند. اما بااینمی

يزی چ ی واقعی بر هيچکنيم که این تغييرا  هيچ نتيجهکرده اسههت، هنوز خيال می

نداشته است. هنوز این احسام وجود دارد که اگر بگویيم سياسِت  بقاِ  حاکم مانند 

 .خواهيم بود« گراترچپ»گذشته در جریان است، در آن اور  

فرد بودن، اهميت دارد. دانسههت که تفاو  و منثصههربهگرامشههی، در مقابل، می

، باید بر «؟کردسم چه فکر میی تاچریگرامشی درباره»که بپرسيم جای اینبنابراین به

توجه گرامشههی بر تفاو  و خاِ بودگی موقعيت همایندی تاریخی متمرکز شههویم: 
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ان گيرند و ميدچگونهه نيروهای مختلف به شههکلی همایند در کنار یکدیگر قرار می

ت و کنند. این دریافجدیدی را که در آن سهياستی متفاو  باید شکل گيرد، ایجاد می

 توانيمدهد و ما میی ماهيت زندگی سياسی ارائه میکه گرامشی دربارهشهرودی است 

های گرامشهی است را نخست در خواهم آنچه به نظر من درماز آن الگو بگيریم. می

راسهتِ جدید و دوم بثرانی که چپ با آن روبروست،  یارتباط با تاچریسهم و پروژه

 .بيان کنم

کنم شناسم، تأکيد میعنوان تاچریسم میی ازآنچه بهی تيزجا من تنرا بر لبهدر این

ی سهياسی جدید در جریان راست بریتانيا از پروژه ]11[نمایم به گشهایشو تلا  می

 وری که گرامشههی هشههدار داده بپردازم. منظور من از پروژه )آن 11ی اواسههط دهه

برسههاخت دسههتورِ کار جدیدی در سههياسههت  اسههت( یک تو ئه نيسههت بلکه مرادم

ایانه] گرهای چپمد  [سياستسازی کوتاهفقط وارونهبریتانياست. هدف خانم تاچر نه

از  ریت اهندوق رأی، بلکه اِشهغال بلندمد  و تاریخی قدر  بود. این ِاشغال قدر  

شد. در حقيقت این پروژه، در نمی ]11[های دولتبرگفقط معموف به تسلط بر سازو

دهی شههده بود؛ دولتی که از دیدگاه مراحل ابتدایی آن در مخالفت با دولت سههازمان

فاسد شده  ]19[ی دولت رفاه و  رفداران مکتب کينزواسهمهبه ]16[ ها،تاچرمسهلک

مردم بریتانيا نيز سرم داشت. تاچریسم در تقابل با « فسهاد و تباهی»در  بود و بنابراین

ی دموکرا ، که به باور ، دهه -گرایی سهوسهيالدولت رفاه کينزی قدیمی و دولت

ور منظی تاچریسم تغيير دولت بهرا به تسهخير خود درآورده بود، زاده شهد. پروژه 21

ل فرماسههيونی که پس از جنگ جرانی بازسههازی جامعه بود: مرکززدایی و جابجایی ک

ای که پایه و اسام اجما  سياسی سازی فرهنگ سياسیگرفته بود و وارونه دوم شکل

به بعد( را  1313ی تاریخی ميان نيروی کار و سههرمایه که از سههال )یا همان مصههالثه

 .شکل داده بود
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االی آن اجما ،  سهازی موردنظر بسيار زیاد بود: وارونه کردن قوانينعمت وارونه

هایی که آن را کرد و ارز ای کهه از آن اجما  حمایت میاتثهادههای اجتمهاعی

های افرادی که کتاگ پسههنهد کرده بود. منظور من تغيير رویکردها و ارز عهامهه

د ی خود بایهای افرادی است که در زندگی روزمرهنویسهند نيست بلکه مرادم ایدهمی

ن کسان تریتوانند مراقب نزدیکباید زنده بمانند و چگونه می حساگ کنند که چگونه

شههود تاچریسههم به دنبال خود باشههند. این دقيقاً معنای آن چيزی اسههت که گفته می

انگليسی بر این تصور بنيان « عقل سليم»و روزمره بود.  ]11[سهازی عقل سهليموارونه

و  1391ی های بد دههجنگ جرانی دوم، دیواری بلند بين سههالنراده شههده بود که 

دورانی کنونی ایجاد کرده است: [به این معنا که] دولت رفاه آمده است که بماند و ما 

عنوان معياری برای سههنجش نيازهای مردم و جامعه رجو  نخواهيم دیگر بهه بهازار به

ونی و نرادی وجود خواهد داشت و فزعنوان نيرویی اضافی، روبهکرد. دولت همواره به

مراقب بازار خواهد بود و آن  [و یا به عبارتی] -منافع عمومی را بازنمایی خواهد کرد

شرو  نشد. من  1313را تعدیل خواهد کرد. کاملاً آگاه هسهتم که سوسياليسم در سال 

 ]13[ایدموکراسی رفاهیی سوسيالدر مورد زیربنای مفروض پنداشهته شده و عاميانه

داد که هرگونه سوسياليسمی ای را شهکل میی عينی و واقعیکنم که پایهاهثبت می

ای روژهشد. تاچریسم پی نام سوسياليسم است، باید بر اسام آن ساخته میکه شهایسته

را  د، آنو هر جا که ممکن باش چالش بکشدبود تا با آن پروژه روبرو شود، آن را به 

ارد ساز وواژگون سهازد و چيز دیگری را جای آن بنشاند. تاچریسم با مثتوایی تاریخ

فقط قدر  بلکه اقتدار عمومی و هژمونی را نيز در ميدان سهياست شد: مثتوایی که نه

 .گرفتبرمی

است و  ]11[روندهشو هم پي ]12[روندهواحد هم پسای است که درآناین پروژه

رونده به این دليل که در این مسههئله باعث سههردرگمی جریان چپ شههده اسههت. پس

شد جایی های مشهخص و بسهيار مرمی، تاچریسهم ما را به عقب برده است. نمیجنبه
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ولاند که را قبغيراز گذشههته رفت تا در پایان قرن بيسههتم به مردم بریتانيا این ایده به

تواند برای شما به ارمغان بياورد این است که برای بار دوم برترین چيزی که آینده می

گرایانه، منسوخ و شوید. این ایده کاملاً واپس« شرير و پرآوازه ]:1[هایویکتوریایی»

 ،بود. تاچریسم« سازیمدرن»ای برای حال، پروژهاز مد افتاده اسهت. تاچریسم درعين

 ترین وحال توجرش را به یکی از مرمبود زیرا درعين ایمدرنيزاسههيونِ واپسههگرایانه

انيا که بریتترین حقایت در خصهوِ فرماسيون اجتماعی معموف کرده بود: اینعميت

درسههتی وارد دوران تمدن بورژوایی شههود. بریتانيا هرگز گاه نتوانسههته اسههت بههيچ

ای هانسهته اسهت به مدرنيته راه پيدا کند و به معنای درسهت کلمه تمدن و ساختارنتو

نام نراده بود(  ]13[داری پيشهرفته را )و یا آنچه گرامشهی فوردیسماقتصهاد سهرمایه

نرادینه کند. بریتانيا هرگز نتوانسهت سهاختارهای اههنعتی و سههياسی قدیمی خود را 

ای هو یا به شيو -متثده این مسهير را پيموده بود ای که ایالا ند و به شهيوهمتثول ک

به قدر ِ دوم انقلاگ  -که آلمان و ژاپن آن را پيموده بودند ]61[)دیگر )مسير پروم

که  یگاه آن تغيير و تثول عميت و اساسداری تبدیل شود. بریتانيا هيچسرمایه -انعتی

داری و  بقا  کارگری را در پایان قرن نوزدهم متثول کرد، از سر نگذراند. سهرمایه

 وری که جریان چپ از این مسئله ناآگاه است، که داند، هماندر نتيجه خانم تاچر می

ی سهياسهی جدی وجود ندارد که به بازسههازی تصویری امروز در بریتانيا هيچ پروژه

ها باشهد، ارتباط نداشهته باشهد. و تاچریسم در این ی بریتانياییازآنچه مدرنيته باید برا

ای ای دورهجی خود و با الرام از گذشته و نگاه به شکوه پيشين بهی واپسگرایانهشهيوه

 .گرایانه را در بریتانيا آغاز کردی مدرنيسم واپسجدید در آینده، پروژه

ای واحد لثظهر بثران درآندر این زمينه، تشخيص گرامشی بسيار مرم است که ه

که حال یک بازسههازی است؛ اینکه هر نابودی، درعينبرای بازسهازی نيز اسهت: این

توان به لثاظ تاریخی چيزی را بدون گذاشتن چيز دیگر جای آن نابود کرد؛ اینکه نمی
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 و] کند، که چيزهای دیگری را نيز خلت تنرا اموری را  رد میهر شکلی از قدر ، نه

 .کندها] میجایگزین آن

این فرمِ کاملاً جدیدی از قدر  و بثران اسههت. زمانی که چپ از بثران اههثبت 

داری در حال مضمثل شدن شهنویم این اسهت که سهرمایهکند، تنرا چيزی که میمی

کنيم. ما متوجه نيستيم که اختلال اسهت و ما داریم به سمت کسبِ قدر  پيشروی می

راهم تواند فراتی را فنظم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پيشين، می در کارکرد عادی

ای جدید ساماندهی و از نو ساختاربندی کنيم، مدرن سازیم و کند تا این نظم را به شيوه

در  -تواند اجازه دهد که افراد زیادیپيش برویم. تاچریسههم البته اگر لازم باشههد میبه

ر کاران، د، در ولز و اسکاتلند، در اجتماعا  معدنشهمال شرقی و شمال غربی بریتانيا

خته دان تاریخ ریبه زباله -شده، در منا ت مرکزی شررینواحی مرکزی انعتی تخریب

ی نامتوازن و نابسامانی داری اسهت: توسعهمدرنيزاسهيون سهرمایه« قانونِ»شهوند. این 

 .]61[یافتهسازمان

شویم، همواره که با این فرماسهيون جدید و خمرناک سياسی روبرو مییحال وقت

آید تا از منظری ایدئولوژیک با  ر  سههؤال کلاسههيک این وسههوسههه به وجود می

کنيم تا  تلا « کند؟این فرماسيون واقعاً چه کسانی را نمایندگی می»مارکسيستی که 

م. هرگاه چپ سههؤال کلاسههيکِ آن را متوقف سههازیم و یا اینکه آن را از بين ببری

کند، در حقيقت پرسشی را ممر  ی قدیمی خود ممر  میمارکسهيسهتی را به شهيوه

نکرده بلکه فقط در حال خواندن یک بيانيه اسههت. ما پيشههاپيش جواگ این سههؤال را 

ی اِشههغال ی  بقه حاکم در قدر  اسهت. راسهت نمایندهنماینده دانيم: البته راسهتمی

نيست.  ی سهرمایه اسهت و دولت چيزی بيش از ابزاری در دست آنسهمهوادولت به

کار همان کنند و حزگ مثافظههای بورژوایی توليد مینویسههنهدگهان بورژوا، رمان

ابه مثها. این نو  مارکسهيسهم، مارکسيسم بهدسهت تثليلی حاکم اسهت و ازاین بقه

کند بلکه دی را اضههافه نمیی امور بدیری اسههت. این سههؤال، هيچ دانش جدینظریه
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کند. این نو  مارکسيسم مانند نوعی دانستيم تکرار میازاین میهایی را که پيشجواگ

در حقيقت دليل  .]66[مثابه بازی و سرگرمی کودکانهی سياسی بهبازی اسهت: نظریه

 .انيمدممر  کردن یک پرسش این است که ما جواگ را نمی

ای هکند، مسئلی این که تاچریسم چه کسانی را نمایندگی میگفتنِ سهرل و ساده

لوژی ی ایدئوکنندهی گيججا شاهد پدیدهتر به معما شبيه است. در ایناسهت که بيش

م در کند و همی« بازنمایی»المللی را ی ملی و بينبورژوایی هستيم که هم سرمایهخرده

ی رسههاند. اما این ایدئولوژی در عين نمایندگی سههرمایهری میبرسههاخهت آن یها

ی  بقا  فرودست و تثت سلمه را نيز کسب های عمدهبخش رضهایتِ ]69[بنگاهی،

ها و منافع تواند چنين موقعيتکرده اسههت. بنهابراین مهاهيت این ایدئولوژی که می

رسههد که قادر اسههت درون خود تثبيت کند و به نظر می ای را درمختلف و گسههترده

ی افراد را نمایندگی کند، چيست؟ اشتباه نکنيد! بخشی از هرکدام از ما بخشهی از همه

های متعردی هستيم ی تاچریسهم قرار دارد. البته ما همگی انسانجایی در درون پروژه

شههرکت در تظاهرا  به  ولی هر از چند گاهی، برای مثال روزهای شههنبه و پيش از

 .شویمی تاچری میرویم و کمی سوژهمی ]61[های بزرگ مانند سانزبریفروشگاه

ای که ای را که منسجم نيست درک کنيم؟ ایدئولوژیتوانيم ایدئولوژیگونه میچه

کند و در بت میگرا و لاقيد اثمسهلک و فایدهدر یک گو  با اهدای مردِ بازاری

راند. این دو مجموعه مآگ سخن میگو  دیگر در قالبِ انسهانی مثترم، بورژوا و قيم

ب تاچریسم متعج متناقضکنند؟ ما همگی از ماهيتِ چگونه در کنار یکدیگر عمل می

ناقض ی یک تکنيم که دنيا در نتيجهایم. ما، در دنيای روشنفکری خود، تصور میشده

م اینکه ایدئولوژی باید منسج -خواهد ریخت: این توهمی روشنفکرانه استمنمقی فرو 

باشهد و درسهت مانند تفثص فلسفی، هر بخش از آن باید با بخش دیگر در ارتباط و 

چه وی ایدئولوژی که کلِ هدف گرامشی از ممر  کردن آنهماهنگی باشهد. درحالی

مان تاریخاً مؤثر( ناميده اسههت، این بوده که نشههان دهد یک و یا ه ]63[)ارگانيک
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های مختلف ها و آرزوها و آرمانها، پروژهها، هویتتواند سوژه ور میایدئولوژی چه

را بازنمایی « اتثاد» بندی کند. یک چنين ایدئولوژیرا در کنهار یکهدیگر مفصههل

 .دسازبرمیکند بلکه تفاو  را از یکپارچگی نمی

 1313و یا حتی  13:9کنند، ما از های رسههمی اعلام میبرخلهاف آنچهه دکترین

شرو  شد. سال  1313ایم، بلکه این گرفتاری ما از سال ی تاچریسم نبودهدرگير پروژه

ا افزایش که بسازی در سياست بریتانيا بود. نخست این ، سال بثرانی و سرنو 1313

وم، ی سداری بود. و مسئلهی دوم، آغاز بثران سرمایهمسئلهقيمت بنزین مواجه شدیم. 

ها کاری مدرن بریتانيا درپی به قدر  رسيدن رهبری تاچرمسلکتغيير و تثول مثافظه

سهازی است؛ یعنی، همچنانی که گرامشی استدلال کرده، زمانی ی وارونهبود. این لثظه

های سهازی با پيروزیآیند. این وارونهالمللی در کنار یکدیگر میکه عوامل ملی و بين

وط ای نيست که فقط به انتخابا  مربشود، زیرا سياست مسئلهانتخاباتی تاچر آغاز نمی

که   -[62]درسههت بر پيکر کالاهان 1313ای اسههت که در سههال باشههد. این لثظه

يم آید و او را به دونفرومی -شده بودخورده تبدیلازاین نيز به انسهانی شهکسهتپيش

ار است ککند: نيمی از او انسانی مرربان، پدرمآگ و به لثاظ اجتماعی مثافظهتبدیل می

 .رقصداما بخش دیگر او به ساز جدیدی می

خواند ای که در گو  کالاهان نوای جدیدی را مییکی از اهداهای هشداردهنده

عنوان بود که به [:6]گراییو از معماران ااههلی مکتب پول [61]«پيتر جِی»داماد او 

های جدید پولی ظاهر شد. جِی در کسو  مبلغ سياست [63]ی تایمزسردبير ارشد مجله

ی خودمختاری شد که مانند ندهکننخسهتين بار متوجه نيروهای جدید بازار و مصهرف

ها در حال پيشروی بودند. و کالاهان نيز با گو  تفنگداران نيروی دریایی از فراز تپه

ی آینده، ناگران دهانش را باز کرد و گفت زمان فرادادن بهه این هشههدارهها درباره

 دموکراسی به پایان رسيده استشده است! سوسيالبازی گذشته است! بازی تمامعشهت

شهده است. ما استماعت مالی آن را نداریم. ما زیادی و دولتِ رفاه برای هميشهه تمام
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ایم های قلابی و کاذگ زیادی را درست کردهایم و شغلبرای خودمان پول خرج کرده

توانيد ببينيد که روانِ انگليسههی زیر بار ایم. میااههملا  خيلی خو  گذراندهو بهه

برده اسههت، دچار فروپاشههی شههده: ولنگاری، ز آن برره میهای غيرمجازی که الذ 

های دروغين است. وبرقها کاذگ و زرقی اینوبرق. همهمصهرف و کالاهای پرزرق

 اند و حالا ما بایدها را از بين بردهی آنهمه [با تصميم به افزایش قيمت نفت]ها عرگ

بت اث« مسهير جدید»ی همين مسهير دیگری را در پيش بگيریم. تاچر دقيقاً درباره

های عميت کند. روی سههخنِ تاچر البته چيز دیگری هم هسههت، چيزی که در لایهمی

هاست: یعنی پذیری انگليسیو رنج [91]ذهن انگليسی قرار دارد و آن حس خودآزاری

ت خوردن پودینگ به تخهمان نيازی که گویی باید یک دایه ما را تنبيه کند و بدون 

ازای هر تابستان خوگ وکتابی که بر اسههام آن بهمان برویم؛ یا همان حسهاگخواگ

که هرچقدر  [91]ی دانکرککنيم؛ یا همان روحيه زمسههتان سههخت را تثمل 61باید 

داد که ی را نمیای جامعهمان بدتر باشهد، رفتارمان برتر خواهد شهد. تاچر وعدهوضهع

گفت: اکنون زمان سختی و دشواری با قا عيت می  [96].چيز را فراهم خواهد کردهمه

ه هایی کاسهت: دچار احساسا  نشوید؛ برگردید و کار کنيد و از عقل سليم و ارز 

کنيد. خانواده جامعه پيروی « خرد انگلستان قدیمی»اند یا همان امتثانشان را پس داده

از آن پيروی کنيد. زنان را به آشپزخانه برگردانيد، مردان را  را حفظ کرده اسهت پس

هاست و پس از دورانی بفرسهتيد. اکنون زمان دشهواری [99]ی شهمال غربیبه جبره

فقط برای یک هخواسههت که نروزهای خوگ گذشههته خواهيم رسههيد. او می ولانی به

ت: گفکنترل داشته باشد. و در پایان هم  [بر جامعه]دوره، بلکه برای دو یا سهه دوره 

توانم ملهت را از نو تعریف کنم تها دوبهاره برای نخسههتين بار بعد از زمانی که می»

امپراتوری بریتانيا از بين رفت، شما احسام کنيد که بخشی از بریتانيای کبيری هستيد 

ز ندارد. شهما دوباره خواهيد توانسهت پسهرانتان را به اقصا نقاط امپراتوری که حدومر
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يد. آمد بگویهای بریتانيایی خو بفرسههيهد، پرچم را به اهتزاز درآورید و به ناوگان

 .«بریتانيا دوباره بریتانيای کبير خواهد شد

که در  دهند که به ممالبیبهه باورِ من مردم به تاچریسههم به این دليل رأی نمی 

ادی دانند که بریتانيا اقتصشان میشود، باور دارند. مردم باعقل سليمقراردادها نوشته می

کس باور ندارد که بریتانيا با تقریباً سه ميليون بيکار در رشهد نيست. هيچموفت و روبه

« پردازیدروغ» [91]دانند که اعداد و ارقام لرد یانگحال رشد اقتصادی است. همه می

 ها،دهد این اسههت که ترمعنوان یک ایدئولوژی انجام میهسههتند. آنچه تاچریسههم به

ی یک ملت را موردتوجه قرار داده است. تاچریسم از شهدههای گمها و هویتنگرانی

 ی سهياست در قالب تصاویر فکر کنيم. خماگ تاچریسم بهکند تا دربارهما دعو  می

تخيلا  جمعی ما، به بریتانيا در قالب اجتماعی تصههور شده و به تصورا  اجتماعی ما 

 که جریان ور کامل بر این زبان مسلط شده است، درحالیمعموف است. خانم تاچر به

 .ادامه دهد« های ماسياست»وگو را حول مثور کند گفتچپ با درماندگی تلا  می

که ی تاریخِی بسههيار مرمی است: اینیتانيا پروژهی برمدرنيزاسهيون واپسهگرایانه

وسههيله جرت که احمت و یا ابله هسههتند و یا بهبتوان رضههایت مردم عادی را نه ازآن

تواند که موقعيتِ  بقاتی نمیاند، جلب کرد. ازآنجاییآگاهی کاذگ کور و نابينا شهده

دارد که جریان راست هایمان را تضمين کند، این امکان وجود ویژگی سهياسهی ایده

ی افراد عادی مرتبط باشد و بتواند خود را در ميان آنچه سياستی را برسازد که به تجربه

ی عقلِ سليم نام نراده است جای دهد و با آميز و چندپارهگرامشی ماهيت الزاماً تناقض

ها را آمهال و آرزوههای مردم عهادی تمابت پيدا کند و در شههرایط خاِ بتواند آن

ما  چهای که آنای تاریخی بازیابد؛ پروژههایی فرودست در درون پروژهعنوان سوژههب

ی یکی کند. گرامش« هژمون»گرفتيم در نظر می« شانمنافع لزوماً  بقاتی»را به اشتباه 

 از شناسد که منافعِهای مدرن است که این نکته را به رسميت میاز اولين مارکسيست
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ود ندارند بلکه منافع باید به لثاظ سهياسی و ایدئولوژیک برساخته شهده وجپيش تعيين

 .شوند

دهد که یک های زندان نسبت به این مسئله هشدار مینوشهتهگرامشهی در دسهت

  تواند برای مدبثران، رویدادی بلافصههل نيسههت بلکه یک فرایند اسههت: بثران می

ه فصههل شود: [مثلًا] بازگشت بو ولانی ادامه پيدا کند و به شهکل بسهيار متفاوتی حل

[شههرایط قبلی]، بازسههازی [شههرایط جدید] و یا تغيير و تثولی منفعلانه؛ برخی اوقا  

تر؛ ولی در یک معنای بنيادینْ اقتصهاد، جامعه، ثبا پایدار و باثبا  و برخی اوقا  بی

 یهای قرن بيسههتم را در بثرانی عميت سههپرفرهنگ و نرادهای بریتانيا اکثرِ سههال

 .اندکرده

چنينی فقط در ميدان سياست های ارگانيکِ ایندهد که بثرانگرامشهی هشدار می

ی  بقاتی به معنای های سههنتیِ زندگیِ اقتصههادی و اههنعتی در معنای مبارزهو حوزه

ی مسههائل ها دربارهها و جدلای از نزا دهند؛ بلکه در مجموعهقدیمی خود روی نمی

و  -اخلاقی و فکری، در بثران روابط بازنمایی سههياسههی و احزاگبنيادین جنسههی، 

د، شوبندی نمیای از مسهائلی که لزوماً با سهياست در معنای مضيت آن مفصلمجموعه

نامد و چيزی افتد. این همان چيزی اسهت که گرامشی آن را بثران اقتدار میاتفاق می

 .«بثران هژمونی و یا بثران کلی حاکميت نيست»جز 

بثرانِ »به سههمت  21ی ی دههایم. ما از ميانهمها دقيقاً در همين لثظه قرارگرفته

 21ی ایم. در  ول دههدر زندگی و فرهنگ انگليسههی در حال حرکت بوده« اقتهدار

ی انگليس در قالبِ گفتگوها و منازعا  پيرامون نقاط جدیدی از ميلادی، بثرانِ جامعه

تبا ی به کانون سهنتی سهياست بریتانيا نداشت، آغاز شد. تخااهم، که در ابتدا هيچ ار

از سههر گرفته شههود، « ی  بقاتیمبارزه»چهپ اغلهب منتظر بود کهه نوای قدیمی 

نو  توانيم تی  بقاتی نيز در حال تغيير و تثول بود. ما میکه اَشههکال مبارزهدرحالی

که در جوامع مدرن، این ی تأکيدا ِ گرامشی بفرميم:های سهياسی را تنرا در سایهنزا 
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های مختلف برساخته شود، به چالش کشيده شود و به دست آید هژمونی باید در ميدان

ی مدرن در حال پيچيده شهدن هستند و نقاط تخاام زیرا سهاختارهای دولت و جامعه

 .اجتماعی در حال تکثير و گستر  است

ت این است که به ما بنابراین یکی از چيزهای مرمی که گرامشهی انجام داده اسهه

ای از سياست، قدر  و اقتدار داده است. بعد از گرامشی ما دیگر فرم کاملاً بسهط یافته

توانيم به همان فرمی که سياستِ انتخاباتی و یا سياستِ حزبی در معنای مضيقش و نمی

عنوان اموری که ميدان سههياسههت مدرن را شههکل یا حتی اِشههغال قدر ِ دولت را به

داند که سهياسهت، ميدانی بسهيار بسط یافته است؛ ، رجو  کنيم. گرامشهی میدهندمی

ها شههکل هایی که قدر  پيرامون آنی ما حوزهویژه در جوامعی نظير جامعهکه بهاین

ر های قدر  و تخاام دی تکثير حوزهگيرد، بسيار متنو  هستند. ما در حال تجربهمی

ننده کی جدید برای گرامشههی بسههيار تعيينن دورهی مدرن هسههتيم. انتقال به ایجامعه

ی رهبری اخلاقی و فکری، نقش آموزشی و  ور مسهتقيم مسهئلهاسهت. این انتقال، به

ی بسيار مرم رضایت و مسئله« ی مدنیسنگرها و استثکاما  جامعه»ی دولت، سازنده

سههتقيماً در ها و ایجاد نو  و یا سههمح جدیدی از تمدن و یا فرهنگ جدید را متوده

انقلاگ »دهد. این مسههئله خط تمایز قا عی ميان فرمول دسههتور کار سههياسههی قرار می

کنهد؛ این همهان مرز ميهان جنهگ ترسههيم می« هژمونی مهدنی»و فرمول « دائمی

ای که دنيای گرامشی به دنيای است: یعنی دقيقاً نقمه ]92[و جنگ رودرو ]93[مواضع

 .شودما مرتبط می

ند، گوی ور که برخی با خواندن گرامشههی میالبته این بدان معنا نيسههت که، آن

بندی مثورهای مختلف نزا  و نقاط متفاو  دولت دیگر اهميت ندارد. دولت در مفصل

ی ی که قدر ِ کافاتخاام در قالب یک رژیمِ قانونیْ بسيار کليدی و مرم است. لثظه

دهی کنيد بسههيار کنيد تا یک پروژه سههياسههی مرم را سههازماندر دولت کسههب می

توان از دولت برای کننهده و حيهاتی اسههت زیرا در آن زمهان اسههت که میتعيين
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ریزی، برانگيختن، فشار آوردن، درخواست کردن، و یا اِعمال تنبيه استفاده کرد برنامه

این  .هماهنگ کرد رضایت را به شکل رژیمی یکپارچه و مثورهای مختلف قدر  و

واحد هم آن بالا )یعنی در دولت( ی پوپوليسم اقتدارگراست: تاچریسمی که درآنلثظه

 (.است و هم این پایين )یعنی در ميان مردم

شههود که فکر کند دولتِ وقهت هم خانم تاچر مرتکب این اشههتباه نمیحتی آن

ی سههياسههی منفرد و یکپارچه دارد. او کاملاً آگاه اسههت داری تنرا یک ویژگسههرمایه

داری  ور که چپ کاملاً از این مسههئله غافل اسههت( که هرچند دولتِ سههرمایه)همان

بندی شده که شرایط تاریخی و بلندمد  تجميع سرمایه و سودهی را ای مفصهلگونهبه

تمدن پدرسالارانه و داری مدافع نو  خاای از فرهنگ و تضمين کند و هرچند سرمایه

 .داری همچنان مثلی برای نزا  و چالش استبورژوا است، اما همين دولت سرمایه

ی حاکم اسههت؟ البته آیا این به معنای آن اسههت که تاچریسههم، ترجمان  بقه

ی های  بقاتی و نبرد  بقاتی  بقه، ائتلافگرامشههی همواره اهميتی مرکزی به مسههئله

کند این است های کلاسيک مارکسيسم جدا میرا از نسخهداده اسهت. آنچه گرامشهی 

و  ی سياسیهای جمعی و یکپارچهکه او باور ندارد که سياست ميدانی است که هویت

ای کند. برای گرامشی، سياست حوزهمی بازنماییگرفته را شکلیا اشکالِ نزا ِ از پيش

ِط  ور فعال بر روی نيروها و روابوابسته نيست. سياست مکانی است که در آن باید به

تا َاشههکاِل مشخصی از قدر  و سلمه  کار شهودموجود در اقتصهاد، جامعه و فرهنگ 

 از رهانگا این. فراورده یک مثابهبه سياست –ایجاد گردد. این توليدِ سهياسهت اسهت 

 اریخیت قانون هيچ. گيردمی نظر در گشوده و موقتی کاملاً امری مثابهبه را آن سياستْ

ند، وجود بينی کپيش را سههياسههی نزا  ناپذیراجتناگ و الوقو حتمی ینتيجه بتواند که

 فرد بستگیی خاِ و منثصههربهلثظهندارد. سهياسهت به روابط ميان نيروها در یک 

« پذیرناپيروزی اجتناگ»دارد. تاریخ متراهد این نيست که اشتباها  شما را به یک 
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چيز اید [و تاریخ ضههامن هيچبازید که باختهه این دليل میدیگر تبدیل کند. شههما ب

 ]نيست

ها همواره وجود داشته است ولی این مسئله تنرا ی انساندرباره ]91[«حس خوگ»

کند. چيز را تضمين نمیآغاز سياست است و نه پایان و هدف آن. احسام خوگ هيچ

های جدید همواره موقعيتی بسيار نامتعادل در ميان انگاره»بود که گرامشی بر این باور 

ی تاریخی وجود ندارد. سههوژه لزوماً چندپاره و ی یکپارچههيچ سههوژه«. ها دارندتوده

رد تعلت دا« دوران سنگی»ای از عناار مختلف است: نيمی از او به متشکل از مجموعه

ی مراحلِ پيشههين تاریخِ و باتی از همهااههول علم پيشههرفته، تعصهه»و در نيم دیگر 

ها در درون اذهان و وجود دارد. هردوی این نيمه« ی آیندگانشههرودهایی از فلسههفه

در تقابل هسههتند تا بتوانند راهی بيابند تا خود را به شههکل سههياسههی « مردم»قلوگ 

املاً ياسی کهای سها را برای پروژهبندی کنند. البته این امکان وجود دارد که آنمفصل

 .متفاوتی به کار گرفت

های سياسی قدیمی در کنيم که هویت ور خاِ در دورانی زندگی میامروز ما به

توان تصهور کرد که سهوسهياليسم از  رق تصویر حال فروپاشهی هسهتند. دیگر نمی

گفتيم، اتفاق می[:9] «مرد سهوسهياليست»ای و منفردی که به آن ی یکپارچهسهوژه

مشههخصههی از منافع و یک  یدِ سههوسههياليسههتی که یک ذهن، یک مجموعهبيفتد. مر

ی خاِ را داشهت، اکنون مرده اسههت. و خوگ هم شههد که از شر آن خلاِ پروژه

احتياج داشته باشد؟ مردِ سوسياليستی که  تواند به آن سوژهشهدیم. اکنون چه کسی می

دانگی دارد و هویت فقط بهه دوران خااههی از تاریخ علاقه دارد، فرم خااههی از مر

خود  را در قهالهب روابط خانوادگی خاِ و یا یک هویت جنسههی « یمردانهه»

دی عنوان هویت منفری مذکر بهکند؟ چه کسی به این سوژهفرد تقویت میمنثصهربه

های قومی در دنيای معاار باید وارد شهمار انسهانی و فرهنگکه از  ریت او تنو  بی
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مرده و کار  هم تمام « مرد سوسياليست»نياز دارد؟ این  شدند،قرن بيست و یکم می

 .شده است

دن تر شههکرد که در مقابلِ دیدگان او در حال پيچيدهگرامشههی به دنيایی نگاه می

ی نامتوازن های فرهنگی مدرن که از ميانِ خموط توسههعهبود. او متوجه تکثر هویت

کرد: اَشکالِ سياسی که از  ریت  کردند بود و این پرسهش را ممر تاریخی ظرور می

های متکثر و پراکنده و اهداف چندگانه آن بتوان نظمِ فرهنگیِ جهدید را از ميان اراده

ی گونه هستند و هيچ قانونها واقعًا اینکه انسانشکل داد، کدام هستند؟ با توجه به این

دهی، سازمان وجود ندارد که سهوسهياليسهم را مثقت کند، آیا ممکن است َاشکالی از

م پسههند مردهای اجتماعی را پيدا کرد که بتواند با زندگی عامههویت، اتثاد و انگاره

حال، آن را تغيير دهد و از نو بسازد؟ سوسياليسم را دست ارتباط برقرار کند و درعين

 .مثقت نخواهد کرد [93]غيبی

ای منثصههراً تهأکيد داشههت که هژمونی پدیدهگرامشههی همواره بر این نکتهه 

به  «ی اقتصههادیکنندهی تعيينهسههته»تواند بدون ایدئولوژیک نيسههت. هژمونی نمی

ین گرایی مکانيکی افتاد و ای قدیمی اقتصادوجود آید. اما از سهوی دیگر نباید به تله

به  امعه را نيزی جتوانيد بقيهباور را داشههت که اگر به اقتصههاد دسههت پيدا کنيد می

در  همچنينحرکهت درآوریهد. ماهيت قدر  در دنيای مدرن این اسههت که قدر  

ی . مسئلهشودارتباط با مسهائل فکری، فرهنگی، ایدئولوژیک و جنسههيتی برساخته می

ای که گرامشی در ارتباط با ی نظم فرهنگی جدید است. مسئلههژمونی همواره مسهئله

رو هسههتيم. ماهيت این تمدن ا اکنون در بریتانيا با آن روبهایتهاليا با آن مواجه بود، م

؟ هژمونی فضلی الری نيست که برای هميشه وجود برقرار باشد. هژمونی، چيستجدید 

با  دقيقاً «بلوک تاریخی»فرماسههيونی نيسههت که همه را در خود جای دهد. مفرومِ 

 .است متفاو ی یکپارچه و آرامِ حاکم  بقه
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و  بندی نيروهای چگونگی مفصههلریخی فرم متفاوتی را دربارهمفرومِ بلوکِ تها

های اسههتراتژیک با خود به همراه دارد. برای ههای اجتمهاعی در قالب ائتلافجنبش

 ای که از پيشی جمعیی ارادهساختن یک نظم جدید فرهنگی، لازم نيست که درباره

ی تاریخی ی بسههازید و پروژهجدید و خواسههتِ شههده، فکر کنيد بلکه باید ارادهتعيين

ی ای را آغاز کنيد. من با توجه به تبعاتی که تاچریسهم به بار آورده است، دربارهتازه

توان از گرامشی برای فرم ماهيت و عمت  ور میکه چهام: اینگرامشهی اثبت کرده

 چالشی که تاچریسم و راست جدید بر زندگی و سياست انگليسی داشته است، استفاده

که ام؛ و یا اینی جریان چپ نيز اههثبت کردهحال، لاجرم دربارهکرد. اما من درعين

آن  [11]زیرا چپ در شههکل منسههجم و کارگری نکردمی چپ اههثبت دربهاره

کند، ندارد. چپ ی تاریخی جدید ایجاگ میترین درک را ازآنچه یک پروژهحهداقل

های اجتماعی را درک کند. چپ ها و هویتت الزاماً متناقض سههوژهتوانهد ماهينمی

کند. چپ متوجه نيست که این امکان وجود دارد فرم نمی« توليد»مثابه سهياست را به

ها در زندگی خود دارند ارتباط برقرار ای که انسانتا با احسهاسا  و تجربيا  روزمره

ای برای اورتی مدرن از آگاهی خواهانهرقیها را به شکلی تحال، آنکرد ولی درعين

 ی نيروهای اجتماعی دربندی کرد. جریان چپ به دنبال تنو  گستردهاجتماعی مفصل

ها کار کند نيسههت و لذا توجه ندارد که ماهيت تمدن جهامعهه که بتواند بر روی آن

گی به نزا  های جدید زندداری مدرن به تکثر مراکز قدر  و واردکردن ميدانسرمایه

هایی که افراد با خود اجتمهاعی ارتباط دارد. چپ به این نکته التفا  ندارد که هویت

 شان، زندگییشان، زندگی جنسیشان، زندگی فرهنگسهوژه بودگی -کنندحمل می

 .کاملاً سياسی شده است -شانشان و حتی سلامتهای قومیشان، هویتخانوادگی

که رهبری فعلی حزگ کارگر متوجه باشهد که سرنوشت کنم برای مثال فکر نمی

ا  به این مسهئله بسهتگی دارد که بتواند برای بيست سال آینده سياستی را سهياسهی

ی متنوعی از نقاط تخاام اجتماعی را مورد توجه قرار دهد برسهازد که بتواند مجموعه
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ثد و یکپارچه ی مشههترک متشههان در قالب یک پروژهها را با توجه به تفاو و آن

کنم که این رهبران متوجه شههده باشههند که ظرفيت حزگ کارگر برای کند. فکر نمی

عنوان نيرویی سههياسههی کاملاً به ظرفيت آن در جذگ نيروهای عمومی گسههتر  به

هایی که در خارج از حزگ کارگر قرار دارند های مختلف بسهتگی دارد: جنبشجنبش

کند. حزگ « مدیریت»تواند آن را اشته و لذا نمیو حزگ هيچ نقشهی در ایجاد آن ند

کارگر هنوز فرمی کاملاً بوروکراتيک و اداری از مفروم سههياسههت دارد: اگر رهبران 

ر ای در کار بوده است، یا اگحزگ کارگر اهثبتی نکنند، پس بنابراین شهاید تو ئه

امتی س حتماً این علهای جدید داشته باشند، پکند تا خواستهسياست مردم را ترييج می

اند و لذا باید یکی دو نفر را های مسههتعمره ناآرام شههدهاسههت که بوميان در سههرزمين

سنتی  یدهندهاخراج و یا سهرنگون کرد. بر اسهام این فرم از سهياست، باید به رأی

است سروادا از سيحزگ کارگر، که داستانی بيش نيست، بازگردید: فرمی آرام و بی

ها است؛ جایی که توده [11]ی زندگی سهوسهياليسهتی انجمن فابيانجربهکه ملرم از ت

ها انجام ها بعد کاری برای تودهرسانند و متخصصين نيز سالمتخصصين را به قدر  می

 .از سياست نيست [16]دهند و این چيزی جز مفروم هيدروليکیمی

این فرم بوروکراتيک از سياست هيچ قرابتی با بسيج نيروهای متنو  عمومی ندارد. 

گونه از  ریت انجام امری که افراد چهاین یاین فرم از سههياسههت هيچ درکی درباره

ها و شوند، ندارد: نخست در ارتباط با مشکلا  بلافصل تودهاجتماعی ااحب قدر  می

ط هایشان را بسها و بلندپروازیتواند تواناییونه میگسهپس این مسهئله که قدر  چه

که شههاید روزی امور دنيا را در دسههت بگيرند، فکر ی اینها بتوانند دربارهدهد تا آن

که  -حل دنيای امروزترین راهکنند. سياست رهبران حزگ کارگر ارتبا ش را با مدرن

 .است داده از دست -همان تعميت زندگی دموکراتيک است

توانند فرهنگی، مردم عادی نمی -بدون تعميت مشههارکت عمومی در زندگی ملی

ی امور داشههته باشههند. ما باید این فرم را که هدف ااههلی ی ادارهای دربارههيچ تجربه
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های عمومی مردم عادی است مجدداً کسب کنيم و برای سهياسهت، گسهتر  توانایی

ا را هخواهد آنسههوسههياليسههم باید با مردمی که میکه بتوانيم این کار را بکنيم، این

عنوان جماعتی که به انترای قرن بيسههتم تعلت ها بهتوانمند سههازد با واژگانی که به آن

 .دارند، سخن بگوید

ام که آیا سياست حزگ باره اثبت نکردهشهاید متوجه شهده باشيد که من دراین

که از فرم کلی از سههياسههت سههخن کارگر در این یا آن مورد درسههت اسههت یا نه. بل

های عظيم تاریخی را مان، توانایی درک و فرم انتخاگکه در تخيل سهياسیرانم: اینمی

که در برابر مردم بریتانيا قرار دارد داشهته باشد، درک کنيم. من در مورد فرم جدیدی 

از حس  یتواند با درککنيد بریتانيا میکه آیا فکر میکنم: ایناز ملهت اههثبت می

ز بریتانيا آميهای امپریاليستی فاجعهاندازیی دستواسمهکه کاملاً به« انگليسهی بودن»

نيد که کگرفته است، وارد قرن بيستم شود. اگر همچنان فکر میدر سراسر جران شکل

بودن وارد قرن جدید شههوید، تغييرا  عظيم برای « حس انگليسههی»توان با همان می

ت، دقيقاً دساید. تغييرا  بزرگ فرهنگی ازاینليسی را درک نکردههویت انگ بازسازی

 .موضو  سوسياليسم امروز است

گرا، هرقدر هم که بر دولت و پيروزی در انتخابا  یهک حزگ سههياسههی چپ

ه این که من نسبت بمتمرکز باشهد، به باور من با چنين انتخابی روبرو است. دليل این

توانایی فرم و درک این انتخاگ تاریخی را نداشته « گرهای کارحزگ توده»مسئله که 

زنم حزگ کارگر همچنان معتقد اسههت که بين نيسههتم این اسههت که حدم میخو 

کينزی پيدا کرد. حزگ کارگر فکر -توان راه گریزی از بهازی اقتصههاد بنگهاهیمی

ری هم از تواند مقداری کينزی باشههد، مقداری دولت رفاه باشههد و مقداکند که میمی

آميز ی خود جای دهد. ولی هرچند من دیدگاه فاجعههای انجمن فابيان را در برنامهایده

ی حزگ کارگر دیگر مختومه از آینده ندارم ولی اههادقانه باید بگویم که این گزینه

کسْ دیگر به آن اعتقادی ندارد و شرایط داده است. هيچ اسهت و توان خود را ازدست
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انهد. مردم بریتانيا نيز دیگر به آن رأی نخواهند داد زیرا با ز بين رفتههمهادی آن نيز ا

 .گونه نيستکنند که زندگی دیگر اینپوست و گوشت خود احسام می

ی رادیکال خود عنوان کرده این نيست که ما به چه چيز چه تاچریسهم به شيوهآن

در امتداد چه مسههيری  توانيم رجو  کنيم بلکه مسههئله آن این اسههت کهدرگذشههته می

توانيم به سههمت آینده برویم. یک انتخاگ تاریخی در برابر ما قرار دارد: یا تسههليم می

ی تاچری شهویم و یا راهی دیگر برای تصور آینده پيدا کنيم. خيلی نباید نگران آینده

بازنشهست خواهد شد.  [19]خود خانم تاچر بود زیرا او یک روز در منزلش در دالویچ

اما نسهل سهوم، چرارم و پنجمی از پيروان تاچر هستند که منتظر هستند تا جای او را 

 هاها اکنون خيلی موفت هم هسههتند و در خط مقدم آنچه آنبگيرند. این تاچرمسههلک

 یدارها مممئن هستند سرمایهاند، قرار دارند. آنداری نام نرادهگسهتر  جرانی سرمایه

ها اند که ما چپیها متقاعد شدهجرانی سوسياليسم را برای هميشه نابود خواهد کرد. آن

روده است. کنيم، بيکنند جلساتی که برگزار میبه دوران دیگری تعلت داریم و فکر می

ی هازمان با افول تدریجی سوسياليسم، دوران جدیدی  لو  خواهد کرد و این انسانهم

قدر  واقعی  [کسب]ها آرزوی م امور را به دست خواهند گرفت. آنانثصار لب زما

فرهنگی را دارنهد. ولی جنها  چهپ بها توجه به رویکرد آرام خود و با گفتن اینکه 

خاگ ، با دو انت«داریم تا در انتخابا  پيروز شههویمچيزی نگویيم تا فضهها را آرام نگه»

ربوط تبدل شهود و یا شکلی کاملاً که به لثاظ تاریخی به چيزی نامموجه اسهت: یا این

 .جدید از تمدن را ترسيم کند

ی شود دستقدر دمکنم تا مبادا این کلمه آنمن از ااهملا  سوسياليسم استفاده نمی

ی ما از آن آگاه ی قدیمی را که همهکه شما فکر کنيد که من قصد دارم همان برنامه

ی در ی سوسياليستمورد بازسازی کل پروژههسهتيم، باردیگر به جریان بيندازم. من در 

کنم. مقصههود من تغيير روابط متن زنهدگی فرهنگی و اجتماعی مدرن اههثبت می

شرر درست یک روز بعد از پيروزی در انتخابا  مثقت که آرماننه این -نيروهاسهت
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تغيير کرده و در مسههير دیگری قرار گيرند. چه کسههی به یک ها گرایششههود بلکه 

شرر همه یک دیدگاه سهياليستی احتياج خواهد داشت وقتی در آن آرمانبرشهت سهو

دارند و مانند یکدیگر هسههتند؟ خدا نکند که چنين جایی به وجود آید! منظور جایی 

ی آنچه تمدن جدید باید باشههد، با یکدیگر بثث کنيم. اسههت که در آن بتوانيم درباره

فرهنگی و فناورانه، که مارکس  های جدید و عظيم مادی،آیا ممکن است که ظرفيت

توانسههت ببيند و اکنون در اختيار ما قرار دارد، برای حتی آن را در رؤیهای خود نمی

ی تاچر به یک هژمونی سهياسهی جدید تبدیل شوند؟ و یا گرایانهمدرنيزاسهيون واپس

تفاده اس های جدید انسانیی شکل دادن به تاریخ و سوژهتوانيم از شيوهاینکه آیا ما می

کنيم و آن را به مسهير فرهنگی دیگری سههوق دهيم؟ این همان انتخابی است که در 

 .برابر چپ قرار دارد

باید بر اهميتی که احزاگ سياسی در دنيای مدرن در تبيين »گرامشی زمانی نوشت: 

های از جران دارند تأکيد کرد زیرا در اال کاری که احزاگ سياسی و انتشهار انگاره

پرورانند و دهند این اسههت که اخلاق و سههياسههت متناظر با این مفاهيم را میمیانجام 

 .«شان استکنند که گویی حزگ آزمایشگاه تاریخیگونه عمل میاین
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 ی، جورج لوکاچ،شدهاز کتاگ مشرور، اما کم خواندهگفتارها درم این رشته از عنوان

ی مقالاتی است که در سال این اثر مجموعه ، گرفته شده است.تاریخ و آگاهی  بقاتی

 قو  مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتهو در درون جنبش کمونيستی به منتشر شده 1369

مد  سی تا چرل سال غيرقابل دسترم بود. چون متن ، در واقع، به یادشدهاسهت. اثر 

چاپ نشهده بود، هنوز در انگلستان ناشناخته بود.  1311انگليسهی این کتاگ تا حوالی 

ی من، در این گفتار مقدماتی، از معرفی اههرف و ابراز نظر در مورد اثر هذا، وظيفهمع

عنوان یک مورخ، در مورد رود. یعنی ميل دارم بهبرداری از آن فراتر میلوکاچ و گرته

، با این فرض که ما، همه -سرشت و نقش آگاهی  بقاتی در تاریخ نظرم را بيان کنم 

در یک مورد بنيادی با هم اشتراک نظر داریم، و آن این که:  بقا  اجتماعی، برخورد 

 بقاتی و آگاهی  بقاتی وجود و در تاریخ نقش دارند. بسههيار مثتمل اسههت که در 

يش ، به ببثث کنونی رأی باشيم، اما در موردی این نقش یا اهميت آن ناهممورد چيست

دیگری نياز نيست. مع هذا، به منظور رعایت انصاف،  اجما از آنچه که گفته شهد، به 

ره گشک بدین موضو  هم نسهبت به موضهو  و هم نسهبت به متفکری که نامش بی

نرایت جالب خود با مباحث بی، شههاید بر من لازم باشههد که بگویم در کجاها خورده

لوکاچ )که نظراتش بدون شهک ریشهه در آراء مارکس دارد( دارای اشتراک نظرم و 

 در کجاها نيستم. 

د که داننبسهياری از کسانی که دارای آشنایی متوسمی با آراء مارکس هستند، می

 الاً ابرام احتم اینشود. در تواهيف مارکس از  بقا  اجتماعی ابرام خااهی دیده می

 ور منظم و منسههجم در این مورد ناشههی از حقيقتی اسههت و آن این که وی هرگز به

ايف خواسته به توجا که میدرست در آن کاپيتالنویس ی دستمملبی ننوشت. نسخه

از جلد  36ساماندار )سيستماتيک( موضو  بپردازد قمع شده است، بدان گونه که فصل 

مختصر یا ناقص هم نيست. مارکس  ی رح مسانه، در مورد  بقا  حتی کاپيتالسوم 

تناسههب متن و را در دو معنای نسههبتاً متفاو ، به « بقه»در جای دیگری ااههملا  
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 یموضهو ، به کار برده است. نخست، در اشاره به آن مجموعه از افرادی که به واسمه

 توليد سایلو با ارتباط در مشابه جایگاه دارای زیرا –شهوند بندی میملاکی عينی  بقه

های اسهتثمارگر و استثمارشونده که، به روهگ مورد در تریخاِ  ور به و – هسهتند

علت عوامل اقتصهادی ارف، غير از جوامع ابتدایی، در تمامی جوامع بشری مشرودند 

دهد، تا زمان پيروزی انقلاگ پرولتاریایی و، آن گونه که مارکس مورد بثث قرار می

ر ی مشههرور مارکس ببدین مفروم در مقدمه « بقه»همچنهان مشههرود خواهند بود. 

و نيز در  («ی  بقاتی بوده است.تاریخ جوامع بشری تاکنون تاریخ مبارزه»)مانيفست 

 کار رفتهی مارکس ااههملا  کرد، بهنظریهتوان آن را کلانتری، کهه میموارد کلی

را به مفرومی که مارکس  « بقه»بندی ساده معنای کنم که این فرمولاست. ادعا نمی

ولی، دست کم، مددی است برای  دهدبازتاگ می  ور کاملدر مورد اول به کاربرده به

در ، آگاهی  بقاتییعنی  ،تمایز مفروم اول از مفروم دوم، که معرف عنصههری ذهنی

 مثابه مفرومی متمایز ازی آگاهی  بقاتی، بهمفروم  بقه اسههت. مفروم  بقه و مسههأله

، یعنی دانشههجوی یِ تمورا  تاریخی جوامع، در نظر مورخههای انتزاعی و کلیمهدل

دهد( )و این گونه که اکنون رخ می "آن گونه که رخ داده"یا تاریخ  "تاریخ-خرده"

ای به ی تاریخی، در معنای کامل، تنرا در آن لثظهمفهاهيمی جهدایی نهاپذیرند.  بقه

ه تصههادفی نيست کیابند. آید که  بقا  از خود، به عنوان  بقه، آگاهی میوجود می

هجدهم برومر لوئی مشههرور و کلاسههيک مارکس، در تثت عنوان  آسههایاثر نبوغ

 که به بثث در مورد آگاهی  بقاتی پرداخته، به تاریخ معاار ما تعلت دارد و بناپار ،

دو دهد. ها و روزها را مورد ملاحظه قرار میها، و حتی هفتهها و ماهمسائل تاریخی سال

 تند؛ بل که هر کدام در تفکر مارکسمفروم ذکرشده از  بقه، بدون شک، متناقض نيس

جای خود را دارند. اگر درسهت دریافته باشم، رویکرد لوکاچ به موضو  بدوًا ناظر بر 

از آن  های تئوریکی کههمين دوگانگی اسهت. وی بين واقعيت عينی  بقه و استنتاج

مایز د: تکنبيند. اما تمایز دیگری هم مشاهده میتوان کرد، تمایز میکنند و/ یا میمی
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 که –دهد که انسان در مورد  بقه در ذهن خویش شکل می ییواقعیميان تصهورا  

 «منسوگ»و آنچه که وی آن را آگاهی  بقاتی  -( 1) است تاریخیی هممالع موضو 

آن عقاید، احساسا ، و عوامل دیگری »داند. این آگاهی  بقاتی مرکب اسهت از می

عه بتواند آن مجمو اگر، احتمالاً بتواند حائز شودکه آدمی، در شرایط خاای از زندگی، 

و منافع آن را از آن دریافت کند، چه به  دریابد  ور کاملبهدر آن شههرایط خاِ  را

«. ستا منافع ای که متناسب و مرتبط با آنمثابه ساختار جامعهعنوان عمل آنی و چه به

منمقی بدان  بهه بيهان دیگر، این همهان چيزی اسههت که یک بورژوا یا پرولترِ (6)

 یک مدل اجتماعی نظری نيز استواری هاندیشد. این یک بنای نظری است، که بر پایمی

اندیشند، نيست. چه که مردم عملاً بدان میاسهت، و مثصهول تعميم تجربی در باگ آن

ی ميان آگاهی «فااههله»گوید که در  بقا  مختلف می لوکهاچ، کمی بعهد، چنين

مکن تر باشد، و یا م بقاتی واقعی و آگاهی  بقاتی منسوگ ممکن است زیادتر یا کم

 «نو »ای از تفاو ، بل که معرف قهدر زیاد باشههد که نه تنرا مبين درجهاسههت آن

 متفاوتی شود. 

جا کند، ولی در اینجالبی ممر  میهای بسيار ی این تمایز، اندیشهلوکاچ، بر پایه

گویم که مورخ، در مقام مورخ، فقط باید مذکور مورد نظر این قلم نيسههتند. نمی ءآرا

های واقعی را داشهته باشهد. ]مورخ[، اگر مارکسهيسهت باشد و یا اگر فکتی هدغدغ

ی اریخی تغييرا  تمرم درباره هایی حقيقتاً راسهتی بکوشهد که به  ریقی به پرسشبه

جامعه پاسهخ گوید، باید در پس ذهن خویش به مدلی تئوریک از تغييرا  جامعه قائل 

تواند باشد که تباین ميان رفتار عملی و عقلی برایش اهميت یابد، باشد و، جز این نمی

رفاً ممالعهحتی اگر دغدغه ی کارایی تاریخی اَعمال و عقایدی باشد که هدف ی او اهِ

 –ی بورژوایی و در خلال آن امعهج ظرور زمان تا کم ستد –کار اوست، عواملی که 

 . نيستند هاآن حافظ و مجری هایسازمان و افراد مقااد با ممابت عيناً معمولاً
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ر شرایط ددهقانان  برای مثال، مرم است به این نکته توجه کنيم که آگاهی  بقاتیِ

عادی، کاملاً فاقد کارایی اسههت، مگر این که از  ریت افکار غيردهقانی سههازمان داده 

 لوکاچ و مارکس تصههادفاً که همچنان –شههده و در تثت رهبری غيردهقانان باشههند 

هردو بدین ی مرم توجه داشههتند. ضههمناً باید بدانيم که علت چيسههت. نيز این نکته 

، مشههاهده در ميان پرولتاریااهی  بقاتی بالفعل یا قابلاهميت دارد که به واگرایی آگ

تر ای که دارد، نسبتاً معتدل است، و آن نو  آگاهی  بقاتی گستردهکه از لثاظ برنامه

ولتاریا به پر «قابل انتساگ» ارفاً که مفرومی –در مفرومی که لوکاچ به کار برده  -

اليستی، که حاال عمل این های کارگری سهوسياز  ریت جنبش نيسهت، بل که عملاً

 بقهه اسههت و در ميهان آنهان تبلور یهافته، توجه کنيم. با این حال، اگرچه مورخان 

ی دغهای، دغتر، از نظر حرفهتوانند این موضههوعا  را نادیده بگيرند،  بيعتاً بيشنمی

اتفاق افتاده، )و شهامل آن چيزی است که ممکن است در  آن چيزی را دارند که عملاً

 چه که الزاماً باید اتفاق بيفتد. بنابراین، بخشیط خاِ اتفاق افتاده باشد( و نه آنشهرا

گذارم، زیرا، با هدف این رسههاله که موضههوعی زیادی از مباحث لوکاچ را به کنار می

 مثدود و مربوط به مورخ است، ارتبا ی ندارد. 

اچ رکس و لوکای که ميل دارم بدان اشاره کنم موضوعی است که مانخستين نکته

توان گفت  بقا ، به مفروم عينی کلمه، از زمان زوال انهد. اگرچه میهم ممر  کرده

اند، آگاهی روابط خویشاوندی قرار داشت، موجود بودهی های که اسهاسهاً بر پایجامعه

ی نوین انعتی. این نکته برای آن دسته از اسهت متعلت به دوره  بقاتی، اما، پدیده ای

 -گيری تغيير مفاهيم پيشاانعتی توجه داشته اند، آشنا استتر به پیبيش مورخانی که

ی ، یا ااملاحات« بقه»شان به مفروم مدرن و تبدیل «مقام»یا  «رتبه» مفاهيمی همچون

)با  «ی کارگر بقه»یا  «پرولتاریا»به  هاآنو تبدیل  «زحمتکشههان»یا  «عوام»چون 

اندکی قبل از آن، برآمدن  خیتاریلثاظ به( و، « بقها  کارگر»ی مفروم واسههمهه

مراتب متوسههط »از مفاهيم قدیمی  «بورژوا»یا  «ی متوسههط بقه»ااههملاحاتی نظير 
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 قبل ی نوزدهم، احتمالاًاول سههدهی هدر نيم . این تثول در اروپای غربی تقریباً«جامعه

حد دیر سی تا چرل، شکل گرفت. پس چرا آگاهی  بقاتی تا این ی ههای دهاز سهال

 پيدا شده است؟ 

ی کند که، اگر از زاویهکننده اسههت. وی اشههاره میبه نظر من بثث لوکاچ قانع

ت به قياسی نسب شکل غير قابلداری بهاقتصهادی بنگریم، تمامی جوامع پيشهاسهرمایه

های عنوان یک هستی واحد دارند. بخشداری پيوستگی کمتری بهاقتصهادهای سرمایه

شان صادیتری دارند و وابستگی متقابل اقتنسبت به یکدیگر استقلال بيشگوناگون آن 

های شتر باشد، بختر است. هرقدر که در اقتصادی نقش تبادل کالا کوچکبسيار کم

ی( و های اقتصاد روستایتری از جامعه، یا از نظر اقتصادی خودکفاترند )مثل بخشبيش

مع وار )مانند جواحتمالاً نقش مصرفی انگلیا هيچ کارکرد اقتصادی خاای ندارند جز ا

واقعی مردم از اقتصاد، واحد سياسی و جامعه ی هها بين تجربباستانی کلاسيک(؛ ارتباط

تر اقتصادی، سياسی و غيره عمل های وسيعها در آن چرارچوگنچه که حقيقتاً آو آن

 (9)شود.می ترتر و غيرواقعیيمقکنند، دورتر ، غيرمستمی

شان علبالفی ههای نادر و نسهبتاً معدودی که تجربتوان افزود که، لایهعکس، میبر

تر اسهت، ممکن است، بسا زودتر از بقيه، چيزی شبيه منمبت بر این چرارچوگِ بزرگ

شههان پدید آید. این امر مثلاً در مورد نجبا و اشههراف، که از به آگاهی  بقاتی در ذهن

ر ارتباط اند، و بخشی از فعاليت آنان در ارتباط مستقيم نظر کمّی معدود و با یکدیگر د

 دربار، شاه، نظير – استعنوان یک کل با نرادهایی است که مبين و نمایشگر جامعه به

 پدیده این از مورخان از برخی که ایمدیده گاه. است اادق - غيره و پارلمان ، دادگاه

ی  بقاتی مبارزه و  بقه از مارکسيستی تفسيرهای و تثليل عليه اسهتدلال و مباحثه در

اند. همچنان که از این پس روشههن خواهد شههد، آنچه با آن در تاریخ اسههتفاده کرده

به  .است رو خواهيم بود، در واقع بالاخص، برای تثليل مارکسهيسهتی آماده شهدهروبه

یی، اداری واقعيت تاریخی بلافصههلی است که، به معنبيان دیگر،  بقه در نظام سهرمایه
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رفًا تواند اداری میهای پيشاسرمایهشود، در حالی که در مورد دورهمستقيماً تجربه می

 بخشد، وگرنه غيرها معنا میی غامضهی از فکتمفرومی تثليلی باشهد که به مجموعه

ر مارکس تتوضهيح است. البته این تمایز نباید منجر به خما و خلط با قول معروفقابل

بی و قم داری، ساختار  بقاتی سادهدر جریان تکامل سهرمایه» گردد که گفته اسهت،

توان ها در بریتانيا، مییی مانند بعضی دورهجا که، در موارد بسيار پيشرفتهشهده، تا آن

ی هی متوسههط و  بقای روبرو بود، یعنی  بقهی دو  بقهدر عمل با یک نظام سههاده

این نکته نيز ممکن اسهت درسهت باشهد، ولی امری است که به خط فکری  «کارگر.

ی همسههانی درونی هر  بقه نيست، کنندهدیگری تعلت دارد. در ضهمن، این امر تبيين

چنان که مارکس هم هرگز چنين نگفته بود. در مواردی که مقااههد خااههی داریم، 

له نگرانی در مورد تعریف نيازی نداریم نگران ناهمسههانی درونی  بقا  باشههيم، از جم

روابط مرم و کليدی خااههی ميان کارفرما و کارگر. این نکته را برای مقااههد دیگر 

توان نادیده گرفت. مارکس و انگلس، هيچ کدام، در آثار تاریخی مسههتقيم خود و نمی

عوامل  ها و دیگربندیها، لایههای سياسی مربوط به زمان خویش، به پيچيدگییا تثليل

 نبی. اای است جهذا، این نکتهتوجه نبودند. معاعی در درون  بقا  بیاجتم

 های پيشاسرمایه داریبنابراین اگر بخواهيم آگاهی اقشهار اجتماعی متعلت به دوره

ای روبرو خواهيم شد. در رأم را مورد نگر  قرار دهيم ناچار با وضهع تقریباً پيچيده

کراسههی که به آگاهی  بقاتی به مقيام اریسههتو-هایی داریم همچون ابرهمه، گروه

خوانی را به کار گيریم، باید آن مدرن نزدیک شههده اسههت؛ یعنی، اگر نوعی ناهمزمان

ی ملی )یعنی مقيام دولت بزرگ(، یا حتی از لثاظی، مقيهام را مقيهام یا سههنجه

اهی آگ»المللی بخوانيم. با وجود این و به احتمال زیاد، در چنين مواردی از مقيام بين

نخسههت، تعریفی غيراقتصههادی اسههت، ی هنمایی، در وهلتعریف-، ملاک خود« بقاتی

درحالی که در  بقا  جدید، این تعریف بدواً مبنای اقتصادی دارد. بدون داشتن املاک 

 "زادهنجيب"توان خود را و حکمرانی بر دهقهانهان، و بها عهدم انجهام کار یدی، نمی
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زاده به ها برای این که بتوان کسههی را نجيبیژگیهذا، دارا بودن این ودانسههت، مع

مفروم قرون وسهمایی ناميد، کافی نيسهت. چرا که چنان تعریفی مستلزم داشتن روابط 

بی یا خونی، امتيازا  و موقعيت قانونی خاِ، داشههتن روابط با شههاه و گروه ای هنسههَ

 ی دیگر نيز هست. ویژه

عی، ملاک تعریف برای آگاهی از سههوی دیگر، در قسههمت تثتانی هرمِ  اجتما

 بقاتی یا بسهيار مثدود است و یا بسيار جرانی و گسترده. از یک جرت، این آگاهی 

ممکن است کاملاً مثلی باشد، زیرا روستا، مثل، یا دیگر نواحی مثدود، در واقع، تنرا 

ی واقعی/بالفعل و اقتصاد ممر  است، و مابقی جرانِ گرادگرد آن فقط در اندک جامعه

کند؛ تا جایی که به مردم سههاکن این روسههتاها مربوط مواردی در آن نفوذ یا تأثيرمی

شدند، و اهميتی تنرا خارجی، بل که دشمن نيز مثسوگ میشهود، مردم دهِ مجاور نهمی

های اندازها و برنامهاند. چشمهم نداشت که تا چه حد وضعيت اجتماعی یکسانی داشته

اند. به  ور مثال، زمانی که من در آمریکای لاتين ، مثلیسهياسی،  بت تعریف، معمولاً

کرد به من گفت: دهندگان سهياسی که در ميان بوميان کار میبودم، یکی از سهازمان

رمند فگر حقی از زمين دارد، چيزی که آنان میها بگویيم، شخمفایده ندارد که به آن

ا  مال وزگار جد و آباءاین تکه زمين حت توست چون که ده در ر»فقط این اسهت: 

دهاتيان بود، ولی، بعد، ارباگ آن را از چنگ همه در آورد. حالا این حت توسههت که 

توانند به قدری کلی و ای دیگر میبها این حال، این معيارها از جنبه «پسههش بگيری.

. اجتماعیِ متناسب «بندی بقه-خود»شوند در برابر جرانی از آگ در آیند که سدی می

ی مردم دنيا، ازجمله ی معدودی، همهجز عدهممکن اسههت قبول کنند که، به رعهایها

نام  «کریستينی»یا  «مسيثی»یا به زبان روسی ، «مردم»اند که همان خودشهان، دقيقاً

ی آگاهی شههده، از جمله این که دارنهد. )این نکتهه منجر به  نزی تاریخی در زمينه

 یا  گفت: برتر بود همهخوردهی شههکسههت«رفقا»آزادیخواهِ خداناباور اندلُسههی به 

 «رخارتش س»کردند! و یا شنيده بودند که گروهبان ها اسهتتار میدر تپه «مسهيثيان»
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خماگ کرده بود!( یا این که ممکن است خودشان را،  «مؤمنان»ی خود را افراد دسته

توان می، یا چيزی مترادف این، بدانند. «دهاتی»در مقایسههه با شههرریان، خيلی سههاده 

شههرری، های آرمانيان یا دهقانان با جنبشیگفهت که اُنس و الفت معروف روسههتا

ی اهميت همين واقعيت اجتماعی است و واحد کنش ندهدهای و مردویتی بازتاگهزاره

ی آنان نيز یا قصبه است و یا ]قيامت در[ دنيا. هيچ چيز دیگری نيز بين یافتهسهازمان

 این دو نيست. 

 گویم غيبتاز سردرگمی اجتناگ کرد. چيزی که من دارم از آن سخن میباز باید 

یک نو  آگاهی  بقاتی ویژه اسهت. مقصود من آن آگاهی  بقاتی سمح پایينی که، 

دیگر بدان  برخیداری دیده شههده و مارکس و ی سههرمایهدر ميان دهقانان دوره مثلاً

ی کم در مورد فرانسهتمقصهودم این است که مارکس، دس ؛نيسهتاند، اشهاره کرده

 دهقان»بُرد که ی نوزدهم، این آگاهی  بقاتی را در مورد این واقعيت به کار میسههده

دقيقا به معنای مشههابرتِ دقيت با خيل عظيمی از دیگر دهقانان بود، و در عين  «بودن

نظر اقتصادی م( اگر از 1).حال، این دهقان با دیگران فاقد ارتباط اقتصهادی متقابل بود

، هر خانوار دهقانی تا حد بسههيار زیادی از دیگران جداسههت. این امر ممکن نگاه کنيم

تواند به تشخيص جدا داری درست باشد، و نيز میی سرمایهاست در مورد اوضا  دوره

ای دیگر که در مثابه  بقهبه -ی جدا از کارگران عنوان یک  بقهبودن دهقهانهان بهه

قعيتی که اسههام اجتماعی وا –مده و با هم همکاری متقابل دارند ههایی گرد آگروه

که از نظر من درست و پرثمر  -مدد رساند. بثث مارکس -هسهتی پرولتاریایی اسهت

این است که درجاتی از پيوستگی  بقاتی وجود دارد. همهههان گهههونه کهههه  -است

ستند که از کيفيت ای ه هبقهه»(، گهفتهه بهود، دههقانان 3نين )ازمهانی تئهودور ش

بالایی برخوردار نيسههتند، و برعکس، پرولتاریای اههنعتی ]کيفيت[  [1]"مندی بقه"

که با  ای است)سهرانجام این که پرولتاریا تنرا  بقه «بسهيار بالایی دارد. "مندی بقه"

ی های سياسی  بقاتی اايل کرده که در وهلههمبسهتگی خویش اقدام به ایجاد جنبش
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 – «کارگری هاحزاگ  بق»به اور  ایجاد  آگاهی  بقاتی آنان، مثلاً نخست ناشی از

 .(است بوده - غيره یا فرانسه انگلستان، کارگر احزاگ جمله از

ای که من در اینجا در مورد جوامع پيشههاسههرمایه داری مورد توجه هرحال، نکتهبه

چنين جوامعی، ام، این نيسههت، چيز دیگری اسههت. شههاید بتوان گفت که در قرار داده

ی تر یا فرودست  بقا  فرودست به اشکال پراکندهآگاهی اجتماعی در مراتب پایين

آید. این نکته حتی زمانی که روابط اجتماعی واقعی آن مراتب و مثلی یها غيره درمی

 بقا  از جنس روابط اقتصادی و تعاون اجتماعی و نيز دارای شکل مددکاری متقابل 

مچنان که در انوا  چندی از جوامع روسهتایی اههادق است. ه -اسهت، مصهداق دارد 

نظر مفروم م]در سههمو [ بالا و پایين موجود نيسههت، ولی، از  «مندی بقه»معمولهاً 

. وجود ندارد ، جز در ورای مقيام مينياتوری، االاً«مندی بقه»آگاهی، هيچ شکلی از 

د های فرودست تا آن حبه بيان دیگر، شهاید بتوان گفت که احسام اتثاد ميان گروه

ی «دههقهان»رود. یا جرانی است که از مرزهای  بقه و دولت فههراتر مهههی فراگير

یههها  «خهههلهههت»مهههوجهههود نيسهههت، بهههل کهههه آنهههچهههه کهههه ههههسهههت 

 «مردم عادی»چه که هست وجود ندارد، آن «کارگر»است؛  «روستهایهی/دِههمهرد»

اوتی با ثروتمندان تنرا در فقر است؛ تف اند که تفاوتشان«زحمتکشان فقير»نامتمایز و 

جبر زندگی، ی هواسمهغنی( است از آنان که، ب ی بيکاران )فقير یاجداکننده که ارفاً

و  حصههل ناگفتهما »ی قدرتمندان از کنند، و نيز متمایزکنندهبها عرق جبين کار می

 است.  «آشکارا ناگزیر ضعف و درماندگی

 یهپيشاانعتی، شاهد تودی همراتب اجتماعی در جامعهلسهلسه هرمميان سهر و ته 

ها و غيره، که هریک های مثلی، بخشمخلوط و نهامنظمی هسههتيم مرکهب از گروه

اند که بتوان تثليلی تر از آناند، و بسههيار پيچيدهی خویشههای چنهدگانهدارای افت

 ر آنان در مقيامشهتابان و مختصر، و یا، به همين واسمه، تثليلی از عملِ مشترِک ناد

ها[ را توان این ]گروهشررها میدر دولت ی مثلی، مثلاًبه دست داد. در مثدوده «ملی»
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همان  ور که  -به اههور   بقه و مبارزا   بقاتی تثليل کرد به نثو سههودآوری

شررهای قدیمی یونان عاد  از روزگار دولتاز روی معااران ما و مورخان در واقع 

اجتماعی -های واقعی اقتصههادیبندیهذا، حتی در این موارد هم لایه اند. معچنين کرده

ر که د -قانونی  مثلاً  -های غيراقتصادی بندی بقهی هممکن اسهت در اذهان، به واسم

 جا مشرود است کهاین نو  جوامع معمولاً رواج دارند، همپوشی پيدا کنند. این نکته آن

عوامل اقتصادی، آشکارا دچار انقسام شده، در ی های که، به واسهمواقعيت نوین جامعه

ی دارد؛ یعن لایهگيرد که شههکلی هرمی و لایهقرار می کرنهی هتقابل با اشههکال جامع

-صادیال ثبا  و دوام اقتاجتماعی با ایده-ی اقتصادیتقابل واقعيت تغييرشهکل یابنده

جتماعی باشيم که توانيم شهاهد ااول یا معيارهای متضاد آگاهی ااجتماعی. سهپس می

ای یا انفی ااحبان حرف و کارگران از یک سو، آگاهی حرفه اند، مثلاًدرگير تخاام

ه پرولتاریا، چظرور دارد، و، از سوی دیگر، آگاهی  بقاتی رو به  رو به افول ماهر، که

 خود البته که –ماهر و چه غير آن. تا کجا و چه مد  این آگاهی از موقعيت ]فردی[ 

جا که امتيازا  قانونی یا شبه قانونی مبين امتياز اقتصادی آن تا) دارد اقتصادی سرشت

 جالبی موضو  باشهد، مداوم و مقاوم مدرن، داری سهرمایه نظام در تواندمی –اسهت( 

توانم دنبال کنم؛ اما لوکاچ ملاحظا  پيشنرادی چندی است که من نمی پرسهش برای

 (2). کنمدان جلب میدر این مورد دارد که توجه شما را ب

د داری آگاهی  بقاتی وجوپيشاسرمایهی هتوان گفت که در جامعبنابر این، آیا می

ی کوچک مثلی، مانند نهدارد؟ نهه به  ور کامل؛ زیرا حتی اگر تاریخ جوامع بسههته

ی حاکم را کنار بگذاریم، با دو نو  جنبش اجتماعی شررها، و مورد خاِ  بقهدولت

شان، هم معياری فراتر از سمح مثلی بينيم که  رز عملروشنی میم و بهشویرو میروبه

ها یکی از آن جنبش این. دارد و هم در عين حهال فروترسههت از  رز عمهل فراگير

و  )کجا بودند اربابان «هابالایی»ی است که عليه «رنجبران فقير»یا  «مردمان معمولی»

ی ه( و، دیگری پدید[6؟]بافتحوا میجُسههت و گاه که آدم میگهان، آنزادهنجيهب
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و به همان  دادهاسههت، که گاه عملاً معااههران مورد توجه قرار  «های دهقانیجنگ»

. غيبت آگاهی  بقاتی به مفروم جدید، به معنای فقدان انهدکردهگهذاری ترتيهب نهام

 بقا  و تضاد  بقاتی نيست. اما روشن است که در اقتصاد مدرن، این مفروم به  ور 

 کاملاً اساسی در تغيير است. 

ی آگاهی هکلی، اما خيلی مرم، آغاز کنم. دامنی هگونه؟ بگذارید با یک ملاحظهچ

به بيان  :است، نه جرانی «ملی»تر است، اما اساسًا  بقاتی مدرن نسبت به گذشته وسيع

 یتوسههعهرغم بهکند که، ها عمل میدیگر، این آگهاهی در چرارچوگ قلمرو دولت

ی ی توسعههنوز تا امروز به اور  واحدهای عمده، بستهتوجه اقتصهاد جرانی هملقاب

مقایسههه و مشههابه با جوامع اند. از این لثاظ، وضههع ما هنوز قابلاقتصههادی باقی مانده

ت ی واقعيکنندهپيشههاسههرمایه داری، و البته در سههمثی بالاتر، اسههت. جوانب تعيين

کن، آن واقعيت اقتصههادی که ملموم و مثصههول تواند جرانی باشههد، لاقتصههادی می

ماسهت، یعنی چيزهایی که مسهتقيماً و آشکارا بر زندگی و معيشت ی هی روزانتجربه

ها هستند. این که امروز در مردم مؤثرند، انگليسهی، آمریکایی، فرانسهوی و نظایر این

ار شحال ورود به یک عصهر اقتصهاد جرانی مسههتقيم هسههتيم، چيزناممکنی نيست. اق

ته کنند که البالمللی عمل میشهماری از جمعيت واقعاً به شکل بينکوچک و انگشهت

های زبانی اسههت، مثلا دانشههمندان و برخی دیگر از انوا  مشههاغل منوط به مثدودیت

دانشهگاهی و علمی، واقعيتی که تثرکا  سهریع افراد بين مشاغل گوناگون در نقاط 

کند. مع هذا، این مورد، برای اکثریت مردم هنوز یمختلف دنيا آن را تبيين و نمایان م

اقتصههاد و امور ی هها در حوزحکومتی هممر  نيسههت؛ در واقع، مهدیریت فزایند

اجتماعی، به  رق مرمی، ویژگی ملی آگاهی اجتماعی را تشههدید کرده اسههت. تا این 

 رمایهی هستند که در روزگار پيشاسا بقا  جرانی هنوز در همان اوضها  فکری، حد

داری بودنهد، مگر در موارد نهادر هيجهانا  انقلابی در جران.  بقا  کارآمد و واقعی 

ميان کارگران  «المللیهمبسههتگی بين»های قراردارند. حلقه هنوز در چرارچوگ ملی
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تر از ارتباط های سوسياليستی آنان، بسيار ضعيففرانسه و بریتانيا، یا حتی ميان جنبش

 و پشتيبانی کارگران بریتانيایی از یکدیگر است. 

توان گفت؟ ميل هایی، در مورد آگاهی  بقا  مختلف چه میبها چنين مثدودیت

 شناسانان و جامعهها بپردازم که ممکن است مورخی این  بقا  و لایهندارم به سياهه

ا خواهم توجه شما رعنوان  بقه یا لایه موافت باشهند یا نباشند. در عوض، میها بهبا آن

 های این مسائل جلب کنم. به دو جنبه از ویژگی

. اقتصههادی است-ی بين آگاهی  بقاتی و واقعيت اجتماعینخسهتين مسهأله رابمه

شان بسيار ناچيز است، ه بخت تثقتیی وجود دارند ک« بقاتی»ها و شهعارهای برنامه

هایی که شههد  مخالف جریان تاریخ اند، و وجود دارند دیگر شههعارها و برنامهزیرا به

 هایهای دهقانی و جنبشاند. جنبشتر عملی اند، زیرا که در جرت جریان تاریخبيش

 کگذاران کوچ بقاتی خرده بورژوایی، نظير اهنعتگران کوچک، دکانداران، سرمایه

ی مهواسها ممکن است که بهو غيره، به گروه اول تعلت دارند. از نظر سياسی، این لایه

نرایت نيرومند باشند، اما از لثاظ تاریخی، حتی شان، و یا به دلایل دیگر، بیتوان عددی

زیر اند، ناگاگر ضهامن پيروزی در نيل به هر هدفی باشهند که بدان سهو سمت گرفته

ها، حداکثر، ممکن است در فرایند نفی، بخش توانمندی در جرت ینشوند. امی قربانی

منافعی خاِ باشند، اما حتی در این موارد هم در کشورهایی که نيروهای سياسی و یا 

اقتصادی دارای سمح تسلط و فاعليت بالا هستند، قدر  مثدودی دارند. قدر  سياسی 

 مثابه یککشاورزان، به عظيم کشاورزان آمریکای شمالی و شررهای کوچک، سقوط

ها با جدیت عليه آن مبارزه که پوپوليسههترا ای  بقهه، و یها آن تمرکز اقتصههادی

ه هایی بایِ چنين لایهها، که بر دو  بسههيج توده. نازیچنهدان کند نکردکردنهد، می

هاشههان تثقت کوشهيدند تا حدی به اجرای برنامه شههان عملاًقدر  نشهسهتند، و برخی

داری دولتی را تثویل دادند، و آن هم نه به دليل انثصهاری و سرمایه بخشهند، رژیمی

ی این کهه از آغهاز چنين قصههدی داشههتهه بهاشههنهد، بهل به خا ر این که برنامه
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کارگر  یانداز سوسياليستی جنبش  بقهشدنی نبود. اگر چشم االاً «دارسهرمایهخرده»

اههنعتی غربی رژیم  هایتمسههتثنی شههود، در آن اههور  تنرا آلترناتيو در دول

 خواهد بود.  «حکومتکلان -و -کسبکلان»

های به قدر  رسههيده توسط آنان در قرن های دهقانی و رژیمميان جنبشی هرابم

ها، آن گونه که اریک وولف اشاه کرده، در آغاز بيستم همين گونه است. این انقلاگ

آنان را بسههيج ی هترین لایتر از همه، سههنتیپيروزمند بودند، چرا که دهقانان، و مرم

ی اجتماعی این تمورا  با آمال دهقانانی که آن ( بها این حال، عملاً، نتيجه1).کردنهد

گرفتند، بسههيار متفاو  تمورا  را ممکن سههاختند، حتی در مواردی هم که زمين می

 ها[ شراد  دادهها ]پوپوليسههتها عليه نارودنيکتر از مارکسهيسهتبود. تاریخ بيش

، بل که انقلابی ساخته نشده اندی جوامع روستایی پيشاهای پساانقلابی بر پایهنظاماست: 

ها شایسته است که اضافه کنيم همان نارودنيک امااند، )های آن شهکل گرفتهبر خرابه

ترین انقلابيون روسههتایی نه موافت ها موضهع داشههتند: فعالعليه برخی ازمارکسهيسههت

، بل ی روستاییشههدهرأی کارگران پرولتریزهد و نه همهای کاپيتاليسهت بودنکولاک

 کردند.( که از دهقانان متوسط حمایت می

 «بسههت رسههيدهبه بن»توان آن را آگاهی  بقاتی تر از این مواردی که میجالب

مورد  کند.شههان با واقعيت اجتماعی تغيير می، وضههعيت  بقاتی اسههت که رابمهناميد

، آگاهی 1:21آموزنده اسههت و هم آشههنا. در حدود، مثلاًجها، هم بورژوازی، در این

 بقاتی بورژوایی، حتی در بخشههی که فاقد پيچيدگی بود، در حقيقت، از یک  رف 

به اههورتی بسههيار  -د و از  رف دیگر دای بورژوایی را بازتاگ میواقعيهت جامعه

 ولو آن که -نبود چنان دیگر وضع ،1321 سال در اما،. دادمی توضيح را آن –سمثی 

توان در ممالب داری دانست. اغلب، هنوز میسرمایهی هی امروز ما را جامعجامعه بتوان

ی آن نو  عقایدی بود که یا در ، خوانندهدیلی تلگرافی ههای االی روزنامسهرستون

دانسههتند و یا امروز ای بدیری میسههپيدان ليبرال هر خانوادهزمهان قتل لينکلن، ریش
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مجلس شنيد. در [ 9]بنچ(  -)بک «نشهين-ته»توان از دهان نمایندگان مثافظه کار می

ی شههرری مسههلم گرفته های مرفه حومهواقع، این نو  عقهاید هنوز در ميان خانواده

اند که شههوند. روشههن اسههت که امروز این آراء تقریباً همان قدر مرتبط با واقعيتمی

در مورد انجيل. برعکس آنچه گفته شد، امروز [ 1]های ویليام جنينگز برایان اهثبت

آل اقتصاد ليبرالی قرن نوزدهم، آن گونه که، ی کامل و ایدهآشهکار اسهت که برنامه

، ارائه شد، به 1321در [ 3]مبارزاتی انتخاباتی بری گلد واتر  کارزارمثلا در آمریکا در 

قابل تثقت است. تفاو   بورژوازی غيرشهررهای دهقانی یا خردهی آرمانهمان اندازه

بين این دو این اسهت که آرمان )ایدئولوژی( گلدواتر یک بار توانست اقتصاد جرانی 

 «دارسرمایهخرده» هایِتواند، در حالی که سایر ایدئولوژیرا تغيير دهد، ولی دیگر نمی

 ی قبلیبرندهحامِل پيش ،داریهرگز موفت نشهد. به  ور خلااهه، امروز تثول سرمایه

خود، یعنی بورژوازی، را پشهت سر گذاشته است. تضاد بين سرشت اجتماعی توليد و 

سهرشهت خصوای تملکِ مثصول مازاد در این نظام هميشه وجود داشته، اما )اگر از 

اقتصههادی بنگریم( تا زمان خااههی دارای نقش ثانوی بوده اسههت. مالکيت ی هجنب

ای خصههواههی رقيبِ یکدیگر و هنامثدود در تثت نظر و مدیریت خانوادگی بنگاه

ی ایدآل یا حتی واقعيت اجتماعی نبود، غيبت دولت در ميدان عمل اههرفاً یک عقيده

اد ی اقتصی رشد اقتصادی سریع در حوزهی خااهی مؤثرترین شهيوهبل که در مرحله

های داری شرکتاهنعتی بود. این تضهاد، امروز، برجسته و آشکار است. نظام سرمایه

 های بزرگ تنيده و درهم بافتههای( بزرگ که در درون دولتریشنسهرامی )کورپو

شهده اسهت، نظام تملک خصوای است و مشکلا  بنيانی آن از همين واقعيت ناشی 

ی عمليا  اقتصهادی عادی هم ليبراليسم شهود. با این حال، این نظام، حتی در حوزهمی

ای را که حامل آن بوده، قهنيز  بو داند؛ ی نوزدهم را غير ضروری میاقتصهادی سده

 داند. لازم مینایعنی بورژوازی کلاسيک را، 
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 برخی از اشکال آگاهی ،توان گفتمی که ممر  کنم این اسهتای که مایلم نکته

ی اند و برخهمنوا با جریان تثول تاریخی -های مبتنی بر آن ئولوژیدو ایه - بقهاتی 

اند، اکنون نيسههتند.  بقا  بودهنيسههتنهد. بعضههی، اگرچهه زمهانی هماهنگ دیگر 

ها هسههتند؟ ای که امروز آگاهی و ایدئولوژی آنان رو به آینده دارد کدامظروریابنده

تنرا از نظر سههياسههی مرم اسههت، بل که )اگر نگاه مارکس را در نظر این پرسههش نه

ی علوم اجتماعی، شهناسهی هم، دست کم در حوزهآوریم( برای درک ما از شهناخت

 گيری کنم.توانم این موضو  را اکنون پینمی ،رد. با این حالاهميت دا

ی ميان ی آن بثث کنم، مربوط اسههت به رابمهخواهم دربارهوجهه دومی که می

های آشههکار تاریخی ميان آگاهی دهی و آگاهی  بقاتی. بگذارید با تفاو سههازمان

های جنبشی کارگر آغاز کنم.  بقههآگهاهی و  «متوسههط ی بقهه»یها  ییبورژوا

بورژوایی برمبنای آگاهی  بقاتیِ بسهيار نيرومندی قرار داشههت. در واقع، شاید هنوز 

 جا که احسامی بورژوایی )آندر جبره ی  بقاتی معمولاًبتوان گفت که حس مبارزه

تر و شد  بسها همسان یخمر بروز انقلاگ، حسهی برجسهته و مسهلط اسهت( از نفرت

جا که اميد، یا احسههام  بقه کارگر )آنی هجبر تری برخوردار اسههت تها درعظيم

ها به ندر  این (. با این حال،داردکم هم ارز احسههام نفر  دسههت یمدنيت، اهميت

 مشخصاً عنوانخود به . معدود احزابی که ندبود آشکار مشهخص وی های  بقاتجنبش

ه فشاری هستند کهای اند، معمولاً گروه، یا عناوینی مشابه، داده«متوسط ی بقه»حزگ 

 د.کننها را دنبال میها و قيمتاهدافی خاِ و معتدل، مثل پایين نگه داشههتن ماليا 

 ها را تکانکاران و دیگر ایدئولوژیها، مثافظههای ليبرالههای بورژوایی پرچمجنبش

خااههی نيسههتند، بل  یکردند که از نظر اجتماعی پيرو هيج  بقهدادند، اما، ادعا میمی

های گيرنهد، در حالی که در واقع چنين نبود. جنبشی  بقها  را دربر میهکهه همه

پرولتاریایی، از سهوی دیگر، مبتنی بر آگاهی  بقاتی منسههجم و آشکاری هستند. در 

داشتند و ظاهراً  یترسستو  ی غيررسهمییابهای بورژوایی سهازمانعين حال، جنبش
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کارگر انضباط و وفاداری ی های  بقهجنبش در مقایسهه باو  ؛شهان مثدود بوداهداف

وانست تشان میاند، هرچند که در واقعيت امر، افت دید سياسیتری هم داشتهبسيار کم

[، 1:12] «ضد قانون غلهی هاتثادی»بسيار بلندپروازانه باشد. از این جرت، مقایسه ميان 

تين ی نخسها، که نمونهبورژواسههت، و چارتيستی هجنبش  بقی هکه نخسهتين نمون

 ی پرولتاریایی است، آموزنده است. ی تودهاتثادیه

 اهداف سههياسههیی ههمان گونه که دیدیم، اختلاف مذکور هميشههه مربوط به حوز

 شان برانداختنهردو  بقه، تا جایی که هدف مثتمل است کهشهده نيسهت.  یريگپی

 ان بلندپروازینوعی نظام اجتماعی و برقرار کردن نظام دیگری باشههد، به  ور یکسهه

ی اجتماعی  بقا  یا اقشههار، ترکيب کنند. اختلاف ممکن اسههت در سههرشههت تجربه

توان به اشکال گوناگون ها، و کارکرد اجتماعی شهان نرفته باشهد. این نکته را میآن

 گروهی از کادرهای «ی متوسط  بقههای بالایی لایه»کرد. بورژوازی یا  بندیاور 

نان ی خلاقيت یا توانایی آبر پایه ای بود یا هسهت که انتخاگ اعضایش، اختصاااًنخبه

)آن گونه که هميشه با ا مينان چنين تصور شده( شکل نگرفته؛ بل که گروهی است 

شان کم بالقوه، بر مبنای قرار داشهتن افراد در موضهع مسهلط یا نفوذ مثلیکه، دسهت

های و اینان کسانی هستند که چه به  ور انفرادی و چه در گروهت استشهکيل شهده 

بورژوازی یا لایه های کوچک، دارای قدر  و منشههاء اثرند. )این قول شههامل خرده

 تيپيک قشههر متخصههص «کارزار»ی متوسههط نيسههت.( نسههبت کارایی تر  بقهپایين

 جراییا رو  یا ،بزرگراه یک مسير فرودگاه، یک موقعيت عليه –بریتانيای امروزی 

وجه با تعداد افراد هيچبه – هدف سههوی به راه تسههريل و تسههميح در دیگری

ر، مثل ی کارگتناسب ندارد. از سوی دیگر،  بقه ،کننده برای نيل به مقصودمشارکت

ی دهقان، بنا به تعریف، مرکب از کسهانی است که بدون عمل مشترک قادر به  بقه

ی آنان در ی روزمرهد که برخلاف دهقانان، تجربهنيهل به مقصههودی نيسههتند، هرچن

  ور جمعی عمل کنند و یا االاًدهد که یا باید بهی کار، هر دم، به آنان نشان میحيمه
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جمعی آنان نيازمند ساختار و رهبری است تا مفيد واقع هعمل نکنند. اما حتی عمل دست

مگر در شرایمی خاِ در شهود. بدون حضور یک سازمان رسمی برای اقدام به عمل، 

هژمونی  عمالمثيط کار، بعيد اسهت که توفيقی پيدا کنند؛ بدون سازمانی که قادر به اِ 

ی های از خيل مردم عادی دورباشههد )عين عبار  گرامشههی( آنان هم زیر مجموعه

ها مارکسيستواقعيت آن است که ممکن است تاریخ همان  ور که پيشهاانعتی اند. 

ته جدید خواس یگذاران جامعهنند آنان را گورکنان رژیم کرنه و بنيانکممر  می غالباً

است(، اما  بندی مجدداور اسهت )اگرچه این گزاره نيازمند بازاندیشهی و، حداقل، 

دههد. بهه بيهان دیگر، این نکتهه ویژگی وجود اجتمهاعی کنونی آنهان را تغيير نمی

ند، اما باش «ایشههگران لشکر خيرنم»توانند ی متوسهط میهای بورژوایی و  بقهجنبش

کند که امرای ارتش و کادرهای لشهکر پرولتاریا به اهور  لشکری واقعی عمل می

 ادرای خود را داراست. 

توان به شکل دیگری ممر  کرد. هر  بقه، دست کم تا زمانی که موضهو  را می

و های مخصوِ د، دارای دو سمحِ درخواست است: خواستشواز نظر سهياسی پيروز 

ی مناسههب ميل آن  بقه را بيان تری که نو  جامعهبلافصههل روزمره، و خواسههت کلی

کنهد. )بهه مثض این که  بقه پيروز گردد خواسههت دوم مبدل به مثافظه کاری می

ها تضادی موجود باشد، شهود(. البته ممکن است که بين این دو سمح از درخواستمی

ی ها  عدم مداخلزدهم، که درخواست کلیهایی از بورژوازی قرن نوزمانی بخش مثلاً

. کند خواست که از آنان حمایت ویژهدولت در امور اقتصادی بود، اکنون از دولت می

توانند حتی فقط یا با ها میای مثل بورژوازی، هردو سمح این درخواستدر مورد  بقه

به  هرچند که اینگيری شوند، پی اقتضاییدهی نسازماو یا  منعمف دهی نسبتاًسازمان

ليبراليسم اقتصادی، به منظور حفظ همبستگی آنان،  معنای فقدان نوعی ایدئولوژی، مثلاً

های جز در مواردی کهه بهه لایهزاگ  بقهاتی ليبرال قرن نوزدهم، )نيسههت. حتی اح
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 طنبودند، بل که فق گسههتردهای ها یا احزاگ تودهآوردنهد( جنبشتر روی میپهایين

 ( :ز افراد سرشنام، با نفوذ، و یا گروه های کوچک.)ائتلافی بودند ا

یافتگی دو سهمح، مسهتلزم سهازمان ی کارگر در هراز سهوی دیگر، آگاهی  بقه

باشههد که بدون آن، خود حامل ایدئولوژی  بقه هم می رسههمی اسههت؛ و آن سههازمان

ادا  عمال و عای از اَتر از ملغمهکهارگر چيزی نخواههد بود جز اندکی بيش ی بقهه

ا شود به ادامه ی( تبدیل می"جنبش"، یا "حزگ"، "اتثادیه"معمولی. بنابراین سازمان )

ی ی شهخصيت فردی کارگر، که مکمل و متمم آن است. وقتی که فعالان  بقهدنباله

يان شوند، از برو میهای سياسی تازه روبهکارگر یا حاميان حزبی با مواردی از موقعيت

یا هر سازمان  -ورزند، و در عوض خبرنگاران را به اتثادیه یعقاید خود اسهتنکاف م

دهند؛ این بدان معنی نيسههت که در مقابل مقام برتر، از مدافع دیگر خویش، ارجا  می

ام پذیرند کلکنند، بل که به این معنی است که میمیبيان داوری شهخصهی خودداری 

د ا  را داشتننی اگر تواناییآن اتثادیه )یا سازمان مفروض( سخن خود آنان است؛ یع

 ( 3.)گویندمی گفتند که مسئولان اتثادیههمان سخن را می

که به هر یک از این دو سههمح ، یابی، این انوا  آگاهی و سههازمانبها این همهه

اند، هرچند که گاه مرتبط و یا با هم هها تعلت دارنهد، معمولاً از هم متفاو خواسههت

تر، آن گونه که لنين آن را )با نگاه تيزبين و انهد. در سههمح پهایينترکيهب شههده

ای آگاهیِ اتثادیه»ی خود در مورد مسههائل اجتماعی( تواههيف کرده گرایهانهواقع

ندر ، ، بسيار به)یا احتمالاً  «آگاهی سهوسياليستی»را آن تر و سهمح عالی «کارگری

ل است. شکنو  آگاهی دیگری که تصوری است از تغيير شکل کامل جامعه( خوانده 

جاد خودی ایتر به  ور خودبهقبلی )آن گونه که لنين هم مورد ملاحظه قرار داده( بيش

تاریخی اگر سخن بگویيم،  ینظرمشهود، ولی مثدودتر است. اما بدون نو  دوم، از می

 عنوانکارگر ناکامل اسههت، و شههاید حتی خودِ حضههور ، بهی هآگاهی  بقاتی  بق

ر و پرسش قرا شک مورد شده، تصور –به خما  -لا  متثده  بقه، آن گونه که در ایا
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 ی مقاادواسمهگيرد. بدون هر یک از این دو سمح آگاهی، ممکن است کارگران، به

 ور کامل نادیده و ناچيز، و در حقيقت نامرئی، گرفته شههوند؛ نظير انبوه سههياسههی، به

ند، بدون این که اههای کارگران ]حزگ[ توری که هميشههه در انگلسههتان بودهتوده

ری جز تأثي -ی حزگ مثافظه کار داشته باشندتأثيری در سهاختار، سهياسهت و برنامه

دانيم که حزگ توری بدون این کارگران حتی در یک ای؛ و البته میسهمثی و حاشيه

 شد. انتخابا  هم پيروز نمی

، نيز هقانانبار دیگر تمایز ميان پرولتاریا و دهقانان را باید خا ر نشان کرد. دیک

و  ترین سههمح آگاهی  بقاتیای فرودسهت اند، نيازمند ابتداییکه از نظر تاریخی  بقه

ج اند و این آگاهی باید از خاریابی در مقيام ملی به معنای کسب تأثير سياسیسازمان

یابی ترین اشکال آگاهی، عمل  بقاتی و سازمانبه آنان داده شود، در حالی که ابتدایی

های مرم یابد. تکوین و تثول جنبشکهارگر خود به خود تثول میی ه بقهدر درون 

 عاميت ،در تمام جوامع سههرمایه داری اههنعتی تقریباً ،های اههنفیمربوط به اتثادیه

ها گرفته شههود(. پيدایش و جرانی دارد )مگر این که در اثر فشههار فيزیکی جلوی آن

در این کشورها به قدری امری عادی  «سهوسهياليسهتی»و  «کارگری»تکامل احزاگ 

ا( آمریکی هاست که در موارد نادری که در آن جاها شکل نگرفته )مانند ایالا  متثد

اند. آیند، و نيازمند توضيثی خاِ، به معنایی، از موارد اسهتثنایی به حساگ میمعمولاً

احزاگ »تر، در مورد ههای مسههتقل یا خودگردان دهقانی و، حتی کمدر مورد جنبش

متفاو  است،  "احزاگ کارگری"که سهاختارشهان در هر حال از سهاختار - «دهقانی

های پرولتاریایی برای کسههب هژمونی دارای پتانسيل چنين نيسهت. جنبشوضهعيت 

 ند. اهای دهقانی فاقد آنذاتی/نرادینه هستند؛ و این چيزی است که جنبش

 بی، جزء مکمل و اساسی آگاهییاسازمان از  ریت «آگاهی سوسياليستی»بنابراین 

تر این خودی اسههت و نه ناگزیر؛ و مرمی کارگر اسهت. اما این آگاهی نه خودبه بقه

ی اتثادیه»خودی کهه، این آگهاهی  بقاتی، به مفروم روشههن کلمه، آگاهی خودبه
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ا  و چه به اور  رادیکال تر رفرميستیهم نيسهت، چه به شهکل معتدل «کارگری

بها  و کهارایی کمتر دارد ، و یا حتی، چه به شههکل انقلابی ثا  کهه سههيهاسههی

ی هی آگاهی  بقاتی در تاریخ به یک مسألا . و در این مرحله مسهأله«سهندیکایی»

ابی یی مورد لزوم سازمانی واسمه، چرا که مرحلهشدهحاد سياسی در قرن بيستم مبدل 

 ":سههازمان»و  « بقه»ميان مبين یک تفاو ، و، به احتمال کمابيش ، بيانگر واگرایی 

است.  «بیحز»اسهت؛ یعنی، در سمح سياسی، تغييری است که، به بيان دیگر، تغييری 

تر واحدها و ساختارهای اجتماعی که در آن  بقه و سازمان هر قدر که از سمح ابتدایی

 روستایی سوسياليستی هکلاسيک اتثادیی همثلا نمون -یکدیگر را تثت کنترل دارند 

م تری برسيتر و پيچيدهرویم و به سهمو  گسهتردهتر پيش - کارمعدن کمونيسهتیا 

مذکور  شود(، واگرایی)جایی که در آنجا تصهميما  عمده در مورد جامعه گرفته می

 جریانآنچه که در  یافرا ی و ناپذیرفتهی شههود. در مورد نمونههتر میبهالقوه بيش

گرفته، جنبش، جانشينِ  بقه؛ حزگ،  «سازیجانشين» مباحثا  جنا  چپ نام تعميدی

جانشهين جنبش؛ دسهتگاهِ عملکرد، جانشهين حزگ؛ رهبریِ )رسهما منتخب( جانشين 

و یا  ادر،یا تاریخی، ریاست دولت ی هدستگاهِ اجرایی، و، در موارد بسيار شناخته شد

گردند. مسههائلی که از بمن این مرکزی میی هانوا  رهبری دیگر، جهانشههين کميت

کند، بر کل مفروم سهرشهت سوسياليسم مؤثر ناپذیر بروز میواگراییِ تا حدی اجتناگ

توان این بثث را ممر  کرد که، همراه با زایل شههدن می در عين حالاسههت، اگرچه 

 ی قرن نوزدهم، کهکرنهکارفرمای داری کنونی با بورژوازی روزافزون ارتباط سرمایه

به اههور  انفرادی یا به  ور بزارهای توليد، توجهه ای مقهادیر قهابهلکننهدهکنترل

، ورمذک تواند در نظام کنونی هم شههکل بگيرد. مسههائل، این مسههائل میخانوادگی بود

ریزی، اجرایی و تصميما  سياسی و برخی مربوط به دسهتگاه یا ماشهين اداری، برنامه

، در ویژههب و - ی مدرن امروزی باید دارا باشدی پيچيدهکه هر جامعه - غيره هسهتند

ریزی اقتصادی و اجتماعی در شرایط کنونی )یعنی مدیریت و برنامه این زمره اسهت،
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مسهائل بوروکراسهی(، و بخشی هم عبار  است از مسائل مربوط به سرشت جامعه و 

ه و پایی بیهای سهوسهياليسهتی و کارگری. اگرچه استفادههای ناشهی از جنبشرژیم

های جنا  چپ تا حدی در ميان بثث «بوروکراسههی»زده از ااههملاحاتی نظير هيجان

در  ها زمانی و فقطاین مسائل یکسان نيستند: این ،آلوده اسهت به خلط مفاهيم یادشده

ی حاکم به مفروم فنی دار شههغل رسههمی  بقهاند که بوروکراسههی عردهجایی متجانس

وز و یا امر ،ن علمی امپراتوری چينکلمه اسهت، آن گونه که شاید در ميان برجستگا

شود که مزایا و دیده می (،کورپوراتيوشهرکتی )داری در ميان مدیران ارشهد سهرمایه

  (11) .حقوق مدیریتبعد مالکيت و  نخستشان ناشی است از منافع

تی های سوسياليسها این است که رژیمدشوار و حياتی برای سوسياليستی همسهأل

ان گيرند، بل که منشأش، از درون  بقه نشأ  نمیییهای بورژوامانقلابی، برعکس رژی

ود این خ به بيان دیگر،مند از  بقه و سازمان است. خصهلتیا حااهل ترکيبی خاِ 

 زگحکند، بل که ا  را اعمال میگيرد و هژمونیی کارگر نيست که قدر  می بقه

يرد، و )بدون اتخاذ گکهارگر اسههت که این وظيفه را برعرده میی ه بقه جنبشیها 

. تواند شکل دیگری بگيرد، دشوار استگونه میهآنارشيستی( فرم این که چ دیدگاهی

 تاریخی اتثاد جماهير شههوروی، اگرچه ضههرورتاً تکهامهلن و یتکو ،از این لثهاظ

تبدیل به گروه  «حزگ»نماید. در این مورد، نهاپهذیر نبوده، کاملاً منمقی میاجتنهاگ

ی همدافع منافع  بق»حزگ این پذیر  که ی ه، و البته بر پایهحاکم مؤثر و رسمی شد

. فرودسهتی و تبعيت سيستماتيک دولت نسبت به حزگ در همين امر «کارگر اسهت

به وقت مناسب، و با منمقی یکسان، حزگ کادرهای کارا و منفرد  ،منعکس است. بعداً

کارمندان، یعنی  -ان برآمدشههان جذگ و در خود ادغام کردجدید را در جریی هجامع

ی خااههی از به  وری که، در مرحله - همه را ،و غيره دانشههمندانمدیران، مجریان، 

گ ی اجتماعی، مستلزم پيوستن به حزتقریباً در هر گونه حرفه ،تاریخ شوروی، موفقيت

ی کارگزار ملازم باشههد با بود. )و معنای این ماجرا این نبود که اسههتخدام این نيروها
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 قدیمی که سياست یداشهتن امکانا  برابر در شهکل دادن به سهياست در کنار اعضا

. اما این را هم باید در نظر داشت که، در مقام ه باشدشان را داشتبرایشهان حکم شهغل

ی آنان که متعلت به  بقه ،از یک سو، ميان ییمقایسه، اختلاف مشابری در نظام بورژوا

به  متعلت حاکمآنان که به گروه دولتمردان  ،از سوی دیگر، شدند وشهناخته میحاکم 

 این  بقه بودند، وجود داشت.( 

ی ااههلی اجتماعی حزگ، یعنی گروه کوچک پرولتاریای این واقعيهت کهه پایه

ی تزاری، در خلال انقلاگ و یا جنگ داخلی، پراکنده و ی روسههيهدورهدر اههنعتی 

ه، این کهمچنين متلاشهی شهد، آشهکارا باعث تسريل تثول حزگ کمونيست گشت. 

د ی جدیگيری رژیم جدید، یکایک کادرهای جامعهپس از گذشت یک نسل از شکل

ند ی داشتوسيعاً از ميان زنان و مردانی به استخدام در آمدند که منشاء دهقانی و کارگر

خویش را از این  ریت شههکل داده بودند، و تعداد به سههرعت تثليل  یو کل حرفه

در استخدام های اریسهتوکرا  و بورژوا ای هم از ميان اعضها و فرزندان خانوادهرونده

تر سرعت تثولا  مذکور را بيش -کوشيد کنارشان گذارد رژیم  بيعتاً میو  –بودند 

ت، موجود اس «انقلاگ پرولتری»ه فرایندی از این دست، در هذا، باید گفت ککرد. مع

 ( 11مگر آن که اقداما  منسجم و سيستماتيکی عليه آن انجام شود.)

ت. مرم و حساسی اسی هشود، لثظپيروز می «انقلاگ پرولتری»بنابراین، زمانی که 

 در این لثظه اسهت که فرضيا  منمقی پيشين در مورد هویت حقيقی  بقه و هویت

 خمرناک «سازیجانشين»گشاید، و سهازمان راه را بر روی تبعيت  بقه از سازمان می

خویش را با  بقه یکسان  خودیهخودب شهود. تا زمانی که سهازمان هویت عمومیمی

را  هاترین واگراییترین و اههوریتر از موقتیدانهد، و احتمال وجود چيزی بيشمی

ی قبل از استالينيسم و هم ی افرا ی، هم در دورهکند، راه برای سهوء اسهتفادهانکار می

ی سختماند. حقيقت این اسهت که از سهوء اسههتفاده بهباز می در خلال این دوره، کاملاً

چنين باور دارد که اعمال   ور کامل اجتناگ کرد، زیرا که سههازمان احتمالاًتوان بهمی
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ی آن  بقه است، و جایی که ( نماینده«آگاهی منسوگ»به قول لوکاچ و نظراتش )یا 

نظرا   بقه از نگر  سههازمان فااههله گرفته، این اختلافا  را ناشههی از نادانی،  عملاً

اگر سرکوگ نگردند، باید نادیده گرفته  و،داند؛ فقدان فرم، نفوذ خصهمانه، و غيره می

و  نادیده گرفتنی هتر باشد، وسوسشبي «دولتحزگ»شوند. هرقدر تمرکز قدر  در 

تری تر باشد، ميل بيشتر است؛ و بر عکس، هرقدر این تمرکز کمسهرکوگ هم بيش

 گردد. در تقویت تمرکز ایجاد می

ان، و آزادی بي، مثور، مسائل دموکراسی سياسی، مسائل ساختارهای کثر بنابراین

بدان معنا نيسههت که حل چنين یابند، و این گزاره از گذشههته اهميت می بيشغيره، 

شکار توجه ای آمتعلت به ليبراليسهم بورژوایی باید باشد. به نمونه مسهائلی لابد یا حتماً

ن را از شاهای کارگری کارکردهای قدیمهای سوسياليستی، اتثادیهکنيم. اگر در نظام

 هایگاه، توجيه کلی، و مجمو  دستاوردد، آنشودسهت بدهند و اعتصهاگ غيرقانونی 

کارگران هرچه که باشههد، آنان ابزار اسههاسههی مرمی را برای تأثيرگذاری بر ی هبالقو

اند، و اگر مکانيزم دیگری جانشههين آن نگردد، سههرم زنهدگی خود از دسههت داده

چه که منافع توانست از معادل آنشهان هيچ خواهد بود. بورژوازی کلاسهيک مینرایی

 بقه، ممابت ی هجایی که با منافع گسههتردخویش باشههد، در  «ایاتثادیه -آگاهی»

ی کارگر، های کمابيش غيررسمی دفا  کند.  بقهتفسير دولتی، برخورد کند، به شيوه

جام تواند این کار را انمی یابیوسا ت سازمانههای سهوسهياليستی، فقط بحتی در نظام

از  ریت  یاهای ]متعدد[ دهد؛ یعنی فقط از  ریت یک نظام سهياسی مرکب از سازمان

های جنبشهی واحد که بتواند از  ریت دموکراسی داخلی کارآمد نظرا  قشرها و رده

  دهد.خود را بازتاگ 

است؟  اليستیمذکور فقط مربوط به انقلاگ پرولتری و نظام سوسيی هاما آیا مسهأل

اقتصاد  یهمان  ور که مختصراً دیدیم، مسائل مشابری از بمن خود ساختار تغييریابنده

 ور روزافزونی، وسایل و امکانا  قانونی، داری مدرن در حال بروز اسهت. بهسهرمایه
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ها و رود مردم با استفاده از آنهایی که تصور میحقوقی، سهياسهی و دیگر مکانيسهم

 أثيریت که این ولو –دهندگذارند و بدان شکل میزندگی خود اثر می  ور سنتی بربه

انا  بدان معنا نيست که امک ارفاً نکته این شوند؛می ناکارآمدتر مرتب – باشهد منفی

اثر جز در موارد پيش پا افتاده، هميشه و درهرحال برای زحمتکشان فقير بیهمذکور، ب

ین معناسههت که امکانا  فوق روز به روز ارتباط اند، بل که به افایده بودهو امری بی

دهند. خود را با دسهتگاه عملی تصهميما  تکنوکراتيک و بوروکراتيک از دست می

به سمح مدیریت روابط عمومی و دخل و تصرف در امور تقليل  «واحدهای سهياسی»

های رسمی های مرمی چون جنگ و اهلح نه تنرا دسهتگاه. اخذ تصهميماندداده شهده

زند، بل که ممکن است توسط مشتی بانکدار عمده، رئيس جمرور یا مربو ه را دور می

دارند؛ این نخسههت وزیر گرفته شههود که تنرا یک یا دو تن مشههاور پشههت اههثنه 

شان ها حتی ممکن است توسط کارشناسان فنی و مجریان مرتبط باهم که هویتتصميم

 صميما ت این بازبينی راه که  ریقی به هم آن –د شوکمتر قابل تعيين است، نيز اخذ 

 یسياس کلاسيک دستگاه. است نامقدور و مسهدود سهياسهی و رسهمی دسهتگاه برای

های ز افزون در نوعی خلاء سههرگردان است: سرمقاله ور روقرن نوزدهم، به «واقعی»

شان مرم نيست؛ و خوانند که نظرا می «يننش-ته» یندگانرا نما «وزین»های روزنامه

هایشههان فقط ها نيسههت؛ و ارز  اههثبتکنند که نيازی به آنیا وزرایی ممالعه می

يرندگان گتصميمهایی است که شان با آناندکی ناچيزتر از مانورهای سياسی خصوای

 گروه»اند، با این تصهور که بتوانند آنان را درست شناسایی کنند. حتی اعضای ااهلی

، فقط ممکن اسهههت انهدکی بهانفوذتر از اًفردمنحهاکم( ی ه)یها  بقه «گرانحکومت

داری هنوز )در تئوری حقوقی( به نفع آنان های سرمایهدارانی باشند که شرکتسهرام

ی حاکم بينيم که اعضههای واقعی  بقه ور روزافزون میبه شههونهد. امروزهاداره می

، بل «راکفلرز»یا « کروپس»هستند؛ یعنی، نه  «هاسازمان»قدرها واقعی نيستند که آن
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. حهالها از سههازمان حکومتی و بخش عمومی «آی. بی. ام»و  «جنرال موتورز»کهه 

 (16).کنندیشان را خيلی ساده با هم معاوضه مگذریم که مدیران اجراییمی

قه و  ب یبين اعضای هرابم بنابراین، ابعاد سهياسهی آگاهی  بقاتی و مخصهواهاً

شههان[ در حال تغيير سههریع و دائمی اسههت. مسههائل روابط پرولتاریا با یها]سههازمان

های آنان در نظام های معظم ناشههی از جنبشهای کارگری، یا حتی سههازماندولهت

تر، که جبرهای تکنولوژی در دل وضعيتی عمومی داری، تنرا مورد خاای استسرمایه

عمومی بدان شکل تغيير  های[ کلانت ]بخشیهای بزرگ یا مدیرو مدیریت شهرکت

برای کسب امتياز در بثث مورد استفاده قرار  داده اسهت. این مشهاهدا  نباید اهرفاً

به جان  را سياه یهاو قابلمه تر از این نيست که دیگتر و منفورگيرد. هيچ چيز عبث

هم بيندازیم و تصهور کنيم که از این  ریت سهياهی نابود خواهد شد.  بقا  همچنان 

وجود و آگاهی دارند. امروز تشریح عملی این آگاهی در بستر تغييرا  تاریخی است 

تواند سههاکت بماند، بدون این که نگران مینکه اهميت دارد. اما در این مرحله، مورخ 

؛ ها بتاباندای او حال و آینده نيست، هرچند که باید نوری بر آنی حرفهباشهد. دغدغه

حادث خواهد شد، و  چه که احتمالاً است. آن «گذشته»برای وی آنچه که مرم اسهت 

توانيم یا باید انجام دهيم، چيزی اسههت که جای بثثش آنچه که ما در این ارتباط می

 اینجا نيست.
 

 مشنصات مأخذ اصلی:
E. J. Habsbawm, Class Consciousness in History, in I. 
Meszaros (ed.), Aspects of History and Class 

Consciousness, 1991   
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 نویسنده:های نوشتپی

. تمام ارجاعا  من به همين 26، ِ 1369، برلين، تاریخ و آگاهی  بقاتی نگهاه کنيد به -1

  .چاپ االی است

 .26، ِ همان -6

 .21، ِ همان -9

، بخش هفتم، مشهرور است، اما ایرادی نخواهد داشت هجدهم برومرمتن مرتبط برگرفته از  -1

دهند که ی عظيمی را شههکل میتوده مالکدهقانان خرده»اگر بنهد دیگری را هم نقل کنيم: 

 با هم ندارند. شکل توليد آنان، بهگوناگونی کنند، اما روابط همه در شرایط مشابری زیست می

، توليد آنانی هکند. ... حوزشان روابط متقابل ایجاد کند، از هم جدایشان میه ميانجای این ک

گونه تقسهيم کار در کشهت و ورز نيسههت، رو  کارشههان متضمن توليد خرد، پذیرای هيچ

اسهتفاده از هيچ رو  علمی هم نيسهت و لذا، هيچ شکلی از گوناگونی در تثول، اختلاف در 

 لبد. هر خانوار دهقانی دارای خوکفایی اسههت؛ اجتماعی هم نمی اسههتعداد، و غنای در روابط

وسایل معيشت ی هکنندی مواد مصهرفی خویش و، بنابراین، تريهخود، رأسهاً مولد بخش عمده

، الک«خرده خود از  ریت مبادله با  بيعت است تا مبادله با جامعه. به موازا  وجود هر دهقان

، رعيت و خانوار دهقانی دیگری قرار دارد. گروهی از کمالخرده رعيهت و خانوار ، دهقان

های بزرگ ملت فرانسههه بدین کنند، و چند ده بخشههی را. تودهاین خانوارها دهی را ایجاد می

شکل گرفته است که ، خانوارها، یعنی رشهدی همسان  ریت سهاده، یعنی از جمع معمولی این

اند که ی یک  بقهدهندهط از این جرت شکلها فقزمينی است. اینهای سيببسيار شبيه گونی

کل کنند، شرایمی که شها خانوار از آنان در شرایط زندگی اقتصادی مشابری زیست میميليون

شان خصومت ایجاد می کند. شهان را از  بقا  دیگر متفاو  و بينزندگی، علایت و فرهنگ

بل مثلی موجود است و همگونی منافع ارتباط متقا جا که ميان این دهقانان خرد ارفاًاما از آن

شان متضمن هيچ اتثادی ميانشان نيست، هيچ اتثاد ملی و هيج سازمان سياسی هم ندارند؛ ]لذا[ 

 «ی  بقه نيستند.دهندهاز این نظر شکل
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3- (Theodore Shanin )"ممالعا  اجتماعیی ه)مجل "دهقان به عنوان یک عامل سياسی ،

 .  3 -61 (، اص1322، سال11ی هشمار

 . 11، ِ همانبرای مثال،  -2

1- (Eric Wolf )"( 1323/  3/  1نو ی هجامعی ه)مجل "های دهقانیقيامی هدر بار 

يست متوسط ن یپایينی  بقه هایلایهکنم که این ]مورد[ شامل احزاگ میبار دیگر تأکيد  -:

ای درآیند، هرچند که با در نظر که گرایش داشههتند و دارند که به ]اههور [ جنبش توده

 ای ]آنان[ به شههکلاجتماعی اعضههای این لایه ها، جنبش توده-گرفتن جدا افتادگی اقتصههادی

ی مارکس در مورد روابط دهقانان فرانسه با جا بصير  پيامبرگونهخااهی خواهد بود. در این

ی هنمی توانند خودشان را نمایندگی کنند، باید دیگران نمایند»ئون سهوم جای ذکر دارد: ناپل

  «آنان باشند. نمایندگان آنان باید در عين حال سروران آنرا، رؤسای آنرا، باشند.

ری یابی کارگسازمانی هچشمگيرترین موارد این نو  هویت را معمولاً در مراحل نسبتاً اولي -3

های کارگری بخشی از نظام سياسی اجرایی هده کرد، یعنی قبل از این که جنبشمی توان مشا

رسهمی شهوند، و گاه یا در جاهای خاای که جنبش تنرا دارای سازمان واحدی است که در 

 ."خيزدبه پا می"واقع عيناً برای ]نمایندگی[  بقه 

ممکن است بوروکراتيک ندر  دیده شده، یک گروه حاکم هرچند که در تاریخ اروپا به -11

ی یک دستگاه اجرایی وسههيلههشهده یا نشهده باشهد؛ گروه حاکم ممکن اسهت از  ریت یا ب

 همچون -و یا یک دستگاه غير بوروکراتيک  -بریتانيای قرن بيستم  همچون -بوروکراتيک 

عمل کند. همين نکته، با در نظر داشههتن موقعيت اجتماعی مختلف،  -بریتانيای قرن هجدهم 

. دندارن را  بقا  حکم حاکم احزاگ –مکن اسهت در مورد جوامع سوسياليستی اادق باشد م

حزگ کمونيست اتثاد شوروی بوروکراتيک است و از  ریت یک دولت بسيار بوروکراتيک 

تی مائوئيس «انقلاگ فرهنگی»کند. اگر درسهت دریافته باشهم، و مدیریت اقتصهادی عمل می

 تر آن است که، ولی درستونيست چين را درهم شکندکوشهيده بود بوروکراسهی حزگ کم

هایی نهنموبگویيم کشور همچنان از  ریت یک نظام بوروکراتيک اداره شده است. پيداکردن 

که نمایشهگر گروه حاکم بوروکراتيک باشند، ولی از  ریت دستگاه اداری غيربوروکراتيک 

 ناممکن نيست.  -ذشته های کليسایی در گبرخی دولت همچون -ناکارامد عمل کنند
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های بزرگی از د گروهشوی تثولا  مثتملی که ممکن اسهت باعث من دربارهدر اینجا،  -11

، «هابالایی»های رسههمی کادرهای منفرد، در شههرایط تاریخی خاِ، ترجيح دهند به سههازمان

 گویم. سخن نمی نپيوندند،یعنی حزگ، 

های دموکرا رسد که اختلافا  ميان ليبرالیتر، به نظر مدر عين حال، در سهمثی پایين -16

سرعت در حال ناپدید شدن است. نه پرزیدنت دو گل که های سياسی بهرسمی و سایر سيستم

قانون اسهاسهی، وی را در برابر فشارها و دخالت انتخاباتی بيش از حد پارلمان مورد حمایت 

شد  تثت تأثير فشارهای ت، بهداد، و نه پرزیدنت جانسهون که امنيت چندانی نداشهقرار می

های ليبرال بودند. هردو در برابر فشارهای کاملا متفاوتی که در خارج از شهناخته شده در نظام

 پذیر بودند.کردند، آسيبعمل می میچنين نظا

 

 های مترجمانیادداشت

 [1] Classness ی خاِ.مندی: خصيصه یا حس وابستگی به یک  بقه بقه 

به اههور  لالایی در آمد و دهقانان  بخشههی اسههت از قمعه شههعری که بعداً این عبار [ 6] 

 ساز شور  و سپسانگلسهتان را در حوالی پایان قرن چراردهم ميلادی متثد کرد؛ ابتدا زمينه

های مرگ سياه در اثر  اعون، شد. رهبران قيام از انقلاگ ضهد فئودالی انگلستان، پس از سال

اشکال  ترینجک اسهتراو، تامس فرینگدون و وا  تایلر به فجيعجمله، رابر  کيو، آبل کر، 

گردن زده شهدند و تایلر تکه تکه شهد. مع هذا انقلاگ دهقانی پایان فئوداليسم را در انگلستان 

 .رقم زد

 [9 ]Back-bench 

 [1]Bryan William Jennings   

 [3 ]Barry Goldwater 





 

 Geschichte und) تااریاخ و آگااهی طبقااتی، هددخ عدندوان  1399اهدادداا  ر اددددخل  (1)

Klassenbewusstseinیخ تالخب هخ یرف؟، ك  هرتی از آنمی ( مناخدددر شدددا،   یخددد؟ مقخل  را  ر هر

كمی اتالخف یخپ   مناخدر شداا هو نا. اناكی هعا از اناخدخر، نمخینایخن مخركسسس  رامی هاان هریسب 

  ز نا، ك   ر مسخنخخن هوتخرین،   زینو یف  ر پنبمسن كنگرا« یراآرمخن»  « رفرمسسای»، «ر یزیونسسای»

  یهخرم ترن هسسا ، تو  لوكخچ علنخب هرجسدا  هو نا.  ر ا ای   ی  1394انارنخادسونخل كمونسسدای  ر ادخل 

، یعنی تقریاخب پنبخا اخل هعا از تخریصی ك  نصساسن مقخلخ  1331كاخهش را مر    اعلخم كر    ]لیا[ تخ ادخل 

اادد؟.  1331 ر آن ه  ظهور راددساا هو ، زیر یخپ   م نرف؟. یخپ جایا یك مقام   ار ، ك  تخریصش 

 یخ  هسسدد؟ ترن هسسددا  مطر  كر اك   ر اددخل -یخ  ر تفكرش  ر این مقام  ه  هرتی  یریونیلوكخچ 

یخ را   هخرا مور  هحث اناقخ   ترار  ا ا اا؟. من ه  این ارزیخهی اناقخ   هعااب اشخرا اشخرا كر ا   آن -هو 

طور ، ینوز ه یخ  ا  یگر هحثرغ  توضسحختی ك  اكنون لوكخچ  ر هراهر مخ ییاشا ،   علخ ا هر كن . ه می

كخم  ر شددن نسسدد؟ ك  یرا این كاخب هخیا یمچنخن مور  محكومس؟ شددایا محخف  مخركسددسسدد؟ راددمی 

ا  ه  شددسوا   مسددلط حزب كمونسسدد؟ كنناا یژا هخ توج  ه  این حقسق؟ ك  لوكخچ هر نقش تعسسنه  -هخشددا

ا ، كاخب لوكخچ   هخرا  ر  ادددارس ترار یرف كنا. اكنون ك ك  لنسن   ااددداخلسن مطر  كر نا، ت كسا می

  هعا از جنگ جهخنی نصسد؟ ه  طور مفا  مور  هخزهسنی ارزش  ار  ك  تخریخ تفكر مخركسدسسد   ر  ی 

  انقلخب   میكور هسدسخر  از تفكرا  مخركسسسای  ر مان   زمسن ترار یسر    فراموش نخدو  ك   ر  ی 

     تبایا نظر ترار یرفانا.یخ  انقلخهی، مورر اس     یگر جناش

   .911 ( ، ص. )صفح 1311 اناخخرا  مخرتسن، لنان ،تاریخ و آگاهی طبقاتی (9) 

 :انا، عاخر  انا ازیخ  من هسدددسخر مرهوطیهدخر مقخل    منارج  ر تخریخ   آیخیی طاقختی ك  ه  هحث (9)

(، 1313)جون « ختریخلسس  تخریصی  مكخركر  توسسریخهناا»(، 1313مخرچ «)آیسن یسس؟ مخركسدسس  راا؟»

   (.1399« )یی   آیخیی پر لاخریخ اراشی »(   1391)مخرچ « آیخیی طاقختی»

  تئور  مخركسسسای انقلخب اجامخعی، زیرا ك  كخرهساش ه  ضو  مرهوط اا؟ ه  مسخئ این پرادش ه  (4)

ظخم اجامخعی مفر ب، زمخنی یویا ك  ن ار  مرهوط اا؟. ه  طور كلی این تئور  میمور  تخص ارمخی 

خفا      آن ااددد؟( تكخم  ی  تخصدددی نمخینااكنا ك  نسر یخ  نوین تولسا  )ك  طاق انقلخب را تبره  می

 ار ، اندا    یگر امكدخن ترار یرفان  ر نظخم از پسش موجو  را ناارنا؛ امخ  ر مور  ادددرمخی ایبدخ  شددداا

 ار  اادد؟، ت كسا  اتعس؟ نخاادداوار  ذاتی اددرمخی مخركس ظخیراب هر یك شددكخف  ر نی، ك  نخشددی از 

  كخریر تواع    پسخرف؟ تكنولوژ  نسس؟، ااخس آن انقلخب، فخخریخ  نخشی كنا. ااخس انقلخب طاق می

یافی  یخیی اادد؟ ك    كارین یخ  كاریناز هحران اتااددخ   اادد؟، اناخشدد؟ فقر اادد؟،   تاول آیخیخن 

 كنا.خریخ تاسسن میماعخلی   اجامخعی را هرا  پر لا
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   اتعی ماخرزا  آنخن، ن   ر ااددداحادددخل فور  ناخیج، ك   ر یسدددارش ماا م اتحخ  كخریران ثمرا» (3)

  ارتاخطی ك  توادط صدنخیع مارن تلق شاا، ا ام  یخ  پسخدرفا ااد؟. این اتحخ  از طریق اهزاریخ   ر ش

ر ترار منخطق مصالف را  ر ارتاخط هخ یكایگ كنا. اهزاریخ  میكور كخریرانتر مییخها   پسخدددرف؟ هسشمی

 ا  اح اددرشدد؟ یم  ك  – یا. یمسن ارتاخط هو  ك  هرا  تمركز هصخددسان ه  ماخرزا  ماعا  محلی می

  ملی مسخن طاقخ  شك   یا. ...   هرا  ایبخ  آن اتحخ  )یونسون(، مور  نسخز هو  تخ ه  یك ماخرزا -نا اشدا

هو ،  -یخ  ارتاخطی مصر ه رااهخ آن كورا -نخطق یونخیون تر ن  ادددطخیییخ مور  نسخز ادددخكنخن مك  ترن

)مخركس   « آین  ر ظرف یكی    اددخل تخه  تحقق شدداا اادد؟.امر ز تواددط پر لاخریخ ه  یمن  جو  راا

 «[( هورژ ایخ   پر لاخریخ»، ]هصش ا ل، مانیفست کمونیستانگلس، 

طور كخم  ]نخهو  شو   [ املخك تاوصی، هخیا ه   ریخ  یعنی تر یا  نسسد؟ ك ... مخلكس؟ ارضدی،( »3)

عنی یه  كخلخ ماال شو ؛ كس؟ تاوصی یر     ل ر مسدسر جناش مخلكس؟ تادوصدی ترار یسر ، جیب مخ

  طور عریخن ه  صدور  حخكمس؟ ملكِ تادوصدی   ه  صدور  ارمخی ك  حخكمس؟ مخلكِ ملك هخیا ه 

  هسن صدددخحب ملك   كخریر هخیا محا   سخادددی  رآیا؛ راهط یخ   آرا  اددارتاخط هُریاا از تمخمی طسف

لك   ر اهط شصای مسخن صخحب م  اتاادخ   مسخن ااداثمخریر   اااثمخرشوناا؛ هخیا یم یر   ه  راهط 

  یعنی ك  ه  جخ  راهط ؛ «مخ  »   تو  ملدك    ماوتف   ملدك ه  طور تخلص تاای  شدددو  ه  ثر  

خحب ملك هخ زمسن، پسونا    حا  مخلك هخ او  هرترار یر  ؛ یعنی زمسن، یخ  حا  صد پرافاصخر مزا ج 

صای های اقتنوشتهدست، مخننا تو  انسدخن، تنزل یخها   موضوع اصسف او    تبخر  شو  )مخركس

   .(و فلسفی
راددا ینسن معنی  یا ك  آیخیی هخلفع /عملی ( معنخ  این عاخر  ر شددنخیی تطعی ناار ، امخ ه  نظر می1)

یخ  تخریصی  یژا، تنهخ زمخنی مور  توج  اادد؟ ك  ه  صددور  موا  مور  مطخلع  هخ اق  كخریر  ر موتعس؟ط

  مقخیس  یر  . هخشا،« تر  رزان /منطقی»توانس؟  ر یمخن موتعس؟، آیخییی  ك  میآن

یخیی ك    محاوا، از نظر یزارا  مدخركس ن  از جه؟ ر ش/ماا، ه  ك  از جنا هد  نظر من، اندایخددد  (1)

 ر جخیی ك  از اخرتر،  - (  ر یك مور ِ آنLévi-Straussمطر  كر ا، هرجسا  اا؟. لو  اشارا س )

ینسن اهراز نظر كر ا اادد؟:  -كنا[، اناقخ  میی وحشاایاندیشااه]یخ « ذهن وحشاای» ر فادد  نهخیی 

شنخاخن   نگخران، جخمع تخریخهرا  هرتی از  ،[Totalization] "هصخیتمخمس؟"  امكخن  ار  ك  لخزم »

از زمخنی ك  موضوع را از  - شنخاخنیخا؟ ك  انسخن  هزریی هخشا. این امر را ما شدنخادخن نوآ ر ار ان

را از زمخنی  «تمخمس؟»  شددنخاددخن مقول امخ هخیا افز   ك  جخمع « انا.هایهی  انسددا  -انامخلسنوفسدكی آموتا 

   انا.اسمون، كن؟    یگران آماا، ه  كخر هر ا-انك  این مفهوم  ر آثخر   عقخیا 
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یخ  ]عقساتی[ زمخن یران   ر هرتی از جری شدددهریرایی منبیآرمخن تراه؟  ار  هخ ، رعسن حخل ،( این3)

  لوكخچ ه  موضددوع یخ شدداا  ر اثرش یخددا  ،   این نكا  ها ن شددك تخ حا  هخعث توج    علخت كنونی

  اا؟.

 II( فا   Elites and Society)نصاگخن   جخمع ،  (11)

  انا ك  مخركس علسیخ  رامی،   از جمل  لوكخچ،  تسقخ یمخن كخر  را كر ا( ما ادفخن ، مخركسدسسد؟11)

انا ك  تو  را  ریسر مطخلعخ  تخریصی مفا    آن یخداار  ا ا هو ؛ یعنی از تو  تر یا هخرز  نخدخن  ا ا

 ر ناسب ،  انا.فلسددفی اتكخ كر ا-جوانب كلی تئور  تخریصییخ كننا،  ،  ر عوب، ه  مخددر   این پایاا

   انا!  هسسا  افز  ا انش نخیسز  ه  فه  مخ از طاقخ  اجامخعی  ر ااا

(، صص. Political Man) انساان سیاسی(  ر S. M. Lipsetاین نكا  را اس. ام. لسهسد؟ ) (19)

 ی پساصنعتیعهاااجام(  ر Alain Touraineمسن ا اتر، آلن تورین )دددمطر  كر ا اا؟. ی 9-31

(La société post-industrielle)،  .تنهخ  ر كخوریخیی یمچون »ینسن  ریخفا  ك   93-1صص

ك  جوامعی هخ  یژیی تكخم  صددنعای نخموز ن یسددانا   نسز نسر یخ  فرینگی   اجامخعی  -ایاخلسخ   فرانسدد  

عسنی یسر  انقلخهی مكخریر ینوز  ارا  ام؟شو  ك  جناش طاق   یاا می -كنناكهن  ر آن مقخ م؟ می

  «اا؟.

 ر  هنا    تار  اددسخاددی( این نكا ، یمچنسن، ه  طور یسددار ا، مسددالزم مطخلع   ر اشددكخل جایا لخی 19)

   ی .جخ مور  هحث ترار نمییون  اا؟، امخ من این مسخئ  را  ر اینكخوریخ  صنعای شور  

(14) Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf)   این

 ا ا انا، ك  نصسدداسن هخر  ر  1133 - 1  نوشددا  شدداا تواددط مخركس،  ر اددخل عنوانی اادد؟ ك  ه  نسددص 

   ه  طور كخم  یخپ   مناخر شا. 1393 - 41یخ  اخل

   314-39، صص. یمخن( 13)

** 

 های مترجم: یادداشت

[1]theory of knowledge ر   ك   ر زهخن لمدخنی  تسقدخب هد  یمدخن مفهوم ه  كخر میعل   ر زهدخن آ

 فخرای

[9 ]bond   

[9 ]pure 

 ار ااددد؟   یر كخر  از ا  این ااددد؟ كد  هر ا ملك فر  هر ا [serf« ] هنداازمسن»  « هر ا»[ تفدخ   4]

  هناا  اهسددا  هخم  یا؛ ه  صددور  انفرا   ی  تخه  تریا   فر ش اادد؟؛  ر حخلی زمسنانبتواینا ك  می
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را  ر  هناا ار نسسدد؟. شددخیا زمسنماعلق ه  هر ا شددو ، یعنیزمسن اادد؟   یمراا هخ زمسن تریا   فر ش می

 م .  - انس؟« رعس؟»فرینگ ایرانی هاوان معخ ل 

كر ا    ی  نگخا تاریخ و آگاهی طبقاتی یخ  پویناا اززناا    این هنا  شددوار ه  ترجم [  ر ترجم 3]

 مان فخرای. 131  ام. نك. صفح ما   یرفا 

[3 ]dialectical determination  ر مان تخ حا  « تعسسن  یخلكاسكی»ضددمنخب مقاددو  نویسددناا از 

عسنی موجو    یسر  آیخیی كخذب  یخلكاسكی اا؟ ك  حخص  ت ثسر   ت ثر عوامر شدن   ه  معنخ  شدك 

 م. - ر نظخم اجامخعی مفر ب    رك نخ را؟ یخ كخذب امور تواط فخع  ا راك یخ فخع  شنخاخیی اا؟

[1 ]concrete totality  ر  اتع، تمخمس؟ یخ تمخم هو ن «تمخمس؟ )یخ كلس؟ِ( انضدددمخمی»؛ مقادددو  از  ،

   یراادداخر مان ك  یزیاا« انضددمخمی»  ا  تخم   كخم  اادد؟.  اژامفهومی اادد؟ ك  حخصدد  آن پایاا

اا؟  ر حقسق؟ نخظر هر مفخیس  تبمع، تبمسع، جمع آماا، افز ن شاا  تاریخ و آگاهی طبقاتی فخرای

یخاددد؟ ك   ر هراهر مفهوم انازاعی ی  ترار  ار . یك نظخم اتاادددخ     اجامخعی تخص، نوعی   نظخیر این

ن تمخمی عوام    ر اهط مسخن آ مسخن اا؟.   تولسا تخصی مساب جمع آماااد؟ ك   ر آن شسوا« جخمع »

نگر  امخ  راددد؟  ر یمخن جخیی ك  تخریخ»یویا: ااددد؟. لوكخچ جخیی می« تمخمس؟ انضددمخمی»این یمخن 

ظام تولید در ن انضمامی، مثابه کلیتجامعه بهیعنی  -ترین امر انضمخمی كنا ك هورژ ایی تادور می

....  اادد؟، ا یخف را – نتیجه تقساایم جامعه به طبقاتو در ،  ی معینی از تحول اجتماعیمرحله

 ترجم  فخرای زناا یخ  پویناا.( 133 ص)

[1 ]determinants اِّب یخ مُفَعِّ ( یعنی تعسسن ؟ یر عخملی ك   ر تعسسن اددرشددكنناا، مُعَسِّن )هر  زن مُسددَ

« عّسُنت»  پویناا ه  صور  شداا توادط زناا یخاین  اژا  ر مان ترجم یسز ، یخ ایبخ  آن، نقش تخطع  ار .

اا   ه  كخر یرفا  ش  معنخ نسس؟، امخ از نظر لوو  معخ ل  اژاآماا ااد؟، ك  ایری   را؟   توسسر یناا

   یراااخر   مقخل  نسس؟. رات ، نصس؟، عسن عاخر  پویناا را ه  كخر هر ا هو ،  لی اشخراتوادط نویسدناا

   كنونی را جخنخسن آن كن . ایر  ( ااب شا  اژ)ك  از ایخخن تخكر می

[3 ]Imputed  

 [11] https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-

historiques/1111-enquete-ouvriere-marx/ 

[11 ]fluidity of concepts 

[19 ]reify یر انی ()جسمس؟ هصخی / شسئس؟ هصخی /  اتعس؟ هصخی / ملموس  

   31، مان فخرای، ص همان[ تس. 19]

[14 ]Zeitgebunden  شاا ه  زمخن تخریصی معسن. هسا 

https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1880-enquete-ouvriere-marx/
https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1880-enquete-ouvriere-marx/
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[13 ]messianic هصخخن /   شخیا نخجَو  )هر زن اخر   یخ مخنو ( یرایخن ، نبخ مها  ، منبی 

ا  ك  اینك  ر مور  مضددمون ااددخاددی   مخنایخر   اعااخر تر یا یسددار ا»  زناا یخ  پویناا: [ ترجم 13]

  هختومور   پویناا اناكی مافخ   ماون مور  ااددافخ ا ]ظخیراب «ر ش شددنخاددی مخركسددسسدد  حخك  اادد؟.

 انا.[هو ا

[11 ]Heretical  

[11 ]coincidence   

[13 ]passé-partout اهور ، ییر اژا. مناع هختومور ینسن اا؟:تیكرا، پخ 

Marx-Engels Correspondence 1111, Letter from Marx to Editor of the 

Otecestvenniye Zapisky 
[Notes on the Fatherland] 

 -( نوشا  ك  توسسرا  عظس  كنونی 1311[ ها ن شك توانناا توج   ار  ك  هختومور مقخل  را ینگخمی )91]

نوز مخدددهو    ی -یخ  عظس  هسكخران تاای  كر اكد  اكنون یریاخن یر   طاق  را یرفا    آنخن را ه  ارتش

 ملموس ناو ا اا؟. 

،   هختر پریخممان فخرادددی، جلا   م، ترجم  ،گروندریسااهتر  ر این مور ، ه  [ هرا  شدددر  مفاددد 91]

 ام.  این تسم؟ ه  مان میكور نسز نگریسا ه  هعا مراجع  كنسا.  ر ترجم  933صص. 

[99 ]industrial democracy یخ   ه  طور   صنخیع، كخرتخن    شرك؟مخخرك؟ كخریران  ر ا ارا

 یخ  هزرگ.كلی كخریخا
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نقا اتا
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اتااددخر ه  ایمس؟ آرا  اناقخ   هختومور ك  از  یایخا   مارج : مس   اشددا  ه ]اشددخرا

اشخرا كن ،  لی تخصسص آن را ه  توانناا یرایخن ، مطر  كر ا، مخركسی، احامخلخب اصلخ 

 یخ      ر پخنوشدد؟ این  آثخر   فعخلس؟ اییار كر م. تنهخ توج  توانناا را ه  یكساا

 فریارز فرشس .[  -   من اا؟نمخی . ضمنخب مطخلب  ات  تلخب افز  اترجم  جلب می

 

  مخركسسس  ر یكر  تخصدی ه (،1)تخریخ   آیخیی طاقختیلوكخچ،  ر صدفحخ  آغخزین 

  فكران تر از توضسح ر شنتئور  مخركسسسای[ ... ااخاخب یسز  هسش»]نویسا: ا  می . ار 

این  یایخا هنسخ  ،  ر هسددسخر  از  یگر صددفحخ  اددرااددر « تو  فراینا انقلخهی نسسدد؟.

كادخب ه  اشدددكخل یونخیون نسز هسخن شددداا ااددد؟. مثلخب، لوكخچ مختریخلسسددد  تخریصی را 

كنا    ر جخ   یگر،  ر تلخل تحلس  توصددسف می«  ار   اددرمخی تو آیخیی جخمع »

ز كخا ك  مسخئلی ك  نخشی ا  هورژ ایی، این هحث را پسش می[  ر فلسدف 1تئور  عل ]

شدددو ، تنهخ زمخنی ح  تواینا شدددا ك  یك یسدددای تخریصی، ه  جاایی ذین   عسن می

عنوان  ر ذینِ تو  )ه  صدددورتی ك  ی  ذین هخشدددا   ی  عسن، ظهور كنا؛  جو   ك 

-ذین»ن كنا.   الاا ، ایعنوان موضوع ]شنخاخیی[( تاسسن میفخع  ]شدنخاخیی[( عسن را )ه 

  ار ، ]یمخن[ پر لاخریخا؟. ارمخی   موضوع(،  ر جخمع -)یخ فخع « عسن

اا؟  كنا.  عو  اینتوانش لوكخچ از مخركسسس  هلخفخص  مخ را  ریسر مخكلختی می

ای فكر  فراینا انقلخهی اا؟؛ امخ این تو  تئور  مخركسسسك  تئور  مخركسسسای تبلی 

یخ  آن را ه  مخ توضدددسح یویا فراینا  انقلخهی  جو   ار     یژییااددد؟ ك  ه  مخ می

سس ، شو : مخركس یا. ایر هصوایس  مس ل  را ه  شك   یگر  توضسح  یس ، ینسن میمی

سن حدخل، تو ش ی  یك یدخ  طاقدختی ااددد؟؛ امدخ  ر عجدخیی، تئور  ایدائولوژ  تدخ

ا  از آن( ااددد؟؛   ارزش   اعااخرش، ایائولوژ  طاقختی )یخ شدددخیا هاوان یف؟ نمخیناا

ئور . ] ر عنوان یك تا ،  اهسا  اا؟ ه  حقسق؟ آن ه عنوان یك ایائولوژ ، ه  یون ه 
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    اتعخب  شددوار را ك  مختریخلسسدد  تخریصی هخیا شددخم عسن حخل[ لوكخچ، تو ، این مسدد ل 

   –خشدی از تو  مختریخلسس  تخریصی اا؟ ن ك  ا مسد ل  –پییر  تو ش ی  هخشدا، می

   میكور این اا؟ یا. پخاخ لوكخچ ه  مس ل اتاادخر مور  هحث ترار میحای آن را ه 

  ار  مارن،  تولسا اجامخعی تخص، یعنی اددرمخی ك  مخركسددسسدد   ر مان یك شددسوا

( امخ     ر اثر 9پییر .)موجهی را  ر این مور  میصدح؟  ار ؛  ، هاین طریق، نساس؟ 

عنی، پر از ؛ یطور كخم  ه  هحث  ر مور  این مس ل  ك  هسسخر مه  اا؟، نمیتویش، ه 

ایر تاور شو  ك  مخركسسس  ااخاخب آیخیی طاقختی اا؟، نخیزیر هخیا پسخخپسش پییرف؟ 

 رتور ه طاقخ ، ك  –ا راددا  میك  مخركسددسسدد  نوعی تئور  اادد؟ ك  ه  ینخن ناسب 

انگخشدد؟ عنوان نسر یخ  تخریصی، مقاماخب موجو نا. این پسشه  طاقختی، آیخیی   طاقختی

  تمخمخب هصخدددا، كسفسای كهسدددار تمخمی اثر لوكخچ ااددد؟   كسفس؟ تخصدددی ه  هحث می

توان یف؟ ك  مرهوط اادد؟ ه  این ك  مخركسددسسدد  را یعنی، می -ایائولوژیك اادد؟ 

همسا تخ، ه  جخ  این ك  اهزار  تئوریك یخ تبرهی هخشا، پر لاخریخ  انقلخهی یون  هخیا فی 

 را ه  كخر  مسثر آیا. 

توای  ه   جوا كلی تفسدسر لوكخچ از مخركسددسس  ههر ازم؛   حخضدر، نمی ر نوشدا 

( هخ این 9توای  تحلس  ا  را از آیخیی طاقختی مور   ارادددی ترار  ی .)كد  تنهخ میهد 

 تاریخ و آگاهی طبقاتیاز یر اثر  یگرش،  ر  خچ ر ش تو  را، هسشحخل، یون لوك

 یژا ارتادخط تنگدختنگی  ار  هدخ فكر آیخیی طاقختی، یخدددو ا،   یون ر ش    هد هدخز 

اجانخب از هرتی اهراز نظریخ  كلی  ر مور  فه     از ر ش  رادد؟ مخركسددسسددای، یخ 

 مقا ر نسس؟.  كنا،اصطلخ  می« آیسنمخركسسس  راا؟»ی  ك     آن

  كخریر را  ر نظخم تكدخمد  تدخریصی طاقد « آیدخیی طاقدختی»  لوكدخچ  ر مقدخلد 

یون  آن   طاق  راكنا،   مصاوصخب اتالخفخ  كلی مسخن پایاایسر  می ار  پیارمخی 

یخ  پسخسن اجامخعی مور  یخ  مخخه   ر نظخمشدو  هخ پایااك   ر این نظخم  یژا ظخیر می

،   نسز فقر فلسفه یا. لوكخچ، ه   ناخل اشخراتی از زهخن مخركس، عماتخب  ر میتوج  ترار 
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 معنخیی، تو ، مصلوق جخ ك  یفا  طاق ، ه آن - ایادئولوژی آلماانی ر هصخدددی از 

 یا: نصسدد؟، این ك      یژیی مه  را مور  ت كسا ترار می -  هورژ ایی اادد؟جخمع 

كنا تخ [ ملی عرضددد  می9ر  یك یماسددداگی]طاق   ر نظخم هورژ ایی تو  را ه  صدددو

 – ار    ارمخی   طاق   ر جخمع       یگر، این ك     شك  عماا یماساگی محلی؛

[ انا، تخ جخیی ك  منخفع    یژیی 9«]نخب» طاقدخ  – پر لادخریدخ   هورژ ا طاقدخ  یعنی

خ یی   شو    از ااتااخ   آنخن تح؟ ت ثسر  یگر انواع ر اهط  یخر اههخم   تسریی نمی

ژا  یر شددنی هرتور ار اادد؟. لوكخچ، هخز ه  پسر   از مخركس،  جو  این شددرایط را ه 

یخ  ا  ار  ك  از مرز انا؛ امخ جخیی اشخر  كخریر مفسا مییسر  آیخیی طاق هرا  شك 

  طاق  یخ ی  از نظر توج  ه  تخریخ جناش -ر   ترادس  شاا تواط مخركس فراتر نمی

كخریر، از زمخن مخركس ه  هعا،   ی ،  ر پرتو آن تخریخ، از نظر  اكخ    ر هرتی موانع 

 ار ،   نسز از جه؟ هررادددی هرتی   ادددرمخی   كخریر  ر جخمع رشدددا آیخیی طاق 

 ك   ر تفسسر ارش؟   مسسر ]آن آیخیی[ موجو  اا؟. مخكلخ  

یدخ  این مخدددكلدخ  كد  لوكدخچ از آن غدخفد  مخناا،  ر تضدددخ  مسخن یكی از نموند 

یخ  اجامخعی مرهوط ه  یریك از این    طاق  نهفا  اا؟. یمخن یون  ك  ر شن موتعس؟

اا؟، مخركس  ر مور  تكوین   تكخم  طاقخ    آیخیی طاقختی، مال ظهور هورژ از  

جو  این، مسخن این فراینا   تكوین   تكخم  هعا  كنا. هخ   ر نظدخم فئو الی را اتاسخر می

    فئو الی، طاق   هورژ ا  ر جخمع یخ  مهمی  جو   ار . طاق   كخریر تفخ  طاق 

  تولسا جایا ادوم هو ، مساقسمخب مور  اااثمخر ناو ،  لی ارتاخط مساقسمی  اش؟ هخ شسوا

ر شاس  ه  موتعس؟ تخریخ  صنعای هسش  تكنولوژ  نو ترار  اش؟. موتعس؟ پر لاك  هر پخی 

  هرزیران نظخم فئو الی اادد؟  ، یمخننا آنخن نسز، ارتاخط یناان ر شددنی هخ یك شدددسوا

شددداا   تر ناار . این طاق ، آشدددكخرا، تخهع یك نظخم تولسا  ت ادددسسرفا تولسا  پسش

ر ركس  كنا. زمخنی مخجخافاخ ا اادد؟   یمسن نظخم اادد؟ ك  ]موتعس؟[ آن را تعسسن می

سخب  ادددای، آاددد»هسخن تفخ   مسخن فئو السسددد    كخپساخلسسددد  تعاسر موجز  ه  كخر هر : 

هسنسا،  ر حخلی ك  آادددسخب هصخر   ارِ فئو ال میكنا ك   ر آن زمسنا  تلق میجخمع 
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یی از نظر من، طر  پرادخدی ه  یمخن اخ « پر ر . ار صدنعای می)یسار لسكی( ادرمخی 

سای   اواسخلسطاق   هیكنا: كاام آاسخب اا؟ ك  جخمع طر  میا  را م جو  مسد ل 

  كنا  هرا   ا ن پخاخ ه  این پراش هخیا یخ، ی  از نظر تخریصی   ی  از جنا ایبخ  می

ی  ك  تكنولوژ  مارن نخم  ار      كدخریر را  ر تكدخمد  آنادددختادخر ، نقش طاقد 

یخ، موضددوع را ه  شددك  كخملخب مافخ تی كنا، هرراددی كنس ،  ، ا  جایا ایبخ  میجخمع 

  از را  ار  ك   كخریر آن نوع آزا  ارائد   یس ؛ یعنی هد  این هحدث ههر ازی  ك  طاق 

آیخیخن   ا   كخریر تار   ار   ر ماخرزاطاقخ  پسخدسن  ریغ شاا، هاین معنخ ك  طاق 

 خ  تكنولوژیك  تو توااا  هرا  ایبخ  شك  جایا  از جخمع  ك   ر آن فخخر نسر ی

  (4     ناار ، عم  كنا.)نوین جخیی هر یر ا

تر  ماوج  موضوع آیخیی طاقختی     م این  اد؟ مسدخئ ، ه  شك  مساقس نمون 

   رادددای یف؟ ك  شدددرایط موجو   ر جخمع ااددد؟.  ر عسن حخل ك  شدددخیا هاوان ه 

(   نسز منخفع 3كنا،)تر طاقدخ  را  ر مقسخس ملی مهسخ می ار  تكدخمد  ادددریعادددرمدخید 

( عوام   یگر   جو   ار  ك  ممكن 3هصخا،)اتاادخ   را ه  طور هخرزتر  ایمس؟ می

یسر  طاقخ  جایا را ه  تعویق هسنااز    ارش؟ اا؟  ر یخریوب یمسن شرایط، شك 

مندخادددادخ  اتاادددخ   را  یدخر عام تطعس؟   اههخم كنا. هنخهراین، تحرك جورافسخیی   

یخ یم ،   تقسددس  كخر، یسددارش طاقخ  ماواددط، اینیخهناااجامخعی، پسچسایی رشددا

اسخای   صور  یك جخمع   كخریر ه عواملی یسانا ك  هر امكخن ]رشا  [ تحول طاق 

 اجا آیخیی مخصص از جخیگخا تو   ر نظخم اجامخعی موجو    ایااف هلناما  تو  

ااددد؟ فه   اتعس؟  ار  ممكن ییار . ه  یمسن منوال، ادددرشددد؟ تولسا ادددرمخی اثر می

ااداثمخر را  اداصوش اههخم   تسریی كنا  لو این ك  منخفع اتااخ    ر ا لوی؟ هخشا. ن  

[ یسچ یك تر یا ناارنا ك  تمخم یخ هصخدددی از كخرشدددخن ه  فر  4«]هناازمسن»  ن  « هر ا»

ا ك  هصخی توانا  ریخه  مساقسمی نمی یگر  تعلق  ار ؛ امخ فر  مز هگسر ه  ینسن شسوا

 اتع، این هو  ك  ، ه ساارمایهكننا. یاف مخركس  ر از كخرش را  یگران تاددخحب می
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  تولسدا كخلخیی   ماخ ل  هر ار  تخ  اتعس؟ ر اهط اجامخعیِ مسددداب تولسا نقدخب از یهرا

ارزش اضدددخفی را نخدددخن  یا. امخ این مال تئوریك، ك  ر اهط مسخن طاقخ  را  ر فراینا 

، هخ رشا   تكخم   اتعی آیخیی اجامخعی  ر جریخن تخریخ  ر كنا ت؟ تراس  میتولسا ه 

مور  هرتی طاقدخ  تدخص، هسدددسدخر تفخ    ار ،  لو این ك  تو  این مال تئوریك هر 

آیخیی اجامخعی اثرییار هخشدا. هنخهراین، ایمس؟  ار  ك  جریخن تكخم   اتعی را هررای 

س  ك  آیخ ا لس  هرترار اخزی     ریخه كنس    ارتاخط ناخیج این مطخلع  را هخ تحلس  اتاادخ  

نبخم ناا ا    ر عوب یك تخریخ اآن مدال منخادددب یسددد؟ یخ تسر. لوكخچ این كخر را 

 فرضی یخ نظر  را جخنخسن تخریخ  اتعی كر ا اا؟. 

 مواضددع هخ اادد؟ مرتاط اددو یك از ك  –  اددومی از مسددخئ  ی   جو   ار  رشددا 

   ل مسدد هخ  ار  ارتاخط اددو  یگر از   پر لاخریخ،   هورژ ا طاقخ  یونخیون اجامخعی

ی   مسخن انایخ    عم  اا؟. مافكراننگران راهط    لك –یسر  آیخیی طاقختی شدك 

ی  ر هسنی هورژ اییسر  آیخیی هورژ ایی یخر  رادددخنانا،   هسخنگر جهخنكد  ه  شدددك 

 ر این مور ، نسخز   یدخ  اجامدخعی   آرا  جهخنی هو نا، تو  هورژ ا هو نا؛ پس،نظدخم

ندااری  ك  فرب كنس  مسخن عم  اجامخعی   تظخیر فه  آن عم   ر انایخددد ، شدددكخف 

هزریی موجو  اادد؟. امخ  ر مور  پر لاخریخ، آیخیی این طاق  تخ حا  تواددط مافكرانی 

   ا ا   هسخن یسانا، شك بورژوا ك  ه  -مخركسسس  تو   ر مثلخب – نیستندك  پر لاخریخ 

    تطسر  ر مور ِ ارتاخط مسخن زنایی عملی طاق  ر این جخ، یك مسدد ل  شدداا اادد؟.

 شو . یخ  اواسخلسسای نمو ار میكخریر   تفسسر این زنایی  ر نظخم

ر ، ترار  ا ن یمسن مس ل   تاریخ و آگاهی طبقاتییخ  اادخادی  ر یكی از نكا 

نخخ  م»نویسا ك  سن، میآیاش  ر مور  مخركسسس  راا؟ما نظر ااد؟. لوكخچ،  ر مقخل 

توان ه  خ نمیجپر لاخریخادد؟.... امخ از این "پخیگخا هلخفادد    طاسعی"مختریخلسسدد  تخریصی 

ر لاخریخ پ"شنختای میكور  ر ارش؟ یخ  ر ذا  این ناسب  راسا ك   انش یخ موضع ر ش

  خرا   ره  یااهس ا ام  می« ترار  ار  )یدددد  راا ه  افرا  پر لار(. "مثخه  یك طاق ه 

آن آیخیی  یعنی -« شدددنختایآیخیی طاقختی ر ان»هسنا مسخن آیخیی طاقختی، تفخ تی می
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ا كننا )ك  لوكخچ آن رشددخن  ر جخمع  كسددب میمسدداقس    آنی ك  كخریران از موتعس؟

. «آیخیی منسوب»یخ « آیخیی ممكن»كنا(،   ی  ه  صدور  آیخیی كخذب توصسف می

  [:3ر آماا اا؟]  زیاین هحث  ر هریاا

از تحلسلی ك  عاخر  « آیخیی كخذب»  [    ادددوید 3این تعسسن  یدخلكاسكی]

یخ  ر ا ضددخع تخریصی معسن    ر ی  ك  انسددخن  آنلوحخن اادد؟ از تخددریح اددخ ا

   انا،كر ا انا، احسددخسانایخددساا«  ر  اتع»جخیگخا مخددصص از اددختاخر طاقختی، 

خلخ را یخ  هتوای  ایمس؟ عظس  تخددریح نكا . نمیر  هسددسخر فراتر می اناتوااددا 

یخ  منكر شدوم، امخ،  ر یر حخل، تخدریح آن عوام  فقط  ر حك  ماخلح پژ یش

[ 1یخ  ]نسِّعَمُ[   1تخریصی اصدددس  ااددد؟. راهط  هخ كلس؟ )یخ تمخمس؟( انضدددمخمی]

سنی ع  امكخن ر     ه  مقول  یخلكاسكی نخشددی از آن، از تخددریح محض فراتر می

یخ خ توان ه  انایراا.  ر صورتی ك  آیخیی ه  كلس؟ جخمع  پسونا هصور ، میمی

ا  تواننا  اشا  هخشنا، الایخ  ر  ضدعس؟ معسنی مییخیی پی هر  ك  انسدخن  احسدخس

مسخنبی   ایر تخ ر ه   رك كخم  این  ضعس؟   ت ثسر منخفع نخشی از آن هر عم  هی

یخ انایخ  توان ه ر ك  جخمع  هخشنا؛ هاین ترتسب می رنگ تو    نسز هر ادختاخهی

زیخرنا.... شخن[ اخیخیی پی هر  ك  هخ  ضعس؟ ]  هسار عسنی شك  یسر   احسدخس

یخ  عقلخنی   منخاب منسوهی لیا، آیخیی طاقختی،  ر  اتع، عاخر  اا؟ از  اكنش

   ر یك  ضعس؟ شختص معسن  ر فراینا تولسا.

 

یخ  مخركس  ر مور  تكخم  ختی، مرتاط ااددد؟ هخ انایخددد این مسدددسر فكر ، از جه

شدددخن هرا  حفظ ادددطح   پراكنایی   جاایی عم   كخریر، از مرحل آیدخیی طاقد 

  اسخای  ر مقسخس ملی.  لی، ایر ه  یخهی اسخای   ماخرزا  ادخزمخن ادامز ، تخ مرحل 

  اناقخل از یكی ه    آتر  جو   ار ،   نحوا  نصسددد؟   پلد ا  كد  مسدخن پلد راهطد 

شدددونا.  ر  اتع، لوكخچ یخ  مهمی پساا می یگر  توجد  كنس ، توایس   یا ك  تفخ  



 ز فرشیمی فریبرتام باتامور / ترجمه 828 

، ه   یا  كخفی از منظر تكخم ِ تخریصیِ آیخیی مور  ملخحظ  ترار نمیمس ل  را ه  اناازا

    آیخیی تر  رزان « شدنختایآیخیی ر ان»   تمخیز مطلق هسش   ك  مسخنك  از جنا 

خریر   كنگر .  ر این مسخن، نصسداسن شك ، آیخییِ هخلفع /عملیِ طاق [ می3«]منسدوب»

( ن  1یسر ،)  تو   ر نظر میمثخه  موا    ماخلح مور  مطخلع اا؟، ك  لوكخچ آن را ه 

ا  ك   ارا  اثرا  اجامخعی مه  ااددد؟،   یخ ه  نوعی آزمون تو  عقخیا عنوان پایااه 

  كخریر،  ر نظر طاق « منسددوب»  اددو   یگر، آیخیی تر  رزان اجامخعی اادد؟. از 

لوكخچ، یمخن مخركسددسسدد  اادد؟؛ هاین معنخ ك  یك تئور  اجامخعی ازتا  پصا  شدداا   

ن نظر را شو . ای  كخریر ه  آن  ا ا می [ طاق هنسخ  یخدا  ااد؟، ك  از هسر ن از ]هان 

تر ، تكرار كر ا اادد؟،  ر هسشی تویش نسز، هخ ر شددن 1331  اددخل لوكخچ  ر مقام 

یخ « وبمنس»  « شنختایر ان»جخ ك  ارتاخطی ایبخ  كر ا مسخن تمخیز  ك  مسخن آیخیی آن

خلخترین یعنی ه -«  كخریر آیخیی اتحخ ی »هسندا، هدخ تمدخیز  كد  لنسن مسخن می« ممكن»

محاول  - «آیخیی اواسخلسسای»   -كخریر  كسب تواط تو  طاق اطح آیخیی تخه 

خملی هخ آیخیی نخك -  كخریرتخئ  اادد؟.  ر عم ، طاق  -  ر شددنفكران انقلخهیانایخدد 

اوی  یخها؛  لی این پسوادان یكااد؟ ك  هخ ر شدنفكران پسونا می« حزب» ر  -ك   ار 

-اا؟، زیرا حزب، هرتر از یریسز  یگر، عاخر  اا؟ از تئور   را؟ ]شنخت؟   تفسسر

  یخادد؟. این نقط  [ ایائولوگ  حضددور   نفوذ ]یخ غلا عرصدد م.[ جهخن،   هنخهراین، 

 یا ك  ه  آیخیی طاقختی  راِ؟ پر لاخریخ   شك  نگرش را لوكخچ ینگخمی توضسح می

 كنا. یخفا ، حزب كمونسس؟، اشخرا میاخزمخن

  خ ا  هخ مسسر انای  انحراف یسار اهخیا تخعاتخب ر شدن هخشا ك  این مفخیس  زا ی 

  كلی مخركس  ر آثخر یونخیون ا   ار . مخركس، كخملخب یی طاقدختی مور  اشدددخراآیدخ

  كخریر، از طریق تبره    تلخش تویش، آیخیی كخملی از یویا ك  طاق ر شدددن، می

ینا كر  ك  فراكنا. حقسقاخب ی ، ا  تادددور میایااف   موتعس؟ طاقختی تو  كسدددب می

 -مسددئولس؟ مطخلعخ  تویش را هر   ش یسر   تا  از آن ك  ا  -میكور  ر یمخن زمخن 
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 فلسفه قرفیخ  یونخیون ادواسخلسسای، پسش رفا  هو . ا   ر ه  طریقی، ه  شدك  جناش

 نوشا  اا؟ ك :

 یخ یخ  مر م را تاای  كر ا اا؟ ه  تو ا  ا ل تو اا ضدخع اتااخ    ر  یل 

اق  ایبخ  هرا  این ط ز  ارمخی  شرایط مخارك   منخفع مخاركی نسكخریر ،   غلا 

ا  ااددد؟ مرتاط هخ ادددرمخی ،  لی ینوز   كخریر  طاق كر ا ااددد؟. لیا، این تو ا

  آن را ا  ك  مخ فقط یكی    مرحل ا  هرا  تو  نسسددد؟.  ر جریدخن ماخرزاطاقد 

ش ا  هرا  تویشو    تو  را ه  شك  طاق   یخ  شاا ماحا میمطر  كر ی ، تو ا

 كنا، تاای  ه  منخفع طاقختیی ی  ك  این طاق  از آن  فخع می یا. منخفعشدددكد  می

 یر  . می

 

 هر مقددامددختی یددخ  اشددد؟ –یددخیش مددخركس یمچنسن،  ر یكی از آترین نوشدددادد 

 –[ 11م.[ ]-مبارزه برای ساوسایالیسم]منارج  ر  1111یخ  كخریر  ادخل هررادی

ا هخ عل    آیخیی كخم ، فخخر رنج   شرارتی ر»تواننا كنا ك  تنهخ كخریران میت كسا می

تواننا هخ فقط آنخن می»  « كننا،  صف كننا  آنخن تحمس  می اران[ هر یر اك  ]ارمخی 

هرنا، ن  نخجسخن یخ    ر یخیی هخشدددنا ك  از آن رنج مییر علد؟شدددور   حرار ، یدخرا

ا  هرا  طاق »  كخریر توانخ هو  ك    اصن مخركس، طاق این، هر پخی هنخهر« توشداص؟.

هخدو ،   مسئولس؟ ارنوش؟ تویش را ههییر . ر شنفكران ی  اهمی  ر این مسخن « تو 

طور  مخركس این مور  را هررای نكر ؛ یخ ی هخیا  اشا  هخشنا، احزاب اسخای   جناش

  یر تقایر، تخهع   تح؟ ت ثسر تكخم  عمومی راددا ك  این عوام ، هامخ ه  نظر ر شددن می

یی آیخ»  كخریر را تخهع عخم    كدخریر هدخشدددندا. از ادددو   یگر، لوكدخچ طاق طاقد 

ن،   آن یسانا،   هنخهرایكنناایخ  حزهی توصسف یا ك  ایائولوگترار می« تر مناان 

ك ، از اددخل  اكن  حزهی ارائ  مییسددسصا توجسهی ر شددنفكران  هرا   یكاختور  لبخم

 هو ا اا؟.  یون نخخن تمخمی جوامع شور  تخ كنون، ارش؟ 1311
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انا از  رك    از ماا آ ر  فقط تخ حا  نخشدددینادخیبی كد  لوكخچ ه   اددد؟ می

خ     ییسر  ر یكر    اادداناخجترین عخم  ت ثسر  ر شددك مخركسددسسددای اادد؟. مه 

خشا از تخ این ك  عاخر  ه« ی طاقختیآیخی»عنوان   ا اد؟ از مخركسدسس  ه تعریف ا لس 

   آنه ا  ك  عماتخبنگر  اجامخعی طاق ا   ار  هدخ جهخنكد  ارتادخط پسچسداا  اتئور »

   ار  تر تمخییر  ، لوكخچ هسشتخ جخیی ك  ه  ماا/ر ش كخر مرهوط می«. مرهوط اادد؟

 ر  اش   ر مقخل یسر . اك  از توانش تویش از مخركسسس    ر شو  تخ این ك  آن را پی

اسخلسّ؟ )یخ »كنا: شنختای ت كسا میهر    معنخ یخ مفهوم ر ش آیسنمخركسسس  راا؟مور  

آنتی كوتخیی ه  موازا  ذكر ادددطور  از [ )ك  تسلی ه 11« ]ادددرشدددای( مفخیس ر ان

 ، ك  مقادددو ش از«تمخمس؟»   یگر  فكر   یا(انگلس مور  توج  ترار میدورینگ 

خم  مثخه  عوام  موجو   ر تكی ]یخ تلفسق[  اتعسخ  زنایی اجامخعی )ه تنسدای ری »آن 

، تمخمسای ك   ر آن ]این  اتعسخ [ هر ی  «تخریصی(   شدددك   ا ن ه  یك تمخمس؟ ااددد؟

توان پرادددسا ك  آیخ این مفخیس  تسلی هخ مخركسدددسسددد  تد ثسر   تد ثر ماقدخهد   ارندا. می

تر آن اادد؟ ك  توج  كنس  لوكخچ ه  تواعا ه ( امخ، هرا  مقاددو  فعلی مخ م1)مامخیزنا،

نگر . مثلخب، هرآ ر  ا  از اتالخفخ  مسخن طاقخ   ر نظخم شنختای تو  هسسخر نختص میر ش

نخای شیون »شدو  ه  یك یخ، ه  هسخن تو  ا ، منبر می ار    طاقخ   یگر نظخمادرمخی 

ح   آرمخنی مخكس  هر اادد؟(؛ یخ  مُرَجَّ)ك  آشددكخرا تح؟ ت ثسر نمون « آیخیی طاقختی

اا از هنا  نسدددااخب ثخه؟ طاقخ    آیخیی طاقختی ك  جیعنی ه  هسخن  یگر، ه  نوعی  ادددا 

 ج  چیس  كخریر   آیخیی طاقختی آنخن ه طاق . انداعوامد   یگر  ر نظر یرفاد  شددداا

 فشدددونا،   لوكخچ، هرتلخعنوان عواملی  ر كد  فرایندا تدخریصی  ر نظر یرفاد  نمیهد 

انا یخفا یخ را ه  فراینا مسامر تكخم  كخر هخر    اشكخلی ك   ر آن اخزمخن مخركس، آن

  انا.مرهوط نمی

   اتعی مفخیس ، زا ی  ه  یمسن اددخن، هرتلخف پخفخددخر  هر اددسخلسّ؟ یخ توسسرپییر 

یخ،   تاای  مفخیسمی یون طاقخ ، آیخیی [ ه  آن19هصخدددی]نوشددداخر لوكخچ جسدددمس؟

  حای تو  مخركسددسسدد ، ه  مفخیس  ثخه؟   مطلق اادد؟. لوكخچ این تمخی  را ه  طاقختی، 
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ار ، یییسر   ر آغخز هحث تویش  ر مور  ر ش مخركسسسای ه  نمخیش میطور یخ 

 كنا:   ینسن  عو  می

یخ  اتسر یك هگیاریا ههییری  ك  پژ یش هرا  هحث   تخلی ناو ن عریض ،

ك تزیخ  فر   مخركس را مر    كر ا اادد؟. هخر   هرا  یمسخدد  تمخمی   تك ت

انا ناخیج توآیسنی میحای ایر ینسن یسز  ثخه؟ شو ، یر مخركسسس؟ جا  راا؟

یخ  جایا،    ر عسن حخل، تمخم تزیخ  مخركس را هی ك    كخاددد؟ این پژ یش

خ آیسنی مخركسدسسای تو  هخویا. هنا   اد؟ از رااد؟ههییر ، ها ن این ك  لحظ 

یخ  آیسن ن  ه  معنخ  پییرش غسر اناقخ   ناخیج پژ یشكسددسسدد  راادد؟هراین، مخر

مخركس اادد؟   ن  ه  معنخ  ایمخن ه  این یخ آن اصدد ،   ن  تفسددسر  از یك كاخب 

 [ 19مرهوط اا؟. ] «ر ش» آیسنی صرفخب ه مقاس. هر عكس، راا؟

  آ ر اادد؟ كفه  این هنا، از جوانب یونخیون، هرا  من  شددوار اادد؟،   شددگف؟

تكرار كر ا اا؟. مثلخب،  1331  جایاش هر یخپ لوكخچ آن را هخ ایقخن كخم ،  ر مقام 

  مخركس را  ر مور  طاقخ    آیخ هنا میكور  ارا  این معنخادد؟ ك  كسددی ك  نظری 

  طاقختی ر  كر ا اادد؟، یمچنخن مخركسددسسدد؟ توایا هو   یخ آیخ این پراددش ماخرزا

ا تخكس  مخركس ر ر ش، مفهوم طاق ، ]فقط[ هصخی از توانا ه  هحث ییاشا  شو  ك می

  یخ  منخااخ  طاقختی  ر شرایط تخص ماعلق ه  مقول  یا،   یخ این ك  فقط  یژییمی

ا تر: ی  معنخیی توای ار   پراخی كلی نظری  اا؟ ك  از نظر لوكخچ جواز مر    شان

، ایر «سیرش ر ش مخركآیسنی مخركسسسای عاخر  اا؟ از پیراا؟» اش؟ ك  هگویس  

توانا مولا یسز  جز نظریخ  كخذب ناخشا!   ر عسن حخل، هگویس  ك  ر ش مخركس می

یخ تخه  اادداصراج اادد؟،  ر یخ   یگر  ك  از هطن آنیخ،   اددسالایمس؟ این پراددش

،   « نظری»  « ر ش»  ادددسخلس؟ )یخ توسسرپییر ( مفخیس  جخاددد؟ ك  آشدددكخركنناااین

    انایخدد شددنختای   تئوریك  ر یر نظخم پسچسااعنخصددر ر ش  شددوار  جاا كر ن

اجامخعی اا؟.  لی لوكخچ، هی توج  ه  این اسخلسّ؟ )ها ن تعسسن مخصص( تمخیز  مطلق 
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شو  ك   ر نظر فر ، ی  مخركسسس؟ هخشا   ی  ناخشا، مسخن تئور  )تز(   ر ش تخئ  می

 نمخیا. غسرتخه   فخع می

توانا نظریخیی هخشا هر كاخب لوكخچ،  جهی ك ،  ر می یگر  ی  یسد؟ ك    ج 

عسن مفسا هو نش هرا  تخددریح، نمخیخددگر  یژیی ایائولوژیك پسخددخپسش مسددلط هر آن 

یخ  مخدددر   از تر  نسدددا؟ ه  موار  مرهوط ه   یگر توانشااددد؟. تخ حا هسدددخ هسش

قخب آهسددان [ ااد؟، یعنی این ك  عمس14«]هسددا نزمخ»مخركسدسسد  توانش لوكخچ  ر اثرش 

یخ  زمخن   مكخن تخص تخریصی ااددد؟. الاا ، ممكن ااددد؟ هگوینا ك  عقخیا    غاغ 

ییا انا؛ معیخ  عار  یسانا ك   ر آن زا ا شاایخ  اجامخعی حخم  نخخن تمخم انایخد 

یخ  فكر  )  هعضددی از آثخر ینر ( اددرشدد؟ یخیی  ر كخر یسدد؟: هرتی از نظخمتفخ  

 یرا یخ  مخركس، هی یونتر   ارنا. تو  آثخر   انایخددد تر   جیابكمخهسش جهخنی

 ار  صدنعای   انقلخب فرانسد  ااد؟،  لی ر شن اا؟ ك  نمخیخدگر ت ثسر هخماا  ادرمخی 

م.[ -؟نسس« هسا زمخن»محا   ه  شدرایط   ا ضخع زمخن مخركس نسس؟؛ ]ه  عاخر   یگر 

یخ شارز یا ك  هخنی ه   ا؟ مییخ   مفخیس  جعلخ ا، تفسسر  از جهخن معخصر، تئور ه 

 ر  .   مخ میهسخ فراتر از زمخن یخیخخن   ایمس؟

یمد ،  ر مور  اثر لوكدخچ، تواننداا مس   ار  ینسن  ریخها ك  كاخب، یرینا  هدخ این

  ا ل ماَسّن اددرشدد؟  ریخف؟ تخصددی ك  از مفهوم مخركسددس    پر لاخریخ  ار ،  ر  یل 

. مقخلخ  لوكخچ  ر زمخنی نوشدا  شدانا ك   ر اددراار ار پخ ا  ااد؟  هسدسخر  یژا  را

یرفانا. انقلخب ر اددس  پسر ز شدداا هو ، ماخرزا  انقلخهی  ر یخ  انقلخهی شددك  میجناش

یددخ نسز یدك رژی  انقلددخهی آلمدخن   اتریش ی  هد   نادخل آن راا افادخ ا هو     ر كندخر آن

مدا   ر مبدخراددداخن )ینگر ( ایبخ  شددداا هو  ك  تو  لوكخچ  ر آن نقخدددی كوتدخا

  ننااككنناا  اشدد؟. كاخب لوكخچ، ه   اددخط؟ تفسددسر  از مخركسددسسدد ، ارائ ریار 

  ه  جخ  این ك -اادد؟ از جناش انقلخهی   حزب كمونسسدد؟ تاددویر  كخم    محاوب

تواددط رزا لویزاماورگ نخددخن  ا ا یخ، ك  مثلخب كر   اناقخ   هخشددا ه  یمسن پایاار  

 ار  ترین كخدوریخ  ارمخی شدا.  ر پرتو  اتعسختی ازجمل  این ك   ر هرتی از پسخدرفا 
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 یخ شكس؟  انقلخهی جا   جو  نااشد؟،   یخ  ر جخیخ   یگر انقلخباصدلخب یسچ ماخرزا

ن  یك تور ندا،   نسز این كد   ر جدخیدخیی ی  كد  )آن زمدخن   هعایخ( پسر ز  یخفانا، 

 نمخیا ك  ارزش  ادددوادددسخلسسدددای، ك   یكاختور  ه  ارموخن آ ر نا، منطقی میجخمع 

یسر  تر تئور  مخركسسسای هایس ،   اثر لوكخچ را  ارا  جه؟فرا انی ه  اَشكخل اناقخ  

، لوكخچ تو  1331    هسسخر محا     كوتخا هاانس .  ر هسسخر  از هنایخ  مقام    امن 

 تاریخ و آگاهی طبقاتینوع  ا ر   ر مور  عقدخیدا  ااددد؟ كد   ر هسدخنگر یمسن 

اش معرف یك موضدددع كنا ك  تئور عنوان مثخل، ا  ملخحظ  میمطر  شددداا ااددد؟. ه 

 ا  تعلق  ار  ك  امكخنا  زمخن آن ]اثر[ اا؟،   ه    رامصادوص نسا؟ ه  مسخئ  پخی 

تر ك  فكر عم    اناقخ  ن شدددسواتخزا هخز ی  ه  آ انقلدخب  ر ار پدخ ینوز  اتعی هو ؛  

 شدددهریراییِ مُنبسدخن  یختر نز یدك هد  فكر آرمدخنانقلدخهی  ر كادخب مطر  شددداا، هسش

[ جندخ  یدپ آن زمدخن ااددد؟ تدخ نز یدك هد  نظدخم فكر  یدخ  كارین تو  13مهداَ  ]

 ر  كنا،یی ك  ا   ر مور  اثرش میترین  ا ر حخل، شخیا غسرتسخلی (. هخ این3)مخركس

اان یون  ههراز نظرش  ر آغخز مقام  هسخن شدداا هخشددا، یعنی توصددسف  ضددعی ك  ا  اینا

ی  ك  فر  هخیا آن را   كنونی  ر هخب آنزمدخن  تر یدا رایج  ر»اشدددخرا كر ا ااددد؟: 

واا    م.[ پس-شدنخادی ]مخركسسسایمثخه  ر شاش،   ه محاوا  اادخادی   مسدامر عقساا

 [13«]پخیاارش، هاانا.

  لوكخچ را ما نظر ترار  یس ، توایس  شاا  ر عنوان نصساسن مقخل ش هسخنایر پراد

-99   یا ك  شدددكخف هزریی مخ،   لوكخچ، را از زمخن نگخرش آن مقخلخ  )یعنی   را

آیسن مخركسددسسدد  راادد؟»كخددا ك  كنا،   این اددسال مه  را پسش می( جاا می1311

شكخر،  اجا معنخ   مفهوم ر شنفكران  این پراش امر ز هرا  مخ، آشكخر   غسرآ« یسس؟.

نسسد؟! امر ز صدا نوع مخركسدسسد  شدكوفخ شداا، آن یون  ك  زمخنی ترار هو  صا ی  

[. آیخ حای یسچ 11آیسن اا؟   كاام كژآیسن]هخدكفا،   كسسد؟ ك  هگویا كاام راا؟

  توانس  هتنهدخ معندخیی كد  اكنون مدخ می مافكر جدا  هد  ینسن پرادددخدددی توجد   ار  
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هایس ، یك معنخ  تخریصی اا؟، این معنخ مخ را ه  یك جزمس؟ « آیسنسدسس  راا؟مخرك»

  ریاران حزهی   مور  حمخی؟ پلسس كنا ك  حخص  عم  یسار اادسخادی رینمون می

  اوم ترن هسسا  یخ   ی   م موران اعاام ااد؟؛ جزمسای ك   ر اتحخ  شور   از اخل

آیسنی،   توصسف ینسن مخركسسس  راا؟شدسوا  ام یخف؟. ههارین  1333 ایبخ  شدا   تخ

  توایا هو .« مخركسسس  رامی»

  

اكنون پسخدددنهدخ  من این ااددد؟ كد   ر هصش نهخیی این مقخل ، آیخیی طاقختی را از 

گرش   آغخز این ن  فه   یگر  از مخركسددسسددد . نقط هر پخی  -   یگر  هنگری زا ی 

؟ هخیا   نصسخ ك  مخركسسس   ر  یل   كلی اا؟: هاین معنشنخاخن یك هررادی ر ش

عنوان یك نظری  یخ تئور  اجامخعی  ر نظر یرفا  شدددو ، ن  یك ایائولوژ . مقادددو  ه 

كنس   توایس  نفیاین هررادی توضدسح آیخیی طاقختی ااد؟، ن  توصسف كخم  آن. نمی

ك  مخركسددسسدد  )ینخن ك  یر تئور  اجامخعی  یگر(  ارا   ج  ایائولوژیك اادد؟؛ یخ 

شخن یخ   تعهااتی را ك  منخخ یخها؛ یخ ا لوی؟ین ك   ر شرایط تخریصی تخصی تكخم  میا

ا  ا  هركنا، یخ اَشددكخل تبویزشدداا ر تخرج از یر نوع  انش اجامخعی اادد؟، تاسسن می

توای  نفی یخ را نمیكن : اینتكرار می-] یسر عمد   ار  كد  ایدااف ماعخلی را پی می

 تخه   یگر یك از حا  تخ - ایائولوژ    تئوریك جوانب –جنا   م.[ .  لی این   -كن 

ترین ادطح ارزشمنا مخركسسس  آن اا؟ ك  این انا   هخیا جاا ی  همخننا. پخیسنانفكخك

انا، ینخن ك  مخركسدسس  لوكخچ ینسن اا؟   یسز  نسس؟     ج   ر آن  ری  آمسصا 

 ركسسس  لوكخچ از یك او یر نوع محك  پر لاخریخ؛ زیرا ك  مخجز آیخیی تكخم  یخفا 

  تخریصی مفر ضدددی،  راددد؟ انگخشدددا  كندا )ك   ر   راز ن تئور  را ندخممكن می

توان نخددددخن  ا  كدد  از نظر تددخریصی یسچ ]تقددخرن یددخ[ شدددو (   از ادددو   یگر میمی

  كخملی مسخن آیخیی طاقختی   یك تئور  اجامخعی تخص موجو  نسس؟. [11«]ماخ ف »

  ا ل،  ر پرتو توج  ه  تكخم  آیخیی طاقختی هورژ ایی ممكن ااد؟،  ر  یل این نكا  

مخ طور تخص   كخم  تاسسن نخاا، ا  معسنی ه   میكور  ر یسچ نظری ر شن یر  . نكا 
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یخ  مصالف اَشدددكخل مافخ   ه  تو  یرفا  ااددد؟؛ لیا، شدددخیا هاوان یخ   مكخن ر زمخن

، اتااخ  المعارفدایرةتوایی،   هراهر لسدف یف؟ ك  تئور  ادسخادی یخهز   لخك، ف

یخ یم  مظهر ایائولوژِ  هورژ ایی یسانا.  ر ادسخادی كلخاسك، یخ اتلخق پر تساخن، این

موجو   - ر مور  فقر، كخر،   ل؟، ادرشد؟ انسخن،   غسرا  -ا  از عقخیا اتع، مبموع 

سن   منفر   ی  تاس ااددد؟، كد  یم  هخ یكایگر یمخینگی ناارنا    ر یسچ تئور  یگخن 

نگر  هورژ ایی محسدددوب  اشددد؟. امخ این انا ك  هاوان آن را ه  صدددور  جهخننسدخفاد 

یخ    آرمخنی( ادختا  شو ، تخ هخ جلوانمون  )نمون -نگر  هخیا ه  صدور  یك ه جهخن

تخریصی  اتعی ]حسخ [ هورژ از  تخه  مقخیسد  هخشدا. این موضوعی اا؟ مخخه  هخ تكخم  

عقخیا مرتاط،  ر مور  كخر، ااددداثمخر،     كخریر.  ر مور  اتسر ی  تعاا ق آیخیی طا

یخ  اجامخعی یونخیون هراهر ، تعدخ ن ]  غسرا[، یسددداندا ك  تعریف تو  را  ر تئور 

ك    ینا؛   ایضخب، لخزم اا؟یخهنا   طسفی از مخركسدسسد  تخ آنخرشدسسد  را تخدكس  میمی

قخیس  ا  ك  تخهلس؟ م  كخریر شونا، نمون هسنی طاق ناز جهخ نمون -یخ موجا یك ه این

سز یخ  مصالف را ن  انبش هخ تكخم   اتعی آیخیی طاقختی  ر جوامع یونخیون  ر زمخن

  ارا هخشا. 

یخ   اتعی آیخیی اجامخعی ت كسا اش هخ پایاا  مقخیسدد  نمون -یاف از هنخ  این ه 

 «آیخیی طاقختی  رادد؟»  یك « نختایشددآیخیی طاقختی ر ان»هر  جو  شددكخف مسخن 

كنا( تخ لخزم هخشددا آن شددكخف تواددط )یعنی مخركسددسسدد ( نسسدد؟ )كخر  ك  لوكخچ می

-یدخ پُر شدددو ، ه  ك  یاف تعریف  ، تخ جخ  ممكن، هسخن اتالخفخ  مسخن ه لوگایدائو

-ه »   اتعسخ  اادد؟.  ، ایر معلوم شددو  ك  لخزم اادد؟، یاف این اادد؟ ك  ی   نمون 

یسرنا، هخزادددخز  یخ  ر آن مور  اادددافخ ا ترار مییی ك  این نمون   ی  تئور  «یخ نمون

  اق مثخه  طیخ مسسر یر  . ]لیا[  رك مخركس از هورژ از  ه شونا تخ  رك ههار پایاا

  انقلخهی هخیا ه  این شدددك  مور  توج  ترار عنوان طاق حدخك ،   فهمش از پر لادخریخ ه 

یخ  یای  شددرایط اجامخعی از ام ك   ر آنیخ  ا ا( هرتی مثخل11ر )یسر .  ر جخ   یگ
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ام،   این یخ را مور  هحث ترار  ا ایسرنا؛ آنفخصدددل  می «  حدخك طاقد »  نموند -هد 

جدخ  نادخل نصوای  كر . ایر اكنون موتعسد؟ طاق  كخریر را  ر نظخم موضدددوع را  ر این

ی   مامخیز را تخصسص  یس ؛ یك ار  از این زا ی   ر نظر هگسری ، هخیا    مس ل ارمخی 

نسز تفخ   مسخن آن جوامع؛  یگر     مرهوط ه  اتالخفخ   ر نی جوامع تخص،  مسددد ل 

نوان ع ار ، ه ا  ك   ر مور  تكخم  ادددرمخی یخ  تخریصی  مرتاط هخ  یریونیمسددد ل 

 یك نظخم اجامخعی، رد  ا ا اا؟. 

  كخریر   آیخیی آنخن مسخن كخددوریخ  ر شددن اادد؟ ك  اشددكخل اددخزمخنی طاق 

خریر از حزب   كهزریی از طاق یونخیون هسسخر مافخ   اا؟.  ر فرانس    ایاخلسخ هصش 

كنا؛ یعنی از حزهی ك  راددمخب مخركسددسسدد؟   انقلخهی اادد؟.  ر كمونسسدد؟ حمخی؟ می

   تر  از طاقهریادخنسدخ، آلمدخن غرهی،   كخدددوریخ  اادددكخناینخ  ، هصش حای هزرگ

كننا. طلب پخاساخنی مییخ  عماتخب اصلخ كخریر از احزاب كخریر یخ ادواسخل  موكرا 

  كدخریر  ر ایدخلدخ  ماحداا، از جنگ جهخنی ا ل تخكنون، یسچ  یگر، طاقد  از ادددو 

ا  اددسخاددیِ مبزایی نااشددا ،   یسچ جریخن اددواددسخلسسددای را یكخل ی  ك  اددخزمخن تو ا

ثری؟ جخ ك  اكطور یسدار ا مقاول هخشا، ایبخ  نكر ا اا؟. حای  ر این كخوریخ، آنه 

اخ   ر انگلسدداخن، ك  منخادد كخریر )مثلخب    طاق   كخریر از یك حزب هرجسددا طاق 

هسنس  ننا، میكا   ار ( پخاساخنی میمسخن عضوی؟ طاقختی   حمخی؟ حزهی اااحكخم  یژا

ا  ی  تخ اناازا یخ  حزهی موجو نا، ك  یم ك ،  ر عسن حخل، انواع احزاب یپ   جنخ 

  هزریی از طاق علخ ا،  ر تمخمی كخدددوریخ، هصش كخریرنا. ه   مور  حمدخید؟ طاقد 

 انا.كخر هرتخاا كخریر ه  حمخی؟ از احزاب لسارال   محخفظ 

  كخریر،  ر طول ماتی نسدددااخب هلنا، اشدددكخل هسخنی هنخهراین، آیخیی ادددسخادددی طاق 

  یر كخددور تخص یخفا ،  ر حخلی ك  شددك  مسددلط آن هسخن  ر یونخیونی  ر محا  ا

  توضددسح ا  ی   اشددا  اادد؟. ارائ مسخن كخددوریخ  یونخیون اتالخف عمسق   ریخدد 

 از فخ اااا هخ –ك  ر   آادخن نسسد؟؛ امخ،  اد؟یسچاین اتالخفخ  ه  كنناا  ر مور تخنع

یریز  ر فه  آن » ك  اادد؟ ر شددن – مخددخه  ا مسدد ل  هخب  ر هحثی  ر مخركس تول
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 -تخریصی اتكخ كنس -  فلسدددفی[ نظرید 13]" تدیكرا"توفسقی نصوایس  یدخفد؟ ایر هد  

  ]پییرشددی[ یسچ پخی  (11«)اش فراتخریصی هو ن آن اادد؟.ا  ك   یژیی اصددلینظری 

   كخریر مانخاب  یخ  موجو   ر آیخیی طاق تفخ   هرا  این نگرش  جو  ناار  ك 

 ار  ك   ر طی آن آیخیی مرتاط ااددد؟ هدخ مراحد  مصالف تكدخمد   ر نظخم ادددرمخی 

خ  كنا؛ زیرا ك   ر هریاخنسخ   ایخلنظدخم ظهور میتر این   پسخدددرفاد تر  ر مرحلد انقلدخهی

 ار   نسخ ترین كخور ارمخی یخ  مصالف، پسخرفا ماحاا ك   ر مراح  یونخیون     را

انا، ها ن یسچ تر یا ، آیخیی طاقختی كخریر  انقلخهی ناوانسا  اا؟ شك  هگسر . هو ا

سسخر آیخیی انقلخهی هخ تار  هتوان، ه  احامخل ترین ه  صح؟، ا عخ كر  ك  هرعكس، می

هو نا    رآما  ترمخناا ار  ك  نسددااخب عقبهخلخیی  ر آن  اددا  از كخددوریخ  اددرمخی 

 (19تر   اشانا تو  را ه  نمخیش ییاشا  اا؟.)  پخیسناران 

توان  یا ك  عنخصددر ت ثسرییار تخصددی  ر یر  ضددو  میجاا از این عوام  كلی، ه 

 ر « طریق  یخ اادددلوب ملی»شدددو  آن را ی  ك  میك  ه  تلق آنا   ر كخر هو ا جخمع 

ی از توان  ه  اتااخر فرا ان ه  هرتجخ فقط میاسخا؟ نخمسا، منبر یخا  اا؟. من  ر این

تر توادددط یر نوع نظخم ارزشدددمنا عوامد  مسثر ممكن، كد  نسخزمنا تحلس  كخم     تسق

سخای یخ  ایی طاقختی  ر  كارین  ظهور آیخشدنخادی تطاسقی ااد؟   ه  مسد ل جخمع 

پر از ، اشدخرا كن .  ر فرانسد  ت ثسر ادن؟ انقلخهی هلناما   جو   اشا ؛  ر آلمخن   می

كخوریخ  امهراتور  اخهق یخهساورگ فخخریخ  نخشی از شكس؟  ر جنگ جهخنی ا ل؛ 

خكمس؟ ی ح  طولخنكخران  تح؟ اثر یك   را ر هریاخنسخ تولسا افكخر   احسخاخ  محخفظ 

ع   آمریكخ مواناددلطنای  ر كنخر اصددلخحخ  اتااددخ    ر تو  كخددور؛  ر ایخلخ  ماحاا

-نژا  -یسر  طاق   ر اثر جاایی جورافسخیی   اتنسكی )تومیموجو  هر ادددر راا شدددك 

انس  توایی. ایر ترار هخشدا ك  هاوفرینگی(، مسراث هر یی ادسخیخن،   ایائولوژ  هراهر 

ا  ر مور  طاقد    هرتور  طاقختی، مور  ارزیخهی نقخ ان  ترار   مدخركس رتمدخمی نظرید 
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ا  ك  یخ [ ادددنای ملی، یمراا هخ عوام  اتاادددخ  یخ   ]جریخن یس ، هدخیدا این  یژیی

  یسر  پر لاخریخ  انقلخهی ترار یسرنا.یخ اشخرا كر م،  ر ارتاخط هخ مال    از شك هاان

ز نسخزمنا آن اا؟ ك  هاوانس  توج  كنس  ه  یر ا ا  از این  ا؟ نسامخ ارزیخهی نقخ ان 

  ه اا؟ مرهوط ك  یخادسال آن یعنی، –یخ ك  پسش از این مطر  كر م   می از پرادش

عنوان یك ك . زیرا تئور  مخركس  ر مور  طاق ، تو ، ه   ار ارمخی   جخمع  تكخم 

 ااگخا  اااوار ناو . اینیخ   یك نظخم هی نقصِ تخئ  هخلیّا  یخ ارش؟ ااگخیی از انایخ 

مثخه   ار  ه یی  ارا  ارتاخط  ، تخ حا ،  اهساگی هو  ه  تحلس  اختاخر ارمخی انایخد 

یخ  اصدددلی  ر تكخم  تخریصی آن و  ه  جریخنیك نظخم اجامخعی كخم ،   نسز  اهسدددا  ه

   ار  اااادرمخی   نظخم. لیا،  ر حخل حخضدر، تحلس  مخركسدسسدای از طاقخ ، مطخلع 

 ار  ترن نوز ی ،   مخركس  ر مور  ادددرمخی هسسدددا  را،  ر كنخر تطوط نختمخم مطخلع 

ا  تاسسن لی توسسركنا   نسز تلخش مخخههی مور  نسخز اا؟ تخ مسسر   جهخ  اصضر ر  می

 (19یر نا.)

توسسراتی  -  مخ پایا آمااترین توسسراتی ك  از زمخن مخركس تخ زمخن یكی از هرجسددا 

  طاق    مسامر   ثخه؟تواع  -ك  محاول تكخم   ر تكنولوژ    ك  نظخم تولسا اا؟

  ماحاافراینا  ر ایخلخ   [ این91  كخریر.]ماواط اا؟، ك  پسواا  اا؟ ه  تقلس  طاق 

انا اط  ماوآمریكخ ه  فراترین مرز تو  رادساا،   تعاا  كسخنی ك   ارا  مخخغ  طاق 

ر عسن   كخریر فز نی یخفا  اا؟؛ این فراینا  از ماتی پسش نسا؟ ه  تعاا  شخغلخن طاق 

 ار  نسز كمخهسش هخ ارع؟ جریخن  ار . مخركس حخل  ر تمخمی  یگركخدوریخ  ارمخی 

افزایش مسددامر  ر تعاا  آحخ  ماعلق ه  طاقخ  ماواددط ك  هر   ش »از تو ، زمخنی ك  

كدخریران ادددنگسنی فرا ان  اشددداندا  ،  ر عسن حدخل، افزایش امنس؟ اجامخعی   تار  

ییا، ه  طور كر ا هو ؛ مع نوشد؟، ه  امكخن پساایش ینسن تحولی اشخرامی«   هخلخترطاق 

(، ك  ه  تحلس  آثخر تولسا 14)روندریسااهگتوانس   ر طول ینداین هندا از تر میادددخ ا

 مخشسنی پر اتا ، ینسن هصوانس : 
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یخ  ماعا   اهزار كخر یمسن ك  هخ فراینا تولسا كخپساخلسسای  رآمسز ،  یر یسی

یخ مخشسن اا؟، یخ،  ر  اتع، نظخم تو كخر )اتومختسك( كنا، ك  آترین آنپساا می

شددو ، هخ یك نسر   تسك یاای؟ می  اتومخیخادد؟... ك  هخ نسر   محرك مخشددسن

 كنا؛ كخریرتو  كخر میكنناا ...  ر این مرحل  مخشسن تو ه عم -  تو محرك 

تنهدخ هدخیدا هر طرز عمد  مدخشدددسن نظدخر  كنا   اطمسنخن یخها ك  یسچ تطخیی رد 

شددداا  «فراینا كخر»ماوتف یخدددا    ماال ه  « فراینا تولسا» یا.... ] ر  اتع[ نمی

راددا ...   فراینا تولسا ]ماال ه [ كخرهسدد؟ فنی یخ خریر ه  نظر زایا میاادد؟... . ك

ه  تلق ثر    تكنولوژیدك علمی شددداا ااددد؟.... صدددنعد؟ ك   ر مقسخس كلخن

اا، شتر ه  اادامرار زمخن كخر نسخز  ار    مقاار كخر مارفتر   ك انبخما، ك می

؟[ این ر حقسق؟ هخیا یفیر  . ] تر، ه  نسر   مخشدددسن  اهسدددا  میتر   هسشهسش

؟ یخ  ا انسر یخ  تولسا  انسدخن ه  شدك  كلی،    رك ا  از طاسع؟   توانخیی

شو .   تولسا   ثر   ظخیر میمثخه  پخی ك  هر آن ]مخشسن[ احخط   ار ،   اكنون ه 

(13[ )91] 

سز كنا؛ ن  تخصی اااوار میاین  راد؟ ااد؟ ك  مخركس هحث تویش را هر زمسن 

كنا،   جایا ثر   اشخرا میا؟ ك   تای مخركس ه  كخرهر  عل  ه  مثخه  پخی  راد؟ ا

  یعنی آن توانخیی ك - ار  ادددصن می یویا  ادددرمخی   جخمع عماتخب از توانخیی یخ هنس 

طور كخم  تحقق توایا یخف؟. امخ، فراینا  ك  مور  فقط  ر یك  ضع اجامخعی آتی ه 

تر از مه  یسر  از عل  هسخ ار  شك  یرفا ؛ ههرای هحث ا اد؟ پسخخپسش  ر نظخم ارمخ

كخر هانی شداا،   این  یریونی، ادختاخر مخدخغ  را توسسر  ا ا اا؟؛ عخم  اتسر نسز، ه  

  تو ، هر ادختاخر طاقختی اثر كر ا اا؟. این توسسر تخكنون هخرآ ر ی  ناخیبی هرا  نوه 

نخر شدن اادد؟. پخاخ، از یك جه؟ آیخیی اجامخعی هو ا یخ توایا هو ، ینوز یمچنخن 

  ق ایائولوژ  طا   ماواددط جایا  ارث   حخفظهسدداگی  ار  ه  این ك  آیخ این طاق 

یخ  ممكنِ یك از ایائولوژ ماوادددط توایا هو ؛ یخ شدددخیا ی  هاوان پرادددسا ك  كاام
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 محاملخب – فخشسس  تخ یپ را یكخلسس  اشكخل از اا؟ تخصی طسف ك  –  ماوادط طاق 

  یخ  ماضخ   جریخن  ار : هصخی از طاق اشجن كنونی، زمخن  ر. شا توایا هرجسدا 

ماوادط  ر هرتی از كخدوریخ نگران تهایا  اا؟ ك  ماوج  جخیگخا انای ا   ر جخمع  

)یعنی كنارل  یرهخ ر ( اا؟،  ر حخلی  «توانسن   مقررا »ااد؟   توایخن هخزت ادسس 

  مخدخغ  علمی   تصاای ن   جوانخن  ارنااك   ر هصش  یگر، ك  شدخم   انخدبویخ

یخها.  ر اددو   یگر، آیخیی اجامخعی تر  پر رش میهسنی را یكخلاادد؟، ظخیراب جهخن

  كخریر اددنای  ر این مور  حخم  فخیاا توایا هو ، مگر این ك  اددقوط طاق جایا هی

  آیخیی ر هت ثسر هخشدا، مصادوصخب از طریق اقوط مخخغلی نظسر اااصراج زغخل، ك  منب

ای ی   ر جناش اواسخلسس كننااادسخادی طاقختی محا   یر یی یخد؟   نقش ریار 

یون  ك  یخ  ماضخ    جو   ار . ممكن اا؟، آن اشد؟. امخ  ر این مور  نسز، یرایش

اتسك،  موكریخ )  نسز عم  اسخای( احزاب كخریر   اواسخلیوینا، ایائولوژ اغلب می

یرایساا، تخ  طلایاز پسش ه  اصلخ  تاریج هسشر پخ  غرهی، ه   حای احزاب كمونسس؟ ا

جنخ  »  « جنخ  یپ»توان یف؟،  ر موار  ، اجمخع ادددسخادددی ملی مسخن جخ ك  میآن

احزاب ایبخ  شدداا اادد؟. ایر ینسن هخشددا، منطقی توایا هو  ك  یمخن كنس  « راادد؟

نا. س؟ ادسخای طاق  كخریر  ادقوط ایما  هخزتخب كنناایخ  ماوسر تخ  رج ایائولوژ 

ییرفا    پنبخا ترن هسسا  پیخ   ی یخ  اخلتر تواط اواسخلسس؟امخ این تاورا  هسش

شا تخ امر ز، زیرا ك  امر ز یرایش ماضخ   ظهور كر ا اا؟؛ ]یعنی[ مسخن هصخی از می

رفا  از لحخظ فنخ ر ، نوعی   صدددنخیع پسشكخریران جوان   كخریران شدددخغ   ر زمسن 

تر ا یكخلسسد  جایا پساا شاا ك  مظهرش  عخ   آنخن اا؟ هرا   اشان اهمی هزرگر

، «مخدددخرك؟»ا  یون «هخزتخادددا » ر مدایرید؟ كدخریخا،    ر مفهوم كلی، هرا  منخفع 

 «. كنارل كخریر »[   99«] موكراای كخریر »

ر ا؟ ك   یخشنخای مخركسسسای تحقسق  ر این  یریونی  جخمع پس امر ز،  ظسف 

یخا؟  ر هخفاخر توسسرا  كلی  ر نظخم تولسا  )ك ، ادختاخر طاقختی ایبخ  شاا،  یان آن

یخیی یمچون تكخم    پساایش افز ن هر آن جوانای ك  تالخب اشدددخرا كر م، شدددخم  پایاا
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ا  تطوطی موازیخ  صنعای اا؟(،  ، ه پسكر یخ اهرشرك؟یخ  صنعای غولكورپوریخن

یخ    ریخفان ناخیبی ااددد؟ ك  این ررادددی  تسق   مفادددّ  آنك   ر هخلخ راددد  كر م، ه

یخ  آ رنا. امخ هرا  یخفان پخاختوسسرا   ر تلق اشكخل جایا آیخیی اجامخعی ه  هخر می

وین  ار  ن   یگر  ر ادددرمخی كدخم  مرهوط ه  مسدددخئ  میكور هخیا ه  یك توسسر عماا

رشددا اتااددخ   ثخه؟  ر تلخل  توج    آن را  ر محخادداخ  منظور كنس : یعنی  ادداخ ر 

یخ  اتااددخ   مه ، ك  موجا  پنج اددخل ییشددا ،   عام توتف آن  ر اثر هحرانهسسدد؟

یك پسخددرف؟ ماا م   هرجسددا   ر اددطح كلی زنایی یخددا  اادد؟. این  یریونی هر 

تر  ر تر   هرجسا كنا. نصسد؟، یرایش یری  تو آیخیی اجامخعی ه     شدك  اثر می

 تاددویر  ك  حخصدد  -«   ماواددطجوامع طاق »مثخه  جوامع مارن ه  ایبخ  تاددویر  از

 ر  طاقخ   یگر ك  شددو می هخعث   –  ماواددط اادد؟ حرك؟ ه  اددو  مخددخغ  طاق 

طور فزایناا   ه  مفهوم اددسخاددی   ایائولوژیك  ر حخشددس  ترار یسرنا. ه  مارن  جخمع 

  كنا.  غاغ ا ارائ  میعنوان یدك ایائولوژ  جای  م، تو ِ رشدددا اتاادددخ   را هد 

مسددخئلی اادد؟ یمچون  طور ر زافز ن ار  ه یخ  ادسخاددی  ر كخدوریخ  اددرمخی هحث

یخ  فكر  پسخددسن  ر مور  اددخز    رشددا؛   این مسددخئ  هر مخددول پسخددرف؟ فنخ ر ، نو

اخ   توان یف؟ ك  تاا م پخیاار رشا اتانخهراهر  طاقختی ادخی  انااتا  ااد؟. الاا ، می

ج اخل   هسس؟   پنییا، تبره یخ. مع  نمخیش نظر  آن ز  اا؟ فرااو  اثاخ ثخه؟ یس

   اریدیشددداد ، یمراا هدخ مادخحثدخ  تئوریدك  ر ارتادخط هدخ توانخیی یك نظخم ادددرمخی 

یخ  اتاادددخ   جا ، هصش هزریی از مر م را هرا  اجانخب از هحران« شددداامدایری؟»

    افزایش ثخه؟ ر نق   شكوفخیی ی  ماقخعا كر ا ااد؟ ك   ضدع پخیاار رشا اتااخ 

جخادد؟   ی  ارزشددی هرجسددا    مه ؛  ر حخلی ك ،  ر اددو   یگر، تئور   اناظخر  ه

   یهخرم ترن هسسا  هسسخر هرجسا    شختصك   ر ماخرزا  اسخای  ی  -مخركسدسسدای 

 طور نخیفا ،    ر یكی    مور  آشكخرا، كنخر ییاشا  شاا اا؟. ه  اكنون -هو  
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كنا، ی   ر عدام تطعسد؟ نظر    فكر  زمخن حخضدددر، ك  لوكخچ هاان اشدددخرا می

یخ  مسددداقرشددداا )مخدددهو ترینش تو  آشدددوب موجو ،  ر هطن هرتی از ایائولوژ 

شدددو ؛   ی   ر ظهور یك ادددلسدددل  عقخیا ) كارین( یونخیون مخركسدددسسددد (  یاا می

  ه  نظر یخیی كیی(، شددسوایخ  جایا تفكر )مثلخب،  ر جناش  انخددبوكنناا، یخ شددسوایسج

رادددا صدددرفدخب  ارا  ارتادخط ادددسدددای هدخ طاقخ  اجامخعی، یخ هخ یر یر ا اجامخعی می

ا  شونا. ا   ر توسسر اجامخعی انگخشتعریف، یسانا، ها ن این ك  هاواننا عخم  هخلقواتخه 

 فه  تطعی این ك  كاام عوام   ر شك   ا ن ه  آیخیی اسخای نقش مسثر  ارنا پسواا 

ز ر شن ك  یك یس شوارتر شاا،   لیا تعسسن مسسر اصلی حوا ث نسز آاخن نسس؟.  ا؟

یخ  اجامخعی مدایدا  ااددد؟ ك    رانی ك   ر آن آیخیی  اتعی یر ا ااددد؟: مدا 

یخ مخدددهو  ااددد؟( ه  صدددور  صدددرف آیخیی ا  ك   ر هخ ریخ   اعمخل آن)آیدخیی

آیخیی »   ر تاخین آشدددكخر هخ  یرف؟مور  اشدددخرا ترار می« كخذب»  « شدددنختایر ان»

ئولوژ  حزب كمونسسددد؟ ه  ثا؟   كر   ك   ر ایاشدددا )ر  نمو ا می« تر  رزان 

 احارام راسا( اهر  شاا اا؟. 
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  ز نا، ك   ر مسخنخخن هوتخرین،   زینو یف  ر پنبمسن كنگرا« یراآرمخن»  « رفرمسسای»، «ر یزیونسسای»

  یهخرم ترن هسسا ، تو  لوكخچ علنخب هرجسدا  هو نا.  ر ا ای   ی  1394نارنخادسونخل كمونسسدای  ر ادخل ا

، یعنی تقریاخب پنبخا اخل هعا از تخریصی ك  نصساسن مقخلخ  1331كاخهش را مر    اعلخم كر    ]لیا[ تخ ادخل 

اادد؟.  1331 ار ، ك  تخریصش  ر آن ه  ظهور راددساا هو ، زیر یخپ   م نرف؟. یخپ جایا یك مقام  

 یخ  هسسدد؟ ترن هسسددا  مطر  كر اك   ر اددخل -یخ  ر تفكرش لوكخچ  ر این مقام  ه  هرتی  یریونی

یخ را   هخرا مور  هحث اناقخ   ترار  ا ا اا؟. من ه  این ارزیخهی اناقخ   هعااب اشخرا اشخرا كر ا   آن -هو 

طور ، ینوز ه یخ  ا  ر هراهر مخ ییاشا ،   علخ ا هر  یگر هحث رغ  توضسحختی ك  اكنون لوكخچكن . ه می

كخم  ر شددن نسسدد؟ ك  یرا این كاخب هخیا یمچنخن مور  محكومس؟ شددایا محخف  مخركسددسسدد؟ راددمی 

ا  ه  شددسوا   مسددلط حزب كمونسسدد؟ كنناا یژا هخ توج  ه  این حقسق؟ ك  لوكخچ هر نقش تعسسنه  -هخشددا

كنا. اكنون ك  كاخب لوكخچ   هخرا  ر  ادددارس ترار یرفا ، ر  كر نا، ت كسا میك  لنسن   ااددداخلسن مط

  هعا از جنگ جهخنی نصسد؟ ه  طور مفا  مور  هخزهسنی ارزش  ار  ك  تخریخ تفكر مخركسدسسد   ر  ی 

  انقلخب   میكور هسدسخر  از تفكرا  مخركسسسای  ر مان   زمسن ترار یسر    فراموش نخدو  ك   ر  ی 

   یخ  انقلخهی، مور  تبایا نظر ترار یرفانا.اس     یگر جناشر 

   .911 ( ، ص. )صفح 1311 اناخخرا  مخرتسن، لنان ،تاریخ و آگاهی طبقاتی (9) 

 :انا، عاخر  انا ازیخ  من هسدددسخر مرهوطیهدخر مقخل    منارج  ر تخریخ   آیخیی طاقختی ك  ه  هحث (9)

(، 1313)جون «   مختریخلسس  تخریصیكخركر  توسسریخهناا»(، 1313چ مخر«)آیسن یسس؟ مخركسدسس  راا؟»

   (.1399« )یی   آیخیی پر لاخریخ اراشی »(   1391)مخرچ « آیخیی طاقختی»

  تئور  مخركسسسای انقلخب اجامخعی، زیرا ك  كخرهساش ه  ضو  مرهوط اا؟ ه  مسخئ این پرادش ه  (4)

یویا ك  نظخم اجامخعی مفر ب، زمخنی   طور كلی این تئور  می ار  مرهوط اا؟. همور  تخص ارمخی 

خفا      آن ااددد؟( تكخم  ی  تخصدددی نمخینااكنا ك  نسر یخ  نوین تولسا  )ك  طاق انقلخب را تبره  می

 ار ، اندا    یگر امكدخن ترار یرفان  ر نظخم از پسش موجو  را ناارنا؛ امخ  ر مور  ادددرمخی ایبدخ  شددداا

 ار  اادد؟، ت كسا اب هر یك شددكخف  ر نی، ك  نخشددی از  اتعس؟ نخاادداوار  ذاتی اددرمخی مخركس ظخیر

  كخریر تواع    پسخرف؟ تكنولوژ  نسس؟، ااخس آن انقلخب، فخخریخ  نخشی كنا. ااخس انقلخب طاق می

ی یاف یخیی اادد؟ ك    كارین یخ  كاریناز هحران اتااددخ   اادد؟، اناخشدد؟ فقر اادد؟،   تاول آیخیخن 

 كنا.ماعخلی   اجامخعی را هرا  پر لاخریخ تاسسن می

   اتعی ماخرزا  آنخن، ن   ر ااددداحادددخل فور  ناخیج، ك   ر یسدددارش ماا م اتحخ  كخریران ثمرا» (3)

  ارتاخطی ك  توادط صدنخیع مارن تلق شاا، ا ام  یخ  پسخدرفا ااد؟. این اتحخ  از طریق اهزاریخ   ر ش

كنا. اهزاریخ  میكور كخریران منخطق مصالف را  ر ارتاخط هخ یكایگر ترار ر میتیخها   پسخدددرف؟ هسشمی
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 ا  اح اددرشدد؟ یم  ك  – یا. یمسن ارتاخط هو  ك  هرا  تمركز هصخددسان ه  ماخرزا  ماعا  محلی می

یونسون(، )  ملی مسخن طاقخ  شك   یا. ...   هرا  ایبخ  آن اتحخ  مور  نسخز هو  تخ ه  یك ماخرزا -نا اشدا

هو ،  -یخ  ارتاخطی مصر ه رااهخ آن كورا -یخ مور  نسخز ادددخكنخن منخطق یونخیون تر ن  ادددطخییك  ترن

)مخركس   « آین  ر ظرف یكی    اددخل تخه  تحقق شدداا اادد؟.امر ز تواددط پر لاخریخ ه  یمن  جو  راا

 «[( هورژ ایخ   پر لاخریخ»، ]هصش ا ل، مانیفست کمونیستانگلس، 

طور كخم  ]نخهو  شو   [ املخك تاوصی، هخیا ه   ریخ  یعنی تر یا  نسسد؟ ك ... مخلكس؟ ارضدی،»( 3)

عنی یه  كخلخ ماال شو ؛ كس؟ تاوصی یر     ل ر مسدسر جناش مخلكس؟ تادوصدی ترار یسر ، جیب مخ

  طور عریخن ه  صدور  حخكمس؟ ملكِ تادوصدی   ه  صدور  ارمخی ك  حخكمس؟ مخلكِ ملك هخیا ه 

  هسن صدددخحب ملك   كخریر هخیا محا   یخ   آرا  اددسخادددی  رآیا؛ راهط رتاخط هُریاا از تمخمی طسفا

لك   ر اهط شصای مسخن صخحب م  اتاادخ   مسخن ااداثمخریر   اااثمخرشوناا؛ هخیا یم یر   ه  راهط 

    راهط یعنی ك  ه  جخ؛ «مخ  »   تو  ملدك    ماوتف   ملدك ه  طور تخلص تاای  شدددو  ه  ثر  

یخ  حا  صدخحب ملك هخ زمسن، پسونا    حا  مخلك هخ او  هرترار یر  ؛ یعنی زمسن،  پرافاصخر مزا ج 

صای های اقتنوشتهدست، مخننا تو  انسدخن، تنزل یخها   موضوع اصسف او    تبخر  شو  )مخركس

   .(و فلسفی
ینسن معنی  یا ك  آیخیی هخلفع /عملی  راددا( معنخ  این عاخر  ر شددنخیی تطعی ناار ، امخ ه  نظر می1)

یخ  تخریصی  یژا، تنهخ زمخنی مور  توج  اادد؟ ك  ه  صددور  موا  مور  مطخلع  هخ طاق  كخریر  ر موتعس؟

  مقخیس  یر  . هخشا،« تر  رزان /منطقی»توانس؟  ر یمخن موتعس؟، آیخییی  ك  میآن

یخیی ك    محاوا، از نظر یزاراه  ك  از جنا    مدخركس ن  از جه؟ ر ش/ماا،هد  نظر من، اندایخددد  (1)

 ر جخیی ك  از اخرتر،  - (  ر یك مور ِ آنLévi-Straussمطر  كر ا، هرجسا  اا؟. لو  اشارا س )

ینسن اهراز نظر كر ا اادد؟:  -كنا[، اناقخ  میی وحشاایاندیشااه]یخ « ذهن وحشاای» ر فادد  نهخیی 

شنخاخن   نگخران، جخمع هرا  هرتی از تخریخ ،[Totalization] "هصخیتمخمس؟"  امكخن  ار  ك  لخزم »

از زمخنی ك  موضوع را از  - شنخاخنیخا؟ ك  انسخن  هزریی هخشا. این امر را ما شدنخادخن نوآ ر ار ان

را از زمخنی  «تمخمس؟»  شددنخاددخن مقول امخ هخیا افز   ك  جخمع « انا.هایهی  انسددا  -انامخلسنوفسدكی آموتا 

   انا.اسمون، كن؟    یگران آماا، ه  كخر هر ا-  این مفهوم  ر آثخر   عقخیا انك

یخ  ]عقساتی[ زمخن یران   ر هرتی از جری شدددهریرایی منبیآرمخن تراه؟  ار  هخ ، رعسن حخل ،( این3)

   لوكخچ ه  موضددوع یخ شدداا  ر اثرش یخددا ،   این نكا  ها ن شددك تخ حا  هخعث توج    علخت كنونی

  اا؟.

 II( فا   Elites and Societyنصاگخن   جخمع ، ) (11)
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  انا ك  مخركس علسیخ  رامی،   از جمل  لوكخچ،  تسقخ یمخن كخر  را كر ا( ما ادفخن ، مخركسدسسد؟11)

انا ك  تو  را  ریسر مطخلعخ  تخریصی مفا    آن یخداار  ا ا هو ؛ یعنی از تو  تر یا هخرز  نخدخن  ا ا

 ر ناسب ،  انا.فلسددفی اتكخ كر ا-یخ كننا،  ،  ر عوب، ه  جوانب كلی تئور  تخریصیپایاامخددر   این 

   انا!  هسسا  افز  ا انش نخیسز  ه  فه  مخ از طاقخ  اجامخعی  ر ااا

(، صص. Political Man) انساان سیاسی(  ر S. M. Lipsetاین نكا  را اس. ام. لسهسد؟ ) (19)

 ی پساصنعتیعهاااجام(  ر Alain Touraineن ا اتر، آلن تورین )مسدددمطر  كر ا اا؟. ی 9-31

(La société post-industrielle)،  .تنهخ  ر كخوریخیی یمچون »ینسن  ریخفا  ك   93-1صص

ك  جوامعی هخ  یژیی تكخم  صددنعای نخموز ن یسددانا   نسز نسر یخ  فرینگی   اجامخعی  -ایاخلسخ   فرانسدد  

عسنی یسر  انقلخهی مشو  ك  جناش طاق  كخریر ینوز  ارا  ام؟ یاا می -كننامیكهن  ر آن مقخ م؟ 

  «اا؟.

 ر  هنا    تار  اددسخاددی( این نكا ، یمچنسن، ه  طور یسددار ا، مسددالزم مطخلع   ر اشددكخل جایا لخی 19)

   ی .جخ مور  هحث ترار نمییون  اا؟، امخ من این مسخئ  را  ر اینكخوریخ  صنعای شور  

(14) Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf)   این

 ا ا انا، ك  نصسدداسن هخر  ر  1133 - 1  نوشددا  شدداا تواددط مخركس،  ر اددخل عنوانی اادد؟ ك  ه  نسددص 

   ه  طور كخم  یخپ   مناخر شا. 1393 - 41یخ  اخل

   314-39، صص. یمخن( 13)

** 

 های مترجم: یادداشت

[1]theory of knowledge ر   ك   ر زهخن عل   ر زهدخن آلمدخنی  تسقدخب هد  یمدخن مفهوم ه  كخر می

 فخرای

[9 ]bond   

[9 ]pure 

 ار ااددد؟   یر كخر  از ا  این ااددد؟ كد  هر ا ملك فر  هر ا [serf« ] هنداازمسن»  « هر ا»[ تفدخ   4]

  هناا  اهسددا  ه  فر ش اادد؟؛  ر حخلی زمسنخم  یا؛ ه  صددور  انفرا   ی  تخه  تریا انبتواینا ك  می

را  ر  هناا ار نسسدد؟. شددخیا زمسنماعلق ه  هر ا شددو ، یعنیزمسن اادد؟   یمراا هخ زمسن تریا   فر ش می

 م .  - انس؟« رعس؟»فرینگ ایرانی هاوان معخ ل 

كر ا    ی  نگخا تیتاریخ و آگاهی طبقا یخ  پویناا از  زناا  این هنا  شددوار ه  ترجم [  ر ترجم 3]

 مان فخرای. 131  ام. نك. صفح ما   یرفا 
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[3 ]dialectical determination  ر مان تخ حا  « تعسسن  یخلكاسكی»ضددمنخب مقاددو  نویسددناا از 

یسر  آیخیی كخذب  یخلكاسكی اا؟ ك  حخص  ت ثسر   ت ثر عوام  عسنی موجو  ر شدن   ه  معنخ  شدك 

 م. - رك نخ را؟ یخ كخذب امور تواط فخع  ا راك یخ فخع  شنخاخیی اا؟ ر نظخم اجامخعی مفر ب   

[1 ]concrete totality  ر  اتع، تمخمس؟ یخ تمخم هو ن «تمخمس؟ )یخ كلس؟ِ( انضدددمخمی»؛ مقادددو  از  ،

   یراادداخر مان ك  یزیاا« انضددمخمی»  ا  تخم   كخم  اادد؟.  اژامفهومی اادد؟ ك  حخصدد  آن پایاا

اا؟  ر حقسق؟ نخظر هر مفخیس  تبمع، تبمسع، جمع آماا، افز ن شاا  آگاهی طبقاتی تاریخ و فخرای

یخاددد؟ ك   ر هراهر مفهوم انازاعی ی  ترار  ار . یك نظخم اتاادددخ     اجامخعی تخص، نوعی   نظخیر این

 .  تولسا تخصی مساب جمع آمان تمخمی عوام    ر اهط مسخن آ مسخن اا؟ااد؟ ك   ر آن شسوا« جخمع »

نگر  امخ  راددد؟  ر یمخن جخیی ك  تخریخ»یویا: ااددد؟. لوكخچ جخیی می« تمخمس؟ انضددمخمی»این یمخن 

ظام تولید در ن انضمامی، مثابه کلیتجامعه بهیعنی  -ترین امر انضمخمی كنا ك هورژ ایی تادور می

....  اادد؟، ا یخف را – و در نتیجه تقساایم جامعه به طبقات،  ی معینی از تحول اجتماعیمرحله

 ترجم  فخرای زناا یخ  پویناا.( 133 ص)

[1 ]determinants اِّب یخ مُفَعِّ ( یعنی تعسسن ؟ یر عخملی ك   ر تعسسن اددرشددكنناا، مُعَسِّن )هر  زن مُسددَ

« عّسُنت»شداا توادط زناا یخ  پویناا ه  صور  این  اژا  ر مان ترجم یسز ، یخ ایبخ  آن، نقش تخطع  ار .

اا   ه  كخر یرفا  ش  معنخ نسس؟، امخ از نظر لوو  معخ ل  اژاایری   را؟   توسسر یناا آماا ااد؟، ك 

   یراااخر   مقخل  نسس؟. رات ، نصس؟، عسن عاخر  پویناا را ه  كخر هر ا هو ،  لی اشخراتوادط نویسدناا

   كنونی را جخنخسن آن كن . یر  ( ااب شا  اژا)ك  از ایخخن تخكر می

[3 ]Imputed  

 [11] https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-

historiques/1111-enquete-ouvriere-marx/ 

[11 ]fluidity of concepts 

[19 ]reify یر انی ()جسمس؟ هصخی / شسئس؟ هصخی /  اتعس؟ هصخی / ملموس  

   31، مان فخرای، ص همان[ تس. 19]

[14 ]Zeitgebunden  شاا ه  زمخن تخریصی معسن. هسا 

[13 ]messianic هصخخن /   شخیا نخجَو  )هر زن اخر   یخ مخنو ( یرایخن ، نبخ مها  ، منبی 

ا  ك  اینك  ر مور  مضددمون ااددخاددی   مخنایخر   اعااخر تر یا یسددار ا»  زناا یخ  پویناا: [ ترجم 13]

  هختومور   پویناا اناكی مافخ   ماون مور  ااددافخ ا ]ظخیراب «ر ش شددنخاددی مخركسددسسدد  حخك  اادد؟.

 انا.[هو ا

https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1880-enquete-ouvriere-marx/
https://bataillesocialiste.wordpress.com/documents-historiques/1880-enquete-ouvriere-marx/
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[11 ]Heretical  

[11 ]coincidence   

[13 ]passé-partout  ینسن اا؟:تیكرا، پخاهور ، ییر اژا. مناع هختومور 

Marx-Engels Correspondence 1111, Letter from Marx to Editor of the 

Otecestvenniye Zapisky 
[Notes on the Fatherland] 

 -( نوشا  ك  توسسرا  عظس  كنونی 1311[ ها ن شك توانناا توج   ار  ك  هختومور مقخل  را ینگخمی )91]

نوز مخدددهو    ی -یخ  عظس  هسكخران تاای  كر اكد  اكنون یریاخن یر   طاق  را یرفا    آنخن را ه  ارتش

 ملموس ناو ا اا؟. 

،   هختر پریخممان فخرادددی، جلا   م، ترجم  ،گروندریسااهتر  ر این مور ، ه  [ هرا  شدددر  مفاددد 91]

 ام.  این تسم؟ ه  مان میكور نسز نگریسا ه  هعا مراجع  كنسا.  ر ترجم  933صص. 

[99 ]industrial democracy یخ   ه  طور   صنخیع، كخرتخن    شرك؟مخخرك؟ كخریران  ر ا ارا

 یخ  هزرگ.كلی كخریخا
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و در یادداشهتی کهه در پاسهخ بهه هرمهان  1312هانا آرنت نخسهتين بهار در سهال 

شههمول بشههر ی حقههوق جرانمنههد از پههروژهبههروخ نوشههت، بههه  ههر  نقههدی نظام

ی جرهانی حقهوق بشهر پرداخت. ایهن یادداشهت، انهدکی بعهد از تصهویب اعلاميهه

سهان: حقهوق ان»، بها عنهوان :131توسط مجمع عمومی سازمان ملل متثهد در سهال 

به انگليسی ترجمهه و در همهان سهال نيهز مجهدداً بهه زبهان آلمهانی « چه حقوقی؟

های ریشهه»در نرمهين فصهل از کتهاگ  1331منتشر شد. این مهتن بعهدها در سهال 

عنوان یکههی از تکميههل شههد و از آن زمههان تهها امههروز بههه« توتاليتاریسههم

آرنههت در ایههن  1شههود.تاثيرگههذارترین متههون در نقههد حقههوق بشههر شههناخته می

ی جرانی حقهوق بشهر دچهار یهک تنهاقض درونهی ها مدعی است که اعلاميهنوشته

ههها را موظههف بههه شناسههایی و تضههمين حقههوق اسههت: اعلاميههه در حههالی دولت

دانههد کههه ها میی انسههان( همهههinalienableناپههذیر )شههمول و تفکيکجران

شههناختن و رسههميت ملّههت مههدرن برمبنههای به-گيری نرههاد دولههتاسههام شههکل

سياسهی حاکميهت ملّهی و سهرزمينی اسهتوار اسهت. از نظهر -استقرار اال حقهوقی

 The« )حهتِ برخهورداری از حقهوق»رسهميت شهناختن او، این تعارض فقط بها به

right to have rightsحقههوقی بههرای -شههرط سياسههی( در مقههام یههک پيش

تن بهه درکهی یافشدنی اسهت. البتهه بهرای دسهتمندی از دیگر حقوق بشر حلبرره

شناسهی آرنهت از تر از مفروم حهت برخهورداری از حقهوق لهازم اسهت آسيبدقيت

 تر بررسی کنيم. تناقض درونی حقوق بشر را کمی موشکافانه

 

                                                      

 :کنيد نگاه1 

Hamacher, W. & Mendoza-de Jesus, R., (6111), ‘On the Right to Have Rights: 

Human Rights; Marx and Arendt’, The New Centennial Review, Vol. 11(6), 

pp. 123-611. 
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ی جرانی حقهوق بشهر بهر درکهی انتزاعهی از انسهان اسهتوار اسهت، در اعلاميه یک :

مينی مهوثر بهرای توانهد از تضهی سياسهی میکه انسان فقهط در بسهتر جامعههحالی

 حقوق خود برخوردار شود.

ی حقهوق بشهر را بایهد در تقابهل ی بثهران بنيهادین ایهدهدر نگاه آرنت، ریشه

ی حاکميههت ملّههت در برابههر حاکميههت فههردی انسههان جسههت. انسههان در پههروژه

شهود کهه ههيچ نيرویهی ی موجهودی فرميهده میمثابههشهمول بشهر بهحقوق جران

تصههور نيسههت. از دیههدگاه تههاریخی، چنههين او قابلی مههافوق موجودیههت و اراده

ی حقهوق بشهر و شهرروند فرانسهه در سهال درکی از انسان، نخستين بار در اعلاميهه

مراتبی جهای خهدا و سلسهلهتنرایی )بهه ر  شد که ممابت بها آن، انسهان بهه 11:3

که  بيعی انگاشهته شهده و پهيش از آن منبهع قهوانين حهاکم بودنهد( منبهع قهانون 

ناپهذیری حقهوق انسهان ی تفکيکی جرهانی دربهارهشد. ادّعهای اعلاميههاد میقلمد

نيز برهمين منمت اسهتوار و متضهمّن ایهن بهاور اسهت کهه حقهوق تجویزشهده در 

ای که فراتهر از فهردِ انسهان باشهد، مسهتقل اسهت. از منظهر آن از هر نيروی قاهره

تههوان نيههروی یرانههی را مکههه منبههع قههانون و حکههممنثصههراً تئوریههک، بهها آن

رانهی در عمهل را بایهد حاکميت فردی انسان دانست، منبهع واقعهیِ قهانون و حکهم

-ی مردم یک سرزمين خهاِ و نهه افهراد آن جسهتجو کهرد. بهرهميندر مجموعه

شهان را فقهط از  ریهت انسهان نيهز تضمين« ناپهذیرتفکيک»اسام است که حقوق 

ن مشهخص اسهت کسهب رانی که متعلهت بهه مهردم یهک سهرزميحتّ جمعیِ حکم

 خواهند کرد؛ یعنی توسط ملّت. 

ملّههت دموکراتيههک، هههر فههرد از قههدر  -در چههارچوگ پههارادایم دولههت

ی افهراد بها یکهدیگر برابهر انگاشهته جا کهه همههحاکميت برخوردار است و از آن

رانهیِ دولهت بهه اشهتراک گذارنهد شهان را در حکهمشوند، باید قدر  حاکميتمی

هها سهيمره پيهدا نکننهد. بهه ایهن ترتيهب دیگر افهراد و گروهتا فرد یا گروهی بر 
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اتکهها بههرای حقههوقش کههه فههرد بتوانههد از ضههمانتی قابلتنرهها راه ممکههن بههرای این

ر خواههد شهد؛ بهه برخوردار شود، از مجرای پيوستنِ وی به نظامی بهزرگ تهر ميسهّ

خهوبی ی سياسهی شهود. ایهن امهر بههنثوی عضو یک جامعهاین معنا که فرد باید به

ی جرههانی، انسههانِ منتههز  از تمههام روابههط کههه اعلاميهههرغم ایندهههد بهههنشههان می

ی حقيقهیِ حهتّ کنهد، ایهدهی حقهوق بشهر معرفهی میاجتماعی و سياسی را سهوژه

ی سياسهی بنها نرهاده شهده اسهت. عنوان عضو یهک جامعههبشر، بر تصویرِ انسان به

حاکميهت ملّهی اسهت و در  در سمح ملّهی، ملّهت مفرهومی فراتهر از افهراد مهدعی

آیهد. البتهه ایهن در بهه حسهاگ مهی -یعنی حاکميت ملّهی-ی آن کنندهعمل، اعمال

شهمولی التهزام نهدارد و بهه ههيچ نيرویهی ههيچ قهانون جرانحالی است که ملّت، به

ناپهذیر اعضهای یهک ملّهت، فراتر از خود نيز مقيهد نيسهت. نخسهتين حهتّ تفکيک

نين امری، بيهانگر ایهن واقعيهت اسهت کهه حقهوق حتّ حاکميت ملّی آنراست و چ

( تضههمين و national/domestic lawبشههر فقههط در قالههب قههوانين ملّههی )

ی تنرها نرهادی کهه تصهور مثابههپذیر خواهند بود. به ایهن ترتيهب، دولهت بهتثقت

رفت بایهد حقهوق انسهان را تضهمين کنهد، بهه ابهزاری در خهدمت ملّهت و نهه می

 شود. ها تبدیل میاز حقوق انسان گاهی برای حمایتتکيه

 

که انسان بستر سياسهی زنهدگی خهود را از دسهت بدههد، حقهوق به مثض این دوم:

 معنا خواهد شد.بشر در تماميت آن بی

-هها از تمهام دولهتفهرض اسهتقلال آنناپذیری حقهوق بشهر بهر پيشتفکيک

کهه زمهانیها اسهتوار اسهت. بها ایهن حهال، چنهين بهاوری در قهرن بيسهتم و ملّت

ها انسان، ملّيت خهود را از دسهت داده و دیگهر ههيچ نرهادی بهرای تضهمين ميليون

ههای شهمار انسهانشان بهاقی نمانهده بهود، فهرو ریخهت. ظرهور و بهروز بیحقوق

تابعيت و پناهنهده در پایهان جنهگ جرهانی اول، نشهان داد کهه درههم شکسهتن بی
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شههده(، )یهها سههلب تابعيتشههده تابعيتی حقههوقی ميههان دولههت و فههرد بیرابمههه

ی شههرروندی و در پههی آن، خروج/اخههراج  ور بههه خروج/اخههراج او از دایههرهچههه

 شود. ی تضمينِ حقوق بشر منتری میاز دامنه

توانهد سياسهی اسهت کهه می-ملّهت یگانهه نرهاد حقهوقی-جا کهه دولهتاز آن

د  وری مؤثر تضمين کند، حقهوق معرهودِ بشهر، تمهام معنهای خهوحقوق بشر را به

ی آوارگهی و مرهاجر ، دیگهر عضهوی از یهک را برای هر فردی کهه در نتيجهه

ملّت نباشد، از دست خواهد داد. در نتيجهه، ههر فهردی کهه دیگهر شهرروند -دولت

دهههد، ا  را از دسههت میتنرا حقههوق شههرروندییههک دولههت مشههخص نباشههد، نههه

ا  را نيهز ناپهذیر انسهانیشهمول و تفکيکآميزی، حقهوق جران ور  عنههبلکه بهه

خوبی بيهانگر آن اسهت کهه حقهوق، اتفاقهاً زمهانی از دست خواهد داد. این امر بهه

« پههذیرتفکيک»دهههد، از او ا  را از دسههت مههیکههه انسههان بسههتر حيهها  سياسههی

(alienable)  خواهند بود. نهزد آرنهت، ایهن واقعيهتِ تهاریخی را گهواهِ مثکمهی

ر بهردن زبهان حقهوقیِ مشخصهاً رغم بهه کهادر تأیيد ایهن مدعاسهت: اعلاميهه، بهه

« منههد سياسههیی نظامعضههو یههک جامعههه»ی اول شههمول، انسههان را در وهلهههجران

ا  جهدا افتهاده( )یعنی یهک شهرروند و نهه فهردی کهه از بسهتر حيها  سياسهی

 داند. می

 

شهر ی بهرای تثقهت دیگهر عنوان پيشحهتّ برخهورداری از حقهوق بایهد بههسوم: 

 شود.حقوق بشر به رسميت شناخته 

ی سياسهی فرد انسهان در مفرهوم عضهو یهک جامعههی منثصربهآرنت خصيصه

عنوان یههک موجههود دهههد بهههدانههد کههه بههه او اجههازه میرا در شههرایمی نرفتههه می

( عمهههل کنهههد. در چنهههين politic-linguistic beingسياسهههی و نههها ت )

وضعيتی، سهاحتِ سياسهی موجودیهت انسهان بهه واقعيهت زنهدگی او در جامعهه و 



 فوری آذرلیلا فغ 319 

احتِ نا ت آن، بهه قهدر  اندیشهيدن و سهخن گفهتن وی پيونهد خهورده اسهت. س

نها ت، یعنهی -آرنت مدعی اسهت کهه شهأن بشهر بهر همهين موجودیهت سياسهی

هههایی گههری اسههتوار اسههت. چنههين تواناییوری، قضههاو  و کههنشتوانههایی سههخن

ها امکههان ظرههور و رشههد پيههدا  ور مههاهوی از  ریههت ارتبههاط بهها دیگههر انسههانبههه

شهناختی در زمهان و مکهانی د. به بيان دیگهر، ایهن وضهعيت بنيهادین هستیکننمی

-گهری و اندیشهيدن را بههگویی، کهنشیابد که انسان بتواند توانهایی سهخنمعنا می

 دليل سياسی بودنش به دست آورد.

های مهرتبط بها آن در چهارچوگ ی اعلاميههظرور حقوق بشهر مهدرن و توسهعه

ی ی ایهن فهرض اسهت کهه تعلّهت بهه یهک جامعهههملّت دربردارند-پارادایم دولت

منهدی از یهک زنهدگی تهوأم بها ی تثقتِ شهرایطِ بنيهادین بهرای بررهسياسی، لازمه

اسهت. بهه بيهان دیگهر، حقهوق « بشهر»شأن انسانی و متعاقباً، تثقت مهؤثر حقهوق 

ی هسهتند؛ حقهوق کسهانی کهه پيشهاپيش عضهو یهک جامعهه« حقوق اعضا»بشر 

رو آرنت معتقد است بایهد حهتّ مشخصهی مبتنهی بهر تعلهت انسهان اند. از اینسياسی

شهر ی بهرای تضهمين دیگهر حقهوق او، وجهود ی سياسهی، در مقهام پيشبه جامعه

جای حقهوق افهرادی کهه پيشهاپيش داشته باشد. به دیگهر سهخن، حقهوق بشهر بهه

ی اول متضهمّن حهتّ عضهویت ی سياسهی هسهتند، بایهد در وهلههعضو یک جامعه

 مند سياسی باشد.ی نظامهدر یک جامع

ی ناپهذیر انسهان و ایهدهشهمول و تفکيکی حقهوق جراننقد آرنت بهه پهروژه

ههای انتقهادی حقهوقی ی نظریههحتّ برخورداری از حقوق، تهأثير مرمهی در حهوزه

و سياسههی داشههته و ادبيهها  وسههيعی پيرامههون آن شههکل گرفتههه اسههت. جورجيههو 

، مفرههوم پناهنههده را حههدّ معنههاییِ آگههامبن در خوانشههی رادیکههال از بثههث آرنههت

ملّههت دانسههته و -ی سياسههی در قالههب پههارادایم دولههتبازاندیشههیِ مرزهههای جامعههه
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 1دانهد.همچنين، آن را مفرومی بالقوه برای گذار بهه فراسهوی نرهاد حهتّ فهردی می

امههر »ی امهها ژاک رانسههير در خوانشههی انتقههادی، بهها بههه چههالش کشههيدن دوگانههه

ی آرنهت، تفکيهک ميهان حيها  سياسهی در اندیشهه« اجتمهاعیامهر »و « سياسی

( را ناکارآمههد zoë( و حيهها ِ اههرف ناشههرروند )bios politikosشههرروند )

های زیسههتی دانههد. بههه ادعههای رانسههير، تصههوّر چنههين تفکيکههی ميههان سههاحتمی

ی  ههر  و ادعههای حههتّ برخههورداری از حقههوق بههرای شههرروند و ناشههرروند، ایههده

سههازد. ایههن تفکيههک در سياسههی خههارج شههده را نههاممکن می کههه از حيهها هرآن

ای ی مثهور دوگانههحال مفروم حتّ فهردی بشهر در تماميهت آن را بهه ور ههعين

معنهایی مملهت و نهاگزیر ایهن حقهوق و دیگرسهوی سوی آن بیکشاند که یکمی

بها  6آن، تبدیل حقوق بشر بهه تهوجيری بهرای مهداخلا  بشردوسهتانه خواههد بهود.

ی دلانهه، مفرهوم شهأن بشهر در اندیشهه، کریستوف منکه، در خوانشهی ههماین حال

دانهد. منکهه مهدعی گاهی مؤثر برای غلبه بر تنهاقض حقهوق بشهر میآرنت را تکيه

ی حقههوق توانههد بههه بههازتعریف مههؤثر ایههدهاسههت ایههن مفرههوم در اههورتی می

نهی بهر شناسهی مبتی اول بهر یهک انسانناپذیر بشر بينجامهد کهه در وهلههتفکيک

ی دوم نيهز لهازم اسهت متهأثر از زبانی استوار باشهد. در وهلهه-سبک زندگی سياسی
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شهوند، ( انگاشهته میright« )درسهت»تجربيا  تاریخی که بهرای زیسهت انسهان 

 1باشد.

 

 ی حقوق، دانشگاه آمستردامفوری آذر، پژوهشگر دکتری فلسفهليلا فغ
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ی امپریاليسم: آخرین مرحلهی کلاسيک وی. ای. لنين در یک قرن پيش به نام ممالعه

یاليسم: امپر)که با عنوانی که پس از نخسهتين انتشار  پيدا کرد، یعنی  داریسهرمایه

، مشرورتر است(، کماکان تأثيرگذارترین اثر در باگ داریی سهرمایهبالاترین مرحله

به  برای اشاره امپریاليسمیا ارفاً امپریاليسم مدرن لنين از ااملا   1امپریاليسهم اسهت.

 هایرد، که در  ی آن، تمام جران توسط دولتکی متمرکز استفاده میعصهر سرمایه

را از ی امپریاليسههتی مرحلهشههود، و پاره میهها تکههههای آنعمهده و شههرکهت

داری، که مقدم بر آن و رقابت آزاد سرمایه 1اسهتعمار/امپریاليسم مراحل مرکانتيليستی

يسم، لسياست استعماری و امپریا»مرحله بودند، متمایز سهاخت. لنين اارار داشت که 

داری، داری، و حتی پيش از سرمایهی ]امپریاليستی[ سرمایهپيش از این آخرین مرحله

 6«.وجود داشتند

 شود و تا قرن بيستمی نوامپریاليسهتی که در ربع آخر قرن نوزدهم آغاز میمرحله

داری با قدر  انثصاری، آسای سرمایههای غولی رشد شرکتیابد، فرآوردهامتداد می

ها به هایی که در آنملت-ها و دولتری ارتباط نزدیک ميان این شههرکتگيشههکل

و  که به رقابت-ها و منابع جران ظرور رسههيدند، و در نتيجه نبرد برای کنترل جمعيت

ی اگر ارائه»شههد. لنين نوشههت که تلقی می -انجاميدداران میجنهگ ميان سههرمایه

، ضروری باشد«[ ]ای[ خاِمرحله»ه موجزترین تعریف ممکن از امپریاليسهم ]به مثاب

 9«.داریی انثصاری سرمایهباید بگویيم که امپریاليسم عبارتست از مرحله

تثليل کلی لنين از امپریاليسههم، به گروهی از نظریا  در سههنت مارکسههی تعلت 

 ی ماليهسههرمایهداشههت کهه تا حد زیادی مکمل هم بودند؛ از جمله آثاری همچون 

( از رزا لوکزامبورگ، و 1319) انباشههت سههرمایه 6يلفردینگ،( از رودولف ه1311)

                                                      
0 Mercantilist 

7 Rudolf Hilferding 
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با این حال، تثليل خود لنين  1.1( از نيکلای بوخارین1313) امپریاليسم و اقتصاد جرانی

بهه خا ر توانایی آن برای درک شههرایط جرانی غالب تا جنگ جرانی دوم، از جمله 

يل او، سرشت انضمامی و قو  تثلرقيب بود. نقمههای جرانی، بیتوضهيح خود جنگ

 گرفت؛ و پدیدارهای متنوعیهای نظری متصلب فااله میتاریخی آن بود که از فرمول

، «المللیهای بينتقسيم جران ميان تراست»ی مالی، را همچون رشهد انثصار و سرمایه

در  کيترقابت ژئوپل ،ی بقات نبرد ،خامو مواد  یانرژبر سر  اهدور سهرمایه، مسهابقه

در  یکارگر يتنفوذ، ظرور اشههراف هایعراهههو  یاقتصههاد یقلمرو سههر بر نبرد

ی، دربر او منمقه یجران یهژمون نزا  برای کسبو  ی،دارهیسرما کشهورهای کانونی

 3.گرفتمی

ها و تمل-دولت مراتببه سههلسههله ،یدارهیسههرماانيبر رقابت ب ديتأک در حين نيلن

قيرتر پيرامون که درون مدارهای ههای کهانون از ملهل فنقش آن در جهدایی قهدر 

 گریتعماراس به فراسویاو  ليتثلکرد. نيز اشاره میگرفتند ها قرار میامپریاليستی آن

در  نيلن بثث قرار دهد. مورد نيلات یکایدر رابمه با آمررا  نواستعمارگری رفت تامی

هند  و نيچ ران،یا ه،يترک ک،یکه در مکز یمبارزا  انقلابزنگ به، گو 1361 یدهه

 مسههتعمرا  و»تمام  یخود به بررسهه ليتثل بسههط و گسههتر  شههگاميپ دادند،رخ می

 که به وقو  ،بود «وابسههته یکشههورها» تمامو « یسههتيالیامپر جورتثت  یکشهورها

 2.منجر شد« یالمللنيب سميالیامپر» پيراموندر  لاگانق

ر اسههت. د رييو تغ اسههتمرار کيالکتید ،یمارکسهه برداشههتدر  خیحال، تار نیا با

ود. ب یروزرسههانبه ازمندي، نو فراگيری آن يترغم جامعبه نيلن لي، تثل1321 یدههه

 اقتصههاد هژمونی تقریباً مملقی بردوم با  یمتثده در دوران پس از جنگ جرانالا یها

ترین موج ی ظرور رسههيد. همزمان، جران شههاهد بزرگبه منصههه یدارهیجران سههرما

                                                      
0 Nikolai Bukharin 



 ی هومن کاسبیجان بلامی فاستر / ترجمه 391 

ملازم با گسههسههت از اسههتعمارگری، ظرور نواسههتعمارگری، و ظرور انقلابی در تاریخ 

 1هایی با آمال سهوسهياليستی بود.ی پسهاانقلابی، از جمله دولتی رقيب جامعهعراهه

 یژدئولویای متناظر با جنگ سههرد، ، در این جوّ تغييریافتهمتثده و متثدانشالا یها

چارچوگ  وندر يوناسههزيو مدرن یاریتوسههعه،  ،یرشههد اقتصههاد یبرا را یدیجد

 را دموک-اليو سوس برالي. ارتش روشهنفکران لدادندارائه  یدارهیسهرما کیدئولوژیا

 ی.ج نيبنجام 1،چون مارک بلاو ییههاجملهه چرره از ،1311و  1321 یههادهههدر 

در فررسههت کسانی قرار در  1،وريمور جون نگتونیو بر 9کرات دابليو. رابر  6،کوهن

کردند و ار انک را ،ی ور کلبه سميالیاگر نه امپر ،یاقتصاد سميالیوجود امپر داشتند که

، از اخصمتثده به  ور الا یدر ا های مختلف در جنا  چپ وتثليهل خود را به چرره

معموف   :مگداف، یو هر 1،امزيلیاپلمن و اميلیو 2سههوئيزی،پل  3،جملهه پهل باران

 :.کردند

تثده م الا یا یخارج استياقتصاد سعصهر امپریاليسم: به نام  مگدافکتاگ هری 

 یهمباحثمثور  درين نوشته شد، بزرگ لن اثراز پنجاه سهال پس از  شيکه ب ،(1323)

عصر بود.  تنامیجنگ و بستردر  11و  1321 یدر دهه کایآمر سميالیامپر در باگ دیشد

 1321ی همراه با مجموعه جستارهای تاریخی و نظری مگداف از اواخر دهه امپریاليسم

در جایگاه  -(:131) حال حاضر امپریاليسهم: از عصهر اسهتعماری تا– 1311ی و دهه

                                                      
0 Mark Blaug 

7 Benjamin J. Cohen 

2 Robert W. Tucker 

4 Barrington Moore Jr. 

2 Paul Baran  

9 Paul Sweezy 

2 William Appleman Williams 

1 Harry Magdoff 
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 ینقمه رد متثدهترین تثليل اقتصهادی، تاریخی و نظری از امپریاليسم ایالا یکپارچه

 3.گيردی، قرار میانثصار یدارهیسرما ییعصر  لابه ااملا  ، در آناوج 

 رييو تغ اسههتمرار کيالکتید از در آن زمان، یگرید یچررهاز هر  شيب ف،امگد

الگوبرداری کرد، و کار خود را به تثليل پيشين لنين  سهميالیامپر یمارکسه ليدر تثل

رن از اواسط ق سميالیامپری پردازان مارکسههی برجسههتهپيوند زد. او مانند سهایر نظریه

به تأکيد بر تراکم و تمرکز  ،1،نيام ريو سم یزيباران، سهوئ همچونتا امروز،  تمسهيب

واخر ا امپریاليسم درک ديکل مثابهبههای انثصاری، با ظرور شرکت سهرمایه، همراستا

بر ماهيت پيچيده و ف امگد علاوه،به. ادامه داد کمیوسههتيقرن ب اوایلو  سههتميقرن ب

 کرد آن را برای دوران متأخراتکا داشت و تلا  میی رویکرد االی لنين چندسهویه

توسط وزار  کار هنوز )که امروزه  یآمار یوربرره هایسهنجه تکرار کند. مگداف،

 یاداره یمل یقاتيتثق یپروژه یبرارا ( رديگیمتثده مورد اسههتفاده قرار مالها یها

  ولدر  کیتکنولوژ یهاشههتغال مجدد و توسههع یهافراههت باگکار در  شههرفتيپ

 اههنعت دهیای مؤثر در سههازمانچرره. او بودکرده  ی راح 1391 یدر دهه نيودیل

ی الزاما  غيرنظامی شههاخه سيدوم به عنوان رئ یمتثده در جنگ جرانالا یجنگ ا

که  ردکایفا می جنگ ديتول ئتيهکميسيون مشورتی دفا  ملی بود، و نقش مرمی در 

 اً. او متعاقبمثول شههد آلا  به اوماشههين عیاههنادر و کنترل  یزیربرنامه يتمسههئول

بر عرده داشت،  یوزار  بازرگانرا در  کنونی هایوکارکسب ليتثل یشاخه ریاست

بود، و بعد متثده  الا یا توسط حکومت 6یکنون هایوکارکسب پيمایش ناظرکه 

سيرئ متثده )و معاونالا یا یبازرگان ریوز 9،والام یهنر در مقام مشهاور اقتصادی

سههاخت و برالعاده در فوق ینهيزمپس نی. اکرد خدمت ،(همتثدالا یجمرور سههابت ا

                                                      
0 Samir Amin 

7 Survey of Current Business 

2 Henry Wallace 
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ه بود ک یمعن نیجنگ به ا ی زمانزیرمتثده و در برنامهالا یا یآمار اقتصههاد ليثلت

 ییکایآمر یهاشرکت یاقتصاد سميالیامپر قا ع از یتجرب ی مظاهرارائهمگداف برای 

 خوبیی، بهجران سميالیتر امپرعيبا ابعاد وس آن یرابمه نيو همچن ،متثدهالا یو دولت ا

 11.بود مجرز

که  ،نگریست انتزا یی از در سمح بالا توانینمبررسهی مگداف  در را امپریاليسهم

معقول  ردکی. بلکه روگيردقرار میاستفاده مورد  هیمنمت سرما ليتثل یبرا اوقا یگاه

 زا ی جرانی بود، که از انتدارهیسرما درونی عملکردهایوجه به مستلزم ت سميالیبه امپر

عنادار شد و مپذیرفت، اما نرایتاً در سهمح انضمامی و تاریخی تأیيد میتأثير می ینظر

از اقتصاد  خود، که نقد بود رو  خود کارل مارکسرو  ممابت با  نیا 11.گشهتمی

 امر انضههمامی پروراند.به  یانتزاع امر از یپياپ یهابیتقر یبه وسههيلهرا  یاسههيسهه

که در ااههل مقدر بود مجلد اول از اثری ) هیسههرمامارکس نقد خود را با  بيترتنیبد

آن  داشتو قصد  ،ردآغاز ک - ليسمح تثل ترینیانتزاعبازنمود  –( باشد جلدی-شش

 یجرانهای و بثراناقتصههاد  باگ در 2جلد مو  یالمللنيتجار  ب باگ در 3 مجلدرا با 

 یستيالیامپر یجرانچه که امروزه نظام تکميل کند؛ یعنی از منظر تثليل انضهمامی آن

که به سه  ،نرفتفراتر ااهلی  ر   اول مجلدحال، او هرگز از  نیبا ا. شهودیم دهينام

 16شد. لیتبد هیسرماجلد م

دو ر و متغير هستند، که ه دهيچيپ ذاتاً مگدافبه ادعای  سهميالیامپر هایپيکربندی

الا یا سههميالیامپر کنند.حاکم بر نظام را منعکس می نيروی مرکزگرا و مرکزگریز

 یهاشی/گرامقااد انيم« وحد  جوهری»شهد که باید به  ریقی تفسهير میمتثده 

در را  یتيچندمل یهانقش شرکت آشکار گردد. کیاستراتژ-یو نظام یاسيس ،یاقتصاد

 ازين ای ارهيمتثده در سراسر سالا یا ینظام یاهگاهیتوان از نقش پایخارج از کشور نم

عاهای به برترین نثو بر ادف ا. مگدکردجدا  کیمنابع استراتژ سهایربه کنترل نفت و 

دارای اهميت  خارجی و تجار  ميمسههتق یگذارهی( سههرما1)ذیل خط بملان کشههيد: 
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 ميمسههتق یگذارهیداد که سههرما او نشههان) هسههتندمتثده الا یا ی برایکم یاقتصههاد

متثده در های غيرمالی ایالا سود پس از ماليا  شرکتدراهد  11از حدود  یخارج

( اقتصههاد 6(؛ )افزایش یافته اسههت 1321سههال  دردراههد  66تا حدود  1331سههال 

و  نيسههت،در خارج از کشههور وابسههته واقع مواد خام  سههایرمتثده به نفت و الا یا

فقط به ميزانی ناچيز متثده  الا ی( سههود ا9و )؛ ندارند یذات کيتلمنافع ژئوپگونه هيچ

که  تيواقعاین  19.يردگمیقرار  ینظام جران پيرامونشده از اسهتخراجمازاد  تثت تأثير

ه ب ،گردن نرادندمتثده الا یا یبه هژمون ی همگیدارهیسرما زرگب یکشورها ریسها

دوباره  هندیدر آ ایشده  دی ور کامل ناپدبه یدارهیسرماانيکه رقابت ب سهتيمعنا ن نیا

برای واقعًا ] سميالیامپر»پرسيدند به کسانی که میپاسخ در ف ا. مگدشهدنخواهد  ظاهر

ی زندگی شههيوه امپریاليسههم،»، توضههيح داد که «ضههروری اسههت یا نه متثده[ایالا 

 11.«داری استسرمایه

 را يينوشههت، تغمی 11 یدهه لیو اوا 1321 یف، که در اواخر دههامگد یبرا

 یو ظرور هژمونفراسوی استعمارزدایی  – نياز زمان لن سهميالیدر سهاختار امپر ااهلی

( ظرور 1د: )دنبو یانثصار ییهسرما شهتريب یمربوط به توسهعه همگی -ه متثدالا یا

)از جمله  یتيچندمل یهاشههرکت سههر بر آوردن( 6) ؛یاههنعت-ینظام یمجموعهه

منافع اهنعت  تقدم»( 9و ) ؛پيرامونها در آن رشهد( و نفوذ روبهیتيچندمل یداربانک

تر نخست و مرم ف،يتوا نیاو خا رنشان کرد که ا .«امور دولت بر یتيچندمل-ینظام

داد که در روابمی را نيز بازتاگ می، اما کندادق میمتثده الا یااز همه درمورد خود 

نظام  درون شیبه گرا. در اال، او شوندمتبلور می بيرق های امپریاليسهتیميان قدر 

، که در کرداشاره می تریافتهتعميم یانثصار یدارهیسرما نوعی گيریشهکل سهویبه 

 یعنصر کرد.تثميل میسهراسهر جران  را بر خود  متثده آغاز شهده بود اماالا یا

ه کبود،  «یمال یشبکه»فصل او در مورد رشد  ،مگداف سهميالیعصهر امپردر  یديکل

ها آن کرد؛ او بررسیبررسی می ی ور کلبه يه راو مال یتيچندمل یداربانک کل پدیدار
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تری مورد بسط و گستر  بيش سازی: با چه هدف؟جرانیدر  1331ی را در اوایل دهه

 13است. «يهشدن مالیجران»از  او ليتثلقرار داد، که شامل 

 سميبراليبا نول که همراه-( يه)و مال ديتول یسازیجران ادعا خواهد شد که جانیا در

جوامع نو   یو سپس با فروپاش رسيد،ظرور به  1311 یدهه اواخر یاز رکود اقتصهاد

 نوعی -ی شههتاگ گرفتدارهیسههرما یدر نظام جران نيو ادغهام مجدد چ یشههورو

 ريظن ی، که متفکرانتر را به وجود آورده اسههتیافتهميتعم یانثصههار یدارهیسههرما

 توانمیچه آن به و اند؛پردازی کردهدرمورد آن نظریه نيو ام يزیف، باران، سوئامگد

 .منجر شد ،دينام متأخر سميالیامپر

 نی، افول هژموو رکود یمال-یانثصار یسرمایه یکنون یبه دوره متأخر سميالیامپر

 یهااديبنرشههد برای و افزایش تضههاد جرانی، همراه با تردیدهای روبه متثدهالا یها

دهد. این مفروم اسههاسههاً بر روابط خود حيها  ارجا  میتمهدن و  یميمثسههتیز

دلالت  کمیوستيدر قرن ب یدارهیسرما یاقتصاد جرانمراتبی افرا ی حاکم بر سهلسهله

چندمليتی و چند دولت  هایی ابرشههرکتکنهد، کهه بيش از پيش تثت سههلمهمی

جا  به اکنون ار  ور کهدرسههت همانقرار دارد.  ینظام جرانشههمار در مرکز انگشههت

های اقتصههادی و در بازشههناسههی آخرالزمان ناشههی از نابسههامانی داری متأخرسههرمایه

نيز ضروری است که  متأخر امپریاليسممثيمی رواج دارد، امروزه اهثبت از زیسهت

وردد، نتمام تقسيما  دیگر را درمی دهد،ابعاد و تناقضا  جرانی آن نظام را بازتاگ می

ساز که آورد: بثرانی دورانبه وجود می انسان یخیتار رشددر را « شهکافی جرانی»و 

 12.کندرا ممر  می« تباهی یا انقلاگ»پرسش 

 ی،دارهیسرما یهشرفتيپ یدر کشورها ژهیوچپ، به در جنا  یاريمداوم بس ناکامی

و  سههميالیامپری ی نظریهترک فزاینده یهجينت تثولا ، عمدتاً نیا برای اذعهان بهه

سههازی اسههت که انگار تر مربوط به جرانیهای شههیءوارهبرداشههتکردن  نیگزیجا

غالباً ماجرا از این قرار است که . سازدهای امپریاليستی سابت را منثل میمراتبسهلسله
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و  ی( نقش مترق1)گر نشان که دنشویم پيشنراد بدیل یهااز چارچوگ اکنون شماری

 ینظریه نیگزیکه جا ینظام جران وندر هایهژمون ريي( تغ6) سم؛يالیامپر گرنابود-خود

( 1)مرز(؛ دولت، بی)بی« شدهقلمروزدایی»امپراتوری ( 9؛ )شهودتلقی می سهميالیامپر

 یهاسههازمان تثت حاکميت ایمتثده الا یا یبه رهبر یانتزاع یاسههيسهه سههميالیامپر

ی تیبه عنوان موجود گراییی( ظرور فرامل3؛ )یاقتصههاد یروهاياز ن جهدا ملیمهافوق

ی ستيالیامپر یسلمه مفروض واژگونی( 2و ) ا؛يها و جغرافمسهتقل از دولت نفسههفی

رخی از ی بملاحظه، متأخر سميالیامپر یخیتار اردیپد یاز بررس پيشرو  نی. از اهستند

 به سبب امپریاليستی، یکشهورهاخود چپ در  جنا در  غالب هایسهوءبرداشهت این

در قرن  متأخر سههميالیامپر چندوجریو  دهيچيپ تاریهای سههاخامتنا  از فرم واقعيت

 ، ضروری است.کمیوستيب

 س یالیو انکار امپر یغرب چپ

چه بر سر »به نام  1331نوامبر در  مانتلی ریویوخود در  یدر مقاله 1پرابرا  پاتنایک

پ چ جنا  بخش اعظم وندر ی واگذاشهتن نقد امپریاليسممسهئله، «امپریاليسهم آمد؟

واهر جاقتصهاددانان دانشگاه  ازی را به شهکل اثرگذاری ممر  کرد. پاتنایک که غرب

مگداف و  سميالیعصر امپر دو دهه پس ازدر دهلی نو بود، در نوشتار خود  6لعل نررو

 اشاره حال حاضرتا  یاسهتعمار عصهر: از سهميالیامپر دهه پس از کیاز  شيب اندکی

 کرد:

ذشته گ یدهه ول که در شود می یتوجرقابل یاستثالهلاجرم متوجه  گانهيب فردی

زحمت کسههی دیگر بهداده اسههت:  رویمتثده الا یدر ای سههتيدر گفتمان مارکسهه

                                                      
0 Prabhat Patnaik 

7 Jawaharlal Nehru 
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که مشغول  انگلستان را جیکمبر 1311در سال  کند.یاهثبت م سهميالیامپر یدرباره

سههال بهه غرگ  13ترک کردم، و اکنون پس از  جها بودمتهدریس اقتصههاد در آن

ترین هرفتم شاید برجستکه  یزمان در سهميالی. امپرمتثده؛ این بار به ایالا امازگشهتهب

 ی ایالا جا به اندازهکرد، و در هيچجایگاه را در هر بثث مارکسههيسههتی اشههغال می

از  یاريبسهه شههد؛ به  وری کهمتثده درمورد این موضههو  نوشههته و اههثبت نمی

« ییگراسومجران»به آلودگی با را  ییکایآمر سميمارکس یی،اروپا یهاسهتيمارکسه

 لا ایبه ا سميالیدرمورد امپر ا يادب یبرا ها در همه جامارکسيست«... کردندمترم می

 چشم داشتند...متثده 

متثده[ الا یتر ]در اجوان هایتسي. مارکسسهتين آشهکارا وضهع چنين امروزه

روز ... مورد داغ مسائل کنند. وواج نگاه میشود هاجمیااهملا  ذکر  نیکه ا یهنگام

 راجمتدر مورد  کالی. خشم رادسميالیبه امپر هيچ اشهارهاما بدون  رند،يگیبثث قرار م

 یدرباره ینظر قضههایایالسههالوادور، به  و کاراگوئهيدر ن ینظام یمداخله ایپهاناما 

مبثث در واقع از اهفثا  نشهریا  مارکسيستی،  نید. و انشهویختم نم سهميالیامپر

 اند، رخت بر بسته است.هایی که تازه به وجود آمدهویژه آنبه

بر سکو  در براپردازی نکرده است. کس عليه این مفروم نظریهکه هيچعجيب آن

رف نفع یک  ی ترازو قا عانه بهکه وزنه ای شههدید نيسههت، پيامد مباحثهسههميالیامپر

 نيهمچنانه نيست. بثث سهنگين شهده باشهد؛ این سهکو ، به لثاظ نظری خودآگاه

 از سههخنکه  افتهی رييتغ و نيم اخير چنان دههیک در  رانکه ج باور داشههتتوان ینم

 11.ای آشکار بدل شده باشدهنگامینابهبه  سميالیامپر
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غياگ به را متثده  الا یچپ در ا یهادگاهیدر د رييتغ پهاتنهایهکدر آن زمهان، 

تثول وضعيت اما  نسبت داد. 31-1313 یدر دوره جنگی بزرگ همچون جنگ ویتنام

 ریهمراه با سامتثده ی تشهدید رکود اقتصهادی در اقتصههاد ایالا اقتصهادی و تجربه

، ايآس نقاطاز  یبرخ در ترعیبا رشد سر سهیدر مقای، دارهیسرما یهشرفتيپ یکشهورها

مثافل  یهيروحاهميت داشت، و بر  31 یدهه لیو اوا 13:1 یدر دهه به همان اندازه

 زت ،متزلزل یمبنا همينبر حاکم بود. حتی بسههياری از افراد در جنا  چپ،  کالیراد

یکی از  ،1انکندر فروندره گاتوسط  ژهیکه به ورا  «یافتگينهتوسع یتوسعه» یوابستگ

 نیرغم ابه شهرر  رسيده بود خماآميز توايف کردند؛ به ،مانتلی ریویو نویسهندگان

 و جران در حالی ستيالیامپر ی بزرگکشورها ميان یدرآمد ملدر که شکاف  تيواقع

دراد بالای جمعيت جران  61و سرمی که  شد،تر میعریضکل همچنان  درتوسهعه 

دراد در سال  22از کردند، از درآمد جران دریافت می( هاملت-دولتبه  شدهيم)تقس

 :1افزایش یافت. 1331دراد در  9:به  1323

سازی امپریاليسم و انعتی» در 1319در سال  ستيمارکسه پردازنظریه 6وارن ليب

ه دليل ب ريفق یدر کشورها یکرد که وابسهتگ ادعا نيو لفت ریویودر « داریسهرمایه

 «ناپذیرافول بازگشت»، در حال در جران سوم یدارهیسرمای توسهعه« خيز  عظيم»

 ،«حاکميت بریتانيا در هند»ی وارن، مارکس در مقالاتی همچون اسههت. بنها به گفته

تلقی  افتهينتوسعه یدر کشهورها اینقش سهازنده ایفاگررا  سهميالی/امپریاسهتعمارگر

کتاگ  ساخت. آن« معکوم»اشتباه این قضيه را بهامپریاليسهم لنين بعداً در  کرده بود.

منجر  ی وابستگیی مارکسهيستی بود که به نظریهدر نظریه« گردعقب»بازنمود یک 

ول ی ای رویارو با کشورهای فقيرتر در درجهشد. وارن ادعا کرد که مشکلا  توسعه
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 بلکهند، نبود یرونيبکشههيدند به تصههویر می 1ی وابسههتگیکه  رفداران نظریهچنان

 یهدر ده دگاهید نیاگرچه ا نسبت داد. «درونیتناقضا  »آن مشکلا  را به  توانیم

 که یزمان 13:1سال  در، نبود گستردهکرد  یآن را معرف بارنخستينوارن  وقتی 1311

فوذ ن، به منتشههر شههد شمرگ پس از داریپيشههتاز سههرمایه :سههميالیامپر اثر وی به نام

 13.دست یافت یبچپ غرجنا   وندر ایگسترده

است ویر مؤخره بردر  ،سميالیامپر کيکلاسه یا از نظر یمتفاوت کاملاً گسهسهت

ی ظرور رسيد. اریگی به منصهی امپریاليسم هندسهبه نام  6کتاگ جووانی اریگی 13:9

ی های جرانی با الرام از مارکس، در نرایت نظریهی نظامبرجسههته پردازهینظردر مقام 

دانست واگذاشت، و آن را با برداشت امپریاليسهم را که دیگر دارای موضهوعيت نمی

 یمدل نظام جرانمثهدودتری از نبرد بر سههر هژمونی جرانی جایگزین کرد. آریگی 

ر تی پيچيدهگارهی برای انمناسههب آن را جایگزین یهایهژمونتغيير  و یدارهیسههرما

سههازی بدین معنا بود که ملت پس از جرانی-کرد. افول دولتامپریاليسههم قلمداد می

يز داری انثصاری نی سرمایهشده بودند، و نظریه« منسوخ»نظریا  قدیمی امپریاليسهم 

و  یجران نظام کیماند، ی میچه باقآنشههد. اههور  از مد افتاده تلقی می به همين

 61بود. یهژمونسب ک برسر گلاویز

گرا بر نقد مارکسهيسهتی امپریاليسم باید های چپیهردترین گسهتردهحال،  نیا با

را در  یامپراتور 1ی،نگر ويو آنتون 9 هار کلیماماندند. انتظار قرن حاضههر میچشههم

-مدعی شدند که امپریاليسم اکنون به گذشته تعلت دارد منتشهر کردند و  6111سهال 

ماً با و مسههل -کردرا بازنمایی می« ی نرایی گرایش امپریاليسههتیلثظه»جنگ ویتنام، 
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جدیدی  بت الگوی روابط ی شههدهقلمروزداییی جرانی و بازار جرانی نظم مشههرو ه

 سيفرانس «خیتار انیپا» گرایانه ازچپای در نسخه ،متثدهایالا  یاقتصهاد-یاسهيسه

فضههای هموار بازار »در اسههتدلال هار  و نگری، شههده اسههت.  جایگزین 1،امایفوکو

آمده بود؛ دیدگاهی که  میقد یمراتبسهلسههله سههميالیامپردر پی « داریجرانی سهرمایه

قبل مبنی بر  پنج سههالسههازی نوليبرال در دانشههمند جرانی 6ادعای تومام ال. فریدمن

هار  و نگری نوشههتند که به  دسههتی کرد.، بر آن پيش«اسههت جران هموار»که این

مثابه مرکز و پيرامون، شههمال و تعيين حدود نواحی جغرافيایی پرناور به»همين دليل، 

مرز بی دولت ونيست. فراروی از امپریاليسم به نفع حاکميت بی« جنوگ، دیگر ممکن

پيرامون،  ای فاقد مرکز وط شبکهامپراتوری، مبتنی بر بازار جرانی ارفاً متشکل از رواب

شد. هار  و نگری اظرار داشتند که داری قلمداد میناشی از منمت درونی خود سرمایه

 ، و منمت درونی سرمایه نرایتًا به«وپاگير استامپریاليسم در واقع برای سرمایه دست»

 61.یا جرانی ااف برای عملکرد خود نياز دارد« فضایی هموار»

چه نوآورانه آنبودند.  بدیع زحمتبه  یمثافل مارکس ونجز دربه ییهادهیا نيچن

ها هایی بود که مد تقویت دیدگاه برایمدرن او پسی مارکس واژگاناسهتفاده از  بود

شدند. این امر باعث شد که اثر هار  و ترویج میمتثده الا یادرون سياست خارجی 

 ا ینشر گریو د ،فارین افرز ،تایمی ، مجلهنيویورک تایمزنگری به شهد  از سهوی 

به  9سينز وودبود که الن ميک به همين خا ر. گيردقرار  شیمورد ستا یااهلجریان 

 «ی جرانیمانيفسههتی در دفا  از سههرمایه»مثابه هار  و نگری در واقع بهامپراتوری 

  66کرد.اشاره 

                                                      
0 Francis Fukuyama 

7 Thomas L. Friedman 

2 Ellen Meiksins Wood 



 ی هومن کاسبیجان بلامی فاستر / ترجمه 371 

هار   توسط سميالیامپر ی کلاسيک درموردمارکسیا  با نظر استمراررد هر گونه 

بعدی در جنا  چپ -انوا  رویکردهای بعضههاً روشههنگر اما تک یراه را برا ،یو نگر

در  6و سام گيدین 1همگرایی داشتند. ليو پانيچ یاال انیجر یدئولوژیبا ا که گشهود،

برای آفرینش  متثدهالا یدولت ا ییتوانابر  6119در سال  یجران یدارهیساخت سرما

 یهریمدئتيو ه یداروزار  خزانهعمدتاً از  ریت اقداما  « جران بر تصویر خود »

آورد. این ی اروپایی را تثت نفوذ خود درمیتأکيد کردند، که سههرمایهفدرال رزرو 

عين  دربود، « استریتوال-نظام دلار»از  9اسهتدلال که تا حدی ملرم از نقد پيتر گوان

ی دلالی منثصراً سياسی بود و وجه اقتصادی امپریاليسم از جمله سرمایهآموزندگی، است

 جرانرو به زوال  المللی، و شههرایطهای چندمليتی، تداوم رقابت بينمهالی، شههرکت

ی ليتثل ن،يدیو گ چيپان ترتيببدین. کردمند کمرنگ میرا به شکلی نظام افتهينتوسهعه

از  های کلاسيکدر تقابل با برداشهتکه کردند ارائه می را از امپراتوری ایالا  متثده

ول مورد قب یهادگاهیبا دگرفت، و ها قرار میامپریاليسههم با ابعاد انتقادی پرشههمار آن

 یدر مرکز و کشورها یستيالیامپر یکشورها تریمیسهاختار قد تر بود.عامه همخوان

ی هاشبکه»جای خود را به  یجران یدارهیساخت سرماکتاگ در پيرامون، وابسهته در 

 یدارهیسههرما جایگاه مثوری» حولکه داد  «یفراملی و همچنين ماليه ديتول ]هموار[

شد نظم هژمونيک چه به ذهن مبتادر میآن گشتند.می« یجران یداریهدر سرما کایآمر

و  تداش شهیر تیاسهتروال-واشهنگتن اجما در متثده بود که جرانی و باثبا  ایالا 

مقدر بود که تا ابد ادامه یابد؛ بازتاگ دیدگاهی که درون مثافل سياست خارجی  راًظاه

داری جرانی سرمایه رسيد.به گو  میچپ جنا  ، اما اکنون از غالب بودمتثده الا یا

، ريتفسهه نیدر امتثده و تثت مدیریت دولت ایالا « امپراتوری امریکا»حااههل از 
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 یتفکرانمتر امپریاليسم را که از سوی تر و چندسویه اما همزمان انضمامیتثليل پيچيده

ار الشعا  قرارائه شهده بود، به تمامی تثت نيف و امالوکزامبورگ، مگد ن،يلن همچون

 69.دادمی

یادی ورزیدند، که تا حد زمی ديتأک یاسيس یورتامپرا ظروربر  نیديو گ چياگر پان

 اميلی، وتباین داشت بود دهينام «سميالیامپر یاقتصاد یریشهه» 1بسهناجان ه چهبا آن

وسوی متضاد رفت و ادعا کرد که به سهمت سهازییپرداز فراملهینظر 6نسهني. رابآی

ها را به  ور کامل فرو بلعيده و نظم فراملی ملت-شدن، دولتسهرمایه در عصر جرانی

 که موجب ظرور، آفریده است شهناور فراملیِ یهاشهرکتی جدیدی را تثت سهلمه

 ینظریهرابينسههن در  .شههودمی« یدولت فرامل»و  «یدار فراملهیسههرما ی بقه» کی

-دولت الغایشامل  یسهازیجران»اعلام کرد که  6111در سهال  داری جرانیسهرمایه

 61.«شودی میدارهیسرمالوای تثت  یاجتماع حيا  یدهاال سازمان مثابهبه  هاتمل

)فصلی از کتاگ او به نام » ی امپریاليسمفراسوی نظریه»در  :611در سال  نسنيراب

روابط  بقاتی »( اههریثاً از نظریا  کلاسههيک امپریاليسههم گسههسههت: در توفان

اند که تصویر ها درونی شدهملت-داری جرانی اکنون چنان در عمت تمام دولتسرمایه

باید  ، و«، از دور خارج شده استی خارجیی سلمهمثابه رابمهبه  سميالیامپر کلاسيک

کنار گذاشههته شههود. هایی همچون مرکز، پيرامون و اسههتخراج مازاد همراه با انگاره

 یرانج یدارهیسرما یستيالیامپر یدوره ی به معنای پایاندارهیگسهتر  سهرما انیپا»

های دولت»ی یا سلمه« های ملی رقيبی سرمایهمیقد یبه معنا سميالیامپرنه ...  اسهت

مثابه هب« داریی بسط سرمایهنظریهیک »، بلکه «داریکانونی بر منا ت پيشهاسهرمایه

 «یانمک یاییپو»ملی مورد نياز اسههت که با تغيير فرایندی مشههخصههاً فراملی و مافوق

 63شود.یمشخص م
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به جرشی فراسوی تمام این  ستيمارکس دانیجغراف 1یهارو دیویحال، د نيهم در

های سههرمایه چنان تغيير ادعا کرد که جریان 6111دسههت زد، و در سههال  هادیدگاه

از دو قرن... در  شيب ی تاریخی ثرو  از شرق به غرگ برایتخليه»اند که جرت داده

رد: ک تصدیت(. او از من ديتاک) «شده است معکوم یادیسال گذشته تا حد ز یس  ی

مفروم امپریاليسههم در آثار «. یابمکننده نمیقانع چندان را سههميالیامپری من مقوله»

ی گارهشد که کل انشهد بلکه عمدتاً منسهوگ به لنين بود. گفته میمارکس یافت نمی

ی مبرم و ناروشههن اسههت، و انگاره ی در رابمه با مرزهای خودجران «هایپيرامون»

ایگزین نظریا  مارکسههی اوليه درمورد توان جهرا می« ههاتغيير هژمونی»اریگی از 

 62.امپریاليسم دانست

ی اثری که به گفته-امپریاليسم نوین در کتاگ خود به نام  6119در سهال هاروی 

منظور  کار بههای نومثافظهاو قرار نبود مفروم امپریاليسههم را حتی برای مبارزه با تلا 

 بندی غيرمتمرکزاور »تصویر هار  و نگری را از  -تصاحب این واژه ترویج کند

 از فا دبا ، ستود. کتاگ او «امپراتوری که کيفيا  فراوان جدید و پسهامدرنی داشهت

تر انهتری تثت اجما  آگاهپایان یافت که امپریاليسم مترقی« "نيو دیل" سميالیامپر»

 کاره/نومثافظبرالينول کنونی ینظم جران به جای شههد، ودر نظر گرفته می واشههنگتن

ی به انگاره« نشان ندادن روی خو »به خا ر  دیبا نشهسهت. از نظر هاروی، چپمی

 61.شود ملامت سميالیامپروارن از خصلت مترقی 

بوده  نامنسجم یها تا حدوددر  ول سهال سهميالیامپر باگدر  یموضهع هارو اگر

متمرکز  یاتریپو ظاهراً دگاهیبه نام دی نظام جرانی امپریاليستی رد انگاره اکنون است،

کوم مع»پيرامون سههنتی را -های فضههایی دائما متغير که روابط مرکزبر پيکربندی

به تر داشههته باشههد. او با اشههاره پيامدهایی از این روشههن توانسههتاند، نمی«کرده

حتی تلا  برای چپاندن تمام »دهد که یم حيمعااهر، توض سهازییجران هایگرایش

                                                      
0 David Harvey 
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م تمام تثليل مارکسی از امپریاليس«. ها در مفرومی کلی از امپریاليسهم، منمقی نبوداین

متصلب کانون  یايجغراف»، او همنوا با اریگی :6.نظری تبدیل شده است« بندیکَت»به 

 نیدر ابا این حال  63.کندرد می« تریتر و گشودهو پيرامون را ... به نفع تثليل سهيال

ردد. در گماتریاليسهتی امپریاليسم ضروری می-گسهسهت از تمام نقد تاریخی ند،یفرآ

فررست  به یحت سميالیامپر، 6111در سهال داری هفده تناقض سهرمایهکتاگ او به نام 

ی توسعه»کند. فصهل او در باگ راه پيدا نمی یدارهیسهرما یتناقضها  دورقم ازوی 

، حتی یک بار هم از امپریاليسم یا مرکز و پيرامون «نامتوازن جغرافيایی و توليد فضها

 کمرنگهدف به  نيلن سههميالیامپربه  ميمسههتق ارجا تنرا  آورد.ذکری به ميان نمی

دانسته  مرتبط سميالیبا امپر نيکه لن است، یرانثصا ییهسرما ینقش ساختارسهاختن 

 91.بود

 داری متأخرسرمایه
داری جرانی یک قرن پس از جنگ جرانی اول، زمانی که لنين شکی نيست که سرمایه

سئله م نیحال، ا نیبا ای امپریاليسهتی پروراند، تغيير کرده است. نقد خود را از مرحله

ز دربر علاوه بر تغيير، استمرار را نيمشاهده کرد که  یخیتار کيالکتید بستردر  دیبا را

م ای نظری. اگر نيای تاریخی است که مقولهبه همان اندازه مقوله سهميالی. امپرگيردمی

ه این تا ب یحتهمانند مگداف ممکن بود، « عصر امپریاليسم»قرن پيش هنوز اشهاره به 

 مسيالیامپر کارا در دورانامپریاليسهم تلقی شهود، امروزه آشه« عصهر  لایی»حد که 

شکال اسازی توليد؛ یافته؛ جرانیی تعميممال-یانثصار ییهسرما متأخر هستيم؛ همراه با

و  ینظام ،یاقتصادساز دوران یهامرکز؛ و چالش به پيراموناسهتخراج مازاد از  دیدج

 دیشد ی در کل چنانانسان یو جامعه رودرروی نظام یهابثران اکنون. یميمثسهتیز

 یدارسرمایه یدر کشورهاهای جدیدی در دولت هم شکافسهو  کیهسهتند که از 
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فاشيستی و نو های فاشيستیبا رشد سریع گرایش ظرورنو یاقتصادهاهم در و  شرفتهيپ

 شوند.می سمياليسوس یاياحموجب  آفرینند، و از سوی دیگرمی

قدر برای درک ما از زمان ، همانسميالیامپر پيشهين مراحلبا  اسهتمرار تشهخيص

ی کنونی. هر حاضهر حياتی اسهت که هشهياری ما نسبت به تمایز خصوايا  مرحله

امن زدن برای د یدخلعو ، متکی بر وسایل مختلف استثمار سميالیامپر یخیتار یمرحله

لا  ت همواره نظام کانوندر  یستيالیامپر یکشورها .است به انباشت در مقيام جرانی

ار کبه تجدید ساختار نيروی  نظامدر مرکز  انباشهتقدر  و برای تقویت کنند تا یم

همزمان  بزنند. دست( دارییهسرماپيشا یمنا ت خارج در ای) یدارهیسهرما پيراموندر 

نفوذ  یهاعراه بر سهر گریدکی ی اغلب در رقابت باسهتيالیامپرکانونی  کشهورهای

ل در  و یدارهیسرما یستيمرکانتل یدر مرحله هياول یدوران اسهتعمار هسهتند. یجران

همراه با  ،«یدخلعاز  حاالسود » برآزاد بلکه  ینه بر مبادله ،قرن شهانزدهم و هفدهم

امریکا و بخش اعظم آفریقا و آسههيا « دفن جمعيت بومی در معادنو  ی، بردگنابودی»

 91.متمرکز بود

ی رقابت آزاد تثت یا مرحلهی اسهتعماری بعدی در اواسط قرن نوزدهم، در دوره

ی انهشبهشانه، اما در جریان بود یاقتصهاد جران کانوندر  هژمونی بریتانيا، تجار  آزاد

و  ی نابرابر و دزدیداشههت، جایی که مبادلهاسههتعمار در بخش اعظم جران گام برمی

 1،سيسل-آرتور تالبو  گسههکوین، رابر  1:13در سهال پرده مسهلط بود. بیغار  

حال که »اعلام کرد:  ،ايتانیبرهند امور  ریوز در آن زمان و ن مارکيز سههالزبریيسههوم

ی آن کشيده شد، اما نه شيره 96.«ی هند باید کشهيده شود، باید خردمندانه باشدشهيره

ی نشهان داده است، ارز  فعل ا يجزئبا  6 ور که اوتسها پاتنایکهمان«. خردمندانه»

« ترین برآوردهادر کم» :139تا سال  1123از سهال  بریتانيامازاد از هند به  «هيخلت»

                                                      
0 Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil 

7 Utsa Patnaik 
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 یناخالص داخل ديپونهد تول ونيلیتر 621بها  سهههیپونهد در مقها ونيلیتر 326بهالغ بر 

(GDP) 99است. :611در سال  بریتانيا یبرا 

 یهمرحل نيچه لنبه آن سههتميقرن ب انیقرن نوزدهم تا پا یاسههتعمار یدارهیسههرما

 یها ردر تمام قد یانثصار یهیسرما ظرورکه با تمور یافت،  ديناممی یسهتيالیامپر

 هایدر ق انيجران متمام  ميتقس بر سرتنش  شیو افزا ايتانیبر یهژمون افولبزرگ، 

 مدعيان نيدر ب یرانبه دو جنگ ج طیشرا نی. اشهدی مشهخص میدارهیسهرما کانونی

 دوم یمتثده پس از جنگ جرانالا یمنجر شد. ای اقتصاد یقلمرو بر تسلط برای بيرق

همچنين که  ایزمينهکرد، در قد علم  یدارهیسههرما یايدر دن یجران هژمونبه عنوان 

ال ح نيمتثده در ع الا یبود. هژمون ا یستياليسوس بيرق جرانشهامل جنگ سرد با 

نظام نواستعمارگری را مستقر ، کردمی جیترورا  تجار  آزاد و توسهعه یدئولوژیا که

گسههتری از ی جرانهای چندمليتی، هژمونی دلار، و رشههتهاخت که با شههرکتسهه

ای از های منمقهی نظامی و جنگشههد؛ که چندین مداخلههای نظامی تثميل میپایگاه

نوگ ج وضهعيت با تصاحب بخش اعظم مازاد اقتصادی نیاها به راه افتادند. آن پایگاه

   همراه بود. جران

 یعنی سههميالیاز امپر یدیجد یمرحلهمالی به -یانثصههاری هیسههرما ظروربا جران 

شود.  یستيالیروابط امپر نیگزیکه جاآن ی، به جاشهده اسهتوارد متأخر  سهميالیامپر

متأخر بازنمود دورانی است که تناقضا  جرانی نظام  سميالیامپر ایم،دیده ور که نهما

جایگاه سکونت ره در مقام اند، و تمام سيادر اشهکالی شهدیدتر از هميشه آشکار شده

ناسبی تآميز این نظام به شکل بیهاثرا  فاجع ؛ ودر معرض خمر قرار دارد اکنون انسان

که شکست ها همچنانتمام این شهود.های جران نازل میپذیرترین جمعيتبر آسهيب

را به  تری، ناگزیر تضاد ژئوپلتيک عظيمشهودمیآشهکار  مثابه جامعهداری بهسهرمایه

 .آورندوجود می
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سههازی کهاملاً گران جرهانیترین تثليهلهها برای موشههکهافینکهدام از اچيه

 که، نوشت 1336در سال گيرکننده نبود. مگداف غافل

ام همگ یدارهیسرما یاال یهاقدر  انيبر خلاف انتظارا  گسترده، منابع تنش م

 نيز مایهجغرافيایی سرگسههتر   اند.ها افزایش یافتهآنرشهد روبه با وابسهتگی متقابل

کشههورهای ثروتمند و فقير را کاهش نداده اسههت. اگر چه تعداد  ميانتناقضهها  

به برند، یسود مسازی یجران ندیراجران سوم که از ف یاز کشهورها یشهمارانگشهت

 ميان یشکاف کل اند، امانائل شدهو تجار   سازییدر انعت یتوجرشهایان شهرفتيپ

ه ب یسازیجران ندیهمچنان در حال گستر  است ... فرا پيرامونو  کانون یکشهورها

عملکرد  اساسی یهاوهيش اما دست زده،جران  استياقتصهاد و س نوآوری بسهياری در

 91نکرده است. یکمک رونت نيز ایالح  هدف. به نداده است رييرا تغ یدارهیسرما

در  سههميالیامپر ینقد نظر یفزایندهمورد رد عميقا آیرونيک در یزيچ به راسههتی

در  ینيآرژانت ستيمارکسه 1 ور که اتيليو بورونهمان وجود دارد. یفعل یجران بسهتر

 همان سميالیامروزه امپر ،کرد خا رنشهان سهميالیو امپر «یورتامپرا»در  6119سهال 

ه کی جران اميدر مق هیسههرما تمرکزو  راکمت در رابمه بارا  «بنيادین یهایژگیو»

اما در  به تصویر کشيده بودند، سميالیامپردرمورد  کيکلاس ستيمارکسهپردازان هینظر

 :دهدتری بازتاگ مییافتهاشکال توسعه

ذشته از گ شيب یدر حال حاضر حت ،[نيلن یبه معنا سميالی]امپر دیجد یمرحله نیا

ی انثصارها، نقش بيش از پيش بااهميتی که سرمایه تفوق بلامناز  ه،یبا تمرکز سهرما

 ود.شمی مشخص «نفوذهای عراه»جران به  ميو تقس هیسرما دوراکند، مالی ایفا می

انثلال  ای فيتضع یداد، به جا رخقرن گذشهته  ربع آخرکه در سهازی یشهتاگ جران

                                                      
0 Atilio Borón 
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 جایگاهرا که  یسههاختار هایعدم تقارن ،یاقتصههاد جران یسههتيالیامپر یسههاختارها

عداد ت کهی در حال تشدید نمود. ند،کردیم فیتعردر آن اقتصاد مختلف را  یکشورها

رل کنت یخود را برا ییتوانا ،افتهیتوسعه یدارهیسرما یاز کشهورها یشهمارانگشهت

گرد   و یالمللنياقتصاد ب گرایییمال ،یجران حدر سم یديتول فرایندهای لااقل جزئی

اهد ش کشورها به اتفاق بیقر تی، اکثردادندافزایش می  و خدما اجنامرشهد  رو به

 .کردمیها را از مرکز جدا که آن بودند یو گستر  شکاف ی خودخارج یرشد وابستگ

 انقيادو  شههد یسههتيالیامپر یسههازی موجب تثکيم سههلمهیجرانبه سههخن کوتاه، 

 یداخل یاقتصههاد یندهایکنترل فرآ ازکرد، که  تعميترا  یرامونيپ یاهیدارهیسههرما

 93.شدند عاجز ترشيو ب ترشيببه ميزانی ناچيز  یحت خود

ی منصه به کمیوستيو آغاز قرن ب مسهتيقرن ب انیکه در پا سهميالیامپر دیجد فاز

نظامی  عنوانبه مانتلی ریویومرتبط با  گوناگون سندگانیو نو نيتوسط ام ظرور رسهيد،

« یافتهانثصارهای تعميم» یدارهیسهرما نوعی ای یجران مالی-ی انثصهارییهسهرما از

 11 باًیشرکت تقر 311 ،ترکپارچهی یستيالیامپر نظام نیدر ا 92.تواهيف شهده اسهت

در  گرید یهااکثر شههرکت کهی ، در حالدر اختيار دارنددراههد از درآمد جران را 

ان عنوبهاند و ارفاً آسا تنيده شدهغول یهاشهرکت نیا یهادر شهبکه یاقتصهاد جران

 یهارهيو گرد  در قالب زنج ديتول اینک 91.دهندپيمهانکهار بهه وجود خود ادامه می

 نیارا درون  پيرامونمختلف مرکز و  یهانقشیابند، که سههازمان میکهالا  یجرهان

 رویني یجرانآربيتراژ  یدر راستا وضعيت این سهازند.یی پررنگ میکالا یهارهيزنج

به  کند، وکمک می کار در جنوگ جران یروين یدخلع/تشدید اسثمارکار است که به 

کنترل افزایش شههود. یممنجر توسههط شههمال  یارز  اضههاف نیا ی بخش اعظمقبضههه
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 ،اسههت که بدون آن فرایند نیا جزء ذاتی ،یو ارتبا ا  جران يهمال بر یسههتيالیامپر

 :9بود.مین ریپذامکان ديتولسازی یجران

با که  بودیم، برالينول یسازیرشد جران شهاهد 1: یو دهه 1311 یاواخر دههدر 

ر بازاتثت قواعد  در جنوگ جران ژهیوبهها توجری در پی انقياد دولتموفقيهت قهابل

ب ترتيکنهد. بدینمرکز مهالی  بت تعریف بر آن حکمفرمهایی میکهه  ی بود،جرهان

ایی، گری، مالیای دانست که رکود اقتصادتوان امپریاليسهم متأخر را همچنين دورهمی

ر در ناپذیهای بازگشتعنوان شکافدر آن به ای، همگی مثيمی سيارهو بثران زیست

ناپذیر از خود نظام انباشههت ها جداییحهال گسههتر  پدیدار شههدند. این شههکاف

 یابند.انثصاری هستند، و توجيه ایدئولوژیک خود را در نوليبراليسم می-داریسرمایه

ی کشبررهدر قرن حاضر،  شهدهیجران یيهو مال ديتول یهمميز یهایژگیاز و یکی

 که تيواقع ؛ مثصول ایندر جنوگ اسههت نیيکار پا یروين ی واحدنهیاز هز مندنظام

وند: شنگاه داشته میتر از شمال نیيپا به مراتب یدر سهموحبه دلایل ذیل  هادسهتمزد

( 6؛ )شههده اسههتواقع در جنوگ  عمهدتاًکهه  یميعظ یجرهان یهري( ارتش ذخ1)

 به ريفق یکشههورهااز  ژهیوبه ،کشههورها در ميانکار  حرکت نيروی ها برتیمثدود

اقتصاددان   ور کههمان 93گذشته و حال. ی درستيالیامپر یفشارها یروي( ن9و ) ؛یغن

 ی ازکیارز در  ی تبادلاسههتراتژ یجران سيسههابت و رئ عامل ریمد 1،لهدينورف یتون

 یشهر : کار در اقتصاد جرانیاقتصهاد ت»در  6113بزرگ اروپا، در سهال  هایبانک

  ،داد حيتوض «ستيالیامپر

شيب ، دستمزدیافتهیتوسعه یدارهیسرما یدانند که کارگران در کشهورهایهمه م

 دسههتمزدهامتوسههط  اختلافحال،  نیبا ا. کنندیم دریافت کشههورهای فقيرتراز  تر

 ای 11، 3، 6 تفاوتی با ضریب دراد، بلکه 31 یا 61 فقطآور باشهد: نه تواند تعجبیم

                                                      
0 Tony Norfield 
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 یاقتصههادی وجود دارد. نظریه رتريفق یو کشههورها تردثروتمن یکشههورها ميان 61

گران که کار -کندیم هيو توج-دهد یم حيتوضبا این استدلال  ی، این امر رااال جریان

 ،کارگران در کشورهای فقيرتر دارندتری از وری بيشتر، بررهثروتمند یدر کشورها

کنند. با یکار م یتکنولوژاز  یبالاترسمو  هستند و با  ترو ماهر ترکردهليتثص رایز

 یدياز کارکنان تول یاريکه بسچرا  آیدجور در نمی تيواقعبا  حيتوضه نیحال، ا نیا

کار ه ببزرگ  یهاتوسهط شرکت ميرمسهتقيغ ای مي ور مسهتقبه ريفق یدر کشهورها

ور با کشهه سهههیمقاکه اغلب قابل کنندای کار مییو با تکنولوژ شههوند،گرفتهه می

 11است. ترثروتمند

 یدر کشورها یخارج یتيچندمل یهاشهرکتتوسهط آن(  سهپاریبرون ای) ديتول

 یر کشورهاد یکسان یا تقریباً یکسان با آن چيزی است که یتکنولوژ بر ، متکیريفق

شود. وری منجر میقيام بررهگيرد، که به سمو  قابلر میمورد اسهتفاده قراثروتمند 

 د کهدهاین نتيجه را می آميزد،میدرهم نیيپاشد  های بهدستمزدوقتی این مسهئله با 

هند،  ن،ينوظرور چااههملا  به یدر اقتصههادها ديتول درکار  ی واحد نيرویهانهیهز

 دراد از سمو  19و  26، 91، 12 به ترتيب ارفاً 6111در سهال  کیو مکز یاندونز

سود ناخالص  یهاهيحاشهافزایش شهدید باعث  امر نیا 11ند.متثده بودالا یا دسهتمزد

 متيق که در) ديتول یهنیکل هزشود. میواقع در شمال  یتيچندمل یهاشهرکت یبرا

 پيمانکاری درتوسط  6111 سالشده در  ديشر  تولیت ی( برایابدانعکام می اادرا 

 61 ،کردیکار م (H & M) 1ی هانس و موریتزشههرکت سههوئد یبنگلاد  که برا

ار کدر ازای نيروی  یکارگران بنگلادشهه بود، ودر اروپا  ییفرو  نرا متيدراههد ق

روزانه ده تا  برای کارخانهکردند. یک کارگر در اههرفهاً چندرغاز دریافت میخود 

                                                      
0 Hennes & Mauritz 
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ناخالص(  سود یحاشيه ای) براافهاض 16کرد.می افتیدر وروی 1292 کار، دوازده ساعت

 19دراههد بود. 21از  شيب 6113در سههال  شههود،سههرهم می نيدر چ ی کهفون یبر آ

 ازیسیبه جران یکار جراننيروی  تراژيآرب با ملازمسهود ناخالص  یيهحاشهگسهتر  

جران از اشهتغال اههنعتی واقع در سهرم  در حالی کهمنجر شهده اسههت،  ديتول عیسهر

 13:1دراد در سال  36از نوظرور(،  یاقتصادهااقتصهادهای در حال توسعه )از جمله 

 11.یابدمی شیافزا 6116دراد در سال  9:به 

 1در قالب قرارداد  ول بازو توليد، از یرشد رو به اًعیبزرگ و سهر بخش امروزه

 تهشناخ غيرسرامی توليد هایشيوه عنوانتثت چه آن ای (قرارداد با شهرکای مسهتقل)

 یو قراردادها  1امتيازدهی  9پروانه،اههدور   6ی درازمد ،اجاره همچون) دشههومی

توسط  یم خارجيمسهتق یگذارهیسهرما ميان را حد وسهط ینوع که خدما ( تیریمد

 سههپاریدهند، به پيرامون برونتشههکيل می یو تجار  واقع یتيچندمل یهاشههرکت

ایجاد دلار فرو   ونيلیتر 6از  شيب ديتولسرامی ريغ یها، رو 6111سال . در شودمی

 13.کردند

 یرويواحد ن یهانهیاز هز یريگارز  با بررهی رهيزنج دي، تمام تولنیبها وجود ا

د به خو ديتول سههرامیريغ یهاپيمانکاری یا شههيوهشههکل  ،در جنوگ جران پایين کار

 توسههطتر یسههنت یخارج ميمسههتق یگذارهیآن در قالب سههرما اعظمبخش گيرد. نمی

متثده از  الا یا عایدی، 6119سههال  ردتنرا دهد. یرخ م یتيچندمل یههاشههرکهت

بالغ  رهيسرام، اوراق قرضه و غ ،یخارج یهاخارج از کشور در شرکت یگذارهیسرما

خود  قبال دیون درمتثده الا یا هایکه پرداخت یدر حال ،بوددلار  ارديليم 11921 بر

، ديرسمیدلار  ارديليم 32123به مبلغ فقط متثده الا یها در ایخارجی گذارهیسهرما به
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دراههد از کل  93دلار )برابر با حدود  ارديهليم 613تقریبهاً سههود خهالص  کهه بهه

 فقط امر نیاانجاميد. در آن سههال(  کایآمرخصههواههی  یداخل خالص یگذارهیسههرما

 ور که باران و همان 12.بخشيدشتاگ می مازاد را ییهمشهکلا  مربوط به جذگ سرما

ی به جای خارج یگذارهیرماس»نوشتند،  یانثصاری یهسرمادر  1322در سال  يزیسوئ

این که منفذی برای مازاد توليدشههده در داخل باشههد، کارآمدترین وسههيله برای انتقال 

ست ا بدیری طیشرا نیدر االبته گذار است. هیشده در خارج به کشور سرما ديتولمازاد 

ا کند بلکه آن رتنرا به حل مشکل جذگ مازاد کمکی نمیی نهخارج یگذارهیکه سرما

 11.«سازدتر میوخيم

، از شوندمیدر حال توسعه وارد  یبه انتقال ارز  از کشههورها زين یگریعوامل د

 نيدلار تخم ونيلیتر 121از  شيب 6116از جنوگ جران که در سال  هیسهرما فرارجمله 

شههامل  ،شههمال و جنوگ جران ميان یمال تراکنش شههکل ازهر  راسههتیبه :1د.شههزده 

 سادهااف و  دزدی اناميد یمی «یدخلعاز حااهل سهود »چه مارکس از آن یعنصهر

 سد،ینویم لديفر ور که نوهمان 13.کندیمنعکس مرا قدر   نامتوازنروابط که ، است

به جيب خود  اقتصاد جران باقیدرآمد را از ، ثروتمند یکشورها است تا یراه» يهمال

اقتصاد  یدانشکده یمرکز اقتصاد کاربردتوسهط  6113 ی در سهالگزارشه 31.«بریزند

نتقال امجمو   زند کهتخمين میمتثده الا یبر ا ینمبت یجران یمال یکپارچگینروژ و 

 یهمبادل باملازم در حال توسهعه )مستقل از نقل و انتقالا  پنران  یکشهورهااز  منابع

 ونيلیتر 6 بالغ بر 6116در سههال تنرا اسههت،  یرقانونيها غاز آن یاريکه بسه، نابرابر(

دلار  ونيلیتر 9ها در نظر گرفته شود، تا شد؛ که اگر برآورد تقلب درون سياههمیدلار 

 31.رودبالا می

تبادل انتقال ارز  پنران به علت روابط  زانيبرآورد م یاز ممالعا  برا شههماری

 ترینيروی کار بيش»، که در نتيجه کشورهای شمال جنوگ و شمال جران مياننابرابر 

که  کردیرو کی 36انجام شههده اسههت.کنند، دریافت می« تردر ازای نيروی کار کم
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 6دیقدر  خر برابری یهااز داده آن بود، شگاميپ 1گرنو  کولر ییاقتصهاددان کانادا

(PPP )شده در مثصولا گونه نيروی کار گنجاندهکه چه استفاده کرد تا نشان دهد 

ت توانسنمی -یو واقع یاسمتبادل با توجه به تفاو  نرخ -از جنوگ جران  یاهادرات

ارز  آن نيروی کار را از منظر قدر  خرید مثلی در اقتصهاد نوظرور منعکس سازد. 

 :ميتقسدر  9کليه سونيجبه بيان 

 تبادل یواقعو نرخ  ینرخ اسم ميان تفاضهل یمثاسهبهعبارتسهت از  رو  کولر

. به عنوان مثال، نرخ تجاری اجنام ی( برادیقدر  خر از منظرشههده تصههثيح یعنی)

 دينتصور ک اکنون. بگيرید فرضهند  یيهو روپ کایدلار آمر را ميان 1:31 یاسم تبادل

در ر دلا 61و  ،فرسههتدیمتثده م الایا روپيه برای 1،111 ارز اجناسهی را به که هند 

د. رسههیبه نظر م لااقل چنين ای. اسههتبرابر  مبادله کاملاً اینکند. یم افتیدر عوض

 روپيه 31 با . در هند،ستين تيدق ارز واقعاً یاسم یمبادلهسهت که نرخ جانیمشهکل ا

متثده[. برای آن ]در ایالا  دلار معادل 1اجنام بسهيار بيشتری را خرید تا با  توانیم

ی واقعی ارز، تر باشد. بنابرین نرخ مبادلهدلار نزدیک 6مثال، شهاید قدر  خرید آن به

اجناسی را  هند وقتیاست که  یبدان معنقضيه  نیاسهت. ا 1:63از لثاظ قدر  خرید، 

 1،111در واقع از لثاظ ارزشی که فرسهتاد، میمتثده الا یاروپيه به  1،111 به ارز 

دلار بود. و با این  11توانسههت در هند خریداری کند معادل با ارسههال ارز  روپيه می

ارزد. روپيه می 311کرد، که در واقع فقط دلار در عوض دریافت می 61حال هند فقط 

دلار  61ی واقعی و اسههمی، هند به عبار  دیگر، به خا ر کژدیسههگی ميان نرخ مبادله
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 ینبندی از قضيه افرستاد. یک اور کرد، میدریافت میچه روپيه( بيش از آن 311)

. ارزندمی یجران ردر بازا خود متياز ق ترشيهند ب یاههادرات اجنهاماسههت کهه 

از  ترگيرد کمی میکار هنددسههتمزدی که نيروی اسههت که  نیا گرید بندیاههور 

 39.کندارزشی است که توليد می

ای تقریبی از توان سههنجهرا می PPPبر  هيبا تک کولر یتجرب جینتاترتيب بدین

ی سازمان همکارعضو ريغ یجنوگ )کشورها یدر کشورها ی دانست کهارزشهانتقال 

 چه اقتصاددانانی آنواسمه ، اما بهشودتوليد می ([OECD] 1یاقتصهاد یو توسهعه

 نیبه ااو  رود.می (OECDشههمال ) یکشههورهانامند، به جيب ی نابرابر میمبادله

 ونيلیتر 1213 به 1333تنرا در سال  یانتقال ارزش چنين بود تخمين بزند که قادر  ریت

 یناخالص داخل ديچرارم از کل تولکی باًیمعادل تقررا  زیانی شههد، کهبالغ میدلهار 

ی از تجرب یبرآوردها نيگرچه چن 31.کندبهازنمایی می OECD-کشههورههای غير

 تيواقع رابمه بادر تواند اندکی می دیترد شماری جرا  مورد شک و شبره هستند، اما

 33داشته باشد. وجود «رانت امپریالستی»حجم  ای بنيادین

مرتبط با « وسيع ارز  از جنوگ به شمال یهاانیجر» 6،تيجان اسمبنا به ادعای 

ز ا یمال یهاانیتجار  و جر ،یناخالص داخل ديتول در آمار راجع به»ی نابرابر، مبادله

« یهقبض»به  شده در جنوگ ديارز  تول خا ر که، دقيقاً بدین«ندگردنظرها پنران می

از  یبرره، ناش ای رانتسود، خواه دسهتمزد، خواه تمام منابع درآمد، آید. شهمال درمی

وده در افز-به عنوان ارز  سادگیبه ،یجنوب ديدر تول هنگفتسود ناخالص  هایيهحاش

 32.شوندیم اضافهشمال ی ناخالص داخل ديبه تولرسند، و به ثبت می شمال جران
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 مشکلا  ی،جران ی ارز وسایل قبضه ریو سا یسپاراز برون گزاف حاالسهود 

 یستيالیامپر رانت نیاز ا یا. بخش عمدهکندیم تر تشدیدرا بيش مازاد ییهجذگ سرما

مرکز در مت ای برای انباشت ثرو  مالیوسيله شود، و بهختم می یاتيمال یهاپناهگاه به

 تا حد زیادیکه  ی، در حالگرددبدل میها و افراد ثروتمند از شرکت شهمار کوچکی

متثده الا یو رشد در ا یگذارهیسرما د،يتول سازبيش از پيش مشکلو  پيوسته ندیاز فرا

از  شيب تيظرف بارکود که  یکل مشکل پس 31.ی جدا شده استستيالیملل امپر ریو سا

 یادوره یمال یهاحباگها و بثرانو  ینابرابر شیرشههد آهسههته، افزا ،بيکاریحد، 

 رود.رو به وخامت میشود، یمشخص م

 رانت، نخسههت :دارد زیمتما یکرد که رانت امپریاليسههتی، دو مؤلفهادعا می نيام

از جنوگ  یعيمنابع  ب یيهجنوگ. دوم، تخل ی کارروين یستيالیامپر حااهل از استثمار

 .یتسيالیامپردول و  یتيملچند یهاراسهتا توسهط شرکت نیآن در ا تيو نقض حاکم

 یريگقابل اندازه از منظر ارز  -لااقل ااولاً- یستيالیامپر رانت شکل نياگرچه نخست

های های مصرفی )و تصاحب موهبتشکل رانت به ارز  نيدومکه  جااز آنبود، اما 

ری گيمبادله، قابل اندازهشههد و نه به ارز رایگان  بيعت توسههط سههرمایه( مربوط می

هایی را برای درک تناقضا  امين ااهرار داشهت که مارکس راه، حال نیبا ا :3نبود.

 فراهم کرده بود. یميمثستیز سميالیو امپر یميمثستیز

زده  نيخم. تشودمی کیکنترل منابع استراتژ یبرا یميعظ نبرد گيردر سهميالیامپر

ا ميخود را مستق ییهپا یدراد از بودجه 12 باًیمتثده تقرالا یا ارتششهده است که 

 ديکأف تا ور که مگدهمان 33.کندخرج مینفت  یمنابع جران تنرها برای حفهاظت از

متقابل منافع نظامی و منابع  بيعی اغراق ارتباط  توان در ميزانبه دشهواری می، داشهت

و  یادقلمرو اقتص کرد. هژمونی نظامی، نقشی کليدی در تمام مسائل مربوط به تضمين

 .کندایفا می کیمنابع استراتژ
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 یخاا ولد ینظام-یاسيس با قدر  مالی و ی، پيوند ناگسستنیتيچندمل یهاشرکت

 یالثظه یبرا ها حتیدولت د. بدون قدر  آنهها مسههتقر هسههتنکهه در آندارنهد 

ها برای مشههارکت مؤثر در رقابت تواننهد به وجود خود ادامه دهند و توانایی آننمی

 رمادر جران، سه چر ی برترمالريدر مورد اد شرکت غالمللی به آن بستگی دارد. بين

ن پمتثده، انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاالا یا اقامت دارند: فقط در شش کشور هااز آن

 ،ی نورفيلدبنا به گفته. سيو سوئ

 یحت ای ی آنرقابت تيموفق ای اندازه سازدمتمایز میرا  یستيالیامپر یچه شهرکتآن

، گرچه اغلب ستين خدما  ای اجنام یااهل یکنندهديعنوان تولآن به یجران تياهم

ن چه ایها برخوردار است، شرکتی بزرگ خواهد بود. آنبا توجه به مزایایی که از آن

ملتی قدرتمند در اقتصاد جرانی -سازد حمایتی است که از دولتشهرکت را متمایز می

کند، و هر مزایایی که در اختيار دارد چون در آن دولت امپریاليستی واقع دریافت می

ز ارا  یستيالیچه دولت امپرآن ب،يترتدد. به همين گرشهده اسهت و با آن همسان می

از  یدر اقتصههاد جران برای اعمال قدر آن  ییکند، توانایم زیمتما یاقتصههادمنظر 

 21.خود است« ملی»داری های سرمایهجانب شرکت

 آخرالزمان
 گسيختهلگامو  یتراجم ی،گریاز هر زمان د شيخود ب مقااهددر  سهميالیامروزه امپر

و  یاقتصههاد افول نيمتثده و همچنالا یا یهژمون افول یِکنون یدر دوره 21اسههت.

/کانادا، متثدهالا یا یگانهپنتاگون که توسط کل سه-نفت-دلار میرژ ،یميمثسهتیز

 یایمزا برای کسب خود را یو مال ینظام قدر شود، تمام یم پشهتيبانیاروپا و ژاپن 

تر عبارتسههت از انقياد باز هم بيشهدف  26کند.یاعمال م یاقتصههادجئوو  کيتژئوپل

 راه برسر یموانع مراتب جران قرار دارند، در حالی کهکشهورهایی که در قعر سهلسله
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نظم مسلط را نقض کنند  قواعدکه  ییهادولت تمامو گيرد قرار مینوظرور  یاقتصادها

، دهنده میگانه به وجود خود ادامکانونی در آن سه-تضادهای درون شوند.سرنگون می

رک نياز ی دمتثده، بلکه همچنين در نتيجهامها فعلاً نه فقط به دليل زور بلامناز  ایالا 

مريبی برای نظم امپریاليستی غالب قلمداد  که تردید -در کانون به مرار چين و روسيه 

 ،متفاو  اما مرتبطتاریخی  لیدلا به ه،يو روس نيدر چگردند. سرکوگ می -شهوند می

داران ملی درون اقتصاد مسلط با سرمایه مالی جرانی فاقد آن اتثاد-ی انثصارییهسرما

حال،  نيع در دارد. حضور 1بریکس ها اسهت که در سهایر کشهورهایسهياسهی آن

 از ثباتی ناشههیدچار نابسهامانی اسههت و به دليل رکود اقتصههادی و بیاروپا  ییهاتثاد

، قایو شمال آفر انهيخاورم ژهیومجاور، بهمنا ت در  یسهتيالیامپر ها به حملا واکنش

 .کندتجربه می های مرکزگراهای مرکزگریزی را در تقابل با گرایشگرایش

 ،يهمنابع و مال ،یهمراه با انرژ ،یجران ارز /های عرضهههزنجيره ط،یشههرا نیا در

 ر مرکزدثباتی هژمونی بید. نشویم نگریسته کیاستراتژ-ینظام از منظر ترشيبهرچه 

درهم تنيده قرار دارد، که دژ امریکا بر اروپا و همچنين ژاپن تثميل  ینظم جرهان نیا

 هک ،کندیدنبال معيار را ی تمامسههلمه یاسههتراتژیک متثده الا یاکند. امروزه می

ی تکنولوژیک، مالی، و حتی سههلمه نيبلکه همچن ینظام یسههلمه نه تنرا هدف از آن

و   الوقوی قریباارهيس یفاجعه ای اززمينهر برابر پسجرانی است؛ د« ی انرژیسلمه»

 29.یاسيو س یاقتصاد نابسامانی

در  و نداهظرور کرد گریبار د نوفاشيستی یهاشی، گرازوالرو به  طیشهرا نیدر ا

ی متوسههط که های پایينی ارتجاعی  بقهی بزرگ و لایهمقهام ائتلاف ميان سههرمایه

ا تشکيل مالی ر-ی انثصاریمستمسک  بقاتی نرایی سرمایهتازگی بسيج شده است، به

 شود، که عنان ازبه شهکل روزافزونی در نوفاشهيسم ادغام می سهميبرالينول 21.دهندمی

در  یستيالیضدامپر های الحدارد. جنبشبرمی توزانهکين سهميوناليو ناسه نژادپرسهتی
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امری  اند؛رو به نقصان رفتهچپ،  یاياح بستردر  یحت ،یدارهیسرما کانون بخش اعظم

 23.کندی امپریاليسم اجتماعی را ممر  میکه بار دیگر مسئله

 که مگداف اشاره کرد، ور البته این وضعيت از جراتی بسيار آشنا است. همان

ی در کنار هم دارهیسرما ندیفرا کانوندر  شهيهم گراو مرکز گریزمرکز یروهاين

یابد. در اوقا  دیگری تفوق میها و گاهیاز آناوقا  یکی اند. گاهیوجود داشههتهه

های ناهماهنگی و خشههونت های اههلح و هماهنگی در تناوگ با دورهنتيجهه، دوره

اند. عموماً مکانيسههم این تناوگ شههامل هر دو اشههکال اقتصههادی و نظامی مبارزه بوده

به  را مجبور آید و بازندگانشود. نيرومندترین قدر ، پيروزمند از مرلکه به در میمی

 ای از تجدید مبارزهشود، و دورهی نامتوازن به زودی چيره میکند. اما توسعهتسليم می

 22.رسدبرای هژمونی به ظرور می

 ینظم جران یبرا ی پایان تاریخیگر نقمهمتأخر نشههان سههميالیحال، امپر نیبها ا

د. دهیدی گواهی میای یا سرآغاز انقلابی جدی سيارهاست، که بر فاجعه یدارهیسهرما

به نبرد جمعی دیرینه برای  یدیجد تیفوری زمين، وضههعيت اضههمراری نظام سههياره

مقاومت اسههام بر  دیبا هاانسههانتر گسههترده نبرد 21.بخشههدمی «یبه  ور کلآزادی »

ی بنا شههود، که هدف آن در وهله در جنوگ جران هاخلتکارگران و  یمسههتمر انقلاب

. تی اسدارهیسرما تر از همه، سرنگونی امپریاليسم به مثابه مظرر جرانینخسهت و مرم

 امونپير یکار در کشورها کهمگر اینتواند آزاد باشد ینم کانونی یکار در کشورها

ای جامعهیعنی ، ديناممی سمياليسچه مارکس سوآن :2.ملغا گردد سميالیو امپر شود آزاد

ام روابط تمتواند در سمح جرانی ساخته شود. فقط می، یانسان داریپا یتوسهعه مبنی بر

بالاخره با  دیبا تیو بشههر ،از بين بروند دیبا منزجرکنندهو  نظرانهتنگ ،اسههتثمارگرانه

 23روبرو شود. نيزم یکره با خودو وحد   بشر با روابط خود با نو  حواسی هشيار
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96 Marquess of Salisbury quoted in Paul A. Baran, The PoliticalEconomy of 

Growth (New York: Monthly Review Press, 1331), 113. 
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تواند تا هميشههه ادامه پيدا کند؟ این پرسههش نسههبتاً سههاده، آیا رشههد اقتصههادی می

داری مدرن به وجود آورده است. کارل مارکس در های فکری برای سرمایهسهرگيجه

تثمل کند. مراد او تواند هيچ حد و مرزی را استدلال کرد که سرمایه نمیگروندریسه 

وجوی بازارهای جدید، هر دو برای بقای سياسی و برای رشد و جست این بود که رانه

 ،سؤال نیاهای تلویثی در این پرتو، دلالت 1داری ضروری هستند.اقتصهادی سهرمایه

داری نمایاند. سههرمایههای چالشههی وجودی برای نظم کنونی میرا در مهایهه یزيچ

هيچ حد و مرز  بيعی بر رشد اقتصادی اذعان کند، چرا که به معنای  تواند به وجودنمی

م که از نظ یو اقتصاددانان یاسيرهبران سهاذعان به مرگ نرایی خود خواهد بود. اکثر 

 بدی وا-بازنمود نظامی شبه یردایهادعا که سرمابرای حفظ این کنند، یم تیحما یفعل

ای درمورد رابمه ميان های پيچيدهایتشرو  به نقل مجموعه رواست،  ریناپذشهکسهت

 اند.اقتصادهای انسانی و جران  بيعی کرده

توانيم رشههد گردند که ما میی مرکزی میهمگی حول این ایدههها تیهروا نیا

 سههتم،ي. تا اواخر قرن بسههازیم منفصههل اقتصههادی را از نيازهای مادی تمدن بشههری

 یانرژ برداری ازبرره ، مستلزمترشيب یمتوجه شدند که رشد اقتصاد اقتصاددانان عموماً

ی های پساجنگ ميان کار و سرمایه در دههکه ساز همچنان. اما است ترشيو مواد ب

 یاقتصاد هاییهنظرتغيير تأکيد و جرت  کرد،شهرو  به فروپاشهی می 13:1و  1311

این بثث را  ک،ينوکلاسیا  ز نظربا الرام ا ،از اقتصهاددانان یدینسهل جد .آغاز شهد

ادامه  ستیزطياز مث یمنابع اضاف مصرفبدون  تواندی میکه رشد اقتصادآغاز کردند 

                                                      

ی، مستقيماً در خود مفروم سرمایه مستتر است. هر بازار جران جادیبه اگرایش »که  سدینو یمارکس م 1

 نک.«. شود که باید بر آن غلبه کردحد و مرز،همچون مانعی ظاهر می

 Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1319), 991. 
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تر با انرژی کمتر، بها انجام کار بيش ميتوانیکهه م مهدعی شههدنهدهها آن 1.ابهدیه

 بهجویی در انرژی، های ارفهی تکنولوژیگذاری در انرژی پاک، و توسهعهسهرمایه

ها در واقع به نفع پایداری درازمد  نيروانای اقتصههادی برسههيم. سههخن کوتاه، آن نیا

 تند.گرفکردند، و تمام علوم و شواهد را در این راستا نادیده میداری استدلال میسرمایه

عریف ی تندیفرا مثابهرا به انفصالو اقتصاددانان معمولاً  دانشهمندان ه،یسهمح پا در

از منابع، معمولًا انتشار گ یابد در حالی که اثرا گستر  میکنند که حجم اقتصاد می

 ینسب انفصال، ترمشهخص بيانبه  6کند.پيدا میکاهش  ه،ياول یمصهرف انرژ ایکربن 

رود. تر از رشههد اقتصههادی بالا میبا نرخی آهسههتهمنابع  اثرا دهد که یرخ م یزمان

اقتصههاد به گسههتر  خود ادامه حتی وقتی افتد که یاتفاق م انفصههال مملت هنگامی

کلان در  یاقتصههاد یا نظر 9یابد.به اههور  مملت کاهش میمنابع  دهد، اثرا می

داخلی  ی توليد ناخالصحجم و فعاليت اقتصادی را با مثاسبه داری،پشتيبانی از سرمایه

(GDPاندازه می )ی کالاها و خدما  توليد شده در یک گيرند، که ارز  بازار سالانه

 یهانهیهز ،یمصرف هاینهیهز ،یخصوا گذاری ناخالصتصهاد را با افزودن سهرمایهاق

و اکثر  هااگرچه حکومتاسههت که  دههد. گفتنیتراز تجهاری نشههان میو  دولتی

                                                      

1  See Robert M. Solow, “The Economics of Resources or the 

Resources of Economics,” American Economic Review 21 (1311): 1–11. 

 ای از این خط تفکر، نک.ی برجستهبرای نمونه 6

 Barack Obama, “The Irreversible Momentum of Clean Energy,” 

Science, January 3, 6111. 

تدلال را اس نیا دیبا ی،رشد اقتصادبخش انرژی از  یاگلخانه یانتشار گازها "انفصال"»: سدینویاوباما م 

 تریينپا یزندگ استاندارد ای ترکمرشد  ر یپذ مستلزم ییآگ و هوا را ييکند که مبارزه با تغ خامو 

 .«است

9 See Tim Jackson, Prosperity Without Growth: Economics for a Finite 

Planet (Abingdon, UK: Routledge, 6111). 
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مشکلا  علمی اند، رفتهیپذ آن را یااقتصهاددانان در سهراسهر جران به  ور گسهترده

 تيفعالمجمو  از  یقيشههاخص دق عنوانمقيام به  نیاسههتفاده از ا بنيادینی درمورد

 1وجود دارد. یاقتصاد

                                                      

 یامقدمه یدر کل اقتصاد کلان. برا اساسیاز نقاط ضعف  یکی، تراکم است یمرم، مسهئله ایمسهئله 1

 : نک، تراکم یمسئله بر یفن ريو غ یعال
 Blair Fix, “The Aggregation Problem: Implications for Ecological and 
Biophysical Economics,” BioPhysical Economics and Resource 

Quality 1, no. 1 (6113). 

 تر، نک.بررسی فنی یراب
 Jesus Felipe and Franklin M. Fisher, “Aggregation in Production 
Functions: What Applied Economists Should Know,” Metroeconomica 

31, no. 6 (6119): 61:–26. 

 مشتی چيز را با هم جمع کنيد ديتوانیم یمی: تثت چه شراپرسش ذیل است ی تراکم،ی مسئلهعصهاره 

ا با هم چيزها ر توانيدو مممئن باشهيد که ارز  کل درستی را دارید؟ پاسخ پایه این است که وقتی می

 ک،یزيف مانند گيری ثابتی داشهته باشيد، مانند جرم یا انرژی. در علوم  بيعی،د اندازهجمع بزنيد که واح

 گيری و تجمع است. نک.شر ی حياتی برای اندازهثبا  واحد 

 Elizabeth Gibney, “Largest Overhaul of Scientific Units Since 1:13 

Wins Approval,” Nature, November 12, 611:. 

معنا اسهت، همچون قيمت کالاها در اقتصاد. گيری، مفرومی بیبا واحدهای متغير اندازهدر مقابل، تجمع 

و ممابت با تورم را از  ریت واحدهای متغير تعریف یا تعيين کرد. بسياری از « واقعی»توان مجمو  نمی

ی نند. رابر  سولو در مقالهکای برای دور زدن این مشهکل پيدا میهای ظاهرا زیرکانهاقتصهاددانان راه

ی توليد به  ور ، ستاندهوجود دارد کالا کیتنرا » به اراحت اعلام کرد: 1332مشهرور خود در سهال 

با  گر،ید . به عبار «مياثبت کن توانيم بدون ابرام راجع به درآمد واقعی اجتما ترتيب میکلی... بدین

ی این ثانهی وقيپوچکل کنار گذاشت. ی تجمع را بههایجاد یک اقتصهاد انتزاعی با فقط یک کالا، مسئل

تر از رایج که مفروضهها  مسههخره در مورد جران ییجا ،عادی اسههت کينوکلاسهه ییهدر نظرحرکت 

 اکسيژن هوا هستند. نک.
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رف و مص یرشد اقتصاد ميانو ی، انتشار کربن و رشد اقتصاد واگرایی ميان رشهد

ی انفصال با در مورد مسئله یو دانشهگاه یگفتمان عمومهر دو اغلب در  ،هياول یانرژ

 یبرخ 1گردند.ها را موجب میسههردرگمی شههوند، که انوا  و اقسههامهم تلفيت می

اند. سههایر نيز به ارتباط مجمو  تقاضهها با مصههرف مواد خام توجه کردهها اقتصههاددان

ابرام کلی  د، کهنشویم مربو ه منتشر ا يادبمرتباً در  انفصال با مرتبط ميفاهو م هاایده

 دهد. را پيرامون این مسئله بازتاگ می

 

  

                                                      
 Robert M. Solow, “A Contribution to the Theory of Economic 

Growth,” The Quarterly Journal of Economics 11 (1332): 23–31. 

ارز   مقيامعنوان ( بهGDP) یناخالص داخل ديدر مورد اسههتفاده از تول یگرید مرم یهادغهدغهه

را به  یاتيح یو خدما  اجتماع یميمثسههتیز انثماطکه  تيواقع نیا همچون ،وجود دارد یاقتصههاد

 تر درمورد این خط انتقاد، نک.ی بيشآورد. برای ممالعهحساگ نمی

 James Ward et al., “The Decoupling Delusion: Rethinking Growth 

and Sustainability,” The Conversation, March 16, 6111. 

 ، نک.تيتلف نیاز ا رياخ اینمونه یبرا 1
 Vincent Moreau, “Decoupling Energy Use and Economic Growth: 

Counter Evidence from Structural Effects and Embodied Energy in 

Trade,” Applied Energy 613 (611:): 31–26. 

تلا   ،یژاز مصرف انر یرشد اقتصاد انفصال»کند: ینکته شرو  م نیبر ا ديبا تاک همان ابتدا سندهینو 

 ".«است یانرژ تيامن شیو افزا یاقتصاد یهاتيفعالزدایی از کربن یبرا ایگسترده
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ی . اداره6111برحسب منبع(، مصرف انرژی اوليه در امریکا )برحسب بخش و 

 :611انداز انرژی سالانه برای سال ا لاعا  انرژی، چشم

 کواردیليون بی تی یو 3121کل = 

 
U.S. Primary energy consumption by source and sector, 7102. 

Energy Information Administration, Annual Energy Outlook for 

7102. 

ی مروری جامع نامتجانس، و ارائه یهادهیا نیو درک ا يبترک ،مقاله نیاههدف 

 در سمح مباحثه نیاست. ا یاجتماع یو توسعه یرشهد اقتصهاد ،یانرژ ميان بر روابط

 با این هستند. مد نظرثرو  و قدر   رایز پر هرج و مرج شهده است،و  سهيال ،یعمل

 عبارا یا  نادقيت و نظر به توسههلبا  هااز اسههتدلال یاريبسهه ،فکریحال، به لثاظ 

را با  یمردم اغلب مفروم مصههرف انرژکنند. سههردرگمی را تقویت میکننده، گمراه

ها از تمایزا  مرم دهد آندانند، که نشان میمعادل می برداری از انرژیبرره ااهملا 

 که انرژی واقعا به چه معنا اسههت،ی، یا حتی اینانرژ حسههابداری ی عملکرددر نثوه

 رق به بازده و  یمانند انرژ یمياز اقتصاددانان درمورد مفاه یاريبسه. سهتنده ا لا بی
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 یسههردرگم یبرا وافری یهااندیشههند، که فراههتمی کدانانیزيمتفاو  از ف اريبسهه

برای تلا   مثتاج ،ميو مفاه فیتعار شههبکه از نیکند. ایم جهادیا یارشههتههانهيب

با را  یو رشههد اقتصههاد یانرژ ميانرابمه  تيماه جا،نیدر ا سههازی اسههت.شههفاف

اثبت درمورد انفصال معنادار است، در عين تأکيد بر که  هاییحوزه یسهازبرجسهته

 ، بررسیددر رابمه با اقتصابرخی حدود و مشهکلا  بنيادین برای استناد به این مفروم 

 کنم.یم

 نقش اساسی تبدیل انرژی
فراوانی درمورد ماهيت  بر مسائل مختلفاسهت که  ایهديچيپ ی، مبثثمصهرف انرژ

 یمصههرف انرژ ها درموردها و سههازمانگذارد. وقتی اکثر حکومتتمدن انگشههت می

که  دهند،ارجا  می هياول یمصههرف انرژمعياری با نام کنند، معمولاً به یاههثبت م

ازنمایی ی پيشينی باسهتثاله ای لیتبد هيچ بدونرا  یانرژ نابعاز م ميمسهتق یاسهتفاده

نفت خام در  ريو تقم روگاهيسنگ در نزغالسوزاندن شهامل  هيمصهرف اول 1کند.می

به خودی خود سودمند نيستند، بنابرین به اشکال  یانرژ یيه. اشکال اولاست شگاهیپالا

تا  ميسوزانیغال را مزمثال،  برای. یابندو اسهتثاله می شهوندیم لیتبد یانرژ ییهثانو

تا  مينکیم تقميررا  خام و نفت م،يکن لیبخهار حهااههل را به برق تبد یانرژ ميبتوان

در  ،ندهسههت یانرژ یيهسههنگ و نفت خام، اشههکال اول. زغالميکن ديتول نیبنز ميبتوان

توانند یم زين هیمنابع ثانو شوند.یدر نظر گرفته م هیثانو، اشکال نیبرق و بنز کهی حال

ع عنوان مناب تثت جمعاًشوند، که  لیتبد یینرا هایبرداریبررهو  کارکردها ریبه سها

                                                      

1  See “Primary Energy Consumption,” Organization for Economic 

Cooperation and Development, November 61, 6111. 

شههوند، نک. مدخل برای فررسههتی از چيزهایی که در ایالا  متثده تثت مصههرف اوليه گنجانده می 

 .متثده الا یا یا لاعا  انرژ یادارهی نامهواژهدر « مصرف انرژی اوليه»
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خودشان  هياول انرژیکه تمام منابع  کرد ديکأت بایدحال  نید. با انشویثالث شناخته م

 وليهاروی هم رفته چندان هم  بنابرینهستند،  عتيدر  ب اسهتثالا و  هایلتبد یجهينت

، سههازدینفت را منيسههتنهد. برای مثهال، هيدروکربنا  گياهان و جانوران مرده که 

گ آ یهاو مولکول یديخورشهه یبه انرژ ازيکه ن اسههت،فتوسههنتز  ییهثانو یفرآورده

اشههاره  حسههابداری انرژیمعمول  یهارو  یمرم برا یبه چالشهه تيواقع نیدارد. ا

 است. کوکمش یلثاظ نظر به ،یانرژ از هياول یکند: مفروم شکلیم

 ئی،جز ینیگزیوجود دارد: رو  جا هياول یانرژ یريگانهدازه یبرا جیرو  را دو

دهم.  حيتوضهه مثالهها را با چند آن ديهاجهازه ده  1.یکیزيفی انرژ مثتوایو رو  

 یگسادبه هياول یانرژ کند،کار میسهنگ زغالبا سهوزاندن  برق روگاهيکه ن یهنگام

 های فسيلی،شهود. پس در مورد سوختدود میاسهت که  یسهنگزغال یانرژ با برابر

را ن و آ ،ميکنیثبت م ميسوزانیکه م موادی راآسان است: فقط مقدار  اريبسه زيچهمه

 باد،نيروی مانند  ریپذدیتجد یمنابع انرژ یبرا تي. امها وضههعمينهامیم هيهاول یانرژ

 برق ديتولی منابع انرژ نیکه احال عين در  رایاسههت، ز ترهديچيپ ،و آگ ديخورشهه

شههویم. در رو  مثتوای انرژی سههوزد. به دو رو  بالا وارد مینمی زيچچيه، کنندیم

 حسههاگ هياول یانرژفيزیکی، اههرفاً انرژی الکتریکی توليدشههده توسههط این منابع را 

 آید. این رو به شمار می یانرژ ای ازشدهیلتبد شهکل آشهکاراگرچه برق  م،يکنیم

 ریذپدیتجد منابع از یمصههرف انرژ یريگاندازهی برا یانرژ یالمللنيآژانس بتوسههط 

کهه برق  ميکنیوانمود م ،یجزئ ینیگزیدر رو  جها گيرد.قرار می اسههتفهادهمورد 

بعد بازدهی را برای این کارخانه و  آید،می یفرض یحرارت روگاهين کیشهده از ديتول

دراههد باشههد، پس برق  61ریم. برای مثال، اگر این کارخانه دارای بازده گيفرض می

 ازيمورد ن یيهاول یمورد، انرژ نیدر ا کنيم.توليدشههده را در ضههریب پنج ضههرگ می
                                                      

 ها، نک.توضيثی از این رو برای  1
 “Statistical Resources” by the International Energy Agency. 
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رو   نیا 1،وميپترول شيتیتر اسهت. شرکت برپنج برابر بزرگ ،برق آن ديتول یبرا

 6به کار برده اسههت. ودخ عمومی یجران یانرژ یهادر گزار  جزئی را ینیگزیجا

 یتوانند به برآوردهایاست که م نیااهميت دارند، ها تفاو  نیاکه چرا  یااهل ليدل

 برشههد  که به ییکشههورها یبرا ژهیومنجر شههوند، به یانرژ مصههرف ی ازمتفاوت

 اتکا دارند. ریپذدیتجد یهایانرژ

 نیتر است، اما احيکه کدام رو  اث بپرسههيمو  ميبثث کن ميتوانیم شههيهم ما

 فراسوی ،واقعيت. در رديگیم دهیناد به تمامیمکالمه را  اندیشهه، مضمون مثوریخط 

 یژانر اهميت دارند. حقيقتاً ی هستند کهانرژ یهالیفقط تبد ،یآمارحسابداری  جران

 تابش همچون عتيدر  ب پویا یهاانیاز جر ر،یپذدیتجد از منابعشههده ديتول یکیالکتر

شود. تمرکز غرند، حاال میدر پشت سدها میکه  ییهاو رودخانه نيبه زم ديخورشه

از  یانرژ هاییلتبد مسههتلزمها آن شیپرداز  و پالا های فسههيلی در نقاطسههوخت

ها را استخراج و سپس سوخت نیا ، که نخستبود یانسهان ی کاررويآلا  و نينماشه

ی زيچکه ایناز ها پيش اتفاق نیا تمام. کردندی منتقل میرا بهه مکان خااهه ههاآن

مصرف  از منظرفکر ت. دادند، روی میدوو نمودارها ثبت شه هااههيسهسهوزانده و در 

را ممکن  یاقتصههاد هایيترا که تمام فعال یانرژ هایو تبدیل هاانیجر ه،ياول یانرژ

 تباهاش جیو نتا یسردرگم یبرا وافری را یهافرات نيکند. همچنیم پنراند، نسازیم

ه دهند کمی ها نشانکه اقتصاددانان و رسانه یکند. هنگامیم جادیا یدر گفتمان عموم

 در واقعگيرد، فااههله می یمصههرف انرژ منثنی از یناخالص داخل ديتولمنثنی رشههد 

                                                      

1 British Petroleum 

BP 6نک. .کندتصور می ضیفر روگاهين را برای دراد :9 ، نرخ بازده 

 BP Statistical Review of World Energy (London: British Petroleum, 

611:), 36. 
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 1.گيردفااله می هياول یاز مصرف انرژ یناخالص داخل ديرشد تول دهند کهمی نشهان

از  یکند که رشهد اقتصادیثابت م نثویبهتنرا همين کنند که یها سهپس فرض مآن

 شده است. منفصل برداری از انرژیبرره

دليل امر، بررسی اهميت انرژی در درک  یاست. برا کنندهگمراه شدیداًفرض  نیا

ان را به عنو یانرژ ميتوانیم عموماً .کندیکمک م تر فراسههوی اقتصهادای وسهيعزمينه

ف مختلی کیزيف یهانظام مياندر  دتوانیکه م ،ميکن فیکت تعر  مثدود حراحهاله

 ،ییايميش همچون، وجود داشته باشد یاريبس در اشکال مختلف واندتیردوبدل شهود. م

 نيز یاز انرژ یخااهه فیبه تعر یحت ذیل یها. اسهتدلاليلو پتانسه یجنبشه ،یحرارت

 عينی ازماشکال  هستند که یاسهاس این واقعيتبه  وابسهته ها فقطد؛ آننندار یبسهتگ

توان به یرا م ییايميش یعنوان مثال، انرژبه شود. لیتبد گرید اشکالتواند به یم یانرژ

ا ر ما سههوخت ماشههين یموتورهاوقتی که  اتفاقی ؛ همانکرد لیتبد یکيمکان یانرژ

ند، رخ کنها تبدیل میسوزانند و انرژی گرمایی حااله را به حرکت مکانيکی چرخمی

مانند  ؛دنوش لیتبد یکیالکتر ید به انرژنتوانیم نيز یکيو مکان گرمایی یانرژ دهد.می

و از انرژی بخار حااله برای  دنسهوزانرا میسهنگ زغال، برق یهاروگاهيکه ن یزمان

کند. تمرکز انثصههاری بر مصههرف کنند که برق توليد میمی راندن مولدی اسههتفاده

باشههند، کاملاً  انداسههت مثوریعنااههر  بایدکه  های انرژی راانرژی اوليه، این تبدیل

 راند.گيرد و به حاشيه مینادیده می

تلزم مسههکالاها،  ديتول تاپول  یتصههور، از مبادلهقابل یاقتصههاد هایتراکنش تمام

 هگنجاند یانسههان هایکنشدر تمام  ی. انرژهسههتنداز منابع مختلف  های انرژیتبدیل

 سوزاندیم از دور خارج که منابع  بيعی را در نيروگاهسادگی پس از اینبهشهده است. 

                                                      

 ای فوری، نک. نمودارها درنمونهن به عنوا 1

 Brad Plumer, “Can We Sever the Link between Energy and 

Economic Growth?” Washington Post, January 11, 6111. 
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های بشری ممکن شهود. جریان انرژی در خلال اجزای گوناگون تمدن، تمام کنشنمی

های گردی، بازیی، اینترنتکند، همچون رانندگی تا خواربارفروشههرا تسههريهل می

 نیا بهعاشقانه در ساحل.  یهاو خواندن رمان یونیزیتلو یهاشینماویدئویی، تماشای 

جدا کرد،  برداری از انرژیبررهتوان از ینمرا  یاقتصههاد یهاتيفعال ،بنيادین معنهای

آشکارا  ؛انگار از اقتصاد بخواهيم که کاملاً به خارج از قوانين فيزیک گام بگذارد رایز

کنند که دقيقاً همين مرمل آشکار تلویثاً اشاره می یاقتصهادیا  نظرمرمل. اما برخی 

 یهاتیاز مثدود یمصنوع ور بهرا  کارو  هیسرما هاتواند در واقع اتفاق بيفتد: آنمی

قمع و اقتصههاد  کیزيفعلم  عملهاً هرگونهه پيوندی را ميانو  ،کننهدیجهدا م یانرژ

گاهی برای تکيه عنوانبه هياول یاز مصههرف انرژ ،از اقتصههاددانان یاريبسهه 1.کنندمی

و  ،کنندیاسههتفاده م یاقتصههاد یندهایبر فرآ یانرژ ی تأثيرگذاری]فرميهدن[ نثوه

از  تمامی مجزاییکنند که گویا زندگی ما در قلمروی به وری تظاهر می بيترتبدین

صاری بر مصرف اوليه، باید بر های انرژی جریان دارد. در عوض تمرکز انثمثدودیت

ایی هیانرژ تمام عنوان مجمو  کلبه که نامم تأکيد کنيم،می جریان کلچه اهميت آن

 گر،ی. به عبار  دشودتعریف می، اندشده لیما تبد یاقتصهاد یهاتيفعال تیکه از  ر

، تمرکز دنسههازیکه تمدن را ممکن م یانرژهای اسههتثالهو  هانایبر جر کل انیجر

اسههت که  AFRیا  6نرخ جریان کلبا آن،  مرتبطکميت بااهميت دیگری  .کندمی

 یبالاتر AFR ی ور کلبهتر جوامع ثروتمند سههنجد.جریان کل را در واحد زمان می

از ثرو  مازاد را  یترشيب ریوانند مقادتیها مآندارند؛ یعنی  رترينسههبت به جوامع فق

از  یحال، بخش بزرگ نیکنند. با ا عیو توز ديتول ی،مصههرف یهاارز  لبدر قا یواقع

                                                      

1 David Stern, “Economic Growth and Energy,” in Encyclopedia of 

Energy, ed. C. J. Cleveland (San Diego: Academic Press, 6111), 19. 

6 Aggregate Flow Rate 
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 یميمثسههتیو ز یاقتصههاد ،یاجتماع هایهدررفت اههور به  همچنينثرو   نیا

 .دیآیمدر

 ینرژا تيفيک تياهم ها بردر ارتباط با آن دیبا ،هایلتبد اسههاسههیبر نقش  علاوه

 سایریناز  ترپربازدهها آنی انرژی با هم برابر نيستند. برخی از منابع اوليه تأکيد کنيم.

 ديتول تریکنند. سایرین، برق بيشحااهل می یترشيب یکيکار مکان ی،هسهتند. برخ

 به  ور متوسط ،6111ساعت برق در سال  لووا يک کی ديعنوان مثال، تولکنند. بهیم

از  BTU 11،123و  یعيگاز  ب ( ازBTU) ییايهتهانیبر حرار  واحهد 16:،1 بهه

بازده دراههد  63 دارای باًیتقر یعيگاز  ب ،بر این اسههام 1.داشههت ازيسههنگ نزغال

 6،ليواکلاو اسم ی،انرژ متفکرهمان مقدار برق است.  ديسنگ در تولاز زغال بيشهتری

مدن تی و توسعه یرشهد اقتصاد یبرا یمرم یژگیرا و یمنبع انرژ کی نيروی تراکم

کرد که  فیدر واحد سمح تعر یرا به عنوان شار انرژ نيرو تراکماو  9.شهناسایی کرد

کرده اسههت که  ادعا اسههميلشههود.  آزاد یمنبع انرژ کی لیتبد ندیتواند در فرایم

 یترشيب نيرویچون تراکم  ،مرم هستند یدارهیسرما یبرا ویژهی بهليفس یهاسوخت

ه توليد تر بنيروی بيشدارند. تراکم  ديباد و خورش همچون یمنابع انرژ رینسبت به سا

ری دیگ یهاانجامد. مقيامکند، و در نتيجه به سههودهای بالاتری میتر کمک میبيش

                                                      

است که  یمقدار انرژ بایتقر ژول کیاست.  ی،ژول، واحد اسهتاندارد انرژ 1133برابر با  BTU کی 1

 در 21:نک. جدول . شودمصرف میدهان شما  تا بيبلند کردن س یبرا
 “Average Operating Heat Rate for Selected Energy Sources,” S. 

Energy Information Administration, October 66, 611:. 

6 Vaclav Smil 

 برای کار االی او درمورد این موضو ، نک. 9

 Vaclav Smil, Power Density: A Key to Understanding Energy Sources 

and Uses (Cambridge, MA: MIT Press, 6113). 
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 نرژیااست که منابع  نیا یاسههاس ی، اما نکتههسهتندتصهور قابل یانرژ تيفيکبرای 

درک رای بداشته باشند. تنرا راه  یمتفاوت اريبسه اهفا و  کاربردهاتوانند یم یعي ب

 هيمصههرف اول هایی اسههت که در پیها و اسههتثاله، نگریسههتن به تبدیلهاتفاو  نیا

ویا رسد که گبا ناکامی در برداشتن این گام مرم اما معمولاً مغفول، به نظر می. آیندیم

سانی های یکتمام منابع انرژی را باید برابر قلمداد کرد، انگار که همگی دارای ظرفيت

 هستند. یو مصرف اقتصاد ديتول در فرایند

 ی رشد نوکلاسیکدر نظریهنقایص اساسی 
 پارادایم غالب-ی اقتصههادی نوکلاسههيک انفصههال، از نظریه تیروا یفکر یهابنيان

نشهأ   -کنندداری حمایت میتوضهيح در ميان اقتصهاددانان ارتدکس که از سهرمایه

ر مورد دبينانه عرواقيمفروضهها  غ آلوده به ی ور کلبه کينوکلاسهه ینظریه گيرد.می

با  1ندارد. ینيبشيقدر  پ چيه االاً ، وپرشمار است یاضیر هایازگاریه و ناسهجامع

                                                      

 مفروضها  مسهخرهای که هسهتهی نظریهی نوکلاسهيک را شهکل میدهند، تقریباً بیشمار هستند. 1

وری نرایی برای فقط چند مفروم متافيزیکی شههرو  های آشههکار، و بررهتوان با مملوبيت، ارجثيتمی

از  یکی نسههونيجون راب ددان. اقتصههااسههتنباط شههوندو دسههتمزد  متيقکرد که باید از چيزهایی مانند 

برای متن کلاسيک او درمورد این موضو ، نک. بود. کين اقتصاد نوکلاسیمنتقدترین درخشان  

 Joan Robinson, Economic Philosophy (Middlesex, UK: Penguin, 

1321). 

 یتجمع و تعادل عموم ی در ارتباط بادیمشهکلا  شد یدارا کينوکلاسه یهینظر ،یاضهیر یدر جبره 

 ی مسائل پيرامون تعادل عمومی، نک.مراجعه کنيد. برا 3برای توضيح مشکل تجمع، به پانویس است. 
 Frank Ackerman, “Still Dead After All These Years: Interpreting the 

Failure of General Equilibrium,” Journal of Economic Methodology 3 

(6116): 113–93. 

ر سههال د رکود بزرگبختکی پویا که به نثوی از الله، به هر مدل آن ینيبشيفقدان قدر  پ یدرباره 

 غافل شد، مراجعه کنيد. :611
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 کنيم:به گل نشسته تمرکز می یفکر کشتی نیا یبر گناه اال بخش نیحال، در ا نیا

 یکیاقتصاددان،  1و، رابر  سهول1331 ی. در دههیعياز نظم  ب جرالتو  ،کیزيرد ف

ی تدوین رشههد اقتصههادچگونگی وقو   فيتواهه یعمده را برا یهامدل نخسههتيناز 

 کار یرويو ن هیسرما یديتول هاینراده ک،يوکلاسهن ییهاز نظر خهنسه نیدر ا 6.کرد

ا هم رسد، بشهده که در اقتصههاد به فرو  میها یا کالاهای تکميلبرای توليد سهتانده

شهود، اما استرلاک در یمنجر م ترشيب یسهتاندهبه  هیرشهد سهرما شهوند.ترکيب می

به  تیدر نرا ددهد. اقتصایرا کاهش م سهتانده آناز  یبخشه نيز هیسهرما یهاییدارا

و هستند  گریدکبا یتعادل  در حالترشد و استرلاک  کهوقتی ، رسدیم سهتایا یحالت

 ديتول برایاقتصاد  کند کهیم استدلال کينوکلاس ییهوجود ندارد. نظر یترشيرشهد ب

 شیعنوان افزااست، که به تکنولوژیک شهرفتيمداوم پ انیجر ازمندي، نمسهتمررشهد 

 یديتول هایسههتاندهاسههت که  یمعن بدان افزایش نیشههود. ایم فیکل تعر یوربرره

 سههولو. ، بالا برودمانندیم یثابت باق یديتول هاینرهادهحهال کهه عين توانهد در یم

 ممر  GDP را ييتغ بر فناوریرشد  نیا ريتاث ییشناسا یبرا ی رااضیر ایواره ر 

بخش  ،دروبرو ش کينوکلاسمتفکران  ی سایرگسترده نيتثسبا کرد. اگر چه کار او 

أیيد ت را او یمشکوک بود که در واقع اعتبار ادعاها یاضهیر جینتا مبتنی بر آن اعظم

 9.کردندنمی

                                                      

1 Robert Solow 

6 See Solow, “A Contribution to the Theory of Economic Growth.” 

( بودند، که Douglas-Cobbداگلام )-مبتنی به تابعی معروف به تابع توليد کاگ فسههولو نتایج 9

ماند. با این حال، انور شيخ شد و تا به امروز مثبوگ باقی میاد بسهيار استفاده میدر آن زمان در اقتصه

(Anwar Shaikh در )به شهکل درخشهانی نتایج سولو را از هم گسست، وقتی نشان داد که 1311 

برای  دیانب ديتول تابعکند که  یسههازرا مدل ییهاداده دقيقا مجموعهتواند یداگلام م-گاک ديتول تابع

 . نک. وجود داشته باشد هاآن
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ار و کنيروی  ه،یمعمولاً شامل سرما یديتول یهانراده، سولو یاال ییهنظر بسط در

اید ش ای ،رديگیم قرار یسنت یسه ورود این تثت اوقا یگاه ی. انرژاندشهده فناوری

های این اسههت که نراده مرم های مجزایی قلمداد شهود.خودی خود نرادهنفسهه و بهفی

توانند در شوند، بدین معنا که میدیگر نگریسته میتوليدی تا حد زیادی مستقل از یک

 یهیشوند. نظرهم  نیگزیجا ،ديتول سهمححداکثر  شیفزاا ایحفظ  یبرا اهور  لزوم

 نیند، اباشی دچار کمبود منابع  بيع یهنيزم دراست که اگر جوامع  مدعی کينوکلاس

اشههکال  ریاسهه ای افزایش بازده، ک،یهتکنولوژ ینوآور تیتوان از  ریکمبود را م

که  رندتمایل دارند فرض بگي کي، اقتصاددانان نوکلاسراستیبه کرد. جبران ین،گزیجا

 دیبا که تمام کاریو  ،است ریپذامکان مادیاز لثاظ  یدارهیدرازمد  سهرما یداریپا

ا ر یداریپاآن د نتوانیکه م نرادی راو  یاجتماع ترتيبا  که اسههتهمين  ميانجام ده

                                                      
 Anwar Shaikh, “Laws of Production and Laws of Algebra: The 
Humbug Production Function,” The Review of Economics and 

Statistics 32 (1311): 113–61.رفتار وجود  نیا یبرا تيو عم ناچيز ی دليلکه نوع شودمعلوم می

 .J. S. Lجی. ام. ال. مکومبی )و ( Jesus Felipe) پههيفل یسههي، ع6113در سهههال  دارد.

McCombieچه را که شهيخ و سهایرین وسهيعاً بدان مشکوک بودند، آن ایکننده( به شهکل مجاگ

 یبرا یگرید یشههيوه سههت،ين ی تسههاویمعادلهیک  جز یزيداگلام چ-گاک ديتول تابع :اثبا  کردند

ع ی نوکلاسيک توزیچيز درمورد نظریه، و مملقا هيچکار یعلاوهبه  هیسهرما یشهیافزای نوشهتن معادله

 سازد. نک.آشکار نمی
 Jesus Felipe and J. S. L. McCombie, “How Sound Are the 
Foundations of the Aggregate Production Function?” Eastern 

Economic Journal 91 (6113): 121–::. 

ها سههرم های تجربی اسههت، که اکثر آنعوامل را که در ذا  مجموعه دادهسههرم  ،داگلام-گاک تابع

تساوی  یسرم عوامل از معادلهمشهابه  قاًيدق های آنگزیند زیرا مؤلفهعوامل تقریباً ثابتی داشهتند، برمی

برابر است  کیاست که ای برای گفتن این راه استادانهداگلام -گاک ديبه  ور خلااه، تابع تول هستند.

 .کیا ب
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حد و مرزی بر رشد  ی،عيرا که جران  ب دهیا نیسولو ا 1.، کشف کنيمدنکن نيتضهم

 جایگزینی منابع  بيعی با عواملاگر : »ممر  کردگذارد، بر مبنای ذیل اقتصههادی نمی

 دتوانیمعملًا جران وجود ندارد.  "مشکلی"دیگر بسهيار آسهان باشد، پس ااولاً هيچ 

ها فقط یک رخداد است، نه بدون منابع  بيعی به کار خود ادامه دهد؛ بنابراین اتمام آن

منابع  اتمامبه  تیداد که رقابت در نرامینشان  نياگرچه مدل او همچن 6«.جعهفا یک

از اقتصاددانان درمورد  یاريکه بسرا  یاو نگر  کل یگزارهشهد،  خواهدمنجر  یعي ب

 .کندزیبایی توايف میبه ی دارند، دارهیسرما تثت لوایرشد  ناگزیری

ی خود را این قضایا، پيتزافروشی مثلهانگارانه از معنای تمام ساده اريبسی مدل یبرا

ونی توليد تواند سمو  کنی نوکلاسهيک، پيتزافروشهی میدر نظر بگيرید. بنا بر نظریه

 هایاجاق توان با افزودنپيتزا را رویهارو بها هر کمبودی حفظ کند یا ارتقا دهد. می

 یهارفتشههيپ تیتوان از  ریرا م ريکرد. کمبود پن غلبهکمبود کارگران تر، بر بيش

کنند، بر رف نمود. حااههل می ريپن ديتول یرا برا یکارآمدتر یههاکهه رو  یفن

 ختپ یبا آموز  کارگران برا دیکار، شا یوربرره توان با افزایشکمبود برق را می

توان یرا م زيچ. همه، جبران کرددیجد یزمان یهاتیتثهت مثهدود تزايتر پعیسههر

 یها و ااههولدهیکرد. ا نیگزیتوان جایمانترا بدون  را ظاهراً زيچ. همهجایگزین نمود

که اکنون شهر  داده شهدند، مفروضها  بنيادین را در اقتصههاد نوکلاسيک بازنمایی 

تفاده اسمورد  یو رشد اقتصاد یمصرف انرژ ميانرابمه  حيتوض یبراکنند، و اغلب می

 شد،وجود نداشته با ینیگزیجا یبرا یسخت سفت و حد و مرز هيچ . اگرگيرندیمقرار 

 ای با مقادیر در حال افولکرهتسههیدر ز یاقتصههاد ما حت پس ممکن خواهد بود که

                                                      

1 Stern, “Economic Growth and Energy,” 11. 

6  Solow, “The Economics of Resources or the Resources of 

Economics,” 11. 
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ناک و غيرخمی که از خسران مثيمی شدیداً آشوگزیست یامدهايپبا و  ی،عيمنابع  ب

به عبار  خود ادامه دهد. رشد به  شوند،داری ناشی میانرژی عظيم در جوامع سهرمایه

ی جهتر در نتيگسههترده یعي ب یايدر دن یثباتبی ای نقصههان نظر از هراههرف گر،ید

دسترم  در ديتول ارتقای یبرا شهيهم تربالا بازدهبرتر و  یهایفناوری، وربررهافزایش 

 .خواهند بود

فيزیک پایه در شههرو  به ما کمک  ده،يچيپ یفانتز نیا بهه زیر کشههيدن یبرا

از  یاشاخه ،گيرندنشأ  می کينامیترموداز  جایگزینیحدود بر  نیترکند. بنيادینمی

، کينامیترمودحدود  کند.یممالعه م یمانند گرما، کار و انرژرا  یریکه مقاد کیزيف

های تکنولوژیک های انرژی در خلال نظامهایی را بر حداکثر بازده جریانمثهدودیت

همگی در  6لتائيک،فوتووا یهاو سههلول روگاهيموتور خودرو، ن 1.کننهدتثميهل می

 تشههرفيپ هسههتند.مثدود  گرید نو به  یانرژ از نو  کی لیتبد یبرا خود تيظرف

تواند یهرگز نم ییموتور خودرو چيغلبه کند؛ ه حدود نیتواند بر اینم کیهتکنولوژ

 نیا یبرا نيشيپ ا مقالیکی از در  1باشهد. 9کارنو یدر چرخه یموتور از ترپربازده

که  هياول یمصرف انرژ تماماز  یعنوان کسررا به یاقتصاد نظام کی بازده کلمجله، 

های کل در به ادعای من، بازده 3.مکرد فیکند، تعریم ديو برق را تول یکيکار مکان

                                                      

1 Stern, “Economic Growth and Energy,” 16. 

6 Photovoltaic  

9 Carnot cycle 

1 John W. Jewett and Raymond A. Serway, Physics for Scientists and 

Engineers (Boston: Cengage Learning, 611:), 21:. 

3 See Erald Kolasi, “The Physics of Capitalism,” Monthly Review 11, 

no. 1 (May 611:): 63–19. 
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ها مسههتلزم توجه آنشههد  لَخهت هسههتنهد، چرا کهه بربود قهابهل ی زمهان بهه

 خواهد کرد.حاکم را مختل  های هنگفتی است که نظم اقتصادیگذاریسرمایه

 اريبس رييشده است، تغ مستقرخاِ  یسهاختار انرژ کی در ایکه جامعه یهنگام

هایی که برای ثرو  و نفوذ خود شههدیداً بهه خها ر  بقا  نخبه و گروهآن  ترشيب

يم به توانشههود. ما میای دهشههتناک تبدیل میمتکی بر آن سههاختار هسههتند، به وظيفه

، 6111در سههال ای نگاه کنيم. ی موردی برجسههتههی اخير آلمان برای ممالعتجربهه

که ، به راه انداخت رای خود بلندپروازانه 1انقلاگ انرژیی آلمهان برنهامهه حکومهت

منابع  یبه سو یانرژ ديتول رييتغ با یاهگلخان یکاهش انتشار گازها یبرا  رحی جامع

 هایموفقيت بهبرنامه  نی، امدتی یبرا 6.بود ديباد و خورشهه همچون ریپهذدیهتجهد

تا سال  یاگلخانه ی، انتشار گازها1331سال  با سهی. در مقاپيدا کرددست  یتوجرقابل

 19سرم  به ریپذدیتجد منابع. در همان سال، بود افتهیدراد کاهش  :6 زانيبه م 6111

 رفتشيپ تأثيرگذار هستند، اعداد نی. اگر چه ارسيدند هياول یاز مصرف انرژ یدراد

که آلمان به اهداف  ستشده ا روشن یاندهیمتوقف شهده اسهت. به  ور فزا یتازگبه

ی اندککه  یهنگامو . افتی، دست نخواهد تعيين کرده بود 6161سال  برایکه  یمياقل

تأثيرگذار کهه به نظر  ههاییآن یحت ،کنيمکنهدوکهاو میاعهداد  درون اینتر تيعم

انتشههار  دیعنوان مثال، کاهش شههدبه. هسههتندهمراه  یميعظ اما و اگرهای، با آیندمی

س پی در آلمان شرق نيانعت سنگ توان عمدتاً به فروپاشیرا می 1331کربن از سال 

از  یاگلخانه یهشهت سال گذشته، انتشار گازها ول در  9.اتثاد مجدد نسهبت داداز 

                                                      

1 Energiewende 

6  Stanley Reed, “Germany’s Shift to Green Power Stalls, Despite 

Huge Investments,” New York Times, October 1, 6111. 

9 Tobias Buck, “Energy Shift Fails to Cut German Carbon,” Financial 

Times, October :, 611:. 
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 اتی رمشکلا ،ديباد و خورش یبا انرژ تغييرا  همراه کرده است. رييتغ زحمتآلمان به 

با توجه به  یريچشههمگ  رزها به متيق اند.ممر  کردهبرق  یهريذخ در ارتبهاط بها

نعت که ا یمسائل، زمان سایرو  هانیا تلافی یکنند. براینوسان م ییآگ و هوا طیشرا

خود  یهااستيسهشهل کردن  یبرا را آنگلا مرکل حکومت اهدراعظم ،سهنگزغال

و  شر دیدسنگ جزغال یهاای از نيروگاهسلسلهبا احداث آلمان گذاشت،  تثت فشار

دهد: یارائه می را درم مرم ،آلمان ینمونهخود کرد.  یانرژ یبرنامه ی دربه خرابکار

ازار بتثت منمت  ر،یپذدیتجد انرژی منابعبا  یليفس یهاسهوخت ضهروری ینیگزیجا

 .پذیرفتنخواهد  اور  عیسر یکاف قدرهرگز به ی دارهیسرما

 یهایثباتیاز ب یناشهه ،ینیگزیجا یعمهده برا یههاتیهاز مثهدود گرید یکی

با  انندتویها مثباتیبی نیاست. ا یرشد اقتصاد افرا یهمراه با سمو   یميمثسهتیز

کنند. اثر  تیو تقو تشههدیدموجود را  یعي ب هم ترکيهب شههونهد تها پهدیدارهای

 جذگ یعي ب یايرا از دن یکند. اقتصههادها انرژیعمل م ذیلکننده به شههر  تیتقو

 یبرند. برایو مصههرف برره م ديتول هایچرخه یبرا یآن انرژاز کنند و سههپس یم

 ،تلافاتلفا  و  یگستردهسمو  به  ها ضرورتاًچرخه نیا بر،-شدیدا انرژی یاقتصادها

 یهاخسران نی. اشودمی گردند، منجربازمی ستیزطيبه مث که هایییانرژ خسهران ای

توانند یمناسب، م طیشرا تثت. سهتندين «دهیفایب» اکولوژی ای کیزيف منظراز  یانرژ

ها و رومیاز و زيچازجمله همه ی راعي ب پویای یهانظام سههایر یريگشههکلنيروی 

 ارياثرا  بسهه نیا 1.ها و تندبادها، تأمين کنندسههوزیآتش گرفتهه تا ههایبهاکتر

                                                      

 نک. ،ییآگ و هوا را ييها و تغتندباد باگدر  رياخ قا يتثقبرخی  برایجامع  ییراهنما یبرا 1
 Jennifer M. Collins and Kevin Walsh, eds., Hurricanes and Climate 

Change, vol. 9 (New York: Springer, 6111). 

 نک. ،یعفون یهایماريآگ و هوا در گستر  ب ريينقش تغ مروری بر یبرا 
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 دهیناد کينوکلاسی هینظر عمدتاً توسهط ،بر-یانرژ یاقتصهادها ملازم با ناکآشهوگ

 1.اندردهک فایا یبشر خیتار تموردر  یاغلب نقش مرم گرچهشوند، یمانکار گرفته و 

ار بسههي یکنندهتیاثرا  تقو اًمرتب گر،مثابه نظامی شههدیدا اتلافبه یدارهیسههرمها

 چه را کهآن ها اکنونکنندهتیهتقو نیکنهد. در مجمو ، ایم ديهرا تولقهدرتمنهدی 

ه ، کآورندبه وجود می دينامیعت و جامعه مي ب ميان «کيمتابول گسههسههت»مارکس 

-یو انرژ وجسود یتوسعه توسط وستهي ور پتمدن به مثيمیزیستاسام یعنی پایه و 

 یايدن  6.رودتثليل می دهد،کند اهميت نمیچه اسههتخراج میبه جایگزینی آنکه  بر

 یاما رشد اقتصاد ها عبور کنيم،از آن دیاست که نبا یاعمده عمفنقاط  یدارا یعي ب

 یهاآسههتانه آناز  یکند که برخیم نيتضههم در واقع ی،نیگزیجا تیاز  ر نامتناهی

تری که از تمدن بشری حمایت ی گسهتردهکرهزیسهت و ،د شهدننقض خواه یبثران

 9.کند در مرض تردید قرار خواهد گرفتمی

 یهاامي ور مرتب در مقتواند بهیم ینیگزی. جادیريرا در نظر بگ یگرید مشکل

 را ینيتواند مواد معیم شهيهمفروشی تزايرخ دهد. پ یاقتصاد تيکوچک و مثدود فعال

سههوخت کاری را جایگزین عایتتواند یخانه مکند. اههاحب گریدمواد  نیگزیجها

                                                      
 Xiaoxu Wu et al., “Impact of Climate Change on Human Infectious 
Diseases: Empirical Evidence and Human Adaption,” Environment 

International :2 (6112): 11–69. 

1 See, for example, Jerry H. Bentley, “Environmental Crises in World 

History,” Procedia—Social and Behavioral Sciences 11 (6119): 11:–13. 

 ی گسست متابوليک او، نک.تر در باگ مارکس و نظریهی بيشبرای ممالعه 6

 John Bellamy Foster, Marx’s Ecology (New York: Monthly Review 

Press, 6111). 

9  See Johan Rockström et al., “A Safe Operating Space for 

Humanity,” Nature 121 (6113): 116–13. 
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در  کارآمدتر ییروشنا بارا  رتیمیقد یهاتواند لامپیشرکت م کیکند. ایشهی گرم

شکال ا لااقل به  ور موقت، توانندیکشورها م یبرخ ی. و حتنماید نیگزیدفاتر خود جا

 مانوياق ی نائورو دررهیکنند. ملت جز اشههکال دیگر نیگزیجا ثرو  را گونهاگون

 ر. دسازدیم پررنگبثث را  یاال مضاميندهد که یرا ارائه م یکيکلاس ی، نمونهآرام

 ،یکه به عنوان کود کشههاورز بود،فسههفا   فراوان ریذخا ینائورو دارا سههتم،يقرن ب

س در و سپيه شدند، اسهتخراج و تخل یبه  ور گسهترده ریذخا نیا بالایی دارند. قيمت

سال  در ی در نائوروزندگ اسهتاندارداجازه داد که  به فرو  رسهيدند، یجران یبازارها

خود را فسفا   جار از درآمد حاال از ت نائورو سرمی 1.سهر به فلک بگذارد 1331

 ديتول در از  ریت بازارهای مالی که اختصههاِ داد، یبهه اههنهدوق اعتماد عموم

 بخشفسفا ، همراه با  پس از به اههفر رسههيدنحال،  نیبا ا .کردیم یگذارهیسهرما

 6رد.ط کشد  سقوبهجا استاندارد زندگی تأثيرگذار آنپول در اندوق اعتماد، اعظم 

از منابع  یدهد. اگر تمدن جرانیکل ارائه م درجران  یبرا ی پندآموزیقصهههنائورو 

 یبازارها تیدر کالاها از  ر یگذارهیبا سههرماها را آن ميتوانینم خالی شههود، یعي ب

ست در بلندمد  ممکن ا ینیگزیجا .توانند پول بخورندی. مردم نمميکن نیگزیجا یمال

ان سمح کل  درازمد ینیگزیباشد، اما جا پذیری امکاناقتصهاد تيدر سهمح خرد فعال

 ی مثض نيست.آرزومندانهتفکر چيزی جز 

حهدود جهایگزینی را در سههمح خهاِ،  یبها در نظر گرفتن مثهال ميتوانیم مها

برق خود را از  یازهاينکه  یاقتصههاد جران برتر درک کنيم: ماکروسههکوپی جرانی،

حدود بنيادینی بر ميزان انرژی کند. یم نيمأته یديهخورشهه نيرویمصههرف  تی ر
                                                      

1 Stephen E. Kesler, Adam C. Simon, and Adam F. Simon, Mineral 

Resources, Economics and the Environment (Cambridge: Cambridge 

University Press, 6113), 916. 

6 Anne Davies and Ben Doherty, “Corruption, Incompetence and a 

Musical: Nauru’s Cursed History,” The Guardian, September 9, 611:. 
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 یکیرالکت یبه انرژ توانندشوند و میهای خورشيدی جذگ میخورشيدی که توسط پنل

دراههد  91تر از کم یتجار یهافوتوولتائيک شههتريب .، وجود دارددنشههو لیتبد ديمف

انده میباق یانرژ ترازکنند؛ یم لیبه برق تبد کنندیرا که جذگ م یديخورشهه یانرژ

شرفتهيپ یبرا حدود بازده نظری 1.رودمیمادون قرمز از دست  یعنوان گرما و اشعهبه

 نیآخر یکه حت عددیدراهد است،  31تر از فقط کم کيفتوولتائ های راحی نیتر

 که دياما فرض کن 6.اندممابقت با آن نزدیک هم نشدهبه  یشهگاهیآزماهای یشآزما

و در  ،حت دارد یکتکنولوژ شرفتيخود به پ یدر مورد تعرد ابد کيکلاسهون ییهنظر

 لیتبد دراههد در 31دارای بازده که  یی شههویمهاکيفتوولتائ ديما موفت به تول تینرا

 حدود بازده نظری در واقع تثقت یابند،که تمام  ید. هنگامهسههتن یديخورشهه یانرژ

ه ی است، کديخورش دیجد یهاساخت پنلمسهتلزم برق  ديتولتر هر چه بيش شیافزا

است، رشد  یمثدود مسهاحت سمح یدارا نيکه زم جااز آن. رديگیم یترشيب نيزم

ی کته، بر نلاسههتدلا نینخواهد بود. ا ممکن ریدپذیمنابع تجد تکثيربا  ینهامثدود حت

 هاکند، اما آنتأکيد می هسههتند حائز اهميت ریپذدیتجد یهایکهه فنهاورمرکزی 

د، داری حل کننمثيمی جرانی را تثت رژیم اقتصادی سرمایهتوانند بثران زیسهتنمی

رشههد ابدی در توليد و مصههرف اسههت. جایگزینی  نيدروغ یوعدهکه کاملاً متکی بر 

 درهنوز ، ترشيرشد ب حين تلا  برایدر  ریدپذیتجد یهایانرژهای فسيلی با سوخت

 .خواهد شدمنجر  ینکامل تمدن جرا یرانیچند قرن به و عرض

                                                      

 نک. ها،ی کارکرد فوتوولتائيکای عالی بر نثوهبرای مقدمه 1

 “Solar Cell Efficiency,” Energy Education, June 63, 611:. 

6 Alexis De Vos, “Detailed Balance Limit of the Efficiency of Tandem 

Solar Cells,” Journal of Physics D: Applied Physics 19 (13:1): :93–12. 
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ون هيچ بدتواند یم کیتکنولوژ یتظاهر کنند نوآور ند کهاعاشت ایناقتصاددانان 

 ییهبر پا که معتقدند 1.تر دسههت یابدبيش« رشههد کيفی»متناظری، به « رشههد کمّی»

، ماندیم یباق داریپا زهايچخود  تيکم وقتی یحت ک،یبربود دانش و رشههد تکنولوژ

قادر نيسههتند درک چه اما آن خود ادامه دهد. شیافزابه تواند یم چيزها یارز  پول

 نيزها نآ؛ افتدیاتفاق نم ییبه اور  جادو کیتکنولوژ یاسهت که نوآور نیا کنند

 ینرژا موجودیوابسههته به  ،ديتول یدر چرخه را ييدارند. تغ ازينی انرژ یهالیبه تبد

. دهسههتنو آموز   تيتثق یبرا دسههترمقابل یکيو مکهان ییايهميشهه ،یکیالکتر

، برای نویسدی جدیدی را میپشهت کامپيوتر نشهسته است و برنامهکه  یسهینوبرنامه

. تنيازمند برق اسههکار  یادامه یبرا وتريخود کامپ .دارد یبه انرژ ازينتفکر و تایپ 

 یهارنامهدر بهای انرژی تواند بدون جریان مستمر تبدیلنمی یتوجرقابل شرفتيپ چيه

 یمعن نیبه ا های انرژی است،بازده مستلزم جریان گستر  اور  بپذیرد. یوتريکامپ

 ليسررا ت یبشر وجود که یانرژ هایاسهتثالهبا  یک،تکنولوژ رييکه تمام اشهکال تغ

 اند.تنيدهکنند، درهم یم

 یمردم و توسههعه انيم ترشيدانش ب در فيزیکیبه لثاظ  کیهتکنولوژ را ييتغ

تا  مادی هستندو  یانرژ یهاانیجر نيازمندکه هر دو ریشهه دارند،  ترمولد یهاییدارا

ها نيز ميزانی را که این جریان کينهامیترمود حهدودخود ادامهه دهنهد.  بهه عملکرد

 سههخن. به کندتوانند در عين حفظ نيروی کار و سههرمایه کاهش یابند، مثدود میمی

 بکسههها توان از آنیم ی کهفيد کهمراه با رشهه، کیتکنولوژ را ييتغ خود کوتاه،

 نیرتمشههروراز  یکیها روگاهي. نی هسههتندسههخت سههفت و ، تابع حدود فيزیکیکرد

نقاط  یکیدها در نزدهه یها  دهند. آنیرا ارائه م کیتکنولوژهای حدود رشههد نمونه

                                                      

1 See, for example, Tim Worstall, “When Physicists Do Economics 

We Seem Not to Get Economics as the Result,” Forbes, October 2, 

6111. 
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ها شههدیدا دشههوار از آگ درآمده تر آنپيشههرفت بيش و اند،معلت بوده اوج بازده خود

 کیژتکنولوورشکستگی  ی،اهسته یهاروگاهين یبرا مولد یراکتورها ناکامی 1است.

 بیو غر بيعج یهایاز تکنولوژ یاريو بس سهازد،پررنگ میرا ی گریدی برجسهته

 ختم خواهند شههد. انبسههاط مقولههمان  بهناچار به ،یهمجوشهه یمانند راکتورها گرید

بر تمام وجود آن -به پایه و اسام انرژی غایت وابستهی، بهدارهیسهود سرما یيهحاشه

 هيچ باقی نخواهد ماند. یدارهیسرمااز و  بگيرید،اسام را پایه و  است. آن

 یاهگلنان یانتشار گازها باو رشد  یانرژ ارتباط
درک  یدارند. برا یبه انرژ ازين م،یادهیگونه که دهمان ،یاقتصههاد یهاتيفعال تمهام

رشد و  ،یانرژ ميان روابطمتثده،  الا یبا نگاه کردن به اقتصاد ا ،قضيه نیاای برتر معن

 ر،ياخ یها. در دههميکنیم یبررس یتربه شکل انضمامیرا  یاهگلخان یانتشهار گازها

 کهن، حتی با ایادامه داشته استگرچه با نرخی رو به افول متثده  الا یا یرشد اقتصاد

 مرتبط با یهانهیهز ن،یعلاوه بر ا 6اسههت. افتهیکاهش  هياول یمصههرف انرژی سههرانه

ی بازنمایمتثده  الا یا ی کلتقاضاتری را از کمسهرم ، پيوسهته هياول یمصهرف انرژ

ه اند کنتيجه گرفته مشههاهدا  نیاز ادانشههمندان از اقتصههاددانان و  یاريبسهه .کنندمی

حتی تثليلی  اما 9.انددیگر منفصل شدهبرداری از انرژی و رشهد اقتصهادی از یکبرره

                                                      

1 Stern, “Economic Growth and Energy,” 16. 

6 See Table 121, “Primary Energy Consumption, Energy Expenditures, 

and Carbon Dioxide Emissions Indicators,” S. Energy Information 

Administration, March 62, 6113. 

 ی نخبگان در باگ این مبثث، نک.برای عمر و بوی نسبتاً جدیدی از عقيده 9

 John L. Seitz and Kristen A. Hite, Global Issues: An Introduction 

(Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 6116), 162. 
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شکار را آ ، کذگ این روایتمتثده الا یدر اقتصاد ا از تغييرا  انرژی بنيادین اجمالی

کم با بازده انرژی بالاتر و ترا سهازد. اقتصهادی که شرو  به استفاده از منابع  بيعیمی

تواند حتی در حين کاهش مصرف انرژی اوليه، رشد را تجربه کند، مینيروی بيشتر می

، درک این اعتناستها بییلتبد به که کاملاً ،کنيمنگاه  هيبه مصرف اولفقط  اگرکند. 

که در نظر بگيریم که . اما همين،خواهد بود رممکنيغ یحت دیشهها ودشههوار فرایند 

 ديتولرا  تریتواند برق بيشسوزاندن کميت کمتری از گاز  بيعی برای مثال هنوز می

شکار بلافااله آ هایلتبد تياهم گاهآنسنگ، غالتری از زتا سوزاندن ميزان بيش کند

ا برای تری رتوانند انرژی سههودمند بيشتر میگردد. منابع دارای تراکم نيروی بيشمی

الص ناخ ديتولی ها عنااههر اسههاساز آن برخیکه  های اقتصهادی تبدیل کنند،فعاليت

علاوه بر  6،رابر  کافمنو  1استرن دیویمانند د یدهند. اقتصاددانانیم ليرا تشک یداخل

های کيفيت انرژی در تثليل منظور وقتی تفاو اند که وضهو  نشان دادهبه سهایرین،

 9.اردی کل دتقاضارشد  ارتباط نزدیکی با متثده، الا یدر ا یرشد مصرف انرژشوند، 

                                                      

 همچنين، نک. 

 Devashree Saha and Mark Muro, “Growth, Carbon, and Trump: 
States Are ‘Decoupling’ EconomicGrowth from Emissions Growth,” 

Brookings Institution, December :, 6112. 

1 David Stern 

6 Robert Kaufmann 

9 See Stern, “Economic Growth and Energy,” 93–31. 

د رخ دادند مستنمتثده  الا یا یبخش انرژون را که در یسهاختار را ييمرم، تغ ایدر مقاله نيزکافمن  

 ها را بر رشد اقتصاد تثليل کرد. نک.ساخت، و تأثير آن

 Robert Kaufmann, “The Mechanisms for Autonomous Energy 
Efficiency Increases: A Cointegration Analysis of the US Energy/GDP 

Ratio,” The Energy Journal 63 (6111): 29–:2. 



 

 
 

 محیطیانرژی، رشد اقتصادی و بحران زیست 323

 رانفت  یبرانگيخت تا مصهرف سرانهمتثده را  الا یا ،1311 یدهه یانرژ بثران

ها تلا  نیا تمرکز کند. گرید یعيمنابع  ب بر افزایش بازده با استفاده از کاهش دهد و

ر از تر و کارآمدتپاک اري، که بسندمنجر شدی عيمصهرف گاز  ب شیافزا سهيرخط به

ر هم تکثيو  یعي ب گازبه تغيير جرت  هماسههت.  انرژی منبعبه عنوان  سههنگلزغا

س از پکمک کرد. انتشههار کربن  توجهقابل روزافزون منهابع تجدیدپذیر، به کاهش

به  6112ای در ایالا  متثده تا سال ، انتشار گازهای گلخانه6113در سهال  گيریاوج

تدریج متوقف شد و انتشار گازهای به این کاهشاما  1دراهد کاهش یافت. 11ميزان 

 ترین افزایشدراد افزایش یافت که بيش 9بيش از  در واقع :611ای در سال گلخانه

 یرشد اقتصاد یبرا شههيفعال، که همشيبخش حمل و نقل ب 6اسهت. اخير سهال : در

 نیاه، متثد الا یا رياخ یهبود. تجرب موج نیآخر در پس یااههل مقصههر، اهميت دارد

 یاگلخانه یگازها شههاردر انت مقيام کلانکند که کاهش یم تیتقو ترشيرا ب انگاره

 ت.اس رممکنيغبخشد، می تیاولوبه رشهد بر همه چيز که  یاقتصهاد نظامتثت  عملاً

 یگازها انتشههار شیتواند به افزایم ديمصههرف و تول شیافزا یفشههار نامثدود برا

 ر شود.منج کیتکنولوژ یو نوآور بازده سمح کلان شیافزا بستردر  یحت یاگلخانه

 یو رشد اقتصاد هياول یمصهرف انرژ ی ميانمثبت یقو یرابمه ،کلدر  جران یبرا

 نیدهد که ایمختلف نشان م و منا ت کشهورها موردو ممالعا  متعدد در ،وجود دارد

شرو  به  یجران یگذشته، نرخ رشد اقتصاد یچند دهه یدر   9است. یعلّ رابمه اساساً

                                                      

1 Zeke Hausfather, “Analysis: Why US Carbon Emissions Have Fallen 

11% Since 6113,” Carbon Brief, August 13, 6111. 

6 Brad Plumer, “S. Carbon Emissions Surged in 611: Even as Coal 

Plants Closed,” New York Times, January :, 6113. 

 نک. نه،يزم نیممالعا  در ا نیگذارتررياز تاث یکی یبرا 9
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 .دهدبازتاگ می یجران یمصرف انرژرو به افول را در رشد  نرخ، که ه استکرد افت

رکود  یهاهدوربه  ، از پيشاروپا ییهزرگ مانند ژاپن و اتثادب یاقتصههادهها برخی

 نیجا که ااند. از آنوارد شده مسن تيو جمع نیيپا اريبا نرخ رشد بسهمراه  یاقتصاد

رشد  ی، الگوهاقرار دارندفاسد  یمال یهابخش یسلمهاقتصهادها در حال حاضر تثت 

 سازد. درتر میداران ثروتمند را غنیسهرمایهعمدتاً که  آورندبه وجود میرا نامتوازنی 

و  هاچرخه روند تا بتوانندبيش از پيش تا خرخره در قرض فرو می یمردم عاد مقابل،

 بیقر تیاکثر یبرا یاقتصاد شرفتيپ 1کنند. مالی نيمأرا ت یدار هیسهرما هایبثران

باقی این ممکن است  یاقتصاد جران 6است. رسيده به پایانی گوشخرا به اتفاق جامعه 

ه ک از پيش بدیری هستندها اما نشانهقرن را به رشهد خود با نرخی متوسهط ادامه دهد، 

                                                      
 David I. Stern, “The Role of Energy in Economic Growth,” Crawford 

School Centre for Climate Economics & Policy Paper No. 9211 (6111). 

در سههرتاسههر  یناخالص داخل ديو رشههد تول انرژی برداری ازميان برره یآماری رابمه مروری بر یبرا 

 ، نک.جران

 Rögnvaldur Hannesson, “Energy and GDP Growth,” Inter-national 

Journal of Energy Management 9 (6113): 131–11. 

 نک. ،ییايآس یاز کشورها یو درآمد در برخ یانرژای عمده در باگ پيوند ميان ممالعه یبرا 
 John Asafu-Adjaye, “The Relationship between Energy 

Consumption, Energy Prices, and Economic Growth: Time Series 

Evidence from Asian Developing Countries,” Energy Economics 66 

(6111): 213–63. 

 ک.است، ن دادهر شکل بش خیتار برداری از انرژی بهکه چگونه بررهاین بر یکل یمرور یراب

 Vaclav Smil, Energy and Civilization (Cambridge: MIT Press, 6111). 

1 Jessica Dickler, “Consumer Debt Hits $1 Trillion,” CNBC, February 

61, 6113. 

6 Drew Desilver, “For Most U.S. Workers, Real Wages Have Barely 

Budged in Decades,” Pew Research Center, August 1, 611:. 
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که چه انواعی را از منابع انرژی آتی، مثدود و مقيد به اینرشههد  یما برا ليپتهانسهه

 یدارهیسرما یاقتصاد عقلانيتعدم نيو همچنبه دست آوریم،  یعياز جران  ب ميتوانیم

 .است امروز یشدهمالی

 توجهقدر سریع تا موجب کاهش قابلافتد، اما نه آندارد از نفس می یدارهیسهرما

 ،قرن گذشههتهی در   ی. انتشههار کربن جرانبشههود یاگلخانه یانتشههار گازهامجمو  

 در مورد ینيبخو بوده اسههت.  هياول یدر مصههرف انرژ را ييتغ ی بلافصههلنتيجه

چندین سههال  یبرا یاگلخانه یدهه، بالا بود. انتشههار گازها ی در آغازجران شیگرما

 یادرشد اقتص های بالای اقتصهاد جرانی به این باور رسيدند کهثابت باقی ماند، و رده

 یالمللني، آژانس ب6112شود. در سال  منفصلمضهر  یتواند از انتشهار گازهایم واقعاً

رشههد  از یجران ایهای گلخانهگازانفصههال انتشههار »اعلام کرد:  پيروزمندانه یانرژ

، 6111به بار آورد. در سال تواند یمی تفاوتچه دو سال  1«.شده است دأیيت ی،اقتصهاد

برخلاف  6بود. یدیشههدجرش در سههراسههر جران شههاهد  یاگلخانه یانتشههار گازها

مایش جرانی، انتشار خمرا  گر یهشداردهنده درباره بيش از پيش یعلم یهاگزار 

 9.افتی شیفزاسال قبل ا از شيب یبا سهرعت :611در سهال  ی دوبارهاگلخانه یگازها

د، کرده بودن منفصههل یرشهد را از آلودگ که ظاهراً شهرفتهيپ یاقتصهادها یبرخ یحت

انتشار  معلوم شده است که جداییشهاهد بودند.  :611در سهال را انتشهار کربن بالاتر 

                                                      

1  See “Decoupling of Global Emissions and Economic Growth 

Confirmed,” International Energy Agency, March 12, 6112. 

6 Zeke Hausfather, “Analysis: Global CO6Emissions Set to Rise 6% in 

6111 After Three-Year Plateau,” Carbon Brief, November 19, 6111. 

9 Damian Carrington, “Brutal News: Global Carbon Emissions Jump 

to All-Time High in 611:,” The Guardian, December 3, 611:. 
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 یراننخبگان جچه آناز  ترهديچيپ اريبس یمشکل ی،از رشهد اقتصاد یاهگلخان یگازها

 کردند است.در اال تصور می

ار انتش راجع بهاست که اکثر نخبگان  ایمسهئله، شهيوه نیدرمورد ا یمداوم مزاحم

 یانتشههار گازها زانيها مها و سههازمانحکومتکه  یکنند. هنگامیکربن اههثبت م

دهند. اگر ی توليد انجام مینقمه گيرند، اغلب این کار را درمیرا انهدازه  یاگلخهانهه

ای را در هند برپا کند تا کالاهایی را توليد نماید که شرکتی در ایالا  متثده، کارخانه

 ی ناشی از آن کارخانهگازها شوند،کنندگان ایالا  متثده فروخته میبعداً به مصهرف

 یجایگزین که یاساس ندیفرآ نیاشهود، نه ایالا  متثده. به حسهاگ هند گذاشهته می

 ی، توليد به لثاظرداهیسههرما یها از هسههتهشههرکتو شههود، یم دهينام ییايجغراف

قل منتکار ارزان  نيروی ذخایر بزرگدر حال توسعه با  مللبه  را مخرگ یميمثستیز

ر د یاقتصاد واگرایی مشهرود ميان انتشهار گاز کربن و رشهداز  یمرممنبع  کنند،می

مصرف  یاز نقمه گازها انتشار یريگاندازه گر،یبه عبار  د 1.غرگ بوده اسهتدنيای 

 فقط یتيلمچند یهاشرکت سازد. در هر اور ،گونه انفصالی را آشکار نمیاالاً هيچ

ی که دیگر مکاناز این  رف به آن  رف منتقل کنند، تا اینرا  ديتولمهدام تواننهد یم

 وجود دارد.حدی  زين ییايجغراف جایگزینی برای برای رفتن باقی نمانده باشد.

 رگید یکردیرو ،یاگلخانه یگازهابا انتشههار تقاضهها  ی مجمو هسههیبر مقا علاوه

 ینقمه تا هامسير آنمواد خام در  انیبر جر ی،رشد اقتصاد یماد هایبنياندرک  یبرا

ر د برجسته ایدر مقالهیی اياز مثققان استرال ی. گروهشودمیتمرکز ممصهرف  یینرا

مبادله  اکشههوره ميان یالمللنيتجار  ب تیراز  که مواد خام را  مجمو ، 6116 السهه

 صيتخصههمثابه را معرفی نمودند، که به ردپای مادیشههده بود تثليل کردند، و مفروم 

شود. اسهتخراج مواد خام مورد استفاده به تفاضای نرایی یک اقتصاد تعریف می یجران

 نيانگيم ،یناخالص داخل ديتولدر  شیدراههد افزا 11با هر »گرفتند که  جهيها نتآن

                                                      

1 See Ward et al., “The Decoupling Delusion.” 
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ی دستاوردها»ها، آن در نظر 1.«ابدییم شیدراهد افزا 2 زانيبه م یملردپای مادی[ ]

لًا شده است هستند، یا اا گزار  چهآن تر ازکوچک ،شرفتهيپ یدر اقتصادها انفصال

 یبرا یمواد خام جراناز تمام دراد  11 باًیتقر تخمين زدند که همچنين«. وجود ندارند

شوند، که نشان میاستخراج  گرید یو خدما  به کشهورها اجناماهادرا   ليتسهر

 یابر یاتيح یتواند استراتژیم یجران ییهسهرما المللیهای بيندهد کاهش جریانمی

 6ما باشد. مثيمیزیستبثران تشدید به  یدگيرس

اندیشههانه خام راجع به انفصههال، چرا ادعاها کهنیدر مورد ا یگرید دگاهید یبرا

ه سال س یمتثده برا الا یدر ا یبه زندگ دي: امدیريرا در نظر بگ ذیل هسهتند، واقعيت

ر در قرن اخير است که چنين کاهش مداومی با نياولبرای  ؛است افتهیکاهش  یمتوال

. اما ممبوعا  ردک پيدا ها رشدسال تک آنتکمتثده در  الا یاقتصاد ا 9.دهدرخ می

جار نزدند که اميد به زندگی از رشهد اقتصههادی منفصههل شده است. اعتراف به چنين 

 مر م حاکم توانگرسالاری )پلوتوکراسی( ی را برایتصورقابليرانداز غچشهمچيزی، 

واقع رو به وخامت برود در حالی که ممکن اسههت در  یافراد عاد حيا : کردخواهد 

                                                      

1  Thomas O. Wiedmann et al., “The Material Footprint of 

Nations,” Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (6119): 

2611–12. 

ویژه کروپتکين در حدود اهد سال پيش به این نکته اشاره کرده بود که کاهش گفتنی اسهت که به 6

المللی، و اتکهای هر کشههور بهه مواد غذایی و توليدی خود ، برای غلبه بر مشههکلا  تجهار  بين

ی هومن ، پيتر کروپتکين، ترجمههاها و کارگاهمزار ، کارخانهوری اسههت. نک، داری ضههرسههرمایه

 . م:193کاسبی، نشر افکار، 

9  Lenny Bernstein, “S. Life Expectancy Declines Again, a Dismal 

Trend Not Seen Since World War I,” Washington Post, November 63, 

611:. 
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ی ما که در واقع زندگی ما را تری به بقيهچيزهای بيشتعهدادی ميليهاردر بها فرو  

عينی های مختلط و نامداده شوند. با این حال، وقتیبخشد، حتی ثروتمندتر میبربود نمی

کاهش  دهند که سرعت انتشار گازهای مضر جرانینشان می سهه سهال ایدو به مد  

 ای درموردعّلی استادانهشهود، و داستان به روایت از کاه کوه سهاخته میاسهت،  افتهی

گردد. مثيمی پایدار باشد، بدل میتواند از لثاظ زیستداری میگونه سرمایهکه چهاین

 برایدر برابر وسههوسههه  : بایددهدیارائه م انفصههال، درم مرمی توهمفروپاشههی 

 فقطدر عرض  یاهيحاشهه روندهاییمتوجه  یوقت ،در مورد جران عظيم یهایريگجهينت

 .شویم، مقاومت کنيممیچند سال 

 ی اجتماعیتسریع بحران و سویه
، پورتوریکو 6111از پيش فرارسيده است. در سال  یميمثستیبثران ز یيهاول یفازها

های گرم غيرعادی سایه افکنده بود، گرفتار شد و ی که بر فراز آگقدرتمنددر تندباد 

 یاادرا  کشاورز ن،يدر آرژانتشهد  آسيب دید. همان سال، خشکسالی تاریخی به

و  گشت،همراه ی ارز عاقبت با بثرانشد که  یدیو موجب رکود شد ،را خراگ کرد

دلار از اندوق  اردهايليم، تر از دو دههبار در کم نيدوم یبراتا کشور را مجبور کرد 

 نيز یمرکز یکایمعمول در آمرريو غ دیشد یهایخشکسال 1.رديبگ وامپول  یالمللنيب

ادها  کردندر متقاعد  یو نقش مرم سازند،ی را مختل میمثصهولا  کشاورز ديتول

و کمبود آگ  های عمدهیخشکسال 6.کنندایفا میشهمال  برای عزیمت به اجرهزار مر

 و دامن زده،در کابل  توزی گسههترده عليه حکومت مرکزیبه کيندر افغهانسههتان 

                                                      

1 Nicolás Misculin and Gabriel Burin, “How a Year of ‘Endless Storms’ 

Battered Argentina’s Economy,” Reuters, December 61, 611:. 

6 Adam Wernick, “Climate Change Is the Overlooked Driver of Central 

American Migration,” PRI, February 2, 6113. 
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تثول و هزاران  هاینا 1ست.اش برانگيخته گانیکشهور و همساهایی را ميان آن تنش

که تمدن  هسههتند اینمایش چندپرده کی همزمهان دیگر، فقط خموط آغازینی در

 .کردو تجربه خواهد  آن خواهد بود شاهد آیندهچند قرن  ی در  ی با نگرانیبشر

 هایزیفانتاز  یچپ به مد   ولان سایر اقتصاددانان جنا و مثيمی ستیاقتصاددانان ز

 یوجود دارد که برخ یاند. اما شههواهدانتقاد کرده کيخمرنهاک متفکران نوکلاسهه

، پنل 6112در سال  کنند.ی این مسئله میشهرو  به تغيير نظر خود درباره زينخبگان ن

ضرباهنگی با  6111 سالاز خام مواد  یگرفت که مصهرف جران جهينت یالمللنيمنابع ب

 بار نخستين یبرا یجران کارایی مادی»فزود: و ا ،رشد کرده است GDPاز  ترسهریع

شرکت  ، اقتصههاددان ارشههد6111در سهال  6.«اسهت اخير رو به کاهش رفته در قرن

 یاز مصرف انرژ یرشد اقتصاد انفصالنوشت که  1وائرنس، کیاريننروژ،  9اکوئينور

در  یالمللنيب پنلاز  ایعمده، گزار  :611در سال  3.«باشد رممکنيممکن اسهت غ»

ی، ایش جرانبار گرفاجعه سههمو از  پيشههگيریاعلام کرد که  یمياقل را ييتغبهاگ 

                                                      

1 Rupam Jain, “In Parched Afghanistan, Drought Sharpens Water 

Dispute with Iran,” Reuters, July 12, 611:. 

6  Heinz Schandl et al., Global Material Flows and Resource 

Productivity (Paris: International Resource Panel, 6112), 11. 

9 Equinor 

1 Eric Waerness 

3 Frédéric Simon, “Decoupling Energy from GDP Growth ‘Might Be 

Impossible,’ Statoil Says,” Euractiv, June 13, 6111. 
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 1«.خواهد بود« سابقه در تمامی جوانب جامعهتغييرا  سهریع، فراگير و بی»مسهتلزم 

 لیاوا اقليمی درکنفرانس یک  بهکهل سههازمهان ملل متثد،  ريدب 6 ،گوتر ويآنتون

ی نيبخو  9.«ميهست یمياقل را ييتغ عميقی بادردسر ما در » گفت که :611دسهامبر 

ها افراد و سازمان نیاز ا یارياگر بس یاست، حت داده بينیسرانجام جای خود را به واقع

 عليه یادو اقتص یاسيس ،یاجتماع عياری تماممقابلهشوند: ی بعدلازم نتوانند متوجه گام 

 .  یدارهیسرما

ی داری، حياتبه سردمداری سرمایهدرک افت بثران  یبرا ، بقه و جامعه ی ازليتثل

مثيمی تا حد زیادی مثصهول افراد بسيار ثروتمندی است ماند. بثران زیسهتباقی می

حل پيشههنرادی برای کنند. هر راهکه مقادیر وسههيع انرژی را اسههتفاده و مصههرف می

 ای  بقاتیه، تمام و کمال به تفاو اول یدر وهله امراض وجودی کنونی مها، بهایهد

 نظمیکه گذار به  ميحاال کن نانيا م دیبا مشهخصهاً. بپردازدها آن جادیا مقصهر در

داران، که عمدتا مقصر گرمایش جرانی مثيمی، در عين آسيب زدن به سرمایهزیسهت

به کمک به فقرا و  بقا  کارگر ختم  ،ی سياره هستندميثمسهتیز و سهایر فجایای

بنياد -گذاری و مالياتی بازارهای قيمتی،  ر غرب ههایتوانگرسههالهاری شههود.می

اً عمدتاند، اما کرده ی راح های فسيلیگوناگونی را به منظور کاهش مصهرف سوخت

 ادمه خواهد زد. یعاد افراد به معا  اند که این پيشهنرادهااز این واقعيت غافل بوده

                                                      

1  “Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global 

Warming,” Intergovernmental Panel on Climate Change, October :, 

611:. 

6 Antonio Guterres 

9 Brady Dennis and Chris Mooney, “We Are in Trouble: Global Carbon 

Emissions Reached a Record High in 611:,” Washington Post, 

December 3, 611:. 
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تر یقو یل اجتماعکنتر استقرار، گذار نیا یها در  از توده حفاظت یراه مناسهب برا

 یهاتثميل کنترلو سههپس  ی،ليفسهه یهاسههوخت حول عیو توز ديتول هایبر چرخه

کنند، همان زیان میسود خود در داران هیسرما است.مصهرف  یدر نقمه قيمت موقت

 هيچ با ندسههتينها مجبور تودهو ، بيفتد ما یکرهزیسههت بیاز تخر اتفاقی که باید پس

 مواجه شوند. یناگران قيمت شوک

به  ور توان را میجوامع ما  یمدرن، سههاختار  بقات یدارهیسههرمهالوای تثهت 

ان دارهی. ما سرمادارانسرمایهو  رانی: کارکنان، مدکرد ميتقس مقولهبه سه  یاهگسهترد

 هایها و شههرکتکنيم که چنان درآمدهای هنگفتی را از داراییرا افرادی تعریف می

 رآوردیبا باجتناگ کنند.  ی یکسرهدستمزدز کار توانند اکه میزنند خود به جيب می

دلار در  ونيليم 11از  شيخالص ب ثرو با  یهر کسهه متثده، الا یا بسههتر ی دربیتقر

خواهد بود؛ که به معنای انکار دار )کوچک( هیسههرما کمنقول، ی یمال یههاییدارا

 111ران درآمدی بيش از داجا نيسههت، چرا که برخی سههرمایهی مقيام در اینمسههئله

 ی مشارکتکار دستمزد درداران هیاز سرما یاري. البته، بسهدارنددلار در سهال  ميليون

اسههت که جین. اما نکته ایتيبزرگ چندمل یهاشههرکت عامل ریمد در مقام، کنندمی

ند بدون حقوق ستتوانیها مآن ؛ضرورتی نداردکار  ،شهانسداران خو هیسهرما یبرا

 یه راحتببعد  یند هفتهستتوانیها مخود را حفظ کنند. آن ی کنونیزندگسمح  ی،رسم

 همچونخود  یهاییو فقط از درآمد حاال از دارا بازنشسته شوند و به باهامام بروند،

که ممکن است مالک آن باشند،  یو هر شرکت ،، املاک و مستغلا حقوق مالیسرام، 

امعه جبه اتفاق مردم در  بیقر تیاکثر یبرا نهیگز نیحال، ا نیبها ا کننهد. یزنهدگ

 هک ییکالاها دیزنده ماندن و خر یو کارکنان هر دو برا رانی. مدستيدسهترم نقابل

يش کارگران باکثر  ن،یدارند. علاوه بر ا ازيبه حقوق نکنند، ان را پولدار میدارهیسرما

ه، ن به مدرسههرفت یپول برا یادیمقدار زکنند، که از پيش در بنهدگی وام زندگی می

 دارانیهسههرما، به گرید یزهايچ بر علاوه ،یخانه و اسههتفاده از کار  اعتبار دیخر
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ران کارگهمچنين برای جامعه دارد،  باقی بر هیکه سههرما ی. کنترل مالبدهکار هسههتند

ی نتيجه نند.بک یبرتر یزندگ طیو شرابالاتر دستمزد  یتقاضاکه  سازدمی دشواربسيار 

 رایندفبه  ور کامل  پولدار افراداز  یاست که گروه کوچک توانگرسهالاری نوعی امر،

 1د.انکرده کجیدهنتغيير دموکراتيک،  یبرا ییهر تقاضا بهسياسی را ربوده و 

 گيریجرت یبرا یميمثستیو ز یها، هر ساله الزاما  اجتماعچالش نیا رغمعلی

و  مثيمیزیسههت ک،يدموکرات ی. تمدنهسههتندبه سههرعت در حال رشههد  یدیجد

در  د،خواهد کرمثدود  یاملاحظهدر حد قابلکالاشدگی منابع  بيعی را  ،یستياليسهوس

شههش  نی. ازندیم ونديپ هاینرتريفق ها را بهنیثروتمندتر تقدیر عين حال که همچنين

 یها: غذا، شههغل، مسههکن، مراقبتخواهد نمود نيمردم تضههم تمام برایرا  امر کلی

را مثدود و مقيد  ثرو  افزایش و آموز  و پرور . ،مراقبت از کودکان ،یبرداشههت

 یاجتماعبا و  هیثرو  بر سههرما ا ياعمال مالتواند این کار را با خواهد سههاخت. می

ای شدهشد  تنظيم، که به بازار مثدود و بهدهد نجاماز اقتصاد ا یبزرگ یهان بخشکرد

مقادیر هنگفتی را از ثرو  مالی  ،سهراسر جران در دارانیهسهرما دهد.ی بقا میاجازه

های اندکی برای سودهای نرخ رشهد پایين که فراهت ليکه به دل ،کنندیم انباشهت

 ی سر بازدر اقتصاد واقعی آن مقادیر گذارهیاز سهرماگذارد، گزاف در اختيار آنان می

در بربود و آن را  ،کنند قبضهههثرو  را  نیا بخش اعظم دیها بازننهد. حکومهتمی

مقرون به ارفه  یخدما  برداشت یو ارائه ،هارسهاختیز یبازسهاز ،یخدما  اجتماع

درآمد، جامعه  اختلاف یدائم کنترل توجه وکاهش قابلبرای کنند.  یگذارهیسههرما

 به حداکثر ده برابر ،سازمان ایدر هر شهرکت  د حکم بدهد که بالاترین حقوقتوانیم

 حداقل حقوق مثدود باشد.

                                                      

1 See Ronald P. Formisiano, Plutocracy in America (Baltimore: John 

Hopkins University Press, 6113). 
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ما را  یهاخانواده همچنين کيدموکراتای ها، جامعهتوده به ترشيمنابع ب یارائه با

ی، ساختار اجتماعی را از دارهیها نجا  خواهد داد. سهرمابثران روزافزوناز فررسهت 

 آلا  کارخانه،هایی در ماشههيندندههم دریهده، و با رفتار با کارگران به عنوان چرخ

در معرض  یترشيب هرچه یهاخانوادهوگ سههاخته اسههت. های مدرن را معيخانواده

 احسههام بيگانگی از یاندهیو به  ور فزا ،شههوندیافسههرده م رند،يگیقرار م اسههترم

ی دهد. نظام اقتصادرسهد دیگر هيچ اهميتی نمیکنند که به نظر میی میحاکم ی بقه

 تیتقو ساخت، روابط راها را توانمند خواهد کند، خانوادهکه برای افراد عادی کار می

تبدیل شههوند. مسههئول  یالانبه بزرگسهه کمک خواهدکرد تاها بچهبه و  خواهد کرد،

نيز  ییروسههتا اجتماعا در که جامعه باید ها یعنی اینبخشههی از کمهک به خانواده

ند، یابها به شررهای ثروتمند جریان میها و داراییوقتی شغلکه  ،کند یگذارهیسهرما

با درآمد خوگ،  یمشاغل جادیشامل ا دیبا یعموم یهایگذارهیسرما نیا د.اننابود شهده

 ،یتر به خدما  پزشکآسان یدسترس یبرا دیجدی هامارسهتانيها و بکينيکل احداث

 یبرا ینور بريف هایکابل درآمد، نصههبکم یهاربه خانوا نقهد پول منظم پرداخهت

. تنرا با باشد هاها، مدارم و خانهجاده برای زیرساختی یهانهیو هز تر،عیسهر نترنتیا

مانع  يموانتیم ییمنا ت روستا به یاسيو س یاقتصاد ازا يامت در حياتیتعادل  برقراری

 ایامعهجی جامعه دیکته کنند. که شرایط را به بقيه شویم یشرر یهاتوانگرسالاریاز 

ی شههرر، حومهمثيمی تلا  خواهد کرد تا تخصههيص منابع را ميان شههررها و زیسههت

 یدارهیسرما لوای در حال حاضر تثتای که سویه-ی یکتر از رابمهمراتب عادلانهبه

 .بگرداندغالب است، 

 سراسر عمر خود از پروپاگاندای کاپيتاليستیما، که در  یو تجار یاسيسه رهبران

ست که ا ییجادو اکسيریمانند  یاقتصاداند که رشد اند، به این باور رسيدهاشهبا  شده

 رسدیمدرن، به نظر نم یاياکثر افراد در دن ی. برارا درمان کندها شرار  تمام تواندمی

به مثاس یدارهیسرمالوای در حال حاضر تثت  هکچنان که بدیلی برای رشد اقتصادی،
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اه مرم ممکن است تنرا ر یهابدیل نیو تثقت ا تخيل. اما باشدتصور قابل یشود، حتیم

جوامع و  یدهسازمان یباشد. به جا الوقو ای قریباز فاجعه یمدن بشهرت نجا  یبرا

که  دار،یپا یانسان یهتوسعاال  حولها را آن دیااهل رشد، باحول  خود یاقتصهادها

یت مثدود. با ميتر است، سازمان دهگسهترده یکرهزیسهت کيثبا  متابول مسهتلزم

-یماعاجت یفيبر روابط ک ديو تأک ،ایپو یتعادل حولو مصههرف  ديتول شههدید سههمو 

 یادورهی هاانها و بثراز حبهاگ ميتوانیم ،ی پولیرابمهه در تقهابهل بها ،یانسههان

 .ميده شیافزا زيتمدن بشر را ن  ول عمرحال  نيو در ع ،ميکن یريجلوگ یدارهیسرما

عادلانه  یجامعه ميتوانیم ،یکارگران و افراد عاد به ترشيثرو  و منابع ب عیو با توز

امر و  یاجتماعامر . ميکن بنا یو اقتصاد یاسهيسهثباتی بی مکرر تشهنجا از  را عاری

با  رااره هز نیا دیتشد ميدان نبرد سياسی در حالو  ،هستند ریناپذییجدا مثيمی،زیست

، ميباشههن خیدر تار ییاسههتثنا یلثظه نیا یقبضههه. اگر موفت به کنندیمبازنمایی  هم

 ها، ازالوقو  بثرانبیقر ییقضاو  خواهند کرد. همگرا تندیما را به هندیآ یهانسل

 یماعنظم اجت یبرا یدیانداز جدچشم ازمندينحداقل  ،مثيمیزیست ی گرفته تااقتصهاد

 .استما 

 

 پیوند با منبع اصلی
Energy, Economic Growth, and Ecological 
Crisis  

https://monthlyreview.org/2019/06/01/energy-economic-growth-and-ecological-crisis/
https://monthlyreview.org/2019/06/01/energy-economic-growth-and-ecological-crisis/


 

 
 

  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 ضدانقلاب پیشگیرانه 

 و ظهور راست افراطی در برزیل

 

  پروریکاردو آنتونس

 ی هومن کاسبیترجمه

ی ی دوگانهنولیبرالیسم: چهرهدیکتاتوری نظامی و 

 بربریت



 ی هومن کاسبیریکاردو آنتونس / ترجمه 383 

 

  هورژ ایی ی  ارااا اهخا مقاس نظ   ر نهخی؟ یمخن لخ    لبن منبلخب جخمع 

 1شو  یمخن كراپولسنسكیه  كخد تویلر   ار  می« نخجی جخمع »عنوان اا؟،   آنك  ه 

 رذل آس   پخس اا؟.

 11كخرل مخركس-

 

ك     ار یارمخ    فخر اتواع  ا  از  راادهر  كر ن پس از  1334 ر ادخل هرزی  

 مخنایخر  یخاسا بسیسارش  ا ،  یخر آا یتوجهتخه  زانسمشدان را ه یصدنعا فراینا

  حا مرزیخلحخظ اددسخاددی تخ ر ه  تضددمسن منخفع تو   ر ن ك  ه حخك    شددا. طاق 

ه   توع  ینظخم  خآ ر . كو تد  ر  9 موكراادددی هورژ ایی ناو ، هد  نسر یدخ  نظدخمی

 ر آن زمخن منخفع طاقخ    كاختوری    ام آ ر . 1313تخ ادددخل   كاختوری    پسواددد؟

  ركخریر ك      طاقد  یمادخرزا  مر م   رشسكد  از پ كر یم نسمسدددلط را تضدددم

 یراس  اشانا. یرفا  هو ،  شا   خفا ی یسارش  لخ سم 1331   1331 یخ  ی 

 9،فلوراددداخن فرنخناز( آغدخز شدددا كد  1334-13)  كادختوری     راادددخن هداین

 11 .كرمی فستوصددد  هورژ ایی ضددداانقلخب پسخدددگسران ، آن را یلیشدددنخس هرزجخمع 

؟.  اشدد كخران فریبان    زراز ری اددرشددا نظخمی از زمخن آغخز ه  كخر تو   كاختوری 

 یخ   اسعیهصشی اخنسپخداهكوشدا از تخ  جخ ز را انقلخب  شتو   كاختوریمثخل،   هرا 

« رزیلیانقلخب ه»شر ع ه  ماخرزا هرا   اهسك   هرتور ار شو ؛ كسخنی یاز طاقخ  مر م

 19.كر نا

                                                      
1 Crapulinski 
2 Manu militari 
3 Florestan Fernandes 
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 قی، از طرادددوكی اشددد؟. از   یدخند   ی، مدخیسای  نظدخم  كادختوریتدار    نیا

اثمخر اا ای  تخا ؟ی  كخر ك  موجب تقو یاجامخع نستوان بی  تاو  ادخزیتادوصد

را ماانی هر    تو اتاادددخ  مخدددیتطشدددو ، یم  یكخر  ر هرز نسر    هسش از اناازا

 كرزی  یه  یكاختور ، گری   . از اددوییاشدد؟اجرا ه    یكر ن اتااددخ  هرزیالمللنسه

  یخآن شدكس؟  ا ن اخزمخن یك  یاف اصدلهرترار نمو  را  ینظخم  ضدعس؟ ااداثنخیی

 بویخن،  انخیررامس  غ یرام، كخریران یی)كخریران كخرتخن ، كخریران ر ااخ یمر م

 س؟سز ها  ر پی هسشارتش نا.  اشا  رسییشا  رشا یخمگ  یخ( هو  ك   ر اخلراس  غ

آغخز كر ،  نخسرنظخمساناقخل تار  ه  غ هرا  یك حرك؟ ییار اسخای را ی،ساخ ییاخل ا

 پخهرجخ ییاش؟.  هورژ از یمنخفع اصل نست م  را هرا ینظخم اتااارامخ 

 خنیاز زمخن پخ  جمهورخاددد؟یر  ساناصخهخ  مسددداق نسا ل 1313ل  ر ادددخ ادددرانبخم

-39) 1ر    ملووكل یاناصخهخت  ر زسهخ پ 1331  هریزار شدددا.  ر آغخز  ی   كاختوری 

آغخز ی   ر هرز عملخب سددد سارالس، نولفختا صدددلخحس؟ یرنظخمسغ هنخپخر -م سن ی(، نوع1331

  ائولوژیا نیك  ا ییكخددوریخ تمخمتوج   اشدد؟،  ر  ایك  هخ-آن  یاصددل عواتبشددا. 

   یرمخا ییژمون شیافزا عاخرتنا از: - یناآیا، رد میهر ار كخر می شنسع پرایمختسك

  یخ؟شرك  اخزیتوج  تاوص، یسدارش تخه  یادرمخ  هرا هخز اادو     ترتی، یمخل

 شیه  افزا یخنیاتمدخم   كمدخل مقررا    حقوق كخریران. تمخم  ادخبیتقرانحلدخل    ی  لا

فرنخنا    جمهورخاددد؟یر   ر   را ژای ثر    ر كخدددور، ه     ر تراك رسیخدددمگ

 شا.، منبر 1339ر  ر اخل وكل ضخ س( از زمخن ااا1339-9119) 9كخر  ز   كیینر

 ارالسنول ییزاخهخنسهك  من هو    نایفرآ مخدوول اهر  كر ن 1331   ی   ر  یهرز

ران حقوق كخریتوانسن ، ناشا یشدا  تاوصآن ه  ی  لا  استول  یخ. هصشماااسنخم

نی تح؟ انحاخر  رآما. هنخهراین یژمو مور  هخزنگر  ترار یرفانا   هصش مخلی جیتاره 

                                                      
1 Collor de Mello 
2 Fernando Henrique Cardoso 
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 19.خف؟ییسارش  ه  مسزان شگرفی  اتااخ   یخخاد؟سادحكوم؟ كخر  ز   ر یاای؟ 

 توائو حكوم؟ طی ر  ژای ك  ه -ی طلااصددلخ هلك     ار یاددرمخعلس  تنهخ مصخلف؟ ن 

    ، شهر از اصلخحخ  كخخ رز  ظهور كر ا  1334   1331  یخادخل مسخن 1یولخر 

سز ن -كر ا هو  فخع نا، حیف شددا  یهرز یخاددسادد  صددحن اناك از ك  اناك یختسمخل

 شا.  تحكس كخر  ز     را ر     بسترتنیاه  س سارالسنول فر پخشسا. جیتاره 

 هایشاخه میانآن ) یجویانهآشتی استیو س حکومتکارگران در  حزب

 (ناپذیرآشتی یاجتماع

  اشددانا. امخ  تای حزب كخریران  یهرز رسمسدد رسستو نخددخن ازتمخم علخئ   9119 ر اددخل 

(PT ر اخل  )ریار اصلی «(لولخ)» 9هخ پسر ز  اناصخهختی لوئسز اینخاسو لولخ  ا اسلوا 9119 ،

 آن حزب اددخهق گری  ادد؟ یخف؟،   جمهور؟خاددیر  فلزكخران آن، ه  مسددنا اتحخ ی 

 یخ یخ  اش؟ ر  ییرامخ وسك  آناون یمفهوم ) یریونی، تطور(، 9ترانسدفورمسس  ناو .

شدددمخر ه   طرز  غنی پر راندا، از پسش آنچد  را تدارتمناترین  یژیی حزبهد  زنداان

 14.كخریر  آن-تا  هو : تخااگخا اجامخعی مر می   طاق آما ما ثر اخمی

 پیندخپییر )غسر از مناقاین ا راك ادخبیتقر   ا  مولكولییوند حزب كدخریران هد 

  كخریر را ك  از اادداقلخل اددسخاددی   تو آیسنی طاقختی آن حزب طاق مفهوم  یخ(،آن

  كر  تاای« هرا  یمگخن»ه  حزهی را  ش ر عوب تو  كر ، ترك یف؟.طاق   فخع می

ك  یری   حزب «.توانا ه  تار  هرادددامی» ضدددع موجو   انسه  یخلش كخدددك  ها ن 

یرف؟، یكخریر فخصددل  م  شددا   از ماخرزا  طاق یم ؟یاناصخهخ  یاا تر تواددطهسش

مراكز     مركز  ریار آیساگی  ره   ار    اواسخلسسای را آمخل ضداارمخی  یریون 

تر كویك یسدداسمخركسدد  یخه  یر ا صددرفخب این آمخل مخددی تو  ریخ كر .طت نسستع

                                                      
1 João Goulart 
2 Luiz Inácio Lula da Silva 
3 Transformism 
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یسچ امكخن مسثر  هرا   حخلنی جو   اشدددانا   هخا PT  نشددداندا ك   ریمحدا   م

ن احزاب تریترتسب، یكی از مه كر نا. هاینیخ  حزب پساا نمیتعریف   یاای؟ كنش

 صا سهرانگ  یكخریر هرز  طاق  ل  ر  ك  امسا هسدددسخر زیخ   كدخریر   ر  نسخ  غرب

 13.تاای  شا 1حزب نظ  كیه  نهخیاخٌ    مسخهو ، 

طی  ر  PTتوادددط شددداا مخدددی تددا ینتط یعلدد؟ اصدددل ،ااسددچسجهش پ نیا

( هو . امخ 9111-13) لمخیمعر ف ه    9ر ادددف لمخی(    9119-11لولخ ) یخ حكومد؟

 ن.شا، ن  یسس؟ از آهسخار هخ ااامرار نولسارالسس  مخصص می ااخاخبیخ اتاامخ  آن

  یا  حسلولخ را توض حكوم؟ اارگ ؟ستوانا موفقیم یسز ی پس 

( حخصددد  9111-11لولخ )  جمهورخاددد؟ی  م ر   ر   را ژای ه  ك  ؟سموفق نیا

كخددور هو .  ییسددارش هخزار  اتل ژای ه    رسیخددمگ  رشددا اتااددخ   ب سشددا، نا

آین،  یمچون یصخ رات  كخلخیخ   هسسخر  هرا  تولسازاسانگ ا   اتاادخ   یخخاد؟ساد

   یتخنگتو ر ، لوازم اس ر تول خ سكدخیش مدخل از طریق    كر تلق خیداتدخنول   ادددو

  هرا   نصسدد؟ ر  رج ك    سمخزا  ا ل « ماهران »حفظ  نس  یمچن تخن   اددخزاددخت؟

خ هخریخ ناو  ك  لول  س لیه. اسهصخ عیه  صنخمی ، مخدوق عظسادو منا هو  مخلی   یادرمخ

اناازا او  نار ا هو نا ك   ر طی حكوم؟ من  نیاه  هخنكااران یریز »اظهخر  اش؟ ك  

 حق هخ ا  هو .«. هر نا

اجامخعی  یخ ا  اسخا؟ جو   ار .  س سارالس ر راهط  هخ نول ظریفیتفخ    حخلنیهخا

-كلخن ارالسه  عنخصدددر نولهو نا،   یهرز ؟سجمع تررسفق  یخه  نفع هصش ك  مامركز را

ترین تبلی این مه  9،خسهولسخ فخمللولخ،   ارفخا تخنوا   . هرنخم الیكر افز  اتااخ   فوق

                                                      
1  Party of Order 
2 Dilma Rousseff 
3 Bolsa Família 
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، ار ایس فسط  ر رفخییاتاام  نیشا. ا     حكوم؟ مسلف  نیترهو    موفق مخیتط

(. نار  نس)امخ از ه حاات  راددخناه   منخطق كخددور نیرترس ر فق ژای فقر را ه هخلخ    واددط

رار ت یخ هرراددی مور  توج  نار ه   یهرز ر ز   راددس   اددختاخر  یخما اددفخن  ادداون

 13.یرفانامی

 امز حاات   ا ر مور    یژاه  اامز  را افزایش  خا؟سلولخ ا،  زهخ كخر   تسخس ر 

یخ  هورژ ا  هصش، حفظ   یسدددارش منخفع سناز تضدددم غسر.   ل؟ ییاشددد؟اجرا ه  

 ف؟ره  عهاا ی زسرا ن یاجامخعیخ  هزرگ، نقش محرك اتاادخ     یسدارش ادسخا؟

.  ی  منبر شدددا كیاز  شسه یشدددود   ر اناك ونسلسم سددد؟ساز ه شسه آفرینشكد  هد  

م تخ اكر ا فستوصددد ارالسل-ادددوادددسخل عنوان تح؟لولدخ را  حكومد؟من  ترتسدبهداین

  ی .نخخن  یانا س سارالسرا هخ نول آن فیظر  یختفخ  

-سخنم خا؟سا  اجرا  ب سهزرگ،  رنا كوكخرسن ،       ر مقخم نوعیلولخحكوم؟ 

 تلماا موفق  هسسخر -اسخا؟ آشای طاقختی–  اصدلی آن نخ آریخ ن  پسر   از ه  ختیطاق

شددا   یسددارش یخ  هورژ ایی مسددلط حفظ میك  منخفع   اددو  هصش زمخنی شددا. می

سددخنی ك   ر ك ژای ه   كخریر هرزی ، یخ  هسنواتر طاق ه  هصش یخف؟، حكوم؟ لولخمی

 .الافخ   اش؟ ، نسزكر نایم یكخور زنای یشرتشمخل  منطق 

    اصدس  هال یخ؟، نوعی هنخپخر  )هریار ه   هورژ از  هو  ك  لولخ هرا یون نیا

ه  تعهاا  تو   ر هراهر  ؟یهخ جا    معندخیی كد  كخرل مخركس ه  این  اژا  ا ا هو (.

از      ر توانش هو  هرا  افزایش اناخشددد؟ ادددرمخی طاقخ  حخك  عم  كر    یر كخر

ا  تو    هورژ از  را هری یسدددار ااخنسپخددداترتسب ا  یخ انبخم  ا . هاینپسش هخلخ  آن

 یخ ترار یرف؟.یلیاكثر هرز نسمور  تحسدددحكوم؟ تو   خنی ر پخلولخ   11تضدددمسن كر .

ا   یخاسغ اناو  ر پسشهورژ ا مباور هو نا   یخونفراكسس   كخرط محخفظ ماوا خ طاق

 فر   آ رنا.  ستعظار 

  حكوم؟ تو   ر مسخن تحسدددسن   پییرش هخلخیی از تختم هخ  9111ادددخل   ر لولدخ

اتفخق  نی. اایتو  هریز نسرا ه  عنوان جخنخددد لمخی جمعس؟،  اتفخقه جدخندب اكثر تریب 
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 خی ر تخر  كخریر-ریاران طاق  نیتراز مه  یكی یخاساشدااخیخ  ا نیتراز هزرگ یكی

 لمخیا.  ش م یوس یمخننا تراژ   تمخشخیی فرانكنخاخین، تخلق از مصلوق تو هو .   یهرز

 .یخ؟ هرملخهعااب  را  اش؟ ك  شتو   یخنقخ  لولخ،  یخخنهخ سپ  اجرا  جخه 

حفظ را لولخ   ( یمخن اصدددول اتاادددخ 9111-13تو  )    را طول یر     ر یلمخ 

عنوان ه   یهو ا اا؟، هرز مسدخعا PT حكوم؟ هرا  یجخك  اتاادخ  جهخنازآن 11كر .

ی   جهخنی ترار یرف؟   از پخاسخنمور  ااخیش مخلس  ك  هرآ ر   ار ر زمناسپ شیآزمخ

 هرتور ار شا.مخخه    یخریخنا ریپول   اخ یالمللنس، صنا ق هیهخنك جهخنمثا؟ 

 اتااددخ   ك  هحران اددختاخر  اددرمخی  موجب فر پخشددی   هخرایمچنخن حخلنیهخا

 انس  ك  این می. كر آغخز مسسر انگلخد تو  را  PT حكوم؟  پر ژا شدا،می یجهخن

  هعااب  را ما ثر اددخت؟( 9111شددمخل )   ار یاددرمخ كخددوریخ  فخز هحرانی جایا اهااا

 13.اسرا  ی( ه  هرز9114)

 طول یخ  ر. آنناا ضدددخع هو  عیادددر رسستو علخئ  نصسددداسن 9119ژ ئن   یخزشست

 لخر یخ ونسلساز فسددخ    م را مر م یاینخرضددخعمق ، یجهخن  ن سزمتخص  ر پس ا لحظ 

 یخ  فارااسونآاخیی هرا  جخم كنفارااسونیخ  غول  عمومی ك  صدرف پر ژایزین 

 تواطیخ شدا، نخدخن  ا نا. این پر ژاجهخنی   المهسك می)فسفخ(، جخم  1المللی فوتاخلهسن

PT  از  هسنوا ؟سجمعامخ ، اناشددیم  سلولخ تبل   حكوم؟از اددو« یعخل اتاامی»عنوان ه

  راه  عمومی كماو  هو ج  ظخیرابك  ینگخمی فخسف هرا  خزسدینگفد؟ مور ن  یدخند ییز

   یااشددداهه  یخمراتا؟ ی، نق  عمومحم  ژای یخ، ه رادددخت؟ی  ز یتامخ  اجامخع

 حكوم؟  سزمخن اتهخمخ  مرهوط ه  فسددخ  علی   اشدد؟، ه  تخدد  آمانا. جو  آموزش 

PT 9پار هراس شرك؟   لای  ر 9منسخلخئو ییهخ راوا 9113ك   ر اخل  شاتخدایا می 

                                                      
1 International Federation of Association Football 
2 Mensalão 
3 Petrobras 
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  ه ضددر ،منبر شددا ا   جمهورخادد؟یر    را نسنصسددا خنیلولخ  ر پخ عزله   اخبیك  تقر

 11.اصای تور ا هو 

غخز آهسار  نسیم  ر ، یشهر هرز نیتر ر ادخئوپخئولو، هزرگ 9119ژ ئن   یخزشست

ریصانا   صدفوف تو جوشدی را شددك   ا نا. یخ خهخنساز مر م ه  ت یمسعظ  شدا. تو ا

خل تو  را نسا؟ ه  اشك تخ   كر نا پرادی ااافخ ا مییخ  ماانی هر یم یخ از شدسواآن

 نخخن  ا نا.     ا یساریخ  فارال   حكوم؟ ر   ل؟  نسز ر پخرلمخن    ینایینمخ

 زی اعس ا  یخ  هصشانای  ماوادط  اناك تخد  را  ر طاق اناك یختسزش نیا

  ر اناخشا هری   یخ  فسدخ  آن را ه  تخطر شدرار  PTكر  ك  ادهس  اارسه  هورژ از

نقخدددی  ك   ر  رادددخن   وییخ، را ر زنخم ، ونیزیتلو ؟ی. حمخنامقادددر  انسدددا  یدهرز

یخ آن انا.یخ  اشطاقختی تسزش-  ینا جهی   مسخنتاسا یسدارش   كنناا هرانسستع

 یخاسا  ، از جمل  شددعخریخ  كسدب كر ناایجا كیائولوژیا  یخمسلف  هسش از پسش

 نهخ خس، پینظخم  كاختوریهخزیخ؟    رتواا؟  « ارد»  یپ  PT  سراا؟ علجنخ  

 كنون  اك  هورژ از ی ازعس ا یخ هصش كخر  محخفظ  ماواطخ  طاقاو  از  یاركمخ

نا   آشكخرا شر ع ه  اظهخر مصخلف؟ علس  هو  ینخراضد  از شدا  یرفان هحران اتاادخ 

 كر نا.حكوم؟  یلمخ می

شدددان   یخدددمگسر   اشدددانا، از جمل  ادددسخادددی یخادددساددد عواتب]آن  تخیع[ 

  جخهسش از یم   آنچ راادد؟ افراطی.  ژای ه شددان اددریع جنخ  راادد؟   ایائولوژیك
 ی  حا یپخرلمخن-، ضددا نهخ -ضددا  یخیخ توانسددانا مسلف اادد؟ ك  آن نیتعبب  ار  ا

 یخ هاینا.كخر جایا  ه  آنتاخحب كننا   معنخ  فرامحخفظ را  سا سا-ضا

 ك یشددا، ینگخم ایتخددا 9114  جمهورخادد؟یهخ اناصخهخ  ر ییخریوب هحران نیا

 PT  یخحكوم؟حخك  ك  تخ آن زمخن از   از طاق  یمصالف  یخونسیخ   فراكسددهصش

 س تحمتر   شایا یمخلیخ  جنخ  تو  را توسسر  ا نا   توایخن تعای  كر نایم ؟یحمخ

شددانا ك  ه   لس  ه  تطر انااتان حقوق  سدد یتر راصددطلخ  ه ماخرزا هخ   هرا یاتاامخت

 شا.ااخای هخر  اسعخٌ محكوم می
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هرا   مبا اب 9114 یلمخ  ر اخل  یرایخن،  راا؟خدر سآشدكخر   پ  هسدار مقخهل   ر

اتاامخ  ا   نسهو . امخ ایری  ا لمی  م ا      را ایاناصخب شا ك  هخ جمهور ریخا؟

  ستحم رف؟ ك  نسر یخ  هورژ اییپسش میپس از اناصدخب مبا  ه  ادددم؟   ادددویی 

 11یمچنخن ر  ه  رشا هو . ا  ایجا حكوم؟مصخلف؟ هخ  نا،كر می

 سكخر   هرا نظسر هسم حقوق كخریران   ا؟ ز ؛  ترشایا یمخل یخ ه  تعای  لمخی 

 یلمخ  ی از اددرمخ مخبسمسدداق ا  رااناینمخ  هخنكی را افزایش  ا     ا ؛ نرد ههراكخیش 

  ایجا  اخزیتاوصیخ  منادوب كر ؛ هرنخم « نوین» یخضدایر  هرنخم   اجرا  هرا

 نیا  هخ اجراحكوم؟ ا   كر .را اعلخم نمو ،   الخ. امخ ینوز نخرضدددخیای افزایش پساا می

یخ  یخ   جناششدددخیدا ادددقوط حمخی؟ طاقخ  كخریر، اتحخ ی  غسرمر می،اتداامدخ  

 ارپخ نگ   اشا  هو نا.را  PT یخ حكوم؟ك  تخ آن زمخن اجامخعی هو  

( فراراددسا، o Lava JatoçãOpera) 1عملسخ  كخر اش آتر هخ اعلخم  ضددره 

مرتكب  PT ك فسددخ   ئ ه  مبخزا  جرا انحاددخر  طوره  اخبیك  تقر ییتضددخ قخ ستحق

تر شددداا هو  اتاادددخص یخف؟. این تحقسقخ  عام محاوهس؟ حزب    یلمخ را حای هسش

یرا     اپسهرنخم   ارائ از  نختوان هدایهی هو  كد  طاقخ  هورژ ا افزایش  ا . پس 

یخ . پس از مخاناهسخ ر  منبر شدددو ، ه  كو تخ ر  یاناصخهخت  ر زساوانا ه  پهك   یارالسنول

 .هو  نخپییراجانخب لمخی  ضخ س، ااا ا  راخن  یی، تضخی، پخرلمخنیخاسا جاال

  اطح ا شا یخ  فسدخ  عظس  ریسر رادوایی  تو  را هختا ، ر حس  PT حكوم؟

ز   آن فراراساا هو  ك  طاقخ  مسلط عنخن ا ر حخل هخلخ رفان هو . لحظ كخدور   كخرسه

مناصب هرا  ظخیراددخز  رعخی؟ تخنون   مخددر عس؟،  یخاددساددكو تخ هر ارنا. جخیگخا 

  .كر ا هو ؟یحمخ PT یخ هو  ك  تخ یمسن ا اتر هخ اااوار  از حكوم؟ پخرلمخن

یخ  نظر از نمون صرفك  تالخب  ر ینا راس   پخرایوئ ، -كو تخ   از ایجا  شدسوا

طق  كر .  ر من شتو   سشر ع ه  تحك -شاا هو  ه  آزمون ییاشا  ،نسلخت  كخیآمر رسغ

                                                      
1 Operation Car Wash 
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زمخن ك  ی  ؟خاددسادد اددخز ییتضددخ  ااسچسپ نایفرآ كی قی، از طر9113 مخا ا   ر 

 هو ، پخرلمخن رأ  ه  اااسضخ    جخنخسنی  یلمخ تواط اداگخا تضخ   ادخزیخادساد ینوع

 یخ حكوم؟ یطولخن  . یرت هو مناوب شاا ا  ك  تواط لولخ معخ ن   ا ، 1تمر خ سم

PT اسرا خنیه  پخ. 

ی حكوم؟ آشدكخرا ژاناارمسسدای  اشا   اران نوع یادرمخ تخ هو  ااسرادفراآن  زمخن

انا. هو اادددو منا  قارطاقخ  حخك  ی  هرا PT یخ ك  حكوم؟هخشدددنا، فخرغ از این

مهلك    ار  مرحل  پخددد؟ ادددر ییاشددد؟  را  یشدددكوا آشددداهخ  ران  تخطعخن   یهرز

  عم  پوشخنا جخم  9نآیخما وسجورج هنا فرمول ه   یهرز یخاسا هسارضاانقلخب شا. 

هخ   یی   ر هرزآن 19شو .یم  ی  ل؟ تاا ی ائم  تاسا  ر آن ه   اااثنخ ؟سك   ضع

ااثنخ ا حق   لای هخ مثخه ه از آنچ   منحرفی اا؟ جایا ، نوعشدخیا هو ی  9113  كو تخ

 . یاكر ا فستوص

اعااخر هی  راه یكخف ییتضخ ماركمنبر شا،  لمخی  ضخ سك  ه  ااا یپخرلمخن  كو تخ

هخ  لمخی،  نمخییمانختض ه  شك هو . امخ  یخاساد عزل كی آن عم . نكر ا  ارائ   ادختان

  تضخیی عزل ا  از مقخم ك  هخیا ناسب تو  مبخزا  نخا  یخاساز  اد؟  ا ن حقوق اد

 .اخت؟آشكخر  تو ش را ه  طرز فخحخی، ییتضخ   شایانخاخزیخرهو . تو  می

 مرتكب  ك    رادددمس؟ شدددنخت؟ه ك  ا  را عزل كر ،  ی، پخرلمخنگری عادخر هد 

  اژ ه  تر فكخییكنا.   سرا توج    آتی ؟سصلخحنخداا ااد؟ ك  عام یخادساد یجرم

خیر ظ  ر پستو  را  یاجامخع  یخ   نخهراهر ژرفك  مخكلخ    اضخف  شا،  ر كخور

 كنا.یپنهخن م خنیپخیه  كمایك 

افاا. اعضدددخ  یخ  ارجخع مخركس ه  پخرلمخن جمهور    م فرانسددد  مینخیخر هد  آ م

خ  هقخی نس اپسددشددخیا محو ، هو ماحم  شدداا  پخرلمخن  ر مواجه  هخ تحقسر  ك  آن نهخ 

                                                      
1 Michel Temer 
2 Giorgio Agamben 
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  پخرلمخن هرزی  ی  هخیا یف؟ ك   رهخرا پس 19.احارام آن  ر مسخن مر م فرانسددد  هو نا

قی تل  یهرز  جمهور تر از یمسخدد   ر تخریخمر م، پرایمختسسدد  اددسخاددی آن را شددنسع

  كننامی

هخ  ینا  هو  ك پخیخن تراژیك فرا، 9111ادددخهق ارتش  ر ادددخل   فرمدخنداااناصدخب 

 تو ش را توار   تفسف اخت؟.  ی، هرزگریآغخز شا. هخر   9113  كو تخ

 )ناچیز( 4ی فترت کوتاه تمردوره

 ر . شا مناوب ترین ارع؟ ممكن اضحی هرا  نخهو   كخور هخ هسش ؟یتمر هخ م مور

 ك  آغخز شا ران سخگسپانقلخب ضا   ازایجا  ، مرحل PT یطاقخت یآشدا    را خنیپخ

سدددارش ییون  تطر انقلخب  ر كخر نسسددد؟، هلك  فقط  ر پی  یا ك  یسچ تای رد می

ا  را  ر آن مرحلد ، ایدائولوژ  پرایمختسك نولسارال افراطی اشدددكدخل ادددلطد  ااددد؟.

 ك   ر این هسار یعنی ایااف آن عاخر  هو نا از: یرف؟یهرم

 مخناای  ل؟ هخت ی تح؟ مخلكس؟اصل  یخآنچ  از شدرك؟  ادخزیتادوصد (1

 ؛اا؟

 ؛یمخل  مسلط تح؟ یژمونی ارمخی منخفع  یسارش (9

 حقوق كخریران.ت یسا الوخ  كخم   (9

   یاددرمخ یژمونیتح؟  یجهخن  ران سخددگسضدداانقلخب پ  ن سزمپساتاامخ  هخ  نیا

آغخز شدددا   پس از  1331پس از ماخرزا   1311   ی  ر ك   یمصوانی  اشدددانا مخلی

 نیرانگرتری ر   ؟یل حخضر، ضاانقلخب ها ن محا  شا  یرف؟.  ر حخ 9111هحران 

 سددد سماخهول نظخمكر ،  ایست  9طور ك  ایسددداوان مزار شر  . یمخنحخل؟ تو  پسش می

 14.خهاییسارش  یعموم افولر نا  كییخریوب   نتوانا  ریفقط م  یارمخ

                                                      
1 Temer 
2 István Mészáros 
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ا  نا. اخزپررنگ میرا   یرانی نیاتاامخ  اتصخذشاا تواط تمر، ا نصسداسناز  یهرت

كننا از ك  كخر هر یی را  ر هرزی  ممنوع می  ر اهااا تلخش )نخموفق( كر  تخ مقرراتی را

مر تخ ر ت حخلنیهخاضااجامخعی ك  ه  نفر  عمومی منبر شا.  قخبسعممسخن هر ار ، اتاامی 

ین اص  اه  حقوق كخریران حمل  كنا. تاراخز   تخنون كخر ( اصلخ هو  هخ تاویب )ضا

هصش   هر تخنون مقام هخشا توانا یاكرا  مسخن كخرفرمخیخن   كخركنخن میمقرر شدا ك  م

هو ،  آماا اددد؟ه  اعظ  تدخنون حمدخید؟ از نسر   كدخر را كد   ر طی ماخرزا  هسدددسخر

 اخت؟.مضمح  می

یخ را  ر آنمكخنسسدد  پسمخنكخر     اجرا ییاشدد؟ر اهط كخر را ه   اددخز منعطف ا 

ن  یا. یاف اصلی ایجخ اناات؟ ك   توع كخر منقطع را هسسخر یسارش میطور كخم   ه

   كخریخكسدددب    تحمس  ارا ا 1349كخر  نستوان  ستحك ، حدیفرانگری اتداامدخ  

  نهخ یخ ری  اددخ  یهرز  یخهخنك ونس، فارااددعیصددنخ یمل ونسكنفاراادد ژای )ه  هرزی 

ام، نخمساا« خم  نسر   كخر  ر هرزی   پسمخنكخر  كجخمع »را من  آنچ كد  مخدددخهد ( هو  

 13.اخز هرترار می

ا  خل    ناجمهور اددخهق،  ر مسخن هخر تمر، معخ ن رئسس  فار  كوتخا امخ فخجع   را

ره  تاویر تو ش ض ژای ه یخ  فسدخ  هو  ك  ه  تلب حكوم؟ ا    پخیخن از رادواییهی

توصددسف شددا. «  ار  اددا  سسرئ»ه  عنوان  یعموم ی ا ادداخن فار تواددط    ز . می

كر ؛ اتصخذ ن   هخنكی هسسخر هخلخههرا نردحكوم؟ ا  یسچ اتاامی  ر جه؟ كخیش او    

   افراطی س سلاراس، نولپسخدگسران . ضداانقلخب مسخن نسخماه  یختسمخل چسی ر  اتع اصدلخٌ ذكر 

رمخن جهخنی ف ار   ینا ك  هر اددرمخی    یرانگر  را تخددكس  میی پخادد  ی،مخل ییژمون

   شددداهریزار  9111 ر اكاار  ایاناصدخهدخ  جا كر .یدخ پسر   میراندا   تمر از آنمی

  تو  از غخر هسر ن تزیا. یخ  فخشسسای   نوفخشسسایافراطی  ر تبلیراا؟ 
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 یروزیو پ افراطی مجدد راساات یده: سااازمان2544سااال  انتخااباات

 بولسونارو

ار نخددداا هریز  ار  یوان    یاناصخهخ  رتخها نستخكنون ین ینظدخم  كادختوریاز زمدخن  

  اشددا  هخشددا؛  تای كلور، 1313یخیی هخ اناصخهخ  مخددخهه؟ 9111اناصخهخ   شددخیااادد؟. 

هنخپخرتسسدد ، تنهخ های  طاقخ  حخك  هرا  شددكسدد؟ لولخ از آب -ا  منحرف از نسم یون 

 كر .شرك؟ می  جمهورخا؟ی ر اناصخهخ  رك  هرا  نصساسن هخر   رآما

ر یخر  عهاا یرف؟    هررا  یفرض ترهخنینقش  1هولسونخر  رساخل هعا، ج یا اخبیتقر

ر   هورژ ا ه  تنهخ كسی هال شا ك  تخ ر هخ ادقوط ادخیر نخمز یخ  جنخ  رااد؟   مسخن 

ك  ا  اغلب از اددو   طورآنمقخهل  كنا. فرمخناا، « یخ  اددرد PTپسر ز  »هو  هخ تطر 

ترامپ  رج    م. ؛ ااددد؟ پسرامون  نخلا ترامپ  ی، نوعو شدددیم ااستو  نخم معدخ ندخن

نظخم هخشا، امخ  ر  اتع تو  تاویر مناقا  نیتركخلیرا  هولسونخر  رادایایری  ه  نظر م

  ضع موجو   ر تمخم ااعس؟     منخی آن اا؟.

 یخ   ایائخل تو  را  ر صحن لحظ   ،جمهورخا؟یر  هرا ا  خنهخ س، پآنهر  افز ن

 ر آلمخن،  س ی ر انگلسداخن، نونخز هریزی؟ماحاا، خلخ یكر : ترامپ  ر ا ااسپ یالمللنسه

 ر  سدد؟ستارتمنا نوفخشدد ری زنصسدد؟ 9مختسو اددخلوینی ر مبخرادداخن    9ا رهخن كاوری 

 ؟.یسار ا اایی ك  راا؟  ر اراار جهخن تاا م هصخساا، یخانحراف فهرا؟. خساخلیا

 ر   4موریسدددسو مخكر : شدددونایم هر ی  اناخشدددا یخ مثخل نیا زسن نسلخت  كخیآمر  ر

 وانی  ا یلس ر شدد 3پسنسرا نساادد؟. ادداخاددا ارالسنول تاخیینمون  از  نیترهزرگ ،نسآرژانا

                                                      
1 Jair Bolsonaro 
2 Viktor Orbán 
3 Matteo Salvini 
1 Mauricio Macri 
5 Sebastián Piñera 
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یسانا.  آن یتهخجم یساسخلیامهر خا؟سماحاا   اخلخ یعوام  ا ،خس ر كلما 1  ك مخركز

از   خرس ر هسدددرأ  یخفا  ااددد؟، رااددد؟ افراطی ك  هخ پسر ز  اناصخهختی ترامپ  ل   ج

 رانگری   پخی  ر پس آن ادد منخفع  ه  ههارین یزین  هرا  تضددمسن اصددطلخ كخددوریخ ه 

 شا.  یتااالیكر فوق

امانخع  آشدددایك  از یریون    یشدددویاز ضددداانقلخب م  ایجا   ار  یرتد  پس

   ران   ار یپلافرم، ادددرمخ   ار یادددرمخ ك  توان یف؟یم  ر مقخم ااددداعخرا رز . یم

ر طو ار   ار . یمخن  اددرمخی یخیی هخ اشددكخل ا لس مخددخهه؟، ی، اطلخعخ    مخلاخلسبی 

و .  ر هیهخ ل مساعمرا     ایهر اااثمخر شا یماان  یادرمخ   ساناخشد؟ ا ل  انس ،ك  می

ر كنا. ه  نظیماخرزا م   ارتخنون هر ا علس كخریر  ر مبخراددداخن   حخل حخضدددر، طاق 

ترن    ار ین شخنز ی    یبای    ارمخ تر   ار یارمخ یسز  مخدارك مسخن رادایم

 . جو   ار  ك ی س؟سه

 ر   یادددرمخ نظخم  از هحران ادددختاخر یك  نخشددد نخمسدددخعا قخبسعم  زمسند  نیا  ر

اادد؟ : ر رد  ا زسن  ی ر هرز  امناظرارسآن اادد؟، اتفخق ظخیراب غ  مرحل  نیرانگرتری 

هو     آماا یك تلخ  اسخای ه   جو  13.ز ال یخف؟   راا؟ افراطی تقوی؟ شار  مسخن 

یخ،   تو  نسددا؟ ه  كمونسس؟رااد؟ افراطی فرصدای پساا كر  تخ نفر  ه  جوش آماا

كخددی،   اداسز    زنتو  هرا  زن  یخ، ههخن پواداخنخاسنسدا؟ ه  فقرا   ادتو  انزجخر 

هخ صاا  هلنا اعلخم  ی  هوم LGBT یرهخشخن  یخ  تو  را هرا  نخهو   اجامخعخ تلخش

 یخ  جایا  یژییتو  را ریخ كننا،  یتال  یخیژیی  نك یها ن ایخ  ر ك  آن. كندا

از ، یلس ر ش 9نوش س، هخ آیوااو پنسلخت  كخی ر آمر   تو  افز  نا.صدلسب شدكسدا ه  

 .اانس ه  ستخفی را  س سارالس  نول ینظخم  كاختوریك     ییرفا  هو  خ ی پسش

                                                      
1 Iván Duque Márquez 
2 Augusto Pinochet 
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  مطلوب، شر ع ه  اخت؟ یك كخنایاا  ویانخر نیا ایسهخ ت   یهرز یافراط رااد؟

 یخآنكس اادد؟. یسز   یم های  كر  ك  ماعی هو  تخرج از اددسسددا    مصخلف هخ یم 

خ ، فس  سكر نا: عل یاجامخع  یخراخن  قیتو  از طر  یخارزش  فخر اشر ع ه  پصش 

 تخ ر ه  یسددارشخ را ك  یآن یاصددل یخاددسادد  رفش. خادد؟سادد  س  عل  ائولوژیا  سعل

ختم   ر عاخر  تتوان ی، مهو  قسعم یهحران   ر لحظ  یخآن یتار  اناصخهخت رسیخددمگ

 لخبكخمترتسب راا؟ افراطی هاین  ا نا.  یپ نسا؟ می PTك  ه   ه  فسدخ  تلخص  كر 

  ا . رسسرا تو  یهرز یاناصخهختمسسر اسخای   

 . س اشا  هخش   ییار مصااریخ؟ ایهخ جخنی ر ا امخ

جهخن    ك   ر هسسخر  از كخوریخ   ار  ااد؟یسر ادرمخی   یم تادساد  فسدخ 

بی   رایفسخ   ر تخریخ هرزی  از زمخن اااعمخر آن شسوا  ار . حضور  ی ر هرز نسیمچن

كخدددور  ر رااددداخ  تخدددكس    تحكس   آن تواا جمهور  امخ  ر مرحل  هو ا ااددد؟،

ر اهط   ب سنا   آن تخعاا اادد؟ ن  اادداثنخ،  توعشددا  یرف؟.   ار   اددرمخی خمع ج

 ی  اددداگخا   لا ممراتب هخلخ  (   ی  تخرج ی)اع  از هوم زنخكخران  مسخن طاقخ  حخك 

 پسونا  ك  احزاب جنخ  راا؟  ر مسناینگخمی ه   توع می فسخ . ظهور   یسارش اا؟

؟ اا؟ ك  تح  هورژ از ر ال كخراز  یذات جز   یمچنسن  یتار  هخشنا. فسخ   ر هرز

ا    ر طی تر ن مامخ   ثخه؟ كر ا ك  ها ن شدددا زا ا  یادددرمخ   ساناخشددد؟ ا ل لوا 

 .س؟ستخ ر ه  زناا مخنان نتاخحب منخهع مخلی جخمع  

پنهخن   راه یرایمثخه    احزاب آن ه   از فسخ  غخلاخب تواط هورژ از  یخ  شكخ اناقخ 

رد نشخم    یهرز  ر هسارا ك  نشویمطر  م   ار یادرمخ اادخادی تادوصدسخ  كر ن

یا  ه  یخ  جامسئل  جنا ، حخلنیشو . هخایم اااثمخر هسش از حا نسر   كخرادو  هخلخ   

؟ كر ، فعخلخن  شر ع ه  مخخركاز فسخ  اناقخ  می شا ه  اخهقخبك   PTتو  یرف؟  تای 

آن فرای    از ریاررا  یمر م یاینخرضخ  ن سزم  شدنسع كر . این موضوع  ر این پر ژا

  ر  ایرمی هرا   ار  كر ن ضددره احزاب جنخ  راادد؟   مسخن     آ ر    ه  هورژ از
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ه   لس  یمسن ماتخب ع PT یشدكسد؟ اناصخهخت ارزانی  اشد؟. PTیخ  نهخیی ه  حكوم؟

   ز ، ن  تاویر صفخ نفر  هو  ك  هحران اتاادخ   ژرف تخ حا زیخ   ه  آن  امن می

 .هولسونخر )نخموجو (  یخ شخیساگی

اناصخهخ   از پسش اناك خرسزمخن هسما هو  ك  هخ  ی، هولسدونخر  تنهخ كس؟س اتع  ر

  ر اناصخهخ   اناصخب هورژ از نصساسن آما.ه  نظر می PT ارا  تخهلس؟ شكس؟ لولخ   

 1334هو  ك  از اخل   یهرز ی موكرااخلسحزب اوااز ر  خن سم كخنایاا  راا؟، 9111

خك  جازآن  حخك  هرزی  هو ا ااددد؟. مناصب طاق حزب ك  كخر  ز  را اناصخب كر ، 

 یلاص  یخونس، فراكسهو یخ ی ر نظرانب كخنایاا نیتر ر زناان محاوب یلولخ ینوز حا

 رفاار  ازط ه   ر ر ز اناصخهخ  اخبیتقر كر نا،می ینسهشسپ ك  شدكس؟ تو  را  یادرمخ

شاا  توادط ا  مناوب ك   گری   ااییر كخنا خیتوانسد؟ لولخ )یك  م ییاایتنهخ كخنا

 نا. ا موضع  رسستو ،شكس؟  یارا  1(فرنخنا  حاا  یعنی ،هخشا

 ی  تاخیتوانسددد؟ ه  هرنخم   میهورژ از ك  ی هو رای تنهخحمدخید؟ از هولسدددونخر  

طاقخ  «. یخ  ارد PTهخزیخ؟ » یا. یخ ا  یخ ا ام  ، اشدتو  ك  هخ تمر آغخز  یاجامخع

مقخم   انسانا هولسونخر   رمی جخك ازآنحخك  هرا  اجرا  این نقخ  یك مطخلا   اشانا. 

نولسارالی  اابیشانس  اتااخ   ثاخ  ااد؟، هخیا   از لحخظ ذینی هی نخ آمخ ا كخملخبكخنایاا 

غخلب هورژ ا را   یخهصش تقخضدددخ مور    اتاادددخ   ك  هرنخم كر ندا را تحمسد  می

   كخیوس انخددگخا شدد  فخ ار الاحاددس فخرغ) 9ازئپخئولو یو اددراغ یخ ه كنا. آن نستضددم

 ی راارتاكسخ ا العفوق  ااخ ات  ك  هرنخم  رفانا( نوش سپ ر   ران  یلساااخ   انخگخا ش

 طور ك  تواط هخنكاارانهو ، یمخن  اخزیتاوص  ر پی خن س حخد . این هرنخم  ارائ   ا

كر  ك    ه  اطمسنخن از این امر كمك می شدددا،می  سدصدددنعد؟ تحم ادددرانهزرگ   

                                                      
1 Fernando Haddad 
2 Paulo Guedes 



 

 
 

 ضاانقلخب پسخگسران    ظهور راا؟ افراطی  ر هرزی  219

رار  از آن یخ ك  هخ ح  تو  را مانی هر   لای اختان شرك؟هولسونخر  پسخنهخ  ییشا 

 نصوایا كر .  فخع كر ا هو ، احسخ

كخر   فخشدددسسدددای ا لس   فخع محخفظ -اهر  یخك  هولسدددونخر  از ارزش ؟سد اتع نیا

ه  یسچ آرمخن  موكراتسكی هخ ر كد  یریز  ی توادددط هورژ از  هرزید راحاهد كر ، می

 نااش؟، یض  شا.

   یخرساز ن یعس ا  یخهصش توانسد؟ هر حمخی؟می« جایا»، این كخنایاا  علخ اه 

 ای، هخ س ل نسكنا. ه  یم اتكخطاقخ  حخك    هرا یخاددسثاخ  ادد نستضددم منظوره مسددلح 

 اشد؟ ك  از حمخی؟ مساقس  ارتش هرتور ار جمهور   جو  میكسدی  ر تس  ریخاد؟

عنوان معخ ن ه  1هدخشدددا، مخدددكلی كد  هدخ اناصدخب ژنرال آناونسو یمسلاون مخرتسنز مورائو

 جمهور تواط هولسونخر  ح  شا.رئسس

 قخبسعم   ینظخم یی هخ تخااگخااای: هولسونخر  كخناهو شاا   ستراد یخادساد یادمهنا

ك  هر پخاساخنی یخمگسر  ر حخل افزایش طاقخ  مر می ك  تخ آن  هو   كاختوری مله  از 

،  كخرسهمر م افز ن هر  كر .یم اتكخنا، ا هو كر  حمخی؟ PT یدخ حكومد؟از  زمدخن

ك  از زمخن ت اسس  PTرفان ، شخیا فر یاجامخع اناازیخ   فقاان تو  حقوق  تسران

فسددخ    ر یر   آن نهخ ا هو نا،  ر هحران عظس   خ یزهسددسخر  اسام 1311آن  ر اددخل 

 .كر نا ااسیخ پتو اامكخن پسر ز  را اكنون هخ حمخی؟ هورژ ا  پس طاقخ هو نا. 

 رجوع  9یئورگ لوكخچ یلستحل كر یر  ه  ای، هخ یدهرز   رك ههار هورژ از  هرا

هو .  ر  ا سددسترن ه سدد؟سمخركسدد لسددوفخنسف نیتراز مه  یكی، یكر  ك   ر كنخر یرامخدد

   رك ههار هورژ از ك  هرا  ااد؟ ادو منا ژای ه  یا  از ر ش پر اد فستوصد نبخیا

. و مطر  نم كر ا هو ، ی ر آن كخور ط   ار یادرمخ  ستحك  ك  هرا  رسآلمخن   مسد

كر نا  ، اثاخ شان یه  صنعاكخور  آن ییار ر  ی،پر ا تخاداگخاهخ  یزراع  یخهصش

                                                      
1 General Antônio Hamilton Martins Mourão 
2 Georg Lukács 
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طور ك  تخ ر ه  پخداساخنی از تو شخن هخ اهزار اااااا      یكاختور  تار  یسانا )یمخن

 نی(. اكر مخدددخیداا   ندخز   انحراف 1توان  ر طی   ران اتو فون هسسدددمدخرككد  می

لخب انق ی ازخددمایر هنا مخددخه  هخ فرمولیمچنسن ) یاز ر ش پر ادد ییلوكخ فستوصدد

    س، ر اددخساخلیا یمچون ما تر   ار یاددرمخ  یخ هورژ از ریاددخ ی( ینگخم هرراددمنفع 

 11هرتور ار اا؟. ییهخلخ یلسژاپن از ارزش تحل

 اددرشدد؟  اادداعمخر  ار ،    ار ر هر ا خدد یر  ك  هورژ از یی، جخ یمور  هرز  ر

ب، مآمر می،   هنااطاقخ   هخراهط   ر  مسددااا   تاددمخن آن   یخن  اادد؟:  «یپر ادد»

-ضدددا یسر    اهسددداد   ر راهطد  هدخ هورژ از  مركز. عل؟ اصدددلی جه؟ زیر اددد؟

  یژریر نوع از  یاخنسپخدددا هرا  خددد سااددد؟ ك  یمیمسن   یهرز  هورژ از كس موكرات

 اا؟. آمخ ا  كاختوری 

یموارا حول   ی ر هرز   ار یك  ادددرمخ ،گری   س ل چسین    ااددد؟   س ل نسه  یم

  یر   اطمسنخن حخص ك  نحوه نسر   كخر اختاخر یخفا  اا؟،  ازحاشسهاااثمخر محور 

شددو    هصش هزرگ محلی اادداصراج می-هصخددی از ارزش اضددخفی هرا  هورژ از  ملی

 ترتسباینه ر  . ار  ه  یومخ می یگر  تواط هورژ از  امهریخلسسای مركز نظخم ارمخی 

 یصنعا  هورژ از ،كر نایم  ر سپ یانا یك  از ر ش پر ا ییریخ ر كخو ك ی رحخل

زیر اددد؟    اهسدددا  ه   نسلخت  كخیآمر   ر تخرا مسددداقر ادددخت؟،را مسددداقلخب  شتو 

خر، ك  ر سن اااثمخر ایتخا از طریقیموارا جخ[  ار   ر آنمار پلسس زا ا شدا. ]ارمخی 

راج ارزش ك  اادداص یییخسدد سهخ ااددافخ ا از مكخن هگسران،حقوق اددهس   یخنهر  ااا ر اه

 .، رشا   یسارش یخفا  اا؟كننایم ایتخا ییطور نمخه    مطلق را ینسا یاضخف

شددك  یرف؟.   ی   اهسددا   ر هرز یپر ادد   ار یاز اددرمخ ینوع تخصدد ،ر نیازا

ا ك  شدد نظخمی  یریونه   سددا سترن نوز ی    آغخز ترن ه پخیخنآن  ر  یتخادداگخا زراع

    مراكز انحاددخر نسددا؟ ه  ر ادد؟یزی اس ر موتع حخلهخاینغخلب  یصددنعا  هورژ از

                                                      
1 Otto von Bismarck 
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خظ ه  لح زا  هر ن ، یهرز   ار ی. ادددرمخ ار  ترار( ر پخماحاا   اخلخ ی)ا یسددداسخلیامهر

  . هورژ از  الط اا؟ ااسپخشازی ه  لحخظ  ر نی   اجامخعی  امخ شااا غخم  اتاادخ 

 كر ا نستضدددم  كاختوری    یخ  ااددداااا  خ ر   آ ر ن ه  حكوم؟تو  را یموارا ه

هخ  یااددد؟ ك  حا زیسدددا را   تو  لحظخ  معا    جمهور خی ر تخر  ید. هرزااددد؟

 كر . فیتعر كساوان عملخب  موكرات  ههورژ از  خریخسمع

 كیاو . ن   شوار  ستادم  یطاقخ  حخك  هرز  از هولسدونخر  هرا ؟یحمخ نیهنخهرا

عنوان جناش  تح؟)ك   1پناخكوااخلسس -نوه   سسدسسد كختول از ،شسینا ادخل پ ا  اینك 

 مسن حمخی؟ هرا  ت قخبس تتوسسر كسش  ا . این كخر و ( شددیشددنختا  م زسن كسزمختیكخر-نو

  ولوژائیهخ ا شددخنك  اكثر یرف؟انبخم  یخآن ر نق خ ساله   یلسانب شددفخیی مسددسحسخن

ا  شددنخت یتخنوا ی  یخارزش اصددطلخ   شددرط از ه  است ی   فخع ه مرتبعخن  یاسجنسدد

 شونا.یم

خ   یهولسددونخر   ر مقخم عضددو كنگرا، یر یمخییاددخل حضددور  یادد اخبی ر طول تقر

  یخیر ا   رهخرا زسرآمستحق  اظهخر نظریخ رنگ   هو  ائمخب ا   یخ  عمومیاصنرانی

ز ا اراصاخن  فخع  نس  یمچن ی، زنخن    یرهخشدخن جنسدپواداخنخاساد یمچون ادامایاا

، علخ ا هر عنخصر  یگر ایائولوژ  راا؟ افراطی آن  شكنب   اعمخل  ینظخم  كاختوری 

  ر هرزی ،  اشا  اا؟.

س؟ توانیم ك  كیز  ساپ یتحول مفقو  هو ، یصیتخر پسخخماعنار  خ سیم حخلهخاین

 ر هصش اعظ  جنخ  مسخن  تمخم جنخ  راا؟    هرا یاصل  اایاخهق را ه  كخنا  فرمخناا

  ر  نساز ا ل پسشرد  ا  كد  هولسدددوندخر  ینا یفا   ینگدخمیاتفدخق  نیكندا. ا  یدتادا

  ر معرب او تاا ه  جخن تو  ترار یرف؟.اناصخهخ ، 

، ییویرا  اگخاسی)هخ یزاران ا یلسانب اجامخع اارگ یاخنساز پخا منا ههراهخ  هولسونخر 

 ر  یخآنتخص  ییهخ توانخ یاجامخع  یخرادددخن  قیاز طر پسر ان آن(،   یونیزیكدخنخل تلو

                                                      
1 Neo-Pentecostalism 
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صخب انا زمخنك  از  یالمللنسه یخ خس  مخف ترار یرف؟ مور  تمبسدا ی،اتادخر جعل بدخ یا

 ریموار  تادددو نیا تمخم. كر نا ؟یتقوجخیگخا ا  را انا، شددداا مخدددهور خرسترامپ هسددد

كخرزار نسر منا . ناكر  تبهسزشدددا  مل؟ را ه  حقسقی ینخجكدخندایاا  مسدددسحخیی   

اددخز ، محاوهس؟ ا  را حای هسخددار افزایش  ا    اددرانبخم ا  را ه  تنهخ كسددی هال ترهخنی

 را هگسر . PTتوانا جلو  پسر ز  اخت؟ ك  می

 ر  ا  ا؟سغ  ستخ ر ه  توج    یاناصخهخت كخرزار  ست ادددو تادددا ه  جخن ا ، ه  تخطر

این امكخن را فرای  كر  ك  ادددكو  ا  ه  هو     یعموم یاناصخهخت تمخم منخظرا  ادخبیتقر

ز ، احامخل آشدددكخر شدددان تر حرف میپسر ز  تخطع  یگر  تاای  شدددو . یر ی  ك 

 یخنیاشدددا.   یویخ تمخم   تمخم ماخحث حسختی هرا  كخدددور كمار میجهدخل؟ ا   رهخرا

  هسش از ك عل؟ این  اتعس؟ تاددخ فی ه  كخنایاایی تاای  شدداكخفی ناو ، هولسددونخر  ه 

یخ ماام  رمور  اددلخمای ا  یزارش تور . راددخن طور كلی ه  یخدد  مییم   ر راددخن  ه 

  ر زسپ  . ارانبخم صحن  هراناكر یما  ت كسا مقخ م؟  ا نا   یمسخد  هر تار    می

 .ا هو شا مهسخآن كخنایاا  فخشسس؟    راا؟ افراطی یاناصخهخت

 بولسونارو و چپ حکومت یندهی: آختم کلام

تو    سك   ر آن اهااا تحل- امااشخرا كر  « یهرز یهحران طولخن» ر  رابسطور ك  اتیمخن

   ا رهخن ] ر مبخراددداخن[هخ یخیی مخدددخهه؟هولسدددونخر   - ا مارائد    یدرا از هحران هرز

،  اتع ر  11الهخم یرفا  اا؟. زساز ترامپ ن ك ی ار ،  رحخل نسهسلس ر ف 1  تر  گویر  ر

شدددا  ادددو  هر . ماحاا ه خلخ یسددد   ر اس  ترامه یطرااددد؟ افرا  ر زساز پ ا اناصخب 

هر كنارل  فقاان   یثاختیهو ن، ه یرعقلخنسغعاخرتنا از هولسددونخر   یاصددل تاددوصددسخ 

  اضح  یخمسلف    اراانا،نخمی ك  پسر انش هر ا  ییاشا  9ااطورا،، نی. علخ ا هر اتو 

 اا؟. یساسفخش

                                                      
1 Rodrigo Duterte 
2 The Legend 
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نمختر از یم   زرا،  ر تمدخم تدخریخ جمهور  هرزید  انگخددد؟  هرا     یدخیزیند 

 سشاز پیخ آن ترهسش   انایسدانا. از آغخز، آشكخرا اكثر  زرا  هولسونخر  از ارتش آماا

  تقخضددخ امر نی یا ك  ایعلخئ  نخددخن م  هو نا. یم  ینظخم  راسذت  ر ساز ن یهصخدد

ونخر  هولسدددك   انا یكس ههار از ارتش نمچس. ی؟هو ا ااددد یاخنسپخدددا  یخ  ر ازاژنرال

خن از شر ع شورش  ر پخ ی ه تلخش  هرا  ی ر جوان ا  رای، زنخپییر اا؟ینسهشسپیقار 

 ارتش اتراج شا.

ه  تو      اتااخ  ریعنوان  زه از ئااد؟ ك  هولسونخر  ه  یو نیتوج  اتخه   نكا 

ها ن ) یخاسا ؟سمحكوم  مسئول عملسخ  كخر اش ك  ه   اخهق یتخضد 1ادرجسو مور ،

 مناب  هرا طرفخن  نسس؟،منبر شدا، كسدی ك  عم  تضخیی ا  آشكخرا هیمارك( لولخ 

 ی تو  ر   آ ر .عموم ؟س  امن   ا یسار ری ز

( تو  PSL) ارالسل اددواددسخل را  ر حزباش یرنظخمسغ   زرا ترشسه هولسددونخر 

  ر حخل حخضددر ماه  ه آن از ریاران   خرسهسدد ك  ا تبره یه  یرا، حزب راادد؟یخف؟

 PSL هصشیسددانا. از جمل  تاددوصددسخ   حا اناصخهخ    زمسن  ر  ژای فسددخ  ه 

ور ك  طآن اشدددخرا كر . یمخن یمییا سددد سپناكواددداخل-نو    كخرمحخفظ فراتوان ه  یم

مكرر  خ یمقار هحران پسش ر  ه   تخم؟ رفا     اتالخفخ  از  منخزعخ  ،رف؟یاناظخر م

ك  هولسددونخر  ه  مقخم   یخ از ر زراددخن  ،علخ اه  انا.هو اهولسددونخر     ل؟ ر  یخاددسادد

 .انااافخخ كر  ا  تو   را  ر تخنوا ا قس، فسخ  عم  راساجمهورخا؟یر

 رسات  یخ ساعلخم  ریسدددانا.  یی ادددطخاز نوع تر ن هختی  زرا  ا   ر ههارین حخل؟

، غفل؟ از یمكرر نسدا؟ ه  جناش  یرهخشدخن جنس اهراز انزجخر، یفعل  زرااز    خرسهسد

   حراادد؟، مصخلف؟ آشددكخر هخ یریون  سدد؟سن یكخفی   یخنیا خی  یو ی،هوم اجامخعخ 

بع عنخصر مرت ریهولسونخر ، یمراا هخ اخ  زرا . ،  جو   ار آمخز ن ژای  ه ،ع؟سحفظ طا

                                                      
1 Sergio Moro 
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 یناییا نمخر زراعی  كخرمنخفع كسب انا،یخفا نفوذ  ایجا یخاسا  یك   ر رژیونخیونی 

 كننا.یم

 را مسددصرا سدد؟یزطسجناش مح شددمخرهی  فعخ ه ا    از  زرا یهولسددونخر    هرت

 شددكسددانامخ پس از شددمخرنا. توار میرا  ع؟سحفظ طا  كر ا   اتاامخ    ماخرزا  هرا

، یسمسنخس یرا خل؟ی ر ا  ، شدهرهر مخ ینسو ر   ی  كخر ماعلق ه  شددرك؟ معان  ادا

ه  یرتش معكواددی  ادد؟   رنگیهیخ  تو   ر لفخظیمباور شددا حاات   حكوم؟

 صسددداسنن   یاناصخهخت كخرزار یكنا ك   ر ط  فخع یراییزیسدد؟هزنا   از ایمس؟ محسط

از  شسفخجع  هخعث كخدا  شان ه نیهو . ا زارسه آناز  حخبیصدر تو   ر حكوم؟  ر زیخ

 نسجوار   یمچن  مر م منخطق ی  یكخریران، مر م محلاز جمل  ، یلینفر هرز اددداساددد

 ر  خنخیخراا م  فخجع  طریقاتفخق ه  یمخن  نیشا. ا یطسمحزیسد؟ رینخپیجاران بیتصر

از  ایجا  تراژ  نی. امازلزل ادددخت؟ قخبسرا عم لمخی  حكوم؟ ا  ك   رد 9113ادددخل 

 حیصددر خادد؟ساز ادد ینسنخددب  آن را مباور ه  عق پر ا هر اشدد؟هولسددونخر   حكوم؟

 تو  كر .محسطی زیس؟ضا

ور هخر هو . حضفخجع  اصن كوتخا، نصساسن    مخا حكوم؟ هولسونخر  از یم  جهخ 

هو . ایری  ترار هو    عخ   اتااخ   ر  ا  س امر یمبمع جهخن   ر نخس؟ اخلخن    

 زسیچس  مطلقخب ی حرف ز  ق سفقط ینا  ت ا صحا؟ كنا، امخ  ق ساز یه   ت شسهفرمخناا 

  اااخ ان هزرگ جهخن  یخ؟سشصا ریاخ سصرموضوع تم  حضور  یی نگف؟. اعانختخه 

خ هو نا   ه یفعل یجهخن تاخییتعخ ل   عام مقادددر موار  خدددارسك   ر ه شدددا ر  ا  س 

 كخسانا.تو  را ه  رد میاصطلخ  فرینگ   تمان ه  یفصرفر ش

ط   ر راهی نسقامر یتنهخ  نخپییر ینسهشس، پ9113 ر مخرس  این مقخل  ر زمخن نوشددان 

راا؟    مرتبعكخر محخفظ  كیك  ا   س؟سن یهولسونخر  اا؟. شك حكوم؟  ناایهخ آ

، یاجامخع  یخ، ه  مقخ م؟ جناشن  خیا شا نتوای اجرا ا   یخخنهخ سپ خیاا؟. آ یافراط

 یرا ، احزاب یپ   كخریر محسطیسددد؟ی، زسخن، هومیخنخسد، جواندخن، ادددیسددداسنسفم

طور مسثر  هخ اعمخل ه  ار  ك  هاواننا  یهسددداگ ییر یخسن ری  ادددخ  ار اادددرمدخی ضددد
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این احامخل   ر از ذین  ر حخل حخضر، هولسدونخر   ر طی ار ماار  ا  مصخلف؟ كننا. 

 نایخنینمخ شیافزا .هخشا   اشا یعمر كوتخی شدخیا نسسد؟ ك  حكوم؟ ا  )یخ فقاان آن(

طر ت نیا مواجه  هخ ر نسر یخ  مسلح اا؟ ك   یخطساحااتاام  ا   یخ ر  زارتصخن  ینظخم

خل    ادد سدد؟ستر از ه ر ك   یك  هرز اس اشددا  هخشدد خ یه  ههار اادد؟  انا.اِعمخل كر ا

 .كولر   را پخ؟ ار ییاشا  اا؟:  یلمخ ضخ سااا

  رتو   یاصدددل شیهلك   ر آزمخ 9111تنهخ  ر اناصخهخ  اكاار : یپ ن آترین نكاد 

شكس؟ تور ا اا؟.  ر حخل حخضر یپ مباور   رسه  طرز یخمگ PT  یخحكوم؟

ژ ئن   یخشورش ؟سایم تخ ر ناو كنا.  ر مراكز مسدلط تو  از نو اهااع ااد؟ تو  را 

  یخ رك كنا.  ر لحظ  یخاجزا  ضدداتخددكسلخ  مسدداقر   ضددااددسسددا  آنرا هخ  9119

 هو .  یارمخ فرااو هخ افق  هایلی خفانی نااش؟نظر ك   ر   زستنهخ ییپ هحران، 

نا. ر هر  یسدددا  یهرز خی  را از تخر نیآتر نی رك ایخلش یپ اكنون هخ  نیهنخهرا

،  مقخ م؟   مقخهل  هخ اتاامخ  ااددداااا   هرا یمر م  ر یدخسلدخزم ااددد؟ كد  ن مواتعی

نخموفق  شیكننا. آزمخ  هخزاخز ایگررا هخ یمشخن ، تو حكوم؟ یساس  فخش  كاختوری 

PT آمخ ا نكر  مقخهل   را هرا شهو    یریز تو  یادددخزش طاقخت  ر پی خددد سك  یم ،

 تكرار شو . اییریز ناخ

 .یسانا ، فرا ان یر هر  شو یخهخ آن ایك  اكنون هخ مسخئلی

اتخب ه  نهخ یخ عمكنا   ك  اكنون  ناخل می یخاسا رسمسرا یكخل  رسسیپ تخ ر ه  تو خیآ

 طاقختی تو -یخ  مسخنائالخفه  تكرار  خیآ شدددو ، توایا هو  محول می یخاناصدخهدخ   

ونا امخ شددتلقی می  ضددر ر یاناصخهخت  یخ ر زسه  پ یخهس اددا  ك  هرا ا ام  توایا  ا 

كنا  از نو اهااعرا  شهو  تخ تو  توایاتخ ر  خیا  آنكنینم نسرا تضم یاادخا یسچ توسسر

 ا  هخشا ك  امر زا غخلبارائ   یا ك  تخ ر ه   ااخز  نهخ یرایی  نوع جایا  از های  

یخ  اجامخعی   ماخرزا   ر حواشدددی/پسرامون را منز     كخریر، جناشااددد؟   طاق 

 خ ستبرهااددخس  هر  ار  جایا  را  ضددااددرمخی پر ژاتخ ر توایا هو   خیآاددخز   می
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 یزنایاز  ی  جمع یاجامخع ایجا  شسوا هنا  كنا، یكصدور    ر زمرا انضدمخمی

شدددنخادددی ینا جهی تو  جزئی هنسخ ین از آن ریص؟   یكخریر  ر طراح  كد  طاقد 

 هخشا 

هخ ) و ی ه  پخرلمخن  نهخ كنش  ،سددا سترن ه اددرااددرمركز ثق  اتاامخ  یپ  ر  ایر

؟ مقخ م نیترك  رسمسددد ا    اناقدخ  شدددكد  هرانگسزانندااهد   مزار شازآنچد    ر سپ

خ   ماف یی، جخ  یخفا  توایا شاگری     را جخ نییخلش  ر ا نیترهزرگنخمسا(، می

هخزاخز  پسونایخ  اریخنسك  13. اشا    آن را فراو ا اا؟تسلط  هر یپ ازآنچ  تخكنون

ماعا    ها ن   یدخ از اهزاریخآن كیسدهدخ موزا ی،اجامدخع    كدخریر  یدخجناشمسدخن 

   كخریریخ  انضمخمی طاق كنش ك  ،اا؟  ضر رپسخسن،  یمراتاادلسل   ادختاخریخ

 یسر .تو  میشر ع   را نقط 

 ك یدخهنا ی، تدار    نسر   حسدختی تو  را  ر ر اهطی میاجامدخع  یدخجناش ایر

این  ،حخلنی. هخا ی ار یمهم   آغخزنقط ، پس زنایم پسونار زمرا  ییدخ را هد  زندایآن

یخ، هو یی آنهخ توج  ه  تخصكخوریخ،  ریادخیمچنسن    یخ  اجامخعی  ر هرزی جناش

ك  ه     اجامخعیتاددویر یك پر ژا  تلخش هرا عختا؟ هخ مخددكلخ  هسددسخر   ر ینگخم

 شونا.یر هر  مفرااو  ارمخی  هر  ، 

  اق تر ط ااددط زناانی منخفع هی تویخددان را غخلاخب شددخنتو  ادده ه   نسز یخ یاتحخ 

 ممخنع؟ از  رك تمخمس؟ اجامخعیا تخ   ییخی   ؟یمحا   موجبك   یخهناكخریر می

شگرف  شو  ك  هخ توج  ه  یناپخرییاتص، پسخرف؟ ه  معنخ  تعلق طاقختی می طوره   

كخر  تواددط اددرمخی   ر  نسخ  كنونی، هسددسخر حسخ  اجامخعی    اددخی  نخمحا    ادد؟

 ایمس؟  ار .

خ اصنخن تو  را ه   ار ی  ضاارمخ یسداسخلسادواد  یخاحزاب یپ پر ژا ادرانبخم

  مرار ز ی ر زنایا  ك  شدددونا ك  از طاق ماوج  می غخلاخبانا، امخ كلی تخدددریح كر ا

 یتو  را طراح  نظر  یخیخ پر ژاآن 31.انایرفا فدخصدددل   ،كدخر ااددد؟هر  یتو  ماك
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 ك  هاوانایدخهنا ینم یاجامدخعی گدخییخر زمرا، پد یاز زندای  ر انفادددخلكنندا، امدخ یم

 هرانا. شسپ  ه ار پخ نگ   ار  را  یخآن  یخپر ژا

یخ    ییخ، اتحخ جناش–اددد  اهزار  نیا ای، هخیسددداس   انقلدخب  جدخندب تر  ر  ایر

تلق شددداا    ر طول ترن  سیكخریر از زمخن كمون پخر  ك  توادددط طاق را  -احزاب

  قط نهنا  كنس . یخفان انا، صددور تر شددااهسسددا    آغخز ترن هسسدد؟   یك  شددكنناا

 یی ضددر ر  تلختی توایا اددخزمخن   سدد سكخلیهخ را  آغخز   ر این جه؟ ك  یمزمخن

 .اا؟پییر كر ، امكخن

ی لوكخیی تعسسن كنس  ك  مسخئ  حسخت ه  طریقاا؟ ك   نیاارآغخز ضر ر  كخر مخ 

  نوین     مخ یسسانا ایر هصوایس  هخ یمایگر،  ر یماساگی هخ ی ، ه  ام؟ شسوازمخن 

 ا  از حسخ  یخم هر اری .یخفا یریخی
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از نيروی یک رخداد که  ییهاتمام جنبش مانند ،در فرانسههه زردهاجليقههشههور  

ور  رسولان ابدی شنه تنرا توسط . منتظره بودريغهم و  شدهینيبشيپبرخوردارند، هم 

 ود.ب شده ینيبشيپبلکه در جلسا  نظام سياسی  1های تردیدآميز لوپن،آتی، یا لفاظی

را  او 6111 یجمروراسههتیرتردید نداشههت تا برای کتابی که کارزار خود مکرون 

 کنکارچاق 6ی،ژاک آتال ش،ي. دو سال پرا غصب کند انقلاگعنوان بود، انداخته راه به

که ، هشههدار داده بود اسههتمکرون  از نزدیکانکه در حال حاضههر  یفکر-یاسههيسهه

در فرانسههه را  9جمروری اولاند،پاشههيده در دوران ریاسههتازهم یِاسههيسهه اندازچشههم

ده اما بينی شها قبل پيشرها خواهد کرد. پس مد « ی وضهعيتی پيشاانقلابیآسهتانه»

 ا يمال- آغازین شههور  یجرقهو  یبندنه تنرا زمانگيرکننده بود: حال غافلبااین

ابل تمامی غيرقهای اجتماعیِ انضههمامی آن، بهپيکربندیبلکه  -مکرون بر گهازویيل 

 بينی بودند.پيش

گر اجتماعی جدیدی را به چشههم دیده است، که خيز  کنش ،زردهاجليقهجنبش 

قد علم ، دنبردیسر مبههای فرانسهه که تاکنون در انفعال سياسی ترین لایه«نامرئی»از 

؛ متوسههط یاکوچک  یهابنگاهاز  ديسههف-یقه ای یآب-یقهکارگر  ی بقهه کنهد:می

و  ییفضا از لثاظ) کی، نزددانشگاهی لا يبدون تثصه یبورژوازاز خرده ییهابخش

 زردها که خارججليقهها. جنبش هی؛ بازنشستگان از همان لا بقا  مردمی( به یاجتماع

د، کنهای انفی عمل میدهی اتثادیهاز اشهکال مسهتقر نمایندگی سهياسی یا سازمان

 ای که ترکيب ارگانيک آن اجازهکارگران دستمزدی و خوداشتغالان را بر یگانه زمينه

: از همين روسههت دوم یدولت. شههگفت هياعتراض علداد، گرد هم آورده اسههت: می

بندی شده و بر زمين لغزان ماليا درآمد تشکيل از مزدبگيران کمی که عمدتاً اعتراضه

                                                      
0 Le Pen 

7 Jacques Attali 

2 Hollande 
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ویژه عليه ماليا  گازویيل، اما تر، و بههای پایينموضههع گرفته اسههت؛ به نفع ماليا 

 - الح نيمکرون. و در ع توسط بر ثرو  ا يمال الغایو  یمال یعدالتیب هيعلهمچنين 

راجع به وضعيت  شهدههای اشهغالفلکهدر گوی مردم و گفت بثث - مسهو یشهگفت

ر خا که به از استثمارشدگان ها نفر ونيلياز م یشواهد اواخر هر ماه، و« وحشتناک»

 را که مکرون« ملت سرفراز»روند، تصویر تباهی میاجبارها و تثقيرهای روزانه روبه

 شکست.کرد تثميل کند درهم میتلا  می

 یردمم تیحما یی ازاست سمح بالا شدهموفت جنبش این چرارم،  یشگفت ،سرانجام

سههمو  حفظ کند، هرچند که با  ی خود با دولتی یک ماههمقابله سههراسههردر  را

ای به خود گرانهچرخش آشههوگ گاههو گ ،مواجه شههده سيسههرکوگ پل ای ازفزاینده

ر دموفت به جلب امتيازاتی، گرچه عمدتاً نمادین، از حکومت شده است،  1.گرفته است

 حقوق مبارزا –گذشته  یهادهه ی دراعتراضها  فرانسودیگر از  یاريه بسهک یحال

 -خيزانشب ،ییدانشجو ا اعتصاب 1ی شرر،حومه هایآشوگکار،  قانونو  یبازنشستگ

 9دوفوسه،کلر -آنو  6، دیدیه فاسننيو لفت ریویو 113ی اند. در شمارهخوردهشکست

 وار و خشههونت پليسبينی بوربونخودبزرگزردها را در تقابل با ظرور جليقه تیروا

ی حاضهر در عوض بر سياست مقاله. ندداد ارائه مکرون یجمروراسهتیر یسهابقهبی

ها مجزا توان از شرایط ابژکتيو آنزردها تمرکز خواهد کرد، که نمیسهوبژکتيو جليقه

 ؟رنگ زرد چرا: یاسيس از نظر نمود.

  

                                                      
0 Banlieue 

7 Didier Fassin 

2 Anne-Claire Defossez 



 ی هومن کاسبیریکاردو آنتونس / ترجمه 299 

 های معانیخزانه
ود در گسست از روال موج -ها، مقابله با پليس اشغال فلکه –زردها های جليقهتاکتيک

ی شد  نمایاناتونوميست که نقش به-آنارکو یهاشور و شوق بخشها و چپ، اتثادیه

ور ساخت. با این حال، فرانسهه ایفا کردند، شعله :611و  6112برار  را در اعتراضها 

زردها را بسههيار نمایان گرداند، در  يف مختلفی که جليقهی گفتمانی و نمادینی خزانه

باره به جنبش کارگری ، که یک«مردم»و  1«پلبين»کرد. شهناسایی به مثابه عمل می

کند، درآميخته با حضهور همه جا حاضر پرچم پشهت می« فرهنگ دانش»مسهتقر و 

استی، پوپوليسم یا به ر– 6ملانشون« پوپوليسم چپ»تر ، بيشیزمارسیرنگ و سرود سه

رشههد کارکنان بخش داد. سههایرین، تفوق روبهرا مخا ب قرار می -راسههت افرا ی

 ،اندخوانده «ییبلوک ضد بورژوا»ای از یک نشانه را« هافلکهمردم »ميان در  خصوای

های اند، که از قيامدادهفرانسههه قرار  یمبارزا  مردم 9ی ولاندوران در جنبش را  ایه

یافت. این خوانش ادامه می پابرهنگانتا « قيمت منصههفانه»یا  ضههدماليا  مدرن اوليه

، از ماکت شدزردها به نمادگرایی انقلاگ کبير توجيه میبا توسل چشمگير جليقه اخير

نقش درستی به به 1های فریژی.توزیع کلاه پرن شهده بود، تا مکرون یبراکه  گيوتين

 6شده است. توجهمرم زنان 

ی خودشهان دارای پایه و اسام مثکمی این تفاسهير که هر کدام در حد و اندازه

ی ها از همان منبعآن تی. مثدودکنندبيان میجنبش  متفهاوتی را از هسههتنهد، وجوه

عملاً هر چيزی ها آن یهبنجاکی خصلتها: ( آنی)نسب گيرد که اقتضایسرچشمه می

از  مورخان، غير دوران  ولانی کند.ها جور درنياید  رد میی تثليلی آنشبکهرا که با 
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گر باشد نروشهر چقدر هم که ممکن است  ها، مفرومی اهرفاً ملی است؛هنگامینابه

چون و چرایی است که ی فرانسوی بیمشروعيت کنش مردمی مستقيم دارای سویه –

گيرد که در معرض این خمر قرار می -گرددبازمی 11:3ی بنيادین انقلاگ بهه لثظهه

المللی را با سایر اعتراضا  ضدریاضتی های بينی اخيرتر و همچنين مقایسههگذشهته

که  یجنبش فرا بقاتی  رد کند. در حالی که هواداران پوپوليسههم چپ ممکن است از

 ی کنشيوهش اما ،مسرور گردند دهدد مردم فرانسه نمایش میرا به مثابه تجسه  خود

در اندوق رأی است که ملانشون « انقلاگ شرروندی»زردها در تضاد مستقيم با جليقه

 آورد.به تصور درمی 1ناپذیری تسليمفرانسهو 

ی ممالبهکهه  وجود داردتفکر این  یبرا یلی، دلهاافرا یراسههت  رابمهه بها در

 «یمل حيترج» ر یپذقرارداد اجتماعی به معنای « سازی مجددملی»زردها برای جليقه

از  از جنبش یبخش حداقل کنند کهیم دیيتأ یجامعه شهناخت هایپيمایشاسهت.  لوپن

 وردکه م یدراهد از کسان :1، حدود پيمایش کی؛ در هراسهدمیمراجر   «بثران»

سبت به ندر مورد اشتغال باید  یکردند که شرروند فرانسوفکر میسهؤال قرار گرفتند 

 چنين ممالبا اسههت که  چشههمگير، نیبا وجود ا 9د.نباشهه داشههته تیاولومراجران 

ش ندر  درون جنب، بهثرو  عیتوزبازو « عدالت» ی، در مقایسه با تأکيد برضدمراجر

 یتماعاج هایيجبس خیتار ی گسستی درنشانهزردها جليقه. در واقع، رسهندبه گو  می

 نا جمشارکت هر دو شاهد « نیياز پا» جنبشیبار است که  نخستين. هسهتندفرانسهه 

و راسههت  «چپ چپ»اسههت:  بندهیحال، تقارن فر نیاسههت. با ا بودهچپ و راسههت 

گيری ميان آن ی آتی، مسهئله تصههميمهدهند. در دوریهل م ی  مخالفادر جر افرا ی

ه عدالتی، یا عليها و بیدو اسهت: چرخشی عليه نيروهای اجتماعی مقصر برای نابرابری

                                                      
0 La France insoumise 
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 یی سرميهمسئلهاهریثا  اند: مکرونانتخاگ خود را کرده مراجر . حاکمان ازپيش

 است. گنجاندهخود  «بزرگی مباحثه» مراجر  را در

 بحران ارگانیک
که  ارگانيک بثران دیتشد بسترتوان در یم ین نثوبرتربه را سهابقه یب یکربنديپ نیا

 يننخست مسلماً. کرددرک ه ادامه داشته است، فرانس ینظم اجتماع در خلال یمدت یبرا

، ستياليحزگ سوسوزیر وقت از نخست 1ژوسپن،ظاهر شهد که  یآن زمان یهانشهانه

راه پيدا کند، که  6116در سههال  یجمروراسههتیر موفت نشههد به دور دوم انتخابا 

وسط تعلامت از خط خارج شدن فرایند تناوگ دوحزبی بود. مفروم بثران ارگانيک که 

از مقمع کنونی را  هالياز تثل شههماریشههد،  ندیباههور  1391 یدر دهه یگرامشهه

جا یادآوری این نکته کافی خواهد بود که گرامشههی به در اینکرده اسههت.  تیهدا

 .کرداشاره می شدگانگسهسهتگی رادیکال در پيوند ميان نمایندگان و نمایندگیازهم

ترین دردنشان بثران ارگانيک مثسومممکن است  یاز احزاگ سنت تیحما فروپاشی

یابد. گرچه ی مدنی گسههتر  میهای ميانجی جامعهباشههد، اما در سههرتاسههر سههازمان

ی ی بثران هژمونی  بقهههای آن تفهاو  خواهند داشههت، اما ذاتاً دربرگيرندهتجلی

خود درون ساخت اجتماعی  حفظ نقش رهبری یتوانایی آن برا شکستندرهمو غالب، 

 1.عبار  دیگر، شکست عمومی اجما  است؛ به

در  یفيک شیکه با افزاسههازد، یم زیمتما یرا از بثران انقلاب مفروم نیا یگرامشهه

ای جمعی در مخالفت با بلوک حاکم مشههخص گيری ارادهشههکل و هاهتود تيفعهال

ر ای به ظروشهود؛ یعنی وضعيت قدر  دوگانه. در مقابل، بثران ارگانيک در لثظهمی

ود سازی وضعيت به نفع خقابليت خود را برای قمبیفرودست، عدم بقا  که رسد می

 ی ور که گرامشهههمان؛ اسههت نامتوازن ها به بثراناند. معمولاً واکنش آننشههان داده
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سههریع، یا با  ها قادر نيسههتند خودشههان را به یک اندازههمگی آنکنهد: یم عنوان

رغم ن ضمن،  بقا  حاکم سنتی بهآهنگی یکسهان با شرایط وفت دهند. در ایضهرگ

های قرری و تضهعيف هژمونی خود هنوز ذخایر مرمی در اختيارشان دارند: سازوبرگ

ای، به معنای گرامشی« روشنفکر»بوروکراتيک دولت، و همچنين اقشهار فکری آن؛ 

 کهه بر تخصههص فنی و قابليت رهبری نيز دلالت دارد. بثران ارگانيک موجب تغيير

از –تواند اشکال گوناگونی به خود بگيرد شهود، که میی میاسهيپرسهنل سه ترکيب

ضعيت و»کند، تا انوا  مختلف سزاریسم و بناپارتيسهم، که نمای پارلمانی را حفظ می

 یبرا ميدان نیبنابرا وفصههل وضههعيت به نفع بلوک مسههلط.به هدف حل -«اسههتثنایی

مشيت  نمایندگان»شهی، توسهط ی قررآميز گشهوده اسهت، که به بيان گرامهاحلراه

 شوند.به عمل گذاشته می «الری

بهازنمود تلها  برای حهل بثران از  ریت  مکرون یپروژهچهارچوگ،  نیدر ا

کرد. ظرور بود، که درون نرادهای رژیم موجود عمل می« بنهاپهارتيسههم بورژوایی»

 6111جمروری خود در سههال ای که پيش از نامزدی ریاسههت«بيگانه»پرهيهاهوی 

 اماداد. شهده بود، پدیداری بود که گرامشی تشخيص میزحمت برای عموم شهناختهبه

زور از  ریت احکام اجرایی در باگ قانون کار و  پس از اعمالبنهاپارتيسههم مکرون 

 های اجتماعیزردها سهرشهاخ شد. این واقعه، با توجه به ناتوانی بسيجآهن، با جليقهراه

لوک حاکم بود: ب ی بقهپذیری ای از آسيبرحمانهآور بیها، یادویژه اتثادیهسنتی به

در  اراآشک کند،یم تیدر فرانسهه حما یبرالينول تجدیدسهاختاراز فعالانه که  یاجتماع

ی العاده، موفقيت خود را در اههندوق آرا به سههياليت خارقاسههت؛ قررمان آن تياقل

جمروری دوران ریاسترو در مدیون است: سقوط چپ ميانه 6111ی سهياسی اهثنه

، اثرا  روميانهراسههت  نامزدعنوان به 1ای عليه فيوناولهانهد، جار و جنجال رسههانه
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مثدود بودند، اما در از نظر شمار  زردهايقهجل آرای لوپن. رادد 61 یکنندهيجضهدبس

تی تجسم امتنا  انتخاباها کردند. آنخود، مردم را نمایندگی می اميو پ یاجتماع بيترک

ی بثرانی بوده اسههت که بيش از بيسههت سههال بقا  مردمی بودند، که در ریشههه 

گر نظام حزبی در فرانسهه بود. همچنين به همين دليل است که چرا سمح نسبتًا گریبان

به  تياز جمعرا  تیحماتوجری از توانست چنين ميزان قابلتنرا میپایينی از بسهيج نه

و –دها زرعليه جليقه سيخشونت پل یسابقهیرغم شد  بیدست آورد، بلکه آن را عل

 یفاعدبه راستی، خشونت متقابل برخی تظاهرکنندگان، که در واقع دولت را در حالت 

 .حفظ کند - دادیقرار م

رفاً اهه در واقع افتاده بود،راه به انتخاگ مکرون  باکه  نوليبرال رادیکاليزاسههيون

گرانه ای که تأدیب سرکوگکرد. آستانه تيعمبثران هژمونی را که قرار بود رفع کند ت

رمانی ی نافهنيزمبرابر پس نظير از زمان جنگ الجزایر از آن گذر کرد، دربا شدتی بی

 1«ماجرای بنالا»درز ا لاعا  به موقع در رابمه با  به -پنران درون سههازوبرگ امنيتی 

 بثران دولتت وخاماز دی شههواهجمرور، همگی فرار افرادی از تيم رئيسو  -بنگرید

ناپذیر، که ناپذیر و اقتدار تزلزلمکرون از پيشرفت توقف« ژوپيتری» ری. تصوهسهتند

حلی برای آن بثران بسهيج شده بود، درهم شکسته است. به این معنا، عنوان راهدقيقاً به

مرده به دنيا آمده؛ و هيچ بدیلی شههکل نگرفته  مکرون براليلون اسههيونزيمدرن یپروژه

 سياسی را حول خود متثد کند.-تواند اکثریت اجتماعیاست که ب
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 «مردم»تناقضات درون 
زردها، یکی از چشههمگيرترین ی سههياسههی خود جليقهبا عمف نظر به سههوبژکتيویته

رغم فقدان ساختارهای سازمانی از پيش موجود، و در حالی ها این است که علیویژگی

ها هستند، جنبش غيررسمی، یگانه منبع آنهای مثلی های اجتماعی و تمامکه رسانه

 عمل خود و  رزدر  تأثيرگذاری قادر بوده است خود  را در مقياسی ملی و با انسجام

این ممالبا  . ، مسهتقر سازداسهت کردهعمف ممر  در هر نقمه که ممالباتیدر نو  

نبش ج. جوشی از ادعاهای متقابلا متناقض نيستندای، آ  درهمرسانه تصورا برخلاف 

مبنای ممالبا  اجتماعی و سههياسههی سههازمان یافته اسههت که از حمایت تقریبا بر

تکار اب به پرسیهمه بر . علاوهبرخوردارندفعال کنندگان اهدایی در ميان شهرکتیک

 شی(، افزاISFبر ثرو  ) ا يمال ممالبا  عبارتند از احيای نی، ا(RIC) 1شههرروندان

 ،یحقوق بازنشههستگ شیسهوخت، افزا ا يمال شی(، لغو افزاSMICحداقل دسهتمزد )

 کوچک یوکارهااز کسب تیحما ها،شرکت ا يمالافزایش  م،يمستق ا يکاهش مال

 نیا سههپاری مشههاغل.برون یخاتمهو  ،منتخب ندگانیحقوق نما تجدیدسههاختار ،یمثل

ایی هها، ممکن است در سراسر کشور تفاو تر از همه، ترتيب اولویتمرمو  ،فررست

 ممالبه که در 16تر از تر و ناهمگنته باشند؛ همچنين باید به فررست بسيار  ولانیداش

 ديکتأ خورد،آشکارا به چشم می بسيار چهاما آن شد، توجه کنيم.منتشر  :611دسامبر 

 جنبش است. یسازنده یژگیو مثابهبه  ادایییکبر 

گذار ی ژست بنيانمنزلهبخش را به ی، ممالبا  وحد اجتماع یهاجنبش تمامالبته 

است؛  ی متفاوتیزردها از مرتبهادایی جليقهکشند. یکو شرط موفقيت خود پيش می

گيرد. در غياگ فضاهای ساختاریافته برای غور ها نشأ  میاز یکی از وجوه هویت آن

شوند. های اجتماعی اتخاذ مییا معادل آن در رسانه« تثسين»ممالبا  با  و مشهور ،
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 هاآن یهاکيد؛ تاکتنکنیجنبش تصور نمیک را  شانودخ زردهابر این، جليقهعلاوه 

توجری به گسههتر  ی قابلعدم علاقه –تر نيسههتند های گسههتردهبه هدف جلب لایه

فقط « مردم»و «. هسههتند»ها مردم زیرا آن -های دیگر وجود داردجنبش بهه بخش

تمام اشههکال ميانجی، در مقابل اههدا باشههند.  رد نمایندگی سههياسههی و توانند یکمی

ماعی و های اجتگيرد که توسط رسانهقرار می واسمگی و شفافيت مفروضیحضور، بی

 های ملی باید درون اینگردند. استفاده از نمادممکن می یررسميغ ییآشنا هایشهبکه

ه است، خواندن سرود کرد  رنشانخا 1چيوان ی ور که سوف. همانرديانداز قرار گمشچ

رای با ی براه»ورزشگاه فوتبال است:  بسيار مدیون زردهایز در راهپيمایی جليقهرسیما

تأثير انبوه  لذ  از آن گروه کر جمعی؛ کههم،  با هم بودن، آواز خواندن در وحد 

د، و آفرینیافراد مکند. پيوندهایی را ميان جمعيت را به معنای سههنتی کلمه ایجاد می

یخشد. اگر فوتبال وجود نداشت، اگر مردم فقط کدام میاحسهام قدرتمندتری به هر 

 6.«گرفتگونه مورد استفاده قرار نمیآموختند، اینیز را در مدرسه میسرود مارسی

ایام  ای انقلابی متعلت بهیز، ترانهمارسی دوپرلو اسهت. فیتعر  بت یکاربرد نيچن

قتی واما  ؛اعادلانه و نامشرو قدر  ن هيعل یمردم اميق بر نینماد ایتأیيدیه است، 1136

- francitéشود، ممکن است به همان اندازه ادعایی را برای بستر کنونی خوانده میدر 

زردها تجسههم یافته اسههت، خود  را جليقهکه در « مردم» بيان کند. -فرانسهوی بودن

 عنوان جمعيتی ملی ابراز کند؛ با این درخواسههت که دولت فرانسههه بهتواند بهفقط می

 -دولت مردم فرانسههه-ترتيب به دولت مردم بدیناحترام بگذارد و  قرارداد اجتمهاعی

ما  کند که مافوق تقسيتبدیل شود. همچنين ميل برای نوعی همگونی ملی را بيان می

رار ق -شههوندکه مصهنوعی یا نامملوگ قلمداد می-های حزبی یا  بقه و نژاد وابسهتگی

نه چندان  متناقض جنبش که سههرشههتن اسههت ممک گر،یبه عبار  دخواهد گرفت. 

                                                      
0 Sophie Wahnich 

7 Sophie Wahnich, ‘La structure des mobilisations actuelles’. 
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نشينی ممالبا  ناسازگار، بلکه ناشی از ميل آن برای سرکوگ تناقضا  و ناشهی از هم

ی حقيقتًا سياسی ها باشهد؛ که ممکن اسهت به خمر انکار سویهامتنا  از مواجره با آن

 خود  منجر شود.

تر تيدق نخست با بررسیهایی دارد. جر  و تعدیلبه  ازين هيفرضه آن، حال نیبا ا

در « مجمع مجامع»که با  برای هماهنگی ملیجنبش، از جملهه تلا   درونی ییایهپو

بندی ممالبا  سياسی اقتصادی شد؛ و دوم با بررسی اور بازنمایی می 6113ی ژانویه

 یچارچوب تیاز  ر مثوری آن یاقتصههاد ممالبا  تر: باز کردنآن، یا به بيان دقيت

سویه،  تر از این دوی. تثليلی عميتاجتماع ديبر نقش دولت در بازتول زمتمرک ،یاسيس

باید قصهد فراروی از آن چيزی را داشته باشد که اغلب مثدودیتی در تفاسير چپ )و 

 هایليتثل چنينخمر  .نيستندچه که های مردمی است: تمرکز بر آندیگر( از جنبش

ته نرف -تر، و بنابرین بسههيار موذیانهمعمولاً تلویثی–ها در وجه هنجاری آن« سههلبی»

سهازی از آژیتاسيون در عوض، آرمانی ای ی،اخلاق توليد  ردهای به لیکه تمااسهت، 

 و مختصهها  هامورد نظر دارد. با این حال هر جنبش اجتماعی مرم، به تأمل بر بداعت

 تيعوض عينی «هایداده»که با  ییهاوهيشهبر  همچنين و ،ا سهابقهیو بناپذیر تقليل

وارد  -کیدئولوژیا هایها و ساختگفتمان ،یاسيو س یاجتماع یروهايرادها، نن-خود 

 .کندی، دعو  مشودمی تعامل

هایی که به وجود بازنمایی–عبارتسههت از بررسههی هم اعمال جنبش  هدفپس 

 آن یاثرا  آن بر تعادل کل و هم -کندآورد، اههدافی کهه برای خود  تعيين میمی

های اوری، قيام تاریخی ممکن است به روشن شدن رابمه مقمع. با وجود مثدودیت

انگلستان  که سستيجنبش چارتاقتصادی و سياسی کمک کند. -ميان ممالبا  اجتماعی

ی حت رأی حول ممالبه به لرزه درآورد، 1:11و  1:91 هایدههدر اههنعتی اوليه را 

که  بود« اقتصاد سياسی مردمی»بر نوعی  برای مردان سهازمان یافت، متکی« عمومی»

آن هدف اول  و ،پرداختمی یاسيسه ی عمدتاًیهاز زاو یاقتصهاد-یاجتماع به مسهائل
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ی ی  بقا  مردمی توسهط یک نظم نمایندگی ليبرال تثت سلمهمبارزه با  رد نرادینه

ه هایی کدار بود. این قيام به ما اجازه خواهد داد تا به فراسههوی رویکردنخبگان زمين

ش شوند برویم، تا بپرسيم که آیا این جنبزردها تعریف میادعایی جليقه «پوپوليسم»با 

که –داری نوليبرال به مثرک سرمایه« زداییدموکراسی»ی شکلی از نبرد عليه نماینده

 است یا خير. -گيردبا تشدید بثران ارگانيک آن شتاگ می

 چرا کومرسی؟

در شمال  یکوچک کشرر 1زردهای کومرسهی،جليقه سهوی فراخوان مجمع مجامع از

گروه  هفتاداز حدود  ندگانی، نما6113 ییه. در اواخر ژانو، اهادر شدفرانسهه یشهرق

با هم ملاقا  کردند و  6مارتن-سههن-مجاور سههورسههی یدر روسههتا المقررحسههب

ای از ممهالبها  و ااههول را به تأیيد رسههاندند. چرا ندای گردهمایی ملی مجموعهه

بدون هيچ وزن سههياسی یا سنت  9زردها باید از این شهررک کوچک در لورن،جليقه

از  ای نوعیجرا ، گروه کومرسی نمونه یاريبس گرفت؟ ازانقلابی خااهی، نشأ  می

 ،یمردم بقا   به پيکارجویان آن عمدتا متعلت رسههد.نظر میزردها به جنبش جليقه

 کارمندان توجری از خوداشههتغالان،بگير هر دو، با کسههر قابلکارگران یدی و حقوق

هستند. حسی قدرتمند از هویت جمعی در ميان گروهی  و بازنشستگان یمثلحکومت 

پرور  یافته اسههت. اند، آشههنا شههده ها فعاليت مشههترک با هماز افراد که در  ی ماه

 ،اه ايمال اند:ی ظرور رسيدهجا مانند جاهای دیگر به منصههممالبا  یکسهانی در این

ممکن اسههت  چهاگر RIC 1ابتکار شههرروندانپرسههی بههمه ،یو مال یعدالت اجتماع
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 مرسیکه خود کورسد یداشته باشد. به نظر م ی وجوداجتماع امربر نيرومندتری  ديتأک

 یمرز کنون - یو نظام یانعت ایاین شهرر با گذشهتهاسهت.  وارنمونهبه همان اندازه 

 3،211 تيجمعشود، و مشخص می -قرار دارد آن شرق یلومتريک 31آلمان در حدود 

در حال کاهش اسههت. همانند  نفر بود، 1،111 بيش از 1311 یدههکه در  ، ی آنرنف

وار، زدایی بوده است. باز به شکلی نمونهسخت دستخو  انعتمنمقه،  بخش اعظم آن

ن تریهای مدید ملک  لت حزگ سهوسهياليست و فرانسوا اولاند در ميان برجستهمد 

به جنا  راست متمایل شد. بنابرین، چرا  6111ها بود، اگرچه شهررداری در سهال آن

 کومرسی؟ 

یک  دایینرفته است. اشغال ابت یگروه مثل یهاتيفعالدر تمور از پاسهخ  یبخشه

 ميگروه تصم دوام آورد:تنرا چند روز زردها، ی نمادین آژیتاسيون جليقهعراه فلکه،

–ی چوب آلونکیو نقل مکان کند  1،شارل دوگل ميدانشرر،  یااهل دانيم بهگرفت 

la cabane- را بر آن گذاشتند. آن « یهمبستگ یکلبه» که نام سهاختند جارا در آن

 ها، سههالنها، کافهبا مغازه ،یبازار هفتگ منزلگاه اسههت:ی مثل تيمرکز فعالميدان، 

همچنين شاهراه مرمی برای رانندگان است. تصميم برای جابجایی به  ؛یکنسهر  مثل

زردها برای دید عمومی؛ ی جليقهجها، از چنهدین جرهت مرم بود: بهازنمایی ممالبهآن

داران. ابعاد ویژه از جانب مغازهسههودمند برای برقراری تمام و نمایش همبسههتگی به

از جمله برای افراد فاقد  –ری پذیشههررک مفيد بود؛ اما پویش برای حداکثر دسههترم

با یکی از مقااهد مثوری گروه نيز ارتباط داشت: تضمين حضور  -خودرو شهخصهی

ی تر از همه، مجمع روزانهها؛ اما مرمفيزیکی مردم، مشههارکهت در  يفی از فعهاليت

ی تعمدی عملکرد معموف به یی، در پيوند نزدیک با شههيوهفضهها بعد نیازردها. جليقه

 سی مستقيم بود.عمل دموکرا

                                                      
0 Place Charles de Gaulle 
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ی اِشغال منمت فضای جاییجابه توانکومرسی را می ی همبسهتگیکلبهترتيب بدین

بود، در مقياسههی  در فرانسههه خيزانشههب و اخيراً 6111های ی جنبشکه مشههخصههه

متمایز  خيزان راشههبکه  1«گراییشههرروند»با  تقابلدر  اماتر دانسههت. کوچک

 یالهيبلکه وس نفسههغایتی فینه  زردهاجليقهبرای این  «آگورا» یسهویه سهاخت،می

 یماعاجت یهااز رسانهرا گروه آن  یاست. استفاده ممالبا از  ایسلسله شهبرديپ یبرا

خارج،  یايند بوک برای تمام باتعين فضایی درک کرد. فيس بستر هميندر  دیبا زين

 یدرون حيا در  هیثانو ینقشهه فقطکننهده بود؛ اما نييعت ،«معامجمع مجه» ژهیبهه و

يز انگ. تعجبکردایفا میها آن یروزانه یدهسازمان تيو در فعال زردان کومرسیجليقه

 -کندیم بیرا تخرآن شههرردار اعلام کرد که - آلونککه از دسههت دادن  سههتين

 ااکثر اعض کهبا این یگروه احسهام شهد، حت نیوجود ا یبرا یجد یدیعنوان تردبه

 جان به در خواهد برد. ای دیگرعراهبه  نقل مکاناز گروه داشتند که  نانيا م

ی عملکرد آن است، سازد ساختار و نثوهرا مجزا می گروه نیا چهآن بيترتندیب

دهی، دموکراسهی مستقيم و سهازمان-های متمایز درمورد خودای از ایدهکه با مجموعه

وجو با ترکيب جست شود. فعاليت مداوم مجامع روزانه،گستر  مشارکت هدایت می

ها را به معنای واقعی کلمه تجسم بخشيده برای اجما  و توسل )مکرر( به آرا، این ایده

 يچه کارگر بدون یاز افراد  بقه یاگسههترده في  اسههت. این فرایند کارآموزی به

های ریزی کنشی اجازه داده است که سخن بگویند و در برنامهقبل یاسهيسه یتجربه

نشان  مردمی 6سازی، فرایندی را از سياسیشده یآورگرد ند. شواهدجمعی شرکت کن

 ور زردها در سمح ملی؛ بهکه تمور جليقه رود، که با همان سهرعتی پيش میدندهیم

از  که زردهااخص، برخورد بها حکومت مکرون و نيروهای سههرکوگ. اهداف جليقه

  گستر جیتدرجا مانند جاهای دیگر، بهاعتراض عليه ماليا  سوخت آغاز شد، در این

                                                      
0 Citoyennisme  
7 Politicization  
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 دانپرسی به ابتکار شررونهمه مکرون، یاستعفا- نرادی-یاسيس مسائلاسهت: از  افتهی

RIC، و  یعدالت مالممالبا   تا -ینرهاد رييتغ یبرا گریمختلف د یههاپيشههنرهاد

 .یاجتماع

نه هر گواز ویژه بر اجتناگ به کومرسیگروه  گر،ید نقاطدر  ی مشرودشهیدر گرا

ز به  ور اخص استفاده ا-تأکيد کرده اسهت  زنیداغ اینژادپرسهتانه  یا واژگان گر ن

«cas soc» ای «cas sociaux»خوران دولت رفاهمفت»ای نژادپرستانه از ، نسهخه»- 

ا ب»ا هدگاهیدآن نو  . ندشههدیم دهيشههن جنبش ابتدایی یهااوقا  در هفتهیکه گاه

 ی مشترک حيا تر از  ریت تجربهاز  ریت بثث و همچنين به  ور کلی–« ملایمت

اند. به علاوه، گروه به همان اندازه از این واقعيت از مشههروعيت افتاده -و کنش جمعی

درمورد  ییهاو بثثسازی فقط شرو  کار است، رسد که فرایند سياسیآگاه به نظر می

 ی اروپا، در پيش رو قرار دارند. ور اخص درمورد اتثادیهانگيز، بهبالقوه نفاقمسائل 

 آمیزای موفقیتمواجهه
خود  را ازنو ممر  « چرا کومرسههی»پرسههش ، رونهد تمور نیاگيری پیپس از 

برای  موجب فراخوانکه  بنگرد درونی یبه عوامل فرهنگ دیبا ترتيدق یپاسخ کند.می

 زیرا متما کومرسیچه گروه نآشهکار اسهت که آ جا. در اینشهدند« مجمع مجامع»

ميان کسانی  -همانند داستانی عاشقانه  – 1آميزهای موفقيتی ملاقا تجربه سهازدیم

که از پيش از  ریت ممالعا  خود یا از  ریت شکلی از کنش جمعی ساختاریافته است 

که عمدتاً از « کارهاتازه»و  دسههت یافته بودند،« ی پيکارجوسههرمایه»به ميزانی از 

های اکتيویسههت، که از چرره گروهریز نخسههتين 3.آیندالذکر میهای مردمی فوقلایه

هها در سههمح مثلی معروف بودنهد، عمهدتاً از چپ ليبرتاریان رادیکال، برخی از آن

، بازیگر دیرپایی در سههياست مثلی و NPAشهد: یک پيکارجوی سهابت تشهکيل می
                                                      
0 rencontre réussie 
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ری ی خبرگزانگار بازنشستهدها؛ عضهو سابت شورای شرر؛ روزنامهزری از جليقهسهتون

 کار[ تجمع برایگرا و مثافظهعضو سابت حزگ ]راست؛ هانامزد سهابت سبزفرانسهه و 

 هایاکتيویسههتدر کنهار خودخوانهده؛ « گليسههت اجتمهاعی»و  RPRجمروری 

 11 یدر فااله 1،در بور یهسته ا هایی زبالهپروژه نبرد عليهجوان از  مثيمیتسهیز

توانان؛ مددکار جوانی که باید در حين تثصيل در سوئيس از کممعلم  کی ؛یلومتريک

 اعمال دموکراسی مستقيم مملع شده باشد.

 ی در تسریع فعاليتثرؤم اما یرسمريمردان، نقش غ اکثراً تر،یاسيس یهاچرره نیا

مراقب بودند که گرچه  .کردندمی فایا ی چهارچوگ مفرومی برای آنجمعی و ارائهه

تر از سههایر ترین موارد بيشویژه در مرمبثهث را به انثصههار خود درنياورند، اما به

ست پ تيگروه بود که عمدتا مسهئولهمين زیر کردند.کنندگان اهثبت میشهرکت

 فیوظا ور کلی، زردهای کومرسی، و بهی برای جليقهاجتماع هایرسانه گذاشهتن در

عملاً کارکردهای  ها. آنداشههت بر دو خارج را  یايم با دنتما تیرینوشههتن و مد

مع مج»دهی ها برای سازمانویژه در نقش آنرا به عرده گرفتند، به دفتر روابط عمومی

 کار وجود داشت. ميقسمتشکلی، تهر گروه ژانویه. همانند « مجامع

که در  داشههتندتعلت  6«کنيمجایی که زندگی می» به انجمن هاچرره نیاز ا برخی

 برگزارمنظم را  یهاتيو فعال ؛ این انجمن، بثثشد سيتأسدر کومرسهی  6111سهال 

 اريها بساگر چه آن 2.اجتماعی قدرتمندی برخوردار است-از وجه ليبرتاریانو  ،کندیم

زردهای کومرسهی نبوده است، وجود آن خاسهتگاه جليقه ااهرار دارند که این انجمن

 ميتقمس یو دموکراسدهی ينه برای تأکيد گروه بر خودسهازمانتردید به تدارک زمبی

زردها باید در بسههتر این ااههول کلاسههيک تفکر جليقه« مجامعمجمع » کمک کرد.

از »دهی و دموکراسی مستقيم ی گسهتر  اعمال خودسازمانویژه ایدهبه –ليبرتاریان 
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ی مان، تجربهدیده شههود. همز -های خودمختار از  ریت فدراسههيون کمون« پهایين

ای ازپيش موجود قلمداد شههود. تمام ی پروژهکومرسههی نبهایهد کاربسههت سههاده

تر مکنند. مرپنداری نمیهمذا  ن این انجمنایبرتاريل یگروه با پروژه «روشنفکران»

و بر هنر « غرق کنند»اند که خودشههان را در گروه از همه، هواخواهان آن یاد گرفته

ها که سههازمان آنتا به دقت از هر گونه حس اینخودمثدودگری مسههلط شههوند، 

رفته همها روی، اجتناگ ورزند. زبان آن«کندرهبری می»زردان را ههای جليقههکنش

تواند شههود، یا حداقل میزردها اسههتفاده میهمان زبانی اسههت که توسههط سههایر جليقه

 درک باشد؛ و تا حد معينی اتخاذ شود.راحتی قابلبه

توان : میبه خود بگيرد یزيانگشگفتاشکال تواند یگروه م «ل سليمعق»با  انمباق

ی را از زبان یک پيکارجوی ليبرتاریان با سابقه« دو افراط و تفریط»اثبت در مورد 

 «غيرحزبی»شههنيد، که مضههمونی هميشههگی در گفتمان  غنی در جنا  چپ افرا ی

هسههت. با این حال، چنين  ليبرال حاکم نيز« روهایميانه»زردهها اما دیدگاه جليقهه

گروه مثلی ضروری « روشنفکران ارگانيک»هایی برای برسهاخت مشروعيت انمباق

ود ليبرتاریان خ یهادهیاکند تا ها فراهم میاند، که به همان اندازه مبنایی برای آنبوده

کومرسی  زردهایای در یکتایی جليقهرا با چنين موفقيتی منتشر کنند. پس هيچ معجزه

ياسی گران سکنش« آميزی موفقيتمواجره»ی کار مداوم و کار نيست، بلکه نتيجه در

تر ها است. مرمفرهنگی در اختيار آن-ی مبارزهای مثلی با سرمایهعادی و اکتيویست

 با کرد که از بدو امری عمل میتر جنبشههعيچارچوگ وسهه وندر ندیفرآ نیا از همه،

بگيران در اواخر هر سامان حقوقوضع نابه»-اقتصهادی -اجتماعی پيوسهتگی اضهمرار

آميز با دولت مشههخص شده بود، که ی اغلب خشههونتو سهمح بالایی از مقابله -«ماه

 ور کلی متمایز سهاخته است. اگر ابتکار عمل کومرسی با ميزانی از زردها را بهجليقه

 يا خا ر اسههت که نياز مشههترکی را برای اتثاد تجربموفقيهت روبرو شههد، بدین

مجمع »ترتيب کرد. بدینها بازنمایی میزردان بدون لغو خصلت غيرمتمرکز آنجليقه
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-با مثتوایی اجتماعی« از پایين»بندی عمل دموکراسی توانست به اور می« مجامع

تر، های اجتماعی بزرگتوانسهت بلافااههله توسط بخشاقتصهادی کمک کند که می

 درک و پذیرفته شود.

 از محلی به ملی؟
ت ملی که نشسبررسی پویایی درونی گروه کومرسی، هر گونه اسموره را مبنی بر این

چه را که سارتر درمورد راستی آنکند. بهزردها رخدادی خودجو  بود، با ل میجليقه

« یخودانگيختگ»ی که انگارهکند: اینکرد تأیيد میبر آن تأکيد می :2ی می تجربهه

هایی سخن گفت که درستی از گروهتوان بهفقط می»ناگ، نامناسهب است. در عوض، 

د. آفریننبه اقتضهای شهرایط به وجود آمده بودند، و خودشهان را ممابت با وضعيت می

کنند. ها در فرایند خلت خودشان به شکلی از خودانگيختگی عميت دسترسی پيدا نمیآن

و ممالبا   ری موقعيت مشخصی بر مبنای شرایط مشخص استثمابلکه دستخو  تجربه

شهوند؛ در  ی آن تجربه، خودشهان را به شهکلی کم یا بيش دقيت به تصور خاِ می

زردها، از منظر جليقه« مجمع مجامع»فراخوان گروه کومرسههی برای  1«.آورنهددرمی

 تيوضع بودگیکه از خاِ« جو گروه درهم»سارتری، تلا  برای انتقال را از یک 

 رد و شمول  یندهایفرآ یکه به واسمه« متشهکلگروه »رسهد، به یک میظرور  به

به  داعو» نیا :.کرد، بازنمایی میمستقل است یريگميبه تصهمشهود و قادر متثد می

ه ممر  های پراکندی ممالباتی که توسط گروهشمولی بالقوهتثقت جران یبرا ،«تيکل

 در معرض، نیاست. با وجود ا یضرور ،هامشترک آن خصمبا  شوند، و برای مقابلهمی

ار ابتک یمصادرهسازی است: گيرد که در ذا  تمام اشکال نرادینهاین مخا ره قرار می

ه ، افتادن بسارتر و با اسهتفاده از ااهملا  ؛دیجد یاسهتقلال سهاختارها ن،یيعمل از پا

 3.«سکون عملی» یور ه
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 سههتيآور ند، تعجبرکمی تیرا هدا ا  آنابتکارالرام ليبرتاریان که با توجه به 

آن بود: « تصميماتی»ژانویه، خصهلت  61-62« مجمع مجامع»پرسهش مسهلط بر که 

ت راستی، نفس مملوبيمباحثا ؛ بهوفصل حلگيری و مشهروعيت آن از منظر تصهميم

 هندیدو نما - یندگیاال نما به پيشهنراد گروه کومرسی، مجمع حرکت در آن جرت.

کام الزامی و درآميخته با آرای اکثریت احمثدود به را  - کنندهاز هر گروه شههرکت

 را در منجلاگ خود فرو خيزانشب ناپذیری کهپایان گراییپذیرفت، که آن را از رویه

 گان منصوگ برایندیاعنوان نمکه به یکسان سهازد. با وجود این، ميانبرد، متمایز می

شههتند، ميان جا حضههور داگروه خود آمده بودند، و سههایرین که به عنوان ناظر در آن

ی ارتبا ا  خود را گستر  دهند و کسانی که خواسهتند حلقهکسهانی که اهرفاً می

 خواستند، رسيدن به مبنایی متثد و پيشرو آسان نبود.تری میساختار رسمی

ی با ی تفاو  دیگرنقمه – ممالبا از  یتفرماموافقت با پل یمسههئله حول مباحثه

ی خيزان یا حداقل نسههخه، که در ميان شههب«ای نداریممها هيچ ممهالبه»دیهدگهاهِ 

شر  و بسط چنين متنی گزینش از  11.تبلور یافت -آن چيرگی داشت  شهرروندگرای

فرض شها را پيبندیاور  ها، و انتخاگ ميانبين کثرتی از پيشنرادها، تعيين اولویت

، «مجمع مجامع» یبرا یشنراديحل پاست. راه یاسيس تماماً گر،یبه عبار  دگيرد؛ می

ند کنویس خواهد کرد که ااول را  ر  میای را پيش«تقاضانامه»بود:  یک مصالثه

مراتب سفت و سخت اجتناگ شهمرد، اما از فررستی نرایی یا سلسلهو ممالبا  را برمی

مارتن -سن-زردها در سورسیجليقهی نماینده 931بيش از  وقتیحال،  نیبا اورزد. می

به خا ر پرسههش از نمایندگی این  یريگميتصههم تيمشههروع ی، مسههئلهندجمع شههد

 11تری قرار گرفت، چرا که فقط حدود ی بيشگردهمایی در معرض شههک و شههبره

ی پاریس ها اهل منمقهگروه از چند اد گروه حضور داشتند، و حداقل ده مورد از آن

 ،رديقرار گهای مثلی مورد بثث تقاضانامه در گروه سینوشيشد که پ موافقت بودند.

با هم ملاقا  کنند؛  6113 لیآور نزر در-سههن در یبعد« معامجمع مج»نمایندگان و 
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گرچه تشخيص داده شد که فرایند در معرض این خمر قرار دارد که تثت تأثير فشار 

 مجمع» 11.ای قرار بگيردنمقههای موازی برای تشهکيل ساختارهای مرخدادها و تلا 

ولاً بر ی، معمفرانسو یهارسانه توسط که نداشت ینفوذ بر افراد گونهنيز هيچه« معامج

زردها نشههاندگان ملی برای جليقهبه عنوان دسههت ها،بوک آناسههام فالوورهای فيس

 نشههان کيدموکرات یهاهیرو ی چندانی برای ااههول وترقی یافته بودند، اما ملاحظه

 .دادندینم

زرد و کادر سههياسی کاران جليقهخود تقاضهانامه، در مسهير وسهط ميان زبان تازه

اجتناگ ورزید، و بر نکاتی « داریسههرمایه»تر گام نراد. از ااههملاحاتی مانند باتجربه

 عیبازتوز»کردند. اهداف مثوری آن تأکيد کرد که احتمالا حمایت گسترده جلب می

 طیشههرا ،یواقع یدموکراسهه به گرچه، ندبود «یاجتماع یهاینابرابر انیپا»و  «ثرو 

 از  ویل فررسههتیکرد. اشههاره می زين ضيدادن به تبع انیو پا سههتیزطيکار، مث

 های مثلیآمد، که توسههط گروهبه دنبال می« ممالبا  و پيشههنرادهای اسههتراتژیک»

 ،تربالا یو حقوق بازنشههسههتگ هاجمله دسههتمزدبندی و بثث شههده بودند، ازاههور 

 پرسی به ابتکاری همهاسهيسه ینرادها دگرگونی فقر در تمام اشهکال آن، ینکشههیر

. یميمثستیز گذارو  -ندگانینما ازا يامتیت مثدود ،یمجمع قانون اساسشرروندان، 

 سازیایشهان، شهدند؛ حاشهيهفارغ از مليت، گانهم یبرا یخواسهتار برابر ندگانینما

و  را مورد هجمه قرار دادند؛ خارجی یهاينو سههرزم ییمنا ت روسههتا های فقير،مثله

 یولت. سرکوگ دنداعلام کرد «هوموفوبيکنه  سکسيستنه نژادپرست نه »را  شانخود

با واژگان واضههثی مثکوم شههدند. تقاضههانامه با  مکرون« بزرگ یمل یهمباحث»و 

ه ثدرخواست استعفای مکرون پایان یافت، که شعار نمادین گروه کومرسی بر آن ا

 «.باد قدر  به مردم، برای مردم و توسط مردمزنده»گذاشت، می

تر های چپ مشخصدغدغه، زردهاجليقهمتون منتشرشده توسط سایر با  سهیدر مقا

 پرسیهمه ندر  ظاهر شد،ی ماليا  بهخوردند. مسئلهچشهم میاز همه در این یکی به
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صادی اقت-، و ممالبا  اجتماعیبود برجستهتوان انتظار داشت چه میآنتر از کم یمردم

قر و ف ،یکنند که مسههائل نابرابریم دأیيها تی. در واقع، اکثر نظرسههنجچشههمگيرتر

ها را زردان هسههتند، و ماليا ههای جليقههمشههغولیمرکز دلدر  یزنهدگ یهنهیهز

که  1گرنوبلی ممالعا  سههياسههی مؤسههسههه دهند. مثققين درالشههعا  قرار میتثت

و  یاسيرد نخبگان س گرچهد که ندهی، نشهان ماندکرده یونه را بررسهنم نیتربزرگ

رسههد، ممالبا  زردها میاههدا به تأیيد جليقهواقعی، یک یمردم تيحاکم یممالبه

های جنبش شههنيده ترین بخشکردهمفصههل برای دگرگونی نرادی معمولاً از تثصههيل

ای چپ دارند: اقليتی از هشههوند که به لثاظ اقتصههادی در امنيت هسههتند و گرایشمی

 فيتوا« پرمخا ره»خود را  یاقتصاد تيها وضعدراهد آن 11دار(، که )وزن نمونه

چپ امتنا  -از تعيين موقعيت خود در مثور راسههتهها دراههد آن 21کننهد و یم

 16.ورزندمی

 آگاهی مثلثی
نه نژادپرسههت نه سههکسههيسههت نه »؛ «هافارغ از مليت آن» -گرایانه تثدیدا  هویت

ارز  درنگ دارد، که در اکثر « مجمع مجامع»ی در تقهاضههانهامه -«هوموفوبيهک

اگر  منسههوخ جنبش، برجسههته اسههت. francitéتکذیب در زردها های جليقهنوشههته

ود، نه شنرادی متمرکز می-سیاقتصادی و سيا-زردها بر مسائل اجتماعیممالبا  جليقه

هرام، تردیدی نيست که عقاید ضدمراجر جایگاهی درون اسلام-دستورکار نژادپرست

 یتياهمباها در نسههبت معکوم شههد  آن 19.جنبش همانند جمعيت به  ور کلی دارند

در  دیتردبی جيبس ییایپو رود.بالا می ،شودیم اعما یاجتماع یعدالتیب یکه به مسهئله

 رفت.گمورد بثث قرار  ایرامی که در بالا رفعبدون  گرچهمثبت بوده است،  رابمه نیا

دم ی مر«ما»ی نخبگان و «هاآن»ميان  ی رااال ميتقس، که جنبش اندادعا کرده یبرخ
                                                      
0 Sciences Po Grenoble 
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کنند، زنی بر مراجرین و کسانی که از مزایا استفاده میداغ»به ادر بازگردانده است: 

رسههد، گویا آگاهی  بقاتیْ زردهها به گو  میيقههههای جلبنهداننهدر  در راهبهه

های اخير های درونی که در سالبخش اسهت. مسهئله اکنون این است که تنشوحد 

هستند  یکمک دولت وابسته بهکه  یو کسان تردارای تأمين ]اجتماعی[ بيش ميان اقشار

ود  را زمينه خواهد آمد، یا بلوک مردمی متثدی، خبه ظرور رسههيده اسههت، به پيش

 11.«عليه نخبگان قوام خواهد بخشيد

از پيش به نخبگان به نظر برسههد،  ضههعيف ممکن اسههت هر چقدر کهاحتمال،  آن

مکرون مضامين اند. ضدحمله قرار گرفته حالتدر  هاو آن مورد نظر اخمار داده است،

 سازی دستورکار سياسی در فرانسه،، واژگان کليدی در نژادی«مراجر »و « هویت»

 زنیداغ ميان معرفی کرده بود. پيوند :611 دسامبر 11در  خود یسهخنرانازپيش در  را

 کسههانی که به مزایای دولتی وابسههته هسههتند، به زحمت نياز به یريگو هدف ینژاد

 ور های نژادی تعلت نداشته باشند، اما هماندارد؛ افراد اخير ممکن است به گروه ديتأک

سازی ها از تأثير دیگریاند، آماج قرار دادن گفتمانی آنکردهکه بسهياری خا رنشان 

 ،طیشههرا نیدر ا یاجتماع یايکارگران از دن یآگاه برخوردار اسههت. ادعا شههده که

ثت فشار تنيز  نیياز بالا، بلکه از پا فقط کنند که نهیها احسام مآن»است:  «یمثلث»

د و از گردننمیند که به دنبال کار هسههت یادیز خيلی کارانيکه ب دهیا نیاقرار دارند؛ 

 به خا ر 13کنند.یم ی، زندگشههودقبال مزایایی که با ماليا  افراد دیگر پرداخت می

 انیهمگ یحقوق اجتماع تنزل ی،خدما  عموم ینينشکارگر، عقب ی بقه چندپارگی

  بقا  انيم درونیرقابت  شیافزاو خاِ،  یهاهیلا ی معموف بههاسههياسههتبه نفع 

  شيوشده است.  مثرزتر یاجتماع انقياد طیشهرا در ذا  «یمثلث یآگاه» نای ،مردمی

است: « هارشهد[ عليه ماليا خشهم ]روبه»مردمی، یکی از منابع « عقل سهليم» آن در

تر متر و ککنند، این احسام را دارند که کمکسانی که از نيروی کار خود زندگی می

 شوند.یمند مبررهاز نتایج آن 
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 ممالبا  مثوریت. اگر گيردو بوی نژادی به خود میرنگ  یآسههانبه خشههم ینا

مک کند، ک آن فرایندتواند به مقابله با ب یجمع کنش بخشوحد  را يو تأث یاجتماع

های نژادی درون  بقا  توان در این شرایط به شکافماند که نمیقضهيه باقی می نیا

گيری از آن، نژادی. ضههرور  فهااههلههزنی مردمی پرداخهت، مگر از  ریت داغ

آرایی همگان و هم هم افکه هدف آن  یانسهجام جنبشهحفظ  ناپذیر برایاجتناگ

شود. این میمنجر ی این مسئله نادیده گرفتن هشيارانهبه  ،تمام اختلافا  است سرکوگ

زردها را مشخص اسهت، که هویت جليقه francitéموضهع در ذا  درخواسهت برای 

 گی متثد در زیرهم– خواهیجمرور ایبه شههيوه شههمولبردار  نبه عنوام سههازد: همی

مل عو نيز به همان دليل، به مثابه بردار  رد  -«مذهب اینژاد  زیبدون تما» ،یپرچم مل

 ،«دگیبویفرانسو» اريمعها و این واقعيت را که ممابت با سازی غيرملینامرئی .کندیم

 گرانیداز تر ( بيشرمسههلمانانيغ دپوسههتان،ي)سههف هاملیاز  یبرخشههود معلوم می

 گیندیمانمانع از  یفعل یاسيس نظامحال اگر  نیبا ا سازد.، مخفی میهستند «یفرانسو»

 -کنندزردها ادعا میجليقه ور که همان- «نیياز پا»افراد ، شههودمی« مردم کوچک»

برند، زیر سؤال میرا  francitéکنند که تر  رد میکسانی را به  ریقی بسيار رادیکال

گيرند، و کسههانی را که به ميزان دوی دائمی قرار میی شههرروندی درجهکه در مقوله

« ودگیبیفرانسو»ز ا تعلت دارند. پرسش« پایين»توجری به همان دنيای اجتماعی قابل

تردید یکی از دلایلی اسههت که چرا زردها، بیجليقه نینماد یهاها توسههط نشههانهآن

شد اکنون شرو  به ر چهاگری شرر داشت؛ دا  نين نسبتاً اندکی در حومهجنبش در ابت

 12کند.می

زردها از ی هویت جليقهی کومرسههی: متن با تبرئهتفاضههانامهبازگشههت به  بها

« یخاکستر نواحی»و شمول  -و همچنين از سهکسهيسهم و هوموفوبيا –نژادپرسهتی 

francité زند؛ به ی دست میحساس ینقمهبه (، یخارج یهانيسهرزم ر،يفق یها)مثله

زردها، که بر خود هویت آن جليقهجنبش  یشههدهسههرکوگی تجربهبه تر، تيدق بيان
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زند، اما همچنين گذارد. مسهلماً تقاضانامه با چنين کاری دست به خمر میانگشهت می

ر و  بقا  کارگحقيقتاً که  «ما» تشههکيل یک کند که موفقيت آن برایقماری می

 ی ور که گرامشهمانآهنگی یکسان، با پيروی از ضهرگ-سهازد میمتثد را  مردمی

 .است اساسی -گفتمی

 یندگیو نما طرد
یز به گلاو بسط آن و ،سوخت یهاا يمال هياز اعتراض علزردها با شرو  جنبش جليقه

 پرسیهمهخود را در  نینماد یممالبه، «یزندگ یینههز»و  یعدالت مالشدن با مسائل 

شود؟ بينی اجتماعی شامل این ادعاها می( یافت. کدام جرانRICان )ابتکار شرروندبه 

ی به جيب بزنند، کارکنان ترکم درآمد رؤسا باید»: 1کيپلماتیلوموند د یدر خلااهه

در کار  11.«اقتصاد اخلاقی»ای داشته باشند: نوعی معين از ها باید زندگی آبرومندانهآن

 ،مشترک یاز هنجارها یامجموعهعبار  بود از  «یاقتصاد اخلاق» 6،نوادوارد تامپسه

به قصههد تنظيم اقتصههاد دنيایی هنوز پيشههااههنعتی و ، عمومیاز قانون  یناشهه عموماً

های قيمت منصفانه یا تضمين نان برای همگان. وقتی آن داری حول انگارهپيشاسرمایه

شدند، مردم حت داشتند شور  کنند، و خواهان این شوند که حاکم هنجارها نقض می

 نشههان داده، ترتيبهمين به  :1.ها مبنای آن بودند احيا کندی تلویثی را که آنمعاهده

 معاار را «یاقتصاد اخلاق»نوعی ااول  زردها،جليقه یاجتماع ممالبا  هشهده است ک

امان قدر  حاکم قرار گرفته است. در این ی بیحملهکه تثت ، ندنکیم بندیاور 

 یبه جا پرتو، جنبش معموف به احيا اسههت نه انقلاگ؛ اسههتقرار مجدد قراردادی ملی،

 د.نظم موجو سرنگونی

                                                      
0 Le Monde diplomatique 

7 Edward Thompson 
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آميز اسههت و موضههوعيت بسههياری دارد، اما کُميت آن این قيام گرچه تثریک

 یاهکه توسههط توده ی: قدرتلنگدمی مورد بثث اعصههار انيم کالیتفاو  راد درمورد

مدیون  یخود را به حت الر تيمشههروع گرفت،مخا ب قرار می  1میقد میرژ یمردم

بودند؛ نه « مال او»های خود مراقبت کند زیرا برروزی رعيتقرار بود از  بود. پادشههاه

ک روی به سوی یهمين پس قاً يدقگو بود. ی حاکم شرروندان پاسخچون در برابر بدنه

تفاو  به یب یاسيتوسط نخبگان س یريگميتصم جمروری مونارشيک و غصبریاست

ها که آن یاجتماع کنند. پيمانزردها مملقاً رد میجليقههاست که آن یزندگ طیشهرا

 تمثال. گذاردیپا مریزی دموکراتيکی است که رژیم کنونی دارند، اساساً سویه ضهاتقا

م با پنج یجمرور گراییجمروراستیر یسلمنت درآميختن سازوبرگ تیاز  ر ،مکرون

 است. یانکار دموکراس نیتجسم ا ، بالاترینمعاار یبورژوا ی بقه تکبر و خودبينی

اانعتی، باید قيام تاریخی دیگری را پيشنراد شيجوامع پ «یاقتصاد اخلاق» یبه جا

شههده، و رژیم ای عمدتاً اههنعتیرا درون چارچوگ جامعه« اخلاقی»دهيم که آن وجه 

در  یسههتيجنبش چارت کند.بندی میسههياسههی مبتنی بر ااههل نمایندگی، بازاههور 

 آن منشور دارایاعلام کرد.  :1:9در مه  «منشور مردم»، خود  را با انتشار انگلستان

 تمامبودن  طیواجد شههرا ،یمخف یريگیمردان، را همگانی یرأ حت بود: مادهشههش 

رابر ب یانتخاب یهامنتخب، حوزه ندگانینما برای مواجب کاندیداتوری، یشرروندان برا

 کانون توجه نبردسههالانه.  هایپارلمان - کالیرادی قبولرقابليغامروزه به شههکل  –و 

دراد از جمعيت  13به زحمت  :بود ی بقا  مردم یهنینراد رد سياسی  ها،يستچارت

ميلی با بی 1:96قانون االاحا   ی کهرغم گسهترشهمردان دارای حت رأی بودند، علی

ی اهرمی برای ااههلاحا  اندازه به منزلهاعما کرده بود. اما کسههب حت رأی به همان

های آن برای رسههوای کارگاه ، با رژیم1:91اجتمهاعی گسههترده عليه قانون فقرای 

                                                      
0 Ancien régime 
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ان ثروتمند ا ازيامت ی، ور کلو بهدستان؛ نظام ماليا  تنزلی، فساد نخبگان سياسی، تری

 تسلطبر اجلام سههران دولت دار عا ل و با لی که هنوز تا حد زیادی ی زمينو  بقه

 .شدداشتند، تلقی می

 سميالکیراد يسیگسهتر  سهنت انگلدر مقام بسهط و  ،یسهتيچارت ینيبدر جران

 یو اقتصههاد یاجتماع مصههایبعلت  ،13 اوایل قرن و :1قرن  اواخر کيهدموکرات

 1زگر  استدمن جون ور که . هماننرفته استثروتمندان  یاسيکارگران در انثصار س

و  انیرماکارف مياننه  ، بقا  ميان منقسمخط  کال،یدر گفتمان راد»کرده است:  ادعا

ی اسههتراتژ 13«.شههدندشههدند و نمیبود که نمایندگی می یافراد ميانکارگران بلکه 

خود را از  ی حمایتعمدهاگر  ینبود، حت یجنبش کارگر برسههاخت یک چارتيسههم

 هيعل« کنندگانديتول»و « مردم»اتثاد  بلکهه، آوردبهه دسههت می کهارگر ی بقهه

زبان  .داشههتندانثصههار خود  دررا  دار بود که قدر مالکين زمينو عا ل خواران رانت

 کرامتعدالت، های کرد، و حول انگارهمنتقل میاز اقتصاد  ی رااخلاقازی اندچشم ،آن

 گذاشت.انصاف متمرکز بود، که مالکيت ابزار توليد را کنار میو 

 مثرک یرويوجود دارد. در هر دو مورد، ن زردهاجليقه با نقاط اشهتراک واضثی

. هر ستدور هاز  ییایپو بيبلکه ترک ،یاقتصاد نه ارفاً است یاسيس جنبش نه ارفاً

ا که ب –را  یعموم کنشو  ،دهندیواکنش نشان م ی بقا  مردم یاسيس  رد عليهدو 

ته ای گرف، جان تازهگستر  مشارکت شرروندان به هدف یاالاحا  نراد ای ازسلسله

در نظر  هاهیلا آن به نفع یاجتماع حصهول ااهلاحا  یبرا وسهيله نیثرترؤم -اسهت 

ی حت رأی مثدود به داراها و پایهبر  یپارلمان میرژ ها رویارو باگيرند. چارتيسههتمی

داری اهنعتی اوليه، تقاضهای االا  نرادهای نمایندگی را داشتند تا تثولا  سهرمایه

ی يهاحصائ»های زردها با مکانيسمها نسهبت به شهرروندان پاسخگوتر گردند. جليقهآن

 -راندوزن  بقا  فرودسههت را در نرادهای نمایندگی به حاشههيه می که- 61«پنران

                                                      
0 Gareth Stedman Jones 
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 براليولن یهاتاسيسها درآميخته با ضعف و شکستگی دموکراسی پارلمانی پس از دهه

 وندرمردمی   بقا حال که احزاگ سياسی که زمانی برای مشارکت . مواجه هسهتند

به تثریم انتخابا   ها، آناندها را به امان خدا رها کردهجنگيدند آنمی یعموم حيا 

 .پناه بردند؛ یا به حمایت از راست افرا ی پرداختند

 اجراقابل مطالبات
در  ی است کهکيدر قلب بثران ارگان شدگان[،ها ]نمایندگان و نمایندگیانفصهال آن

 یاجتماع یهمصالث یفروپاششود. گر میکاهش تجمعا  و ترک احزاگ ااهلی جلوه

غم ریعل بود که ینراد-یاسياشکال س تثليل رفتنشامل  همچنين تیسهیفورد-ینزيک

. دادندشکلی از مشارکت مردمی را اجازه می ،یذات یهاتیو مثدود اسيونزيبوروکرات

به آشههکار شههدن و هم به تجلی یافتن شههد  بثران نمایندگی هم  زردهاجنبش جليقه

ای گرچه در بستر تاریخی ها،ها مانند منشور چارتيستی آنکمک کرده است. برنامه

را بدون دست  هاآن تيوضع توانددهد که کنش دولت میبسهيار متفاو ، نشهان می

 یه استثنابخشد. ب دبربو ه،یثانو عیتوزی بازحت ای هیانباشت سرما یهاميسهزدن به مکان

  قدر»تأکيد برنامه بر افزایش  -کهه اقدامی عمدتاً نمادین بود– بر ثرو  ا يهمهال

های مستقيم است. این برنامه در انضمامی ساختن وسط دولت با کاهش ماليا ت« خرید

 ها از نابرابریزردها برای بازتوزیع به نفع  بقا  مردمی، و خشههم آنی جليقهممالبه

 ماند.، ناکام می«ثروتمندان» اجتماعی و خودبينی

از - یسههازیجران هایپدیدهو  یتيچندمل یهاشههرکتی، مثل یهااگرچه گروه

 یمشاغل و نرادها سپاریبرون ،یجران یهاقدر  شهرکت تا یميمثسهتیز بيآسه

سههمح  ندر جنبش به یاسههيدهند، تاکنون اقتصههاد سههیهدف قرار منيز  را -فراملی

 انجامد که به کاهشبه این خمر می ،راستیخراشيده است. بهرا  برالينول یهااستيسه

ا  عمومی به عنوان اقداماتی که ها و تخریب خدمی ماليا چشههم و گو  بسههتهه
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که مکرون  ستيآور نتعجبخواهند داد، مشروعيت بخشد.  شیرا افزا «قدر  خرید»

نامه به مردم »ها سد کند. او در زردها را با جدی گرفتن آنکرده است راه جليقه یسع

همزمان بدون کاهش  ا ياعلام کرد که کاهش مال 6113 ییهژانو 19 مورخ« فرانسههه

کرد تا بثث و از عموم مردم دعو   ،خواهد بود رممکنيغ یعموم یکل یههانههیهز

 61.در کجا باید فرود بياید تبرکنند که 

RICشههده  لیجنبش تبد راه که به چراغ پرسههی شههرروندیهمه یبرگزار یهدی، ا

قدر  را به مردم بازگرداند. با وجود  با دور زدن حزگ و نظام نرادی، قرار استاست، 

به مثابه فررستی از مسائل گسسته، که  وری –کی بر درکی از سهياست است مت، نیا

بازتوليد  سادگی در معرض خمرکه به -شهوند انگار آزمون دانشهجویی است ر  می

 اسههتياز سهه اینوليبرال قرار دارد: حذف هر انگاره« داریحکومت»زدایی سههياسههت

ی برخوردار از انسههجام کلی. این هاهپروژ و هادهیا هاینایجر ميانمقابله  مثهابههبهه

کنند. پيشههنرادها در عوض حل بثران نمایندگی، اههرفاً آن را منعکس و تعميت می

ها، به جای عاری از ميانجی 1لوحی سههفيدسههياسههی -با دامن زدن به توهم ضههدها آن

  جلوی اقتدارگرایانه را در ذاتر فرار روبهها، بيشی ابدا  مجدد آنپرداختن به وظيفه

پنجم از آغاز  یجمرور نرادهایرسههد یکه به نظر مکنند، دولت نوليبرال تشههویت می

چهه غالباً در حت او در این مورد نيز مکرون، مکهارتر از آن انهد.مثتوم بهه آن بوده

د عملکرشههود، قصههد دارد ممالبه برای دموکراسههی مسههتقيم را با تکرار پنداشههته می

جمرور او بود تلافی کند؛ رئيس 6111 یانتخابات اری کارزوجه مشخصهکه  یستتيبناپار

ه ک-« یملی بزرگ مباحثه»از  یبه عنوان بخشههزند، های خود را بالا میکه آسههتين

 «ميانجیبی»گری و خودبيان رود،به ميان مردم می -شههود بيعتهاً از بهالا هدایت می

 سازد.شرروندان را ميسر می

                                                      
0 Tabula rasa 
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 یعموم خشماز  ی زاده شدهجنبش را ميانچشهمگير شهکاف  نیاتوان میگونه هچ

 -ممالباتی آن در  انيو ب ،کيهدموکرات یتجزیههو  یاجتمهاع یههایعهدالتیب هيهعل

 ضده د بنتوانیم یراحتکه به - اعتراف کنندچه بسياری دوست دارند تر از آنمنسهجم

ا جدر ایندوباره  هاچارتيستبا  اميق ممکن است؟ معکوم شهوند، توضهيح دادخود 

ش جنب هيکه عل ناپذیریتثمل یدلانهسههنگ یباشههد. علاوه بر سههرکوگ دولت ديمف

 یاسيصاد ساقت درونیتناقضا   عليهسرعت به آن جنبشبود،  گسيختهها لگامچارتيست

 یاالاحا  اجتماع یبرا اهرمیعنوان به یاسهيااهلاحا  سه یقد علم کرد. ایدهخود 

 مانند براليلهای توری لب االا  یهاحکومتلوای تثت  رااعتبار خود  شمول،جران

که اینبدون ساز  کند  ا يمانند مال یلئمسا یزمينهدر  سهتتوانیکه م 1،ليرابر  پ

 ارف رحمانهیسرکوگ ب یاز گزینه ای- روی خو  نشان دهد أیگستر  حت ربه 

وان از ناتچارتيسم  یاسياقتصاد سمعلوم شد که . اعتبار خود را از دسهت داد -نظر کند

ی است، که توسط دولت ليبرال اسههيو سهه یاقتصههاد یهامقابله با انفصهال ميان حيمه

 های انفی عاقبت درفشرشهدی نرادینه شهده بود. سهوسياليسم و کنش اتثادیهروبه

فرارسيد، به هوا بلند  :1:1فوران شهکوه نرایی آن در سهال  را که یاسهيسه یجنبشه

که در حال حاضههر را تغيير ندهد،  گيری خودزردها جرتکرد. اگر جنبش جليقهمی

يفتد؛ ها بی مشابه با وضعيت چارتيستناتوانعجز و  شهاید در دام، رسهدبه نظر می ديبع

قادر به مرار سههرکوگ ای را در خویش به وجود آورد که ممکن اسههت نتواند پویایی

توسط  یتراحبهکه  ممالباتی شبرديپ و برای مبارزه به منظور؛ خود باشد هيعل انهيوحشه

 .گيری نداشته باشند، دچار مشکل شوديت بازپسقابلزنگ بههشيار و گو  یدولت

  

                                                      
0 Robeert Peel 
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 در تروا
ی رسمی کند، در برنامهخيز  بازنمایی می این که یاسيو س یاجتماع یتجربه بنابرین

زردها در تروا در اواخر مارم، پس از نمایش فيلم شود. بثث با جليقهآن خلااهه نمی

 تاگ آوردن یجنبش برا تيکه ظرف ساختروشن  6،خواهمآفتاگ می 1فرانسوا رافن،

ی حقيقتاً جمعی شههيوهدر  ول پنج ماه، به  ههای خودبسههيجو حفظ  ،زمهانآزمون 

زردهای فعال دارای ترجيح واضههثی برای تعامل دهی بسههتگی داشههت. جليقهسههازمان

ی برای زمين بارور–« ز پایينا»ی دستکاری بوک، عراهشخصی مستقيم بودند؛ فيس

با  شد، حتیتلقی می« از بالا» ینظار  دولت نيهمچنو  -های شخصیشایعا  و رقایت

ه تر بود. گروبزرگ اميمقدر و ارتباط  یهماهنگ یموجود براکه هنوز تنرا ابزار این

 کرد.میارائه   رز عمل راست افرا یرا در مورد  توجریجالب نشيب زين تروا

در  تروئن،يسهه یخودرو یندگیدر نما اههنفی هاییهسههابت اتثادعضههو  9،ژسههر

ی رانسهفن، ونشاحزگ مل یاز اعضا یکیو  ی،ماريب به خا ر موعداز  شيپ یبازنشستگ

ها، اعلاميه–خود  یدهسازمان هایاال مرار گونه در داد که چه حي، توضناپذیرتسليم

ی رانسهفبه نام  در منمقه شرويپ یهاگروه ی ازکی اريرا در اخت -هاتظاهرا  ا  وغيتبل

-یک قرمز» –گرفت را در برمی« انوا  و اقسام افراد»قرار داده بود، که  1خشهمگين

های سوخت و نخست عليه ماليا  -، مسهلماً شهامل راست افرا ی«آبی واقعی-سهفيد

نش به نفر در واک 1111ها سازمان یافت. در تروا، سهپس عليه تعميل شهدن بيمارستان

بيرون آمدند؛  :611نوامبر  11سوخت در  ا يمال هيعل کنش یبرا زردهافراخوان جليقه

فلکه به ، چرار آغاز. در نفره 21،111 ر قدیمیشرر بازا کی یبرا یميعظ تيجمع انبوه

                                                      
0 François Ruffin 

7 J’veux du soleil 

2 Serge 

4 France en Colère 



 

 
 

 ضاانقلخب پسخگسران    ظهور راا؟ افراطی  ر هرزی  299

دو پيکارجوی  ها ور بيست و چرار ساعته اشغال شد. به گزار  سرژ، در یکی از آن

عنوان سعی کردند جنبش را با اعلام خودشان به 1دوبو له فرانسراست افرا ی مثلی از 

ههدایهت نمایش از پشههت »- 6زردههای اوگی جليقههابر یامنمقهه نهدگهانینمها

ی سرژ، بنا به گفته« ی دلسردی شد!آن ماجرا مایه»: تصاحب کنند -«کامپيوترهایشان

ها در کافه آن»هها اههرف کرده بودند: آن دو نفر بهه زحمهت زمهانی را در فلکهه

زودی خوردند؛ مردم بهآور مینشههسههتند در حالی که بقيه در تظاهرا  گاز اشههکمی

 چيهزردها او در ادامه گفت که اکثر جليقه«. متوجهه شههدنهد کهه چه خبر اسههت

زده شده بودند که قدر از این زندگی آشغال دلآناما »نداشتند.  یاسهيسه یينهزمپس

 «:ز هر کس پيروی کنندحاضر بودند به هر جا بروند، ا

مراجران  اما ،ما وجود ندارد یبراهيچ پولی »شههنوید که ها میاز زبان برخی از آن

س برای کگيرند، در حالی که هيچکنند؛ مراقبت رایگان میمسکن رایگان دریافت می

یک روز «. وجود ندارد کس برای مراقبت از مادر منمراقبت از سههالمندان ما، هيچ

نشان  ظاهر شهد که از جزوا  ایکپهبا  ی[راسهت افرا  آن دواز  یک]ی 9جياکومونی

ی بيش از حدی بر گردن ما هنیهز رایز د،نابیکاهش  دیبا یرفاه یههاداد کمهکمی

نيز   1ی بریکودر فلکه گرانیکردم و د خودداری هااعلاميه عیمن از توزگهذارند. می

 نينو همچ «!دیريهدف را اشتباه نگ» کردیم:اراحت تأکيد می ور. ما هميشه بههمين

                                                      
0 Debout la France 

7 Aube 

2 Giacomoni 

4 Brico 
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دهد، اما سخت بوده است، و کم کم دارد ثمر می... ميمردم ا لا  دهبه  ميکنیم یسهع

 66.هنوز پایان کار نيست

ته نوامبر گرف در که در بدو امر ایفلکهسؤال که چرا از چرار  نیدر پاسخ به اسرژ 

 دامکدر هر  وّ پاسخ داد که جَ اشغال بریکو هنوز قدرتمند جریان داشت، ، تنرا ده بودش

هایی از دوبو  له فرانس بود به سههبک تيپ در دسههتکه ها از آن یکی. بودمتفاو  

ی های مثلشد. دیگری که توسط اکتيویستنظامی با رهبران و قواعد اهلب اداره می

جا تلا  کرده بود زرد در آنقهتر بود، اما یک جليشههد همدلانهاداره می خشههمگين

ها جَوّ جمعی خود  را رهبر معرفی کند، که به دعواهایی منجر شههد. در بریکو، آن

 ها غذا وخوبی از آغاز داشهتند، و بسياری از افراد مثلی در ژست همبستگی برای آن

ین اها با هم ملاقا  کردند تا درمورد نوشيدنی آورده بودند. پنجاه یا شصت نفر از آن

نزر ممر  شود و دو نماینده را برای سهن« مجمع مجامع»بثث کنند که چه نکاتی در 

 مردم از»جا برگزینند. اثرا  دور فعلی سههرکوگ قضههایی چه بودند؟ شههرکت در آن

اند. سههرکوگ شههوکه شههده از اند؛جا خوردهها آن هيعل یقانون یهاو پرونده مهیجر

 . «کند، مممئنمتر میها را عصبانیآندانم. اما ینم ،دهد یا نهیم رييتغ را هاآن استيس

زردان به پرسش خبرنگار به ذهن یکی از جليقهپاسهخ رویارو با این عزم و اراده، 

ی ماليا  شههود. از او پرسههيده شههد که راجع به امتيازا  مکرون در زمينهمتبادر می

رگز کافی نخواهد هر امتيازی که بدهند، ه»سههوخت چه نظری دارد. او پاسههخ داد: 

دهد که جنبش حاکی از چيزی است که از تمام تعاریف و این حرف نشهان می«. بود

توان به کلام درآورد. یافتن بيانی موجزتر از گریزد، آرمانی که هنوز نمیها میسنجش

 امکان رادیکال تخيل وضعيتی متفاو ،ناپذیر و عدمشکاف ميان ادراک وضعيتی تثمل

جا نرفته است: ابدا  یک بدیل، د. چالش برای نبردهای امروز در همينخواهد بو واردش
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ی ای که همچنين شههامل ابزار تثقت خود در ترکيبمثابه اتوپيا بلکه به مثابه پروژهنه به

 جدید از رادیکاليسم و تفکر استراتژیک خواهد بود.

 

 :پیوند به منبع اصلی

Stathis Kouvelakis, The French Insurgency, New Left 

Review 111, March-June 2112. 

  

 
 

 هایادداشت

دهندگان هنوز دراهد از پاسخ 39 که نشهان داد گارويدر لو ف ینظرسهنج کی 6113در اواخر مارم  1

 نسبت به قبل کاهش یافته بود:، اگرچه کنندزردها میقهيبا جل یهمدرد ای تیابراز حما

 ‘Gilets Jaunes: le soutien des Français en chute (sondage)’, Figaro, 61 March 

6113. 
6 Bruno Amable, ‘Vers un bloc antibourgeois?’, Libération, 62 November 

611:; Vincent Présumey, ‘Du prolétariat et des populistes’, Mediapart, 19 

January 6113; Gérard Noiriel, ‘Les gj replacent la question sociale au centre 

du jeu politique’, Le Monde, 61 November 611:; Sophie Wahnich, ‘La 

structure des mobilisations actuelles correspond à celle des sans-culottes’, 

Mediapart, 1 December 611:; Vincent Bilem, ‘Pourquoi la place des femmes 

dans le movement des gilets jaunes fait-elle tant polémique?’, Les 

Inrockuptibles, 11 December 611: [Amable and Wahnich in English on Verso 

blog]. 
 Quantité( و همکهارانش در کوانتيتهه کریتيک )Yann Le Lann نهک. تثقيت یهان لو لن )9

Critique با سيلویا زاپی )(، در بثث  Sylvia Zappiدر ) 

                                                      

https://newleftreview.org/issues/II116/articles/stathis-kouvelakis-the-french-insurgency
https://newleftreview.org/issues/II116/articles/stathis-kouvelakis-the-french-insurgency
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 ‘Le mouvement des “gilets jaunes” est avant tout une demande de 

revalorisation du travail’, Le Monde, 63 December 611: [in English on Verso 

blog]. 
  به ویژه، نک.1
 Antonio Gramsci, ‘Observations on Certain Aspects of the Structure of 

Political Parties in Periods of Organic Crisis’, in Geoffrey Nowell Smith and 

Quintin Hoare, eds, Selections from the Prison Notebooks, London 1311, pp. 

611–:. 

 Brunoامابل )برونو آميزی از کیتثر یمقهالهی در شههالوده ههای گرامشههی همچنينبرداشههت 

Amable)  و اسههتفانو( پولامبارینیStefano Palombarini)،  پاریس، «بلوک بورژوایی»توهم ،

 ، است.6111

Rencontre réussie 3 :یعنی  یسههيانگل اللفظیی تثتاز ترجمه یشههانس و شههاد یهاظرافهت

 اند.شدهحذف « آميزی موفقيتمواجره»

Là qu'on vive 2 :«بوکسيف یافثه بر اسام «.ی، ]دست به عمل بزن[کنیم یجا که زندگهمان 

که به آن راه دارد بدون اینما که هرکس  کدر شررگشودن فضایی » عبارتست از، هدف سازمان آن

که  گيرد؛ فضاییی اجتماعی، خستگاه یا جنسيت خود مورد قضاو  قرار میاحسام کند به خا ر  بقه

یم تر از همه، دوباره یاد بگيردیگر آشهنا شویم، و مرمتوانيم با هم ملاقا  کنيم، حرف بزنيم، با یکمی

«. دیگر همکاری کنيمداشههتن هيچ رهبری، با هم ها، بدونگونه با سههريم شههدن دانش و مرار که چه

اند که توسط پيکارجویی از بخش کارگران به برترین نوجه در متنی بيان شده دیآن شا یاسياهداف سه

 Là queon یافثهدر آنارکوسهندیکاليست نوشته شده و  CNTی در اتثادیه فرهنگ و ارتبا ا 

vive ميقمست یرا بر اسام ااول دموکراس شانخود که یمثل یهاتهيکم ليتشک»شهده است:  پسهت 

ها. ا قابل عزل با احکام الزامی، گرد  مسئوليتدائم ندگانیمستقل، نما یدهند: مجمع عمومیمسهازمان 

مثيمی را ممر  خواهند خواهانه، اجتماعی و زیسههتهای خودمختار، ممالبا  مردمی، برابریاین کمون

که ها را اجرا خواهند کرد، بدون اینخواهند رفت و آن شيبه پ برآورده نشود، شهانیاگر ادعاهاکرد. 

ها حاضر خواهند بود تا با شرردار و بخشدار مقابله کنند، و آن –دلواپس اشکال قانونی نمایندگی باشند 

های خودمختار با هم متثد تا جای لازم، کمون«. »خود بازگردانند[ bocalی ]عضو پارلمان را به شيشه

دیگر به اشتراک بگذارند و برای مدیریت امور مشترک به همخود را و تأملا   ا يتا تجرب شدخواهند 

 دیحبه  ترتيب، دولت به شهکل روزافزونی به حاشهيه رانده خواهد شد، قدر  آنکمک کنند... بدین
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ا رگردد، تا روزی که یک فشههار آخر برای فروریختن هرم نظم اقتدارگیابد که ناکارآمد میکاهش می

 نک.«. کافی خواهد بود
 Pierre Bance, ‘A propos de l’appel des gilets jaunes de Commercy’, 

Autrefutur.net, 9 December 611:. 
1 See ‘Masses, spontanéité, parti. Discussion entre Sartre et la direction d’Il 

Manifesto’, 61 August 1323, in Il Manifesto: Analyses et thèses de la nouvelle 

extrême-gauche italienne, Paris 1311, p. 911. 
  قابلدسترم است.Vive la Révolution رونویسی از مباحثا  »مجمع مجامع« در وگ سایت :
  همچنين نک. بررهگيری سوفی وانيچ از مفاهيم سارتر در این رابمه: 3

 ‘De la fusion, de l’incertitude et du pari’, Libération, 6 January 6113. 
 (:Davide Lassere( و داوید لاسر )Alexis Cukier نک. اظرارا  الکسی کوکيه )11

 ‘Contre la loi travail et son monde’, Les Temps modernes, no. 231, 6112, esp. 

pp. 191–1. 
. افتی نیتوان به اههور  آنلایمرا ، 6113 لیآور 1-3 ،نازره-سههن «معامجمع مج»از  ییها لميف 11

 اب اروپا را مثکوم کرد، اما ییهاتثاد نرادهای »براليلماوراو  کيضددموکراتسرشت » آن، یتقاضانامه

، هيچ فراخوانی برای رأی خاِ یا تثریم «زرد و افراد به  ور کلیجليقه یهااسههتقلال گروه»احترام به 

 .نداد 6113می ی اروپا در انتخابا  اتثادیه

16 Tristan Guerra, Frédéric Gonthier, Chloé Alexandre, Florent Gougou et 

Simon Persico, ‘Qui sont vraiment les gj? Les résultats d’une étude 

sociologique’, Le Monde, 62 January 6113. 

در رأم فررست مسائل ( %11) فقر و( %63) دخری قدر  ،(%62ها )یکه نابرابر دادنشان  ینظرسنج نیا

 ( %11) هابودند، و بعد ماليا 

 به گفتهی مثققان مؤسهسهی ممالعا  سياسی گرنبول، تقریبا هر 2 نفر از 11 نفر فکر میکردند که 19

با  از همه ترکه بيش ی. کسانیسمح مل همانند با بایتقر ،«وجود دارد ر فرانسهی داز حد شيمراجر  ب»

« قدر  خرید«تر دلواپس داشتند و بيشعلاقه  استيبه س از همه کمتر همچنين بودند مراجر  مخالف

  بودند:

 Guerra et al., ‘Qui sont vraiment les gj?’ 
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11 Nicolas Duvoux, ‘Gilets Jaunes: La perspective d’une réunification d’un 

bloc populaire inquiète les politiques’, Le Monde, 1 February 6113. 
13 Olivier Schwartz, ‘Vivons-nous encore dans une société de classes? Trois 

remarques sur la société française contemporaine’, La Vies des Idées, 66 

September 6113. 
12  Emmanuel Riondé, ‘Pourquoi Toulouse est l’un des bastions des gj’, 

Mediapart, 3 February 6113; Lucie Delaporte and Mathilde Goanec, ‘Gilets 

Jaunes d’Ile-de-France: “Les quartiers populaires sont là”’, Mediapart, 12 

February 6113. 
11  Pierre Souchon, ‘Avant, j’avais l’impression d’être seule’, Le Monde 

diplomatique, no. 11:, January 6113. 
1: See Samuel Hayat, ‘Les Gilets Jaunes, l’économie morale et le pouvoir’, 

samuelhayat.wordpress.com, 3 December 611:. 
13 Gareth Stedman Jones, ‘Rethinking Chartism’, in Languages of Class: 

Studies in English Working-Class History 1:96–13:6, Cambridge 13:9, pp. 

112–1. 
61 See Daniel Gaxie, ‘Le cens cachée’, Réseaux, vol. 3, no. 66, 13:1, pp. 63–

31. 
تر خود تأیيد کرد که ماليا  درآمد پایين« ی بزرگمباحثه»ا خاتمه دادن به ب 6113مه  1مکرون در  61

ران جبوکار ماليا  کسههبهای تر و بسههتن گریزگاهها، سههاعا  کاری  ولانیتر هزینهبا کاهش بيش

 خواهد شد.

خشم و  یقبضهه یچپ و راسهت برا ایتوده که احزاگ یزمان مار،ایو یها با دورهتفاو  تمام یبرا 66

ه جوان ک یآلمان کیسخنان یادآوری ، ممکن است جنگيدندیم با هم کالیراد رييتغ یبرا یمردم آمال

یگر دبه جان یکما  د،ينيبیم»: ارزنده باشدشده بود،  ادداشتی گوئرین ليتوسهط دن 1396در تابسهتان 

« خواهيم..کشههيم، اما اسههاسهها چيز یکسههانی را میدیگر را میاند، یکبه جو  آمده سههوداها. ایمافتاده

 «: بله، یک چيز، دنيایی جدید، اساسا متفاو  از امروز، نظامی جدید«[ »واقعا؟»]گوئرین: 

 Daniel Guérin, La peste brune, Paris 1311, p. 91. 
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برابری معموف به  یااز پروژههای اخير، جریان غالبی در فمينيسههم توضههيح: در دهه

 یتيراملف بزرگ و یهاشرکت یمنافع اقتصادو ترویج  برای تأمين یبه ابزار جنسهيتی

تثت  تی مسلطسينيفم یهادهیا یاز برخ ییجوها با بررهشرکت این است. تبدیل شهده

ها شرکت یاجتماع تيدر قالب مسهئول)زنان  یتوانمندسهاز عناوین پر ممراقی مانند

CSRیفرو  و کسب سودهای، ابیبازار یهارا در خدمت گسهتر  شهبکه (، افراد 

 شیگرا نیا یهمدسههت یاجتماع یهابيو آسهه امتيازا  یابیهنگفت قرار دهند. ارز

 پژوهش حاضر است.  یموضو  اال یشرکت سميبرالينول با تیسينيفم

 

المللی روی موضوعا  مربوط عمومیِ بين-های خصوایتر مشهارکتکه بيشدرحالی

های فرامليتی توانمندسازی زنان را زیسهت متمرکز هستند، شرکتبه سهلامت و مثيط

که به  6گلدمن ساکسزن  112111برای مثال، ابتکار  1.هدفی ارزشمند تلقی می کنند

وکار برای زنان کارآفرین و کمک به ی آموز  کسههبمنظور فراهم سههاختن زمينه

وکار سراسر دنيا همکاری هایشهان با مدارم کسبها برای گسهتر  دادن فعاليتآن

به دنبال که  9ی رهبری زنان و تسههاوی جنسههيتی مجمع جرانی اقتصههادبرنامهکند. می

اقتصادی و سياسی، افزایش تعداد زنان در  های جنسيتی در سپررآشکار کردن شکاف

                                                      

 6111المللی حاکی از این است که: در دسامبر های بينارقام اندوق سازمان ملل متثد برای همکاری 1

دراد( به 21ميليارد دلار به کار سازمان ملل کمک کرده است؛ بخش عمده )تقریبا  :1216این اندوق 

ست. دراد( اختصاِ یافته ا19دراد( و زنان/جمعيت )12زیست )کودکان و پس از آن به مثيط

تری از بودجه برای پروژه متمرکز بود، سرم بسيار کم 16که کار برداشت کودکان تنرا روی حالیدر

پراکنده شد که  (31و  193 بي)به ترتتری از پروژه ها زیست بين شمار بيشی زنان و مثيطکار درباره

 مراجعه کنيد. جااینشاید بازتاگ این موضوعا  است. به 

6 Goldman Sachs 

9 World Economic Forum’s Women Leaders and Gender Parity 

Program 

https://www.un.org/partnerships/financial_contributions.html
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ی مسائل جنسيتی است. سهازی و فراهم ساختن یک فوروم برای بثث دربارهتصهميم

 6 تأثير دخترانی کند تا به عمومی شههدن و معروفيت پروژهتلا  می 1بنيهاد نایک

گذاری برای سههلامت و آموز  پردازد که سههرمایهکمک کند و به این مسههئله می

ای روی ها تأثيرا  چندگانه و فزایندههای اقتصههادی به آندختران و دادن فراههت

، رابرتز 6116ها خواهد گذاشهت )بکسل ها و نوهبرادران، والدین، اجتما ، فرزندان آن

هایی مانند شههرکت (.6111و ترو  ، پروگهل6119گهاک دن، گراسههر و ون6116

گذاری هایی سههرمایهو کوکاکولا همگی در پروژه  3کرفهت  1اَون،  9لورن،ایوسههن

سههازی زنان ی فمينيسههتی توانمنداند که روی دختران و زنان و گسههتر  ایدهکرده

 یِ ريارگیاز  یاها را به عنوان نمونهتلا  نیا شيشاپيپ کهنیا یمن به جاتمرکز دارد. 

و آن د مبرم یمثل مواجره یها به منزله، به آنمردود بدانم سههميبراليو نول سههمينيفم

 .پردازمیم سميبراليو نول سمينيفم یعنی

من در این مقاله پيامدهای متناقض نوليبراليزه کردن فمينيسههم را از  ریت معرفی 

ی و مصرفهای فراملی مثصولا  کنم که شرکتهای توانمندسازی زنان بيان میپروژه

ها تثت ی عمومی راه اندازی شده اند. این شرکتگران توسعهبا همکاری بازی اًعمدت

زنان شههاغل در  یبا هدف توانمندسههاز« 2هامسههئوليت اجتماعی شههرکت»لوای 

 ها، روی آندولت برالينول تِيدر قهالهب عقلهانههای عرضههه و بهازاریهابی زنجيره

                                                      

1 Nike Foundation 
6 The Girl Effect 
9 Yves Saint Laurent 
1 Avon 

3 Kraft 

2 corporate social responsibility 
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 1يوریونيل شاکتیِ ی مورد بررسهی، پروژهی گذاری می کنند. نخسهتين پروژهسهرمایه

فعاليت می  6ی کارآفرینی زنان از  ریت بازاریابی پایين هرماسههت که برای توسههعه

اسههت که در پی  1هِرپراجکت حامی مالی 9کند. مورد دوم شههرکت لوی اشههتراوم

های غيردولتی مثلی به منظور و با سازمان 3های چندمليتیبرقراری ارتباط بين شرکت

 ها است. های کارپرداز این شرکتهای مراقبت سلامت در کارخانهاندازی برنامهاهر

 

 گونه فمینیس  نولیبرالی شد؟چه
ی ااملا  کم سه معنی مختلف دربارهمنظور از نوليبراليزه شدن فمينيسم چيست؟ دست

(. اول 6113، فرگوسههن 6111نوليبراليسههم در گفتمان آکادميک وجود دارد )لارنر 

نالد های مارگار  تاچر، روی سياسی مرتبط با سياستکه نوليبراليسهم یک پروژهاین

سازی و زدایی، خصوایاسهت؛ نرادهایی که مقررا  2ریگان و نرادهای برتون وودز

کردند و در فضهای پس از جنگ سرد در سراسر جران تعدیل سهاختاری را تضهمين 

در  کترین یا ایدئولوژی اقتصادی است کهکه نوليبراليسم یک دفراگير شدند. دوم این

و مکتب شههيکاگو سههاخت یافته اسههت که  :ميلتون فریدمن 1آثار فردریش هایک،

گذاری خصوای و بازار را با بدگمانی عميت به دولت گذاری ااهلی به سهرمایهارز 
                                                      

1 Unilever’s Shakti 
6 bottom-of-the pyramid marketing 
9 Levi Strauss & Co 
1 HER  مخفف عبار Health Enables Returns.سلامت سود را فراهم میکند( است(  

3 multi-national corporations 

2 Bretton Woods 
1 Friedrich Hayek 
: Milton Friedman 
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در « نيتیعقلا»بندی فرهنگی است؛ ترکيب می کند. در نرایت ليبراليسهم یک اور 

به  ترهای  بقاتی و بيشهای اقتصههادی و پروژهتر به جزمکم»کویی کهه معنهای فو

(. این 6113:111)فرگوسههن، « سههازوکارهای خااههی از حکمرانی مربوط اسههت

سهازوکارها در این تفاو  دارند که نيروهای بازار خصهوای را به حاکميت عمومی 

وارد را  خود های مسههئول،کهه برعکس بها خلت فردیتکننهد درحهالیتثميهل می

 کنند. ی میخصوا یقلمروها نیترشخصی

معانی مختلف نوليبراليسم در نقدهای فمينيستی فمينيسم معاار  نين انداخته است 

کردن خود را شر  می دهد: الف( همدستی فمينيسم ی متفاو  از نوليبرالیو سه جنبه

وليبرال و پ( های اقتصههادی نوليبرال گ( ادغام فمينيسههم در ایدئولوژی نبها پروژه

  های حکمرانی نوليبرال.ها و شگردهای فمينيستی در عقلانيتتنيدگی ایدههمدر

 

 های اقتصادی نولیبرالهمدستی فمینیس  با پروژه
داری های سههرمایهههای فمينيسههم را در ارتباط با دگرگونیگران دگرگونیپژوهش

اند. در این روایت، فمينيسههم به عنوان یک نيروی اجتماعی، با فوردیسههتی دنبال کرده

سازی مواجه سازی و بازاریزدایی، خصههواههیی مقررا ابتکارا  نوليبرالی در زمينه

 بيند. ه آن میاست و خود را به اور  گفتمانی همرا

داری سرمایه»گوید که موج دوم فمينيسم در دوران ( می6113برای مثال، فریزر )

ای را مورد نقد اقتصادی، داریپدید آمده اسهت و چنين سهرمایه« یافتهدولتی سهازمان

ری شری خوبی از نيرنگ تاریخ، اميال آرماندر نمونه»دهد: فرهنگی و سياسی قرار می

داری را مشروعيت های احسهاسی که گذار به شکل جدیدی از سرمایهدر قالب جریان

ریزر، )ف« فوردیسههتی، فرامليتی، نوليبرال-بخشههيهد، زندگی دوباره یافت: پسههامی

المللی ( با حسههاسههيت بيشههتری که به گوناگونی و تنو  بين6116(. رابرتز )6113:33

و مانند المللی برد. امح بيندرون فمينيسهم داشهت، استدلال ماتریاليسم تاریخی را به س
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ا به عنوان ر «یتيوکار چندملکسب سمينيفم»فریزر بر اسام مفروم نيروهای اجتماعی، 

های های فمينيسههتس، دولتائتلافی از نيروهای دولتی و خصههواههی شههامل سههازمان

های غيردولتی و المللی، سههازمانای و بينداری، نرادهای تأمين مالی منمقهسههرمهایه

به ویژه در جرانِ جنوگ برای ترویج »ای فرامليتی شههناسههایی می کند که هشههرکت

 سمينيفم(. رابرتز استدلال می کند که 1::6116)رابرتز، « گرا هسهتندبرابری زنان هم

شههده اسههت. یعنی  بدخيم :611-3ی به ویژه پس از بثران مالی تيوکار چندملکسههب

پدیدار  1«کار چندمليتیومردانگی کسب»که به عنوان درمان مشهکلا  ناشی از زمانی

مراجعه کنيد(. پيشههنرادهایی که  6119؛ همچنين بهه اليام :::6116شههد )رابرتز، 

« دوز سالم استروژن»دید و مردانگی مفرط را در سمو  پایينی در قالب یک بثران می

 حل می دانستوکار ممبوعا  شایع بود، بخشی از راهرا که در همان زمان در کسهب

ای برای تشههریح بثران ی زنان مکمل مردان هسههتند به عنوان اسههتعارهدرکنار افسههانه

کسب و کار  سههمينيفم(. رابرتز 6116، پروگل 6113من پدیدار شهدند )کِی و شهيپ

ی و تأکيد آن بر ایجاد دسههترسههی به امور مالی و اعتباری برای زنان جنوگ را تيملفرا

  کند.داد میی مستمر قلمگر انباشت اوليهتسريل

 

 نولیبرالی کردن ایدئولوژیک فمینیس 
« یوکار برای برابری جنسيتمورد کسب»المللی این ایدئولوژی به شکل در سهمح بين

ی عمل جنسههيتی بانک جرانی تنظيم شههد. بانک جرانی با برای نخسههتين بار در برنامه

ها فرات تر کند که گساستدلال می« برابری جنسيتی یعنی اقتصاد هوشمند»شهعار 

کند. بانک جرانی از توانمندسههازی زنان برای زنان و دختران به کاهش فقر کمک می

ی دسترسی به اعتبارا ، زمين، آموز  و برداشت و ادایی در سياست از  ریت ارائه

                                                      

1 transnational business masculinity 
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ی هایکند. بانک جرانی به دنبال جلب حمایت بخش خصهوای به ویژه آنحمایت می

عمومی -های خصوایاستقبال از شراکتو با  1المللیينی مالیِ بکه از  ریت موسهسه

اندیشی رهبران (. این برنامه یک هم6113کردند، برای این برنامه بود )بدفورد میکار 

اندازی کرد که به دنبال جلب راه اقتصاد در داووم یمجمع جرانبخش خصهوای در 

ک ل جنسيتی بانی عمتوانسهتند به مثقت شدن برنامههایی بود که میکمک شهرکت

 (. 6116جرانی کمک کنند )بِکسل 

مند ها این اسهت که برابری جنسيتی هدفی ارز ی کليدی مد نظر این مثفلنکته

شد تواند باعث رکند: مییابی به تمامی کالاهای اجتماعی را تسريل میاست زیرا دست

ی مدیریت برتر شرکت را اقتصهادی، افزایش توسهعه و کاهش گرسنگی شود، زمينه

ان ارائه کند و بنابراین، به افزایش سود فراهم سهازد، درک برتری از نيازهای مشهتری

دهد و درنتيجه ثبا  مالی افزایش منجر شههود. خمرپذیری بيش از اندازه را کاهش می

ی های فمينيسههتیابد. منتقدان این کارها را به عنوان همدسههتی ایدئولوژیک با ایدهمی

ه چالش شده را ب های فمينيسم نوليبرالیها به  ور خاِ این جنبهکنند. آنتفسهير می

که این نو  فمينيسههم برگرفته از تصههور افرادی اسههت که به کار اند: اول اینکشههيده

ازی رو توانمندسهای مرد اقتصادی تمبيت دهند؛ ازاینشوند تا زنان را با مدلگرفته می

ها ها و فراتجنسهيتی به عملی در سهمح خُرد یعنی تأمين دسههترسی زنان به دارایی

گر داشهت وجود دارد که زنان درست مانند یک بازی. این چشهمدهدیم شهکل رييتغ

زمان و تا حدودی متناقض، اقتصههادی منمقی متعارف در بازار عمل کنند. به  ور هم

ر تکنند و بيشتر از مردان عمل میعنوان افرادی متفهاو  که عاقلانهاین زنهان را بهه

گذاری کنند، هایشهان سرمایهخانواده امکان دارد که درآمد خود را برای بربود زندگی

که این نو  فمينيسم جنسيت را به یک (. دوم این6113کشد )گریفين به تصهویر می

                                                      

1 International Finance Corporation 
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دهد که در قالب هنجهارگرایهانهه یعنی زنان و مردان تقليل میپيکربنهدی دگرجنس

دیگر هسههتند؛ به این ترتيب به جای تضههعيف مکمل یک« بختهای خو خانواده»

(. 6116، بدفورد 6111کنند )بدفورد ها را تثبيت میجنسههيتی موجود، آنهای هویت

ی ماند. بنابراین در گزار  توسعهای در سمح فردی باقی میسهرانجام، جنسهيت مقوله

بينند. آميز میبا نرادها و قوانين تبعيض ، زنان و مردان خود را در مواجره6116جرانی 

کار که بازار را ساختاربندی کرده، از بازارهایی که اما هيچ انگاشتی از تقسيم جنسيتی 

نرادن به کار ها را به همراه دارد، و یا نياز به ارجههای جنسههيتی از مرار برداشههت

(. فمينيسم نوليبرالی شده ممکن 6116مراقبتی بدون حقوق در آن وجود ندارد )رضوی 

ارائه دهد اما کماکان  هایی برای برابری جنسهيتی و توانمندسازی زناناسهت اسهتدلال

گراهنجاری و سههاختارهای اقتصههادی ا  را به عقلانيت، دگرجنستعرد ایدئولوژیکی

  بدون جنسيت حفظ می کند.

 

 کردن فمینیس لیبرالیهای شرکتی توانمندسازی زنان و نوپروژه
 که شرکت هِرپراجکتی اسهت و پروژه یونيليورکه مورد حمایت  شهاکتیی پروژه

هایی در راسههتای مسههئوليت کند، هردو تلا حمایت مالی می لوی اشههتراوم از آن

های هردو پروژه در بخش .ها با هدف توانمندسههازی زنان هسههتنداجتماعی شههرکت

اند و توانمندسازی زنان را به مثابه منفعتی هم برای شدهمثصولا  مصرفی بسيار جرانی

ها، این دو پروژه در دانند. اما با وجود این شباهتمیها خود زنان و هم برای شهرکت

های دهند و زمينهها پاسههخ میکنند و به آنای که فعال میاهداف، نيروهای اجتماعی

 اکتیشی کنند، با هم تفاو  دارند. پروژهای که در آن فعاليت میاقتصادی و فرهنگی

ه کگ آسههيا اسههت درحالیی جنوبه دنبال گسههتر  بازار مثصههولا  یونيليور حومه

اد های چندمليتی و کاهش انتقهای توليد شههرکتبه دنبال تثبيت زنجيره هِرپراجکت

در  شاکتیی های غيردولتی از اقداما  کاری در سهاخت لبام اسهت. پروژهسهازمان
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ترین رقيب خود یعنی المللی بر سههر بازارها در رقابت یونيليور با مرمی بينمنهازعهه

المللی در مورد ای بيندر مبارزه هِرپراجکتگيرد. در مقابل جای می 1لپروکتر و گمب

های چندمليتی )از جمله لوی های غيردولتی و شههرکتشههرایط کهار بين سههازمان

های اقتصههادی و فرهنگی اشههتراوم( قرار دارد. در نرهایت، هر دو پروژه در مثيط

با  یشخخخاکتی اند: پروژهفتهکنند و انوا  مختلفی از زنان را هدف گرمختلفی عمهل می

مالکی و دادوستد خُرد هستند. ای سروکار دارد که در اقتصادهای خردهزنان روسهتایی

در موقعيت اههنعتی، با زنانی  رف اسههت که برای پيدا کردن شههغل در  هِرپراجکت

اند. منابع اقتصههادی و فرهنگی های بازار جرانی به شههررها مراجر  کردهکهارخانه

رکت نيروهای اجتماعی گوناگون، اوضا  نوليبرالی کردن فمينيسم در مختلف و مشها

 کند. ها را مشخص میبستر این پروژه

 ی شاکتیِ یونیلیورپروژه
الِی ی ماین پروژه یک عمليا  بازاریابی مسهتقيم است که در آغاز با حمایت مؤسسه

های مثلی یر دولتو سا 6های غيردولتی مثلی، ایالت آندرا پردا المللی، سهازمانبين

 9«شاکتی آما»هزار نفرِی وهشههتی چرلگذاری شهد. این پروژه شهبکهدر هند پایه

را ایجاد کرده که مثصولا  یونيليور را « کارآفرینان شاکتی»)مادران توانمندشده( یا 

کنندگان روستایی در ادها هزار روستای هند می فروشد. این پروژه اجازه به مصرف

ی دهکننها مصرفی یونيليور در هند( ميليون)شرکت تابعه 1ستان ليوردهد که هندومی

 ی خرده فروشی و پوششبالقوه در روسهتاها داشهته باشهد؛ یعنی جایی که هيچ شبکه

                                                      

1 Procter & Gamble 
6 Andhra Pradesh 
9 Shakti Amma 
1 Hindustan Lever 
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وادی سونقل بسهيار ضهعيف هستند. در شرایط بیها و حملتبليغاتی وجود ندارد و راه

 وريليونیمثصولا   یبراشده را نامی شناختهو  عیتوز یشبکه ککار ی نیاگير چشهم

دراههد گرد  مالی 31آورد. جنوگ آسههيا و سههایر بازارهای نوظرور، به ارمغان می

ویژه در مثصولا  دادند و رشد بالای فرو  بهتشکيل می 6111شهرکت را در سهال 

رو کانونی راهبردی برای شههرکت هسههتند )گزار  مراقبت شههخصههی بود، و ازاین

ای برای تسههخير این بازارها وجود دارد و (. رقابت وحشههيانه6111اجرایی  مدیرعامل

ان یک به عنو« مشتریانِ ميلياردیِ بعدی»های توزیعی یونيليور از آن در کارزار شبکه

ی نند. به گفتهکویژه پروکتر و گمبل استفاده میالمللی بهسلا  کليدی عليه رقبای بين

د کند تا مسههابقه را در هند ببرنيليور کمک میبه یو شههاکتیی اکونوميسههت شههبکه

هایی موازی در پاکسههتان، (. یونيليور شههبکه6116)کارزار مشههتریانِ ميلياردی بعدی 

در بنگلاد  و با دولت  1لانکا ایجاد کرده اسهت و با کِر اینترنشنالبنگلاد  و سهری

ی سههعهکند. این شههرکت مفتخر اسههت که از  ریت تولانکا کار میملی در سههری

ها در کارآفرینی، حمایتِ زنان از خودشههان، افزایش عز  نفس و ارتقای جایگاه آن

ای ای برهای فمينيسهتی توانمندسازی زنان به برنامهدهد. ایدهجامعه، به زنان درآمد می

 تسخير بازارهای جرانی تبدیل شده است. 

ی دههای توليدکننهای  ولانی به عنوان مشتری، هدفی برای شرکتالبته زنان مد 

چه در مورد بازاریابی پایين هرم تازه است، این درک است کالاهای مصرفی بودند. آن

ا تواند برابری جنسيتی را همراه بکه بازاریابی نه فقط برای زنان که از  ریت زنان، می

ای دیگر مانند کاهش فقر و افزایش سلامت عمومی پيش ببرد.  يفی از اهداف توسهعه

کنندگان داری جرانی به روسههتاها و گره زدن مصههرفرو، کشههاندن سههرمایهازاین

 شود وای برای ایجاد یک خير عمومی میروسهتایی به مثصهولا  چندمليتی، وسهيله

ی، کند. این ایدئولوژشههده این برداشههت را تسههريل میایدئولوژی فمينيسههم نوليبرالی

                                                      

1 CARE International 
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ایی ه لبیيان زنان روسههتایی، جاهکند و در متوانمندسههازی را با کارآفرینی معنا می

( 6116:1آورد. به زعم دولان )نقل قول آپادورای، برای موفقيهت مهالی بهه وجود می

ا هدف سازی زنان بمنضبطکند. های نوليبرالی رشد میی شهاکتی بر اسام ایدهشهبکه

ها اههور  به آن« ظرفيتِ بلندپروازی کردن»ی کوشههی و تزریت آهسههتهسههخت

داری نوليبرالی است و مثصول تلا  تجسم حکومت شاکتی آمااین معنا،  گيرد. بهمی

 ی زنان در روستا است. برای اداره

داری نيز هسههت: از  ریت بازتعریف نوعی ابزار حکومت شههاکتی آمابا این حال، 

ها )مانند مثصههولا  مراقبت های شههرکتحلاهداف سههلامت براسههام مزیت راه

نام تجاری کلاسيک اابون  1ر رفتارهای روستایيان. لایفُبیبرداشهتی( و ایجاد تغيير د

آما برای مأموریتی است که خود را در قالب یک خير عمومی  شهاکتییونيليور، ابزار 

ی بازار برای اابون، (. این شبکه با توسعه6113احيا کرده اسهت )کرام و اسهتریت 

شود و احتمالًا به تقویت ها و مراقبت از خود میوشوی دستآور برداشهت، شستپيام

خنرانی در جمع برای جا شهامل سکند. توانمندسهازی در اینسهلامت جامعه کمک می

یاری رسههاندن به شههبکه در مأموریتی که دارد و متقاعد کردن روسههتایيان در مورد 

دن ی جدید به رسيکنندههای مصرفمزایای چنين برداشهتی است. شبکه با ایجاد سوژه

 کند. به سلامت از  ریت تدارکا  خصوای کمک می

گيری افزایش  رز چشمهب شاکتی آمابر اسهام یک ارزیابی مسهتقل، درآمدهای 

یافته اسهت؛ یعنی نسبت به درآمد قبلی خانوار، دو برابر شده است )تکودان و تاندون، 

ها خوشثالند که دهد که آننشهان می شهاکتی آماهای اعضهای (. مصهاحبه:6113:1

های خانواده، اعتماد به بخشههی از این پروژه هسههتند: توانایی کمک کردن برای هزینه

ها از کسب مرار  برای ها از ا رافشان را افزایش داده است. آنت آننفس و شهناخ

                                                      

1 Lifebuoy 
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کردند که در روستایشان احترام و سهخنرانی عمومی منتفع شهده بودند و احسهام می

 اند. رسم کسب کردهواسم

ها منجر نفس هميشههه به تغيير مناسههبا  قدر  در خانوادهبهاما دارایی و اعتماد

های فرو  به اسم زنان باشد، اما مثدودیت در ت نمایندگیشود. گرچه ممکن اسنمی

شهود که بسهتگان مرد درگير شههوند و در واقع اغلب شوهران تثرک زنان باعث می

 ور که قبلاً با توجه به (. همان6113:61و :6بردند )همان، بودند که کارها را پيش می

ی منابع مادی عنوان ارائههای تامين مالی خُرد گزار  شهده بود، توانمندسازی به ر 

بهه  ور خودکهار به تغيير روابط قدر  در خانوار یا افزایش عامليت زنان برای ایجاد 

 (. :611وال و دیگران شود )کرنتغيير منجر نمی

 آوری در خارج ازی روستایی، اثرا  زیانشهده و جامعهتلاقی فمينيسهم نوليبرالی

گيری بازاریابی مسههتقيم یونيليور در روسههتاها، کارکه بهخانوارها ایجاد کند. اول این

ه است. بنابراین، تلا  اولي هایی برای انثصهار مثصولا  یونيليور ایجاد کردهگرایش

به دليل مخالفت اجتماعی شههکسههت  1ی بازاریابی یونيليور در کرالابرای ایجاد شههبکه

ان شود. ها ویریی آنترسيدند که انایع روستاخورد: توليدکنندگان اهابون بومی می

 شههاکتی داران سههنتی در آندرا پراد ، به کارآفریناندر همين حال بسههياری از مغازه

اند که اههرفاً به توزیع مثصههولا  یونيليور مثدود هسههتند و احتمالاً پيدا تبدیل شههده

 کنند. المللی دشوارتر میکردن بازار فرو  را برای توليدکنندگان مثلی و رقبای بين

را نه تنرا  ایسابقههای بازاریابی مستقيم رقابت بیکه به کارگيری شهبکهیندوم ا

ا های اجتماعی رکنند و همبستگیداران سهنتی که در بين زنان ایجاد میدر ميان مغازه

ها سازماندهی دسههتاورد سال–های خودیار ها از  ریت گروهکنند. پروژهفرسهوده می

شاکتی آما اند و وارد روستاها شده -های غيردولتیها و سازمانمثلی با حمایت دولت

حال هرچه اعضای هایی دارد. بااینهای خودیار معمولاً تخفيفبرای همکاران در گروه

                                                      

1 Kerala 
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ایشان با های بيشتری به خا ر رقابت اعضی یونيليور بپيوندند، گروهبيشهتری به شبکه

 (. 6113شوند )تکودان و تاندون ثبا  میهم بی

ممکن است درآمد افراد را افزایش داده باشد  شاکتیی که گرچه پروژهسهوم این

توان ادعا کرد که مثصهولا  مراقبت شهخصی، سلامت عمومی را تضعيف اما ادعا می

ی یونيليور در کرالا، رهبران اجتماعا  کرده اسههت. در زمان مقاومت در برابر پروژه

ی $ُ فبیامی نيازی به اابون لکردند که افزایش سهلامت و برداشت عمواسهتدلال می

رفه ابهندارد بلکه این اجتماعا  نيازمند دسهترسهی به آگ آشههاميدنی سالم و مقرون

های آنتی باکتریال در غرگ، مانع آن هسهتند. علاوه بر این، اختلاف نظر بر سر اابون

 ی در بازار جنوگ آسيا را$ُ فبنشهده که هندوستان ليور نمایندگان آنتی باکتریال لای

که اابون ممکن است یک مثصول نسبتاً مفيد باشد، درباره اقلام حفظ کند. و درحالی

چه  1اندلاولیی پوست لایتدیگر موجود در شهاکتی آما مانند مثصهولا  سفيدکننده

وانند تتوان گفت؟ این شهرکت اارار دارد که زنان با سفيدکردن پوست خود، میمی

 6ند؛ و این شکل دیگری از توانمندسازی استاحسام برتری نسبت به خود داشته باش

ی نگاه یک شههرکت، (. تعریف سههلامت عمومی از دریچه6113)کرام و اسههتریت 

 دهد.ای مبتنی بر منافع شرکت را شکل میشدههای نژادیحلراه

تمام اشتباها  نوليبرالی کردن فمينيسم را در خود  شاکتی یرسد پروژهبه نظر می 

برای گسهتر  بازار شرکت به خدمت گرفته است و دستاوردهای  دارد: فمينيسهم را

کند. این شبکه می گذاری در کالاهای عمومی غالبشهخصی خود را در لبام سرمایه

کند: ایجاد تمایل نسبت به مثصولا  جرانی در های نوليبرالی میاین کار را با شهگرد

                                                      

1 Light & Lovely 
 توجه داشته باشيد که بيشتر دانشمندان معتقد هستند که روی سمح پوست استفاده میشود، نمیتواند 6

(. 6111شود، اتلاف مثض است )کارنانی تاثيرا  سفيدکنندگی داشته باشد و پولی که برای آن هزینه می  
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گذار یی که از رههاخوری از  ریت شههبکهکنندگان، مفتکهارآفرینهان و مصههرف

( و از بين بردن 6111اند )گلداسههميت گرفته ی عمومی شههکلهای توسههعهتلها 

ازار دیگر بر سر یک بهای اجتماعی از  ریت واداشتن زنان به رقابت با یکهمبستگی

های ها برای سازگار شدن با برنامهمثدود و بازتعریف نيازهای برداشتی زنان و خانواده

 شرکتی. 

 

 شتراوس و هِرپراجکتلوی ا
 13:1ی های با مزد پایين در سراسر دنيا در دههحرکت به سمت منابع توليدی اقتصاد

ان الملی جدید نمود یافت )فروبل و دیگردر انگاشت پایان فوردیسم و تقسيم کار بين

که  وری(. زنهان در جنوگ، نقش درخشههانی در این بازسههازی ایفا کردند به:131

 هایانگشههت»کاری عمدتاً زنانه را به خدمت گرفتند که به خا ر  ها نيرویشههرکت

(. شرکت لوی اشتراوم توليدکنندهِ 13:1شهان شهرره بودند )السهون و پيرسون «فرز

الا  ها از ایها به جنبش انتقال فعاليتاالی جين در آن زمان بود و مانند سایر شرکت

 1های جنوگ پيوست.متثده به کارخانه

ی روِ ارائههاست پيشدر مقایسهه با سهایر اهنعت پوشاک، مد لوی اشهتراوم 

ی مسهئوليت اجتماعی شهرکت به توليدکنندگان خود است. بنابراین، این شرکت ایده

یک دستورالعمل اداره کردن مثيط کار معرفی کرد و تبدیل به اولين  1331در سهال 

اری هایی در خصههوِ اقداما  کشههرکت پوشههاک چندمليتی شههد که مسههئوليت

                                                      

بود  در بازار جينتجدیدساخت نوليبرال همچنين به معنای از دست دادن موقعيت انثصاری این شرکت  1

قيمت را توسعه داده بودند. عليرغم همکاری آميزی توليدان ارزان قيمت و گرانزیرا رقبا به  ور موفقيت

ی توليد و کاهش های مربوط به بربود بخشيدن زنجيرهو تلا  6116لوی اشتراوم با والمار  از 

درآمد و سود با مشکل مواجه شده است های توليد، این شرکت برای ایجاد تغيير در روند کاهشی هزینه

 (. 6119، گيرارد 6111، دوری 6116)لوی اشتراوم 
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توليدکننده در  91گرفت و در واقع به قرارداد بيش از خود را به عرده می کارانپيمان

به  ور مداوم از نظار  شههخص ثالث سر  1331ی آن زمان پایان داد. با اینکه در دهه

با پيوستن به نایک و عمومی کردن فررست توليدکنندگانش  6113زد، در سال باز می

را  هاها امکان داد تا آنهای غيردولتی ناظر و اتثادیهبه سازمان ساز شد. این کارتاریخ

 6111(. این شرکت در 6111کاران خود پاسخگو کند )دوری نسبت به اقداما  پيمان

ای را نفعان شد و برنامهدر یک گام ابتکاری دیگر، وارد مذاکرا  گسهترده ای با ذی

ه گسههتر  داد. ب« ی توليدد زنجيرهتعر»ی توليد به تثهت عنوان از مدیریت زنجيره

ن های نوليبرالی جایگزیبيهانی دیگر، تکنولوژی نظار  و منضههبط کردن را با رو 

های توليدکنندگان خود و هها و هویهتکرد کهه برآن بودنهد تها تعرهدا ، آرمهان

سههتی زیرفت بهشههان را از مجریان منفعل به شههرکای پویا تغيير دهند )پيشکارکنان

 (. 6116، لوبر 6116کارگران 

ارائه کرد که با بودجه االی از  رف بنياد  هِرپراجکتمدل این رویکرد جدید را 

 آغاز به 6111المللی از سال ی بينلوی اشهتراوم و آژانس سهوئدی همکاری توسهعه

هماهنگ شده بود؛  1وکار برای مسئوليت اجتماعیکار کرد. این پروژه توسهط کسب

با رهبری لوی اشههتروام و  1336شههرکت که در  631ز ای جرانی با بيش اشههبکه

، 6113تاسيس شده بود )بارتلی « ساختن دنيایی عادلانه و پایدار»دیگران با مأموریت 

ی های غيردولتهای چندمليتی را با سازمانمأموریت ما بدون تاریخ(. این پروژه شرکت

ی خدما  ظور ارائههای توليدی دارند، به منها کارخانهدر کشههورههایی کهه در آن

مراقبتی سلامت و افزایش آگاهی سلامت در ميان کارگران زن پوشاک در ارتباط قرار 

دهد. این پروژه کارگران کارخانه، سهرپرستان خموط توليد، پرستاران کلينيک و می

ی سههلامت جنسی و دهد تا به همتایان خود درباهپرسهنل منابع انسهانی را آموز  می

                                                      

1 Business for Social Responsibility 
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ه، ی تغذیهای جنسی واگيردار و همچنين دربارهيم خانواده و عفونتباروری شامل تنظ

های عفونی، مالاریا، آزار و خشونت های پيش و پس از تولد، بيماریبرداشت، مراقبت

ی خود در چين، هند، مصههر و آموز  دهند. لوی اشههتروام به همراه نُه توليدکننده

 ( 6116:62برگ، ت )یيگر و گلدنپاکستان از اجرای این برنامه پشتيبانی کرده اس

 ور که در ابتکارا  مسئوليت اجتماعی شرکتی معمول است، یک سناریوی همان

کاران گذاری برای پيمانی بازدهی سههرمایهکند. ممالعهبرد پروژه را هدایت می-برد

گذاری شده، دهد که به ازای هر یک دلار سرمایهلوی اشهتراوم در مصهر نشهان می

م معاملا  بازگردانده اسههت. همچنين های حجچرار دلار در قالب کاهش غيبت و نرخ

نامی در رقابت مدیران شههاهد مزایای دیگری مانند کاهش نرخ خماها و مزایای خو 

د ی خود افزایش آگاهی سلامت داشتنبا پيمانکاران خارجی بودند. کارکنان نيز به نوبه

ثل م ی بيشتر از خدما  سلامتای مانند استفادهو سهرپرستان متوجه تغييرا  رفتاری

 (. 6116:91کار شدند )همان، 

سههخن « توانمندسههازی زنان»به زبان  شههاکتیی نيز همانند پروژه هِرپراجکت

دهد. جمعيت هدف این پروژه، به گوید اما این کار را با توجه به سههلامت انجام میمی

با آموز  کم و دانش مثدود از موضوعا   ی متوليان آن، زنان مراجر روستاییگفته

اعا  ی این ا لتوانستند منتقل کنندههسهتند که از بسهتگان زن خود که می سهلامت

ی کنند. توانمندسههازی در این بسههتر به موضههوعی برای ارائهباشههند، جدا زندگی می

ی چگونگی مواجره با مسههائل سههلامت در یک بسههتر شههرری، تبدیل ا لاعا  درباره

ی رفتار مانند استفاده از ر سادهرسهد که بخش خوگ ماجرا به تغييشهود. به نظر میمی

نواربرداشهتی در حين پریود و در دسهترم قرار دادن آن از  ریت کلينيک شهرکت، 

مربوط شههود. به این معنا، این پروژه سههلامت را به عنوان یک موضههو  کاملاً فردی 

های فمينيسههتی را به سههمثی کاملا ی شههاکتی، ایدهکند اما برخلاف پروژهتعریف می

ی نقش اقتصههادی مثدود دههد. رویکرد سههلامت تنرا دربرگيرندهليهل نمیفردی تق
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ر رفتار بيند. تغييعنوان مادر و شریک در روابط نيز میها را بهکارگران نيست بلکه آن

ها در ها در رابمه با سههلامت باروری، تغذیه و مراقبت از کودکان، روی روابط آنآن

 علاوه، درگير شدنتری در جامعه دارد. بهتردهخارج از کارخانه مؤثر است و تأثير گس

با موضهوعاتی مانند خشونت خانوادگی و آزار جنسی که همواره سياسی است، قدر  

 کشد. مردسالارانه را به چالش می

فاو  کند نيز تهایی که برای تغيير رفتاری استفاده میاز نظر شهگرد هِرپراجکت

هد و برخلاف آن مبتنی بر آموز  فردی دی شههاکتی آموز  میدارد؛ مهانند پروژه

پردازد که بين کارگران زن پيوند می 1همتا-به-بود، به گسهتر  رو  آموزشی همتا

کند و شههناسههی اجتماعی مسههئوليت واگذار میتوسههط رو  کند. این پروژهایجاد می

 تکند تا روابط قدر  جنسههيتی را پروبلماتيزه کند تا بتواند عامليفضههاهایی ایجاد می

علاوه، رو  جمعی نوليبرالی کردن فمينيسم نياز به زنان برای تغيير را افزایش دهد. به

شناسی گنجانده شده های رهبری در این رو رهبر دارد و به همين جرت بسط مرار 

ی از همتا توسعه-به-آید، اما مکانيزم همتاشهده از بيرون میاسهت. تخصهص آموخته

ه کند. بهای جامعه مدنی را ممکن میو پيوند با سههازمانها پایين به بالا، همبسههتگی

ر: ی مصههی لوی اشههتروام در اسههماعيليهگر از توليدکنندهآموز -ی یک همتاگفته

نفس ما را افزایش بهاین پروژه ما را با دانشههی آشههنا کرد که به ما قدر  داد. اعتماد»

گذاری روی زنان )سرمایه« دتری بين ما و سایر کارگران ایجاد کرداد و اعتماد بيش

 (.6111:3، یيگر 6111برای یک دنيای برتر 

دهد، ای که از  ریت آن این پروژه روابط قدر  را تغيير میحالا در مورد شههيوه

دستاورد فردی وجود دارد: زنان و احتمالًا  شاکتیی توانيم بگویيم؟ مانند پروژهچه می

                                                      

1 peer-to-peer 
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ن ها برای داشتتاورد فردی با نيازهای کارخانهتر هستند و این دسهایشهان سالمخانواده

های رخشده چاتکا و متعرد تمابت دارد. از این جرت، فمينيسهم نوليبرالیکارگران قابل

  زند.شده را روغن میداری جرانیسرمایه

 گیرینتیجه
د که کردن فمينيسم هستنليبرالیهایی از نوهای شرکتی توانمندسازی زنان نمونهپروژه

کردن توليد و رقابت بر سههر المللیسههازی، بينهای مادی جرانیخهارج از واقعيهت

 ای از فمينيسمها از نسخهبازارهای نوظرور قابل درک نيسهتند. در این مثيط، شهرکت

کنند تا نسبت به رقبا در مبارزه برای سرمی از بازار مزیت کسب کنند و اسهتفاده می

ها برای تثثير جتماعی مبنا بر به چالش کشههيدن آنجها کهه با انتقاد نيروهای ااز آن

های توانمندسازی زنان عمومی اقداماتشان مواجه هستند، کسب مشروعيت کنند. پروژه

کنند، های چندمليتی کمک میوکار زنان به شرکتاز  ریت مرارکردن ظرفيت کسب

ند و به رسههانی میها یارهای توليد آنسههازی نيروی کار زنان به تثبيت زنجيرهبا برينه

شههده عنوان شههرروندان خوبی که در یک اقتصههاد جرانیکنند تا بهها کمک میآن

م کردن فمينيسههاند، خوشههنامی کسههب کنند. از این  ریت، نوليبرالیمشههارکت کرده

ت. شدن اسی اقتصادی بازارهای در حال جرانیمستلزم پيوستن اهداف جنبش به پروژه

رای ب فمينيسم دارد زیرا به لثاظ ایدئولوژیکی زبان متناسبی این پيوسهت، تاثيراتی بر

ها با مميزی زبان فمينيستی توانمندسازی زنان، وکار دارد. این پروژههای کسببرنامه

ی ها را در قالب توسههعهکنند و این پروژهی جمعی تری میآن را از عنااههر مبارزه

ل ی شک. توانمندسهازی به مسهئلهکنندکارآفرینی و ایجاد آگاهی سهلامت ااهلا  می

شههود و زنان از درون برای پيشههرفت خود هدایت های مسههئول تبدیل میگيری خود

 کنندگانیگذار بازاریابی پایين هرم، به کارآفرینان و مصههرفها از رهشههوند. آنمی

ها در مورد اند. آنی یک بازار جرانی گرفتار شههدهشههوند که در مخمصهههتبدیل می

د. در شههونی توليد، به کارگرانی سههالم و فعال در توسههعه تبدیل مینجيرهمشهارکت ز
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ازار از زنان حاکم در ب ودستگاه ویژهکردن فمينيسهم نيازمند یک دم نرایت، نوليبرالی

های متخصص را به جای جنبش بنشاند تا اهدافی که جرانی اسهت و تمایل دارد شبکه

 زتعریف کند. توانمندسازی زنان باید پوشش دهد را با
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رو وبهکند با انتقادا  سختی ر عرضها  را بوک برای این که پول دیجيتالیی فيسایده

ها خواست تا از شرروندان در برابر ليبرا حمایت شده است. کاترین پيستر از دولت

 فوریت متوقف شود.کنند. جوزف استيگلتز معتقد است که ليبرا باید به

بوک همه چيزی برا برخلاف ادعاهای فيسگویند چون ليهردو کاملاً درست می

 هست به غير از این که یک واحد پولی باثبا  باشد.

 

 رقابت واحدهای پولی به روایت هایک
برای یک واحد پول خصوای، اگر قرار است در رقابت با واحدهای پولی ملی و 

ایک ه سراسری و یا یورو موفت شود، ثبا  اهميت مبرم دارد. این نکته را پيش از این

 تفصيل وارسی کرده است. منتشر شد، به 1312که در « کردن پولغير ملی»در کتاگ 

 به گمان من تردیدی نيست که:

تواند حفظ کند می  ور دایمیک واحد پولی که بتواند قدر  خرید خود را به -1

 توانند آزادانه از آن استفاده کنند.باشد که می هميشه موردتقاضای مردمی

به حفظ ارز  واحد پولی بستگی دارد انتظار  این تقاضای دایم درحالی که -6

ب مراتی این واحد پولی بتواند این ارز  را بهرود که بانک اادرکنندهمی

برتر از یک اادرکننده انثصاری واحد پول که نگران از دست رفتن ارز  

 پول نيست حفظ کند. 

ار  بر ميزان پولی که تواند با نظی اادرکننده این واحد پولی میمؤسسه -9

 کند این ارز  را حفظ نماید. اادر می

ی عملی برای نظار  برميزان این مقررا  مربوط به مقدار هرپول برترین شيوه -1

 گيرد. واحد مبادله است که به مقااد مختلف مورد استفاده قرار می
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ها نثباتی ارز  آدرحالی که تاکنون خصلت اساسی واحدهای پولی دیجيتالی بی

 ا  بسيار زیاد است.کوین است که تغييرا  ارزشیتر بيتبود، از همه شاید مرم

کنم که هایک را  راحان واحد پولی ليبرا از این چالش باخبرند و حتی گمان می

دهند که بااستفاده از یک سبد واحد پولی، ارز  ليبرا ها وعده میهم خوانده باشند. آن

خواهند براسام ساختار سبد، واحد پولی ها میمنظور آن را حفظ خواهند کرد. برای این

مد  دولتی نگاه بدارند. ی کوتاههای بانکی، اوراق قرضهذخيره را به اور  سپرده

های بانکی خود به واحدهای پولی ملی را با ليبرا مبادله گذاران سپردهوقتی که سرمایه

 ها ایجاد خواهد شد. کنند ذخيرهمی

 1331که در  ول « های پولیهيأ  واحد» ان ليبرا این الگو را با نراد بنابراین  راح

در آرژانتين وجود داشت یا در حال حاضر در بلغارستان وجود دارد مقایسه  6116تا 

ها ها )نقدینههای پولی نوعی بانک مرکزی است که درآن بدهیکنند. هيأ  واحدمی

های گذاری نقدی به واحدمل با سرمایه ور کاهای تجار( دراال بهی بانکو ذخيره

 شود. پولی خارجی حفاظت می

 

 ی ارزریسک نرخ مبادله
مشکل االی ليبرا این است که نه یک واحد پول ملی بلکه قرار است یک واحد پولی 

فراملی باشد. درنتيجه ثبا  ارز  آن به یک سبد پولی وابسته است نه یک واحد پول 

 ملی. 

« یژهحت برداشت و»توان با سبدی از واحدهای پولی مثل را را میبه این ترتيب، ليب

(SDR) المللی پول ایجاد کرده است مقایسه کرد. حت برداشت ویژه که اندوق بين

یورو،  129:216دلار، 123:636شود، یعنی با ميزان مملت واحدهای پولی ملی تعریف می

ی کنونی ترلينگ. نرخ مبادلهپوند اس 121:3312ین ژاپن و  1123یوان چين،  121111
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ازای هر یورو است و سرم یورو هم در سبد به 1266حت برداشت ویژه به یورو حدود 

 دراد است.  96پولی حدود 

فرض کنيم که برای ليبرا هم یک سبد پولی شبيه به حت برداشت ویژه درست شود. 

اگر یک خانوار  کنند.گذاران ملی تضمين نمیجا ثبا  ارز  را سرمایهولی در این

 :2یورو بخرد درواقع با این کار عملاً برای  162611ليبرا را به  112111آلمانی بخواهد 

دراد از آن چه که ارف کرده است واحد پولی خارجی خواهد خرید )یعنی پس از 

درادی یورو را در سبد پولی کنار گذاشتيم(. نظر به این که گاه با  96این که سرم 

شویم در آن اور  وجری در ارز  واحدهای پولی اساسی روبرو میتتغييرا  قابل

 توجری درپيوند با نرخ مبادله به گردن گرفته است. خانوار آلمانی عملاً ریسک قابل

های گذاری در بانک ور کامل با سپردهگذاری در ليبرا بهبه این ترتيب، سرمایه

د  گذاری در ليبرا به ش. سرمایهگيرد تفاو  داردهای ملی اور  میسنتی که به پول

 بازانه است. سفته

شود. آمد تشدید میتر باشد، این پیهرچه سرم یک واحد پول ملی در سبد پولی کم

دراد است، )اگر سرم پوند در سبد پولی ليبرا  :تنرا  SDRبرای مثال سرم پوند در 

ر ليبرا درواقع گذاری یک انگليسی ددراداز سرمایه 36هم به همين ميزان باشد( 

که  اندگذاری درواحدهای پولی دیگران است. بعلاوه مسئولان ليبرا اعلام کردهسرمایه

برای خود این خت را قائل هستند که در اور  بروز بثران در یکی از کشورهایی که 

 واحد پولی آن در سبد پولی حضور دارد ساختار سبد پولی را تغييربدهند. 

 

 ریسک نقدینگی
ناروشن   ور کاملخ مبادله تنرا ریسک این واحد پولی تازه نيست. تاکنون بهریسک نر

ا مينان به واحد پولی تازه چه پيش خواهد آمد. در است که دراور  بروز بثران عدم

خوان باشد.  راحان ليبرا ها همذخيرهیک حالت معمولی نرخ مبادله باید با ارز  اسمی 
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به ليبرا و اف کشيدن متقاضيان برای تبدیل ليبرا به مدعی اند که عدم ا مينان کامل 

 ور کامل تأمين مالی شده است. ها بهواحدهای پول ملی اتفاق نخواهد افتاد چون ذخيره

 ای است که هایک وقتی از نظار  بر ميزان پول اادره نوشت مدنظر داشت. این نکته

گذاران امل متوقف شد که سرمایه ور کتواند بهیک بثران ناگرانی اعتماد تنرا زمانی می

 ور شان به ليبرا به واحدهای پولی موجود در سبد پولی بهگذاریمممئن باشند که سرمایه

ا  به واحدهای تواند نرخ مبادلهکامل پرداخت خواهد شد. ليبرا تنرا در یک حالت می

پولی  دهایپول ملی را حفظ کند که مداخله اور  بگيرد )یعنی با استفاده از آن واح

)که  «ذخایر دیداری»ليبرا خریداری شود(. ولی تنرا بخشی از ذخایر ليبرا به اور  

شود. هدف این است که بخش داری میها نگاهسادگی قابل دسترسی است( در بانکبه

 –گذاری شود. دریک شرایط بثرانی از ذخایر در اوراق قرضه دولتی سرمایه مرمی

ها باید هاین قرض -کشند و خواهان تبدیل ليبرا هستند یعنی وقتی متقاضيان اف می

سرعت و به مقدار زیاد برای فرو  ارایه شود. هرچه استفاده از ليبرا گسترده باشد و به

تری به اور  اوراق قرضه درآمده باشد، زیان در فرو  این هرچه که ذخایر بيش

ور  تواند به ا ور موقت میریسک نقدینگی حداقل به تر خواهد بود. ایناوراق بيش

 ذخایر دربياید.  کاهش ارز  جدی ليبرا در مقابل ارز  اسمی

ریسک نقدینگی با توجه به این واقعيت که برخلاف واحد پولی دولتی کسی اجباری 

د شود. تواند تشدیبه پذیر  ليبرا ندارد، یعنی ليبرا یک واحد پول قانونی نيست می

تواند توانند هرگاه که اراده کنند از پذیر  آن شانه خالی کنند که میها میمغازه

 ی از دست رفتن اعتماد را تشدید کند.مقوله

 

 ریسک بازخرید
تر است این که هيچ اجبار قانونی برای بازخرید ليبرا وجود ندارد. و این آن چه که مرم

 کند.جد فرق میبا  رحی که هایک داشت به



 ی احمد سیفپیتر بوفییگر / ترجمه 227 

ها بدون برره یا برا  و هم چنين آمادگی برای بازکردن موضو  ادور گواهی من»

ی مشخص تجارتی داشته باشد، برای شدههای جاری به واحدی که یک نام ثبتحساگ

کنم. تنرا اجبار قانونی که به نظر من لازم است بازخرید این مثال دوکا  را اعلام می

فرانک  3ازای هر دوکا  هم هاست که بهنها به دلخواه ااحبان آبروا  و سپرده

 «.ها پرداخت شودمارک آلمان و یا دو دلار به آن 3سویيس، یا 

ی لازم اور  دراور  وقو  یک بثران اعتماد، روشن نيست که آیا مداخله

دارد که هيچ تمام وضو  اعلام میخواهد گرفت یا خير. اسناد مربوط به ليبرا به

کنند و ذخایر وجود نخواهد داشت. برعکس، از آن استفاده می ها کهبين آن مستقيمی

ی تنرا فعالانی هستند که از سوی مؤسسه« فروشاندوباره»شود که گفته می

عکس ی ليبرا اجازه دارند مبادلا  بزرگ از ليبرا به واحدهای پول ملی یا بهاادرکننده

 را انجام بدهند.  

د سنتی و تراز ليبرایی تفاوتی جدی وجو به این ترتيب یين سپرده در یک بانک

یورویی شامل این ضمانت قانونی است که بانک آن را  111ی بانکی دارد. یک سپرده

کند. درحالی که یک سپرده به ليبرا یورویی برای شما تعویض می 111با یک اسکنام 

قریبی ت تنرا یک وعده بدون ضمانت قانونی است تا نرخ مبادله ليبرا در حد ارز  اسمی

ک های سنتی، سپرده به ليبرا با ریسذخایر تثبيت شود. درمقایسه با سپرده در بانک

 روست. ضمانت خرید روبهعدم

د ایم حتی زمانی که تقاضا برای ليبرا بالا باشاین سه نو  ریسکی که بررسی کرده

شود. درنتيجه ها جبران نمیبا فرات سودآوری از سوی دارندگان این سپرده

ی ليبرا کامل است یعنی هر وقت که تقاضا ازوکارهای ادور ليبرا، کشش عرضهس

 توان بدون حدومرز آن را توليد کرد.برای این واحد پولی وجود داشته باشد، می

کوین هم ضمانت قانونی کوین هم تفاو  اساسی دارد. بيتاز این نظر با بيت

مد  به خا ر فرایند در کوتاه ا بازخرید ندارد ولی تفاو  در این است که عرضه
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 ور باً بهشوند، تقریی مبادلا  تأیيد میکه با آن وسيله« ضرگ پول»ی بسيار پيچيده

کامل مثدود است. به این خا ر هر وقت که تقاضا زیاد شود احتمال این که قيمت 

  .کوین افزایش چشمگير داشته باشد )و باعث درآمدهای بادآورده بشود( وجود داردبيت

 

 آسای ثروتمندسازیی غولبرنامه
مشکل االی تراز اعتباری ليبرا این است که نه بدهی است که ضمانت قانونی 

مندی از سود و یا حت بازپرداخت داشته باشد و نه سرام است که به دارنده حت برره

دهندگان این پول دیجيتالی این امتباز رأی بدهد. ناگفته روشن است که برای سازمان

وانند برای تشود که میها منابع نقدی هنگفتی فراهم میسيار چشميگری است. برای آنب

ولی هایی که در بازارهای پرسيدن به سود از آن استفاده کننند، درست شبيه به اندوق

 از سود را بپردازند.  ی نقدی سرمیوجود دارد بدون این که به دارندگان سپرده

 دهندگان این واحد پولی با هيچرود که سازمانتظار نمیبينند، انحتی وقتی زیان می

ی سازوکار مربوط به ورشکستگی مواجه بشوند. به این ترتيب، ليبرا درواقع یک برنامه

بوک و رفقای مالی آن است که از جيب آسای ثروتمندسازی برای فيسغول

 . پروارتر بشوندگذارانی که سازوکارهای این نظام را به درستی نفرميده اند سرمایه

بوک نشان داد این است که عموم را توان به این  ر  فيسبرترین واکنشی که می

های نقدینگی و ریسک بازپرداخت آموز  بدهيم. ی نرخ مبادله ليبرا، ریسکدرباره

اگر هایک درست بگوید، هيچ کس نباید دارایی خود را به اور  واحدهای پولی 

 ثبا  درآورد.بی

 تر انجام بگيرد نيازی به واحدهای پولیالمللی سریعخواهيم مبادلا  بينحتی اگر ب

دهند وجود دارد و تازه نداریم. رقابت کافی بين کسانی که این خدما  را ارایه می

 همان کافی است. 
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 پيوند با منبع االی:

Facebook’s Libra fails the Hayek test 

 

https://www.ips-journal.eu/regions/global/article/show/facebooks-libra-fails-the-hayek-test-3585/
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ارز  بر روی –ی اجتماعی این کمپانی عظيم شبکه -بوک ليبرا نامی است که فيس

 بوک از این واحددیجيتالی خود که برنامه دارد ایجاد کند گذاشته است. هدف فيس

 پولی دیجيتالی چيست؟

ی جرانی است که باعث یک واحد پولی ساده»بوک، ليبرا ی فيسگفتهبه

گوید ای که منتشرشده این کمپانی میدر بيانيه«. قدرتمندشدن ميلياردها انسان خواهد شد

ی قولهاعتماد و زیرساختی که بتواند به مواقع به یک واحد پولی دیجيتال قابلدنيا به»که 

تان بر روی خشد، نيازمند است. امنيت بخشيدن به دارایی مالیواقعيت بب« پول اینترنتی» 

سادگی قابل درک باشد. نقل و انتقال پول در جران باید ساده تلفن دستی باید ساده و به

و از نظر هزینه جذاگ باشد و حتی باید از فرستادن یک متن و یا عکس از  ریت 

 کنيد، و یا چه ميزانو یا چه میکنيد ، مستقل از این که در کجا زندگی میاینترنت

تر باشد. ابدا  مثصولا  تازه، و واردین تازه به این نظام موجب درآمد دارید، امن

ی سرمایه برای همگان پایين بياید و شرایط شود تا موانع دسترسی به آن و هزینهمی

 «.تری از مردم فراهم شودبرای نظام پرداختی بدون درگيری برای تعداد بيش

شده این است که برای همگان یک واحد پولی ایجاد شود که از هدف اعلام پس

ی کنند تا با استفاده از آن درسرتاسر جران بدون دردسر و با هزینهاستفاده می اینترنت

های انکتوان بی نزدیک به افر کالا و خدما  خریداری کنند. به این ترتيب میمبادله

ها ازای استفاده از آنهایی که باید بهی را دور زد، و هزینهالمللی و واحدهای پولی ملبين

ی مبادلا  کاملاً خصوای خواهد بود و علاوه همهرسد. بهپرداخت هم به پایان می

ها نخواهد بود. از سوی دیگر حدود یک ميليارد و نيم آدمی رؤیت مسئولان و بانکقابل

ن بدون شاتاپده از تلفن دستی و لپتوانند با استفاهای بانکی ندارند میکه حساگ

 استفاده از پول نقد به مبادلا  جرانی دست بزنند. 

یع المللی اندکی تسرای که ليبرا عمل خواهد کرد، قرار است مبادلا  بينبه شيوه

رسد ر میکند. به نظهای سنتی مبادله عمل میسرعتی که شيوهشوند، ولی با این همه نه به
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مبادله را سازمان داد ولی یک نظام سنتی  1111توان در هرثانيه ليبرا می که با استفاده از

 دهد.مبادله انجام می 9111درهرثانيه  -مبادله، برای نمونه ویزا 

های پول دیجيتالی باید پرداخت برای کالاها و خدما  را از نظر ااولی، واحد

قد را با خودتان در چمدان تر و ارزان تر کند چون لازم نيست که مقادیر زیادی نساده

رسد که یک واحد پول دیجيتالی دورنمای مبادلا  در قرن حمل کنيد. به نظر می

کسی این آید پرداخت. چهویکم باشد ولی بلافااله باید به مسائلی که پيش میبيست

خواهند دارایی خود چنان میکند و یا در کورد کسانی که همواحد پولی را کنترل می

خواهند مجبور باشند که یک حساگ بانکی داشته یا ور  نقد داشته باشند و نمیرا به ا

 شود؟ه میها چداشته باشند تا با آن خرید کنند، تکليف آن« کيف پولی پر از ليبرا» 

جا در چين ما نظام بوک در این جا آغازگر این فرایند نيست. تا به همينفيس

را داریم. ولی نکته این است که اگر ليبرا  «پی علی»و « وی چت»پرداخت دیجيتالی 

اربر بوک ميلياردها کا  بسيار گسترده است. فيسی فعاليت جرانیاجرایی شود حوزه

این  -اند که از ليبراهای فرامليتی بزرگ هم وعده دادهاینترنتی دارد و شماری از شرکت

 استفاده کنند.  -واحد پولی تازه

ی یک پوند )وزن(  لا یا نقره است. در رم قدیم یک ندازهای لاتين برای اليبرا واژه

بوک چنين چيزی نيست. برخلاف ادعا گيری ارز  بود. ولی ليبرای فيسواحد اندازه

شود هم نيست. این یک واحد این یک واحد پولی مردمی که از سوی مردم کنترل می

ی آن ای حاممایهبوک و بانکداران سرشده برای منافع بازرگانی فيسپولی خصوای

های گذاران شرکتاست. این واحد پولی تازه در مالکيت و کنترل هيثتی از سرمایه

 گذاری خواهند کرد. ی کار در آن سرمایهفرامليتی خواهد بود که برای ادامه

دلار امریکا در تملک دولت امریکاست و همين نکته در باره دیگر واحدهای پول 

، مقررا  و قوانين مشخصی وجود دارد که واحدهای پول ملی اادق است. براین مبنا

 ها وجود ندارد. کسانیکدام از اینافتند. ولی در مورد ليبرا هيچکار میگونه بهملی چه
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آن  یبوک و هيأ  مدیرهآورند باید به فيسکه دارایی خود را به اور  ليبرا درمی

 هيچ دولتی هم در ميان نيست. رود و پای شان به هدر نمیاعتماد کنند که دارایی

استفاده خواهد  (Blockchain)چين گوید که از تکنولوژی بلاکبوک میفيس

کرد، یعنی یک نظام دیجيتال غيرمتمرکز پرداخت و دریافت که در واقع تکنولوژی 

کوین است. هدف االی ی همه واحدهای پولی دیجيتالی از جمله بيتمورد استفاده

ست. های مالی ای امکانا  ارتباط مستقيم، حذف واسمهواحدهای پولی دیجيتالی با ارایه

ی مبادلاتی است که با استفاده یک نظام حسابداری برای ثبت همهچين در واقع بلاک

های حسابداری کنونی دارد این است گيرد. تفاوتی که با نظاماز واحد پولی انجام می

که غيرمتمرکز است، یعنی هيچ مقام مرکزی وجود ندارد که سلامت این مبادلا  را 

کند که هرده سام سند اینترنتی استفاده میتأیيد کند. درواقع این نظامِ تازه، از تأیيد برا

ین هم ی اکنند. انگيزهدقيقه کسانی که درگير این مبادلا  هستند آن را تأیيد می

برای اولين عضو است که آن را « ضرگ شده»پرداخت به اور  ارزهای دیجيتال 

 تأیيد کند. 

یک واحد  ساکن این است کهداری ابتدابههدف از پول در یک اقتصاد سرمایه

ی ارز  است و درنرایت برای تدوین هاست، سپس، یک معيار ذخيرهسراسری پرداخت

کدام از این وظایف را های دیجيتال هيچترازنامه هم یک واحد حسابداری است. پول

عنوان معيار ارز  عنوان یک واحد حسابداری و یا بهدهند. عملکرد شان بهانجام نمی

شد  بالا و کوین بهشود. ارز  بيتشد  تضعيف میا  بهنهبازاسبب ماهيت سفتهبه

کنند و عموم مردم و یا بازها آن را خریدوفرو  میرود چون تنرا سفتهپایين می

 دهند. انداز مورد استفاده قرار نمیها از آن برای مبادلا  و یا حفظ پسشرکت
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رای جيتالی سراسری بخواهد یک واحد پول دیکوین، ليبرا نمیحتی برخلاف بيت

ی مردم باشد. درواقع یک واحد پولی خصوای است که تنرا برای گستر  و همه

بوک بر قدر  خرید چرار ميليارد کاربر خود ابدا  شده و هدفش تعميت کنترل فيس

 تر است.کسب درآمد بيش

است  « ی ارز  مبادلهبنياد مبادله»ليبرا اگر از زبان ادبيا  مالی استفاده کنم یک 

که ارز  ليبرا بر یک سبد از واحدهای پولی ملی )دلار، یورو، ین، استرلينگ و فرانک 

سویيس( براسام یک ضریب تقسيمی استوار است. ليبرا یک واحد پولی دیجيتال 

ا  به تعييرا  در ارز  این پنج واحد پول ملی المللی واقعی نيست بلکه ارز بين

وک استفاده بخصوای برای کسانی است که از فيسپيوسته است. ليبرا یک واحد پول 

المللی پول است اندوق بين (SDR)« حت برداشت ویژه» کنند. درواقع شبيه به می
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ها ملی مورد استفاده قرار ها و مبادلا  بين اندوق و دولتکه برای تنظيم پرداخت

 سته است. های ملی مثل دلار پيوگيرد. ارز  حت برداشت ویژه هم به ارز  پولمی

کند. اگرشما ليبرا را خریداری کنيد و در حساگ جاست که مشکلا  بروز میاینهم

ای دارید، به شما بررهبوک برای خریدهای خود در آینده نگاهليبرایی خود در فيس

دارید به شما برره پرداخت تان را به دلار نگاهکه اگر داراییپرداخت نخواهد شد درحالی

ر ی فرامليتی دمدیرههای شما خوابيده، هيأ ته ليبرایی را که در حساگخواهد شد. الب

ی ها کسب درآمد کند. درواقع همهکند تا برای آنگذاری میهای مالی سرمایهدارایی

رود که مالک این واحد پولی خصوای هستند. این امر خيلی منافع به جيب کسانی می

های مرکزی ها و بانکدراختيار دولتاست که  (Seignorage) «الضّرگحت»شبيه 

رد گيهای مرکزی مورد استفاده قرار میها و بانکاست و وقتی که واحد پولی دولت

های ای که از داراییبرره»شود. همان  ور که در اال سند آمده است ها مینصيب آن

 شودمی ی این نظام ارفهای ادارهآید برای تأمين مالی هزینهشده به دست میذخيره

ذارانی که گرسد، و بتوانيم به سرمایهی مبادلا  به حداقل میتا مممئن باشيم که هزینه

اند، سود سرام بپردازیم و شرایط را برای رشد نظام گذاری کردهدرشرو  کار سرمایه

 «.تها درآمدی نخواهند داشکنند از این ذخيرهمريا کنيم. کسانی که از ليبرا استفاده می

د، درواقع شوبوک انباشت میهای کاربران فيسهنگفت ليبرایی که در حساگمقدار 

ادامه  بازیهای مالی جرانی به سفتهباز است تا در داراییی سفتهدر اختيار هيأ  مدیره

شود های اعتباری و سقوط مالی فراهم میای برای ایجاد حباگبدهند و درنتيجه بُعد تازه

اند. شود که از ليبرا استفاده کردهصيب ميلياردها کاربری میآمدهای زیان بار  نکه پی

ها و دیگر مؤسسا  مالی درعمل موفت نبود و دانيم که تنظيم بانکتا به همين جا می

نتوانست از بروز بثران مالی جرانی جلوگيری کند. رشد چشمگير بدهی بخش خصوای 

ی نجا  نظام بانکی جرانی هی بدهی بخش عمومی که در نتيجالعادهدرکنار رشد فوق

شده های تأمينی دیگری از بدهیچنان ادامه دارد. اگر ليبرا موفت شود لایهایجاد شد هم
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شود با این تفاو  که از سوی هيچ دولتی با اعتبارا  برای ميلياردها کاربر ایجاد می

 ها وجود نخواهد داشت. ای حفاظت از سپردهنظام بيمه

رانی این واهمه وجود دارد که اگر بخش بزرگی از جمعيت به ی جاز منظر سرمایه

ای مرکزی هجای استفاده از واحد پولی دولتی از ليبرا استفاده کنند، در آن اور  بانک

توانند و قدر  نخواهند داشت تا در زمان بروز بثران مالی از تبدیل سریع دیگر نمی

رای است بگویيد که خب اگر این بواحدهای پولی ملی به ليبرا جلوگيری کنند. ممکن 

سرمایه مناسب نباشد، ولی برای مردم خوگ است. چون مردم باید بتوانند از کنترل بانک 

کنند « آزاد»ها خارج شده و واحد پولی خودرا مرکزی، نظام بانکداری رسمی، و دولت

 ی مبادله بکاهند. و از هزینه

اهد بود. ليبرا مدعی است که واحد ولی ليبرا برای رسيدن به این اهداف مفيد نخو

شود ولی اداره می« حاکميت غير متمرکز»و با « کالای عمومی»عنوان یک پولی به

انی های جرشد  متمرکز شرکتگو و بهاین ادعاها با واقعيت ساختار عملی غيرپاسخ

زه وشدنی نيست. درحالی که استفاده از پول نقد هر رپل جمعبوک، اوبر و پیمانند فيس

 – های بزرگتر از هميشه به تعداد اندکی از بانکشود، تا به همين جا بيشتر میکم

 برای -های اعتباری که در کنترل ویزا و مستر کارد است برای نمونه بازار کار 

دراد از :3ایم. در بازارهای بریتانيا، مان وابستههایمدیریت پول ما و تنظيم پرداخت

شود. ليبرا درواقع بيانگر کوششی از سوی ی ویزا اادر میسيلهوکارهای اعتباری به

 تری بر پولی که داریم اعمال کنند. هاست تا کنترل بيششرکت
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ن ها و تضميآن چه از یک واحد پولی دیجيتال انتظار داریم شفافيت در فعاليت

 عبوک در حال ادور آن است درواقامنيت ا لاعا  شخصی ماست. ليبرایی که فيس

 دهند اینچه در واقع ارزهای دیجيتالی نشان میی معکوم این نيازهای ماست. آننسخه

ت و ی دولوسيلهی پول ما بهاست که کنترل بوروکراتيک، غيرکارآمد و خودسرانه

ی پيکر جرانی در زمينههای غولنرادهای وابسته به آن اکنون در معرض تردید کمپانی

ترلی است که بر ابزارهای ارتبا ی اجتماعی دارند. از شوخی تکنولوژی با استفاده از کن

د گوینما میی مدرن پولی بهروزگار، این درست در شرایمی است که مدافعان نظریه

يم از توانکنند، درنتيجه میها هستند که پول را خلت و آن را کنترل میکه این دولت

رسد اد کنيم. ولی الان به نظر میدولت استفاده کنيم تا برای همگان شغل و درآمد ایج

ها به چالش پيکر انثصاری جرانی کنترل دولت را در این حوزههای غولکه شرکت

 اند.کشيده
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اید چنين بچه به واقع نياز داریم کنترل دموکراتيک بر نرادهای مالی است و همآن

ها . دولتیمبوک، گوگل و آمازون را در اختيار بگيرپيکری چون فيسهای غولکمپانی

باید از ابداعا  تکنولوژیک برای ایجاد واحد پولی دیجيتالی که به نفع عموم ایجاد شده 

شود استفاده کنند. ولی برای ایجاد واحد پولی دیجيتال ی آنرا مدیریت میوسيلهو به

عمومی مالکيت اشتراکی و کنترل مؤسسا  مالی و انثصارهای دیجيتالی ضروری است. 

 دلار خواهد بود یا ليبرا.  ا دور دورِفعلاً ولی ی
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ها را از تنرا آنی کيکویوها نههااروپهایی بها دزدیدن زمين مرد

مادی که خانواده و  نمادشههان بلکه همچنين از معا ی هوسههيل

بنيادهای ، با این کار، او. مثروم سههاخت، کردمی قبيله را متثد

ابود را ن هااخلاقی و اقتصهادی سيستم زندگی آفریقایی، اجتماعی

برای »گویهد که این کارمی هنگهامی کهه مرد اروپهایی. کرد

 «متمدن» هاکهه با این کار آن، هها انجهام گرفهتآن« خوبی

آموزد که با نظم و انضههباط می» هاکه این کار به آن، شههوندمی

 . کنددشنام را نيز به خسار  اضافه می، «کار کنند

  039۷، «کنیای هپای قل»، جومو کنیاتا

 

، آزادی آفریقای هی اندیشها(در رأم مثال1:31ه حوالی:131) قراردادن جومو کنياتا

 دائمى مشههخصیک رفورميسههم  این رهبر در واقع با. برسههدنظر تواند متناقض بهمی

اما . هددمی تغيير شکل سياست ارتجاعی در راهبری کنيابه یک ، در ادامه، شود کهمی

 .باید اثر زمان و تاریخ را در نظر داشت، برای درک آن. این تناقض فقط ظاهری است

به یک ش بخشرهاییی هاندیشآگاهی ملی و . خودى وجود نداردبهنسهل انقلابيون خود

 هاو ساز  هاشکست، تبادلا ، ها مثصهول انباشت تجربيا آن. سهاخته نمی شهوند

 ،جومو کنياتا را به چالش کشيد «یانقلاب»توان به حت سرشتمی اگر چه حالا. هسهتند

 ومردم کنيا و مقاما  بریتانيا مسلمًا به ا، اما اگر کنياتا را در بسهتر تاریخی قرار دهيم

ی تاریخغير یک مفروم «انقلاگ». کردندمی عنوان خمری برای نظام اسههتعمار نگاهبه

 . دهدمی یک روند اجتماعی است که در شرایط تاریخی معين رخ ؛نيست

آورد یم سياسی و تفکر جومو کنياتا بسياری از مواد لازم را گرد، شخصی زندگی 

 لبانه در کشورهای واقع در جنوگ فاز اول کسب آگاهی استقلالی هدهندکه تشکيل

هنگ ی در فرگذار، سرمایهنفوذ گارویيسم، کيد بر هویتأاهثرای آفریقا هسهتند: ت
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مان و ساز المللبينمرجع قراردادن حقوق ، شکلی از مقاومت در برابر استعمار عنوانبه

 زندگی .ی کمونيستیهافرهنگ سهندیکایی و تأثير ایده، مراجر ی هتجرب، ملل متثد

عمار که است است آزادیبخش در جوامعیی هجومو کنياتا همچنين نماد پيچيدگی مبارز

 . هم زده استها را عميقاً برسازمان اقتصادی و فرهنگی آن

 

 از روستا تا تعهد سیاسی

بهه دنيها آمهد )تهاریخ دقيهت تولهد او معلهوم  1:31ی هجومو کنياتا در اوایهل دهه

. مرزههای آن حااهل اسهتعماری جدیهد اسهتکنيا در واقع یهک بهدعت . نيست(

. هسهتند 1363تها 2::1ی هاههای اسهتعماری در سهالزنهی قهدر بست و چانهبندو

قبهل از اسهتيلای اسهتعمار بهر ، این مرزها ربمی به وضعيت ههيچ دولهت آفریقهایی

اغلههب اوقهها  را  "ملههی" تههاریخ» در ایههن نههو  مسههتعمرا . ایههن قههاره نداشههتند

اول از ، ضهد اسهتعماریی همبهارز، در ایهن وضهعيت 0 «.دسهازمهی بيگانههی هسلم

ای بهرای مبارزه ای بر عليه بلایا و فجهایع اسهتعمار و فقهط بعهد از آن مبهارزه، همه

 .  و اعلان یک ملت است پدیداری

ایههن . ی بانتوهههای کنيهها هسههتندهههایکههی از زیههر گروه (Kikuyu) کيکویوههها

، کنيهای هجنهوگ قلهشهرق و دهنهد در مهی گروه که اکثریت مردم کنيا را تشکيل

 کهه، مقامها  بریتانيها. انهدمتمرکهز شهدههها، یعنی بهر روی حااهلخيزترین زمين

ان سفيدپوسهت را )کهه اکثهراً دار، مزرعههند کشت قرهوه را توسهعه دهنهدهخوامی

. مسهتقر شهوند ههانهد تها روی ایهن زميننکمی ( تشویتبودنداهل آفریقای جنوبی 

 یها« خهالی» ههایتمهام زمين، 1316بهه تهاریخهها، زمينی هباربه موجب فرمانی در
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 ای تبهدیلمسهتعمرهبهه  کنيها. به تاج و تخت بریتانيها تعلهت دارنهد« غير مسکونی»

 . دهندمی شود که بخشی از جمعيت آن را سفيدپوستان تشکيلمی

ی هامثو ه دریا  دهندمی ی خود را از دستهازمين که به این ترتيب، کيکویوها

روی  (squatters)اسکوآتر عنوانبهشوند و یا مجبور هستند می ساکن (réserves)مثصور

برده را وضعيت یک شبه اسکوآتر. ی اسهتعمارگران سهفيدپوست مستقر شوندهازمين

کشههت ای از زمين را زیرتوانند تکه، میبه بعد :131 از سههال، برای مثالها آن. دارد

سههاکنان  ۶.روز کار کنند 1:1اما درازای آن باید، روی آن دام پرور  دهند ببرند و

)ماليا  بر خانوار و  1313نيز به دليل وضههع یک ماليا  دوگانه در سههال هاقرارگاه

 سههفيدپوسههتان دارمزرعهمجبور هسههتند نيروی کار خود را به  ماليا  ثابت سههرانه(

 . بفروشند

با ، اليسمبر عليه امپری اهخلتی هکميت عضو پارلمان بریتانيا و رئيس، فنر بروکوی

  :دهدمی توضيحرا « ای کيکویوشدن نظام قبيله متلاشی» ی زیرهامثال

ی جهوان پهس از ازدواج ههانهزد کيکویوهها عهرف بهود کهه زوج، قبلاً 

، بهه موجهب یهک عهرف دیگهر. شهدندمهی ی خالی مستقرهاروی زمين

. شهدمهی زمهين ميهان پسهرانش تقسهيم، پس از مهرگ رئهيس خهانواده

يههان بههه یبهها توجههه بههه اینکههه در رزروهههایی کههه اروپا، عههرف نخسههت

از ایهن پهس ، کيکویوها اختصهاِ داده انهد زمهين خهالی وجهود نهدارد

 بها عواقهب وخهيم خهود، در عهوض، عهرف دیگهر. غير ممکهن اسهت

شهود مهی زمين به قمعا  چنهان کهوچکی تقسهيم. است پا برجا همچنان

دعواهههای  :نمههی تههوان چيههزی از آن برداشههت کههرد معهها کههه بههرای 

 .  9دهدمی رخشدیدی ميان برادران 

ب و غصههکه ، کيکویوی ه( در جامعشههدمتولد  نام کامو وا نگنگی با کنياتا )که

کتاگ خود ی هاو در مقدم. نمایدمی رشد، کندمی حيا  آن را تردید هاتصهرف زمين
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Facing Mount Kenya این امر را توضيح، شودمی منتشهر :139که در، کنيا(ی ه)پای قل 

 :دهدمی

سههنی ی هدر هر مرحل، که بر اسههام سههنت قبيله ای تربيت شههدم، من

شهخصی خودم را از ی هتوانم تجربمی و بنابر این، ی مختلفی دیدمهاآموز 

ی متناسههب با سههن خودم هامن در فعاليت. [. . . آداگ و مراسههم ارائه دهم]

اغلب در آداگ . [. . . رئيس انتخاگ شههدم] عنوانبهحتی  ؛کردممی شهرکت

پدر . چه در خانه مان و چه در جاهای دیگر، کردممی جادوگری شههرکت

، کردممی وسههایلش را حمل، رفتممی با او به سههفر، بزرگم جهادوگر بود

  1. وردست او بودم

کليسای اجتماعی شههدن در مدرسههه ای که توسط ، به این اجتماعی شهدن سهنتی

ه یکی از کنياتا در نتيج. شودمی اضافه، پرسهبيترین اسهکاتلند در کنيا ایجاد شهده بود

ک کود»یک، انگليسههی زبان در کنيای هیک مدرسهه« تثصههيل کردگان» نخسههتين

متناقضههی با ی هرابم« ی مذهبیهاکودکان هيئت» این. اسههت«ی مذهبیهاهيئهت

» ه و تمایل داشتن ب« سنت»دلبستگی به ، ند؛ آميزه ای از جاذبه و  ردردا استعمارگر

 منشاءِ نخستين ابتکارا  اعتراضی، شوندمی شقهدو که به این اهور  ، آنرا. «مدرنيته

 . بر عليه نظم اعتراضی هستند

گيرد و بسياری از جوانان می نخسهتين اعتراض بعد از جنگ جرانی اول اور  

ی جدیدی کسب هارتش الاحيتدر اکه  این جوانان». کنندمی کنيا در آن شهرکت

 در بازگشت دیگر حاضر نيستند زندگی. رسيده استو درستی آنرا به اثبا   کرده اند

هری ، در این بسههتر جدید« . ۱شههان همهان چيزی بهاشههد کهه قبل از جنگ بود

 Young Kikuyu، بود«ی مذهبیهاودکان هيئتک» یکی ازکه او هم ، توکو)کهارمند(

Association(  جوانان کيکویوانجمن ) یک سههال بعد از ایجادیعنی 1361در ژوئن ، را 
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Kikuyu Association (انجمن کيکویو) اسههاسههاً مرکب از  انجمن اخير. کندمی ایجاد

، انجمن دو. »که مصمم هستند از منافع ارضی کيکویوها دفا  کننداست ل یرؤسای قبا

ميان ی هنشههان دادن فااههلبرای ، و هری توکو، دارند تفاو  اسههاسههی، از همان آغاز

 Young Kikuyuآگاهانه نام ، نایروبی و رهبران مثترم روسههتاییی هجوانان پيشههرفت

Association" "ی ضد استعماری مستقيماً تضاد هانخسهتين سازمان .۲ .«بردمی را به کار

 ،که اسهتعمار بر هر یک از آنرا تأثير متفاوتی گذاشته بود، دو گروه اجتماعی را ميان

 . دهدمی نشان

ای که بر اسام  بقا  سنی بنا نراده شده در جامعه، بر نسل جواناثرا  اسهتعمار 

خواهد می انجمن جوانان کيکویو. متفاو  ازاثرا  آن بر نسههل قدیم اسههت، اسههت

از  ،توسط استعمار هادزدیده شدن زمينی هدر نتيج، جوانان شهرری باشد کهی هنمایند

ی هاپایان دسهترسی به زمين موجب حاشيه نشينی این نسل. اندخود رانده شهدهی ه بق

ورود . شههودمی کشههاورزی قيمت جدید در شههررها و تبدیل آنرا به کارگران ارزان

ممالبا  دیگر . شوندمی ممالبا ی هی جدید به اهثنه باعث گستر  مثدودهانسهل

ن قومی انجم اختلاط شرری همچنين ترکيب. ارضی مثدود نمی شوندی هبه مسهأل فقط

آفریقا  به انجمن شرق، به بعد1366از سهال ، انجمن خيلی سهریع. دهدمی را گسهتر 

(East African Association) شودمی تبدیل . 

نقش  هار گست ی ناسيوناليست در اینهاجنبش تأثير گارویيسهم بر این نخستين

مارکوم ، آمریکای هاالی جنبش سياهان ایالا  متثدی ههری توکو با دو چرر. دارد

ای به سههيریل جومو کنياتا در نامه. کندمی نگارینامه ۸، یزدو بو. گ. ا. و گاروی و

پان آفریکانيسهت و استقلال  لب اهل آنتيل( از تأثير ی هليونل رابر  جيمز)نویسهند

  :دهدمی گاروِی بر جنبش ملی کنيا گزار 

دور ، خوانههدن نداشههتندی کنيهها کههه سههواد هاآن دسههته از ناسيوناليسههت

 خوانههد جمههعمههی گههاروی( رای ه)نشههری Negro Worldیههک نفههر کههه 
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سهپس ههر . دادنهدمهی بهه یهک مقالهه گهو  بهارشدند و دو یا سه می

رفهت بهرای اینکهه آنچهه را بهه مهی کسی از ميان جنگهل بهه راه خهود

بودنهد کهه  آئينهیی هکهه تشهن دیگرانيهی خا ر سپرده بود به دقت برای

، بيههرون آورد کههه در آن غو ههه ور بودنههد بنههدگیی هآنرهها را از اندیشهه

 . ۷ تکرار کند

سههظح دسههتمزدها و ، ماليهها  بههر زمههين، کههار اجبههاریانجمههن شههرق آفریقهها 

 را مثکههومشههورای قانونگههذاری يههان در یعههدم حضههور آفریقا و شههرایط کههار

 . کندمی

ترکيههب . مثلههی اسههتی هادارمتصههدی ، در مسههتعمرا  بریتانيهها، ایههن شههورا

. برحسهب ایهن یها آن مسهتعمره متفهاو  اسهت، آن همچون وسعت اختيارا ، آن

بایهد تها سهال ، شهود ایهن شهورادر کنيا برای اینکه اولين آفریقایی بتوانهد عضهو 

 .  منتظر ماند1311

شهود کهه اجبهار تثقيهر آميهز سياهپوسهتان بهه می انجمن همچنين خواهان آن

» . شهود لغهو)برای اینکهه بتواننهد بهه شهررها راه پيهدا کننهد( داشتن گواهی کار 

بههر اسههام مههدل جههواز ، بههه بعههد 1313دسههتگاه اداری اسههتعمار در واقههع از سههال 

 سياهپوسههتان بالههای پههانزده سههال را واداری هکليهه، ( آفریقههای جنههوبیPassعبههور)

. شهدمهی ناميهده kipandeرا همراه خود داشهته باشهند کهه  ای کند که گواهينامهمی

هویهت و و، آهنهی قهرار داشهتی هفرد باید این گواهينامه را کهه در یهک اسهتوان

 انهداخت و همهواره آن را حمهلمهی دور گهردنش، در آن ثبت شهده بهود او شغل

 «. 3کردمی

ماليههها  سهههرانه را ، 1361و سهههپس در 1361در، دسهههتگاه اداری اسهههتعمار

مجبهور شهوند ، پرداخهت آن بهرای، دهد تا به ایهن ترتيهب کيکویوههامی افزایش
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امهها . ان سفيدپوسههت درآینههددارمزرعهههکههارگر کشههاورزی بههه خههدمت  عنوانبههه

گيرنههد یههک سههوم از مههی تصههميم، 1361در، ان سفيدپوسههتدارمزرعههههنگاميکههه 

تظههاهرا  . گيههردمههی خشههم کههارگران بالهها، دهنههد حقههوق کههارگران را کههاهش

ظاهرکننهدگان و اعتصهابيون بهه افتنهد و تمهی اعتصهابا  بهه راه، یابندمی گستر 

بهه پشهتيبانی از انجمهن شهرق آفریقها . پردازنهدمهی درگيری بها نيروههای پلهيس

، رئهيس انجمهن، ههری توکهو. دههدمهی اعتصابا  و شرکت در تظاهرا  فراخوان

زیهر کهارگران سرزمين کيکویوها را به منظهور جلهب حمایهت آنرها از ممالبها  

بلافااههله . شههودمههی دسههتگير و تبعيههد 1366مههارم 11در توکههو . گههذاردمههی پهها

سهربازان ، مهارم12در. گيرنهدمهی حهوادث شهتاگ. گيهردمی رساعتصاگ عمومی 

نفهر کشهته و  61، ممهابت آمهار رسهمی ؛گشهایندمهی به روی تظاهرکنندگان آتش

 شهود و رهبهران ااهلی آن دسهتگيرمهی انجمهن منثهل. شهوندمهی نفر زخمهی 11

 .  شوندمی

 انجمههن شههرق آفریقهها( بههه 1366جومههو کنياتهها در ایههن سههال بسههيار مرههم )

 در ایجههاد یههک سههازمان سياسههی جدیههد شههرکت، 1363در سههال ، او. پيونههددمههی

 Kikuyu) انجمهن مرکهزی کيکویهوکهه ، با این حال ایهن سهازمان جدیهد. کندمی

Central Association) انتخهابینهام . انجمهن قبلهی نيسهتی هسهادی هادامه، نهام دارد ،

 تأکيههد بههر ایهن حقيقهت، گهذردمهی کهه سرشهت کيکویهویی آن را بههه نمهایش

م فهراهم نيسهتند اقهواکند که شرایط اجتماعی بهرای فعاليهت و همکهاری ميهان می

انجمهن ی اجتمهاعی را نماینهدگی نمهی کننهد کهه ههاو رهبران جدید همان گروه

ی هجدیهد نماینهدانجمهن . ی کهرده بهودگذارسهرمایهبهر روی آنرها شرق آفریقها 

جهان لوسهدال بهر تضهاد . نهدرکه با نخبگان سنتی تفهاو  دا استنخبگان جدیدی 

، و معلمهان، رهبهران از یهک سهو، نخبگهان رسهمی و نخبگهان غيهر رسهمی» ميان

. کنهدمهی تأکيهد« 01تجار خرده پها از سهوی دیگهر، نخستين کشاورزان، کارمندان
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ی ههر یهک از آن ههانرها بهه تواناییتوازن قوا ميان این دو گروه از نخبگهان نهه ت

بلکه همچنين به عمهل دسهتگاه اسهتعمار وابسهته اسهت کهه پهس ، دو بستگی دارد

، کنهد و سهپسمهی به نخبگهان سهنتی تکيهه، نخست، از به استعمار درآوردن کشور

 . آوردمی به نخبگان غير رسمی روی، بعد از جنگ جرانی اول

کنتهرل کهردن جوانهان  نتی درنهاتوانی نخبگهان سه، جنبش اعتراضهی مردمهی

کنهد بهه مهی اسهتعمار از ایهن پهس تلها  دسهتگاه. سهازدمهی کيکویو را آشکار

ایهن نخبگهان جدیهد ی هکنياتا سهریعاً بهه نماینهد. تکيه نماید« غير رسمی» نخبگان

 :شودمی تبدیل

که انجمن مرکزی کيکویو)حزگ نخبگان ، جومو کنياتا که کمی از همعصههران خود

ان و بازرگانان دارمزرعهانجمن ، تشکيل شده بود1361ی هدر اواسط ده که رسمی غير

 با سواد تر بود، کردندمی کرد( را رهبریمی گروه فشهار سهياسهی عمل عنوانبهکه 

این ی هبه مرکز شههبک، قبول کرد که دبير کل حقوق بگير انجمن شههودهنگامی که 

 . 00 نخبگان غير رسمی پرتاگ شد

جدیههد شههرری کههه و اول از همههه کههارگران ، کيکویههوی ه ردشههدگان جامعهه

، سياست ارضی دستگاه استعماری موجهب رانهده شهدن آنرها از روسهتاها شهده بهود

سياسههی ی هو دسههتگيری رهبههر آن نماینههدانجمههن شههرق آفریقهها زمههان انثلههال  از

را تشهکيل « مهائو مهائو» جتمهاعی قيهام ای هبعهد پایهی هآنرها چنهد دهه. نداشتند

  .خواهند داد

 تعهد پان آفریک ، آزادی ملی، های لندن: مقاومت فرهنگیسال

به منظهور دفها  از آرمهان مهردم خهود در نهزد مقامها  و افکهار ، 1363در کنياتا

. شهودمهی بهه لنهدن فرسهتاده، انجمهن مرکهزی کيکویهوتوسهط ، عمومی بریتانيها
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انتقهال بهودن غيهر قابهل  بهر، بهردمهی و ممالباتی که کنياتا به لنهدن هادرخواست

لغههو ماليهها  ثابههت سههرانه بههرای زنههان و نماینههدگی در شههورای ههها، زمين

ههيچ سياهپوسهتی در آن وارد نشهده بهود( متمرکهز ، تا این زمهان، قانونگذاری)که

بها ایهن حهال . نهدکنمهی مخالفهت دلی معتهااین خواستهبا مقاما  بریتانيا . هستند

چهپ بریتانيها و مخصواهاً بها نيروههای  دههد بهامی به کنياتا اجازه اقامت در لندن

 . دیاسپورای سياهان ارتباط برقرار کند

 چههپ از  ریههت چنهدین شخصههيت هنهدی کنيهها برقههرارنيروههای ارتبهاط بهها 

 East Africanی هروزنامه. امهر تهازه ای نيسهت هاهمکهاری بها ایهن هنهدی. شودمی

Chronicle ی خهود را هاسهتون، 1313از سهال ، دسهای به مهدیریت مانيلهال آمبلهال

کهه نسهبت » ایهن نشهریه . داده بهودضد استعمار گرایان اختصهاِ  ظرگاهرایبه ن

ی بههازیگران سياسههی نوظرههور هههافعاليت، بههه اسههتعمارگر بسههيار انتقههادی اسههت

کههه بههه زودی را جومههو کنياتهها و هيپوتههاليو اوویتههی ، )مخصواههاً هههری توکههو

ایشهر . 0۶«دههدمهی قهرار کننهد( در معهرض دیهدمهی ی خهود را منتشهرهانشریه

، اسهت ملهی هنهد در شهرق آفریقهای هکهه دبيهر کنگهر، دام)یک هندی دیگر(

 عنوانبهه 1399کهه از سهال، او. کنهدمهی برای سفر کنياتها بهه لنهدن پهول جمهع

هندیان سهاکن کنيها بهه عضهویت شهورای قانونگهذاری انتخهاگ ی هجامعی هنمایند

نمایهد و او را در ارتبهاط بها مهی اههیکنياتها را در سهفر بهه لنهدن همر، است شده

 . دهدمی و چپ انگلستان قرار امپریاليسم ضدی هاتثادی

مسههئولان بریتانيههایی ، 09کنياتهها بههویژه بهها رجينالههد بههریجمن و فنههر بروکههوی

بروکسههل ی هکههه در کنگههر امپریاليسههم و سههرکوگ اسههتعماری ضههدی هاتثادیهه

ی نشههریا  هاسههتون هههاملاقا ایههن . کنههدمههی ملاقهها ، بههه وجههود آمههد1361در

مقالههه  1363اکتبههر61در، از جملههه، او. گشههایندمههی کمونيسههتی را بههه روی کنياتهها

 Sundayرا در  «زمينرایمهههان را بهههه مههها برگردانيهههد» نای تثهههت عنهههوا
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Workerکنهدمهی مرسهاند و در آن اعلهامهی به چهاپ حزگ کمونيست(ی ه)نشری: «

سهتم شهرم آوری کهه از زمهان دزدیهدن بوميان مستعمره مصمم هستند بهه ظلهم و 

. تهن درندهنهد، یشان توسط دزدههای بریتانيهایی نصهيب شهان شهده اسهتهازمين

در ارگههان رسههمی حههزگ کمونيسههت  جدیههدی هدو مقالهه، 1391در ژانویههه ی 01«

ی هعنهوان مقاله« خيهزدمهی یک خلت آفریقهایی بهه پها». رسندمی بریتانيا به چاپ

بههه ، «خههوندر یههک اعتصههاگ عمههومی غههرق » بهها عنههوان، دومی هاول اسههت؛مقال

 . اختصاِ دارد 1366اعتصاگ عمومی سال

ویهژه بهه ه به (1391هه سهپتامبر1363نخستين اقامت کنياتا در لندن )فوریهه ی

دهد تها بها فعاليهت ضهد اسهتعماری دیاسهپورای سهياه ارتبهاط برقهرار می او امکان

بهها ، را در جيهب دارد غربههی دانشههجویان آفریقهایی هاتثادیهاو کههه آدرم . کنهد

ی ایهن خوابگهاه را هارسيدن به لندن در خوابگاه دانشهجویان ایهن اتثادیهه )هزینهه

لاپيههدو سههولانک)اهل . 0۱گزینههدمههی پرداخههت( اقامههتمههی مههارکوم گههاروی

ی هههای ااهلی کنگرههااو را بهه شخصههيت، دانشههجویانی هدبيههر اتثادیه، نيجریهه(

 تا همچنهين بهه چنهدین کشهور اروپهایی مسهافر کنيا. کندمی پان آفریکن معرفی

مبهارز کمونيسهت و ، بهه همهراه جهرج پهادمور1363 کند و مخصواهاً در سهالمی

 . 0۲رودمی به اتثاد جماهير شوروی، پان آفریکانيست

شههوند کههه کنياتهها بههه فههردی مههی ی متعههدد باعههثهاو نوشههته هههاایههن تمام

رز در اروپها و آمریکها تبهدیل ی سياهپوسهتان مبهاهاشناخته شهده در ميهان شهبکه

)کههه در آنتولههوژی جرههان سههياهاناینکههه نانسههی کونههارد نههام او را در . شههود

تثهت تهأثير ، کنياتها. گهواهی بهر ایهن امهر اسهت، آوردمی شود(می منتشر1391

واژگهان « کنيها» خهود تثهت عنهوانی هدر مقاله، اقامت در متروپهلی هاین تجرب

امپریاليسهم ». دهنهدمهی خبهر تغييهرا  در تفکهر اوبرد که از می جدیدی را به کار

 کنههدمههی تلهها ، "تفرقههه بينههداز و حکومههت کههن"سياسههت هميشههگیبا، بریتانيهها
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آزادی »، از ایهن پهس، کنياتها 0۸«. جنبش آزادیبخش ملهی کنيها را متوقهف کنهد

 . کندمی خود تعيينی ههدف نرایی مبارز عنوانبهرا « ملی

در  مرمههیی هدر کنيهها منازعهه، در لنههدندر  ههی نخسههتين اقامههت کنياتهها 

کهه بهه ابتکهار کليسهای  ارزاریکه. گيهرددر مهی جهواندختران ی هخصوِ ختن

 مثهرک ایهن منازعهه، گيهردمهی اسکاتلند برای ممنو  کردن ایهن عمهل اهور 

 غصههب و تصههرف هههادر شههرایمی کههه زمين، کمپههين کليسههای اسههکاتلند. اسههت

ایهوان . شهودمهی کهردن فرهنهگ کيکویهو فرميهدهنابود ی هاراد عنوانبه، شوندمی

ی هکنهد کهه بهازگو کننهدمهی شهایعه ای را نقهل، مردم شنام اهل سوئيس، دروز

  :شرایمی است که این بثث در آن جریان داشت

 شهد کههمهی ان نسهبت دادهسفيدپوسهتی مهذهبی و ههابه اعضهای هيئت

 آنزنههان) کههه مههانع از ی هختنههبهها جلههوگيری کههردن از خواهنههد مههی

بهه دنيها « واقعهی» ی ههاکيکویویی، « بيعهی» یهاشود که آنرا بچهمی

ایههن . یشههان را مصههادره کننههدهارا نههابود و زمين هههاآورنههد( کيکویویی

مهردان منترهی شهود و بهه ایهن ی هباید بهه ممنهو  کهردن ختنهمی  ر 

، یهک گهروه قهومی خاتمهه دههد عنوانبهه هاترتيب به وجود کيکویویی

 . 0۷ تواند به فرد بالغ تبدیل شودمی ختنه شده زیرا تنرا یک

ی هدر بردارنهد، بهه حاشهيه رانهده شهدهی فقيهر و هابرای کيکویویی، این سنت

معتهدل موضهعی ، در ابتهدا، انجمهن مرکهزی کيکویهو. جنبه ای از مقاومهت اسهت

، در خصهوِ از بهين بهردن عمهل ختنهه چيهزی نمهی گویهد انجمن. کندمی تخاذا

مستبدانه و حقار  آميهزی اسهت کهه بهرای از ميهان بهردن ایهن  اما مخالف رو 

ی هدر دیهدار بها هيئتهی مرکهب از دوازده نماینهد، کنياتها. رودمهی سنت بهه کهار

کليسهها خيههال دارد »  کنههد:مههی اعلههام، 1391کليسههای اسههکاتلند در لنههدن در مههه 

کنهد کهه مها بها مهی انجمهن مهن فکهر. زنهان را فهوراً حهذف کنهدی هسنت ختن
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امها تعهارض  03«. توانيم به تدریج ایهن سهنت را بهه عقهب بهرانيممی وز  مردمآم

کنهد تها مهی مؤمنهان کنيهایی را مجبهور پروتسهتانکليسهای  :گيردمی در کنيا بالا

دختهران ختنهه شهده دیگهر . کننهد را انتخهاگ بين تعلت به کليسا و عمل ختنه یکی

کيکویههویی اخههراج و مههدارم معلمههان نافرمههان . در مههدارم پذیرفتههه نمههی شههوند

. افتهدمهی جنبشی به منظهور ایجهاد کليسها و مهدارم مسهتقل بهه راه. شوندمی بسته

ی مقاومهت فرهنگهی ههابهه قمب شهوند ومهی نرادهای جدید بهه سهرعت مردمهی

 . گردندمی تبدیل

توانهد بالها گهرفتن مهی کهه در  هی آن، کنياتا پس از یک اقامت کوتاه در کنيها

منشهاءِ ایهن اقامهت . گهرددمهی به لنهدن بهاز1391در آوریل ، ببينداین مقاومت را 

بهه او انجمهن مرکهزی کيکویهو مهأموریتی اسهت کهه ، مانند اقامهت بهار اول، هم

. بهه درازا خواههد کشهيد هاسهال بهاراقامت کنياتا در لندن ایهن . مثول کرده است

 Colonial)دفتههر مسههتعمرا ایههن بههار هههدف ایههن اسههت کههه مسههتقيماً بههه 

Officeی هاامها سهال، انجامهدمهی اگرچه این اقدام دوباره بهه شکسهت. (مراجعه شود

، کنياتها. کننهدمهی سياسهی کنياتها آشهکاری هتثهول اندیشهلندن چرخشهی را در 

ی هبنها بهه تواهي، پس از چند ماه درم خوانهدن در کهالج کوآکرههای بيرمنگهام

ی هشههاخ سههندیکای سههرخ جرههانی ه« بخههش سههياهان» جههرج پادمور)مسههئول

اقتصههاد ی هسههندیکایی انترناسههيونال کمونيسههت( در مسههکو بههه تثصههيل در رشههت

گهرایش بهه وحهد  »بهه دليهل1391امها هنگهامی کهه پهادمور در. شودمی مشغول

 کنياتها تصهميم، شهودمهی اخهراج از انترناسهيونال ۶1«نژادی به جای وحد   بقاتی

اقتصهاد لنهدن در ی هگيرد به لنهدن بهاز گهردد و تثصهيلا  خهود را در مدرسهمی

مههردم شناسههی اجتمهاعی تثههت مههدیریت برونيسهلاو مالينوفسههکی جامعههه ی هرشهت

( کنيهای هپهای قلهکتهاگ کنياتها)ی همقدمه:139مالينوفسکی در . شنام ادامه دهد

، بهه دفها  از فرهنهگ کيکویهو در تمهامی ابعهاد آنکنياتا در این اثر . نویسدمی را



 ی حمیدرضا سایدیانساید بواماما / ترجمه 218 

مخالفهت باسهتم . ی قبلهی دیگهر لهازم نيسهتندههااحتياط. می پهردازد، از جمله ختنه

اسهتعماری در تماميهت  افرهنهگ پيشهی هبهه معنهای ممالبه، به نظر کنياتا، استعمار

 .  آن است

او . گيههر مقاومههت فرهنگههی نيسههتدر فقههطها، در  ههی ایههن سههال، کنياتهها

همچنين در کنار پهادمور در ابتکهارا  گونهاگونی کهه تثهت رهبهری ایهن فهرد 

دوسهتان بنيانگهذران  یکهی از، بهرای مثهال، او. شهودمهی گيرد بسهيجمی انجاماخير 

اسههت کههه  (International African Friends of Abyssinia) جرههانی آفریقههایی اتيههوپی

ایتاليههای فاشيسههت قههرار ی هکههه مههورد حملهه، اتيههوپیبههرای پشههتيبانی از 1393در

پهان آفهریکن را ی هکنگهرایهن بنيهاد پنجمهين . شهودمی پایه گذاری، گرفته است

 .  شودمی در منچستر برگزار1313کند که در اکتبرمی سازماندهی

ی اسهتعماری مبهين تثهولی اسهت هااین کنگهره خمهاگ بهه قهدر ی هاعلامي

سياسهی مبهارزان آفریقهایی کشهورهای واقهع در جنهوگ اهثرای ی هکه در اندیش

مها خواههان خودمختهاری  » :شهودمهی ادا« اسهتقلال»ی هکلم. آفریقا رخ داده است

پههس از ااههرار بههر شههکل ، اعلاميههه« . هسههتيم و اسههتقلال بههرای آفریقههای سههياه

اگهر جرهان غهرگ مصهمم ، بها ایهن حهال» :دههدمی هشدار، مبارزه مسالمت آميز

در  ههادر ایهن اهور  آفریقایی، باشد همچنان با زور بر بشهریت حکومهت کنهد

کسهب آزادی بهه قرهر متوسهل نرایت ممکن است مجبهور شهوند در تلها  بهرای 

 ۶0«. آنرا را و جران را ؛حتی اگر قرر باید آنرا را نابود کند، شوند
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  به کشور« قهرمان» بازگشت 

همهانی نيسهت کهه ، به کشهور زادگهاه خهود بهازمی گهردد 1312کنياتایی که در

معاشهر  بها فعهالين ی هدر نتيجه. پانزده سال پيش این کشور را ترک کهرده بهود

، مبههارزان ناسيوناليسههت و پههان آفریکانيسههت متعلههت بههه دیاسههپورای سههياهانو 

او . کنههدمههی تغييههر« ملههت »بههه « قههوم» فضههای تعيههين هویههت بههرای کنياتهها از

و بها اندیشهيدن بهه کنيها ، کنهدمهی کنيا را تهرک هاکيکویوییی هنمایند عنوانبه

، یابهدمهی آن راکنيهایی کهه کنياتها . گهرددمهی در مقيام یک کشور به آنجا باز

انجمههن فعاليههت . همههان سههرزمينی نيسههت کههه او آن را تههرک کههرده بههود، نيههز

منشهاءِ ایهن ممنوعيهت ایجهاد . ممنهو  شهده اسهت1311مه  91از  مرکزی کيکویو

ی سایر اقوام کنيها و همگرایهی آنرها بها انجمهن مرکهزی کيکویهو اسهت هاانجمن

انجمههن اعضههای  :139بها درقههوم کام. از آن الرههام گرفتههه انهد ههاکهه ایههن انجمن

 1393قههوم تِتهها در. نرههدمههی ( را بنيههانUkamba Membres Association) اوکامبهها

قهوم لوهيها بهه . کنهدمهی را سهازماندهی (Taita Hills Association)ی تِتهاهاانجمن تپه

 Central)انجمههن مرکههزی شههمال کاویرونههدو  1391 خههود از سههالی هنوبهه

AssociationNorth Kavirondo  ) بها  ههاایهن انجمنی ههمه. کنهدمهی گهذاریپایههرا

 انجمههن مرکههزی کيکویههو بههه آنرهها یههاریکننههد و مههی یکههدیگر رابمههه برقههرار

مخالفههت مشهترک بهها دسههتگاه اسههتعمار منجهر بههه همگرایههی اجههزای . رسههاندمهی

 . شودمی کنيای همختلف جامع

 کنهدمهی در شهررها از جنهبش سهندیکایی پشهتيبانی انجمن مرکزی کيکویهو

بهه ، 1393ی هدر ژوئيه، انجمهن. یابهدمهی  رفهداران آن افهزایشتعداد و در نتيجه 

 سهندیکای کهارگری شهرق آفریقها() Labour Trade Union of East Africa فراخهوان

کهارگران سياهپوسهت بهرای نخسهتين بهار بهه  هور گسهترده در یهک . پيونددمی
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کنيا)نخسههتين سههندیکای کههارگران هنههدی » . کننههدمههی اعتصههاگ شههرکت

 ن سههينگ ایجههادهههاتوسههط مک 1393کههه در آوریههل ، سههندیکای دائمههی کنيهها(

سههندیکاهای . پههردازدمهی فقهط بههه مسهائل مربههوط بههه هنهد و هنههدیان، شههودمهی

 1393تنرها در ژوئيهه ی. شهوندمهی آفریقایی در این عصر با غيبت خهود مشهخص

« سهياه»تصهاگ یهک اعمومباسهان بهرای نخسهتين بهار ی هاست که کارگران اسکل

  ۶۶«. اندازندمی خودی است ه به راهه را ه که کم و بيش خود ب

تِتهها و انجمههن مرکههزی شههمال  یهاانجمههن تپههه، انجمههن اعضههای اوکامبهها

بيسهت . شهوندمهی منثهل ههاو ایتاليایی ههابا آلمانیهمدستی ی هکاویروندو به بران

دسهتگاه اسهتعمار بها ایهن . شهوندمهی کامبا و تتها دسهتگير، نفر از رهبران کيکویو

 ی مربو هه در خفها بهه حيها  خهود ادامهههاداند که سازمانمی حال کور نيست و

بسهيار نسهبی اسهت و بنهابر  ههاداند کهه تهأثير ایهن ممنوعيتمی استعمار. دهندمی

گيرد سهرکوگ را بها یهک گشهایش سياسهی کنتهرل شهده تکميهل می این تصميم

یههک ، 1311در اکتبههر، نخسههتين بههاربههرای ، ایههن گشههایشی هدر نتيجهه. کنههد

 آفریقایی به نام اليهود وامبهو مهاتو بهه عضهویت در شهورای قانونگهذاری منصهوگ

بهها حمایههت دسههتگاه اسههتعمار و ، «متثههول شههده » ایههن کيکویههویی. شههودمههی

ممالعهها  ی ه)اتثادیهه Kikuyu African Union Study، پشههتيبانی دولههت بریتانيهها

تضهاد دچهار امها ایهن انجمهن جدیهد . کنهدمهی گذاریرا پایه  آفریقایی کيکویو(

یهک انجمهن ی هاز ایهد، تثهت رهبهری مهاتو، یهک گهرایش. داخلی اسهت عميت

خواههد آن ، مهیبهه رهبهری جيمهز گيشهورو، گرایش دیگر. کندمی آموزشی دفا 

بهه ریاسهت انجمهن 1313گيشهورو از سهال. را به یک جنبش ممالباتی تبهدیل کنهد

ی بثهث برانگيهز تهر و اعتراضهی تهر ههاا به سهمت فعاليتشود و آن رمی انتخاگ

نماینهدگی عادلانهه تهر در شهورای هها، کند: عهدالت در خصهوِ زمينمی هدایت

ی هاتثادیههتغييههر نههام انجمههن بههه . (kipande)کيپانههده قانونگههذاری و لغههو سيسههتم 
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ایههن ی هنتيجهه، دهههدمههی رخ1312(کههه درKenya African Union)آفریقههایی کنيهها

 . کندمی فعاليت انجمن را تثمل دستگاه استعمار فعلاً. سياسی شدن استروند 

که با اسهتعمار در کشور خود او مبارزه ، ای از تصهویر یک قررمانلهها کنياتا با

لاوه ع. عظيمی برخوردار است او از مثبوبيت مردمی. گرددمیبه کنيا باز، کرده اسهت

دهد: در پشههت اتفاق می موقعيت خااههی قراراو را در ، غيبت  ولانی کنياتا، بر این

ا داران کنيزمين. اندی پنران شدهضهد و نقيضهآرزوهای ، انگيزدآرایی که نام او برمی

دهقانان فقير و اسکوآترها که در انتظار اجرای ، هستند هاکه خواهان حت خرید زمين

تصرف کرده ها را یی هستند که استعمار آنهاااهلاحا  ارضهی و بازگرداندن زمين

است و مزدبگيران جدید شرری که در نخستين سندیکاهای کارگری سازماندهی شده 

، بعيدت. منافع اجتماعی متفاو ی هاما بر پای؛همگی مخالف نظام اسهتعماری هستند، اند

مردمی  مثبوبيت، دسههت بزند هابه برخی انتخاگ بودآن مجبور نی هکه کنياتا در نتيج

با توجه به اینکه مدتی  ولانی را در خارج ازکشور بسر ، کنياتا»دهد:می او را توضهيح

ی پر اهميتی را که در  ی آن ها[که سههال. . . ] از این امتياز برخوردار بود، برده بود

ه برخی از [کنياتا مجبور نشد ب. . . ]. از سر نگذراند، ناسيوناليسم کنيایی تقویت گردید

، "در خارج سفير"عنوان، بهاو رای هکنياتا چررغيبت . ی دشهوار دسهت بزندهاانتخاگ

کنياتا به لمف این  ۶9«. نمودنيروهای ضههد اسههتعماری حفظ ی هو هم هانزد کيکویی

اما او . گيردمی قرارآفریقایی کنيا ی هاتثادیدر رأم ، 1311در ژوئن، موقعيت ممتاز

که در حال ، هقانی رازیرا باید همزمان شههور  د ؛پيچيده ای را بر عرده داردی هوظيف

ید که پویایی کيکویو را ترد، تعارضا  قومی را ؛کنترل کند، تدارک دیده شدن است

اههفوف اتثادیه را گسههتر  دهد؛در اختلافا  ميان  ؛دفع نماید، کندمی بهه نابودی

 . ۶1«اتثادیه مداخله و شانس مذاکره با استعمارگر را حفظ کند یهاگرایش
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 گسست«: مائو مائو» قیام 

ی هههه که مشخصکنياتا با رعایت اسهتراتژی رفورميسهتی و عدم توسهل به خشونت 

 آغازوظایف جدید خود را هههه جنگ جرانی دوم هسههتند اميدهای آزادی در بعد از 

این رویکرد بهه دليل نفوذ تزهای مراتما گاندی که از قبل در این بخش از . کنهدمی

 . شودمی ( تقویت1311هند به استقلال )در آفریقا ریشه دوانده بود و نيز با دستيابی

. گهرددمهی و اسهتراتژی گانهدی بهه آغهاز قهرن بيسهتم بهاز هانفوذ اندیشهه

 در آفریقههای جنههوبی مسههتقر، وکيههل دادگسههتری عنوان، بههه1:39گانههدی در

در پایههه  1:31او در . کنههدمههی شههود و در آن جهها تبعههيض نههژادی را کشههفمههی

کنههد و مههی ( شههرکتNatal Indian Congress) هنههد بههومیی هکنگههرگههذاری 

ی هتجربهه. کنههدمههی ( را راه انههدازیIndian Opinion) افکههار هنههدی همجلهه 1311در

، (Transvaal ترانسهوال) در1312مبارزه بر عليهه یهک قهانون جهدایی نهژادی کهه در

گانهدی را بهه سهمت  ؛تصهویب شهد، در شمال شهرقی آفریقهای جنهوبی ایمنمقه 

( Satyagraha ه نافرمهانی مهدنی)تئوریزه کردن اسهتراتژی خهود )عهدم خشهونت( 

کهه ، )اسهتقلال هنهد( Hind Swarajاو تئهوری خهود را در کتهاگ. کنهدمی هدایته 

کهه دو سهال بهه درازا ، ایهن مبهارزه. دههدمهی بسط شر  و، منتشر شد1313در سال

( Smutsه  Gandhi) ههه گانههدی سههموتسبههه امضههای پيمههان معههروف بههه ، کشههيد

 بههه موجههب ایههن پيمههان بسههياری از اقههداما  تبعههيض آميههز ملغههی. شههدمنترههی 

 .  ماندمی اما کنترل نقل مکان پابرجا، شوندمی

 بههه اسههتقلال 1311هنگههامی کههه هنههد در سههال، تزهههای گانههدی در آفریقهها

 در دسههترا آفریقههایی کنيهها ی هاتثادیههرسههد)کنياتا در همههين سههال رهبههری مههی

کهه در ، ماننهد کنيها، بهویژه در کشهورهایی ؛در اوج مقبوليهت هسهتند، گيهرد(می

در ، کنياتها از سهوی دیگهر. آنرا جوامع هنهدیان از وزن مرمهی برخهوردار هسهتند

کنياتهها نيههز از . یابههد گانههدی را در لنههدن ملاقهها  کنههدمههی امکههان، 1391نههوامبر
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. کنهدمهی حقهوق سياسهی دفها استراتژی عدم توسل به خشونت برای دسترسی بهه 

ی هاتثادیهه) بههر عليههه امپریاليسههم  هههاخلتی هکنگههرمعههاون ، دوگلههام راجههرز

»  :مهی نویسهد1339در مهه، پيونهدد(مهی بهه ایهن کنگهره 1313درآفریقایی کنيها 

شهکيبایی اسهت کهه  تشهکيلا [ تهاریخ . . . در کنيها] ههاآفریقاییی هتاریخ مبارز

ها، ارسهال عریضهه، ممالبها  فررسهتی هدر چارچوگ قانون اساسی به شهکل تريه

، در واقهع، اسهتعمار بریتانيهای همشخصه ۶۱ «. شهودمهی نمایندگی و وکالت متبلهور

، 1336اعلههان قههوانين اساسههی بههرای مسههتعمرا  اسههت )ماننههد قههوانين اساسههی

بهه تعيهين تعهداد نماینهدگان 1331سهالاین قوانين اساسی تها . در کنيا(:133و1331

( و تعيهههين حقهههوق Legislative Councilآفریقهههایی در شهههورای قانونگهههذاری) 

ی  ولههانی فقههط حههت عریضههه را در برمههی گرفههت( هااعتراض)کههه بههرای مههد 

 .  ندوشمی مثدود

آن چيهزی اسهت کهه ، شهودمهی اهبری کهه راجهرز متهذکرشهکيبایی و اما 

شههرری و جنگجویههان سههابت بههه حههت آن را مزدبگيههران ، اسههکوآترهای جههوان

 Resident Labourers) 1391زمهان اعلهام فرمهانی در اسهکوآترهای جهوان از. ندارنهد

Ordinance) ،کهه اشهغال کهرده بودنهدرا یی ههااخهراج آنرها از زمينی هکه اجهاز 

از ، مزدبگيهران شهرری. در حال تبهدیل شهدن بهه لهومپن پرولتاریها بودنهد، دادمی

، در یههک جنههبش سههندیکایی کههه بههيش از بههيش جنگنههده اسههت ،بعههد از جنههگ

ی آزادی و حههت تعيههين هاجنگجویههان سههابت بهها ایههده. شههوندمههی سههازماندهی

 . گردندمی سرنوشت از جبره باز

که مقاما  اسههتعمار به خما کنياتا را الرام بخش آن ، «مائو مائو»قيام معروف به

 دسههتگير1336اکتبر کنياتا در. گيرد کنيا را در برمی1332تا 1336زا، کنندمی معرفی

قيام مائو مائو . ۶۲داده بودحال آنکه او بارها اختلاف خود با شورشيان را نشان ، شودمی

  کند:می  بقه و تجربه را آشکار، قوم، در حقيقت خصوايا  سن
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ا پيش بينند و بمی جوانان ناسيوناليست رادیکال که قيام مائو مائو را تدارک

اند سهنی که همه در یک سال ختنه شدهی هخود به یک  بقکشهيدن تعلت 

ی آفریقا هاهمچنين جنگجویان سابت جبره، نامندمی «هاگروه چرلی»خود را

بسيار منمقی است که ایدئولوژی  ؛و شهرق در  ی جنگ جرانی دوم هستند

[  . . .زمين مقارن شود] هههدرماآنرا با وابسهتگی و دلبستگی کل جامعه به 

 ،بر تعيين سرنوشت خویش هاخلت در حقيقت حت، نام آرمان آزادیآنرا به 

 ۶۸د. زننمی دست به مبارزه

ی هاتثادیههخنثههی بههودن و ميانههه روی ، بسههته بههودن کامههل نظههام اسههتعماری

ی اجتمههاعی آنرهها را بههه هههاوخرابههی وضههعيت مههادی ایههن گروهآفریقههایی کنيهها 

، 1311در اواخههر سههال. جسههتجوی کيفيهها  جدیههد سههازمانی و عملههی وامههی دارد

در مثافههل  وشههود مههی مراسههم ادای سههوگند سههنتی بههرای اهههداف سياسههی شههرو 

( و Embuماننهههد ایمبوهههها) قهههومی ی دیگهههرههههاگروه درکيکویهههو و سهههپس 

کهه ، مخفهیی هایهن مراسهم توسهط یهک جامعه. یابهدمهی ( گستر Meruمِروها)

، کنهدمهی رفهیمع« مهائو مهائو » آن را تثهت نهام :131دستگاه اسهتعمار از سهال 

منشههاءِ ایههن  رایههج تههرین توضههيثی کههه در خصههوِ. شههوندمههی سههازماندهی

 «مومهها»کيکویههوییی هایههن اسههت کههه ایههن نههام از واژ، شههدهنامگههذاری ارائههه 

(muma) ،شهود مهی جهان لونسهدال متهذکر. به معنهای سهوگند مشهتت شهده اسهت

« ۶۷ گرسهنهخورنهدگان » بهه معنهای، توانهد حهرف نهدامهی همچنين« مائومائو»که

 Kenya Land and)ارتهش زمهين و آزادی کنيهامخفهی نهام ی هاعضهای جامعه. باشد

Freedom Army)۶3 کهه بهه روشهنی اههداف تعقيهب  کننهدمهی انتخاگخود  رایرا ب

 . دهدمی شده را نشان

بههه یههک  ی شورشههيانهههافعاليت از آفریقههایی کنيههای هاتثادیههاسههتعمارگر و  

اول کسههانی را کههه بهها ی هدر وهلهه هههاایههن فعاليت. ندشههومههی انههدازه غههافلگير
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فقهط بعهد از برقهراری  ؛دهنهدمهی مورد ههدف قهرار، کنندمی استعمارگر همکاری

. شهودمهی است کهه بهه سفيدپوسهتان حملهه، 1336اکتبر 61در، وضعيت اضمراری

در ، بهر عليهه امپریاليسهم( ههاخلتی هدوگلام راجهرز بریتانيهایی)دبير دوم کنگهر

وضهعيت را چنهين « کنيا بهه یهک زنهدان واقعهی » با اثبت از تبدیل ، 1339مه 

شهاهد بودنهد کهه یهک دولهت خهارجی ، نهاتوان، [یکيکویوها»]  :کندمی خلااه

چند عمل خشونت آميهز پراکنهده و ناهماهنهگ را بهه وضهعيتی معهادل وضهعيت 

  91«. دکرجنگی تبدیل 

بيلههان ، رواردهانشههگاهاسههتاد تههاریخ در دا، ممههابت مثاسههبا  کههارولين الکينههز

 هههزار 111، هههزار زنههدانی در اردوگاهرهها 911 :ایههن جنههگ بسههيار سههنگين اسههت

دهرهها هههزار زخمههی و ، داری هاعههدام بهها چوبهه 1131ههها، ییکشههته از ميههان آفریقا

 . 90کشور اعمال ترور در سمح

امها در عهوض یهک پيهروزی ، خهوردمهی اگر چه قيام از لثاظ نظامی شکست

در برابهر وسهعت و قا عيهت ، قهدر  اسهتعماری. انکهار اسهت قابهل سياسی غيهر

 اسهتعمار همچنهين. فرمد که سهرکوگ فقهط یهک راه حهل مهوقتی اسهت، میقيام

بایهد گهذار تهدریجی بهه سهمت ، برای اینکه همه چيز از دسهت نهرود، داند کهمی

 ی یهک اسهتقلال کنتهرل شهده بهه تهدریج گذاشهتههاپایهه. استقلال را تدارک ببيند

گهویی نيهاز دارد کهه و ی گفهتههاکهه بهه  رف، د و دسهتگاه اسهتعمارنشهومی

 آفریقهایی را کهه« نخبگهان»کنهد مهی تلها ، کمتر از شورشيان رادیکهال باشهند

کنياتها در  9۶. تواند بر آنرا تکيه کند بالها بکشهد و در انظهار عمهوم قهرار دههدمی

تههدریجی نظههام آزاد سههازی . شههودمههی از زنههدان آزاد 1321ایههن شههرایط در سههال

که نگران ممالبا  ارضهی اسهت کهه توسهط شورشهيان بهه پهيش ، استعماری او را

 ریهزیپهی ههای یهک توافهت بهر عليهه رادیکالهاپایهه. کندمی اغوا، شودمی برده
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کهه فقهط بهه کنياتها مربهوط نمهی ، پی یر آنيانگ نيونگهو ایهن رونهد را. شوندمی

  :دهدمی توضيح، بسيار فراترمی روداو شود و از 

مسههتعمره در  ی سههاکنهههااروپایی هنگههامی کههه دولههت اسههتعماری و

که برای نائهل شهدن بهه حهل بثهران از  ریهت سياسهی  می پذیرند1331

کهه در ميهان  اسهتروشهن  ؛ه شهودباید به آپارتاید در کنيها خاتمهه داد

کهافی کسهانی وجهود دارنهد کهه  رفهدار یهک ی هبه انهداز هاآفریقایی

کسههانی کههه هستند؛ائتلههاف  بقههاتی بهها مسههتعمره نشههينان اروپههایی 

« ی افرا ههیهاناسيوناليسههت»  و سههایر هههابههر عليههه مههائو مائو، حاضههرند

 . 99قدر  سياسی را تقسيم کنند

ميههان « ائتلههاف  بقههاتی» از  ریههت، رونههد انقلههابیی هایههن سههناریوی مصههادر

دیگههر  در بسههياری از مسههتعمرا ، برخههی از مخالفههان سههابقش اسههتعمارگر و

تواننههد مههی یی ماننههد کنياتهها کههههادر ایههن رونههدچرره. شههودمههی بازتوليههد

ضهد »جها زده شهوند بهه عوامهل، مهدافع مهردم عنوانبهیا حداقل ، «انقلابی»عنوانبه

 . شوندمی )وابسته به حاميان خارجی خود( تبدیل «انقلاگ

 

 «OUR MAN IN KENYA»  

بسههياری از  بههرای، گيههردمههی وقههایع اههور  کههه در گرمهها گههرم، ایههن تثههول

کهه بهه چرهره ای اسهموره ای تبهدیل ، کنياتها. به سختی قابل فرم اسهت هاکنيایی

بههه مقههام ریاسههت 1321بههه سههمت نخسههت وزیههری و در1329در، شههده اسههت

 تبعيههد و زنههدانی شههدنش موجههب، تعرههدی هسههابق. شههودمههی جمرههوری انتخههاگ

کشهور و ملهت مسهتقل ظهاهر  نمهادملهی و ی همظرر مبارز عنوانبهشوند که او می
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تهرین آنرها( بهيندرک این تثول بهرای نهاظران خهارجی)حتی بهرای روشهن. شود

پههس از ، 1323 ایههن چنههين اسههت کههه مههالکولم ایکههس در. نيههز دشههوار اسههت

ر بازگشههت از سههفری  ولههانی بههه آفریقهها کههه در جریههان آن بهها رؤسههای جمرههو

، قههوام نکرومههه، )از جملههه جوليههوم نههایرره کشههورهای مختلههف آفریقههایی

رهبهر » عنهوانکنياتها را بهه، کنهدمهی ملاقها  ننامدی آزیکيو و کنياتا(، سکوتوره

  کند:می معرفی« مائو مائوها

کههه در واقههع آزادی را بههرای بسههياری از ، او رهبههر مههائو مائوههها بههود

مههائو . ایههن حقيقههت دارد. کشههورهای آفریقههایی بههه ارمغههان آوردنههد

و نهه فقهط بهه کنيها بلکهه بهه بسهياری ، مائوها در آوردن آزادی به کنيا

  91. دندکر ای ایفاکنندهنقش تعيين، دیگر از کشورهای آفریقایی

، «مهائو مهائو»بها تثليهل رفتهار کنياتها در برابهر جنهبش، رابر  بویژتنرویجز

شهور  مهائو مهائو یهک » دههد:مهی نشهان خوبیاشتباه تثليل مالکولم ایکس را به

شهور   عنوانبههو  ؛انقلاگ ملهی و در همهين حهال یهک شهور  اجتمهاعی بهود

ی کشههت شههده توسههط مزرعههداران هههااجتمههاعی خواهههان آن بههود کههه زمين

، در عهوض، بهرای جومهو کنياتها. تعلهت گيهردآفریقائيهان  به، سفيدپوست اروپایی

ویهژه از ه لال سياسهی بهود و او بهاستعمارزدایی قبل از ههر چيهز بهه معنهای اسهتق

ان سفيدپوسههتو  هالثههاظ اقتصههادی در نظههر داشههت مناسههبا  خههوبی بهها انگليسههی

  93«. داشته باشد

ای روبهرو شهده اسهت کهه بهه  هرز تنگهاتنگی بهه کهه بها دو مسهأله کنياتا

، 1329سهال، اجتمهاعی( ازی هملهی و مسهألی ه)یعنهی مسهأل یکدیگر وابسته هستند

ههدف کهه  انهدازد بها ایهنمهی را بهه راه« بخشهش بهزرگ»بههسياست معهروف 

)یعنهی آن دسهته از مهردم کنيها  «وفهاداران» سفيدپوستان انگليسی از یهک سهو و
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شهعار رسهمی . از سوی دیگهر آرامهش خها ر یابنهد بودند( که با شورشيان جنگيده

 ( ایههن سياسههت را خلااهههForgive and forget) «بخشههيدن و فرامههو  کههردن»

 ؛گيرنهدمهی ی انگليسهی مهورد احتهرام قهرارهاسهرمایه، بهر ایهن اسهام. کنهدمی

شهوند و سهاختار ارضهی دسهت نخهورده مهی ی خهارجی تشهویتهاگهذاریسرمایه

 . ماندمی باقی

، 1321پس از انتخهاگ شهدن بهه ریاسهت جمرهوری کنيهای مسهتقل در، کنياتا

 پوسهتی کههيدداران سفی مزرعههههازمين. دههدمهی پایهان ههابه اميد تقسهيم زمين

 ی مهتمکن فروختههههاخریهداری و بهه کنيایی، خواهنهد کنيها را تهرک کننهدمی

داران انگليسهی ان جدیهد بهه جهای مزرعههدارزمهينای متشهکل از  بقهه. شهودمی

داران مثلهی سهرمایهی ههمچنهين ظرهور  بقه، انتخاگ اقتصاد بهازار. شودمی مستقر

گهذاری در کشهور )کهه بهه سهرمایه ی خهارجیهاشود که با سهرمایهمی را موجب

. شههوداههدای شورشههيان سههابت شههنيده نمههی. انههد( در رابمههه هسههتندتشههویت شههده

مها نخهواهيم گذاشهت گانگسهترها کنيها را اداره »کنهد کهه می ماعلا1329کنياتا در

و مها بایهد آن را بهرای ، کنند ه مائو مائوها یهک مهرض بودنهد کهه مرهار شهدند

  92«. هميشه فرامو  کنيم

. شهودمهی ای است کهه کنياتها بها آن مواجههوحد  ملی دومين مسألهی هألمس

 ؛بنای ایجاد ملت مممئناً در مخالفهت عمهومی بها اسهتعمارگر پایهه ریهزی گردیهد

. معذلک این پروژه هنگام به استقلال رسيدن کشهور بهه  هرز وسهيعی ناتمهام مانهد

داشهتن بنيهان اقتصهادی کشهور را از ، با انصراف از انجام ااهلاحا  ارضهی، کنياتا

مشهترک بهه ههم نزدیهک کنهد  پهویشی قومی را در یهک هاکه قادر باشد گروه

 حههلبههرای کنياتها فقهط راه، بهرای جلههوگيری از فروپاشهی کشهور. مثهروم کهرد

ریاسهت جمرهوری پهدر . بهاقی مانهد91«مشتری بهر اسهام بهده بسهتان تور زدن»

 عنوانبهههزدن مشههتری فضههای مههذاکره و تههور  عنوانبهههحههزگ واحههد ، سههالارانه
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یی هسهتند کهه کنياتها آنرها را ههاعوامهل و مثرک، توزیع و پخش مجهددی هشيو

 . گيردمی به خدمت« وحد  ملی» به منظور تأمين وتضمين 

ی قهومی کهه فقهط ههاچيزی نيست جهز همجهواری گروه، در این مفروم، ملت

بها ههم ، «پهدر ملهت» )بر اسام حساگ و کتهاگ( بهه  و سرسپردگی در وابستگی

[ کهه قراردادههای . . . ] فئوداليسهم قهومی اسهت» کنياتها یهک ملت. متثد هستند

در خصههوِ ، رسههمیی خههود دارد و گفتههار هامتفههاو  و نههابرابری بهها واسههال

در ، کنياتها 9۷. «کنهدمهی آن را تضهمين، شهویممهی "مها" چگونهه" مها"کهه این

 اسهتعمار را دنبههالکههار ، یههک حکومهت و نهه یههک ملهت بها بنهها کهردن، نتيجهه

ملت فقط یک وضهعيت گفتهاری اسهت کهه بها معرفهی کهردن حکومهت . کندمی

بههه حکومههت ههها، عنههوان تنرهها حصههار دفههاعی در برابههر متلاشههی شههدن قومبههه

 سههوضههروری اسههت کههه از یههک منظههوربههرای ایههن . بخشههدمههی مشههروعيت

مهت تشویت و از سهوی دیگهر قبيلهه از  ریهت بهده بسهتان بهه حکو« گراییقبيله»

همههان  ههور کههه تههی یههری ، ی سههابت اسههتعماریهامنههافع قههدر . دشههووابسههته 

ایجهاد ملهت دسهتاویزی » اسهت:  «ملهت»، در ایهن نهو  شهودمی ميشالون متذکر

را در  ههها[ بههه نفههع اقليتههی کههه اهرم. . . ] اسههت بههرای سههاخت قههدر  حکومههت

زیهرا عجلهه  ؛کننهدمهی ی خهارجی آن را تشهویتهااقليتی کهه قهدر ، اختيار دارد

  93«. نيروی کمکی برای نفوذشان تبدیل کنند دارند که آن را به

چنين ساخت ملی و چنين انتخهاگ اقتصهادی بهدون همراههی یهک ایهدئولوژی 

 رامبیههها ایههدئولوژی. توجيههه کننههده و مشههروعيت دهنههده اعتبههار ندارنههد

(Harambee ) یهمهه بها ههم بهه یهک سهمت تيرانهداز» زبان سهواحيلی یعنهیه به 

 معرفهی« سوسياليسهم آفریقهایی»  شهکل کنيهایی جریهان عنوانبههکه  ه« . کنيم

کمهی بعهد از رسهيدن بهه ، 1323کنياتها در. گيهردمی این وظيفه را برعرده، شودمی

سوسياليسهم »ه نهام)به مقدمهه ای بهر یهک کتهاگ سهفيد، مقام ریاسهت جمرهوری
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« سوسياليسهم»ایهن. نویسهدمهی «(آفریقایی و انمباق آن بر برنامه ریهزی در کنيها

شههود کههه یههادآور مههی شههده معرفههی آرمههانیی هعنههوان بازگشههت بههه گذشههتبههه

 از، کنيهای هپهای قله در کتهاگ، آلهی اسهت کهه کنياتهاانهداز زیبها و ایهدهچشم

ایهن سوسياليسههم چهه از گذشههته و چههه از . کيکویههو ترسهيم کههرده بههودی هجامعه

اسهام ایهن سوسياليسهم را . دههدمهی ارائهه جهوهرگرااندازی چشم، مملوگی هآیند

یهک  عنوانبههایهن همبسهتگی . دههدمهی ای و خهانوادگی تشهکيلهمبستگی قبيله

داد توافهت گروههی مهی شهود کهه در گذشهته اجهازهمی معرفی« آفریقایی» ارز 

. اسهتعمار آن را نهابود کهرد و، ای حهول برابهری حااهل شهودخدشهعيار و بیتمام

کهه پهولن ، ایهن گفتهار. بایهد در آینهده برقهرار شهود این همان توافقی است کهه

 تواهيف 11«تهوهم همهه بها ههم» درسهتی هونتونژی )فيلسوف اهل بنين( آن را به

در ایهن شهرایط . نمایهدمهی شکاف ميان  بقا  و منافع  بقهاتی را پنرهان، کندمی

« سوسياليسههم آفریقههایی» نهنگههام نرادینههه کههرد، کههه کنياتهها يسههتآور نتعجههب

ی هنظریهه» دهههد کهههمههی توضههيح 1323او در. مارکسيسههم را  ههرد کنههد، خههود

همچنهين  11«.  بقهاتی ههيچ ربمهی بهه اوضها  کنيها نهداردی همارکسيستی مبهارز

ای مقالهه، در همهان سهال، اکونوميسهتانگليسهی ی هتعجب آور نيست کهه نشهری

بهه کنياتها اختصهاِ 16«(آدم مها در کنيها») «Our man in Kenya» را تثت عنهوان

 1323آور نيسههت کههه کنياتهها حههزگ واحههدی را کههه درو بالههاخره تعجههب. دهههد

ای کهه نخسهتين ویژگهی آن جامعهه، «ییسرشهت آفریقها»  با این، کندمی تثميل

 . نمایدتوجيه ، هماهنگ و مبتنی بر توافت عمومی است

از  کهه بهه سهير زنهدگی و رفتهار بسهياری، سير زندگی و رفتار جومهو کنياتها

آینهد( و مهیههای اسهتعماری سهابت درقهدر  )کهه بهه خهدمت رهبران آفریقایی

ی هههاعيب، دارد اسههتقلال هسههتند( شههباهتی ه)کههه زاد جدیههدی ه بقهها  حاکمهه

هنگهامی کهه انقلهاگ بهه عمهت . دههدمی خوبی نشانغير موفت را به «انقلاگ» یک
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)فرهنگهی و  لیعنی هنگامی کهه انقلهاگ یهک رونهد آزادسهازی کامه، اندیشدنمی

توانهد مهی  هرد نظهم اسهتعماری همهواره، سياسی و نيز اجتماعی و اقتصادی( نيست

زنان و مردانهی تبهدیل شهود کهه فهرض بهر ایهن اسهت کهه انقلهاگ  یت بابه ضد

 .  ها را آزاد کرده استآن
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 ،یی توایا هو  ك   یخنی ناارنایخ یخن هاهصای،  یخن من
 یی كد   ر زنداان ی س فر یدخصددداای  آزا   آن آزا  

 . شكننامی

 . 4414، «زادوبومدفتر بازگشت به »زر، امه سه

 

ر هر ت كسا ی ا جومو كنسختخ() آن  انویسنا  اارا ، «كنسخ   پخ  تل» اناخخر كاخب

مسخن  نویسدناا این اا؟ ك  یمخینگی   مسد ل. كنامی را هسخنمبا  هر فرینگ 

 یخ(آلسزا كر ن آنحای هخ پییرفان تطر ایاا) را   جوامع آفریقدخیی یدخفریندگ

 یخ را مور  تمسدددصر ترارآن یخنفی این فرینگ هخ ااددداعمخر. هرترار كنا   هخرا

ا  ك  ا  آن را  اژا، (négritude) ااخییاسخا ( هخ1319ددد 9111) زر. ام  ا  یامی

یمخن راا را ، كنامی ی   هعا از جنگ یخهر     ر اخلمی كخره  1393 از ادخل

   ار اددرمخیك  از ) امخ راا كنسختخ. یسر می هرا  جهخن اادداعمخر فرانسدد   ر پسش

  را تو، هخ  جو  جاایی از حزب كمونسس؟ فرانس ، ك زر )اد   ( كنامی  فخع

 انسخن ماعها  اا؟ زرام  ا . شو می از یكایگر جاا هعااب(  انامی كمونسسد؟

هلك  تخ ه   ؛یخهانمی تقلس  «ااخییاسخا» ضا اااعمخر  ه   اك  اده  ا   ر ماخرز

 ر    جایا  ك  اااعمخریخ  جایا  ر آفریقخ   شك یخپراش كخسان اااقلخل

اخرزاتی زنایی م. یخهامی یسارش، یسر می هراهر حملخ  اااعمخرز یخن ه  تو 

از یك نسدد  از ماخرزان ه  ،  یگر  اهسخنگر عاور از یك   را ه    ر زرام  ادد 

 .  یگر اا؟   از یك لحظ  از آیخیی ضا اااعمخر  ه  لحظ، نس   یگر

  



 

 
 

 زرام  ا  892

 ستایی سیاه

سدداسن نص، (آاددسمسلخاددسون) اددخز  فرینگی شدداس از  یسددسدد؟ه   زرادد فراتوان 

 اخییااسخا. شو می   آفریقخ مناهییخك  ه  اااقلخلا   ر ر نا  ااد؟   اآ ر 

 ااد؟ ك  تخون؟ اااعمخر  آن را تولسا حقخرتی  ایسدسد؟ از عقا  زراد 

 .  اتعی( ا نسوراخلسس ر ایی )جهخنایبخ   را كنا   فراتوانی اا؟ همی

  ر مخرتسنسك از پار  كخرمنا   مخ ر  تسخط ماولا1319  ر اخل زرام  ا 

 تحاس  ه  پخریس   هرا  ا ام، اا اخلگی ر ان یف، 1391ا   ر اخل. شدو می

گ   هزریخهسسخر  از یهراا مخنن، ك   انخبو  هوراس  اا؟، زرام  ا . آیامی

آزا   اادداعمخرز یخن ه  آن  اددا  از نصاگخن هومی تعلق  ار  ك  نظخم اادداعمخر 

 .كنامی معرفی «مرا م موری؟ مامان كر ن مر م مسدداع»نمخ   عنوانه یخ را آن

ی     اجامخعیخنخهراهر    كنا ه   ادددسلمی آن را ترك زراددد مخرتسنسكی ك  

 ا  اا؟ ك ك  ا  نسز  انخبو  هوراس ) ژ ل مون  ر . نژا   زیر ر  شاا اا؟

 عر  فخع مخدد    ر مبل1399  ر( تحاددس  ه  مار پ  آماا اادد؟   هرا  ا ام
(Légitime défense ) كناافخخ میینسن را  ضعس؟ حخك  هر مخرتسنسك : 

؟ ك  یسچ انقلخهی یریز ناوانسددا  اادد، یك پلوتوكرااددی اددفسا ارثی
 تامخ اا؟   از  یخمخلك یك یهخرم زمسن، كوتخا كنا  ا؟ آن را

 .كنامی تولساشكر   عرق ، نسخكر هر  ك  ازمی پر لاخریخ  ادسخا ههرا
  نسز  یخ   مه   ر كخرتخنیخپسدد؟   یم، اعضددخ  این پلوتوكرااددی

  4. ارنا  ا؟را  ر  یخمایری؟ هسسخر  از تبخرتصخن 

و  را تانا، كر اآن اتلسای از اادداعمخرز یخن ك  ه  نظخم آموزشددی راا پساا 

 نوانعه ك  از اددو  اادداعمخریران ، یخآن. یخهنامی فر  ه ر ر  ضددعس؟ منحادد

 ه ، شدددونامی یواا موفقسد؟ مد مورید؟ مامان كر ن مر م مسددداعمرا  معرفی
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آیخا  (نخپییر اادد؟ك  از اادداعمخر جاایی) نخهراهر  اادداعمخر    ه  نژا پراددای

كخور  اا؟ ك   ر آن ینوز ، شو می  ر آن مساقر زرا ا  ك  فرانس . یسانا

 «شنخایتوم  یخنمخیخگخا» ادر تواضدع ك  از  انسدخنی  جو   ارنایخهخغ  حش

 از یخنصو  اااعمخر   ر این مح  مسد؟ از تكار    مر م ادر شدونامی نخمساا

 : ر نامی ار كول ی  هخلخ

 ر ، توانسدددانا، می1393 رطی تخهسددداخن ، هد  این ترتسب مر م زیخ  
 یخ پویلسل  ایك  یكا،   ترهس؟ شاایخشمهخنزا، پخرك   محوط

اددخناسمار  تو  راد  99  یخك  اددسنی  یر یی از زنخن اددسخیهوادد؟ 
  ارنا( «تویی رناا» ك  یموارا اشدداهخ ) جلو  یخدد  تمخشددخیسخنی

 یخیهرا  هعض، ظخیراب. ددد تحسسن كننا كخسانامی جلویخ  ناز می كنخر
 اناازخ یفرق ییاشدان هسن نمخیش تقریاخب انسخنی هرتی از حسوانخ    

موارا ی، یی ك  ه  حسوانس؟ نز یك یسددانایخانسددخن «انگسزشددگف؟ »

  2.آاخن نسس؟

  یخ ا ر پسشهخ ، آناسلی یخ ای  آفریقخ یخ آمریكخ،  انخدبویخن ادسخیهوا؟

نفوذ  یخجمل   ر  انخدددگخااز،  ر تمخمی جخمع  نژا پرادددادخن  مواج  یسدددانا ك 

مامان     ظسف»  اااطوراین  انخدبویخن مقس  مار پ  ك  تضخ  مسخن انا. كر ا

، اناكر ا رك ، شددخنپسش از این  ر كخددوریخ ،    اتعس؟ اادداعمخر را «كر ن

ی توای خنآن. شونامی هخ حا  هرتور یخ  ر زمرا هخ نژا پرادای ر هر » اكنون

  1.«یخهنامی نصوایی تو  را  ر تط مقام ماخرزا هر علس  اااعمخر

 ،  مركز  ایائولوژیك نظخم اااعمخریخیكی از پخی ، ارتور یی   نخكخمی

تعاا   از . شددكنامی را  ر اذیخن  ری ، اددفسا هرتر  انسددخن  ایعنی ااددطور

 ر مار پ  مسدداقر 1391     ی یخ ر اددخلك   پوادد؟جوانخن ر شددنفكر اددسخا

 .  ینامی را تواع  «ااخییاسخا» مفهوم،  ضعس؟ ر این ، اناشاا



 

 
 

 زرام  ا  891

 ،شكلی از مقخ م؟  ر هراهر الط  عنوانه ، فرینگ   یوی؟هر ت كسا مبا  

تو  هر ا  ار  تام؟   اه  اناازیر      ر  اتع هخزمی ادداخییاددسخاه  پسش از 

 ز ر ه  تخرج از  نسخ  فرینگیك  ه ، این نصسددداسن  یخادددهورا  آفریقخیی.  ار 

ر كنا   آن را  می مخارك را احسخس ینسخز ه  یویا، تو  اناقخل  ا ا شاا اا؟

 نصسددداسن. یخهامی یكسدددخن نوعسد؟   جنسدددس؟تعلق  اشدددان هد  یدك   اایدا

 Edward Wilmot) ا  ار   یلمو  هلخیان 1139  ررا  زمسن پر از   ر این نظری 

Blyden )انبخم  ا  (اااخ   انخگخا   هعااب  یهلمخ  لساریخ) اسخیهوا؟ آمریكخیی   

ماصاص  ،لسلسخن كسالو .  ا نا ادهس هسدسخر  از مافكران  یگر توادع    غنخ

مر م  ضددمسریخ عنوان ، 1319 ر، ك را یز    هو، ا هسخ  اددسخیخن ددددد آفریقخئسخن

 تلماا  0«ااخییاسخاپار  اتعی »  ،كنامی را هرا  یكی از آثخر تو  اناصخب 1اسخا

سخا پوا؟ ا»: این فورمول معر ف اا؟  ایخر   ه  اه  تو  نویسنا. اكنمی

ایر ، یزیخر       هو 8.«عظم؟ ملی اا؟ نمخ  ترهسشهلك  ، نخدخن شدرم نسسد؟

  هسن    جنگ یخ ر اددخل، امخ یر   ، یسددانای  ی  از لحخظ اددسخاددی مصخلف 

 رنسددخنس اددسخامعر ف ه   پخدد؟ یك جناش  اددسع فرینگی، جهخنی ا ل     م

((Negro Renaissance رل یخ رنسدددخنس یخ (Harlem Renaissance ) ر.  ارناترار  

 انخن قیمواس، عكخاخن، نقخشخن، ك  نویسنایخن) نسفسد؟ این جناشمخ ر ، 1393

 مخ آفریننایخن آثخر ینر  نس »: ینسن آماا اا؟، یسر (را  رهرمی تانایخن  ر

 5.«توایس  شددصاددس؟ تو مخن را ها ن شددرم   ترس هسخن كنس می جایا اددسخا

 ر ،   مهسن    جنگ جهخنی ا ل       ر فخصدددل، جناش  اینداین نویسدددندا

. هلعسانامی را شددخنپخریس اتخم؟  اشددانا ك   انخددبویخن آفریقخیی   آناسلی آثخر

 La) سخاجهخن ا   مبله  نخم ( یه  فرانسو    انگلسس) ا   زهخن    اناخدخر مبل

Revue du monde noir )ر  فكر  ر اناخدددخر این جناش ، 1391 ر،  ر پددخریس 

 لقترا مخ  ادداخییاددسخا» كنا ك می هعایخ تاددریح زر. ام  ادد فرانسدد  نقش  ار 
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یخ را ن  آیخاهااع كر نا ك  مخ نوشا  را آن رنسدخنس اسخا نویسدنایخن. نكر ی 

  4.«توانای می 1391      ییخ ر اخل

ر    فخع مخددر ع  نخددری  اشددمخر تنهخ. یسر میجناش اددریعخب  ر فرانسدد  پخ

ین ا. شددو می مناخددر،  انخددبویخن آناسلییم؟ یر ا كویكی از ه ، 1399ژ ئن

  رن  منس    ژ ل مون، اتسن ل  ر . ئخلسس  اا؟اوررنخدری  ماعی مخركسدسسد    

 تقلسا   ز ال شصاس؟ را تخمگسنخن  محكوم، شرم از تو ، صفحخ  آن  ر، ر 

اُلو معاقا ااددد؟ ك  موضدددوعخ  مور  هحث  ر این تنهخ . كنندامی لسلسدخن كِسدددْ

ز اناقخ  ا»: كننامی ریز را پخی  ادداخییاددسخا   انایخدد مخددر ع فخع   اشددمخر

، یك شصاس؟ اصس   اه   ا؟ آ ر ن   هخر    غاغ، طلایاو جویی   نفع

 4.«عمخر   ااا ارارمخی پخ تخاان هرعلس  ه ،   ار پخیییخعام تاول ینر تخهع مال

 كخر را هرعهاا   ا ام، 1394  ر( L’Étudiant noir) ادددسخا  انخدددبو    مبلد

لئوپولا اداار انگور   لئون كُنْاران زر، ام  اد ك  از جمل  ) این مبل . یسر می

كنا ك  ادددسخیخنی را می یاف تو  را این اعلخم( كننامی  امخس هخ آن یمكخر 

ا یخددخن   هخریخ  زهخن یخاددن؟یخ، ك  ملس؟   موتعس؟ فرانسددو   ارنا هخ تخریخ

یخ(  ان رنگ) Pigments   مبموع، 1391  ر، یوناران  امخسلئون  45.پسونا  یا

، پوشخكی ،غیایی) كنا    ر آن هر علس  تمخمی اشكخل ازتو هسگخنگیمی را مناخر

 شدددورش، یخ از تو  هسگخنگی فرینگی ااددد؟كد  منخدددخ ِ آن(،   غسرا مدییای

  44.كنامی

هر  فادددلیاثر هلخ، 1393  رزر، ام  اددد  «زا  هوم فار هخزیخددد؟ ه  » اناخدددخر

 ،آمخ   علی  یئنگ  ر كاخب تو . ییار می آفریقخیی  ر فرانسدد بویخن  انخدد

ار  ف» كنا ك می اشدددخرا، آفریقخیی  ر فرانسددد بویخن    انخدددیختخریخ ادددخزمخن
هرتی از . هو  شااآفریقخیی هسسخر شنختا بویخن  ر مسخن  انخ زا  هومهخزیخ؟ ه  

 ر این اثر كخملخب زر ا  42.«آن را از هر كر ا هو نا یی ازیخبویخن هصشاین  انخد



 

 
 

 زرام  ا  879

ا  . پسونا یم ه  یسسای ك  ر شنفكران اسخیهوا؟ آمریكخیی آغخز كر ا هو نا

  ااآاسمسلخاسون فرینگی   عق،  ر مصخلف؟ هخ نفی تو را  ااخییاسخااصدطلخ  

   نخخن عنوانه ، مقاار هی نمخ ، «اسخا»    كلم. كنامی عل ، آن یمراا حقخر 

ی م... می پییرم»: شو می رادوایی شدرم آ ر  ار ن . شدو می تعلق مطخلا    عل 

شددنخن   یسچ اُ  انژا م را ك  غسدد  هخ آمسز... تمخمخب   هخ صددراح؟ كخم ... پییرم

 اددسخا یعنی پییرش تو  ادداخییاددسخااصددرار هر  41.«كنانمی اددواددنی تطهسرش

ظهخر توانا ا، میكخسامی ییشا  از تو ش تبخل؟اسخیی ك   ر . اسخا عنوانه 

  41.«زیاخ   توب   مخر ع اا؟ اسخا هو ن: »كنا

ایر ی   .كنامی مخخرك؟ اداخییادسخاجناش لئوپولا اداار ادنگور نسز  ر 

محور ااددخاددی این جریخن ر شددنفكر  (  ر مقخهل  هخ انكخر اادداعمخر) سا تو یت 

،  اتع  ری، ااخیاسخااز  زرا   رك. جناخی یكهخری  نسس؟ ااخییاسخاامخ ، اا؟

هرا  . یسر یم فخصل  اریعخب، كنامی هر اش؟ ااخییاسخاانگور از از مفهومی ك  

علخم؟ یك یوی؟ جخ  انی اا؟ ك   ر یوی؟ اسخا حك  اداخیی، ادسخاادنگور

ه  توهی این مفهوم را ، هر می ه  كخر 1393  ر انگور فورمولی ك . شداا ااد؟

 13.«یونخنی اادد؟ اادداالخلیمخن طور ك  ، طوسخن اددسخا اادد؟»: كنامی تلخصدد 

، ر  ا هنخهر ر یك. ب  ادسخای اا؟تخریصی دددد    ر ناس، هرعكسزر، اد ر یكر  

عمخر هر ا  ار    ااامحادول تخریخ   تعخملخ  نخهراهر  یسانا ك   ر  یختفخ  

      جالیخیخ آ ر هرتی از جنا    انگور زرا اتالخف مسخن . شدونامی تنساا

ام  نز   (ااخنسسخلسس ) یسچ ر   از ادرش؟ یرایی . هنخهراین  یخر   ااد؟ یزهو

 هخ تار  ت كسا، 1311  ر، یمخن طور ك  تو  ا . تور نمی هد  یخددد  زراددد 

 : كنامی

لك  فرینگی ه، ماانی نسس؟ شنخایزیس؟هر  ااخییاسخاهر اش؟ من از 
كن   تای ك  یسز  ر   تونی ك   ر می فكر من.   تخریصی ااددد؟
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یموارا نوعی ( ادد  تطرا تون اددسخا) یخ  مخ جریخن  ار  هنخ شددو رگ
اشددااخا اادد؟ ك  تون اددسخا را مطلق  ه  یمخن من... تطر  جو   ار 

ا  اددسخا  ر ییر مخ ا   تواددع عنوانه حسددخب كنس    ك  تخریخ را 

  48.ز تخریخ  جو   اشا  اا؟مخ ا ا  ك  تا  ا، زمخن  ر نظر هگسری 

    ر تمخم طول عمر تو  از مقخهل، هخ  جو  این اتالخف اادخایزر، ام  اد 

 طوره گور كلی   هخ شصص ان طوره  شنخایزیس؟تئوریك هخ ر یكر  ماانی هر 

  آشوهی  انس؟ ك   این اههخم را هخیا نخخن، مخ  اه  عقسا 45.اكنمی تخص امانخع

   ر ملختختی ك یخهرا  آناسلی. كنامی ایبخ زر اددد  یاار هخ ادددنگور  ر زنایی 

خ  یاار هیمچنسن ، یسر می انبخم یخ  آفریقخیی یخمسخن آن  ااددداعمخر یخمار پد 

ان آزا ش مصاوصخب ینگخمی ك  مس ل ، این امر  هسدسخر مه  اا؟. آفریقخ ااد؟

   آشددای( عسخر هو اناازا ك  انكخر  ر هر ا  ار  تمخم یمخن) عسخراز انكخر  تمخم

 :  یامی هخرا شهخ  تو   ر این، یخ هعااخل، ا  زر. اا؟ یخكر ن هخ ریخ 

  ار پخ فقط ه  من نفهمخنا ك. تمخس هخ ار پخ هرا  من اادخای هو ، الاا 
ار پخ هرا  من از یمخن ر زیخ  ا ل هسسخر  . ادسخا یخ كخكخ ادسخا یسا 
رااخن ه   هس،    ر ز پس از راسان  ه  پخریس، یسزیخ   یگر نسز آ ر 

. ورلئوپولا ااار انگ    ی  كسی   ا؟ من شا. لوئی لویرانا رفا 
این طور  هو ! اددصن . ار پخ هرا  من آفریقخ را آ ر ، ه  عاخر   یگر
هخ  این یمرایی هخ اددنگور   آشددنخ شددان من تواددط ا ، را كوتخا كن 
  11.ك  ه  من  ا ا شا هو  ین یسز تر، هزرگس ارزمسن ا ل

ین آن را  ر  اكنش ه  ا زرام  ا اسخا ك  پوا؟ هخ این حخل افاصخر كر ن ه  

كنا رادخل؟  ار  تو  را هر می ك  تسخل) غرهی آشدكخرا «ر اییجهخن» شدك  از

 تطوط یسددد  جدایا  را، كندامی تر یج(    یگر تحمسد  كندایدخفریندگ
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ك  هر  یژیی جزایر ) (Antillanité) 44«س؟آناسل» ك  حول جناشیخخیا ك  ك می

، شو یم   تخریخ آنهخ یخزهخن، آناس   ر آنچ  ك  مرهوط ه  تنوع تومی   جمعسای

جناش ا هی آناسلی )، (Créolité) 25«كرئولس؟»   جناش.( دددد مارج كنامی ت كسا

د   وشدددمی   فرینددگ كرئول ماولددایددخ ر  فددخع از ارزش1311   كد   ر  یدد

 ؟مخرتسنسكی از آن صدددحا  ا( ماالور می شدددونا ك  ژان هخرنخه  نویسدددنا.مارج 

 : كنامی

 را  یی اادددامرار() تكمس  توایامی یمزمخن [...] كرئولس؟جناش 
  شو  كمی موجب امر این زیرا، رایی. هخشا اداخییادسخااز  انفادخل()

ااددرارآمسز   حای ایر ، آفریقخیی مبا اب تاددایق شددونا    یخارزش
خ، یارتهواای یخ اخیر ارزش،   ینا یخیمچون ارزش، نمخ ین هخشنا

  عمومی ترار یخارزش  ا ر ر یف یكی از عنخصدددر تخدددكس   ینا
 ،آ ر فرینددگ آفریقددخییاعبددخب   اناویدد، هدد  عاددخر   یگر. یسرنددا

  آفریقخیی جخیگخا یخه  ارزش، فرینگی ك  ینوز  ر اعمخق ترار  ار 
 ر ر یف  هلك  امخ این جخیگخا انحاخر  نسس؟. هصخنامی ا هرجسدا 

  91.اناراسااه  مخ ه  ارث  ك  اا؟ یییخارزش   هقس

، گر   ییخاز طریق ه  حسخب آ ر ن مسراثااخیی، اسخافراتوان ه  عاور از 

 پختریك شددخموآز    ژان هرنخه ، رافخئ  كونفسخن. شددو می آغخز زرام  ادد از تو  

مخ هرا  یمسخ  پسران » كننا ك می صرارا 99(كرئولس؟ااخیش نویسنایخن كاخب )

 ه  عل؟ تال؟، رگ   ریخد  نفی ها ن،  رااین ینسن یی «.یسداس  زرام  اد 

ع ر     ر  اتزرا  ااخیی. اسخاپییر اا؟  امكخنزرا  اداخییادسخا ر ا جهخن

ك   راخلای، تخئ  اا؟ اا؟ ك  اااعمخر هرا  تو  «رادخل؟ مامان كر ن» تخطع

  ر  ر مادددخحا  ا  ك ، ام  اددد  زر.  اتعی ااددد؟ ر ایی ر حقسق؟ نفی جهخن

    یگران را ه  ك  ا  فضدددخییزمسن    ، اناخدددخر یدخفد؟ ر نو ل اُهزر اتور 1334
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 ا  هخ اشددخرا ه  یفاگویی هخ اددنگور. شددو می یخ آ ر، یاای؟ كر نا ادداخییاددسخا

 :  یامی شر 

، یویدد؟، مسدددخئد  نژا  ادددسدخا: مخددداركی هو ی  مدخ  ریسر مسدددخئد 
 ر جریددخن ، امددخ، هو ی  توانی رسمددخ شددددخیر ان . ازتو هسگددخنگی

 ار  ر مخ  یوان . تحادددس  یریز این مسدددخئ  را از نظر   ر نااشددداس 
، وموناسدددكس. یی هرا  نار مخن هو ی یخ ر جسدددابو  ادددلخ  یخكاخب
  مثخل  تای من هرا. یم  ه  كخرمخن آمانا... مخركس، یگ ، ر ادددو
ناخیا تخص را  ر هراهر عخم ترار » ك یگ  را كخف كر م    این جمل

سخا تر ادددمخ یر ی  هسش، لئوپولا فهمیمی»: هلخفخصدددل  فریخ  ز م، « ا 
  99.«شوی می عخمتر هسش، هخشس 

ا  .  ر مرزیخ  ار پخ ماوتف شددو ر ایی جهخنمصخلف این اادد؟ ك  زر ادد 

 ( هسر ك   ت؟ حزب كمونسس؟ فرانس ) ه  موریس تورز1333  ر ا  ك  ر نخم 

 : كنامی اناقخ اتی را مطر ، می نویسا

ر  ر یك من تو م را  ر این. ا  یسدددا جاا هخفا    یوی  كد  تدخفانمی 
توای   ر نمی  لی  ر عسن حددخل. كن نمی محاوس هددخریددك تنددگ  
شددان  جو      ر ش هرا  محو. محو شددوم ینزار   ضددعسف ر اییجهخن
 رك . «ر اجهخن» امر شددان  ریخ ح  «تخص»  یواركخددی جاایی هخ:  ار 
ه  آن غنخ هصخساا  یخااد؟ ك  تمخمی تخص امر  آن ر ازامر جهخنمن از 

  21.كننامی  ر آن یمزیسای یخ  تمخمی تخص، شونامی آنتعمسق    هخعث

 تعهد

خر ه  تو    افاص یخددانپییرش تو را ه یتنهخ فراتوان زا  هوم فار هخزیخدد؟ ه   

 : ؟مس ل  عاخر  ازه  پخ تخاان اا. هسسج اا؟ را ه یهلك  یمچنسن فراتوان، نسس؟



 

 
 

 زرام  ا  878

 تسز  می كخكخاسخا ه  پخ
 فر نخسا  كخكخاسخاِ

 تسز می پخه نخیهخن  
 پخ  ر ت  كخایه 
   یوهییخپخ  ر اتختكه 
 پخ ر   عرش  ه 
 پخ  ر هخ ه 
 پخ  ر آفاخبه 
 پخ  ر تون ه  

  20.پخ   آزا ه 

ام  هعا    یخاین تخدویق   توصس  ه  تعها ه  یكی از مسلمخ  آثخر   نوشا 

 «تر پسك»    مبل،   جنگ جهخنی   میخ ر اددخل، ا . شددو می تاای  زرادد 

(Tropiques )كنامی مخرتسنسك مایری؟  ر، پر از می شدعر   اسخا؟ك  ه  ، را .

 ك  ه   یا ك  این مبل  م موری؟ تو  را این تعسسن كر ا هو می ا  هعااب توضسح

آنارا هرتون  28.«تو شخن هخونا، هسخموز  تو شدخن را   هخرا هسخهنا یخمخرتسنسكی»

ا ل مبل  را  ر شهر فور      اشمخر 1341 یون   ر آ ری   یا ك  یمی شر 

 : كنامی كخف( Fort - de – France) فرانس

  تا  از این  ر یخ ر تفدخ   كدخمد  هدخ آنچد  ك   ر مخا، تر پسدك» 

ه   ،فرانسد  مناخر شاا هو    مخرك مخز تسس    یر ن  نوكر   اش؟

كر  مخ كسدخنی یساس  می اعلخنزر ، اد  ا می زیاخ ا ام  ادختان رایی

  25.«یوینامی ك  ه  تخریكی ن 
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 جنگ جهخنییی اا؟ ك  هعا از یخنوشا    مخدصاد، تعها   یمسن  غاغ

اخن كنا ك  مصخطمی ا   فار شعر مناخرزر . ا راناه  یخپ می زرام  ا   م از 

، ل فار ا .  یامی  ر مسخن  انخدبویخن ادسخیهواد؟ پخریس هخزی  یسارشرا ا  

شخم  یك شعر طولخنی ، شدو می مناخدر 1343  رك   24،انگسز  حسر یخادلخ 

  كنا كمی توصسف ا  رااین شعر هر اا   ر  .«شونامی اخك؟ یخ  اگ»: اا؟

 ا؟ ه  ، هرا  منارف كر ن ا  از ماخرزا، اش  مخ ر   معخدوت یختلخش رغ ه 

   رایی را ك  یر شورشی هخ ، ه  شك  تراژیك، جخ ر این زر. ا زنامی شورش

، رشورشگ. زنایی كر ن  ر هر یی   آزا  مر ن: كنامی آن مواج  اا؟ معرفی

  شدددورش را هرمی  عادددسخن، تویسن   تحقسر.  یدامی ظل  ترجسحمرگ را هد  

:  ضدددعس؟ من؛ تحقسر شددداا: من نخم تخنوا یی؛ شدددااتویسن: من نخم». انگسزنا

 Soleilتورشسا یر ن هریاا )     فار  یگر 24.«عار حبرتخ : ان من؛ شورشگر

cou coupé ،شددااپسكر تاخا  ، شددو می مناخددر1341 ك   رCorps perdu ،1343 ر )

 ر . ادا    شورش، رنج ادسخیخن:  ینامی یمسن موضدوعخ  را مور  هحث ترار

تعها : كنامی ییار ا  ارمخی  ر نار    یخن  زریخ، ام  ا توافق هخ این فراتوان

 . اسخای  اا هی   ماخرز

 Présence   ییار  مبل ر هنسخن1341نوامار  ر زر، ام  ادد ا هی    ر زمسن

africaine (حضددور آفریقخ،)  فرینگی جهخن اددسخیخن   مبل» عنوان فرعی آن ك» 

طلب این مبل  ه  مح  تبمع هسددسخر  از فعخلخن اادداقلخل. كنامی شددرك؟، اادد؟

مخ  ر ا. ركن اصلی مبل  اا؟( ای  انگخل) علسون  یوپ. شدو می هعا  تاای 

ز هوا؟ مقس  پخریس نس  اغلب شخعران   نویسنایخن اسخییخمسخن اعضخ  آن نخم

ن د یوناران لئو، لئوپولا ااار انگور، یی تسر لسن، پ  نسبر: تورنامی ه  یخ 

 . مونگو های ژاك راهمخنخنبخرا  ، هسرایو  یوپ،  امخس



 

 
 

 زرام  ا  872

جنگ  هسن      هرتلخف اخیر مبلختی ك   ر فخصل، «حضور آفریقخ»   مبل

خ كنا   همی   ام پساا، اادد؟ما  یخ كوتخانا   اناخددخر آنوشددمی جهخنی مناخددر

ه   یك اناخخراتی نسز، علخ ا هر مبل . شو می كسب آیخیی ضا اااعمخر  یمراا

ا ر «ادداخییاددسخا اركخن»  یخشددو  ك  آثخر   نوشددا می ایبخ ، 1343 یمسن نخم  ر

 : كنامی مناخر

كنا   جلا می انااز اناخددخرا  حضددور آفریقخ را راا ]علسون  یوپ[
این  1343 ادددخل ا ای  ر را تمهلس . پ. اثر ر «هخناو   فلسدددف» ا ل

 تاای  «ینآیسكاخب » یك این اثر اددریعخب ه . كنامی اناخددخراتی مناخددر
 ا هخیا آن راسراددمی شددو  ك  یر  انخددبو  اددسخیی ك  ه  فرانسدد می
زر؛ ام  اددد اثر ( 1331) «یفاخر   ر هخب ااددداعمخر» مخننا، توانامی
مل  » اثر فراناس فخنون  ( 1339) «  افسایخصدورتك، پواد؟ ادسخا»

این یهخر نفر  ر آن . شسخ آناخ  یوپ   نوشا( 1333) «اسخا   فرینگ

  15.هو نا ااخییاسخارااای یهخر ااون   را ه 

  تعها  تف  ر شنفكران را ههعا هیه  زا  هوم فار هخزیخد؟ ه  از زر اد ام  

 ینرمناان   ر شنفكران  انصساسن كنگر تو   ر ادصنرانی امخ  ر. توانامیفرا

  تحلس( شو می  ر ادورهن هریزار «حضدور آفریقخ» توادط، 1333 ك   ر) ادسخا

 توسسر هسددسخرجهخن ،  ر این زمخن.  یامی تر  از نقش ر شددنفكران ارائ ر شددن

مراجع   3 ه  فا ) انانار   ین هسن فو   كنفرانس هخنا نگ رد  ا ا. كر ا اا؟

 . گ البزایر هخ شا  ا ام   ار   جن( شو 

هرا  اصنرانی  رااااعمخر   فرینگ عنوان ، ه  طرز معنخ ار ، ك  زرام  اد 

هصخا یم كنفرانس شكوااین ه  ، تو   ر كنفرانس هخنا نگ اناصخب كر ا اا؟

 : كنامی تویمخ   ر تاوص اااعمخر مثا؟ را افخخ  
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 از فرینگ تو  تهیتمخمی مر مخن ، یرجخ اادداعمخر  جو   اشددا  اادد؟
ا ر یخك  تمان، اااعمخر هاانا]...[. شاااز یریون  فرینگ تهی ؛ اناشداا
 را تح؟ ت ثسر ترار «ادددلدخم؟ ر انی ااددداعمخرز یخن» كندا  می ندخهو 
 ،یك اااعمخر مثا؟،  یگر    یمسن طور اااعمخر؛  جو  ناار ،  یامی

  ، اصولی   یمخینگ طوره كنا   می تكس  شنخایتوماااعمخر  ك  ه  
 ، اشدا  هخشددا «ادلخم؟ ر انی ااداعمخرز یخن» ك  تطر  هرا ها ن این

   هومی  ار یددختمددان  اعنددخصدددر فرینگی ااددداعمددخریر را  ر پسكر

   14.كنامی

  ااددداعمخرز ا ماخرزا  تو  هرا  آزا   ملی را یخ ر این زمدخن كد  تلق

نار  این توایا  ر می ر شددنفكران مناان   از ینر زر، ام  ادد  ینامی یسددارش

 : شرك؟ كننا

شا  هخیا جرأ   ا، ایخلی اسخیهوا؟ فرینگ، این  ضعسای اا؟ ك  مخ
  ر: شددو می یك اددسال مطر  . هنخهراینهخشددس  هخ آن ر  رر  شددوی 

ی  هخیا   توانس  هكنس می ی ، هراهرینسن  ضدددعسای مدخ ید  هخیا هكنس 
 .طسر  هر   ش مخ ترار  ارنا  تیخر شدن اا؟ ك  مسئولس؟  هكنس 
هرا  مطددخلادد  كر ن اینبددخ ، مددخ هرا  یفان  ]...[ توانس  هكنس می یدد 

اددسخا  ار   مر مخنهگیاریا . اددصن را ه  مر م هایسا   رشددا: یسدداس 
  99.تخریخ شونا هزرگ   صحن

تعها  ه زر ادد تعها ا هی هرا  ، اناپخ تخاددا  ر جهخنی ك  اادداعمخرز یخن ه 

 . شو می منبراسخای 

 ... از استان شدن مارتینیک: گراییکمونیسم و ضد استعمار
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كمونسس    ضا اااعمخریرایی    جریخنی یسانا ك   ر ترن هسسا  امسا ه  ریخیی 

هسسخر  از ریاران ماخرزا  آزا یاصش ملی از مخركسسس   ایری . انگسزناهرمی را

توادددط ماخرزان كمونسسددد؟   ایری  هسدددسخر   یگر از آنهخ اندا، یرفاد تد ثسر 

هخ این یم  ، انا  كمونسسدددای كخدددوریخ  ااددداعمخریر آموزش  یاایخادددخزمخن

ك ی كننا   یخ عضومی از آنهخ صریحخب تو  را مخركسسس؟ معرفی شمخر اناك

عضوی؟ تو   ر حزب كمونسس؟     ر هری زر. ام  ا حزب كمونسس؟ یسانا

 ر یفاا ) 1393 كنا ك   رمی تادددریح 11،1343  ادددخمار 1ه  تخریخ ، فرانسددد 

ه  اخزمخن جوانخن كمونسس؟ پسواا  اا؟ د یمخن اخلی ك  ا  هرا  ا لسن ( اخلگی

ا طور ك     آن ریمخنزر، ا هرا  . هر می را ه  كخر «اداخییادسخا» هخر اصدطلخ 

 یخ  هعا ازك   ر اخل « یرا كمونسسد؟ یسدا » ه  نخم) ا  ها ن تخریخ ر جز ا

این     ، یامی توضسح( یر  می وادط حزب كمونسسد؟ فرانس  مناخرجنگ ت

 :   ه  ی  مرهوط یسانا اناشااماخرزا كخملخب  ری  تنساا 

فخ ش زیرا  ر جهخنی ك  از نژا پراای، امه  حزب كمونسس؟ پسواا  من
  اادداعمخرز ا  ر آن ا ام  یختلق   نسخفا  اادد؟   اادداثمخر  حخددسخن

نهخ تمنظور ظهور تبس  تلخش  اتعی   مسثر ه  حزب كمونسسد؟،  ار 
این را زی؛ توانس  آن را ههییری می نظ  اجامخعی   ادسخای اا؟ ك  مخ

 تخادداگخانظر از صددرف، یخ هر عز    شددرفانسددخن   هر حق یم نظ 

  11.اا؟ ماانی، یخ ین   رنگ پوا؟ آن، اتااخ     اجامخعی

( 1343 م ) پس از اناصخب شان ه  ام؟ شهر ار پورد    د فرانس زرام  ا 

 اكاار) مخرتسنسك  ر مبلس ملی فرانس   انمخینا عنوانه   هعا از اناصخب شدان 

زب ه  این ح زرادد هنخهراین ملحق شددان . پسونا می ه  حزب كمونسسدد؟( 1343

 عنوانه تو  ام؟  1339 از او   یگر ا  تخ اخل) یك تخكاسك اناصخهختی نسس؟

 عنوانه  زر(. ام  ادد كنامی مخرتسنسك  ر مبلس ملی فرانسدد  را حفظ  انمخینا
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نسك ك  ن  از اااقلخل مخرتس) حزب كمونسسد؟ فرانس   یایخامبلس هخ   انمخینا

حای این  .موافق اا؟( كنامی هلك  از تاای  شان آن ه  یك اااخن فرانس   فخع

تخنونی مرهوط ه  اااخن شان مخرتسنسك را  ر هراهر    اا؟ ك  معرفی لخیح زرا 

ایری  . شو می تاویب 1343 مخرس 13 ا  ك   رددد لخیح  هرعهاا  ار  مبلس

 هخ این حخل حزب كمونسسدد؟ فرانس ، فرانسد  طرحی ااداعمخر  ااد؟   اتحخ ی

توایخن (  ار  ك  از  زن تو  اناصخهختی هرتور ار ااددد؟    ر   ل؟ حضدددور)

ك  این هرا  این یختلخش» توایدا ك می  ر عسن حدخل  ن ااددد؟ حمدخید؟ از آ

م  ا ا «یی ك  آزا ان  یر  ی  آماا انا هنخ شو یخاتحخ ی  هر یمكخر   اتعی تلق

  10.خع كر  ف «منخفع  اتعی فرانس » توان ازمی زیرا ه  این ترتسب اا؟ ك . یخهنا

اصای عااب ه فرانس  ه از تاای  شان مخرتسنسك ه  یك اااخنزر اد پخداساخنی 

زر ا موضع  (مخرتسنسكی  انویسنا) رافخئ  كونفی یخن. یسر می مور  اناقخ  ترار

نصساسن  نوانعه تو  آاسمسلخاسون نسز ، اكنمی سا آادسمسلخادسون توصدسفیرا ت 

یی كخهور  18.ناكمی شو  ك  هر جزایر آناس  انگسنیمی ینخا آ م اهوالاخر تحلس 

نوكر  »را زر اددد  حای 1311  ر ادددخل، طلب ای  مخرتسنسكااددداقلخل، مخادددون

 ر یناین نوه؟ ، هخ این حخلزر، . اددد انخممی 15«نخپییر   ل؟ فرانسددد اصدددلخ 

ترس از ، 1331از اددخل، ا .  یامی تو  توضددسح 1343 اناصخب اددخل  ا رهخر

  مخ : »شدددو می آمریكخ ر   منطق  را یخ آ ر  اایخلخ  ماحا اددد؟ ییاشدددان 

 مراتددب، یدك هدخر  یگر، پس. س یآمدخ ا یسددداس  تطر هزرگ یدخنكی را هسدخزمددخ

گوی  می توای  ه. توان از آن فرار كر نمی ك اا؟ ا  تنهخ الط ، هخشسا!آمریكخ

 ر كاخب ،  انس  یِرَن شدش ادخل هعا 14«.توان كخملخب ادخل  جخن ه   ر هر نمی ك 

 كنا ك  این یك تطر  اتعیمی ت كسا، آناس   اجزایر اادداعمخرز ایی شددا تو 

ی اددفسا پواددد؟ یخ حا، ثر تمناان آناسلیراددا ك  هرتی از می ه  نظر: »اادد؟

]مساعمرا  فرانس [ ر جزایر آناس   آیا ك  ایخلخ  ماحاا  رنمی هاشدخن،   ری 
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 یخ را ه  تطرانااتا اماسخزا  آن، زیرا مطخلاخ  اجامخعی فزایناا؛ مسددداقر شدددو 

 ك  از اااقلخل جزایر آناس )  ر مقام  ا  ك  هر كاخب  انس  یرن، زراد  14«.هو 

    اااالخل  یگر ه  نفع اااخن شان مخرتسنسك را پسش، می نویسدا( كنامی  فخع

حقددخر  نز    اعقددا»  ار  كدد  ینوز هددخعددث هر زعوارب هر ا: كخددددامی

  هخ زمخن تو  نسز این امر ك  اادداخن شددان مخرتسنسك  ر ؛ اادد؟ «پوادداخنرنگسن

آ ر ك  ا  شددگف؟مقام  15.«یر  می    اددسع مر م آناس  مواج یخسا تو ایت 

  یدا كد   ر آن از آرمخنی  فخعمی نویسدددنداا  ر آن كادخهی را مور  تفقدا ترار

امخ این مقام   ر یر  14؛«را نسا؟ ه  آن اتنخع كر  یخك  هخیا تو  آناسلی» كنامی

ك  هخ رتخه؟ شایا ) را  ر هسار آن   رازر  اموضع ، تو   اه  شدسو، صدور 

ا  عقساا  ار  ك  هخ توج  ه  : كنامی ر شددن( شددو می شددرق   غرب مخددصص

ان اادداخن شدد  اپر ژ، توازن توا  ر مار پ    نسز  زن حزب كمونسسدد؟ فرانسدد 

هخ توج  ه  هراهر  ) شددو  تخ تر ج از رژی  اادداعمخر  تضددمسن شددو می موجب

  نسز مخنع از این توایا شدددا ك  ( كنامی پر ژا  ر تو  حم حقوتی كد  این 

ام    ااه  عقس، ه  عاخر   یگر. امریكخ تاای  شدددو   اه  مسددداعمرمدخرتسنسك 

 . یخیی یك هراهر   اتعی از یك اااقلخل تلخهی ههار اا؟زر، ا 

شوی  ك  این می ماوج ،  ر آن   رازر ا   یخمعیلك هخ توانان اصنرانی

تواننا مینتنهخیی ه ،  ار    ترس از امهریخلسس  آمریكخ یعنی ناخیج هر ا، عخم    

یر ا،  ر  اتع. مخرتسنسك را توضددسح  ینا «اادداخن شددان»  ائر ه زر ادد اناصخب 

 امخ این آیخیی یویای  ر، هرا  ا  آیخیی یویای را ه  یمراا آ ر  اددداخییادددسخا

 .  وشنمی تاای  ه  آیخیی ملی 1343

تح؟ یخ، ایر شددمخ  ر این اددرزمسن. ا  یسا ه  شددمخ یخدداار  ی اجخز
 ،شددك  كر نیك     ه  ههخن( آاددسمسلخاددسون) شددان پوشددش یمخننا

 و  ك ینگخمی ك  آشددكخر ش، عاالای تلناخر كنساهی ر  عاالای را هی
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یك یمخننا  ، كخریكختور  از آن، جخ  یمخننا   اتعیه  توایسامی
ا   ر این كخوریخ اناازاهخعث ایبخ  تخد  هی، عرضد  كنسا را، تلخهی

 شمخ  ر تلب: توایسا شا   این آن یسز  اا؟ ك  تولسا توایسا كر 
 احسدددخس جدایدا  را ماولا، یوا  لوپ، رئونسون، مر م مدخرتسنسدك

ین امر مسئولس؟ ا هنخهراینشنختانا   نمی كنسا ك  این مر مخن آن رامی
احسددخاددی ك  ناخیج آن غسر ، یرف؟را  ر هراهر تخریخ هرعهاا توایسا 

ی احسددخس ملی مخرتسنسك یخشددمخ  ر این انسددخن: هسنی یسدداناتخه  پسش
 ر . ]...[كنسددامی لوپی هو ن یددخ رئونسونی هو ن را ایبددخ  یوا ، هو ن

اار  عاالای اا؟ ك  هسكخدور مساعمرا این تقریاخب یمسخ  احسخس هی

  12.زنامیرت  یخ هساار  مبا  نخاسونخلسس  هومی را 

، 1343 ر اااخن شان مخرتسنسك یتخنون طر   ایسر   رهخررأ     ر لحظ

هلك  این احسخس یمچنسن نخمطلوب ، تنهخ  جو  ناار احسخس ملی ن  زرا هرا  

 . اا؟ «هوض   ارتور یی» محاول زرام  ا احسخس ملی . اا؟

شونا می محسوبن  تسخن؟ ( 1341    ی پخیخنی  یخ ر اخلزر )ا مواضع 

یخیی ا   ر ایبخ  آمرحل   اكنناهلك  هسخن، تبرهگی یسدددانا  ن  نخشدددی از هی

؟ هر اش  ا  یسانا ك  فضخ  جهخنی   توازن توا  اسخای اجخزرملی  ر عاد

ا  مسخلم؟ توانا ه  شسوامی   ااداعمخرز ایخ ینا ك  ریخیی تلقمی این امر را

  . كراتسك انبخم شو وآمسز    م

  «گفتاری در باب استعمار» تا... 

   ر یفاخر، ااداخن شان مخرتسنسك  ایسر   رهخررأ ینا ادخل هعا از زر، اد 
ی ماخرزان آیسنكنا ك  ادددریعخب ه  كاخب می مناخدددر 1331 را  رهدخب ااددداعمدخر 

 نوامار ر ، جنگی فرانسدد  ر این فخصددل  نخ یخن . شددو می نخاددسونخلسسدد؟ تاای 



 

 
 

 زرام  ا  833

 جب تصریب كخم  شدددهركنا   مومی یفونگ  ر  یانخم را هماخرانیخهنار، 1343

 ینا   تسخم می كخداخریخ  مخ ایخاكخر رد1341 دددد1341 یمچنسن  ر. شدو می

  ااااعمخر فرانس  یهر. شو می مر م مخ ایخاكخر  ر تون تف    طلاخنااداقلخل

تواننا نمی  یگرر ی ر البزا 1343 كخاخریخ  مخا م .  یامی  اتعی تو  را نخخن

  یخجنخی؟ه  یمراا ، این كخددداخریخ. معرفی شدددو  منفر یك تراژ    عنوانهد 

  یختلق   ملییخ ر نظر یرفان تواا؟از  فرانس  ااداعمخر هسخنگر امانخع،  یگر

 . اا؟ تح؟ اااعمخر

یكی از زیاخترین را ه  ادددم؟ تولسا  زراددد ،   ااددداعمخر یخاین تخدددون؟

  اه  اسال اخ »  ر پخادخ،  ر این نوشدا ا  . راننامی هرعلس  ااداعمخر یخا عخنخم 

 : نویسامی « اااعمخر یسس؟   ك  اریخم، ا لس 

اااعمخر  ؛ك  توافق كنس  ك  اااعمخر ی  یسز  نسس؟ مسد ل  این اا؟
  عقب ه  ان  ارا ؛  مسددسحس؟ اادد؟   ن  اتاامی هخددر  ادداخن  ن  تالسغ

تاا    تر یج   ن ؛ ااددداااا  ااددد؟، هسمخر ، راندان مرزیدخ  جهد 
ایس  ك  هصوها ن آن، یك هخر هرا  یمسخدد  ههییری ؛ حقوق   تواددع

ن جخ كنناا  ر ایحرك؟ تعسسن، كنس  از زیر هدخر ناخیج آن شدددخن  تخلی
، ادددخز تبخر  هزرگ ا  ی    كخدددای، مخجراجویی    ز    ریخیی

ر ك    شكلی از تمانشوم    هخادخی؛ ااد؟   تبخر  جسدابو  طلخ
كخر  ر نی اخز ك  هخ توج  ه  ، شو می ماوج  ا  از رشدا تو مرحل 
 ر اطح جهخن یسارش ی    رتسب را یخمباور اا؟ اتااخ ، یشتو

  11. یا

مسخن عل   اتعی ، ر شدن   صریح، ا  یزنااه  شدسوا جخ ر اینزر اد ام  

س  هخ تكس  هر تحل، ا . ییار می ااددداعمدخر   توجسهدخ  ایائولوژیك آن تمخیز

 ار  می   مای ل ارارمخی توج  تو  را ه  عملكر  اتاادخ   ، مخركسدسسدای
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 ر زر، . ا شددو می ه  تخرج از مرزیخ  ملی آن   یسدارش حسط موجب ك 

 : كنامی تاریح، «مامان كر ن    ظسف» اصطلخ مور  ه 

 ك  از تمخمی؛ نهخی؟ اادد؟فخصددل  هی، یوی  ك  از اادداعمخر تخ تمانمی من
  یخاز تمخمی هصخنخم ، از تمخمی توانسن مهسخشاا،   اااعمخر یخركخیكلخد

  10.هسر ن كخسا تواننمی حای یك ارزش انسخنی،  زارتی  اصخ رشا

:  یایم هخ یك معخ ل  پخاخزر   ا پس یسس؟، ااداعمخر تمان نسسد؟ ایر

محكوم ه     اصددلخ  نسسدد؟اادداعمخر تخه هنخهراین،  18«. ارییشددسئی =اادداعمخر»

كر ن پس مس ل   یگر انسخنی. را نخهو  كنا آنتوانا می انقلخب تنهخ. نخهو   اا؟

  آن یخر  یمخننا شان هخ آن   پخیخن  ا ن ه  زیخ ا، آادخن كر ن آن، ااداعمخر

 . اا؟ آن هلك  نخهو  كر ن، نسس؟

 ماخرزا هر علس  اادداعمخر را  ر مان ماخرزا هر ضددا نخزیسدد  مطر  زرام  ادد 

وم ا  مسخن محك. كنا ك  هسدسخر  از ااداعمخر ز یخن  ر آن مخدخرك؟  اشانامی

یخ  آلمخن  ر ار پخ ه  كخر هر نا از یك ا  ك  نخز    حخدددسخن یخكر ن ر ش

فخ ا   ااایسار ا  ر مساعمرا  مور طوره   مخخههی ك  یخادو   پییرش ر ش

 لس   ،ایر نخزیسدد  ممكن یر یا. هسنامی تنختض، یسرنا از اددو   یگرمی ترار

یسدددار ا  ر مسددداعمرا  ه  كخر رفا   طوره  ترپسش یخآن این هو  ك  این ر ش

 زر، ا كخدامی را پسش «كنناامامان عم »   ر حخلی ك  ااداعمخر ایاا. هو نا

  :شو می كخوریخ  اااعمخریرتمان شان ت كسا ك  اااعمخر هخعث هی

 یون  اادداعمخر تلخش این امر پر ات؟ ك  ی   نصسدد؟ هخیا ه  مطخلع
ا  را ه  معنخ   اتعی كلم  احمق ، تمان كنارا هی شااكنا اااعمخرمی

 ،نفر  نژا  ، تخون؟، طمع، غرایز مصفی شداا  ر ا ،    تحقسر كنا

  15.نساس؟ فرینگی را هساار كنا



 

 
 

 زرام  ا  838

توانسدد؟ اثر  فور    می تنهخ، لحخظ ادداك   محاو  از، تو مانی ینسن 

 یی ا ادددساو مسا یوآن. مسددداعمرا   اشدددا  هخشدددا تو  هر توانندایخن ای 

كنا می كسات یفاخر   ر هخب اااعمخر  رصحا؟ از ت ثسر ( ای  هنسن  انویسدنا)

 اش؟ فریقخ آنویسنایخن نخاسونخلسس؟ نفوذ زیخ   ك  این كاخب هر   ا رهخر» ك 

  كنفرانس یفاخر   ر هخب اادداعمخر  14«.كخفی صددحا؟ نخدداا اادد؟  اه  انااز

 نگی ه فری  ا   عخملی یسانا ك  ییار از ماخرز، هرا  این ر شنفكر، هخنا نگ

    رانایخ 14«تفوق اسخا؟ هر فرینگ» شدونا  می ادسخادی را هخعث  اماخرز

ه  طرز  ،فراناس فخنون. كننامی مار پ  را تضددمسن  انخددبویخن اددسخیهوادد؟  ر

اخب نصساسن ك   را  ر ارلوح یفاخر   ر هخب ااداعمخرنق  تولی از ، معنخ ار 

 .  یامی ترار( شو می مناخر 1339 ك   ر) یخ  افساصورتك، اسخا پوا؟تو  

  «تربزرگکیش برادر » علیه بر

اناخخراتی    توادط مسادسد 1331  ر ژ ئنیفاخر   ر هخب ااداعمخر یخپ ا ل 

ك  ، ژاك   كلو. یسر می انبخم( Réclameاناخددخرا ) حزب كمونسسدد؟ فرانسدد 

 زر . ام  انویسدامی ا  هر این كاخبمقام ، شدو می ینا مخا هعا  هسرك  حزب

، اادداعمخر: » یامی كاخب تو  ترار   نق  تولی از ژاك   كلو را  ر اددرلوح

  نسز  ر (، شددو می مناخددر1333 رك  )  ر یخپ   م كاخب «.ننگ ترن هسسددا 

 ا   یگر هدد  یخددد    این نقدد  تول ژاك   كلو   مقددامدد،   هعددا یددخیددخپ

 . یسر می از حزب كمونسس؟ فخصل ، پنج اخل ، طیزر. ا تورنانمی

ا ه  ریخ ترین كمكحزب كمونسسدد؟ فرانسدد  مسددلمخب حزهی اادد؟ ك  هسش

 .ااداعمخر  فرانس  كر ا اا؟  ااداقلخل طلب  ر امهراتور  یخریاران   جناش

ا از آن راین حزب   یماسددداگی یخآموزش ماخرزان   فعخلس؟، پخددداسادخنی مخلی

 ر ) مخددی اددسخاددی حزب كمونسسدد؟ فرانسدد ، امخ. كنامی احزاب  یگر مامخیز

را  مثخل  ر ه. كنامی هخ توج  ه  شرایط اسخای توسسر( اااعمخر   تاوص مس ل
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 SFIO ائالددخف هددخ، 1393 ر اددددخل(، Le Front populaire) مر می   زمددخن جاهدد

را ه  ادم؟ یخ  پوشسان از شعخر اااقلخل مساعمرا    جخیگزین  یخكمونسسد؟

این منطق یمخننا . رانامی ه  جخ  آن( Assimilation) 05«یمخننا شان» شعخر كر ن

، اااقلخل فور    مطخلا. شو می ظخیر   هخرا، 1341      ییخ ر ادخل، شدان

 نفع  شدددمن ااددد؟این عم  ه : شدددو می تطرنخك معرفی، ادددخس این منطقهر ا

 ل را از هسناااقلخ، فرانس    پخداساخنی از اتحخ ی(. ادهس آمریكخ، نصسد؟ آلمخن)

  اادداقلخل یك توی، حخلخ، ایر»: هلناما  اناازیخدد یك  عنوانه حای ؛ هر می

  04.«شو می هی فخیاا،  ر آیناا، هخشا

 ر  1343 م   1 تظخیرا ، هر ااددخس این تحلس ، فرانسدد حزب كمونسسدد؟ 

 «فخشددسسددای  ر ادداسف  ر ر ز پسر ز  تاددااددو ِ»عنوان: ه را ( ریالبزا) ادداسف

 ا مخنسا     ر ر زندخم 1343مد   11 كد   ر، هد   نادخل این تسار. كندامی معرفی

رار تككنا ك   ر  اتع می ا  مناخرحزب اعلخمس ، ه  یخپ رادسا( اریخن حزب)

از » صدددحا؟ از البزایر یخ  فرمخناار البزایر ااددد؟ ك   رتمخم   كمخل حرف

  یخیمسن تحلس  را  ر مور  تسخم. یویامی ادددصن «عندخصدددر تراهكدخر یسالر 

یخ یخهس  ك  حزب كمونسس؟ فرانس   ر مور  آنمی اوری    لانخن   طلاخناااقلخل

 تسخم مخ ایخاددكخر  ر. كنامی را محكوم 02«عوام  فخشددسسدد؟  راددوری » فعخلس؟

 هسر ك  حزب كمونسسدد؟ ) موریس تورز. شددو می ه  یمسن نحو فهمساا 1341

 ، ر مخ ایخادددكخر»: كنامی اعلخن، یخز ی  حزب  ا ر تریاون كنگر، فرانسددد (

   تخرجی از توطئ  هریخهرتی از تار ، فرانس      اتحخ ییخمخننا اخیر هصش

  01.« ارناعلس  كخور مخ  ا؟ هرنمی 

. شو یم هرا  میاكرا   ر  یانخم هسدسج تویخب، هر عكس، حزب كمونسسد؟ 

 هخ  جو  مواضعی ك   ر م ، ریحزب كمونسس؟ فرانس    حزب كمونسس؟ البزا

 هرنامی  ر زناان ه  ار 1343 هرا  آزا   كسخنی ك  از ههخر، اتصخذ كر نا 1343



 

 
 

 زرام  ا  832

،  ر مخ ایخاكخر 01.«كننامی را محكوم اناازا  اركوب هسش از  كمهسن هریزار»

تر ر »   اهس 1341 حزب كمونسسد؟ فرانس   ااگسر  نمخینایخن مخلخیخش  ر

پس از شر ع جنگ آزا یاصش ، ك هخلخترا آن. كنامی را محكوم 00«اااعمخر 

 «اه ینگ   م» یو مخاون ی      یفامواضدع حزب كمونسسد؟ ه، ریملی البزا

یی یخژانسددون هو  ك  از فرانسددو    عضددو شدداك یو مخاددون ی . )مخننامی هختی

   هسكر نا   هخ تمی آزا یاصش ملی البزایر  فخع   ك  از جاه شامی تخدكس 

ه   مخاون ارانبخم. راخنانامی ا راق جعلی ه  انقلخب البزایر یخر    پول   تهس

هسش از » 1333  راین ماخرز ادسخای  . ( ؟آزا یاصش ملی البزایر پسواد   جاه

  اامخ یر یون  ایا، یر ی  مصخلف اددركوب اادد؟ا ك  این اددسخادد؟ سش ازپ

  33.«نخراضی اا؟، كنامی اااقلخل را ر 

یسر  مسدداقسمخب می تاددمس ، 1333 اكاار 94  ر،  ر این شددرایط زرام  ادد 

   اخل از كخاخریخ  اِاسف   ر این زمخن نُ.  یامی موریس تورز را تطخب ترار

ر    اددخل یجنگ البزا. ییر می یِلْمخ   یف؟ ادخل از كخدداخریخ  مخ ایخاددكخر

ااد؟   نمخینایخن عضدو حزب كمونسس؟  ر مبلس ملی شداا  آغخزااد؟ ك  

زارش انا   هخلخترا یفرانس  ه  طر  اتاسخرا   یژا هرا  یی مول  رأ  مثا؟  ا ا

 . ااین اخل یسان   بخرااخن از  تخیع هرجساتر شچف   تسخم م

 ی  ااددداعمخر ه  موریس تورز    ر تادددوص مسددد ل، نخم  ر این ، زراددد 

را ی،  یامی فرانس  را مور  ارزنش تراركمونسس؟  حزب نصس؟ ا   یویامی

  كنا كمی ا  ثخنو  هرتور مسدد ل  عنوانه اادداعمخر    ك  این حزب هخ مسدد ل

 : ر ماخلح  كهر ار آن ، یك هخر  یگر، توانمی هرحسب نسخزیخ  تخكاسكی

خ ی، ای  ك  مسددخئ  مخیمسن كخفی اادد؟ ك  یفا  شددو  مخ مبخب شدداا
ظر تر  ر نهصخی از یك ك  مه  عنوانه توانا ، نمیااداعمخر   مسد ل

هصخی ك   یگران هخ توج  ه   ضعس؟ عمومی ك   ر نگخا ؛ یرفا  شو 
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رك   تواننا آن رامی یخ ضعسای ك  تنهخ آن، راامی یخ هبخ ه  نظرآن
تواننا هر ادر آن ه  ماخلح  هرانا ، میارزیخهی ترار  ینا كننا   مور 

  05. ینا   یخ اخزش انبخم

  یگر ا ماخرزعقساا ناار  ك  نار  هر علس  اااعمخر از  زر. ام  ا اشااخا نخو 

. اا اا؟ج لخبخمك( ماخرزا هرا  صلح   تلع الخ    غسرا، هر علس  فخشدسس  ماخرزا)

آن  یخیخ  ااداعمخرز ا  ر محراب  حا  هخ اواسخلسس؟كر ن منخفع تلقترهخنی

  اتو  مثخل كخملخب تخز   ا   ر نخم. یسر می ه  آن ایرا  زرادد یسز  اادد؟ ك  

   یژا اعطخ  اتاسخرا   كمونسس؟ مبلس فرانس  ه  لخیح رأ  مثا؟ نمخینایخن

س؟ ك  یسچ تضمسنی نس»زر، ا    ه  یفا، كنا د رأیی ك می ه  یی مول  را ذكر

  04.«تكرار نخو 

فرمخنار ار  مسخن حزب كمونسس؟ فرانس    جناش هرا     این راهط زراد 

 : هر می آزا   ملی را زیر اسال

ی توایس  یر یون  ائالخفنمی تنهخیی ماخرزا كنس   ای  ه مدخ ارا ا نكر ا
ی هخ فرمخنار ار  تخط مخ این اادد؟ ك  ائالخف را  اارا . را تحقسر كنس 

ص یهرتی از نقخ. یی را هخزشدددنخادددس جویماسددداگی   كندخرا. نكنس 
، س كنمی نز  اعضخ  حزب كمونسس؟ فرانس  مخخیاا ك  مخ آشكخر 

آاددسمسلخاددسونسسدد  : كنامی تهایا یمخن یسز  اادد؟ ك  مخ را خب تسق
   فكرانكوت اعاقخ  ؛ شدددخنشدددو ینسسددد  نختو آیخا؛ یخ ار آنریخددد 

د ك  ایخخن را شاس  هورژ ایخ  ه  هرتر  ینا جهی غرب  شخن  ییرز
 ك  تحولی ك   ر ار پخ انبخم یرفا ه  این هخ رشخن؛  كنا ددمی ار پخیی

  04.ك  تمخم  نسخ هخیا آن را از ار هگیرانا؛ اا؟ تنهخ تحول ممكن اا؟
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 زر. ام  اددد تحم  ااددد؟ غسرتخه  «تسرتوایی» فرمخنار ار  حای از ر  

 : كنارا اهااع می «تركسش هرا ر هزرگ» اصطلخ 

را  ر  اتع زی. را «ترهزرگهرا ر » اصطلخ : اصطلخ  را اهااع كنس سا یهسخ
  ك  ارمس؟ از هرتر  تو  ترهزرگهرا ر ، یك هرا ر اا؟   مس ل

 افسوس یك  ا؟ را!) یسر می   مطمئن از تبره  اش  اد؟ شمخ را
 انا  ر آن می   شددمخ را  ر رایی ك ( كخددامی   یخیی آن را محك 
،  ر این شدددرایط]...[. كنامی یاای؟، شدددو می عقد    ترتی یدخفد؟

توانس  هد  كسدددی نمخینایی هایس  ك  نمی كد  مدخ كر  رك توان می
س  تواننمی مخ از این پس؛ جو كنا هرا  مخ جسددد؟؛ هرا  مدخ فكر كنا

خ م ه  جخ ، هخشددا حای ایر ههارین   ادد؟ مخ، اجخزا  یس  ك  كسددی

  85. ا؟ اناركخر شو 

ب   تو  را هخ حزیخهسددسخر  از ماخرزان   فعخلسن اددسخاددی ك  نصسدداسن یخم

ك   ر  ،آموزش  ا ا هو  یخ راك  این حزب آن، كمونسس؟ فرانس  هر اشا  هو نا

 ت ثسر تح؟، ههرا منا شدداا هو نا آناز پخدداساخنی   كنخر این حزب ماخرزا كر ا 

اخ  شر  منخا «ترهزرگهرا ر » یخ  ر مفهومآن. یسرنامی تراراین صراح؟ هسخن 

خن منخادداختی ك  یمزم، یخهنامی كمونسسدد؟ فرانسدد  را حزبضددا   نقسض تو  هخ

 . ماانی هر یماساگی   فرمخنار ار  یسانا

ی را یرتخددد، نخم  ه  موریس تورز  یفاخر   ر هخب ااددداعمخر هخ ، اددد  زر

 زیر اسال   كسا هر یوی؟ ه  مرحل ت   یرتش ییار از مرحل: شو می موجب

عقساا  ار  ك  شرایط ،  ر تادوص مخرتسنسك، زر. اد ااداعمخر   هر ن تخطعخن

خ     اادداعمخر را افخددیخ  نخهراهر  یخ لی ا  تخددون؟، اادداقلخل مهسخ نسسدداناهرا  

 یاصش ملی اا؟ فخع از ماخرزا  آزا  موضع ا ، آفریقخ  رمور . كنامی محكوم

هخ این حخل ا  معاقا ااددد؟ ك  تر ج مسدددخلم؟ آمسز از . یسرنامی ك  ادددرع؟
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. كنایم تنهخ كسدی نسس؟ ك  ینسن فكر زر. اد ااداعمخر ممكن   مطلوب ااد؟

 سم؟تك  ه  ا  عقساا. یمسن عقساا ااددد؟ نسز هر،  ر كخمر ن، ر هن ا م نی یوه 

 . شو می جخن ا  تمخم
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