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فریبرز رئیسدانا
با آثاری از :سعید رهنما ،فرهاد نعمانی ،سهراب بهداد ،احمد سیف ،پیمان وهاب زاده ،محمد صفوی ،علی رها ،فریبرز فرشیم،
پرویزصداقت،فاطمهصادقی،مزدکدانشور،سوسنصالحی،نرگسایمانی،پریساشکورزاده،هومنکاسبی،عاطفهرنگریز،
آزاده شعبانی ،شیرین کریمی ،شادی انصاری ،میترا یوسفی ،حمیدرضا یوسفیان ،نیکزاد زنگنه ،پریا رحیمی ،خسرو صادقی
بروجنی ،امید منصوری ،مهدیس صادقی پویا ،سیدرحیم تیموری ،هدی کرمی ،مریم وحیدیان ،لیال فغفوری آذر ،شاهین
نصیری...،
فریدریش انگلس ،برتراند راسل ،جان بالمی فاستر ،ریچارد وُلف ،تیتی باتاچاریا ،اسالوی ژیژک ،هانری ژیرو ،فرانک اسنودن ،آن
چز ،سعید بواماما ،موشه ماخوور ،شیال مکگرگور ،الیور هریسون ،زولتان زیگدی...،
اسنیتو ،دیوید دِی ْ ِ

نقد اقتصاد سیاسی
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کلیهی حقوق محفوظ است
طراحی صفحات داخلی :رسول قنبری
طراحی جلد :محمد گودرزی

رضا براهنی

در را از جایش کندند ،بلند کردند
در را به روى گارى انداختند ،بردند
حاال فضاى خالى در ،چون دهان سگى،
تشنه و تنها در زیر آفتاب لهله زنان است
اتاقها را بردند
با سطح شیشههاى تیز و شکسته،
دیوارهاى خالى و مغبون پنجرهها تنها مانده ست
دیدى که خانهی ما را هم بردند
احساسهاى ما حاال زنبورهاى سرگردانى هستند
که تکتک دنبال کندوى گمشدهشان مىگردند
آنگاه نوبت سبالن آمد
ما بچهها اطراف کوه حلقه زدیم تماشا کردیم
بى اعتنا به ما مشغول کار خود شده بودند

فارغ شدند .و بعد :هنهن کنان سبالن را انداختند روى گارى بردند
و آسمان پرستارهی تبریز را کندند انداختند روى گارى
از روى گارى صدها هزار چشم درخشان تبریزى فریاد مى زدند:
ما را بردند
و بردند
گلهاى باغچههاى تبریز مىگریستند
وقتى که ارک علیشاه را انداختند روى گارى بردند
حاال از موریانهها نشانى خورشید را مىپرسیم
اما تو نیستی
زیرا که آمدند و تو را انداختند روى گارى بردند
ما در غیاب تو در اینجا در این جهان خاکى ویران چه مىکنیم؟
از دوردستهاى زمان ،غرش صدها هزار گارى را حتى در خواب نیز مىشنویم
ای کاش مىآمدند ما را هم مىبردند.
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فریبرز رئیسدانا
را از دست دادیم

فریبرز رئیسدانا را از دست دادیم

مرغ شبخوان که با دلم میخواند
رفت و این آشیانه خالی ماند
متأ سفانه فریبرز رئیس دانا ،اقت صاددان و پژوه شگر ،فعال سیا سی و کن شگر
اجتماعی و همراه ما در تمامی این سالها ،دنیای ما را ترک گفت.
به جامعهی کارگری و زحمتکشااان ایران ،فعا ن ساایاساای ،پژوهشااگران و
مبارزان تسلیت میگوییم.
میدانیم اگرچه فریبرز نیساات ،اما آرمان هایی که او عمری برای تحقق
آنها تالش کرد همواره راه ما را روشنی خواهد بخشید .
برخی از کتب فریبرز رئیس دانا به فارسی:


پول و تورم (به همراه فرخ قبادی) ،نشر پاپیروس1368 ،



کمتوسعگی اقتصادی – اجتماعی ،نشر قطره1371 ،



ناموز و نیها ،نشر سمر1371 ،



بررسیهایی در آسیبشناسیهای اجتماعی در ایران ،دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی1379 ،



بررسی های کاربردی توسعه و اقتصاد ایران (سه جلد) ،نشر چشمه1380 ،



دموکراسی در برابر بیعدالتی ،نشر علم1383 ،



اقتص اد س یاس ی ش هری و منطقهای /ماتیو ادل؛ ترجمه فریبرز رئیسدانا ،نش ر
قطره1381 ،
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اقتصاد سیاسی توسعه ،نشر نگاه1381 ،



جهانیسازی :قتلعام اقتصادی ،نشر نگاه1383 ،



رویکرد و روش در اقتصاد ،نشر آگاه1383 ،



جهانیسازی و جهان ما ،گفتوگو با فریبرز رئیسدانا1384 ،



گفتآمدهایی در شعر معاصر ایران :زمینههای اجتماعی و سیاسی ،نشر دیگر،
1385



آزادی و سوسیالیسم (چند بحث و نظر) ،نشر دیگر1385 ،



گفتآمدهایی در ادبیات ،نشر نگاه1385 ،



یادی از خیالی (دفتر شعر) نشر نگاه1386 ،



چند کاوش در سیاست و جامعه ،نشر گلآذین1394 ،



بربریت واقعاً موجود (ترجمه) (ویراس تهی کالین لیز و لیو پانیچ) ،نش ر نگاه،
1395



منش روشنفکری ،نشر گلآذین1397 ،
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تأمالتی
در حاشیه و متن یک بیماری همهگیر

تأمالتی در حاشیه و متن یک بیماری همهگیر

()1
زیگمونت باومن در گفتوگویی با گاردین میگوید وضععع یت ما در دنیای م ا عععر
وض یت مسافران هواپیمایی است که متوجه می شوند کسی در کابین خلبان نیست و
باند فرودگاه هم در دست احداث است!

()2
گفته می شود نخ ستین مورد مرگ بر اثر ویروس کرونا در ایران در تاریخ  24بهمنماه
م شاهده شد .اما نخ ستین مرگ بر اثر کرونا در ک شور در تاریخ یکم ا سفندماه بهطور
ر سمی اعالم شد .این هفت روز اختفای خبر تأثیر ویرانگری بر امواج ب دی گ سترش
بیماری و مرگ ناشععی از آن داشععته اسععت .اینبار نیز دولت به دسععت خود تیشععه به
ریشهی اعتماد اجتماعی زد.

()3
واکنش دولت به گسعععترش بیماری از همان جنا واکنش آن به تمامی بنران های
سالهای اخیر بود .ابتدا،انکار و سپا کماهمیت شمردن آن .در حالی که اینبار انکار
و کماهمیت شعععمردن در حکم دامن زدن به شعععیور هربه بیشتر بیماری و افزایش
قربانیان احتمالی آن ا ست .ا والً طی بند سال اخیر دولت در ایران بیش از آن که
دارنده ی اننصععاری قدرا اعمال قهر باشععد ،دولت را به اعمال قهر مننصععر کرده و
بسیاری از وظایف خود را از یاد برده است .ازاینروست که در برابر شیور یک ویروس
در بدو امر اینگونه به ناکارآمدترین شیوهی ممکن عمل کرده است.
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()4
احتماالً نقطه ی فر و عزیمتگاه ویروس از ایران شهر مذهبی قم بوده ا ست .از آنجا
که این شهر کانون استقرار گزیدگان سیاسی کشور است در نخستین روزها و در بدو
امر شاهد ابتالی برخی مقاماا و وابستگانشان به ویروس کرونا بودیم .اما امواج ب دی
پراکندگی این بیماری بهتدریج از همان الگوی مت ارف توزیع بنران در کشععور تب یت
میکند .ی نی در ورا عدممهار بیماری ،شاهد نقطهی اوج بنرانی در آن د سته از
مناطق خواهیم بود که شععاهد همپوشععی فقر ،توسعع هنیافتگی فضععایی و انوار سععتم
غیراقتصادی هستیم.
مانند سععایر بنرانها ،در سععلسععلهمراتب اجتماعی پایینترین سععطوه هرم بیش از
همه آسیبپذیرند .در بدو امر میلیونها مزدبگیر در بخشهای مختلف اقتصادی کشور
که بخش عمدهی آنان بیثبااکار و ناگزیر به ح ضور در منل کار و مبادرا به کار در
هر شععرایطی هسععتند در برابر امواج گسععترش این بیماری شععکننده و آسععیبپذیرتر
ه ستند .اما نگرانکنندهتر از آن به حا شیهرانده شدگان اقت صادی و اجتماعی دهههای
اخیر ،دستفروشها ،کودکان کار ،بیسرپناهان ،زبالهگردها ،و گروههای اجتماعی از این
د ست ه ستند .آنان نه به امکاناا پی شگیری د ستر سی دارند و نه به امکاناا درمان و
نه زیست و م یشت آنان در مجمور توجه حاکمان منلی از اعراب دارد.

تأمالتی در حاشیه و متن یک بیماری همهگیر

()5
گسترش سریع این ویروس ،دولتی که ابتدا به انکار آن دست زد و سپا به کماهمیت
شععمردنش ،یک م ضععل بنیادی جام هی امروز ما را بهروشععنی نشععان داد :ضعع ف و
ناکارآمدی بخش عمومی .جهانی سازی همه را به هم پیوند زده و امروز اقتصاد ،منیط
زیست ،بهداشت ،امنیت ،دانش و جز آن ،مرز نمی شناسد .اما سیاست جهانی نشده و
هنوز بهترین ابزار برای سعععیاسعععتگذاری همان قالب دولت -ملت اسعععت؛ با تمامی
کا ستیهایش .بنران کنونی فر تی ا ست برای تأکید و تأمل دوباره بر اهمیت وجود
بخش عمومی کارآمد.
دولت در زمینهی مواجهه با این بنران عامل یا کنشععگر ا ععلی اسععت ،و وظایف
مت ددی دارد که از عهدهی هیچ نهاد دیگری ساخته نی ست ،از اطالرر سانی و تأمین
ماینتاج مناطق قرنطینه شده ،تا تجهیز و تخ صیص بودجه برای اقداماا پی شگیری و
درمانی .جایی که دولت ض یف و ناکارآمدتر است یا ا الً موجود نیست (مثل سوریه و
یمن و غزه) بنران بسیار فاج هبارتر خواهد بود.
در ایران ،بخش عمومی طی بهار دههی گذشته بهطور دایم ض یفتر و ناکارآمدتر
شعععده اسعععت .در شعععرایطی که هر روز بر سعععازوبرگهای سعععرکوب و ایدوولو یک و
بلندپروازیهای ووپلتیک دولت افزوده شده ،سازوبرگ خدمترسانی دولتی تض یفتر
شععده اسععت .این هم شععاهد دیگری اسععت از این که مشععکل امروز ما نه بزرگبودن یا
کوبکبودن دولت بلکه ننوهی تخصیص منابع و اولویتهای آن است.
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()6
در برابر دولت ،جام هی هراسزده ،بالتکلیف و فاقد هرگونه ابتکار و قدرا عمل ،دیگر
م ضل بنیادی امروز ما را ن شان داد :ض ف و بیجانی جام هی مدنی .تا امروز شاهد
هیچ ابتکار مؤثری از سعععوی جام ه در برابر گسعععترش این بیماری همهگیر نبودهایم.
ض ف جام هی مدنی در ایران امروز دالیل مشخص و ساختاری در سپهر قدرا دارد،
اما در بنین شرایط بنرانیای رو شن می شود که بهگونه این ض ف تهدیداتی را که
کل فابریک اجتماعی را دربرمیگیرد دو د بندان میکند.
در گام نخسععت ،باید اعتماد اجتماعی وجود داشععته باشععد .اعتماد کاالی کمیابی
ا ست ،سخت ساخته می شود و زود از بین میرود .ساخت و حفظ این کاال نیازمند
ارادهی سیا سی م ستمر ا ست .می شود نمونههای مت ددی ذکر کرد که دولت ایران
اعتماد عمومی را در این سعععال ها تخریب کرده ،و آخرین نمونهی آن نیز همین انکار
اولیهی شععیور کرونا در ایران و اندکی پیش از آن انکار شععلیک موشععک به هواپیمای
مسعععافربری بود .نخسعععتین گام برای تکوین و توسععع هی جام هی مدنی اعتمادزایی
اجتماعی ا ست .اما آیا ا سا ساً در بنین شرایطی بنین ارادهای در دولت برای این امر
میتوان جستوجو کرد؟
جام هی ایران بارها ظرفیت خود را در شرایط بنرانی ن شان داده ا ست .فداکاری
پرستاران ،مددکاران ،و پزشکان در سراسر کشور نشانهای از این همبستگی اجتماعی
است .در یک قرن گذشته ،جام هی ایران پیشرفتهتر شده است .استفاده از توان بالقوه
باالی این جام ه تنها با میدان دادن به تشکلهای مدنی میسر است.

تأمالتی در حاشیه و متن یک بیماری همهگیر

()7
بنران کرونا را باید در بطن بنران های سعععاختاریتر اقتصعععاد و اجتمار امروز ایران
مشععاهده کرد .در حوزهی عوامل بنرانزا ما با ماتریسععی از ت امل ریسععکهای ویرانگر
ساختاری ،زی ستمنیطی ،طبی ی ،ووپلتیک ،تنریمهای مالی و اقت صادی ،حکمرانی
ناکارآمد و انوار ری سکهای اجتماعی مواجهایم .دولت را باید ناگزیر ساخت د ستکم
اقداماا عقالنی اولیه برای مقابله با همهگیری ویروس را به اجرا درآورد.

()8
اگر م شکل کرونا ،م شکل جهانی ا ست ،راهحل آن نیز جهانی ا ست .برای مقابله با آن
نیاز به راه های جهانی هسعععت و این هم منوط به اعتمادسعععازی متقابل این بار میان
دولتها ا ست .اما در جهان بنرانزده و بدتر از آن خاورمیانهی ازهمگ سیختهی امروز
اساساً همکاریهای بینادولتی برای مهار بنرانهایی از این دست شدنی است؟

()9
شععاید شععکل دقیق این بنران قابل پیشبینی نبود ،اما خطر تبدیل بیماریها به یک
م ضل جهانی در دنیای م ا ر پدیدهای قط ی و تکرار شونده ا ست .از این منظر این
بنران قابل پیشبینی بود .اولین مورد نیسعععت .آخرین هم نخواهد بود .باید برای این
قبیل بنران ها آماده باشععیم .آمادگی هم در سععطد فردی ممکن نیسععت بون شععکل
دقیق هر بنران را نمیدانیم .با ید جام ه را تقو یت کرد و از بخش عمومی کارآ مد
برخوردار بود.
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()10
به تمث یل باومن در ب ند اول این یادداشعععت با ید افزود که خود هواپی ما هم بالش
شععکسععته ،بیرون هم توفان اسععت ،و تازه در این بلبشععو عدهای هم در رؤیای سععقوط
هواپیما هستند.
در بنین شععرایطی قبل از هربیز باید سععقوط را به فرود آرام بدل کنیم و آنگاه
ا ست که میتوانیم به کن شگری برای ایجاد جهانی مبتنی بر برادری ملتها و برابری و
آزادی اب ادی تازه ببخشیم.

نقد اقتصاد سیاسی
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 .1عنوان برگرفته استتتز اف گوتد مع وفر و جومو او در عم یدمو

هگدطب اتیدیب «هنگده ه به وستتت اهی ا نون

بهوثدبه وس اهای یدموخب وب نگروم ،جوطر غیریدموخب ضدیدموخب یوکر بومژ اوب ما بهتر عموبودبیم».
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تحوالت دو ماه اخیر ،از خیزش اعتراضییآ ابانماه  98تا مجموعه اعتراضییات روزیا
اخیر در واکنش به شییی یو موشیییو به یوامیما مییییا ربر  ،به ما ه مآگوید و
هگونه مآتوان به مقطع کنونآ بهمثابه یو لحظه تاریخآ نگرییت تا بتوان عناصر
تاریخآ و غیرتاریخآ را شناخت و تاریخ ساز شد؟ در یاددا شت حا ضر برانم تا طرح
اولیها برا ماسخ به این مرسش ترسیم کنم.

()1
خیزشیایآ که از د ماه  1396اغاز شیییده ،در ابانماه امییییا اوج تازها گر ته و
درمآ ان یم لحظهیا دیگر از رازو رود ان را تجربه مآکنیم ،بخشیییآ از شن ش
دموکراتیو و تاریخآ درازمدتتر در مقیاس یو قرن گذشییته ایرانِ مدرن اسییت
که در بدو امر برا مقاب ه با انیییداد سییاختار سیییاسییآ سییربراورد و با ت ام یر ه
بیشتر اقتصاد و اشتماعآ ایران ابعاد ضداستعمار  ،ط قاتآ و یویتآ مدرن یا ت.
شرط نخ یت برا نگاه تاریخآ و عم تاریخ ساز ان ا ست که لحظه کنونآ را
بهرغم تمامآ گییتیا و رازو رودیا لحظها دیگر در امتداد شن شیا و انقالبیا
دموکراتیییو یییو قرن اخیر در ایران بییهطور عییاو و نیز خیزشیییا و شن شیییا
دموکراتیو اعتراضآ هار دیه گذشته بهطور خاص دید.
الز مه ن گاه تاریخآ ان اسیییت که واقع یتِ اکنون را در راب طه د یال تی آ با
گذ شته تاریخآ خود دید ،اما در عین حا در لحظها از گذ شته متوقف یا منجمد
نشد .در طو تاریخ ییتند ال ته لحظهیایآ که نمآگذرند و برا یمیشه در ذین ما
رسوب مآکنند .برحیب تجربهیا زییته رد این لحظه مآتواند مقاطع ش یت
سیییاسییآ در تجربه زییییته رد از مشییارکت در خیزشیا اشتماعآ باشیید.
بازخوانآ دایم و درونآ کردن تجربه تاریخآ این لحظهیا الزمه برداشییتن گاویا
در ست اتآ ا ست اما توقف در یو لحظه و ندیدن مویایآ اشتماعآ ،ط قاتآ و یویتآ
در طو تاریخ ،ماسیییخ یایآ غیرتاریخآ برا «اکنون» رایم مآکند راکه در این
ما سخیا یو لحظه سهمگین ،یو ت صویر حو شده از گذ شته در حا ظه رد ،
تمامآ تاریخ را تحت شعاع خود قرار مآدید و بزرگنمایآ ان لحظه ،مخت صاتِ اکنونِ
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تاریخآ را به حاشییییه مآ راند .این انجماد در یو لحظه از تاریخ بهویژه به سییی ب
س ی ها از ش یتیا در هار دیه گذشته در برخآ کنشگران سیاسآ مشهودتر
است.
پس ،برای «تاریخی» بودن؛ تاریخ را نباید جایگزین اکنون کرد بلکه «اکنون»
را باید بهمثابه تاریخ دریافت.
خیزشیا کنونآ بخ شآ از س ی ه شن شیا دموکراتیو قرن گذ شته در ایران
اسییت ما اگر به سییرنوشییت ان عالقهمندیم شییرط دیگر تاریخآ بودن ان اسییت که
ش یتیا و میروز یا ان شن شیا را بازخوانآ کنیم .عوام متعدد ش یتیا و
میروز یا را رقم زدهاند .ندیدن این عنا صر باعث مآ شود که می شامیش ش یتیا
اتآ خود را رقم بزنیم .باید دید کداو قدرتیا خارشآ و نیرویا داخ آ شن شیا
دموکراتیو ایران را به ش ی یییت مح وو کردند .قدرتیا خارشآ منا ع ژئوم تیو و
اقت صاد را دن ا مآکنند .اما یمرایآ برخآ ط قات با ارتجاع تا ه حد نا شآ از ان
بوده که این ط قات در سییمت بازدارنده تاریخ اییییتادهاند و تا ه حد ناشییآ از ان
بوده که نیرویا میشرو خواستهیا و مطال اتآ راتر از توان بالفع و حتآ بالقوه این
ط قات مطرح کردهاند .در مقاطعآ نیرویا میشییرو در ایران خواسییتهیا حداکثر
خود را به شییی آ بال صییی و بدون توشه به مراح منطقآ که یر شن ش میشیییرو
دموکراتی آ باید طآ کند در مقاو مطال ه سیا سآ روز مطرح کردهاند و در مقاطعآ
دیگر نان خود را در مطال ات عاوتر م یتحی کردهاند که ا سا ساً یویت خود را زیرما
گذاشتهاند.
پس با ید مت ناسببب با ظه هی کنونی ع مل کرد ،ا ما با هو یت خود و با
اوظویتبخ شیدن به مطاظبات م شخص برخا سته از شرایط روز به نهوی که در
تهلیل نهایی در خدمت آرمانهای غایی قرار داشته باشد.
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()2
تاریخآ بودن یعنآ شیییناخت دینامیییییمیا و تغییرات تاریخآ .روز سیییتون قرات
انقالب سیاسآ سا  1357اعتصابات یومار ه کارگران صنعتآ و کارمندان بود .اما
د ستکم در او ضاع کنونآ به س ب تغییرات ساختار در بازار کار و حجم ان وه ل ش ر
ذخیره بی اران ،تغییر ن ظاو قرارداد یا کار از دایمآ به مو قت و دیگر تغییرات
تنظیمآ در بازار کار و شییی گیر لشییی ر بآث ات کاران ،و نظاو گزینش بهویژه در
بخش دولتآ اقتصییاد ،دشییوار بتوان انتظار بروز رخدادیایآ مشییابه را داشییت .ما در
وضییعیت واقعاً موشود ام ان بروز اشی ا اعتصییابآ راگیر و تودها بعید اسییت .یا در
مقطعآ از تاریخ معا صر و در شن ش م آ شدن صنعت نفت این نا سیونالی یم مترقآ
بود که مفصییی بند گفتمانآ شن ش یا با ی دیگر را عهدهدار بود .اما دسیییتکم در
مقطع کنونآ در شغرا یا سیا سآ ایران انواع نا سیونالی یم یویتمحور و تو سعهط ب
بیش از یر یز مآتواند در خدمت به انحراف ک شاندن و ش یت شن شیا مترقآ
باشد1.
باید ط قات و یویتیا موشود در ایران را نان که ییییتند شییناسییایآ کرد و
سیییبا برم نا توانمند یا بالفع و بالقوهشیییان مطال ات را طرح کرد نه ان که
ط قات و یویتیا را بهتمامآ اگاه از منا ع خود و «برا خود» ارزیابآ کرد و مطال ات
را به شییی غیرانمیییمامآ و عاو طرح نمود .ی آ از عوام مهم ناتوانآ خیزش یا
اعترا ضآ یو دیه گذ شته در میشرو ات ا بر یو ط قه یا یو یویت و نایمرایآ
ط قات و یویت یا گوناگون درون شامعه بزرگتر با ان بوده اسیییت .این امر را
بهتمامآ در شن ش اعتراضییآ سییا  1388شییاید بودیم که ناتوان از یمراه سییاختن
ط قات رودسییت شامعه با مطال ات عاو خود بوده اسییت .از سییو دیگر ،در خیزش
د ماه  1396نیز شییاید نایمرایآ نییی آ الیهیا ط قه متوسییو و نیز یویتیا
(قوویا ،م تیا ،زنان) در اعتراضیییات بودیم .در اعتراضیییات ابانماه سیییا شار این
نایمرایآ کمرنگتر شد اما منتفآ نشد .راه غ ه بر ان یمراه کردن مطال ات معیشتآ
 .1نکتهی قدبل ی ول ویدوستته هن استتز ه عم عرای ود اتندن اور ف ندستتیوندایستتم به ستتتر هن ه قدمز فرام ی اف
سکتدموسم فرقهگراوب ما عامع وبیواند نیش وترقب عاشته بدشد.
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و مطال ات س و زندگآ به یمراه یم ا ست .اما در شرایو نامت ش بودن اعترا ضات
این امر بییار دشوار و خطیر است .راکه عناصر مترقآ در شرایو گیتردگآ خیزش
اعتراضیییآ از نین ام انآ برخوردار نیییییتند و رسیییانهیا نیز کمتر به این امر کمو
مآکنند .تجربه یو دیه گذشییته بهخوبآ نشییان داده که هگونه اعتراضییاتآ که
صیییر اً بر مطال اتآ از شنا سییی و زندگآ تاکید دارد مورد بهرهبردار سییییاسیییآ
بهاصطالح «اصالحط ان» قرار مآگیرد و شورشیا رودستان گاه مورد بهرهبردار
شریانیا واماگرا خارجنشیییین .باید بتوان این دو دسیییته مطال ات را با ی دیگر
میوند زد .راه میوند زدن ان ا ست که ط قات و یویتیا شمعآ را نان که ی یتند
در کثرتشان دید و برم نا واقعیتشان مطال اتآ را مطرح کرد.
پس تاریخی بودن ،یعنی دیدن تغییرات تاریخی در ایدئوظوژیهای سیا سی،
طبقات و هویتها و درک واقعیت باظفعل آنان در ایران امروز

()3
در یزارتویآ از بحران یا گیر ا تادهایم و ان ه برونر ت از ان یا را نامم ن ش وه
مآدید گرایش به روما شآِ ابریو اشتماعآ به س ب مجموعها از عوام نا شآ از
ساختاریا سیاسآ و ایدئولوژیو و سیاستیا اقتصاد نولی رالآ هار دیه اخیر
ا ست .در طآ این هار دیه تمامآ اقدامات شمعآ عمدتاً به ش یت منتهآ شدند و
ازاینرو بهط ع ب ییار به دن ا راهیا رد برا ح م ش مآگردند .این راه در
بییییار از ا راد به شیی تمای به مهاشرت به «شایآ» دیگر نمودار مآشییود و در
یویتیا قومآ و م آ مآتواند به صیییورت تمای به «شدایآ» سیییربراورد .تردید
نیییییت که یر رد باید از این ام ان برخوردار باشییید که خود مح زیییییت و نیز
میوندیا دولت – م تآ خود را تعیین کند .اما وضیییعیت کنونآ نه از انتخاب یا
رد یا شمعآ ب ه از سر استیصا رد و شمعآ رقم خورده است .یگانه راه مقاب ه
با ان ایجاد دوباره حاّ یم ییتگآ اشتماعآ اسیتا این حا که مآتوان شامعها
بهتر را رقم زد .در نین شیییرایطآ نیرویا مترقآ وظیفه دارند حا تع ق به یو
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ک یت بزرگتر انیییییانآ را به شام عه ایرانآ بازگردان ند .ا یدئولوژ یایآ مان ند
ناسیییونالییییم ا راطآ به دالی آ که میشتر گفته شیید یا انواع یویتگرایآیا قادر به
ایجاد نین اشماعآ نی یتند راکه با نادیدهگر تن کثرتیا ،وحدت را حو مفهومآ
خیالآ مآخوایند رقم بزنند .تنها یز که در اوضییاع کنونآ قادر به بازگرداندن این
حاّ یم یتگآ شمعآ است یمرایآ و یمدلآ در کنشگر یا مو قیتامیز شمعآ
ا ست .این یمدلآ و یمرایآ در شرایطآ رایم مآ شود که مطال ات و شعاریا این
کن شگر یا مذیرا شمعآ یر ه و سیعتر از یویتیا ط قاتآ و غیرط قاتآ مترقآ
با شد .شعاریایآ با م مامین صریح یا ضمنآ «مردانه» ،مربوط به ط قات راد ست ،یا
صییر اً یویتگرا اقد قدرت خ ق این حا یم یییتگآ شمعآ اسییت .باید ممییامین
اعتراضییآ را در دسییتورکار گذاشییت که قدرت شذب طیف وسیییعتر از گروهیا
اشتماعآ را داشته باشد.
پس تاریخی بودن در ظه هی حاضر مستلزم تالش برای خلق حس همبستگی
جمعی برای مقابله با فروپاشی کامل فابریک اجتماعی است

()4
اما سؤا مهم این است که در شرایو کنونآ کداو عام یا عوام قادر به مفص بند
این خیزش یا و اعتراضیییات یم با ی دیگر و یم با سییینت تاریخآ خود یییییتند.
مفص بند به مفهوو سازمانآ ان در شرایو کنونآ و ن ود یا ناکا آ بودن تش یا
موشود ام انمذیر نی یت ،راکه میشنیازیایآ دارد که در مقطع کنونآ اقد انیم .در
نین شیییرایطآ با ید بیشتر بر مفصییی ب ند گفت مانآ خیزش یا تاک ید کرد .این
مفص بند گفتمانآ مآتواند با طرح شعاریا  /مطال اتآ تحقق یابد که از یویتمند
تاریخآ برخوردارند ،مثالً نمونهیایآ که در انقالب بهمن یا حتآ شن ش س ز یم طرح
شیییده بودند یا نمونهیایآ که قدرت راگیر شمعآ دارند و برا تودهیا وسییییعتر
م موساند .مفص ی بند گفتمانآ ال ته قادر نییییت شایگزین مفص ی بند سییازمانآ
بشییود اما مآتواند مقدمها برا ان باشیید و در وضییعیت کنونآ مآتواند ح قهیا
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میوند اول یه را خ ق ک ند .در ادامه ،ان ه این مفصییی ب ند را ت م ی خواید کرد،
مفص بند سازمانآ و حرکت به سمت ایجاد شن ش اتحادیه اشتماعآ خواید بود.
پس تاریخی بودن یعنی طرح مطاظباتی که قابلیت مفصببلبندی خیزش های
اعتراضی با یکدیگر و با گذشتهی تاریخی خود را داشته باشد

()5
بحران ساختار برامده از عم رد نظاو سیا سآ م یتقر در دیهیا اخیر به ان یداد
سییاختار در بییییار از ابعاد حیات اشتماعآ ایرانیان انجامیده اسییت .یزارتویآ از
بحرانیایآ که گاه ح ناشییدنآ مآنمایند سییرتاسییر زندگآ اشتماعآ و اقتصییاد را
درنوشته و برداشتن یر گامآ برا برونر ت از بحرانیا ق از یر یز میت زو ازمیان
برداشتن انیداد ساختار سیاسآ است .وضعیت انگاه وخیمتر مآ شود که مآبینیم
در این یزارتو بحرانآ ییوال امبریالیییییم نیز سیییایه ا نده اسیییت .مداخالت
قدرتیا خارشآ و سیاستیایآ که بهطور مشخص ایاالت متحده ع یه نظاو سیاسآ
حاکم بر ایران در میش گر ته ا ست ،تحریمیا اقت صاد  ،ام ان بروز شنگ و ت شدید
می یتاریییییم ،یمگآ بر ابعاد وخامتبار بحرانیا ا زوده اسیییتی بآ ان که بحرانیا
کنونآ را به این عوام تق ی دییم.
لحظه کنونآ حاص رایند تاریخآ درازمدتتر از روند توسعه ناموزون م آ،
منط قه ا و ش هانآ اسییییت که به موازات خود امواشآ از خیزش یا ،شن ش یا و
انقالبیا سیا سآ مدید اورده ا ست .در برامد لحظه حا ضر بهطور م شخص سه
عام ا سالو سیا سآ ،قط آ شدن ط قاتآ و مداخالت امبریالی یتآ نقش تعیینکننده
داشتهاند .این سه عام در میوند متناقض با ی دیگر قرار دارند ،در مقاطعآ یمدیگر را
تشدید و تقویت کردهاند و در مقاطعآ نیز می ب تمعیف ی دیگر شدهاند .اما نادیده
گر تن یریو از انیا تصیییویر غیرواقعآ از تناقضیا وضیییع موشود ارائه مآکند.
لحظه کنونآ مقطع تج آِ انییییداد این سیییه عام یم بهشیییمار مآاید .زمینهیا
تقویتکننده ا سالو سیا سآ به شدت ت معیف شده ا ست ،نظامآگر امبریالی یتآ
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قادر به ا ستمرار شنگیا درازمدت منطقها نی یت و قط آ شدن ط قاتآ به نان
سطوحآ ر سیده که دیگر تاباور نی یت .اینیا یمه مخت صات لحظه کنونآ را رقم
زده اند .این یر سه عام  ،در مقاب  ،نیرویا مترقآ را وادا شته ا ست یمزمان در سه
ش هه م ارزه کنند .تنها مطال ها که در یر سیییه ش هه به طور یمزمان قاب یت طرح
دارد «دموکرا سآخوایآ» ا ست ،نوعآ دموکرا سآخوایآ که عالوه بر سبهر سیا سآ
یمچنین سییبهریا اشتماعآ و اقتصییاد را نیز دربرگیرد نین مطال ها عالوه بر
ت معیف ا ست داد سیا سآ ،با ا زایش حقوق دموکراتیو ،یم ام انات مداخالت نظامآ
را محدود مآکند ،یم تودهیا مردو را از ایداف امبریالیییییتآ اگاه مآسیییازد و یم
برا مزدبگیران و رودسییی تان ام ان تشییی یابآ برا مطال ات ط قاتآ را رایم
مآسازد.
پس برای این که در سبب مت درسببت « تاریخ» ایسبب تاد با ید بر م طاظ بات
دموکراتیک پای فشرد تا قبل و بیش از هرچیز بتوان بر انسداد سیاسی چیره
شد

()6
در مقطعآ سرنو شت ساز قرار داریم .یمچنان که ت ی ی بحرانیا شتابآ روزا زون
یا ته ،ت ی ی خیزشیا اعترا ضآ نیز شگفتانگیز شده ا ست .اما راه د شوار در
میش است و مقصد نیز نزدیو نییت.
کنشیگران باید میوسیتگآ در کنشیا خود و نیز میوسیتگآ با کنشیا شمعآ
دیگران را در دسیییتورکار م ارزات خودشیییان بگذارند .انان باید واقعبینانه و بردبارانه
ببذیرند که اکنون اغاز یا انجاو شهان نیییییت اما امیدوارانه و یوشیییمندانه «ینرِ گا ِو
زمان» را به تصویر کشند1.
 .1بد ااهدم اف اون شفر سدوه
اور ف نه هغدف نه انجدم جهدن اسز
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تنها در نین لحظاتآ است که کنشگران مآتوانند سوژهیایآ تاریخساز شوند.

ای بس غم شدعی ه پس پرعه نهدن اسز
گر ورع مطب غم وخوم اف ع می عوری
عانب ه مسیدن طنرِ گدمِ فودن اسز

نقد اقتصاد سیاسی
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مصیبت در مرگ الهیات

مقاومت حوزهی علمیهی قم ،مراجع رسمممم و حتومت در برابر سواسمممت عموم
قرنطینهی شهر قم و دیگر «اماکن مقدس» برای جلوگیری از انتشار ویروس و بیماری،
پر سش قدیم در مورد سازگاری میان عقل و دین را بار دیگر برج سته کرده ا ست.
اینطور به نظر م رسد که کرونا الهیات شیعه را به چالش گرفته است .اما واقعیت این
ا ست که جدال بر سر رویترد عقالن و تقدیرگرا و غیرعقالن بیش از آنکه الهیات را
به چالش بگیرد ،چالش با دیدگاه ساص ا ست که امروز همانقدر شایع ا ست که در
گذ شته .م توان استالف نظر میان صحابهی پیامبر بر سر طاعون «عَمواس» را مثال
آورد که طبری آن را گزارش کرده ا ست .در این جدل ،ابوعبیده فرمانده سپاه ا سالم
در شام بود که به دلیل شیوع طاعون ،زمینگیر شده و سربازانش ک شته شده بودند.
عمر با اطالع از این موضوع ،برای ابوعبیده نامه م نویسد و او را به ترک محل و رفتن
به متان امن دعوت م کند .ابوعبیده در پاسممم م گوید این تقدیر سداوند اسمممت و
مرگ بر اثر طاعون ،شهادت ا ست .کار به جای م ر سد که عمر ،عل (ع) را به جای
سود م گذارد و راه میدان نبرد م شود تا شخ صاً ابوعبیده را از ادامهی نبرد در آن
وادی منع کند (تاری طبری ،ج  ،5ص  1867به بعد).
بر ا ساس گزارش طبری م توان دریافت که بین م سلمانان چند دیدگاه رقیب در
مورد بیماریهای همهگیر رایج بوده اسممتن نخسممتین آن ،حزم و احتیاب نسممبت به
بیماری و تالش برای دوری از آن بوده اسممت .دوم ،دیدگاه تقدیرگرا که آن را مشممیت
اله تلق م کرد و قائل به حزم و احتیاب نبود .سمموم ،دیدگاه که به اسممتقبال آن
م شتافت و آن را فرصت سداداد برای شهادت و مرگ تلق م کرد.
آنچه کرونا با تشمممیع امروز م کند ،تفاوت چندان با آنچه طاعون با باورهای
گذشممتگان کرده ،ندارد .امروز نیز کموبیش همان دیدگاهها یا ترکیب از آنها شممایع
است.

38

39

فاطمه صادق

اما شاید به این بهانه بتوان پر سش از ت شیع امروزی را به صورت مبنای تر مطرح
کرد .م توان پر سیدن آیا سخن گفتن از الهیات شیعه دیگر وجه دارد؟ ت شیع امروز
دقیقاً چیسممت؟ آیا یآ آیین اسممت یا یآ ایدئولوری در سدمت حتومت و قدرت؟ آیا
ت شیع به ت سنن دچار ن شده و وجه عدالتمحور سود را از د ست نداده ا ست؟ تجربهی
جمهوری اسالم با تشیع چه کرده است؟ آیا تشیع امروز چیزی جز مناسآ ،سرافات
و ایدئولوری است؟
زمان داستایوست گفت ،سدا را بردارید ،همه کار مباح است .در اینجا ما با اعالم
ر سم مرگ سدا روبرو نی ستیم .با و ضعیت روبرو ه ستیم که در آن غیبت سدا عین
ح ضور سدا شده ا ست و عمالً تفاوت میان ب سدای و باسدای از بین رفته ا ست .هم
به نام سدا و هم ب نام سدا همه کاری مباح شده ا ست .سدا به سدمت گرفته شده و
به نام او و ب نام او هر کاری ،مطلقاً هر کاری ،مباح شمممده اسمممت .نامیدن چنین
فرصتطلب و ابتذال سهمگین دشوار به نظر م رسد .آیا مصیبت باالتر از این وجود
دارد؟
الهیات ،در معنای رایج کلمه فهم اسالقمحور و عدالتمحور از انسممان و تاری بر
اساس دالّ اصل سدا است .اگر انسان موجودی ذاتاً شریر و بد باشد و جز شرارت از او
سمممر نزند ،آیا الهیات ممتن سواهد بود؟ اگر هدف از تاری نه عدالت ،بلته قدرت و
شرارت محض باشد ،آیا الهیات ب معنا نیست؟ بر این اساس م شود پرسید آیا تشی ֯
ع
الهیات ا ست؟ در این صورت هدف آن چی ست؟ آیا هدف بیوت آیات عظام ،گ سترش
عدالت اسممت؟ آیا حتومت بهعنوان ماشممین کشممتار در پ عدالتگسممتری اسممت؟ آیا
منا سآ شیعهی امروز باعث ترویج اسالقمداری در بین مؤمنان م شوند یا برعتس،
توجیهگر فساد و سوءاستفاده است؟ آیا ترویج استفادهی جنس از زنان به نام صیغه،
گسترش اسالق است؟ آیا شتنجه ،کشتار و تجاوز را م توان عدالتطلب نامید؟

مصیبت در مرگ الهیات

ت شیع به صورت تاریخ با بردا شت از ان سان و تاری بر ا ساس عدالت و اسالق و
نف مناسممبات قدرت موجود همراه بوده اسممت .در واقع این تشممیع بود که به صممورت
تاریخ وجه الهیات اسمممالم را که تسمممنن آن را وانهاده بود ،نمایندگ م کرد .زیرا
اسممالم پس از شممتلگیری سالفت ،به دم و دسممتگاه تبدیل شممد که به قول عل
عبدالرازق ،به ما شین ک شتار تبدیل شده بود و جز تداوم و ضعیت ا ضطراری حا صل
دیگری نداشت.
اما ب راه نیست اگر بگوییم تشیع با تقلیل و تبدیل به ایدئولوری حتومت در ایران
بعد از انقالب تحول ب سممابقه را از سممر گذراند .دچار هبوب شممد و از وادی الهیات به
وادی حتومت و دنیویات سممقوب کرد .این گناه اولیه نه تنها این آیین ،بلته سود دین
را با چالش اساس مواجه کرده است .بسته شدن باب الهیات شیع به معنای انحالل
الهیات در اسمممالم نیز بوده اسمممت .البته این ناف حیات هر دو در قالب ایدئولوری،
منا سآ ،سرافات ،و صناعت فقه -چنانکه امروز شاهدیم -نی ست .بنابراین پر سش
اصل این نیست که کرونا با الهیات شیع چه کرده است .پرسش اصل این است کهن
آیا امتان احیای الهیات در این آیین و به طریق اول در اسمممالم وجود دارد؟ و مهمتر
اینتهن اگر و ضعیت به نحوی با شد که تفاوت میان باسدای و ب سدای از میان برود،
آیا در این صمممورت دین وجه دارد؟ اینها پرسمممشهای اسمممت که در هی یآ از
شاسههای تفتر در ایران معاصر به جد مطرح نشده و پاس نگرفته است.
این روز ها مؤم نان به طرق مختلف در تالشا ند تا ای مان را از چنبرهی ف قه ،و
الهیات را از دین رسممم جدا کنند .اگر پیشتر زیسممت مؤمنانه بر این اسمماس ممتن
م شمممد که آسرت هسمممت ،عدالت در کار اسمممت ،نیت ممتن و پایدار و شمممرارت
نابودشممدن اسممت -یعن دقیقاً همان داللت های که تشممیع را ممتاز م کرد -امروز
دیگر چنین نیسممت .این فقدان به وی ه در زمانهی مصممیبت و بال بیشتر رخ م نماید.
البته هنوز هم هسمممتند کسمممان که تحت هر شمممرایط به اماکن مقدس و قبور پناه
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م آورند و نذر و نیاز م کنند .اما بحران زیسمممت مؤمنانه عمیق و پابرجا اسمممت .روی
آوردن به عرفان و معنویت نیز یت از پاس های رایج به این بحران بوده است؛ پاسخ
که با سرکوب حتومت هم مواجه شده است؛ عمدتاً به این دلیل که در چنین وضعیت
معنویت و اسالق هم تابع حتم حتومت اسمممت .شممماید عرفان بهعنوان راهحل فردی،
موقتاً چاره ساز با شد ،اما پا سخ به بحرانهای عمیق سیا س  ،اسالق و وجودی ای
که با گناه اولیهی شمممیعه و هبوب الهیات آن نه تنها برای مؤمنان بلته برای غیر
مؤمنان پدید آمده است ،نخواهد بود.
لذا مطایبه نیسمممت اگر بگوییم ما دیگر نه با  theologyبلته با demonology

روبرو هستیم .کرونا با شیطانشناس شیع به رقابت برساسته است.

نقد اقتصاد سیاسی

چهگونه بیماریهای عالمگیر
تاریخ را تغییر میدهد
گفتوگوی آیزاک چاتنر ،خبرنگار نیویورکر با فرانک
ام .اسنودن
ترجمهی شیرین کریمی
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ترجمه را تقدیم میکنم به کاوه بهبهانی
که در میان این همه تیرگی حضورش روشنی
است.
تصاویر و شرح بر تصاویر از مترجم است.

آیزاک چاتنر :مسئلهی فرانک ام .اسنودن استاد برجستهی تاریخ و تاریخ پزشکی در
دانشگاه ییل ،در کتاب جدیدش اپیدمیها و جامعه :از طاعون سیاه تا امروز ،این
است که چگونه شیوع بیماری منجر به سیاستگذاریها ،انقالبهای ازمیدانبهدرشده،
سنگربندی نژادی و تبعیض اقتصادی شده است .اپیدمیها با تأثیرگذاشتن بر روی روابط
شخصی ،آثار هنرمندان و روشنفکران و محیطهای طبیعی و انسانی جوامع را تغییر دادهاند.
شرح و تفسیر اسنودن دامنهی گستردهای دارد به درازای قرنها و به وسعت قارهها ،او
میکوشد نشان دهد ساختارهای اجتماعی چگونه باعث رشد بیماریها شدهاند .اسنودن
مینویسد« :بیماریهای عالمگیر رویدادهایی تصادفی نیستند که بوالهوسانه و بیهشدار
جوامع را رنجور کنند .برعکس ،هر جامعهای آسیبپذیریهای خاص خود را به بار
میآورد .مطالعهی اپیدمیها مطالعهی ساختار جامعه است ،فهم الگوی معیشت و
اولویتهای سیاسی آن جامعه است».

45

گفتوگو با فرانک اسنودن  /ترجمهی شیرین کریمی

«اپیدمیها و جامعه :از طاعون سیاه تا امروز» ،نوشتهی فرانک ام .اسنودن2019 ،
جمعهی گذشته ،زمانیکه گزارشها دربارهی گسترش کووید  19بازارهای سراسر دنیا را
کساد کرده بود و دولتها با درجات گوناگون درگیر آمادهشدن برای وضعیتی بدتر
بودند ،تلفنی با اسنودن گفتوگو کردم .در طول این گفتوگو ،که به لحاظ روشنبودن
و اندازهی مطلب ویراسته شده است ،ما دربارهی چند موضوع حرف زدیم؛ دربارهی
سیاست محدودکردن سفر در هنگام اپیدمی ،در این مورد که چگونه واکنشهای
غیرانسانی به بیماری دولتها را کلهپا کرده است و دربارهی شیوههایی که هنرمندان با
مرگهای دستهجمعی سروکله زدهاند.
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میخواهم با یک پرسش بزرگ آغاز کنم :بهطور کلی اپیدمیها چگونه
جهان مدرن را شکل دادهاند؟
یک راه برای رسیدن به پاسخ بازبینی نحوهی عالقمندشدنم به این موضوع است ،که نوعی
درک و دریافت دوگانه بود .اپیدمیها گروهی از بیماریها هستند که گویی آیینهای در
اختیار ما قرار میدهند تا کیستیِ خودمان را در آن ببینیم .یعنی بدیهی است که اپیدمیها
با رابطهی ما با میراییمان ،با مرگ و با زندگیمان سروکار دارند .اپیدمیها همچنین
رابطهی ما با محیط را بازتاب میدهند ،محیط مصنوعی که ما خلق میکنیم و محیط طبیعی
که نسبت به آن واکنش نشان میدهد .اپیدمیها روابط اخالقی ما را نسبت به یکدیگر در
مقام انسان نشان میدهند و امروز نظارهگر آن هستیم.
این از مهمترین پیامهایی است که سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدربارهی آن بحث
میکند .بخش اصلی آمادگی برای رویارویی با چنین رویدادهایی این است که ضروری
است در مقام انسان بدانیم ما همه با هم در این وضعیت قرار گرفتهایم ،آنچه بر روی هر
انسانی در هر جای دنیا تأثیر میگذارد بر روی همهی انسانها تأثیر میگذارد ،از این رو
به جای اندیشیدن به تقسیم نژاد ،قومیت ،وضعیت اقتصادی و چیزهایی از این دست ،الزم
است به این بیندیشیم که همهی ما ناگزیر از یک گونهایم.
من برخی مطالعات اولیه را تمام کرده بودم و فکر میکردم بیماریهای عالمگیر مسئلهای
است که مسائل واقعاً عمیق فلسفی ،مذهبی و اخالقی را طرح میکند .به گمانم اپیدمیها
تا حدی تاریخ را شکل دادهاند ،چراکه آنها انسانها را ناگزیر به سوی اندیشیدن دربارهی
پرسشهای بزرگ سوق میدهند .محض نمونه ،شیوع طاعون پرسش واحدی دربارهی
رابطهی انسان با خدا را پیش کشید .با وجود خِرد الهی ،آگاهی خداوند از همه چیز و
دانای مطلق بودن خداوند چگونه ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد؟ چه کسی راضی
میشود شمار زیادی کودک در رنجِ شدید جان بکنند؟ اپیدمیها تأثیر عمیقی بر اقتصاد
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داشتند .طاعونِ خیارکی نیمی از جمعیت تمام قارهها را کشت ،از این رو تأثیر عظیمی بر
روی انقالب صنعتی ،بردهداری و نظام اربابورعیتی گذاشت .همانگونه که امروز
میبینیم اپیدمیها تأثیرات چشمگیری بر ثبات سیاسی و اجتماعی دارند .آنها نتایج
جنگها را تعیین کردهاند و همچنین گاهی احتماالً بخشی از آغاز جنگها بودهاند.
بنابراین فکر میکنم میتوانیم بگوییم هیچ بخش عمدهای از زندگی بشر نیست که
بیماریهای اپیدمی عمیقاً بر آن اثر نداشته باشند.
آیا میخواهید بگویید که نحوهی واکنش ما به اپیدمیها بهجای آنکه
انسانیت عام ما باشد اغلب کارکردِ دیدگاههای مذهبی ،قومیتی یا نژادی
ماست و این واکنشها به شکلی نقصهای انسان را نشان دادهاند؟ یا نظر
دیگری دارید؟
سعی داشتم دو نکته را بیان کنم .فکر میکنم زنجیرهی علّیت از هر دوسو کار میکند.
بیماریها به شکل تصادفی و با روشهای بینظم جوامع را تحت تأثیر قرار نمیدهند .این
رویدادها نظموترتیب دارند ،زیرا میکروبها به طور انتخابی گسترش مییابند ،میکروبها
در جستجوی موقعیتهای مناسب اکولوژیکیای که انسانها ایجاد کردهاند خودشان را
اشاعه میدهند .آن موقعیتها کیستیِ ما را خوب نشان میدهند ،مثالً آیا در انقالب صنعتی
برای ما واقعاً اهمیت داشت که که برسرکارگران و تهیدستان چه آمد و یا آسیب
پذیرترین مردم در چه وضعیتی زندگی میکردند.
در دنیای امروز وبا و مرض سل در میان گُسلهایی که در نتیجهی فقر و نابرابری ایجاد
شدهاند سربرمیآورند ،به شیوهای که گویی ما در جایگاه انسانها آمادهایم که بپذیریم
این بیماریها بهگونهای درست و بهجا هستند یا دستکم ناگزیرند .اما این هم درست
است که نحوهی واکنش ما بسیار بسته به ارزشها ،تعهدات و حس تعلقداشتنمان به نسل
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بشر است و نه افرادی در سطح کوچکتر .هنگامی که بروس آیلوارد سرپرست هیئت
اعزامی سازمان بهداشت جهانی  WHOدر پایانِ مأموریتی که در چین داشت به ژنو
بازگشت و سؤالی بسیار شبیه به همین سؤال از او پرسیده شد ،پاسخش این بود که مهمترین
چیزی که الزم است اتفاق بیفتد ،اگر قرار باشد اکنون و در آینده آماده باشیم ،این است
که باید تغییری کامالً بنیادین در ذهنیت ما ایجاد شود .مجبوریم به این بیندیشیم که باید
به منزلهی نوع انسان بایکدیگر کار کنیم ،باید برای مراقبت از یکدیگر ساماندهی بشویم،
تا بفهمیم که سالمتیِ آسیبپذیرترین افراد در میان ما عامل تعیینکنندهای است برای
سالمتیِ همهی ما ،و اگر ما برای چنین کاری آماده نباشیم هرگز برای مقابله با چالشهای
ویرانگر بشریت آماده نخواهیم شد.
خب ،اگر اجازه بدهید باید عرض کنم که این اندیشهای بسیار تیرهوتار
است ،چون فکر میکنم خیلی بعید است که بشر بخواهد ذهنیتش را تغییر
بدهد.
[میخندد] نمیخواستم بگویم که من در این زمینه بسیار خوشبینم ،ولی موافقم که این
کار باید بشود .همچنین یک سویهی تاریک در بشریت وجود دارد و این سویهی تاریک
برای حفظ بشریت است .ما چه انتخابی خواهیم داشت؟ وقتی با چنین چالشی رودررو
شویم چه میکنیم؟ گمان نمیکنم چیزی ازپیش تعیینشده باشد و درام اخالقی انسانی
عظیمی در برابر ما در حال اجرا شدن است.
تصور وجود رابطهای میان نحوهی واکنشمان به این چیزها و درجهی
شیوع آنها تقریباً از کتاب مقدس آمده است.
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کامالً با این حرف موافقم .بهواقع این موضوعی است که در آن سطح وجود دارد و بخش
مهمی از حس ضرورت اخالقی ماست .به گمان من این بخش عظیمی از تاریخ
بیماریهای همهگیر است.
پیش از اینکه اوضاع خیلی تیرهوتار شود ،بگذارید سؤال روشنتری از شما
بپرسم،
بله ،متأسفم که چنین عالیقی دارم .دخترانم هم اعتراض میکنند.
آیا اپیدمیهای خاصی وجود دارند که واکنش به آنها چیزی الهامبخش
دربارهی بشریت را نشان دهد؟
اوه ،من قطعاً به این فکر میکنم .وقتی میگویم بیماریهای عالمگیر آیینهای برای
نشاندادن کیستی ما هستند ،این آیینه فقط سویهی تاریک بشر را نشان نمیدهد .سویهی
قهرمانانهی بشر را نیز نشان میدهند .نمونهی واقعاً خوب آن پزشکان بدون مرز در بحران
اِبوال هستند و آنها آگاهانه جانشان و آیندهشان را فدا کردند ،مستقیم در خطّ مقدم نه
برای منافع خودشان و نه برای هیچ پاداشی ،بلکه فقط برای تعهدشان به دفاع از زندگی و
سالمتی ضعیف ترین مردم جهان .پزشکان بدون مرز این کار را هر روز در نقاط بسیاری
از دنیا میکنند ،حتی اکنون نیز در چین در حال مقابله با بیماری هستند.
به باور من بیماریهای همهگیر چیزی است که عالیترین صفات را نیز ظاهر میسازند .در
حقیقت رمانهایی نیز دربارهی این رویدادهای مهم نوشته شدهاند .اپیدمیها بر ادبیات و
فرهنگ ما اثر میگذارند .به رمانی فکر میکنم به نام نامزد ( )The Betrothedاثر
الساندرو مانزونی اهل ایتالیا ،که دربارهی طاعون بزرگ نوشت .او از اسقف اعظم میالن،
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کاردینال برومئو مینویسد ،کسی که به خانههای طاعونزده میرفت ،او راضی شد از
زندگی خودش دست بکشد تا مراقب تهیدستترین و ناخوشترین افراد جماعتش باشد.
دربارهی واکنش مثبت رهبران یا رژیمهای سیاسی جهان یا تغییرات سیاسی
مثبت پس از شیوع اپیدمی چه میتوان گفت؟
البته .من به پایان بردهداری منقول در جهان جدید میاندیشم .به این فرجام و به پیروزی
شورش هائیتی و تصمیم توسَن لووِرتور که علیالخصوص به کمک تب زرد محقق شد.
زمانی که ناپلئون ناوگان عظیمی برای بازگرداندن نظام بردهداری به هائیتی اعزام کرد،
شورش بردگان پیروز شد ،زیرا بردگان آفریقایی سیاهپوست در برابر تب زرد مصون
بودند ولی اروپایی های سفیدپوستِ ارتش ناپلئون خیر .این منجر به استقالل هائیتی شد.
همچنین اگر از دیدگاه آمریکایی ببینیم ،این همان چیزی بود که منجر به تصمیم ناپلئون
شد برای دستکشیدن از طرحریزی قدرت فرانسه در جهان جدید و توافق با توماس
جفرسون در سال  1803برای خرید ایالت لوئیزیانا که وسعت ایاالت متحد آمریکا را دو
برابر کرد.

در سال  1803میالدی توماس جفرسون ،سومین رئیسجمهور آمریکا ،ایالت لوئیزیانا را از ناپلئون بناپارت
خرید .گسترش تب زرد در قارهی اروپا منجر به موافقت ناپلئون در انجام این معامله شد.
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سویهی دیگر این موضوع را ببینیم ،چند مرتبه وجود اینگونه بیماریها با
سرکوب سیاسی همراه بوده است یا از این بیماریها بهمنزلهی دستاویزی
برای سرکوب سیاسی استفاده شده است؟
فکر میکنم اپیدمیها همیشه بهمثابه بخشی از سرکوب سیاسی در نظر گرفته شدهاند .به
باور من قرن نوزدهم ،نه فقط به لحاظ شورشها بلکه از نظر سرکوب سیاسی دورهی
دهشتناکی بود .محض نمونه کشتار فجیعِ مردم پس از انقالب  1848در فرانسه،
علی الخصوص در پاریس یا پس از کمون پاریس .بخشی از دلیل وقایع بسیار خشونتبار
و خونین این بود که فرماندهان میدیدند طبقات کارگر به لحاظ سیاسی خطرناک شدند،
اما به لحاظ پزشکی نیز بسیار خطرساز بودند .آنها این امکان را داشتند که در تمام جامعه
فاجعه به بار آورند .فکر میکنم این امکان واقعاً بخشی از استعارهی طبقات خطرناک بود
و به نظرم منتهی شد به کشتار غیرانسانی سال  1871پس از سقوط کمون پاریس.
نظرتان دربارهی واکنش چین نسبت به ویروس کرونا چیست؟
سؤال جالبی است و فکر میکنم الزم است مفصّل و جدّی دربارهی آن تأمل کنیم ،زیرا
این موضوع چندین بُعد دارد که واقعاً پیچیدهاند .اولین چیز شیوههای اجرایی قهری است
که در  23ژانویه از سوی چینیها طرح شد ،آنها کمربند حفاظتی تشکیل دادند [یعنی
آمدوشد مردم و کاال را برای جلوگیری از گسترش بیماری ممنوع کردند] ،تمام
اجتماعات و مناطق جغرافیایی در قرنطینهی همگانی در محاصرهی سربازها و پلیسها قرار
گرفتند .در این وضعیت آنها تصمیم گرفتند منع کامل عبور و مرور را در شهر یازده میلیون
نفری ووهان و سپس استان تقریباً شصت میلیون نفری هوبی اِعمال کنند.
قرنطینهی همگانی مانع از بازگشت وسعت طاعون میشود و کاری است که بارها تکرار
شده است از جمله در اپیدمی ابوال .مسئلهی کمربند حفاظتی ناآزمودهبودن آن است.
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کمربند حفاظتی یک پُتک است .خیلی دیر از راه میرسد و عنصر اساسی سالمت همگانی
یعنی اطالعات را بیاثر میسازد .یعنی مردم با تهدیدشدن به منع عبور و مرور با مقامات
همکاری نمیکنند .بنابراین مقامات دیگر نمیدانند چه اتفاقی میافتد ،مردم فرار میکنند
و اپیدمی گسترش مییابد .من وقتی فهمیدم واکنش دولت چین در ابتدا این بود
وحشتزده شدم .این امر با قواعد سالمت همگانی که از سالهای طاعون ایجاد شده مغایر
است و تأکید آن قواعد بر یافتههای موردیای است که باید ردیابی و ایزوله شوند.
از این رو وحشت کردم و انتظار چیزهای بدتری داشتم .به نظرم رژیم چین کم کم مسیرش
را تغییر داد .میبینید که با گذشت زمان چینیها برای جمعآوری اطالعات سخت
کوشیدند ،تالش میکردند همکاری مردم را برانگیزانند ،یعنی آسیبهای روزهای نخست
را ترمیم کنند .فکر میکنم داستان چین چیزی بیش از یک واکنش بود .همه چیز بد نبود
و همه چیز خوب نبود.
من با واکنش سازمان بهداشت جهانی ،که این موضوع را به منزلهی بهداشت همگانی
خارقالعاده ستود ،کامالً همدل نیستم .این برای من هراسآور است .آیا این ستایش یعنی
سایر رژیمها و کشورهای دیکتاتوری باید عبور و مرور را منع کنند ،همانطور که دربارهی
ابوال در غرب آفریقا این تالش صورت گرفت و نتیجه نداد؟ این مرا وحشتزده میکند.
فکر نمیکنم این درسی بود که باید از تجربهی چین میگرفتیم .به نظرم رویکرد دقیقتر
این است که گویی این کار در چین چندان خوب نتیجه نداد و در حقیقت شی جین پینگ
حاضر باشد بگوید برخالف گزارش سازمان بهداشت جهانی ،آنها اشتباهاتی داشتند و
مجبور شدند مسیر را تغییر دهند و ضروری است که از آن اشتباهات درس بگیرند .فکر
میکنم این کاری بود که چین میتوانست انجام دهد.
جالب است ،شما اول میگویید که سازمان بهداشت جهانی ،یا دستکم
اعضای آن سازمان ،انسانها را به یافتن انسانیت مشترکشان فرامیخوانند،
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اما در عین حال میگویید آنها میخواهند واکنشی را تحسین کنند که
دستکم در ایتدای امر تا حدی غیرانسانی بود.
بله .این کارِ سازمان بهداشت جهانی را توجیه نمیکنم اما میتوانم آن را درک کنم ،زیرا
از خود راندنِ بزرگترین عضو مجمع بهداشت جهانی و از خود راندن کشوری که در
بحبوحهی این بحران استثنایی است میتواند ترسآور باشد .پس میتوانم درک کنم چرا
چنین اتفاقی افتاد .همزمان دربارهی صداقت کامل ،تولید شواهد ،ارتباطات ،دادهها،
واقعیت ،رویکردهای علمی دربارهی بهداشت همگانی فشار زیادی وجود داشته است و
این در اولین مراحل واکنش چینیها رخ نداد .این اتفاق بعداً افتاد.
کمی در زمان به عقب برگردیم ،آیا شواهد گستردهای دربارهی نحوهی
واکنش هنرمندان به اپیدمیها وجود دارد؟
یکی از چیزهایی که من دربارهی اپیدمیها یاد گرفتم این است که هر بیماری ،آنطور
که من میبینم ،مانند یک شخص است .هر بیماری فردیت خودش را دارد و با دیگری
متفاوت است .آنها فقط دالیل تعویضپذیر مرگ نیستند .بستگی به سرشت هر بیماری و
نحوهی واکنش دانشمندان و هنرمندان نسبت به آنها دارد .بسته به این است که هر اپیدمی
جان چند انسان را میگیرد ،آیا آنها با شیوههای زجرآوری انسانها را میکُشند ،آیا
کودکان و جوانان را میکُشند ،یا اینکه کودکانی یتیم بر جای میگذارند ،و آیا
بیماریهای شناختهشدهای هستند یا از خارج آمدهاند.

چهگونه بیماریهای عالَمگیر تاریخ را تغییر میدهد

نقاشی وانیتا اثرAntonio de Salgado :
وانیتا یا باطل ،نام آثار نمادین هنری است که نشاندهندهی گذرا بودن زندگی ،بیهودگی
لذّت و یقین در مرگ است.
طاعون مسئلهی مرگومیر و مرگ ناگهانی را به جریان انداخت .هنرمندان به آن واکنش
نشان دادند ،به ویژه در قارهی اروپا .در کشورهای کاتولیک تأکید اصلی بر یادآوری این
بود که زندگی زودگذر و موقتی است .توجه بسیاری به مضامین ناگهانیبودنِ مرگ شده
است ،یعنی رقص مرگ یا  ،the danse macabreجایی که همگان بهتمامی نابود
میشوند .همینطور استفاده از ساعت شنی ،استخوانها و ( vanitatumبرگرفته از
کلمهی التین  Vanitas vanitatumعنوان آثار نمادینی است که نشانهی گذرابودن،
پوچی و بیهودگی لذّتهاست) .میدانید «واعظ میگوید ،باطل اباطیل ،همه چیز باطل
است» .چنین حس شگرفی وجود دارد و همینطور حس ستایش قدیسانِ طاعون که فراوان
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به تصویر کشیده شدند .میتوان چنین آثاری را در سراسر اروپا نظاره کرد ،فرقهی متعصب
مذهبی ،مضامین مرگ ناگهانی ،توبه و تسخیر جان و روح پیش از آنکه ناگاه به دست
طاعون نابود شود .این آثار نتایج متحولکنندهای بر هنر پیکرنگاری اروپایی داشتند.

حکاکی رنگی اثر آی.ایی بلینگ
قدیس سباستین و قدیس روخوس در مقام قدیسان طاعون قلمداد میشدند ،یعنی کسانی
که قدرت داشتند از مردم در برابر طاعون محافظت کنند.
این موضوع را میتوان در قرن بیستم در فیلم حیرتانگیز مُهر هفتم اثر اینگمار برگمان
هم دید ،در آنجا طاعون استعارهای است برای آنچه برگمان در سال  1957نگرانش بود،

چهگونه بیماریهای عالَمگیر تاریخ را تغییر میدهد

یعنی جنگ هستهای .میتوان دید این فیلم تمام چیزهایی را که من دربارهی طاعون
برشمردم دارد ،از جمله رقص مرگ که فیلم با آن پایان مییابد .نقاشیهای فرشتهی مرگ
را نظاره میکنید و این واقعاً نمونهی ماندگاریِ این واکنش هنری به مرگ است.
سایر بیماریها واکنشهای متفاوتی برمیانگیزانند .میتوان از مرض سل و اینکه در
دورهی رمانتیک در قرن نوزدهم چقدر متفاوت بود سخن گفت .واقعاً غریب است ،زیرا،
برای من ،مرض سل یکی از مخوفترین و دردناکترین شیوههای مردن است ،سل در
انتها فرد را خفه میکند و با وجود این ،آن روی ماجرا ،قهرمانان اُپرا که مردم آنها را بر
روی صحنه زیبا میدیدند مرض سِل را ستایش میکردند .یا کلبهی عمو تام که فقط
دربارهی بردهداری نیست ،دربارهی مرض سل هم هست.
چرا مرض سل ستایشبرانگیز شد؟
می خواهم چیزی بگویم امیدوارم لبخند بر روی لب شما بیاورد ،اما دوست دارم بتوانم
پاسخی صریح به این پرسش بدهم .انسانها موجودات خندهآوری هستند ،نه؟ تمام
کارهایی که میکنند راحت قابلدرک نیست ،در مورد طاعون ،خودِ بیماری بود که
همگان را تحت تأثیر قرار داد .فکر میکنم سنجشگرانه است .پایان جهان بود ،جزای
اخروی ،آخرالزمان بود .از سوی دیگر ،دربارهی مرض سل مردم چیزی را تصور
میکردند که درست نبود .آنها تصور میکردند -البته آموزههای پزشکی اوایل قرن
نوزدهم این را به آنها یاد داده بود -که سِل بیماری نخبگان ،هنرمندان ،زیبارویان و
فرهیختگان است ،و سِل افراد را بسیار زیباتر میکند ،بنابراین مُد این بود که زنان به
مخلوقاتی مسلول تبدیل بشوند .در نقاشی پودر برنج اثر آنری دو تولوز-لوترک دیدگانِ
مبتال به مرض بیاشتهایی زنی را میبینید که پودر برنج به صورتش میمالد تا مانند افراد
مسلول رنگپریده دیده شود .پیشارافائلیها در حقیقت با مدلهاشان ،که از بیماری سل

56

57

گفتوگو با فرانک اسنودن  /ترجمهی شیرین کریمی

رنج می بردند ،ازدواج کردند .دوستان ویکتور هوگو به او گفته بودند که هوگو در مقام
یک نویسنده نقصی بزرگ دارد و آن نقص بزرگ این است که او مسلول نیست و بنابراین
در حدواندازهی یک نویسندهی عالی نخواهد شد.

پودر برنج  1887اثر آنری دو تولوز-لوترک ،واقع در موزه ریجکس آمستردام
آرتور سی .جیکوبسن متفکر و نویسندهای آمریکایی بود که دربارهی فرهنگ مینوشت.
او تصور میکرد آمریکا در پایان قرن نوزدهم همزمان با از بین رفتن مرض سِل با بحران
هنری ،علمی و فرهنگی مواجه میشود زیرا نبوغی که در دوران مرض سِل بود دیگر
وجود نخواهد داشت.
حیرتآور است.

چهگونه بیماریهای عالَمگیر تاریخ را تغییر میدهد

من نسبت به علم پیشرفتگریز نیستم ،اما گاه علم نوعی پسموج یا گرایش نهفته دارد و
این برداشتها یکی از گرایشهای پنهان نظریهی میکروبی بیماریزاست .نظریهی
میکروبی در واقع داغ ننگی بر پیشانی تهیدستان بود .مرض سِل بهشدت قبل اصرار نداشت
که بیماری زیبارویان باشد ،سِل بیماری زشترویان شد ،بیماری کسانی که چرکین و
مسکین بودند .در اینجا تفسیر بهتمامی دگرگون میشود .به رمان رذل نوشتهی آندره
ژید در اوایل قرن بیستم نگاهی بیندازید ،ژید این اثر را که دربارهی مرض سِل نوشته
است ،به منزلهی پستترین و منزجرکنندهترین چیزی که ممکن بود رخ دهد قلمداد
میکند .تصور بیماری زیبا برای همیشه از میان رفته است و سِل هرگز دوباره مرضی زیبا
نخواهد شد.
بیایید در اینجا گفتوگو را به پایان برسانیم :ممکن است واکنش به یک
اپیدمی را شاهد باشیم که آمیختهای از تراژدی و مسخرگی است،
همان طور که چند روز پیش دیدیم ،وقتی گروهی از مقامات بهداشت در
کاخ سفید از جا برخاستند و قصد داشتند که رئیسجمهور ترامپ را تحسین
کنند که در حال حرفزدن دربارهی این موضوع بود .آیا در تاریخ داستان
سرگرمکنندهای دربارهی پادشاهان خلوچل یا حاکمان دیوانه دارید که
با اپیدمیها به شکلی نادرست و چهبسا تراژیکوطنزآلود برخورد کرده
باشند؟
خب ،بله .مطمئن نیستم که خندهآور باشد ،اما به نظرم واکنش ناپلئون به بیماریهایی که
فرمانروایی او را ضایع میکرد تراژیک ،گروتسک و از نوع طنز سیاه بود ،او برای جان
سربازانش ارزشی قائل نبود .بنابراین میتوانست در حرفزدنش آمدن تب زرد در هند
غربی را توهینی شخصی قلمداد کند.
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فکر می کنم ممکن است این نوع برخورد را دوباره ببینیم .این چیزی است که شاید بتوانید
به آن بخندید .چه بسا تاریخ به بهترین نحو در نگاه به گذشته نوعی کمِدی ببیند ،اما با
توجه به اپیدمی خاصی که در آمریکا در حال شیوع است فکر میکنم آنچه سال آینده
رخ میدهد ابداً خندهدار نیست .مقاماتی در کاخ سفید هستند که میگویند« :اوه ،این که
چیزی بیشتر از یک سرماخوردگی معمولی نیست ،ما آن را تحت کنترل داریم ».زمانی
که هیچ چیز را تحت کنترل ندارند ،تا جایی که من میبینم ،آنها افرادی را مسئول این
کار کردهاند که حتی به علم باور ندارند.
1

اپیدمی و خودتنهاانگاری ( )Solipsismدو چیزی که سرشت بشر نمیتواند
مغلوبشان کند.
موافقم.

پیوند با متن اصلی:

How Pandemics Change History

 .1اینکه انسان گمان کند جز خودش چیزی در جهان نیست .م.

نقد اقتصاد سیاسی

ویروس کرونا ،اپیدمی ترس
و تقلیل امر سیاسی به امر «بهداشتی»
امید منصوری

ویروس کرونا ،اپیدمی ترس و تقلیل امر سیاسی به «امر بهداشتی»

از زمانیکه دولت ایران علن ًا شیوع ویروس کرونا را بهرسمیت شناخت و تقابل رسمی با
آن را آغاز کرد ،بهقدری پیامهای بهداشتی درباره «کرونا» منتشر شده است که باید به
تلقی «پزشکیشدن» صرف از اپیدمی این ویروس ،مشکوک شد .وزارت بهداشت ،هر
روز یک پیام بهداشتی برای کاربران خطوط تلفن همراه میفرستد که تبدیل به امری
تکراری شده است .بهنحوی که به نظر میرسد چون از فضای مجازی عقب مانده است
و تالش میکند این شکاف را اشباع کند .اما هدف آن ،سیطره بر اخبار دربارهی شیوع
این ویروس است« :برای آگاهی از راههای پیشگیری و آخرین وضعیت ویروس کرونا
جدید ( 2019کووید  ،)19فقط به اطالعیهها و پیامهای وزارت بهداشت کشور توجه
کنید( ».پیام وزارت بهداشت به کاربران خطوط تلفن همراه ،سهشنبه  6اسفند .)1398
مجریان تلویزیون پیامهای تبلیغاتی فراوانی به ذهن مخاطب ارسال میکنند .تقابل
پزشکی سنتی و مدرن و بیاعتبارسازی متقابل آنها در رسانهها ،جوّ آمادهای برای
تبلیغ مدهای مختلف پزشکی فراهم ساخته است .استوریهای عامهی مردم در نصیحت
1

مخاطبین و تقبیح محتکران و گاه مواجههی تمسخرآمیز با آن ،همه نمونههایی از
رویکرد پزشکی به ویروس کرونا است که نشاندهندهی سیطرهی مواجههی «بهداشتی»
در فضای اجتماعی است .حتی میتوان فاز جدید این جریانسازی را در کمپین
«#ما_کرونا_را_شکست_میدهیم» مشاهده کرد که پای سلبریتیها ،بهعنوان
«تأثیرگذارترین» فیگورهای مقبول اجتماعی را در رسانهها بهمیان کشیده است.
رهبران سیاسی نطق بهداشتی میکنند؛ وزرا پیغام بهداشتی میفرستند؛ بازیگران،
شومنها ،ورزشکاران و عامهی مردم ،همه در مقام کنشگران فعال عرصهی بهداشت
عمل میکنند .باید دربارهی این پدیدهها اندیشید؛ در باب اینکه چهگونه میشود که
پدیدههایی این چنین ،نه در مقام یک مسألهی اجتماعی بلکه بهعنوان یک مسألهی
پزشکی صرف ،به مسألهی مردم بدل شود؟ در اینکه این ویروس بهسرعت انتقالپذیر

 .1برای مثال یه این شووی ت جی ه ید« :پسوور ا اع داعل ته ه یرا ا ترم ف مک ید مت یان براش
ب:مارس ان جأس:س یدنف ع بال بهی ه بیعن مجیز بگ:رن» یه به بها هی ا یاعه ا اع داعل برای جأس:س
م رسهی غ:را هادت «مرهدگ» عارع.

62

63

امید منصوری

است ،شکی نیست؛ اما اگر به مسألهی امنیتی بدل نمیشد با سهولت بیشتری امکان
کنترل آن وجود داشت -هرچند هزینهها مطمئناً هنگفت است.
در این میان برخی صورتبندیها از مسأله به تقلیل ایدئولوژیک فوقالذکر یاری
رسانده است .برای مثال محمد فاضلی برآن است که «شیوع کورونا فقط مسألهی
حاکمیت و دولت نیست .کورونا از جنس مخاطراتی است که کموبیش دموکراتیک عمل
میکند .ویروس دموکرات وصف تلخ و تا اندازهای واقعی برای کورونا است (اولریش بک
جامعهشناس آلمانی ،دود و آلودگی هوا را دموکراتیک میدانست) .تبعیض قائل
نمیشود ،هر کسی را که مستعد باشد میکشد و فرقی نمیکند مسئول ،اصالحطلب،
اصولگرا ،در قدرت یا بیرون قدرت باشد .فقیر و غنی هم نمیشناسد .کورونا به همه
حق برابر برای مردن میدهد .منتظر تأیید صالحیتاش برای مشارکت در کشتن هم
نمیماند( ».خبرگزاری تسنیم 6 ،اسفند  .)1398در اینکه شیوع کرونا «دموکراتیک»
است ،کمتر میتوان شک کرد؛ اما فرآیند درمان و نحوهی پیشگیری از آن ضرورتاً چنین
نیست .این نوع صورتبندی نهتنها به جامعه نهیبی در برابر ایدئولوژی پزشکی نمیدهد،
بلکه آن را تنها پیامد و راهکار در برابر وضعیت حاضر میداند و پرسشهای مختلف
دربارهی این مسأله را به حاشیه میراند.
ویروس کرونا پدیده ای با وجوه مختلف است که تاکنون تالش شده است ،به آنها
اندیشیده شود .کانال تلگرامی آزگار در دو یادداشت به وجوه طبقاتی و مناسبات پزشکی
در باب کرونا پرداخته است .در این کانال میخوانیم که به ازای اینکه افراد از نظر
طبقاتی در وضعیت ضعیفتری باشند ،بیشتر در معرض ابتال و شیوع این بیماری
هستند ،مراکز درمانی مختص به آنها ضعیفتر و همچنین میزان مراجعهی آنها
بهدلیل پایینبودن درآمد ،کمتر است .نویسنده معتقد است« ،فعالیتهای بهداشتی و
پیشگیرانهی دولتی عمدتاً در سطح شهر متوجه مناطق متوسط و باالی شهری است».
همچنین نویسنده در نسبت ما و نظام پزشکی ،به مسألهی ارتباط ساختاری جامعه با
نظام پزشکی پرداخته است ،هرچند آن را در نسبت با کرونا بررسی نکرده است .او در
این یادداشت ،در پی «بازحککردن» نظام پزشکی در جامعه و ایجاد «شدیدترین
کنترل دموکراتیک اجتماعی» بر آن است .او نظام پزشکی را در حال حاضر تابع قواعد
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بازار یا بهعبارتی حکشده در اقتصاد و فکشده از نظام اجتماعی دانسته و معتقد است،
در این نظام ،برای پزشک ،بیمار بهمثابهی مشتری ،بدل به «کِیس» شده است.
2

1

3

اردبیلی و رمضانی در یادداشتهایی تلگرامی تالش کردهاند بهنحوی مسألهی
ترس را در نسبت با شیوع این ویروس محل بحث قرار دهند ،بهنحوی که رمضانی آن
را تا مقوله ای انتزاعی باال کشیده است و معتقد است برای بازیابی یک «مای اجتماعی
آگاه» و در دیالکتیک «خود و دیگری» باید بهرسمیت شناخته شود.
این نوع بهرسمیتشناختن ،بدون واسطههای روشنکنندهی نسبت «خود و
دیگری»« ،ترس» را بدل به قسمی مقولهی انتزاعی میکند که در برابر تندادن به
«شرایط واقعی» همواره مقاومت میکند و تن به امر انضمامی نمیدهد .این نوع تلقی
از ترس ،چه بسا تبدیل به بخشی از سازوکار ایدئولوژیکی میشود که مقوالت را
جایگذاری میکند.
مسأله را شاید باید اینچنین طرح کرد :آیا فقط دولت[های ضعیف] در این باب
پنهانکاری کردند؟ ریشههای ترس را باید چگونه جستجو کرد و آیا ترس یک مواجههی
طبیعی در این شرایط است؟ از این نظر میتوان اصرار کرد که ویروس کرونا و شیوع
آن مسألهای سیاسی است و شیوهی مواجهه با آن را باید بهمثابه پدیدهای نگریست که
درحال گسترش یک رژیم حقیقت ،از طریق سعی برای به انقیاد درآوردن حقیقت
است -چه مخالفان پنهانکاریها در مرز دولتها و چه خود دستاندرکاران پنهانکاری.
در پیامی خواندیم که مردم در ژاپن بهقدری حساس شدهاند که «خودمراقبتی شدید»
آنها از بسیاری بیماریهای واگیردار دیگر جلوگیری کرده است -هرچند بهنظر نوعی
تبلیغ بیش نیست .اما کل قضیه این نیست .این خودمراقبتی شدید ،بیش از پیش
ایدئولوژی «خود» 4را تعمیق میبخشد و در وضعیت «انزوابخش» اکنون ،پس از این
 .1بدگری به نسبت ما و نظام پزشکیف عر یا ال جلگرامت  @Azegaarبا ددیان آزتار
بدگری به یاععاشت ما و کرونا عر یا ال جلگرامت  @MMArdebiliبا ددیان عر گهای ملسهت
بدگری به ترسِ مبارک و گامی در راستای آگاهی جمعی «ما» در کانال تلگرامی @F_Notes
با ددیان Quasi una Fantasia
Self
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پدیده ،انسانها دالیل واقعی نویی برای توجیه فردگرایی تشدیدیافته خویش مییابند
ال ناخودآگاه عمل میکند .اساس این نوع فردیت ،طرد دگرآیینی و دور
که از قضا کام ً
1

شدن بیشتر از جهانی است که «تجارب عینی» یا «انتقالپذیر» اساس آن باشد و رفتن
بهسوی انسانی خودمحور است که فقط منافع خویش را میشناسد.

مههیم  Erfahrungعر اعب:ات ظری م هکران م رنف به صیرجبد یهای مخ لهت آم ه است .برای
مثال یا ت عر ق

رع ابف بر آن است یه با جمایز م:ان اک ججربت د:دت ()Erfahrungsurtile

از اک اعرایت یا ججربت ذهدتف اثبات ید یه این ااکام به د:دت از اد:ان عاللت متید ف ه به جأثری
ذهدت ا از سیی عیگرف ص ق آن برای همه است ا شرط ا ق :ی سیبژی :ی عر آن :ست یا به دبارت
عیگرف « زع آتاهت بهطیر یلت» مع بر است (بدگری به ییر رف  .)176 1380عر اال ااضر یاری با جبار
این مههیم ا عاللتهای م هاات آنف مثالً عر ملسههی هگل ا ...اری  -اق:ق ًا عر اال ااضر عا ش
گار ه به این یع جبارشداست مت رس ف بلکه برای ما جمایزی مه است یه بد:ام:ن م:ان این مههیم ا
مههیم ججربهی زیس ه ( )Erlebnisمت ه  .اا عر مقالهی قصهتیف سبت این عا یع ججربه را مطرح
متید  .الب ه اته ه ما یه زبان آلما ت امکان این جمایز را عارع ا عر زبان ا گل:ست :زف همچین زبان
مارست برابر آن مقط ااژهی  experienceاست .به هم:ن عل:ل ما مجبیری همیاره برای جمایزتذاری
این مهاه :ف ااژهای را اضامه ید« :تجربهی عینی یا تجربهی انتقالپذیر» .این یع ججربه به حیی است
یه عیگران :ز قاعر به بهره ت:ری ا عریامت آن هس د  .این ججربه را متجیان به عیگری مد قل یرع ا از
اینراست یه عارای «د:د:ت» است؛ اما ه د:د:ت دلمت ()Science؛ بلکه از ظر بد:ام:ن Erfahrungف
منباب ا قالپذیری یم رین عشیاری ارع ا ه زی:ت ججربهی دلمت یه یدت ججربهی یلت ز تت
را مد قل متید یه عر آنف امر ا قالپذیر ا یدش ا قال عره جد :ها ف عق:قاٌ آن دملت یه «قصهتی» یا
« قال» ا جام متعه ا اقا :ت آن قصه به اق ار م:گیر قصهتی مدیط است ا یست آن را به هم:ن اد بار
به پرسش متت:رع .این یع ا قالف م مایز از «ا بار» یا «اطالدات» است یه ججربه را عر سطحتجرین
ا یمّتجرین شکل ممکن جحم:ل مت ید ا ماق هرتی ه پ:ی ججربت برای مخاطب استف ه ف عر
ایدجا ص قپذیری است یه ای «اثاقت ا اق ار» قصهتی را متت:رع .از اینرا اد بار بای عمبهعم جأی:
شیعف عراالتیه همیاره

شهپذیر است ا از قضا رسا هها برای امد :تیرعن مضای ا مادت ا جیا ایت

عر عس کاری اق:قتف از این ص:صه ی اطالدات ا ا بار به ددیان قسمت مابل:ت ()Possibilityف
بهره متبر  .برای آشدایت با این مههیم زع بد:ام:ن متجیا  :به مدابع زیر ر یع ید:
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این امر موجب شده تا کنشگران صرفاً تجاربی ذهنی و درخود از آنچه رخ میدهد،
داشته باشند .از این نظر نیز باید تأکید کرد که کرونا وجوه سیاسی -اجتماعی دارد تا
صرفاٌ پزشکی .درحالیکه پزشکی کردن صرف آن ،نوعی تقلیل ایدئولوژیک است ،تا
بهواسطهی آن نتوانیم به بسیاری مسائل دیگر اندیشیده و صرفاً برای مواجهه با مسأله،
خویش را محور قرار داده و دیگران را همچون تهدید تلقی کنیم .این نوع تقلیل که
کنشگر اصلی آن رسانهها هستند ،موجب میشوند تا ما آنگونه بیندیشیم که رسانهها
میخواهند .تکنیک رسانهها در این باب« ،بزرگنمایی» است« .بهداشتیسازی» در این
باب ،مفهوم محوری تکنیک مذکور است و «ایجاد ترس» رویهی آن برای حفاظت از
حقانیت بهداشتیسازی و «خود» است .محوریت یافتن این مفهوم و رویهی حفاظت از
آن ،موجب میشود تا ایدئولوژی حاکم بر آن و فرآیند طبیعیسازیاش را تشخیص
ندهیم .این تکنیک باعث شده که مردم به سمت درون خویش و محوریت «تن»1
بروند ،زیرا رسانهها سمتوسوی ذهن آنها را تعیین کردهاند .در این شرایط پرسشهایی
چون ،چرا یکدفعه کرونا در این حد در ایران گسترش یافت ،چندان پیگیری نمیشود.
ما کلیاتی از تعداد کشتهها و مبتالیان و گروه سنی آنها داریم و هیچ اطالعی از ترکیب

-

آتامبنف یر ی ( )1389فرشتهی ماخولیا ،بههمراه نامهای از والتر بنیامین به گرشوم
شولمف جر مهی مری برقعتف جهران زاههای تام ی7 -

-

یر ی آتامبن ( )1397کودکی و تاریخ :دربارهی ویرانی تجربه (مقدمهی مترجم)ف
جر مهی پییا ایما تف جهران مریز

-

بد:ام:نف اال ر ( )1390قصهگو :تأمالتی در آثار نیکالی لسکیفف جر مهی مراع مرهاعپیر
ا مضلاهلل پایزاعف ارغدینف شمارهی  9ا 10

Pires, Iris Susana and Brenton Doecke (2016) Storytelling for
ordinary, practical purposes (Walter Benjamin’s ‘The
Storyteller’), Pedagogy Culture & Society: Vol. 24, No. 4, 537549
Lindroos, Kia (1998) Now- Time; Image- Space:
Temporalization of politics in Walter Benjamin’s Philosophy of
History and Art, Jyvaskyla: Jyvaskyla Print House

-

-
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طبقاتی آنها و موقعیت دقیق فضایی شیوع و مرگومیر این بیماری نداریم .ما نمیدانیم
این ویروس در چه ابعادی از فضاهای شهری درحال گسترش است.
نقد به رسانه ،مطمئناً نقد به ابزار رسانه نیست ،بلکه معطوف به «سازوکار سلطهی»
آنهاست که در پس کاربرد ابزاری آنها نهفته است .درواقع محل نقد ،سازوکار انقیاد
و سلطه رسانهها در همدستی با نظام سلطه یا بهمثابهی میانجی دموکراتیکشدن
[به معنای جاری شدن] مناسبات قدرت در فضای اجتماعی است ،نه شیای که از آن
استفاده میشود .پس زدن ابزار رسانه ،در حکم قسمی بازگشت به گذشته و درغلتیدن
به نظریههای «انحطاط» است که بوی فاشیسم میدهد .در حال حاضر رسانهها و نهاد
قدرت ،در پی تعریف حقیقت هستند که هرگونه تعریف آن ،قسمی تالش برای ایجاد
«دگردیسی» در «حقیقت» است و هرگونه دگردیسی ،شیوهای از جایگزینی حقیقت و
تبدیل آن به «ناحقیقت» یا دستکاری مرزهای حقیقت و ناحقیقت است .این نتیجهی
منطقی عمل رسانههاست :ساختن نوعی مغاک حقیقت برای روی گرداندن کنشگران
از حقیقتجویی یا تبدیل شدن به سوژههایی مطیع.

ویروس کرونا ،اپیدمی ترس و تقلیل امر سیاسی به «امر بهداشتی»

تصویر شمارهی  :1آمار اعالمی کووید ( 19کرونا ویروس جدید)

منبعwww.behdasht.gov.ir :
بازنمایی ویروس کرونا در رسانهها
در اینجاست که میتوان متوجه شیوهی عمل «امپراتوری رسانهها» شد .رسانهها
بحرانها را گزینش میکنند و در مرز دولت -ملتها تبدیل به حقیقت -ضد حقیقت
میکنند .اینکه عدهای «ترس» را بدون میانجیهای مولد آن ،همچون مقولهای
متافیزیکی بهمثابهی اساسی برای ترویج «پزشکیکردن» و مقوالت اصلی آن ،یعنی
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بهداشتیکردن این مسأله برساختهاند ،بهطور ناخودآگاه در راستای طبیعیسازی
ایدئولوژی غالب برآمده و سازوکار سلطه یا مطیعسازی را بازتولید میکنند .درواقع
مرزبندی دولتها در حقیقت -ضد حقیقت ،شیوع کرونا را بدل به امری امنیتی کرده
است .برهمین اساس ،رعایت نکردن امور امنیتی -بهداشتی ،موجب قسمی
«مستثنیشدن» کنشگر« -حقیقتجو» -میشود.
1

امپراتوری رسانههای سلطهمحور قرار است این «مستثنیسازی» را بدل به نوعی
حق طبیعی نهادهای قدرت بهطور کلی و دولتها ،بهطور خاص کنند .آنها مرزبندی
میکنند ،مروج رویههای ترس هستند و با دستکاری حقیقت ،از طریق مداخلهی جدی
در روایت آن ،میانجی امنیتیکردن فضا هستند و آنکه دیالکتیکی میاندیشد ،متوجه
هست که سازوکارها بدون میانجی ،فعلیت نمییابند ،پس میانجیها نه صرفاً نماینده
که بهنحوی خود سازوکارها هستند .این رسانهها نیز صرفاً میانجی و نمایندهی نهاد
قدرت نیستند؛ بلکه خود قدرت هستند.
رسانهها پارازیت تولید میکنند و این چنین است که صداهای «حقیقتطلب»
محدود میشوند .در اینجاست که میتوان گفت ،با نوعی دمکراتیکشدن ایدههای
نهادهای قدرت مواجه هستیم که نتیجهی منطقی آن «تودهای شدن» است و
دموکراسی بهمعنای ابراز صداهای مختلف که مبنای آن صحت ،اعتبار و استداللپذیری
است ،بیمعنا میشود .در این شرایط نباید تعجب کرد که امپراتوری رسانه ،نوعی قلمرو
دروغپراکنی باشد .کرونا و دروغپراکنی بههم گره خوردهاند ،این امر عامل ترس است،
نه ترس وجودی انسانها که عامل پیگیری امور بهداشتی شده است .اینکه ترس و
 .1ضراری است یه این جمایز را عر ش:یهی دمل رسا هها ازه م مایز ید . :زیرا بخشت از رسا هها یه
عر پت آتاهسازی هس د ف بای از ظام سلطه
چد ا ت

ار

ا شی  .مقط ایدکه این عست رسا هها چین رمق اق صاعی

ا بلد ی ص اها بس ه به ریان ترعش سرمایه استف همیاره زیر آااز س:رنهای

رسا ههای سلطهمحیر ی متشی .
س:رنها ع ران ایزع عریاف میرس:سف عر اساط:ر یی ان باس ان بیع یه با آااز زیبای یعف ملیا ان را
مریب عاعه ا به یام مرگ متیش:
بدگری )

 .به هیمر ( )1387اودیسه ،جر مۀ سع :ه:ستف جهران هرمس
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بهداشتیسازی مقوالتی درهم تنیدهاند و همگان در فضای تولید حقیقت نهادهای
قدرت ،باید بهنحوی تعمید یابند ،نشان میدهد که ضروریسازی ترس ،عمالً هرگونه
امکان دیگر را به حاشیه میراند .نامگذاریهای امنیتی چون «مدافعان سالمت» یک
نتیجهی منطقی است :گل همینجاست ،همینجا برقص! « Hic rhodus, hic
.»salto
پس این ترس در شرایطی که منظومهی مفهومی مدنظر رسانهها ،هرگونه تجربهی
عینی را ناممکن ساخته است ،نهتنها امکان شکلگیری «امر جمعی» را ناممکن
می سازد ،بلکه پس از کرونا ،همچون دو جنگ جهانی و دیگر بحرانهای عظیم پس از
آن ،انسان چیزی برای انتقال به دیگران ندارند ،مگر تودهای از اطالعات و خبر که جای
هرگونه تأمل عمیق در واقعیت را گرفتهاند« :اطالعات آن ارزشی را که در لحظهی
تازگی خویش داراست حفظ نمیکند و فقط در آن لحظه زنده است و ناچار باید خود
را تمام ًا به آن لحظه واگذارد و بی فوت وقت هویت خویش را بر آن آشکار سازد».
(بنیامین .)7 :1390 ،معاون وزیر بهداشت در تاریخ  13اسفند  1398در خبر ساعت
 20شبکهی خبر گفت :تاکنون  77نفر در اثر ابتال به کرونا فوت کردهاند؛ اما بیش از 5
برابر 435 ،نفر بهبود یافتهاند ».آنها مدعی بودند که درحال کنترل این ویروس هستند
و نیازی نیست که انقدر بزرگ شود ،در مقابل اریک فایگل -دینگ ،متخصص
بیماریهای همهگیر از ویرجینیا در مصاحبه با بیبیسی فارسی میگوید« ،تازمانیکه
واکسن این ویروس کشف نشود ،هیچ کشوری از آن مصون نیست و هرگونه ادعایی در
1

این باب ،نمیتواند صادق باشد».
آمارها طبیعی سازی میکنند و تجربههای عمیق ان سانی را بدل به تجربههایی آنی و
انتقالناپذیر /گذرا میکنند .رسانهها در روزهای اخیر آمار را محور قرار دادهاند تا این
طبیعیسااازی را «دموکراتیک» کنند .مرگ دیگر نه یک تجربهی هسااتیشااناختی،
بلکه رویدادی است که «رصد» میشود .در لحظاتی از تجارب ما ،که اشباع از تبیین
و توضاایحات اطالعاتمحور و خبری اساات ،نمیتوان بیواسااطه بر وجهی از حاالت
وجودی یا هسااتیشااناسااانهی انسااان تأکید کرد .ما در زیر انباشاات عظیم اخبار
یا ال جلگرامت شبکهی  BBCمارستف  13اسهد 1398
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بهدا شتی کرونا دفن می شویم و هرروز در جای خودمان در گ سترهی ف ضایی خبرها
و اطالعات از یکدیگر دور میشااویم .خصاایصااهی اصاالی اطالعات ،باورپذیر بودن و
صاادق آن اساات و مردم نیز این خصااایص را پاس میدارند؛ زیرا زیسااتن در جهانی
وح شتزده که به پر سشهایش پی شاپیش پا سخ داده شده ا ست ،راحتتر ا ست-
رسانهها پیشاپیش ترس از کرونا و محوریت بهداشت را اپیدمی کرده بودند .نتیجهی
منطقی این فرآیند ،نیندی شیدن به ب سیاری از پر سشها که باالتر به آنها پرداخته
شد و امنیتی شدن است .بهنظر میرسد ،زیر سیطرهی این نوع امنیتی سازی ،باید به
شوکهای اقت صادی -سیا سی نهفته در آن نیز توجه دا شت .در تاریخ  13ا سفند
 ،1398به دلیل /بهانهی شااایوع ویروس کرونا و تعطیلی مجلس ،مجلس از فرآیند
تصااویب الیحهیهی بودجهی  1399حذف شااد و این مصااوبه مسااتقیماً میتواند به
1

شاااورای نگهبان فرساااتاده شاااود  .همه میدانند که حراج اموال عمومی با عنوان
«دولتی» به نفع بخش خصااوصاای «تقدیسیافته» که تبدیل به کلیتی تمیزنایافته
شده است ،فقط یکی از مفاد محرومسازی اجتماعی این الیحه است.

 .1ر یع ید :به ع :ای اق صاعف چهارشدبه  14اسهد 1398ف شمارۀ 4843

نقد اقتصاد سیاسی

بیل را بکش!
ویروس کرونا و ضرورت تجدیدحیات کمونیسم
اسالوی ژیژک
ترجمهی آزاده شعبانی
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گسترش روزافزون اپیدمی ویروس کرونا ،اپیدمی گستردهای از ویروسهای ایدئولوژیک
را نیز برانگیخته است که در جوامع ما نهفته بودند ،ویروسهایی همچون اخبار جعلی،
تئوریهای پارانویایی توطئه و غلیان نژادپرستی.
نیاز مبرم پزشکی به قرنطینه در فشارهای ایدئولوژیک طنینانداز شد که بر ایجاد
مرزهای روشن و قرنطینه کردن دشمنانی تأکید داشتند که تهدیدی بر هویت ما
محسوب میشوند.
اما شاید ویروس ایدئولوژیک دیگر (و بسیار سودمندتری) هم گسترش یابد و
امیدوارم که به ما هم سرایت کند :ویروس اندیشیدن دربارهی جامعهی آلترناتیو،
جامعهای فراسوی دولت-ملتها ،جامعهای که خود را در قالب همبستگی و همکاری
جهانی تحقق میبخشد.
امروزه اغلبِ گمانهزنیهایی که شنیده میشود حاکی از این است که ویروس کرونا
میتواند منجر به سقوط حکومت کمونیستی در چین شود همانگونه که فاجعهی
چرنوبیل (همانگونه که خود گورباچف اذعان کرد) اتفاقی بود که به کمونیسم شوروی
خاتمه داد .اما اینجا ناسازهای وجود دارد :ویروس کرونا همچنین ما را وا میدارد تا
کمونیسم را برمبنای اعتماد به مردم و علم بازآفرینی کنیم.
در صحنهی پایانی فیلم «بیل را بکش  »2از «کوئینتین تارانتینو» ،بئاتریکس ،بیل
شرور را عاجز میکند و با «تکنیک پنج نقطهای که قلب را منفجر میکند» که مرگ-
بارترین ضربه در هنرهای رزمی است ،او را از پا در میآورد .این حرکت ترکیبی از پنج
ضربه با نوک انگشتان فرد به پنج نقطهی حساس در بدن هدف است .بعدازاینکه فرد
هدف دور میشود بعد از پنج قدم ،قلب او در بدنش منفجر میشود و بر زمین میافتد.
این ضربه بخشی از اسطورههای هنرهای رزمی است و در عالم واقع مبارزات
تنبهتن ،امکانپذیر نیست؛ اما در فیلم ،بعدازاینکه بئاتریکس این کار را میکند بیل به
جدال با او پایان میدهد و بعد از پنج قدم راه رفتن میمیرد.
آنچه این ضربه را بسیار شگفتانگیز میکند زمان بین ضربه خوردن و لحظهی
مردن است :تا زمانی که آرام بنشینم میتوانم مکالمهی خوبی داشته باشم اما تمام
مدت آگاه هستم که لحظهای که شروع به راه رفتن کنم ،قلبم منفجر میشود و خواهم
مرد.
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آیا ایدهی کسانی که دراینباره میاندیشند که چهگونه اپیدمی ویروس کرونا
میتواند به منجر به سقوط حکومت کمونیستی در چین شود به این ضربه شبیه نیست؟
همانند نوعی روایت اجتماعی ضربهی « تکنیک پنج نقطهای که قلب را منفجر میکند»
بر بدنهی رژیم کمونیستی کشور ،مقامات میتوانند بنشینند ،نظارهگر باشند و اقدامات
مربوط به قرنطینه را پی بگیرند اما هر تغییر واقعی در نظم اجتماعی (همچون اعتماد
کردن به مردم) منجر به سقوط آنها منجر خواهد شد.
نظر من اما رادیکالتر است :اپیدمی ویروس کرونا همچون ضربه «تکنیک پنج نقطه
انفجار قلب» بر بدنهی نظام سرمایهداری جهانی است ،اخطاری است بدین معنا که ما
نمیتوانیم در همان مسیری که تاکنون بودهایم حرکت کنیم و تغییر رادیکال موردنیاز
است.
واقعیت غمناک :ما به فاجعه نیاز داریم
سالها پیش «فردریک جیمسون» پتانسیلهای یوتوپیایی در فیلمهایی درباره
فاجعههای کیهانی را در مرکز توجه قرار داد (شهابسنگی که حیات بر روی زمین را
تهدید میکند و یا ویروسی که انسانها را نابود میکند) .چنین تهدید جهانی موجب
پیدایش یک همبستگی جهانی میشود ،تمایزات و اختالفات ما ناچیز شمرده میشود،
همه برای یافتن یک راهحل با همدیگر کار میکنیم و این وضعیت فعلی ما است و ما
در یک زندگی واقعی هستیم ،این بدین معنا نیست که ما تا جایی که به هدفمان کمک
میکند از این رنج عالمگیر و گسترده به شکل سادیستی لذت ببریم ،بلکه برعکس
نکتهی اصلی ،اندیشیدن دربارهی این واقعیت غمناک است که ما به یک فاجعه نیاز
داریم تا ما را قادر به بازاندیشی در مختصات بنیادین جامعهای کند که در آن زندگی
میکنیم.
مدل اولیه و نه چندان دقیق این همکاری جهانی ،سازمان بهداشت جهانی است که
شبیه نظام های بوروکراتیک معمول نیست و بدون واهمه ،هشدارهای دقیقی را مطرح
کرده است .باید به چنین سازمانهایی قدرت اجرایی بیشتری داده شود.
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«برنی سندرز» به دلیل دفاع از مراقبتهای بهداشتی همگانی در ایاالتمتحده
آمریکا از سوی منتقدانش مورد تمسخر قرار گرفت .آیا درس آموزندهی اپیدمی ویروس
کرونا این نیست که ما باید شروع به راهاندازی نوعی شبکهی مراقبتهای بهداشتی
جهانی کنیم؟
یک روز بعد از آنکه قائممقام وزیر بهداشت ایران« ،ایرج حریرچی» در کنفرانس
مطبوعاتی بهمنظور کماهمیت جلوه دادن گسترش کرونا ویروس حضور پیدا کرد و
اظهار کرد که قرنطینهی جمعی ضرورتی ندارد ،بیانیهی کوتاهی منتشر کرد مبنی بر
این که به ویروس کرونا مبتال شده است و خود را در قرنطینه قرار داده است (در طول
کنفرانس مطبوعاتی هم عالیم تب و لرز را نشان داده بود) .حریرچی همچنین افزود:
« این ویروس ،دموکراتیک است و تمایزی میان فقیر و غنی و دولتمردان و شهروندان
عادی قائل نمیشود».
)
۱
(
در این مورد او درست می گفت چراکه ما همگی در یک قایق واحد هستیم .این
کار دشوار است که ما این طنز تمامعیار دربارهی این واقعیت را فراموش کنیم که چه
چیزی همه ما را کنار هم جمع کرد و بهسوی یک همبستگی جهانی سوق داد ،فاجعهای
که خود را در سطح زندگی روزمره و در دستور اکید برای اجتناب از تماس مستقیم با
دیگران و حتی در خود ایزوله کردن بروز داد.
و ما تنها با تهدیدهای ویروسی مواجه نیستیم ،فجایع دیگری هم در افق پیش روی
ما دیده میشود و هماکنون هم در حال وقوع هستند همچون :خشکسالی ،موج گرما،
توفانهای عظیم و غیره .در تمام این موارد ،پاسخی که باید داده شود وحشت نیست
بلکه کار سخت و فوری برای ایجاد یک همکاری جهانی مؤثر است.
آیا تنها در واقعیت مجازی ( )virtual realityایمن خواهیم بود؟
اولین توهم برای حل این مشکل را ریاست جمهوری آمریکا« ،دونالد ترامپ» ،در
سفر اخیرش به هند مطرح شد« :این اپیدمی بهسرعت فروکش خواهد کرد و ما فقط
باید منتظر اسپایک( )2باشیم و سپس زندگی به حالت طبیعی خود برمیگردد».

76

77

اسالوی ژیژک  /ترجمهی آزاده شعبانی

برخالف این امیدهای ساده اندیشانه ،اولین چیزی که ما باید بپذیریم این است که
تهدید کماکان پابرجا میماند .حتی اگر این موج فروکش کند ،این تهدیدات در اشکال
جدید و حتی خطرناکتری ظاهر میشوند.
به همین دلیل ،میتوانیم بینیم که این اپیدمی ویروسی بر روی ابتداییترین
تعامالت ما با انسانهای دیگر و با اشیا پیرامونمان ازجمله بدن خودمان تأثیر میگذارد،
اجتناب از تماس با چیزهایی که ممکن است کثیف باشند ،دستگیرهها را لمس نکنید،
بر روی صندلیهای توالت یا نیمکتهای عمومی ننشینید و از در آغوش گرفتن افراد و
یا دست دادن به آنها خودداری کنید .ما حتی باید مراقب ژستهای ناخودآگاهمان
هم باشیم :به بینی خود دست نزنید و یا چشمان خود را نمالید.
بنابراین این فقط دولت یا سازمانهای دیگر نیستند که ما را کنترل میکنند بلکه
ما باید همچنین یاد بگیریم که خودمان را کنترل و مراقبت کنیم .شاید تنها واقعیت
مجازی ایمن تلقی شود و حرکت آزادانه در یک فضای باز ،محدود به جزایر افراد
فوقالعاده ثروتمند شود.
اما حتی اینجا (در سطح واقعیت مجازی و اینترنت) ما باید به خودمان یادآوری
کنیم که در دهههای اخیر عبارت «ویروس» و «ویروسی» عمدتاً به ویروسهای
دیجیتالی اختصاص داشت که بر فضای شبکه اثر میگذاشتند و ما از وجود آنها آگاهی
نداشتیم حداقل تا زمانی که قدرت مخربشان آشکار نمیشد (مثالً از بین رفتن
اطالعاتمان و یا هارددیسک) .آنچه ما امروزه شاهد آن هستیم بازگشت گستردهی
معنای واقعی عبارت ویروس و ویروسی شدن است و عفونتهای ویروسی بهصورت
هماهنگ در هر دو بعد مجازی و واقعی عمل میکنند.
بازگشت آنیمیسم ( )animismسرمایهداری
پدیدهی عجیب دیگری که میتوانیم مشاهده کنیم بازگشت پیروزمندانهی آنیمیسم
سرمایه داری است که با یک پدیدار اجتماعی همچون بازارها و یا سرمایههای مالی
بهمثابه موجودات زنده برخورد میکند .اگر کسی رسانههای بزرگ ما را بخواند احساس
میکند که آنچه ما واقعاً باید درباره آن نگران باشیم ،هزاران نفری نیست که جان خود
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را از دست داده اند (و هزاران نفری که خواهند مرد) بلکه گویا آنچه باید نگران آن باشیم،
«آشفتگی و بههمریختگی بازارها» است .ویروس کرونا بهطور فزایندهای مسیر آرام بازار
جهانی را بههمریخته است و همانطوری که میشنویم ،رشد بازارهای جهانی دو تا سه
درصد دچار افت شده است.
آیا همهی اینها بهوضوح نشاندهندهی نیاز فوری به سازماندهی مجدد اقتصاد
جهانی نیست که دیگر متکی به سازوکارهای نظام بازار نباشد؟ البته اینجا دربارهی مدل
قدیمی از کمونیسم صحبت نمیکنیم ،بلکه تنها در مورد یک نوع سازمان جهانی
صحبت میکنیم که بتواند اقتصاد را کنترل و تنظیم کند و همچنین حق حاکمیت
دولت -ملت ها را در صورت لزوم محدود کند .کشورها در گذشته توانستند چنین
تشکیالتی را در مقابل جنگ انجام دهند و همه ما اکنون در حال نزدیک شدن به
وضعیت یک جنگ پزشکی هستیم.
بهعالوه ،نباید از پتانسیلهای جنبههای سودمند این اپیدمی بهراسیم .یکی از
نمادهای این اپیدمی مسافرانی هستند که در یک کشتی تفریحی بزرگ قرنطینه شدند،
وسوسه شدم بگویم به جهنم! (فقط باید مراقب باشیم که سفر به جزایر و رفتوآمدهای
انحصاری دوباره به امتیازی برای ثروتمندان تبدیل نشود همانطوری که دههها پیش
مسافرتهای هوایی اینگونه بود) تولید خودرو هم بهطورجدی تحت تأثیر ویروس کرونا
قرار دارد که چندان هم بد نیست ،زیرا این اتفاق ممکن است ما را مجبور کند به
بدیلهای در مقابل وسواس به استفاده از وسایل نقلیهی فردی فکر کنیم و این فهرست
همچنان ادامه دارد...
نخستوزیر مجارستان« ،ویکتور اوربان» ،در سخنان اخیر خود گفت« :چیزی به
اسم لیبرال وجود ندارد ،لیبرال چیزی بیش از کمونیست با مدرک دیپلم نیست!» چه
میشود اگر برعکس این جمله درست باشد؟ اگر تمام آنهایی را که به آزادیهای ما
توجه میکنند لیبرال بنامیم و کمونیستها را کسانی بدانیم که آگاهاند که تنها با
تغییرات رادیکال میتوانیم این آزادیها حفظ کنیم چراکه سرمایهداری جهانی در حال
نزدیک شدن به بحران است .پس باید بگوییم امروزه آنهایی که خود را بهعنوان
کمونیست میشناسند ،لیبرالهایی با دیپلم هستند؛ لیبرالهایی که بهطورجدی مطالعه
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کردند که چرا ارزشهای لیبرالی ما ،مورد تهدید قرارگرفته و آگاه شدهاند که فقط
تغییرات اساسی میتواند آنها را نجات دهد.
پیوند با منبع اصلی:
Coronavirus is ‘Kill Bill’-esque blow to capitalism and
could lead to reinvention of communism
پینوشتهای مترجم:
( )۱اشارهی ژیژک به این جمله «مارتین لوتر کینگ» است که بیش از نیمقرن پیش بیان
کرد« :ما از کشتیهای مختلفی آمدهایم اما اکنون همگی در یک قایق هستیم» ،ژیژک دراینباره
می گوید :اگر ما شروع به تغییر رفتار خود نکنیم ممکن است همگی نهایتاً به کشتی «دایموند
پرنسس» [کشتی تفریحی که در پی شیوع کرونا قرنطینه شد] برسیم!
( – spike )2پروتئین اسپایک که ویروس کرونا به کمک این پروتئین وارد سلولهای
انسانی شده و تکثیر مییابد؛ بنابراین وجودش برای بقای ویروس حیاتی است.

نقد اقتصاد سیاسی

پیآمدهای اقتصادی
ویروس کرونا
ترجمهی احمد سیف

پیآمدهای اقتصادی ویروس کرونا

اشاره
بحران ناشی از کرونا شوک بزرگ جدیدی به کالبد نیمهجان اقتصاد ایران وارد کرده
است .آثار اولیهی گسترش ویروس کرونا را عمدتاً در قالب هراس و اضطراب عمومی و
افت شدید فعالیتهای خدماتی در حملونقل ،خدمات خردهفروشی ،رستوران و
هتلداری و خدمات گردشگری میبینیم .در عین حال ،همین هراس و اضطراب زمینهساز
شکلگیری موجی از سوداگری مالی روی اقالم ضروری معیشتی و دارویی نیز میشود.
نشانههای آن را در هجوم نسبی به سوپرمارکتها و خرید و ذخیرهکردن برخی اقالم
ضروریتر زندگی توسط خانوارها میبینیم.
گذشته از دو اثر ملموس باال در اقتصاد ایران که چند سالی است مبتال به انسداد
ساختاری است و روند انباشت سرمایه در آن بهکل مختل شده و طی دو سال گذشته به
سبب تحریمهای اقتصادی از کاهش شدید درآمدهای ارزی آسیب دیده است ،گسترش
ویروس کرونا ،دستکم در کوتاهمدت ،عالوه بر انقباض بخش خدمات ،به سبب
تأثیرگذاری بر روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی روند افول تولید
ناخالص داخلی را تشدید میکند .براساس ترازنامه و گزارش اقتصادی بانک مرکزی بیش
از  50درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد کشورهایی با مرز زمینی و آبی مشترک با
ایران است .ازاینروست که استمرار بحران ناشی از کرونا صرفاً به حوزههای خدماتی و
گردشگری و رستوران و هتلداری و مانند اینها محدود نمیشود بلکه بهشدت روی
درآمد ارزی کشور که این روزها بهناگزیر اتکای کمتری به صادرات نفت دارد تأثیر
میگذارد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران ،اقتصاد ایران در  9ماه نخست سال جاری با نرخ
رشد اقتصادی  – 7.6درصدی یکی از باالترین افولها در تاریخ ایران مدرن را شاهد بوده
است .بهموازات آن نرخ باالی بیکاری و تورم نیز سطح بسیار نگرانکنندهای از فالکت
اقتصادی را شکل داده است .در چنین شرایطی ،باید تأکید کرد و به خاطر سپرد که
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برونرفت از هراس و بحرانهایی پیاپی که با آن مواجه میشویم بدون رهایی از
ساختارهای معیوب کنونی امکانپذیر نیست.
آنچه در ادامه میخوانید ترجمهی دو یادداشت کوتاه دربارهی پیآمدهای بحران
کرونا بر اقتصاد چین و جهان است( .نقد اقتصاد سیاسی)

پیآمدهای ویروس کرونا بر اقتصاد جهان
____________________
 انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی چین در فصل اول سال  2020به  4.5درصد
کاهش یابد که از زمان بحران مالی تاکنونی کمترین میزان رشد است.


بهگفتهی آژانس انرژی بینالمللی تقاضای جهانی برای نفت بهشدت از ویروس
کرونا صدمه دیده است.



تعطیلی کارخانهها در چین برجریان کاالها و قطعات ازچین اثر منفی گذاشته و
برای کارخانهها در سرتاسر جهان از جمله اپل و نیسان پیآمدهای منفی خواهد
داشت.



درحالی که چین با شیوع گستردهی این ویروس کلنجار میرود زیان
اقتصادیاش در سرتاسر جهان بر روی هم انباشت میشود.



تاکنون بیش از 70هزار مورد ابتالد به این نوع ویروس تازه که درماه دسامبر در
ووهان ظهور کرد مشاهده شده و درسرتاسر جهان در حال گسترش است.



واحدهای تجارتی با کمتر شدن درآمدها و اختالل در زنجیرهی عرضه – به
خاطر تعطیلی کارخانهها در چین و در قرنطینه بودن دهها میلیون تن و همچنین

پیآمدهای اقتصادی ویروس کرونا

محدودیت برای مسافرتهای هوایی که در دیگر کشورها اعمال میشود-
کلنجار میروند .در شرایطی که بسیاری از بنگاهها و کشورها بهشدت به
سالمت اقتصادی چین وابسته هستند ،پیآمدهای اقتصادی این بیماری همهگیر
را بهاختصار بررسی میکنیم.


چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و عمدهترین اقتصاد درگیر تجارت جهانی
است در نتیجه پیآمدهای اقتصادی ویروس کرونا تهدیدی برای رشد اقتصاد
جهانی هم هست.



رویترز در یک نظر سنجی که از اقتصاددانان در طول  7تا  13فوریه انجام داد
نتیجه گرفت که انتظار میرود برای فصل اول سال  2020رشد اقتصادی چین
به  4.5درصد کاهش یابد درحالی که میزان رشد در فصل قبل  6درصد بود.
این میزان رشد از زمان بحران مالی جهانی به اینسو کمترین میزان است .البته
اقتصاددانان با خوش بینی معتقدند که اگر بتوان جلوی گستری این ویروس را
گرفت اقتصاد چین بهسرعت به دورهی رونق پیشین باز خواهد گشت.



چین بزرگترین واردکنندهی نفت دراقتصاد جهان است .با توجه به پیآمدهای
ویروس بر صنایع و مسافرتهای هوایی ،آژانش بینالمللی انرژی برآورد
می کند که برای اولین بار در طول یک دهه ،تقاضا برای نفت در اقتصاد جهان
نزولی خواهد شد .پیآمد ویروس کرونا و تعطیلی گستردهی کارخانهها در
چین برتقاضای جهانی برای نفت خیلی جدی بود .برآورد میشود که تقاضا
برای نفت در فصل اول سال  2020به نسبت سال پیش روزی 435هزار بشکه
کمتر شودکه اولین کاهش این چنینی در  10سال گذشته است.
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کمبود کاالها و قطعات از چین برکمپانیها درسرتاسر جهان اثرگذاشته است
چون برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کارخانهها شروع فعالیت را پس
از تعطیالت سال جدید درچین به تعویق انداخته و کارگران سرکار نرفتند.



شریک تولیدی اپل در چین -فاکس کان -با تأخیر در فعالیتهای تولیدی
مواجه شده است .بعضی از تولیدکنندگان اتوموبیل از جمله نیسان و هیوندایی
بهطور موقت بعضی از کارخانههای خود در خارج از چین را تعطیل کردهاند
چون با کمبود مواد یدکی روبرو شدهاند.



صنایع داروسازی هم از اخالل در تولید جهانی دارو خبر دادند.



تعداد بسیاری از نمایشگاههای تجاری و فعالیتهای ورزشی در چین و در
سرتاسر آسیا یا تعطیل شده و یا به تعویق افتادند .صنایع مسافرتی و توریسم از
پیآمدهای ویروس زیان هنگفت دیدهاند .برآورد شده است که بهدلیل لغو
مسافرتها میزان درآمد صنایع هواپیمایی جهانی در فصل اول سال  2020بین
 4تا  5میلیارددالر زیان ببینید .سازمان هواپیمایی غیر نظامی وابسته به سازمان
ملل برآورد کرده است که به خاطر لغو مسافرت از سوی توریستهای چینی،
ژاپن در پایان فصل اول سال  ،2020بیش از  1.29میلیارد دالر کمتر درآمد
خواهد داشت و میزان زیان برای تایلند هم  1.15میلیارد دالر خواهد بود.

پیآمدهای اقتصادی ویروس کرونا

پیآمدهای اقتصادی ویروس کرونا  /ریچارد پارتینگتون
هزینهی فزایندهی ویروس کرونا برای دنیای تجارت و برای اقتصاد جهان بعد از
اطالعرسانی بنگاههای بزرگ و انتشار گزارش چین دربارهی لطمه به بخش صنایع خود،
روشنتر خواهد شد .تازهترین نمای فعالیتهای صنعتی در دومین اقتصاد جهان که این
هفته منتشر میشود قرار است سقوط تولیدات کارخانهای را در ماه فوریه که فعالیتهای
مربوط به قرنطینه برای جلوگیری از گسترش بیماری ،زنجیرهی عرضهی تولیدی را مختل
کرد ،نشان بدهد که البته پیآمدهای زیانباری برای اقتصاد در سرتاسر جهان خواهد
داشت.
رییس جمهور چین شی جی پینگ درآخرهفته گفت که ویروس کرونا «به نسبت
پیآمد بزرگی براقتصاد و جامعه خواهد داشت» و افزود که پیآمدها کوتاهمدت و
قابلکنترل خواهد بود و دولت هم برای تخفیف پیآمدها برکوششهای خود خواهد
افزود .در این هفتههای اخیر دولت برای احیای فعالیتهای اقتصادی به اقدامات متعددی
دست زد.
رییس صندوق بینالمللی پول ،کریستالینا جورجیوا یکشنبه گفت که وامدهندهی
نهایی  -صندوق بینالمللی پول -حاضر است بهویژه برای کشورهای فقیرتر حمایتهای
اضافی به صورت وام و پیشپرداخت ارایه کند.
وی درحالیکه در کنفرانس رؤسای مالی گروه  20سخن میگفت اعالم کرد صندوق
بر این باور است که پیآمدها محدود و کوتاهمدت خواهد بود ولی در عین حال هشدار
داد که شیوع ادامهدار ویروس میتواند پیآمدهای مخرب داشته باشد .او افزود «همکاری
جهانی برای کنترل ویروس و پیآمدهای اقتصادیاش اساسی است بهخصوص اگر روشن
شود که شیوع آن گسترده و ادامهدار خواهد بود».
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طی تعطیالت آخر هفته مقامات دولت ایتالیا فعالیتهای جلوگیریکننده را تشدید
کردند چون امکان بالقوهی تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی منطقهی یورو بیشتر شده و این
در حالی است که اقتصاد ایتالیا حتی پیش از این هم گرفتار رکود شده بود.
بیش از 76هزار نفر در  27کشور به این ویروس جدید که از شهر ووهان چین درابتدای
سال شروع شد ،آلوده شدهاند .و بیش از  2200نفر هم از این بیماری درگذشتهاند.
گروه هواپیمایی بینالمللی  -که مالک برییتش ایرویز و آبیریا هم هست -قرار است
جمعه برآورد وضعیت مالی خود برای سال  2019را منتشر کند که حتماً برای بررسی
پیآمدهای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .اتحادیهی بینالمللی حملونقل هوایی-
که منافع صنایع هوایی را نمایندگی میکند -هفتهی پیش هشدارداد که کاهش تقاضای
مسافران باعث میشود که درآمد این صنایع در سال جاری  29.3میلیارد دالر – 23.7
میلیارد پوند – کمتر شود و طی یک دهه برای اولین بار شاهد کاهش مسافرتهای هوایی
خواهیم بود.
گروه کاالهای الکچری هرمس برای راهنمایی سرمایهگذاران چهارشنبه گزارشی
منتشر خواهد کرد .تحلیلگران هشدار دادهاند که گروههای حملونقل ،زنجیرههای
هتلداران ،هواپیماییها ،تولیدکنندگان کاالهای الکچری و خردهفروشان در میان کسانی
خواهند بود که به خاطر امتناع مصرفکنندگان چینی از خرید یا رفتن به مسافرت
بیشترین زیان را خواهند دید.
در عین حال ،دربارهی زنجیرهی عرضه در اقتصاد جهانی هم نگرانیهایی وجود دارد
چون کارخانههای چینی تعطیلاند و کار نمیکنند .کمپانی جگوار و لندلوور هفتهی
گذشته هشدار دادند که ممکن است کارخانهها در انگلیس با کمبود قطعات یدکی مواجه
شوند .تولیدکنندگان اتوموبیل اعتراف کردهاند که با توقف فعالیتها آنها قطعات الزم
را در چمدان از چین به انگلیس وارد کردهاند .اپل هم آژیر خطر را به صدا درآورده که
ممکن است به خاطر تعطیل فعالیت در کارخانههای چینی با کمبود آیفون مواجه شویم.
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:پیوند با منابع اصلی
Economic impact of coronavirus outbreak deepens
The economic effects of the COVID-19 coronavirus around the
world
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ضرورت واکنش اقتصادی
در برابر ویروس کرونا
جاش بیونز
ترجمهی احمد سیف

ضرورت واکنش اقتصادی به ویروس کرونا

نویسندهی یادداشت حاضر جاش بیونز از اقتصاددانان بهنام امریکایی و مدیر
پژوهشی انستیتو سیاست اقتصادی ) (EPIدر امریکا است .وی عالوه بر آن
که حضور گستردهای در رسانهها دارد بارها بهعنوان تحلیلگر اقتصادی در
کنگرهی امریکا در خصوص سیاستهای پولی و مالی ،آثار اقتصادی مقررات و
مسایل دیگر حضور داشته است .نکتهی قابلتأمل در متن حاضر این است که
بهروشنی مشاهده میکنیم که در مقاطع بحرانی از این دست ،حضور دولت در
عرصه ی اقتصاد چه ضرورت مبرمی دارد و دخالت گستردهی دولت برای
حمایت از طبقات فرودست و میانی جامعه چهقدر ضروری است .ازاینروست
که گفته شده اگر اقتصاد و جامعه را به حال بازار آزاد رها میشد امروز هیچ
نشانی از حیات اقتصادی و اجتماعی وجود نداشت( .نقد اقتصاد سیاسی)

درحالی که بازارهای سهام سقوط میکنند و ترس و واهمه پیرامون ویروس کرونا شدت
میگیرد وقت آن رسیده است که اندکی دربارهی واکنش اقتصادیمان به آن بیندیشیم.
الزم است سیاستپردازان و عموم مردم بین واکنشهای منطقی و واکنشهای ناشی از
اپورتونیسم ایدلوژیک  -برای نمونه درخواست کاهش مالیات و یا مقررات  -تفکیک
قائل بشوند.
اگر صریح گفته باشم واکنشهای منطقی باید به گونهای باشد که برای رکودی که
در نتیجهی بیعملی سیاستپردازان پیش خواهد آمد کاربرد داشته باشد.
سه ویژگی رکود بالقوهی ناشی از ویروس کرونا عبارتند از:
 اگراتفاق بیفتد بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد. درابتدا زیان اصلیاش شامل کسانی میشود که کمترین میزان مزد رامیگیرند.
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-

زیانهای احتمالی اش بر دولت مرکزی و دولت محلی از رکودهای محلی
بهمراتب بیشتر و شدیدتر خواهد بود.

به عقیدهی من برای هرکدام باید جداگانه سیاستپردازی کرد.
هرگونه کمک اقتصادی که در نظر گرفته میشود باید بهسرعت در اختیار مردم
قرار بگیرد و حتی باید بیشتر از معمول هدفمند باشد تا بهدست کسانی برسد که
میزان مزدشان کمتر است .و باید بهگونهای باشد که در مدت کوتاهی ظرفیت دولت
مرکزی و دولت محلی را در عرصهی بهداشت و اقتصاد بهبود بخشد .در آنچه میآید
بهاختصار درباره ی رکود ناشی از ویروس کرونا و واکنش اقتصادی مناسب بهآن سخن
خواهم گفتم.
نخست ،اگر ویروس کرونا باعث کندی فعالیت اقتصادی بشود ،این روند با سرعت
زیادی میتواند اتفاق بیفتد .این رکود احتمالی با آنچه که در پیآمد رکود بزرگ
( )2008اتفاق افتاد بسیار تفاوت دارد .آن رکود به این دلیل پیش آمد که حباب موجود
در بازار مستغالت ترکید که درواقع از  2006ترکیدن آن شروع شده بود .از آن زمان
بهبعد ،وجود رکود تقریب ًا چارهناپذیر شده بود .وقتی رکود بزرگ آغاز شد ،مشخصهی
اصلی آنچه سیاستپردازان باید متقاضی آن بوده باشند این بود که برنامهی تشویق
فعالیت اقتصادی باید مؤثر ،بزرگ و پایدار میبود .سیاستپردازان در پیوند با ضرورت
آخری – پایداری  -ناموفق بودند و از همین رو هم روند بهبود وضعیت اقتصادی چندین
سال طول کشید.
رکود ناشی از ویروس کرونا متفاوت خواهد بود چون پیآمدهایش با سرعت آشکار
خواهد شد .درکشورهایی که این بیماری در آن شیوع یافته شیوع بیماری هم بسیار
سریع بوده است .بهعالوه پیآمدهای عکسالعمل بهداشت عمومی «فاصلهگیری
اجتماعی» برای کاهش سرعت شیوع هم بهسرعت روشن خواهد شد .حتی قبل از این
که موارد گزارش شده در امریکا قابلتوجه بشود ،دراخبار از لغو فعالیتهای تجاری در
گردهمآییها میشنویم .بیگمان هنوز هیچ نشده و پیآمدهای اقتصادی ویروس کرونا

ضرورت واکنش اقتصادی به ویروس کرونا

وارد آمارهای اقتصادی ما نشده است (این هم معموالً با یک شکاف زمانی اتفاق میافتد)
این پیآمدها را احساس میکنیم.
دوم ،بخشهایی که از «فاصلهگیری اجتماعی» به صورت نابرابری صدمه خواهند
دید ،معموالً بخش هایی هستند که کارگران با مزد پایین دارند .بهطور سنتی ،بخش
صنعتی و ساختمان  -که درواقع دو بخشی است که متوسط حقوق در آنها بهنسبت
باالست  -از رکودهای سنتی صدمه خواهند دید و کارگران با مزدهای پایین هم وقتی
ضربه به تقاضای کل در اقتصاد به جریان میافتد ،از رکود صدمه خواهند دید و این
بخش اولین بخشی نیست که از رکود سنتی صدمه خواهد دید .این جا هم رکود ناشی
از ویروس کرونا متفاوت است .بخشهایی که از این سیاست «فاصلهگیری اجتماعی»
در همان وهلهی اول صدمه خواهند دید ،رستورانها ،خردهفروشیها (بهغیر از
خردهفروشی آنالین) ،و خدمات فردی هستند که معموالً مزدشان بهطور متوسط در
سطوح پایین قرار دارد .بعالوه آنچه مهم است این که کارگران در این بخش ،پرداختی
بسیار ناچیزی در شرایط بیماری دارند .به خاطر مزد پائین ،و عدم دسترسی به مرخصی
درمان و یا بیمه ی بهداشتی ،این کارگران که در خط مقدم بحران ویروس کرونا هستند
و به همین دلیل ،به کمک زیاد و سریع نیازمندند.
سوم ،بخش عمدهای از مداخالتی که در حوزهی سالمت عمومی اتفاق خواهد افتاد
بهوسیلهی دولت مرکزی و دولتهای محلی خواهد بود .باید به دولتها یادآور شد که
هرگونه اقدام در حوزهی بهداشت عمومی که به کاهش سرعت شیوع ویروس کمک
میکند باید انجام بگیرد.
بهعالوه ،همانگونه که قابل پیشبینی است هزینههای دولتی در مواقعی که اقتصاد
با یک ضربهی منفی روبرو میشود حالت ضد انگیزهای پیدا میکند .چون درنتیجهی
ضربهی منفی به اقتصاد ،هم میزان درآمدها کاهش مییابد و هم به خاطر آن میزان
مصرف و هزینهها کم میشود که باعث میشود تا درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی و
محلی هم کمتر شود .چون دولت مرکزی و دولت محلی باید بودجههای عملیاتی خود
را به توازن برسانند ،این کاهش درآمدهای مالیاتی به صورت کاهش هزینههای دولتی
درمیآید که موجب کمتر شدن رشد اقتصادی میشود .یکی از دالیلی که باعث شد
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بهبود اقتصادی پس از رکود بزرگ خیلی کند باشد و چندین سال طول بکشد همین
بود.
با توجه به ویژگی های رکود احتمالی ناشی از ویروس کرونا ،برای تخفیف صدمات
چه باید کرد؟
دو ویژگی این رکود احتمالی ،یعنی سرعت همهجاگیرشدن آن و از سویی تأثیر
مستقیمی که بر کارگران با مزد اندک خواهد داشت ،ضروری میسازد که واکنش به
آن هم بهسرعت و حتی به صورت کمک مستقیم به افراد انجام بگیرد.
در فوریهی  2008دولت جورج دبلیو بوش قانون بستهی محرک اقتصادی 2008
) (Economic Stimulus Act of 2008را امضا کردکه برای هرکسی که درامریکا
سابقهی پرداخت مالیات دارد چکی به مبلغ  600دالر و برای یک زوج هم  1200دالر
( و  300دالر هم به ازای هرفرزند) به آدرس آنها فرستاده شد تا صدمات ناشی از
رکود اندکی تخفیف یابد .شش هفته پس از تصویب این قانون اولین چک ارسال شد،
این چکها برای همگان حتی کسانی که میزان کمی مالیات بردرآمد هم میپرداختند
ارسال شد.
میتوانیم از این الگو استفاده کنیم ولی این بار باید بهتر عمل کنیم .اولین نکته این
که برای این که با توجه به اندازهی اقتصاد ،این انگیزه به واقع کارآمد باشد ،میزان چک
باید بیشتر باشد .جیسون فورمن -مشاور ارشد اقتصادی دولت اوباما -پیشنهاد کرده
است که برای هر فرد  1000دالر و هر فرزند هم  500دالر پرداخت شود .بهنظر من
این ارقام برای شروع مفیدند .این میزان باید به همه یعنی حتی به خانوارهایی که
مالیات بر درآمد هم نمیپردازند پرداخت شود .برای خانوارهای کمدرآمد میتوان
میزاناش را به  2000دالر برای هر فرد و  1000دالر برای هر فرزند افزایش داد و
همراه به افزایش درآمد از میزانش کاست.
عالوه بر این ،که افرادی که با مزدهای پایین کار میکنند و وقتی که نمیتوانند کار
کنند نیاز مالی دارند ،از آنها نیز باید دربرابر اخراج از کار وقتی به خاطر بیماری سرکار
حاضر نمیشوند حمایت کر ( گاه ممکن است علت عدمحضور ،بیماری یکی از اعضای
خانواده باشد).

ضرورت واکنش اقتصادی به ویروس کرونا

در درازمدت این تغییرات درواقع اثبات میکند که پرداخت حقوق در صورت بیماری
کارگر چرا باید براساس قانون جزو استانداردهای پایهای برای کارشود و قانونگذاران
باید «قانون خانوادهی سالم» ) (Healthy Family Actرا در هفتههای آینده
تصوی ب کنند .عالوه بر این که در یک وضع طبیعی این قانون به کارگران حق دریافت
حقوق وقتی که بیمار میشوند را میدهد ،بلکه هم چنین درشرایط اضطراری کنونی
هم پرداخت دو هفته حقوق به آنها را تضمین میکند .البته میتوان به کارفرماها
تخفیفهای مالیاتی موقت داد که بتوانند این پرداختیها در این دورهی اضطراری را
تأمین مالی کنند (یا دیگرتصمیماتی را که بهضرورت اتخاذ میشود تأمین مالی کنند).
در بخش هایی که کارگران ممکن است از این وضعیت متأثر شوند ،در مقایسه با دیگر
بخشها این کارگران معموالً بیمهی درمانی محدودتری دارند که بعضی موارد را دربر
نمیگیرد .این فاجعهی بهداشت عمومی خواهد بود اگراز تعداد زیادی از افراد به خاطر
هزینهها تست انجام نشود و یا حتی مورد درمان قرار نگیرند .برای جلوگیری از این
پیآمد ،بیمهی درمانی (مدیکر) باید بهگونه ای متحول شود که بتواند تا آنجا که الزم
است هزینههای ناشی از ویروس کرونا را پوشش بدهد.
یک راه سریع برای انتقال منابع به فرمانداران ایاالت این است که دولت فدرال سهم
خود از هزینهی بیمهی درمانی سال آینده را اکنون به این فرمانداران بپردازد .در سال
 2009بهعنوان بخشی از سیاست برونرفت از بحران انجام گرفت و این به گمان من
مؤثرترین بخش این قانون است .تزریق این منابع میتواند بهسرعت اتفاق بیفتد ،و
کنگره می تواند همین هفته این انتقال را اعالم کند و این کار باعث میشود که منابع
قابلتوجهی در اختیار فرمانداران ایاالت مختلف قرار میگیرد .اگر اینگونه بشود ،این
فرمانداران میتوانند همه سرمایهگذاریهای بهداشت عمومی را که در این دورهی
گسترش بیماری ضروری است انجام بدهند و همچنین این سرمایهگذاریها به صورت
مانعی در مقابل تصمیمات رکودافزای دولتهای محلی در واکنش به پیآمدهای منفی
براقتصاد ،عمل خواهد کرد.
برنامه های تشویق و ترغیب اقتصادی باید مشخصاً شوک اقتصادی را که به آن
واکنش نشان میدهند بشناسند .در روزها و هفتههای آینده طرحهای زیادی مطرح
خواهند شد که عمدت ًا هیچ ربطی به شوکی که برما وارد خواهد شد ندارند .کاستن از

94

95

جاش بیونز  /ترجمهی احمد سیف

مالیات بر درآمد ،و یا کاهش از مالیات بر سود شرکتها ،یا حتی اندکی دستکاری در
کاهش مالیاتی سال  2017احتماالً مطرح خواهند شد .اینها چیزی نیست مگر
اپورتونیسم ایدئولوژیک و هیچ کس هم نباید آنها را جدی بگیرد.

پیوند با متن اصلی:
Getting serious about the economic response to COVID-19

نقد اقتصاد سیاسی

تکّههایی از
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تکّههایی از «تبار فاشیسم»
1

[تو ضیح مترجم :آ شنایی با جُ ستارِ «تبارِ فا شی سم» ( )1935اثر برتراند را سل را مدیون
2

آثار بورخس هستتتمک ا اج جه ا ر یا اش ت هایش اج ورانِ جنگِ جهانیِ وم آن را
جدّی میگیر و ر چند نوب با آن اشتتارم می ند .این ههان ورانیستت

ا بورخس

باطور خاص « تابخانای بابل» ( )1941را نوشتتت ک و باطور خاصتر این خطوط را:
«هزاران آ مِ آجمندک شش ض عیِ آرام و لپذیرِ جا گام شان را ترک ر ند و با انگیزمی
بیهو می یافتنِ توجیاِ حقّانی ِ وجو یِ خو شتتانک اج رامپ اها با پایین و باال شتتتافتند .این
جائران ا ر راهروهای باریک با هم نزاع می ر ندک ناسزاهای جش بر جبان میآور ندک
یکدیگر را ر رامپ اهای مقدّس خفا می ر ند و تابهای فریبندم و گهرام نندم را ر
انالهای هوا ش میانداختندک خو شتتان با ستت ِ مر انی اج نواحیِ ور ستت
مرگ میافتا ند.»...

با امِ

3

جُستارِ «تبارِ فاشیسمِ» راسل قریبِ  20صفحا اس ؛ اینجا تنها و صفحای پایانی را
با فارسی برگر اندمام ا ارتباطِ صریحی با وضعی ِ امروجِ جهان ار  .ر پانوش ِ اولک
و لینک با نستتخای انگ یستتی هستت  .امیدوارم ر آیندمی نز یک ترجهای امل این
جُستار ر سترس فارسیجبانان قرار بگیر .

1. Bertrand Russell, “The Ancestry of Fascism,” in In Praise of Idleness
and Other Essays (London: Routledge, 2004), 53-71.
Available at:
http://www.spokesmanbooks.com/Spokesman/PDF/140Russell.pdf and
http://files.thilikos.info/data/articles/russell.pdf
2. Jorge Luis Borges, “Notes on Germany & the War,” in Selected NonFictions, ed. Eliot Weinberger (New York: Penguin Books, 1999), 199-213.
 .3اج ترجهای مانی صالحیعالماک تابخانای بابلک خورخا لوئیس بورخسک بنگام ترجها و نشر تاب
پارساک چاپ وم1397 :ک ص .101
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راستتتل جُستتتتار را با ن ر این نکتا آ اج می ند ا هر
فراگیریک جا می و گونتتا ع ّت

ترینِ ستتتیاستتتیِ پر امنا و

استتتت  :یکی پیشتتتینتتای نظریِ آن (یعنی متفکرانی

نظریاهایی را ب سط ا ماندک الباً ر وا نش با نظریاهایی ا قبلتر طرح شدم بو ند)ک و
یکی شتترایطِ اقتدتتا ی و ستتیاستتی ( ا مر م را با قبولِ یدگامهایی متهایل می ند ا
مطابقِ او ضاع شان ا س ) .ر این چارچوب و برای فهمِ فا شی سم (و ناجی سم)ک را سل ابتدا
مروری انتقا ی می ند بر آرایِ متفکرانی چون فیشتتتتا و ارالیل و البتا خوانش های
س راستی اج نیچا (عهدتاً ر بابِ چیستیِ خِرَ و بیخِرَ ی و نسب شان با ارا م)ک بعد با
مقای سای شرایطِ ساختاریِ اقت دا ی و سیا سیِ  1920و  1820س

میجند تا اج خاللِ

فهمِ آن گذشتتتای صتتد ستتال پیشک ا نونِ جامعای خو و جهان را بهتر توضتتیح هد.
امروج ما ر آستانای صد-سالگیِ یگری ایستا مایم].
یکی اج ویژگی های اساسی عدیان ع یا خِرَ این اس

ا مر مانی توانا و پرتحرک هیچ

جوالنگاهی برای ابراجِ عشتتتقشتتتان با قدرت پیدا نهی نند و رنتیجا خرابکار و برانداج
میشوند .حکوم های وچکک سابقاًک با عدمی بیشتری قدرتِ سیاسی میبخشیدندک و
ستتتبو ارهای وچک هم با عدمی بیشتری قدرتِ اقتدتتتا ی می ا ند .جهعی
عظیهی را ا ر حاشتتیای شتتهرها میخوابند و ر شتتهرهای بزرگ ار می نند ر نظر
بگیرید .با قطار ا با لندن بیاییدک اج میانِ مناطقی عبور می نید با خانا های وچک ا
ستتتا نانِ آن خانوا مهایی هستتتتند ا هیچ ههبستتتتگی با طبقای ارگر حس نهی نند؛
نانآورِ خانوا م هیچ نقشتی ر مستائلِ مح ااش ندار ک چرا ا تهامِ روج [اج خانا و مح ا]
ایب استت

و با ستتتوراتِ ارفرمایش گر ن مینهد؛ تنها لخوشتتیاش رستتیدگی با

با چا ر آخر هفتا اس  .اج لحاظِ سیاسیک با هر چا ا با طبقاتِ ارگر منفع

برساند

حستتتا ت میورج ؛ با این حالک و گرچا خو ش هم احستتتاسِ فقر می ندک افا م و تکبّر
مانع اج آن میشتتو

ا روشهای ستتوستتیالیستتم و اتحا یاگرایی را اتخان ند .مح ای

جندگیاش ر حوما شاید با انداجمی یک شهرِ پرآواجمی ورانِ با ستان جهعی

ا شتا
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باشتتتدک اما جندگیِ جهعی ر آن بی حال و بیرمق استتت

و او فرصتتتتی ندار تا با آن

عالقامند شو  .برای این فر  -اگر شهام ِ افی برای ابراجِ نار ضایتی و شکای

ا شتا

باشد  -یک جنبشِ فاشیستی میتواند باسانِ نجات و رستگاری ج وم ند.
جوالِ خِرَ ر عالم سیا س

مح دول و عامل ا س  :ر یک سوک طبقات و افرا ی

هستتند ا جهان این گونا ا هست هیچ امکاناتی ر اختیارشتان قرار نهی هدک اما هیچ
امیدی هم ر سوسیالیسم نهیبینند چرا ا مز بگیر نیستند؛ ر یگر سوک مر مانی توانا و
قدرتهند قرار ارند ا منافعشتتان بر خالم منافع ا ثری ِ اجتهاع است ک ستتانی اک ر
نتی جاک نفونشتتتتان را اج طریق تب یو انواع گو ناگونِ جنون و هیستتتتری تداوم می ه ند.
هونیستتمهراستتیک ترس اج جنگافروجیِ بیگانگانک و نفرت اج رقاب
این تب یغات شیطانیاند .منظورم این نیس

خارجیک مهمترینِ

ا هیچ فر عاق ی وجو ندار

و هیجانی را احستتتاس ند؛ ب کا منظورم این استتت

ا چنین شور

ا این هیجانات با گوناای مور

استفا م قرار میگیرند ا مانع اج تأمل هوشهندانا ر موضوعات واقعی و اص ی میشوند.
و چیز ا جهان بیش اج هر چا نیاج ار سوسیالیسم اس

و ص حک امّا هر و ر تضا با

منافعِ قدرتهندترین مر مانِ جمانای ما هستند .ار شواری نیس

ا تالش ر رام تحققِ

آنها [ستتوستتیالیستتم و صتت ح] را برخالم منافع ا ثری ِ گرومهای جهعیتی ج وم ا ک و
آسانترین رام برای این ار تولیدِ جنون و هیستریِ تو مای س  .هر چا خطرِ سوسیالی سم
و صت ح بزرگتر با نظر برستتدک ول های بیشتری جندگیِ روانیِ مر مِ خو را با فستتا
می شتتانند؛ و هر چا شتتواریهای اقتدتتا ی امروج ستتنگینتر باشتتدک مدتتیب ج گان
م شتاقاناتر ا وا می شوند تا جدّی

عقالنیِ خو را ر عوضِ چیزی موهوم و فریبندم رها

نند.
تبِ م یگرایی ا اج  1848مدام تشتتدید شتتدمک شتتک ی اج فرقا و بُ ِ بیخِرَ یست .
ایدمی یک حقیق ِ جهانشتتهول با فراموشتتی رفتا :حقیق ِ انگ یستتی هستت ک حقیق ِ
فران سویک حقیق ِ آلهانیک حقیق ِ مونتانگروییک و حقیقتی برای شاهزا من شینِ مونا و.
با ههین ستتتانک حقیقتی هستتت

برای مز بگیران و حقیقتی برای ستتترمایا اران .میانِ این

101

برتراند راسل  /ترجمهی کورش عموئی

حقیق های مخت فک اگر اج اقناعِ عقالنی قطع امید شو ک حل و فدلِ مسائل تنها اج طریق
جنگ و رقاب ِ جنونآمیزِ پروپاگاندایی مهکن خواهد بو  .تا جمانی ا نزاع های عهیق
میانِ م
اشت

ها و طبقات ا جهان ما را فاستتتد ر م خاتها نیابدک باستتتختی میتوان انتظار
ا بشتر با وضتعیتی عقالنی اج نهن برگر  .شتواری آنجاست

ا ما امی ا

بیخِرَ ی حکمفرمایی می ندک رامح ی برای مشکالتِ ما تنها با س ِ شانس و تدا م
مهکن خواهد بو ؛ جیراک ر حالی ا خِرَ با یرشتتتخدتتتی بو ناش ههیاریِ جهانی را
مهکن میستتتاج ک بیخِرَ یک اج آنجا ا هیجاناتِ شتتتخدتتتی را باجتاب می هدک نزاع و
شتتتهکش را ناگزیر می ند .با ههین ع

استتت

ا عقالنی ک با معنای تالش برای

رستی دن با معیاری جهانی و یرشتخدتی اج حقیق ک اههیتی واال برای ستالم ِ نوع بشتر
ار ک نا فقط ر اعدتتاری ا آن [عقالنی ] با آستتانی حکمفرمایی می ندک ب کا مهمتر
اج آن ر وران های شتتوم و نامیهونی ا [عقالنی ] خوار و طر گشتتتا استت

انگار ا

رؤیایِ باطلِ مر مانی باشد ا توانِ شتار ندارند آنجا ا نهیتوانند توافق نند.
[مؤخرمی مترجم:
ترشآبا آویز اج لَبانک نا ان شدم فَرِّ جهان
پی رپی اج این سو و آنک وسواسِ خَنّاسِ بُتان]

نقد اقتصاد سیاسی

آگاهی تاریخی
در برابر فاشیسم
هانری ژیرو
ترجمهی آزاده شعبانی
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فاشیسم نولیبرال ریشههای اقتصادی ،سیاسی در بحران سرمایهداری جهانی دارد .عالوه بر
آن ،این نوع فاشیسم هم ایدهآلهای فرهنگی مخصوص به خود را در جامعه به وجود
میآورد و هم جامعه را متناسب با اهداف خود دستکاری میمیکند« .هانری ژیرو» استاد
دانشگاه مکمستر و بنیانگذار نظریهی آموزشگری (پداگوژی) انتقادی است و سالهای
اخیر تحقیقات و تألیفات زیادی را در مورد مطالعات فرهنگی سرمایهداری متأخر و
بدیلهای ممکن در حوزهی آموزش و تربیت انتقادی انجام داده است .کتاب «سیاست و
فرهنگ زامبی در عصر سرمایهداری کازینویی» (اختران )1396 ،تنها کتابی است که از او
به فارسی ترجمه شده است .ژیرو در مقالهی حاضر به «تاریخ»« ،آمورش» و تغییرات
فرهنگی در دوران سرمایهداری نولیبرال میپردازد و معتقد است دولت ترامپ نوعی از
فاشیسم قرن بیستویکم را نمایندگی میکند که نهتنها دشمن دموکراسی است بلکه
شهروندی دموکراتیک و مسئولیتپذیری اجتماعی را نیز تضعیف میکند .ژیرو« ،افزایش
میزان نابرابری ،فرهنگ ترس ،عدمامنیت شغلی و سیاستهای ریاضتی ظالمانه» را
شاخصهای فاشیسم دولت ترامپ معرفی میکند و معتقد است برای مقابه با این وضعیت
باید در مفاهیمی همچون «حافظهی تاریخی ،سواد مدنی و آموزش انتقادی در راستای
آگاهیبخشی بشر» بازاندیشی کنیم.
***
«نیروی عظیم تاریخ از این واقعیت نشأت میگیرد که ما آن را بر دوش داریم و
ناخودآگاهانه به شکلهای مختلفی توسط آن کنترل میشویم و تاریخ کامالً در هر آنچه
که ما انجام میدهیم حضور دارد .بهندرت میتوان گفت که حقیقت غیر از این است.
چراکه بر اساس تاریخ است که ما چارچوبهایی برای ارجاعات فکری ،هویت ،شناخت
و آرزوهایمان داریم ».جیمز بالدوین
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در حال حاضر کشور آمریکا در یک وضعیت بحرانی قرار دارد ،بحرانی که همهی
جنبههای زندگی عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد (گسترهای از بحرانهای اقتصادی
ناشی از نابرابریهای گسترده تا بحران ایدهها ،عاملیت ،حافظه و سیاست وجود دارد) .این
بحران بهواسطهی دستگاههای کنترل و نظارتی آمریکا ایجاد شده و انواع گوناگون
فراموشی تاریخی را پدید آورده است .ما در دورهی تاریخی جدیدی قرار داریم که در
آن هر چیزی بهواسطهی ابزارهای مالی نولیبرال ،مقرراتزدایی و ریاضت تغییر پیدا کرده
و فاسد شده است .در این روابط جدید قدرت ،اصول ضد دموکراتیک ،طبیعی و عادی
و قدرت دفاعی جامعهی دموکراتیک تضعیف شده است .در حال حاضر میزان زیادی
استثمار و میلیتاریسم کنترل نشده با سیاستهای طرد و محروم سازی انطباق یافته است که
در چنین وضعیتی ،افراد همچون ضایعات انسانی دیده میشوند و تحت تأثیر تفکرات
ناسیونالیستی سفیدپوستان و تفوق و برتری نژاد سفید ،این شرایط تقویت شده است.
همانطور که «پاول گیلروی» تاریخدان بهدرستی اظهار کرده است در حال حاضر حرکت
تاریخ و تولید سیاست از طریق دستهبندیهای نژادی بازخوانی میشوند.
اصول فاشیستی و یا آنچه که «ناتاشا لنارد» میکروفاشیسم مینامد هماکنون در سطوح
گوناگونی از جامعهی امروز عمل میکند که سخت بتوان آنها را تشخیص داد ،مخصوصاً
به این دلیل که مورد پذیرش رییس جمهور آمریکا هستند .اعمال و تمایالت فاشیستی از
طریق برنامهی رسانههای اجتماعی مختلف و جریان اصلی دستگاههای فرهنگی
دستراستی به شکلهای گوناگونی عمل میکنند.
آنها عمدتاً از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی برای هدف قرار دادن مردم عمل میکنند.
چنین شرایطی منجر به ترویج دیدگاههای خشونتآمیز ،تقویت و ترویج مصرفگرایی
بهعنوان تنها راهکار مناسب برای زندگی ،مشروعیت بخشیدن به یک ناسیونالیسم خونبار،
ساختن مرزهای روانشناختی در اذهان مردم بهمنظور تأمین منافع گروههای خاص ،ترویج
حماقت و نادانی از طریق حضور مداوم فرهنگ سلبریتیها ،عادیسازی گفتمان نفرت در
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تعامالت روزمره و شیوههای گوناگون اقتدارگرایی و سلطه و استثمار میشود که به طرق
گوناگون ،فکر و عمل مردم را شکل میدهند.
در فضای مهآلود فراموشی تاریخی و اجتماعی ،مرزهای اخالقی ناپدید میشوند و
مردم آمادگی بیشتری برای پذیرش کنشهای ظالمانه پیدا میکنند ،ماشینهای تبلیغاتی،
اندیشههای جایگزین را ایجاد میکنند و هر نقد قابل قبولی در باب قدرت را به عنوان
اخبار جعلی معرفی میکنند ،در عین حال زبان و سیاستهای مرگبار را از هزینههای
اجتماعیشان تفکیک میکنند .این استدالل فنتان اوتول  ،Fintan O’Tooleممکن است
درست باشد که چنین کنشهایی ،اقداماتی آزمایشی برای تشکیل فاشیسم است:
«فاشیسم بهطور ناگهانی در دموکراسیهای موجود ظاهر نمیشود .بهسادگی نمیتوان
باعث عقب نشینی مردم از ایدههای خود درباره آزادی و تمدن شد .شما باید یک سری
اقدامات آزمایشی را انجام دهید و اگر این اقدامات بهخوبی انجام شوند به دو هدف
خدمت میکنند ،آنها موجب میشوند که مردم بهراحتی از چیزهایی استفاده کنند که
در برخورد اول آنها را پس زده بودند ،همچنین به شما اجازه میدهند که آنها را تصحیح
و تدوین کنید .این اتفاقی است که امروزه روی داده است و باید خیلی احمق باشیم که
اگر متوجه آن نباشیم».
تحت سلطهی نولیبرالیسم ،طاعون فاشیسم جامعهی آمریکا را فرامیگیرد بهطوری که
تاریخ اردوگاههای کار اجباری و کشتن روشنفکران فراموش میشود و در فضای
خشونتآمیزی که با یاوهگوییهای ضدروشنفکری و فرهنگ غالب فراموشی همراه شده
است وحشت خشونتهای فاشیستی دیگر دیده نمیشود .آنچه نباید از خاطر ببریم این
است که ما تنها سوژههای اخالقی و سیاسی نیستیم بلکه سوژههایی تاریخی نیز هستیم که
قادر به فهم و تغییر جهان است و این دقیقاً حاکی از رابطه میان آگاهی تاریخی و کنش
سیاسی است که به امکانات جدیدی برای تغییر اشاره میکند.
در حالیکه آگاهی تاریخی میتواند هم آموزنده و هم رهاییبخش باشد ،میتواند
همچنین به تفاسیر مخربی از اکنون و نیز عناصر تاریخی گذشته منجر شود که سخت
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میتوانند مورد پذیرش قرار گیرند .در عین حال ،آگاهی تاریخی میتواند خاطرات و
روایتهای خطرناک کسانی را آشکار کند که تاکنون صدایشان را کسانی خفه کرده
بودند که قدرت نوشتن تاریخ را برای خدمت به منافع محدود و ارتجاعی خود به خدمت
گرفته بودند.
این دقیقاً استفاده از تاریخ انتقادی است که منابع الزم را برای به چالش کشیدن
ابزارهای نظامی ،آموزشی و ایدئولوژیکی ارائه میدهد که به وسیله پیدایش احزاب دست
راستی و گروههای فاشیستی گسترش یافته است و بدین طریق میتوان استفادهی مرگبار
آنها از تاریخ و زمان حال را به چالش کشید؛ بهعنوان مثال هر جنبش اجتماعی رادیکالی
نیاز دارد تا از لحاظ تاریخی به مفهومی از نزاع و مبارزه شکل دهد که کامالً با جنبشهای
ضدسرمایهداری همسو است .مقاومت دیگر گزینهای در کنار سایر گزینهها نیست چرا که
هم بشریت و هم حیات سیاره در معرض خطر قرار دارد.
جامعهی امریکا مرگبار شده است ،گواه این گفته را میتوان در تعرض به کودکان
فقیر ،مهاجران غیرقانونی و آنهایی در نظر گرفت که به خاطر نژاد ،قومیت ،مذهب و
رنگ پوستشان طرد میشوند .در عصری که حافظهی تاریخی یا از بین رفته و یا با زبانی
دیگر بازنویسی شده است ،مردم یا تنها از دور نظاره میکنند و یا با اشکال گوناگون
فاشیسمی که در سراسر جهان ظهور کرده است همدست میشوند .رژیمهای مبتنی بر
ترس ،استانداردهای حقیقت را از بین میبرند و راههای راحتتری برای جنگطلبان،
نژادپرستان و بومیگرایان هموار میکنند که از اغمای عمومیبهره میبرند.
فاشیسم نولیبرال یک صورتبندی اجتماعی و سیاسی جدید است که پیامدهای
متوحشانهی نابرابری اقتصادی و سیاست تنازع برای بقا را با تحمیل فایدهگرایی و تفوق
نژاد سفید ترکیب کرده و از دههی هفتاد به این سو مورد توجه قرار گرفته و به موتور
محرک خشونت و ظلم هم در ایاالت متحده امریکا و هم در تعداد زیادی از کشورهای
جهان تبدیل شده است .فاشیسم نولیبرالی دشمن اشکال تجدیدنظرطلبانهی تاریخ است به
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این دلیل که این نوع فاشیسم هر نوع قرائتی از تاریخ را نادیده میگیرد که بر قدرت
پاسخگو و مسئول تاکید میکند و وقایع گذشته را به نوعی کنترل و مراقبت اخالقی در
زمان حال ترجمه میکند .در اشکال مترقی این نوع از فاشیسم ،هرگونه مقاومت
قابلتوجهی در برابر فاشیسم به روایتهای جدید ،فهم جدیدی از سیاست ،قدرت و
مقاومت بهمنظور مواجهه با خشونت و تروریسم نیاز دارد .احیای حافظهی تاریخی به معنای
محلی برای مواجههی انتقادی با امور مغشوش و غیر قابلبیان و همچنین مشارکت انتقادی
در فرهنگ واقعی و خشونت نمادین و ذهنی است.
سیاست در اینجا اهداف و و ضرورتهای اخالقی را دربر میگیرد .مهمتر از همه،
ما به سیاستی نیاز داریم که «آموزش» در محور آن باشد .سیاستی که در آن این مسئله
بازشناسی شده است که لحظههای پوپولیستی همچون بحران هویت ،حافظه و عاملیت در
خدمت سرمایهداری نولیبرال است( .اگر نگوییم خود دموکراسی!) همانطوری که سرمایه
از همهی محدودیتهای حافظهی تاریخی و همهی نهادهایی که از آن حمایت میکنند،
همراه با ایدهآلهای دموکراتیک برابری ،حاکمیت مردمی و آزادی از نیازهای اجتماعی
بنیادی مردم رها شده است .نانسی فریزر استدالل کرده است که شورش علیه نخبگان
سیاسی ،وعدههای دروغین دموکراسی لیبرال و موانعی که از طریق روشهای نولیبرال
حکمرانی پدید آمده ،ظهور پوپولیسم در امریکا را برانگیخته است .او مینویسد:
«در ایاالت متحده آمریکا این موانع عبارتند از شیوع ویروس مالی ،گسترش شغلهای
با درآمد پایین در بخش خدمات ،افزایش میزان بدهی مصرفکنندگان (برای اینکه قادر
باشند کاالهای ارزانی را بخرند که در جاهای دیگر تولید شده است) ،افزایش پیوستهی
انتشار کربن ،تغییرات آبوهوایی شدید و مشکالت اقلیمی که بهشدت افزایش یافته است.
حبس و بازداشتهای نژادی و خشونت سیستماتیک پلیس و افزایش تأکید بر خانواده و
زندگی اجتماعی که نتیجهی طوالنیتر شدن ساعات کار و کاهش حمایتهای اجتماعی
است .این نیروها بیرون از نظم اجتماعی موجود ،مدت زمان زیادی فعالیت میکردند بدون
اینکه یک زمین لرزهی سیاسی ایجاد کنند .در حال حاضر هرچیزی ممکن است .در رد
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فراگیر سیاست متعارف ،بحران گستردهی سیستم عینی ،پژواک سیاسی خود را در فضای
ذهنی یافته است .بحران هژمونی امتداد سیاسی بحران عمومی ماست».
در این مثال ،پوپولیسم بهعنوان نوعی از سیاست پدیدار میشود که در آن قدرتی
عوامفریب که ادعا میکند از سوی همهی مردم سخن میگوید جایگزین هر حرکتی در
راس تای اعطای صدا و قدرت واقعی به مردم ،با شده است .پوپولیسم دستراستی طغیانی
علیه جامعهی تک صدایی نولیبرال است که بهسرعت در اختیار عوامفریبانی همچون
ترامپ قرار گرفته است که ترکیبی از تشویش اقتصادی ،بالتکلیفیهای وجودی و ترس
از مهاجران و پناهندگان غیرقانونی را با همدیگر درآمیخته است .به جای آموختن از
گذشته که مملو از جنگ و خونریزی است ،ظهور حاکمان فاشیست نوعی فراموشی و
عدم یادگیری از گذشته را تقدیس کرده است که اغمای اخالقی را ارج مینهد و
روایتهای بی پایانی از نفرت را بازگویی میکند که منجر به خشم و کین نسبت به
مهاجران ،پناهندگان و کودکان غیرقانونی میشود که مصادیق پاکسازی نژادی در نظر
گرفته شدهاند.
اتفاقی شوم و هولناک در سیستمهای لیبرال دموکراسی در سراسر جهان در حال روی
دادن است .نهادهای دموکراتیک همچون رسانههای مستقل ،مدارس ،نظام حقوقی ،دولت
رفاه و آموزشهای عمومی و تحصیالت تکمیلی در سراسر جهان گسترده شدهاند.
رسانههای عمومی تحت حمایتهای مالی قرار میگیرند ،مدارس بعد از زندانها،
خصوصیسازی شدهاند ،بودجهی قوانین عمومی در برابر بودجههای نظامی اصالً دیده
نمیشود ،نظام قانونی بهطور فزایندهای به موتور محرک تبعیضهای نژادی و نهادهای
پیشفرض برای جرم نامیدن طیفی از رفتارها تبدیل شده است .پژواک گذشتهای فاشیستی
همواره با ما است و گفتمانهای مبتنی بر نفرت ،محرومسازی و ناسیونالیسم افراطی را در
کشورهایی همچون ایاالت متحده امریکا ،مجارستان ،بزریل ،لهستان ،ترکیه و فیلیپین احیا
میکنند .احزاب افراطی دستراستی ،بهواسطهی یک ایدئولوژی فاشیستی و با تکیه بر
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یک انرژی جدید بهمدد پوپولیسمی برانگیخته شده که ملت را از طریق کنشهای محروم
سازی نژادی و بومی برمیسازند و در عین حال از هرج و مرجی تغذیه میکند که پویش
نولیبرالیسم تولید کرده است.
در چنین شرایطی وعدههای لیبرالدموکراسی در برابر کنشهای ارتجاعی زمان حاضر
برای دگرگون کردن زبان ،ارزشها ،شهامت مدنی و آگاهی انتقادی و تاریخی کنار نهاده
شده است« .ژایر بولسونارو» رییس جمهور برزیل بر رهانیدن سیستم آموزشی کشور از
همهی ارجاعات به آثار و آموزشهای رادیکال «پائولو فریره» تأکید دارد .در ایاالت
متحده امریکا ،دونالد ترامپ به فعالیتهای خود در حوزهی آموزش عالی و عمومی از
طریق کاهش بودجهی عمومی و همچنین از طریق انتصاب «بتسی دواس» ،میلیاردر و
دشمن قسم خوردهی آموزش عمومی و حامی مدارس خصوصی و منشور مدارس در
وزارت آموزش آمریکا شتاب بخشیده است ،عالوه بر این ،آموزش و پرورش در بسیاری
از نقاط جهان ،به شکل فزایندهای به ابزار سلطه تبدیل شده است .همچنان بنیادگرایان بازار
و سیاستمداران ارتجاعی ،روشنفکران را به زندان میافکنند ،مدارس را تعطیل میکنند،
برنامههای آموزشی مترقی را متوقف و به اتحادیهی معلمان حمله و آموزشهای
سرکوبگرانه را به دانش آموزان تحمیل میکنند .اغلب بدین طریق تواناییهای مربوط به
خالقیت را در دانش آموزان از بین میبرند و مدارس عمومی را به مکانی تبدیل میکنند
که دانشآموزانی را که به خاطر رنگ پوست و یا طبقه به حاشیه رانده شدهاند به سوی
زندگی توأم با فقر و فالکت و نظام عدالت کیفری و زندان سوق میدهد.
ما در زمانهای زندگی میکنیم که که در آن دو جهان در حال تصادم و برخورد
هستند ،از یکسو ،جهانیسازی نولیبرال وجود دارد که در وضعیت بحرانی قرار دارد چرا
که دیگر نمیتواند وعدههای خود را عملیاتی یا سبعیت و توحش خود را محدود کند .از
این رو طغیانی گسترده در سراسر جهان برعلیه سرمایهداری جهانی وجود دارد که عمدتاً
به صورت تقویت صورتهای گوناگون پوپولیسم دستراستی و جنگی سیستماتیک بر
بنیان خود دموکراسی عمل میکند .در حال حاضر ،قدرت شیفتهی گردآوری سود و
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سرمایه است و به شکل فزایندهای به سیاستهای طبقهبندی اجتماعی و پاکسازی نژادی
خو گرفته است.
از سوی دیگر ،مجموعهای از طغیانها و مبارزات دموکراتیک وجود دارد که مدام
در حال افزایش است ،مخصوصاً در میان جوانان ،که در حال بازنویسی و بازبینی و احیای
خط سیر سوسیالدموکراسی هستند؛ خط سیری که میتواند در چالش با جهان سرمایهی
مادی نولیبرال باشد در عین حال که در معنای سیاست (اگر نگوییم خود دموکراسی)
بازنگری میکند.
آن چه در آن تردیدی نیست این است که در سراسر جهان ،فشار و نیروی جهانی که
رو به دموکراتیزه کردن داشت و بعد از جنگ دوم جهانی ظهور و بروز پیدا کرد ،امروزه
دیگر بار ،رو به سوی حاکمان مستبد دارد .این نگرانیها بهمثابه نشانههایی است که حاکی
از آن است که سپهر عمومی نمیتواند سیاستهای فاشیستی را نادیده بگیرد و یا اجازه
بدهد که در ایالت متحده امریکا ریشه بدوانند .بهخصوص در زمانی که نظام دانشگاهی
توجه خود را به مردم آمریکا از دست داده است نوعی از طرز فکر و آگاهی این تهدید
را تشدید کرده است .نتیجه این است که آگاهی تاریخی با نوعی از فراموشی و نسیان
تاریخی و اجتماعی جایگزین شده است .امروزه در زمانهای که انواع گوناگون دانش
عمومی و سواد مدنی ترویج پیدا کرده دورههای موردنیاز در مهم ترین نهادهای آموزش
عالی تاریخ ،به نسیان و فراموشی سپرده شده است .
عالوه بر این ،حضور کمتر از دو درصد فارغالتحصیالن مرد و کمتر از یک درصد
زنان در رشتهی تاریخ ،با بیش از  6درصد مردان و حدود  5درصد زنان دانشجوی تاریخ
در اواخر دههی شصت مقایسه شده است .برخی از کالجها تهدید شدهاند که دپارتمانهای
تاریخ خود را منحل کنند .طنز قضیه اینجاست که این اتفاقات در حالی رخ میدهد که
تعداد زیادی از آمریکاییها از گذشته ناآگاهاند و همین مسئله آنها را نسبت به خواستههای
عوامفریبانه آسیبپذیر میکند .جهل دیگر نمیتواند بیتقصیر باشد چرا که دیگر جهل
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مترادف با فقدان دانش و آگاهی نیست .این جهل توأم با سوءنیت است چرا که همراه با
عدمشناخت ،کنار نهادن انتقاد ،تحلیل بردن ارزش آگاهی تاریخی و ارائهی مسائل مهم و
نامعلومی است که در کنار عدالت اجتماعی و اقتصادی قرار دارند.
هشدار سختگیرانهی جیمز بالدوین در کتاب «بینام در خیابان» No Name in the

 Streetکامالً درست بود که میگفت« :جهلِ همراه با قدرت ،میتواند مهمترین دشمن
عدالت باشد ».همانطور که میدانید جهل نمایان و واقعی ترامپ تقریباً هر روز از دریچه
ی توییتر انعکاس مییابد .او تغییرات اقلیمی و خطراتی را که برای بشریت به همراه
میآورد انکار میکند .او دولت را تعطیل میکند چرا که نمیتواند بودجهی ساخت دیوار
مرزی (نماد مضحک بومیگرایی) را دریافت کند و نهایتاً تاریخ را با جهل خود نسبت به
گذشته ،ویران میکند .بهعنوان مثال یکبار در سخنانش بهطور ضمنی اشاره کرد که
«فردریک داگالس» [ یکی از رهبران بزرگ ضد بردهداری در آمریکا(م ]).هنوز زنده
است و در حال حاضر ارج و قربی یافته که سزاوار آن بوده است! جهل ترامپ اگر نگوییم
شرمآور است ،حاصل اوهام اوست اما آنچه او طرح ریزی میکند خطرناک است چرا
که جهل تاریخی ریاست جمهوری امریکا نشان میدهد که مردم در مقابل مشکالتی که
از آنها رنج میبرند ،تنها هستند .این بدین معناست که در فضای اتمیزهشده و انزوای
اجتماعی مردم ،آنها نمیدانند که نیروی رهاییبخش بزرگ تاریخ در آن است که این
آگاهی را ایجاد میکند که در هر آنچه برای ما و برای جهان ما رخ میدهد ،ما تنها نیستیم
و این رویدادها پیش از این نیز به اشکال گوناگون روی داده است.
این صورتبندی مرگبار از جهل ،در حال حاضر ،با استفادهی بیمالحظه از قدرت
دولت در آمیخته شده است دولتی که حیات بشر و سیاره را به گروگان گرفته است.
«دیوید برایت» (مورخ) مدعی است که جهل ترامپ نسبت به تاریخ ،سیاست ،فرایندهای
سیاسی و قانون اساسی همراه با اقتدارگرایی او بزرگترین تهدید برای دموکراسی ماست.
به تعبیر برایت ،فهم ترامپ از تاریخ در حد سطح فهمی است که از یک دانشآموز پایهی
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پنجم و یا کوچکتر توقع میرود .آنچه اینجا مدنظر است ایجاد شکل مرگباری از
جهالت و نادیدهگرفتن افقهای تاریخی است.
ترامپ نهتنها تاریخ را تحریف که آن را جعل میکند و در این کار آگاهی و خرد را
زیر سؤال می برد چرا که او آگاهی و دانش را به خاطر یک سری اهداف سیاسی
دستکاری میکند .میزان باالی جهل از مزایای نادیده گرفتن تاریخ است و به مجموعهای
از پیشفرضهای اقتدارگرایانه و استبدادی ،مشروعیت میبخشد که بدین معنا هستند که
تاریخ به دست مردان قوی ساخته میشود .آنچه ما شاهد آن هستیم فساد در سیاست است
که همراه با تجلی صریح ظلم و ستم بیرحمانه و گسترده است .جز از این طریق چگونه
میتوان جدایی کودکان از والدینشان در مرزهای جنوبی ایاالت متحده امریکا را توضیح
داد و مراکز توقیف و بازداشتگاههایی ایجاد کرد که نمایشگر تجاوز به حقوق مدنی و
کرامت انسانی هستند؟
بسیار دشوار است بتوان زمانی را تصور کرد که آموزش و پرورش در محوریت
سیاست قرار گیرد .اگر ما در پی آن هستیم که سیاستی را شرح و بسط دهیم که قادر باشد
حساسیت های تاریخی ،تخیلی و انتقادی ما را بیدار کند این مسئله ضروری مینماید که
آموزگاران و دیگران بتوانند زبانی عمومی را توسعه بدهند که مفهوم سنتی سیاست را
بازخوانی و بازنویسی کند .برای آنکه بتوان علیه تالشهای ترامپ برای ایجاد چیزی که
«نوام چامسکی» ائتالف ارتجاعی جهانی به رهبری ایاالت متحده امریکا مینامد که شامل
دموکراسیهای غیرلیبرال ( )illiberal democraciesاروپای شرقی و بولسونارو،
رییس جمهور عجیب و دوروی برزیل میشود ،مقاومتی جمعی را صورت بخشید ،چنین
زبانی ضروری است .چنین جنبشهایی برای مقاومت و غلبه بر کابوسهای فاشیستی
مستبدانه اهمیت دارند و بر کشورهایی همچون امریکا ،برزیل و تعدادی از کشورهای
اروپایی که تحت فشار خیزش گروههای نئونازی هستند سیطره یافتهاند .در عصری که
تنها تکلیف شهروندی خریدکردن است و فرهنگ محبت و همدلی به فرهنگ بیداد و
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ستمگری تبدیل شده است بسیار حائز اهمیت است که به طور جدی به این مفهوم فکر
کنیم که دموکراسی نمیتواند بدون حضور شهروندانی منتقد و متعهد موجود و یا مصون
باشد.
آموزش و پرورش هم در شکل نمادین و هم در شکل نهادی ،نقش مرکزی در مبارزه
با تجدید حیات فرهنگهای فاشیستی ،روایتهای تاریخی اسطورهای و پیدایش
ایدئولوژیهای تفوق سفید و ناسیونالیسم سفید ایفا میکند .عالوه بر این ،همانطوری که
فاشیستها در سراسر جهان تصاویر ناسیونالیستی و نژادپرستانهای از گذشته منتشر
کردهاند ،ضرورت دارد که آموزش و پرورش را بهعنوان نوعی از آگاهی تاریخی و
نظارت اخالقی اصالح کنیم .این مسئله حقیقتی است که بر انسجام بخشیدن به سپهر
عمومی تأکید دارد بهخصوص هنگامی که فراموشی اجتماعی و تاریخی به یکی از مسائل
ملی بهویژه در ایاالت متحده امریکا تبدیل شده و عادیسازی سیاستهای فاشیستی،
جهل ،ترس ،نفرت و سرکوب مخالفان را تقویت کرده است و سرکوب دیگر صرفاً از
طریق ساختارهای اقتصادی تعریف نمیشود.
یک فرهنگ نولیبرال بیثبات و متزلزل به عدم امنیت شغلی،کاهش دستمزدها ،کاهش
حقوق بازنشستگی و تضعیف دولتهای رفاهی منجر میشود که عمدتاً از طریق
دستگاههای فرهنگی دستراستی عمل میکنند که به چنین شرایطی از لحاظ آموزشی
شکل میدهند که بخشی از سیاستهای گستردهتر ترس ،نفرت و تعصب است .آموزش
و پرورش بهویژه در رسانههای اجتماعی با تأثیر به سزای خود بهعنوان صدای نیهیلیستی
احزاب راست و گروههای برتری سفید عمل میکند و به پایگاه قدرتمندی برای به
چرخش در آوردن ایدههای فاشیستی ،مشروعیت بخشیدن به خشونتها (مبتنی بر نفرت)
و ترویج خطابههای نژادپرستانهی زشت تبدیل شده است که ایدههای دموکراتیک را
تحلیل میبرد .با این حال آموزش و پرورش صرفاً دربارهی سلطه نیست و به اهدافی باالتر
از سطح کالس نیز نائل می شود و اگرچه شاید این مسئله چندان محسوس نباشد ولی

114

115

هانری ژیرو  /ترجمهی آزاده شعبانی

استفاده از رسانههای جدید برای به چالش کشیدن و مقاومت در برابر صورتبندیهای
آموزشی فاشیستی و بازسازی آنها از اصول و ایدههای فاشیستی ضرورت دارد.
در برابر احساس کرختی ،بیتفاوتی ،فروماندگی و ناامیدی که به حوزهی خصوصی
زندگی منزوی و منفردانهی افراد رخنه کرده نیازی وجود دارد که در راستای ایجاد
فرهنگی انسانی تر است و ظرفیت شنیدن صدای دیگران ،تحمل اندیشههای مخالف و
درگیر شدن در حل مسائل اجتماعی را تقویت میکند .ما انتخاب دیگری پیش رو نداریم
اگر در برابر افزایش بیثباتی نهادهای دموکراتیک ،حمله به خرد ،فروپاشی تمایز میان
واقعیت و افسانه ،و طعم توحشی که در حال حاضر در تعداد زیادی از کشورها از جمله
در ایا الت متحده امریکا گسترده شده است مقاومت نکنیم .نکات آموختنی که در این
زمینه وجود دارد از جمله این است که فاشیسم با کلمات نفرتانگیز و اهریمنسازی از
دیگرانی که طرد شده اند آغاز میشود و به سوی تهاجم به ایدهها ،سوزاندن کتابها،
طرد روشنفکران و پیدایش دولتهای قاچاقچی و وحشت از بازداشت و حبس و زندان
حرکت میکند .همانطور که «جان نیکسون» (مورخ) میگوید :فن تعلیم و تربیت بهعنوان
نوعی از آموزش انتقادی است که برای ما فضایی ایمن فراهم میآورد که بتوانیم در رابطه
با تحمیل یک سری عقاید مشخص بیندیشیم ،جهانی از چشماندازها و دیدگاههای متفاوت
را ترسیم کنیم و آن ها را در خودمان در هنگام مواجهه و ارتباط با دیگران منعکس کنیم
و در انجام چنین اقداماتی بتوانیم در یابیم که چه مسئولیت و تعهدی داریم.
این مسئله بسیار حائز اهمیت است که مربیان و آموزگاران بتوانند مباحث اجتماعی
مهم را مورد توجه قرار دهند و از آموزشهای عمومی و عالی بهمثابه حوزههای عمومی
دموکراتیک حمایت کنند .این مهمترین دلیل برای دفاع از آموزش تاریخ به عنوان یک
حوزی ه ایمن شده است که در آن به دانش آموزان آموزش داده میشود که دربارهی
دادههای تحمیلشده بر ذهن خود بیندیشند و قدرت را پاسخگو و مسئول بدانند و حس
شهروندی و ارزش مدنی را درک کنند و دربارهی جهان فراتر از مرزهای زادگاهشان
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بیاموزند و تالش کنند تا جایگاهی را بیابند که شایستهی آن هستند .ما در جهانی زندگی
میکنیم که در آن ،در حال حاضر هر چیزی خصوصی و به آنچه مبدل شده است که
«مایکل سیلک» و «دیوید اندروز» «فضاهای چشمگیر مصرف» مینامند و تحوالت
دولتهای نظامی -امنیتی همراه با افزایش سیاستهای فاشیستی ،در تجهیز و بسیج شور
ناسیونالیسم افراطی ،نژادپرستی و پوپولیسم ریشه دارد.
یکی از پیامدهای این وضعیت پیدایش چیزی است که «تونی جودت» ،تاریخنگار
متأخر «جامعهی تهیشده» مینامد یعنی جامعهای که از تعهدات متقابل و مسئولیتهای
اجتماعی که بنیان دموکراسی است تهی شده است .این واقعیت تلخ که «جامعهپذیریِ
شکست خورده» نامیده میشود بهمثابه شکست در قدرت ابتکار مدنی ،ارادهی سیاسی و
وعدههای دموکراسی رادیکال است .این مسئله همچنین بخشی از سیاستی است که جامعه
را از ایدهآلهای دموکراتیک تهی میکند .ریاست جمهوری ترامپ میتواند تنها حاکی
از زوال عمیق لیبرالدموکراسی در ایاالت متحده امریکا به سوی یک الیگارشی اقتصادی
و سیاسی فاسد باشد اما حضور آن همچنین میتواند نشانهی یکی از سختترین چالشهای
این کشور (اگر نگوییم سخت ترین آنها) ،طی یک قرن اخیر باشد.
در حال حاضر ،فرهنگ سازندهی دروغ ،نادیده گرفتن ،فساد و خشونت به واسطهی
طیف وسیعی از راستکیشیهایی تقویت شده که به زندگی امریکایی شکل میدهند ،از
جمله محافظهکاری اجتماعی ،بنیادگرایی بازار ،ناسیونالیسم افراطی ،افراطگرایی مذهبی
و نژادپرستی بی عنان و مهاری که همهی سطوح قدرت از باالترین سطوح دولت را اشغال
کرده است .حافظهی تاریخی و شواهد اخالقی ،مسیری را برای نوستالژی ورشکستهای
هموار کرده که از بدترین لحظات قهقرا در تاریخ این کشور تجلیل میکند.
مشخصههایی همچون تمایل به کنترل مطلق ،پاکسازی نژادی ،نظامیگری هار و
جنگهای طبقاتی در قلب نظام اجتماعی امریکا قرار دارند که مهلک و مرگبار است و
نمود آن در میلیتاریزهشدن مدارس و فضاهای عمومی و مرکزیت بخشیدن به فرهنگی
جنگی بهعنوان روش نظاممند حکمرانی دیده میشود .این یک نظم اجتماعی ویرانشهری
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(دیستوپیایی) است که مشخصهی آن کلماتی پوچ و توخالی است ،تصورات و تخیالتی
که هرگونه معنای حقیقی آنها غارت شده است ،از هرگونه محبت و همدلی تطهیر شدهاند
و از عبارتی بهره میبرد که به این دیدگاه مشروعیت ببخشد که وجود هرگونه جهان
بدیل ،غیرممکن است .آنچه ما شاهد آن هستیم کنار نهادن نهادهای دموکراتیک به رغم
تمامی مشکالت شان است که با حمالت تمام عیاری به باورهای خردمندانه و اندیشههای
مخالف و تصورات اجتماعی همراه شده است .دونالد ترامپ ادارهی ریاست جمهوری
امریکا را خفیف و حقیر کرده ،فساد سیاسی و نرینهساالری مفرط
[( ]Hypermasculinityاصطالحی به معنای باور به ویژگیهای کلیشهای مردانه) را
رواج داده و دروغگویی را به حدی رسانده که مردم را منفعل و درمانده کرده است .او
هر آنچه را که غیر قابلتصور بوده ،عادی کرده ،به هر آنچه که نابخشودنی بوده مشروعیت
بخشیده و از هر عمل غیر قابلدفاعی ،دفاع کرده است .در چنین شرایطی ایاالت متحده
امریکا به سایهی تاریک عصر حاضر تبدیل میشود که شباهتهای هولناکی با دورههای
پیشین فاشیسم دارد با همان ادبیات و زبان دربارهی تصفیهی نژادی ،نفرت از عقاید
مخالف ،خشونت سیستماتیک و عدم تساهل .همچنین دولت ترامپ از راهحلهای
خشونتآمیز و تهاجمی برای حل مسائل پیچیدهی اجتماعی استفاده میکند.
تاریخ فاشیسم سیستمی هشداردهنده به ما عرضه میکند و به ما میآموزد که زبانی
که در خدمت خشونت ،ناامیدی و دیدگاههای نفرتانگیز عمل میکند پتانسیل احیای
تاریکترین دقایق تاریخ را دارد .این وضعیت ،انسانیت ما را میفرساید و تحت تأثیر
ایدئولوژیها و اقداماتی که به کنشهای وحشیانه و شنیع مشروعیت میبخشد بسیاری از
مردم را بیتفاوت و ساکت میکند .چنین زبانی است که فضای تکثر را محدود میکند،
دیوارها و مرزها را ارج مینهد ،و از تمایزاتی نفرت دارد که با سپهر عمومی سفیدپوستان
انطباق ندارند ،همچنین این زبان ،با مردم آسیبپذیر (حتی کودکان فقیر) بهمثابه یک
هستی انسانی مازاد برخورد میکند .زبان ترامپ ،همچون رژیمهای فاشیستی پیشین،
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سیاست معاصر را مخدوش میکند ،همدلی و انتقادات جدی سیاسی و اخالقی را انکار و
انتقاد از روابط مسلط قدرت را دشوار میکند .ادبیات مرگبار ترامپ ،خطابههای
جنگطلبانه ،نرینگی اغراقشده ،پیدایش سپهر عمومی ضد روشنفکری ،و پیدایش مجدد
تفکرات مربوط به تفوق نژاد سفید را تقویت میکند .با این حال ،این تغییر به سوی
سیاستهای فاشیستی را نمی توان تنها به حساب ترامپ گذاشت .زبانی که در پیوند با
ارزش های متعفن فاشیسم نوظهور است مدتی است که با ایاالت متحده امریکا پیوند
خورده است .این زبانی است که به جهان بهعنوان یک عرصهی مبارزه مینگرد ،دنیایی
که برای غارت و چپاول وج ود دارد و افرادی که به دلیل طبقه ،نژاد ،قومیت ،مذهب و
گرایشهای جنسی ویژگیهای متفاوت و متمایزی دارند همچون تهدید دیده میشوند
که باید از آنها ترسید اگر نگوییم که باید حذف بشوند .هنگامی که ترامپ از سخنانی
نفرت انگیز استفاده میکند که مهاجران غیر قانونی را همچون بزهکاران ،متجاوزان و
فروشندگان مواد مخدر به تصویر میکشد سخنان او چیزی بیش از استفاده از یک سری
صفات زشت است .او همچنین چنین گفتمانی را در قالب سیاستهایی عملیاتی میکند
که کودکان را از آغوش مادرانشان جدا میکند ،و زندگی مهاجران را در خطر قرار
میدهد و اعمالی غیرانسانی و بیرحمانه را به آنها تحمیل میکند که منجر به تجاوز به تن
و ذهن و کرامت انسانی آنها میشود.
در حالیکه این کار بی فایده است که تصور کنیم میتوانیم خیزش مجدد فاشیسم را
کامالً اندازهگیری کنیم اما این کار حائز اهمیت است که تشخیص بدهیم چگونه عناصر
و اجزای یک نوع فاشیسم جدید تبلور پیدا میکند .فاشیسمی که در قالب مدل امریکایی
اقتدارگرایی ظهور پیدا کرده است .با این حال ،بسیاری از روشنفکران ،مورخان و
کارشناسان رسانه ،وجود سیاستهای فاشیستی در ایاالت متحده امریکا را انکار کردهاند.
بخشی از این مسئله ممکن است به این دلیل باشد که تاریخ را برندگان نوشتهاند و همچنین
به این دلیل که این نوع تحلیلهای تاریخی جدی در فرهنگ لذت آنی از جایگاهی
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ضعیف بهره میبرند .در عصر توفانهای توییتری ،زمان به انفجارهای کوتاهبرد کاهش
یافته و زمان کافی برای تمرکز بر اندیشههای تحلیلی و تفکر خالقانه وجود ندارد.
«لئون ویزلتیر» ،نویسنده و منتقد امریکایی ،میگوید ما در عصری زندگی میکنیم که
«کلمات نمیتوانند در انتظار اندیشه بمانند و صبر و شکیبایی یک مسئولیت و تعهد است».
در عصر لذتهای آنی ،تاریخ به بار اضافهای تبدیل شده است و با آن همچون یک اثر
عتیقه دورریختنی برخورد میشود که دیگر سزاوار تکریم و ارج نهادن نیست .در حال
حاضر ،اندیشیدن به گذشته یا بسیار خطرناک است یا در جهلی عمیق فرو رفته است و یا
با توجه به منافع نیروهای ضد دموکراتیک ناسیونالیستی افراطی ،بومیگرایی رادیکال و
داروینیسم اجتماعی بازنویسی شده است ،همانطور که در کشورهایی همچون لهستان و
مجارستان دیده میشود .با وجود توحشی که در لیبرال دموکراسیها حاکم شده ،نه تاریخ
و نه نشانههای آشکار فاشیستی را نمیتوان بهراحتی کنار نهاد  ،به خصوص با تکیه بر این
ادعا که عوامفریبی همچون دونالد ترامپ ،اردوگاههای کار اجباری ایجاد نکرده و یا
طرحهای برنامهریزی شده برای کشتار جمعی ندارد .طنین این گذشتههای فاشیستی را
میتوان در شرایط غیر انسانی بازداشتگاههای مهاجران دید که بسیاری از آنها کودکانی
پنج ماهه هستند.
به قول «میشل باچله» ،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ،شرایط محلهای نگهداری
مهاجران و پناهندگان ،اسفبار و نگرانکننده است .اظهارات او که توسط گزارش وزارت
امنیت داخلی در بازداشتگاههای مرزهای جنوبی تأیید شده به شرح ذیل است:
«این شرایط فقیرانه شامل جمعیت بیش از حد ،شیوع آنفوالنزای خوکی و فقدان لباس
پاک و تمیز میشود .این گزارش همچنین با دقت حوادث ناگواری را تشریح کرده است،
حوادثی همچون استفادهی بیش از حد از سلولهای انفرادی و گزارشهایی دربارهی به
دار آویختن در سلول بازداشتیها که نشانهی نقض استانداردهای بازداشت و تعدی به
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حقوق بازداشت شدگان براساس اصول سازمان "اعمال مهاجرت و گمرک ایاالت متحده
امریکا" ( )ICEاست».
این وضعیت بهخصوص برای کودکان بسیار بدتر است به خصوص در مورد بازداشت
کودکان در مکانهایی شبیه زندان .نیویورک تایمز گزارش کرده است که بسیاری از این
کودکان از گرسنگی رنج میبرند ،در سلولهای کوچکی با تنها یک توالت نگهداری
میشوند ،روی زمین سیمانی میخوابند و در معرض انواع بیماریهایی همچون گال ،زونا
و آبله مرغان قرار دارند .به گفتهی تایمز ،وکالیی که زندان  Clintتگزاس بازدید کردهاند
مشاهدات خود را چنین شرح دادهاند:
«بچهها لباس هایی کثیف دارند ،اغلب بدون پوشک ،مسواک و خمیردندان و صابون
هستند .وارن بینفورد ،مدیر برنامهی حقوق بالینی دانشگاه ویلیامت در اورگان میگوید
که در تمام سالهای بازدید او از امکانات پناهگاهها و بازداشتگاهها او هرگز شاهد چنین
شرایط فجیعی نبوده است شرایطی که او "زیستبوم زندانگونه" مینامد».
سیاستهای فاشیستی (که در صورت بندی اخیر خود در قالب نظام سرمایهداری نمود
یافته است) یک تاریخ طوالنی در زمینه سرپوش گذاشتن بر جنایات علیه بشریت به
خصوص اعمالی دارد که منجر به نسل کشی و کشتار جمعی شده است .ترامپ و مقامات
عالی رتبه مهاجرتی او ممکن است که نتوانند به کنشهای کشتار جمعی خود از طریق
سیاستهای بومیگرایی افراطی و اقدامات ظالمانه خود در زمینه زندانی کردن مهاجران
به خصوص کودکان تداوم بخشند ،اما با این حال او از یک روش فاشیستی تبعیت میکند
که موجب میشود تا گزارشهایی را که در زمینه وضعیت اسفناک کودکان زندانی در
زندانهای فدرال آمریکا وجود دارد را انکار کند حتی گزارشهایی در باره بیماری،
گرسنگی و جمعیت انبوه زندانیان که در روزهای اخیر منتشر شده است .عالوه بر این
ترامپ نیز همچون همتایان خود در ناتو و اتحادیه اروپا در این زمینه سکوت کرده است
که این موج مهاجرت در سراسر جهان را چه کسانی ایجاد کرده اند!
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دروغ در خدمت اشکال گوناگون شر ،یک تاریخ طوالنی در میان عوام فریبان در
جهان دارد .آنچه که ترامپ را از سایرین متمایز میکند این است که او حتی شواهد
غیرقابل انکار را نیز تکذیب میکند .به عنوان مثال دروغهای ترامپ و پنهان کاریهای او
تالشی برای سیاست زدایی کردن از جامعه است .بدین ترتیب ،دروغ به عنوان یک ابزار
قدرت عمل میکند و یک نوع جهل و نادانی تولید میکند که در آن سپهر عمومی مشکل
بتواند حقیقت را از افسانه جدا کند و بتواند خشونت و بی عدالتیهایی را شناسایی کند
که توسط دولت ترامپ بر مهاجران و مطرودان اعمال شده است .به رغم اینکه ترامپ،
مصداق مفهوم بی فکری ،خشونت و ابتذال شر ِهانا ارنت به عنوان عناصر اصلی
توتالیتاریسم است مشکل بتوان گفت که این وضعیت ادامه همان نوع فاشیسمیاست که
از گذشته به جای مانده است به این دلیل که دولت ترامپ اگرچه ممکن است نتواند به
طور دقیق روشهای نفرت انگیز خشونت و نسل کشی دولتهای فاشیستی در دهه 1930
را تکرار کند اما بدین معنا هم نیست که هیچ گونه شباهتی با چنین تاریخی ندارد.
در حقیقت ،میراث فاشیسم زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که زبان ،سیاست و
ایدئولوژی اقتدارگرایانه ترامپ یک هشدار خطرناک را دل تاریخ طنین انداز میکند که
نمیتوان نادیده گرفت .فاشیسم ناپدید نمیشود اگرچه همچون انعکاسی آیینه وار از
گذشته نیست .فاشیسم یک صورت بندی ایستا و راکد ندارد و همواره این خطر وجود
دارد که عناصر گوناگون فاشیسم در قالبهای جدید متبلور شود .فاشیسم در اشکال
معاصر خود ،یک واکنش ویژه به طیف وسیعی از بحرانهای سرمایهداری است که شامل
افزایش میزان نابرابری ،فرهنگ ترس ،عدم امنیت شغلی و سیاستهای ریاضتی ظالمانه
ای میشود که قرارداد اجتماعی را از بین میبرد و موجب ظهور دولت پادگانی
( )Carceral Stateمیشود.
فاشیسم همچنین به واسطه نفرت از خیر عمومیآشکار میشود ،در واقع به وسیله آنچه
که تونی موریسون «میل به پاکسازی دموکراسی از تمام ایده آلهایش» مینامد و همچنین
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گرایشی که به ارجحیت نهادن به قدرت ،ورای نیازهای انسانی و نیز استفاده از تمایزات
نژادی به عنوان اصل سازمان دهنده جامعه دارد .شبح فاشیسم باید در وجود ما هراس ایجاد
کند اما مهم تر از همه وحشت از گذشته ،باید روحیه عدالت اجتماعی و شجاعت جمعی
در مبارزه برای دستیابی به یک دموکراسی حقیقی را به ما آموزش دهد .آنچه باید در
دوران حکومت های استبدادی به یاد داشته باشیم این است که آگاهی تاریخی یک ابزار
ضروری برای حل الیههای معنایی جامعه ،تبیین رنجها ،ایجاد یک اجتماع منسجم ،غلبه
بر یاس و به راه انداختن تغییرات چشمگیر است ،اگرچه ممکن است در مواردی این
وضعیت ناخوشایند و ناگوار باشد .اگر ما قصد داریم حوزه تصوراتمان را گسترش دهیم
و به عدالت اجتماعی دست پیدا کنیم باید اطرافمان را به درستی نظاره کنیم و به رنجهای
اطرافمان بی تفاوت نباشیم .این موارد حاکی از آن است که ما باید در رابطه با اهمیت
حافظه تاریخی ،سواد مدنی و آموزش انتقادی در راستای آگاهی بخشی ،بازاندیشی کنیم.
به جای رد اینکه اصول سازمان یافته و اجزای متغیر فاشیسم هنوز با ما هستند واکنش
مناسب تر نسبت به رسیدن ترامپ به قدرت این است که در این زمینه پرسش کنیم که چه
سیگنالهایی از دولت او دریافت میشود که دال بر ظهور فاشیسم است؟ عالیم و
نشانه هایی که با یک چشم انداز اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی به روز و جدید وفق پیدا
میکند.
در زمانه ای که حافظه تاریخی در معرض تهاجم است ،سواد مدنی و خوانش انتقادی
تاریخ ،هم منبع امید و هم ابزاری برای مقاومت است .اگر خوانش تاریخ و اشکال انتقادی
آموزش برای تربیت شهروندان آگاه ضروری باشد این مسئله نیز برای آموزگاران ،اساسی
و بنیادی است که میان گذشته و حال پیوند ایجاد کنند و اکنون را همچون دریچه ای رو
به سوی توحش گذشته ای ببینند که هرگز نباید دوباره تکرار شود .خوانش و آموزههای
انتقادی درباره تاریخ برای آموزگاران یک سری منابع اساسی فراهم میآورد که زمینههای
اخالقی الزم برای مقاومت را پدید میآورد و همچون پادزهری در برابر سیاستهای
معطوف به ایجاد آگاهی کاذب ،تفرقه ،انحراف و افتراق ترامپ عمل میکند.
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عالوه بر این ،حافظهی تاریخی همچون شکلی از آگاهی انتقادی است که در ایجاد
انواع مسئولیتپذیری اجتماعی و تاریخی ،ضروری است و جهل وقیحانهای را که در
جامعه وجود دارد خنثی میکند؛ جهلی که شرایط ضروری برای ایجاد و تقویت
سیاستهای فاشیستی را فراهم میکند .در مواجهه با این کابوس ،تفکر و قضاوت باید
کامالً با اقدامات و کنشها مرتبط باشد .حداقل اینکه همانطور که «آنجال دیویس» خاطر
نشان میکند یادگرفتن تفکر انتقادی در رابطه با قدرت ،سیاست و اقتصاد در عین حال که
آگاهی تاریخی عمیق ما را گسترش میدهد ،فرصت و فضایی برای مردم فراهم میآورد
که بتوانند «نه» بگویند و راهحلهای سریع ،پاسخهای ساده و تصمیمات تحمیلی را نپذیرند.
بهعنوان مثال ،آگاهی تاریخی صرفاً برسر ایجاد یک روایت خطی نیست بلکه همچنین در
زمینهی بازگشایی وقایع تاریخی ،به سخن واداشتن تاریخ ،برجستهکردن انحرافات
تاریخی ،تأیید و تصدیق وقایع و رویدادها و سامان دادن به محدودیتهای تاریخی برای
رهایی از رنجهای انسانی است.
ما در زمانهای زندگی میکنیم که فساد و انحراف گفتمانی به مشخصهی بارز سیاست
تبدیل و عمدتاً توسط دولت و ماشین رسانههای دستراستی تقویت شده است که صرفاً
دروغ نمیگویند بلکه سخت تالش میکنند تا مرز میان واقعیت و توهم را از بین ببرند.
همانطور که هانا آرنت بهدرستی اشاره میکند بحث برسر ایجاد سازمانها و نهادهایی
است که همسو با سیاستهای فاشیستی دولت عمل میکنند .او در کتاب «ریشههای
توتالیتاریسم» مینویسد« :هدف ایدهآل حکومت توتالیتر ،تربیت نازیهای مطیع نیست
بلکه مردمی است که قادر به تمیز میان واقعیت و توهم (یعنی واقعیت تجربه) و تمایز میان
درست و غلط (یعنی استانداردهای فکری) نیستند».
تحت سلطهی نولیبرالیسم افسارگسیخته ،زمان و توجه به فاجعه تبدیل شده است،
موضوعی که فیلسوف اهل کره «بیونگ چول هان»« ،وفور محرکها ،انگیزهها و اطالعات
و تغییرات رادیکال در ساختار و اقتصاد توجه ( )economy of attentionمینامد.
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ادراک و آگاهی افراد ،متشنج و مغشوش میشود ».توجه کنشگرانه ،برای خوانش انتقادی
و گوش دادن دقیق ،ضروری و اساسی است و راهی را به روی گردش شدید اطالعات
میگشاید که در آن اندیشیدن ،مغلوب سرعت ،تحمیل ،گزیدهها ،اغتشاش اطالعاتی و
جریان بیرحمانهی اطالعات مخدوش میشود .همانطور که «هان» مینویسد نوعی از
خشونت وجود دارد که در آن ذهن متالشی شده ،ظرفیت اندیشیدن دیالکتیکی را از دست
میدهد ،توانایی ایجاد ارتباطات تحلیل میرود ،تصویرسازی و تخیل بسط مییابد و
نقشهی جامعی در باب معنا و سیاست را ایجاد میکند .اینجا نوعی از تعلیم و تربیت وجود
دارد که افراد را غیرسیاسی و منزوی ،منفرد و بیتفاوت میکند که نسبت به نیروهایی که
زندگیشان را تحت فشار قرار میدهند آگاهی ندارند و مستعد پذیرش گزارههایی هستند
که یک فرهنگ انگیزشی و تحمیلی به آنها تحمیل میکند.
این دهشت و توحش زمانی هولناکتر میشود که تاریخ برای پنهان کردن گذشته
مورد استفاده قرار میگیرد ،هنگامی که مشکل میتوان مباحث خصوصی را به مالحظات
سیستماتیک بزرگتر ترجمه کرد و مردم خودشان اجازه میدهند که بهواسطهی تصاویر
خشونتآمیز ،ستمگرانه و تحرکات مستبدانه اغوا شوند .خوانش انتقادی جهان و توسعهی
آگاهی تاریخی دو پیششرط مهم برای مداخله در امور جهان است به همین دلیل است
که خوانش انتقادی برای ترامپ و همکارانش که از دموکراسی نفرت دارند ،بسیار
خطرناک است .دموکراسی هم بهعنوان ایده و هم به عنوان محل منازعه تنها در فضایی
میتواند حیات داشته باشد که توجه عمومی به قدرتِ تاریخ ،سیاست و قضاوتهای
آگاهانه و کنشهای متفکرانه وجود داشته باشد .دموکراسی تنها زمانی میتواند زنده بماند
که ما درگیر قدرت اندیشهورزی و کنشگری شویم.
بحران وسیعی که نولیبرالیسم ایجاد کرده با معضالت مالی برای میلیونها نفر ،از بین
بردن دولت رفاه ،رفع محدودیت قدرت شرکتها ،نژاد پرستی و نظامیگری افراطی با
بحران ایدهها همراه شده است .در این مورد ،شخصی که دارای حافظهی تاریخی است با
عادیسازی اصول فاشیستی مخالفتمیکند و فضایی را برای تصور جهانهای بدیل
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میگشاید که میتوان به آن تحقق بخشید .در حالی که فساد طوالنیمدت و سیاست و
ظهور فاشیسم در آمریکا بهسادگی با آموزش خوانشهای انتقادی پایان نمییابد اما فضایی
برای یادگیری اندیشیدن انتقادی ایجاد میشود که حصار و مانعی در برابر منفعتطلبی
ایجاد میکند و مفهوم امید را پرورش میدهد که میتواند به اشکال مقاومت جمعی
ترجمه شود .در ادبیات فاشیستی ،حافظهی تاریخی ،استعداد خطرناکی دانسته میشود
چراکه از لحاظ آموزشی به تصورات اجتماعی و سیاسی ما شکل میدهد .این امر بهویژه
هنگامی روی میدهد که حافظهی تاریخی برای شناسایی انواع بیعدالتیهای اجتماعی
عمل میکند و امکان بازتاب انتقادی بر سایر تاریخهای سرکوب را فراهم میآورد.
بهعنوان مثال ،تصاویر کودکان گرسنه ،بیمار و هراسان در بازداشتگاههای مهاجران،
افسانهی رؤیای امریکایی را کامالً مخدوش میکند و عالوه بر آن بر احیای حافظهی
تاریخی تأکید میکنند که اکنون را با گذشتهای فاشیستی گره میزند.
عالوه بر این ،منتقدانی که چنین اخطارهایی را بهوسیلهی نپذیرفتن اصل یادگیری از
گذشته نادیده میگیرند ،این اخطار یک قرن پیش والتر لیپمن را تقویت میکنند که
میگفت«:هنگامی که یک کشور شرایطی ایجاد میکند که در آن شهروندان یا فاقد دانش
نسبت به گذشته هستند و یا دانش اندکی از آن دارند ،موجب میشود که این فضا فراهم
شود که افراد به قربانیان تحرکات و تبلیغات و سوژههایی برای جذب توسط شارالتانها
و دروغگویان تبدیل شوند» پیدایش جهل نسبت به گذشته و یا امتناع از یادگیری از
گذشته ،فضایی را برای پوپولیسم دستراستی ایجاد میکند که تمایل دارد یک خشم
وجودی و واقعی در راستای تنفر از دیگری ایجاد و سیاستهای حذف و طرد را ترویج
کند .ناگفته پیداست که حافظهی تاریخی بهمثابه نوعی روشنگری و آگاهسازی ،مطمئن ًا
در تقابل با استفادهی ترامپ از تاریخ همچون نوعی صورتبندی فراموشی اجتماعی و
مخفیکاری سیاسی است .بهعنوان مثال شعار [سبک] دههی  1930ترامپ تحت عنوان
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«اول آمریکا» نشاندهندهی پسرفت بهسوی زمانی است که آمریکا مترادف با بومیگرایی
افراطی ،زنستیزی و بیگانه هراسی بود.
تحت حکمرانی ترامپ ،زبان و حافظهی تاریخی از بین رفته و از محتوای حقیقی خود
تهی شده است و فضای تحقق اصول دموکراسی مخدوش میشود .در چنین فضایی،
دستهبندیهای محکم هویتی از بین میروند و مفهوم مسئولیتهای مشترک و یا آنچه که
تمرینهای رادیکال شهروندی نامیده میشود،به فراموشی سپرده میشود .در فضای
تجربههای توییتشدهی فوری ،هیجانات لحظهای و احساس آرامشی که در بروز
احساسات آنی عاطفی وجود دارد ،تاریخ و زبان در ادبیات سیاسی معاصر غیرفعال شدهاند.
خطر چنین وضعیتی همانطور که تاریخ به ما میآموزد در این است که کلمات به طور
سیستماتیکی برای پنهان کردن دروغها مورد استفاده قرار میگیرد و توانایی اندیشیدن به
صورت انتقادی از افراد سلب میشود.
در چنین مواردی ،حوزههای عمومی که برای دموکراسی ضرورت دارند ناپدید
میشوند و از بین میروند و درها به روی ایدهها ،ارزشها و روابط اجتماعی فاشیستی باز
میشود .ترامپ به دنبال قدمهای پیشین ،از شکنجه ،جدا کردن کودکان از آغوش
مادرانشان ،به زندان افکندن هزاران کودک مهاجر حمایت میکند و اعالم میکند که
رسانهها همراه با تمام نژادها و مذاهب ،دشمن مردم امریکا هستند .در انجام چنین اقداماتی،
او به تاریخی مشروعیت میبخشد که در آن خشونت دولتی به اصل سازماندهندهی
حکومت تبدیل میشود و بر تجربیاتی تأکید میکند که تسهیلکنندهی پاکسازیها برای
طرفدارانش است.
تباهی زبان اغلب با تباهی حافظهی تاریخی و اخالق و نیز امحای احتمالی کتابها،
ایدهها و موجودات انسانی ادامه پیدا میکند .زبان حذف و طرد ،انسانیتزدایی و
سانسوری که ترامپ در پی گرفته است بهمنزلهی طنین انداختن بربریت و حک کردن
بربریت زمانی دیگر است .استفادهی نادرست از زبان و انکار تاریخ را باید به چالش کشید
و نیروی رهاییبخش و روایتهای مقاومت را باید فراخواند تا روشهای جدیدی را برای
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به چالش کشیدن ایدئولوژیها و روابط قدرت بیابند .استفادهی تجاوزکارانهی ترامپ از
زبان و حافظهی عمومی بخشی از سیاستهای استبدادی بزرگتر او برای پاکسازی نژادی
و قومی است که میراث خشونت دولتی را از دل تاریخ بیرون میکشد و بر علیه آن دسته
از مردم مطرود و بهحاشیه رانده شده اعمال میکند.
با بی توجهی به میراث تاریخی که تجلیات خشونت دولتی را برجسته میکند ،دولت
ترامپ از نسیان تاریخی بهمثابه سالحی برای آموزش ،قدرت و سیاست بهره میجوید که
به حافظهی عمومی اجازه میدهد تا مختصات یک نظام فاشیستی را بنا نهد .زیر سیطرهی
چنین وضعیت فاشیستی ،نیاز ضروری به حراست از روایتهای به حاشیه رانده در باب
حافظهی تاریخی و نیز آگاهی تاریخی وجود دارد .مبارزه با امحای عوامفریبانهی تاریخ
با یک درک روشن آغاز میشود که حافظهی تاریخی همیشه یک آگاهی نسبت به اکنون
ایجاد میکند و پذیرش جهل ذیل عنوان بیگناهی و بیاطالعی را رد میکند.
واقعیت زیر سایهی اخبار جعلی فرو میریزد ،مشاهدات اخالقی از نظرگاههای پوچ
دستگاههای رسانهای دستراستی کنار نهاده میشوند و از سالحهای دولتی برای
مخدوشکردن حقیقت بهره جویی و نیز اختالف عقاید منکوب میشود و رسانههای
انتقادی مورد حمله قرار میگیرد .ترامپ از توییتر همچون روابط عمومی برای حمله به
همگان بهره میجوید ،از دشمنان سیاسیاش تا سلبریتیهایی که او را مورد انتقاد قرار
دادهاند .برخوردهای خشمگینانهی او بهویژه در حمالت نژادپرستانهاش به ورزشکاران
سیاه همچون لبران جیمز و سلبریتیهای سیاه مانند دان لیمون نویسندهی سی.ان.ان دیده
میشود .در این زمینه ،زبان دیگر دستیابی به تاریخ ،اخالق و عدالت را گسترش نمیدهد
و برعکس ،در خدمت شعارها ،تعصب و خشونت عمل میکند .در حال حاضر ،واژهها به
تودهی خاکستر تبدیل شده و گفتمان انتقادی به قضاوتهای ناآگاهانه تقلیل یافته است
که افقهای درخشان آینده را محو و ناپیدا میکند.
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فریاد زدن جایگزین ضرورت]ای آموزشی شده است که بر شنیدن تإکید دارند و
داستانهای مربوط به فاشیسم نولیبرال را تقویت میکند که به ما دربارهی خودمان،
روابطمان با دیگری و جهان بزرگتر میگوید .در چنین شرایطی ،رفتارهای خشونت آمیز
تحت تأثیر افزایش نرمالیزاسیون روشهای تاریخی و مدنی و با تکیه بر ناآگاهی (اگر
نگوییم جهل) صورت میگیرد .یکی از نتایج این است که مقایسه با گذشتهی نازی
میتواند تحت تأثیر یک گزاره غلط از بین برود که میگوید وقایعی که در زمان و مکان
خاصی در تاریخ روی داده اند تنها میتوانند در کتابهای تاریخی تکرار شوند .در
عصری که ویژگی بارز آن جنگ مبتنی بر ترور ،فرهنگ ترس و عادیسازی بیثباتی و
عدم قطعیت بود نسیان اجتماعی به ابزار قدرتمندی برای بیمصرف کردن دموکراسی
تبدیل میشود .در واقع در این عصر فراموشی ،جامعهی امریکا از چیزی لذت میبرد که
باید به خاطر آن احساس شرمندگی کند.
حتی با چنین معرفتی نسبت به تاریخ ،مقایسه میان نظم قدیمی فاشیسم و رژیم سبعانه،
متوحش و مستبدانهی ترامپ نه توسط همگان بلکه تنها توسط مفسران رادیکال صورت
میگیرد .چنین احتیاطی در مقایسه میان فاشیسم ترامپ با فاشیسمهای گذشته ،هزینههای
گزافی در پی دارد :شکست در یادگیری از درسهای گذشته و یا حتی بدتر از آن ،نادیده
گرفتن گذشته همچون منبع و مرجعی برای مشاهدات اخالقی است و صحبت کردن از
آنانی که قادر به صحبت کردن و شنیده شدن نیستند .دانستن در اینباره که چهگونه
دیگران در گذشته (همچون کسانی که در جنبشهای ضد جنگ دههی شصت حضور
داشتند) به شکل موفقیت آمیزی بر ضد عوامفریبان منتخبی همچون ترامپ مبارزه
می کردند برای اتخاذ یک استراتژی سیاسی ضرورت دارد که هرچه زودتر وقوع یک
فاجعهی جهانی را متوقف کند.
داستان گذشتهی فاشیستی نیاز به بازخوانی دارد نه اینکه صرفاً آن را با زمان حال
مقایسه کرد هرچند که خود این کار هم فاقد اهمیت نیست اما باید قادر باشد که
سیاستهای جدیدی را به تصویر بکشد که در آن دانش جدید ساخته میشود و همانطور
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کههانا آرنت میگوید بینشهای جدید ،دانش جدید ،حافظهی تاریخی جدید و اعمال
جدیدی اتخاذ شود .البته این بدین معنا نیست که تاریخ سنگر حقیقت است که به راحتی
میتواند مورد بهره برداری قرار گیرد .تاریخ هیچ ضمانتی ارائه نمیدهد و میتواند هم در
خدمت خشونت باشد و هم در خدمت رهایی.
انتخابهای تاریخی گزینشی ترامپ تنها تاریخ جنگها را جشن میگیرد و هیچ
پرسشی در باب سیاستهای فاشیستی مطرح نمیکند .با خیزش دوبارهی فاشیسم ،نیاز مبرم
وجود دارد که در باب وقایع تاریخی پرسوجو شود و تحریفات گذشته ،فراتر از منافع
خصوصی به چالش کشیده شود و مردم امریکا را قادر کند که بین مسائل خصوصی و
طیف وسیعی از شرایط تاریخی و سیاسی ارتباط ایجاد کنند .مقایسهی ایدئولوژی ،سیاست
و زبان ترامپ با گذشته فاشیستی ،امکاناتی را ایجاد میکند تا در دوران تاریکی که در
ایاالت متحده امریکا پدید آمده است از گزارههای فاشیستی قدیم و جدید بیاموزیم.
بررسی اتفاقات دههی  1930ضرورت دارد تا دریابیم که چهگونه ایدهها و شیوههای
فاشیستی شرایط جدیدی را ایجاد میکند و چهگونه مردم تسلیم این شرایط میشوند و یا
در مقابل آن مقاومت میکنند.
یکی از چالشهای اصلی برای به رسمیت شناختن تاریخ همچون گفتمانی
رهاییبخش و یک رشتهی مطالعات انتقادی این است که چهگونه امکانات یک زندگی
عمومی دموکراتیک را بازیابی کنیم .چنین وظیفهی آموزشی برای بسیاری از مردم
خطرناک است چرا که شرایطی را برای دانشجویان و عموم مردم فراهم میکند که ظرفیت
فکری خود را پرورش دهند ،تصورات اخالقی را پرورش بدهند و قدرت پاسخگو را
بپذیرند و معنا و مفهومی برای مسئولیت اجتماعی فراهم آورند .از این رو تعجبآور نیست
که بسیاری از اصحاب آکادمیک و آموزگاران در حال حاضر به سیاستمداران
دستراستی و سازمانهای محافظه کار دولتی میپیوندند با این استدالل که کالسهای
درس باید از سیاست آزاد باشند .نتیجهگیری مشترک آنها چیست،؟ مدارس باید به فضایی
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تبدیل شوند که در آن نباید مسائل قدرت ،ارزشها و عدالت اجتماعی مورد پرسش قرار
گیرد .اتهام تحقیرآمیز در این مورد این است که آموزگارانی که به آموزشهای مدنی
باور دارند در حال تلقین یک سری باورها به دانشآموزانشان هستند .آنهایی که چنین
اتهامی را مطرح میکنند نشان میدهند که در جهان بیطرف سیاسی و ایدئولوژیک ،تعلیم
و تربیت می تواند یک انتقال صرف و مبتذل اطالعات باشد که در آن هیچ بحث و جدلی
وجود ندارد و معلمان از درگیر شدن در بحثهای انتقادی یا از اینکه کلماتی دربارهی
مسائل عمدهی جامعه به زبان بیاورند بازداشته شدهاند.
در سال  ،2012پلتفرم حزب جمهوریخواه تگزاس هدف از ممنوعیت دستورالعمل
تفکر انتقادی در سراسر کشور را اعالم کرد .این جمهوریخواهان تقدیس جهل و نادانی
را پاس میداشتند و بر این باور بودند که تفکر انتقادی باورهای اعتقادی ثابت دانشجویان
را تحلیل میبرد و چالشی مستقیم برای رهبران و اقتدار آنها است .چنین تفکراتی به عدم
عقالنیتی منجر شده است که به تبع آن در بسیاری از ایالتها ،صدها کتاب از برنامههای
درسی دانشآموزان حذف شده است ازجمله متون خطرناکی همچون «کشتن مرغ مقلد»،
«ناطور دشت»« ،قلعه حیوانات» و «ماجراهای هاکلبری فین» .البته این نوع دیدگاه نسبت به
آموزش و پرورش بسیار دور از واقعیت است و بهمثابه نوعی آموزش غیرمسئوالنه است.
در مقابل چنین نگاهی ،رویکرد مفیدی برای پذیرش کالسهای درس همچون
مکانهایی سیاسی وجود دارد که اشکال گوناگون سانسور و تحمیل عقاید را رد میکند
و بین آموزش سیاسی و سیاستزده تمایز قائل میشود ،چرا که در آموزش سیاستزده
اصرار بر این است که دانشآموزان هر آنچه را که آموزگارانشان به آنها میآموزند دقیقا
تکرار کنند اما در آموزش سیاسی ،به دانش آموزان از طریق گفتوگو در مورد مسائلی
همچون قدرت ،مسئولیت اجتماعی و ایستادگی آموزش داده میشود .آموزش سیاسی
برخالف آموزش متعصبانه و جزماندیشانه ،متضمن اصول آموزشی انتقادی است که طیف
وسیعی از ایدهها دربارهی یک موضوع خاص را در بر میگیرد.
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آموزشگری سیاسی میکوشد تا به دانش آموزان بیاموزد که چهگونه به صورت
انتقادی بیندیشند و روابط میان اقتدار و قدرت و دانش و قدرت را بررسی کنند در عین
حال که یادگیری سنتهای تاریخی ،ایدهها و مباحثی که در رابطه با حقوق سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی افراد است موجب میشود تا وظایف خود را بهعنوان شهروندانی
فعال تمرین کنند .آموزش سیاسی همچنین دانشجویان را تشویق میکند که به صورت
انتقادی بیندیشند و عمل کنند و برای دستیابی به شرایط اقتصادی و سیاسی مبارزه کنند
که دموکراسی را امکان پذیر میکند.
خیزش حکومتهای استبدادی در بسیاری از کشورها ،امروزه این سؤال را ایجاد
میکند که نقش آموزش ،آموزگاران و دانشآموزان در دوران حکومتهای استبدادی
چیست؟ چهگونه میتوانیم آموزش و تعلیم تاریخ را بهعنوان نقطهی محوری سیاست در
نظر بگیریم و زبان جدیدی برای دانشجویان ایجاد کنیم که قادر به بازبینی و بازنگری در
تصورات و مفروضاتشان باشند و مفهومی از امید و شجاعت را ایجاد کنیم که نزاعهای
جمعی را سامان بخشند؟ چهگونه آموزش عمومی و عالی و نهادهای فرهنگی در این یأس
عمیق و نیهیلیسم گرفتار آمدهاند؟ چهگونه ممکن است آموزگاران متقاعد شوند که
دموکراسی را رها نکنند و بدانند که نیاز جدی به تربیت شهروندانی آگاه دارند که قادر
به مبارزه با تجدیدحیات سیاستهای فاشیستی هستند؟ فاشیسم با تکیه بر نظارت،
بازداشت ،حذف مخالفان ،گسترش دروغ ،تعرض به افرادِ بهحاشیه رانده شده و حمله به
حقیقت و راستی رونق مییابد .فاشیسم شکل مدرن ماشین غیرسیاسی کردن افراد و اجتماع
است .هنگامیکه فاشیسم قدرتمند میشود ،دموکراسی تضعیف میشود و بسیاری از
نهادهایی که در سپهر عمومی آگاهی بخشی میکنند و یا آموزش میدهند ،ناپدید
میشوند .جان دیویی ،اصالحطلب آموزشی ،میگوید که شرایط دموکراتیک به صورت
اتوماتیک خودش را حفظ نمیکند و تنها در صورتی میتواند زنده بماند که در میان یک
فرهنگ انتقادی باشد که شرایط الزم برای تقویت یک فرهنگ را دارد.

آگاهی تاریخی در برابر فاشیسم

دموکراسی نمیتواند بدون وجود سپهر عمومی مشارکتی و جامعهی انتقادی وجود
داشته باشد .معلمان ،هنرمندان ،روزنامهنگاران و سایر فعاالن فرهنگی مسئولیتی اساسی در
دفاع از آموزشهای عالی و عمومی بهعنوان یک خیر عمومی دموکراتیک دارند و نباید
نهادهای فرهنگی مبتنی بر منطق بازار و ارزشهای مالی تعریف بشوند .با وجود این،
افزایش آگاهی عمومی بهویژه در میان دانشآموزان تنها کافی نیست .دانشآموزان و
دانشجویان باید یاد بگیرند که مسائل اجتماعی مهم را در مرکز توجه قرار دهند ،بیاموزند
که مسائل خصوصی را همچون مسائل عمومی روایت کنند و در انواع مقاومت جمعی
مشارکت کنند که هم به شکل محلی و هم جمعی وجود دارد و چنین مبارزاتی را با مسائل
جهانیتر ارتباط دهند.
در غیاب سپهر عمومی قدرتمند و آموزشهای عمومی و عالی که ارزشهای مدنی،
دانش عمومی و مشارکت اجتماعی در پی فراچنگ آوردن آیندهای است که به طور
جدی در پی عدالت ،برابری و شجاعت مدنی است دموکراسی رو به شکست مینهد و
قدرت خود را از دست میدهد .دموکراسی باید راه و روشی برای اندیشیدن دربارهی
آموزش باشد که در راستای تساوی ارزشها ،آموزش اخالق و عاملیت تا ضرورت
مسئولیت اجتماعی و خیر عمومی است.
با توجه به بحران کنونی سیاست ،تاریخ و حافظه ،آموزگاران و فرهیختگان به زبان
آموزشی و سیاسی جدیدی نیاز دارند تا بتوانند مباحث و مسائلی را که رویاروی جهان
است تغییر دهند؛ جهانی که در آن سرمایه ای که از همگرایی میان منابع مالی ،فرهنگی،
سیاسی ،اقتصادی ،علمی ،نظامی و تکنولوژیکی حاصل شده است به تمرین اشکال متنوع
و قدرتمند کنترل و سلطه تبدیل شده است.
مبارزه با چنین وضعیتی آسان نخواهد بود و از طریق تظاهرات زودگذر و انتخابات
محقق نخواهد شد .آنچه مورد نیاز است یک جنبش متحد و عظیم است که مهم ترین
سالح آن اعتصاب عمومی است که بر ضد دولتهای فاشیستی به کار برده میشود.
بازاندیشی و بازسازی جامعهی آمریکا تنها از طریق قدرتی جمعی میتواند امکان پذیر
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شود که در آن دموکراسی و آرمانهای رادیکال آزادی ،برابری و برادری میتواند بار
دیگر زنده شوند.
پیوند با منبع اصلی:
History Holds the Antidote to Trump’s Fascist Politics
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بهنام صلح و عدالت

«اما آنها از او میترسیدند گویی که به یک بیماری اجتماعی ،سفلیس یا جذام مبتال
بود و آن را خطرناک میدانستند،
اما به خاطر پرچم کشورشان
و ثروت
و برای امن کردن دنیا برای دموکراسی
میترسیدند که کنار او باشند
یا به او عالقه پیدا کنند ،از ترس آنکه او را باور کنند»
جان دوس پاسوس ،مدار  ۴۲درجه
در سال  ۱۹۱۷ویلسون رییسجمهور وقت امریکا علیه آلمان و متحدانش اعالن
جنگ کرد و دو ماه بعد کنگره الیحهای را تصویب کرد که بر اساس آن هر گونه مخالفت
با شرکت آمریکا در جنگ غیرقانونی قلمداد میشد .بسیاری از مخالفان جنگ و
سوسیالیستها به همین دلیل دستگیر شدند .از جمله یوجین دبز که پس از سلسله
سخنرانیهایی بازداشت شد .آخرین سخنرانی او که در کانتن ،اوهایو برگزار شد یکی از
مهمترین و تاثیرگذارترین سخنرانیهای تاریخ آمریکا است .دبز ( )۱۹۲۶-۱855عضو
حزب سوسیالیست آمریکا و یکی از بنیانگذاران «اتحادیهی کارگران صنعتی جهان»
( )IWWبود .در ادامه گزیدههایی از سخنرانی آخر او را میخوانیم:

هم اکنون که در این بعدازظهر با شما سخن میگویم ،میدانم که محدودیتهایی
بر حق آزادی بیان وضع شده است .باید بسیار محتاط و مراقب باشم که چه میگویم و
محتاطتر و مراقبتر که چهگونه آن را بیان میکنم .شاید نتوانم هر چه را که فکر
میکنم بیان کنم اما چیزی را که فکر نمیکنم بیان نخواهم کرد .ترجیح میدهم هزاران
بار آزادهای در زندان باشم تا اینکه چاپلوس و بزدلی در خیابانها .آنها ممکن است
آن جوانان و بعضی از شما را هم به زندان بیندازند اما نمیتوانند جنبش سوسیالیستی
را زندانی کنند .آن میلههای زندان بدنهای آنها را از ما جدا میکند اما روح آنها در
این بعدازظهر اینجا است .آنها صرفاً تاوانی را میپردازند که همهی انسانها در تمام
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اعصار تاریخ برای ایستادگی و تالش برای محقق کردن زندگی بهتر برای نوع بشر
پرداختهاند.
اگر به خاطر مردان و زنانی که در گذشته شجاعت اخالقی برای به زندان افتادن
داشتند نبود ،ما هنوز در جنگلها بودیم.
بسیاری هستند که در برابر این مسئلهی مهم پشت اکثریت پناه میگیرند من
بهعنوان یک سوسیالیست مدتها است آموختهام که چهگونه تنها بایستم.
سام جانسون اظهار کرد که «وطنپرستی» آخرین پناهگاه انسان رذل است .احتماالً
منظورش ثروتمندان وال استریت بوده است ،یا حداقل نمونههای نخستین آنها .چراکه
در هر عصری این ستمگر ،سرکوبگر و استثمارگر است که خود را در ردای وطنپرستی
یا مذهب یا هر دو میپوشاند تا خدعه کند و مرعوب سازد.
یکایک این توطئهگران اشرافی و قاتالن آینده ادعا میکنند که وطنپرستانی
راستین هستند؛ تمامی آنها اصرار میورزند که جنگها به پا میشوند تا دنیا را به مکانی
امن برای دموکراسی تبدیل کنند .چه دغلبازانی! چه مهمالتی! چه ریاکاریای! اگر این
خودکامگان ،ستمگران ،دزدانِ در روشنایی روز و قاتالن« ،وطنپرست» هستند و مردانی
که شجاعت آن را دارند که رودرروی آنها بایستند ،حقیقت را بگویند و برای قربانیان
استثمارشده بجنگند پیمانشکن و خائن هستند ،من میخواهم دوشبهدوش خائنین
در این مبارزه بایستم.
در تمام تاریخ جنگها بهپا شدهاند تا تسخیر کنند و به یغما ببرند .در قرون وسطی
زمانی که اربابان فئودال در کاخهای خود که برج و بارویِ آن هنوز در کنار رودخانه
راین دیده میشود سکنی داشتند تصمیم گرفتند قلمرو خود را گسترش دهند و قدرت،
اعتبار و ثروت خود را افزایش دهند ،بر علیه یکدیگر اعالن جنگ کردند .اما خودِ آنها
مانند اربابان فئودال مدرن و نجیبزادههای وال استریت به میدان جنگ نرفتند .تمام
جنگها را نجیب زادههای فئودال قرون وسطی ،نیاکان اقتصادی سرمایهداران زمانهی
ما آغاز کردهاند و رعایای بینوا در آن نبرد کردهاند .به رعایای فقیر و جاهل آموخته
بودند که اربابان خود را مقدس بشمارند و باور داشته باشند که زمانی که اربابان آنها بر
علیه یکدیگر اعالن جنگ میکنند وظیفهی وطنپرستانهی آنهاست که به جان

بهنام صلح و عدالت

یکدیگر بیافتند و خرخرهی یکدیگر را بجوند برای سود و شکوه اربابان و نجیبزادگانی
که از آنها نفرت دارند .در یک کالم جنگ .همیشه طبقهی اربابان اعالن جنگ کردهاند
و طبقهی بردگان در آن نبرد جنگیدهاند .طبقهی اربابان چیزی را از دست نمیدهند و
همه چیز را به دست میآورند در حالی که طبقهی بردگان هیچ چیز به دست نمیآورند
و همه چیز را از دست میدهند  -به خصوص زندگیشان را.
همواره به شما آموختهاند و شما را تعلیم دادهاند که باور داشته باشید که وظیفهی
وطنپرستانهی شما است که با دستور آنها به جنگ بروید و خود را سالخی کنید .اما
در تمام تاریخ ،شما ،ملت ،هیچ صدایی در اعالن جنگ نداشتهاید ،هر قدر که عجیب
به نظر برسد ،هیچ جنگی ،هیچ زمانی توسط هیچ ملتی آغاز نشده است.
و اینجا الزم است که تأکید کنم  -هر قدر هم تکرار کنم کم است -که طبقهی
کارگری که در تمامی نبردها جنگیده است ،طبقهی کارگری که بزرگترین فداکاریها
را کرده است ،طبقهی کارگری که آزادانه با خون خود اجساد را مزین کرده هیچ وقت
صدایی در اعالن جنگ یا صلح نداشته است .این طبقهی حاکم است که همیشه هر
دویِ این کارها را میکند .آنها هستند که اعالن جنگ میکنند و آنها هستند که
صلح میکنند.
شما حق ندارید به دنبال دلیل آن باشید؛
شما تنها باید اطاعت کنید و بمیرید.
این شعار آنان است .ما اعتراض میکنیم تا کارگران این ملت را بیدار کنیم.
اگر درست است که بجنگیم ،بگذاریم توسط ملت اعالن شود .شمایی که ممکن
است جان خود را از دست بدهید بیش از همه محق هستید که در مورد مسئلهی
سرنوشتساز جنگ یا صلح تصمیم بگیرید.
مورد آزار قرار گرفتن به خاطر حقیقت چه افتخاری برای جنبش سوسیالیستی
است! حقیقت بهتنهایی انسانها را آزاد خواهد کرد .و به همین دلیل مردم نباید حقیقت
را بدانند .حقیقت همیشه برای حکومت رذالن ،استثمارگران و دزدان خطرناک است.
بنابراین حقیقت باید بهشدت سرکوب شود.
اقلیتها هستند که تاریخ این جهان را ساختهاند .این تعداد اندک هستند که
شجاعت بودن در خط مقدم را داشتهاند؛ آنهایی که آنقدر با خود صادق بودهاند که
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حقیقتی را که در ذهنشان است بازگو کنند؛ آنهایی که جرأت اعتراض به نظم مستقر
چیزها را داشتهاند؛ آنهایی که از آرمان فقرای رنجکشیده و در تقال برای بقا دفاع می
کنند؛ آنهایی که بدون در نظر گرفتن تبعات شخصی از آرمان آزادی و حقانیت حمایت
میکنند .آنها هستند ،تعداد اندک قهرمانان و ازخودگذشتگان که تاریخ نسل بشر را
ساختهاند و راه گذر از بربریت به تمدن را هموار کردهاند .بسیاری ترجیح میدهند طرف
اکثریت بمانند .آنها از شجاعت و بصیرت پیوستن به اقلیت منفور که پایبند به اصول
خود هستند بیبهرهاند .آنها مقاومت درونیای دارند که مقاومت میکند ،تحمل میکند
و سرانجام پیروز میشود .باید بر آنها تأسف خورد و از آنها نفرت نداشت .زیرا آنها
مقاومتی در برابر بزدلی خود ندارند .اما خدا را شکر ،در هر دورهای و در هر ملتی افراد
مستقل و شجاع اندکی وجود داشتهاند ،و تعداد آنها برای انجام مسئولیت تاریخیشان
کافی بوده است .و ما که امروز اینجا هستیم در مقابل آنها تعهدات بیشماری داریم چرا
که آنها رنج کشیدهاند ،آنها فداکاری کردهاند ،آنها به زندان رفتهاند ،استخوانهایشان
زیر چرخ شکسته است ،بر چوبهی مرگ سوزانده شدهاند و خاکسترهایشان به دست
نفرت و انتقام به باد سپرده شده است در مبارزه برای به یادگار گذاشتن جهانی بهتر از
جهانی که خودشان داشتهاند.
شما باید بدانید تا وقتی که جاهل هستید ،تا وقتی که بیتفاوت هستید ،تا وقتی
که بیاحساس ،راضی و بدون سازمان دهی هستید ،دقیقاً همانجایی که هستید خواهید
ماند .استثمار خواهید شد؛ تحقیر خواهید شد ،باید برای شغل التماس کنید .برای کار
طاقت فرسایتان تنها به اندازهای که دوباره کار کنید حقوق خواهید گرفت ،و همان
انگلهایی که از عرق و کار بدون مزد شما زندگی میکنند و لذت میبرند ،به شما از
باال با تحقیر و نفرت نگاه خواهند کرد.
آنها دائماً در مورد وظیفهی وطنپرستی شماحرف میزنند .آنها نگران وظیفهی
وطنپرستی شما هستند نه خودشان .تفاوتی فاحش وجود دارد .وظیفهی وطنپرستی
آنها هرگز آنها را به خط آتش یا درون سنگرها پرتاب نمیکند.

بهنام صلح و عدالت

برای مطالعهی متن کامل سخنرانی یوجین دبز در کانتن اوهایو به پیوند زیر مراجعه
فرمایید:
The Canton, Ohio Speech, Anti-War Speech
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جرج مونبیو ،روزنامهنگار  45ساااا ه ،ه ر ای پیشااارو عرلیا ی های زیسااا محیطی عر
ی سااا ونی هی گی عر روزنامهی گارعین اسااا ی وی عر مها هی

انگلسااا ا و نویسااا

حاضاارو وا میک که «وق

آ اساا

که این اق داااع مب ی پر ه او را پرهی ی » ،نه

لئوعا یس و نه کمونیس عو ی جایگزین م اسبی پرای سرمایهعاری نیس ی او پحث پرسر
پ یلی ساما م و م سج  ،پر اساس ن ایج کار گروهی م یکر و ان یشم  ،را مورع توجه
قرار عاع اس ی
عر پخش اوظ عور ی جوانیام «ساارمایهعاری شاارک ی»« ،ساارمایهعاری مداار ک
«سااارمایهعاری رلاق ی»( )1را ساااخ
مشکل ،صی

آ نیس

»،

پهپاع ان هاع میگرل ی م تها طو کشااای تا پی م

پلکه خوع آ پ ی اس ی

عرحا ی که شااا ماری ازمرعم پا شااایب وپیمیطلی سااارمایهعاری را رع کرع ان  ،من
پهک ی و اکرا این کاررا انجام عاع امی یکی ازعالیلام این پوع که پ یل مشاااخدااای
نمی عی م :پرخال

پرخی ازمخا یا سااارمایهعاری ،من هیچ گا طرل ار و والقهم په

کمونیسااا عو ی نبوع امی ضااامن این که حا

مذهبگونهی آ ه پی تاثیر نبوعی پ یا

اینکه «ساارمایهعاری شااکسا خورع » عر قر  21ام ،مثل این پوع که عرقر 19ام گی ه
شااوع «خ ا مرع اسا »ی این یک کیرگویی غیرمذهبی اسا ی این نیاز په او ماع پهنیسای
عارع که من ن اش ی
اما په ت ریج که سااا پاالتررل م وجه تیاوت عو پ ی شااا می نخسااا این که این
سیس اس که الجرم ما را په سوی لاجیه میپرع نه تیاوت های شکلی آ ی عوم اینکه
الزم نیس که پ یل قطیی پرای اثبات ناکامی سرمایهعاری ارائه عهی ی این نظریه عر جای
خوع صحیح اس ی اما تالشی عیگر ،و م یاوت ،پرای رش و توسیهی یک سیس نو الزم
اس ی
ناکامیهای سرمایهعاری از عو و در مشخص آ ناشی میشوعی او ی رش م اومی رش
اق داااعی وبارت اساا

از اثر مجموع تالش پرای انباشاا ساارمایه واساا خراج سااوعی
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سرمایه عاری پ و رش محکوم په شکس اس  ،اما رش م اوم (آ ) روی یک سیار ی
مح وع ،الجرم په لاجیهی زیس محیطی م جر خواه ش ی
که پا گرایش مداار

م الیا ساارمایهعاری پحث میک

ر ش اق داعی را می توا ازالزایش م در
جیساااو هیکل وگئورگوس کا ی

()2

از کاال په سااوی خ مات،

م اپع مواع (او یه) ج ا کرعی هی هی گذ ش ه

عر مها ه ای عرنشاااریهی نیو پلی یکا

اکونومی()3

این لرضیه را مورع پررسی قرار عاعن ی آ ها م وجه ش ن که عر حا ی که عر قر 20ام په
صورت نسبی مه اری و مواپس گی ایجاع ش (رش مدر

م اپع مواع پهان از ی رش

اق دااااعی الزایش ن اشااا ) ،عر قر 21ام پارعیگر این عو پهه واپسااا ه شااا ن ( :یی ی)
الزایش اس یاع ازم اپع پا میزا رش اق داعی همگام پوع و یا ازآ پیشی گرل ه اس ی تا
ز مانی که رشاااا اق داااااعی اعا مه عارع ،ج ایی مطلهی که پرای اح راز از لاج یهی
زی س محیطی نیاز ا س

(کاهش عرا س یاع ازم اپع طبییی) هرگز تحهق نخواه یال

و

پهنظر غیرممکن میآی ی رش سبز توهمی پیش نیس ی
رشا عایمی سایسا پ و م اپع تأمین مواع و لضاایی پرای عورریز پسامان امکا پذیر
نی س ی هموار پای س ی یک م طههی ا س خراج وجوع عا ش ه پا ش تا از آ جا مواع پ و
پرعاخ کامل (قیم ) تأمین شاا  ،و یک م طهه که عرآ جا کاهش هزی هها ،پهشااکل
رهاسازی پسمان وآالی
پا گس رش اپیاع لیا ی
همههیز را تح

ها (عر طبیی ) صورت پذیرعی
اق داعی ،تازمانیکه سرمایهعاری از اوج آسما تا اوماق عریا

سااالطهی خوع عرمیآورع ،تمام سااایار  ،په م طههی قرپانگا ( )4تب یل

میشااوع( :یی ی) ما همهی ساااک ا پیاهمی

و لهیرعر مح وع ی یک ماشااین پو ساااز

(پرای عیگرا ) خواهی پوعی
این (شااارایم) ما را په ساااوی لاجیهای ویرا گر ،عر اپیاعی که عر ذهن اکثر مرعم
نمیگ ج  ،میپرعی ساااامانه های تأمین زن گی واعی ما پهمراتب عر (شااارایطی) پ تر از
ج گ ،خشااکسااا ی ،طاوو یا پحرا اق داااعی و ح ی اح ماالم مجموع آ ها عر خطر
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ازه پاشااای

اسااا ی جوامع میتوان از این حواعث آخرا زمانی جا پهعر پبرن  ،اما عر

پراپر ازعس

رل ن زمین ،ولور لضای قاپل سکون عرعس رس و آبوهوای قاپلزیس ،

نمیتوان کاری ک ی
عومین و داارقطیی ،این لرض وجیب اس ا که یک نیرحق عاش ا ه پاش ا تا جایی که
پو ش ا جاز می ع ه ثروت طبییی را په ما ک ی

خوع عرآورعی این غداااب کاال های

ومومی ساااه جاپه جایی و تغییر عیگر ایجاع میک ی او تالش پرای ک ر انحدااااری
عاراییهای تج ی ناپذیر ،که اشاار په سالب حهوق ساایر مرعم پا خشاون و یا پهکمک
قانو عارعی عوم کاهش توا ما ی سایرمرعم و الزایش لهر پهوا سطهی اق داعی مب ی پر
غارت و ه او عرهمهی نهاط وعر طو زما ی سوم ،ق رت اق داعی په ق رت سیا سی
میانجام  ،په نحوی که ک ر روی م اپع ضروری ،په ک ر رواپم اج ماوی که آ ها را
عرپرگرل هان م جر میشوعی
جوز

ا س یگلیز( )5اق داععا پرن ی نوپل عر ج س وجوی ج ا سازی سرمایهعاری

خوب که او آ را «تو ی ثروت» مینامی و سرمایهعاری پ که وی آ را «غدب ثروت»
(ران خواری) مینامی عر نیویورک تایمز مها های نوشاا ه پوعی من این تمایز او را م وجه
می شوم ،اما از م ظر محیم زیس  ،تو ی ثروت هما غدب ثروت اس ی رش اق داعی
عر ذات خوع په الزایش اس یاع ازم اپع ماعی واپس ه اس  ،این یی ی غدب ثروت طبییی
ه ازسیس های زن وه از نسلهای آی ی
اشااار په ه ین مسااائلی یی ی قرارگرل ن عر میرض یک ساالسااله ات امات ،که پساایاری
ازآنا مب یا س

پر این لر ضیه( :که) سرمایهعاری ص ها میلیو ان سا را از لهر نجات

عاع ا س  -حا میخواهی آنا را پار عیگر په لهر وت گ س ی پی ازی  .عر س

اس

که سرمایهعاری ،و پیشرانهی آ رش اق داعی ،په صورت اساسی رلا پخش پزرگی از
مرعم را تأمین کرع  ،اما عرهما حا آساااایش و سااایاعت پسااایاری عیگر را از پین پرع
ا س  :ک سانی که زمین ،نیروی کار ،وم اپع آنا پرای تغذیهی ر ش نواحی عیگرغ دب
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شاا اساا ی پخش اوظ ثروت مل های ثروتم پراساااس پرع عاری و ساالبما کی
اس یماری (سایر ملل) ساخ ه ش اس

 -و همچ ا ساخ ه میشوع.

ساارمایهعاری ،مثل زغا س ا گ ،م الع پساایاری عارعی اما ،امروز  ،همان زغا س ا گ،
ضررهای آ پیش از م العاش اس ی هما گونه که ما شیو ی تو ی انرژی میی را ک شب
و ک تر خ سارت وارع میک  ،الزم ا س

کرع ای که پ ر از زغا س گ ا س

پی ا ک ی که پ ر از سااارمایهعاری ،سااایاعت و رلا پرای پشاااری

رو شی

ایجاع و ک تر از

سرمایهعاری خسارت وارع ک ی
را پازگ ش ی وجوع ن ارع ،پ یل سرمایهعاری نه لئوعا ی س اس
کمونیساا شااوروی پیش از آ هه که هواعارا عو طر

و نه کمونی س عو یی

په آ او را

میکرعن وجو

م ش رک پا سرمایهعاری عا ش ی هرعو تمایل ش ی ی په ایجاع ر ش اق داعی عارن (یا
عا ش ) .هرعو میخواه ضرپات کاری و س گین پرای آ سیب زع په طر
ک ی هرعو وو ی آی ای را میعه که عرآ ما لهم ه ساو

عیگر وارع

عرهی ه الزم ا س

کارک ی  ،اما په جای آ هموار  ،خواها کارکرع شااااق وم اوم هسااا ی رل ار هرعو
غیرانساااانی اسااا ی هرعو مسااا ب هسااا  ،و تأکی عارن که لهم خ ای آن ا خ ای
واقییس ی
نظام پ ر شاابیه هیس ا
پاشااا ی و ی لکر میک
اکو وژیکی اسااا

پاسااک کاملی ن ارم ،و لکر نمیک ک

عیگری ه عاشاا ه

هارهوپی کلی عرحا پ ی ایی اسااا ی پخشااای از آ تم

که جرمی

 )6(،یکی از م یکرا پزرگ این عور  ،ورضاااه کرع

ا س ی و در عیگر از نظریهی اق داعی عونات کی

راورث( )7و نظرات زی س محیطی

نائومی کالین،آمی او گوش ،آنگانگاک آنگاکورساااواک ،راج پاتل و پیل مک
آم ا س ی پخ شی از پا سک عر ای ی «کیای
پخش عیگر ،از ایجاع مبانی ج ی و ا

کیبن()8

شخ دی ،تجمل جمیی»( )9ن ی ه ا س ی

نا شی ش  ،که مب ی پر این ا صل ساع ا س ،
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همهی نسااال ها و عر همه جا پایسااا ی عارای حهوق پراپر عر پ ر م ی و پرخورعاری از
ثروت طبییی پاش ی
په او هاع من پای پ رین پیشاا اعهای م یکرا مخ لب را شاا اسااایی و از آ ها پ یلی
م سج و یکعس

ایجاع ک ی ی

ازآ جا که هیچ سی س اق داعی لهم یک سی س اق داعی نی س  ،پلکه عر کلیهی
مظاهرزن گی ما خوع را نشاااا میعه  ،په ای ها و عی گا های زیاعی از رشااا ه های
مخ لب  -اق داعی ،زیس محیطی ،سیاسی ،لره گی ،اج ماوی و جس یکی  -نیازعاری
تا پا مشارک

آنا روش پ ری پرای سازما عهی خوع خلق ک ی  ،که پا نیازهای ما پ و

تخریب موطن و زاعگا ما سازگار پاش ی
ان خاب ما ن ای ام په اینجا میر س ی آیا پرای اعامهی ر ش سرمایهعاری حق حیات را از
خوع پگیری یا آ که سرمایهعاری را پرای اعامهی حیات خوع ،م وقب ک ی ی
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جنگ در سرتاسر تاریخ بشریت ،یگانه عامل معرّف هستیِ ما روی این سیاره بوده؛ و
هرگز پایان نمییابد .هزینههای عظیم آن به لحاظ زندگیهای بربادرفته ،پولهای
خرجشده ،و رنج هایی که بر بشر رفته ،مصیبتی مستمرّ برای بشریت به بار آورده اما
همواره مورد غفلت قرار گرفته است.
کُشتنِ همنوعانمان بهعنوان رکنی شرمآور برای گونهی ما بر جریدهی تاریخ به
ثبت رسیده است .با این حال ،در نحوهی مواجهه با یکدیگر عامل «شرمناکی» به ندرت
عاملی تعیینکننده بوده است .تاریخ بهوضوح نشان میدهد که کشتار بیامانِ همنوعان،
در واقع ،ماهیّت راستین تمدن ما بوده است .ما توجیهات راهگشای عدیدهای برای
بیحرمتی به شأن زندگانیِ همهی ابنای بشر ابداع کردهایم تا حدی که کُشتن ،به هر
دلیلی که باشد ،بهطرز بس غمانگیزی بهعنوان یک هنجارِ پذیرفتهشده مقبولیت عام
یافته است .کافیست تبلیغات توجیهگر انبوه شهروندانِ اکثراً بیگناه و بهدامافتاده در
کشاکش بین قدرتها را در نظر بگیرید .کشتن به اندازهی زندگی به یک امر متعارف
تبدیل شده ،و ما بهندرت به خوف و هراس نهفته در این واقعیت پی میبریم .به لحاظ
عاطفی به واسطهی صحنههای رسانهای از واقعیاتی که خالی از احساساند ،حس انسانی
خود را نسبت به مرگ غمانگیز انسانها از دست دادهایم.
بهرغم پیشرفتهای بسیاری که عمدتاً پیشرفتهای فناورانه بودهاند ،نحوهی
برخورد ما با یکدیگر هنوز به سبک و سیاق انسانهای قرون وسطی انجام میگیرد .با
تخریب کشورها ،شهرها ،روستاها و جابهجایی میلیونها پناهنده که به سختی
توانستهاند از خون و خونریزی جان سالم به در برند ،چه بسا اسفناکتر از قبل به کشتار
تعمدی همنوعانمان مبادرت میورزیم.
حقیقت فجیعی که بهراحتی آن را تحریف کرده و پذیرای آن شدهایم این است
که جنگ ،در همهی اَشکال خود ،تا حد قابلمالحظهای دیگر چیزی بیش از صرفاً یک
پدیدهی فرسایشی نیست یا ،بیپرده گفته باشیم ،به این بر میگردد که کدام جناح
میتواند انسانهای بیشتری را از پا در آوَرَد (یعنی پسر ،پدر ،دختر ،مادر ،برادر ،خواهر،
فرزند ،پدربزرگ و مادربزرگ ،قوم و خویش ،و بیشتر) .آیا این معدومسازیِ تعمدی به
دستیابی به آن هدف میارزد؟ آیا فرونشاندن عطش قدرت مهمتر از مرگومیر دائمی
سایر انسانهاست؟
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قداست زندگی با شیوهی سنگدالنهای که اینگونه با طیب خاطر رخصت میدهیم
از دست انسانها ستانده شود ،از نظرها پنهان مانده است.
یا ،شاید اساساً زندگی قداستی ندارد!
آیا زندگی انسان بخش دیگری از محیط زیست برای بهرهبرداریِ منفعتطلبانه
به منظور دستیابی به اهداف دیگریست؟ بهرغم تبلیغات چرخشهای خوشبینانه،
تاریخ از حقایق خوفناکی خبر میدهد دال بر این که زندگی بهوضوح قداستی ندارد.
قداست زندگی صرف ًا یک مسئلهی ساختگیِ اخالقیست که ابداع شده تا دستیازندگان
به قدرت برای بهرهمندی از مزایای آن تودهها را تحت کنترل خود در آورند.
ما گونههای بهغایت خشونتطلبی هستیم که تظاهر به غیر از آن میکنیم .هر
چند که مدام یکدیگر را دعوت به صلح میکنیم؛ به این دلیل که بهندرت صلح برقرار
میشود! و اقعیت این است که به جای آن ،به خاطر صلح آدم میکُشیم؛ میکشیم تا
خود را نجات دهیم؛ میکشیم تا از خود دفاع کنیم؛ میکشیم تا مال بیندوزیم؛ به خاطر
تفاوتها آدم میکشیم ،برای کسب قدرت آدم میکشیم ،برای پول آدم میکشیم؛ برای
کنترل مردم آدم میکشیم؛ به قصد تالفی آدم میکشیم؛ برای خاک و اقلیم آدم
میکشیم؛ برای مکافات آدم میکشیم؛ برای عقاید مذهبی آدم میکشیم؛ برای
دموکراسی آدم میکشیم؛ برای دستیابی به منابع آدم میکشیم؛ با «خساراتِ جانبی»
آدم میکشیم؛ برای استقالل آدم میکشیم؛ برای دفاع از خود در برابر تروریستهای
بالقوه آدم میکشیم؛ بهعنوان عامل بازدارنده هم آدم میکشیم؛ برای سود و منفعت
آدم میکشیم؛ مدام میکُشیم و میکشیم و میکشیم .گویی «حق با زورمند است!»
ما حتی واژههای هوشمندانهای ابداع کردهایم تا روی خوف و هراس ناشی از
کشتوکشتار بیرحمانه از این دست را بپوشانیم :پاکسازی قومی ،نسلکشی،
هولوکاست ،نزاع و درگیری ،اقدام پلیسی ،زدوخورد ،خصومت ،رودررویی ،مناقشه،
تعرّض ،درگیریِ کنترلشده ،مداخلهی نظامی ،حملهی پیشگیرانه ،عملیات احتیاطیِ
ی و حاضر است که جنگ
برونمرزی ،که سرمنشأ همگی این رفتارها همان پدیدهی ح ّ
باشد .کشتن ،فارغ از آنکه چه واژهای برای آن بهکار رود و یا چگونه در دهان خود
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بچرخانیم ،همچنان کشتن است .نمیتوان به گرفتن ارادی جان انسانها طهارت
بخشید.
هر مرگِ ناشی از قتل یک انسان به معنی فروکاهی حقارتبار تمدن انسانی برای
بازماندگان است.
ما مثل سایر موجودات زندهی این سیاره ،دو وظیفهی عمده داریم که فطرت ًا به
ی گونهها از طریق تولید مثل؛  -2ادامهی
هم تنیدهاند؛  -1استمرار بخشیدن به هست ِ
حیات .آنچه در این بین رخ میدهد معرّف ماست .و با آنکه در فناوری به پیشرفتهای
عظیمی نائل شدهایم ،شاخص واقعی هویت ما شیوهی پاسداشت تمامیت زندگی از
جمله حیات سیارهی ماست؛ انسانیتی برخاسته از همزیستی.
تاریخ به وضوح بارها و بارها به ما نشان داده که اکثریت عظیمی از گونهی ما
انسان ها ازبنیاد نژادپرست ،مغرض ،متعصب و نابردبار نسبت به کسانی هستیم که به
لحاظ رنگ پوست ،ظاهر فیزیکی ،زبان ،فرهنگ ،مذهب ،نژاد ،فاصلهی طبقاتی یا ملیّت
متفاوت از ما می باشند و همین امر به رفتارهای خاص ناخواسته دامن زده است .در
بهترین وضعیت ،این تفاوتها را تحمل میکنیم تا از ستیزهجویی پرهیز کرده تا صرفاً
«با هم کنار بیاییم» ،بهجای آنکه رفتار اخالقی و ایدهآلِ پذیرشِ بی قیدوشرط یکدیگر
و مبتنی بر انسانیتِ متقابل را پیشه کنیم .متأسفانه رایجترین واکنش ما به این تفاوتها
تنشزاییست که متناوباً در یک سیر قهقرایی به تعرّض و خشونت منجر میگردد.
یکی از عمدهترین عللِ خصومتهایی که با تناوب زیاد و با چنان سرعت
«غیرارادی» دامن ما را میگیرد ،به «قدرت» باز میگردد .بررسی کشاکشهای
قدرت طلبانه در سرتاسر اعصار همواره حول و حوش ثروت ،اقلیم و اِعمال اقتدار بر
دیگران متمرکز بوده؛ همهی این وجوه در پیوند با یکدیگرند .سرمایهداری یا تولید،
کسب و حفظ ثروت ،در اَشکال گوناگونِ خود ،سرمنشأ نمایش و تجلی قدرت بوده.
تقریباً همهی تعرضاتی که گونهی ما بدان متوسل شده و جنگ بهراه انداخته توسط
کسانی بوده که قدرت را بهدست داشتهاند ،یا بهدنبال کسب قدرت بودهاند .عمدتاً جنگ
همیشه ابزار طبقهی حاکم بوده برای پیشبرد گسترش یا محافظت از منافع خود؛ چه
با کنترل منابع باشد ،چه اقلیم و/یا مردم .مسئلهی زندگیِ اکثریت به نفع اقلیتِ انسانها
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در میان است .از این روست که میلیونها انسان به جنگ گسیل میشوند تا بمیرند یا
نقص عضو شوند ،نه برای دموکراسی یا آزادی ،بلکه برای کسب قدرت.
قدرت ،تشفّی خاطریست برای منیّت انسانی .نهایتِ لغزش منیّت است ،چه
توسط متجاوز جنسی انجام بگیرد ،چه همسر آسیبرسان ،قلدر حیاط مدرسه ،رئیس
دیکتاتور مآب ،جبّار سیاسی یا یک دولت الیگارش .با توجه به اهمیت این رفتار ،آدمی
شاید بگوید عملیست بیشوکم طبیعی ،اما متأسفانه تا حد قابل مالحظهای منبعث از
توهّمزدگی ماست و در نتیجه پذیرش جنگ به خاطر مقاصد عدیدهی ظاهریِ آن است.
این شکل از نابخردیِ کوتهنظرانه که مشخصهی جامعهایست که تا بدین حد پذیرای
ستیزهجویی و جنگ است ،نسبت به اثر زیانبار سرمایهداری هم نابیناست که بیتردید
علتالعلل تنشها و نزاعهای جهانیست.
قدرت به نظام سرمایهداری و به موفقیت نیاز مبرم دارد .و سرمایهداری برای
ادامه ی حیات به ساختارهای قدرت نیاز دارد .ابزار آنها یا کنترل نیروهای بازار است
یا ،در مواقع اضطراری ،دستدرازیِ خشونتبار فیزیکی و اقتصادی و زیستمحیطی ،یا
هر سهی آنها .این اژدهای سهسرِ قدرت و سرمایهداری و دستدرازیست که زندگی
بسیاری از گونههای بیگناه را به تباهی کشانده؛ چه انسان ،چه غیر انسان.
عملکرد سرمایهداری و موتور آن ،والاستریت ،فارغ از آنکه به چه دستاندازهایی
میافتد ،فقط به سودآوریِ نامحدود منوط است .هستیِ آنها دربست به انگیزهی
سودآوری وابسته است؛ تا بدان حد که انبوهی از کاالهای اساسی در قالب محصوالت و
خدماتی بازتولید میشوند که از مقصود اولیهی خود دور شده و آگهیهای سرسامآور و
ی غیر ضروری را به خورد مردم میدهند .اسم
بیپایان با تاختوتاز خود محصوالت رفاه ِ
آن را «پیشرفت» میگذارند تا زندگی سادهتر و آسانتر شود!
مهاتما گاندی میگفت «جهان به اندازه ی رفع نیاز همه دارد ،اما نه به اندازهی
فرو نشاندن حرصوآز همه ».به زبانی صاف و ساده ،جان سرمایهداری به حرصوآز بسته
است تا مدام بیشتر تولید کند ،نه به خاطر مصرفکننده ،بلکه در عوض ،به قصد سود
بیشتر به نفع سهامداران خود.
سرمایهداری بدون سود نمیتواند به حیات خود ادامه دهد.
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تعرض ،بازوی قدرتمند سرمایهداری بوده .سرمایهداری هم ساختار قدرت را تغذیه
میکند؛ و اگر چه این مقاله صرفاً بر نابودی زندگی بر اثر جنگ متمرکز بوده ،ضایعهی
بزرگ دیگری که از مخاطرات سرمایهداریست نابودی بهداشت و سالمت ،محیط
زیست ،و زیرساختهاست که بهطرز چشمگیری بر زندگی میلیونها انسان اثر
میگذارد.
شاهان ،ملکهها ،فرمانروایان ،امپراتوران ،رؤسای جمهور ،و نخستوزیران زیادی
در سرتاسر تاریخ بهوضوح نشان دادهاند که بی هیچ شکوتردید بزرگترین تهدید برای
زندگی روی این سیاره ،عطش سیریناپذیر قدرت بوده است.
ی دموکراسیست ،در
برخالف تعالیم آموزشوپرورشمان که هدف دولت نمایندگ ِ
عوض به ابزاری در دست عدهای قلیل تبدیل شده تا با کنترل و استثمار تودههای غافل،
از طریق ایجاد خوف و هراس ،به ثروتهای عظیم و قدرت دست بیابند.
ما بهعنوان یکی از گونههای ساکن روی این سیاره به همراه سایر گونهها و
موجودات زنده الزم است خوب در آینه به خود نظر بیفکنیم تا به حقیقت هستی خود
و تأثیری که بر یکدیگر و بر سیاره گذاشتهایم پی ببریم .مسئله دیگر این نیست که چه
شدهایم ،بلکه مسئله این است که چه نشدهایم :ما به موجوداتی انساندوست تبدیل
نشدهایم.
آیا سرنوشت ما از این قرار بوده؟
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پیشدرآمدی تاریخی و مفهومی
برای مطالعات چندرشتهای عدالت اجتماعی در ایران
در تابستان سال  ،1367دو رویداد مهم به نقطههای عطف تاریخی در خط سیر
حیات سیاسی و اجتماعی ایران بدل شدند .یکم ،جنگ با عراق خاتمه یافت  -جنگِ
سهمگینی که از  31شهریور  135۹و با تجاوز نیروهای عراقی به مرزهای غربی ایران
آغاز شده بود ،جنگی که عنوان نامبارک طوالنیترین جنگ کالسیک میان دو کشور
در سدهی بیستم را یدک میکشید ،جنگی که از سال  1361فرسایشی شده بود،
سرانجام در  ۲۹تیر سال  1367تمام شد ،و رهبر انقالب به گفتهی خویش «جام زهر
را نوشید» و ایران قطعنامهی  5۹۸سازمان ملل متحد را پذیرفت .دوم ]...[ ،هزاران
مخالف با پیشینههای مختلف سیاسی طی ماههای مرداد و شهریور  1367به صورت
فیزیکی حذف شدند.
رویداد نخست کشور را از شرّ یک اقتصاد جنگیِ ویرانگر رها کرد و در حالی که
اقتصاد رانتیِ ایران در حال گذار به دورهی مشهور «سازندگی» یا بازسازیِ پساجنگ
بود (همان سازندگی که آن را در بوق و کرنا میکردند) ،گسستی فزاینده اما قابلرؤیت
و مهم از آرمانهای انقالب پنجاه و هفت یعنی «انقالب مستضعفان» به جریان افتاد،
انقالبی که در آن ،مردم از گروههای مختلف با فداکاریهای فراوان در یک جنبش
بیخشونت ،مردمی و آزادیبخش ملی برای ]رسیدن به[ دموکراسی و عدالت اجتماعی
مشارکت کرده بودند .رویداد دوم سپهر سیاسی ایران را در وحشتی عمیق فرو برد ،زیرا
این رویداد نماد تصفیهی نسلی از مدافعانِ عدالت اجتماعی بود که رگههای ایدئولوژیک
متنوعی داشتند ،و [این رویداد همانا] حذف دلبستگیهای چندگانهی سیاسی ،تعدد
پیشینههای جنسیتی ،قومیتی ،طبقاتی و دینی خارج از چارچوب تشکیالت حاکم بود.
با توجه به مهاجرت دسته جمعی (تا دهها هزار تن) نسل کاملی از فعاالن پساانقالبی
میان اوایل دههی  136۰و اوایل دههی  ،137۰این تصفیه که به هر روش دیگری جز
1

این دستنیافتنی بود ،نمایانگر برنامهی مشخصِ  -به زبان ایان انگِس (- )۲۰1۲
1. Ian Angus
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۲

«پاکسازیِ» سپهر سیاسی از عامالن متنوع آرمان عدالت اجتماعی بود؛ در واقع،
تصفیهها حاکی از «پاکسازی» سپهر سیاسی از آنانی بود که همچنان بر سر آرمانهای
3

انقالب  1357یعنی دموکراسی ،عدالت اجتماعی و ابراز وجود پسااستعماری ایستاده
بودند .آن گاه که کسانی که بیانگران عدالت اجتماعی بودند را به سکوت کشاندند،
گفتمان عمومیِ عدالت اجتماعی و دموکراسی مشارکتی مُرد یا بهناچار گوشهنشین شد.
رویداد دوم ،یعنی تصفیه ی نسلی از مدافعان عدالت اجتماعی ،گامی ضروری بود که
باید پس از رویداد نخست ،یعنی پایان جنگ ،برداشته میشد تا فرایندهای اجتماعی و
سیاسی (نولیبرال) بدون مانع اجرا میشدند .یا اینکه با کمال تأسف چنین به نظر
میرسد.
«نعمت» جنگ
جنگ یک «نعمت الهی» بود ،و این یکی از جملههای مشهور آیتاللّه خمینی بود.
به عقیدهی آیت اللّه ،جنگ یک نعمت بود زیرا برای ملت ایران فرصتی تاریخی فراهم
کرد ،تا در صف اول اسالم رهاییبخش ،با «ضرورتِ اتکا بر خود و کنار گذاشتن امید به
خارجیها» ( ) ۲۰16کنار بیاید .رهبر انقالب هنوز جنگ را جنگ آزادیبخشی میدید
که میتوانست «آرزوی دیرینهی بازگشت به خودِ ]اصیل[» را سرانجام محقق کنند.
آیتاهلل خمینی بخش عمدهی ایران پساجنگ را ندید (از آنجا که در حدود یک سال
پس از آتشبس فوت کرد) و [طبعاً] نمیتوانست بداند که اعضای حلقهی درونی
اطرافیانش برای کشور چه سوداهایی در سر داشتند ،آنان که پستهای کلیدی را پس
از مرگ امام به طور جمعی به دست آورند تا بر کشور در دهههای آتی حکومت کنند.
برای امام ،جنگ بهراستی یک «نعمت» بود« :دفاع مقدس» نماد دفاع دلیرانه از انقالب
بود .بیتردید جنگ حاکی از مانورهای جاهطلبانهی صدام حسین رهبر ]وقت[ عراق
برای حلوفصل ادعاهای دیرینهی ارضی به نفع خویش بود ،و قدرتهای غربی که آرزو
1. clearance
۲. agents
3. postcolonial self-assertion
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داشتند انقالب ایران شکست بخورد ،صدام را تشجیع میکردند .ایران بهراستی از خود
دفاع میکرد ،اما در بستر یک انقالب مردمی ،دفاع از خود خیلی زود در گفتمان عمومی
و دینی شکل و شمایل «جنگ آزادیبخش» شیعی را به خود گرفت ،جنگی که ایرانیها
با فداکاریهای فراوان به دوش کشیدند ،فداکاریهایی که طبق پروپاگاندای رسمی،
یادآور خاطرهی جمعی شهادت حسین بن علی (امام سوم شیعیان) به دست خلیفهی
اموی (یزید) در سال  6۸۰میالدی بود .کمر ملت زیر بار جنگ شکسته بود ،اقتصادی
ویران به جا مانده ،و کشور زخمهای عمیق خورده بود و [بخشهای بزرگی از آن]
کمابیش ویران شده بودند :در این فضا ،ایرانِ پساجنگ پدید آمد .اما در جهان
نشانهشناختیِ پساانقالبی که زیرِ رگبار پروپاگاندای حکومت قرار داشت ،ایران کشور
بیگناه و قربانی اما در عین حال مغرور تصویر میشد که در برابر شیطان ،نیروهای
«استکبار جهانی» و همپالکیهای منطقهایشان ایستاده بود .برای نخبگان سیاسی
روبه رشد ،که اکنون این فرصت را یافته بودند تا از زیر ردای امام بزرگوارشان بیرون
آیند ،جنگ بدین معنا بود که ایران بر موضع خویش ایستاده ،یکپارچگی ارضی خود را
ال
حفظ کرده ،و از انقالبش دفاع کرده بود .بنابراین ،پایان جنگ فرصت یک چرخش کام ً
جدید را مهیا کرد .گفتمان عمومی «دفاع مقدس» راه را برای «دوران سازندگی» هموار
کرد و رئیس جمهور وقت علی اکبر هاشمی رفسنجانی (ریاست جمهوری-1367 :
 )1375در رسانههای حکومتی «سردار سازندگی» لقب گرفت .در دو دههی بعد ،کشور
با روندی آرام اما پیوسته به دنبال آزادسازی اقتصاد ،برچیدن انحصار اقتصادی حکومت،
حذف موانع موجود در قانون اساسی برای خصوصیسازی ،و سازش با قدرتهای غربی
برای پایانبخشیدن به تحریمهای بینالمللی بود که مانع اجرای سیاستهای نولبیرالی
بودند .تعجبی ندارد که ]حکومت[ میکوشید که همهی اینها را به هزینهی طبقهی
1

کارمند و مزدبگیرانِ ایران به دست آورد.
 - working people .1به تمام افرادی اطالق میشود که در ازای فروش نیروی کارشان ،دستمزد دریافت
میکنند .این اصطالح بر خالف  working classفقط شامل کارگران مشغول در سپهر تولید نمیشود بلکه تمام
کسانی را که در سپهر گردش و تحقق در ازای فروش نیروی کارشان مزد دریافت میکنند نیز در برمیگیرد.
کارمندان ،معلمان ،پرستاران ،فروشندگان فروشگاههای بزرگ و  ...همگی عضوی از  working peopleهستند ـ
م.
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انقالب نیچهای (پنهان) ایران
۲

1

فردریش نیچه در کتاب تبارشناسی اخالق ( )1۸۸7نظریهای در باب «اخالق
بردگی»  -که قلب اخالق مسیحی است  -ارائه میدهد .اثر او از جنس «تبارشناسی»
است ،زیرا پیشفرضهای اخالق را از مجرای تکوین اولیهشان آشکار میکند .به زعم
نیچه مفهوم «خیر» زادهی قدرت است و از مجرای زبان شکل میگیرد ( )1۹۸۹:۲6و
3

از نظر ریشهشناختی و اجتماعی با نظم عالیتر جامعه و اشرافیت اینهمان است و این
4

دو «با نفس آریستوکراتیک» ( )1۹۸۹:۲۸اینهماناند .به این ترتیب ،خیر و شر (به
5

زبان مارکسی) خصلت طبقاتی این مفاهیم را (بهطرزی بدعتآمیز ) پنهان میکنند.
واکنش طبقات محروم به قدرتمندان منجر به «شورش بردهوار در اخالق» میشود ،یک
ی حسادت که مخرب و آمیخته با خشم است و نیچه آن را
نوع احساس ارتجاع ِ
6

7

۸

«کینتوزی» مینامد ( .)37-1۹۸۹:36اخالقْ عمل را از عامل جدا میکند ،در نتیجه
عامالنِ ]شرّ] را از بار مسئولیت اعمالشان میرهاند (نیچه .)45:1۹۸۹
«سرکوبشدگان ،مستضعفان و غضبآلودگان» تحت تأثیر حس عمیقِ کینتوزی،
«یکدیگر را با خشم مکارانه و ناتوانی ]به قیام[ ترغیب میکنند» (نیچه  .)46:1۹۸۹در
۹

فلسفهی آریستوکراتیک نیچه ،مستضعفان قادر نیستند به لحاظ ذهنی و فکری از
1. Friedrich Nietzsche
۲. The Genealogy of Morals
 - Nobility .3تفاوت این واژه با آریستوکراسی که در زبان فارسی ،گاه به اشرافیت برگردانده میشود در این است
که آریستوکراسی ریشه در نظام کاستی دارد درحالیکه اشرافیت نه متکی بر یک نظام خاص بلکه متکی بر شخصی
و گروهی است که حاکم میشود .هر پادشاهی اشرافیت خاص خودش را خلق میکند .ایران پس از اسالم فاقد
آریستوکراسی بوده است .اما برای مثال کشورهایی چون چین و هند آریستوکراسی داشتهاند ـ م.
4. aristocratic soul
5. heretically
6. ressentiment
7. action
۸. actor
۹. intellectually
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شرایطی که در آن قرار دارند فراروند؛ قادر نیستند (به زبان هگلی) به خودآگاهی دست
یابند .بنابراین کامالً تحت فرمان انتقامجویی ،تنفر و نابودی نظم (اشرافی) کهن هستند.
از نظر ذهنی ،بردگان در آرزوی ایناند که به هر هزینهای ارباب شوند ،بدون اینکه میل
یا اشرافیت مالزم (مفروض) برای تغییر نظام ارباب-بندگی را داشته باشند .بردگان خود
را از شرّ مسئولیت و تقصیر اعمالشان راحت میکنند .اخالق بردگی هیچ ارزش نو،
هیچ نظم متعالی و هیچ کیفیت بینظیری به ارمغان نمیآورد ،بلکه صرف ًا ]روح[ نظم
کهن را در یک نظم به غایت استثمارگرایانه و بیرحمانه احضار میکند .بردگانِ فاتح
تحت تأثیر حسادت و آزمندی ،صرفاً از سبکزندگی و ارزشهای مادی اربابان
پیشینشان تقلید خواهند کرد اما نخواهند توانست به روح اشرافی دست یابند.
نضج نخبگان سیاسی-اقتصادی ایران از دلِ بخشهای (عمدتاً) محروم ،نامولد و
سنتی-دینی ،که تنفری عمیق از مدرنسازی غربیوار شاه داشتند ،در دوران پس از
انقالب و پس از جنگ حاکی از جنبهی نیچهایِ انقالب  1357است .این واقعیت همواره
انکار شده است .پژوهشگرانی که با عینکهای روششناختی (اغلب کمّی و/یا
ایدئولوژیک) به انقالب  1357مینگرند و بر تحلیل طبقاتی ،اقتصاد سیاسی ،نظریهی
سیاسی ،سیاست منطقهای و اسالم متمرکزند ،این جنبهی انقالب را ندیدهاند.
رویکردهای نامبرده خوب و پرثمر هستند اما توجه را از روانشناسی جمعی و مؤلفههای
فرهنگیِ محافل دینی درون خانوادههای سنتی طبقهی متوسط و پایین جامعه منحرف
میکنند؛ این خانوادهها همانهایی بودند که از اوایل دههی  134۰آیتاللّه خمینی را
حمایت میکردند ،افرادی که امتیاز ات و مناصب کلیدی قدرت را در دوران پس از
جنگ به دست آوردند .به بیان دیگر ،برای پژوهشگرانی که بر ساختارهای اصلی تمرکز
میکنند «شورش بردهوارِ» پنهان در انقالب  ،1357انقالبی که در غیر این صورت،
1

اصیل ،دموکراتیک و پسااستعماری بود ،پنهان باقی میماند .برگماشتگان جدید (به
۲

پیروی از میلوان جیالس ) فقط به شکرانهی نزدیک ماندن به حلقهی درونی سیاسی و
مشارکت (یا تظاهر به مشارکت) در جنگ به قدرت رسیدند .این برگماشتگان نوخاسته،
 - Nomenklatura .1در اتحاد جماهیر شوروی به اربابان حزبی اطالق میشد ـ م.
۲ Milovan Djilas
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تحت فرمان کینتوزی ،با اهرمِ کنارگذاشتن فعاالنهی تودهها بر آنها حکومت میکنند:
همان تودههایی که برگماشتگان از دلشان برخاسته بودند ،تودههایی که برگماشتگان
آنان را در طول انقالب و جنگ بسیج کرده بودند ،آنهایی که مظهر خاستگاههای
اجتماعی نخبگان جدید بودند .تودههای مردم کادرهای انقالبی فداکار و دلبستهی
عدالت اجتماعی را شکل میدادند و (به درجات مختلف) به آرمانهای اصیل امام وفادار
بودند ،همان هایی که در جنگ جان باختند یا به دلیل مخالفتشان سرکوب شدند.
نوکیسههایی که خود نیز از طبقات فرودست برخاسته بودند ،طبقات محروم را (به زبان
1

نیچه) «ترغیب» به ]قیام[ میکردند ،اما هدف این نخبگان و نوکیسهها از این کار
همانا اندوختن ثروت و قدرت برای ]ارضای[ خواستههایشان بود .در دوران پس از
جنگ ،فقرا و گروههای آسیبپذیر به حال خود رها شدند تا روی پای خودشان بایستند،
در حالی که گروه روبه رشدی از نخبگان که از طبقات فرودست برخاسته بودند ،تحت
فرمان کینتوزی و مسابقه برای تقلید (ناموفق) از همان طبقهی حاکمی بودند که [در
سال  ] 1357برانداخته بودند ،اکنون مناصب سیاسی ،امنیتی و نظامی کلیدی را به
دست آورده بودند .بنابراین هیچ تعجبی ندارد که الیگارشی اقتدارگرایی پدید آمد که
حول یک حکومت رانتیِ نان و آبدار سازمان یافته بود .دموکراسی و عدالت اجتماعی
 آرمانهای اصلی انقالب پنجاهوهفت  -به کینتوزی این الیگارشی خوراک نمیرساند.۲

برای این خیمایرای هیوالیی جدید ،کنترل بیپایان و مالاندوزی سیریناپذیر و
سپردن گذشتهی آکنده از محرومیتشان به بایگانی تاریخ مستلزم آن بود که همان
مردمی را فراموش کنند که زمانی شریک محرومیتهایشان بودند .به همان میزان که
نخبگان حاکم در بهدستآوردن مناصب اقتصادی و قدرت سیاسی اوج میگرفتند ،در
3

منزلت اجتماعی و در انظار عمومی سقوط میکردند .مهم نیست .با اینهمه ،این

 - Exhorted .1معادل دقیق این واژه در زبان فارسی «تمشیت» است که به دلیل رایج نبودن ،از «ترغیب»
استفاده کردم ـ م.
۲. chimera
3. status
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فرصتی تاریخی برای آنها بود تا تقاص تمام آن گذشتهی آکنده از محرومیت و خاطرات
دردناک و درونیشدهای را که از محرومیت و حقارت داشتند پس بگیرند.
خصوصیسازی اقتصاد ایران
«بنابراین ریشهکنکردن فقر و محرومیت به یکی از وظایف اصلی جمهوری اسالمی
و یکی از اهداف اصلی رهبرانش تبدیل شد» (آموزگار  .)6۰ :۲۰۰7اما در پی «انقالب
مستضعفان» ،سیاستهای «دوران سازندگی» باعث شدند تا تودههای
بهحاشیهراندهشده ای که زمانی جمهوری اسالمی را به قدرت رسانیده بودند کنار
گذاشته شوند .رگههای عدالت اجتماعی انقالب اینک به خدعههای لفاظانهی
بیمحتوایی تبدیل شده بود که در انحصار گفتمان رسمی دولتمردان بود تا توجه
عمومی را از سیاستهای اقتصادی جدید منحرف کنند .چرخش جدید کمابیش
رویبرگردانی از آرمانهای اصلی انقالبی بود که روزگاری ایرانیان را متحد کرده بود .با
این رویبرگردانی ،از انقالب چیزی جز اقتدارگرایی و ازهمپاشیدگی اجتماعی نمیماند.
این نوشتار به دنبال ارائهی شواهد آماری برای اثبات خصوصیسازی در اقتصاد ایران
نیست :چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است .عالوه بر سیاستی که دولت
کنونی ایران یعنی دولت حسن روحانی اعالم کرده است ( ،)۲۰1۲و عالوه بر ارزیابی
جامع صندوق بینالمللی پول (جبلیلی و دیگران  ،)۲۰۰7مطالعات ارزشمند پرشماری
انجام شدهاند که همگی بر این چرخش اقتصادی صحه میگذارند (بهداد و نعمانی
 ،۲۰۰۲بهداد  ،۲۰۰۰مولوی  ،۲۰۰۹آموزگار  .)۲۰۰7در ایران ،خصوصیسازی یعنی
واگذاری بخش اقتصادی حکومتی ،که ذیل فصل  ،4اصل  44قانون اساسی (که از
بخشهای حکومتی ،تعاونی و خصوصی نام میبرد) مشروعیت یافته است و به حکومت
انحصار بر ارتباطات ،حملونقل ،صنایع و منابع عمده را اعطا میکند .با توجه به سهم
تقریباً  7۰درصدی حکومت از اقتصاد ،چیزی در حدود  ۸۰درصد اقتصاد ایران مشمول
اصل  44میشود (آموزگار  .)67 :۲۰۰7در سال  ،13۸4رهبر ایران آیتاللّه خامنهای
فرمان خصوصیسازی اقتصاد را صادر کرد و اعالم کرد «واگذاری  ۸۰درصد سهام
کارخانههای بزرگ به توسعهی اقتصادی ،عدالت اجتماعی و برچیدن فقر کمک خواهد
کرد» (نقلشده در مولوی  .)۸ :۲۰۰۹برای اجرای این سیاست ،اصل  44یک مانع به
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نظر میرسید .به گفتهی آموزگار« ،دو راه گریز دمدستی پیدا شد :بیاعتنایی صرف به
اصل  44و ادامه دادن به واگذاری داراییهای بخش عمومی ،و یا جستوجوی
"تفسیری" اختیاربخش« ».هرچند گزینهی تخطی [از قانون اساسی] تصورناپذیر به
نظر می رسید ،...اما تصمیمی نبود که در جمهوری اسالمی عطف به سابقه شود .در
سالهای پیشتر نیز کابینههای مختلف از ]اجرای[ برخی از اصول قانون اساسی 135۸
و اصالحیهی  136۸آن شانهخالی کرده بودند ،آنها را دور زده بودند ،نادیده گرفته
بودند ،یا حتی با جسارت از آنها تخطی کرده بودند» ( .)66-65 :۲۰۰7خواهیم دید
ل تأکید قانون اساسی بر ]تحقق[ عدالت اجتماعی از مجرای مالکیت
که دقیق ًا به دلی ِ
حکومتی است که بازی گفتمان جدید خصوصیسازی راه افتاده است تا این چرخش
توجیه شود.
خصوصیسازی لگام از سه فرایند اصلی برداشته است )1( :پیدایش دستهای از
نخبگان اقتصادی که ارتباط تنگاتنگی با حکومت رانتی دارند؛ ( )۲برچیدن یا کنار
گذاشتن قوانین و تمهیدات قانون اساسی در خصوص نقش حکومت و بخشهای تعاونی
ی
(میراث انقالب)؛ و ( )3کنار گذاشتن طبقهی کارگر ،طبقهی متوسط ،فقرا و قشرها ِ
از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیبپذیر (بازنشستگان ،معلوالن و بیماران ذهنی) و در
اغلب موارد احالهی آنها به سازمانهای خیریه .کنار گذاشتن گروههای آسیبپذیر از
راه حذف مجموعه قوانینی روی داد که از حداقل دستمزد ،حقوق جمعی و قراردادهای
منصفانهی کار محافظت میکردند .اقتصاد انقالبی بر ارزشهای عدل ،قسط ،و انصاف
استوار بود اما باید خاطرنشان کنیم که همانطور که بهداد و نعمانی گفتهاند ،این اقتصاد
1

بیشتر یک ناکجاآباد (اسالمی) بود .از اینرو هرگز در واقعیت دنبال نشد ،و اجرای
شایستهی آن به کنار نهاده شد ( .)673 :۲۰۰۲باید افزود که این آرمان ناکجاآبادگونه،
که در قانون اساسی مشروعیت یافته بود و در بنیادهای پساانقالبی تاحدودی نهادینه
شده بود ،در طول جنگ به نقطهی اوج خود رسید .بنابراین ،این مدل هرگز شانسی

1. utopian
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نداشت که در دوران صلح آزموده شود چرا که در گفتمان عمومی دوران سازندگی،
بازتوزیع حکومتی با اقتصاد جنگی یکسان انگاشته میشد.
همان طور که اشاره شد ،جنگ بود که چرخش اقتصادی جدید ایران را توجیه کرد.
ن قدرت گرفته در طول جنگ میتوانستند این فرایند را به
و چه کسانی بهتر از سپاهیا ِ
راه انداخته و به آن مشروعیت بخشند .سپاه پاسداران از دوران سازندگی و توسعه وارد
فعالیت اقتصادی شد و «قرارگاههای سازندگی» خاتم االنبیا و قرب این فرایند را راه
انداختند و به کانونهای قدرت اقتصادی تبدیل شدند که خصوصیسازی را از طریق
قراردادهای حکومتی پیش میبُرد (آلفونه ۲۰1۰؛ علمریزی ۲۰1۲؛ هریس ۲۰13؛
وهابی  .)۲۰15از آن پس ،درگیری سپاه و نیروهای مرتبط با حکومت رانتی ]در اقتصاد[
چندین برابر شده است .خصوصیسازی و نولیبرالسازی اقتصاد یک گروه نخبهی
اقتصادی دستچین را به وجود آورد .بنابراین ،فرایند آزادسازی اقتصادی دو چیز را
تضمین کرد :یکم ،فقط آنهایی که به باالترین ردههای دولتمردان و وابستگان نظامی
و امنیتی آنها وصل بودند از این امتیاز انحصاری برخودار بودند که به کلیدداران
خصوصیسازی از مجرای توزیع پیمانکاریهای دستدوم تبدیل شوند .آنها طبقهی
جدیدی را حول حکومت رانتی شکل دادند .دوم ،نظام توزیعی ایجاد شد که در آن ،از
1

طبقهی کارآفرینان ایران فقط آنهایی که پیوندهای مستحکمی با نخبگان حاکم
داشتند میتوانستند سهمی از پروژههای پیمانی ببرند .به این ترتیب ،فرایند
خصوصیسازی در ایران هیچ شباهتی به نظام رقابتی که در غرب میبینیم نداشته
است .در غرب( ،ظاهراً) کسانی که بهترین قیمتها را پیشنهاد میدهند مناقصه یا
۲

مزایدههای حکومتی را میبرند .در ایران ،ما شاهد نظام مریدپروری هستیم که تضمین
ال به آنانی که با نخبگان حاکم در ارتباطند نفع رساند
میکند که خصوصی سازی عم ً
3

(چیزی شبیه مکزیک در دوران حزب انقالبی نهادی که  71سال با توسل به همین
شیوه حکومت کرد) .تحریمها این گروه بسته را قدرتمند کرد .بنابراین ،طبقهی
1. entrepreneurial class
۲. clientelist system
3. Partido Revolucionario Institucional
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کارآفرین ایران که در رکود به سر میبرد از آنچه قطره قطره (از این حلقهی بسته)
چکانده میشود ،تغذیه میکند .در کشوری که در آن ،حدود  7۰درصد اقتصاد در
اختیار حکومتی است که مأمور است  ۸۰درصد مالکیت حکومتی را واگذار کند ،میزان
ثروتی که بناست منتقل شود آنقدر بزرگ است که در مخیله نمیگنجد .در دوران
ریاست جمهوری محمود احمدینژاد ( )13۹۲-13۸4خصوصیسازی به سبکی
پوپولیستی به سوی تودهها سرازیر شد .برای مثال ،او سهام عدالت را باب کرد :حیلهای
برای دفاع ]ظاهری[ از آرمانهای عدالت اجتماعی انقالب در عین پیشبرد
خصوصیسازی (آموزگار  .)۲۰۰7برنامه این بود که سهام شرکتهای حکومتی در میان
میلیونها خانواده توزیع شود ،شرکتهایی که سود سهامشان در مدت  ۲۰سال
میتوانست نقد شود .سهام عدالت که ارزش آن در سال  13۹۲برابر با  36میلیارد دالر
بود به معنای پرداختهای یارانهای بود ،آن هم در حالی که دولت احمدینژاد یارانههای
مختلف غذا ،سوخت ،و خدمات را بهشدت کم میکرد .برای دیدن تصویر کامل ]این
فرایند[ ،باید آزادسازی ]قیمت[ ارزهای خارجی و نیز آزادسازی قیمتها و کاهش
دستمزدها را نیز بیفزاییم (بهداد .)131-115 :۲۰۰۰
پیدایش گفتمان عمومی جدید
مسلماً برای انقالبی که آرمانهایش مبنی بر دموکراسی مشارکتی و عدالت اجتماعی
بود ،چرخش در سیاستهای اقتصادی و فاصله گرفتن از این آرمانها به هزینهی
جمعیتی که هر روز فقیرتر میشود با چرخش گفتمانی از آرمانهایش همراه بوده است.
گفتمان جدید در چندین کابینه و از طریق اتاقهای فکر حکومتی به دقت ،آرام اما
پیوسته و با موفقیت ساختهوپرداخته شد .چند ویژگی کلیدی به ما کمک میکند تا
ج خصوصیسازی ،نولیبرالیسم و سرمایهداری بازار آزاد را
گفتمان عمومی جدیدِ مرو ِ
بفهمیم.
یکم  ،به جای رد مفهوم عدالت اجتماعی ،گفتمان نولیبرالیِ رو به رشد °این مفهوم
را بر خالف انتظار به اسم خود جا میزند و عدالت اجتماعی را مساوی میگیرد با
مالکیت حکومتی گسترده اما نامولد و توأم با اتالف ]منابع[ ،برنامههای توسعهای
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حکومتیِ دچار سوءمدیریت و آکنده از فساد ،و نیز نارسایی شبکههای تأمین اجتماعی
دولتی (خدمات درمانی ،تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی) به دلیلِ عدم پاسخگویی.
به محض آنکه دالِّ «عدالت اجتماعی» از گفتمان انقالبی و برابریطلبانهی اصیل جدا
شود و به مدلولهایی منضم شود که موجب انزجار اخالقی مردم میشوند ،طرفداران
نولیبرالیسم قادر خواهند شد آزادسازی بازار و خصوصیسازی (نهتنها کارخانههای
ی «راستین» عدالت ترسیم کنند.
حکومتی که نیز خدمات اجتماعی) را بهسان تجلّ ِ
]آنها مدعیاند که[ آزادسازی بازار و خصوصیسازی احترام به انتخاب و خرد فردی را
با خیر اجتماعی آشتی میدهد .انگشتِ سرزنش ایشان به سمت «دولت رفاه» -
پدیدهای که هرگز در ایران وجود نداشته است  -بهعنوان «دولت بزرگ» [به منزلهی]
مقصرِ شکست در به ارمغان آوردن عدالت اجتماعی برای تودهها اشاره میکند.
مسعود نیلی (مشاور رئیسجمهور روحانی در موضوعات اقتصادی) و دوستانش
(موسی غنینژاد ،محمد طبیبیان و غالمعلی فرجادی) اصطالح «عدالت» را عامدانه به
گونهای بدشکل میکنند تا بتوانند این ایده را به چالش بکشند که «عدالت» مستلزم
1

بازتوزیع و از اینرو کارگزاری حکومت است .آنها سپس این محمول اشتباه را پشت
۲

و رو میکنند تا نولیبرالیسمِ مبتنی بر عدممداخله را به عنوان یگانه بدیل معرفی کنند.
آنها حتی حق فردیِ مالکیت و آزادی شخصی (این دو را ستونهای اقتصاد مبتنی بر
بازار آزاد میدانند) را بهعنوان شرط ضروریِ تحقق اخالق شخصی و فضائل اجتماعی
3

مطرح میکنند (نیلی  .)۲۰۰۸غنینژاد با ارجاع به فردریک هایک ،میگوید «برخالف
4

ایده های موجود ،عدالت اجتماعی مفهومی است که در نهایت سوبژکتیو و رونده است
تاجاییکه نمیتوان محتوایی ]معنا[ برایش متصور شد که عینی ،متمایز و مورد قبول
عموم باشد» (.)7۸۲-7۸1 :۲۰۰۰

1. state agency
۲. laissez-faire
3. Friedrich Hayek
4. fluid
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دوم ،گفتمان نولیبرال از راهِ یکیانگاری عدالت اجتماعی با مالکیت دولتی و نظام
توزیعی حکومتی به نولیبرالها اجازه میدهد تا وارونهسازی سیاستهای قبلی را
به راحتی دنبال کنند .گفتمان نولیبرال بر احساس بسیاری از ایرانیها یعنی انزجار
عمومی و موجه از فساد دولتی و سوءمدیریتِ منابع عمومی انگشت میگذارد .از بازی
ب هر گونه نقشهی راه توسعهای بلندمدت و شفاف برای کشور،
روزگار آنکه در غیا ِ
لیبرالی کردن در برچیدن موانع پیشاروی اقتصادِ مبتنی بر بازار آزاد بدون نظارت در
دولت روحانی تکیه میکند« .بر اساس این دکترین ،که اقتصادیات نولیبرال یا سمتِ
عرضه نامیده میشود ،راهحل رکود اقتصادی ،فقر ،و توسعهنیافتگی در مکانیسم بازار و
ادغام بی قید و شرط در نظام سرمایهداری جهانی است .بیرونقی ،بیکاری ،و مشقت
اقتصادی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعهیافته آنقدر که به مداخلهی دولت و/یا
طردشدگی از بازارهای سرمایهداری جهان ربط دارد به سوءمدیریت اقتصادی یا سرشت
سرمایهداری جهانی ندارد» (حسینزاده  .)۲۰14بنابراین ،در گفتمان لیبرالیکردن،
قوای (باز) توزیعی حکومت مستلزم معنایی کامالً جدید است :عدالت اجتماعی مستلزم
1

پیکرهی سیاسی است که به عنوان کارگزار رفاه شهروندان عمل کند در حالی که
آزاد سازی اقتصادی مستلزم آن است که قوای توزیعی حکومت در خدمت
خصوصیسازی شرکتهای حکومتی قرار گیرد .در این مدل ،عدالت اجتماعی بهطور
لفّاظانه به «توسعه» مشروط میشود و تنها گزینهی موجه برای توسعهی صحیح نیز
نظام رقابتی بازارمحور (در مقابل انحصار بازارمحور و حکومتمحور) میماند (نیلی
.)۲۹ :۲۰11
۲

سوم ،در گفتمان عمومی نوپای خصوصیسازی ،یک لغزش [عامدان] رخ داده است:
اصطالحِ «کارگر»  -که زمانی مرجع نهایی گفتمان عدالت اجتماعی بود  -به تدریج به
«کارآفرین» تبدیل شده است .اصطالح کارآفرین نیز به تدریج جایگزین واژهی
«سرمایهدار» شده است ،واژه ای که در زبان فارسی بارمعنایی منفی دارد و به کسی
اطالق میشود که از دسترنج دیگران بهره میبرد .واژهی سرمایهدار حتی گاهی (بسته
1. commonwealth
۲. slide
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به متن) به معنای «دزد» استعمال میشود .بنابراین ،کارآفرین بناست یک چرخش
معنایی مثبت در واژهی «سرمایهدار» ایجاد کند :کارآفرین همان کسی است هدفش
اشتغالزایی برای دیگران است ،نه (همچون سرمایهدار) ثروتاندوزی برای خودش.
1

اصطالح سرمایهگذار همراه کارآفرین میآید :هر دو اصطالح بر تولید (و افزودن چیزی
جدید) به جامعه داللت دارند .این حقّهی زبانی مهم است زیرا «"لغزش" بر مشخصهی
یک "گفتمان" اشاره دارد ،که گزارهای تکوتنها نیست بلکه مجموعهی
سازمانیافتههایی از گزارهها است» (انگس  .)1۸ :۲۰۰۸همانندی آوایی این دو اصطالح
(هر دو محتوی واژهی کار هستند  -کار هم به معنای «شغل» و هم «کار») اجازه
میدهد تا چرخش در سیاستهای حکومت ممکن شود ،بدین صورت که از کسانی که
(به ظاهر) برای کارگران شغل ایجاد میکنند حمایت شود و دفاع از حقوق کارگران به
فراموشی سپرده شود .آنانی که سالهای اول پس از انقالب را به یاد میآورند -
سالهایی که جمهوری اسالمی را رقبایش (عمدت ًا گفتمان چپگرا و البته نیز شیعی)
ناچار کردند تا ایده ی عدالت اجتماعی را ترویج دهد ـ  -تمجید آیتاللّه خمینی از
کارگران در سال  135۹را به یاد میآورند .او اعالم کرد« ،کارگران گرانقدرترین طبقهی
جامعه را تشکیل میدهند ،آنها بیش از هر گروه دیگری به جامعه نفع میرسانند».
«چرخ های عظیم جوامع انسانی را کارگران با دستان نیرومندشان به حرکت در
میآورند .حیات یک ملت مدیون کار و کارگر است» (خمینی  .)۲۰15این گفتهها مهم
هستند زیرا نشان میدهند که حاکمان اسالمگرا چهطور میخواستند نمایندگی
کارگران را از چپها که در دفاع از کارگران و فقرا تزلزلناپذیر بودند بربایند .توجه کنید
که محوریت کارگر (و بنابراین فقرا ،اقلیتها ،گروههای آسیبپذیر و نیز زنان در رژیم
جدید) در این گفتمان مستلزم توسعهی سیاستی خواهد بود که از حقوق محرومان
پاسداری کند ،یعنی حکومت باید کارگزار صیانت از شهروندان باشد .با نشاندن
«کارآفرین» بر جای «کارگر» ،گفتمان خصوصیسازی °مکانیسمهای بازار را جایگزین
کارگزاری حکومت میکند ،مکانیسمهای بازار به یمن بهرهوری اقتصادی( ،در ظاهر) از
کارکنان محافظت میکنند .به این ترتیب ،مفهوم حقوق سست میشود .از اینرو،
1. generating
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تعجبی ندارد که روحانی قوانین کار و حداقل دستمزد را «بسیار سرگوبگرایانه» و
موانعی فراروی رونق اقتصادی میداند .او مینویسد« :یکی از چالشهای عمدهای که
کارفرمایان و کارخانجات ما دارند اتحادیههای کارگری است« ».کارگران باید نسبت به
مطالبات کارآفرینان نرمش بیشتری از خود نشان دهند» (به نقل از حسینزاده .)۲۰14
چهارم و آخری ،با توجه به اینکه حکومت اکنون خصوصیسازی بخش عمومی را در
دستورکار قرار داده است ،امنیت و ثبات سیاسی در گفتمان جدید به عنوان
پیششرطهای آزادسازی اقتصادی مطرح میشوند« .همانطور که روابط بینالمللی
باثبات زمینه را برای توسعهی اقتصادی هموار میکند ،توسعهی اقتصادی نیز به نوبهی
خود کشور را امنتر و باثباتتر میکند زیرا کشور را در برابر تهدیدهای خارجی مقاومتر
میکند» (روحانی ،نقلشده در حسینزاده  .)۲۰14وقتی آنها به خصومتها پایان
دهند و با قدرتهای غربی سازش کنند ،آنگاه ثبات مورد نیاز برای درهمکوفتن
ایستادگیهای اکثریت ایرانیانی را به دست میآورند که تحت تأثیر اثرات منفی
آزادسازی و برچیدن حقوق جمعی چانهزنی قرار گرفتهاند (نک :وهابزاده .)۲۰16
چرخش ایران به سوی اقتصاد سرمایهدارانهی کامالً خصوصیشده ،به دلیل پیوندش با
نخبگان حاکم حریص ،به مانعی در برابر دموکراتیکسازی و بهرسمیتشناییِ حقوق
فردی و جمعی تبدیل شده است (نعمانی و بهداد  .)۲۰1۲برخالف اروپا ،آزادسازی
اقتصادی ایران با لیبرالیزهشدن سیاسی همراه نیست .اما نکته دقیقاً همین است :اینکه
سرمایهداری و بازار آزاد میتوانند برای ایران (یا سایر کشورها) دموکراسی به ارمغان
بیاورند افسانهای بیش نیست .و این بدان معناست که ایرانیان دوباره باید در دو جبهه
همزمان مبارزه کنند :مبارزه برای عدالت اجتماعی و مبارزه برای ابراز وجود دموکراتیک.
1

مردم بهراستی تبعات سیاستهای خصوصیسازی را که روز به روز تهاجمیتر
میشود ،لمس کردهاند .نظرسنجیِ انجام شده در سال  13۸۲نشان میدهد که 71
درصد از ایرانیها از «وضعیت اقتصادی کشور» ناراضی هستند ،درحالیکه  ۲5درصد
کمابیش راضی و فقط  5درصد کامالً راضی هستند (مالجو  .)۲۰۰6نعمانی و بهداد

1. aggressive
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میگویند« ،بحرانهای اقتصادی ،روندهای باالی تورمی ،نرخهای همیشه باالی
بیکاری °کارگران را زیر فشار قرار میدهند .وقتی کارخانهها به دالیل مختلف بسته
میشوند ناامنی شغلی افزایش می یابد .مزدها پایین هستند و حقوق کارگران ماهها به
تعویق می افتند .استفاده از قراردادهای جدید ،که از بسیاری از امتیازات قانون کار (برای
کارگران) خالص شدهاند  ،...رو به گسترش است .کارگران بر اثر پاسخ سرکوبگرایانهی
دولت به گالیههایشان ،اغلب به سوی مبارزهی تدافعی برای مطالبات ابتدایی
اقتصادیشان رانده شدهاند» ( .)۲۲1 :۲۰1۲جنبشهای کارگران و معلمان که هماکنون
رو به گسترش است به طور فزاینده سرکوب میشوند .رهبران اتحادیههای کارگری و
معلمان با خطر زندانهای بلندمدت مواجهاند (وهابزاده  .)۲۰16دولت حداقل دستمزد
ماهانه را برای سال  13۹4رقمی معادل  ۸1۲هزار تومان (حدود  ۲36دالر امریکا ]به
نرخ دالر در سال  )[13۹4تعیین کرد .این درحالی است که به  7میلیون کارگر حتی
مزدی کمتر از این پرداخت میشود زیرا آنها زیر پوشش قانون کار نیستند (مقالهی
« 7میلیون کارگر»  .)۲۰16این حداقل دستمزد فقط کفاف یکسوم هزینههای زندگی
یک خانوادهی چهار نفره را میدهد (مقالهی «حداقل دستمزد کارگران»  .)۲۰16هفت
اتحادیهی عمدهی کارگری در زمستان سال  13۹4خواهان حداقل دستمزد ماهیانه سه
میلیون و پانصد هزار تومان (به دالر سال  13۹4معادل  1۰17دالر) شدند تا بتوانند
یک زندگی آبرومندانه داشته باشند (مقالهی «کجایید؟»  .)۲۰16در سال  ،13۹3بیست
میلیون ایرانی از «سوءتغذیه» رنج میبُردند ،حتی دوشغلهها نیز از عهدهی هزینهها
برنمیآمدند (مقالهی «فقر در ایران»  ،)۲۰15و چهل درصد یا سی میلیون ایرانی در
زیر فقر زندگی میکند (مقالهی « 3۰میلیون» .)۲۰15
تصویر باال که ابداً کامل نیست کلیات زمینهی تاریخی فوری برای مطالبات جدید
عدالت اجتماعی در ایران را شکل میدهد .دو آرمان اصلی ،که ایرانیان را از هر دسته و
گروهی در سال  1357متحد کرد ،یعنی عدالت اجتماعی و دموکراسی مشارکتی ،در
سه دههی اخیر بهروشنی کنار گذاشته شدهاند .بااینهمه ،برای تضمین حذف
آرمانهای انقالبی ،که آرمانهای اکثریت بشریت امروز است ،صداهای آن آرمانها نیز
باید خفه میشدند.
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پاکسازی عدالت اجتماعی
به بهانهی جنگ ،رژیم توانست اپوزیسیون را سرکوب کند .اپوزیسیون اغلب موجهای
ال
سرکوب در دههی  136۰را هولناک ،اهریمنی و وحشیانه توصیف میکند .اما کام ً
برعکس ،سرکوب اپوزیسیون در حقیقت حسابشده ،دقیق و مکارانه بود .نیروهای
امنیتی فرایند سرکوب اپوزیسیون را با کارایی چشمگیری پیاده کردند.
1

دورهی پس از بهمن  1357شاهد فشار روحانیان برای تثبیت قدرت و تشکیل
جمهوری اسالمی بود .این دوره شاهد کشاکشهای زیادی بود .در پی انقالب ،مطالبهی
همیشگی عدالت اجتماعی و روابط مبتنی بر برابری پیش و بیش از همه به روشنی
تمام در جنبشهای قومی و منطقهای (به ویژه در مناطق کردنشین ،در دشت ترکمن،
قسمتهای عرب نشین خوزستان و تا حدودی در آذربایجان) پدیدار شدند .این
جنبش ها یا سرکوب شدند یا نیروی خود را از دست دادند ،به استثنای کردها که
خواستار یک راه حل فدرالی بودند که این خواست هم ،در جریان جنگ داخلی طوالنی
ی سال « - 135۸کودتا»ی حکومت
(تقریباً تا سال  )1363به زوال رفت .انقالب فرهنگ ِ
برای تعطیلی دانشگاهها زیر عنوان اسالمیکردن آموزش عالی  -نخستین فرصت برای
۲

تصفیهی یکسومِ جمعیت دانشجویی و نیز اساتید و کارکنان ناهمنوا را مهیا کرد.
سرکوب جابرانهی رژیم منجر به ایستادگی مسلحانهی برخی از گروههای اپوزیسیون
چپگرا و مسلمان شد و در نهایت به زدوخوردهای خیابانی خرداد  136۰انجامید که
دستگیریهای گسترده و اعدام شتابزدهی اعضای گروههای نظامی را تا  1361در پی
داشت .این تصفیهها همزمان با سرکوب دقیق و دستگیری اعضای سازمانها و احزاب
غیرنظامی ادامه یافت ،سازمانها و احزابی که حتی برخی از آنها از رژیم جدید دفاع
کرده بودند .در نتیجه ،عزلتگزینیِ گستردهی کنشگران شتاب گرفت .حضور هزاران
فعال زندانی صحنهی سیاسی ایران تا سال  1364به روشنی یکدست و از هر گونه
اپوزیسیون مشهودی خالی شد .با توجه به اینکه حکومت هزاران زندانی سیاسی را

1. clerical
۲. nonconformist
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تصفیه کرده بود ،فرایند تثبیت قدرت تا سال ( 1367پیش از امضای قطعنامهی 5۹۸
شورای امنیت سازمان ملل متحد که جنگ هشت ساله با عراق را پایان بخشید) دیگر
به انجام رسیده بود.
بنابراین میتوان دید که شیوهی مسلط کنش جمعی در این دوره متعلق به
جنبشهای قومی و ملی و سیاست حزبی بود .جنبشهایی که خارج از این سپهرهای
کنش جمعی بودند  -به ویژه جنبش زنان علیه سیاستهای تبعیضآمیز  -به حاشیه
رانده شدند یا  -مانند کنشهای شغلی کارگران  -زیرنهشت جنبشهای قومی یا
سیاست حزبی گروههای مخالف قرار گرفتند .روشن است که انقالب امکان ]ایجاد[ یک
ایران نو ،برابریطلب و دموکراتیک را دستکم برای لحظهای تاریخی دستیافتنی کرده
بود و این به دلیل تنوع کاهشناپذیر نیروهایی اجتماعی بود که به این چرخش تاریخی
کمک کرده بودند ،تنوعی که روایتهای رسمی حکومتی همچنان تالش میکنند آن
را پاک کنند .من این فرایند را «پاکسازی» مینامم« .پاکسازی» مفهومی است که
ریشههای اسکاتلندی دارد ،کشوری که مناطق کوهستانیاش محل پاکسازیهای
گستردهی شورش ،اقوام و زبانهای گوناگون بوده است .پاکسازی عملی دفعی نیست؛
1

بلکه از مجرای «خلعید مستمر» تداوم دارد (انگس  .)۲۰1۲در مورد ایران ،برای آن
که تثبیت قدرت و چرخش سیاسی و اقتصادی بدون مانع انجام شود ،برای رژیم ضروری
بود که صدای کسانی که آرمانهای اصلی انقالب را بیان میکردند ،خاموش کند .در
غیاب این صداها ،گفتمانهای عدالت اجتماعی و دموکراتیک به فراموشی سپرده شدند.
با روی کار آمدن دولت اصالحات ( )13۸4-1376و سپس در جنبش سبز (،)13۸۸
آرمان های دموکراتیک انقالب بار دیگر با واژگان جدید و در اعتراض به سیاستهای
روزمرهی تعصبآمیز و بیاعتنایی به ارادهی سیاسی ملت جان تازهای یافتند ،اما عنصر
عدالت اجتماعی عمدتاً بیاننشده یا کمبیانشده مانده است.
رویهمرفته ،سازمانهای چپگرای ایرانی به خاطر ایدئولوژیهای آیینی،
فرقهگرایی ،استالینیسم ،باندبازی ،نظامیگری یا به خاطر مصالحههای غیراصولی با
حکومت به درستی مورد انتقاد بودهاند .به این حال ،هیچ یک از این اتهامات از اعتبار
1. continued dispossession
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حضور چپ در ایران پس از انقالب (و نیز در دوران رژیم سابق) به منزلهی بیانگران
گفتمان عمومی عدالت اجتماعی و دموکراسی مشارکتی نخواهد کاست .فعالین چپگرا
وضعیت اسفبار طبقهی کارگر ،فقرا و خوشنشینان ،و اقلیتهای قومی را همواره در
معرض دید همگان قرار دادهاند و کوشیدهاند کارگران و فقرا را سازماندهی کنند و اقشار
آسیبپذیر را آموزش دهند و اقلیتها را بسیج کنند و توانمند سازند .یک سده است
که چپ  -مارکسیستی یا مسلمان  -محکم پشت فرودستان ایستاده است و مطالباتشان
را بیان کرده است .هرچند دفاع تزلزلناپذیر از حقوق زنان و نیز اقلیتهای جنسی و
دینی تا همین اواخر به طرز ناراحتکنندهای در گفتمان چپگرا غایب بوده است ،با
این حال چپ یکی از مدافعان آرمانهای انقالب بود .به همین دلیل (و نیز به دلیل
اینکه چپ تهدیدی برای تثبیت قدرت و جهتگیری آتی کشور بود) چپ نیز در معرض
پاکسازی پساانقالبی قرار گرفت.
جدای از حملههای «روشنفکران» مورد حمایت حکومت ،یورش همهجانبهی ضدیت
با عدالت اجتماعی ادامه دارد .برای مثال ،اندیشمند لیبرال ،صادق زیباکالم،
«عقبماندگی» ایران را بر گردن چپگراها و پوپولیسم میاندازد و نسبت به روشنفکران
ابزار بیزاری میکند (نک :متین عسگری  .)7۸ ،76 :۲۰۰4چنین کژفهمی فاحشی
حاکی از یک بحران فکری است :با توجه به فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» و
شکست مسلّم حکومت ایران در به ارمغان آوردن دموکراسی و عدالت اجتماعی برای
ایرانیها و در غیاب اندیشهورزی اصیل از جانب اکثریت روشنفکران کشور ،این دست
روشنفکران صرفاً این وظیفهی ساده را عهدهدار میشوند که مسائل بنیادین همچون
عدالت اجتماعی و دموکراسی را سادهسازی کنند و آن را به بلندپروازیهای
«غیرواقعبینانهی» نسل به ظاهر قدیمیِ خیالباف نسبت دهند و در عوض ،کورکورانه
به بینش آبکی گفتمان لیبرال بچسبند که راهحل آن برای مشکالت خلعید و فقیرسازی
ایرانیان معموالً پاک کردن صورت مساله است .در بستر پاکسازیهای مزبور است که
بازیابی میراث گفتمانی و عمومی چپِ همیشه سرکوبشده بجا به نظر میآید.
با توجه به اقدامات سرکوبگرایانهی نظام ،از جنبش اصالحات به این سو ،نیروهای
بیرون از حکومت بدون شک بر گفتمان جامعهی مدنی و حقوق بشر تأکید میکردهاند.
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گفتمان حقوق بشر در به چالش کشیدن اقدامات سرکوبگرایانهی حکومت کمک
شایانی به جنبشهای حقوق زنان و اقلیتها کرده است و آگاهی عمومی را به ارمغان
آورده است .جنبش سبز شاهد قدرت بسیجکنندهی گفتمان حقوق بشر است .با این
حال ،این گفتمان درست به مانند همتای غربیش یعنی گفتمان لیبرال-دموکرات فاقد
مفهوم حقوق اجتماعی است و نتوانسته است مطالبات کارگران ،فقرا و اقشار آسیبپذیر
را بیان کند (در واقع نسبت به چنین مطالباتی بیاعتناست) .در دههی گذشته ،به یُمن
دسترسی گستردهتر به اینترنت و ظهور نسل جدیدی از چپگرایان جوان (هرچند
کمشمار) موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی دوباره به ]صحنه[ برگشتهاند ،ولو به
طور متزلزل .با اینحال ،به نظر میرسد طبقهی کارگر و نیز مزدبگیران (باالتر از همه،
کارگران و معلمان) کنشگران خود را خلق کردهاند تا برای بقای کارگران بجنگند
(وهابزاده .)۲۰16
در عصر پساکمونیستی که در آن به سر میبریم ،چپ آیینی تا حد زیادی از بین
رفته است؛ در عوض ،سوسیالیسم دموکراتیک ،جنبشهای دفاع از هویتهای جنسی،
شبکههای آنارشیستی ،و نیز کنشگران سبز ،زیستبومی و ضدفقر به صحنه آمدهاند.
مسالهی عدالت اجتماعی این گونه از نو فعال شده است و از زیر الیههای رسوبکردهی
فراموشی در گفتمان عمومی و فکری خارج شده است.
عدالت اجتماعی :دال شناور
سرانجام ،ما باید به «عدالت اجتماعی» بپردازیم ،مفهومی که همانقدر که دیرپا،
انگیزهبخش ،و فراگیر است ،تعریفش برای فرد اثباتگرایی که میخواهد مفهوم کلی و
1

۲

جهانشمول را پیش از مشاهدهی پدیدههای خاص فهم کند دشوار است .شاید کلید
شورمندی این مفهوم دقیقاً همین است :مفهوم عدالت تعاریف محدود و پیشداده را به
چالش می طلبد ،زیرا این مفهوم از طریق انطباق دائمی با نبض دوران ،تغییر
ی
حساسیتهای جمعی و امکانهای جدید برای به چالش کشیدن بیعدالتیها ِ
درکشده دوام میآورد .با اینهمه ،فایدهای ندارد که مفهومی را مطرح کنیم ،سپس
1. universal
۲. particular
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واقعیتهای پیچیدهی دورانی که در آن زندگی میکنیم را مجبور به پیروی از آن مفهوم
کنیم .مفهوم عدالت اجتماعی دایرهی مفهومی خود را از تنوع ،تفسیرپذیری و
کاربستپذیریِ گستردهاش میگیرد .عدالت اجتماعی به عنوان یک دال شناور ،طیف
در حال تغییر و گسترندهای از مدلولها را زیر پرچمش جمع میکند :عدالت جنسیتی،
1

عدالت زیستبومی ،عدالت برای فقرا ،کارگران ،دگرباشان ،مردمان بومی ،و نیز عدالت
۲

برای اقلیتهای قومی ،دینی و زبانی .در اینجا دالِ «عدالت» و زنجیرهی همترازی هایش
نقش کلیدی دارند زیرا «عدالت» عاملیّت سرکوبشدگان را در نظر میگیرد تا در برابر
سرکوبگر بسیج شوند و شرایط و نیروهایی را به چالش بکشند که کرامت انسانی را از
3

سرکوبشدگان دریغ میکنند« .کرامت» در اینجا به معنای بهرسمیتشاختن حقوق
اجتماعی بنیادین و تغییرناپذیر آدمی است :یعنی زندگی بدون ]وجود[ موانع ساختاری
و نهادی که افراد را از خودشکوفایی شخصی و اجتماعی بازمیدارند .این موانع همانا
پیامدهای انکار شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حقوقی ضروری برای
خودشکوفایی فردی و جمعیِ (درکشده) از سوی آنانی است که بر نهادهای اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی کنترل دارند .مفهوم عدالت اجتماعی فقط زمانی بروز و ظهور
اجتماعی و سیاسی پیدا میکند و اجرایی میشود که آدمی بتواند برای حقوقی مبارزه
کند که خودشکوفایی فردی و جمعی را میسر میسازند .بنابراین ،بهدست آوردن عدالت
اجتماعی یک فرایند اجتماعیشده است .به همین دلیل ،پیکارها برای عدالت اجتماعی
همواره به طور ناگزیری دموکراتیک ،مشارکتی و جمعی هستند.
بر این مالحظات فشرده دربارهی معنای «عدالت اجتماعی» دو توضیح مهم باید
افزود .یکم ،عدالت اجتماعی عمدتاً مستلزم پیکار علیه خشونت ساختاری است .حق
انسان به معاش (خوراک ،سرپناه ،پوشاک) و در جوامع مدرن ،حق به دسترسی به
آموزش ،خدمات درمانی و اشتغالِ درخور اصلِ بنیادین حقوق اجتماعی را تشکیل
میدهد  -حقوقی که در گفتمان لیبرال حقوق بشر و شهروندی کنونی کمابیش
1. LGBTQ
۲. chain of equivalences
3. dignity
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غایباند .تجربهی تاریخی حکومت رفاه در غرب تالشی بود برای آشتیدادن حقوق
سیاسی با حقوق اجتماعی ،اما در عصر نولبیرال همین تجربه با شتابی چندان رو به
افول است .مضایقهی اقالم ضروری که انسانهای همگی مستحق آنهایند و تحمیل
موانع ساختاری و نهادی فراروی دسترسی مردم به این اقالم ضروری (با وجود تمام
1

تالشهایشان) در واقع محرومکردن افراد و جمعها از شکوفایی درخور ایشان است.
حقوق اجتماعی صرفاً تجلّی ارزشها نیستند :آنها ظرفیت انسان برای رشد شخصی و
جمعی را جذب میکنند ،ظرفیتی که ]تحققش[ به تدارک شرایطی اجتماعی بستگی
۲

دارد که به اقتباس از ایدهی یوهان گالتونگ ،فاصلهی میان آنچه آدمی میتوانست
باشد و آنچه هست را کاهش دهد .برای گالتونگ ،عدالت اجتماعی منجر به اصالح
خشونت شخصی و ساختاری میشود ( .)1۸5 :1۹65گالتونگ منتقد «مفهوم محدود
خشونت» به معنای «از توان انداختن جسمانی یا محرومیت از سالمتی ...به دستان
کنشگری که این عواقب را میخواهد» است (گالتونگ 16۸ :1۹6۹؛ تأکید در متن
اصلی است) .او میگوید« :خشونت را در اینجا به معنای علت اختالف میان بالقوه و
بالفعل میآورم ،فاصلهی میان آنچه میتوانست باشد و آنچه هست .خشونت چیزی
است که فاصلهی میان بالقوه و بالفعل را افزایش میدهد و مانع کاهش این فاصله
میشود» (گالتونگ 16۸ :1۹6۹؛ تأکید در متن اصلی است) .مردن یک فرد بر اثر ابتال
به یک بیماری قابلدرمان به دلیل محرومیت از خدمات درمانی خشونت است .کار
کردن یک کودک به جای رفتن به مدرسه و درس خواندن به خاطر آنکه خانوادهاش
از عهدهی تأمین معاش زندگی برنمیآید ،فرصتهای آتی را در زندگی آن کودک
کاهش داده و فاصلهی میان فعلیتِ کنونی و بالقوهگیهای آتیاش را افزایش میدهد.
پایینتر بودن فعلیت از بالقوهگی دال بر وجود خشونت و بیعدالتی است (گالتونگ
 .)16۹-16۸ :1۹6۹بدبختانه ،این شکل از خشونت  -بیعدالتی اجتماعی  -در اغلب
موارد در پس اجرای سیاستها و مجموعهی قوانین پنهان میماند .بنابراین ،عدالت
اجتماعی مستلزم بازتوزیع منابع از راه تصمیمگیری مشارکتی (بر اساس اصول مورد
1. collectives
۲. Johan Galtung
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قبول «برابریِ منابع ،انصاف و احترام به تنوع و نیز برچیدن شکلهای موجود سرکوب
اجتماعی) است» (فیگین .)5 :۲۰۰1
دوم ،حیات دموکراتیک یک فرایند اجتماعیشده است .حقوق اجتماعی معنادار و
ی عجین با شهروندی جداییناپذیر است .با اینحال ،عدالت
خالق از حقوق سیاس ِ
اجتماعی مستلزم گسترش سپهر شهروندی فراسوی عضویت اسمی در تنوارهی
1

سیاسی است .این بدان معناست که محرومیت طبقهی کارگران و کارمندان ،معلمان،
فقرا ،بازنشستگان و اقلیتها از حق آنها به شرایط عادالنه در ایران امروز با محرومیت
تدریجی اما نهان از حقوق سیاسی همراه میشود .بر اساس عدالت اجتماعی ،افراد و
جمعها به لطف شهروندی نهتنها مستحق آزادیهای مدنی و آزادی عقیده هستند بلکه
مستحق انصاف ،شرایط عادالنه و مشارکت در شکلدادن به اجتماعاتشان بر اساس
اصولی می باشند که کرامت اجتماع و نیز کرامت دیگران را همزمان محترم میشمارند.
بدون مشارکت دموکراتیک و رایزنیهای عمومی دربارهی جهتگیریهای آتیِ
برنامه های معطوف به عدالت اجتماعی ،جامعه آبستن فروغلتیدن در اقتدارگرایی،
حکومت رانتی غیرپاسخگو و فساد خواهد شد.
جمعبندی
تاریخ پیکارهای ایرانیان برای عدالت اجتماعی به ظهور مؤثرِ دموکراسی اجتماعی
در انقالب مشروطه ( )1۲۹۰-1۲۸5بازمیگردد .از آن زمان به بعد ،چپ ایرانی  -در
تمام شاخههای ایدئولوژیک و تجسمهای سازمانی و با وجود رگههای دگم آن  -مدافع
۲

ثابتقدم حقوق اجتماعی و دموکراتیک ایرانیان و زبان گویا و بیانگر مطالبات
سرکوبشدگان بوده است .با توجه به غیبت چپ در گفتمان عمومی و صحنهی سیاسی
3

ی عدالت اجتماعی در گفتمان عمومی بهطور چشمگیری
در سه دههی اخیر ،بیانگر ِ
ضعیف شده است .حکومت اقتدارگرا و سیاستهای سرکوبگرانه واکنش فعالین و
1. body politic
۲. articulator
3. articulation
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مخالفان نسل پس از جنگ را برانگیخته است .آنها همانطور که انتظار میرفت،
1

چارچوب کارشان در پیکار برای حقوق دموکراتیک را از برداشتهای لیبرال از حقوق
بشر و شهروندی وام گرفته اند .دو دهه است که فعالین ایرانی گفتمان حقوق بشر را
(که با رگههای لیبرال بیان میشود) گفتمانی جهانشمول تلقی کردهاند و آن را راهحلی
برای تمام مشکالت ایران دانستهاند .برای مدتی ،پژوهش دربارهی ایران معاصر مملو از
آثاری بود که به سیاست حقوق بشر میپرداختند .همزمان با بالوپر دادن به گفتمان
نولیبرال از سوی حکومت ،افول گفتمانیِ گفتمان حقوق بشر در میان فعالین بیآنکه
متوجه باشند من جر به غیبت تدریجی گفتمان عمومی عدالت اجتماعی شده است .با
اینحال ،با توجه به سیاستهای سرکوبگرانهی حکومت در دهههای اخیر ،به نظر
می رسد که چرخش شتابناک کشور به سوی نولیبرالیسم بهتدریج نشان میدهد که
گفتمان حقوق بشر باید با گفتمان عدالت اجتماعی آشتی کند .در کشوری که الیگارشی
نولیبرال و نظامی-امنیتی آن را اداره میکند ،فرایند اجتماعیکردن دموکراسی و عدالت
اجتماعی بر عهده ی قدرت زایای کنش جمعیِ زنان ،کارگران ،جوانان ،دانشجویان،
اقلیتهای دینی و قومی و زیستبومگرایان است .روابط همترازانه در میان این جنبشها
آنها را به تمرکز بر گرهگاههای مشارکت دموکراتیک و عدالت اجتماعی رهنمون خواهد
کرد .این بدان معناست که چپ مارکسیستمحور دیگر بیانگرِ امتیازمند مطالبات عدالت
اجتماعی نیست .یک چپ جدید پسااستعماری ،فمینیست و زیستبوممحور  -که هم
محتوی عناصر (پسا)مارکسیستی و هم برابریطلبی و آزادیخواهی شیعی است  -باید
پیرامون مطالبات مربوط به دموکراسی و عدالت اجتماعی شکل بگیرد .به نظر میرسد
اصطالحی که امروز بتواند عدالت اجتماعی و دموکراسی را در میان اکثریت پژوهشگران
و فعالین رواج دهد «دموکراسی اجتماعی» است .با اینحال ،نکتهی مهم این است که
بر وجه ممیزهی چپ دموکراتیک بهعنوان یک پروژهی اجتماعی اصرار ورزیم« :رهایی
 ...نوع بشر از غل و زنجیرهای امتیازات برآمده از نژاد ،طبقه و مقام» (بوبیو 47 :1۹۹6؛

1. terms of reference
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تأکیدها از متن اصلی است) و نیز گرایش جنسی و جنسیتی ،قومیت ،باورهای دینی
و زیستبوم پایدار.
ازآنجا که به نظر میرسد ]زخمهای[ ایران ]پس از ضربههای واردشده[ به
کنشگران عدالت اجتماعی به آرامی رو به التیام است ،پیکارها برای عدالت اجتماعی
امروز باید به فراموشیِ گفتمانی نسبت به شرایطی که به بخشهای آسیبپذیر جامعه
لطمه میزنند پایان دهند ،و همبستگی و شفقت ،بهعنوان پیششرطهای ]رسیدن به[
شرایطی که در آن ایرانیان میتوانند در صلح و دموکراسی و البته با کرامت زندگی
کنند ،را دوباره باب کنند.

منبع اصلی (به انگلیسی):
Peyman Vahabzadeh, “Historical and Conceptual
Preparations for a Multidisciplinary Study of Social Justice in
Iran,” in P. Vahabzadeh (ed.), Iran’s Struggles for Social
Justice: Economics, Agency, Justice, Activism (New York:
Palgrave Macmillan, ۲۰17). .۲7-۹
مشخصات ترجمهی اسپانیایی کتاب:
Peyman Vahabzadeh, “La revolución iraní: Historia de una
reversion” in M. Garduño Garcia (ed.), Irán: política y sociedad,
Reflexiones sobre 4۰años de la revolución de 1۹7۹(Mexico
City: UNAM, ۲۰1۹). In Spanish.

منابع فارسی:
« 3۰میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند ».دویچه وله فارسی 3۰ .مه .۲۰15
http://goo.gl/NnXW9l

1. sexual preference

178

 ایرانیان در جستوجوی عدالت:1357 بازاندیشی انقالب
.۲۰15  مه6 .» دویچه وله فارسی. میلیون کارگر کمتر از حداقل دستمزد میگیرند7«
http://goo.gl/x4wUXc
. نسخه آنالین. صحیفه امام خمینی.۲۰16 .] روح اهلل [آیتاهلل،خمینی
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=18&page=313
 «کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه.۲۰15 .] روح اهلل [آیتاهلل،خمینی
.» پرتال امام خمینی.در جامعه هستندhttp://goo.gl/sMBbpl
. مرکز مطالعات استراتژیک: تهران. امنیت ملی و دیپلماسی هستهای.۲۰1۲ . حسن،روحانی
.)۲۰16  مارس13( «کجایید؟ دقیقاً کجایید؟» اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=72626
» فصلنامه تامین اجتماعی. و اقتصاد، عدالت اجتماعی، «عدالت.۲۰۰۰ . موسی،غنینژاد
.7۹۰-777 :)3(۲
. نشر نی: تهران. اقتصاد و عدالت اجتماعی.۲۰۰۸ .) مسعود (ویرایش،نیلی
:)13(3 » بازار بینالملل. «سازوکار تحقق عدالت اجتماعی در ایران.۲۰11 . مسعود،نیلی
.۲۹-۲6
.) دسامبر۲۲( 6 » میهن. «جایگاه سپاه در اقتصاد ایران.۲۰15 . مهرداد،وهابی
http://mihan.net/1394/10/01/562/

:منابع انگلیسی
Alam Rizvi, Mahtab. 2012. “Evaluating the Political and Economic
Role of the IRGC.” Strategic Analysis 36(4): 584-596.
Alfoneh, Ali. 2010. “The Revolutionary Guards’ Looting of Iran’s
Economy.” American Enterprise Institute for Public Policy Research
3: 1-9.
Amuzegar, Jahangir. 2007. “Islamic Social Justice, Iranian Style.”
Middle East Policy XIV(3): 60-78.
Angus, Ian. 2008. Identity and Justice. Toronto: University of
Toronto Press.
Angus, Ian. 2012. “Continuing Dispossession: Clearances as a
Literary and Philosophical Theme.” Modern Horizons (June 2012
Issue).
Retrieved
February
8,
2016
(http://modernhorizonsjournal.ca/wpcontent/uploads//Issues/201206/Issue-201206-Angus.pdf).
Behdad, Sohrab. 2000. “From Populism to Economic Liberalism:

 ترجمهی سیاوش پاکباز/ پیمان وهابزاده
The Iranian Predicament.” Pp. 100-141 in The Economy of Iran:
Dilemmas of an Islamic State, edited by P. Alizadeh. London:
I.B.Tauris.
Behdad, Sohrab, and Farhad Nomani. 2002. “Workers, Peasants,
and Peddlers: A Study of Labor Stratification in the PostRevolutionary Iran.” International Journal of Middle East Studies
34(4): 667-690.
Bobbio, Norberto. 1996. Left and Right: The Significance of a
Political Distinction. Chicago: University of Chicago Press.
Feagin, Joe R. 2001. “Social Justice and Sociology: Agendas for
the Twenty-First Century.” American Sociological Review 66: 1-20.
Galtung, Johan. 1965. “On the Meaning of Nonviolence.” Journal
of Peace Research 2(3): 228-257.
Galtung, Johan. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research.”
Journal of Peace Research 6(3). 167-191.
Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks.
Translated by Quentin Hoare and Geoffrey Novell Smith. New York:
International Publishers.
Harris, Kevan. 2013. “The Rise of the Subcontractor State: Politics
of Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran.”
International Journal of Middle East Studies 45: 45-70.
Hossein-Zadeh, Ismael. 2014. “Neoliberal Economics Comes to
Iran.” Counterpunch (October 17-19). Retrieved May 16, 2016
(http://www.counterpunch.org/2014/10/17/neoliberal-economicscomes-to-iran/).
Jbili, Abdelali, Vitali Kramarenko, and José Bailén. 2007. Islamic
Republic of Iran: Managing a Transition to Market Economy
(Washington, DC: International Monetary Fund.
Mohammad Maljoo. 2006. “Worker Protest in the Age of
Ahmadinejad.” MER 6 (Winter). Retrieved November 28, 2015
(http://www.merip.org/mer/mer241/worker-protest-ageahmadinejad).
Matin-Asgari, Afshin. 2004. “The Intellectual Best-sellers of PostRevolutionary Iran: On Backwardness, Elite-killing, and Western
Rationality.” Iranian Studies 37(1): 73-88.

179

180

 ایرانیان در جستوجوی عدالت:1357 بازاندیشی انقالب
“Minimum Wage of Workers in 2016: Below the Poverty Line” (in
Persian). Deutsche Welle Persian (March 9). Retrieved June 6, 2016
(http://goo.gl/e6IunR).
Molavi, Reza. 2009. Oil and Gas Privatization in Iran: An
Assessment of the Political. Reading, UK: Ithaca Press.
Nietzsche, Friedrich. 1989. On the Genealogy of Morals & Ecce
Homo, edited by W. Kaufmann. New York: Vintage Books.
Nomani, Farhad, and Sohrab Behdad. 2012. “Labor Rights and the
Democracy Movement in Iran: Building a Social Democracy.”
Northwestern Journal of International Human Rights 10(4): 212-230.
“Poverty in Iran Reaches New Heights.” 2015. Iran Focus
(February 21). Retrieved May 20, 2016 (http://goo.gl/wqiAJo).
Vahabzadeh, Peyman. 2016. “Sites of Collective Action.” Seminar
679: 44-51.

نقد اقتصاد سیاسی

در میان دو موج
زندگی میکنیم
گفتوگوی فرد هالیدی با شکراهلل اا نژاد
ترجمهی لیال فغفوری آذر و شاهین نصیری

شکراهلل پاکنژاد ،در حال خواندن دفاعیات خود در دادگاه نظامی شاه ()۱۳۴۸
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شکککراهلل پاکنژاد در سککال  ۱۳۲۰در ش ک ر دوفول د دنیا دمدا اد در سککال  ۱۳۳۹رای
تحصیل در رشتدی حقوق د ت ران رفت د در ساومان دانشجویان دانشگاه ت ران کد یکی
او گردههای دا سکککتد د

دی ملی ود ،د فعالیت سکککیاسکککی پرداخت (هالیدی)۱۹۸۲ ،ا

فعالیتهای پاک نژاد علید حکومت شاه اعث دستگیری د اوداشت اد شدا چند سال عد
د همراه همفکرانش اقدام د پایدریزی گردهی چریکی ا گرایشهای مارکسی ستی کرد؛
گردهی کد عدتر د «گرده فلسککنی » ش ک رت یافتا در سککال  ۱۳۴۸در مسککیر یس س ک ر
مخ ی د خارج او ایران ا هدف ک سب دمووشهای نظامی او سوی ساداک د ستگیر د
وندانی شکککد (ردونامد ااتعات۱۳۴۹/۱۰/۸ ،؛ سککک را ی)۲۰۱۹ ،ا اد در وندان ا ره ران
مجاهدی د چریس های فدایی او ملد مسکککعود ر وی د یژن زنی را ندای نزدیس
داشت (هالیدی)۱۹۸۲ ،ا پاکنژاد در وندان داور مدادم توسط ساداک شکنجد شد د او
سکککوی دادگاه نظامی د ح ب ا د ا اعمال شکککاقد محکوم شکککد (پاکنژاد۶۵ ،۱۳۵۶ ،؛
سککک را ی) ۲۰۱۹ ،ا دفاعیات اد در دادگاه نظامی تو ات سکککیار ویادی را در سکککن
ی المللی لب کرد (پاکنژاد۴۵-۶۸ ،۱۳۵۶ ،؛ هالیدی)۱۹۸۲ ،ا
پاکنژاد در ردوهای پایانی حکومت سککلننتی او وندان دواد شککدا اد در مدتی کوتاه،
تتش های ویادی رای ایجاد یس ائتتف سیاسی او عناصر سوسیالیستی کد نگرانیهای
مشکککترکی در ارهی نیات د انگیزه های حکومت دید داشکککتند انجام داد (متی دفتری،
)۱۹۸۴ا ای تتش ها د نیان گذاری

دی دموکراتیس ملی در اسککک ند  ۱۳۵۷انجامیدا

دی دموکراتیس ملی ردیکرد انتقادیتری در مقایسککد ا دیگر گردههای چپ نس ک ت
د حکومت دید در پیش گرفتا ای

د ،گرده چپگرایی ود کد در مرداد ۱۳۵۸

داور علنی د سککانسککور من وعات د تعنیلی ردونامدی «دیندگان» اعتراض کرد؛ اقدامی
کد منجر د سککرکوج

د د مخ ی شککدن پاکنژاد شککد (هالیدی)۱۹۸۲ ،ا پاکنژاد او

شرکت در همدپرسی ا تدای انقتج خودداری کرد د رای دفاع او حقوق ونان د ملیتها
فراخوان دادا اد د همراه دیگر اعضکککای
«

دی دموکراتیس ملی د انتشکککار ردونامدی

د» پرداخت د د تتش رای اتحاد تمام نیردهای اپوویسکککیون ادامد دادا پاکنژاد کد
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هالیدی اد را «یکی او پیشکککردتری د ددراندیشتری سکککوسکککیالیسکککتهای مدرن ایرانی»
میدانست ،در  ۲۸دذر  ۱۳۶۰اعدام شد (هالیدی۱۹۸۲ ،؛ نیویورک تایمز)۱۹۸۲/۱/۶ ،ا
مصککاح دی پیش رد ا پاکنژاد در مردادماه  ،۱۳۵۸چند سککاعت ق ل او تظاهرات علید
توقیف دیندگان انجام شدا
سرچشمههای جریان سوسیالیست مستقل که شما در دههی  ۴۰در آن
مشارکت داشتید چه بودند؟
چپ مستقل نوی کد در دهدی  ۴۰ظ ور کرد ،اوتاجدهندهی
اپوویسیونِ دردن ایران (حزج توده د
چی ودا ای

ست نیردهای سنتی

دی ملی) د او ی رفت امید نس ت د شوردی د

ست د دشمنی ا شوردی در ا تدا د شکلگیری حمایتهایی او چی
۱

دام ود کد ای دن ساومان انقت ی او حزج توده دا شد د او چی حمایت کردا اما
مر دم ودد دیدند کد چی چد کارهایی کرد؛ او الس ودن ا دمریکا گرفتد تا دکارگیری
ردیکردی ملیگرایاند در انقتج فرهنگی د همی اور اتخاذ مواضعی علید ن ش ضد
امپریالیستیا ما ای را هم میدانستیم کد دکارگیری نظریدی م اروات چی کد کشوری
نیمدفئودالی د نیمدمستعمره ود در کشور ما عملی نیستا مردم خواهان یس خط ایرانی
مستقل ودند د نزاع میان چی د شوردی د درک داقعی ایگاه چی د شکلگیری ای
خط مستقل کمس کردا عد او دن نگ  ۱۹۶۷اعراج د اسرائیل پیش دمد کد تأثیر
زرگی ردی نسل ما گذاشتا ظ ور ن ش فلسنی دضعیت کلی را در ایران تغییر دادا
عد او دن مسئلدی ما دیگر ستجو د پیداکردن یس مدل خار ی رای م اروات در ایران
ن ود ،لکد ما در پی کسب حمایت د یافت پایگاهی مستقل او ره ران مذه ی ودیما
م اروهی فلسنی هم یس م نای نظری کد رای ایران کار ردی اشد ارائد میکرد د هم
 .1سازمان انقالبی حزب توده ایران ،گروهی از اعضای جوان حزب توده با گرایشات مائوئسیتی را در بر میگرفت که
به دنبال مخالفت با سیاستهای حزب در دههی  ،۴۰منشعب شده بودند.

در میان دو موج زندگی میکنیم

منا عی رای حمایتهای عینی د مادیا ن ش دردنِ ایران احساس میکرد کد ش دای
فلسنی ش دای خودش استا ای قضید اعث رانگیخت احساسات ویادی شد د ای
احساسات مخصوصاً او ای ناشی میشد کد مردم احساس میکردند در ریان کودتای
 ۱۳۳۲کمونیستها ق رماناند رفتار نکرده د د ای دن دا داده ودندا
زمان آغاز طراحی اقدامات چریکی با چه کسانی همکاری میکردید؟
ما همگی در اصل او

دی ملی ودیم د همدیگر را او ددران ن ش ادایل دهدی ۴۰

میشناختیما م  ،یژن زنی ۱د مسعود احمدواده ۲را میشناختما ما ا گرده دیگری او
ایرانیها کد ا فلسنینیها کار میکردند د همی اور ا چریسهایی کد در  ۱۹م ۱۳۴۹
د ایستگاه پلیب در سیاهکل حملد کردند ،تماس داشتیما م سعی کردم رای دمووش
گرفت او کشور خارج شوم ،اما  ۲۰۰متر عد او مرو در نزدیکی شطالعرج دستگیر شدما
یکی او افرادی کد دستگیر شده ود ویر شکنجد حرف ود د ای منت ی د دستگیریهای
عدی شدا ا ای حال چند ن ر او افراد ما توانستند فرار کنندا عد او دن رخی او افراد رای
کار کردن د رادیو غداد کد رای ایران رنامد پخش میکرد رفتند ،رخی دیگر د ایران
اوگشتند د دستگیر شدند د رخی هم رای نگ ا چریسها د ظ ار رفتندا۳
شرایط زندان در زمان شاه چگونه بود؟
م معموالً در تا ستان د وندان ندرع اس در نوج ایران د در ومستان د وندانهای

 .1بیژن جزنی ،نظریهپرداز سیاسی و یکی از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق ،در سال  1۳۵۴در زندان
اوین به قتل رسید.
 .2مسعود احمدزاده ،نظریهپرداز سیاسی و یکی از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق ،در دادگاه نظامی
شاه به اعدام محکوم و در اسفند  1۳۵۰تیرباران شد.
 .۳جبههی آزادیبخش ظفار ،گروه سیاسی چپگرا ،در دههی  ۶۰میالدی برای سرنگونی نظام سلطنتی در عمان
شکل گرفت.

184

185

گفتوگوی فرد هالیدی با شکراهلل پاکنژاد

شمال ت ران یا قزلقلعد فرستاده میشدم د ق ل د عد او محاکمدام شکنجد میشدما دنها
تتش میکردند دادارم کنند تا گویم اشت اه کردهام ،شاه فرد خو ی است د ای کد م
کمونیست نیستما اما ای امتیاو را داشتم کد پردندهام شناختد شده ودا دن ایی کد
اسامیشان رای

ان ناشناختد ود یش او م شکنجد میشدند د سیاری او دن ا سعی

کردند خودشان را کشندا د یاد دارم مرد وانی را ددردند کد پاهایش میلرویدا اد د
قصد خودکشی تتش کرده ود کد خود را او پنجره د یردن پرت کند اما فقط ستون
فقراتش دسیب دیده ودا م کتاج «ددوخ» دانتد را خواندهام د نیردی نوشتدی کتی دای را
کد ر سر درداوههای

نم ود ،احساس کردهام« :همدی کسانی کد د ای

ا دارد

میشوید ،امید را رها کنید»ا تا سال  ۱۳۵۶هیچ تماسی ا دنیای خارج نداشتیما
او اداسط سال  ۱۳۵۲رای هشت ماه در سلول ان رادی ودم د خیلی عدتر او دن شنیدم
کد در اکت ر  ۱۹۷۳نگی میان اعراج د اسرائیل درگرفتد ودا چندی عد دن ا ا اوه دادند
کد صلیب سرخ دارد وندان شود ،ومی وندان را فرش کردند د د ما ا اوه دادند تا
د صورت کما یش دواد ا نمایندگان صلیب سرخ گ تگو کنیما ما همچنی توانستیم
کتاجهایی رای خواندن دریافت کنیما د یکی او نگ انان وندان  ۲۰هزار ریال رشوه
دادیم تا یس نسخد او کتاج «اعراج ددن ستای » را رای ما یادردا۱
پس از آزادی از زندان ،مجدداً فعالیت سیاسی را آغاز کردید .شرایط
کنونی ایران را چطور ارزیابی میکنید؟
در ای انقتج یس ریان مدادم را میتوان مشاهده کردا ما درمیان دد موج وندگی
میکنیم د همد چیز در دینده تغییر خواهد کردا اگر متها ت دیل د ا قدی حاکم شوند،
مردم او دنها ردی رمیگردانند کد ای ردند هماینس دغاو شده استا مردم نس ت د
گذشتد کمتر او مذهب حمایت میکنندا یس ه تد عد او دنکد او وندان یردن دمدم کسی
1. Halliday, F. (2013). Arabia Without Sultans. New York: Saqi. (First published in
1974.
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او م پرسید کد دیا او ایدهی م وری استمی دفاع کردهام د م پاسخ دادم ندا اگر ای
م وری میتوانست مترقی اشد ،دن را میپذیرفتما اکنون ما می ینیم

ریان

خرده ورژداوی کد او انقتج حمایت کرده د ا شاه نگیده ود ،در حال او هم
گسیختگی است د د چپ متمایل شده استا دنها تتش دارند ما را د نزاع کشانند اما
ما اید او رددررد شدن خودداری کنیما ریان راست دسرعت پیش رفتد د م متری
خنری کد در را ر ماست ند او سوی ارتش لکد او سوی گردههای فاالنژ دستراستی
استا اگر توانیم چند ماه دینده را ددام یادریم ،ممک است توانیم ا دیگر نیردهای
دموکراتیس ددیژه ملیتها متحد شویما ا ای حال امیدمان یشتر د او هم گسیختگی
راست است تا اتحاد چپا

نقد اقتصاد سیاسی

از اعتصاب کارگران نفت
در انقالب  57چه میآموزیم؟
محمد صفوی
بازخوانی گزارش روزانهی اعتصاب در پاالیشگاه
نفت آبادان 1357 -

188

از اعتصاب کارگران نفت در انقالب  57چه میآموزیم؟

با گذشتتت تقریبی هشتتت ماه از آغاز مبارزات عمومی مردم در بخشهای وستتت ی از
ک شور عل ه حکوم

شاه ،دو رخداد مهم و ا سفناک ،یکی واق هی آتش سوزی س نما

رکس آبادان در  28مرداد  1357و در پی آن کشتتت ار  17شتتتهریور  1357در م دان ژاله
تهران ،نقطهی آغازی برای شروع اع صابات گ س رده کارگران و کارمندان صن
ایران عل ه حکوم

شاه شد .از آن پس زمزمهی سازماندهی اع صاب عمومی در م ان

کارکنان پاالی شگاه و شرک
مراکز صن

نف

کارکنان نف

نف

نف در تهران و ش راز و ا صفهان و تبریز و آبادان و دیگر

در جنوب آغاز شد .
شتتتام کارگران ،کارمندان و مهندستتتان جوان و ف االن قدیمیتر

کارگری که تجارب سازماندهی کارگری و اع صابات موفق صنفی سالهای پ ش ن در
پاالیشتتگاه آبادان را با خود داش ت ند و بهویژه با تجربهی اع صتتاب صتتنفی ستتال 1353در
پاالیشگاه تهران آشنا بودند ،در مقطع انقالب  1357با ایجاد «کم ههای مخفی اع صاب»
و ایجاد «کم ه ی هماهنگی» برای پ شبرد اع صابات کارگری ،ف ال

های خود را آغاز

کردند .در فضای مل هب و انقالبی و دو قطبی شدهی آن دوران که نزد مردم در یک سو
شاه بهعنوان دیک اتور مظهر تمام بدیها بود و در سوی دیگر آی اله خم نی قرار داش
 ،جنبش کارگری بدون دیدگاهی منستتجم و نظریههای ستتازنده دربارهی منافع مستت ق
خود و بدون اطالع دق ق از ا هداف و عملکرد رهبران مذهبی که در رأس انقالب قرار
گرف ه بودند و از همه مهمتر ،بدون منبع مالی مستتت ق  ،صتتترفاً با چشتتتماندازی که
ساقطکردن حکوم

شاه را در نظر داش

اع صابات عمومی و سراسری را در تأس سات

نف ی ایران تا سرنگونی شاه سازماندهی کرد.
باز خوانی گزارش روزا نهی زیر که گروهی از ف االن کارگری و کارگران و
کارمندان جوان و م خصتتت

و فنی در پاالیشتتتگاه آبادان د ر مقطع انقالب – از مهر ماه

 .1گزارش روزانهی پاالیشگگگ اب آاادان را گروهی از کارگران جوان و فعاالن کارگری که در مقطع انقالب  1357در
پاالی ش اب آاادان کار میکردند و گرایشهای سو سیالی ستی دا شتند تهیه میکردند .آنان در آن زمان ع ضو یک
ت شکیالت کارگری محلی تحت عنوان «مبارزان راب ایجاد حزب طبقهی کارگر» (متحدین خلق) اودند .این گزارش
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سگگا  1357تا مقطع سگگرن ونی شگگاب – تهیه میکردند تاریخچهای مختصگگر و کلی از
شگگک گیری دو اعتصگگاب ازرگ کارگران و کارمندان شگگرکت نفت ارائه میکند .این
گزارش عملکرد کمیتههای مخفی اعتصگگاب نحوبی سگگازماندهی و هدایت اعتصگگاب
شگگیوبی ارتباط و همبسگگت ی تنوع نیروهای موجود و تا حدودی نحوبی تأمین منااع
مالی در شرایط نبود صندقهای مالی اعت صاب متعلق اه کارگران را تو ضیح میدهد.
همچنین این گزارش شک گیری و فعالیت ه ستههای کوچک سو سیالی ستی در میان
کارگران پاالیش اب را آ شکار می سازد و نحوبی همکاری این آنان را از طریق «تشکی
کمیتهی هماهنگکنندبی اعتصاب» را ایان میکند.
گزارش زیر مراوط اه دو اعتصاب ازرگ در پاالیش اب آاادان است.
 -1گزارش اعتصاب مهر و آاان 1357
 -2گزارش اعتصاب آذر و دی 135
گزارش روزانه از اعتصاب در پاالیشگاه آبادان در سال 1357
مختصری دربارهی پاالیشگاه آبادان در سال 1357
پاالی ش اب آاادان یکی از ازرگترین مجتمعھای ت صفیهی نفت جهان ا ست که حدود
 7٠سا پیش تأسیس شدب است و دارای چندین ھزار کارگر و کارمند است و روزانه
)  24ساعت) حدود 6٠٠ھزار ا شکه نفت در آن ت صفیه می شود .مح صوالت عمدب ی
آن انزین نفت گاز و چراغ روغن موتور و ...است که اخش عمدبی آن صادر میشود.
( انا اه آمار در مقطع انقالب  1357حدود ایسگگت هزار کار گر و کارمند و کارگر قرار
دادی در پاالیش اب آاادان مشغو اه کار اودند).
پاالیش اب اهطور کلی از دو اخش تشکی میگردد  -1 :پروسس  -2تعمیرات

نخ ستین اار در دیماب  1357منت شر شد .افراد این ت شک عمدتاً از کارگران فنی و کارمندان و مهند سان جوانی
اودند که گرایش های سوسیالیستی و سندیکایی داشتند و در سا های پیش از انقالب در دههی  5٠در پروژبهای
مختلف صنعتی اهعنوان کارگران پروژب ای در پاالی ش ابها و پترو شیمیها و تأ سی سات ساختمان سازی نیروگاب
اتمی دارخوین کار میکردند .افزودبهای داخ قالب [] از من است( .محمد صفوی)

از اعتصاب کارگران نفت در انقالب  57چه میآموزیم؟

‐ 1پروسگگس حیاتیترین اخش پاالیشگگ اب را تشگگکی میدهد که شگگام تمام
د ست ابهای ت صفیه و تولید نفت انزین نفت چراغ گوگرد و غیرب می شود .هر یک از
دست ابها در هر شیفت (نوات هشت ساعته) توسط  3الی  6نفر ادارب می شود همین
پراکندگی و جدایی یکی از عل ضعف همبست ی کارگران این اخش است.
‐ 2اخش تعمیرات شگگام کارگاب مرکزی تعمیرات کلی (  )overhaulتعمیرات
جزئی و تعمیرات حم ونق اسگگت« .کارگاب مرکزی » مجتمعترین اخش پاالیشگگ اب
ا ست که چند صد نفر کارگر فنی و متخ صص را در خود جای دادب ا ست .اعت صااات و
اعتراضگگات پاالیش گ اب معموالً از کارگاب مرکزی پایه گرفته و کارگران مبارز این کارگاب
در رهبری اعتصااات نقش فعا و مؤثری ایفا کردباند.
اورهو  overhaulاخشی است که تعمیرات طوالنی و اساسی پاالیش اب را انجام
میدهد و تعمیرات جزئی تعمیرات د ست ابهای مختلف پاالی ش اب را که زیاد ا سا سی
نیسگگگت اهعهدب دارد .تعمیرات وسگگگای حم ونق نیز مانند کارگاب مرکزی در یک
کارگاب ازرگ مجتمع اودب و تعمیر وسای حم ونق پاالیش اب را انجام میدهد .اخش
تدارکات نیز شام انبارها و اتواوسرانی و سایر امور تدارکاتی است.
از چند سگگا پیش از انقالب اهمن فشگگار و اختناق پلیسگگی حاکم ار پاالیشگگ اب
شگگدت ایشتری یافته اود .اهجای حفاظت گارد که مسگگتقیماً زیر نظر سگگاوا ادارب
میشد و اه سالح گرم مجهز اود جلوی درهای پاالیش اب مستقر شد و در موارد اسیار
اه کارگران حمله و فحاشی میکرد .قوانین ضد کارگری را رؤسا اه شدیدترین وجهی
اعما میکردند و هرگونه اعتراضی اا تنبیه پولی و تهدید سرکوب می شد .تمام اینها
خشگگم و نارضگگایتی کارگران را ایشتر دامن میزد .پس از اه آتش کشگگیدن و کشگگتار
وح شیانهی سینما رکس آاادان که آن هن ام ت صور می شد تو سط مزدوران شاب انجام
شدب ا ست خ شم و کینهی مردم آاادان خ صو صاً کارگران ن سبت اه رژیم پهلوی و
اراااان امپریالیستی او اوج ایشتری در گرفت .متن زیر گزارشی است از این اعتصااات
شکوهمند و یکپارچه که ارکان رژیم پهلوی و حامیان خارجیاش را اه لرزب درآورد.

یکشنبه  ٩مهر 1357
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همانطور که قبالً اشارب شد از حدود دب روز قب جنبو جوشها و زمزمهها یی در
مورد دسگگگت کشگگگ یدن از کار در م یان کارگران اهوجود آ مد .کارگران پروسگگگس
خواسگگتههای خود را که جنبهی اقتصگگادی داشگگت اه صگگورت کتبی اه شگگرکت ااالغ
کردند اما چون مهلتی ارای جواب گرفتن تعیین نشگگدب اود پیگیری نشگگد .چند روز
اعد خوا ستهای کارگران اه صورت اعالمیه در کانتین ( ر ستوران) پخش شد .و اه
صگگورت ضگگمنی قرار شگگد اعد از نهار دسگگت از کار اکشگگند که موفقیتآمیز نبود .روز
یک شنبه  ٩مهر که روز اعت صاب عمومی در سرا سر ک شور اود کارگران ضمن اعالم
خواستههای خود دست از کار کشیدند ولی فردا اهتدریج عدبای اه سر کار اازگشتند
و تا اعد از ظهر تمام کارگران از اعتصاب دست کشیدند .علت اصلی شکستن اعت صاب
در این روز نبودن ارتباط این اخشهای مختلف و پراکندگی در در صگگگفو کارگران
اود .و رؤسای قسمتها از این ایاطالعی کارگران قسمتهای مختلف استفادب کردب و
اا حیله و نیرنگ و اینکه اقیهی کارگران مشگگگغو کار هسگگگتند اعتصگگگاب را در هم
شکستند.
اما کارگران همچنان خواهان اجرای خوا ستههای خود اودند .روز دو شنبه  1٠مهر
سگگاعت  3٠:11صگگبح دیبا (عضگگو هیئت مدیرب و رئیس سگگااق پاالیش گ اب) اه کارگاب
مرکزی آمد و تحت عنوان اینکه « از اینجا رد می شدم گفتم سری اه کارگران ازنم
» و غیرب سگگعی داشگگت اا چربزاانی کارگران را فریب دادب و از در گرفتن اعتصگگاب
جلوگیری کند و میگفت که خوا ستههای قانونی شما طی اخ شنامهای اه شما اطالع
دادب شگگدب (روز شگگنبه  ٨مهر اخشگگنامهای شگگام  3مادب اه کارگران ااالغ گردید که
عبارت اود از:
 %1٠ -1حقوقالعادب [فوقالعادب] حق کارگاهی.
 -2هزی نهی مسگگگکن ارای مجرد ها از  3٠٠تو مان اه  6٠٠تو مان و ارای –
متأه ها از  4٠٠تومان اه  ٩٠٠تومان.
 -3پو غذا از  5تومان در روز اه  1٠تومان.
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اما کارگران اه او تذکر دادند که خوا ستها ی ما اینها نی ست و ما تمام آنها را اه
شرکت طی اخ شنامهای ااالغ کردبایم و قرار شد که ظر دو هفته اه کارگران جواب
ادهد.
دوشنبه  ٢٤مهر1357
امروز پایان مهلت دادب شگگگدب اه دیبا و همچنین چهلمین روز شگگگهادت شگگگهدای
میدان شگگهدا (میدان ژاله سگگااق) میااشگگد .چون از طر کارفرما هیچگونه جواای اه
خوا ستههای کارگران دادب ن شد کارگران کارگاب مرکزی د ست از کار ک شیدند و اعالم
اعتصاب عمومی کردند.
صبح روز سه شنبه  ٢5مهر1357
کارگران که از دفعهی قب این تجراه [را] اه د ست آوردب اودند که ممکن ا ست ار
اثر جمع نبودن و ایخبری از یکدی ر رؤسگگا اا توسگگ اه حیله و نیرنگ اعتصگگاب را
ا شکنند اه تمام ق سمتها کارگرانی فر ستادند و از کلیهی اخشهای دی ر خوا ستند
که در م ح کارگاب مرکزی تجمع کن ند .ادین ترت یب ت مام قسگگگ مت های تعمیرات
اهسگگگوی کارگاب مرکزی حرکت کردند و هرگونه حیله و نیرنگ کارفرما را ارای ایجاد
نفاق و پراکندگی نقشارآب کردند .تا امروز تنها قسمتهایی که دست از کار نک شیدب
اند پروسگگس و اتواوسرانی اسگگت .اعد از اجتماع کارگران اعتصگگاای در جلوی کارگاب
کارگران شروع اه چ سباندن اعالمیههایی کردند .که در آنها خوا ستههای کارگران و
شگگعارهایی در ااربی اتحاد کارگران و «مواظب تفرقهاندازها ااشگگید» و همچنین اعالم
همبست ی کارمندان اا کارگران نوشته شدب اود.
چهارشنبه  ٢٦مهر1357
اتواوسرانی هم امروز دسگگگت از کار کشگگگید و اه کارگران اعتصگگگاای ملحق شگگگد.
پالکاردهایی در مح تجمع نصب شدب که در آنها پشتیبانی کارگران تهران و شیراز
از کارگران آ اادان اه چشگگگم میخورد .پروسگگگس نیز اعالم کردب که چ نان چه اه
خوا ستهای کارگران توجهای ن شود د ست از کار خواهند ک شید .اردالن رئیس اخش
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تعمیرات پاالیشگگگ اب کوشگگگش کرد که اا وعدبهای دروغین کارگران را اه سگگگر کار
اازگرداند که او را هو کردند.
شنبه  ٢7مهر1357
امروز صگگگبح دیبا نوکر دراار اه میان کارگران آمد و سگگگعی کرد که اا خندب و
چربزاانی آنها را فریب دادب و اعتصگگاب را اشگگکند که کارگران او را هو کردند .او که
انتطار چنین عکسالعملی را نداشت گورش را گم کرد و رفت.
یکشنبه  3٠مهر1357
امروز صبح ان صاری رئیس هیئت مدیرب و مدیر عام شرکت ملی نفت ارای اولین
اار در میان کارگران ظاهر شد .وقتی از ما شین پیادب شد عدبای از کارگران شروع اه
دستزدن کردند که اا اعتراض اقیه مواجه شدند .انصاری کوشش میکرد که قیافهی
خیلی مؤدب و خودمانی ا یرد .حتی شب موقعی که اه آاادان رسیدب اود مستقیماً اه
پاالی ش اب رفت و اا کارگران پرو سس روی زمین ن ش ست و شروع اه صحبت کردب و
چنین وانمود میکرد که خوا ستههای شما ا سیار اهجا و قاا ح ا ست و از کارگران
خواسگگت تا نمایندگانی انتخاب کردب و ارای مذاکرب افرسگگتند .همان روز کارگران هر
ق سمت نمایندگان خود را انتخاب کردند که جمعاً  ٩نفر می شدند .ان صاری در جریان
مذاکربی روز او کو شش میکرد که خوا ستههای ا سا سی کارگران ( در موردا ضافه
دستمزد و )...را سرپوش گذاشته و خواستههای جزئی و دراز مدت را اه میان اکشد و
چون دید که نمایندگان حاضر اه تن دادن اه این مسئله نیستند عدبای از نمایندگان
خود فروخته و فرمایشی مناطق نفتخیز را نیز در جلسه وارد کرد تا جریان مذاکرب را
از م سیر ا صلی خود خارج سازد .در مقاا پاف شاری نمایندگان پاالی ش اب چندین اار
تهدید اه تر جل سه کرد ( یکی دو اار هم گورش را گم کرد و از جل سه ایرون رفت)
و اا تهدید اه تلفن کردن اه شگگهراانی و ارتش کوشگگش میکرد جلسگگه را آنطور که
مورد نظرخودش است اه پایان ارساند .در تمام این روزها نمایندگان نتایج جلسه را اه
کارگران گزارش میدادند و چون مذاکرات اه نتیجه نر سید کارگران مجدداً روز شنبه
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د ست از کار ک شیدند .در این روز اعالمیههایی اه دیوار ن صب شدب اود و از کارگران
خواسته شدب اود که فریب آنها را نخورند.
شنبه  ٦آبان1357
همانطور که گفته شگگد اه علت اه نتیجه نرسگگیدن مذاکرات کارگران تعمیرگاب و
کارگاب مرکزی مجدداً ارای اار دوم دسگگگت از کار کشگگگیدند و همه در مح کارگاب
مرکزی تجمع کردند .در حدود ساعت  1٠صبح کارمندان اعتصاای اا صفو منظم اه
کارگاب مرکزی آمدند که اا اسگگگتقبا و دسگگگتزدن کارگران مواجه شگگگدند و یکی از
کارمندان اه خواندن ایانیهای از مبارزات کارگران پشگگگتیبانی نمودند .در ضگگگمن
خالصهی مذاکربی جلسات توسط یکی از کارگران خواندب شد و پس از آن کارمندان
اه همان نحوی که آمدب اودند اه مح تجمع خود ارگشگگگتند .اعد از رفتن کارمندان
عدبای از کارگران شگگروع اه دادن شگگعار « مرگ ار انصگگاری » کردند که اا مخالفت
دی ران مواجه شگگد .در آن شگگرایط این عم صگگحیح نبود زیرا هنوز صگگفو کارگران
اعتصگگگاای اهقدر کافی محکم نبود و ممکن اود ااعت جلوگیری از پیوسگگگتن کارگران
پروسس اه اعتصاب گردد (کارگران پروسس قرار اود از فردا اه اعتصاب اپیوندند).
اعدازظهر کارگران ت صمیم گرفتند که طی صفو منظم اه مح تجمع کارمندان
اعتصگگگاای اروند که اا مخالفت عدبای از کارگران سگگگالخوردب روارو شگگگد .اما اکثریت
کارگران در صگگفو منظم شگگروع اه دور زدن در محوطه کردند و اقیه را تشگگویق اه
آمدن کردند که این کار تقریباً اا موفقیت انجام شگگگد .زمانی که کارگران اه محوطه
ر سیدند اا د ستزدنها و گ ااران آنها روارو شدند و کارمندان اا دادن شعارهای «
زندبااد اتحاد اتحاد -پیروزی اتحاد –مبارزب – پیروزی » اه صفو کارگران پیوستند
و در پاالی ش اب شروع اه پیادبروی و تظاهرات کردند .پس از اازگ شت اه مح تجمع
یکی از کارگران راجع اه همبسگگگت ی و اتحاد کارگران و کارمندان و نیرنگ و دورویی
انصگگاری سگگخنرانی کرد و یکی دی ر از کارگران اه احت در مورد آزادی قلم و ایان و
اسگگتثمار کارگران پرداخت .در آخر یکی از کارمندان شگگروع اه خواندن خواسگگتهای
کارگران مناطق نفتخیز نمود که اا تأیید کام کارگران و کارمندان مواجه شگگد .این
خواستهها عبارت اود از:
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 .1لغو حکومت نظامی در سراسر کشور
 .2آزادی زندانیان سیاسی ادون هیچگونه قید و اند
 .3منع هرگونه دخالت نیروی پلیس و ارتش در امور صنعت نفت
 .4رسیدگی اه خواستههای فرهن یان کشور
 .5رسیدگی اه خواستههای کارگران صنعت نفت
 .6محاکمهی کلیهی مسبین کشتارهای اخیر و چند خواست دی ر.
سخنرانی اا تأکید ار این نکته که خوا ستهای فوق خوا ستهای ما هم ه ست اا
دست زدنهای کارگران و کارمندان اه پایان رسید.
یکشنبه  7آبان 1357
امروز کارگران از قسگگمتهای مختلف اه سگگمت کارگاب مرکزی حرکت کردند .در
حدود  1٠٠نفر از کارگران اا پالکاردهایی که روی آنها:
 .1لغو حکومت نظامی و آزادی کلیهی زندانیان سیاسی
-2 .2عدم دخالت قوای نظامی
 -3 .3کارگران اتحاد و همبست ی خود را ایشتر کنید.
 -4 .4هیچگونه قولی را از کسی قبو نکنید م ر اا اخشنامه
 -5 .5ما کارگران هیچگونه قولی را نمیپذیریم

نوشته شدب اود اه مح تجمع آمدند که از طر کارگران اه شدت استقبا شدند
همچنین کارگران پرو سس نیز از امروزد ست از کار ک شیدند و اعت صاب اُعد و عظمت
ایشتری یافت ورود کارگران پروسس اه مح تجمع اا استقبا شدید دی ر کارگران
مواجه گشگگت .همچنین از طر انصگگاری اطالعیهای در میان کارگران پخش شگگد که
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تو سط کارگران پارب شد .عدب ای از کارگران قدیمی اا طرح خوا ستههای سیا سی و
ارتقای اعت صاب اه جنبههای سیا سی مخالفت میکنند و امروز سعی در پایین آوردن
پالکاردها دا شتند و ار سر این مو ضوع این کارگران اختال افتاد و میرفت که حتی
اه درگیری و اازگشت عدبای از کارگران اه سر کار منجر شود .که کارگران آگاب ارای
حفظ وحدت و یکپارچ ی پالکاردها را پایین آوردب و مانع تفرقه و اختال شدند.
کارگران پی شرو ااید آگاب اا شند که تا آنجا که میتوانند از طریق احث و گفتوگو
کارگرانی را که از نظر سگگگیاسگگگی عقبماندب هسگگگتند اقناع کنند و آنها را اه لزوم
مبارزبی سیا سی و مبارزب علیه د ست اب جور و ستم آگاب سازند نه از طریق تهدید و
قلدری و داد و فریاد .ارتقای مبارزبی کارگران و هرچه سگگیاسگگیتر کردن این مبارزات
ااید از طریق کار پرحو صله و ترایت مداوم و م ستمر آگاهی سو سیالی ستی کارگران
انجام پذیرد .همچنین امروز کارگران رسگگگتوران پاالیشگگگ اب نیز اه جمع اعتصگگگاایون
پیوسگگتند که اا اسگگتقبا شگگدید کارگران رواهرو شگگدند .اعتصگگاب اهطور کلی اه تمام
ارگانهای پاالیش اب سرایت کردب است و هیچگونه فعالیت تولیدی اه چشم نمیخورد.
در ضگگمن یکی از نمایندگان که احتماالً آدم مشگگکوکی اسگگت سگگعی میکند در این
کارگران دو د ست ی و نفاق ایندازد که اا عکسالعم شدید کارگران مواجه شد و اه
همین ع لت و ارای جلوگیری پراک ندگی و ایار نام ی کارگران آ گاب و اا تجر اه
پیشنهاد کردند که یک کمیتهی نظارت وتنظیمکنندب از طر کارگران انتخاب شود و
این کمیته سخن وی اعتصاایون اود و وظایفش اهطور عمدب عبارت اود از:
نصگگب اعالمیه و تدار سگگخنرانی و جمعاندی نظرات کارگران و در صگگورت لزوم
مذاکرب اا کارفرما و هیچکس اه جز اعضگگای کمیته حق ندارند اا کارفرما مذاکرب کنند
و یا اعالمیهای اه دیوار اچسگگبانند و غیرب .قرار شگگد که کمیته فردا از طر کارگران
انتخاب شود.
دوشنبه  ٨آبان 1357
امروز صبح ااز کارگران در گروبهای مختلف اه طر سمت کارگاب مرکزی حرکت
کرد ند و یک گروب از کارگران اا پال کارد های «ات حاد -م بارزب -پیروزی» «مرگ ار
دشمنان کارگر -زندب ااد همبست ی» در ساعت  15:٨صبح اه مح تجمع کارمندان
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رفتند و در آنجا یکی از کارگران مسن و آگاب شروع اه سخنرانی در مورد ضربوشتم
سگگاوا و امپریالیسگگم خونخوار و آمریکا و کارتر و اینکه سگگران مملکت ااعت ایجاد
چنین وضعی در ایران شدباند کرد .سپس گروب فوق اه سمت کارگاب مرکزی رهسپار
شگگگد .همچنین امروز کارگران گاراژ و حم ونق طی صگگگفو منظم اه مح کارگاب
مرکزی آمدند که مورد اسگگتقبا قرار گرفتند و یکی از آنها شگگروع اه سگگخنرانی در
مورد اعالم همبسگگت ی پشگگتیبانی کارگران گاراژ و حم ونق از کلیهی کارگران نمود.
سپس یکی از کارگران در مورد جنایات رژیم علیه کارگران و مردم ایران در زندانهای
رژیم و لزوم اتحاد و همب ست ی کارگران صحبت کرد .اعد از سخنرانیها قرار شد که
پیادبروی در پاالیشگگگ اب انجام پذیرد که عدب ای در ااتدا مخالفت کردند ولی کارگران
موافق ضمن مشخص کردن مسیر راب و لزوم پیادبروی کارگران را در صفو متشک
سازمان دادب و تظاهرات اا شعار «اتحاد -مبارزب – پیروزی» و اا شرکت ایش از سه
هزار کارگر شروع شد سپس کارمندان نیز اه آنها ملحق شدند و پس از پیادبروی و
تظاهرات در قسمتی از پاالیش اب مجدداً اه کارگاب مرکزی ارگشتند و یکی از کارمندان
اعالمیهی پشگگتیبانی و همبسگگت ی اسگگتادان و دانشگگجویان دانشگگکدبی نفت آاادان را
قرائت کرد و همچنین اعالمیهای در مورد سگگگخنان خسگگگرو روزاه در ایدادگاب رژیم و
مبارزبی طبقاتی در جامعهی سرمایهداری و لزوم ارخورد منافع این دو طبقهی متضاد
(کارگران وسگگگرمایهداران) و این که منافع یکی متضگگگمن از این رفتن منافع طبقهی
دی ری اسگگگت خواندب شگگگد .پس از آن یکی از کارگران در افشگگگای ماهیت رژیم و
زندانیکردن معلمان سخنرانی کرد و همچنین اعالمیهای در مورد ک شتار و ترور مردم
از سا  1332تا اه امروز و شکنجهگابهای رژیم تحت رهبری شاب خائن قرائت شد.
مجدداً م سئلهی انتخاب کمیتهی هماهنگکنندب مطرح شد و روی لزوم ت شکی این
کمیته و وظایف آن احث شد و اع ضی از ق سمتها نمایندبی خود را انتخاب کردند و
انتخاب سایر نمایندگان اه روز اعد موکو شد.
سه شنبه  ٩آبان 1357
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در این روز کمیتهی هماهنگکنندب انتخاب و معرفی شگگگد تعداد آن ها  13نفر
است .در ساعت  ٩ :5٠دقیقه کارمندان اعت صاای اهعنوان اعالم همب ست ی اا کارگران
اه محوطهی کارگاب مرکزی آمدند و کارگران آنها را گ ااران کردند و سگگپس یکی از
اعضگگگای کمیتهی کارگران اه آن ها خوشآمد گفت و لزوم تنظیم و هماهنگ کردن
اعتصگگگاب کارگران و کارم ندان را یادآوری نمود .پس از آن یکی دی ر از کمی تهی
کارگران در مورد شگگکنجههای سگگاوا و اه زندان انداختن معلمین صگگحبت نمود و
اظهار داشت که اهترین راب مبارزب سکوت است ولی یکی دی ر از سخن ویان اعتراض
کرد و گفت که در این مورد اهترین کار حر زدن است و ااید سخن گفت .سپس در
مورد این اجتماعات پر شکوب و اتحاد مقدس صحبت کرد و گفت که پاالی ش اب آاادان
در ظر  25سا گذشته چنین اعتصاب عظیمی اه خود ندیدب است و عظمت قدرت
کارگر و اینکه هر ماشگگگینی ادون نیروی کارگر اه آهنپاربای تبدی میگردد در این
اعتصاب کامالً نمایان است .همچنین یکی از اعضای کمیته اه کارگران گفت که مح
تجمع را زود تر نکنند چون این کار ااعت ضعیف شدن اعتصاب میگردد .اعدازظهر
اع ضای کمیته جل سهای در این خود شان گذا شتند تا در مورد تنظیم کارها ت صمیم
ا یرند و سگگپس تمام خواسگگتهها را روی پالکاردهای ازرگی نوشگگته روی دیوار نصگگب
کردند و قرار شگگگد که ارای ااال اردن روحیهی کارگران و ارتقای کارگرانی که مخالف
سیاسی شدن اعتصاب هستند و قویترکردن جوّ سیاسی و اتحاد و همبست ی ایشتر
پ یادبروی ان جام ده ند .اهطور کلی هنوز عدبای از کارگران قدیمی م خالف جن بهی
سگگیاسگگی اعتصگگاب هسگگتند و این مخالف را ااید از طریق ااال اردن روحیهی کارگران
سخنرانیها و تظاهرات و کار اف شاگرانه در میان کارگران ت ضعیف کرد .در پایان وقت
اداری هن امی که کارگران اه دروازبی خروجی  13و  14رسگگگیدند اا درهای اسگگگته
مواجه شدند (الزم اه ذکر است که در طی مدت اعتصاب دروازبها اهطور کلی ااز اود)
و گارد پاالیش اب میگفت که تیمسار فرماندبی گارد گفته است که در را ااز نکنند که
این مو ضوع اا اعتراض شدید کارگران مواجه شد .در این موقع سراازان اا زربپوش اه
طر درپاالیش اب آمدند و اا نزدیک شدن آنها در ااز شد ولی کارگران خارج نشدند
و اه افسگگگر فرماندب اعتراض کردند ولی او اظهار ایاطالعی کرد .کارگران اه هن ام
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خروج اه یکدی ر میگفتند که اینها ارای ترساندن ماست ولی ما نباید اترسیم فردا
نشان خواهیم داد.
چهارشنبه  1٠آبان1357
امروز صگبح قوای نظامی در نقطههای مختلف پاالیشگ اب مخصگوصگاً در محوطهی
کارگاب مرکزی مستقر شدب اودند .در ساعت  4٠:7دقیق یک سرهنگ نظامی اا الندگو
آمد و از کارگران خوا ست اه مح کارهای خود اروند .در همین هن ام کارگران سایر
قسگگمتها در صگگفو منظم اه کارگران کارگاب مرکزی پیوسگگتند که اا کف زدنهای
شدید کارگران ا ستقبا شدند .سپس کمیتهی کارگران اا سرهنگ صحبت کردند.
پس از آن سرهنگ فوق از پاالیش اب خارج و اعد از مدتی در حدود ساعت  5٠:٩صبح
رئیس حکومت نظامی آاادان آمد و سعی کرد اا زاان چربونرم و سوگند اه شرافت
نداشگگتهی سگگراازیاش کارگران را وادار کند اه سگگر کار خود اروند که موفق نشگگد و
سپس تقا ضا کرد دو نفر از کارگران همراب او ایایند تا شاهد اقدامات او ارای اهد ست
آوردن خواستههای کارگران ااشند .اا اینکه قرار اود اا هیچکس مذاکرب انجام ن یرد و
کسی اه جز کمیته حق صحبتکردن را نداشته ااشد دو نفر فوراً سوار ماشین شدند
و کارگران تنها کاری که توانستند اکنند این اود که یکی از اعضای کمیته را اه همراب
آنها افر ستند و قرار شد تا ساعت یک اعدازظهر نتیجه معلوم گردد .در ضمن اطالع
دادب شد که معلمین آاادان اهعنوان اعتراض اه حکومت نظامی د ست اه اعت صاب غذا
زدباند و کارگران تعمیرات ایرون اهعنوان اعالم همبسگگت ی در مح دروازبی اصگگلی
پاالیش اب جمع شدباند .در ساعت  2 :3٠اعدازظهر سه نفری که همراب فرماندب نظامی
رفته اودند مراجعت کردند و گفتد رئیس حکومت نظامی ارای اجرای خواسگگگتههای
صگگنفی تا روز شگگنبه وقت خواسگگته اسگگت و گفته اسگگت که ارای نشگگان دادن اعتماد
خودتان اه من اگر شدب حتی ارای یک ساعت هم کار کنید .اما کارگران قبو نکردند
و گفتند تا اا خواستههای ما اهطور رسمی موافقت نشود اه سر کار اازنخواهند گ شت.
و در ساعت  3٠:3سراازان از مح کارگاب ایرون رفتند.
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شنبه  13آبان 1357
امروز مجدداً کارگران ار سگگر خواسگگتهای سگگیاسگگی این خود احث و گفتوگو
میکنند و هنوز عدبای مخالف این مسگگگئله هسگگگتند ولی اکثریت ارای جلوگیری از
تفرقه و جدایی کوتاب میایند .همچنین قرار شد از  13نفر اعضای کمیتهی کارگران 6
نفر انتخاب شگگوند و این کار در شگگرایط موجود کامالً صگگحیح اسگگت چون دو نفر از
اعضگگای کمیته ایشتر اهدنبا زدواند اا کارفرما هسگگتند .همچنین یکی از اعضگگای
کمیته ه شدار داد که ممکن ا ست از روزهای دی ر ک سانی را اه داخ پاالی ش اب راب
ادهند که اا کارکردن موافقت کنند و اه آنها کارت مخ صوص ادهند در این صورت
همه در ظاهر موافقت میکنیم و کارت میگیریم اما مجدداً اه مح تجمع میآییم.
اطالع دادب شگگگد که عدب ای از معلمین آاادان جلوی دروازبی  1٨تجمع کردب و
منتظر کارگران هسگگگتند اعد از جرّواحثهای زیاد قرار شگگگد همه اه سگگگمت دروازب
حرکت کنند که اطالع دادند که پلیس آنها را متفرق کردب اسگت .سگپس اطالع دادب
شگگد که حدود  1٠٠٠نفر از کارگران و کارمندان پتروشگگیمی – جنرا آفیس و ایران
نپتون و نیروگاب اتمی جلوی دروازبی ا صلی اهعنوان پ شتیبانی از کارکنان پاالی ش اب
تجمع کردباند و پلیس آنها را در محاصربی شدید قرار دادب است[ .الزم اه یاد آوری
است :دوتن از فعالین اا سااقهی کارگری زندبیاد مصطفی آاکاشک لولهکش و زندبیاد
ااراهیم غریبزادب جوشگگکار که هر دو نقش مهمی در سگگازماندهی اعتصگگاب کارگران
پیمانی پاالیش اب اصفهان ارای خواستههای صنفی در سا  1356داشتند این اار نیز
نقش مهمی در ا سیج و سازماندهی کارگران پروژبای دارخوین در حمایت از کارگران
اعتصاای پاالیش اب آاادان ایفا کردند].
یکشنبه  1٤آبان 1357
دیروز مأموران نظامی اه وحشیانهترین شکلی اه کارگران و کارمندان پتروشیمی –
جنرا آفیس و نیروگاب اتمی حمله کردب و  12نفر از آن ها را زخمی کردب و حا دو
نفر اسیار وخیم است .یکی از اعضای کمیتهی کارگران اا نشان دادن پیراهن خونآلود
و ایراد سخنرانی در مورد رفتار وحشیانهی پلیس اعالم نمود که خواستهای سیاسی
ااید در صدر تمام خوا ستها قرار گیرد .کارگران که از این عم وح شیانهی مأموران
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نظامی اه خشگگگم آمدب اودند موافقت خود را اعالم داشگگگتند و سگگگاعت  1٠کارمندان
اعت صاای نیز اه جمع کارگران پیو ستند و قطعنامهی کارگران در  ٩مورد اعالم گردید.
اینک متن قطعنامه:
قطعنامهی شماره  1کارگران پاالیشگاه آبادان 57/٨/1٤
ما کارگران پاالیشگگگ اب آاادان اه خاطر همبسگگگت ی اا خواهران و اراداران کارمند
شرکت نفت و سایر طبقات ملت ایران پس از و صو از خوا ستههای صنفی اینک
خواستهای ملی خود را که اولویت دارند اعالم میکنیم:
 .1حمایت و پشتیبانی کام از خواستهای کارمندان صنعت نفت
 .2لغو حکومت نظامی
 .3آزادی ای قیدوشرط زندانیان سیاسی و اازگشت تبعیدشدگان
 .4انحال سازمان امنیت و اطالعات کشور
 .5تعقیب و مجازات متجاوزین ایتالما
 .6تعقیب و مجازات کلیهی عامالن کشتار اخیر ایران
 .7ارگرداندن روز صنعت نفت از  ٩مرداد اه  2٩اسفند ماب
 .٨رسیدگی اه خواستههای فرهن یان کشور
 .٩رسیدگی و اجرای خواستههای قبلی کارگران صنعت نفت

سپس یکی از اع ضای کمیتهی کارگران ضمن سخنرانی خود گفت که کارگر ااید
در صگگفو او مبارزب قرار گیرد و وظیفهی تاریخی خود یعنی رهبری مبارزات ضگگدّ
امپریالیستی – ضد سلطنتی را اهعهدب گیرد .سپس یکی دی ر از نمایندگان گفت ااید
سگگکوت را شگگکسگگت و اه این اراذ نشگگان داد که اتحاد کارگران یعنی چه! اعد از آن
کارگران شروع اه دادن شعارهای «کارگر قهرمان رهبر زحمتک شان درود ملت ار تو
ااد  -اتحاد – مبارزب – پیروزی اعتصاب اعتصاب مدرسهی انقالب و »...کردند .قبالً
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قرار اود که کارگران اه علت حملهی وحشگگگیانهی ارتش اه کارمندان و کارگران در
پاالیش اب تحصن کنند .مجدداً اعالم کردند که تا ساعت  5اعدازظهر هستیم و اعد اه
ایمارستان میرویم و تا  ٨اعدازظهر در ایمارستان در کنار معلمین متحصن میمانیم.
سه شنبه  1٦آبان 1357
امروز ایشتر سخنرانیها در مورد اهمیت اعتصاب صنعت نفت و مسئولیت کارگران
در قبا ملت ایران و اهخصگگگوص پاالیشگگگ اب آاادان دور میزد و اینکه ارای ادامهی
مبارزب ااید از خود مایه ا ذاریم و اه اعتصاب ادامه ادهیم .همچنین نتیجهی جلسهی
کمیتهی کارگران که حدود  5ساعت اه طو انجامید چنین اود:
«اوالً اه اطالع کلیهی همکاران میرسگگگانیم که  4نفر از رفقای ما را دسگگگت یر
کردباند .ثانیاً اگر مسگگگئولین امور اخواهند اا ما وارد مذاکرب شگگگوند اا در نظر گرفتن
اینکه دولت نظامی سگگر کار آمدب آیا ما اا آنها مذاکرب اکنیم یا خیر .تصگگمیم کمیته
ادین قرار اسگگگت که ما اا آنها مذاکرب اکنیم اه این دلی که در حا حاضگگگر افکار
عمومی تمام جهان اهخ صوص ایران متوجه ما ست و اه خاطر اینکه افکار عمومی را
ایشتر متوجه خود سازیم و همچنین اهانهای اهدست پلیس و مأموران نظامی ندهیم
ااید ار سر موارد قطعنامه مذاکرب کنیم .در پایان اعالم میداریم که شرط قبلی مذاکرب
اا م سئولین امر آزادی  4تن از رفقای د ست یر شدب ما میاا شد» .قطعنامهی کمیته
مورد مواف قت اکثر یت کارگران قرار گر فت ا ما اعضگگگی از کارگران جوان م خال فت
میکردند و میگفتند که ااید است انشینیم تا رفقای ما را آزاد کنند.
رفقای کارگر ااید توجه دا شته اا شند که ما ااید هموارب اا در نظر گرفتن مکانی سم
حرکت و مبارزبی کارگران و اا توجه اه موقعیت و شگگگرایط مشگگگخص عم نمائیم و
مبارزب را ارتقا دهیم .اا در نظر گرفتن اینکه در این شرایط است نشتن در پاالیش اب
اا مخالفت اکثریت کارگران روارو گردید که اهانهای ست اهد ست مأموران نظامی تا اا
حمله و پراکندبکردن کارگران اعتصگگاب را در هم شگگکنند نباید اینقدر پافشگگاری و
اصرار میکردند.
چهارشنبه  17آبان 1357

202

203

محمد صفوی

امروز ساعت  2٠:3دقیقه [اعدازظهر] تیم سار ا سفندیاری فرماندار نظامی آاادان اا
چندین زربپوش و ...پیش کارگران آمد و راجع اه خواسگگتههای اقتصگگادی کارگران و
کارمندان و اینکه اا ایشتر آنها موافقت شدب صحبت کرد و از کارگران خوا ست که
ار سگگگر کار ارگردند که اا خندب و اسگگگتهزای کارگران مواجه شگگگد و اعد از رفتن
ا سفندیاری مزدور کارگران قرار گذا شتند که پرو سس و کلیهی نواتکارها سه روز
تعطیلی را اه سر کار نیایند و قرار شد اگر خواستند کارت ادهند کسی کارت ن یرد و
جلوی درهای  13و  1٨تجمع کنند.
یکشنبه  ٢1آبان 1357
امروز مأمورین نظامی و پلیس فا شی ست تمام پاالی ش اب را قرق کردباند و اه طرق
گوناگون سعی دارند اا ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران از تجمع آنها جلوگیری
کنند .عدبای از کارگران که سگگعی داشگگتند اه مح تجمع اروند اا سگگرنیزب و ااتوم
مواجه شدند و حدود  3٠نفر از کارگران د ست یر شدند (که پس از مدتی آزاد شدند)
کارگاب مرکزی در محاصگگگربی کام نیروهای نظامی اسگگگت و فقط کارگران کارگاب
میتوانند آن جا اروند .چند نفر از کارگران که همراب کارگران مرکزی اه آن جا رفته
اودند تو سط نیروهای نظامی د ست یر و اه علت اعتراض دو تن از آنها اه شدت کتک
خوردند .اا این حا کارگران کارگاب مرکزی اه اعتصاب ادامه دادند و قرار گذاشتند که
اعدازظهر سر کار نیایند .اا تمام ف شار و اختناقی که در پاالی ش اب حاکم ا ست اکثریت
عمدبی کارگران همچنان از کارکردن خودداری کردباند و اه سر کار خود نرفتهاند.
دوشنبه  ٢٢ابان 1357
امروز در پاالیشگگ اب اعتصگگاب و کمکاری در اکثر قسگگمتها اه چشگگم میخورد.
کارگران مبارز (اکثریت کارگران جوان) طی قطعنامهای اعالم کردباند که اه سگگگر کار
نمیروند .ولی ا سیاری از کارگران وارد پاالی ش اب شدباند .رانندگان اتواوس و و سای
نقلیهی سگگن ین اه سگگر کار خود اازگشگگتند .ولی کارگران قسگگمت تعمیرات اداربی
حم ونق و اکثریت کارگران کارگاب مرکزی و تعمیرات کلی ( )overhaulاه سر کار
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نیامدهاند و ک سانی که آمدباند اه اعت صابِ ن ش سته در مح کار خود د ست زدباند.
مأمورین نظامی و پلیس اه زور اسگگلحه و سگگرنیزب کارگران را اه سگگر کار میآورند و
ا سیاری از کارگران را چه در مح کار و چه در خانه د ست یر و اذیت کردباند .اا تمام
این احوا کمکاری و اعتصاب در اکثریت اخشهای پاالیش اب کامالً اه چشم میخورد.
سه شنبه  ٢3آبان 1357
اا تمام فشار و حکومت سرنیزب که در پاالیش اب ارقرار است اعتصاب و کمکاری در
اکثر قسگگگ مت های تعمیراتی همچ نان ادا مه دارد .مأمورین ن ظامی در ت مام ن قاط و
قسمتهای پاالیش اب مستقر شدب و مانع هرگونه تجمع میگردند .اا این همه کارگران
تعمیرات حم ونق کارگاب مرکزی تعمیرات کلی و سگگگایر قسگگگمت های تعمیراتی
کوچک اه اعتصگگاب و کمکاری ادامه میدهند کارگران پروسگگس و رانندگان وسگگای
نقلیه اه سر کار ارگشتند و اعتصاب خود را شکستند.
چهارشنبه  ٢٤آبان 1357
اعت صاب فقط در ارخی از ق سمتهای تعمیراتی پاالی ش اب همچنان ادامه دارد ولی
کمکاری در تمام قسمتهای تعمیراتی دیدب می شود .امروز چند نفر از کارگرانی را که
اازدا شت کردب اودند آزاد کردند .در کارگاب مرکزی اعت صاب و کمکاری همچنان ادامه
دارد همچنین دو نفر از کارگران تعمیرات حم ونق آزاد شگگگدب اه مح کار خود
اازگشتند .اما کارگران حم ونق همچنان پاارجا اه اعتصاب خود ادامه دادباند.
شنبه  ٢7آبان 1357
امروز هم اعتصگگاب و کمکاری در اخشهای عمدبی تعمیرات اه چشگگم میخورد
قرار شدب که هیچکس ا ضافهکاری قبو نکند .اه خاطر از این اردن کمکاری کارفرما
حراهی تازبای اه کار اردب اه این نحو که کارگران تعمیراتی قسمتهای مهم را در دو
نوات تقسگگیم کرد و اعالم کرد که یک عدب روزکار و عدبی دی ر عصگگرکار ایایند که
همه مخالفت کردند و هیچکس قبو نکرد و قرار شگگگد همه روزکار ایایند .کارگران
ت صمیم گرفتهاند که اه علت نر سیدن اه خوا ستههای کام خ صو صاً خوا ستههای
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سگگیاسگگی و در اعتراض اه ورود ارتش اه پاالیشگ اب و کشگگتار ایرحمانهی خرمشگگهر
دواارب از روز دوشنبه اعتصاب را عمومی اعالم نمایند.
روحیهی کارگران خوب است و خصوصاً کارگران پروسس نسبت اه سااق روحیهی
اهتری دارند و چند قسگگمت پروسگگس اعالم کردباند که از روز دوشگگنبه دسگگت از کار
خواهند کشید( .پایان گزارش مهر و آاان ) 1357
در این اخش از گزارش کارگران نویسگگندب اه اررسگگی دسگگتاوردها و نقاط ضگگعف
کمبودها کاسگگتیها و اررسگگی شگگعارها در این دورب از اعتصگگااات اشگگارب میکنند.
نویسندگان معتقدند که یکی از ازرگترین دستاوردهای این دورب از اعتصااات اا توجه
اه تنوع عقیدتی موجود در آن مقطع در درون جنبش کارگری تشگگگکی «کمیتهی
هماهنگکنندب» ارای پیشبرد مبارزات اود.

گزارشی از اعتصاب دوم پاالیشگاه آبادان -آذر -دی 1357
شنبه  11آذر 1357
اهطور کلی شنبه آغاز اعتصاب دوم پاالیش اب اود .چند روز قب کارگران اعالمیهای
پخش کردند و خواسگگتار اعتصگگاب عمومی شگگدند .کارگران نیز اا آمادگی ذهنی خوب
ارای اعت صاب اه پاالی ش اب آمدند و اغلب میگفتند اگر تمام ق سمتها [هم] کار کنند
ما ( منظور هر قسمت است) کار نخواهیم کرد .در این روز تمام قسمتها ادون تماس
اا یکدی ر د ست از کار ک شیدند .در گاراژ ق سمت تعمیرات کار نمیکردند اما رانندبها
کار خود را ادامه دادند و در پرو سس ( ت صفیهی نفت) جنبوجو شی ارای اعت صاب اه
چشم میخورد.

یکشنبه  1٢آذر1357
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امروز نیز اعتصگگگاب ادون همراهی رانندبها و پروسگگگس ادامه داشگگگت .احثهایی
درااربی رفتن اه سگگگوی کارگاب مرکزی و یا قسگگگمت اورهو ( overhaulتعمیرات
عمومی) در میان کارگران درگرفت که اه علت محاصگگرب اودن کارگاب مرکزی توسگگط
قوای نظامی الزم دانسگگته شگگد که چنین کاری انجام نشگگود چون یورش نظامیان اه
کارگران اا توجه اه شگگک ن رفتن کام اعتصگگاب امکان متالشگگیشگگدن جمع را درار
داشگگت .در ضگگمن دو قسگگمت از شگگیفت (نوات کار) عصگگرکار پروسگگس کار را تحوی
ن رفتند .چون که آنها را ارای اازخواست اه دفتر مرکزی اردب و عکسهای شناسایی
از آنها گرفتند ولی چون نتیجهای عایدشگگگان نشگگگد عکسها را اه آنها پس دادب و
گفتند اه سگگر کارهای خود ارگردید و همانجا انشگگینید .در این روز اعالمیهای تحت
عنوان «ارای  16آذر آمادب میشگگگویم» از گروب « یاران حیدر عمواوغلی» [ یک گروب
محلی چپ سوسیالیستی در آن مقطع] در کارگاب مرکزی پخش شد .امروز کارمندان
دفتر مرکزی اه محوطه آمدب و تجمع کردند که اا پرتاب گاز اشگگکآور رواهرو شگگدند.
آنها اعالم یک هفته تحصن در خانه نمودند.
دوشنبه  13آذر1357
امروز در کارگاب مرکزی پنج خواسگگتهی عنوانشگگدب اه تمام کارگران ااالغ گردید.
خواستهها عبارت اودند از:
 .1لغو حکومت نظامی در سراسر کشور
 .2آزادی ای قیدوشرط کلیهی زندانیان سیاسی و تبعیدشدگان
 .3ملیکردن تمام قسگگمتهای صگگنعت نفت و الغای تمام قراردادهای اسگگارتاار
نفتی
 .4مجازات عاملین و مسببان کشتارهای اخیر
 .5ارآوردن کلیهی خواستهای صنفی و اقتصادی
در کارگاب مرکزی مسگگگتقیماً اعالمیههای ضگگگد رژیم پهلوی اعم از مذهبی و غیر
مذهبی و کاریکاتورهایی از شگگاب در تاالوی اعالنات چسگگباندب شگگدب اسگگت .اعدازظهر
اتواوس ها ارای اردن کارکنان پروسگگگس نیامدند چون تمام رانندب ها دسگگگت از کار
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کشگگیدند و این ااعث تقویت روحیهی کارگران اعتصگگاای شگگد .در ایشتر قسگگمتها
کارگران پیشگگرو کتاب ارای مطالعه و احث اه سگگر کار میآورند که معموالً کتابهای
خوای است و حتی آثاری از مارکس و لنین نیز دیدب می شود .امروز صبح دو نشریهی
دیواری از گروب « یاران حیدر عمو اوغلی» پخش شگگگد .همچنین اعالمیهی کارگران
خار و سازمان آب و ارق و اعالمیهای از «شفق سرخ» اه تعداد کمی پخش شد.
سهشنبه  1٤آذر1357
امروز ااز هم پروسس مشغو کار است .اعدازظهر در قسمتها شروع اه جمعآوری
پو ارای روزنامهن اران و کارکنان اعتصاای مطبوعات نمودند .البته از کارکنان قسمت
پرو سس پو گرفته ن شد .این عم نهتنها ن شانهی همب ست ی اعت صاایون در سرا سر
کشور است الکه ایان ر رشد سیاسی طبقهی کارگر و در او از اهمیت آزادی قلم و
ایان در مبارزات اجتماعی است .امروز در پاالیش اب روی سه مخزن شعارهای ازرگ اا
رنگ فشاری نوشته شدب اود که عبارت اودند از :مرگ ار شاب خائن  -درود ار کارگران
مجاهد  -درود ار خمینی و… همچنین دو اعالمیه از «سگگگازمان پیکار در راب آزادی
طبقهی کارگر» اه میزان محدود پخش شد.
چهارشنبه  15آذر1357
شب گذ شته در شابآااد (یکی از مناطق م سکونی شرکت نفت آاادان) یک اتواوس
را که در اولین ایست اب ارای سوار کردن کارگران پروسس ایستادب اود آتش زدند ولی
ااز هم کارگران پرو سس اه سر کار خود آمدند .از طر دی ر تهدیدهایی اهو سیلهی
تلفن اه کارگران پروسس میشد و حتی چند نفر از آنها را [کتک] زدند اهطوری که
یکی از آنها در ایمارسگگتان اسگگتری شگگد .کالً همه قصگگد زدن آنها و یا شگگکسگگتن
ما شینها و یا اذیت کردن آنها را اه هر نحو دارند .امروز اعالمیهای اا م ضمون وقایع
تهران از طر کارگران کارگاب مرکزی و نیز اعالمیهای اه صگگگورت پلیکپی دسگگگتی
درااربی زندان اوین و همچنین اعالمیهی شگگمارب سگگه از طر «کارکنان پاالیش گ اب»
پخش شد .طی اخشنامهای اطالع دادب شد که روز یکشنبه تعطی است و اعد از یک
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ساعت شفاهاً از طر رؤسای قسمت گفته شد که روز شنبه هم تعطی است .تعطیلی
رژیم اا توجه اه دو عام است:
 .1اهربگیری از ت مایالت مذهبی مردم و ت ظاهر اه احترام اه فره نگ مذهبی
جامعه
 .2رژیم که میدا ند اعتصگگگا اات خود زمی نهای ارای تجمع آزاد کارگران ت مام
ق سمتهای تولیدی می شود و این اجتماعات آزاد شرایطی ارای ن شر آگاهی
طبقاتی و دموکراتیک و کسب خبر پیش میآورد دست اه تعطیلی میزند.
سهشنبه  ٢1آذر1357
امروز اعد از پنج روز تعطیلی کارگران ار سر کار آمدند (پنج شنبه و جمعه و شنبه
را هم تعطی اعالم کردب و روزهای یکشگگنبه و دوشگگنبه هم ارای تاسگگوعا و عاشگگورا
تعطی اود  -تاکنون تاسگگگوعا تعطی نبودب اسگگگت )-امروز هم درااربی وقایع دیروز
صگگگح بت میکرد ند و هم ی نارا حت اود ند .چون دیروز در زدوخورد این ارتش و
تظاهرکنندگان در آاادان حدود  7نفر شگگگهید و  22نفر زخمی و عدبی خیلی زیادی
دسگگت یر شگگدب اودند .حادثه در منطقهی جمشگگیدآااد رخ داد و افراد نیروی دریایی
تیراندازی را شروع کردند .تمام کارگران تعمیرات در حا اعت صاب ه ستند و کارگران
پرو سس نیز اه آنها پیو ستند و کارگران پرو سس از روز یک شنبه د ست اه اعت صاب
زدباند .در حا حا ضر ایشتر ق سمتهای پاالی ش اب حتی خاموش شدباند .م سئلهی
دی ری که قاا ذکر اسگگگت این اسگگگت که [کارگران] پیمانکاران اقماری (شگگگرکت
ریفاینری) صبح روز چهارشنبه دست از کار کشیدند و در مح دفتر خود که در وسط
پاالی ش اب واقع ا ست جمع شدند .خوا ستههای آنها صنفی اود[ .افراد این پیمانکاری
ایشتر اا کارگران شرکت نفت کار میکنند] در حدود ساعت  3٠:1٠صبح سرگردی
که اا سراازان خود در پاالیش اب مستقر است اا یک کامیون سرااز اه سراغ آنها رفت
و اه آنها قو داد که خواسگگگته های آن ها را از کارفرما ا یرد (مانند همان قولی که
ا سفندیاری فرماندار نظامی اه کارگران دادب اود و آنها را اه سر کارهای خود فر ستاد
و مدت دو هفته نیز فرصت خواست)
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چهارشنبه  ٢٢آذر1357
امروز صگگبح کارگران اا خشگگم ایشتر و روحیهی قویتر اه سگگر کارها آمدند .چون
دیروز در زدوخوردهایی در ناحیهی « سدب» [محلهای کارگری و فقیرن شین در آاادان]
چند نفر زخمی شگگدباند ( اطالع از کشگگته شگگدن کسگگی در دسگگت نیسگگت) پروسگگس
همچنان اه اعتصاب خود ادامه میدهد و حتی عدبای از آنها اصوالً از روز اعتصاب اه
سر کار نیز نمیآیند .تعداد قسمتهایی که کار میکنند (فقط توسط کارمندان اه کار
ادامه میدهند چون همهی کارگران در اعت صاب ه ستند) مجبور اه کاهش تولید خود
شدباند .سایر ق سمتها فقط نفت در آنها گردش میکند یا اهطور کلی خواایدباند.
ااید این مسگگئله را ذکر کرد که تمام مناطق در حا اعتصگگاب هسگگتند و ذخایر نفت
پاالیشگگ اب تا چند شگگیفت دی ر رو اه اتمام اسگگت (البته تاکنون فقط گچسگگاران کار
میکرد آن هم اهزور سرنیزب ولی اکنون آنها نیز دست از کار کشیدباند) امروز صبح
این خبر اه پاالیش اب رسید که اه کارآموزان حمله کردب و عدب ای را زخمی نمودباند.
در ساعت  3٠:11دقیقهی ظهر ا سفندیاری (فرماندار نظامی) اه کارگاب مرکزی آمدب و
اه کارگران گفته که ااید اه سگگر کارهای خود اازگردند و از روز شگگنبه دی ر نباید در
پاالی ش اب اعت صاب اا شد .کارگران نیز در اعتراض اه تهدیدهایی که شدب ا ست اعالم
کردند که اعدازظهر اه سر کار نخواهند آمد .این خبر در حدود ساعت دو اعدازظهر اه
سایر کارگران رسید و آنها نیز کار را تر کردند و قرار شد که اگر از روز شنبه اا زور
آنها را اه سر کار فرستادند از اعدازظهر دی ر اه پاالیش اب نیایند.
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شنبه  ٢5آذر1357
اا تهدید مسگگگتقیم چهارشگگگنبهی هفته قب فرماندار نظامی کارگران تعمیرات اا
عزمی راس گ تر اه سگگر کارهای خود آمدند و اه اعتصگگاب ادامه دادند .دو روز قب یک
گروب از کارمندان پرو سس را در اا ش اب انکس ([ (Annexاا ش اهی که در زمان شاب
فقط اخت صاص اه کارمندان و مهندسها دا شت] جمع کردند وطی یک سری تهدید
آنها را وادار اه کار کردند و در روز اعد در حدود  5٠نفر از کارگران پروسگگگس را اه
سگگگالن انکس اردند و ااز هم طی تهدید و قسگگگمدادن آن ها اه قرآن که خواهران و
ارادران شما در رو ستاها نفت ندارند آنها را اه کار وادار میکنند( .این شیفت صبح
اود) ولی دو شیفت اعد کار را تحوی ن رفتند تا امروز صبح که همان شیفت اه سر
کار آمدند و طی صحبتهایی که عظیمی رئیس پروسس کرد اه سر کار رفتند و وقتی
پاالیشگگ اب خبردار شگگد اا خشگگم و نفرت تمام کارگران مواجه شگگدند ولی اعضگگی از
ق سمتها اود که ارای رو شن شدن احتیاج اه تعمیرات کلی دا شت که چون اورهو
 ( overhaulتعمیرات ا سا سی) د ست اه کار نمیزد آنها خاموش ماندند .در حدود
ساعت  1٠صبح خبردار شدیم که درهای پاالی ش اب را ا ستهاند و سراازان اا چوب و
اسگگلحه دروازب را احاطه کردباند .در حدود سگگاعت  11صگگبح چند سگگرهنگ همراب اا
رئیس شهراانی اا اسکورت زیاد (  15زربپوش و هشت کامیون سرااز همراب اا چوب و
ا سلحه) اه کارگاب مرکزی آمدند .اکثر سراازها همراب اا سرهن ان وارد کارگاب شدند و
تمام کارگران در یکجا و رواهروی آنها قرار گرفتند که از طر سگگگرهنگها تهدید
شدند .ولی یک کارگر اه آنها گفت که شما خوا ستههای ما را ندادباید در نتیجه ما
کار نخواهیم کرد .از او سؤا شد که کدام خواستهی شما دادب نشدب و ما تا آنجا که
توانستیم آنها را اه شما دادبایم ولی از طر کارگر جواب دادب شد که مثالً ما خواستار
مجازات عامالن کشگگگتارهای اخیر شگگگدبایم ولی شگگگما اه این دلی که خودتان این
کشگگگتارها را کردباید اهقو خودتان در این لباس مقدس ارادران و خواهران ما را
میک شید نمیتوانید آنها را د ست یر کنید درنتیجه ما هم د ست اه کار نمیزنیم که
از طر کارگران پشتیبانی شد .یکی از سرهنگها اینطور عنوان کرد که دو راب پیش
شگما گذاشگتهاند یکی اینکه اا زاان خوش سگر کار اروید که اگر نرفتید ما دسگت اه
خشگگگونت میزنیم و اگر مقاومت کردید در درجهی دوم عکسهایتان را میگیریم و
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هم ی را اخراج میکنیم و خانه های تان را تخلیه میکنیم که در مقاا همان کارگر
جواب داد که اه همین سگگادگی عکسهایمان را نمیدهیم چون پاالیشگگ اب خانهی
ماسگگت و این را میدانیم که اگر عکسهایمان را تحوی ادهیم مطمئناً شگگما در جلو
دروازب ما را اه گلوله میاندید و اگر روزی خواسگگگتیم این کار را اکنیم هم ی اا هم
عکس ها را اا هم تحوی میدهیم و همه اا هم از دروازب ها ایرون میرویم .اگر شگگگما
دست اه خشونت ازنید ما هم متقااالً دست اه خشونت میزنیم [منظور ضراه زدن اه
دست ابهای پاالیش اب است].
ساعت  11:5٠دقیقه اود و همه اعالم کردند که میخواهند ارای ناهار اروند ولی از
طر ارت شیها ممانعت شد و گفتند الاق د ست ابها را خاموش و رو شن کنید که ما
ا وییم شما د ست اه کار زدباید ولی کارگران اهمیت ندادند و همه ارای ناهار پخش
شگگدند .در رسگگتوران اچههای کارگاب مرکزی اه کارگران تعمیراتی گفتند که اگر ما را
اهزور وادار اه کار کردند شگگماها اه اعتصگگاب ادامه دهید و مطمئن ااشگگید که ما هم
دواارب اه شگگما خواهیم پیوسگگت .در اکثر قسگگمتها رؤسگگا اه کارگران اعالم کردند که
کارگاب شروع اه کار کردب ولی کارگران تعمیرات ادون توجه اه این مسئله اه اعتصاب
ادامه دادند و واقعاً کارگران کارگاب فقط ماشگگینها را روشگگن کردب اودند .نزدیکیهای
آخر وقت یک گروهبان در یک کارگاب اه یک سنگ سمبادب د ست میزند که یکی از
کارمندان جوان اا او اه م شاجرب پرداخت و گروهبان ا سلحه را اه طر او ن شانه رفت
که ناگهان تمام کارگران او را هو کردند (البته این را ااید گفت که کارگاب پر از سگگرااز
اود) و ناگهان تمام سراازان اه طر کارگران نشانه رفتند ولی کارگران ادون توجه اه
این مسگگگئله اه ایرون کارگاب آمدب و رئیس کارگاب را خواسگگگتند و اعالم کردند که اه
دلی وجود سرااز در کارگاب و ک پاالی ش اب ما د ست اه کار نمیزنیم و تا موقعی که
حتی یک سگگگرااز در پاالیشگگگ اب وجود دارد دسگگگت اه کار نخواهیم زد .البته این
دسگگگتآویزی اود که اکثر کارگران کارگاب منتظر آن اودند .ادین ترتیب کارگاب اه
اعتصاب خود ادامه میدهد.
یکشنبه  ٢٦آذر1357
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امروز صبح از ارخورد دیروز در کارگاب این قوای نظامی و کارکنان و خوا ست آنها
در مورد خروج قوای نظامی هیچ نیروی ارت شی در محوطهی پاالی ش اب دیدب نمی شد
و هم ی را در طر گاراژ مسگگگتقر کردب اودند .کارگران کارگاب مرکزی امروز صگگگبح
دسگگگت ابها را روشگگگن نمودند .چون اعالم کردند که اگر کار نمیکردند ااز هم قوای
نظامی اه آنجا سرازیر می شد و روی همین حساب اا کار کردن ما دی ر آنها [قوای
نظامی] اه فکر اینکه کارگاب مرکزی شگگگروع اعتصگگگاب و رهبری آن را دارد نخواهند
افتاد .ااید گفت کارگران کارگاب مرکزی اا کم کاری شگگگدیدی کار میکردند که حتی
میتوان عنوان کرد که کار نمیکردند .در ساعت  1٠صبح حکومت نظامی اه رؤ سای
قسگگمتها اعالم کرد که عکسهای کارگران اعتصگگاای را ا یرند که البته اا جوابهای
گوناگونی از طر کارگران رواهرو شدند .کارگری اه رئیس قسمتش گفت که  3٠سا
سااقهی خدمتم را ادب اا کما می میروم و کارگر دی ری خطاب اه رئیس قسمتش
گفت که عکسام را از تو تحوی ن رفته و اه تو نخواهم داد .ق سمتها همه اهو سیلهی
کارآموزها در رااطه قرار گرفته و همه ت صمیم گرفتهاند [ق سمت ارق و ق سمتهایی از
اورهو  )overhaulاه خانه اروند .در سگگگاعت  3٠:11دقی قه که ق ب از آن همه
کارگران اورهو را یکجا جمع کردب اودند سگگگرهنگ امینی رئیس شگگگهراانی آاادان
سگگگخنرانی کرد که اکثر کارگران در موقع صگگگحبت او اا هم حر میزدند و یا گوش
نمیکردند .هنوز صگگگحبتش تمام نشگگگدب اود که در سگگگاعت  55:11دقیقه کارگران
اهعنوان نهار پراکندب شدند .ظهر تعداد زیادی از کارگران تعمیراتی ار سر کار نیامدب و
مطرح شد فردا اه خاطر عزای ملی از طر آیتاهلل خمینی اه سر کارهای خود نیایند.
دوشنبه  ٢7آذر1357
حدود  %٩٠از کارگران تعمیرات و انبارها اه سر کارهای خود نیامدند.
سهشنبه  ٢٨آذر
مجدداً کارگران تعمیرات سر کارهای خود حاضر نشدند.
چهارشنبه  ٢٩آذر
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اعتصاب در قسمت اورهو و تعمیرات گاراژ و قسمتهای تعمیرات پاالیش اب ادامه
دارد .امروز عکس پنج نفر دی ر عالوب ار تعداد قبلی را اهعنوان اخراجشگگدگان گرفتند
که اینها از کارگران خوب و پی شرو ق سمتهای مختلف اودند .کارگران پاالی ش اب از
این م سئله اطالع کام ندارند .اعالمیههایی نیز از « سازمان پیکار در راب آزادی طبقه
کارگر» توسط گروب «یاران حیدر عمواوغلی» در ناحیهی شمالی پاالیش اب پخش شد.
دفاعیات رفیق هو شنگ تربگ نیز از طر همان گروب پخش شد .امروز اعالمیهای از
طر کارکنان پاالی ش اب اا م ضمون اینکه «اه اعت صاب خود ادامه دهیم» و طی آن
قید شدب اود که تاری آغاز دوااربی اعتصاب را اه همه اعالم خواهند کرد پخش شد.
شنبه  ٢دی 1357
امروز در کارگاب مرکزی یکی از کارگران که قبالً جزء کمیتهی هماهنگکنندب اود
و در ایشتر مواقع خطاهای زیادی در مورد پیشگگگبرد اعتصگگگاب نمودب ونیز نفوذی در
میان کارگران مسگن کارگاب داشگت دواارب خواسگتههای صگنفی را در تاالوهای کارگاب
نصگگب کرد ولی اعدازظهر همین روز اا مداخلهی کارگران پیشگگرو خواسگگتههای ملی
جای آنها را گرفت .اهطوری که از طر کارگران پیشگگرو گفته میشگگد که اا این کار
اه مرحلهی او اعتصگگاب عقبگرد میکنیم و حتی عنوان میشگگد که اگر خواسگگتهها
اخواهد صنفی اا شد اهتر همان که اه سر کارهای خود ارویم و عین همین اتفاق در
میان کارگران اورهو  overhaulهم مورد احث اود .امروز صگگبح اعالمیهی کارکنان
پاالیش گ اب که پیرو اعالمیهی قبلی که گفته شگگدب اود اعتصگگاب خود را ادامه ادهیم و
موعد آن را معین نکردب اود پخش شگگد .این اعالمیه موعد اعتصگگاب را از همین امروز
صبح اعالم کردب اود .امروز اعد از ظهر خبر ترور «پ گرین» معاون ا سکو [[ESCO
در اهواز و انفجار در خط لوله «نفت کورب» در پاالیشگگگ اب پخش شگگگد که همه از این
مسئله استقبا زیادی کردب و از این موضوع خوشحا اودند .امروز کارگران اعتصاای
تصمیم گرفتند سوار اتواوسهای شرکت (سرویس پاالیش اب) نشوند.
یکشنبه  3دی1357
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امروز اسامی کارگرانی که در اعضی قسمتها کار میکردند پخش شد .کالً در این
کارگران این م سئله مورد احث ا ست که اا کارگران اعت صاب شکن چه رفتاری را ااید
پیش گرفت که اکثراً اا ضربوشتم نشان دادن اه این کارگران موافق اودند .البته ااید
گفت که شگب پیش خانه یکی از کارگران اعتصگابشگکن را که در حقوق چهاردب روز
قب  16/5٠٠تومان دستمزد گرفته اود آتش زدند و این کارگران اعتصاب شکن پ شت
سر هم از سوی اقیه کارگران تهدید می شوند .امروز در ق سمت تعمیرات «اریم» [نام
محلهای در آاادان] از طر ارتش اه کارگران حمله شد و ضمن ضرب و شتم ه شت
نفر از آنها پنج نفر را هم دست یر کردب اودند .از طرفی کارمندان پیشرو در پاالیش اب
سعی فراوان دارند که اا کارگران روااط مستقیم ارقرار کنند.
چهارشنبه  ٤دی1357
امروز ااز هم کارگران پرو سس و رانندگان اه اعت صاایون نپیو ستهاند .کارگران اکثراً
ار اتواوسها سگگگوار نمیشگگگوند و آن را تحریم کردباند .قرار اود ارای فردا اه کارگران
حقوق دادب شود ولی امروز خبردار شدیم که حقوقی پرداخت نمی شود .میتوان گفت
که مسگگئلهی مالی اسگگاسگگاً روی کارگران تأثیر دارد .از طر دی ر تاکنون کسگگی اه
صندوق اسالمی مراجعه نکردب است .امروز طی یک تراکت مسئلهی صندوق اعتصاب
و ضگگرورت ایجاد آن در هر قسگگمت از طر گروب «متحدین خلق» پخش شگگد و در
کارگاب مرکزی همهروزب چند نوع اعالمیه چه مذهبی و چه غیر مذهبی در تاالوها زدب
شدب و اا استقبا همه روارو میشود .از طرفی کارمندان پیشرو پاالیش اب قرار است از
فردا اعالم اعتصگگگاب کنند .تعمیرات اازار دقیق که تاکنون اعتصگگگاب نکردب اودند ولی
کمکاری شگگدید داشگگته اعالم اعتصگگاب کردب و طی یک اعالمیه که در تاالوی کارگاب
زدب شد اا کارگران اعالم همب ست ی نمودند .دیروز دم در کارگاب اازار دقیق یک چادر
آویزان کردب و اه این وسگگگیله آنها را مورد تحقیر قرار دادب اودند[ .متأسگگگفانه در آن
زمان اخاطر نبود اگاهی فمنیسگگگتی و جنسگگگیتی در میان کارگران و فعاالن کارگری
وجود چنین ارخوردهایی که نپیو ستن ارخی از کارگران اه اعت صاب را اا ن شانه های
زنانه و آویزان کردن چادر زنان تحقیر کنند امری «عادی» تلقی می شگگد!] اعدازظهر
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اعالمیه ای از طر «مبارزان راب ایجاد حزب طبقهی کارگر ایران» [متحدین خلق]
که گزارش جامعی درااربی اعتصگگاب او پاالیشگگ اب آاادان اود انتشگگار یافت .از این
گزارش کارگران اهخوای اسگگتقبا کردند و هم ی آن را قبو کردند .امروز اعالمیهی
شگگمارب  4کارکنان پاالیش گ اب پخش شگگد .این اعالمیه از ایرون و در رااطه اا کارگران
آگاب و در جریان حرکتهای پاالیش اب تنظیم میشود.
سهشنبه  5دی1357
اعت صاب همچنان مث روزهای گذ شته ادامه دارد .امروز صبح نیروهای ارت شی اه
کارگاب مرکزی حمله اردب و اا ااتومهای چوای کارگران جوان را مورد ضگگرب و شگگتم
قرار دادب و پنج نفر از آنها را اا خود اردند .حمله ادین صورت اود که چند زربپوش و
کامیونهای ارت شی اه راهرو خود کارگاب آمدب و نفرات آن اا سرو صدا پایین ریخته و
یکی از گروهبان ها اا فریاد گفته اود که «دانشآموز را ازنید» [منظور او جوان های
کارگاب اودب ا ست] و اینقدر سریع دویدند که اقیه روی هم ریختند و چند نفر زخمی
شدند .طی این جریان کارگران کارگاب روحیهی خود را از د ست دادب اودند و آنها را
اه زور چماق وادار اه کار کردند و آنها هم ما شینها را رو شن کردب و پ شت د ست اب
ای ستادند ولی عمالً د ست اه کار نزدند .اعد از کارگاب اه طر تعمیرات گاراژ رفته و اا
کارگران صحبت کردب و از آنها خواستند که اه سر کارهای خود اروند ولی در اینجا
دی ر اه کارگران حمله نکردند اینجا هم عمال ک سی د ست اه کار نزد ولی د ست ابها
را تا زمانی که سراازان اودند روشن ن ه داشتند .طی این وقایع «اورهو » از مسئلهی
ااال ااخبر شدب و همهی کارگران آن پخش شدند .سراازان در تمام پاالیش اب شروع اه
مانور کردب و هر جمعی را که میدیدند اه آن حمله میکردند .صگگبح که سگگراازها از
دروازبی اصلی وارد شدند عدبای از آنها در همان حوالی مستقر شدند .اعد از انتشار
خبر حمله اه کارگاب کارمندان جوان و کارگران قسمتهای اطرا آنها دست اه یک
تظاهرات زدند و شعارهایی مانند « سرااز ارو گم شو» را دادند که سراازان اا چماق اه
دنبا آنها افتادند .البته هیچکس صگگدمهای ندید و هم ی متفرق شگگدند .این خبرها
اهسگگرعت در تمام پاالیش گ اب پخش شگگد .در اکثر قسگگمتها تصگگیمی گرفته شگگد که
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اعدازظهر اه سر کارهای خود نیایند .اعدازظهر ااز هم تظاهراتی در ساعت  3از طر
گروب صبح در اطرا دروازبی اصلی اه وقوع پیوست.
چهارشنبه  ٦دی1357
اعتصاب همچنان ادامه دارد .امروز صبح اازهم نیروهای نظامی اه کارگاب رفتند و اا
رسیدن آنها کارگران شروع اه روشن کردن دست ابها کردند و ااز هم تا آنها رفتند
دسگگت ابها را خاموش کردند .امروز اه کارگران حقوق دادند البته علیالحسگگاب و این
ادین صورت اودب که اه کارمندان کامپیوتر که در حا اعت صاباند گفته شدب اودکه
ار نا مهی پو کارگران را انویسگگگ ند ولی کارم ندان متو جه شگگگد ند که فقط اه
اعتصگگابشگگکنها میخواهند حقوق ادهند که ااز هم دسگگت اه اعتصگگاب زدند و کار
نکردند که اعد اا مداخلهی فرماندار نظامی و رییس کامپیوتر اه کارمندان گفته شگگگد
که ارای همه حقوق حسابنشدب ادهند که کارمندان اا کما می این کار را کردند و
اعد از آن مجدداً د ست از کار ک شیدند .البته اه کارگران اهواز و سایر مناطق نفتخیز
حقوق دادب نشدب است که عدب ای از کارگران پیشرو تصمیم اه جمع کردن پو ارای
کارگران اخراجی گرفتند .صگگگبح این کارمندان جوان و کارگران تصگگگمیمی مبنی ار
انجام یک راهپیمایی و تظاهرات در پاالی ش اب اا در نظر گرفتن م سیر و افراد دیدباان
گرفته میشگگگود .این امر اعدازظهر اا موفقیت انجام شگگگد و تأثیر اسگگگیار خوای اه جا
گذاشگگگت – اهطوری که موقع ورود اه کارگاب کارگران تظاهرکنندگان را تشگگگویق
میکردند .کارگران کارگاب اازار دقیق که جنب کارگاب مرکزی اسگگت اا تظاهرکنندگان
همراهی میکردند .شعارها چنین اود« :کارگر زندانی ور شاپ آزاد ااید گردد ور
شاپ مقاومت مقاومت» [ور شاپ کارگاب مرکزی ا ست] «کارگر مبارز اعت صاب
اعتصگگگاب» «پروسگگگس کار تو خیانت اسگگگت اه ملت» «پاداش اضگگگافی خوناهای
شهیدان» .اعد از طی مسیر تعیین شدب همه اا شعار «ا و مرگ ار شاب» متفرق شدند.
اعد از  45دقیقه نیروهای نظامی اا زربپوش – شش تانک کوچک دو تانک چیفتن و
تعداد زیادی سگگرااز در پاالیشگگ اب مانور دادند که اا خندب و تمسگگخر کارگران روارو
شدند( .پایان گزارش آاان و دی ) 1357
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پیوست
نکاتی در مورد نحوهی تأمین معیشت کارگران اعتصابی
تجراهی جنبش کارگری در پاالیشگگگ اب آاادان نشگگگان میدهد ازسگگگا  13٠6که
نخ ستین تالشهای کارگران نفت ارای اهبود شرایط کار آغاز شد ایجاد صندوقهای
مالی مخفی و مدیریت مالی ارای پیشگگگبرد مبارزات کارگری در دسگگگتورکار فعاالن
کارگری قرار داشگگگته اسگگگت .در سگگگا  1335نیز فعاالن جوان کارگری مانند یداله
خسگگروی در سگگازماندهی « صگگندوق تعاونی کارگری » نقش مهمی داشگگتند .در این
دورب اه  3٠٠عضگگو صگگندوق تعاونی در صگگورت نیاز اه شگگک محدودی کمک مالی
میشگگد .در سگگا  1351نیز اعد از اعتصگگاب صگگنفی و کوتابمدت کارگران پاالیش گ اب
آاادان از جانب فعاالن کارگری « صندوق مالی مخفی» تشکی شد .هد این صندوق
کمک اه کارگران کمدرآمد و دادن وام های محدود ادون اهرب اه کارگران و کمک اه
پیشبرد مبارزات کارگری در پاالیش اب اود.
در سگگگا  1357و در مقطع انقالب از آن جا که کارگران و کارمندان نفت فاقد
اتحادیههای واقعی و م ستق خود اودند و صندوق مالی م ستقلی از خود ندا شتند که
اعت صاب خود را م ستقالً اا تکیه اه خود اه پیش ابرند تأمین معی شت مالی کارگران
اعتصگگگاای و خانوادبهای آنان یکی از دغدغههای اصگگگلی فعاالن کارگری در آن مقطع
اود .یکی از اعضگگای «کمیتهی مخفی اعتصگگاب» در پاالیشگگ اب تهران که نمیخواهد
نامش اردب شگگود اا اشگگارب اه موضگگوع تأمین مالی میگوید« :در مقطع انقالب فعالین
کارگری اا سازمان دهی" کمیتههای مخفی اعتصاب" در سازماندهی اعتصااات صنعت
نفت نقش اسگاسگی را اازی کردند .اا شگروع اعتراضگات سگراسگری در کشگورموضگوع
اعتصگگگااات ارای از پا در آوردن رژیم شگگگاب در مرحلهی او از طریق این کمیتههای
مخفی سازماندهی شد .مرحلهی بعدی که در هر اعت صاب کارگری ب سیار مهم
استتت تأمین منابع مالی و معیشتتتی برای کارگران و خانوادههای آنان استتت.
میدانستیم که این اعتصااات ارخال گذشته طوالنیتر خواهد اود و نمیخواستیم که
اعت صاایون در طو اعت صاب دچار م شکالت مالی شوند و این م سئله در اولویت قرار
دا شت .اه همین خاطر در آن مقطع تأمین مالی ارای ادامه حرکت اعت صاای از طریق
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اخش عظیمی از اازاریان و مردمی که خواهان سگگرن ونی رژیم شگگاب اودند االفاصگگله
تأمین میشگد .خصگوصگاً اینکه آیتاهلل خمینی طی اطالعیهای در شگهریور  1357از
هم ان خواست که اه کارگران اعتصاای شرکت نفت کمک مالی کنند .او دستور دینی
و فتوا داد که مردم و اازاریان و «تجار محترم» قسگگمتی از زکات خود را اه صگگندوق
اعتصگگگااات ادهند .پس از آن فرمان اود که گونی گونی پو ارای ادامهی اعتصگگگاب
میر سید و م شک مالی ارطر می شد ».از این طریق اود که کمیتههای اعت صااات
پو ها را در اختیار کارگران اعتصاای پاالیش ابها قرار میدادند .اا این پشتوانهی مالی
اازار و تجار و کمک های مالی ارخی از مردم اود که کارکنان نفت توانستند اعتصااات
طوالنی مدت خود را پیروزمندانه تا سرن ونی ادامه دهند و شاه را ساقط کنند.
تصویری از پاالیشگاه آبادان
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یداله خسروی (خسروشاهی) دایر سندیکای سااق
کارگران پاالیش اب تهران 1353-و نمایندب کارگران در
شورای کارکنان نفت  . 1357-وی در سا  1353اه دلی
سازمان دهی اعتصاب در پاالیش اب تهران دست یر شد و
سا 1357در مقطع انقالب آزاد شد .تاری درگذشت 4
فوریه2٠1٠

مصطفی آاکاشک .کارگر جوشکار 136٨-1324
در سگگا  135٠در زمان شگگاب اهخاطر فعالیت
های کارگری – سیا سی اه سه سا و نیم زندان
محکوم شگگگد .پس از آزادی از ز ندان اه جر گهی
کارگران پروژبای آ اادان پیوسگگگت .وی در پروژبی
سگگاختمانی پاالیش گ اب اصگگفهان (شگگرکت امریکایی
فلور) در سا  1356م شغو اه کار شد و سپس تا
مقطع انقالب در « نیروگگگاب اتمی دارخوین» کگگار
میکرد .وی اهعنوان یک ف عا کارگری آ گاب و
اگگا تجراگگه نقش ارزنگگدبای در مبگگارزات کگگارگران
پاالیش گ اب اصگگفهان در سگگا  1356و در «دارخوین» در مقطع انقالب داشگگت .وی از
سگگازماندهندگان کارگران پروژبای آاادان در حمایت از اعتصگگاب کارکنان پاالیش گ اب
آاادان اود .پس از انقالب نیز او یکی از انیانگذاران و افراد هیئت مؤ سس « سندیکای
مستق کارگران پروژبای  -فصلی آاادان و حومه» ( )135٨-1357اود.

نقد اقتصاد سیاسی

دستمزد،
اتحادیهها ،حزب کارگری
فریدریش انگلس
ترجمهی سوسن صالحی
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توضیح مترجم
این کتابچه دربردارندهی مجموعه مقاالت انگلس در مورد اتحادیهها و حزب کارگری
١

است ،که وی در سال  ١٨٨١برای نشریهی «لیبر استاندارد» نوشت .این نشریه ارگان
اتحادیههای کارگری انگلیس از سال  ١٨٨١تا  ١٨٨۵بود و با سردبیری جرج شیپتون

2

بهطور هفتگی انتشار مییافت.
این کتاب کوچک در اوایل تابستان سال  )2۰۰٨( ١٣٨٧بهطور اتفاقی در یک
کتابفروشی ویژهی کتاب های فلسفی و سیاسی در شهر اوترخت هلند تهیه شد و از آنجا
که تا آنزمان به صورت یک مجموعه به فارسی برگردانده نشده بود و به دلیل آن که
انگلس در این کتاب به مباحثی پرداخته که همچنان در جنبش کارگری ایران مطرح بوده
است ،بهپیشنهاد یک دوست تصمیم به ترجمهی آن به فارسی گرفته شد .با آنکه ترجمهی
این مقاالت ظرف مدتی کوتاه به اتمام رسید ،لیکن انتشار آن به پیشنهاد همان دوست ،که
در نظر داشت مقدمهای بر این ترجمه در نقد نظرات انگلس و فاصلهگیری نگاه او از نگاه
مارکس بنگارد ،به تأخیر افتاد و سپس در سایهی رخدادهای سیاسی و مشغلههای دیگر به
فراموشی سپرده شد ،تا اینکه بار دیگر در یک خانهتکانی کامپیوتری ،این ترجمه دوباره
یافته شد و اینک ،همچنان بدون آن مقدمهی وعده داده شده ،برای مطالعهی عالقمندان
به این مباحث منتشر میشود.

1 The Labour Standard
2 George Shipton
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برای ترجمهی این کتابچه ،اصل مقاالت که به زبان انگلیسی است ،از روی سایت
١

آرشیو آثار مارکس و انگلس برداشته شد و در واقع مطلب پیش رو ترجمهی این مقاالت
از متن انگلیسی است .متن ترجمه شده با متن هلندی این مقاالت نیز مورد مقایسه
قرارگرفت .برای راحتی کار ،یادداشتهای مربوط به هر مقاله ،که از سوی آرشیو
مجموعهی آثار مارکس و انگلس اضافه شدهاند ،در انتهای همان مقاله آورده شدهاند.
یادداشتهای مترجم با این عالمت [م] مشخص شدهاند .زیرنویسها و مطالب داخل
کروشه اضافات مترجم برای انتقال بهتر مطلب است.
امید است که این کتاب مورد استفادهی عالقمندان به این آثار قرار گیرد و گامی در
جهت انجام کارهای بیشتر در این زمینه باشد.
سوسن صالحی

1
http://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/newspapers/labourstandard.htm
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روزمزد عادالنه برای روزکار عادالنه[]۱

در طول  ۵۰سال گذشته ،این شعار جنبشهای کارگری انگلیس بوده است .این شعار در
دورهی پدیدآیی اتحادیهها پس از الغای قوانین ننگین ضداتحادیهای[ ]2در سال ١٨2۴
خدمات خوبی را انجام داد و در دورهی پرشکوه جنبش چارتیستی[ ]٣که کارگران
انگلیس جلودار طبقهی کارگر اروپا حرکت میکرد خدمات بسا بهتری را ارائه کرد .با
اینحال زمان ثابت نمیماند و بسیاری چیزها که  ۵۰سال یا حتی  ٣۰سال پیش آرمان یا
حتی ضرورت بودند ،اکنون دیگر قدیمی شده و بایستی کامالً کنار گذاشته شوند .آیا این
شعار پرارج نیز مشمول این امر میگردد؟
روزمزدی عادالنه برای روزکاری عادالنه؟ اما روزمزد عادالنه چیست و روزکار
عادالنه چه میباشد؟ اینها چهگونه با قوانینی که جامعهی مدرن در لوای آنها پدید آمده
و تکامل مییابد ،تعیین میگردد؟ برای یافتن پاسخ ،نبایستی به علم اخالق یا قانون،
انصاف ،و نه حتی حس عطوفت ،انساندوستی ،عدالت و یا حتی نیکوکاری رجوع کرد.
آنچه که از نظر اخالقی یا حتی برمبنای قانون عادالنه است ،به لحاظ اجتماعی بسیار دور
از عدالت میتواند باشد .عدالت یا بیعدالتی اجتماعی فقط با یک دانش مشخص میشود،
دانشی که با حقایق مادی تولید و مبادله سروکار دارد :دانش اقتصاد سیاسی.
حال بر مبنای دانش اقتصاد سیاسی ،روزمزد عادالنه و روزکار عادالنه چهگونه تعریف
می شود؟ در واقع ،سطح دستمزد و مدت و شدت یک روزِ کاری میباشد ،که از راه
رقابت میان کارفرما و کارگر در [تابعیت از شرایط و کارکردهای] بازار آزاد تعیین
میگردد[ .لیکن ،این روزمزد و روزکار که] اینچنین تعیین میشوند ،چیستند؟ تحت
شرایط معمولی یک روزمزد عادالنه مبلغی است ،که کارگر به آن نیاز دارد تا بتواند وسایل
معیشت خود را مطابق با سطح معیارهای زندگی و جامعهای که در آن زندگی میکند
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تهیه نماید ،تا دوباره توان کارکردن و همچنین تولیدمثل خود را داشته باشد .سطح واقعی
دستمزد ،بر اساس نوسانات بازار ،گاه باالتر و گاه پایینتر از این نرخ معین قرار میگیرد.
با اینحال ،تحت شرایط عادالنه ،این نرخ بایستی در حد میانگین تمام نوسانات دستمزدها
باشد.
یک روزکار عادالنه مدت زمان کار در یک روز ،همراه با شدتی از کار واقعی است
که کارگر با آن ،تمامی نیروی کارش را در یک روز بهکار گیرد ،بیآن که از
تواناییهایش جهت ادامهی همین مقدار کار در روز و روزهای بعد کاسته شود.
این معامله می تواند به این شکل نیز توصیف گردد :کارگر نیروی کار کامل خود را
برای یک روز به سرمایهدار میدهد ،بهصورتی که این معامله را بتوان از نو دوباره ممکن
ساخت .در عوض او وسایل معاشاش را ،درست به اندازهای که برای تجدید و تکرار این
معامله ضروری است و نه بیشتر ،دریافت میکند .کارگر بیشترین و سرمایهدار کمترین
مقدار مجاز در این معامله را میپردازند .این نوعِ بسیار عجیبی از عدالت است.
بگذارید کمی عمیقتر وارد این بحث شویم .بهعقیدهی اقتصاد سیاسیدانان سطح مزد
و زمان کار از طریق رقابت [در بازار آزاد] تعیین میگردد[ ،جایی] که بهنظر میرسد
عادالنه بودن الزمهاش این است که هر دو طرف [معامله] دارای شرایط یکسان و نقطهی
شروع یکسان باشند .اما در واقع چنین نیست .اگر سرمایهدار در این زمینه نتواند با کارگر
به توافق برسد ،استطاعت آنرا دارد که منتظر بماند و با استفاده از سرمایهاش زنده بماند.
کارگر این توانایی را ندارد .او برای زنده ماندن فقط دستمزدش را دارد و به همین خاطر
بایستی تحت هر شرایطی که زمان ،مکان و چگونگی کار برای او تعیین میگردد ،به کار
تن دهد .کارگر نقطهی شروع عادالنهای ندارد .او بهطور هراسانگیزی تحت فشار
گرسنگی ،طرفِ ضعیف است .اما با اینحال [این شرایط] برمبنای اقتصاد سیاسی طبقهی
سرمایهدار نهایت عدالت است.
اینکه هنوز چیزی نیست .استفاده از نیروی مکانیکی و ماشینآالت در شاخههای
مختلف تولید و گسترش و تکامل ماشینآالت در این شاخهها همواره «دستهای»

226

227

فریدریش انگلس  /ترجمهی سوسن صالحی

بیشتری را از کار محروم میکند و این امر با سرعت بسیار بیشتر از آن رخ میدهد که
کارخانههای دیگر بتوانند این «دستهای» اضافی را بهخدمت گرفته و بهکار آورند .این
«دستهای» اضافی یک ارتش ذخیرهی واقعی [برای بخش] صنعتی سرمایه ایجاد میکنند.
اگر بازار بد باشد ،آنها میبایست رنج گرسنگی کشیده ،گدایی کرده ،به نوانخانهها یا
کارگاههای کار اجباری[ ]۴رفته و یا دزدی کنند؛ اگر بازار خوب باشد ،آنها به آسانی
برای توسعهی تولید در دسترس قرار میگیرند .تا هنگامی که آخرین مرد ،زن و کودک
١

این ارتش ذخیره کاری بیابند ـ که فقط در دورههای نامتعارف تولید فوقالعاده رخ
میدهد ـ تا آنزمان ،رقابت در درون این ارتش ذخیرهی کار ،سطح دستمزدها را پایین
نگه میدارد و همین رقابت است که قدرت سرمایه را در مبارزه علیه طبقهی کارگر شدت
میبخش د .کارگران در میدان مسابقه با سرمایه ،نه تنها طرف ضعیف هستند ،بلکه بایستی
زنجیر فوالدین بسته به پاهایشان را نیز با خود بکشند .با اینحال از نظر اقتصاد سیاسیِ
سرمایهداری این عین عدالت است.
بگذارید ببینیم سرمایهدار از کدام منبع این دستمزد بینهایت عادالنه را پرداخت
میکند؟ البته که از سرمایه .اما سرمایه هیچ ارزشی تولید نمیکند .این تنها نیروی کار ـ و
همچنین زمین ـ است که سرچشمهی ثروت است .سرمایه چیزی به غیر از انباشت محصول
کار نیست .بنابراین مزد کار ،از خودِ کار پرداخته میشود و کارگر مزدش را از تولیدات
نیروی کار خود دریافت میکند .طبق آنچه که میتوان عدالت عام نامید ،تولیدات ناشی
از نیروی کار کارگر میبایست از آنِ خود او باشد .اما طبق نظر اقتصاد سیاسی این عدالت
نیست ،برعکس [طبق نظر آنان] فرآوردههای نیروی کار کارگر از آنِ سرمایهدار است،
حال آنکه کارگر چیزی بیش از معاش فقیرانهای برای زنده ماندن دریافت نمیکند.
بنابراین سرانجامِ این مسابقهی رقابتآمیزِ بسیار «عادالنه» این است ،که محصول نیروی
کار آنان که کار میکنند بهطور اجتنابناپذیر در دستان کسانی انباشته میشود که کار
1. times of frantic over-production
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نمیکنند و [این انباشت] برایشان اسباب قدرتی میگردد ،تا همان انسانهای
تولیدکننده[ی ثروت] را در بردگی نگه دارند.
روزمزد عادالنه برای روزکار عادالنه! در مورد روزکار عادالنه هم میتوان چیزهای
بسیاری گفت ،عدالتی درست مانند همان دستمزد عادالنه .اینکار را به زمان دیگری
موکول میکنیم .آنچه در اینجا بیان شد ،به طور واضح مشخص میسازد که این شعار
قدیمی دوران خود را پشت سر گذاشته و دیگر در این دوران هیچ کارآیی ندارد .عدالت
مورد نظر اقتصاد سیاسی که در واقع زیربنای قوانین حاکم بر جامعهی فعلی است ،بهتمامی
عدالتی یکجانبه است :جانب سرمایهدار .پس بگذارید این شعار قدیمی برای همیشه به
خاک سپرده شود و با شعار زیر جایگزین گردد:
مالکیت وسایل تولید ـ کارخانجات ،ماشینآالت ،مواد خام ـ بایستی از آنِ
طبقهی کارگر باشد!
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یادداشتها:
 ١ـ این مقاله در روزهای یکم تا دوم ماه مه  ١٨٨١نگاشته شد و در نشریهی شماره  ،١به تاریخ ٧
مه  ١٨٨١بهعنوان سرمقاله به چاپ رسید.
 2ـ در تاریخ  2١ژوئن  ١٨2۴پارلمان تحت فشار اعتراضات مردمی قانون منع اتحادیهها را ،که در
تاریخ  ١2جوالی  ١٧۹۹برای جلوگیری از بهوجود آمدن سازمانها و اتحادیههای کارگری
تصویب شده بود ،ملغا کرد .با اینحال در  ۶جوالی  ١٨2۵قانون جدیدی تصویب شد که فعالیت
اتحادیهای را بهشدت محدود میساخت ،بهویژه آن که عضوگیری و تحریک کارگران برای
شرکت در اعتصابات بهعنوان اعمال «قهرآمیز» و «خشونتآمیز» درنظر گرفته میشد و مشمول
مجازاتهای سنگینی میگردید.
١

 ٣ـ جنبش چارتیستی حرکت انقالبی کارگران انگلیس در سالهای  ١٨٣۶تا  ١٨۴٨بود که
2

کارگران از طریق آن خواهان پیاده شدن منشور خلق در انگلیس بودند ،اما خواستههای آنان از
تغییرات دموکراتیک فراتر نمیرفت .منشور خلق در تاریخ  ٨مه  ١٨٣٨به شکل الیحهی پارلمانی
تنظیم شد و شامل شش ماده بود :حق رأی برای همهی مردان باالی  2١سال ،تجدید پارلمان در
هر سال ،رأیگیری مخفیانه ،منطقههای برابرِ انتخاباتی ،لغو شرط دارایی برای نمایندگان پارلمان،
پرداخت وجهالوکاله به نمایندگان .درخواستهای مکرر برای پذیرش منشور خلق در پارلمان هر
بار ( ١٨۴2 ،١٨٣۹و  )١٨۴٨رد شد.
 - ۴مطابق قانون فقرا که در سال  ١٨٣۴تصویب شد ،در انگلیس کارگاههایی ایجاد شد که در
آنجا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندانوار به کارهای طاقتفرسا،
یکنواخت و غیرمولد مجبور میکردند .مردم این کارگاهها را «باستیل بینوایان» مینامیدند.

1. Chartist
2. People’s Charter
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نظام دستمزدی[]۱

در مقالهی پیشین شعار قدیمی «روزمزد عادالنه برای روزکار عادالنه» را بررسی کردیم و
نتیجه گرفتیم که عادالنهترین روزمزد در شرایط اجتماعی کنونی فقط میتواند بهمعنای
تقسیم ناعادالنهی محصوالت تولیدی کارگران باشد ،بهاین صورت که بیشترین بخش
آن به جیب سرمایهداران میرود ،در حالیکه کارگران بایستی با حداقلترین مقدار ممکن
برای احیای نیروی کار و بقای نسل خود کنار بیایند.
این یک قانون اقتصاد سیاسی ،یا بهعبارتی دیگر یک قانون سازمان اقتصادی جامعهی
کنونی است ،که از کل قوانین حقوق عرفی و اساسی ،از جمله دیوان عالی دارایی[ ]2در
همهجای انگلیس قدرتمندتر است .تا زمانی که جامعه به دو طبقهی متخاصم تقسیم
میشود :یکطرف سرمایهداران که انحصار مالکیت بر کل وسایل تولید ـ زمین،
ماشین آالت ،مواد خام ـ را در دست دارند و طرف دیگر کارگران و تودهی مزدبگیر
محروم از هر گونه مالکیت بر وسایل تولید که چیزی جز نیروی کارشان ندارند ،تا زمانی
که این نظام اجتماعی برقرار باشد ،قانون دستمزد قدرت تام داشته و هر روز دوباره از نو
زنجیرهایی را برمیسازد که کارگران را تبدیل به بردهی تولیدات خودشان ،که در انحصار
سرمایهدار است ،میکند.
اتحادیههای انگلیس تقریباً شصت سال است که برعلیه این قانون مبارزات خود را
ادامه دادهاند ـ [اما] با چه دستآوردی؟ آیا آنها توفیق یافتهاند که طبقهی کارگر را از
بندگی ،که سرمایه (یعنی تولیدات دست خود آنها) تداومش میدهد ،رها سازند؟ آیا
آنها این امکان را حتی فقط برای بخشی از طبقهی کارگر ایجاد کردهاند که از بردگی
مزدی نجات یافته و مالک وسایل تولید خودشان ،از ابزار کار تا ماشینآالت و مواد خام
مورد نیاز در کارخانهها شده و از این طریق مالک فرآوردههای تولیدی نیروی کار
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خودشان گردند؟ بهطور کل مشخص است که آنها نه تنها این را انجام ندادهاند ،بلکه
حتی در این راه هرگز تالشی هم نکردهاند.
البته نمیخواهیم ادعا کنیم که اتحادیهها از آنجا که چنین دستآوردی نداشتهاند،
پس فاقد ارزش هستند .برعکس ،وجود اتحادیهها در انگلیس ،درست مانند سایر
کشورهای صنعتیشده ،برای طبقهی کارگر در مبارزهاش برعلیه سرمایه امری ضروری
است .میانگین سطح دستمزد باید برای تأمین وسایل ضروری زندگی ،همسطح با معیارهای
زندگی همان جامعه ،برای حفظ و بقای کارگر کفایت کرده و از پسِ آن برآید .سطح
این معیارها میتواند برای الیههای مختلف درون طبقهی کارگر بسیار متفاوت باشد.
بزرگترین قابلیت اتحادیهها در مبارزهشان برای باال بردن سطح مزد و پایین آوردن
ساعات کار این است که سطح معیارهای زندگی را در حد خود نگه داشته یا آن را ارتقا
١

دهند .در [محالت فقیرنشین] شرق لندن گروههای شغلی بسیاری هستند که کارشان از
کار بنّایی و کارگران بنّا سبکتر نیست و به همان سطح مهارت نیاز دارد ،اما به زحمت
مزدی به اندازهی نصف مزد آنان میگیرند .چرا چنین است؟ خیلی ساده ،به این خاطر که
یک سازمان قدرتمند این اختیار را دارد ،که سطح دستمزدهای یک گروه را با معیارهای
نسبتاً باالتری برای زندگی بسنجد؛ درحالیکه گروه دیگر ،سازماننیافته و بدون قدرت
حتی میباید به تخلفات گریزناپذیر و مستبدانهی کارفرمایان گردن نهند .سطح زندگی
آنها گامبهگام تنزل داده میشود و آنها همواره یاد میگیرند که با دستمزد کمتری
زندگی کنند و سرانجام دستمزدهای آنان تا آن سطح که فقط برای زنده ماندنشان به آن
بسنده کردهاند ،سقوط میکند.
به این ترتیب ،قانونِ مزد خط ثابت و مستقیمی را دنبال نمیکند و در چارجوب محدود
و معینی نمیگنجد .در هر دورانی (به جز دورانهای رکود) و برای هر شاخهی شغلی
فضای حرکتی وجود دارد که در آن سطح دستمزد میتواند در اثر مبارزات میان دو طرف
1. East-end
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متخاصم تغییر کند .در هرحال دستمزدها با چانهزنیهای دو طرف تعیین میگردد و در
این چانهزنیها کسی که بیشتر و هدفمندتر مقاومت کند ،شانس بیشتری برای کسب
ورای آنچه به او پیشنهاد میشود را دارد .اگر کارگر منفرد بخواهد با سرمایهدار چانهزنی
کند ،بهآسانی مغلوب میشود و مجبور به تسلیم است .اما زمانی که تمامی کارگران یک
رشتهی شغلی ،سازمانی قدرتمند برپا دارند و با کمکهای مالی خود صندوقی ایجاد کنند
تا در صورت نیاز در برابر کارفرمایان توان مقابله داشته باشند و از اینرو این امکان را
برای خود ایجاد کنند که به عنوان طرفی قدرتمند وارد مذاکره با کارفرما شوند،
درآنصورت و تنها در آنصورت میتوانند امید داشته باشند که الاقل چندرغاز ـ از آنچه
که ساخت اقتصادی جامعهی کنونی بهعنوان روزمزد عادالنه برای روزکار عادالنه بایستی
درنظر بگیرد ـ بهدست آورند.
قانون دستمزد بهخاطر مبارزات اتحادیههای صنفی برنمیافتد؛ برعکس این قانون
[کامالً از این طریق] به اجرا درمیآید .بدون ابزار مقاومت اتحادیهها ،کارگر حتی آنچه
را هم که طبق قوانین نظام دستمزدی به او تعلق میگیرد ،دریافت نمیکرد .فقط ترس از
اتحادیهها میتواند سرمایهدار را مجبور کند که برای نیروی کار کارگر قیمتی را که معادل
عرف بازار است ،بهطور کامل بپردازد .اثبات [این گفته را] میخواهید؟ نگاه کنید به
دستمزدهایی که به اعضای اتحادیههای بزرگ پرداخت میشود و آنرا مقایسه کنید با
دستمزدهای پرداختی در کارگاههای کوچک بیشمار در شرق لندن که مرداب راکدی
از فقر و بدبختی است.
بنابراین اتحادیهها به نظام دستمزدی حمله نمیکنند .اما نرخ باال یا پایین دستمزد،
تعیینکنندهی حقارت اقتصادی کارگر نیست :زیربنای چنیین حقارتی این حقیقت است
که طبقهی کارگر بهجای آنکه تمامی فرآوردههای تولید شده از نیروی کارش را بهدست
آورد ،بایستی به دریافت سهم اندکی از فرآوردههای خودش که به آن مزد میگویند،
رضایت دهد .سرمایهدار تمام فرآوردهها را به جیب خود میریزد و با آن مزد کارگر را
میپردازد ،فقط به این خاطر که او مالک ابزار کار است .از اینروی ،تا زمانی که طبقهی
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کارگر مالک همهی وسایل تولید ،از زمین گرفته تا ماشینآالت و مواد خام و به تبع آن
مالک تمام محصوالت تولیدی نیروی کار خود نگردد ،رهایی واقعی این طبقه
تحقق نخواهد یافت.
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یادداشتها:
 1ـ این مقاله در روزهای  1۵و  1۶ماه مه  1٨٨1نگاشته شد و در نشریهی شمارهی  ،۳به
تاریخ  21مه  1٨٨1بهعنوان سرمقاله به چاپ رسید.
 2ـ  the Court of Chanceryیا the Court of Equityـ یکی از دادگاههای انگلیس
که تحت ریاست مشاور مخصوص پادشاه یا بزرگترین لرد انگلیس بود .بعد از رفرم قضایی در
سال  1٨۷۳در دادگاه عالی قضایی ادغام شد .این دادگاه رسیدگی به مسایلی از قبیل ارث،
تعهدات پیمانی ،شرکتهای سهامی را انجام میداد .در چند مورد قدرت عمل این دادگاه با
دادگاههای دیگر تداخل میکرد .طبق قانون عمومی انگلیس احکام این دادگاه ،در دادگاههای
دیگر پذیرفته میشد .اقدامات دیوان عالی براساس قوانین بهاصطالح حقوق عرفی پیش برده
میشد.
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اتحادیهها[]۱
بخش نخست
در مقالهی قبلی فعالیت اتحادیهها را تا آنجا که قانون اقتصادی دستمزد را در تقابل با
کارفرمایان به اجرا وامیدارند ،بررسی کردیم .از آنجایی که فهم این مسئله برای طبقهی
کارگر بسیار پراهمیت است ،دوباره به این موضوع بازمیگردیم.
فرض کنیم که اکنون هیچ کارگر انگلیسی نیازی به دانستن و آموختن این نکته نداشته
باشد که کاهش حتیاالمکان دستمزدهای کارگران بهنفع یک سرمایهدار منفرد یا کل
طبقهی سرمایهدار است .آنطور که دیوید ریکاردو[ ]2بهطور انکارناپذیر نشان داد :تولید
حاصل از کار کارگر ،پس از کسر هزینهها به دو بخش تقسیم میشود ،یک بخش سهم
مزد کارگر و بخش دیگر سهم سود سرمایهدار .حال [در تقسیم] این درآمد خالص حاصل
از کار کارگر ،که در هر مورد خاص مقدار مشخصی است ،سود سرمایهدار نمیتواند
بزرگتر باشد ،مگر آنکه سهم مزد کارگر کوچکتر شود .انکار این که نفع سرمایهدار
در کاهش مزد کارگر است ،به این معنی است که بگوییم به نفع او نیست که سودش را
افزایش دهد.
به خوبی میدانیم که راههای دیگری هم برای باال بردن موقتی سود وجود دارد؛ اما
این [روشهای موقتی] قانون کلی [سود] را تغییر نمیدهد .بنابراین زحمت گفتن آنرا به
خود نمیدهیم.
اکنون باید دید ،درحالیکه سطح دستمزدها طبق قوانین مشخص و معین اقتصاد
اجتماعی کنترل میشوند ،سرمایهدار چهگونه میتواند دستمزدها را کاهش دهد؟ قانون
اقتصادی دستمزد وجود دارد و انکار ناشدنی است؛ اما چنانکه دیدیم ،این [قانون ثابت
نیست و] انعطافپذیر است .این انعطافپذیری از دو طریق صورت میگیرد :کاهش میزان
دستمزد یا بهطور مستقیم با عادت دادن کارگرانِ یک حرفهی مشخص به کاهش تدریجی
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سطح زندگی ،و یا بهطور غیرمستقیم و از طریق افزایش ساعات کار در روز (یا
شدتبخشیدنِ کار در طول همان ساعات کار) بیآنکه اضافه مزدی به آنان پرداخت شود،
انجام میپذیرد.
در رقابت میان سرمایهداران یک صنف تولیدی ،افزایش سود هر سرمایهدار با کاستن
از دستمزد کارگران حرکت بیشتری میگیرد .هرکدام از این سرمایهداران سعی دارد تا
[محصوالت کارخانهاش را] با بهای کمتری به فروش برساند و برای آنکه سود خود را
در این میان قربانی نکند ،از مزد کارگرانش میکاهد .پس بهخاطر منافع فردی هر
سرمایهدار و بهدلیل رقابت میان خود سرمایهداران [برای از میدان بهدر کردن یکدیگر]
فشار برای پایین نگهداشتن دستمزد کارگران چند برابر میشود .این [کاهش مزد کارگران]
که تا پیش از این موضوع کم یا بیش بودن سود بود ،اکنون شکل ضرورت به خود
میگیرد.
در تقابل با این فشار دایمی و بیوقفه ،کارگران سازماننیافته روش مؤثری برای
مقاومت ندارند .بنابراین در حرفههایی که کارگران آن سازمانیافته نیستند ،دستمزدها
به طور مداوم رو به کاهش و ساعات کار پیوسته رو به افزایش است .این فرایند بهآرامی
اما بهطور حتم پیش میرود .در دورانهایی از رونق ممکن است این فرایند به تأخیر افتد،
اما در دوران هایی که اوضاع [اقتصادی] بد باشد ،این فرایند شدت بیشتری مییابد.
کارگران بهتدریج به اجبار به سطح زندگی پایینتر عادت داده میشوند؛ درحالیکه مدت
روزانهی کار به حداکثر زمان ممکن رسانده میشود و دستمزدها به حداقل میزانِ مطلق
نزدیک و نزدیکتر میگردند ،حد مطلقی که دیگر برای کارگر امکان زندهماندن و بقای
نسل وجود نداشته باشد.
در حوالی آغاز قرن حاضر در این زمینه بهطور موقت یک استثنا رخ داد[ .در آنزمان]
هنوز سرعت استفادهی گسترده از نیروی بخار و ماشینآالت نسبت به روند فزایندهی
تقاضا برای تولید ،کافی نبود .در شاخههای تولید ،دستمزدها ،به استثنای دستمزد کودکانی
که از طریق نوانخانهها و کارگاههای کار اجباری[ ]٣به کارخانهها فروخته شده بودند ،به

236

237

فریدریش انگلس  /ترجمهی سوسن صالحی

سطح باالیی رسید؛ بهطوریکه در کارخانههایی با نیاز باال به مهارتهای دستی ،کارگران
رنگرز ،مکانیک ،تراشکار و نخریس مزدی دریافت میکردند که حاال بسیار افسانهای
بهنظر میآید .در آن موقع ،حرفههایی که ماشینآالت جای آنان را میگرفت ،بهتدریج
محکوم به فنا بودند .اختراع ماشینآالت جدید گامبهگام کارگران با درآمد بهتر را کنار
میزد .ماشینهایی اختراع شدند که ماشینآالت [جدید] را تولید میکرد و این امر با چنان
سرعتی انجام میگرفت که تولیدات ساختهی ماشینها نهتنها پاسخگوی بازار بود ،بلکه
حتی از آن نیز پیشی میگرفت .پس از آنکه بهخاطر صلح عمومی در سال ]۴[١٨١۵
جریان عادی بازار برقرار شد ،دورههای متناوب ده سالهی رونق  /اشباع تولید  /آشفتگی
تجاری [و بحران] آغاز گردید .تمام امتیازاتی که کارگران در دورههای گذشتهی رونق
١

بهدست آورده و یا حتی در دورههای نامتعارف تولید فوقالعاده ارتقا داده بودند ،در
دوران رکود و خرابی بازار از آنان بازپس گرفته شد و چیزی نگذشت که تودههای
کارگری انگلیس به این قاعدهی کلی گردن نهادند ،که مزد کارگران غیرمتشکل تا حد
مطلق کاهش یابد.
اما در این میان اتحادیههای کارگری ،که از سال  ١٨2۴قانونی شده بودند ،پا
بهعرصه[ی مبارزات کارگری] گذاشتند و البته وقت آن رسیده بود [که این اتحادیهها
فعالیت خود را آغاز کنند] .سرمایهداران همواره سازمانیافته هستند .در اکثر موارد آنها
به اتحادیه های رسمی ،مقررات ،دبیران و غیره نیازی ندارند؛ [زیرا که] شمار اندک آنان
در مقایسه با انبوه کارگران و این حقیقت که آنها طبقهای خاص هستند و بهطور مداوم
میانشان مناسبات اقتصادی و اجتماعی برقرار است ،آنها را از چنین چیزهایی بینیاز
میکند .هنگامی که مجموعهای از کارخانهها در یک منطقه تسلط یابند ،مانند صنایع
پنبهریسی در النکشایر ،آنموقع وجود اتحادیههای رسمی کارفرمایان ضروری میگردد.
اما کارگران از همان آغاز [بهعنوان فروشندگان نیروی کار] بدون یک سازمان قوی با
1. the period of frantic over-production
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اساسنامهای بهدقت تنظیم شده نمیتوانند [در مقابل زورگویی و سلطهی سرمایهداران]
کاری از پیش ببرند؛ [سازمانی که بتواند] از طریق کادرها و کمیتههایش قدرت خود را
اعمال کند .مصوبهی  ١٨2۴پارلمان [تشکیل] این سازمانها را قانونی کرد .از آنزمان به
بعد کارگران در انگلستان تبدیل به قدرتی شدند؛ تودهی کارگر دیگر همچون گذشته
ناتوان و پراکنده نبود .قدرتی که از اتحاد و عمل مشترک آنان ایجاد شده بود ،با
شکلگیری صندوقی پر و پیمان که برادران فرانسوی آن را «صندوق مقاومت» نامیدند،
قویتر گشت .حاال دیگر وضعیت بهکل تغییر یافت .برای سرمایهداران زیادهروی در
کاهش دستمزدها و یا افزایش ساعات کار دیگر امر بیخطری نبود.
انفجار خشم سرمایهداران برعلیه اتحادیههای کارگری از همینروی است .این طبقه،
همواره اعمال مداوم خود برای سرکوب طبقهی کارگر را اعمالی قانونی و حق مسلم خود
میدانست .دیگر وقت آن رسیده بود که جلوی این اعمال گرفته شود .جای تعجب نیست
که داد و فغان آزمندانهی [این سرمایهداران] به آسمان رفته و خود را همچون اشراف
زمیندار ایرلندی[ ]۵خسران دیده از حقوق و مایملک خود قلمداد میکنند.
تجربهی مبارزات شصت ساله[ ،کارگران] را به این پایه رساند .اتحادیههای کارگری
اکنون بنیادهای شناختهشدهای هستند که فعالیت آنان تنظیمکنندهی سطح دستمزدها است،
چنانکه قوانین کارخانهای[ ]۶تنظیمکنندهی میزان ساعات کار هستند .حتی اخیراً اربابان
[کارخانههای] پنبهریسی در النکشایر ،که از کارگران درسها آموختهاند ،میدانند که
چهگونه زمانی که به نفعشان باشد یک اعتصاب را ،حتی بهتر از اتحادیههای کارگری،
سازمان دهند.
بنابراین در نتیجهی کنشهای اتحادیههای کارگری ،قانون دستمزد در تقابل با
کارفرمایان به اجرا درمیآید و کارگران سازمانیافته در هر صنف قادر میشوند تا الاقل
ارزش تقریباً کامل نیروی کارشان را از کارفرما کسب کنند؛ همچنین طوالنی شدن
ساعات کار تا جایی که نیروی کار دچار فرسودگی زودرس گردد ،بهکمک قوانین دولتی
منع میشود .این نهایت آن چیزی است که اتحادیههای کارگری در سازمانیافتگی
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فعلیشان می توانند برای کسب آن امیدوار باشند و این البته از طریق مبارزهی مداوم و
فرسایشی سنگین نیروها و [داشتن] قوای مالی امکانپذیر است ،و تازه نوسانات وضعیت
اقتصادی [را بایستی در نظر گرفت] که الاقل هر ده سال یکبار رخ میدهد و آنچه که
بهدست آمده را یکباره درهم می شکند و دوباره بایستی جنگ و مبارزه را از سرگرفت.
این یک دور باطل است که فرارفتی ندارد .طبقهی کارگر همانکه هست باقی میماند،
[یعنی] طبقهی بردگان مزدبگیر ،چیزی که اسالف چارتیست ما از بیان آن نمیهراسیدند.
آیا برآمد نهایی اینهمه تالش ،رنج و فداکاری فقط همین خواهد بود؟ آیا در نهایت
هدف کارگران انگلیس در همین حد باقی خواهد ماند؟ یا اینکه سرانجام طبقهی کارگر
این کشور برای درهم شکستن و برون رفت از این دور باطل تالش میکند و در حرکتی
[تاریخی] و متحد با هم براندازی نظام دستمزدی را در کل رقم زند؟
هفتهی آینده نقشی را که اتحادیههای کارگری بهعنوان سازماندهندهی طبقه کارگر
ایفا کردند ،بررسی خواهیم کرد.
بخش دوم
تا اینجا سهم کارکردهای اتحادیههای کارگری را در تنظیم میزان دستمزدها و
همچنین تضمین شکلی از ابزار مقاومت برای کارگران در مبارزهشان بر علیه سرمایهداران
بررسی کردیم .اما هنوز موضوع مورد بحث ما به غایت خود نرسیده است.
در مورد مبارزهی میان کارگر و سرمایهدار صحبت کردیم .این مبارزه ،هر قدر هم
که مدافعین سرمایهداری خالف آن را بگویند ،وجود دارد و تا زمانیکه کاهش دستمزدها
روش مطمئن و راحتی برای افزایش سود باشد ،که نه ،تا زمانیکه این نظام دستمزدی
پابرجا باشد ،این مبارزه نیز برقرار خواهد بود .حضور اتحادیههای کارگری خود اثبات
این حقیقت است .آنها اگر بهخاطر پیکار در برابر تجاوزات سرمایهداری شکل نگرفتهاند،
پس برای چه بهوجود آمدهاند؟ نیازی نیست که مطلب خود را در لفافه بگوییم .هیچ کالم
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فریبندهای نمیتواند این حقیقت زشت را پنهان بدارد که جامعهی فعلی بهطور عمده به دو
طبقهی بزرگ متخاصم تقسیم شده است :در یک طرف سرمایهدارانِ مالک تمام ابزارهای
بهخدمت گرفتن نیروی کار هستند و در طرف دیگر کارگران که جز نیروی کارشان هیچ
چیز دیگری ندارند .فرآوردههای حاصل از کار این طبقهی اخیر بایستی میان هر دو طبقه
تقسیم شود و کل منازعهای که به طور دایم جریان دارد ،بر سر همین تقسیم است .هر
طبقه تالش میکند تا آنجا که ممکن است سهم بزرگتری را از این تقسیم نصیب خود
کند و غریبترین جنبهی این منازعه ،اتهامی است که به طبقهی کارگر ،که فقط در تقالی
دریافت سهمی از محصول کار خویش است ،وارد میشود :اینکه او بهطور مسلم دارد از
سرمایهدار میدزدد!!
اما این مبارزهی میان دو طبقهی بزرگ جامعه ،ضرورتاً به مبارزهای سیاسی [تبدیل]
میگردد .همانطور که مبارزهی طوالنی بین طبقهی متوسط و سرمایهدار با اشراف
زمیندار [مبارزه بر سرکسب قدرت سیاسی] بود ،اکنون نیز همین مبارزه میان طبقهی
کارگر با سرمایهداران است .در هر مبارزهی طبقه در برابر طبقه ،طبقهی جدید برای کسب
قدرت سیاسی و طبقهی [نهادینه شدهی] حاکم برای حفظ هژمونی سیاسیاش یا به عبارتی
برای تسلط قوای قانونگذاریاش میجنگد؛ طبقهی فرودست در ابتدا برای سهمی از
قدرت و بعد برای کل آن میجنگد تا بتواند قوانین جاری را برطبق منافع و نیازهای خود
تغییر دهد .بنابراین طبقهی کارگر انگلیس سالها با شور و شوق و حتی با قهر برای منشور
خلق[ ]٧که در راستای کسب قدرت سیاسی او بود ،جنگید اما شکست خورد .با اینحال
این مبارزه چنان تأثیری بر طبقهی متوسط پیروزِ میدان گذاشت ،که از آنزمان تا کنون به
سازشهایی گاه مکرر برای تمدید آتشبس با طبقهی کارگر ،دلخوش داشته است.
در مبارزهی سیاسی طبقات در برابر هم ،سازمان مهمترین سالح است .در این میان
هرچه سازمانهای سیاسی یا چارتیستی ،منشعب [و تضعیف] شدند همانقدر سازمانیابی
اتحادیههای کارگری قوی و قویتر گردید ،به نحوی که اکنون سازمان کارگری
قویتری از آن حتی در خارج از کشور نیز وجود ندارد .چندین اتحادیهی بزرگ با حدود
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یک تا دو میلیون کارگر عضو و حمایت و پشتیبانی چند اتحادیهی کوچک و منطقهای،
قدرتی را دارا هستند که حکومت طبقهی حاکم چه از حزب ویگ یا حزب توری[]٨
مجبور است آن را بهحساب آورد.
سنتهایی که در این کشور بر طبق آنها این سازمانهای قدرتمند بنیاد گرفته و
گسترش یافتهاند ،باعث شده تا این سازمانها فعالیتهای خود را تنها به مشارکت در تنظیم
دستمزدها ،ساعات کار و مقابله با قوانین آشکار ضد کارگری محدود گردانند .چنانکه
گفته شد ،آنها همانطور که بهحق انتظار میرفت ،این امر را بهطور مؤثری انجام دادهاند.
با اینحال این سازمانها چیزهای دیگری هم بهدست آوردهاند :طبقهی حاکم ،که بیشتر
از خود اتحادیهها به قدرت آنان واقف است ،داوطلبانه امتیازاتی ورای خواستههای آنان
به آنها اعطا کرد :با ارائهی الیحهی حق رأی مردان سرپرست خانوار[ ]۹توسط
دیزرائیلی[ ]١۰الاقل بخش بزرگی از کارگران سازمانیافته حق رأی بهدست آوردند .اگر
دیزرائیلی میپنداشت که این رأیدهندگان جدید [یعنی کارگران متشکل] دست از
مطالبات خود کشیده و همچنان دنبالهروی سیاستمداران لیبرال طبقهی متوسط خواهند
ماند ،آیا امکان داشت این الیحه را پیشنهاد دهد؟ آیا اگر کارگران با مدیریت مجامع
عظیم اتحادیه ای ،صالحیت خود را برای انجام کارهای سیاسی و اداری از خود نشان
نمیدادند ،او میتوانست این الیحه را ارائه دهد؟
همین اقدامات بود که دورنمای جدیدی به روی طبقهی کارگر گشود .این امر باعث
شد تا آنها در لندن و تمام شهرهای کارخانهای دیگر اکثریت آرا را بهدست آورند و از
همینروی قادر شدند با روانه کردن افرادی از میان خود به پارلمان ،در مبارزهشان برعلیه
سرمایه ،سالح تازهای بهدست گیرند .در اینجا بایستی با تأسف گفت اتحادیهها وظایف
خود را بهعنوان پیشگامان طبقهی کارگر به فراموشی سپردند .این سالح جدید بیش از ده
سال است که در دستان آنها است ،اما بهندرت آن را از غالفش خارج ساختند .آنها
نبایستی فراموش کنند که حفظ موقعیتی که فعالً بهدست آوردهاند ،نمیتواند تداوم یابد
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مگر اینکه آنها [در راستای مبارزات کارگران بهعنوان] پیشقراول طبقهی کارگر
حرکت کنند .این طبیعی نیست که طبقهی کارگر انگلیس با آنکه قدرت آن را دارد که
چهل یا پنجاه نمایندهی کارگر به پارلمان بفرستد ،دست به دامان مشتی سرمایهدار یا عوامل
آنان شده و اشخاصی همچون وکال یا سرمقالهنویسان نشریات آنان را بهعنوان نماینده به
پارلمان معرفی کند.
در این میان شواهد بسیاری نشان میدهد که طبقهی کارگر انگلیس سرانجام به این
آگاهی دست مییابد که او تا بهحال در مسیری اشتباه گام برمیداشته است[ ]١١و
حرکتهای جاری با مطالباتی همچون مزد بیشتر و ساعات کار کمتر ،آنها را در دور
باطلی گرفتار میکند که برونرفتی ندارد و اینکه این پایین بودن دستمزدها نیست که
بنیاد تمامی پلیدیها است ،بلکه خود نظام دستمزدی [ریشهی تمام بدبختیها] است.
زمانیکه این آگاهی بهطور عام در میان تمام طبقهی کارگر گسترش یابد ،موقعیت
اتحادیههای کارگری بهطور عمده دستخوش تغییر خواهد شد .آنها امتیازات ویژهی خود
به این عنوان که تنها سازمان طبقهی کارگر باشند را از دست میدهند .در کنار یا حتی بر
فراز اتحادیههای صنفی خاص ،بایستی یک اتحادیهی عام [یعنی] سازمان سیاسی طبقهی
کارگر در کلیتاش بهوجود آید.
بنابراین اتحادیههای سازمانیافته بایستی دو نکته را در نظر بگیرند :نخست آنکه
دوران طنین افکندن پژواک بیشبههی آوای کارگران بهسرعت فرامیرسد که او خود
نمایندگی تام و تماماش را در پارلمان اعالم نماید؛ دوم آنکه زمان آگاهی کارگران از
این موضوع نیز بهسرعت فرامیرسد که مبارزه برای باال بردن دستمزدها و کم کردن
ساعات کار و اینکه تمام فعالیتهای اتحادیههای کارگری که هماکنون انجام میگیرد،
در خود غایت و هدف نهایی نیست بلکه [تنها] یک وسیله است ـ وسیلهای بسیار مؤثر و
ضروری ـ اما فقط وسیلهای از میان سایر وسایل برای [دستیابی به هدف نهایی که همان]
نابودی نظام دستمزدی در کلیت آن است.
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برای آن که کارگران خود را بهطور تام و تمام در پارلمان نمایندگی کنند و برای
زمینهسازی براندازی کل نظام دستمزدی ،تشکلیابی کارگران ،نه بهشکل اتحادیههای
صنفی جداگانه ،بلکه سازمان طبقهی کارگر در کلیت واحد آن ضروری است .این امر
هرچه زودتر صورت بگیرد بهتر است .هیچ قدرتی در دنیا توان آن را ندارد که حتی یک
روز در برابر کل واحد طبقهی کارگر سازمانیافتهی انگلیس مقاومت کند.
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یادداشتها:
 - 1این مقاله در  2٠مه  1٨٨1نگاشته شد و در دو قسمت در شمارهی  ۴به تاریخ  2٨مه
 1٨٨1و شمارهی  ۵به تاریخ  ۴ژوئن  1٨٨1بهعنوان سرمقاله به چاپ رسید.
 1٨2۳( - 2ـ  ،)David Ricardo 1۷۷2اقتصاددان انگلیسی و نماینده مکتب کالسیک علم
اقتصاد که نظرات خود را بر پایهی تعیین ارزش بر حسب زمان کار قرار داد و تضاد منافع
طبقات مختلف در جامعه را کشف کرد .اما با اینحال نتوانست خصلت تاریخی و گذرای شیوهی
تولید سرمایهداری را درک نماید و از اینروی نظام سرمایهداری را جاودانه فرض میگرفت.
(کتاب کاپیتال ،مارکس ،ترجمه ایرج اسکندری)[ -م]
 - ۳مطابق قانون فقرا که در سال  1٨۳۴تصویب شد ،در انگلیس کارگاههایی ایجاد شد که در
آن فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندانوار به کارهای طاقتفرسا،
یکنواخت و غیرمولد مجبور میشدند .مردم این کارگاهها را «باستیل بینوایان» مینامیدند.
 - ۴کنگرهی وین (نوامبر  1٨1۴تا ژوئن  )1٨1۵با شرکت پادشاهان و وزیران کشورهای اروپا
بعد از شکست ناپلئون نظامی را ایجاد کرد که برای حدود صد سال آرامش نسبی را در اروپا
سبب شد.
 - ۵اشارهای است به ناخشنودی مالکان زمیندار در مورد الیحهی زمین که در دولت گالدستون
به تاریخ  22اگوست  1٨٨1به منظور منحرف کردن اذهان کشاورزان ایرلندی از مبارزهی
انقالبی تصویب شد .این الیحه ،بر حق زمینداران در مورد بیرون راندن اجارهداران از
زمینهایشان محدودیتهایی اعمال و از بیرون راندن اجارهداران جلوگیری میکرد ،البته اگر
آنها اجارههای خود را بهموقع پرداخت کرده باشند .اجارهها هر  1۵سال یکبار پیشاپیش
تعیین میگشت .بهرغم اینکه قانون سال  1٨٨1اختیار فروش زمین را بهنفع زمینداران اعمال
میکرد و مبلغ اجارهها بسیار باال تعیین میشد ،با اینحال این زمینداران خواهان قدرت
نامحدود خود در ایرلند بودند و بهرغم تصویب این قانون ،بیرون راندن غیرقانونی کشاورزان
همچنان ادامه یافت ،بهطوری که به مقاومتهایی از سوی کشاورزان ایرلندی دامن زد.
 - ۶علت تصویب قوانین کارخانهای در انگلیس ،از یکسو مبارزهی مداوم کارگران برای بهبود
وضعیتشان و از سوی دیگر آمار باالی مرگ و میر کارگران بهخاطر وضعیت وخیم سالمتیشان
بود .اولین قوانین کارخانهای در اوایل قرن نوزدهم دربارهی با ساعات کار زنان و کودکان در
بعضی کارخانجات نساجی بهوجود آمد .در دهههای  ۴٠و  ۵٠قرن نوزدهم این قوانین شامل
تمامی کارخانجات نساجی شد .بعدها این قوانین در کارخانههای دیگر هم به اجرا درآمد ،گرچه
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همواره تبصرههایی وجود داشت که دست کارخانهداران را برای سرپیچی از این قوانین باز
میگذاشت[ .م]
 - ۷منظور از منشور خلق خواستههایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی (حرکت
انقالبی کارگران انگلیس در سالهای  1٨۳۶تا  )1٨۴٨خواهان پیاده شدن آن بودند ،اما این
خواستهها فراتر از تغییرات دموکراتیک در انگلیس نمیرفت .منشور خلق در تاریخ  ٨مه 1٨۳٨
بهشکل الیحه ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود :حق رأی برای مردان باالی 21
سال ،تجدید پارلمان در هر سال ،رأیگیری مخفیانه ،منطقههای برابر انتخاباتی ،لغو شرط
دارایی برای نمایندگان پارلمان ،پرداخت وجهالوکاله به نمایندگان .درخواستهای مکرر برای
پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار ( 1٨۴2، 1٨۳۹و  ) 1٨۴٨رد شد.
 - ٨حزب ویگ  Whigـ حزب بورژوازی در انگلیس و رقیب حزب توری  Toryبود .بعدها
این حزب تغییر نام داد و حزب لیبرال شد .حزب توری حزب زمینداران بزرگ و متوسط
انگلیس بود که در زمان بازگشت احیای سلطنت استوارت ( )1۶۶٠تشکیل شد .در سال 1٨2٠
نام حزب محافظهکار را بهخود گرفت .این حزب در دوران معاصر جنبهی زمینداری خود را از
دست داده است ( .کتاب کاپیتال ،مارکس ،ترجمه ایرج اسکندری)[ -م]
 - ۹منظور الیحهی رفرم دوم است که تحت فشار حرکتهای طبقهی کارگر و مشارکت مستقیم
آنها در مجمع عمومی انترناسیونال اول در  1۵اوت  1٨۶۷در پارلمان به تصویب رسید .تحت
قانون جدید شرط دارا بودن اموال برای رأیدهندگان پایین آورده شد ،یعنی برای مناطق
روستایی کسانی که در سال بیش از  12لیرهی استرلینگ اجارهی زمین میپرداختند و در
مناطق شهری صاحبان خانهها یا اجارهنشینهایی که بیش از  1٠لیره استرلینگ میپرداختند،
میتوانستند در انتخابات شرکت کنند .همچنین به بخشی از کارگران متخصص نیز حق رأی
داده شد .به این ترتیب تعداد رأیدهندگان چند برابر شد ،اما بخش بزرگی از جمعیت کارگر
همچنان از داشتن حق رأی محروم ماند.
 ،)Benjamin Disraeli 1٨٠۴ -1٨٨1) - 1٠نویسنده و سیاستمدار انگلیسی که چند دوره
وزیر دارایی شد و سپس به مقام نخست وزیری رسید .وی در دورهی نخستوزیری خود سه
قانون و رفرم را به تصویب رساند .دیزرایلی معتقد بود که ملت انگلستان یکپارچه است و
طبقات مختلف و جنگ طبقاتی نمیتواند در انگلیس وجود داشته باشد .سیاستهای وی بیشتر
معطوف به گسترش دامنهی نفوذ انگلیس در آفریقا و جلوگیری از قدرت گرفتن روسیه در
منطقه بالکان بود[ .م]
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 - 11از اواخر دههی  1٨۷٠جنبش طبقهی کارگر انگلیس بهتدریج خود را از نفوذ حزب لیبرال
رها ساخت .بخش پیشرو کارگران در فعالیتهای سازمانها و انجمنهای رادیکال مشارکت
کردند و کمپین خودمختاری برای ایرلند را بهراه انداختند .در سال  1٨۷۹انجمن سوسیال ـ
2

1

دمکرات میدلند در بیرمنگام و در سال  1٨٨1پیمان لغو بردگی کار در لندن برپا شد .مهمتر
از همه بنیانگذاری فدراسیون دمکراتیک در لندن در ژوئن  1٨٨1بود ،که در سال  1٨٨۴به
۳

فدراسیون سوسیال ـ دمکرات که آشکارا اصول مارکسیستی را مد نظر قرار میداد ،تغییرنام
یافت.

1. Midland Social- Democratic Association
2. Labour Emancipation League
۳. Social – Democratic Federation
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پیمان تجاری با فرانسه []۱

روز پنجشنبه  ۹ژوئن آقای مونک[ ]2قطعنامهای به مجلس عوام ارائه داد ،مبنی بر اینکه:
«هر قرارداد تجاری با فرانسه که فاقد رویکرد گسترش ارتباطات تجاری دو کشور از طریق
کاهش عوارض گمرکی باشد ،نمیتواند رضایتبخش باشد».
بحثهای نسبتاً طوالنی[ ]٣بهدنبال این مسئله ایجاد شد .جناب دیلکه[ ]۴از جانب
دولت پیشنهاد مقاومت خفیفِ مرسومِ مالزمات دیپلماتیک را میداد .آقای بالفور[]۵
میخواست از طریق عوارض گمرکی تالفیجویانه ملتهای خارجی را مجبور به پذیرش
تعرفههای کمتر کند .آقای اسلگ[ ]۶می خواست که بگذاریم فرانسه خود به ارزش
تجاری ما با آنها و آنها با ما ،حتی بدون بستن هیچگونه قراردادی ،پی ببرند .آقای
ایلینگورث[ ]٧از دستیابی به تجارت آزاد از طریق معاهدات تجاری اظهار یأس
میکرد .آقای مکآیور[ ]٨مدعی بود که سیستم فعلی تجارت آزاد براساس واردات آزاد
و صادرات محدود ،فقط یک فریب است[ .پس از این مباحثات] قطعنامهای با  ٧٧رأی در
مقابل  ۴۹رأی به تصویب رسید؛ [این یعنی] یک شکست ،بیآنکه موقعیت یا احساسات
آقای گالدستون[ ]۹را جریحهدار کند.
این مباحثات نمونهای است از رشتهی طوالنی شکایات دائماً مکرر درباره لجاجت
خارجیهای ابله و حتی افراد همانقدر ابله خودی در توابع استعماری در انکار موهبت
جهانشمول تجارت آزاد و قابلیت آن برای التیام تمام زیانهای اقتصادی .تا به حال هرگز
هیچ پیشگویی همچون پیشگوییهای مکتب منچستر[ ]١۰ـ که اگر تجارت آزاد در
انگلستان برقرار گردد ،چنان مواهبی در سرتاسر انگلستان ایجاد خواهد نمود که تمام
کشورهای دیگر آن را همچون الگویی دنبال کرده و درهای خود را به روی تولیدات
انگلیسی خواهند گشود ـ دچار چنین شکست مفتضحانهای نشده بود .ندای فریبندهی
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حواریون مکتب تجارت آزاد همچون فریاد غریبی در بیابان برهوت برجای ماند .نهتنها
اروپای درون قاره و آمریکا عوارض حمایتی [محصوالت داخلی] خود را افزایش
دادند[ ]١١بلکه حتی مستعمرات بریتانیا نیز بالفاصله به مجرد کسب دولتهای
خودمختارشان[ ]١2همین کار را کردند؛ هندوستان که تازه تحت قیمومت پادشاهی بریتانیا
قرار گرفته ،بهعنوان مشوق تولیدات بومی خود عوارض پنج درصدی بر تولیدات پنبهی
خود اعمال کرده است]١٣[.
چرا این موضوع برای مکتب منچستر چنین اسرارآمیز [و غیرقابل درک] است ،در
حالیکه مسئله بسیار ساده و آشکار است.
حول و حوش اواسط قرن گذشته انگلستان جایگاه اصلی تولید پنبه بود و از
همینروی ،بهخاطر افزایش سریع تقاضا برای منسوجات پنبهای ،طبیعتاً مکانی شد برای
اختراع ماشین هایی که با استفاده از نیروی بخار تحولی انقالبی را در تجارت پنبه و سپس
سایر تولیدات نساجی ایجاد کرد .در بریتانیا بهخاطر استفاده از نیروی بخار ،مناطق دارای
معادن زغال سنگ که به آسانی قابل دستیابی بودند ،تبدیل به منبعی اساسی برای رونق
[اقتصادی کشور] شدند .گستردگی معادن آهن در مجاورت معادن زغال سنگ منجر به
رشد و گسترش تجارت آهن گردید ،که به دلیل ساخت موتورهای بخار و ماشینآالت
جدید بهشدت مورد نیاز بود .سپس در بحبوحهی این انقالب که کل نظام تولید
کارخانهای را متحول کرد ،جنگهای ضد ژاکوبنی و ناپلئونی[ ]١۴رخ داد ،که برای
حدود  2۵سال کشتیرانی تمامی کشورهای رقیب در دریاها را تقریباً ناممکن ساخت و
بنابراین به تولیدات کارخانههای انگلیس عمالً در مناطق ماورای آتالنتیک و همچنین
بعضی بازارهای اروپایی ،قدرتی انحصاری بخشید .وقتی که در سال  ١٨١۵صلح [در اروپا]
برقرار گردید ،انگلستان با کارخانههای مجهز به نیروی بخار خود قادر بود [نیازهای] تمام
جهان را تأمین کند ،در حالیکه کشورهای دیگر در همین زمان به تازگی با این موتورهای
جدید آشنا میشدند .انگلستان از نظر تولیدات صنعتی به فاصلهای عظیم از آنها پیشتر
بود.

248

249

فریدریش انگلس  /ترجمهی سوسن صالحی

با اینحال برقراری مجدد صلح باعث شد تا کشورهای دیگر نیز مسیر انگلستان را
دنبال کنند .فرانسه با تعرفههای گمرکی بازدارنده[ ]١۵دیوار چینی به دور خود کشید و
تولیدات خود را با استفاده از ماشین بخار آغاز کرد .آلمان نیز [شروع به استفاده از نیروی
بخار در تولیدات کارخانههای خود] کرد ،هرچند که تعرفههای گمرکی آلمان ،به استثنای
انگلیس ،از دیگر کشورها لیبرالتر[ ]١۶بود .بههمین ترتیب کشورهای دیگر [نیز همین
مسیر را دنبال] نمودند .در همین دوران آریستوکراتهای زمیندار انگلیس برای باال بردن
بهای اجارهها ،قانون غله[ ]١٧را ارائه کردند ،که مسبب افزایش قیمت نان و در نتیجه باال
رفتن قیمت دستمزدها شد .با اینحال پیشرفت کارخانجات انگلیسی با سرعت
شگفتآوری در جریان بود ،بهطوری که در دوران  ١٨٣۰این کشور به آن پایه رسید که
خود را تبدیل به «کارخانهی جهان» کند .رسالت رسیدن به چنین مقامی بهعهدهی پیمان
لغو قانون غله[ ]١٨افتاد.
در آنزمان بر کسی پوشیده نبود که هدف از لغو قانون غله چیست .با کاهش قیمت
نان و در نتیجه پایین آمدن مبلغ دستمزدها ،کارخانههای انگلیسی قادر میشدند تا در برابر
تهدیداتِ رقابت شرورانه و ابلهانهی [تولیدکنندگان] خارجی از خود دفاع کنند .آیا چیزی
طبیعیتر از این بود که انگلیس با پیشرفتهای بزرگ در [تولید و استفاده از] ماشینآالت
و با ناوگان عظیم تجاری و [تولیدات] زغال سنگ و آهن ،کل نیاز دنیا را با تولیدات
کارخانجات خود تأمین کند و در ضمن بقیهی دنیا نیازهای کشاورزی او را از قبیل ذرت،
شراب ،الیاف کتان ،پنبه ،قهوه ،چای و غیره تأمین کنند؟
این یک حکم الهی بود و مخالفت با آن بهمنزلهی ضدیت با تقدیر خدایی تلقی
میشد .فرانسه در نهایت می توانست اجازه داشته باشد که به انگلستان و بقیهی دنیا مواد
خوراکی و مد [روز] صادر کند که نمیتوان آن را با ماشین آالت تولید کرد و در مجموع
بیارزشتر از آن است که کارخانهدار وارستهای بخواهد به آن توجه کند .در آن صورت
و مطلقاً در آن صورت ،صلح و آرامش و نیکخواهی بشردوستانه میتواند روی زمین
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برقرار گردد؛ آنموقع تمام ملل با رشتههای تجارت و سود دوجانبه به یکدیگر وصل
میگردند؛ سپس دوران چیرگی صلح و وفور [نعمات] پایدار خواهد ماند و آنها به طبقهی
کارگر ،یعنی به «دستها»یشان خواهند گفت« :دوران خوشی خواهد آمد دوستان ،کمی
دیگر صبر کنید» .و البته این «دستها» همچنان منتظرند.
اما در حالیکه «دستها» در انتظار ماندند [رقبای] شرور و نادان خارجی منتظر
نماندند .آنها زیبایی این سیستم را که در آن پیشرفتهای فعلی صنعت انگلیس وسیلهای
میشد برای تضمین همیشگی قدرت انحصاری کارخانجات انگلیس بر تمام دنیا،
نمیدیدند؛ [سیستمی] که با عقب نگه داشتن ملتهای دیگر آنها را تبدیل به کشاورزانی
میکرد که به صنعت انگلیس وابسته میماندند ،درست مانند شرایط حسرتبرانگیزی که
در ایرلند ایجاد شد .این [رقبا] میدانستند که یک ملت ،اگر از صنعتی شدن بازداشته شود،
نمیتواند در کسب فرهنگ و تمدن به پای دیگر ملتها برسد و به این ترتیب تا حد یک
مشت هالوی ساده تنزل داده خواهند شد .بنابراین برای تابع قرار دادن سود تجار خصوصی
به [نفع] ضروریات ملی ،با مقرر کردن تعرفههای باالی گمرگی از کارخانجات نوپای
خود حمایت کردند ،که به نظر میرسید برای آنان تنها وسیله برای حفاظت از خودشان
بود تا از سقوطشان تا حد شرایط ایرلند جلوگیری کنند.
منظور ما البته این نیست که کاربرد این [روش] در هر مورد صحیح است .برعکس،
فرانسه بایستی پیشرفتهای عظیمی در رابطه با تجارت آزاد بهدست آورد .کارخانجات
آلمان بهخاطر تجارت آزاد به وضعیت کنونی رسیدهاند و تعرفههای حمایتی جدید
بیسمارک[ ]١۹به کسی جز کارخانهداران آلمانی آسیب نمیرساند .اما کشوری هست،
که دوره ای کوتاه از حمایت[های گمرکی] برای آن نه تنها موجه ،بلکه ضرورت مطلق
است :آمریکا.
آمریکا در مرحلهای از توسعه است که [تولید] کارخانهای برایش به ضرورتی ملی
بدل شده است و این امر با این حقیقت اثبات میگردد که در اختراع ماشینآالتی که در
مصرف نیروی کار باعث صرفهجویی میشوند ،نه انگلیس بلکه آمریکا حرف اول را
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میزند .اختراعات آمریکایی هر روزه جایگزین ثبت اختراعات و ماشینآالت انگلیسی
میشوند .ماشینآالت آمریکایی برای استفاده در تقریباً تمام شاخههای صنعتی ،به انگلیس
آورده میشوند .در ضمن آمریکا دارای پرانرژیترین جمعیت دنیا است و همچنین از
معادن زغال سنگ غنی در برابر معادن رو به اتمام انگلیس برخوردار است و معادن آهن
و سایر فلزات که بهوفور وجود دارند .چرا باید انتظار داشت که چنین کشوری
کارخانجات جوان نوپای خود را در معرض ستیز رقابتجویانه با صنعت دیرپا ،کهن و
حمایت شدهی انگلیس قرار بدهد ،درحالیکه با یک دورهی حمایتی کوتاه ،حدوداً بیست
سال ،میتواند تا سطح رقبایش خود را ارتقا دهد؟ اما مکتب منچستر اظهار میدارد که
آمریکا با سیستم حمایتیاش فقط دارد از خودش سرقت میکند ،مثل کسی که به جای
مسافرت با قطار زغالی کم سرعت از جیب خود میدزدد و با قطار سریعالسیر سفر میکند.
خطایی در کار نیست ،نسل حاضر خواهد دید که تولیدات پنبهی آمریکایی با تولیدات
انگلیس در چین و هند رقابت میکند و بهتدریج این دو بازار اصلی را خواهد گرفت؛
سختافزار و ماشینآالت آمریکایی با نوع انگلیسی آن در همهجای دنیا رقابت خواهد
کرد و از جمله در خود انگلیس؛ همچنین همان ضرورت اجتنابناپذیر که باعث انتقال
ک ارخانجات فالندرها به هلند و از هلند به انگلستان شد ،به همان شکل مرکز صنعت دنیا
را از انگلستان به آمریکا منتقل خواهد کرد .در عرصهی تنگی که ایجاد میشود ،انگلیس
همچنین با رقابت سختی از سوی کشورهای اروپایی نیز روبرو خواهد گردید.
حقیقتی که دیگر نمیتوان نادیده گرفت ،این است که قدرت انحصاری صنعت
انگلستان بهسرعت رو به افول است .اگر طبقهی متوسط «روشنفکر» میاندیشد که به نفع
اوست که این حقیقت را مسکوت بگذارد ،طبقهی کارگر بایستی با بیپروایی با این
واقعیت روبرو شود ،به این خاطر که نفع آنان در این مسئله حتی بیشتر از «واالمقامان»
است .این [واالمقامان انگلیسی] شاید برای مدتی طوالنی بانکدار و وامدهندگان مالی دنیا
باقی بمانند ،چنانکه [سرمایهداران] هلندی و ونیزی تا قبل از اینکه دورهشان بهسر آید،
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بودند .اما در زمانی که صادرات عظیم انگلیس هرساله به جای افزایش ،کاهش مییابد،
چه بر سر «دستان» خواهد آمد؟ اگر جابهجایی کارخانجات کشتیسازی از کنارهی تایمز
2

١

٣

به کالید برای دچار کردن کل اهالی شرق لندن به فقر مزمن کافی بود ،جابهجایی همهی
کارخانجات عمده از انگلستان به آنسوی آتالنتیک با این کشور چه خواهد کرد؟
این رخداد اثر بزرگی خواهد داشت :آخرین حلقهی ارتباط بین طبقهی کارگر
انگلیس و طبقه ی متوسط درهم خواهد شکست .این حلقه ،فعالیت مشترک آنان برای
قدرت انحصاری [صنایع] ملی بود .یکبار که این قدرت انحصاری بشکند ،طبقهی کارگر
انگلستان وادار خواهد شد تا منافع خود را در دستان خود بگیرد و برای رهایی خود ،به
نظام دستمزدی پایان بخشد .بگذارید امیدوار باشیم که تا رسیدن به آن زمان [طبقهی
کارگر برای مدتی طوالنی] در انتظار نماند.

1. Thames
2. Clyde
۳. East-end
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یادداشتها:
 - 1این مقاله در اواسط ژوئن  1٨٨1نگاشته شد و در نشریهی شمارهی  ۷بهتاریخ 1٨
ژوئن 1٨٨1بهعنوان سرمقاله به چاپ رسید.
 Charles Monk - 2ـ سیاستمدار انگلیسی که در سالهای  1٨۵۹و  1٨۶۵تا  1٨٨۵در
1

مجلس بریتانیا نمایندهی شهر گالستر بود[ .م]
 - ۳مسئلهی اصلی در طول مباحثات مربوط به معاهدهی تجاری با فرانسه قانون تعرفههای
جدید گمرکی بود ،که دولت فرانسه در تاریخ  ٨مه  1٨٨1بهتصویب رساند .این قوانین بهنفع
صنایع فرانسه محدودیتهایی را بر واردات اعمال میکرد .با آن که گفتگوها در مورد پیمان
جدید در طول همین سال بارها و بارها تکرار شد ،اما طرفین این مباحثات موفق به پیدا کردن
راهحلی قابلقبول در این زمینه نشدند.
 ،)Sir Charles Wentworth Dilke 1٨۴۳-1۹11( -۴نویسنده و سیاستمدار انگلیسی و
رهبر جناح رادیکال حزب لیبرال از سال  1٨٨٠تا  1٨٨2جانشین وزیر امور خارجهی انگلیس
شد[ .م]
2

 ۵ـ  A. J. Balfourـ نمایندهی مجلس از بخش هرتفورد بود.
 Slagg -۶ـ در سال 1٨٨1نمایندهی مجلس از منچستر بود.
۳

 A. Illingworth - ۷ـ در سال  1٨٨1نمایندهی مجلس از بردفورد بود.
۴

 D. MacIver - ٨ـ در سال  1٨٨1نمایندهی مجلس انگلیس از برکن هد بود.
 1٨۹٨( - ۹ـ  ،)William Ewart Gladstone 1٨٠۹سیاستمدار انگلیسی از حزب توری
و از نیمهی دوم قرن نوزدهم رهبر لیبرالها ،از سال  1٨۵2تا  1٨۵۵و  1٨۵۹تا  1٨۶۶وزیر
امور مالی و در سالهای  1٨۶٨تا  1٨۷۴و  1٨٨٠تا  1٨٨۶و  1٨۹2تا  1٨۹۴نخست وزیر
انگلیس بود[ .م]
 1٠ـ  Manchester Schoolـ آموزههای اقتصادی است که در نیمهی اول قرن نوزدهم
توسط ایدئولوگهای بورژوای انگلیس و مطابق با منافع بورژوازی صنعتی انگلیس بنا شد.
هواداران این مکتب معتقد به تجارت آزاد ،منع تعرفههای حمایتی و مخالف دخالت دولت در
1. Gloucester
2. Hertford
۳. Bradford
۴. Birkenhead
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اقتصاد بودند .مرکز این مخالفتها در منچستر بود ،جایی که دو کارخانهی نساجی بزرگ متعلق
1

به ریچارد کابدن ( 1٨٠۴-1٨۶۵کارخانهدار ،سیاستمدار و عضو مجلس نمایندگان) و جان
2

برایت (1٨٨۹ـ 1٨11کارخانهدار ،سیاستمدار لیبرال و وزیر در کابینههای مختلف) قرار داشت.
این دو در سال  1٨۳٨پیمان لغو قانون غله را بهراه انداختند .در دهههای  1٨۴٠و 1٨۵٠
طرفداران تجارت آزاد گروه سیاسی مجزایی تشکیل دادند که بعدها جناح چپ حزب لیبرال
شد.
 -11منظور تعرفههای حمایتی است که توسط سیاستمدار جمهوریخواه جاستین اسمیت
۳

موریل در کنگرهی آمریکا مطرح و در تاریخ  2مارس  1٨۶1در مجلس سنا تصویب شد .طبق
این آیین نامه عوارض گمرکی افزایش یافت .بعدها در طول جنگ داخلی آمریکا در سالهای
 1٨۶۷و  1٨۶۹این تعرفهها بهطور مکرر تجدید شدند و در سال  1٨۶۹عوارض واردات بهطور
متوسط تا  ۴۷درصد افزایش یافت .در  1٨۷٠و  1٨۷2این تعرفهها به ده درصد کاهش یافت
اما دوباره در سال  1٨۷۵این کاهش لغو شد.
 - 12اولین مستعمرهی انگلیس که دارای حکومت خودمختار شد ( )1٨۶۷کانادا بود.
 -1۳پس از آن که کمپانی هند شرقی در اوت  1٨۵٨منحل شد ،کشور هندوستان مستقیماً
تحت نظارت پادشاهی انگلیس قرار گرفت .هندوستان به منظور حمایت از صنایع نساجی
داخلیاش ،عوارض پنج درصدی بر پنبهی وارداتی از انگلیس بست .با اینحال در اوان سال
 1٨۷۹کارخانجات النکشایر اقداماتی انجام دادند که این عوارض برداشته شد و درسال 1٨٨2
کل عوارض بر سایر کاالها نیز لغو شد.
 - 1۴منظور ائتالف کشورهای اروپایی برعلیه جمهوری فرانسه ( )1۷۹2-1٨٠2و بر علیه
حکومت ناپلئون ( )1٨٠۵-1٨1۵است.
 - 1۵درسال  1٨1۴و 1٨22حکومت فرانسه تعرفههای باالیی بر واردات آهن و در سال 1٨1۹
بر غالت ،دام و پشم بست .در سال  1٨2۶تعرفههای گمرکی بر فلزات و چدن خام دو برابر شد.
 - 1۶ازهمگس یختگی سیاسی در آلمان ،نبود قوانین تجاری عمومی ،موانع مالیاتی داخلی و
کثرت مقیاسهای وزن ،سنجش و پول تأثیرات مخربی بر رشد اقتصادی آلمان گذاشته بود .در

1. Richard Cobden
2. John Bright
۳. Justin Smith Morrill
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تاریخ  2۶مه  1٨1٨فقط در پروس قانونی وضع شد که مالیاتهای داخلی را لغو میکرد و
عوارض مالیاتی عمومی را برقرار میساخت.
 - 1۷قانون غله که در اوایل قرن  1۵برقرار شد ،عوارض سنگینی را بر واردات محصوالت
کشاورزی اعمال کرد تا از کاهش قیمت این محصوالت در بازار داخلی جلوگیری نماید .این
قانون که به نفع زمینداران بزرگ بود ،شرایط بسیار سخت معیشتی را برای تودهی فقیر
انگلستان پدید آورد .این وضعیت همچنین به زیان بورژوازی صنعتی بود ،چرا که به دلیل قیمت
باالی وسایل معاش کارگران ،میبایست دستمزد بیشتری به آنان پرداخت میکرد .وضع این
قانون هم چنین مشکالتی را بر سر راه تجارت خارجی قرار میداد و پاسخگویی بازار داخلی به
نیازهای مردم را با ناتوانی مواجه میساخت.
 - 1٨پیمان لغو قانون غله در سال  1٨۳٨توسط کارخانهداران منچستر و هواداران تجارت آزاد
تحت رهبری ریچارد کابدن و جان برایت بهراه افتاد .آنها با شعار آزادی کامل تجاری ،خواهان
لغو قانون غله بودند .به این طریق آنان میخواستند وضعیت اقتصادی و سیاسی آریستوکراسی
زمین دار را تضعیف کرده و قیمت وسایل معاش کارگران را کاهش دهند ،تا دستمزدها نیز
متعاقب آن ارزانتر شود .آنها همچنین سعی کردند تودههای وسیع کارگران را با خود همراه
ساخته تا بتوانند با زمینداران بزرگ به مقابله برخیزند .اما درست در همین زمان کارگران نیز
حرکتهای خود را در انگلستان بهراه انداختند (چارتیسم) .قانون غله باالخره بعد از
کشمکشهای بسیار میان بورژوازی صنعتی و زمینداران بزرگ در سال  1٨۴۶لغو شد.
 - 1۹کمپین در آلمان برای ایجاد قوانین حمایتی سراسری در آغاز بحران سال  .1٨۷۳در
تاریخ  1۵فوریه  1٨۷۶تعدادی از اتحادیههای حمایتگرا ،سازمانی منفرد تشکیل دادند به نام
1

کانون مرکزی صنعتی آلمان برای حفظ و ترفیع نیروی کار ملی .سال  1٨۷۶در بحبوحهی
بحران محصوالت کشاورزی ،زمینداران بزرگ و باالتر از همه اشراف پروس به این کمپین
2

پیوستند .در اکتبر  1٨۷۷یک انجمن تجاری مستقل که بیطرف بود ،تشکیل شد که 2٠۴
۳

نماینده در همان اولین جلسهی پارلمان در سپتامبرـ اکتبر  1٨۷٨به آن پیوستند .در دسامبر
همان سال بیسمارک پیشنویس اصالحات مالیاتی پارلمان را به کمیسیون ویژه منتصب مجلس
1. Centralverband Deutscher Industrieller zur Beförderung und Wahrung nationaler
Arbeit
2. Freie wirtschaftliche Vereinigung
۳. Reichstag
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تسلیم کرد 12 .ژوئیه  1٨۷۹پیشنویس نهایی در پارلمان تصویب شد و از تاریخ  1۵ژوئیهی
همان سال به مورد اجرا گذاشته شد .تعرفههای جدید مالیاتی افزایش چشمگیری بر عوارض
گمرکی واردات آهن ،ماشینآالت ،محصوالت نساجی و همچنین غله ،دام ،چربی خوک ،الوار،
الیاف کتان و غیره اعمال میکرد.
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دو الگوی نمونه از شوراهای شهری[]۱

به خوانندگان خود وعده داده بودیم که آنها را در مورد حرکتهای کارگری در داخل
و یا خارج از کشور مطلع سازیم .تا به حال توانستهایم گاهبهگاه اخباری از آمریکا را به
اطالع دیگران برسانیم .اکنون میخواهیم در مورد وقایعی که در فرانسه رخ داده است،
صحبت کنیم ـ وقایعی که از چنان اهمیتی برخوردار هستند که سرمقالهی این شماره را به
خود اختصاص دهد.
در فرانسه مردم با سیستمهای متعدد رأیگیری عمومی که در اینجا هنوز رواج دارد،
چندان آشنا نیستند[ .در آنجا] به جای داشتن نوعی حق رأی محدود و رأیگیری
انتخابات پارلمانی و بعد انتخابات شهری و سپس انتخابات شورای کلیسایی و غیره ،در هر
جایی انتخابات با حق رأی عمومی و با برگههای مخفی انجام میگیرد .موقعی که حزب
کارگری سوسیالیست فرانسه[ ]2بهوجود آمد ،قرار شد که این حزب کاندیداهای خود را
نه تنها برای انتخابات پارلمانی ،بلکه برای انتخابات شهری نیز معرفی کند و البته در این
انتخابات اخیر برای شوراهای شهری در فرانسه که نهم ژانویهی گذشته برگزار شد ،این
حزب جوان در مناطق و شهرهایی که کارخانجات زیادی وجود داشتند و بهخصوص در
بخشهای دارای معادن [که کارگران زیادی مشغول به کار هستند] ،به پیروزی بزرگی
دست یافت .نه تنها کاندیداهای فردی آنان به پیروزی دست یافتند ،بلکه در بعضی مناطق
آنها دارای اکثریت در شوراهای شهری شدند و الاقل ،چنانکه شاهد آن هستیم ،در یکی
از شهرها تمام شورا از ترکیب افراد حزب کارگری تشکیل شده است]٣[.
١

زمان کوتاهی قبل ازشکلگیری این نشریه ،در منطقه روبِی حوالی مرز بلژیک،
کارگران کارخانه دست به اعتصاب زدند .حکومت فوراً نیروهایی را برای اشغال شهر به
1. Roubaix
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آنجا فرستاد و به این ترتیب به بهانهی ابقای نظم (که هرگز مختل نشده بود) سعی در
برانگیختن تودهی اعتصابگر به انجام عملی [تحریکآمیز] داشتند تا بهانهای شود برای
دخالت نیروهای نظامی .تودهی مردم اما آرامش خود را حفظ کرد .علت اصلی حفظ
آرامش و مقاومت دربرابر تحریکات نیروهای نظامی ،عمل شورای شهر بود که اکثریت
آن را کارگران تشکیل میداد .موضوع اعتصاب کارگران از قبل در این شورا مطرح شده
و مورد بحث قرار گرفته بود .نتیجهی این مباحثات آن بود که نهتنها کارگران در
اعتصابشان برحق هستند ،بلکه همچنین رأی به پرداخت پنجاه هزار فرانک،
معادل دو هزار پوند استرلینگ ،برای حمایت از اعتصابکنندگان دادند؛
البته بهخاطر این قانون فرانسوی که به استاندار حق میداد ،که آرای شورای شهر را که از
نظر او خارج از حوزهی اختیارات شوراهای شهری بود لغو کند ،در واقع این مبلغ هرگز
به کارگران پرداخت نشد .با اینحال حمایت قاطع معنوی که توسط نمایندگان محلی از
اعتصاب صورت گرفت ،برای کارگران ارزش بسیاری داشت.
١

2

روز هشتم ژوئن کمپانی معادن کومانتری در مرکز فرانسه (بخش آلیه)  ١۵2کارگر
را ،که از پذیرفتن شرایط نامطلوبتر جدید سرباز زده بودند ،اخراج کرد .این امر بخشی
از اجرای نظام جدید استخدامی برای پیشبرد تدریجی شرایط سختتر کاری بود که مدتی
است جریان دارد؛ [بههمین خاطر] کل کارگران معدن ،حدود  ١۶۰۰نفر ،اعتصاب کردند.
حکومت فوراً نیروهای نظامی را برای تهدید و یا تحریک اعتصابگران به منطقه اعزام
کرد .اما اینجا نیز شورای شهر جانب کارگران اعتصابی را گرفت .آنها روز یکشنبه ١2
ژوئن در جلسهشان قطعنامهای را به مضمون زیر به تصویب رساندند:
 .١از آنجا که وظیفهی جامعه است تا هستی کسانی را که با کارشان هستی همگان
را ممکن میسازند ،تأمین کند و از آنجا که اگر دولت از به انجام رساندن این وظیفه

1. Commentry
2. Allier
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سرباز زند ،بخشها موظفند انجام این وظایف را بهعهده بگیرند ،این شورا با رضایت
اکثریت ساکنان شهر مبلغ 2۵هزار فرانک (معادل  ١۰۰۰پوند استرلینگ) را برای پرداخت
به کارگران معدن که بهخاطر اخراج غیرعادالنهی  ١۵2نفر از همکارانشان مجبور به
اعتصاب شدند ،مقرر میگرداند.
[این بند] با موافقت تمام آرا که بهطور مخفی [انجام شد] در مقابل رأی وتوی شهردار
به تصویب رسید.
 .2از آنجا که دولت در فروش منابع ملی پرارزش معادن کومانتری به یک شرکت
سهامی ،کارگران شاغل در این معادن را تحت ارادهی شرکت مذکور قرار میدهد و از
آنجا که دولت موظف به نظارت بر اعمال اجرایی این شرکت بوده که تهدیدی برای
هستی کارگران زیردست شرکت نباشد و همچنین از آنجا که دولت با فرستادن نیروهای
نظامی در طول اعتصاب فعلی ،نهتنها بیطرفی خود را در این مورد حفظ نکرده ،بلکه حتی
جانب شرکت را گرفته است ،این شورا به نام منافع طبقهی کارگر که این شورا موظف به
حفظ آن است ،به استانداری منطقه اعالم میدارد:
نخست ،فوراً نیروهای نظامی را که حضورشان کامالً ناخواسته و فقط باعث تحریکات
بیشتر است به پایگاههای خود فرابخواند.
دوم ،با مداخله و میانجیگری خود ،مدیر کمپانی را وادار به لغو اقداماتی نماید که
مسبب برپایی اعتصاب شده است.
[این بند نیز] با رأیگیری مخفی تصویب شد.
در بند سوم قطعنامه ،که آن هم با رأی مخفی تصویب شد ،شورا در نگرانی از این که
فقیر بودن منطقه باعث عدم توانایی پرداخت مبلغ تصویب شدهی فوق میشود ،برای
کمک به اعتصابگران ،صندوق اعانهای افتتاح کرد و از تمام شوراهای شهری در فرانسه
خواستار ارسال کمکهایشان برای این اعتصاب شد.
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بنابراین در اینجا ما شاهد دلیل قاطعی هستیم که نشان میدهد کارگران نهتنها در
پارلمان ،بلکه در شوراهای شهری و سایر ارگانهای دولتی حضور [فعال] دارند .اگر در
انگلستان نیز شوراهای شهری و متصدیان محلی از یک اعتصاب حمایت کنند ،چه بسا
پایان متفاوتی داشته باشد! شوراهای شهری و هیئتهای منطقهای در انگلیس ،که توسط
تودههای زیادی از کارگران انتخاب میشوند ،در اکثر موارد منحصراً از کارفرمایان و یا
عوامل مستقیم و غیرمستقیم آنها (مانند وکال و )...و یا در بهترین حالت از مغازهداران
تشکیل میشود .به محض آن که [در اینجا] اعتصابی رخ دهد ،یا کارگران از ورود به
محیط کارخانه ممنوع شوند ،تمام قوای مادی و معنوی متصدیان محلی در جهت منافع
رؤسا و برضد کارگران به کار گرفته میشود؛ حتی پلیس ،که دستمزدشان از جیب
کارگران پرداخت میگردد ،همچون پلیس فرانسه ،برضد کارگران و برای تحریک آنان
به اعمال غیرقانونی و دستآویز یافتن برای سرکوب و تعقیب آنان وارد صحنه میشود.
مجریان قانون فقرا[ ]۴در بسیاری موارد از کمک کردن به این کارگران سر باز میزنند،
چراکه در نظر آنان [این کارگران] بایستی ـ فقط باید بخواهند اما نمیخواهند ـ کار کنند.
و البته که [این وضعیت] بسیار عادی است .از دید این افراد ،که از برکت وجود کارگران
در ارگانهای محلی به قدرت رسیدهاند ،اعتصاب یک شورش آشکار بر ضد نظم
اجتماعی و تعدی به حقّ مقدس مالکیت است .پس بنابراین تا زمانی که کارگران به این
امر گردن نهند که در ارگانهای انتخابی منطقهای به آقایان و یا نماینده آقایان رأی دهند،
با وقوع هر اعتصاب و یا ممنوع کردن ورود کارگران به کارخانه ،تمامی وزن عظیم قوای
فیزیکی و معنوی متصدیان محلی در کفهی ترازوی کارفرمایان و رؤسا گذاشته میشود.
امیدواریم که عمل دو شورای شهری در فرانسه دیدگان بسیاری را [بر حقایق] بگشاید.
آیا همواره ،و همچنین به طبقهی کارگر انگلیس ،باید گفته شود« :فرانسویها این جور
کارها را بهتر انجام میدهند؟» طبقهی کارگر انگلیس با سازمانهای قدیمی و قدرتمند
خود ،با آزادیهای سیاسی دیرپا و با تجربیات طوالنی فعالیتهای سیاسی ،پیشرفتهای
عظیمی را نسبت به هر کشور دیگر اروپایی کسب کرده است .با اینحال در آلمان طبقهی
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کارگر توانست دوازده نفر از نمایندگان خود را به پارلمان[ ]۵اعزام دارد و آنها ،همچون
در فرانسه ،در بسیاری از شوراهای شهری اکثریت کرسیها را دارند .این درست است که
در انگلستان حق رأی عمومی محدود است ،اما در شهرهای بزرگ با کارخانجات بسیار
و مناطق صنعتی که اکثریت با کارگران است ،با این اکثریت بالقوه ،آنها فقط باید
بخواهند تا بتوانند در تمام مناطقی که کارگران متمرکز هستند ،و همچنین در دولت
موثرترین نیرو گردند .وقتی که کارگران بتوانند پارلمان ،شوراهای شهری و هیئتهای
کفالتی محلی[ ]۶و ...را بهدست گیرند ،دیگر چهقدر طول خواهد کشید تا طبقهی کارگر
با کسب قدرت برتر چوب الی چرخ امثال داگ بریها[ ]٧بگذارد که با تودهی مردم
همچون سگان زیردست خود رفتار میکنند؟
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یادداشتها:
 - 1این مقاله در نیمهی دوم ژوئن  1٨٨1نگاشته شد و در نشریهی شماره  ٨به تاریخ  2۵ژوئن
 1٨٨1به چاپ رسید.
 - 2پس از آن که کنگرهی سوسیالیستها در اکتبر  1٨۷۹در شهر مارسی برگزار شد ،حزب
2

1

کارگران فرانسه با شرکت گروهی از سوسیالیستهای فرانسوی به رهبری ژول گسد تشکیل
شد .ژول گسده از طریق پل الفارگ از مارکس و انگلس درخواست کرد تا پیشنویس برنامهی
انتخاباتی حزب کارگران فرانسه را تنظیم کنند .مارکس مقدمهی آن را تنظیم کرد و برای گسد
فرستاد .انگلس در این باره در تاریخ  2۵اکتبر  1٨٨1به ادوارد برنشتاین نوشت« :شاهکاری از
استدالالت قانع کننده ،تنها استفاده از چند عبارت کوتاه جهت توضیح بسیاری چیزها برای
تودههای مردم» .مارکس و انگلس در تدوین بخش عملی برنامهی این حزب نیز مشارکت
۳

کردند .این برنامه اولین بار در شمارهی  2۵نشریهی لو پرکورسور به تاریخ  1۹ژوئن  1٨٨٠به
۴

چاپ رسید؛ اگرچه مالون برخی اصول نامتجانس به آن اضافه کرد و به قول انگلس در نامهاش
به برنشتاین به تاریخ 2٠اکتبر « :1٨٨2با تغییرات متعدد ،آن را به بدترین شکل ارائه داد» .در
۵

کنگرهی آور که سال  1٨٨٠برگزار شد ،این برنامه به عنوان «برنامهی حداقل» حزب کارگران
فرانسه پذیرفته شد .اولین چاپ آن به شکل جزوهای مستقل در تاریخ  1٨٨۳در پاریس صورت
گرفت.
 - ۳در انتخابات شوراهای شهری  ۹ژانویهی  1٨٨1حزب کارگران فرانسه ۴٠هزار رأی کسب
کرد و تمام کرسیهای شورای شهری در کومانتری را از آن خود کرد.
 - ۴مطابق قانون فقرا که در سال  1٨۳۴تصویب شد ،در انگلیس کارگاههایی ایجاد شد که در
آن جا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندانوار به کارهای طاقتفرسا،
یکنواخت و غیرمولد مجبور میکردند .مردم این کارگاهها را «باستیل بینوایان» مینامیدند.

1. French Workers’ Party
2. Jules Guesde
۳. Le Précurseur
۴. Malon
۵. Havre
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 - ۵از  ۹سپتامبر  1٨۷۹تا  1۵ژوئن  1٨٨1نمایندگان پارلمان آلمان از فراکسیون
1

۳

2

سوسیالدمکرات عبارت بودند از :آگوست ببل ،ویلهلم براکه ،فردریشویلهلم فریتزچه ،ویلهلم
۵

۴

۷

۶

٨

هاسلمان ،ماکس کایزر ،ویلهلم لیبکنشت ،کالوسپیتر رایندرز ،یولیوس فالتایش و فیلیپ
1٠

۹

11

ویمر .بعد از مرگ براکه و رایندرز کرسیهای آنان را ایگناز آور و ویلهلم هازنکلور در اختیار
گرفتند .در کنگرهی وایدن ) (Wydenکه در آگوست  1٨٨٠برگزار شد ،هاسلمان از حزب و
متعاقباً از گروه پارلمانی اخراج گردید .در انتخابات متمم گئورک ویلهلم هارتمن به نمایندگی
بخش هامبورگ برگزیده شد.
 - ۶هیئتهای کفالتی ،ارگانهای دولتی محلی در انگلستان بودند که برای اجرای قانون فقرا
در بخشها و نواحی انتخاب میشدند.
 Dogberry - ۷ـ رئیس پلیس نادان و پرمدعای شهر مسینا ( )Messinaدر نمایشنامهی
12

هیاهو بر سر هیچ اثر شکسپیر[ .م]

1. August Bebel
2. Wilhelm Bracke
۳. Friedrich Wilhelm Fritzsche
۴. Wilhelm Hasselmann
۵. Max Kayser
۶. Wilhelm Liebknecht
۷. Klaus Peter Reinders
٨. Julius Vahlteich
۹. Philipp Wiemer
1٠. Ignaz Auer
11. Wilhelm Hasenclever
12. Much Ado about Nothing
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ارزاق آمریکایی و مسئلهی زمین[]۱

از پاییز  ١٨٣٧تا به حال دیگر به صدور بحرانهای تجاری و مالی از نیویورک به انگلستان
عادت کردهایم .الاقل نیمی از بحرانهای صنعتی ،که هر ده سال یکبار رخ میدهد ،در
آمریکا آغاز شدهاند .اما آمریکا میباید مناسبات سنتی کشاورزی انگلیس را برهم زند،
مناسبات فئودالی کهن میان زمینداران و رعایا را متحول کند ،اجارهها را در انگلیس
بهطور کامل درهم ریزد و مزرعههای انگلیسی را بایر سازد؛ و این نمایی بوده که مختص
ربع آخر قرن نوزدهم است.
چنین است ،که اکنون خاک بکر دشت غرب آمریکا که کمکم زیر کشت قرار
میگیرد ،آن هم نه در قطعاتی کوچک بلکه در مساحتهای هزاران کیلومتری قیمت
گندم و در نتیجه اجارهبهای کشتزارهای گندم را تعیین میکند .دیگر هیچ خاک کهنهای
توانایی رقابت با این [خاک بکر حاصلخیز] را ندارد .سرزمینی خارقالعاده ،مسطح یا با
پستی و بلندی بسیار کم ،بدون آسیبدیدگی از شکستگیهای گسلی ،در شرایط مناسب
١

ناشی از رسوبات تهنشین شدهی اقیانوسی دوران سوم زمینشناسی  ،بدون سنگ ،صخره
و درختان خودرو ،آماده برای کشتوکار فوری بدون نیاز به انجام اعمالی همچون
زهکشی یا پاکسازی جهت مساعد ساختن زمین .کافی است زمین را شخم بزنید ،دیگر
برای پاشیدن بذر آماده است و بدون کوددهی میتواند بیست تا سی خرمن را بهطور
متوالی بار آورد .این خاکی است که برای کشاورزی در مقیاسهای وسیع بسیار مناسب
بوده و [بههمین خاطر] بر روی آن نیز در مقیاسی وسیع کار میشود .کشاورز انگلیسی
همواره بهخاطر مزارع بزرگ خود ،در مقایسه با مزارع کوچک رعیتی در اروپای قارهای،
به خود میبالید .اما اکنون بزرگترین مزارع انگلیس در مقایسه با مزارع دشت آمریکا،
 Tertiary .1ـ دوران سوم زمینشناسی از حدود  ۶۶تا دو و نیم میلیون سال پیش.
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که اکثراً چهل هزار آکر[ ]2یا بیشتر وسعت دارند و بر روی آنها لشکرهای کارگران با
اسبان و ابزارهای بسیار همچون سربازانی نظامیافته ،تحت تعلیم و فرماندهی به کار
مشغولاند ،چه [جای مطرح شدن] میتوانند داشته باشند؟
انقالب در کشاورزی که در آمریکا رخ داد ،همراه با تحول در وسایل حملونقل که
آن هم از اختراعات آمریکاییان بوده ،گندم صادره از آمریکا به اروپا را با چنان قیمت
نازلی در بازارها ارائه کرد که هیچ کشاورز اروپایی قادر به رقابت با آن نیست؛ الاقل تا
موقعی که وی مجبور به پرداخت اجارهبهای زمین باشد .سال  ١٨٧۹را که این مسئله برای
اولین بار محسوس شد ،در نظر بگیرید .محصوالت زراعی در غرب اروپا بسیار خراب
بود ،که منجر به کمبود [مواد غذایی] در انگلستان شد .با اینحال به خاطر غلهی آمریکایی
قیمتها تقریباً ثابت ماند .برای اولین بار کشاورز انگلیسی با خرابی محصول و در عین
حال با کاهش قیمت گندم مواجه شد .کشاورزان دست به شورشهایی زدند ،که زنگ
خطری برای زمینداران بود .سال بعد محصول بهتر شد ،اما قیمتها همچنان پایینتر رفت.
حاال دیگر قیمت غله با احتساب هزینهی [ارزان] تولید آن در آمریکا و هزینهی حملونقل
تعیین میگردد .به تناسب آن که زمینهای بیشتری از دشت آمریکا زیر تیغهی دستگاه
شخمزنی برود ،هر سال بیشتر و بیشتر با این وضعیت روبرو خواهیم بود .لشکرهای
کارگران کشاورزی مورد نیاز برای کار [روی این زمینها] را خودمان با فرستادن اروپاییان
مهاجر به آمریکا برایشان تأمین میکنیم.
پیش از این ،زمیندار و کشاورز دلخوش داشتند که چنانچه محصول غله از پسِ
هزینهها برنیاید ،محصوالت دامی آن را جبران میکند .به این ترتیب ،زمینهای زراعی به
چمنزار برای دامها تبدیل شدند و دوباره همه چیز رضایتبخش شد .اما این منبع [درآمد]
نیز قطع شد .گوشت و دام آمریکایی حتی در مقادیر فزایندهای به اروپا صادر میشود.
عالوه بر این وضعیت ،الاقل دو کشور بزرگ تولیدکنندهی دام در پی یافتن راههایی
هستند تا بتوانند محصوالت گوشتی فراوان مازاد مصرفشان را به اروپا و بهخصوص
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انگلستان صادر کنند .با توجه به موقعیت کنونی علم و پیشرفت سریع علوم کاربردی،
اطمینان داریم که نهایتاً تا چند سال دیگر ،گوشت گاو و گوسفند استرالیایی و آمریکای
جنوبی در بهترین شرایط نگهداری و در مقادیر عظیمی به اروپا وارد خواهد شد .آنموقع
رفاه کشاورز انگلیسی و درآمدهای زمینداران از اجارهبهای زمین چه خواهد شد؟ البته
[بدیل دیگر] کاشتن توت فرنگی ،انگور فرنگی و میوههایی از این قبیل میتواند باشد،
گرچه بازار همین حاال هم به حد کافی از این محصوالت پر شده است .شکی نیست که
کارگر انگلیسی میتواند از این میوههای لذیذ مصرف کند ،البته بهشرط آن که ابتدا
دستمزدش افزایش یابد.
نیازی به گفتن نیست که اثرات رقابت کشاورزی آمریکایی در اروپای قارهای نیز
محسوس شده است .خردهکشاورزانی که اکثراً تا گلو زیر بار دیون بانکی فرو رفتهاند و
بهجای اجاره بهایی که کشاورزان ایرلندی و انگلیسی به زمینداران میپردازند ،بایستی
بهرهی بانکها و هزینههای اجرایی آن را بپردازند و آنها نیز به همان اندازه [از این رقابت]
آسیب میبینند .اثرات ویژهی رقابت [با محصوالت] آمریکایی این است که نهتنها مالکیت
زمینهای بزرگ بلکه مالکیت زمینهای کوچک را نیز با غیرسودمند ساختنشان ،بیفایده
میسازد.
ممکن است گفته شود این روش [بهرهبرداری فوقالعاده و] فرسوده کردن زمین که
در حال حاضر در غرب دور انجام میگیرد ،نمیتواند برای همیشه ادامه یابد و در نهایت
همه چیز به حالت اول برخواهد گشت .البته که این [بهرهبرداری] نمیتواند دایمی باشد؛
اما زمینهای دستنخوردهی فراوانی [در آمریکا] وجود دارد که [باعث میشود] این
فرایند کماکان تا یک سدهی دیگر ادامه بیابد .عالوه بر این کشورهای دیگری نیز هستند
که بهرهوریهای مشابهی را انجام میدهند؛ [برای نمونه زمینهای] سرتاسر استپهای
جنوب روسیه که افراد نفعطلب خریداری کرده و همین [شیوهی کشاورزی] را در آنجا
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١

انجام میدهند .همچنین دشتهای وسیع پامپاس و بسیار جاهای دیگر در جمهوری
آرژانتین که بهراحتی با شیوههای مدرن کشاورزی توسط کمپانیهای بزرگ زراعی قابل
کشت و بهره برداری برای تولید محصوالت ارزان هستند .بنابراین قبل از آن که این
[بهرهوری] از نفس بیفتد ،بهقدر کافی مهلت خواهد داشت تا تمام زمینداران بزرگ و یا
کوچک اروپا را الاقل دوبار نابود کند.
باالخره نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که ما مجبور خواهیم شد تمام
زمینها را ملی کنیم و در انجمنهای تعاونی تحت کنترل مردمی مورد کشتوکار قرار
دهیم .فقط آنموقع است که دوباره [کشاورزی] میتواند در برابر گوشت و غالت
آمریکایی یا هر جای دیگر با هر قیمتی که باشد ،برای کشاورزان و تمام ملت بازدهی
داشته باشد .و البته اگر در این میان زمینداران ،واقعاً چنان که به نظر میرسد تمایل دارند
[برای مهاجرت] به آمریکا بروند ،برایشان سفر خوبی آرزو میکنیم.

1. pampas
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یادداشتها:
 - 1این مقاله در اواخر ژوئن  1٨٨1نگاشته شد و در نشریهی شمارهی  ۹به تاریخ دوم ژوئن
 1٨٨1بهعنوان سرمقاله به چاپ رسید.
 Acre - 2ـ معیار سنجش سطح در آمریکا و انگلستان معادل  ٠⁄۴هکتار[ .م]
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تئوری دستمزدی پیمان لغو قانون غله[]۱

در صفحات دیگر این شماره ،نامهی اعتراضی آقای نوبل[ ]2در مورد برخی نکات
سرمقالهی نشریهی  ١٨ژوئن را به چاپ رساندهایم .اگرچه که ما نمیتوانیم سرمقالهی
نشریه را دستآویز مباحثات جدلی در مورد فاکتهای تاریخی و یا تئوریهای اقتصادی
نماییم ،با اینحال این بار میخواهیم به مردی که بهرغم مقام رسمی حزبیاش منظوری
صادقانه دارد ،پاسخ گوییم.
برخالف نظر ما که معتقدیم هدف از الغای قانون غله «کاهش قیمت نان و در نتیجه
پایین آمدن دستمزدها» بود ،آقای نوبل میگوید که [گفتهی ما] یک «سفسطه [در راستای]
١

حمایتگرایی» است؛ همان چیزی که پیمان لغو قانون غله به طور مصمم برعلیه آن مبارزه
2

میکرده است .سپس ایشان نقلقولهایی از سخنرانیهای آقای ریچارد کابدن و بیانیهی
شورای پیمان لغو قانون غله[ ]٣میآورد تا گفتهی خویش را اثبات کند.
نگارندهی این متن در زمان [فعالیتهای پیمان لغو قانون غله] در منچستر ،بهعنوان
کارخانهداری در میان کارخانهداران دیگر ،زندگی میکرد ]۴[.او بهخوبی از دکترین
رسمی این پیمان آگاهی دارد .این دکترین ،با خالصهترین و شناختهشدهترین بیان (هر
چند که روایت های گوناگونی دارد) بر این باور بود که :با الغای عوارض گمرکی بر
غالت ،تجارت ما با کشورهای خارجی گسترش یافته و وارداتمان در تبادل با فروش
کاالهایمان به مشتریان خارجی افزایش مییابد ،که این خود موجب افزایش تقاضا برای

1. Protectionist fallacy
2. Richard Cobden
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محصوالت کارخانههای ما میشود؛ در نتیجه نیاز به نیروی کار از میان تودهی کارگر
صنعتی بیشتر شده و از اینروی دستمزدها الزاماً افزایش خواهد یافت.
با تکرار مداوم همه روزه و همه سالهی این تئوری از سوی نمایندگان رسمی پیمان،
اقتصاددانان سطحینگر نیز همچون خود آنها این عقیدهی حیرتآور را مطرح کردند،
که افزایش و کاهش دستمزدها نه با [نرخ] سود که با قیمت وسایل معاش نسبت معکوس
دارد؛ بهاین صورت که نانِ گران به معنای آن است که دستمزدها پایین و نانِ ارزان بهمعنای
دستمزدهای باال است .بنابراین طبق بیانات سخنگویان پیمان ،بحرانهای اقتصادی ده سال
یکبار ،که قبل و بعد از الغای عوارض گمرکی بر غالت رخ میداده ،فقط از اثرات قانون
غله بوده که به محض از میان برداشتن این قوانین انزجارآور ،همگی الزاماً برطرف میشد؛
و این که قانون غله تنها مانع بزرگ مابین کارخانهداران انگلیسی و خارجیان بیچاره بوده،
خارجیانی که در نبود منسوجات انگلیسی برهنه و لرزان در حسرت تولیدات کارخانههای
انگلیس ماندهاند .همین است که کابدن ،در نقلقولهایی که نوبل از او ذکر میکند،
میتواند بهواقع تا آنجا پیش برود که بگوید رکود اقتصادی و سقوط دستمزدها در
فاصلهی سالهای  ١٨٣۹تا  ١٨۴2از نتایج بهای باالی غالت در طول این سالها بود.
واقعیت امر این است که این بحران چیزی جز دورهی رکود اقتصادی ،که تا بهحال اکثراً
با ترتیب هر ده سال یک بار رخ داده ،نبود؛ دورهای که البته بهخاطر خرابی محصول و
تصویب قوانین احمقانه از سوی زمینداران حریص و طمعکار شدیدتر و طوالنیتر شد.
این تئوریی بود که بهطور رسمی از طرف کابدن ،که بهرغم تمامی ذکاوتش در
آژیتاتوری پیمان ،در حد اقتصاددانی سطحی و تاجری ناموفق ماند ،مطرح میشد .شکی
نیست که او صادقانه به این تئوری باور داشت ،همانطور که آقای نوبل اکنون به آن باور
دارد .با اینحال اکثر هواداران پیمان ،مردان اهل عمل و تاجرانی بودند که عموماً نسبت
به کابدن در کارشان موفقتر و در تجارت کارآتر بودند و البته در برابر غریبهها و در
جلسات عمومی و بهویژه در برابر «دستهایشان» با این موضوعات کامالً متفاوت برخورد
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١

میکردند و عموماً تئوری رسمی را بهعنوان «مد روز» لحاظ میکردند .تاجران اما در کل
وقتی پای تجارت در میان است ،با مشتریان خود بهطور شفاف صحبت نمیکنند؛ اگر
آقای نوبل نظر دیگری دارد ،بهتر است از بورس منچستر کناره بگیرد .اندکی کنکاش
دربارهی منظور [هواداران پیمان] از افزایش دستمزدها در اثر تجارت آزاد غالت ،روشن
میسازد که این افزایش در رابطه با [هزینهی] کاالها بروز مییابد[ ،یعنی باال بردن قدرت
خرید کارگران برای تهیهی مایحتاج زندگی] حتی اگر نرخ پولی دستمزدها افزایش نیابد.
اما آیا این [بهمعنای] افزایش قابلمالحظهی دستمزدها است؟ با کمی کنکاش بیشتر ،معلوم
میشود که نرخ پولی دستمزدها حتی ممکن است کاهش یابد ،چرا که فرد کارگر با مبلغ
کمتری میتواند وسایل رفاهی بیشتر از آنچه که همان موقع دارد ،فراهم نماید .اگر
سؤاالت دقیقتری مطرح شود ،در این باره که رشد عظیم اقتصادی مورد نظر [هواداران
پیمان] از چه راهی میبایستی صورت گیرد ،پاسخ خواهد آمد :از طریق آخرین راه ممکن،
یعنی کاهش دستمزدها همراه با ارزان شدن نان و چیزهای دیگر ،بهطوری که این ارزان
شدن ،کاهش دستمزدها را جبران کند .عالوه براین بسیار کسانی هستند که حتی سعی در
پنهان کردن عقیدهشان ندارند [و آشکارا ابراز میکنند] که ارزان شدن نان فقط بهمنظور
پایین آوردن دستمزدها و از میدان به در کردن رقبای خارجی است .در واقع فهم هدف
نهایی اغلب تجار و کارخانهداران شرکتکننده در پیمان ،برای کسانی که با تجار و
دستاندرکاران اقتصاد سروکار دارند امر مشکلی نیست و بنابراین نبایستی هر گفتهی آنان
را چون کالم مقدس قلمداد کرد .این چیزی است که ما گفتهایم و باز هم آن را تکرار
میکنیم .ما از دکترین رسمی پیمان سخنی به میان نیاوردیم .این [دکترین به واقع] یک
«سفسطه»ی اقتصادی بود ،که رهبران پیمان بسیار تکرار کردمئ تا جایی که الاقل خودشان
به آن باورکنند ،اما از نظر عملی [این دکترین] فقط لفافهای بود برای پوشاندن مقاصد
منفعتطلبانهی آنها.
1. the thing
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جالبتر از همه نقلقولی است که آقای نوبل از کابدن ذکر میکند ،که طبقهی کارگر
چشم به راه گندم یک چارک  2۵شلینگی «از شوق و رضایت دستها را بههم میساید».
تودههای کارگر در آن زمان بی تمایل به نان ارزان نبودند ،اما از اقدامات کابدن و شرکا
چنان در «شوق و رضایت» بودند ،که در بخشهای شمالی کشور تا چند سال برگزاری
هرگونه میتینگ عمومی را برای پیمان ناممکن ساختند .نگارنده نیز با «احساس شوق و
رضایت» در آخرین تالش پیمان برای برگزاری میتینگی در تاالر شهرداری شهر سالفورد

١

شرکت نموده و ناظر بود که چهگونه پیمان به خاطر ارایهی پیشنهاد اصالحی بهنفع منشور
خلق[ ]۵کم مانده بود از هم بپاشد .از آنزمان به بعد مقرر شد که شرکت در میتینگهای
پیمان فقط با ارایهی «کارتهای ورودی» مجاز باشد که البته تهیهی این کارتها برای
همه کس آسان نبود .از آن پس «موانع چارتیستی» پایان یافت .با این حال ،تودههای کارگر
به هدف خود ـ آشکار نمودن این که [هواداران] پیمان چنان که وانمود میکنند نمایندهی
کارگران نیستند ـ دست یافتند.
در پایان به چند نکته در بارهی تئوری دستمزدی پیمان لغو قانون غله [اشاره میکنم].
قیمت کاالها بهطور متوسط برابر با هزینهی تولید آنها است .عامل عرضه و تقاضا قیمت
کاالها را با تمام نوساناتش حول و حوش این حد متوسط نگه میدارد .اگر این مسئله در
مورد تمام کاالها صدق کند ،در مورد کار (یا بهطور دقیقتر نیروی کار) نیز بهعنوان یک
کاال صدق میکند .بنابراین نرخ دستمزدها با قیمت کاالهایی که برای نیاز و مصرف
روزمرهی کارگران ضروری است ،تعیین میگردد .بهعبارتی دیگر ،اگر همه چیز ثابت
بماند ،کاهش یا افزایش دستمزدها بستگی به کاهش یا افزایش قیمت لوازم مایحتاج
زندگی دارد .این یک قانون اقتصاد سیاسی است که تمام کابدنها ،برایتها و پرونت
تامپسونها[ ]۶در برابر آن کاری نمیتوانند بکنند .اما عوامل دیگری هم هست که ثابت و
التغییر نمیمانند ،بههمین خاطر عمالً اثر این قانون بهخاطر دگرگونیهای عوامل دیگر
1. Salford
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اقتصادی دستخوش تغییر میگردد .این امر شاید مبهم به نظر برسد و ردیابی اثرات این
[قانون] را تا اندازهای مشکل سازد .همین [ابهام] زمینهای شد جهت عامیانهسازی [اقتصاد]،
و اقتصاددانان بیدانش از زمان برپایی پیمان لغو قانون غله چنین وانمود کردند که کار و
همچنین سایر کاالها ،ارزش واقعی مشخصی ندارند ،بلکه قیمت آنها ،که با نوساناتی
همراه است ،در اثر عرضه و تقاضا و بدون در نظرداشت هزینهی تولید تعیین میشود .پس
برای باال بردن قیمتها و در نتیجه افزایش دستمزدها کاری نمیتوان کرد ،جز آن که
تقاضا را [در برابر عرضه] افزایش داد .آنموقع است که همگان از شرّ رابطهی میان سطح
دستمزدها با قیمت وسایل معاش آسوده میگردند و میتوان گستاخانه و از روی خامی
همچون دکترین مضحک پیمان اعالم کرد که نانِ گران بهمعنای دستمزد پایین و نانِ ارزان
بهمعنای دستمزد باال است.
ممکن است آقای نوبل بپرسد که آیا نسبت به زمانی که عوارض باعث گرانی نان
شده بود یعنی تا قبل از سال  ،١٨۴٧اکنون با این نان ارزان ،دستمزدها عموماً در همان
سطح یا حتی بیش تر نیستند؟ البته برای پاسخ به ایشان بایستی [در این زمینه] بررسی [دقیق
و] دامنهداری صورت بگیرد .اما یک چیز قطعی است :هر گاه در شاخهای از صنعت
شکوفایی رخ دهد و در عین حال کارگران بهخوبی برای دفاع از خود سازمانیافته باشند،
دستمزد آنها کاهش نخواهد یافت و چه بسا گاهی حتی افزایش نیز مییابد .این فقط به
این معنی است که کارگران تا قبل از این ،کمتر از حقشان دریافت میکردند .اما اگر
زمانی در شاخهای از صنعت کسادی و رکود رخ دهد و یا کارگران آنچنان که باید در
اتحادیهها بهخوبی سازمانیافته نباشند ،دستمزدها بهطور مرتب و گاه حتی تا سطح بخور
١

و نمیر سقوط خواهد کرد .بهتر است به مناطق شرق لندن سری بزنید و خود [از نزدیک
وضعیت را] مشاهده کنید.

1. East-end
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یادداشتها:
 - 1این مقاله در اوایل ژوییهی  1٨٨1نگاشته شد و در نشریهی شمارهی  1٠بهتاریخ  ۹ژوییهی
 1٨٨1بهعنوان سرمقاله به چاپ رسید.
 1٨۹2( - 2ـ  ،)John Nobel 1٨2۷سیاستمدار انگلیسی ،طرفدار تجارت آزاد و از فعالین
پیمان لغو قانون غله بود .وی مقاالتی در مورد مسائل مالی نگاشت[ .م]
 - 2جان نوبل از سخنرانیهای کابدن در مجلس عوام که بهتاریخ  2۴فوریه  1٨۴2و  2۷فوریه
 1٨۴۶انجام شد و همچنین خطابههای پیمان لغو قانون غله در جلسات منچستر بهتاریخ 2٠
اوت  1٨۴2نقلقول کرده است.
 - ۴انگلس از دسامبر 1٨۴2تا اواخر اوت  1٨۴۴بهخاطر بررسی وضعیت تجاری کارخانجات
1

پنبهی متعلق به شرکت ارمن و انگلس در منچستر زندگی میکرد .انگلس در «نامههایی از
2

لندن» در سال  1٨۴۳شرح جلسات پیمان لغو قانون غله در سالفورد را ارائه میدهد.
 - ۵منظور از منشور خلق خواستههایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی (حرکت
انقالبی کارگران انگلیس در سالهای  1٨۳۶تا  )1٨۴٨خواهان پیاده شدن آن در انگلیس بودند،
اما این خواستهها از تغییرات دموکراتیک فراتر نمیرفت .منشور خلق در تاریخ  ٨مه 1٨۳٨
بهشکل الیحه ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود :حق رأی برای مردان باالی 21
سال ،تجدید پارلمان در هر سال ،رأیگیری مخفیانه ،منطقههای برابر انتخاباتی ،لغو شرط
دارایی برای نمایندگان پارلمان ،پرداخت وجهالوکاله به نمایندگان .درخواستهای مکرر برای
پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار ( 1٨۴2، 1٨۳۹و  )1٨۴٨رد شد.
 1٨۶۹( - ۶ـ  ،)Thomas Perronet Thompson 1۷٨۳سیاستمدار انگلیسی و
اقتصاددان عامیانه که طرفدار تجارت آزاد بود[ .م]

1. Ermen & Engels firm
2. Letters from London
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حزب کارگری[]۱

اغلب و بارها از طرف دوستان و هواداران به ما گوشزد شده است که« :از احزاب سیاسی
دوری کنید!» البته تا جایی که به احزاب سیاسی فعلی در انگلیس مربوط میشود ،کامالً
حق با آنها است .یک سازمان کارگری نبایستی [جزء دارودستهی حزب] ویگ و یا
توری[ ]2باشد ،نه محافظهکار و نه لیبرال و یا حتی رادیکال ،به معنای کنونی حزبی آن.
محافظهکاران ،لیبرالها ،رادیکالها ،همگی حافظ منافع طبقات حاکم و نمایندگان
الیههای متفاوت فکری میان زمینداران ،سرمایهداران و یا تجار خردهپا هستند .اگر آنها
نمایندهی طبقهی کارگر شوند [تا از منافع کارگران دفاع کنند] این کار را بهیقین بسیار بد
و اشتباه انجام میدهند .طبقهی کارگر ،چه بهلحاظ سیاسی و چه اجتماعی ،منافع خاص
خود را دارد .تاریخ اتحادیههای کارگری و جنبش کاهش ساعات کار[ ]٣روشن میسازد
که چهگونه این [طبقه میتواند] برای منافع اجتماعی خود بهپا خیزد .با اینحال [میبینیم
که حمایت از] منافع سیاسی او تقریباً بهطور کامل در دستان رجالی از طبقات باال [یعنی]
توریها ،ویگها و رادیکالها قرار داده شده و حدود ربع قرن است که طبقهی کارگر
١

انگلیس از موقعیت خود بهعنوان دنبالهای از «حزب بزرگ لیبرال» ،چنان که هست،
خرسند بوده است.
این وضعیت سیاسی ،سزاوار بهترین طبقهی کارگر سازمانیافتهی اروپا نیست .در
کشورهای دیگر کارگران بسیار فعالتر هستند .در آلمان بیش از یک دهه است که حزب
کارگری (سوسیالدموکراتها) شکل گرفته و دارای ده کرسی پارلمانی است .رشد این
حزب بیسمارک را چنان به وحشت افکند که اقدامات ننگآوری برای سرکوب این
حزب انجام داده است که در مقالهای دیگر به آن خواهیم پرداخت .با اینحال بهرغم
1. Great Liberal Party
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تالشهای بیسمارک ،حزب کارگری بهطور مداوم پیشرفت میکند؛ این حزب تنها در
١

هفتهی گذشته  ١۶کرسی شورای شهر مانهایم و یک کرسی در مجلس ملی ساکسون

2

را از آن خود کرد[ .کارگران] در بلژیک ،هلند و ایتالیا [از سازمانیابی و فعالیتهای
طبقهی کارگر] آلمان بهعنوان الگویی نمونه ،پیروی میکنند .در همهی این کشورها
احزاب کارگری شکل گرفتهاند ]۴[،اگرچه بهدلیل شرایط دشوار حق رأی ،آنها هنوز
امکان برگزیدن نمایندگان خود در قوهی قانونگذاری را نیافتهاند .در فرانسه حزب
کارگری بهسرعت در حال سازماندهی خود است و در انتخابات گذشتهی شهرداریها
در چند شهر موفق به کسب اکثر کرسیها شد و بهطور حتم در انتخابات پارلمانی که در
اکتبر آینده برگزار خواهد شد ،چند کرسی را از آن خود خواهد کرد .حتی در آمریکا
کارگران ،که در مقایسه [با همطبقهایهای خود در کشورهای دیگر در شرایطی هستند
که] میتوانند بهراحتی به مزرعهدار ،تاجر یا سرمایهدار تبدیل شوند ،این ضرورت را
دریافتهاند ،که خود را در درون حزب مستقلی سازمان دهند ]۵[.در همه جا کارگران برای
قدرت سیاسی و برای حضور مستقیم در قوای قانونگذاری مبارزه میکنند ،در همه جا به
جز در بریتانیا.
هرگز تاکنون در انگلیس این احساس که احزاب قدیمی شکست خوردهاند،
اسمرمزها[ ]۶بیمعنی و شعایر قدیمی باطل گشتهاند و نوشداروی قدیمی دیگر عمل
نمیکند ،به این گستردگی نبوده است .متفکران طبقات مختلف اجتماعی اکنون
درمییاب ند که بایستی مسیرهای جدیدی ابداع شود ،که در راستای دمکراسی باشد .در
انگلستان ،جاییکه طبقهی کارگر صنعتی و کشاورزی اکثریت عظیمی از تودهها را
تشکیل میدهد ،دموکراسی بهمعنای سلطهی طبقهی کارگر است ،نه بیشتر و نه کمتر.
پس بگذار طبقه ی کارگر برای انجام تکلیفی که در انتظار اوست ـ [یعنی] حکم راندن بر
این امپراتوری بزرگ ـ خود را آماده کند؛ بگذار مسئولیتهایی را که بهضرورت بایستی
1. Mannheim
2. Saxon
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بر عهده بگیرد ،دریابد .بهترین راه برای این رسیدن به این [هدف] استفاده از قدرتی است
که پیشاپیش در دستان خود دارد و استفاده از اکثریتی که در هر شهر بزرگ کشور از آنِ
اوست و با فرستادن نمایندگانی از میان صفوف خود به پارلمان .با قانون حق رأی فعلی،
که سرپرستان خانوارها را شامل میشود[ ]٧میتوان بهراحتی چهل یا شاید پنجاه نماینده
از کارگران را به مجلس ،جایی که دمیدن خون تازه به آن کامالً ضروری است ،فرستاد.
تنها با همین تعداد نماینده در مجلس دیگر دستکاری الیحهی زمین ایرلند[ ]٨که اکنون
با پرداخت غرامت به زمینداران ایرلندی رفتهرفته تبدیل به الف زمین ایرلند[ ]۹شده،
ناممکن میگردد و امکان مخالفت در برابر مطالباتی همچون تقسیم مجدد کرسیهای
مجلس ،مجازات واقعی رشوهگیری و برداشتن هزینههای انتخاباتی از دوش مردم ،طوری
که در جاهای دیگر به جز انگلستان مرسوم است ،وجود نخواهد داشت.
افزون بر این ،بهجز حزب کارگری هیچ حزب دیگری در انگلستان نمیتواند حقیقتاً
دموکراتیک باشد .روشنفکران طبقات دیگر (که البته تعدادشان آنقدرها هم که برای ما
وانمود میکنند ،زیاد نیست) می توانند به این حزب بپیوندند و پس از اثبات خلوص و
ارادتشان ،حتی بهعنوان نمایندگان حزب وارد پارلمان شوند ،همانطور که در جاهای
دیگر چنین است؛ برای مثال در آلمان ،نمایندگان طبقهی کارگر همهشان در واقع کارگر
نیستند .لیکن در انگلستان ،همانند هر جای دیگر ،اگر حزبی بهطور مشخص کارگری
نباشد ،نمیتواند حزبی دموکراتیک بوده و موفقیت تأثیرگذاری بهدست آورد .بدون این
مشخصه[ی کارگری] آنچه که میماند ،فقط سکتاریسم و فریبکاری است.
این وضعیت در انگلستان بیش از هر جای دیگری صدق میکند .از زمان شکست
اولین حزب کارگری دنیا ،حزب چارتیستها[ ،فریبکاری] رادیکالهای دروغین را به
حد کافی شاهد بودهایم .آری ،چارتیستها فروپاشیدند و به چیزی دست نیافتند .اما آیا
بهراستی به چیزی دست نیافتند؟ از شش خواستهی منشور خلق[ ]١۰دو خواستهی
رأیگیری با برگههای مخفی و الغای شرط دارایی برای رأی دادن ،اکنون بهصورت قانون
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درآمدهاند .خواستهی سوم [یعنی] حق رأی عمومی ،در قالب حق رأی برای مردان
سرپرست خانوار بهنوعی بهاجرا درمیآید؛ خواستهی چهارم [یعنی] حوزههای برابر
انتخاباتی ،بهطور مشخص با وعدهای که دولت فعلی داده است ،به سوی محقق شدن
میرود .بنابراین فروپاشی جنبش چارتیستی الاقل به موفقیت کامل نیمی از برنامهی
چارتیستی انجامیده است .اگر تنها یاد و خاطرهی یک سازمان کارگری سابق بتواند این
رفرمهای سیاسی و در کنار آن مجموعهای از رفرمهای اجتماعی را بهدنبال داشته باشد،
حضور واقعی یک حزب کارگری با پشتوانهی چهل یا پنجاه نماینده در پارلمان چه
[کارها] خواهد کرد؟ ما در دنیایی زندگی میکنیم که هر کس باید حافظ [منافع] خود
باشد .با اینحال طبقهی کارگر انگلیس حفاظت از منافعاش را به سرمایهداران ،زمینداران
و طبقات [میانی همچون] تجارخردهپا و دنبالهای از وکالیشان ،مقالهنویسان و کسانی از
این دست میسپارد .از همینرو ،تعجبآور نیست که اصالحات بهنفع کارگران چنین
آهسته و محنتبار و بهصورت قطرهچکانی انجام میگیرد .کارگران انگلیس فقط باید
اراده کنند؛ [چرا که فقط] آنها توان انجام اصالحات سیاسی و اجتماعی مورد نیاز
وضعیتشان را دارند .پس چرا در این راه تالش نکنیم؟
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یادداشتها:
 - 1این مقاله در اواسط ژوییهی  1٨٨1نگاشته شد و در نشریهی شمارهی  12بهتاریخ 2۳
ژوئیه  1٨٨1به چاپ رسید.
 - 2حزب ویگ  Whigـ حزب بورژوازی در انگلیس و رقیب حزب توری  Toryبود .بعدها
این حزب تغییر نام داد و حزب لیبرال شد .حزب توری حزب زمینداران بزرگ و متوسط
انگلیس بود که در زمان بازگشت احیای سلطنت استوارت ( )1۶۶٠تشکیل شد .در سال 1٨2٠
نام حزب محافظهکار را بهخود گرفت .این حزب در دوران معاصر جنبهی زمینداری خود را از
دست داده است( .برگرفته از کتاب کاپیتال مارکس ترجمه ایرج اسکندری)[ -م]
 Short Time movement - ۳یا جنبش  ٨ساعت کار در روز زمانی برپا شد که کارگران
در شرایط بسیار بدی با روزانهکار حتی تا 1۶ساعت در روز مجبور به کار بودند .این وضعیت
1

شامل زنان و کودکان نیز میشد .رابرت اوئن در سال  1٨1٠خواستهی  1٠ساعت کار در روز
و بعدتر در سال  1٨1۷خواستهی  ٨ساعت کار در روز را مطرح کرد .در سال  1٨۴۷کار بیشتر
از  1٠ساعت در روز برای زنان و کودکان ممنوع گشت .بعد از انقالب فوریهی  1٨۴٨کارگران
فرانسوی موفق به کاهش زمان کار تا  12ساعت در روز شدند .مهمترین حرکت در این زمینه
از سوی کارگران فعال در جنبش چارتیستی و اولین اتحادیههای کارگری صورت گرفت .در
 1٨۶۶کاهش زمان کار تا  ٨ساعت در روز یکی از خواستههای مطرح شده در کنگرهی ژنو
انترناسیونال کارگری بود .نهایتاً در اوایل قرن 2٠کارگران موفق به کسب این خواستهی خود
شدند.
2

۳

 - ۴در سال  1٨۷۹در نتیجهی ادغام احزاب سوسیالیست فالندر و برابانت حزب سوسیالیست
۴

بلژیک تشکیل شد .در سال  1٨٨1گروه سوسیال -دموکراتها در هلند اتحادیهی
۵

سوسیالدموکراتیک را بهوجود آوردند .در همان سال در ایتالیا کارگران پیشرو و دارای آگاهی

1. Robert Owen
)2. Flemish (from Flanders
۳. Brabant
۴. Parti socialiste belge
۵. Sociaal-Demokraatische Bond
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طبقاتی و سیاسی همراه با روشنفکران انقالبی حزب سوسیالیست انقالبی رومانیا را بنیاد نهادند
که گام اولیهای بود جهت تشکیل حزب کارگری ایتالیا.
 - ۵تا اواسط سال  1٨۷٨احزاب سوسیالدموکرات در کشورهای آلمان (از سال  ،)1٨۶۹سوئیس
(از ژوئن  ،)1٨۷٨دانمارک (از سال  ،)1٨۷۶پرتغال (از سال  ،)1٨۷۵بلژیک (از سال )1٨۷۷
بهوجود آمده بودند .در ایاالت متحدهی آمریکا کنگرهی وحدت سازمانهای سوسیالیستی در
فیالدلفیا حزب کارگر ایاالت متحدهی آمریکا را بنا نهاد که در دسامبر  1٨۷۷نام حزب کارگر
2

سوسیالیست ایاالت متحدهی آمریکا را بهخود گرفت.
 Shibboleth - ۶ـ برگرفته از متون انجیل؛ رمزِ شناسایی میان قوم اسراییل برای شناخت
دشمن از طریق نحوهی تلفظ آن[ .م]
 - ۷منظور رفرم دوم انتخاباتی در انگلستان است که در سال  1٨۶۷به اجرا درآمد .تحت قانون
جدید شرط داشتن دارایی برای شرکت در انتخابات به توانایی پرداخت  12لیرهی استرلینگ
اجارهبهای ساالنه برای کشاورزان کاهش یافت .در شهرها به تمام صاحبان خانه و یا مستأجرینی
که مبلغ اجارهی آنها کمتر از  1٠لیرهی استرلینگ در سال نباشد ،حق رأی داده شد.
 ٨ـ  the Irish Land Billـ الیحهی زمین ایرلند که در  22اوت  1٨٨1بهتصویب رسید تا
اذهان کشاورزان ایرلندی را از مبارزات انقالبی منحرف کند .این الیحه محدودیتهای بر حق
زمینداران در مورد بیرون راندن اجارهداران از زمینهایشان تا زمانی که آنها اجارههایشان را
بهموقع پرداخت میکردند ،اعمال مینمود .اجارهبهای زمین هر  1۵سال یکبار تعیین میشد.
بهرغم آن که این قانون به زمینداران این امکان را میداد که زمینهایشان را به نفع خود به
دولت بفروشند و این که مبلغ اجارهبها را بسیار باال در نظر میگرفتند ،زمینداران انگلیسی با
این قانون مخالفت میکردند و خواهان قدرت نامحدود خود در ایرلند بودند .با وجود تصویب
این قانون بیرون راندن غیرقانونی کشاورزان از زمینهایشان همچنان ادامه یافت که
مقاومتهایی را در بین آنان برانگیخت.
 ۹ـ  - Irish Land Bullانگلس در اینجا با کلمات بازی کرده است[ .م]
 - 1٠منظور از منشور خلق خواستههایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی (حرکت
انقالبی کارگران انگلیس در سالهای  1٨۳۶تا  )1٨۴٨خواهان پیاده شدن آن بودند ،اما این
خواستهها فراتر از تغییرات دموکراتیک در انگلیس نمیرفت .منشور خلق در تاریخ  ٨مه 1٨۳٨
1. Partito Rivoluzionario di Romagna
2. the Socialist Labor Party of the USA
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به شکل الیحهی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود :حق رأی برای مردان باالی 21
سال ،تجدید پارلمان در هر سال ،رأیگیری مخفیانه ،منطقههای برابر انتخاباتی ،لغو شرط
دارایی برای نمایندگان پارلمان ،پرداخت وجهالوکاله به نمایندگان .درخواستهای مکرر برای
پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار ( 1٨۴2 ،1٨۳۹و  )1٨۴٨رد شد.
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بیسمارک و حزب کارگران آلمان[]۱

نشریات متعلق به طبقات متوسط انگلیس اخیراً دربارهی قساوت بیرحمانهای که
بیسمارک و اوباشان زیردست او برعلیه اعضای حزب سوسیالدموکرات کارگران آلمان
اعمال کردهاند ،سکوت سنگینی اختیار نمودهاند .تنها استثنا البته تا حدی نشریهی دیلی
نیوز[ ]2بوده است .پیش از این اگر در کشورهای دیگر حکومتهای خودکامه در انجام
چنین اعمال خودسرانهای نسبت به سرکوبشدگان افراط میکردند ،روزنامهها و
هفتهنامههای انگلیسی فغانشان به آسمان برمیخاست ،اما چون اینبار سرکوبشدگان
کارگران هستند ،کارگرانی که به خود افتخار میکنند ،این نمایندگان مطبوعاتی «طبقات
١

2

ممتاز» و «ده برتر از ما بهتران» بر حقایق سرپوش گذارده و حتی با سکوت سرسختانهی
خویش بهنحوی آن را تأیید میکنند .بهراستی کارگران را با سیاست چه کار! آنها باید
سیاست را به «از ما بهتران» واگذارند! یک دلیل دیگر برای مسکوت ماندن نشریات
٣

انگلیس این است که :بسیار سخت است که به قانون سرکوب بیسمارک و روش اجرای
آن[ ]٣حمله و در عین حال از سرکوبهای آقای فورستر[ ]۴که در ایرلند در حال انجام
است[ ]۵دفاع کرد .این نقطهی بسیار حساسی است که نباید به آن نزدیک شد .از نشریات
متعلق به طبقات متوسط هم نمیتوان انتظار داشت ،که بعد از اعمال دولت فعلی در ایرلند
و پایین آمدن وجههی اخالقی انگلستان در آمریکا و اروپا ،در این مورد اظهارنظری بکنند.
در هر بار انتخابات عمومی ،تعداد آرای ریختهشده برای حزب کارگران آلمان
افزایش بسیار بیشتری داشته است .این حزب در انتخابات پیشین بیش از پانصد هزار رأی
و در انتخابات اخیر بیش از ششصد هزار رأی برای کاندیداهای خود بهدست آورده
1. Society
2. Upper Ten
۳. Bismark’s Coercion Act
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١

2

است ]۶[.در برلین دو نماینده ،در البرفلد ـ بارمن یک نماینده ،در برسالئو یک نماینده
٣

و در درسدن یک نماینده انتخاب شدند؛ در مقابل احزاب ائتالفی دولت از لیبرالها گرفته
تا محافظهکاران و کاتولیکها[ ،نمایندگان سوسیال دموکرات] در کل ده کرسی را کسب
کردند و این در حالی است که تمام این احزاب با جنجال و هیاهو یکصدا حزب کارگر
را مسئول دو حملهای میدانند که برای ترور امپراتور[ ]٧انجام گرفت .بههمین خاطر هم
بیسمارک موفق شد قانونی تصویب کند که سوسیال دموکراسی ممنوع گردد .بیش از
پنجاه نشریهی کارگری توقیف شد و انجمنها و کلوبهای آنان تعطیل شدند ،موجودی
صندوقهایشان مصادره و گردهماییهایشان توسط پلیس منحل گشت؛ گذشته از آن
تصویب شد که ،درست مانند ایرلند ،میتوان در تمامی شهرها و مناطق «وضعیت ویژه»
اعالم کرد .با اینحال [دولت در اینجا با وجود] لوایح انگلیسی سرکوب[ ]٨جرأت آن را
نیافت در ایرلند آنچه را انجام دهد که بیسمارک در آلمان انجام داد .در تمامی مناطق
تحت «وضعیت ویژه» پلیس این اختیار را کسب کرد که هر کس را که «منطقاً مظنون» به
هواداری یا تبلیغ سوسیالیستی باشد ،تبعید کند؛ البته که برلین فوراً تحت وضعیت ویژه قرار
گرفت شد و صدها نفر (با احتساب خانوادههایشان هزاران نفر) تبعید شدند .از آنجا که
پلیس پروس همیشه مردان سرپرست خانوار را اخراج میکند ،مردان جوان مجرد در کل
[از این مجازات] در امان ماندند ،چراکه برای آنان این نمیتوانست مجازات سنگینی باشد؛
اما برای اکثر مردان نانآور خانواده این مجازات اگرنه ویرانی کامل ،الاقل به معنای
بدبختی مطلق طوالنیمدت بود .پس از آنکه مردم هامبورگ کارگری را بهعنوان نماینده
به پارلمان فرستادند[ ]۹بالفاصله در آنجا نیز وضعیت ویژه اعالم شد .اولین دسته از مردانی
که تبعید شدند حدوداً صد نفر بودند ،البته با احتساب خانوادههایشان تعدادشان به بیش از
1. Elberfeld-Barmen
2. Breslau
۳. Dresden
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سیصد نفر میرسید .حزب کارگری توانست در عرض دو روز وسایلی را برای جابهجایی
آنها و نیازهای اولیهشان تأمین کند .در الیپزیگ نیز اکنون وضعیت ویژه اعالم شده[]١۰
چراکه دولت تنها در اینصورت میتواند سازمان حزب [کارگران] را در هم شکند .تبعید
سی و سه نفر که اکثراً متأهل و همراه خانواده بودند ،در همان روز اول صورت گرفت،
همراه با سه عضو پارلمان آلمان در رأس آنها .شاید آقای دیلن[ ]١١نامهی تبریکی به این
سه نفر بفرستد ،با این گوشزد که آنها باید خوشحال باشند که وضعیتشان هنوز به
وخامت وضع او نیست.
با اینحال ،قضیه به اینجا ختم نمیشود .زمانی که حزب کارگران در تمام اشکالش
غیرقانونی اعالم و از تمام حقوق سیاسی ،که سایر آلمانیها نیز از آن بهرهمند میشدند،
محروم شود ،آنموقع پلیس میتواند با فرد فرد اعضای حزب هر آنچه را که بخواهد
انجام دهد .زنها و دختران اعضای حزب بهبهانهی جستجو برای نشریات غیرقانونی بهطور
وقیحانه و بیشرمانهای مورد سوء رفتار و تعرض قرار میگیرند .پلیس هر موقع که بخواهد
اعضای حزب را دستگیر کرده و [بدون هیچ مدرک یا شکایت قانونی] در زندان نگه
داشته و تازه پس از سپری شدن ماهها رهایشان سازد .اتهامات جدید ،خارج از قوانین،
توسط پلیس ابداع شده و قوانین نیز خود به شکل دلبهخواهی اجرا میشوند .افزون بر
این ،پلیس به حد کافی قضات و دادستانهای فاسد و یا متعصب مییابد که او را [در
سرکوبها] یاری رسانند و مشوقاش باشند .ترفیع افراد پلیس با این قیمت انجام میگیرد!
پیآمدهای این وضعیت را در ارقام حیرتانگیز زیر میتوان مشاهده کرد :از اکتبر ١٨٧۹
تا اکتبر ١٨٨۰فقط در زندانهای پروس دستکم  ١١۰٨نفر به اتهامهای [واهی] خیانت به
کشور ،خیانت به مردم ،توهین به امپراطور و  ١۰۰۹۴نفر به اتهام توهین به بیسمارک ،استهزا
و یا بدنام کردن دولت زندانی شدهاند .یازده هزار و دویست و دو زندانی سیاسی حتی
رکورد آفای فورستر در ایرلند را در هم میشکند!
بیسمارک با این همه سرکوبها سرانجام چه چیز بهدست آورد؟ درست مانند آقای
فورستر در ایرلند [که هیچ چیز بهدست نیاورد] .حزب سوسیالدمکراتیک آلمان نیز دقیقاً
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همانند پیمان سرزمین ملی ایرلند[ ]١2در وضعیت شکوفایی قرار گرفته و از سازمانی
مستحکم برخوردار است .چند روز پیش انتخابات شهری در مانهایم برگزار شد .حزب
کارگر شانزده کاندیدا را برای این انتخابات معرفی کرد که همهی آنها انتخاب شده و
١

سه چهارم کرسیها را بهدست آوردند .همچنین ببل که عضو پارلمان آلمان از منطقهی
درسدن است ،در انتخابات پارلمان محلی ساکسون برای حوزهی الیپزیگ کاندیداتوری
خود را اعالم کرد .ببل که خود یک کارگر (تراشکار) است ،اگر بهترین سخنگوی
آلمان نباشد ،یکی از بهترینهاست .برای ناکام کردن او در این انتخابات ،دولت تمام افراد
کمیته ی [انتخاباتی] او را تبعید کرد .نتیجه چه شد؟ حتی با حق رأی محدود [برای
کارگران] ببل اکثریت عظیمی از آرا را کسب کرد .بنابراین قانون جدید بیسمارک نه تنها
سودی برای او نداشت بلکه برعکس حتی مردم را جریتر ساخت .کسانی که تمام
ابزارهای قانونی برای بیان خواستههایشان از آنها سلب میگردد ،در یک صبح زیبا
غیرقانونیترین وسیلهها را بهکار میگیرند و کسی هم نمیتواند سرزنششان بکند .چند
دفعه آقایان گالدستون و فورستر [همچون بیسمارک] این دکترین را اعالم کردند؟ و
اکنون عملکردشان در ایرلند چهگونه است؟

1۹1۳( .1ـ ،)August Bebel 1٨۴٠یکی از بنیانگذاران و شناختهشدهترین رهبر سوسیالدموکراسی آلمان بود.
در سالهای  1٨۷٨تا  1٨۹٠با رهبری خود مبارزات مخفی سوسیالدموکراسی آلمان برعلیه قانون ضدسوسیالیستی
را به پیش برد و چندین بار در انتخابات پارلمانی منتخب مردم بود.
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یادداشتها:
 - 1این مقاله در اواسط ژوییهی  1٨٨1نگاشته شد و در نشریهی شمارهی  12بهتاریخ 2۳
ژوییهی  1٨٨1بهعنوان سرمقاله به چاپ رسید.
 2ـ  The Daily Newsـ روزنامهی لیبرال و ارگان طرفداراران بورژوازی صنعتی که از 1٨۴۶
تا  1۹۳٠در لندن انتشار مییافت.
Gezetz gegen die gemeinefährlichen Bestrebungen der ۳
  Sozialdemokratieـ قانون ضدگرایشهای مضر و خطرناک سوسیالدموکراسی کهبیسمارک ارائه کرد و با حمایت اکثریت اعضای پارلمان در اکتبر  1٨۷٨برای تقابل با
جنبشهای کارگری و سوسیالیستی تصویب شد .طبق این قانون معروف به قانون
ضدسوسیالیستی ،حزب سوسیالدموکرات آلمان غیرقانونی اعالم و تودههای کارگر از تشکیل
هر نوع حزب یا سازمان یا انتشار هر نوع نشریهی کارگری یا سوسیالیستی منع شدند ،ادبیات
سوسیالیستی توقیف شد و افراد سوسیالدمکرات تحت تعقیب و آزار قرار گرفتند .حزب
سوسیالدموکرات در طول فعالیت خود با بهرهوری از همیاری و حمایتهای فکری مارکس و
انگلس از قدرت گرفتن عوامل اپورتونیستی و چپ افراطی جلوگیری کرد .این حزب با مهارت
در ادغام روشهای قانونی و مخفی نفوذ خود را در بین تودههای مردم گسترش داد .با فشارهایی
که تودهی کارگر و جنبشهای کارگری اعمال کردند ،این قانون در سال  1٨۹٠لغو شد.
 ۴ـ (1٨٨۶ـ  ،)William Edward Forster 1٨1٨کارخانهدار و سیاستمدار لیبرال
انگلیسی که از سال  1٨٨٠تا  1٨٨2وزیر ایرلند بود .وی با روشهای وحشیانهای جنبش ملی
ایرلند را سرکوب کرد.
 - ۵اجرای الیحه ی زمین ایرلند با مقاومت بسیاری از کشاورزان روبرو شد .با استفاده از قانون
سرکوب مصوبهی مارس  1٨٨1وزیر ایرلند ،آقای فورستر با فرستادن نیروی نظامی به ایرلند
کشاورزانی را که مقاومت میکردند به زور از زمینهایشان بیرون کرد.
 - ۶منظور انتخابات پارلمان در تاریخ  1٠ژانویه  1٨۷۷و  ۳٠ژوئیه  1٨۷٨است.
1

 - ۷اشاره دارد به تالش برای ترور ویلهلم اول در تاریخ  11مه  1٨۷٨به دست امیل هودل
کارگر حلبیساز که قبالً از انجمن سوسیالدموکرات الیپزیک اخراج شده بود و تالش مجدد
برای ترور او در تاریخ دوم ژوئن همان سال به دست آنارشیست آلمانی کارل ادوارد نوبیلینگ

2

1. Emil Hödel
2. Karl Edurad Nobiling
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که هرگز عضو حزب کارگری سوسیالدمکرات آلمان نبود .این وقایع بهانهای به دست
قدرتمندان و سیاستمداران حاکم داد تا تبلیغات گستردهای علیهی سوسیالیستها بهراه انداخته
و آن را دستآویزی کنند برای به تصویب رساندن قانون ضدسوسیالیستی در اکتبر .1٨۷٨
 Coercion Bills - ٨ـ لوایحی که بهمنظور سرکوب حرکتهای انقالبی و ملی ایرلندیها
در قرن نوزدهم چندین بار توسط پارلمان بریتانیا تصویب شد .تحت اجرای این لوایح ،در ایرلند
وضعیت ویژه اعالم شد و متعاقب آن حاکمان از قدرت فوقالعادهای [برای سرکوب تودهها]
برخوردار شدند.
 - ۹در تاریخ  2۷آوریل  1٨٨٠گورگ ویلهلم هارتمن در انتخابات تکمیلی پارلمان آلمان برای
ناحیهی دو هامبورگ موفق به کسب آرای مردم شد .از سپتامبر  1٨۷۹تا ژوئن 1٨٨1
نمایندگان سوسیالدموکرات ها در پارلمان آلمان عبارت بودند از :آگوست ببل ،ویلهلم براکه،
فردریش ویلهلم فریچه ،ویلهلم هاسلمان ،ماکس کایزر ،ویلهلم لیبکنشت ،کالئوس پیتر رایندرز،
یولیوس والتیک و فیلیپ ویمر .پس از درگذشت براکه و رایندرز کرسیهای آنها را ایگناتز آئور
و ویلهلم هازنکلور کسب کردند.
 - 1٠در تاریخ  2۷ژوئن  1٨٨1وضعیت ویژه ی درجه دو در شهر الیپزیگ اعالم شد .قبل از
1

آن ،در اکتبر  1٨٨٠وضعیت ویژه در برلین و هامبورگ ـ آلتونا و مناطق اطراف آن اعالم شده
بود.
 -11حاکمان انگلیسی با استفاده از قانون سرکوب ،در فاصلهی ماههای مه تا اکتبر 1٨٨1
2

نمایندگان ایرلند و اعضای پیمان سرزمین ملی ایرلند را دستگیر کردند .این پیمان تحت
۳

رهبری چارلز پارنل ،قرار داشت ،که به تصویب الیحهی زمین ایرلند درهمان سال اعتراض
۴

کرده بود .جان دیلن ،رهبر سیاسی ایرلندیها ،عضو پارلمان و یکی از رهبران پیمان سرزمین
ملی ایرلند نیز در میان دستگیرشدگان بود .او بارها در دههی  ٨٠به زندان افتاد.
۵

 Irish National Land League- 12ـ سازمانی مردمی که مایکل داویت ،خردهبورژوای
دموکرات ،در سال  1٨۷۹بنا نهاد .این پیمان بخشهای بزرگی از کشاورزان ایرلندی و دهقانان
1. Hamburg-Altona
2. Irish National Land League
۳. Charles Parnell
۴. John Dillon
۵. Michael Davitt

دستمزد ،اتحادیهها ،حزب کارگری
فقیر از مناطق مختلف را متحد کرد .این پیمان همچنین از جانب بخشی از بورژوای پیشرو
ایرلندی حمایت میشد .خواستههای ارضی پیمان بازتابدهندهی اعتراضات خودانگیختهی
تودههای ایرلندی برعلیه زمینداران و همچنین ستم ملی بود .با اینحال بعضی از رهبران
پیمان مواضعی متناقض میگرفتند ،از جمله بورژواهای ناسیونالیست ایرلند (مانند پانل و
دیگران) بهدنبال فروکاهیدن فعالیت پیمان تا حد پیشبرد کمپین برای کسب حکومت داخلی
یا به عبارتی خودمختاری برای ایرلند درون امپراتوری بریتانیا بودند .خواستهی آنها مغایر با
خواستهی دموکراتهای انقالبی بود که در پی براندازی زمینداری انگلیسیها در ایرلند بودند.
در سال  1٨٨1این پیمان رسماً ممنوع شد ،ولی در عمل فعالیتهای خود را تا اواخر دههی
 ٨٠ادامه داد.
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پنبه و آهن[]۱

پنبه و آهن مهمترین مواد خام [مورد نیاز صنایع] زمان ما هستند .کشوری که در تولیدات
کارخانهای خود باالترین میزان آهن و پنبه را بهکار ببرد ،در صدر کشورهای صنعتی قرار
میگیرد .بههمین دلیل انگلیس شاخصترین کشور صنعتی جهان است و میخواهد این
جایگاه را بهطور مداوم حفظ کند.
به همین دلیل ،انتظار میرود که کارگران صنایع آهن و پنبهی انگلستان وضع بسیار
خوبی داشته باشند و اکنون که انگلستان با سلطه بر بازار این دو کاالی مهم از سود بسیار
باالیی بهرهمند است ،الاقل بایستی شاهد وفور نعماتی که مبلغان بازار آزاد[ ]2وعده داده
بودند در این دو شاخهی صنعتی باشیم .افسوس! همه میدانیم که شرایط واقعی بسیار دور
از این انتظارات است و در این مورد هم ،همچون شاخههای دیگر صنعت ،وضعیت
کارگران اگر خراب تر نشده یا در برخی موارد کمی بهتر شده ،فقط در اثر فعالیت خود
کارگران ،یعنی سازمانیابی قوی و مبارزات اعتصابی پرقدرت آنان ،بوده است .همچنین
میدانیم ،که پس از دورهی کوتاه رونق پیش و پس از سال  ،١٨٧۴در بازار پنبه و آهن[]٣
رکود کامل رخ داد ،که طی آن کارخانهها [یکی پس از دیگری] تعطیل و کورهها
خاموش شدند؛ اگر هم در جایی تولید ادامه یافت فقط کوتاهمدت بود .این دورههای
رکود اقتصادی همیشه رخ میداده ،بهطور متوسط هر ده سال یکبار .بعد به دنبال آن یک
دورهی بهبود اقتصادی صورت میگیرد ،که عمر این دوره نیز طی شده و باز دوباره رکود
فرا میرسد و این چرخه به طور مداوم تکرار میشود.
با اینحال چیزی که این رکود فعلی را ،بهویژه در مورد پنبه و آهن ،متمایز میسازد
این است که این بار دورهی رکود چندین سال از حد معمول آن طوالنیتر شده است.
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تالشهای متعددی برای احیای [بازار] و رونق دوباره صورت گرفته ،که همگی بینتیجه
بوده است .اگرهم این دورهی رکود و بحران بگذرد ،دادوستد و تجارت همچنان بیرونق
میماند ،چراکه ب ازار توان جذب تمام تولیدات را ندارد .علت این وضع ،آن است که
سیستم کنونی با کاربرد ماشینآالت ،نه تنها در تولید کاالها بلکه همچنین در تولید همان
ماشینآالت ،سرعت تولید را بهطور شگفتآوری افزایش میدهد .چنانچه کارخانهداران
بخواهند در طی یک دورهی رونق ،تعداد دستگاههای نخریسی و پارچهبافی ،رنگرزی و
چاپ پارچه را بیشتر کنند تا تولیداتشان پنجاه درصد افزایش یابد ،یا تولید آهن خام و
هر فلز دیگری را به دو برابر برسانند ،میتوانند این کار را بدون هیچ مشکلی انجام دهند.
چنین افزایش تولیدی را تاکنون نداشتهایم .با اینحال این بار در مقایسه با دورههای قبلی،
افزایش تولید خارج از حد نصاب صورت گرفته است .تولید اضافی مزمن و رکود مزمن
اقتصادی پیآمدهای این رویه است .کارخانهداران میتوانند برای بهتر شدن اوضاع الاقل
برای مدتی منتظر بمانند ،اما رنج و بدبختی این وضعیت نصیب کارگران میشود که این
وضعیت برای آنان بهمعنای فالکت مزمن است و تنها چشماندازشان رویآوردن به
نوانخانهها و کارگاههای کار اجباری[ ]۴است.
این وضعیت برآمد نظام پرافتخار رقابت نامحدود [و آزاد] است؛ این همان تحقق عصر
١

2

طالیی است که کابدنها و برایتها و شرکایشان وعده آن را داده بودند .این وضعیتی
است که کارگران میباید ،همچون بیست و پنج سال گذشته ،با آن سر کنند؛ چرا که
٣

۴

آنها ادارهی سیاست اقتصادی را بهدست «رهبران طبیعی» و «سرداران صنعت» سپردهاند،
همان کسانی که بنابه گفتهی توماس کارالیل[ ]۵میبایست فرماندهی ارتش صنعتی کشور
را برعهده بگیرند .بهراستی هم که اینان «سرداران صنعت» هستند .ژنرالهای لویی
1. Cobden
2. Bright
۳. Natural leaders
۴. Captains of industry
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ناپلئون[ ]۶در سال  ١٨٧۰را میتوان در قیاس با این سرداران نابغه نامید .هر کدام از این
به اصطالح سرداران صنعت برعلیه آن دیگری در حال جنگ است و کامالً در راه منافع
خود عمل میکند ،تعداد ماشینآالت خود را بیتوجه به آن که همسایهاش چه میکند
افزایش میدهد و باالخره همگی در نهایت شگفتی درمییابند ،که نتیجهی کار اشباع بازار
از تولیدات اضافی بوده است .آنها نمیتوانند برای تنظیم تولید بایکدیگر متحد شوند.
آنها فقط در یک چیز با هم متحد میشوند :پایین نگهداشتن مزد کارگران تا حد
امکان .بنابراین ،آنان با گسترش بیرویهی ظرفیت تولید کشور ورای توان بازار برای
جذب آن ،رفاه نسبی کارگران را که در دورهی کوتاه رونق بهدست آمده از آنان
میربایند و بعد از دورهی طوالنی رکود کارگران را از حق داشتن دستمزد در حد متوسط
محروم میکنند .آیا هنوز درنیافتهایم که کارخانهداران ،بهعنوان یک طبقه ،توانایی ادارهی
منافع کالن اقتصاد کشور که هیچ ،حتی توانایی ادارهی فرایند تولید را از دست دادهاند؟
آیا احمقانه نیست ،اگرچه در واقع چنین است ،که بزرگترین دشمن تودهی کارگر
انگلیس ،همان افزایش مداوم محصوالت کار خود آنان است؟
عالوه براین ،واقعیت دیگری نیز هست که بایستی در نظر داشت .این تنها کارخانههای
انگلیس نیستند که قدرت تولید خود را افزایش میدهند .همین روند در کشورهای دیگر
نیز جریان دارد .آمار و ارقام صنایع پنبه و آهن را نمیتوان بهطور مجزا در کشورهای برتر
صنعتی مقایسه کنیم .با محاسبهی کل تولید صنایع نساجی ،استخراج معادن و فلزکاری بر
١

اساس دادههای آماری که دکتر انگل رئیس دفتر آمار پروس ،در کتابش بهنام «عصر
2

بخار» ارائه میدهد ،میتوان جدولی مقایسهای ترسیم کرد .طبق محاسبات او در
کشورهای صنعتی ذیل کاربرد نیروی اسب بخار (برابر با قدرت بلند کردن  ٧۵کیلوگرم
به ارتفاع یک متر در ثانیه) در ماشینهای بخار به قرار زیر است:
1. Dr. Engel
2. “The Age of Steam” (Des Zeitalter des Dampfs, Berlin), 1881.

دستمزد ،اتحادیهها ،حزب کارگری

بنابراین میتوان مشاهده کرد که نیروی بخار بهکاررفته در سه کشور اصلی رقیب
انگلستان ،به میزان سهپنجم نیروی بخاری است که انگلستان در صنایع نساجی بهکار میبرد
و در بخش معدن و فلز این میزان تقریباً با آن برابر است .از آنجایی که پیشرفت صنعت
در این کشورها بسیار سریعتر از انگلستان است ،شکی نیست که تولیدات آنها بهزودی
از تولیدات انگلیس پیشی خواهد گرفت.
اکنون به جدول کاربرد نیروی اسب بخار در تولید ،سوای تولید موتورهای
لوکوموتیوها و کشتیها ،نگاهی بیفکنیم:
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این جدول بهخوبی نشان میدهد که انگلستان تا چه حد جایگاه انحصاری خود در
تولیدات کارخانهای مجهز به نیروی بخار را از دست میدهد و این که تجارت آزاد برای
برتری قدرت صنعتی انگلستان تضمینی نمیدهد .نباید گذاشت گفته شود که پیشرفت
صنعتی کشورهای دیگر مصنوعی و ناشی از سیستم حمایتی است .رشد عظیم صنایع آلمان
تحت لیبرالترین رژیم بازار آزاد بهدست آمده است .اگر آمریکا بهخاطر یک سیستم
بیهودهی مالیات بر مصرف داخلی[ ]٧مجبور به حمایت ،بیشتر ظاهری تا واقعی ،از صنایع
خود شده است ،پس لغو قوانین مالیاتی به آمریکا نیز این فرصت را خواهد داد تا در
رقابتهای بازار آزاد وارد شود .این وضعیتی است که اکنون پس از بیست و پنج سال
سلطهی تقریباً مطلق نظریات مکتب منچستر[ ]٨در انگلستان شاهد آن هستیم .گمان
میکنیم که با چنین نتایجی بهتر است آقایان در منچستر و بیرمنگام هرچه زودتر کنار رفته
و برای بیست و پنج سال آینده مدیریت اقتصادی را به طبقهی کارگر بسپارند .قطعاً
مدیریت آنها بدتر از این آقایان نخواهد بود.
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یادداشتها:
 - 1این مقاله در اواخر ژوییهی  1٨٨1نگاشته شد و در نشریهی شمارهی  1۳بهتاریخ ۳٠
ژوییهی  1٨٨1بهعنوان سرمقاله به چاپ رسید.
 - 2منظور داعیهداران و فعالین پیمان لغو قانون غله است.
 - ۳بین سالهای  1٨۷۳تا  1٨۷٨انگلستان وارد دورهی «رکود بزرگ» اقتصادی شد .بحران
عمیق صنعتی به دنبال بحران کشاورزی وخیمتر شد و تا اوایل دههی  1٨۹٠طول کشید .سال
 1٨۷۴افت تولید پنبه و سنگ آهن رخ داد و در سال  1٨۷۵تولیدات صنایع پنبه کاهش یافت.
 - ۴مطابق قانون فقرا که در سال  1٨۳۴تصویب شد ،در انگلیس کارگاههایی ایجاد شد که در
آن جا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندانوار به کارهای طاقتفرسا،
یکنواخت و غیرمولد مجبور میکردند .مردم این کارگاهها را «باستیل بینوایان» مینامیدند.
 1٨٨1( - ۵ـ  ،)Thomas Carlyle 1۷۹۵نویسنده ،تاریخشناس و فیلسوف ایدهآلیست
انگلیسی که بورژوازی انگلستان را از موضع رمانتیک ارتجاعی نقد مینمود .وی به حزب توری
پیوست و از سال  1٨۴٨مخالف برجستهی جنبشهای کارگری شد[ .م]
 ۶ـ ( 1٨۷۳ـ  ،)Louis Bonaparte 1٨٠٨ناپلئون سوم ،برادرزادهی ناپلئون اول و صدر
جمهوری دوم فرانسه از  1٨۴٨بود .وی پس از کودتای دسامبر  1٨۵1و سرکوب خونین
انقالبیون خود را امپراتور فرانسه نامید و تا سال  1٨۷٠به حکومت ادامه داد[ .م]
 ۷ـ  the system of internal exciseـ یکی از مهمترین راههای اخذ مالیات غیرمستقیم
است که اکثراً بر مایحتاج اولیه و روزانهی مردم (از قبیل نمک ،شکر ،قهوه ،کبریت و )...و
همچنین خدمات شهری ،وسایل نقلیهی عمومی و دیگر خدماتی که مردم بهطور گسترده از
آن استفاده میکنند ،بسته میشود و در واقع پرداخت آن از جیب مصرفکننده صورت میگیرد.
مالیات غیرمستقیم بر مصرف ،منبع درآمد مهمی برای بودجهی کشورهای سرمایهداری است.
 Manchester School - ٨ـ آموزههای اقتصادی است که در نیمهی اول قرن نوزدهم توسط
ایدئولوگ های بورژوای انگلیس و مطابق با منافع بورژوازی صنعتی انگلیس بنا نهاده شد.
هواداران این مکتب معتقد به تجارت آزاد ،منع تعرفههای حمایتی و مخالف دخالت دولت در
اقتصاد بودند .مرکز این مخالفتها منچستر ،جایی که دو کارخانهی نساجی بزرگ متعلق به
1

ریچارد کابدن ( 1٨٠۴-1٨۶۵کارخانهدار ،سیاستمدار و عضو پارلمان) و جان برایت

2

1. Richard Cobden
2. John Bright
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(1٨٨۹ـ 1٨11کارخانهدار ،سیاستمدار لیبرال و وزیر در کابینههای مختلف) دایر بود .در
دهههای  1٨۴٠و  1٨۵٠طرفداران تجارت آزاد گروه سیاسی مجزایی تشکیل دادند که بعدها
جناح چپ حزب لیبرال شد.
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طبقهی اجتماعی زائد ،طبقهی اجتماعی ضروری[]۱

اغلب پرسیده شده است که طبقات مختلف اجتماعی تا چه اندازه فایدهرسان و یا حتی
ضروری هستند؟ البته برحسب دورههای مختلف تاریخی پاسخهای متفاوتی به این پرسش
داده شده است .بدون تردید در دورهای از تاریخ ،اشراف زمیندار عنصر ضروری و ناگزیر
جامعه بودند؛ هرچند که این مربوط به گذشتهای بسیار بسیار دور است .پس از آن دورهای
آمد که طبقهی سرمایهدار متوسط یا بهقول فرانسویها بورژوازی ،بر اساس همان
ضرورتهای ناگزیر شکل گرفت و به مقلبله با اشراف زمیندار برخاست و قدرت سیاسی
آنها را درهم شکست و بهنوبهی خود طبقهی خود را بهلحاظ سیاسی و اقتصادی حاکم
ساخت .از زمانی که طبقات [اجتماعی] شکل گرفتند ،هیچ جامعهای بدون طبقهای که
زحمت کار و تولید بر عهدهاش بوده ،وجود نداشته است .نام و شرایط اجتماعی این طبقه
عوض شد ،رعیت جای برده را گرفت و سپس به نوبهی خود جایش را به کارگر آزاد
سپرد؛ آزاد از بندگی ،اما همچنین آزاد از هر گونه مالکیت بهجز نیروی کارش .روشن
است که هر تغییری هم که در طبقات باالدست و غیرتولیدی جامعه رخ دهد ،جامعه بدون
وجود طبقهی تولیدکننده نمیتواند زنده بماند .بنابراین وجود این طبقه تحت هر شرایطی
بسیار ضروری است ،مگر آنکه زمانی فرا برسد که دیگر چنین طبقهای در جامعه وجود
نداشته و کل جامعه متشکل از تولیدکنندگان باشد.
اکنون باید پرسید وجود هر کدام از این سه طبقهی اجتماعی [یعنی اشرافیت زمیندار،
سرمایهدار و کارگر] در حال حاضر چه ضرورتی دارد؟
اشراف زمیندار ،بهلحاظ اقتصادی در انگلستان کمترین فایدهای ندارند .در ایرلند و
اسکاتلند آنها بهخاطر رویکردشان برای خالی کردن منطقه از ساکنین آن ،بالی مطلق
هستند .تنها افتخار زمینداران ایرلندی و اسکاتلندی ،این است که با جایگزین کردن
گوسفندان و گوزنها در زمینهای این مناطق ،مردم را مجبور به مهاجرت به فراسوی
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دریاها و یا مردن از گرسنگی کردهاند .بگذارید رقابت مواد غذایی کشاورزی و دامداری
آمریکا کمی بیشتر ادامه یابد ،آنگاه اشراف زمیندار انگلیس یا الاقل بخشی از آنان که
دارای زمینهای بزرگتریاند ،نیز همین کار [تخلیهی مناطق از ساکنین آن] را انجام
خواهند داد .به زودی رقابت مواد غذایی آمریکایی همگان را از بقایای این [طبقهی
طفیلی] آزاد خواهد ساخت .البته این رهایی خوب چیزی است ،چراکه سیاستهای آنها
چه در مجلس عوام و چه در مجلس اعیان مطلقاً یک دردسر ملی است.
اما وضع طبقهی سرمایهدار متوسط که امپراتوری استعماری بریتانیا را اقشار لیبرال و
روشنفکر آن بنا گذاردند و آزادیهای مدنی را در بریتانیا مستقر ساختند چهگونه است؟
طبقهای که رفرمهای پارلمانی[ ]2را در سال  ١٨٣١بهپیش برد ،قانون غله را ملغی ساخت[]٣
و مالیاتها را پی در پی کاهش داد؛ طبقهای که کارخانجات عظیم را بنا نهاده و آنها را
همچنان اداره میکند و ناوگان عظیم تجاری و سیستم راهآهن رو به گسترش انگلیس را
بهراه انداخته است .بهطور حتم وجود این طبقه بایستی الاقل به اندازهی وجود طبقهی
کارگر که آن را از یک پیشرفت به پیشرفت بعدی هدایت و راهبری میکند ،ضروری
باشد.
کارکرد اقتصادی طبقهی سرمایهدار متوسط بهواقع باعث اختراع سیستم مدرن
ارتباطات و کارخانجات مجهز به موتورهای بخار گشته و تمام موانع سیاسی و اقتصادی
را که در راه رشد این نظام اخالل ایجاد کند یا آن را به تأخیر اندازد ،درهم شکسته است.
شکی نیست تا آن زمان که طبقهی سرمایهدار متوسط چنین کارکردی داشت ،تحت
شرایطی مشخص ،طبقهای ضروری بهحساب میآمد .اما آیا هنوز هم چنین است؟ آیا این
طبقه همچنان کارکرد الزم خود را بهعنوان مدیر و توسعهدهندهی تولید اجتماعی در راه
منافع جامعه در مقیاسی بزرگتر ،انجام میدهد؟ بگذارید [به شرایط کنونی این طبقه]
نظری بیفکنیم.
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چنانچه از وسایل ارتباط جمعی بخواهیم آغاز کنیم ،میبینیم که تلگراف در دست
دولت است .راهآهن و بخش بزرگی از کشتیهای بزرگ مجهز به موتور بخار نه در دست
سرمایهداران منفرد ،که امور را اداره کنند ،بلکه تحت مالکیت شرکتهای سهامی است
که ادارهی امورشان به دست کارمندان استخدامی و عوامل اجرایی صورت میگیرد که
از هر نظر نسبت به طبقهی کارگر موقعیت برتر و دستمزد بسیار باالتری دارند .هم مدیران
و هم سهامداران این شرکتها میدانند بهخاطر منافع خود ،بهتر است که در گرداندن و
نظارت امور کمتر دخالت کنند و این کار را به همان کارمندان و عوامل اجرایی خود
واگذارند .البته تنها کارکرد مالکین و سهامداران این شرکتها فقط یک نظارت ظاهری
و غالباً سطحی است .بنابراین میبینیم که مالکین سرمایهدار این مؤسسات غولآسا در واقع
کار دیگری ندارند ،جز آنکه حوالههای سود نیم ساالنهی سهام خود را تبدیل به پول نقد
کنند .کارکرد اجتماعی فرد سرمایهدار اکنون به عواملی که به آنها مزد میپردازد ،منتقل
می گردد؛ اما فرد سرمایهدار همچنان پول کاری که دیگر انجام نمیدهد را دائماً از محل
سودهای سهاماش به جیب میریزد.
اما برای سرمایهدار ،که بزرگی و گسترهی سرمایهگذاریهایش ناگزیر او را از ادارهی
امور به «کنار» گذارده ،کارکرد دیگری وجود دارد و آن خرید و فروش سهام و انجام
معامالت در بازار بورس است .در نبود چیزهای بهتری که سرمایهدارِ «کنار» گذارده یا در
واقع جایگزینشدهی ما بتواند انجام دهد ،وی به ناچار و با میل باطنی در [بازار بورس] این
معبد شیطان به قمار و زدوبند میپردازد .آنها از روی اراده و عمد به آنجا میروند تا
مبالغی را به جیب بزنند و وانمود کنند این [پولی است که برای آن زحمت کشیدهاند و]
حقشان است ،هرچند که خود اذعان دارند که منشاء تمام ثروتها ،کار و پسانداز است؛
منشاء آن شاید باشد ،اما بهیقین مقصد آن نیست .چه ریاکارانه است بهزور بستن
قمارخانههای کوچک ،در حالیکه جامعهی سرمایهداری ما نمیتواند بدون این
قمارخانههای غولآسا که در قلب آن میلیونها میلیون برد و باخت صورت میگیرد،
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کاری پیش ببرد .بهراستی که وجود این سرمایهدار سهامدارِ «کنار» گذارده شده نهتنها
زائد ،که بالی مطلق است.
واقعیتی که در مورد راهآهن و کشتیهای بزرگ رخ داده ،در مورد مؤسسات تجاری
١

و کارخانجات بزرگ دیگر نیز بهطور مداوم روی میدهد« .عرضهی عمومی سهام» ـ
تبدیل کنسرنهای بزرگ خصوصی به شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود ـ در ده
سال گذشته و حتی قبلتر از آن ،در دستورکار بوده است .از انبارهای بزرگ منچستر تا
کارخانجات فلزکاری و معادن ولز ،مناطق شمالی انگلستان و همچنین کارخانجات
النکشایر بهتمامی «در بورس عرضهشده» شدهاند یا در حال تبدیل شدن به آن هستند .در
2

تمام اولدهم بهندرت کارخانهی پارچهبافیای در دست سرمایهدار خصوصی مانده است؛
٣

حتی تجار خردهپا هم بهطور مداوم در «مغازههای تعاونی» ادغام میگردند ،که اکثراً فقط
نامشان تعاونی است ـ در زمان دیگری راجع به آن [خواهیم گفت] .بنابراین میبینیم که با
تکامل نظام تولید سرمایهداری فرد سرمایهدار نیز درست همانند بافندگی دستی [تبدیل به
چیز زائدی شده و برای نیروهای جایگزین آینده] جای خالی میکند؛ با این تفاوت که
بافندهی دستی محکوم به نابودی تدریجی از سر گرسنگی و بینوایی بود ،لیکن مرگ
تدریجی سرمایهدار بهعلت زیادهخواری او است .این دو اما در یک چیز با هم شبیه هستند
و آن این که هیچکدام نمیدانند چهگونه از پس وضعیتشان برآیند.
در پیآمد این وضعیت ،رشد اقتصادی جامعهی امروزی ما بهسوی تمرکز هرچه
بیشتر و اجتماعی شدن تولید در درون مؤسسات غولآسایی پیش میرود که ادارهی آن
فراتر از حد توان یک سرمایهدار منفرد است .تمام مهمالت در مورد «نگاه تیزبین ارباب»

1. Floating
2. Oldham
۳. co-operative stores
۴. the eye of the master

دستمزد ،اتحادیهها ،حزب کارگری

و اعجاز آن ،به محض آنکه سرمایهی شرکت به حد معینی برسد ،به یاوهی محض بدل
میشود[ .برای نمونه] «نگاه تیزبین ارباب» را در راهآهن لندن و شمالغرب مورد توجه
قرار دهید! کاری که ارباب دیگر از عهدهی انجام آن برنمیآید خدمتگزاران و کارمندان
که مزدشان را میپردازد و در استخدام شرکت هستند ،میتوانند انجام دهند و با موفقیت
نیز آن را انجام میدهند.
به این ترتیب ،سرمایهدار دیگر نمیتواند ادعا کند سودی که میبرد ،همان «دستمزد
نظارت کردن» او است؛ چرا که او چیزی را نظارت نمیکند .این را همواره باید بهخاطر
داشته باشیم[ ،بهویژه] وقتی که مدافعین سرمایهداری این عبارات توخالی را در گوشمان
جار میزنند.
در شمارهی پیشین نشریه تالش کردیم تا نشان دهیم که چهگونه طبقهی سرمایهدار در
ادارهی سیستم تولیدی عظیم این کشور ناتوان مانده است و اینکه آنها از یکسو با
توسعهی تولید ،بهطور ادواری تمامی بازارها را از محصوالت اضافی اشباع میسازند و از
سوی دیگر در رقابت با تولیدات خارجی روزبهروز دچار عجز و ناتوانی بیشتر میشوند.
پس نتیجه میگیریم که ما ،بینیاز از دخالتهای طبقهی سرمایهدار ،نه تنها بهخوبی قادر
به ادارهی تولید حتی در بزرگترین صنایع کشور هستیم ،بلکه دخالتهای آنها
روزبهروز بیشتر مایهی دردسر میشود.
پس بار دیگر به آنها میگوییم« :کنار روید! فرصت [ادارهی امر تولید] را به طبقهی
کارگر واگذارید».
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یادداشتها:
 - 1این مقاله در اوایل اوت  1٨٨1نگاشته شد و در نشریهی شمارهی  1۴بهتاریخ  ۶اوت 1٨٨1
بهعنوان سرمقاله به چاپ رسید.
 - 2منظور رفرم پارلمانی است که در سال  1٨۳1در مجلس عوام تصویب شد و ژوئن 1٨۳2
به توشیح ویلیام چهارم پادشاه انگلستان رسید .این قانون به منظور محدود ساختن قدرت
سیاسی انحصاری آریستوکراسی مالی و زمیندار و پایان دادن به بقایای فئودالیسم در انگلستان
اجرا شد .طبق این قانون مالکین و مستاجرینی که درآمد سالیانهای بیش از ده لیرهی استرلینگ
داشتند ،دارای حق رأی میشدند و به این ترتیب بورژوازی صنعتی انگلیس امکان وارد شدن
به پارلمان را بهدست آورد .تودههای پرولتاریا و اقشار خردهبورژوا که با بیشترین نیرو در مبارزه
برای کسب حق رأی به میدان آمده بودند ،با فریبکاری بورژوازی لیبرال از حق رأی محروم
ماندند.
 - ۳قانون غله که در اوایل قرن  1۵برقرار شد ،با اعمال عوارض سنگین بر محصوالت وارداتی
بر آن بود تا از کاهش قیمت این محصوالت در بازار داخلی جلوگیری کند .این قانون که به نفع
زمینداران بزرگ بود ،شرایط بسیار سخت معیشتی را برای تودهی فقیر انگلستان پدید آورد.
این وضعیت هم چنین به زیان بورژوازی صنعتی بود ،چراکه به دلیل قیمت باالی وسایل معاش
کارگران ،میبایست دستمزد بیشتری به آنان پرداخت میکرد .وضع این قانون همچنین
مشکالتی را بر سر راه تجارت خارجی قرار میداد و بازار داخلی را در برابر نیازهای مردم با
کمبود مواجه میساخت.
پیمان لغو قانون غله در سال  1٨۳٨توسط کارخانهداران منچستر و هواداران تجارت آزاد تحت
رهبری ریچارد کابدن و جان برایت بهراه افتاد .آنها با شعار آزادی کامل تجاری ،خواهان لغو
قانون غله بودند .به این طریق آنان میخواستند وضعیت اقتصادی و سیاسی آریستوکراسی
زمینداران را تضعیف کنند و قیمت وسایل معاش کارگران را کاهش دهند ،تا دستمزدها نیز
متعاقب آن ارزانتر شود.

نقد اقتصاد سیاسی

نرخ استثمار
(موردِ آیفون)
مؤسسهی پژوهش اجتماعی ترایکانتینِنتا

1

ترجمهی خسرو صادقی بروجنی

 .1این تحقیق بر اساس تحلیل «احمِد توناک» ( )E. Ahmet Tonakاقتصاددان موسسه پژوهش اجتماعی
 Tricontinentaاست .نسخهی اولیهی آن در اینجا منتشر شده است‘iPhone 6’daki sömürü orani?’ :
)(Sendika, 30 November 2014
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مقدمهی مترجم
«آیفون جذاب ،سریع ،ساده ،هیجان انگیز و شگفتآور است .هر بخش از آن یک فرصت
برای شماست ،می توانید عکس های رنگی ،جذاب و درخشان بگیرید و هر چشم انداز
دور از دسترسی را بزرگ کنید؛ دوستان بیشتری پیدا کنید؛ با آن ها قرار بگذارید؛ تماس
تصویری بگیرید و اجتماعی تر شوید .در سریع ترین زمان خرید کنید؛ بازی کنید و
سرگرم شوید .آیفون راهنمایی عمومی شما در همه رشته ها و تخصص هاست؛ هوشمند،
باهوش و کنجکاو است و قادرید چیزهای جدیدی کشف کنید ،یاد بگیرید و بیاموزید .با
جهت یاب صوتی آن می توانید سریع ترین و نزدیکترین مسیر را انتخاب کنید و سریع تر
از هر زمانی پاسخ سواالت خود را بگیرید .با آیفون خوشحالید ،سرگرمید ،پیشرفت می
کنید و  »....این ها مختصری از ویدیوی تبلیغاتی است که روند پیشرفت آیفون از سال
 2007تا  2019را نشان می دهد .هر صفت مثبتی که تصور کنید در این آگهی وجود دارد
و می خواهد مخاطب را مجاب کند تا برای بهتر بودن و بهتر شدن آیفون بخرد .این ویدیو
برای معرفی قابلیت های آیفون 4می گوید این نوع آیفون دارای باتری پلیمری لیتیوم است
که موجب می شود زمان بیشتر بتوانید با آیفون کار کنید ،بازی کنید و بخندید« .طبیعی
است» که در نوع تبلیغ ها از روند استخراج لیتیوم از زیر زمین ،این که چه کسانی و در
چه شرابطی آن را از دل زمین خارج می کنند و دیگر شرایط تولید آیفون در کارخانجات
چین سخنی گفته نمی شود .آیفون اغواکننده است .سرمایه با گرایش نزولی نرخ سود هم
مانع اصلی خودش برای رشد بیشتر است و هم تولیدکنندگان ارزش را استثمار میکند؛
از این رو نیازمند اغوا و ایجاد جذابیت است .آیفون این هدف را برعهده گرفته تا به جای
سرکوب ،اغواگری کند .برخورداری از آن برای بسیاری شأن اجتماعی به همراه دارد و
محرومیت از آن ممکن است یک انگ اجتماعی و طبقاتی از طرف گروهِ مرجع تلقی

1. https://www.youtube.com/watch?v=cFOAefphdGI
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1

شود .سیب گاززدهای که یادآور خروج انسان از بهشت است ،امروز میتواند به نوعی
جواز ورود شما به بهشت سرمایهداران باشد! ممکن است این تعابیر را اغراقگویی تلقی
کنید اما حتماً با من همعقیدهاید که استیو جابز ،بنیانگذار و مدیر اجرایی شرکت اپل،
توسط رسانههای مسلط در قامت پیامبری معصوم و دانشمندی نخبه تصویر میشود؛
ابرمردی که الگوی پیشرفتهترین سطح فناوری و پیشرفت است و اپل ،آیفون ،آیپد در
نام او خالصه میشود .اما این همهی واقعیت نیست .بهراستی اپل چگونه به جایگان
کنونیاش رسید؟ تولید ،چگونه ویژگی «جهانی» یافت و این جهانیشدن تحت سلطهی
سرمایه چگونه یک معدنچی بومی در آفریقا و یک شهروند جهان اولی را هم سرنوشت
ساخت؟ اپل در زنجیرهی جهانیِ کاال تنها نیست .کاالهای دیگری نیز هستند که وضعیت
مشابهی دارند .همین چند سال قبل بود که پیمانکارانِ معروفترین و شیکترین برندهای
2

جهانی پوشاک در بنگالدش فاجعه آفریدند .فاجعهای که مسئولیت مستقیم آن برعهدهی
سفارشدهندهای است که به هر قیمت میخواهد هزینهی تولیدش را کاهش دهد.
تحقیق پیش رو تالش دارد با نگاهی کلیتمحور ،ارتباط میان جزئیات تولید جهانی
را در آیفون نشان دهد .کم نیست مطالبی که به روش تحلیل مارکس و محاسبهی نرخ
استثمار میپردازند .همچنین کم نیست گزارشهای متعددی از مراکز بینالمللی مختلف
که از وضعیت مرارتبار کارگران اپل در کشورهای جهان میگویند .اما بهیقین اندک
مطالبی هست که واقعیتِ جهان امروز را دستمایهی رفتن به ریشههای نظری و تحلیلی قرار
دهد و پیوندی معنادار ،مؤثر و گویا میان این دو برقرار کند .پژوهش مؤسسهی تحقیقات
اجتماعی تریکونتینِنتا ( )Tricontinentaبا بیان ساده ،ملموس و مبتنی بر اطالعات و
آمار واقعی تالش دارد درک درستی از مفهوم نرخ استثمار را توضیح دهد و آن را در
نمونهی ملموسِ آیفون محاسبه کند .این مطلب بهخوبی نشان میدهد استثمار یک مفهوم
 .1اشاره به شکلِ بِرَند شرکت اپل ،سازندهی آیفون
 .2اول ماه مه زیر آوار! ،نقد اقتصاد سیاسی
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ذهنی و انتزاعی نیست که فقط مربوط به احساس و ادراک کارگران باشد بلکه یک تعبیر
کامالً علمی و از نظر کمّی قابلمحاسبه است .این نکته که کارگران اپل  25برابرِ کارگران
نساجی انگلستان در قرن نوزدهم استثمار میشوند ممکن است در نگاه اول شبیه به یک
شوخی و یا اغراقگوییِ فردی بدبین و سیاهاندیش باشد که تالش دارد به هر قیمتی
سازوکارهای موجود را زیر سؤال ببرد ،اما محاسبات این مطلب بر پایهی واقعیتهای
موجود در روند تولید چیزی دیگری میگوید :نرخ استثمار نه فقط در وضعیت مجردِ
کارگران بلکه در رابطهی نسبیِ کار و سرمایه و بهرهمندی هر یک از مزایایِ تولید سنجیده
میشود.
***
مارکس همانند بسیاری از اندیشمندان حساس دوران خود نگران وضعیت ناگوار کارگران
کارخانه و فعالیت اتحادیههای کارگریشان بود .واضح بود که کارگران تولیدکنندهی
کاال در کارخانهها خودشان را ناتوان از این مییافتند تا پولی را برای ارتقای سطح
زندگیشان ذخیره کنند؛ در حالی که کارخانهداران پولدارتر میشدند و هر سال که
میگذشت نابرابری میان کارخانهداران و کارگران
بیشتر میشد .امروز نیز شرایط مشابهی همانند آنچه
مارکس توصیف کرد وجود دارد .شرکتهای بزرگی
مانند اپل رونق مییابند ،در حالیکه کارگران در
کارخانههای چینی سازندهی اپل دستمزد پایینی
میگیرند و شرایط کاری سختی دارند.
با نیمنگاهی از منظر لیبرالی به این موارد ،احتماالً گفته میشود باید مزد بیشتری به
کارگران پرداخت شود و آنان به دستمزد روزانهی عادالنه در ازای یک کار روزانه
منصفانه نیاز دارند .مارکس این نظر را به این دلیل که خوشایند لیبرالهاست و آن را عیناً
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تکرار میکنند« ،شعار محافظهکارانه» میدانست اما همزمان [تحقق آن] در شرایط درون
مرزهای نظام سرمایهداری کامالً غیرعملی است.
دستمزدهای باالتر الزم است ،اما مادامی که ضرورت سرمایه برای کسب سود بیشتر
از کارگران در روند تولید تضعیف نشود ،دستمزدها نمیتوانند تا سطحس عادالنه زیاد
1

شوند .مطالبه دستمزدهای باالتر -یا دستمزدی متناسب معیشت  -الزم و ضروری است
اما این مطالبه قادر نیست کارگران را از سلطهی عامل انسانی برای اجبار آنها به گرفتن
دستمزد (کار مزدی) آزاد کند .مطالبهی دریافت دستمزد معیشتی فقط مبارزه بین طبقات
را شدیدتر خواهد کرد و نتیجهی این مبارزه نه دستمزدهای باالتر بلکه باید لغو نظام مزدی
باشد .همانگونه که مارکس در کتاب «سود ،قیمت ،ارزش» نوشت« :کارگران باید
کلیدواژهی انقالبی "لغو کار مزدی" را روی بیرقهایشان حک کنند».
ما در این مطلب رئوس کلی روند تولید معاصر را که به آیفون منجر میشود و از
تولید آیفون تا طرز کار درونی سود و استثمار را ترسیم و بررسی میکنیم .اما نه فقط به
آیفون و اپل بلکه بهطور ویژهای بیشتر به تحلیل مارکسیستی نرخ استثمار و [نقش آن]
در رقابت تولید چنین ابزارهای الکترونیکی پیچیدهای توجه داریم .به باور ما ضروری
است یاد بگیریم نرخ استثمار چهگونه محاسبه میشود تا بدانیم کارگران دقیقاً چه میزان
از کل ثروت اجتماعی تولید شده در هر سال را به دست میآورند.

1. Living Wage
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قسمت اول
به آیفون خوش آمدید
اگر آیفون  Xدر آمریکا ساخته میشد چه اتفاقی میافتاد؟
اگر آیفون  Xدر آمریکا ساخته میشد بخش عمدهای از جمعیت جهان قادر به خریداری
آن نبودند .یک برآورد نشان میدهد اگر آیفون  Xدر آمریکا ساخته میشد قیمت آن
حداقل  30هزار دالر آمریکا بود[ ،در حالیکه] قیمت کنونی آن از  900دالر در آمریکا
تا  1900دالر در برزیل و ترکیه متغیر است.
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خیلی ساده ،قدرت خرید برای آیفون  Xسیهزار دالری وجود ندارد .یک کارگر با
حداقل دستمزد در هند باید  16.5سال هر روز کار کند تا بتواند یکی از این تلفنها را
خریداری کند .این میزان در آفریقای جنوبی 14.5
سال برای داشتن یک تلفن است .تقریباً تمام  70میلیون
آیفون موجود (همچنین  30میلیون آیپد و  59میلیون
محصول دیگر اپل) خارج از آمریکا ساخته شدهاند.
1

استیو جابز به این موضوع اشاره نمیکرد که اپل از
نرخهای پایین مالیات در طول زنجیرهی جهانی کاال
سود میبَرد.
آیفون به چند دلیل مرتبط به هم در خارج از آمریکا
ساخته میشود .اولین و مهمترین دلیل آشکار ،هزینهی نیروی کار است .هزینهی نیروی
کار درون آمریکا باالتر از بخشهای مشخصی از جهان بهویژه جمهوری خلق چین است
که بسیاری از محصوالت آیفون در آنجا ساخته میشود .دومین دلیل ،شرایط کاری
نامناسب (نبود اتحادیهی کارگری ،ساعات کار طوالنی) در بسیاری از مناطق جهان بهویژه
* تمام پانوشتهای توضیحی متن از مترجم است.
 .1رسانه های جریان اصلی پس از درگذشت استیو جابز ،او را در سطح قدیسی در فناورری و پیشرفت تکنولوژی
مطرح کردند .این رسانهها تمام مراحل و اجزای تولید یک کاال مانند آیفون را به «ابتکار»« ،خالقیت» و «خوشفکری»
فردی به نام استیو جابز تقلیل دادند .کتابهای موفقیت در شمارگان وسیع از او به عنوان ایدهآلی از تالش فردی
یک مهاجر سوری در آمریکا تجلیل کردند .همه جا مملو از جمالت قصار (درست یا جعلی) منسوب به او بود و
کتابهای زیادی با جلد منقوش به شمایل جابز منتشر شد .در میان همهی این هیاهوها از فرایند تولید کاالهای
شرکت اپل ،وضعیت سخت کارگران ،شامورتیبازی های مالیاتی و نرخ استثمار کارگرانی که در آغاز استخدام تعهد
میدهند تا در نتیجه ی فشار کاری خودکشی نکنند و اگر خودشان را کشتند از خانوادههایشان غرامت گرفته
میشود ،خبری نبود .در همین مورد مراجعه شود به« :استیو جابز رفت ،استثمار هنوز زنده است».
2طنز تلخی است نظام سیاسیای که خود را «جمهوری خلق» مینامد کارگرانش از بدترین شرایط زیستی و کاری
برخودارند
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در مناطق آزاد تجاری و صادراتی است که صراحتاً اتحادیههای کارگری را ممنوع
کردهاند و هیچ مقررات دولتی وجود ندارد .عقبنشینی دولت در تنظیم مقررات محیط
کار و استخراج مواد اولیه به افزایش پیامدهای جانبی و منفی مانند دفع زبالههای سمی
تصفیهنشده و استفاده شرکتهای استخراج معدن از مواد شیمیایی مضر که منابع آب را
آلوده میکند و در نتیجهبه نابودی کشاورزی منجر میشود .این تبعات ،تعداد بسیار
بیشتری از میلیونها کشاورز و دهقان کوچک را مجبور میکند تا زمینهایشان را برای
کار مزدی در فرایند تولید صنعتی ترک کنند .تولیدِ گسیخته شده (منفصل) در زنجیرهی
جهانی کاال در مرکز این تغییرات قرار دارد .این مطلب توجه خود را بر تولید گسیخته
شده و زنجیرهی جهانی کاال متمرکز خواهد کرد.

زنجیرهی جهانی کاال

1

کارخانهها قبالً در یک مکان واحد قرار داشتند .بر روی زمینشان که اجاره یا خریداری
شده بود ساختمان کارخانه ساخته میشد .سپس مالک کارخانه (یا سرمایهدار)،
ماشینآالت درون کارخانه را میخرید یا اجاره میکرد .برای تولید برق و به کار انداختن
ماشینها ،برق به درون کارخانه کشیده میشد که امکان کار روزانهی طوالنیتر و شیفت
سوم در نیمهشب را فراهم میکرد .مواد خام یا اولیه از بیرون کارخانه خریداری میشد و
پس از آن ،سرمایهدار ،کارگران را استخدام میکرد تا مهارت و انرژیشان را به کارخانه
بیاورند و در مدت زمان مشخصی کار کرده کاالها را تولید کنند .ماشینآالت بهتر و
همکاری بیشتر همانند تقسیم کار میان کارگران ،کارخانهها را بیشازپیش کارآمد
میساخت .این کارخانههای قدیمی عموماً در یک مکان واحد (و مشخص) قرار داشتند.
حتی زمانی که آنها در یک مکان بودند مواد خامشان از مناطق مختلف تأمین میشد.
بنابراین کارخانهها همیشه از نظر جهانی در ارتباط با مناطقی بودند که یا مواد اولیهشان از

آنجا تأمین یا محصوالتشان در آنجا فروخته میشد .از دههی  1960میالدی به مرور سه
1. The Global Commodity Chain
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تغییر تکنولوژیکی و سه تغیر عمدهی اقتصادی -سیاسی این امکان را به
کارخانهها داد تا ساختار اصلیشان را تغییر دهند.

سه تغییر تکنولوژیک بههمپیوسته عبارت بودند از:
 -1شبکههای ارتباط از راه دور .از دههی  1960تعداد زیادی ماهواره با اهداف
تجاری به فضا فرستاده شد تا ارتباط بین قسمتهای مختلف جهان را آسانتر کنند.
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1

 -2کامپیوتری کردن :استفاده از بانکهای اطالعاتی به شرکتها این امکان را
میدهد تا فهرست داراییهایشان (مواد خام و محصوالت نهایی ذخیرهشده در انبار) را
نه روی یک دفتر بزرگ حسابداری که در کامپیوتر نگهداری کنند .اگر دو کامیپوتر-
یکی در هنگکنگ و دیگری در لسآنجلس -بتوانند در شبکهی ماهوارهای مرتبط
شوند ،دفاتر مرکزی شرکت در لسآنجلس فوراً میتوانند از کاهش موجودی مواد اولیه
و محصوالت درون انبار مطلع شود و در زمان کوتاهی مجدداً آنها را سفارش دهند.
2

 -3استانداردسازی و تدارکات کارآمد :قبالً چند روز طول میکشید تا
کارگران بارانداز ،بارِ کشتی را تخلیه کنند و محمولهیِ کاال بهسادگی میتوانست در جایِ
اشتباهی در انبار کاال قرار گیرد .با وجود این ،کارگران بارانداز اغلب از طریق اتحادیههای
رادیکالشان نه فقط برای افزایش دستمزد و شرایط کاریشان بلکه همچنین به دلیل
موضوعات سیاسی اعتصاب میکردند .الزم بود وحدت سیاسی آنها شکسته شود .در
اواسط دههی  1950کشتیهای باربر شروع به حمل کاالهایشان در محفظههای فلزی
3

بزرگ با اندازهی استاندارد (کانتینر ) کردند[ .کانتینرها] میتوانستند در عرض چند ساعت
توسط جرثقیل از کشتی برداشته شده و فوراً پشت کامیون یا حملکنندهی ریلی قرار
گیرند .این [تغییرات] به این معنا بود که زمان کمتری صرف انتقال کاالها به سراسر جهان
میشد و اتحادیهی کارگران بارانداز خیلی ضعیف شد .این فرایندها هم هزینهی
4

حمل ونقل سراسری و هم خطر اعصاب را کاهش داد .اما کانتینرسازی فقط یک بخش
از انقالب در تدارکات [تولید] است .سیستمهای تدارکاتی پیچیدهتر به شرکتها امکان
میدهد مواد خام و محصوالت تولیدشدهشان را رصد کنند و مطمئن شوند که آنها [از
مسیرشان] منحرف نشده و بهموقع به مقصد میرسند .هیچیک از اینها بدون
1. Computerisation
2. Efficient logistics and standardisation
3. Container
4. Containerisation
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استانداردسازی (توسط سازمان بینالمللی استاندارد) امکانپذیر نبود و به این معنا است که
1

هر دروندادی برای تولید میتواند از هر جا در جهان تولید شود .درجهی کابل الکتریکی
و نوع شیشه دیگر به طور خودسرانه اندازهگیری نمیشود .آنها االن با یک استاندارد
دقیق تولید میشوند .به این ترتیب ،استانداردسازی به شرکتهای دریافتکنندهی کاال
امکان میدهد تا یک تولیدکننده را علیه تولیدکنندهی دیگر به رقابت وادارند و قیمتها
را کاهش دهند .اگر کارگران در یک جا شرایط کاری بهتری را کسب کنند،
استانداردسازی و تدارکات کارآمد به سرمایه اجازه میدهد تا مسیر روند تولید را به دور
از این «مشکل» و بهسمت یک محل کار منعطفتر تعیین کند.
این سه تغییر تکنولوژیک به شرکتها اجازه داد تا به تقسیم کارخانه به چندین بخش
فکر کنند که هر بخش در نزدیکی مواد خام یا نیروی کار متخصص ارزان قرار داشت.
حتی زمانی که فرایند تولید در میان کشورهای مختلف تکهتکه و از هم جدا شد،
شرکتها همهی روندها را به واسطهیِ مدیریت یکپارچهی دادههای مربوط به تولید،
حملونقل و سازندگان کنترل میکردند .سیستمهای تدارکات کارآمد و تکنیکهای
حملونقل بهتر ،شرکتها را از حرکت سریع قطعات تولیدیشان در سراسر جهان مطمئن
میکند .یک خازن باتری میتواند در یک جا ساخته شود ،صفحهی نمایش در جای دیگر
و پس از آن اجزای مختلف برای مونتاژ در آیفون به مکان سوم آورده شود.

1. Input

314

نرخ استثمار (مورد آیفون)
1

گسیختگیِ تولید ،الگوی قدیمی
انتقال مواد خام از یک کشور به کشور
دیگر برای تولید محصول نهایی را شدت
میبخشد و سیستم تازهای را به وجود
میآورد که نتیجهیِ آن نادیده گرفتن
حقوق کارگران و پروژههای توسعهی
ملی است و در نهایت سرمایهی جهانی را
برای افزایش استثمار توانمند میکند.
ما این سیستم جدید را «زنجیرهی
جهانی کاال» مینامیم که با عنوان
2

«زنجیرهی جهانی ارزش» نیز شناخته میشود .در زنجیرهی جهانی کاال ،تولید (همانند
بازاریابی و توزیع) در میان چندین شرکت در مناطق گوناگون تقسیم میشود.
زنجیرهی جهانی کاال به شرکتها امکان داد موجودی انبارهای کاال را با روند «تولیدِ
3

سرِوقت» مدیریت کنند[ .در این روش از تولید] شرکتها کاالهای زیادی در انبارهایشان

 Disarticulation of production .1در مدل قدیمی تولیدِ کارخانهای زنجیره به هم متصل و یکپارچهای از
مراحل مختلف تولید یک کاال در مکان ثابت یک کارخانه جریان داشت اما گسترش جهانیسازی تولید این زنجیره
یکپارچه را گسیخته کرد و هر مرحله از تولید در گوشهای از جهان انجام میشود.
2. Global value chain
3. Just-in-Time production
یا ( )JITدر این روش از تولید ،کارخانه فقط کاالهایی را نگهمیدارد که در روند تولید به آنها نیاز دارد و هزینهیِ
انبارداری ،ضایعات و زمان پاسخگویی به مشتری را کاهش میدهد .الگوی مقابل آن Just-in-Caseیا ( )JICاست
که در آن تولیدکنندگان ،مواد اولیه و محصوالت زیادی را در انبار نگهداری میکنند تا همیشه تولیدات کافی برای
جذب بیشینه تقاضای بازار را داشته باشند .در این روش ،هزینه ی انبارداری و میزان ضایعات مواد اولیه باال است.
در «تولید سروقت» چرخههای تولید کوتاهتر است و سازندگان میتوانند در هر لحظه محصوالت خود را تغییر داده
و چیز دیگری جایِ آن بسازند .شرکت تویوتا نمونهای از این روش تولید است و فقط زمانی که سفارش جدید برای
تولید اتومبیل دریافت میکند به پیمانکاران جزء سفارش میدهد تا قسمتهای مختلف آن را بسازند ،در حالی که
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نگهداری نمیکردند تا کاالهای سفارش داده شده نیاز بازار را تأمین کنند .در این فرایند
همچنین نقش شرکتهای چندملیتی (مانند اپل) عمده است .چون بهرغم آنکه به ندرت
1

چیزی فراتر از نشان تجاری تلفن آیفون تولید میکند ،با این حال ،این روند را کنترل و
2

سهم اصلی را از آن کسب میکند .برای بحث بیشتر در مورد گسیختگیِ تولید و
3

زنجیرهی جهانی کاال لطفاً به تحقیق دیگر ما به عنوان «در ویرانههای اکنون» رجوع کنید.
بحرانهای ساختاری سرمایهداری در دههی  1970موجب شد زنجیرهی جهانی کاال
و تولید فوری ایجاد شود .چرا سرمایهداری جهانی وارد بحرانهای ساختاری بلندمدتی
شد که هنوز حل نشده است؟
شرکتهای سرمایهداری منفرد تالش میکنند سودشان را حفظ کرده یا افزایش دهند.
این هدف آنهاست و به منظور آن این سری اقدامات را انجام میدهند:
 -1ساخت محصوالت جدید که موجب انحصار شرکتها در بازار میشود .هرچند
شرکتهای دیگر به زودی از این محصوالت جدید کپیبرداری خواهند کرد و مزیت
آن نوآوری کاهش مییابد .بنگاهها برای محافظت از نوآوریشان و مزایای انحصاری آن
تالش میکنند تا جایی که امکان دارد حقوق انحصاری ثبت 4این کاالها را برای خودشان
نگه دارند.
 -2رقابت با شرکتهای دیگر برای بزرگتر کردن بازارشان از طریق تبلیغات و
گسترش نشان تجاری (برند) و یا با [ابزارهای غیرقانونی] رشوه و جاسوسی .اگر بِرَندی
ال
قادر باشد ارتباط عاطفی با مشتریان برقرار کند ،حتی اگر شرکتهای دیگر کاالی کام ً
در روش قدیمی ،کارخانه خودروساز انبوهی از اتومبیل را میسازد و انبار میکند تا مشتری برای آنها پیدا شود .در
«تولید سروقت» به سادگی میتوان هر از بخش را به یک شرکت فرعی در گوشهای از جهان برونسپاری کرد.
1. Brand
2. Lion’s share
3. In the Ruins of the Present
4. Patents
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مشابهی تولید کنند ،آن شرکت میتواند بر بازار مسلط شود .همچنین دزدی از طرحهای
جدید یا پرداخت پول به شرکتهای خردهفروشی میتواند شرکت را در مقابل رقبایش
منتفع کند.
 -3استفاده از فناوری های جدید برای تولید و مدیریت نیروی کار با هدف افزایش
بهرهوری نیروی کار .مفهوم بهرهروی نیروی کار به این معنا است که شرکتها کارگران
را مجبور خواهند کرد برای تولید کاالهای بیشتر در یک دورهی زمانی معین نسبت به
قبل شدیدتر کار کنند .اگر فناوری و مدیریت بتوانند کارگران را مجبور سازند تا در ازای
دستمزد ثابت سختتر کار کنند ،آنگاه شرکتها میتوانند مزیت بهرهوری به دست
بیاورند .به عبارت دیگر ،شرکتها از تعداد ساعات ثابتی که کارگران کاالها را تولید
میکنند سود بیشتری میبرند.
کاهش هزینهی تولید از راه مکانیزاسیون مؤثرترین سالح در جنگ بین شرکتها
است .شرکتها اگر میخواهند بهرهوری نیروی کار و سهمشان از بازار را افزایش دهند،
باید همانطور که در مدیریت بِرَند و تبلیغات سرمایهگذاری میکنند ،در ماشینآالت و
فناوری نیز سرمایه گذاری کنند .در اصطالح مارکسیستی به این معنا است که شرکتها
باید برای کاهش هزینهی واحد تولید نسبت سرمایه به کار را افزایش دهند و توان
رقابتپذیریشان را حفظ کنند.
نسبت سرمایه به کار (ترکیب ارزشی سرمایه) یکی از مقوالتی است که مارکس برای
تجزیه و تحلیل دقیق تغییر به آن اشاره میکند .سرمایهداران برای افزایش ترکیب ارزشی
سرمایه مجبورند بیشتر از سرمایهی متغیر (هزینهی ناشی از استخدام نیروی کار) در
سرمایهی ثابت (شامل سرمایهی استوار همانند ماشینآالت و سرمایهی قابل جابهجایی
مانند مواد خام) سرمایهگذاری کنند.
مفهوم ترکیب ارزشی سرمایه به مارکس امکان میدهد تا رابطهی بین
سرمایهگذاریها بر زمین ،تجهیزات و مواد خام (سرمایهی ثابت) به سرمایهگذاریها در
نیروی کار (سرمایهی متغیر) در روند تولید را مشخص و بهرهوری نیروی کار (از راه
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مکانیزاسیون) و ایجاد ارزش اضافی را تعیین کند .سرمایهگذاری وسیع شرکتها در
سرمایهی ثابت به افزایش ترکیب ارزشی سرمایه منجر شد اما در عوض سودآوری
اقتصادی را در بلند مدت کاهش داد .برای مثال ،ترکیب ارزشی سرمایه در آمریکا طی
سالهای  1947تا  1985به میزان  103درصد افزایش یافت در حالیکه نرخ سود در همین
دوره  53درصد افت کرد .بحرانهای سودآوری که یک مشکل درونی و دایمی برای
سرمایهداری است سرمایهگذاران را واداشت تا فعالیتهای مولدشان را به مناطقی با
1

دستمزد پایینتر نیروی کار منتقل کنند (برای مثال کشورهای جنوب) و انتقال تولید به
جنوب جهان بدون سه تغییر عمدهی سیاسی که در دههی  1980اتفاق افتاد امکانپذیر
نمیشد.
 -1فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک سوسیالیستی در اروپای شرقی
وقتی اتحاد شوروی و بلوک شرق فروپاشید ،مانعی که از پیشروی دلخواه و جهانیِ
سرمایهداری چندملیتی جلوگیری میکرد ،از بین رفت .اتحاد شوروی به بلوک کشورهای
جهان سوم قدرت ابراز وجود در عرصهی جهانی داده بود و این کشورها از مانعِ شوروی
و بلوک شرق برای پیشبرد یک نظم اقتصادی جدید استفاده کردند که شامل حق
حاکمیت خطمشی توسعه و تجارت میشد .فروپاشی مانعِ سوسیالیستی به این معنا بود که
 .1افزایش سرمایهی ثابت به منظور افزایش بارآوری تولید به «گرایش نزولی سود» میانجامد .از همین رو است که
مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه مینویسد« :مانع واقعی تولید سرمایهداری خودِ سرمایه است» .مارکس ارزان
شدن عناصر سرمایه ی ثابت ،باال بردن شدت استثمار ،پایین بردن دستمزدها نسبت به ارزشی که نیروی کار تولید
میکند ،ارتش ذخیره ی بیکاران و تجارت خارجی را به عنوان «عوامل خنثی کننده»ی گرایش نزولی نرخ سود نام
میبرد.
 .2سقوط کمونیسم ،ابتدا به شکل نگهانی در شوروی سابق و سپس به آهستگی در چین ،حدود  2میلیارد نفر دیگر
را هم به نیروی کار مزدبگیر جهان افزود
(معمای سرمایه و بحرانهای سرمایهداری ،دیوید هاروی ،ترجمه مجید امینی ،نشر کالغ ،1393 ،ص )32
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توانایی کشورهای جهان سوم برای گفتگو بر سر حق حاکمیتشان ضربه خورد که تا االن
نیز همچنان ادامه دارد.

1

 -2بحران بدهی جهان سوم و برآمدن چین
پس از قرنها استعمارگری ،حقحاکمیت ملی و لزوم ایجاد اقتصادهای ملی برای
دولتهای پسااستعماری مانند چین دارای اهمیت بود .اما بحرانهای بدهی اواخر دههی
 1970و دههی  1980این کشورها را مجبور کرد که استقاللشان را به نظام تجارت جهانی
واگذار کنند .نظام تجارت جهانی جدید که توسط قوانین بدیع مالکیت فکری و سازمان
تجارت جهانی ایجاد شده است ،بیشتر از [الگوی تولید قدیمی مبتنی بر] کارخانه در یک
محل به ابرشرکتهای چندملیتی و ایدهیِ «جهانی» کمک میکند .عصر اصالح بازار چین
که از  1978آغاز شد مشارکتکنندهی اصلی در زنجیرهی جهانی کاال بود .در این دوران

 .1وجودِ جهان دوقطبی سرمایهداری و سوسیالیسم واقعاً موجود ،ایدهیِ نئولیبرالی و سرمستانهی امثال مارگارت
تاچر را زیر سوال میبرد .تاچر پس از فروپاشی بلوک شرق با این ادعا که «بدیل دیگری ممکن نیست» تالش کرد
تمام جهان را زیر سیطره چتر یکپارچه و جهانیِ نظم نئولیبرال قرار دهد .در دوران پیشافروپاشی بلوک شرق،
کشورهای پیرامونی در توازن قوای میان دو بلوک موجود و به دلیل رقابت میان آنها میتوانستند مقابل هر یک از
دو بلوک غرب یا شرق مقاومت کنند و یا از آن ها امتیازاتی را بگیرند .اما با یکپارچه شدن نظم جهانی این امکان
منتفی شد.
 .2افزایش نرخ بهره از سال  1979موجب افزایش چشمگیر میزان بدهی کشورهای جهان سوم شد .بر اساس بررسی
بانک جهانی در سال  ،1970کل بدهی  15کشور بدهکار  17.9میلیارد دالر ( 9.9درصد از تولید ناخالص مالی
( ) GNPآنها ) بود .این رقم در پی بحران بدهی در سال  1987به  402.2میلیارد دالر ( 47.5درصد از )GNP
رسید .در سال  1991کل بدهی خارجی کشورهای جان سوم به  1.4تریلیون دالر رسید که بالغ بر  126.5درصد
از کل صادران این کشورها را تشکیل میداد .یعنی میزان بدهی دولتها و بانکهای تجاری این کشورها بیشتر از
مبلغی بود که با صادرات کاال و خدمات به دست می آوردند .نتیجهی نهایی افزایش این دیون ،کاهش بودجهی
اجتماعی کشورهای جهان سوم برای بازپرداخت بدهیشان بود .به عبارت دیگر کشورهای فقیر مجبورند از بودجه
آموزش و بهداشت خود کم کنند تا بتوانند نرخهای بهرهای را بپردازند که هیچ کنترل و نظارتی بر زیاد شدن آن
ندارند
In the ruins of the present, Tricontinental,2019
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از سال  1978در جریان تولید گسیخته ،صدها میلیون کارگر چینی عمدتاً در سواحل چین
در دسترس بود تا برای کار در دورپیماییهای تولید منفصل به کار گرفته شوند.
 -3جداساختن سیاستها دولت از نیازهای شهروندانش در آمریکای
شمالی ،اروپا و ژاپن
دولتها در مثلثِ آمریکای شمالی ،اروپا و ژاپن سیاستهای جدیدی را وضع کردند که
به شرکتهای مستقر در سواحلشان اجازه میداد تا [برای سرمایهگذاری] به کشورهای
دیگر بروند .این سیاستها به بخش مالی آزادی ورود و خروج نسبتاً کامل از
کشورهایشان میداد .سیاستهایی مانند عوارض و یارانهها که به ایجاد اقتصادهای ملی
و برنامهی توسعهی ملی (عناصر حیاتی پروژهی جهان سوم و دولتهای پسااستعماری
جدید) کمک میکرد ،کنار گذاشته شد .فضای سیاستی جدید (نولیبرالیسم) به شرکتها
اجازه داد تا کارخانههای قدیمی و محلی را رها کرده و کارخانهای را در سراسر قارههای
جهان ایجاد کنند که اجزا و قطعات کاالها را در همه مناطق زمانی میساخت.

آیفون در زنجیرهی جهانی کاال
آیفون اپل بدون چرخهی جهانی کاال نمیتواند وجود داشته باشد .مواد خام و اجزای
سازندهیِ آیفون از  30کشور جهان تأمین میشود .برای تولید آیفون دو نوع درونداد
(ورودی) وجود دارد:
 -1مواد خام  -2قطعات تولیدشده
مالکیت فکری عامل دیگری است که
در تولید آیفون نقش دارد .مالکیت فکری
همانند مواد خام و قطعات تولیدشده یک
درونداد نیست بلکه حق قانونی داده شده
توسط دولتها است که میتواند پایه و
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اساس رانت شود .شرکتهای مدعی حقوق مالکیت بر تولیدات دارویی یا فناوری
الکترونیک ،رانت استفاده از حقوق داده شده به آنها توسط دولت را به کار میگیرند و
بر پایهی این حق انحصاری مانع استفادهی دیگران از این محصوالت میشوند .یک فرضیه
این است که چون اپل فناوریهای مذکور را میسازد ،پس حق دارد رانت مالکیت فکری
حاصل از فروش تلفنها را طلب کند .اما تقریباً تمام فناوریهای که آیفون را میسازند-
1

اینترنت ،سیستم  ،GPSصفحه لمسی ،فعالیار صوتی  -با پول [بودجه] عمومی داده شده
به دانشگاهها و آزمایشگاههای تحقیقاتی توسعه داده شدهاند .به بیان دیگر ،اپل از
فناوری های توسعه یافته توسط دولت برای تولید آیفون استفاده کرده است .دولت به
شرکت های خصوصی مانند اپل امکان داد تا خواستار مالکیت حقوق فکری برای این
فناوری ها شوند .سود حاصل از ابتکارات مبتنی بر تأمین مالی بخش عمومی به بخش
2

خصوصی رسید و همچنان میرسد .شرکتهایی مانند فاکسکان که هم بخشهایی از
آیفون را میسازند و هم آن را مونتاژ میکنند ،به دلیل محافظت از حقوق مالکیت فکری
و اینکه اپل یک بِرَند قدرتمند را ساخته است ،نمیتوانند از [فعالیت] اپل و فروش این
تلفنها جلوگیری کنند .چون اپل این فناوریها را نساخته ،با این سؤال روبهرو هستیم:

«چه کسی مستحق است تا از فناوری تأمین مالی شده توسط بخش
عمومی سود ببرد؟».
این مواد را در میان مواد خام یک آیفون خواهید یافت:
آلومینیوم ،آرسنیک ،کربن ،کوبالت ،کولتان (نیوبیوم و تانتالوم) ،مس ،گالیوم ،طال،

آهن ،پالتین ،سلیکون و قطع.

)1. Voice-activated assistant (Siri
2. Foxconn
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1

این مواد خام از منابع مختلفی از جمهوری دموکراتیک کنگو تا بولیوی تأمین
میشود .طی این سالها گزارشهای سازمانهای معروفی مانند یونیسف (صندوق کودکان
سازمان ملل متحد) و سازمان عفو بینالملل استفادهی سازندگان اپل از کار کودکان برای
استخراج این مواد معدنی از معدن را افشا کرده و نشان میدهد آنها به معدنچیان دستمزد
بسیار ناچیزی (مزد بخورنمیر )2پرداخت میکنند.

 68 .1درصد ذخایر لیتیوم جهان در منطقهی موسوم به «مثلث لیتیوم» در مجاورت مرزهای بولیوی ،شیلی و
آرژانتین قرار دارد 30 .درصد ذخایر لیتیوم جهان متعلق به بولیوی است .این عنصر برای انتقال گرما در باتریهای
برقی به کار رفته در وسایل الکترونیکی و اتوموبیلهای برقی به کار میرود .مورالس کودتا علیه خود را «کودتایِ
لیتیمی» مینامد که با مشارکت شرکت های چند ملیتی و آمریکا اجرا شد چون دولت بولیوی معادن لیتیوم خود را
ملی اعالم کرد ،از خصوصیکردن آنها جلوگیری کرد و ابتکار عمل برای قیمتگذاری لیتیوم را از آمریکا و
شرکتهای چند ملیتی گرفت.
https://www.youtube.com/watch?v=-hEwE64-kUQ&feature=youtu.be

2. Starvation wages
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برای مثال ،گزارش سازمان عفو بینالملل نشان داده  40هزار کودک در شرایط بسیار
خطرناک در معادن جمهوری دموکراتیک کنگو کار میکنند تا این مواد خام را استخراج
کنند .مرگ ،قطع عضو و مشکالت بهداشتی مزمن امری عادی است .این کودکان برای
یک تا دو دالر در روز 12 ،ساعت در روز کار میکنند و بارهای سنگین را از معادن عمیق
بیرون میبرند .عالوه بر اینکه کار کودکان اجباری است ،شرکتهای معدن به خوبی
آگاهند که هزینهی استخراج مواد خام مهم و مواد معدنی کمیاب زمین بسیار پایین است،
چون گروههای شبهنظامی با لولهی تفنگ کارگران را مجبور میکنند از معادن پایین
بروند .هماکنون این یک منظرهی آشنا در آفریقای مرکزی است .این اَشکال انضباط
نیروی کار ،عناصر مهم و معدنیِ آیفون را از زمین تأمین میکند و همچنان به عنوان
بیارزشترین بخش زنجیرهی جهانی کاال تلقی میشود.
1

آیین رفتاری عرضهکنندهی اپل (مرتب بهروز میشود و تازهترین نسخهی آن مربوط
به سال  2019است) بهصراحت میگوید اپل معتقد است همه کارگران در زنجیرهیِ
عرضه یِ محصول مستحق یک محیط کار اخالقی و منصفانه هستند .با کارگران باید با
بیشترین احترام و منزلت رفتار شود و سازندگان اپل باید باالترین استانداردهای حقوق
بشر را رعایت کنند .به نظر میرسد این کلمات معنای چندانی برای اپل و پیمانکارانی
ندارد که مواد خام را از مناطقی دور از تصور خریداران آیفون تأمین میکنند.
پس از آن مواد خام وارد واحدهای تولیدی درحداقل  30کشور جهان ،از اروپا تا
چین میشود .بسیاری از اجزای آیفون در کارخانههای چین ساخته میشود.
برای فهم تنوع سازندگان قطعات تولیدشده ،نگاهی به مبدأ تولید قسمتهایی از آیفون
 5و  6بیندازید:

 شتابسنج Bosch :در آلمان ،اختراع در آمریکا 

1. Apple’s Supplier Code of Conduct
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تراشهها و رمزگذارهای صوتی Cirrus Logic :در آمریکا (تولید خارج از

آمریکا) 

 پردازندهی پایه Qualcomm :در آمریکا (تولید خارج از آمریکا) 

 باتریها :سامسونگ در کره جنوبیHuizhou Desay Battery ،در چین 


دوربینها :سونی در ژاپن OmniVision ،در آمریکا تراشههای دوربین
جلوییِ  FaceTimeرا میسازد اما پیمانکاران  TMSCدر تایوان دوربین را

تولید میکنند 



تراشهها و پردازشگرها :سامسونگ در کرهجنوبی و  TSMCدر تایوان ،با



تراشههای کنترلکننده PMC Sierra :و  Broadcom Corpدر آمریکا

همکاری شریکشان  GlobalFoundriesدر آمریکا 
(تولید خارج از آمریکا) 

 Japan Display و شارپ در ژاپن LG Display .در کرهجنوبی 


 TSMCدر تایوان SK Hynix .در کرهجنوبی 



تأییدکنندهیِ حسگر اثر انگشت را  Authentecدر چین میسازد اما برای

 Alps Electric در ژاپن 

تولید به تایوان برونسپاری میکند 

 حافظهی جانبی Toshiba :در ژاپن و سامسونگ در کرهجنوبی 
 STMicroelectronics در ایتالیا و فرانسه 
 سیمپیچ واسط صوتی TDK :در ژاپن 

 مونتاژ اسکلت اصلی :فاکسکان و  Pegatronدر چین 

 تراشههای سیگنال مختلط (مانند  :)NFCشرکت  NXPدر هلند 


بدنهی پالستیکی (برای آیفون  Hi-P :)5Cو  Green Point-Jabilدر

سنگاپور 
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1

ماژولهای فرکانس رادیویی( Win Semiconductors :تولیدکنندگان
ماژول  Avagoو  )RF Micro Devicesدر تایوان .فناوریهای Avago
و  TriQuint Semiconductorدر آمریکا .شرکت  Qualcommدر

آمریکا برای ساخت اتصال چرخهای بلندمدت ( )LTE



صفحهی نمایش و محافظ (برای نمایش) Corning (Gorilla Glass) :در
آمریکا GT Advanced Technologies .کریستالهای یاقوتی رنگ

برای صفحههای نمایش را تولید میکند 



 Fairchild ،Texas Instrumentsو  Maxim Integratedدر آمریکا 



کنترلکننده صفحهی لمسی Broadcom :در آمریکا (تولید در خارج از



فرستند و تقویتکنندهیِ ماژولها :شرکت  Skyworksو  Qorvoدر آمریکا

 حسگر لمسی تشخیص هویت کاربر :شرکت  TSMCو  Xintecدر تایوان .
آمریکا) 

(تولید در خارج از آمریکا).

 .1ماژول های فرکانس رادیوی یک دستگاه الکترونیکی کوچک است که برای انتقال یا دریافت سیگنالهای رادیوی
بین دو دستگاه به کار برده میشود.
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شرکت تولیدی فاکسکان ( )Hon Hai Precision Industryاز تایوان مهمترین
شرکت در میان اینها است .این شرکت در سال  2017درآمد ساالنهیِ  160میلیارد دالر
داشت .بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی در چین است و  1.3میلیون کارگر در
لیست حقوقی آن در چین قرار دارد .در سراسر جهان فقط کارفرمایان وال مارت و
مکدونالد بیشتر از فاکسکان کارگر استخدام میکنند .رسوایی در این کارخانههای
1

تولیدی امری عادی است .هماکنون پدیدهای به نام «خودکشیهای فاکسکان» به دلیل
وفور مرگومیر کارگران در اعتراض به دستمزدهای پایین و شرایط بد کاری در شهر
فاکسکان در شینزن چین وجود دارد .رسانههای چینی این پدیده را «قطارِ خودکشی»
3

2

4

نامیدند« .پون نگای» و «جنی چان» دو شخصیت دانشگاهی چینی در در سال  2012این
پدیده را در فاکسکان بررسی کردند .آنها در گزارش بسیاری انتقادیشان از چندین
کارگر در کارخانه مونتاژ تلفن همراه نقل میکنند« :ما همیشه فریاد میکشیم ،اینجا
[شرایط] خیلی سخت است ،ما در یک اردوگاه کار اجباری گیر افتادیم ،فاکسکان ما را
با اصول «اطاعت ،اطاعت ،اطاعت مطلق» مدیریت میکند! آیا ما باید کرامت انسانیمان
را فدایِ کارایی تولید کنیم؟» .برای درک سرعت کار به توصیف این کارگر زن در مورد
5

 10ثانیه از روز کاریاش گوش دهید« :من یک مادِربورد را از روی خط تولید برمیدارم،

1. Foxconn Suicides
2. Suicide express
3. Pun Ngai
4. Jenny Chan
 .5بُر ِد مادر یا مادر برد یا برد اصلی (به انگلیسی )Mainboard or Motherboard :تخته مداری الکتریکی است
که بخش های گوناگون رایانه مانند واحد پردازنده مرکزی ،حافظه دسترسی اتفاقی ( )RAMو ...بر روی آن سوار
میشوند و قطعههای بسیار کاربردی و مهم دیجیتالی نظیر بایوس ( )BIOSدر آن قرار گرفتهاند.
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2

1

آرم تجاری آن را اسکن میکنم ،آن را در کیسهی ضد الکتریسیته ساکن میگذارم .هر
یک از این کارها دو ثانیه طول میکشد ،من هر  10ثانیه ،پنج تا کار انجام میدهم» .یک
3

کارگر زن به «برایان مرچنت» ( )2011گفت هر روز هزار و  700آیفون از زیر دستانش
رد میشود .او مسئول پاک کردن سطح صیقلی خاص روی صفحه نمایش تلفن بود و به
مدت  12ساعت در روز ،در هر دقیقه سه صفحه نمایش را برق میانداخت.

4

1. Logo
 .2کیسه ضدالکتریسیته ساکن ( )antistatic-electricity bagبرای نگهداری قطعات الکتریکی به کار میرود
که تخیله الکتریسیته ساکن به آنها آسیب میزند.
3. Brian Merchant
 .4با یک محاسبه ساده این کارگر روزانه  2160صفحه نمایش را برق میانداخته است.

327

تریکونتیننتال  /ترجمهی خسرو صادقی بروجنی
1

کارهای دیگر مانند بستن تختههای تراشه و مونتاژ قابهای پشتی هرکدام چند دقیقه طول
میکشد .فشار روی کارگران غیرعادی است .استیو جابز از سال  2010تا  2012قاطعانه
ادعا کرد اپل از نرخ باالی خودکشی در آکسفان (خودکشیهای آکسفان) آگاهی دارد
و مسئله تحت کنترل است .او مرتب اعالم میکرد «همه ما بر این [اوضاع] مسلط هستیم».
با وجود این ،مسئله همچنان ادامه دارد و نمیتواند فقط با خودکشی سنجیده شود.
دستمزدهای پایین و شرایط بد کاری (از جمله تحقیر روزانه) زندگی کارگران را تعریف
میکند .حداکثر  150کارگر در چند مورد روی پشتبام یک ساختمان رفتند و تهدید
کردند خودشان را پرت میکنند .آنها از «خودکشی فاکسکان» بهعنوان یک تاکتیک
چانهزنی استفاده کردند .این سطحی از فرایند تولید برای آیفون است.

قسمت دوم
تحلیل مارکسیستیِ آیفون
اگر از آنچه خواندید خشمگین شدید میتوانید مطمئن باشید که «انسان» هستید .هیچ
انسانی نباید در مورد شرایط کاریای که آیفون را ایجاد میکند ،خواه در معادن آمریکای
التین و آفریقا یا در کارخانههای شرق آسیا ،بیاعتنا باشد .اما این مطلب فراتر از خشم
است .ما مایلیم از طریق چارچوب تحلیل مارکسیستی به تولید آیفون –یک کاال-
بپردازیم .ما نه فقط حق داریم از دست اپل و فاکسفان عصبانی باشیم بلکه عالقهمندیم
بتوانیم میزان استثمار کارگران برای تولید این کاال را محاسبه کنیم .به عبارت دیگر،
میخواهیم نرخ استثمار را محاسبه کنیم.
نرخ استثمار یکی از مهمترین مفاهیم در نظریهی مارکس است .این محاسبه به ما امکان
می دهد تا نشان دهیم کارگران چقدر در افزایش ارزش در روند تولید نقش دارند .این
موضوع نشان میدهد حتی اگر با جادویِ استثنایی مکانیزاسیون و مدیریت کارآمد فرایند
1. Chip boards
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تولید بیشتر به کارگران پرداخت شود ،نرخ استثمار[همچنان] زیاد میشود .این نرخ منافع
متضاد سرمایهداران و کارگران را به طور کمّی بیان میکند .تحلیل نرخ استثمار تلویحاً
مستلزم سیاست رادیکال است .این نرخ کارگران را قادر میسازد تا بفهمند چقدر از سهم
ارزش تولیدشده ،توسط سرمایهداران به آنها اختصاص داده میشود ،بنابراین قالبی برای
روش متفاوتس به منظور سازماندهی تولید و پایان استثمار میسازد .برای درک نرخ
استثمار ابتدا باید بفهمیم مارکس خودِ کاال و ارزش را [به عنوان] یک اصطالح کلیدی
1

در نظام مارکسیستیِ اندیشهی اقتصادی چگونه معنا میکرد.
کاال چیست؟ مارکس اثر حماسیاش
سرمایه ( )1867را با بحث در مورد کاال
آغاز میکند .او مینویسد« :کاال ،بیش از
هر چیز یک شیء خارجی است .چیزی که
با ویژگیهای خود هر نوع نیاز انسان را
برآورده میکند .ماهیت این نیازها ،چه از
شکم ناشی شود چه تخیلی باشد ،تغییری
در موضوع نمیدهد .چگونگی برآورده
شدن این نیازهای انسانی هم در اینجا بیاهمیت است ،خواه مستقیماً در حکم وسیلهیِ
معاش ،یعنی شیئی مصرفی و خواه نامستقیم به مثابهیِ وسیله تولید برآورده شود».

2

 .1منظور همان «اقتصادِ مارکسیستی» است.
 .2سرمایه (نقدی بر اقتصاد سیاسی) ،جلد اول ،کارل مارکس ،ترجمه حسن مرتضوی ،نشر آگه ،چاپ اول،1386 ،
ص 65
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کاال یک شیییء مفید اسییت اما بیش از چیزی مفید اسییت که هدفی را برای مصییرف
کننده برآورده میکند .همچنین چیزی است که میتواند فروخته شود و افراد سازندهاش
1

2

را قادر به ک سب سود میکند .پس دو «ارزش م صرفی» و «ارزش [مبادله]» درون کاال
وجود دارد .ارزش م صرف کاال فقط مطلوبیت آن و چیزی ا ست که برای م صرفکننده
می ماند .آیفون یک مثال خوب اسیییت ،چون کاربردهای زیادی دارد :تماس گرفتن،
دیدنِ فیلم ،اسییتفاده به عنوان قطبنما و دسییت گرفتن زمانی که احسییاس ناخوشییایندی
دارید (یا حتی برای بهتر کردن تصویرتان).
ارزش کاال (ارزش مبادله)[ ،همان] قیمت کاال است .میدانیم که در میان
مارکسیستها بحث طوالنی و ارزشمندس در مورد رابطهی بین قیمت و ارزش کل وجود
3

دارد .این بحث به عنوان «مسئلهیِ تبدیل»  -یعنی مسئلهیِ تبدیل ارزشها به قیمتهای
تولید -شناخته میشود .با وجود این ،ما معتقدیم در مثال آیفون این سطح مطالبهی

1. Use value
2. ]Exchange[ value
3. The transformation problem
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مشخص ما را [از محاسبهیِ نرخ استثمار] بازنمیدارد و همچنان قادریم نتیجهی مهمی به
دست بیاوریم.
ارزش مبادلهی آیفون  999دالر است .این فقط ارزشی است که کاال میتواند در بازار
کسب کند .اما فراتر از قیمت ،انبوهی از ارزشهای متبلور شده وجود دارد که میتوانند
2

1

در سه بخش از ارزش کل دستهبندی شوند« :سرمایهی ثابت»« ،سرمایهی متغیر» و «ارزش
3

اضافی»  .اینها مفاهیم اصلی برای تحلیل مارکسیستی هستند.
سرمایهی ثابت
مواد خام مختلفی که به درون کارخانه منتقل میشود توسط اعمال کار و ماشین آالت به
کاال تبدیل میشوند .این مواد خام و دیگر مواد کمکی شامل تجهیزات کار (ماشینآالت،
وسایل و  )...قبالً از طبیعتِ مناطق دیگر درست شدهاند .درونِ این مواد خام که دیگر
4

«خام» نیستند کار مجسم وجود دارد .ارزش مواد خام و تجهیزات مختلف کار از نظر
کمّی در میران کارشان ثابت شده است .این مقدار ارزش ثابت هماکنون به کاالهای جدید
ساخته شده در روند تولید منتقل شده و ارزش آنها وارد کاالهای جدید میشود .کارل
مارکس ارزش این مواد و تجهیزات کار را «سرمایهی ثابت» مینامد.
سرمایهی ثابت برای آیفون شامل همهی فلزات و مواد معدنی است که روی خط
مونتاژ دیده میشود .همچنین بخشهای مستهلک ماشینآالت که با این مواد خام کار
میکنند .فلزات ،مواد معدنی و ماشینآالت ارزششان را در روند تولید کاال تغییر
نمیدهند .ارزش آنها در آیفون حفظ میشود .این ارزش ثابت میماند .در پایان روند
تولید ،کل ارزش انتقال داده شده از ابزار تولید (مواد خام ،ماشینآالت ،ساختمانها و )...

1. Constant capital
2. Variable capital
3. Surplus value
4. Embodied labour
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نمیتواند چیزی بیشتر از ارزش اولیهاش در ابزار تولید باشد .ارزش آنها که ثابت میماند
در آیفون وجود دارد.
سرمایهی متغیر
شرکتهای سرمایهداری طی روند تولید [در موارد
زیر] سرمایهگذاری اولیه میکنند:
 هزینهیِ مزد و مزایای کارگران که به عنوان
سرمایهی متغیر شناخته میشود.
 هزینههای غیردستمزدی به ویژه وسایل،
ماشینآالت ،ساختمانها ،انرژی و ...که به آنها
سرمایهی ثابت میگویند.
ما برای ساده کردن محاسبه ،فرض میکنیم همهیِ کارگران به تعبیر مارکسیستی مولد
هستند( .به عبارت دیگر کسانی که ارزش اضافی تولید میکنند و همانند کارگران
غیرمولد فعال در بخش مبادلهی کاال ،ارزش اضافی را فقط توزیع نمیکنند).
در نظام سرمایهداری مردم از دو طریق آزاد هستند .آنها از بردگی آزاد هستند و آزادند
تا از گرسنگی بمیرند .آزادی از بردگی و روشهایی که خودشان را سیر میکنند ،مردم
را مجبور میکند تا ظرفیت نیروی کارشان را به افراد صاحب سرمایه (زمین یا پول)
بفروشند .مردم خودشان را نمیفروشند (چون آنها از بردگی آزاد هستند) ،اما در عوض
نیروی کارشان را در ازای دستمزد میفروشند .دستمزدها با مقدار مشخصی پول– نشان
دهندهیِ مقدار معینی ارزش -که برای تأمین نیازهای مصرفی کارگران ضروری است،
مطابقت دارند .مارکس نیروی کار را یک کاالی خاص میدانست .این کاال همانند
کاالهای دیگر دارای دو جنبهی ارزش مصرفی و ارزش [مبادله] است .دستمزدها ارزش
مبادلهیِ نیروی کار هستند در حالیکه خودِ کار ،ارزش مصرفِ نیروی کار است .این
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تمایز بین ارزش مصرف و ارزش مبادلهیِ نیروی کار برای فهم مارکسیستی ارزش اضافی
و تولید آن بنیادی است.
کارگران در یک روز کاری معین ظرفیت نیروی کارشان را به یک فعالیت کاری
تبدیل میکنند .مهارتهای مختلف آنها برای تبدیل کردن مواد خام و ماشینآالت به
کاال به کار گرفته می شود .مقدار کل ارزش تولیده شده توسط کارگران در یک روز
کاری با شرایط کار معین بیش از چیزی است که آنها برای مصرف و بازتولید خودشان
نیاز دارند .ارزشی که آنها برای مصرف و بازتولید [نیروی کار]شان احتیاج دارند – خود
را در دستمزد نشان میدهد – فقط بخشی از ارزشی است که در طول روزِ کاری ایجاد
میکنند .کارگران بیش از دستمزدی که به آنها پرداخت میشود ،ارزش تولید میکنند.
این ارزشِ مازاد ،ارزش اضافی نامیده میشود .اگر مدیریت کار تغییر کند یا ماشینآالت
با سرعت متفاوتی کار کنند ،ارزش تولیدشده طی روزِ کاری کم یا زیاد میشود و معنایش
این است که ارزش اضافی میتواند زیاد (یا کم) شود .این واقعیت که نیروی کار  -این
کاالی خاص -کیفیتی دارد که بیش از چیزی که برای بازتولید خودش نیاز دارد ،ارزش
تولید میکند ،از آن سرمایهی متغیر میسازد.
در برخی کشورها استاندارد زندگی پایینتر از کشورهای دیگر است .به عبارتی زمان
کار الزم کوتاهتر است .زمان کار اضافی ،باقیماندهیِ روزِ کاری – بعد از زمانِ کارِ الزم–
است .یعنی زمانی است که کارگر صرف تولید کاالهایی بیش از مقدار نیازِ الزم برای
پرداخت دستمزدش میکند.
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نرخ ارزش اضافی
مفهومِ مارکس–نرخ ارزش اضافی -با استفاده از دستهبندیهای سرمایهی متغیر و ارزش
اضافی محاسبه میشود .سرمایهیِ متغیر بخشی از ارزش تولیدشده در روند تولید است که
به کارگران میرسد .در مقابل آن ارزش اضافی بخشی از ارزش است که به سرمایهدار
میرسد .نسبت ارزش اضافی به سرمایهی متغیر -یا  -s/vمیتواند به عنوان بیان کمّی
استثمار کارگران در نظر گرفته شود که نرخ ارزش اضافی نامیده میشود .یک کاالی
فرضی را در نظر بگیرید که ارزش کل آن هزار دالر است .ارزش سرمایهی ثابت 500
دالر است .آن سرمایه – مواد خام ،وسایل و انرژی – وارد روند تولید شده و در شکلهای
مختلف دوباره ترکیب میشود ،اما ارزشاش ثابت (دستنخورده) میماند .ارزش آن هیچ
تغییری نمیکند .سرمایهی متغیر -چیزی که کارگران دریافت میکنند 250 -دالر است.
ارزش اضافی – چیزی که سرمایهدار سود میبرد– مقدار ارزش ایجاد شده طی زمانِ کارِ
اضافی است که در مثال ما  250دالر است .نرخ استثمار با  s/vیا ارزش اضافی تقسیمبر
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سرمایهی متغیر محاسبه میشود .اعداد این کاالی فرضی رابط تعریفی زیر را در اختیار ما
میگذارد:
s/v = $250/ $250 = 100%
در این کاال ،نرخ استثمار کارگر  100درصد است[ .یعنی] به ازای هر یک دالری که
کارگر دریافت میکند ،سرمایهدار یک دالر ارزش اضافی سود میبرد.
ما هم اکنون ابزارهای مفهومی در اختیار داریم تا نرخ استثمار کارگران تولیدکنندهیِ
آیفون را محاسبه کنیم .باید اشاره شود که برای محاسبهیِ تجربی نظریهی ارزش-کار
مارکس حتماً باید مفروضاتی بسازیم که واقعیت را سادهسازی میکنند .اما این
مفروضات– مثل قیمتهایی که منعکسکنندهیِ ارزشها هستند– از نظر ما میتوانند
توجیه شوند و این سادهسازیها نتایج را اغراقآمیز نمیکنند (Shaikh And Tonak,
).1994
با قیمت فروش آیفون  Xدر آمریکا ( 999دالر) شروع میکنیم .معتقدیم این مبلغ
تقریباً ارزش کل مجسم شده در کاال را نشان میدهد .حجم ارزشهای مجسم در هر
کاالی تولیدشده در روند تولید سرمایهداری شامل سه بخش است :سرمایهی ثابت،
سرمایهی متغیر و ارزش اضافی .بنابراین باید ارزش این بخشهای ارزش کل را در
آیفون Xتخمین بزنیم.
سرمایهی ثابت :دادههای  TechInsightsجزئیاتی به ویژه در مورد قیمت اجزای
سازندهیِ هر دو مدل آیفون Max XSو آیفون Xدر اختیار ما میگذارد .قیمت کل
اجزای سازندهی این دو مدل به ترتیب  453و  395.44دالر است .با وجود این  ،اولین بند
1

از ستونهای [هزینه] شامل هزینهی مواد «پشتیبانی ،مونتاژ و بازرسی» است[ .این
تقسیمبندی] دادهها را برای تمایزات تحلیلی ساخته شده توسط مارکس مغشوش میکند.
بازرسی و مونتاژ مربوط به سرمایهی متغیر است ،چون برای انجام این کارها باید نیروی

1. test/assembly/supporting
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کار خریداری شود .اما مواد پشتیبانی فقط بخش دیگری از مواد خام است و به سرمایهی
ثابت تعلق دارد .ما برای ساده کردن موضوع ،رقم فوق را از محاسبهی سرمایهی ثابت
حذف میکنیم .بنابراین میزان سرمایهی ثابت تقریباً  428.50دالر ( )453 – 24.5و
 370.80دالر ( )395.44 – 24.55است .میزان سرمایهی ثابت را با استفاده از آیفون، X
 370.89دالر در نظر میگیریم.
(روشی که در این مطلب برای محاسبه نرخ ارزش اضافی در آیفون Xاستفاده میشود
همانند روشی است که کارل مارکس نرخ ارزش اضافی در تولید نخ (صنایع نساجی) را
محاسبه کرد .مارکس در جلد اول کتاب سرمایه نوشت« :مزدها هفتهای  52پوند است ...
قیمت نخ برابر با  510پوند میشود .بنابراین ،ارزش اضافی در این مورد  80پوند = 430
پوند –  510پوند است .بنابراین نرخ ارزش اضافی = 80/52

11

153درصد است)

1

13

سرمایهی متغیر :محاسبهی بخش متغیر ارزش کل آیفون مشکل سازتر است .ما با
مخفیکاری اپل روبهرو هستیم که اطالعات [مربوط به] دستمزد را منتشر نمیکند .در
مورد دادهها باید به دو مسئلهی دیگر اشاره کرد .اوالً ما اطالعات کافی در مورد هزینهیِ
اپل برای تحقیق و طراحی اولیه آیفون را در اختیار نداریم .ما معتقدیم هزینهی نیروی کار
در تحقیق و طراحی اولیه را میتوان نادیده گرفت  ،چون این هزینهها در مدلهای مختلف
آیفون پخش شده و سهم هزینهیِ تحقیق و توسعه برای آیفونهای جدیدتر خیلی ناچیز
است.
ثانیاً ،ما دادههای شفافی در مورد تفاوتهای دستمزدی بین کارگرانی که بخشهای
مختلف آیفون را در کشورهای گوناگون میسازند ،نداریم .این تفاوتهای دستمزدی را
میتواند نادیده گرفت  ،چون اکثر شرکتهایی که قطعات مختلف آیفون را میسازند،
در مناطق دستمزدیای قرار دارند که این تفاوتهای دستمزدی در آنجا قابلتوجه نیست.
در واقع چون صورتحساب دستمزد را بر اساس وجه تولید حساب میکنیم و استخراج
 .1سرمایه ،ص 65
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مواد خام را نادیده میگیریم ،بیش از آنکه آن را کاهش دهیم ،متورم میکنیم .ما این
مفروضات را برای این درنظر میگیریم تا طرحمان از سرمایهی متغیر ( 24.55دالر) بر
اساس مواد پشتیبانی ،مونتاژ و بازرسی قابل قبول باشد و این میزان احتماالً کار مولد مصرفی
در روند تولید آیفون را بیش از اندازه تخمین میزند.
ارزش کل آیفون 999 :دالر
سرمایهی ثابت ( 370.89 :)cدالر
سرمایهی متغیر ( 24.55 :)vدالر
(سرمایهی ثابت  +سرمایهی متغیر)  -ارزش کل = ارزش اضافی ()s
( 370.80دالر  24.55 +دالر) –  999دالر =  603.56دالر
هر بار یک آیفون 999 ،Xدالر فروخته میشود ،اپل  603.56دالر ارزش اضاف به
شکل پول کسب میکند.

نرخ استثمار چیست؟
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 = 603.56 / 24.55 = %2458سرمایهی متغیر ( / )vارزش اضافی ()s
نرخ استثمار  2458درصد است .این نرخ  25برابرِ نرخ استثمار جمعآوری شده از مثالهای
مارکس در جلد اول کتاب سرمایه ( )1867است .به عبارت دیگر ،کارگران سازندهی
آیفون در قرن بیست و یکم 25 ،برابر بیشتر از کارگران نساجی انگلستان در قرن نوزدهم
استثمار میشوند.
عدد  2458درصد به ما چه میگوید؟
این عدد به ما می گوید بخش بسیار کوچکی از کار ِ روزانه به ارزش مورد نیاز کارگران
به عنوان دستمزد اختصاص داده میشود و بخش عمدهای از روز توسط کارگر صرف
میشود تا کاالها را بسازند و ثروت سرمایهدار را افزایش دهند .هرچه نرخ استثمار باالتر
باشد ،ثروتِ سرمایه توسط نیروی کار نیز بیشتر میشود.
پیوست
1

2

3

کنت ال .کرامر  ،گِرِگ لیندِن و جیسون دِدریک ( )2011توزیع جغرافیایِ کل سود
کسبشده توسط عرضهکنندگان اولیه آیفون 4را تحلیل کردند .آنها در مطالعهشان
هزینههای درون داد را به نیروی کار و مواد تقسیم کردند و از یک چشمانداز
غیرمارکسیستی تالش کردند سهم تقریبی ارزش اضافی (سود کل) ،سرمایهی ثابت (مواد)
و سرمایهی متغیر (نیروی کار) را در ارزش کل آیفون  4تعیین کنند .ما با استفاده از این
جدول و یک محاسبهی سرانگشتی میتوانیم نرخ استثمار آیفون  4را تعیین کنیم.

1. Kenneth L. Kraemer
2. Greg Linden
3. Jason Dedrick
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سهم تقریبی ارزش اضافی از ارزش کل آیفون 73 ،4درصد است( .سودِ اپل +
سود شرکتهای آمریکایی غیر از اپل  +سودِ کشورهایِ امارات ،تایوان ژاپن،





کره جنوبی +سودهای نامشخص)
سهم هزینهی کل مواد اولیه  21.9درصد است.
سهم هزینهی کل نیروی کار  5.3درصد است که سهم نیرویِ کار غیرچینی
 3.5درصد است.
در نظر بگیرید که بخش اعظمی از هزینهی نیروی کار غیرچینی شامل دستمزد
کارمندان ارشد و مدیریتی است (کارگران غیرمولدی که دستمزدهایشان از
سهم ارزش اضافی پرداخت میشود) .پس قاعدتاً میتوانیم فقط  1.5درصد از
سرمایهی متغیر را در نظر بگیریم .سهم کارگران چینی  1.8درصد و سهم
کارگران مولد غیرچینی  1.5از کل سرمایهی متغیر است.



با توجه به این ارقام نرخ استثمار آیفون  ،4معادل  2277درصد = ()73 /3.3
است.
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نقد اقتصاد سیاسی

آیا چین در قرن بیستویکم به سمت مرکز اقتصاد
جهانی حرکت خواهد کرد؟
چشماندازها ،محدودیتها ،پیآمدها
آندرو کوملوسی
ترجمهی سیدرحیم تیموری
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چین در قرن بیستویکم
1

«آیا قرن بیستویکم به چین تعلق دارد؟» این پرسش عنوان مناظرهای عمومی در تاریخ
2

 17ژوئن  2011در تورنتو بود ،که به نام مناظرهی مانک مشهور است .نیل فرگوسن استاد
3

تاریخ دانشگاههاروارد و دیوید دائوکو لی استاد اقتصاد مدرسهی اقتصاد و تجارت
شینگهوا در پکن دالیلی در توافق با این پرسش ارائه کردند ،فرید زکریا خبرنگار سیانان
4

و سردبیر نشریهی فارین افرز و هنری کسینجر وزیر خارجهی اسبق آمریکا (-1977
 )1973نیز که محرک «عادیسازی رابطه با چین» [با اجرای سیاست معروف به دیپلماسی
پینگ پنگ در دههی  ]1970بود ،در سوی دیگر جدال بودند (گریفیتس و لوسیانی،
 .)2011در آغاز  39درصد از مخاطبان موافق پرسش 40 ،درصد مخالف و  20درصد
مردد بودند؛ در ادامه آرای موافقان به  38درصد و مخالفان به  62درصد افزایش یافتند.
مناظره نه تنها اهمیت باالی موضوع در سطع عمومی را خاطر نشان کرد؛ در عین حال
مشکالت طراحی پرسش با ساختار سادهی پاسخدهیِ بله/خیر را آشکار کرد .پروفسور لی
5

مدعی ظهور چین قدرتمند بود اما هرگونه جاهطلبی این کشور برای سلطهی جهانی را
رد کرد .وی تأکید داشت آرزوی چین ایفای نقش در یک جهان چندمرکزی بر مبنای
6

«هماهنگی» است .موضع وی نزدیک به دیدگاه کسینجر بود ،کسینجر نیز به ترقی چین
1. Andrea Komlosy, ‘China’s Move towards a Global Economic Core in the
Twenty-First Century? Prospects, Constraints, Consequences ’, REVIEW,
XXXVI, 3/4, 2013, 351-85.
 .2مناظرهی مانک ( )Munk Debatesمجموعه مناظرههایی درباره موضوعات عمده در سیاستگذاری است که
هر شش ماه یک بار در تورنتو در کانادا برگزار میشود .برگزارکننده آن بنیاد اوریا ( )Aureaاست که توسط پیتر
مونک و همسرش مالنی تاسیس شد .از سال  2۰۰۸تاکنون  2۳مناظره مونک برگزار شده است .مناظرهها در تورنتو
برگزار میشوند ،در سالنهایی که با به شهرت رسیدن این برنامه هر بار بزرگتر میشوند و توسط رسانههای شکل
دهنده افکار جهانی پوشش داده می شوند-م.
۳. David Daokui Li
4. U.S journal Foreign Affairs
5. Dominance
6. Harmony
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اذعان داشت اما معتقد بود چین برای رهبری جهانی آماده نیست یا اصالً قادر به این کار
نیست (کسینجر .)2011 ،بنابراین فرگوسن هم در پنداشت خود از میراث تاریخیِ یک
1

قرن-طوالنی ،اندازهی مطلق سرزمین و جمعیت ،و هم در درک خود از همپایی موفقیت
آمیز چین در توسعه نه فقط در زمینهی صادرات بلکه در حوزهی مصرف – بهمثابهی
شاخصهای اصلی رشد پایدار که به سلطهی جهانی منتج میشود  -تا حدی تنها بود.
مع هذا ،استدالل فرگوسن برآمده از دو تحول بود .نخست ،وی ترقی شرق آسیا بهعنوان
2

مرکز جهانی آینده را بخشی از انتقال چرخهایِ هژمونی میدید؛ که اکنون به یک
منطقهی جهانی که مدتهای طوالنی پیشگام بوده ،تغییرمکان یافته است .فرگوسن بدون
3

اینکه اشاره کند ،دیدگاه «واگرایی بزرگ» (اَبلوس /وانهاوت2011 ،؛ فرانک1998 ،؛
پومرانز)2000 ،را پذیرفت که ترقی چین را تغییر مسیر به سوی «همگرایی بزرگ» تفسیر
میکند ،پذیرفت .دوم ،فرگوسن بر مسئلهی افول غرب  -ایاالت متحده و اتحادیهی اروپا-
بهعنوان پیشران های اصلی که ترقی و صعود چین را امکان پذیر میکنند ،تأکید کرد.
مطابق دیدگاه فرگوسن این مسیر با بحران اقتصادی جهانی  2008برای چین هموار شد،
طوریکه این کشور از تولیدکنندهی صادرات ارزان به مرکز بزرگ مصرف و تقاضای
فزاینده برای تولیدات داخلی تبدیل شد .فرگوسن در تأیید مدعای خود برنامهی پنجسالهی
4

چین و سایر اسناد رسمی حکومتی و مدارک سیاسی نیمه-رسمی را شاهد آورد که
هدفگذاری آنها بر «اولویت بخشیدن به ثروتآوری برای مردم» است.
چین در طی  30سال گذشته و قبل از آن ،دستاوردهای ارزشمند جهانی را
هم به لحاظ توسعهی اقتصادی و هم توسعهی اجتماعی برای خود تضمین
1. Catching-up
2. cyclical shift of hegemony
۳. Great Divergence
4. National People Congress of the PR China 2011-2015

344

چین در قرن بیستویکم

کرد ،و بهطور موفقیتآمیز از مرحلهی بقا به مرحلهی توسعهگرایانهی
1

جدید گام برداشت و از کشوری با درآمد پایین به سطح درآمد متوسط
2

ارتقا یافت .در این فرایند ،الگوی توسعهی اقتصادی جمعگرا نقش تاریخی
خود را بازی کرد .روندها نشان میدهد که چین طی  15-10سال آینده،
شرایط و ظرفیت تبدیل شدن به کشوری با درآمد باال را دارد (مؤسسهی
3

چینی اصالحات و توسعه :2011 ،مقدمه).
چین یکچهارم جمعیت جهان را داراست ،اما طبق استدالل گزارش مؤسسهی چینی
اصالحات و توسعه تنها چهار درصد از مصرف جهانی را دارد .بنابراین ،گزارش از تغییر
جهت از سرمایه گذاری به مصرف برای تبدیل شدن چین به یک قدرت مصرفی جهانی
پشتیبانی میکند (مؤسسهی چینی اصالحات و توسعه.)164 :2011 ،
جدای از آرای مخاطبان مناظرهی مونک ،ترقی شرق آسیا و ارتقای چین به مرکز
اقتصادی ،حتی اگر هژمون جهانی نشود؛ امروزه بهطور گسترده بهعنوان گرایش مسلط در
اقتصاد و ژئوپولتیک جهانی پذیرفته شده است .در حالیکه روند فوق از چشمانداز غرب
با ترس ،و طرد ،نگریسته میشود ،ناظرانی که دید انتقادی نسبت به غرب دارند آنرا
بهمثابهی حرکت به سوی برابری بیشتر در توزیع ثروت و روابط بینالملل تفسیر میکنند
و به مشارکت در جهانی پساسرمایهداری برای غلبه بر مشکالت انباشت سرمایه امید دارند
(اریگی2007 ،؛ فرانک .)2006 ،شاید هیچیک از دو اندیشهی توأم با ترس و امید بهترین
مبنا را برای ارزیابی شرایط و محدودیتها ارائه نکنند ،شرایطی که به حرکت موفقیت
آمیز چین منتج شده یا محدودیتهایی که احتماالً مانع چین در تبدیل شدن به قدرت
پیشران برای ایجاد تغییر از هژمونی غربی به یک موازنهی چند مرکزی قدرت جهانی
خواهد بود.
1. New developmente-oriented stage
2. aggregrate-oriented
۳. China Institute for Reform and Development
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شکاکان غربی مانند زکریا (در گریفیتس/لوسیانی ،)55 :2011 ،از غیاب آنچه وی
«لیبرال دموکراسی» یا «لیبرالیسم مشروطه» نامیده (زکریا )1997 ،طرفداری میکنند .این
مؤلفهها امکان نوآوری و سازگاری با فعالیتهای جدید را فراهم میکنند ،بنابراین
پیشرفت چین یک چالش جدی نیست .آنها با اعتراض کسانی مواجه هستند که ظرفیت
راهبری رهبری سیاسی (به عبارت دیگر :سرشت اقتدارگرایانهی اصالحات اقتصادی
چین) را مزیت این کشور در برابر دموکراسیهای غربی میبینند .از دیدگاه هوانگ
یاشنگ اندیشمند سیاسی مؤسسهی تکنولوژی ماساچوست ،ایجاد زیرساختهای
پیشبرندهی رشد ملی هنگامیکه قدرت تصمیمگیری و مالکیت زمین در دست دولت
متمرکز باشد ،مؤثرتر است (یاشنگ.)2008 ،
دو اندیشمند تاریخ از دانشگاههاروارد نیز سناریویی محتمل برای فروپاشی تمدن غربی
ارائه کردهاند ،که طبق پیشبینی آنها در انتهای قرن بیستویکم رخ میدهد .مطالعهی
دیستوپیایی آن ها ،که بر فوریت اقدام متقابل تأکید کرده ،بر تداوم حیات انسانی بعد از
یک فاجعهی بزرگ اشاره دارد .از دل ویرانهی جهانی پس از مرگومیرهای بزرگ و
سیلهای ویرانگر ،و تجدیدساخت سرزمینیِ سکونتگاههای انسانی پس از «فروپاشی
1

گسترده و مهاجرت انبوه» ( 2073تا « ،)2093جمهوری دوم خلق چین» ظهور میکند و
رهبری زندگی انسانی و روابط بینالمللی را بهدست میگیرد .ما اطالعات و دادهها را از
تاریخ چینی دریافت خواهیم کرد ،که دست به کار میشود تا تحولی را که به فاجعه منتهی
شده بازنویسی و چین را قادر کند رهبریتِ ایجاد ثبات در جهان را از سال  2090بهدست
گیرد .رهبری سیاسی قدرتمند به بشر اجازه میدهد در شرایط بازخیزیِ چین ،بار دیگر
مکان یابد.
مطالعهی یادشده از تغییر مدل اقتصادیِ که در نتیجهی آن رشد نامحدود ،حیات انسانی
در کره زمین را تخریب کرده ،پشتیبانی میکند .این مطالعه همسو با ادبیات علوم اجتماعی
1. Second People’s Republic of China

346

چین در قرن بیستویکم
1

آیندهگویانه است ،که بحران کنونی را بهمثابهی بحران نهایی سرمایهداری توصیف
2

میکند و طبق آن در لحظهی دوشاخه شدن جهانی هم امکان سناریوهای فاجعهبار و هم
امکان گزینههای بدیل برای ایجاد جهان پساسرمایهدارانهی پایدار و نسبتاً برابر وجود دارد.
این دورنگاه را اندیشمندان طرفدار رویکرد سیستم-جهانی به اشتراک گذاشتهاند که بر
3

تغییرات چرخهایِ هژمونی جهانی و انباشت ،تکیه دارد (اریگی2007 ،؛ فرانک2006 ،؛
والرشتاین .)2013 ،در اینجا ،چین نماد امید است و توان جایگزین با هژمونی روبهافول
غربی را دارد.
این مقاله در نگاه به چین طرفدار هیچیک از دو دیدگاهِ شکنگرانه یا امیدوارانه نسبت
به چین نیست .مطالعهی ما به هر دو صدا گوش میسپارد؛ صدای کسانیکه ظهور یک
چین مقتدر درون تقسیم کار بینالمللی را پیشبینی میکنند (با تمام داللتهای مثبت و
انتقادی آن) ،و صدای کسانیکه موفقیت چین را تصدیق میکنند اما همزمان دربارهی
چشمانداز تحول از حرکت سریع اقتصادی به ثبات بلندمدت ،پایداری و یکپارچگی
اجتماعی (برمبنای یک سناریوی رشد پایدار) که به چین اجازهی ایفای نقش جهانیِ مثبت
4

را بدهد ،تردید دارند .ما با طرح موضوع کلی دربارهی عزیمت چین به سمت اقتصاد-
بازار در  1978شروع میکنیم ،سپس استدالل خود را با مطالعهای تجربی از بخش پوشاک
بسط میدهیم ،و مطالعه را با وانگری نظری به پایان میرسانیم.

1. Prognostic
2. Global Bifurcation
۳. Cyclical Shifts
 .4تردید جدی دربارهی برآورد اغراقآمیز نسبت به معجزهی چینی وجود دارد ،از جمله در :نوالن( )2۰12و
کراسیلشیکوف (.)2۰14
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ورود چین به اقتصاد جهانی
پیتر نوالن در کتاب خود با عنوان «آیا چین در حال خرید جهان است؟» نشان میدهد چین
بهرغم دستاوردهای بسیار در توسعهی شرکتهای رقابتی در سطح بینالمللی ،تقویت
سرمایهگذاری ،ایجاد ظرفیت سرمایهگذاری ،افزایش مهارتها و تأمین منابع جهانی ،و
ایفای نقش کنشگرانه ،هنوز در مقایسه با کشورهای با درآمدباال بهویژه آمریکا ،بریتانیا،
آلمان ،فرانسه و ژاپن ،کشوری درحالتوسعه است .وی به بحران اقتصادی جهانی دههی
 1970رجوع میکند تا موفقیت شرکتها و نهادهای مالی غربی را در رقابت بین المللی
از طریق آزادسازی اقتصادی اثبات کند ،بویژه در نتیجه روند بیسابقه تراکم سرمایه در
همه بخشهای اقتصادی تعداد اندکی از ادغامکنندگانِ سیستمی که بر منابع ،برندها،
تکنولوژی و زنجیرههای عرضه کنترل داشتند تا  100درصد سهم بازار را بدست
آوردند(نوالن .)16-20 :2012 ،کسب و کارهای کم منفعت فروخته شدند یا به مکانهای
1

پیرامونی برونسپاری شدند ،در حالیکه اتاق فرمان و دفاتر تحقیق و توسعه در مراکز
2

قدیمی باقی ماندند .اگرچه وابستگی شرکت چندملیتی به یک دولت خاص به دلیل
ادغامها کاهش مییابد همکاریها عمدتاً میان مکانهای پردرآمد صورت میگیرد ،و
کشورهای درحال توسعه را دربهترین حالت در پایینترین سطح رنجیره تولید ادغام
میکند.
3

پیمایش انجام شده توسط وزارت صنعت و تجارت حکومت بریتانیا در سال 2008
که  1400کمپانی جهانی را رده بندی کرد ،نشان می دهد  60درصد از سرمایهگذاری کل
در تحقیق و توسعه  R&Dدر  100شرکت رده باال صورت میگیرد ،درحالیکه در 100
شرکت رده پایین  1درصد سرمایهگذاری در  R&Dانجام میشود(نوالن 22 :2012 ،و
1. R&D
2. MNC
۳. DTI
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صفحات بعد 49 ،و صفحات بعد) .بهعالوه ،تنها  37مورد از  1400شرکت از میان
کشورهای با درآمد پایین و متوسط بودند ،که از میان آنان نیز  34شرکت متعلق به برزیل،
روسیه ،هند و چین بود (کشورهای بریک) .بین  2001و  2002و سالهای  2009تا 2010
سرمایهگذاری بر روی  R&Dدر کمپانیهای رده باالی جهانی تا سهپنجم افزایش یافت،
بهطوریکه سرمایهگذاری در پیشرفت تکنیکی به یک منبع مهمِ مزیت رقابتی تبدیل شد.
چین و سایر کشورها ،در برههای به این رقابت جهانی وارد شدند که تراکم باالی
شرکتهای غربی ،رهبری جهانی آنها را تضمین و مسلم کرده بود.
هنگامیکه حکومت چین و حزب کمونیست مدل مائوئیستیِ توسعهی خود-محور
را در سال  1978رها کرد ،برونسپاری تولیداتِ با دستمزد پایین و مهارت کم از مراکز
غربی به کشورهای در حال توسعه در رأس برنامهی این مراکز برای غلبه بر بحران بود.
چین با تحرک بخشی و بسیج دهقانان از مناطق داخلی به مناطق ساحلی از طریق ترویج
1

«نظام مسئولیت خانوار» در کشاورزی دهقانی ،و با رفع محدودیتهای مهاجرت داخلی
و اقتدار بر مناطق تولید صادراتی ،توانست در زنجیرهی کاالی جهانی تغییر ایجاد کند .از
سوی دیگر ،دگرگونی از کمپانیهای تحت مالکیت دولت به شرکتهای غولآسا  -با
هدف نزدیکی به استانداردهای غربیِ رقابت در بخشهای استراتژیک اقتصاد -صورت
گرفت (نوالن 59 :2012 ،به بعد) .این شرکتهای تحت مالکیت دولت هستند و به
1. Household Responsibility System
نظام مسئولیت خانوار که بین سالهای  197۸-۸۳ترویج شد ،بنیاد اصلی "اصالحات و سیاست گشایش اقتصادی"
بود .این ابداع دهقانان را به تولید و فروش برای بازار توانمند کرد .در مرحله نخست محدودیتهای تحرک بخشی
و بسیج دهقانان برچیده شد ،که به دهقانان اجازه داد در شهرهای نزدیک در "بنگاههای روستایی و شهری
کوچک"() )Township and Village Enterprises(TEVsکه تحت مالکیت جمعی بود کار کنند .نگاه کنید
به :اریگی( )۳62 :2۰۰7و یونگر( .)2۰۰2معهذا ،حکومت چین قادر نبود از مهاجرت کارگران دهقان به استانهای
ساحلی ممانعت کند .کارگران در غیاب سیستم ثبت خانوار در مکانهای کاری جدید خود ،از بابت حمایت از خانواده
در سکونتگاه قبلی خود و تأمین مراقبت های اجتماعی مطمئن بودند ،بنابراین فقدان امنیت اجتماعیِ کارگران
مهاجر جبران شد .نگاه کنید به :پون(.)2۰۰5
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تقاضای بخش عمومی متکی هستند .در حالیکه مشوق پایهگذاران بخش خصوصی ،هم
در جمهوری خلق و هم از بین دیاسپورای چینی ،کاهش موانع حقوقی ،اعتبارات حکومتی
ارزان ،و نبود هرنوع الزام برای حمایت و تأمین امنیت اجتماعی کارگران بود ،این
غولهای دولتی سیاست حمایت از نیروی کار را حفظ کردند .معالوصف ،تعداد کارگران
تحت حمایت طی خصوصیسازیها و اخراجها کاهش یافت ،این رویه نهتنها عرضهی
نیرویکار برای استخدام در واحدهای خصوصی را افزایش داد بلکه ریسک آغاز فعالیت
کسبوکارهای تحت مالکیت خصوصی را به همراه داشت.
جدول یک نشاندهندهی درصد باالی مالکیت جمعی است که بعد از سال 1978
تحت تأثیر تحول حاصل از ایجاد «بنگاههای روستایی و شهری کوچک» قرار گرفت که
به دهقانان امکان کار در شهرهای نزدیک را داد .دادههای جدول همچنین نشان می دهد
بعد از سال  1997مالکیت خصوصی افزایش سریع یافته که البته به معنی کاهش مالکیت
دولتی و جمعی است.
جدول  :1سهم اشکال مختلف مالکیت در چین
مالکیت عمومی
سال

تحت
مالکیت

مالکیت غیرعمومی

مالکیت جمعی
تعاونی

سرمایهدارانه

فردی

سرمایهگذاری

دولت

مشترک

1952

19.1

1.5

0.7

6.9

71.8

1957

33.2

56.4

7.6

0.0

2.8

1978

56.2

42.9

1997

41.9

33.9

24.2

2005

31.0

8.0

61.0

0.9

منبع :آالن شیواجین دینگ ،دانشگاه اقتصاد و مالیه شانگهای2011 ،
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هنگام ارزیابی نقش شرکتهای چینی در اقتصاد جهانی ،باید توجه داشت تولید
پیمکانکاری خصوصی و شرکتهای استراتژیک تحتمالکیت دولت دو الگوی کامالً
متمایز هستند .تولید قراردادی-پیمانکاری یک بخش آسیبپذیر در معرض فشار باال از
جانب پیمانکارانی است که تنها قادرند با تولیدکنندگان چینی به دلیل دسترسبودن و
تحرک پذیری نیروی کار مهاجر ارزان -که آرزو دارند از شرایط تأمین خوابگاه برای
کارگران بهعنوان نردبانی برای صعود اجتماعی استفاده کنند -سروکار داشته باشند (پون،
2005؛ اسچرر .)2011 ،شرکت مپیمانکار چینی در پایینترین جایگاه زنجیرهی کاال قرار
دارد ،و اغلب قراردادهای فرعی را با بنگاههای کوچک خانوادگی پیش میبرد .تقاضای
باال برای نیروی کار مهاجر اثر مثبت بر اقتصاد روستایی دارد ،هم از بابت جذب نیروی
کار تازه نفس و هم از بابت ایجاد تحرک در کشاورزی کوچک و مبتنی بر خانوار در
مناطق روستایی در بکارگیری مهاجران در کار بدون دستمزد (کوملوسی.)81 :2011 ،
برعکس ،بخش بنگاههای دولتی به کارگران شهری اتکا دارد .این بخش تحت
حمایت حکومت به سطح رقابتی باال ارتقا یافت .دنبال کردن رویکرد تمرکزگرا از نوع
غربی آن ،پیوستن به جریان جهانی به منظور افزایش سرمایه ،بهبود تکنولوژی و تأمین
منابع ،الزامهای اصلی زمانه بودند .برداشتن محددیتهای سرمایهگذاری خارجی ،فرصت
مشارکت خارجی و همکاری بین-شرکتی را فراهم کرد .نوالن فهرست غولهای چینی
در بخشهای استراتژیکی چون ساخت نیروگاه ،قطارهای پرسرعت ،کمپانیهای نفتی،
بانکداری ،هوافضا ،تجهیزات مخابراتی و غیره را ارائه میکند (نوالن .)55 :2012 ،این
شرکتها از طریق رونق بخشیدن به تقاضا برای زیرساخت ،سازه ،ماشینآالت ،انرژی ،با
بقیهی اقتصاد پیوند یافتند ،ازاینرو به تقاضای داخلی از سوی یک اقتصاد سریعاً در حال
رشد متکی بودند .غولهای شرکتیِ چینی توانستند به فهرست  500شرکت برتر اعالمی
1

از سوی فایننشیال تایمز و فهرست مجله فوربس راه یابند .با این حال ،شرکتهای تحت
1. FT 500
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مالکیت دولتیِ چین در مقایسه با کشورهای پردرآمد و در زمینههایی چون تحقیق و توسعه
 ،R&Dبرندها و بازارهای صادراتی ،عملکرد پایینی داشتند.
در میان شرکتهای بزرگ چینی عالقهی فرایندهای به جهانیسازیِ
سرمایهگذاریشان بهمنظور اطمینان از عرضه ،همکاری تکنولوژیکی و تضمین فعالیت
بازارها در سالهای چرخش قرن وجود دارد .جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم
1

خارجی خروجی چیم در سال  2000تقریباً هیچ بود ،تا سال  2007با یک شیب پایدار
رشد کرد ( 19میلیارد دالر) ،و از  2008تا  2010نرخ رشد شتابان به خود گرفت (59
میلیارد دالر) (چین دیلی 27 ،جوالی  .) 2011شرکتهای بزرگ چینی برای ادغام ،کسب
سود و مشارکت در بازارهای جهانی شروع به تقال کردند.
با مالحظهی افزایش مقدار مطلق سرمایهگذاری چین در کشورهای با درآمد باال،
دلیلی وجود ندارد که  ،همانطورکه مفسران شکگرا دربارهی ظرفیت این کشور نگراناند
فرض کنیم «چین در حال خریدن جهان است» .چین در دههی اخیر برخی از داراییهای
کشورهای پردرآمد را در بخشهای معدن ،حملونقل ،و صنعت خریداری کرد که از
2

مهمترین آنها باید به خرید شرکت کامپیوتری  IBMتوسط لنووو در سال  ،2005ادغام
3

4

کمپانی اتومبیلسازی ولوو سوئد توسط شرکت جیلی در سال( 2010نوالن)98 :2012 ،

1. FDI outflows
2. Lenovo
۳. Volvo
4. Geely
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2

1

یا موافقتنامهی امتیاز  35ساله ترمینال کانتینری پیرائوس یونان توسط گروه کاسکو در
سال ( 2009دویچلند نیوز 5 ،فوریه  )2014اشاره کرد.

3

در همین حال شرکتهای غربی نیز بهطور پیوسته موقعیت خود را در چین از طریق
افزایش سرمایهگذاری در شرکتهای چینی از  52میلیارد دالر در سال  2002به 106
میلیارد دالر در سال  ،2010به دلیل مقادیر باالی ارزش افزوده ،فروش و صادرات ،بهبود
4

بخشیدند .بیش از همه ،خودروسازان عمدهی غربی سرمایهگذاریهای مشترک با
شرکتهای چینی رقم زدند تا از هزینههای تولید ارزان و بازار بزرگِ مهیا از سوی یک
5

طبقه متوسط روبه گسترش منتفع شوند .جهانیسازیِ زنجیرهی ارزش بازارهای نوظهور
را به روی سودطلبان غربی گشود و صنایع محلی را در زنجیرههای فراملیتیِ عرضه ،قرارداد
و مقاطعهکاری درگیر کرد .طبق استدالل نوالن جملهی «شرکتهای ما در درون کشور
آنها موقعیت ایجاد میکنند» ،تفکر رابرت ریچ وزیر کار اسبق آمریکا ( )1993-97را در
6

دو مقالهی وی درهاروارد بیزینس ریویو با عناوین «ما که هستیم؟» ( )1990و «آنها که
هستند؟» ( )1991بازتاب میدهد؛ پاسخی بر این واقعیت که شالودهی ملیِ صنایع آمریکا
از طریق ادغامهای بینالمللی و سرمایهگذاری بین-کشوری زیرورو شده است.

7

1. Piraeus Container Terminal
2. Cosco-Group
 .۳خصوصیسازی های بعدی در بندر پیرائوس توسط جناح چپ حکومت یونان در ژانویه  2۰15متوقف شد ،اما
مجدداً تحت فشار بستانکارانِ اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به جلو رفت؛ نگاه کنید به :بارنارد.2۰15 ،
 .4نوالن( )۸4-95 :2۰12سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی و تملکهای شرکتهای آمریکایی و آلمانی را در چین
بر حسب بخشهای اقتصادی فهرست میکند.
 .5از جمله باید به مشارکت فولکس واگن ،جنرال موتورز ،هیوندای ،تویوتا ،سیتروئن ،فورد ،بی ام و ،مرسدس بنر و
فیات در سال  2۰1۳اشاره کرد.
6. Harvard Business Review
 .7نوالن11 :2۰12 ،
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1

در سال  2005خرید کمپانی نفتی یونیلوکال توسط شرکت نفت فالت قاریه چین

2

3

بهدلیل مخاطرات امنیت ملی متوقف شد .کمپانیهای نفتی چینیِ تحت مالکیت دولت
که به میزان زیادی وابسته به واردات نفت بودند ،درپی یافتن یک جای پای محکم در
بازار بینالمللی بودند که در انتهای دههی  1990دچار ساختاری شدیداً انحصاری بود.
4

رویداد مشابه دیگر هنگامی بود که شرکت چاینالکو در پی کسب یک موقعیت
5

استراتژیک در شرکت معدنی استرالیاییِ ریو تینتو در سال  2009بود .همین روش از سوی
6

یک شرکت فرانسوی در قبال چین بهکار رفت (لوموند 7 ،دسامبر  .)2014شرکتها و
دولت های غربی بر خالف تعهد خود به حرکت آزاد سرمایه ،بازارهای خود را به روی
جویندگان چینی بستند ،این سیاست چینیها را به جای خرید شرکت به تملک سهام سوق
7

داد .آنها همچنین سرمایهگذاری چین را به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای
نوظهور تغییر مسیر دادند.
تا به امروز ،مسیر مالکیتجهانی وارون نشده است ،برعکس ،درحالیکه بین  2000تا
8

 2009مجموع سرمایهگذاری مستقیم چین به مقصد کشورهای خارجی هشت برابر شد،
این بحث در رسانهها داغ شد که «چین در حال خریدن جهان است»؛ اما در حقیقت هنوز

1. Unilocal
2. CNOOC
 .۳این رویداد بازتاب زیادی در رسانههای بین المللی داشت و با جزئیات زیاد در کتابهای اریگی()2۸۰-۸۳ :2۰۰7
و نوالن( )۸۰-99 :2۰12تحلیل شد.
4. chinalco
5. Rio Tinto
6. Club Mediterranee by Fosum
 .7سایر گروههای سیاسی و تجاری غربی از سرمایهگذاریهای چین استقبال  -و برای تسهیل ورود به بازار چین
شراکت کردند(لوموند 7 ،دسامبر .)2۰14
۸. FDI outward stock
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کسری بزرگی در سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین وجود دارد و جریان ورودی
1

سرمایهگذاری خارجی مستقیم به این کشور بسیار بیشتر از سرمایهگذاری مستقیم
خارجی چین در سایر کشورها است .بعالوه ،سرمایهگذاری چین در کشورهای پردرآمد
ناچیز است :در سال  2009عدد آن  27میلیارد دالر در مقایسه با  500میلیارد دالر
سرمایهگذاری غرب در چین است (نوالن 95 :2012 ،و پس از آن) .تنها  67درصد از
مجموع جریانات خروجی سرمایهگذاری مستقیم چین در سال  2009به هنگکنگ و
ماکائو روانه شد (نوالن 95:2012 ،و دیلی چین 7 ،جوالی .)2014
همچنین در درون کشور چین ،سرمایهگذاری خارجی از طریق فعالیت تولیدکنندگان
بخش خصوصی چین با شرکتهای استراتژیک تحت مالکیت دولت تفاوت دارد.
هنگامیکه تولید بخش خصوصی جهانی میشود ،چه نتیجهی عملکرد تولیدکنندگان
دیاسپورا باشد یا فعالیت تولیدکنندگان سرزمین اصلی چین ،طی این فرایند شغلهای
نیازمند مهارت پایین از چین به کشورهای درحال توسعه تغییرمکان مییابند تا کارکردهای
شغلیِ که حفظ آنها در درون کشور ضروری است ،ارتقا یابند .بهعنوان مثال در منسوجات
یعنی مهم ترین بخشی که تاکنون جهانی شده ،گزاره فوق بدان معنی است که ریسندگی
و بافندگی باید در چین حفظ میشد ،اما پوشاک در کشورهای همسایهی آسیایی یا سایر
کشورهای جنوب جهانی تولید میشد .ارتباطات مبتکرانه و بین-شرکتی به میزان زیادی
به دیاسپورای چینی و هموارسازی مسیر از سوی آنها برای سرمایهگذاری خصوصی بعدی
بستگی داشت ،بهویژه بعد از سال  2006که اصالحات در مقررات کار ،هزینههای نیروی
کار را باال برد.
سرمایهگذاریهای خارجی در زیرساخت ،حملونقل و ساختمان از طریق
شرکتهای بزرگ تحتمالکیت دولت ،و نهایتاً همکاری شرکای خصوصی در حین
اجرای قرارداد ،انجام میشوند .کمپانیهای چینی با توجه به فعالیت انحصاری خود و
1. Inward
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داشتن امتیازات دولتی ،رقبای غربی جذاب بیشتری دارند .برعکس ،شرکتهای غربی
اغلب کارگران خود را مانند یک بستهی پستی با خود حرکت میدهند ،و با انتقادِ
بی توجهی به بازارهای کار محلی و ترویج احساسات ضدچینی روبرو هستند (نوالن،
 .)74 :2012در درجهی اول ،هدف گذاری سرمایهگذاری خارجی نه بر بازدهیسرمایه،
بلکه بر اطمینان از حصول به مواد اولیه ،کاالهای کشاورزی ،نهادههای واسطهای ،دسترسی
به تکنولوژی ارتقایافته و همچنین بازارهای فروش است .شبکهسازیِ روابط به قسمی در
درون مالحظات استراتژیک چین حک شده که موقعیت چین در تقسیم کار بینالمللی را
قوام بخشد و جهتگیری آن هرچه بیشتر معطوف به چین باشد.
1

کاوشهای تطبیقیِ ویکتور کراسیلشیکوف دربارهی ببرهای شرق و جنوب شرق
آسیا و تجربهی صعود موفقیتآمیز برخی دولتهای آمریکای التین مطالعهی سودمندی
برای تعیین صحت و سقم تفسیرهای خام دربارهی صعود چین به مرکز -در اینجا صحبت
از جاهطلبیهای هژمونیک یا پساهژمونیک نیست -است .کراسیلشیکوف در مطالعهی خط
سیر توسعهی دستهی اول و دستهی دوم ببرهای آسیای جنوب شرقی ،شواهدی نمیبیند
که از ایدهی رنسانس آسیای شرقی حمایت کند .بهرغم نظامهای سیاسی مختلف در این
کشورها ،برون یابی آنها از طریق وابستگی به مراکز جهانی تحقق یافت .این کشورها از
طریق پیروی از الگوی توسعهی کشورهای پیشرفتهی صنعتی ،به توسعهی صنعتی و
2

تکنولوژی نایل شدند .معهذا ،موفقیت نیمهپیرامونی مجموعهای از تلهها را میگستراند.
به فرض اگر موفقیت حاصل شود ،مربوط به بخشهایی بود که گوی سبقت را از دست
داده بودند و بنابراین تعیین شده بود که آن بخشها به مکانهای پیرامونی منتقل شوند،
درحالی که مرکزها به یک مسیر جدید وارد شده بودند .مطابق دیدگاه کراسیلشیکوف،
ویژگی محافظهکارانهی مدرنیزاسیون که با ابزارهای اقتدارگرایانه تحقق یافت ،تضمین
1. Victor Kraislishchikov
2. Semi-peripherial Success
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کرد که قدرتِ نیروی کار ارزان در تولید صادراتی بسیج شود ،بدینسان درآمد باال یا
منفعت نهایی باالی تولیدکنندگان با کاهش هزینهها و تضمین عرضه عملی شود .شرط
الزم برای موفقیت افزایش نابرابری ،و همزمان با آن توقف جریان سرریز حاصل از رشد
به مناطق پیرامونی و الیههای گستردهترِ جمعیتی بود .این مسئله توضیح میدهد چرا
تکانههای اولیهی صعود موفقیتآمیز که از طریق تالشهای ملی و چرخههای تولید
جهانی تقویت میشد ،تغییر اقتصادهای نیمهپیرامونی به مراکز را عملی نکرد .برعکس،
همین که نیمهپیرامونها به سطح معنی از توسعه صنعتی نایل میشدند ،عقب گرد میکردند
زیرا نخبگان محلی تمایلی به غلبه بر عدمتعادلهای اجتماعی و منطقهای نداشتند
(کراسیلشیکوف .)2014 ،دسترسی به نیروی کار ارزان مانع اجرای تکنیکهای پیچیده تر
بود ،انسدادی بر توسعه در سطحی باال و محروم کننده طبقات متوسط آموزش دیده از
پیشرفت اجتماعی موردانتظار و موعود.
هیچکس نباید بدون توجه به نقش چین در بازیابیِ قدرت منطقهای ،این کشور را با
دولتهای کوچک و به لحاظ سیاسی وابستهی منطقه مقایسه کند .نقشی را چین در
سده های گذشته نیز ایفا کرده بود .این پرسش هنوز به روی محققان گشوده است :آیا
چین در همان دامهایی که کشورهای بزرگ آمریکای التین و ببرهای آسیایی پیش از
این گرفتار شدند ،قرار خواهد گرفت؟ دالیلی موجه وجود دارند که چین از دولتهای
فوق متمایز باشد زیرا میراث تاریخی ،اندازه ،و زمانمندی دقیق ،این کشور را قادر خواهد
کرد بر محدودیت هایی که پیشرفت ببرها را متوقف کرد غلبه کند و این کار را نهتنها از
طریق فعالسازی منابع عظیم داخلی بلکه با ایجاد همکاریهای بینالمللی جدید با سایر
اقتصادهای نوظهور در اقصی نقاط جنوب جهانی پیش ببرد .چین ممکن است بهعنوان
یک قطب واسطه عمل کند و نهایتاً بر خالف پیشفرض کراسیلشیکوف ،بر
محدودیتهای مدرنیزاسیون محافظه کارانه غلبه کند.
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منسوجات و پوشاک :تبلور اصالحات و تجدیدساخت اقتصادی
در چین
این قسمت از مقاله به بخش تولید کارخانهای خصوصی ،بهویژه منسوجات و پوشاک،
1

میپردازد .بعد از ارائهی خالصه کوتاهی از مسئله ،گذار از تولید مقاطعهکاری جهانی به
تولید در سطح باال را بیان میکنیم که اجازهی افزایش درآمد و مصرف را به بخش
بزرگتری از جمعیت چین داد .همچنین چشماندازها و محدودیتهای تولید در باالترین
سطح زنجیرهی کاالیی را برمیشمریم .نتایج این مطالعه در نقطهی مقابل تفسیرهای رقیب
قرار دارد که چالش هژمونی یا دام مدرنیزاسیون را محدودکنندهی گذار چین به جایگاه
مرکزیت اقتصادی میدانند .نهایتاً ،این پرسش مطرح است که آیا استفاده از مدلهای
مرکز/پیرامون به فهم تغییر موقعیت چین در اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد.

از تولید قراردادی تا بازیگری جهانی
منسوجات و پوشاک نخستین بخشهایی بودند که از زعامت شرکتهای دولتی خارج
شدند و مشمول خصوصیسازی قرار گرفتند .بعد از تجدیدساخت سال  ،1993سهم دولت
در بخش منسوجات/پوشاک از  98درصد به  20درصد افت کرد ،کمپانیها بسته یا
2

خصوصی شدند و  1.5میلیون کارگر اخراج شدند .همزمان ،کارکنان قبلی به
استراتژیهای سرمایهگذاری در مناطق نوپا  -نخست در مناطق ویژهی تولید صادراتی،

3

سپس در شهرهای ساحلی و نهایتاً در تمام استانهای ساحلی تشویق شدند (شیائوالن و
 .1مطابق طبقهبندی بینالمللی ،صنعت منسوجات تولید الیاف و پارچه را شامل میشود ،در حالیکه صنعت پوشاک
به تولید انواع لباس از پارچه اشاره دارد .در مورد البسهی بافتنی ،هم تولید پارچه و هم تولید نهایی محصول بهعنوان
صنعت منسوجات طبقهبندی میشودمیشود .در اینجا واژهی «منسوجات» را برای کل خط تولید از طراحی تا
تولید نهایی بهکار میبریم.
 .2آمار سال  2۰11از هولدینگ منسوجات شانگهای.
۳. EPZs
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یونینگ .)2007 ،مناطق صنعتی بزرگ با رشد قارچهگونه ،میزبان سالنها و اقامتگاههای
تولیدی شدند .سالهای 1980تا  2006را میتوان دورهی تولید قراردادی نامید.
2

1

3

صنایع خصوصی از طریق فرایندهای  CMTیا - OEMبه زبان ساده ،بهواسطه
عملیات کاربر در پایینترین حد زنجیرهی کاال-شرکتهای غربی و ژاپنی را تأمین
می کردند .نیروی کار از طریق کارگران مهاجر و سیار تدارک شد ،که به آنها اجازه
داده شد روستاهای موطن خود را ترک کنند اما اجازهی ثبت خانوارها در محل کار را
بهدست نیاوردند (آلکساندر و چان .)2004 ،آنها مجبور به کار در ساعات طوالنی برای
دستمزدهای اندک بودند ،و کنترل بر آنها شامل خوابگاههایشان هم میشد (چان2001 ،
و 2010؛ پون .)2005 ،مشتریان خارجی با برونسپاری کارها به پیمانکاران فرصت یافتند
4

در هزینه صرفهجویی کنند ،از یک سوی با اتکا به ارزش اضافیِ نیروی کار کارخانهای
5

و از سوی دیگر با تکیه بر ارزش انتقالیِ پول پرداخت نشده به نیروی کار ،بهدلیل انجام
فعالیت توسط خانوادههای مهاجران .تقاضای ایجادشده سهم مازاد تجاری فزاینده چین با
آمریکا را به میزان  1.6میلیارد دالر در سال  2011باال برد ،و بودجهی آمریکا را از طریق
خرید اسناد خزانهداری این کشور تثبیت کرد .از دههی  1990به بعد ،زنجیرههای تولید
در بخش منسوجات به لحظهی گذار از «تولیدمحوری» به «خریدارمحوری» رسیدند:
درحالیکه در رویکرد تولیدمحور ،کمپانیها ساخت و تولید را به شرکتهای تابعه
تغییرمکان دادند ،در رویکرد خریدارمحور کمپانیهای صاحب برند و خردهفروش که در

 .1درباره دوره بندی سیاستهای توسعه چین پس از گشایش دهه  19۸۰نگاه کنید به :ونتن2۸-4۸ :2۰11 ،
2. Cut Make Trim
۳. Original Equipment Manufacture
4. Surplus value
تفاوت میان مزد کارگر و ارزش کاالیی که طی یک دوره معین تولید میشودمیشود-م.
5. Transfer value
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جستجوی پیمانکاران متنوع مستقل هستند ،غلبه دارند (گرِفی و مِمدوویچ2003 ،؛
کوملوسی.)2010 ،

1
2

حصول موافقتنامه جهانی منسوجات در سال  2004یافتن منابع در چین و برونسپاری
به این کشور را تسریع کرد ،چراکه به سیستم سهمیههای صادراتی که در چارچوب
توافقنامهی مولتی فایبر در سال  1974برقرار شد و توسط توافقنامهی جهانی منسوجات در
سال  1994با هدف حمایت از صنعت منسوجات غرب دنبال شد ،پایان داد .هنگامیکه
3

سهمیهها لغو شدند ،ظرفیت تولید چین بر خریداران جهانی «اثر مکنده» گذاشت .حاال
مشتریان ترجیح میدادند از چین خرید کنند و این روند «خریداران جهانی» را تشویق کرد
به چین متمایل شوند تا از زنجیرهی کامل کاال که پیمانکاران و کارگزاران چینی عرضه
میکردند ،بهرهمند شوند (فرنسچیلد و ویک.)9-16:2004 ،
درعینحال ،حکومت چین اهداف خود را تغییر داد .تولید صادراتی مستقیم برتری
یافت و استراتژیهای جدید برای ارتقای موقعیت چین در زنجیرهی کاال معرفی شدند .از
جمله ،تغییر رویکرد از از ایفای نقش پردازشکنندهی پیمانکاران خارجی به کنترلکننده
اهداف عملکردی در باالترین سطح که به چین اجازه میدهد به یک کشور پردرآمد
تبدیل شود ،اولویت دادن به ثروتآفرینی برای مردم به جای «خریداران جهانی» و
مصرفکنندگان غربی ،و جایگزینی تدریجی بازارهای صادراتی با بازارهای داخلی
(مؤسسهی رفرم و توسعهی چین2011 ،؛ کنگرهی ملی خلق چین.)2011-15 ،
اجرای استراتژی جدید زمان میبرد و نیازمند تغییراتِ گذاری برای سازگاری
بنگاههای قدیم و جدید است .معهذا ،اولویت سیاسی حزب کمونیست و حکومت چین
 .1نمونهی معرف این کمپانیها ،وال مارت است .برای بحث مبسوط دربارهی رویکرد خریدارمحور و استراژی
کمپانیهایی مانند وال مارت نگاه کنید به :اریگی-2۰۰7 ،م.
2. World Textile Agreement
۳. hoover effect
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پشتیبانی از تغییرات بود .آنها همانطور که زمینه را برای بنیادها و کمپانیهای خصوصی
بهمنظور بهرهکشی کامل از کارگران خود بازگذاشته بودند ،حاال الزامات مربوط به
مقررات کار ،حداقل دستمزدها ،امنیت اجتماعی ،افزایش درآمد ،موقعیت اجتماعی ،و
1

قدرت خرید کارگران را در اولویت قرار دادند .مقرراتگذاری در واکنش به اعتراضات
عظیم کارگری اجرا شد که میلیونها نفر را در سراسر کشور درگیر کرد (اگر و فوچس
و دیگران2011 ،؛ و پون و چانگ .)2010 ،حل تضادهای کارگران کارکردِ نهادی یافت،
طوریکه به حکومت اجازه داد از اعتراضات کارگران برای سازگارکردن کارفرمایان با
2

وضعیت جدید استفاده کند .مالکان کارخانهها تنها از بابت ارتقای تولید خود تحت فشار
ن بودند ،بلکه با انفجار هزینه از جانب افزایش دستمزدها ،کاهش ساعات کاری و تأمین
امنیت اجتماعی کارگران مواجه بودند .در نهایت ،آنها از تولید با تکنولوژی پایین دست
کشیدند و به فعالیتهای با سودآوری بیشتر گرویدند .این ارتقای موقعیت بر بخش
منسوجات و پوشاک نیز اثر داشت طوریکه مدلهای سطح پایین و کمبهرهی CMT
3

4

و OEMرا با روشهای پربازدهِ  ODMیا  OBMجایگزین کردند.

5

«تجربه ی صنعت منسوجات باید حمایت محیطی و ایمنی باکیفیت را تقویت کند،
برندسازی مشارکتی را ترویج کند و سطح ماشینآالت را بهبود بخشد» (کنگرهی ملی

 .1قانون قرارداد کار  2۰۰7و قانون امنیت اجتماعی 2۰1۰؛ نگاه کنید به ژانگ ( 2۳۰ :2۰1۰به بعد) .حداقل
دستمزدها توسط حکومتهای استانی و بخشی ،الزامی شد.
 .2برنامه عمل حقوق بشر چین ۸1۰۰۰۰ ،خشونت مرتبط با نیروی کار و قوانین اجتماعی در سال 2۰۰9-2۰1۰
فهرست کرد 14۰۰۰ .کمیسیون داوری تشکیل جلسه دادند ،و بیش از  2میلیون فعال سیاسی در حل تضادهای
نیروی کار پادرمیانی کردند .دیلی چین 15 ،جوالی .2۰11
۳. Original Desighn Manufacture
4. Original Brand Manufacture
 .5در مقایسه با  ODM ، OEMشامل همه خط تولید از طراحی تا تولید نهایی برای خریدار-مشتری
میشودمیشود ،درحالیکه  OMBتولید را تحت یک لیبل یا برند پیش میبرد.
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خلق چین  :2011-15فصل  .)9سیاستهای برنامهی پنجساله دوازدهم چین دربارهی
صنعت پوشاک شامل موارد زیر بود:
تقویت صنعتیشدن و کاربست الیاف با تکنولوژی باال ،و الیاف مشتقهی نسل
جدید .شتاب دادن به تولید منسوجات صنعتی .تقویت بومیسازیِ دستگاهها
و لوازم بافندگی سطح باال .حمایت از بازیافت تولیدات نساجی قدیمی و
زاید.

1

به عبارت دیگر ،صنایع مصرفی چینیِ تحت مالکیت خصوصی ارزش افزودهی
باالتری را با کمک نوآوری در تولید (تولیدات جدید) ،نوآوری فرایند (تکنولوژیهای
جدید) ،و تدارکات (ساماندهی زنجیرههای کاال) ایجاد کردند.
آمارهای صنعتی ثابت میکند چین توانست به بخشهای جدید ورود کند و زنجیره
را ارتقا دهد ،و از این طریق به موقعیت «کسب ارزش» برسد .یک نتیجه اینکه ،سهم
صنایع منسوجات و پوشاک در تولید صنعتی کل از  20درصد در سال  1990به  8درصد
در سال  2010رسید .بهعالوه ،بازدهی و بهرهوری نیروی کار افزایش یافت.
برنامهی پنجساله بهدقت بخشهای استراتژیک نوظهور مانند نسل جدیدِ  ،ITصنایع
انرژیکاه ،بازیافتی و بیولوژیک ،تجهیزات هواپیمایی و ترافیک ریلی ،ماهواره ،نسل
جدید انرژی خورشیدی ،هستهای و نوری و غیره را برشمرد که چین باید در آنها
تکنولوژی فشرده و دانش را برمبنای مسیر رشد بکار گیرد (کنگرهی ملی خلق :2011-15
فصل دهم) .بنابراین ،بخش منسوجات هنوز نقش مهمی در ارزش افزودهی صنعتی و
اشتغال دارد .منسوجات و پوشاک بخشهای در فعالیتهای مهارتمحور ،متمرکز بر
تکنولوژی و ارزشآفرین ،نیز در ایجاد و کنترل زنجیرههای کاال از طریق برندسازی
کمپانی پیشگام هستند.

 .1کنگرهی ملی خلق چین  :2۰11-15ستون  ،4فیلدهای اصلی تولید ،خبرگزاری شینهوا.
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از سال  2006فشار مالی و حقوقی سنگینی بر تولیدکنندگان قراردادی در مناطق
ساحلی ایجاد شد تا سیاستهای برنامه جدید را عملی کنند .هزاران کمپانی قادر به انجام
رهنمودها نبودند و برای آنها نتیجهای غیر از ورشکستگی باقی نبود (دیلی چین 25 ،ژوئن
 .)2011اما تعداد زیادی از کمپانیها توانستند با مدل قدیمیِ دستمزدهای پایین و تولید در
پایینترین سطح بقا یابند .سایر کمپانیها نیز که بخت و سرمایهی کافی داشتند خیزش و
تجدیدساخت موفقیتآمیز داشتند ،به تولیدات و تکنولوژیهای جدید ورود کردند ،و
تدارکات جدید را به بخش منسوجات و پوشاک گسیل کردند.
دوزندگی و تولید لباس کشباف واجدِ پتانسیل باال برای افزایش بهرهوری نیروی کار
نیست ،بنابراین این فعالیتها از استانهای ساحلی به استانهای داخلی چین یا به ویتنام،
کامبوج ،الئوس ،اندونزی ،یا آفریقای جنوب صحرا برونسپاری میشوند که نیروی کار
در آن نقاط بسیار ارزانتر است .متقابالً ،نخریسی ،بافندگی و گرهزنی به تولید با
تکنولوژیهای پیشرفته و تولیدات سطح باال مجال بروز میدهد که بخش منسوجات را به
یک سطح سرمایهطلب و تکنولوژیبر منتقل میکند.
در شرق کشور تنها آندسته از شرکتهای پوشاک که قادر بودند از طریق
امکانبخشی به تولید سطح باال ،برندسازی و تبلیغ ،بهواسطهی بهبود کیفیت مواد ،ماشینها،
مهارتهای کاری ،و نظارت فرایندی ،و نهایتاً با برونسپاری تولیدات کاربر به مناطق
ارزانتر ،موقعیت خود را در زنجیرهی کاال ارتقا دهند؛ میتوانستند از پس چالش
تجدیدساخت اقتصادی برآیند .ما این نوع از شرکتها را در بخش ریسندگی بافندگی
می بینیم ،که پارچه ها و الیافِ کیفیت باال را برای پوشاک مد ،منسوجات خانگی ،و
کاربردهای فنی ارائه میکند.
تجدیدساخت اقتصادی در بخش منسوجات و پوشاک به پیکرهبندی مجدد فضایی،
در سطح داخلی چین و در سطح بینالمللی ،انجامیده است .تا همین اواخر ،تولید صادراتی
در استانهای ساحلیِ شرق و جنوب چین متمرکز بود .تالشهای توسعهگرایانه به
برونسپاری عملیات کاربر به مناطق داخلی چین منتهی شد .شعار «عزیمت به غرب» در
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گزارشهای سیاسی مورد تأکید واقع شد و با استراتژیهای حکومت مرکزی ،هم در
زمینهی عرضهی مشوقها و هم از بابت فشار به حکومتهای محلی برای پیگیری آن،
گره خورد .بنابراین پیرامونهای بزرگِ داخلی چین به حرکت درآمدند .در این لحظه،
1

سیستم ثبت اطالعات خانوار از نو گردآوری شد تا ابزاری سودمند برای گمارشِ مردم
در یک مکان خاص شود .داشتن لیاقت و قابلیت در بین مهاجران میتوانست در جذب و
مقیم کردن نیروی کار ماهر سودمند باشد ،درحالیکه کارگران مهاجر غیرماهر در یک
وضعیت غیرمطمئن ،موقتی بودند که در آن امکان عودت آنها به روستاهای زادگاه خود
یا شهرهای درحالرشد در مناطق داخلی وجود داشت (کوملوسی .)50 :2013 ،برای مثال
شهر چونگ کینگ که یک منطقهی شهری رونق یافته در مناطق داخلی چین بود،
حکومت محلی اجازه یافت یکمیلیون را ثبت اطالعات کند تا اقامت دائم برای مهاجران
تازه را رسمیت بخشد (نیو تسایتونگ 8 ،اگوست .)2011
استراتژی بعدی «غزیمت به جنوب» بود ،استفاده از زنجیرههای عرضهی  OEMدر
کشورهای درحالتوسعه برای ایجادِ ترکیبات نیازمند مهارت پایین .کمپانیهای چینی
شرکتهای تابعه را در میان تولیدکنندگان مقاطعه کار محلیِ کشورهای جهان سوم بهدلیل
تقاضاهای برونسپاری بیشتر ایجاد کردند .در حقیقت کارفرمایان چینی  -که بسیاری از
آنها بخشی از دیاسپورای چینی بودند -سایتهای تولیدی را در دههی  1990در
کشورهای درحالتوسعه برپا کردند .تولید منسوجات و پوشاک در خارج نوعی امکان
برای سودآوری از سهمیهی صادرات کشور میزبان به بازارهای غربی بود .بعد از
آزادسازی تجارت جهانی منسوجات در سال  ،2004-5برونسپاری وارد مرحلهای جدید
شد .مطابق استراتژی ارتقای تکنولوژیکی در درون چین ،شرکتهای چینی سیاست
استفاده از سایتهای تولیدی ارزان خارج کشور را توسعه دادند ،که به آنها پارچههای
ساخت چین را عرضه کرد و درعین حال این زمینه را ایجاد کرد که کارهای و ساده و
1. Hukou
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نیازمند مهارت کم را به جنوب شرق آسیا یا افریقا برونسپاری کنند .در مورد افریقای
جنوب صحرا ،پنبهی خام آفریقایی به چین وارد ،و در آنجا پارچه تولید میشد و سپس
برای دوختودوز به آفریقا برمیگشت ،بنابراین یک تجارت تولیدی سهجانبه شکل
میگرفت .کشورهای عقبماندهی جنوب صحرا اولویت کارخانجات پوشاک متعلق به
مالکان (دیاسپورای چینی در آفریقای جنوبی بودند ،جاییکه بازار داخلی درخدمت
کارفرمایان محلیِ کنترل کنندهی بخش صادرات بود (تراوب-مرتز .)2006 ،تحت قانون
1

رشد و فرصت آفریقایی این پوشاکهای تولیدی از ورودِ معاف از گمرک به آمریکا
منفعت ایجاد کردند .در نتیجهی این به اصطالح مشوق ،تولیدات پوشاک داخلی آفریقای
جنوب صحرا بهطور کامل جایگزین و از بنیاد سست شد (بنت .)2006 ،منفعت برندگان
این قانون خردهفروشان و مصرفکنندگان آمریکایی و نیز شبکه کمپانیهای چینی و
شرکتهای آفریقایی تابعهی آنها بودند.
خالصه اینکه ،تغییرمکان عملیات کاربر به مناطق داخلی چین و کشورهای آسیایی
جنوب شرقی و آفریقایی ،امکان توسعهی باال را به استانهای ساحلی چین داد ،طوریکه
کیفیت را بهبود و برندسازی را سرعت بخشند .آنها با کنترل موفق بر زنجیرهی کاال
توانستند تولید نهایی را به مشتری عرضه کنند ،بدون اینکه به «خریداران جهانی» تکیه
کنند .اما محدودیتها یکی بعد از دیگری در راه بودند.

بخش منسوجات چین شرقی مواجه با محدودیتهای ارتقای تکنولوژی
بعد از دلتای رود پیرل یعنی اولین خوشهی صنعتی ویژهی تولید صادراتی در ،1980
منطقهی صنعتی شانگهای و نیز استانهای جیانگسو و ژیجیانگ گزینههای بعدی بودند.
دلتای رود یانگتسه در سال  1985به ناحیهی ساحلی آزاد تبدیل شد (شیائوالن/یونینگ،
 .)2007این منطقه تاریخی طوالنی از تولید ابریشم و پنبه دارد .در پی جنگهای تریاک
از سال  1842تا  ،1860شانگهای به یک قلمرو مستعمره تبدیل شد ،مکان نخستین
)1 African Growth and Opportunity Act(AGOA
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کارخانههای منسوجات در چین .در سال  ،1930از بین  285هزار کارگر  200هزار نفر در
کارخانههای منسوجات استخدام شده بودند که این تعداد در سال  1960به  550هزار
رسید .تا شروع دورهی اصالحات و سیاست درهای باز ،شرکتهای منسوجات و پوشاک
دولتی در بلوکهای صنعتی مرکزیِ شهری مستقر بودند .بعد از دههی  ،1990نواحی
مرکزی با چالش توسعهی سریع مواجه شدند که که کارخانههای قدیمی را جابهجا یا
آنها را به نمایشگاه ،فروشگاه و رستوران تبدیل کرد .صنعت به حومههای منطقهی
شانگهای یا به استانهای مجاور نقلمکان کرد.
شما میتوانید در همهی شهرکهای نواحی صنعتی بزرگی صدها و هزاران محوطهی
کارخانهای پیدا کنید .درنتیجهی توسعهی دهههای  1990و  2000این نواحی امروزه با
مشکالت جدی مواجه هستند و هزاران مورد از آنها مجبور به تعطیلی شدهاند .برخی نیز
مثالهایی موفق از تجدیدساخت اقتصادی هستند.
مطالعهی میدانی انجامشده در سال  2011بر روی شش کمپانی (نگاه کنید به:
کوملوسی ،)2011 ،تنوع گستردهی مدلهای کسبوکار را در چین شرقی نشان میدهد.
آنها آیینهی تغییرات انجامشده در بخش منسوجات و چالشهای این حوزه هستند .این
کمپانیها عبارتند از:
 .1کمپانی جیشان در شانگهای که پوشاک را با مدل  CMTبرای شرکتهای
اروپایی و ژاپنی تولید میکند.
 .2کمپانی دانفنگ در ژیجیانگ که متخصص در تولید ساپورت برای خریداران
آلمانی است.
 .3کمپانی جیشان در شانگهای که دارای خط تولید یکپارچهی پوشاک ورزشی
است با شرکتهای تابعهی خود در مناطق داخلی چین و خارج از کشور
 .4کمپانی نانجینگ در جیانگسو که یک کمپانی بافندگی در پیوند با شرکت
تولیدکنندهی کرهای است.
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 .5کمپانی جیانگیین در جیانگسو که یک کمپانی ریسندگی و بافندگی در
پیوند با تولیدکنندهی کرهای است.
 .6کمپانی چیندو در شانگهای که با شرکت دورنیر که یک تولیدکنندهی آلمانی
ماشینهای بافندگی باکیفیت باال است ،ارتباط دارد.
بخش پوشاک و منسوجات طیف گستردهای از مدلهای شرکتی را به نمایش
میگذارد ،از انجام کارکردهای مختلف در زنجیرهی جهانی کاال تا کارکردهای متتج به
افزایش ارزش افزوده و توسعهی برند .این کارکردها با برندهای غربی بر سر بازارهای
صادراتی و داخلی دچار چالش هستند .کمپانیهای موردمطالعه بازتابدهندهی نمونهوار
دوشاخه شدن هستند.
کمپانیهای اول و دوم میز کار بزرگ برای خریداران ژاپنی و غربی هستند و احتماالً
در معرض تعطیلی قرار دارند .کمپانی سوم که در تولید لباسهای ورزشی تخصص دارد
با چالش برنامهریزی حکومت برای تجدیدساخت بخش پوشاک دست به گریبان است.
کمپانیهای چهارم و پنجم این مطالعه با این محدودیت مواجه هستند که چهگونه ارتقای
صنعت منسوجات در یک کشور با عرضهی نیروی کار فراوان ،تحت فشار شرکت مادر
از کرهی جنوبی قرار دارد .کمپانی ششم یعنی چیندو نیز با مسئلهی انتقال تکنولوژی از
کارخانه ماشینهای نساجی دورنیر آلمان و سازگاری دانشی با فنون جدید مواجه است.

حرکت به سمت مرکز اقتصاد جهانی؟
مطالعهی میدانی نتایج زیر را تایید میکند:
1

نخست ،ما با جابهجایی تولید سطح پایین از استانهای ساحلی به مناطق داخلی چین
و کشورهای درحالتوسعه مواجهیم .تولیدکنندگان قراردادی در نواحی ساحلی پویا
احتماالً رو به تعطیلی میروند ،یا راهی برای تولید تکنولوژیبر ،توسعهی برند ،و عملیات

1. Low end manufacture
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واجد ارزش افزودهی باال در باالترین حد زنجیرهی کاال ،هم درون بخش منسوجات و
پوشاک و هم فراتر از آن ،پیدا کنند.
دوم ،بنگاه های تولیدات قراردادی کوچک و با ارزش متوسط برای مدتی عملیات
خود را بهعنوان تأمینکنندگان خریداران و خردهفروشان غربی با مُدهای ارزان ادامه
خواهند داد .روش آنها نمونهی معرفِ یک الگوی غیرمرسوم است که در بلندمدت از
چین شرقی ناپدید خواهد شد ،و بدون برجای ماندن ردپا از این کمپانیها رخت برخواهد
بست.
سوم ،ارتقای بخش منسوجات بازارهای صادراتی جدید را به روی کمپانیهای
اروپاییِ متخصص در تولید ماشینی (آلمانی ،سوئیسی ،ایتالیایی) میگشاید .از این رو،
سلسلهمراتب بین مراکز صنعتی قدیمی و بازارهای نوظهور در سطحی جدید بازتولید
شدند ،و منافع بهبود تکنولوژیکی موفق چین را به تولیدکنندگان ماشینیِ تکنولوژی باال
تغییر مسیر دادند .فرایند ارتقای محدودیتها و موفقیتهای حرکت در توسعه را بهطور
همزمان نشان میدهد .به جای تعادل جهانی ،شکاف تکنولوژیکی جدید رخ مینماید.
چهارم ،برونسپاری عملیات کاربر ازجمله برش ،دوخت و دوز پوشاک به مناطق
دارای مزیتِ دستمزد پایین ،نیروی کار تازهنفس ارزان را به زنجیرهی کاال وارد میکند.
حاصل ترقی استانهای ساحلی به موقعیت مرکزی ،پیرامونیشدن مناطق دیگر است.
نواحی ساحلی در بهبود کلی بخش پوشاک و اثرات آن بر کشور ایفای سهم میکنند ،اما
اثر جانبی این فرایند قبل از همه ارتقای ناحیهی خود است.
پنجم ،مشاهدات بخش قبل مشکالت تبدیل فرایند ارتقا به عمل را حتی در خودِ
نواحی ساحلی نشان میدهد .تولید منسوجات دارای تکنولوژی باال نیازمند شرایطی است
که بهسختی با مدیریت فعلیِ مبتنی بر نیروی کار کمهزینه ،کم مهارت در تولیدات
قراردادی تحقق میباید .در حالیکه مدیران و مالکان تالشهای خود را بر ماشینآالت
جدید متمرکز میکنند ،آنها اهمیت سرمایهی اجتماعی را در ارتقای تکنولوژی و
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ضرورت آن در آموزش و انگیزش کارکنان را فراموش میکنند .تمایل به پسانداز در
پرداخت دستمزدها و منافع اجتماعی هنوز غلبه دارد که مانع تبدیل دستاوردهای بالقوه
بهرهورانهی حاصل از تکنولوژی جدید به نتایج پایدار میشود.
ششم ،همانطورکه موردِ کمپانی چیندو در شانگهای -که با تولیدکنندهی آلمانی
ماشینهای بافندگی باکیفیت باال در ارتباط است -نشان داد ارتقای منسوجات چینی تحت
غلبهی تولیدکنندهی غربی صورت میگیرد .ماشینآالت در آلمان تولید میشود ،و
شرکت تابعه در شانگهای تنها به فروش ،خدمات و بازآموزی میپردازد .بنابراین ،شرکت
غربی بر بازآموزی نیروی کار مشتریان خود پافشاری دارد ،از این رو بر پیشرفت نیروی
کار آموزش دیده و آگاه تأکید دارند که موجد صعود اجتماعی و افزایش درآمد در چین
است .معلوم نیست این روند تا چه حد مطلوب بخش پوشاک چین است.
در مجموع ،مطالعهی موردی فوق دیدگاه شکاکان نسبت به ترقی چین بهعنوان یک
مرکز جهانی جدید را تأیید میکند .ارتقای چین هنوز به کمال نرسیده است :صعود به
مرکز یک هدف ادعایی است؛ و واقعیت هنوز با ادعاهای برنامهی توسعه این کشور تباین
دارد .با این حال ،مشاهدات سلسله دالیلی ارائه میکنند که نشاندهندهی تالشهای
بلندپروازانه برای تجدیدساخت و تحول چین از یک تولیدکنندهی قراردادی به مکانی
برای تولیدات واجدِ ارزش و مهارت باال است که جریان کاالها را نه تنها در چین بلکه
در مقیاس جهانی کنترل میکند.
در این لحظه است که چشم اندازهای یک تغییر هژمونیک در دستورکار قرار
میگیرد .گذار به مرکز جهانی شرط ضروری برای چنین تغییری است .معهذا ،انتقال
موقعیت به مرکز جهانی ضرورتاً همراهِ یک تغییر هژمونیک رخ نمیدهد .ما باید ضمن
مباحثه دربارهی احتمال ،شرایط و پیامدهای دگرگونی در نظم جهانی ،از قلمروی ارتقا و
همپایی در تکنولوژی فراتر رویم.
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تغییر هژمونیک یا جهان چندقطبی؟
مباحثه دربارهی «چین» در غرب بسیار داغ است .فرافکنیهای امیدوارانه و شک گرایانه
اغلب تصویر اصلی را تیره میکنند ،و این واقعیت را نادیده میگیرند که چین ولو با
دارابودن شهرهایی با رشد برقآسا ،نواحی نوظهور و پویا ،و یک طبقهی متوسط بالنده
هنوز یک کشور درحال توسعه است؛ عدم توازنهای اجتماعی و منطقهای در این کشور
در حال فوران است و حکومتِ تحتسلطهی حزب کمونیست ،دگرگونی داخلی چین را
با تالشهای سیاسی و اقتصادی فزایندهی این کشور برای تبدیل شدن به یک بازیگر
بینالمللی مورد پذیرش و احترام جامعهی جهانی همراستا میکند .این هدف همگام با
آرمانِ پذیرش و اشاعهی میراث فرهنگی چین پیش میرود.
فهم پتانسیل چین برای گذار در مسیر قدرتهای هژمون به اتخاذ زمینهی تاریخی و
ژئوپولیتیک نیاز دارد .چین متفاوت از دیگر کشورهای نوظهور ،کشورهای جهان اول
سابق ،در صدد ترقی و تبدیل شدن به یک مرکز جهانی بر مبنای نقش تاریخی خود در
رهبری قدرت اقتصادی و فرهنگی دنیا قبل از برآمدن هژمونی بریتانیا و آمریکا است.
بازخیزیشرق بعد از بیش از  150سال تابعیت سیاسی و پیرامونیشدن اقتصادی ،در حال
اعادهی موقعیت خوداتکاییِ قبلی است .اما آیا این پسزمینه ،معرف تغییری هژمونیک
خواهد بود که به چین یا دولتهای جنوب جهانیِ تحت هدایت چین ،اجازه خواهد داد
بر هژمونی آمریکا غلبه کنند؟
نقطهی تمایز بحث این است که آیا سیستم جهانی سرمایهداری میتواند از طریق انتقال
به هژمون چین احیا شود یا خیر؟ احیای دوباره به چین اجازه خواهد داد توان صنعتی خود
را ( )1990-2008به یک چرخهی جدید وارد کند ،سپس وابستگی اولیه از پیشرانهای
غربی را به ایجاد ظرفیت تحقیق و توسعهی خوداتکا-ایجاد استانداردهای جدید در
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نوآورهای تولیدی و فرایندی در  25سال اخیر  -تبدیل کند .این زمانبندی تقریباً با
الگوی چرخههای کندراتیف همخوانی دارد ،با این ادعا که پنج چرخهی کندراتیف نهتنها
چین را به سمت تبدیل شدن به یک مرکز جهانی سوق خواهد داد ،بلکه نقطهی اوج
هژمونیک این کشور را تقویت خواهد کرد.

جدول  :2چرخههای کندراتیف و هژمونی
هژمون

چرخه کندراتیف :فاز A

چرخه کندراتیف :فازB

هژمون

ترقی بریتانیا

1790-1820

1820-1850

نقطهی اوج

منسوجات
بلوغ بریتانیا

1850-1873

بریتانیا
1873-1896

افول بریتانیا

راهآهن ،فوالد
ترقی آمریکا

1896-1914

1914-1945

الکتریسیته ،شیمی ،صنعت

نقطهی اوج
آمریکا

غدا
بلوغ آمریکا

1945-1973

1973-1990

افول آمریکا

 .1فرگوسن در گریفیتس/لوسیانی( ،)2۰11فرانک( ،)199۸و منزل ( ) 2۰15بر مبنای اندازه ،میراث و حرکت
موفقیتآمیز چین از این چشمانداز حمایت میکنند.
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کاالهای مصرفی انبوه،
اتومبیل ،پتروشیمی
ترقی چین

1990-2008

؟2008-2030

نقطهی اوچ

توسعهی ظرفیت صنعتی

تغییرات بستگی به هدایت

چین؟

ظرفیتها ،ایجاد
استانداردها دارد.
بلوغ چین؟

افول چین؟

چرخههای کندراتیف یا «امواج بلند رشد اقتصادی» به میزان کافی اثرات متناقض
توسعه را بر ترتیبات فضایی مرکز و پیرامون در مقیاس منطقه ای و جهانی در نظر
نمیگیرند .بعالوه تغییرات منطقهای در روابط مرکز-پیرامون بازتابی از چرخههای فراگیر
جهانی میباشد ،که خود دنبالهی «امواج بلند» است .هر دو مدل کامالً ساختاری هستند و
دالیل خوبی وجود دارد که بر اهمیت آنها نباید بیش از حد تأکید شود .از این رو ،آنها
باید بهعنوان فرضیه لحاظ شوند ،نه چارچوبی برای آزمون یافتههای تجربی.

1

سایر دیدگاهها با پذیرش ادعای مقامات چینی نسبت به ویژگی صلحآمیز
جاهطلبیهای جهانی آنها در یک جهان چندمرکزی ،ایدهی چرخهی هژمونیک بعدی
درون چارچوب سیستم-جهانی سرمایهداری را رد میکنند (اریگی2007 ،؛ والرشتاین،
 .)2013آنها بهرغم خطوط استداللی متفاوت تأیید دارند پتانسیل ایجاد یک پیشرفت
جدید با وفور منابع طبیعی و نیروی کار انسانی تهی شده است و احیای سیستمی تنها در
صورتی رخ میدهد که نظم جهانی بعدی بر مبنای پایداری و عدالت اجتماعی باشد .آنها
از شروع عصری پساسرمایهدارانه ،پساهژمونیک سخن میگویند ،که بهدنبال افول هژمونی
آمریکا از راه میرسد .جوانی اریگی بر مبنای مطالعهی تجربی خود به این قیاس منطقی
رسیده که چین قدرت پیشگام در نظم جهانی جدید خواهد بود .طبق استدالل وی چین به
 .1برای فهم سیستمی-جهانی از چرخههای کندراتیف نگاه کنید به کوملوسی(.)2۰15

چین در قرن بیستویکم

جای اعمال هژمونی ،بر اساس یک سیستم سیاسی قوی ،که به جای انباشت سرمایه مبتنی
بر روابط بازار است ،رهبری خواهد کرد (اریگی .)361 :2007 ،درحالیکه مدل
چرخهمحور در مطالعهی هژمونیها ،تداوم سیستم-جهانی سرمایهداری موجود را مورد
پرسش قرار نمیدهد ،اریگی ،والرشتاین و دیگران فرض یک بحران نهایی را پیش
میکشند ،که چرخهی سیستمی بلندمدت را که با برآمدن سرمایهداری در قرن طوالنی
شانزدهم شروع شد به پایان میرساند و حاال در حال نیل به هدف پایان سرمایهداری
بهعنوان یک سیستم تاریخی است .آنها هیچ پتانسیلی در سیستم-جهانی سرمایهداری برای
غلبه بر بحران ساختاری کنونی آن نمی بینند .الگوی پساسرمایهدارانه ادعا ندارد چین
رهبری دائم را از آن خود خواهد کرد ،اما صریحاً پایان مدل برونگرایانهی انباشت سرمایه
مختص غرب را اعالم میکند .فرض میشود چین پتانسیل ایفای نقش رهبری در گذار به
نظم جهانی آینده را دارد.
هر دو سناریو کامالً ساختاری و نظری هستند .همزمان ،سناریوهایی رئالیستی هستند
آگاه از اینکه کاهش هژمونی آمریکا دورهای از رقابت قدرتهای بزرگ را ایجاد
خواهد کرد که در آن مراکز قدیمی برای بقای خود تقال میکنند و مراکز جدید به
موقعیت رهبری جهانی نایل میشوند ،خواه این موقعیت توأم با یک چرخهی هژمونیک
جدید در سیستم-جهانی سرمایهداری یا موجد اقتصاد بازارِ تحت هدایت چین ورای گذار
هژمونیک باشد .آن ها همچنین بر این نکته توافق دارند که تضادهای فعلی که بازتاب
بحران هژمونی آمریکا هستند ممکن است در موقعیت چیرگی قرار گیرند یا به یک آشوب
دائمی راه دهند که شرایط حیات انسانی را آنچنان تغییر میدهد که تصور آن دشوار
است .ویرانشهر تصویرشده از سوی اُورکس و کانوی به ما کمک میکند این شرایط را
تجسم کنیم ،تأکید آنها بر این است که چین پس از یک سناریوی وحشتناک فروپاشی
اقلیمی در موقعیت رهبر قرار خواهد گرفت (اُورکس /کانوی.)2014 ،
برای چند لحظه آرمانشهرها و ویرانشهرهای تصویرشده در فیلم و ادبیات را کنار و
به جای آن ،صورتبندی چین بهعنوان یک مرکز را به بوتهی آزمون میگذاریم :نخست

372

373

آندرو کوملوسی  /ترجمهی سیدرحیم تیموری

با نگاه به شاخصهای احیای هژمونیک و سرمایهدارانهی این کشور و دوم با تحلیل
سناریوی تبدیل این کشور به قدرت پساسرمایهدارانه در یک جهان چندمرکزی.

شکلگیری چین بهعنوان یک مرکز :نشانههای هژمونیک
شواهد فراوانی از شتاب چین در دستیابی به منابع جهانی (معادن ،زیرساخت،های ترافیک
داده ،مواد معدنی ،مواد غذایی) دیده میشود ،تا اقتصاد درحال رشد چین و نیازهای
جمعیت آن تأمین شود .مقاومت شدید غرب علیه دستیابی چین به مالکیت شرکتهای
غربی نشان از جاه طلبی مراکز قدیمی برای سدکردن مسیر یک کشور در حال ترقی و
معرف همان سبک خاص برای توقف در پیشرفت کشورهای پیشرو است.
چین ایجاد نهادهای مالی مستقل را ،هم در درون این کشور و هم در میان اعضای
بریکس ،تقویت میکند تا متعاقباً دالر را با یوآن یا یک بستهی ارزی جایگزین کند.
افزایش همکاری جنوب-جنوب همراه با گسترش بازار داخلی ،لزوم حمایت مالی از دالر
آمریکا در قالب خرید اسناد خزانه این کشور را رفع خواهد کرد .چنین رویهای به چین
این فرصت را داده است تا نقش آمریکا در مبادله در یک بازار صادراتی باز را دچار
خدشه کند .تقویت بازار داخلی در کنار بازارهای صادراتی غیرغربی اتکا به تقاضای
آمریکا را کمرنگ خواهد کرد ،این درحالی است که تطابق با رویهی تجاری آمریکا
بازصنعتی شدن این کشور را تقویت میکند.
شواهد متعددی از ادعاهای فرهنگی مبتنی بر میراث تاریخی ،فرهنگ ،ادبیات ،و
اشاعهی فلسفه و زبان چینی وجود دارد .همزمان چین در حال مواجهه با غربیشدن سریع
است و این پرسش هنوز مطرح است که آیا چین قادر خواهد بود فرهنگپذیریِ غربی را
بدون از دست دادن سنتهای خود کنترل کند .قدرت فرهنگی چین در حال ورود به
سپهر مقدس غرب است ،با این قید مهم تفسیر چینی از سرمایهداری در برابر جایگزینی
«هارمونی» با «دموکراسی» مقاومت میکند.

چین در قرن بیستویکم

سرانجام اینکه ،چین در حال ورود به مسابقهی نظامی است .در مقایسه با قدرتهای
بزرگ قبلی این تحول هنوز در آغاز راه است .سرزنش چین بهعنوان یک قدرت تهاجمی
بهانهای برای تأیید نظامیگری در منطقهی اقیانوس آرام از طرف قدرتهای استعماری
سابق ،آمریکا و متحدان منطقهای آن است (نوالن .)2013 ،خواه ناخواه ،پیشرفت جهانی
چین با حضور اقتصادی بینالمللی این کشور توأم است .سیاستهای تحریمی غرب علیه
روسیه پس از مناقشهی اوکراین ،همکاری جنوب-جنوب را تقویت خواهد کرد .روسیه
برای جبران تحریمهای اتحادیهی اروپا به سمت چین چرخش خواهد یافت ،و برزیل،
آرژانتین و آفریقای جنوبی ممکن است از افزایش تقاضا از جانب روسیه که تحت
محدودیت واردات غذا از اروپا قرار دارد منتفع شوند .جنگهای اقتصادی در کشاندن
چین به سمت رقابت تسلیحاتی نقش ایفا میکند ،که ممکن است بیش از ظرفیت اجتماعی
و اقتصادی آن باشد.

شکلگیری چین بهعنوان یک مرکز :نشانههای پساسرمایهدارانه
اگر ما به حزب کمونیست چین معتقد باشیم ،تحول فعلی به گشایش «سوسیالیسم» در سال
 ،2049صد سال بعد از تأسیس جمهوری خلق چین ،منتهی خواهد شد .این موضع بهسختی
میتواند با دانش آکادمیک جور درآید .اما تقدم سیاستهای حزب بر فرایندهای متعارفِ
تحول جوامع را به ما گوشزد میکند .پیشفرضهای آکادمیک غربی در اغلب موارد
ادراکات چینی را بازتاب نمیدهند.
ار قضا نشانههای پساسرمایهدارانه توسط دانشمندان غربی به چین نسبت داده شده
است .تفاسیر شرق شناسانه از چین بهعنوان یک منطقهی ایستا ،تاریک و استبدادزده که
قرنها بر مطالعات چین مسلط بود ،تغییر کرده و موقعیت قوی ،پیچیده و مؤثر چین در
تمام طول تاریخ  -به استثنای دورهی صدسالهی جنگهای تریاک در  1842تا انقالب
 -1949مورد تأکید است .کنت پومرانز ،آندره گوندرفرانک ،کائورا ساگیهارا ،بین
وونگ و سایرین که با عنوان «مکتب کالیفرنیا» به آنها ارجاع میشود ،رویکردی
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غیراروپایی را نسبت به چین پذیرفتند و بهطور تجربی پیشرفت چین و سطح باالی توسعهی
آن را که تا قرن هجدهم جلوتر از دولتهای اروپایی بود ،تبیین کردند (فرانک1998 ،؛
پومرانز2000 ،؛ ساگیهارا2005 ،؛ وونگ .)1997 ،جووانی اریگی در کتاب آدام اسمیت
در پکن( )2007از مکتب کالیفرنیا فراتر رفت.
اریگی به تعریف فرنان برودل از سرمایهداری بهعنوان نمود خاصی از اقتصاد بازار
رجوع میکند ،وی انحصار بازارها توسط دولتهایی که منفعت عمومی را به منفعت
سرمایهداران گره زدهاند در نظر دارد و سیستم تاریخی چین را بهعنوان یک «اقتصاد بازار
غیرسرمایهداری» و نه جامعهی سرمایهداری تعریف میکند (اریگی .)332 :2007 ،سیستم
فعلی چین که بر این میراث تاریخی ابتنا دارد ،عناصر سرمایهدارانه را دوباره در خود وارد
کرده بدون اینکه منافع دولت را تابع سرمایه نماید .مشاهدهی کاالییشدن سریع جامعهی
چین و افزایش میزان فعالیتهای سرمایهدارانه در شرایط مشارکت محدود طبقات کارگر
و فقیر ،تفسیرهای متفاوتی را برمیانگیزد.
برای افراد تعلیمیافته با سنت غربی ،فهم مارکسیستی روابط سرمایه-دولت و ارزیابی
نسبت به پیوندی 1که اریگی بین عناصر سوسیالیستی و کاپیتالیستی مدنظر دارد دشوار
است .همین دشواری برای متفکران لیبرال که روابط سرمایهدارانه را همچون مکانیسم
بنیادین جهانی از روابط جامعه-بازار می نگرند ،وجود دارد .در مقابل ،رویکردهای
پسااستعماری ادعا دارند جوامع غیرغربی تابع معیارهای غربی نیستند .در مورد چین،
صحت این ادعا نیاز به ارزیابی برخی از واژگان و مفاهیم اصلی دارد .بهطور خاص ،تاریخ
نگاری چین تفسیری از «هژمونی» و «پیرامون» ارائه میکند که با تعاریف غربی متمایز
است .روش چین در پیوند درونیِ دولت ملتهای شرق آسیا به محوریت خود این کشور،
اجازه داد اصول ،ارزشها و هنجارهای عرفی در این منطقه اشتراک یابد و پل ارتباطی
بین هژمونی و چندمرکزی ایجاد شود .بهعالوه در مورد چین ،واژهی پیرامون معنی
1. Hybridization
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متفاوتی را به ذهن متبادر میکند؛ پیرامونهای این کشور لزوماً تابع چین نبودند و این
کشور به جای تاراج منابع در آنها سرمایهگذاری میکرد (اریگی318 :2007 ،؛ وونگ
.)148 :1997
در برابر این دیدگاههای متمایز ،ما تنها میتوانیم یک پایان باز را تصور کنیم .احتمال
دارد کشور هژمون و متحدان غربی آن در برابر چالشهای جنوب جهانی مقاومت کنند
و گذار آنها را دچار وقفه کنند .برخی نویسندگان معتقد هستند این مقاومت بهمعنی تغییر
مسیر از هژمونی جهانی آمریکا به امپراتوری جهانی آمریکا است (اریگی7 :2007 ،؛
مینگی .)2009 ،احتمال دارد بازگشت «قرن جدید آمریکایی» در جهت منافع شرکای
اروپایی و یا حتی علیه منافع آنها ،چیزی که در مناقشهی روسیه  -اوکراین دیدیم ،صورت
گیرد (شولز .)2014 ،ممکن است شاهد یک امپریالیسم جدید از سوی چین باشیم .نهایتاً،
ممکن است جامعهی جهانی چندقطبی جدید با وساطت یک چینِ مستحکم شکل گیرد.

تجدیدنظر در مرکز و پیرامون
تحلیل مسیر حرکت چین نشان از گسترهی وسیع احتماالت و اقتضائات دارد که در مراکز
و پیرامونها رخ میدهد .این تنوع و دگرگونیها در دورههای مختلف تاریخی چین بسط
یافته و یک توالی را نشان میدهد .بهعالوه ،به بسترهای مختلف تاریخی برمیگردند ،که
از این جهت همزمانی را نشان میدهند.
در طی دورهی مائو ( ،)1949-1976چینِ سوسیالیست با سیاستگذاری بر تقویت
توسعهی داخلی از کنشگری در مقیاس بینالمللی خودداری کرد ،و ایدهی «همپایی در
1

2

توسعه» را با چشماندازِ «گام بزرگ به جلو» جایگزین کرد .اگرچه عملکرد سنجههای
اقتصادی بهدلیل تحریم و خودانزوایی این کشور پایین است ،چین دورهی مائو را نه
میتوان مرکز تلقی کرد و نه پیرامون .در چشم رهبری چین ،این کشور که سنت امپراتوری
1. Catching up
2. Great leaps forward
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را با پرچمهای سیاسی مختلف بر دوش خود داشت ،در نقش یک مرکز بود .چین در عین
حال یک مرکز برای جنبشهای سیاسی دنبالهرویِ مسیر مائوئیستی توسعه در سراسر جهان
بود.
چین با تغییر از مائوئیسم به «اصالحات و سیاست درهای باز» در سال  ،1978دستخوش
فرایند پیرامونی شدن قرار گرفت .این گزاره از عزم خارجیها برای تعیین چین بهعنوان
مکان کار ارزان برای کمپانیهای غربی استنتاج میشود ،که به آنها اجازه داد از طریق
ادغام منابع جدید و بیرونی کردن هزینهها بر بحران جهانی اقتصادی فائق شوند .گزارهی
فوق عاملیت حزب کمونیست چین را در سازگاری با تقاضای جهانی برای نیروی کار
ارزان و غیررسمی ناچیز میشمرد ،در عین حال کنترل دولتی بر سرمایهگذاری بخشهای
استراتژیک مهم اقتصاد را در فرایند ادغام مجدد در اقتصاد جهانی برجسته میکند .افزایش
مهاجرت از حومه به استانهای ساحلی ،مناطق داخلی و حومهی کشور را به منبع ایجاد
ارزش تبدیل کرد ،و از این رو پیرامونیشدن فضایی را به مسیری سوق داد که به جای
نیروهای بازار توسط مقررات اجرایی دولت اداره شود.
ارزیابی چین بهعنوان یک اقتصاد بازار غیرسرمایهدارانه بر شکاف موجود بین مناطق
ساحلی و داخلی این کشور ،و متقابالً بین چین و کشورهای در حال توسعه پرتوی دیگر
میافکند ،ترمیم شکاف منوط به این است که تا چه میزان میتوان به وعدهی بازتوزیع
منافع از سوی مسئوالن مرکزی اعتماد کرد.
این مقاله استدالل متفاوتی را پیشنهاد میکند .چین مثالی برجسته است که نشان می
دهد پویشهای پیرامونیشدنِ تولید قراردادی در سطح پایین زنجیرههای کاالیی میتواند
یک پیرامون قبلی را بهعنوان مرکز تثبیت کند ،مشروط به آن که با تجدیدساخت
تکنولوژیکی و بخشی آغاز شود .اما باید در نظر داشته باشید که همپایی موفقیتآمیز چین
در توسعه به شرایط و برهههای خاص متکی است .از یک سوی ،اندازه ،میراث تاریخی،
و خودبسندگی چین با مرکزیت طوالنیمدت این کشور در پیوند است که چین را از

چین در قرن بیستویکم

دیگر اقتصادهای نوظهورِ کوچک و دارای اهمیت تاریخی اندک متمایز میکند .این
موقعیت حتی امکان آن را ایجاد میکند که ترقی چین را بهعنوان بخشی از یک تغییر
هژمونیک بپذیریم ،که چین را به ایفای نقش رهبری در آیندهی اقتصاد جهانی
(سرمایهدارانه یا غیرسرمایهدارانه) میگمارد .از سوی دیگر ،تداوم تجدیدساخت
اقتصادی ،از هنگام پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی ( )2001و موافقتنامهی
جهانی منسوجات ( )2004که پایانی بر حمایتگری غربی از صنایع مصرفی بلوغیافته بود،
به چین اجازه میدهد از سیاست آزادسازی برای غلبه بر کشورهای درحال توسعهی
کوچکتر و ادغام آنها در زنجیرههای کاالیی جهانیِ تحت کنترل چین استفاده کند.
بنابراین شروع کنشگری چین بهعنوان یک مرکز ،شاید با ایفای نقش این کشور در
پیرامونیشدن سایر کشورهای درحال توسعه همراه نباشد ،اما آنها را در یک رابطهی
پیرامونی تغییرشکل یافته با مرکز چین ادغام میکند.
پیرامونیشدن نیز به همان میزان با توجه به ابتکار عمل کمپانیهای ساحلی در
برونسپاری عملیات کاربر به استانهای غربی چین رخ میدهد .آنها دستورات برنامهای
را دنبال میکنند ،که ارتقای صنایع ساحلی را به هزینهی نیروی کار ارزان جابجا شده به
مناطق داخلی تقویت میکنند .شکل گیری مرکز نشان از نوعی قطبیشدن دارد ،که در
افزایش و تحرک روبه باالی طبقات متوسط در مناطق ساحلی نقشآفرینی میکند و از
سوی دیگر دستمزدهای اندک و نیروی کار ارزان را به استانهای داخلی منتقل و روند
پیرامونیشدن آنها را تسریع میکند .متقابالً ،اسناد برنامهای رسمی بر اثرات توسعه و
گسترش رشد در مناطق روستایی تأکید دارند.
چنانکه اریگی( )347 :2007تأکید دارد شاید بتوان شبکههای تولیدی درون چین و
کشورهای همسایه را بهعنوان احیای ظرفیت کهن مرکز چین برای ایفای نقش واسط در
نیمکرهی آسیای شرقی تصور کرد ،طوریکه روابط آنها را متوازن کند و ادغام منطقهای
را برای منفعترسانی به همهی شرکا پیش ببرد .با وجود این هنوز باید این مهم اثبات شود
که آیا مفهوم هارمونی ،آنچنانکه در اسناد رسمی بر آن تأکید شده است ،میتواند در
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برابر فشارهای رقابت در یک اقتصاد جهانی سرمایهداری -که نه با ایدههای کنفوسیوسی
بلکه با منطق انباشت سرمایه پیش میرود  -دوام آورد.
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ملت یا مذهب؟
رابطهی صه یونیسه و ی ودیت (دین ی ود) متناقض و پیچیده اسههتص صه یونیسه در ایام
اولیهی خود ظاهراً جنبش سیاسی سراپا سکوالری بودص ظاهراًص درواقعیت ،اگرچه «اگوی»
 egoآن سکوالر بود« ،اید»  idآن همواره مذهبی بوده ا ستص در دوران اخیر ،دومی از
گوشهی ن ان خود بهدر آمده و تمامقد جوالن میدهدص صورتی از ص یونی س مذهبی در
اسهههرا یل نفوذ یافته اسهههت که در مقام یک جنبش سهههیاسهههی دارای اید ولوژی مذهبی،
سرشت مشترکی با اونجلیس مسیحی پیکارجو و ج ادگرایی اسالمی داردص
ص یونی س سیا سی از همان سرآغاز خود در سال  ،1897خودش را جنب شی ملی در
دفاع از حق تعیین سرنو شت در نظر میگرفتص اید ولوژی آن مبتنی بر دو ا صل ا سا سی
استص نخست ،تمامیت ی ودیان در سراسر ج ان یک جمع ملی واحد محسوب می شود
 یک قوم (اتنوس)1ص دوم ،مدعای این موجودیت ملی مبنی بر تملک سههرزمین اجدادیآن،ارتس ییسههرا ل (ارض موعود یا همان سههرزمین اسههرا یل) ،حا ز اعتبار اسههتص 1هر دو
اصل در اساطیر مذهبی ریشه

دارندص2

بگذارید از نخستین اصل شروع کن ص این اصل به یک معنا ظاهراً نسخهی سکوالری
از انگارهی کتاب مقدس از فرزندان اسهههرا یل در مقام «قوم ی وه» اسهههتص 3قوم ی ود در
سههراسههر ج ان اسههاسههاً مف ومی مبتنی بر مذهب اسههت؛ به بیان سههعدیا گا ون 2،یکی از
باالترین مراجع ی ودیت« :مردم ما فقط به خاطر تورات (قانون مذهبی) مردم محسهههوب
می شوند»ص 4تمامیت ی ودیها بهو ضوح ملت واحدی را به معنای سکوالر مدرن این لفظ
ت شکیل نمیدهند یا در طی بیش از دو هزار سال یک ملت به هر معنای معا صر به شمار
نیامدهاند (اگر هرگز بوده باشههه ند)ص 5ی ودیان از مدت ها پیش دربرگیرندهی اجتماعات
قومی متمایز بسههیاری بودهاند که تن ا ویژگی مشههترآ آنها ی ودیت و دین ی ود اسههتص

1. Ethnos
2. Sa‘adia Ga’on
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شهههرز الزم و کافی برای تبدیل شهههدن یک غیری ودی -شهههخ هههی که مادرش ی ودی
نیسههههت -به ی ودی ،تغییر کیش مذهبی اسههههتص برعکس ،ی ودیای که دین دیگری
برگزیند دیگر ی ودی تلقی نمیشهههود ،بهجز برای نژادپرسهههت ها که ی ودی بودن برای
آنها مسئلهی نژاد استص 6مسلماً افرادی هستند که به ی ودیت عمل نمیکنند یا به خدای
آن باور ندارند ،اما خود شان را ی ودی میدانند و دیگران نیز آنها را ی ودی میپندارندص
اما در خارج از اسههرا یل -بعداً به این اسههتانای م

بازخواه گشههت -هویت سههکوالر

ی ودی معموالً پس از دو یا سه نسل از بین میرودص
پالتفرم پیت سبورگ 1،سند بنیانگذار جنبش ا صالحات ی ودی در ایاالتمتحده  -تا
بهامروز بزرگترین فرقه در ی ودیت آمریکایی  -مربوز به سهههال  1885اسهههتص اگرچه
جنبش صهه یونیسههتی در آن زمان هنوز بهطور رسههمی تأسههیس نشههده بود ،اما ایدههای
ص یونیستی از پیش موردبحث قرار میگرفتص نگرش پالتفرم نسبت به آن ایدهها بیپرده
بیان شهههده اسهههت« :ما خودمان را دیگر نه ملت بلکه اجتماعی مذهبی در نظر میگیری و
بنابراین انتظار بازگشت به فلسطین یا پرستش قربانی تحت لوای فرزندان هارون یا احیای
هر یک از قوانین مربوز به دولت ی ودی را نداری

»ص7

در اروپای غربی ،ی ود یان برجسهههته این ادعای صههه یونیسهههتی را که ی ودی بودن
مقولهای ملی اسههت نه مقولهای مذهبی ،با حرارت زیر سههلال میبردندص از نظر آنها ،این
ایده به شکل خطرناکی م شابه دیدگاه ی ود ستیزانه به ی ودیان بهماابه عن ری خارجی به
نظر میرسیدص
بهعنوانماال ،آلفرد ناکت 2سیاستمدار و دانشمند فرانسوی در جدل خود علیه برنارد
الزار 3ص ه یونیسههت در سههال  1903خاطرنشههان کرد که این ادعا که ی ودیان ملتی مجزا
1. Pittsburgh Platform
2. Alfred Naquet
3. Bernard Lazare

386

صهیونیسم مسیحایی :االغ و گوسالهی سرخ
1

هستند ،تفاوت چندانی با موعظهی ی ودستیزان پی شرو همچون ادوار درومون ،بنیانگذار
اتحادیهی ی ودستیز فرانسه نداردص

اگر مایهی خوشهههحالی برنارد الزار بود که خودش را شههه روند ملت جداگانهای
بداند ،به خودش مربوز اسهههت؛ اما من اعالم میکن که گرچه ی ودی به دن یا
آمدم صصص ملیت ی ودی را به رسمیت نمی شناس صصص من به هیچ ملتی جز فرانسه تعلق
ندارم صصص آیا ی ودیان یک ملت هسههتندا اگرچه در گذشههتهی دور بودند ،اما پاسه
من مطلقاً منفی استص مف وم ملت به شرایط خاصی داللت میکند که در این مورد
وجود ندارندص یک ملت باید دارای قلمرویای با شد که در آن تو سعه یابد و الاقل
در زمانهی ما ،تا وقتیکه کنفدراسیونی ج انی این مبنا را گسترش ندهد ،ملت باید
زبان م شترکی دا شته با شدص و ی ودیان دیگر قلمرو یا زبان م شترکی ندارند صصص مانند
خود من ،برنارد الزار نیز احتماالً کلمهای عبری نمیدانسههت و اگر صهه یونیسهه به
هدف خود رسیده بود ،او متوجه می شد که برقراری ارتباز با ه خونانش از دیگر
نقاز دنیا بههیچوجه آسان نیستصصص
ی ودیان آلمانی و فرانسههوی کامالً بیشههباهت به ی ودیان ل سههتانی و روسههی
ه ستندص ویژگیهای م شخ هی ی ودیان شامل هیچچیزی نی ست که م ر ملیت بر
خود داشته باشدص اگر به رسمیت شناختن ی ودیان در مقام ملت مجاز باشد ،کاری

1. Édouard Drumont
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که درومون انجام میدهد ،ملتی م هههنوعی خواهد بودص ی ودی مدرن ،مح هههول
انتخاب غیرطبیعی است که اسالف وی به مدت تقریباً

هجده قرن تابع آن بودهاندص8

هنگامیکه ص یونی ستها به سرپر ستی چی ویزمن 1م شغول البی برای چیزی بودند که
بعداً در سهههال  1917بهعنوان اعالمیهی بالفور 2شهههناخته میشهههد  ،ی ودیان برجسهههتهی
بریتانیایی -که اجماع هیئت نمایندگان ی ودیان بریتانیایی را نمایندگی میکردند -ادعای
ملیت ی ودی را از منظر بسیار مشابه ،یعنی اشاره به قرابت آن با ی

ودستیزی ،رد کردندص9

این دیدگاه ،وضهههعیت واقعی ی ودیان را در اکار کشهههورهای غربی که آن ها به برابری
حقوقی دسههت یافته بودند ،بازتاب میدادص در ایاالتمتحده ،آنها از سههال  1789حقوق
برابر دا شتند و انقالب فران سه در سال  1791موجب رهایی ی ودیان شدص ناپلئون بناپارت
نیز ی ودیان را در کشورهایی که فتح کرده بود ،آزاد ساختص این امر در طی قرن نوزده
به سههایر کشههورهای اروپای غربی گسههترش یافتص در بریتانیای کبیر ،این فرایند تدریجی
بود و ی ودیان نسههبتاً دیرهنگام تحت الیحهی سههوگند  1858به برابری حقوق کامل نا ل
شههدندص در تمام این کشههورها ،ی ودیان بهسههرعت ازلحاظ فرهنگی و زبانی در ملل میزبان
مربوطه هض شدند و نگران غلبه بر مخالفت ی ودستیزانه با حق آنها برای متعلق پنداشته
شدن به این ملتها بودندص
وضههعیت در اروپای شههرقی ،در بخش اروپایی اموراتوری روسههیه و اقمار آن ،کامالً
تفاوت داشهههت؛ در اینجا اسهههطورهی ملیت ی ودی دارای معتقدانی بودص تا اواخر قرن
نوزده  ،ی ودیان در آن بخش از دنیا که تا حد زیادی هضهه نشههده و در معرض تبعیض
قانونی قرار داشهههتند ،به چیزی در مایههای یک ملت یا شهههبهملت با فرهنگ سهههکوالر و
ادبیات خودش به زبان متمایز آن ،یعنی ییدیش ،تطور یافته بودندص بهعالوه ،ییدیشزبانان
1. Chaim Weizmann
2. Balfour Declaration

388

صهیونیسم مسیحایی :االغ و گوسالهی سرخ

کسههر بزرگ و در برخی موارد اکاریت جمعیت را در تقریباً انگشههتشههماری از مناطق
مح هههور روسهههتایی ،شههه رآها و شههه رها در نقاز غربی اموراتوری روسهههیه تشهههکیل
میدادندص 10اگرچه این شهههبهملت شهههامل اجتماعات ی ودی جاافتاده در اروپای غربی و
ایاالتمتحده نمیشهههد ،چه رسهههد به قارههای دیگر (نه حتی ی ودیان در بخش آسهههیایی
اموراتوری روسههیه ،)،اما اکاریت قابلتوج ی از ی ودیان ج ان را تشههکیل میدادص بنابراین
تعجبی ندارد که ی ودیان ارو پای شهههرقی رویه رف ته انگارهی مل یت ی ود را مسهههل
گرفتند ،اگرچه فقط اقلیت کوچکی پیرو ص یونیس بودندص
بو ند 1،م ترین سههههاز مان کارگران ی ودی در اموراتوری روسههه یه و بهشههههدت
ضههدصهه یونیسههت ،در  1897شههکل گرفتص سههال بعد ،وقتی بوند به بنیانگذاری حزب
کارگری سو سیال دموکراتیک رو سیه( 2آرصاسصدیصالصپی) کمک نمود ،این حق را که
بخش ملی خودمختاری درون حزب جدید باشههد ،مطالبه کرد و در ابتدا به آن اعطا شههدص
در کنگرهی دوم آرصاسصدیصالصپی در سال  ،1903فراکسیون اکاریت (بلشویکی) حزب
به رهبری وص اص لنین ،آن حق را ملغی ساخت و بنابراین بوند از آرصدیص اسصالص پی انشعاب
کردص (در کنگرهی شهشه  1906که فراکسهیون بلشهویکی در اقلیت بود ،دوباره به حزب
ملحق شد)ص در زمرهی استداللهای لنین این ادعا بود که ی ودیان یک ملت نیستندص او در
حمایت از این ادعا به عقیدهی کارل کا وتسهههکی« ،یکی از برجسهههتهترین نظریهپردازان
مارکسیست» ،و همچنین جدل (فوقالذکر) ناکت علیه الزار

استناد کردص11

بااینحال ،استدالل لنین دربارهی این نکتهی خاص نسبتاً ضعیف است :کا وت سکی و
ناکت در عمل ن شان دادند که یک ملت پان-ی ودی وجود ندارد که تمام ی ودیان را در
سههراسههر ج ان در بربگیردص اما بوند نه به ی ودیان ج ان بلکه فقط به کارگران ی ودی در
اموراتوری روسهههیه مربوز بود ،همانطور که نام کامل آن بهوضهههوح نشهههان میداد :بوند

1. Bund
)2. Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP
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(فدراسههیون) عمومی کارگران ی ودی لیتوانی ،ل سههتان و روسههیهص 1کا وتسههکی و ناکت،
انکار مل یت پان-ی ودی را بر این نکته مبتنی میسهههاختند که ی ود یان ج ان فاقد زبان
مشههترکی هسههتند و درون قلمروی مشههخ ههی قرار ندارندص اما ی ودیانی که بوند به آنها
مربوز می شد ،زبان متمایز خود شان را دا شتند :ییدیشص و گرچه اکاریت جمعیت را در
قلمروی پیوستهی واحدی تشکیل نمیدادند ،اما از این نظر تفاوت چندانی با برخی دیگر
از گروههای ملی در موزاییک اروپای شرقی نداشتند ،جایی که ملیت معموالً در درجهی
نخست مقولهای زبانی-فرهنگی بوده استص
قوم عبری نوین
اجتماع ملی ییدیش-زبان اروپای شهرقی دیگر وجود نداردص امواج بزرگی از اعضهای آن
از دههی  1880به نقاز دیگر ج ان م اجرت کردند و میلیون ها نفر که ت هههمی گرفتند
نروند یا در یافتن مأمن امنی ناکام ماندند ،در ی ودکشی نازی از بین رفتندص
در این ضمن ،م اجران ی ودی در فلسطین به ملت عبری م اجرنشین جدیدی تبدیل
میشههدندص این مسههئله ما را به دومین اصههل محوری اید ولوژی ص ه یونیسههتی میرسههاند:
ادعای مالکیت بر می ن اجدادی ی ودص
ادعاهای تبلیغاتی اخیر دربارهی این اصهههل معموالً در سهههکوت از کنار این واقعیت
میگذرند که اجرای حق مذکور ضرورتاً شامل ا ستعمار سرزمین موردنظر (مت شکل از
بخش بسههیار کوچکی از فلسههطین پیش از سههال  )1948که عربهای فلسههطینی در آنجا
سکونت داشتند ،توسط ی ودیان بوده استص
در دوران اولیه ،این واقعیت انکارناپذیر که پروژهی صهه یونیسههتی به معنای اسههتعمار
ا ست ،باعث اح ساس شرمندگی نمی شدص ص یونی س سیا سی خودش را از همان آغاز
اینگونه توصههیف میکردص بدین ترتیب ،کنگرهی دوم صهه یونیسههتی ( )1898قطعنامهی
1. General Jewish Labour Bund (Federation) of Lithuania, Poland, and Russia
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ذیل را ت هههویب کرد (متممی بر برنامهی بازل که سهههال پیش از آن در کنگرهی اول
ت ویب شده بود):

این کنگره در تأیید اسهههتعمار که از پیش در فلسهههطین آغاز شهههده اسهههت و با میل به
تقویت تالشهای بیشتر در آن ج ت ،بدینوسیله اعالم میدارد که:
1ص این کنگره برای شهه رآسههازی صههحیح در فلسههطین ،ضههروری
قلمداد میکند که اجازهی الزم را از سهههوی حکومت ترکیه به
دست آورد و ش رآسازی را طبق برنامه و تحت هدایت کمیتهی
منتخب این کنگره انجام دهدص
2ص این کمیته برای سرپرستی و هدایت کلیهی امور استعمار من وب
خواهد شههد؛ از ده عضههو تشههکیل شههده و در لندن مسههتقر خواهد
بودص12

کنگره همچنین برای تأمین مالی فعالیتهای جنبش ص یونیستی ،ت می به تأسیس بانکی
به نام ترا ست ا ستعماری ی ودی گرفت و این بانک ح سبالمقرر در سال  1899در لندن
به ثبت رسیدص 13در قرن بیست  ،ص یونیستها همچنان پروژهی خود را بدون خجالت و به
طریقی کامالً واقعبینانه بهعنوان استعمار توصیف میکردندص نمونهی بارز این امر ،مقالهی
م ش ور والدیمیر جابوتین سکی 1رهبر ص یونی ست را ستگرا در سال  1923به نام «دیوار
آهنین» استص 14بعداً در آن قرن ،این واژه به دلیل مسا ل روابط عمومی با حسنتعبیرهای
گوناگون جایگزین شدص

1. Vladimir Jabotinsky
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ازآنجاکه هدف پروژهی ص ه یونیسههتی ،خلق دولت-ملتی ی ودی با اکاریت ی ودی
بود و ازآنجاکه تولیدکنندگان مسهههتقی در هر کشهههوری اکاریت جمعیت را تشهههکیل
میدهند ،برای رهبران زیرآتر آن کامالً آ شکار بود که اقت اد سیا سی ا ستعمارگران
ی ودی نباید متکی به نیروی کار بومیان باشهههدص تئودور هرتزل 1،بنیانگذار صههه یونیسهه
سیاسی ،پروژهی دولت ی ودی را در مدخل گستردهای در دفتر خاطرات خود مورخ 12
ژو ن  1895ت شریح کردص آن مدخل شامل این پیام ا ست که اغلب نقلقول می شود« :ما
باید اراضههی خ ههوص هی را در قلمروهایی که به ما اعطا شههده اسههت ،بهتدریج از دسههت
صاحبان بهدر آوری ص سعی میکنی افراد فقیرتر در میان جمعیت [بومی] را با فراه کردن
کار برای آنها در ک شورهای ترانزیتی ،بی سرو صدا به خارج از مرزهایمان انتقال دهی ،
اما در کشور خودمان هرگونه کاری را از آنها دریغ میکنی

»ص15

بنابراین اسهههتعمار صههه یونیسهههتی از همان زمان آغاز خود تعمداً از الگویی که کارل
مارکس «مسهههتعمرات به مع نای صهههحیح کل مه» نام یده بود ،پیروی میکرد (مت مایز از
«م ستعمرات-زراعی» و م ستعمرات «در ک شورهای ثروتمند و پرجمعیتی صصص که به غارت
میروند»)ص 16کا وتسهههکی آن ها را «مسهههتعمرات کار» می نامید (برخالف «مسهههتعمرات
استامار» که به استامار نیروی کار بومی وابسته هستند)ص 17این الگو با مسامحه همان چیزی
است که گفتمان پسااستعماری دانشگاهی از آن بهعنوان استعمار م اجرنشینی یاد میکندص
(فقط با مسامحه ،زیرا سن شناسی دانشگاهی غیر مارکسی ستی بر شمار نسبی م اجران و
آوارگی بومیان متمرکز اسههت ،اما همیشههه بر وابسههتگی اقت ههاد سههیاسههی به نیروی کار
م اجران بهعنوان معیاری اصلی پافشاری نمیکند)ص

1. Theodor Herzl
 .2منظور آن دسته از مستعمرههاست که کشاورزی آنها به تولید برای بازارهای جهانی سرمایهداری هدایت شد.
(م).
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قوانین عام زیادی در تاری وجود ندارند ،اما اینجا شهههاهد یکی از آنها هسهههتی  :در
دوران مدرن ،هر جا که اسهههتعمار قابلتوج ی از این الگو پیروی کرد که تولیدکنندگان
مستقی در اقت اد سیاسی م اجران عمدتاً خودشان م اجر بودند ،ملت م اجر جدیدی -
و نه کاست ،قشر یا شبهطبقهی م اجران -به وجود آمدص
علت این امر کامالً بدی ی استص استعمار ص یونی ستی از بسیاری ج ات منح ربهفرد
استص 18اما از این قانون مستانا نیست :ساخت ملی جدیدی که خودش را عبری میخواند،
از ایام اولیهی م اجرت ص یونی ستی ،یعنی حدود  120سال پیش ،در فل سطین شروع به
شههکلگیری کردص بااینحال ،صه یونیسه نگرش متعارضههی به این موجودیت ملی جدید
داشته و سرانجام به انکار خود وجود آن رسیده استص
معضههلی که ص ه یونیس ه با آن روبرو میشههد ،رابطهی میان ملت ی ودی در سههراسههر
ج ان که این ا ید ولوژی فرض میگیرد و ملت واقعیِ مح هههول پروژهی آن بودص البته
اید ولوگ های صههه یونیسهههت آگاه بودند که ی ودیان ج ان مع یارهای معمول مل یت را
برآورده نمیکنندص آنها این مشکل را با ادعای اینکه ی ودیان ملتی نامتشابه هستند ،حل
کردندص 19این م سئله اغلب با تحقیر ی ودیان پراکنده همراه می شد ،با ا ستفاده از عباراتی
که بهزحمت از کلیشههههای ی ودسههتیزانه قابل تمیز بودندص 20در مقابل ،ملت م اجر عبری
نوظ ور با حدی از غرور ملتی عادی ،مدرن و مج ز به قلمرو ،و عبری مدرن ز بان
انح هاری خود آن برای گفتمان روزمرهی سهکوالر تلقی میشهدص صه یونیسهتها آن را
بخشی از ملت ی ود در سراسر ج ان میدانستند ،اما بخشی بسیار خاص و متمایزص

پیش از تأسههیس دولت اسههرا یل ،اجتماع م اجران ی ودی در فلسههطین را «ییشههوف
عبری» (شههه رآ) می نام ید ند ،در ت مایز از «ییشهههوف قدیمی» ،اجت ماع ی ودی مذهبی
کوچک پیشها-صه یونیسههتیص برچسههب عبری با افتخار به تمام ن ادهای خلقشهده توسههط

اجتماع م اجر الحاق میشهههدص بدین ترتیب :اتحاد یهی زنان عبری برای حقوق برابر در
ارتس ییسرا ل (تأسیس )1919؛ سازمان عمومی (هی ستادروت) کارگران عبری در ارتس
یی سرا ل ()1920؛ دانشگاه عبری اورشلی ()1925؛ و غیره و غیره (حتی حزب ک عمری
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به نام کمونی ستهای عبری وجود داشت)ص در سال  ،1937جابوتینسکی کتابی برنامهگزار
تحت عنوان دولت عبری – راهحل مسههئلهی ی ود منتشههر کردص و مطالبهی «دولت عبری»،
بهعنوان یکی از اصلیترین شعارها در تظاهرات گستردهی ص یونی ستی مطرح و سر داده
شهههد که من شهههخ هههاً در سهههالهای آخر فرمان بریتانیا ،به دنبال شهههکاف میان جنبش
ص یونیستی و بریتانیا ،شاهد آن

بودمص21

این کاربرد واژهی عبری در اعالمیهی اسههتقالل اسههرا یل که در  14مه  1948منتشههر
شد ،بیتردید تعمدی استص شخ ی که بار اصلی مسئولیت ن ایی ساختن متن این سند را
بر دوش داشت ،موشه شارت 1بود -زبانشناس برجسته و مقید به دقت واژهشناختی -که
قرار بود نخسههتین وزیر خارجهی اسههرا یل و بعداً دومین نخسههتوزیر آن باشههدص اعالمیه
تمایز قاطعی میان واژگان ی ودی و عبری قا ل میشههودص اولی بارها به چشهه میخورد و
پیوسهههته به ی ودیان ج ان ارجاع میدهد؛ دومی سهههه بار ذکر میشهههود و در هر مورد به
اجتماع م اجران در فلسطین/اسرا یل اشاره داردص دو پاراگراف ن ایی در ادامه آمده است:

ما دسههت خود را با پیشههن اد صههلح و همسههایگی نیک بهسههوی تمام دولتهای همسههایه و
مردمانشهههان دراز میکنی و از آن ها میخواهی تا پیوندهای تعاون و کمک متقابل با
مردم عبری در سرزمین خود شان برقرار کنندص دولت اسرا یل آماده است تا س

خود را

در تالش مشترآ برای پیشرفت کل خاورمیانه انجام دهدص
ما از مردم ی ودی در سهههراسهههر دیاسهههوورا 2درخواسهههت داری که برای انجام وظایف
م اجرت و سههاختوسههاز دور ییشههوف جمع شههوند و در نبرد بزرگ برای تحقق رؤیای
دیرین -رستگاری اسرا یل -کنار آن

بایستندص22

1. Moshe Sharett
2. Diaspora
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ناپدید شدن عجیب مردم عبری
تمایز میان مردم عبری -که از آن بهعنوان «ییشهههوف» (عبری) نیز یاد میشهههود -و مردم
ی ودی پراکنده در سراسر ج ان ،در سند بنیانگذار اسرا یل بهزحمت میتوانست از این
روشهههنتر باشهههدص بااینحال ،در همان لحظه که وجود ملت عبری «مسهههتقل در سهههرزمین
خویشتن» بهطور رسمی مورد تجلیل قرار میگرفت ،شروع به کمرنگ شدن کردص به نظر
میرسههد که دیوید بن-گوریون 1،نخسههتوزیر بنیانگذار اسههرا یل ،احسههاس ناراحتی یا
اب ام دربارهی آن واژه داشتص مطابق با ضبط صدای اصلی بن-گوریون که اعالمیه را در
جلسههی شهورای موقت دولت در  14مه  1948قرا ت میکرد ،او از متن رسهمی مکتوب

(و منتشهههرشهههده) منحرف شهههد :او بهجای «مردم عبری مسهههتقل» ،خواند «مردم ی ودی
مستقل»ص23

این تغییر بسههیار م

ممکن اسههت لغزش فرویدی بوده باشههدص اما ترجمهی رسههمی

انگلیسی از اعالمیه که حکومت اسرا یل منتشر کرده است ،مسلماً بار تق یر جعل عامدانه
را بر گردن داردص این ترجمه ،عبری را در همهجا با ی ودی جایگزین میکندص در نخستین
پاراگراف فوقالذکر« ،مردم عبری مسهههتقل» را با «مردم ی ودی حاک » و در پاراگراف
دوم« ،یی شوف» (که قبالً در اعالمیهی ا صلی« ،یی شوف عبری» است) را با عبارت مجعول
«ی ودیان ارتس-اسهههرا یل» جایگزین میکندص 24نیت ظریف در پس این جعل رسهههمی،

آموزنده اسهههت :درحالی که مردم عبری محلی فقط میتوانند واقع یت دنیوی اسهههتقالل
سههیاسههی خود را تأیید کنند ،ادعا میشههود که «مردم ی ودی» در سههراسههر ج ان دارای
حاکمیت بر «سرزمین خودشان» هستند که باید کل ارتس ییسرا ل باشد ،یعنی فلسطینص
درواقع ،در عرض چند سال پس از سال  ،1948واژهی عبری در مقام ارجاع به ملت
جدید که سهههابقاً فراگیر بود ،در عمل از گفتمان عمومی اسهههرا یل ناپدید شهههد که تحت
هدایت سههفت و سههخت اید ولوژی صه یونیسههتی اسههت که به رسههانهها و نظام آموزشهی
1. David Ben-Gurion
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رسوخ میکندص این نام هنوز برای اشاره به زبان روزمرهی ملت جدید استفاده می شد ،اما
دیگر نه به خود ملتص
محو شهههدن تمایز ملت عبری با انگیزهی لزوم مشهههروع یت بخشههه یدن به پروژهی
گسترشطلبانهی استعمارگر ص یونی ستی در زمان گذشته ،حال و آینده بودص ملت عبری،
ساخت جدیدی ا ستص احتماالً مدعی کدام حقوق ملی میتوان ست با شدا میتوان ست به
حق تعیین سههرنوشههت ملی –آنطور که معموالً ف میده میشههود -تمسههک جوید ،اما این
حق حداکار به قلمرویای که مردم ی ودی اکاریت جمعیت آن را تشهههکیل بدهد اطالق
می شودص در ماه مه - 1948در میانهی پاآ سازی قومی جمعیت عرب فل سطین -ی ودیان
بخش ن سبتاً کوچکی از فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا بودندص یا میتوان ست به قطعنامهی
 29( 181نوامبر  )1947مجمع سههازمان ملل دربارهی تقسهی فلسههطین متوسههل شههود که به
ت رف  56درصد از فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا مشروعیت میبخشید ،ازجمله نواحی
که منح راً یا عمدتاً تحت سکونت اعراب بودندص درهرصورت ،این ادعا مجبور است با
ادعای قدرتمندتر برای حقوق ملی اعراب بومی فلسطین ،مقابله و سازش کندص
اما صههه یونیسههه جریان اصهههلی به رهبری بن-گوریون ،زیرآترین و م هههم ترین
ا ستراتژی ست آن ،بههیچوجه ق د ندا شت ا ستعمار را صرفاً به بخ شی از فل سطین/ارتس
یی سرا ل محدود کندص (درواقع ،اسرا یل مآلاندیشانه از مشخص کردن مرزهای خود ،چه
در اعالمیهی استقالل چه از آن زمان تاکنون اجتناب کرده استص) 25هیچ فضایی نیز برای
دولت عرب فل سطین باقی نمیگذا شت :در این مورد هرگز تفاوتی میان ص یونی س بن-
گوریون و جابوتینسههکی وجود نداشههتص 26اما این بدان معنا بود که اسههتناد به وجود ملت
عبری جد ید و اد عای حقوق ملی برای آن ،برای مشهههروع یت بخشههه یدن به اشهههت ای
ص یونی ستی ب سیار ب سیار ناکافی ا ستص چیزی ب سیار عظی تر موردنیاز بودص به بیان یگال
ایالم 1مورخ ص یونیست:
1. Yigal Elam
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ص یونی س نمیتوانست در فلسطین به اصل حق تعیین سرنوشت متوسل شود و به آن
اتکا کندص این اصل بهروشنی علیه آن و به نفع جنبش ملی اعراب محلی عمل میکرد صصص
از دیدگاه نظریهی ملی ،ص یونی س به افسانهای نیاز داشت که با مفاهی موردپذیرش
نظریهی ملی نا سازگار بود صصص به بردا شتی ب سیار گ ستردهتر از بردا شت سادهانگارانه نیاز
دا شتص در این بردا شت دیگر صصص همهپر سی ی ودیان ج ان جایگزین همهپر سی جمعیت
فلسطین میشدص27

«افسانهی» موردنظر ،این ادعا است که ی ودیان ج ان موجودیتی ملی هستند که حق
ظاهراً تاریخی (بخوانید :ال ی) برای ت هههاحب کل فلسهههطین و اسهههتعمار آن داردص «حق
[مجعول] تعیین سرنوشت برای مردم ی ود» ،ترجیعبند بازاریابی برای این ادعای ساختگی
اسههتص هرچند که طبق هر معیار عقالنی غیرقابلقبول باشههد ،اما بااینحال بسههیار توانمند
بوده اسهههتص مسهههلماً موفق شهههد نهتن ا شهههمار زیادی از ی ودیان بلکه همچنین نخبگان
ک شورهای اموریالی ستی غربی را که آن را ازنظر سیا سی مفید و همچنین سازگار با ایمان
مسیحی خود مییافتند ،متقاعد کندص
اما برای اینکه خود-مشروعیتبخشی دولت ص یونی ست بیاشکال کار کند ،ا ستفاده
از اصههطالح عبری در اشههاره به ملت م اجر اسههرا یلی جدید یا حتی بخشههی نیمهجدا از
ی ودیان ج ان ،باید رها شههودص و رها شههدص در عمل بیاسههتفاده مانده اسههت ،مگر بهعنوان
ابزاری برای طرح نکات سهههیاسهههی سهههنجیدهص 28ملت عبری هنوز وجود دارد ،اما –با وام
گرفتن تمایز مش ور مارکس در رابطه با طبقه -ملتی درخود است اما دیگر نه برای خودص
راه ملثری برای پن ان کردن هسههتی یک موجودیت ،محروم کردن آن از نام اسههتص
بینام فقط به شکل ضعیفی قابل اندیشیدن استص ملت عبری با از دست دادن خاطرهی نام
صههحیح خود ،به وضههعیت اشههاره به خودش با اسههامی گیجکننده و نامناسههب تقلیل یافته
استص
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در گفتمان غیررسههمی ،ملت عبری اغلب توسههط اعضههای خودش و دیگران صههرفاً
اسرا یلی نامیده می شودص اما این واژه گیجکننده است ،زیرا قانون اسرا یل آن را به معنای
تابعیت به رسههمیت میشههناسههد ،نه قومیت یا هویت ملیص بهعالوه ،آشههکارا دو گروه ملی
اسرا یلی وجود دارد :عبری

و عرب فلسطینیص29

در گفتمان رسهههمی و عمومی در اسهههرا یل ،اعضهههای ملت عبری را ی ودی مینامند
(درحالی که خارج از اسهههرا یل معموالً ی ود یان اسهههرا یلی خوانده میشهههوند)ص اما این
توصههیف گل و گشههاد اسههت ،زیرا صههدها هزار نفر در اسههرا یل وجود دارند که ی ودی
نی ستند اما بهخوبی در جامعهی عبری هض شدهاند و از جانب خود شان یا بیشتر اعضای
(غیر مذهبی) آن جامعه ،متعلق به ملت متفاوتی تلقی نمیشهههوندص بسههه یاری از این افراد،
خویشههاوندان نزدیک ی ودیانی هسههتند که اجازه یافتند به اسههرا یل م اجرت کنند و طبق
قانون بازگ شت به تابعیت آن ک شور درآمدند ،همچون هم سر غیری ودی یا فرزند ک سی
که پدربزرگ یا مادربزرگ ی ودی داردص 30فرزندان کارگر خارجی که در اسهههرا یل به
دنیا آمدهاند نیز وجود دارند که تن ا زبان آن ها عبری اسهههتص عالوه بر این غیری ود یان
عبری ،اشههخاصههی در اسههرا یل هسههتند که از جانب خودشههان و اکار مردم ی ودی قلمداد
میشههوند ،اما ی ودی بودن آنها به نحوی کامالً مطابق با موازین قانونی اسههرا یل نیسههت؛
همچون کسهههانی که به ی ودیت گرویدهاند اما تغییر کیش آنها را خاخام غیر ارتدکس
که شاید ه از جنسیت ملنث بوده -چه توهینی به مقدسات -،به جا آورده باشدص ی ودی
بودن آنها را مقام خاخام ارتدکس که از انح ار در اسرا یل برخوردار است ،به رسمیت
نمیشناسدص
بدین ترتیب صههه یونیسههه که نخسهههتین بار ی ودیت را بهماابه ملتی خیالی از نو ابداع
کرده بود ،در ادامه ،ملت واقعی عبری را در بستر تحمیلی مذهبی فروبردص
ملت عبری که به حالت ن سیان جمعی دچار شده و نام صحیح خودش را از یاد برده،
دربارهی هویت خود نامطمئن شهههده اسهههت – که تا آن جا که به پروپاگاندای خود-
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م شروعیتبخش ص یونی ستی مربوز می شود ،هیچ ا شکالی ندارد -میتواند به این ادعا
ادامه دهد که «اسرا یل ،دولت-ملت مردم ی ودی

است»ص31

امهها در موارد نههادری ،خههاطرهی قههدیمی مجههدداً سهههر برمیآورد و حتی برخی از
ص ه یونیسههتهای قدیمی ،همچون حیی گور 1،شههاعر عبری ،بر آن سههردرگمی رسههمی
افسهههوس میخور ندص عنوان و عنوان فرعی م قا لهی او در این زمی نه خود گو یا اسههههت:
«اسرا یلیها قبالً عبری بودند ،اکنون چه هستی ا :بیش از شش دهه پس از تأسیس دولت
اسرا یلیها ،آنها هنوز با هویت خود دستبهگریبان

هستند»ص32

رژی ص یونی ستی با سرکوب تعمدی آگاهی ملی عبری که ا سا ساً سکوالر بود ،و
ترویج آگاهی ملی جعلی «اسرا یلی-ی ودی» ،موقعیت اید ولوژیک یورشناپذیر و بالقوه
قاطعی به مذهب اعطا کردص همانطور که ادعا کردهام ،ی ودی بودن ا سا ساً تعینی مذهبی
است ،حوزهای که حدومرز آن را خاخامها در مقام مرزبان و دروازهدار ،نظارت و کنترل
میکنندص
با وسایل دیگر ...
استعمار م اجرنشینی مال گاز است :برای پر کردن تمام فضای موجود گسترش مییابدص
اما برخالف گاز ،به ا ید ولوژی و ترجی حاً اسهههتراتژی ن یاز داردص در مورد ا یاالتمتحده،
اید ولوژی تحت عنوان سهرنوشهت آشهکار پیش رفت و به مشهیت ال ی متوسهل شهدص در
مورد ص یونی س  ،مطالبهی ارتس یی سرا ل البته همی شه واب سته به وعدهی ال ی بود ،اما در
دوران قبل با جامهی مبدل خودفریبی سهههکوالر پوشهههانده میشهههدص دیگر نهص بهتازگی در
صحنهی ت وعآوری که پربیننده گ شت ،شاهد بودی که سفیر ا سرا یل در سازمان ملل
متحد ،کتاب مقدس را بهعنوان سند مالکیت اسرا یل بر کل سرزمین مقدس در هوا تکان
میدهدص33

1. Haim Guri
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در زمینهی اسههتراتژی ،جنبش صهه یونیسههتی اسههتراتژی کامالً روشههنی داشههتص بن-
گوریون استراتژی ست معظ آن در نامهای برای پسرش آموس ،مورخ  5اکتبر  ،1937این
استراتژی را به موجزترین شکل صورتبندی کرده استص در این نامه او توضیح میدهد
که چرا حاضهههر به پذیرش گزارش کمیسهههیون پیل 1بود که یک دولت در بخشهههی از
فل سطین به م اجران ی ودی پی شن اد میدادص (این بخش به طرز قابلتوج ی کوچکتر از
آن چیزی بود که برنامهی تق سی سازمان ملل ده سال بعد پی شن اد دادص) خواندن این نامه
در تمامیت آن برای هر کس که به مسههئلهی فلسههطین عالقه دارد ،اجباری اسههتص برخی
کلمات این متن د ستنویس به خاطر خطخوردگیهای دره بره مورد مناق شه ه ستند،
اما قطعهی کلیدی بدون مناقشهای در ادامه میآید:

فرض من (به همین دلیل طرفدار سهههرسهههخت یک دولت هسهههت  ،حتی اگر اینک به
تق سی پیوند خورده با شد) این است که دولت ی ودی فقط در بخ شی از آن سرزمین ،نه
پایان بلکه آغاز راه استص
وقتی هزار یا  10هزار دونام به دست میآوری  ،احساس شعف میکنی ص احساسات
ما را جریحهدار نمی سازد که با اکت ساب این م ساحت ،مالک کل سرزمین نی ستی ص زیرا
این افزایش مالکیت دارای عواقبی اسهههت ،نهتن ا فینفسهههه بلکه چون از طریق آن قدرت
خود را افزایش میدهی و هر افزایش قدرت به ت رف سرزمین در کل کمک میکندص
تأسیس یک دولت ،حتی اگر فقط در بخشی از سرزمین باشد ،تقویت بیشینهی قدرت ما

1. Peel Commission
 .2واحد مساحت در برخی نقاط امپراتوری عثمانی معادل یکدهم هکتار (م).
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در زمان کنونی و محرآ نیرومندی برای مجاهدتهای تاریخی ما به منظور آزادسههازی
کل کشور استص
ما تمام ی ود یانی را که میتوانی  ،به درون دولت راه خواهی دادص ما اعتقاد محکمی
داری که میتوانی بیش از دو میلیون ی ودی را پذیرا شهههوی ص ما یک اقت هههاد ی ودی
چندوج ی -کشاورزی ،صنعتی و دریایی -خواهی ساختص ما یک نیروی دفاعی پیشرفته
را سازمان خواهی داد  -ارتش برتری که تردیدی ندارم یکی از ب ترین ارتشهای ج ان
خواهد بودص در آن مقطع ،مطمئن هست که برای سکونت در اجزای باقیماندهی کشور ،از
راه توافق و تفاه با همسایگان عربمان ،یا از راه وسایل دیگر ،ناکام نخواهی

ماندص34

در طول جنگ  ،49-1947بن-گوریون این اسهههتراتژی را با موفق یت ز یادی به کار
برد :ا سرا یل مناطق ا ضافی از فل سطین را عالوه بر بخشهایی که برنامهی تق سی سازمان
ملل به آن تخ هههیص داده بود ،به خاآ خود منضهههم کردص برخی از این انضهههمامها از
طریق «توافق و تفاه » پن انی با یکی از «همسهههایگان

عرب» ،عبداهلل اول اردن ،رخ دادص35

بقیه «از از راه برخی وسایل دیگر» به دست آمدند – یعنی با زور اسلحهص اما بن-گوریون
ماجراجو نبود؛ او در عدم تالش برای پیشهبرد فتح اسهرا یل به فراسهوی آنچه قیدوبندهای
سیاسی اجازه میدادند ،محدودیتهایی اعمال کردص
این مسهههئله باز ه  22درصهههد از فلسهههطین تحت قیمومیت بریتانیا را برای اسهههتعمار
ص یونی ستی ،غیرقابلدسترس میگذاشتص تندروترین رهبران اسرا یل احساس میکردند
که هنوز کار ناتمامی باقیمانده

استص36

پس از ژو ن سال  ،1963هنگامیکه بن-گوریون سرانجام از سمت خود کنار رفت
و اقتدار بازدارندهی او دیگر ملثر نبود ،فراکسههیون تندرو جسههورتر شههد و دربارهی آنچه
در جنگ  49-1947ناتمام مانده بود ،مباحاات علنی مکرری به وقوع پیوسهههتص بدین
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ترتیب در  31ژانویهی  ،1964روزنامهی ع هرگاهی معاریو مجموعهای از م ههاحبهها را
در باب این مبحث با تماالهای عمومی برجسههته در جامعه منتشههر کرد که ژوال کوهن1،
س هیاسههتمدار ناسههیونالیسههت راسههت افراطی و تروریسههت سههابق ،انجام داده بودص 37همهی
م ههاحبهکنندگان در این دیدگاه سهه ی بودند که مرزهای موجود اسههرا یل (که درواقع
هرگز ن ایی ن شده و صرفاً خطوز آتشب سی بودند که در سال  1949برقرار شدند) قادر
نیسهههت ند «ت مام می ن» را در بربگیر ندص برخی افراد این مرز ها را بهعنوان م ههههال حهای
اجتناب ناپذیر می پذیرفتند ،اما برخی دیگر به این واقع یت گردن نمین ادندص درحالی که
شهههیمون پرز 2عقیده داشهههت که «اسهههرا یل حتی درون مرزهای فعلی نیز میتواند وجود
داشته باشد» ،موشه دایان 3مدعی شد که «مرزهای فعلی نتیجهی جنگ [ ]1948هستند ،نه
نیل به هدف [ما]»ص و آر یه بن -إلیعازر 4،از رهبران هروت( 5پیشههه گام لیکود )6حتی با
صراحت بیشتری گفت« :وجود اسرا یل به دست نَشُستن از کل کشور بستگی دارد»ص
چند ماه بعد ،ییگال آلون- 7مانند دایان ،ژنرال پرآوازهای که به سیاست روی آورده
بود ،و تندرویی برجسته -اعالم کرد:

این ک شور منق س باقی مانده و مرزهای آن کژدی سهاند ،نه به دلیل فقدان برنامهریزی
صههحیح اسههتراتژیک یا فقدان قابلیت نظامی ،بلکه فقط به خاطر محدودیت سههیاسههی که
نخسههتوزیر و وزیر دفاع دیص بن-گوریون مسههئول آن بودص بهراسههتی ،وقتی [او] دسههتور

1. Geulah Cohen
2. Shimon Peres
3. Moshe Dayan
4. Aryeh Ben-Eliezer
5. Herut
6. Likud
7. Yigal Allon
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توقف به ارتش ما داد ،ما در اوج پیروزیهایمان در تمام جب ههای سرنو شت ساز بودی ،
از رودخانهی لیتانی در شهههمال تا قلب صهههحرای سهههینا در جنوب غربیص با تن ا چند روز
جنگ ،نیل به شکست ن ایی ارتشهای متجاوز عرب و آزادسازی کشور در تمامیت آن
ممکن میبودص38

آلون مان ند دا یان در کابی نهی ج نگ ژو ن  1967بود و هر دو برای اجرای خطمشهههی
جنگطلبانهی خود در زمان جنگ و در دورهی بعد فشار آوردندص
االغ مسیح
از دیدگاه تاریخی ،گسترش استعمار رژی ص یونیستی به قلمروهای فلسطینی که در سال
 1967به اشهههغال اسهههرا یل درآمدند ،عمالً نتیجهای ماتقدم بود :مسهههئلهی تحقق یک
سههرنوشههت آشههکار فرضههیص اما گروههای پیکارجویانی که بالفاصههله وارد عمل شههدند و
پاسههگاههای ی ودی را در محاصههرهی جمعیت فلسههطینی خ ههمانه و آس هیبدیده مسههتقر
کردند ،با نوعی اید ولوژی صهههریحاً مذهبی-مسهههیحایی برافروخته میشهههدند که ازنظر
تاریخی کامالً بدیع

بودص39

در مرحلهی پیش از  ،1948اید ولوژی که پیشهههگامان اسهههتعمار صههه یونیسهههتی را
برمیانگیخت ،اگرچه ن ایتاً سههرچشههمهای مذهبی داشههت ،اما ظاهراً سههکوالر بودص تماماً
راجع به ملتسههازی بود ،یعنی زایش –یا آنطور که آنها میدیدند ،نوزایی ققنوسوار-
ملت عبری نیرومندی از میان خاکسهههترهای ی ودیان پراکندهی از شهههکل افتادهص آن ها
بنیان های دولت آی ندهی عبری را مین ادندص این که اکار آن ها چپگرا یان خودسهههاخته
بودند و ادعای ص یونی س بها صطالح سو سیالی ستی دا شتند ،ممکن ا ست امروزه پس از
اسهههتعمارزدایی نیمهی دوم قرن بیسهههت عجیب به نظر برسهههدص اما در آن ایام ،ترک یب
سوسیالیس ادعایی با استعمار ،ترکیبی استانایی نبودص پیشنویس قطعنامهای که در هفتمین
کنگرهی بینالملل سو سیالی ستی (ا شتوتگارت )1907 ،ارا ه شد ،اظ ار کرد که «کنگره
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ا صوالً تمام سیا ست ا ستعماری را محکوم نمیکند ،زیرا سیا ست ا ستعماری تحت لوای
سوسیالی س میتواند نقش تمدنبخشی ایفا کند»ص نوی سندهی آن پیشنویس ،برجستهترین
سخنگوی بینالملل در باب مسا ل استعماری ،هندریک فن کول 1نمایندهی هلند بود که
گرایش نژادپرسههتانه داشههت و مالک مزرعهای در جاوای اندونزی بودص( 40کا وتسههکی،
علیه اکار نمایندگان آلمان ،به کنگره اصرار کرد که پیشنویس قطعنامهی فن کول را رد
کن ندص مداخلهی او – که لنین با نگاه تأییدآمیزی گزارش کرده اسهههت -پیروزمند بیرون
آمد و آن حرکت تجدیدنظرطلبانه به شهههکل تنگاتنگی با  128به  108رأی ،و  10رأی
ممتنع نمایندگان سو یس،

شکست خوردص)41

در سال  ،1967آن اید ولوژی پی شگام پیش از سال  1948مدتها من سوخ شده بود:
ملت ساخته شده و ا سرا یل قدرتی ه ستهای بود ،اگرچه به طور غیرر سمیص ص یونی س
سوسیالیستی دیگر ایدهای ال امبخش نبودص
از سال  1948تا  ،1967نقش هر اید ولوژی پی شگام بهماابه توجیه و انگیزهی استعمار
ص یونی ستها چندان م ش ود نبود؛ فراخوان چندانی برای آن وجود ندا شتص پاآ سازی
قومی عظی عرب های فلسهههطینی در طول سهههال های  49-1947و موج عظی م اجرت
ی ودیان که بهزودی به دنبال آن آمد ،جمعیت بومی فل سطینی ا سرا یل را در سال 1949
به  14در صد صرف کاهش داد 159.100 :نفر از مجموع  1،173،000نفرص تا سال 1967
جمعیت بیش از دو برابر شد ،اما نسبت فلسطینیها بهزحمت تغییر یافت 392،700 :نفر از
میان  2،776.300نفر ،و تولیدمال طبیعی فلسههطینیها م اجرت اضههافی ی ودیان را جبران
میکردص 42علیالظاهر ،اسههرا یل میتوانسههت با نگاهی سههرسههری شههبیه یک دولت-ملت
عادی به نظر بر سد ،با اقلیت قومی نه ب سیار بزرگی؛ م شروعیت آن ظاهراً م سئله ساز نبودص
در ست ا ست که ا ستعمار رژی ص یونی ستی بیامان ادامه دا شتص بهعنوانماال ،ارا ضی
تحت تملک اعراب که ه به آوارگان قربانی پاآسههازی قومی و ه به کسههانی که از
1. Hendrick van Kol
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پاآسهههازی قومی گریختند تعلق داشهههت ،توسهههط دولت خلعید و به م اجران ی ودی
واگذار شههدص 43اما این اسههتعمار داخلی و درون قلمرو پذیرفتهشههدهی اسههرا یل در سههطح
بینالمللی بود ،و در برابر آنچه افکار عمومی ج ان مح سوب می شود و عمدتاً پناهجویان
فل سطینی تبعیدی را نادیده میگرفت یا بالکل از یاد میبرد ،به هیچ توجی ی نیاز ندا شتص
م اجرنشهههینان اکاراً م اجران فقیر جدید از آسهههیا ،آفریقا و اروپای شهههرقی بودند که بر
اراضی دزدیده شده توسط بوروکراسی دولتی تلنبار می شدندص آنها پیکارجویان با سا ق
اید ولوژیک نبودند و نیازی نبود که باشندص
تا سال  ،1977تمام حکومتهای اسرا یل ا تالفهایی بودند که تحت سلطهی حزب
کارگر اسهههرا یل( 1آیصالص پی) قرار داشهههتندص 44و در طی کل این دوره (با دو وقفهی
مخت ههر) ،آنها شههامل حزب ملی مذهبی( 2انصآرصپی) ،متحد وفادار آیصالصپی،

بودندص45

برخالف احزاب مذهبی فرا-ارتدکس که نگرش آنها به صهه یونیسهه در ب ترین حالت
میانهرو بود (و بخش اعظ دورهی  77-1948را در اپوزی سیون یا در مقام شرکای ب سیار
کو چک ا تالف گذرا ند ند) ،ا ید ولوژی انصآرصپی ی ود یت مع تدل ار تدکس را با
ص یونی س ترکیب میکردص تا سال  ،1968ص یونی س مدل انصآرصپی از نوع مالیمی بودص
رهبر آن ،حیی -مو شه شاپیرا- 3وزیر کابینه در تمام حکومتهای ا سرا یل از سال 1948
تا زمان مرگ وی در سال  -1970عموماً دلسوزترین و آشتیجوترین وزیر ارشد در باب
مسا ل جنگ و صلح و نگرش نسبت به فلسطینیان قلمداد میشدص
اما در پشتصحنه ،آموزهای از نوع بسیار متفاوت به نسل جوانتری از اعضا و حامیان
انصآرصپی القا می شدص منبر اصلی آن در یکی از ی شیواهای اورشلی (کالج مذهبی) ،مرکز
هاراو کوآ 4،تأسههیسشههده در سههال  1924بودص بنیانگذار آن ،خاخام ابراهی اسههحاق
)1. Israeli Labor Party (ILP
2. National Religious Party
3. Haim-Moshe Shapira
4. Mercaz HaRav Kook

405

موشه ماخوور  /ترجمهی هومن کاسبی

کوآ ،)1835-1865( 1صههه یونیسهههتی از گونهی بسههه یار نادر در روزگار خودش بودص
درحالیکه اکار صههه یونیسهههتها کافر بودند و بیشهههتر خاخامهای ارتدکس لجوجانه با
ص یونی س مخالفت میکردند ،کوآ یک ص یونیست مسیحایی بودص مطابق ال یات وی،
استعمار ص یونی ستی فلسطین و بنیانگذاری ن ایی یک دولت ی ودی ،بخشی از برنامهی
ال ی بود که با ظ ور مسیح به اوج خود میرسیدص آموزهی سیاسی پیچیدهی او از ا تالف
با ص یونیستهای سکوالر دفاع و با بیخدایی آنها مدارا میکردص آنها باید راضی نگاه
داشته می شدند و حتی دلشان به دست میآمد :او آنها را با االغ مسیح مقای سه میکرد –
چارپایی احمق اما ابزاری ال ی که منجی را بر پ شت خود حمل میکندص 46پ سر و شاگرد
وی ،تزوی ی ودا کوآ 2که در سالهای حساس بین  1951و  1982ریاست ی شیوا را بر
ع ده دا شت ،شکل خامتر و افراطیتری از آن آموزه را موعظه میکردص در آن آ شیانه،
افعیهایی همچون مو شه لوینگر 3،حنان پورات 4و سایر رهبران ا صلی م اجران مذهبی
متع ههب پس از  1967بار آمدندص بس هیاری از دیگران تحت تأثیر ال یات آن قرار گرفتندص
پس از جنگ ژو ن  ،1967انصآرصپی بهزودی به ت رف این گروه از متع بان م سیحایی
درآمدص در سال  ،2008این حزب در حزب دینی نا سیونالی ست افراطی هابیت های ودی5
(خانهی ی ودی) ادغام شدص
وقتی این پی کارجو یان وارد ع مل شههههد ند ،توپ های ج نگ هنوز دود میکرد ندص
اسههرا یل تازه مناطق حیاتی و مقدس کشههور را که به آنها چشهه طمع داشههت -ازجمله
اماکن مقدس اورشهههلی و هبرون -و در سهههالهای  49-1947از چنگال آن گریختند ،به
ت ههرف خویش درآورده بودص شههوونیسههتهای مذهبی بدون درنگ پاسههگاههایی را در
1. Abraham Isaac Kook
2. Zvi Yehuda Kook
3. Moshe Levinger
4. Hanan Porat
5. HaBayit HaYehudi
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سرزمینهای تازه ا شغال شدهی فل سطین برپا کردندص از آن زمان ،ا ستعمار ا سرا یل تحت
ال ام و هدایت آنها در سهههرزمینهای مسهههروقه گسهههترشیافته اسهههت و مراکز جمعیت
فلسطینی محدود به محوطههای منزوی را محاصره میکندص
فتوحات سال  1967فرصتی تاریخی در اختیار ص یونی ستهای مسیحایی گذاشت تا
آنچه را خاخام های آن ها موعظه میکردند ،جامهی عمل بووشهههانندص به همین ترت یب،
اید ولوژی آنها برای آنچه ازنظر تاریخی مرحلهی بعدیِ پروژهی ا ستعمار ص یونی ستی
بود ،هدفی ماندگار در د ستورکار بلندمدت آن ،توجی ی قراردادی -منطقی غیرعقالنی-
فراه میکردص آن پیوندی بود که در آسمانها بسته شده بودص
مارک سی ستها از ک شف این نکته تعجب نخواهند کرد که اید ولوژیای که در یک
جامعه ظاهر میشههود و نفوذ پیدا میکند ،متناسههب با واقعیت مادی آن جامعه اسههتص در
مورد فعلی ،واقعیت مادی عبارت اسههت از ت ههاحب نظامی سههرزمینهای قابلاسههتعمار
مجاور به دسهههت اسهههرا یل– جاذبهای تقری باً مقاومت ناپذیر برای دولت م اجری که از
مز یت منکوبکن نده در ت عادل قدرت محلی و منط قهای و همچنین پشهههتی بانی بیا مان
اموراتوری هژمون یک ج انی ب رهم ند میشهههودص در این د یالکت یک ،ا ید ولوژی مذهبی
مس هیحایی نهتن ا انگیزه و محرکی برای اسههتعمار فراه میکند ،بلکه -همانطور که امیرا
هاس 1مشههاهده کرده اسههت -همچنین به آنچه در واقعیت رانهی س هیاسههی بیامانی برای
سلب مالکیت و پاآسازی قومی

است ،جامهی مبدل جنگ مذهبی میپوشاندص47

از سال  ،1967ص یونی س مذهبی م سیحایی غیرت الزم را برای احداث پا سگاههای
ا ستعماری در سرزمین خ مانهای که از مردم بومی آن دزدیده شده ،فراه کرده ا ستص
صههه یونیسهههتهای معتدل هیچ سهههالح فکری یا اخالقی ملثری در برابر این اید ولوژی
ندارندص بدین ترتیب ،در بحث و گفتگوهای عمومی که پس از جنگ  1967در اسههرا یل

1. Amira Hass
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فوران کرد ،ص یونی ستهای معتدل «چپ» در رویارویی با ان ضمامطلبان تندرو خود شان
را در وضع نامساعدی یافتندص
بهعنوانماال ،آموس اوز 1که نگران خطر جمع یتشهههناختی ناشهههی از جمع یت زیاد
عرب برای دولت ی ودی بود ،علیه رنگ و بوی دهشتناآ مالزم با عیاشی انضمامگرای
گ سترشطلبانه قد برافرا شتص او ا ستداللهایی را که به حقوق «تاریخی» ی ودیان بر «کل
سههرزمین اسههرا یل» اسههتناد میورزیدند« ،توهمات اسههطوره» توص هیف کردص وی در ادامه
مدعی شد که حقوق ار ضی و مرزهای سیا سی را فقط میتوان بر ا صل جمعیت شناختی
مبتنی سهههاخت :هر کس بر قلمرویای که در آن سهههاکن اسهههت و اکاریت را تشهههکیل
میدهد ،حق داردص هر اصل دیگری بیاساس

استص48

یک اهل جدل ان ضمامطلب هیچ م شکلی برای خاطرن شان کردن ضعف مو ضع اوز
نداشت:

این معیار ،یعنی «کسههی که امروز بر این قطعه زمین سههاکن اسههت» ،بههیچوجه نمیتواند
یگانه معیار با شدص زیرا اگر آموس آن و تن ا همان را به کار بندد ،ص یونی س بههیچوجه
توجی ی نداردص
اگر آموس اوز مرزهایی را که تاکنون درون آن وجود داشههتی تأیید میکند ،زیرا دارای
منطق جمعیت شناختی هستند ،باید از خودش بورسد که آن وضعیت جمعیت شناختی که
مرزها را تعیین میکند ،همی شه وجود دا شته یا در فرآیندی ا ستعماری خلق شده ا ستص
بهراسههتی ،بر طبق معیار جمعیتشههناختی ،ما در آغاز تحقق صه یونیسه هیچ حقی بر این
ک شور ندا شتی  ،تمام حق از توهمات ا سطوره نا شی می شدص ضد -ص یونی ستها همواره
1. Amos Oz
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همین ادعا را طرح کردهاندص بااینحال ،ما آمادگی پذیرش وضهههع یت جمعیتشهههناختی
معینی را بهماابه یگانه معیار ندا شتی ص ما هر کاری کردی تا این و ضعیت جمعیت شناختی
را تغییر دهی ص آیا انجام این کار جایز اسههتا اگر نه ،پس هیچ توجی ی برای نفس وجود
ما در اینجا نیستص اگر هست ،پس هیچچیز مقدسی راجع به مرزهایی که با یک مقابلهی
ن ظامی مشهههخص [یعنی ج نگ  ]1948تعیین شههههدها ند ،وجود ندارد و تغییر واقع یت
جمعیتشناختی در سایر مناطق نیز مجاز استص49

از سال  ،1967ص یونی ستهای م سیحایی نفوذ سیا سی نامتنا سب با شمار شان به د ست
آوردهاندص آنها در مقام شرکای ا تالف با جناح را ست ا سماً سکوالر در قدرت س ی
ه ستند ،درحالیکه «چپ» ص یونی ست ت ضعیف شده و تا حد ناپدید شدن تحلیل رفته
استص
در طی چند سال گذ شته ،فرایند مداومی از ق ر مذهبی و عقبن شینی سکوالریته در
جامعهی اسههرا یلی-ی ودی وجود داشههته اسههت ،زیرا وزرا و مقامات متع ههب مذهبی که
ج سارت یافتهاند ،هنجارهای خود را بر اکاریت سکوالر که به لحاظ اید ولوژیک مطیع
ه ستند ،تحمیل میکنندص گزارشهای اخیر در هاآرتص موارد مکرر تفکیک جن سیتی را
در حملونقل عمومی ،همایشها ،ارتش و آموزش عالی آشههکار میسههازدص 50یک وزیر
آموزش ص یونیست مذهبی ،آموزش مذهبی را به مدارس سکوالر

تزریق کرده استص51

سویهی تاریک اسطوره
تأثیر هولناآ صه یونیسههتهای مسهیحایی بر جامعهی اسههرا یل موجب نگرانی اسهت ،اما
خطر بهمرا تب سهههترگتری از بر نا مه ها و پروژه های عظی تر آن ها نشههه ئت میگیردص
ازآنجاکه این متع ههبین نفوذ س هیاس هی کسههب کردهاند ،نباید پروژههای عجیب و غریب
آنها را با بیخیالی مردود شمردص
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تمام شههاخههای اید ولوژی ص ه یونیسههتی ن ایتاً در اسههطورهی دینی ریشههه دارند ،اما
گونهی مسهیحایی در ابن باره صههریح اسههت و آن اسههطوره را حقیقتی تحتاللفظی فرض
میگیردص مش ورترین بخش آن روایت این است که سرزمین اسرا یل ،م ین باستانی قوم
ی ود ا ست که نوادگان ا سرا یلیهای با ستان ه ستندص باوجوداین اغلب ا شارهای نمی شود
که مطابق با همان تاری مقدس ،آنگونه که در کتب مقدس روا یت شهههده اسهههت،
اسههرا یلیها نه بومیان آن سههرزمین که در اصههل سههرزمین کنعان خوانده میشههد ،بلکه
فاتحانی م اج بودندص آنها نوادگان یک پدرسههاالر ،ابراهی  ،بومی بینالن رین بودند که
سهههرزمین کنعان را ی وه به او وعده داده بودص پس از گذشهههت چند نسهههل ،ابتدا بهعنوان
گلهداران نیمهکوچنشین در کنعان و بعداً در مقام بردگان دولتی در م ر و سوس بهعنوان
عشایر در صحرای سینا ،آنها سرزمین کنعان را تحت رهبری یوشع پسر نون توسط فتح
نظامی و پاآسازی قومی بهواقع به ت رف خویش درآوردندص
خیلی م

نیسههت که این داسههتان ،درسههت همانطور که در اینجا خالصههه شههد،

هیچگونه پایه و اساس تاریخی مبتنی بر امور واقع دارد یا خیرص م

این است که متع بان

مذهبی ص یونی ست ،کتاب یوشع را بهطور تحتاللفظی میخوانند و آن را نمونهای مابت
و عمالً یک الگو در نظر میگیرندص
بدین ترتیب ،در سهههوتامبر  2017کنفرانس فراکسهههیون اتحاد یهی ملی حزب هابیت
های ودی که بخشی از ا تالف حاک بود ،طرح ت می را که بتزالل اسموتریش( 1که در
آن زمان سههخنگوی کنیسههه بود و در زمان نوشههتن این مقاله ،وزیر کابینه اسههت) ترویج
مینمود ،بهاتفاق آرا ت ههویب کردص طرح اسههموتریش ،اولتیماتوم تسههلی -یا-تبعید را به
فلسهههطینیان ارا ه میدهد که در آن «دو بدیل برای اعراب سهههرزمین اسهههرا یل پیشهههن اد
میشود»:

1. Bezalel Smotrich
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1ص هرکس که م یل یا توا نایی چشههه پوشهههی از تحقق آ مال ملی خود را دارد،
میتواند در اینجا بماند و بهعنوان فردی در دولت ی ودی زندگی کندص
2ص هرکس که تمایلی ندارد یا قادر نیسههت از آمال ملی خود چش ه بووشههد ،برای
م اجرت به یکی از کشورهای عرب از ما کمک دریافت خواهد کردص
گزینهی سومی نیز وجود داردص

هرک سی که ا صرار دارد «گزینهی» سوم را انتخاب کند –ادامهی تو سل به خ شونت علیه
نیروهای دفاعی اسهههرا یل ،دولت اسهههرا یل و جمعیت ی ودی -نیروهای امنیتی قاطعانه با
نیرویی بیشتر از زمان حال و تحت شرایط راحتتر برای ما به او رسیدگی خواهند کردص52

ا سموتریش در هنگام ارا هی این طرح صریحاً به کتاب یو شع بهعنوان نمونه و منبع ال ام
خود

اشاره کردص53

من اظ ارنظر در باب این طرح را به دنیل بالتمن 1،مورخ هولوکاسههت و نسههلکش هی
در دانشگاه عبری اورشلی  ،محول میکن ص در اینجا چند گزیده آورده شده است:

اسهههموتریش بهعنوان الگوی خود بر کتاب مقدس یوشهههع تک یه میکندص پژوهشهههگران
نسههلکشههی در ج ان باسههتان از پیش تعیین کردهاند که کتاب یوشههع ،سههند م می برای
بررسی مشخ ات نسلکشی در ج ان باستان است صصص آن اقداماتی را توصیف میکند که
در کنوانسیون پی شگیری و مجازات جنایت نسلکشی  1948سازمان ملل صریحاً بهعنوان
نسلکشی تعریف شدهاندصصص
تح سین ا سموتریش برای ن سلک شی یو شع در کتاب مقدسصصص او را به اتخاذ ارزشهایی
سوق میدهد که م شابه اسصاس آلمانی ا ستص طبیعتاً ،او خود را برای چنین مقای سههایی
1. Daniel Blatman
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بهزحمت نمیانداخت ،زیرا کسی که از نسلکشی حمایت میکند ،سعی ندارد ج انبینی
مربوز به نسلکشیهای پیش از خود را درآ کند صصص
آیا اسههموتریش معتقد اسههت که اخالق کتاب یوشههع میتواند به ماابه نمونهای برای طرز
رفتار با فلسطینیان در زمان حال به کار آیداصصص
بدی ی ا ست که نمیتوان از نخ ستوزیر بنیامین نتانیاهو انتظار دا شت تا کاری دراینباره
انجام دهدص اما خطر واقعی برای اسههرا یل ،از صههدها عضههو کنیسههه و تماالهای عمومی
احزاب دیگر -ازجمله لیکود ،یش آتید 1و حتی اتحادیهی ص یونی ستی -نا شی می شود
که کامالً بهخوبی درآ میکنند که اسموتریش و همکارانش در حزب هابیت های ودی
در حال کشههیدن دولت به کدام سههمتوسههو هسههتند ،اما میترسههند بهپا خیزند ،جب هی
متحدی را با چپ اسههرا یلی شههکل دهند و حقیقت را به عموم بگویند :اسههموتریشههیس ه ،
مانند هیتلری س  ،ا ستالینی س و ما و ی س پیش از آنها ،اید ولوژیای ا ست که به ارتکاب
نسلکشی منجر میشودص54

1. Yesh Atid
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پرورش گوسالهی سرخ
در جناح افراطی ص یونیس مسیحایی ،ملمنان حقیقی هستند که اکنون آشکارا در کنیسه
نمایندگی میشوند و شرکای احتمالی در ا تالف حاک بهحساب میآیندص
این فعاالن از یکج ت بسهههیار م

با دیگر پیروان ی ودیت ارتدکس تفاوت دارند:

آنها م هههم هسهههتند که گامهای بالفعل در ج ت اسهههتقرار گونهای جدید از سهههلطنت
ی ودی طبق کتاب مقدس بردارندص جز ی کلیدی از این طرح ،بنا کردن سهههومین معبد
ی ودی بر توهی مقدس قدیمی ا ستص (دو معبد نخ ست را به ترتیب بابلیها در سال 586
پیش از میالد و رومیها در سال  70میالدی تخریب کردندص) مانعی بدی ی بر سر راه معبد
سوم این ا ست که کوه معبد ی ودیان اتفاقاً حرمال شریف م سلمانان ا ست ،سومین مکان
مقدس اسالم ،مکان مسجداالق ی و گنبد صخرهص اینها باید ویران شوند تا جای خود را
به معبد سوم

بدهندص55

طرحها برای تحقق این امر بههیچوجه جدید نیسههتندص از سههال  1979تا  ،1984فرقهای
مخفی از ش رآن شینان معروف به ی ودیان زیرزمینی ،د ست به حمالت تروری ستی علیه
رهبران مدنی فلسطین زدص آنها همچنین نقشهای برای منفجر کردن گنبد صخره کشیدند،
اما اعضههای این گروه درسههت بهموقع دسههتگیر و به ات ام تروریسه محاکمه شههدندص اکاراً
حبسهای کوتاهی خوردند و سرحلقهها در سال  1990مورد عفو قرار گرفتندص
ی ودا اتزیون 1رهبر متع هههب و ه رزمانش بدون ندامت به ریختن طرح هایی برای
معبد سوم ادامه دادندص اما اکنون شمار آنها چند برابر شده ا ست و از حوا شی به مراکز
قدرت سهههیاسهههی منتقل شهههدهاندص 56یک مجموعهی مسهههتند تلویزیونی اخیر ،توجه را به
شههبکهی گسههتردهای از فعاالن جلب میکند که در حال تدارکات عملی برای سههاخت
معبد سههوم و اجرای مراس ه در آن هسههتندص 57این تدارکات شههامل الگوها و طراحیهای
دقیق معماری برای خود معبد ،خ یاطی و برودریدوزی ردای رسهههمی برای کاهنانی که
1. Yehuda Etzion
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مراس را بهجا خواهند آورد و تمرین قربانی حیوانات در مجاورت مکان مقدس میشودص
برای اینکه کاهنان اجازه یابند وارد معبد شوند و مراس خود را اجرا کنند ،باید نخست با
خاکسترهای یک گوسالهی سرخ بیعیب و سوخته تط یر شوندص سرخ یعنی کامالً سرخ
– حتی دو تار موی مشهههکی به معنای رد صهههالحیت آن اسهههتص دامداری به نام مناه
اورباخ 1که در جوالن تحت اشهههغال اسهههرا یل زندگی میکند ،مأمور شهههده اسهههت تا با
پرورش انتخابی ،یک گو سالهی سرخ تولید کندص او در م احبهای تلویزیونی ادعا کرد
که انتظار میرود حیوان مطلوب خیلی زود تحویل داده شودص
در تلویزیون نشان داده خواهد شد
مواد منفجره بهراحتی در دسههترس فعاالن که در شهه رآهای مسههکونی مسههلح سههاکن
ه ستند ،قرار دارد و مقداری از آن بیتردید برای ا ستفاده در صورت لزوم و هنگام لزوم
ذخیره می شودص البته ج ان اسالم بهاحتمالزیاد واکنش خشونتآمیزی به تخریب مساجد
مقدس نشهههان میدهدص این امر بهراحتی میتواند تا حریق بزرگی در کل منطقه و احتماالً
فرا سوی آن اوج بگیردص متع بان م سیحایی بهویژه از این چ ش انداز آزرده نمی شوند :به
آن با همان نوع انتظار امیدوارانه مینگرند که انجیلیهای مسههیحی افراطی به آرماگدونص
درواقع ،هر دو دسهههته از دیوانگان خطرناآ ،ی ودی و مسهههیحی ،در بسهههیاری از عقاید
مشههترآ هسههتند (بهجز اینکه ی ودیان انتظار نخسههتین ظ ور مسههیح را دارند ،درحالیکه
برای م سیحیان قرار ا ست دومی با شد – که به دنبال آن ی ودیان باید تغییر کیش دهند یا
بمیرند)ص همانطور که اخیراً دیلی اکسورس گزارش داد،

1. Menahem Urbach
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نظریهپردازان توطئهی کتاب مقدس معتقدند که ساخت سومین معبد مقدس در اورشلی
مقدم بر بازگ شت قریبالوقوع عی سی م سیح خواهد بودص آخرت شناسی ی ودی در رابطه
با قیامت ادعا میکند که معبد مقدس برای سهههومین بار از زمین برخواهد خاسهههت وقتی
آخرالزمان نزدیک میشودص صحبت از بنای معبد سوم ،این هفته در پاس به نامهای به قل
مجمع ی ودی قدرتمند خاخامها موسوم به صنعدرین پدیدار شدص
بیتالمقدس انتخابات ش رداری را هفتهی آینده در پیش رو دارد و صنعدرین به ا صرار
از هر دو نامزد ،یعنی اوفر برکوویچ 1و موشهههه لیون 2،میخواهد که معبد را بازسهههازی
کنندص
معبد مقدس نقشههی حیاتی در سههنت ی ود ایفا میکند و نقش محوری در پیشههگوییها و
ق ههای مربوز به آخرالزمان داردص
پل بگلی 3،کشیش مسیحی و واعظ رستاخیز ،اکنون ادعا کرده است که نشانههای قیامت
در حال تحقق هستندص
واعظ مسههتقر در ایندیانا گفت« :خاخامهای دادگاه صههنعدرین از هر دو نامزد ش ه رداری
درخواست دارند که بازسازی معبد سوم را در برنامههای خود برای این ش ر بگنجانند»صصص

1. Ofer Berkovich
2. Moshe Lion
3. Paul Begley
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به گفتهی ایروین بکسههتر 1از وزارتخانههای قیامت ،سههومین معبد مقدس در هفت سههال
آخر وجود ج ان بازسازی خواهد شدص
واعظ رسهههتاخیز گفت که این اتفاق در سهههه سهههال نخسهههت پایان زمان خواهد افتاد و
«ملموسترین عالمت» این است که آخرالزمان سرانجام فرامیرسدص
آقای بکسههتر گفت« :هنگامیکه آن سههنگ بنا بر کوه معبد ن اده شههود ،تمام شههبکههای
تلویزیونی روی زمین این رخداد باورنکردنی را پخش خواهند کرد»ص58

آیا سههازمانهای امنیتی اسههرا یل بهموقع برای جلوگیری از وقوع انفجار در مکان مقدس
دست به عمل میزنند ،مانند کاری که در سال  1984انجام دادندا نمیخواه بیشازحد
هشداردهنده به نظر بیای  ،اما هنگام تماشای اسرا یل که به کرانهای پوپولیس نژادپرستانه
و انضمامطلبی میشتابد ،باید حواسمان به جنبش تع ب مسیحایی نیز باشدص
پیوند با منبع اصلی:
Messianic Zionism

 1برای بیانی معتبر ،نکص
“Zionism Defined,” Zionism on the Web
برای صورتبندیهای مشابه اما کوتاهتر ،برای ماال نکص
Jonathan Freedland, “Labour and the Left Have an Antisemitism
Problem,” Guardian, March 18, 2016; Eylon Aslan-Levy, “Why AntiZionism Is Inherently Anti-Semitic,” Times of Israel, December 8, 2013.
1. Irvin Baxter
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 و، من از واژهی اسطوره برای روایتی استفاده میکن که ممکن است حاوی حقیقتی عینی باشد یا نباشد2
یک اجتماع در آن مشترآ هستندص
3

Numbers 11:29, I Samuel 2:24, II Kings 11:17, II Chronicles 23:16.

4

Quoted by Israel Shahak, “The Jewish Religion and Its Attitude to Non-

Jews,” Khamsin 8 (1981).
 نکص، برای برمالسازی خواندنی اسطورهی ملیت ی ود5
Shlomo Sand, The Invention of the Jewish People (London: Verso, 2009).
-  مطابق با حک مش ور دادگاه عالی اسرا یلRufeisen v. Minister of the Interior, 16 PD

6

2428 (1962) چنین شخ ی تا آنجا که به قانون اسرا یل مربوز میشود ی ودی نیستص7

Encyclopaedia Judaica, s.v. “The Pittsburgh Platform,” 2008, available at

Jewish Virtual Library.
8
Alfred Naquet, “Drumont et Bernard Lazare,” La Petite République,
September 24, 1903.
 زیرا وی چند روز پیش از انتشار مقاله درگذشتص،ناکت دربارهی الزار با افعال زمان گذشته صحبت میکند
 نکص، برای نقلقولهای گسترده9
Moshé Machover, “The Immoral Dilemma: The Trap of Zionist
Propaganda,” Journal of Palestine Studies XLVII, no. 4 (2018); Moshé
Machover, “Zionist Myths: Hebrew versus Jewish Identity,” Weekly Worker,
May 15, 2013.
 نکص،1897  برای دادههایی به دست آماده از سرشماری اموراتوری روسیه در سال10
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پال کرِیگ رابرتز ،معاون وزیر خزانهداری ،پیرامون خطر برآمده از افبیآی که متوجه
آزادیهای مدنی آمریکاییهاست ،گفته« :آدولف هیتلر صحیح و سالم همین جا
درآمریکاست ،و به سرعت دارد قدرت را به دست میگیرد».
به رغم متهمسازیهای آشکار و فریادهای اعتراضی یأسآلود از طرف کسانی که
ناظر دور ریخته شدن مکرر حاکمیت قانون بدست دولتاند ،سؤال این نیست که آیا
دونالد ترامپ آدولف هیتلرِ جدید است یا نه ،بلکه سؤال این است که آیا دولت پلیسی
آمریکا رایش سوم جدید است یا نه!
برای آنها که بتوانند به تماشای چشمانداز سیاسیِ حال و گذشته بدون
چشمبندهای تعصبآمیز حزبی بپردازند ،عالئم هشداردهندهی بیچونوچرایی فراهم
است :عشقبازی دولت پنهان با تمامیتخواهی ،قدمتی طوالنی دارد.
در حقیقت دولت آمریکا چنان رژیم نازی را میستود که بعد از جنگ جهانی دوم،
کارکنان هیتلر را مخفیانه بکار گماشت ،از پروتکلهای او تقلید کرد ،به ذهنیت او در
بارهی نظم و قانون متوسل شد ،تاکتیکهای او در خصوص مراحل افزایش اضافه حقوق
را به اجرا گذاشت ،و به پایهریزی برای ظهور رایش چهارم همت گماشت.
آیا دور از ذهن به نظر میرسد؟ به خواندن ادامه دهید .همه چیز مستند است.
1

ی مورخ تشریح میکند« ،پنج سال بعد از راهاندازی
همان گونه که رابرت گلِیتل ِ
دیکتاتوریِ هیتلر ،افبیآی مُهر تأیید خود را بر عملکرد پلیس نازی کوبیده بود ».دولت
پلیسیِ نازی در آغاز به خاطر قابلیت و نظم و انظباطش چنان مورد تحسین قدرتهای
ت افبیآی ،عمالً یکی از
جهانیِ آن زمان قرار گرفت که جِی ادگار هووِر ،رئیس وق ِ
دستیاران شمارهی یک خود ،ادموند پاتریک کوفی ،را در ژانویهی سال  1938به دعوت
ی آلمان ،یعنی گشتاپو ،به برلین فرستاد.
پلیس مخف ِ
افبی آی چنان تحت تأثیر رژیم نازی قرار گرفته بود که ،به نقل از نیویورک تایمز،
در دهههای پس از جنگ جهانی دوم ،به همراه سایر آژانسهای دولتی ،بیپروایانه به
استخدام دستکم هزار نازی ،از جمله برخی از سرسپردگان عالیرتبهی هیتلر ،پرداخت.

1. Robert Gellately
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این سازمان جمعاً برای هزاران همکار رژیم نازی ،از جمله سرکردهی اردوگاههای
کار اجباری ،در میان سایرین ،مخفیانه ویزا صادر کرده و از طریق «پروژهی گیرهی
کاغذ» 1آنها را به آمریکا آورد .آنها متعاقباً ،به عنوان جاسوس و خبرچین به کار گرفته
میشدند ،و بعد جهت جلوگیری از برمال شدن هویت واقعیشان و ارتباط آنها با ماشین
هولوکاستِ هیتلر ،در استتار به سر میبردند .در تمام این مدت ،از صدور ویزای ورود
ال امنیت ملی به خط نیفتد!
به آمریکا برای هزاران پناهنده امتناع ورزیده شد تا مث ً
بدتر از آن این که از آن زمان به بعد پول این حقوقبگیرانِ دولت آمریکا از جیب
مالیاتدهندگان آمریکایی پرداخت شده است .و به شیوهای حقیقتاً گشتاپویی هر کس
که جرئت کرده روابط غیرقانونیِ افبیآی با نازی را برمال کند خودش مورد جاسوسی،
ارعاب ،آزار و اذیت قرار گرفته و انگ «دشمن امنیت ملی» به او زده شده است.
گویا استخدام مخفیانهی نیروهای نازی از جیب مالیاتدهندگانِ آمریکایی بعد از
جنگ جهانی دوم به مذاق دولت خوش آمده که آژانسهای متعدد دولت آمریکا –
ی کارآزمودهی نازی را بطور
افبیآی ،سیا ،و ارتش – بسیاری از تاکتیکهای پلیس ِ
کامل بکار گرفته ،و بارها و بارها از آنها علیه شهروندان آمریکایی استفاده کرده است.
در حقیقت ،هر روز که میگذرد ،دولت ایاالت متحده همچنان برگ دیگری از
کتاب راهنمای آلمان نازی را به عاریه میگیرد :پلیس مخفی ،دادگاههای مخفی،
آژانس های دولتی مخفی ،نظارت فراگیر ،سانسور ،ترس و ارعاب ،آزار و اذیت ،شکنجه،
خشونت ،فساد گسترده ،بهداماندازی ،شستوشوی مغزی ،بازداشت نامحدود.
اینها تاکتیکهای بکاررفته توسط جمهوریهای ناشی از قانون اساسی نیست که
در آنها حاکمیت قانون و حقوق شهروندی دست باال را داشته باشد .بلکه عالئم رژیمهای
تمامیتخواهند که در آنها قانونی که جاریست به شکل احکام سرکوبگرانه و یکسویه

 Project Paperclip .1بعد از جنگ جهانی دوم ،آمریکا بر اساس این پروژه دانشمندان نازی را برای هدایت
پروژه های پیشروِ این کشور مانند رقابت برای تسخیر فضا به خدمت گرفت .این مردان چنان تکنولوژیهای
مرزشکنانه ای در اختیار آمریکا گذاشتند که این کشور حتا امروز نیز در خط مقدم علم و تکنولوژی قرار دارد ،اما
این دستاورد بیهزینه هم نبوده است .م.
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است که از طرف یک فرمانروای کل صادر میشود و از پلیس مخفی برای کنترل تودهی
مردم استفاده میکند.
هماکنون این خطر از جانب افبیآی متوجه مردم است؛ سازمانی که فهرست
بلندباالی جنایاتش علیه آمریکاییها عبارت است از نظارت فراگیر ،نشر اطالعات
گمراهکننده ،تهدید ،بهداماندازی ،تاکتیکهای ایجاد ترس و ارعاب ،آزار و اذیت و
شستشوی مغزی ،دستدرازیهای دولتی ،بدرفتاری ،سوءمدیریت ،تجاوز به مُلکِ غیر،
فعالسازی اَعمال مجرمانه ،و خسارت زدن به داراییهای شخصی ،و همگی میدانیم
چنین کارهایی بر چه اساسی صورت میگیرد.
چه افبیآی در کلیساها ،کنیسهها و مساجد عوامل نفوذی بکار گیرد ،چه
نامههایی جعلی برای وضعیت فوقالعاده صادر کند تا به سابقهی تماسهای تلفنی
آمریکاییها دسترسی داشته باشد ،چه از تاکتیکهای ایجاد رعب و وحشت برای ساکت
کردن آمریکاییهایی که از دولت انتقاد میکنند استفاده کند ،چه دانشآموزان
دبیرستانی را برای جاسو سی و ارائه گزارش از همکالسانی بکار گیرد که عالئمی از
احتمال تبدیل شدن به تروریستهای آتی از خود بروز میدهند ،چه یک سری افراد
تأثیرپذیر را برای اقدام به اَعمال توطئهآمیز تروریستی و سپس به دام انداختن آنها
متقاعد سازد ،کالً تصویر ذهنیِ آمریکاییها از نیروهای پلیسمخفی به صورت تبهکاران
خوشپوشیست که زور بازوانشان را نشان میدهند و کثافتکاریهای رؤسایشان را
برای تضمین همکاری ،زیر نظر داشتنِ مخالفین بالقوه ،و تنبیه کسانی که به خود
جرئت میدهند وضعیت موجود را به چالش بکشند ،به اجرا میگذارند.
همان اندک محدودیتهایی که در اوایل فعالیتهای نظارتیِ افبیآی را در
محدودهی قانون حفظ میکرد ،همهاش بعد از یازدهم سپتامبر دود شده و به هوا رفته.
از آن زمان به بعد افبیآی به یک پلیس فدارل غولپیکر و آژانس نظارتیای تبدیل
شده که عمدتاً به عنوان یک قدرت بالمنازع ورای قوانینِ تثبیتشده ،احکام دادگاهی،
و فرامین مراجع قضایی عمل میکند ،بیآنکه به کسی حساب پس بدهد.
قدرت وسیع افبی آی برای نظارت ،بازداشت ،بازجویی ،تحقیق ،تعقیب ،تنبیه،
ی خودسرانه را – بسیار شبیه به
ال عملکرد به عنوان مرجع قانون ِ
اقدامات پلیسی و ک ً
خویشاوندان نازی خود ،گشتاپو – در نظر داشته و سپس سعی کنید به خود بقبوالنید
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که ایاالت متحده هنوز یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسیست! آیا چنین چیزی
امکانپذیر است؟
خیلی شبیه به گشتاپو ،افبیآی هم از منابع وسیع ،قدرت تحقیقاتیِ
گسترده ،و آزادی عمل فراگیر برای تشخیص و تعیین دشمن حاکمیت
برخوردار است.
امروزه ،افبیآی بیش از  35000نفر در استخدام خود داشته و در شهرهای
عمدهی آمریکا در بیش از  56دفاتر منطقهای دست به عملیات میزند؛ در شهرهای
کوچکتر هم  400آژانس خودی و بیش از  50دفتر بینالمللی دارد .افبیآی عالوه بر
ی «گردآوری دادهها»یش ،که بیش از  96میلیون اثر انگشت از سراسر آمریکا
پایگاهها ِ
و جاهای دیگر را در خود جا داده ،گنجینهی گستردهای از «پروفایل برای دهها هزار
آمریکایی و ساکنین قانونیای که به هیچ جنایتی متهم نشدهاند ترتیب داده است .کاری
که مردم مرتکب شدهاند ،ظاهراً برای کالنتر شهر ،پلیس ترافیک یا حتی همسایهها
مشکوک بوده است ».پایگاه دادههای رو به رشد افبیآی از آمریکاییها نه فقط در حال
افزایش و بهرهبرداری توسط آژانسهای پلیس محلیست ،بلکه برای بررسی بالفاصلهی
پیشینهی افراد در اختیار منابع گوناگون هم قرار میگیرد.
همه ی این کارها به لطف منابع تقریباً نامحدود این سازمان میسّر شده (فقط در
ی  2015حداقل بودجهی آن  8,3میلیارد دالر بوده) :ذخیرهی گستردهی
سال مال ِ
تکنولوژیکیِ دولت ،قابلیت ارتباط بینابینی آژانسهای اطالعاتیِ دولتی ،و به
اشتراکگذاری اطالعات از طریق مراکز التقاطی – آژانسهای اطالعاتی جمعآوری
داده ها که در سرتاسر کشور پراکنده است و بطور مستمر ارتباطات را زیر نظر دارد (از
جمله ارتباطات شهروندان آمریکایی را) ،همه چیز از فعالیت اینترنتی و جستجوی
شبکهها گرفته تا پیامکها ،تماسهای تلفنی و ایمیلها.
خیلی شبیه به گشتاپو که نامهها و تماسهای تلفنی را جاسوسی میکرد،
مأموران افبی آی نسبت به اکثر اطالعات شخصی شهروندان دسترسی و
اختیار تام دارند.
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افبیآی با کار روی ادارهی پست آمریکا ،به هر نامهای که از سیستم پستی
میگذرد دسترسی دارد :ساالنه بیش از  160میلیارد نامهی پستی اسکن شده و ثبت
1

میگردد .عالوه بر این ،قانونِ «حراست از نامههای امنیت ملی» آژانس ،یکی از
2

قدرتهای بیشمار حاصل از «قانون میهنپرستیِ» ایاالت متحده ،به افبیآی اجازه
میدهد که مخفیانه از بانکها ،شرکتهای مخابراتی ،و سایر کسبوکارها بخواهد
اطالعات مشتریان را در اختیار او قرار داده و از این بابت به مشتریان نم پس ندهد.
ی داخلی از این آژانس متوجه شدهاند که کار صدور ساالنهی
مردم در طی یک حسابرس ِ
دهها هزار «نامهی امنیت ملی» برای اطالعات حساس مثل سوابق تماسهای تلفنی و
مالی ،غالب ًا در موارد غیرضروری ،مملوّ از نقض گستردهی قوانین اساسی است.
خیلی شبیه به برنامههای نظارتیِ پیچیدهی گشتاپو ،قابلیتهای
جاسوسیِ افبیآی میتواند به خصوصیترین جزئیات زندگی آمریکاییها
سرک بکشد (و به پلیس محلی هم اجازهی این کار را بدهد).
عالوه بر فناوری (که در آژانسهای پلیسی مشترک است) که به آنها اجازه میدهد
یواشکی به تماسهای تلفنی گوش داده ،ایمیلها و پیامکها را بخوانند ،و فعالیتهای
درون شبکه را تحت نظارت بگیرند ،سیستم نظارتی افبیآی به داشتن مجموعهی
تهاجمیِ تجهیزات جاسوسی به خود میبالد؛ این تجهیزات از دستگاههای استینگرِی

3

4

که میتوانند محل تماس با تلفن همراه را ردگیری کرده تا دستگاههای تریگرفیش که
به عوامل افبیآی اجازهی استراقسمع به تماسهای تلفنی را میدهد متغیر است .در
یک مورد ،افبیآی عمالً توانست از راه دور کارت اینترنتیِ بیسیم «مظنون» را طوری
5

بازبرنامهریزی کند که «دادههای تماس تلفنی را بیدرنگ به وریزون فرستاد ،و او هم
دادهها را برای افبیآی ارسال کرد ».آژانسهای نیروهای انتظامی هم از نرمافزارهای
1. The law of National Security Letters
2. USA Patriot Act
3. Stingray
4. Triggerfish
5. Verizon
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ردیابی رسانههای اجتماعی برای مونیتورینگِ پستهای فیسبوک ،توییتر و اینستاگرام
استفاده میکنند .عالوه بر این ،قوانین مخفیِ افبیآی به مأمورانش اجازه میدهد
روزنامهنگاران را بدون نظارت مهم قضایی مورد جاسوسی قرار دهند.
خیلی شبیه به توانایی گشتاپو به پروفایلسازی بر اساس نژاد و مذهب ،و
فرض او بر جرم همکاری ،رویکرد افبیآی به اقدامات پیشاجنایتی دست او را
باز میگذارد تا برای آمریکاییها بر اساس دامنهی وسیعی از مشخصات از
جمله نژاد و مذهب پروفایلسازی کند.
پایگاه داده های بیومتریک این سازمان تا ابعاد وسیعی گسترش یافته ،در دنیا
بزرگترین است ،و همه چیز ،از اثر انگشت ،اسکنِ کف دست و چهره و عنبیّه تا دیاناِی
ی فدرال ،ایالتی و محلی
را در بر می گیرد ،و بطور روزافزون در اختیار نیروهای انتظام ِ
قرار میگیرد تا مجرمین بالقوه را حتی مدتها قبل از ارتکاب جنایت مورد هدف قرار
دهند .این همان وضعیت معروف به «پیشاجنایت» است .تازه فقط اَعمال شما نیست
که برایتان دردسرساز میشود .در موارد زیادی کسانی را که میشناسید – حتی اندکی
– و اینکه نسبت به چه کسانی احساس همدردی میکنید هم میتواند شما را در
فهرست افراد تحت نظر دولت قرار دهد .عالوه بر این ،طبق گزارش سایت اینترسِپت،
علیرغم ممنوعیتهای ضد پروفایلسازی ،دفتر مرکزی افبیآی «مدعیِ آزادی قابل
مالحظهای برای استفاده از نژاد ،قومیت ،ملیت ،و مذهب در تصمیمگیری برای تحقیق
و بررسی ملتهای مورد نظر خود میباشد».
خیلی شبیه به قدرتگیری گشتاپو برای زدن انگ دشمن حاکمیت،
افبیآی از قدرت زدن برچسب تروریست داخلی به افراد برخوردار است.
به عنوان جنگ جاریِ دولت علیه اصطالحاً تروریسم ،پلیس مخفی دوفاکتوی
آمریکا به استفاده از عبارات «ضد دولت»« ،افراطی» و «تروریست» به صورت مترادف
برای یکدیگر رو آورده است .عالوه بر این ،دولت همواره در حال افزودن لیست بالندهی
خود از مشخصاتی ست که برای شناسایی افراد (خصوصاً هر کس که با دولت مخالفت
بورزد) به عنوان یک تروریست بالقوه مورد استفاده قرار بگیرد .مثالً ،شما میتوانید از
نظر افبیآی (و شبکهی خبرچینهای او) یک تروریست داخلی محسوب شوید اگر:
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از فلسفههای آزادیخواهانه (بیانیهها ،برچسبهای روی سپر ماشینها) دم
بزنید
1

دیدگاههای متمایل به متمم دوم قانون اساسی  NRAیا عضویت در باشگاه
مالکان سالح گرم) را از خود بروز دهید
ادبیات بقاجویانه ،از جمله کتابهای تخیلی آخرالزمانی مطالعه کنید
عالئمی از خودکفایی نشان بدهید (ذخیرهی غذا ،مهمات ،ابزارآالت ،ذخایر
دارویی)



از فروپاشی اقتصادی بترسید



طال و اقالم تهاتری بخرید




به عضویت دیدگاههای مذهبیِ مرتبط با کتاب «وحی آسمانی» در آیید
2

از ترس از «ناظر اعظم» یا دولت بزرگ حرف بزنید



به تشریح حقوق مبتنی بر قانون اساسی و آزادیهای مدنی بپردازید



به توطئهی «نظم نوین جهانی» معتقد باشید

خیلی شبیه به گشتاپو که به مجامع کوچک نفوذ میکرد تا جاسوسیِ
شهروندان آلمانی را بکند ،افبیآی به طور منظم به گروههای سیاسی و
مذهبی و همچنین کسبوکارها رخنه میکند.
همان گونه که کورا کاریِر برای اینترسِپت مینویسد« :افبیآی با استفاده از
روزنههایی که سالهاست مخفی نگه داشته ،میتواند در موقعیتهای خاص قوانین خود
را دور بزند تا مأموران و خبرچینان مخفیاش را به سازمانهای سیاسی و مذهبی ،و
همچنین مدارس ،باشگاهها ،و مراکز کسبوکار بفرستد »...افبیآی حتی در سایت
 Best Buyبابت تکنیکهای گیک اسکواد 3مبالغ گزافی هزینه کرده تا کامپیوترهای
مشتریان را بدون حکم قانونی مورد تجسس قرار دهد.

 National Rifle Association .1انجمن ملی حمل سالح گرم
 Big Brother .2اشاره به کتاب  ،1984از جورج اوروِل .م.
3. Geek Squad
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درست مثل گشتاپو که نیروهای پلیس آلمان را متحد کرد و آنها را در
قالب نیروهای پلیس ملی به نیروهایی نظامی مبدل کرد ،نیروهای پیس آمریکا
عمدتاً فدرالیزه شده و به نیروهای پلیس ملی تبدیل شدهاند.
عالوه بر برنامههای دولت که تجهیزات نظامی و آموزشی در اختیار نیروهای پلیسی
کشور قرار میدهد ،افبیآی همچنین یک «آکادمی ملی» را اداره میکند که ساالنه
هزاران رئیسپلیس تعلیم میدهد و ذهنیت سازمان متبوعه را به آنها القا میکند تا از
استفاده از فناوری نظارتی و اشتراکگذاریِ اطالعات بین آژانسهای محلی ،ایالتی ،ملی
و بینالمللی حمایت کنند.
درست مثل پروندههای پنهانیِ گشتاپو برای رهبران سیاسی که برای
ارعاب و تحت فشار قرار دادن آنها استفاده میشد ،فایلهای افبیآی برای
ت «ضد دولتی» مظنون باشند به همان شکل مورد
هر کس که به احساسا ِ
سوءاستفاده قرار گرفته است.
همان طور که در اسناد بیشمار نشان داده شده ،افبیآی هیچ دغدغهی خاطری
برای استفاده از قدرت فراگیر خود برای تهدید سیاستمداران ،جاسوسیِ سلبریتیها و
مقامات دولتی عالی رتبه ،و ارعاب و اقدام به بدنام کردن معترضین از هر قشری که
باشند ندارد .مثالً ،نه تنها افبیآی مارتین لوتر کینگ را تعقیب کرده و تماسهای
تلفنی او را مورد شنود قرار میداد و محل اقامت او در هتلها را کنترل میکرد ،بلکه
عوامل افبیآی نامههایی بینامونشان برای او ارسال میکردند و او را مجبور به
خودکشی میکردند ،و دانشکده ی ماساچوست را تحت فشار قرار میدادند تا فرصت
سخنرانی در جشن فارغالتحصیلی دانکشده را از او بگیرند.
درست مثل گشتاپو که به عملیات بهداماندازی دست میزد ،افبیآی
استاد هنر دامگذاری شده است.
افبی آی به دنبال حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر ،نه تنها افراد آسیبپذیر را
مورد هدف قرار داده بلکه آنها را اغفال یا تهدیدشان کرده دست به توطئههای تروریستیِ
ال به سازماندهی و پول و سالح و انگیزهی
جعلی بزنند و این در حالی بوده که آنها را عم ً

430

ظهور گشتاپوی امریکایی

کافی مجهز کرده تا توطئههای خود را به اجرا بگذارند – بهداماندازی – و سپس آنها را
به زندان انداخته و بخاطر توطئهی اصطالحاً تروریستیشان از کشور بیرون رانده .این
همان مشخصهی خصلتنمای افبیآی است که به «پیگردهای گرایش به جلو یا
پیشگیرانه» معروف است .افبیآی عالوه بر سازماندهی به جنایات خاص برای آنکه
بعداً «حل»شان کند ،همچنین به خبرچینان خاصی اجازه میدهد تا قانونشکنی کنند،
«کارهایی از جمله از خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدّر گرفته تا رشوه دادن به
مقامات دولتی و دسیسهچینی برای سرقت» ،در قبال همکاریشان در سایر جبههها.
نشریهی «یواساِی تودی» تخمین زده که عوامل افبیآی به مجرمین اختیار دادهاند
روزانه تا پانزده فقره جنایت مرتکب شوند .برخی از این خبرچینان مبالغ نجومی دریافت
می کنند :در یک مورد خاص یک فرد ناباب ،که بعداً بخاطر اقدام به زبر گرفتنِ یک
افسر پلیس با وسیلهی نقلیه دستگیر شده بود ،عمالً به خاطر کمک به اجرای یک طرح
دامگذاری برای یک افسر پلیس  85,000دالر دریافت کرده بود.
اگر یک وقت در آینده بخواهد تاریخ واقعی افبیآی نوشته شود ،نه تنها فرایند
پیدایش دولت پلیسیِ آمریکا ردگیری خواهد شد ،بلکه فروپاشی آزادی در آمریکا هم
به ثبت خواهد رسید ،با شباهت بسیار زیاد به قدرتگیریِ پلیسمخفی آلمان که با
ظهور رژیم نازی ردگیری شده و به ثبت رسیده است.
چگونه گشتاپو به خوف از رایش سوم تبدیل شد؟
این کار با ایجاد نظام پیجیدهی نظارتی و نیروهای انتظامی که برای موفقیت خود
بر همکاری ارتش ،نیروی پلیس ،جمعیت اطالعاتی ،مراقبین محلی ،کارکنان دولتی
برای ادارات پست و راهآهنها ،کارمندان معمولی دولتی ،و یک ملت خبرچینِ عالقهمند
به گزارشِ «شایعات ،رفتارهای انحرافی ،یا حتی حرفهای بیدروپیکر» متکی بود،
صورت گرفت.
به عبارت دیگر ،شهروندان عادی با همکاری با عوامل دولتی به پیدایش هیوالیی
1

کمک کردند که به آلمان نازیسم منجر شد .بَری اِوِن که برای نیویورک تایمز قلم

1. Barry Ewan
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میزند تصویر به ویژه مخوفی از نحوهی مشارکت کل یک ملت را ترسیم میکند که
خود را به آن راه زده و به سقوط خود دامن میزنند:
1

اِریک اِی جانسونِ نویسنده در آنچه شاید بحثانگیزترین اظهارنظر او
باشد میگوید شاید اکثر آلمانیها تا اواخر جنگ متوجه نبوده باشند که
تحت یک دیکتاتوریِ شرمآور زندگی میکردهاند ]البته اگر هرگز متوجه
شده باشند![ گفتن این حرف به این معنی نیست که از هولوکاست خبر
نداشتهاند؛ جانسون ثابت میکند که میلیونها آلمانی دستکم از بخشی
از واقعیت باید مطلع بوده باشند .اما او نتیجه میگیرد که «بین رژیم و
شهروندان یک معاملهی فاوستیِ ضمنی برقرار بوده ».وقتی که جنایات
کوچک صورت میگرفته ،دولت خود را به آن راه میزده .وقتی هم که
یهودها دستگیر میشدند و به قتل میرسیدند ،آلمانیهای عادی روی
خود را برمیگرداندند؛ آنها در یکی از بزرگترین جنایات قرن بیستم نه با
همکاریِ فعاالنه بلکه با انفعال ،انکار ،و بیتفاوتی همدستی کردهاند.
خیلی شبیه به آلمانیها« ،ما مردم» به ملتی منفعل ،پوالریزه ،و سادهلوح تبدیل
شدهایم؛ به آسانی بازیچهی دست میشویم ،و فاقد مهارتهای تفکر انتقادی هستیم.
صحنههای مضحک سرگرمکننده ،بازیهای سیاسی و وسایل صفحهدار حواسمان را
پرت میکنند؛ ما هم همدستیم ،در شکلگیری وضعیت پلیسیِ شبیه به خوف و هراسی
که رژیمهای سابق اِعمال میکردهاند ،شرکای خاموشی بیش نیستیم.
اگر دولت سعی می کرد چنان اوضاعی را بطور ناگهانی و به زور به حلق ما حقنه
کند ،ممکن بود روی دست خود شورش بگذارد.
در عوض ،با آمریکاییها با رویکرد قورباغهی دیگ آب جوش رفتار شده؛ قورباغهای
که در آبی شناور است که بتدریج گرم میشود – درجه به درجه – تا ناتوان از درک
این واقعیت بشود که به دام افتاده و دارد پخته میشود و عنقریب است که ریق رحمت
را سر بکشد.

1. Eric A Johnsom
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«ما مردم» هماکنون در چنین مخمصهای دستوپا میزنیم.
ت
قانون اساسی از هیچ امکان پیروزی در مقابل ارتش عظیم سرسپردگان دول ِ
فدرالی و جهانی که تحت حمایت شاخههای قوای مقننه و قضائیه و مجریه بوده و
همگی در یک جناح واحد قرار گرفتهاند برخوردار نیست؛ فارغ از دیدگاههای سیاسیای
که خود را بدان آویختهاند :همین قدر کافیست که گفته شود آنها در جناح ما یا جناح
طرفداران آزادی نیستند.
از کلینتون تا بوش ،سپس اوباما و اکنون ترامپ ،گویی در یک چرخهی زمانی
گرفتار شدهایم؛ مجبور به تکرار چندبارهی یک شکل واحد از زندگی شدهایم :همان
تعدّیها به آزادیهامان ،همان بیاعتناییها به حاکمیت قانون ،همان فرمانبرداری از
دولت پنهان ،همان دولت فاسد و منفعتطلب که هستیاش فقط به قدرتاندوزی،
ثروتمندسازیِ سهامدارانش و حصول اطمینان از تداوم استیالیش پیوند خورده.
آیا «رایش چهارم» میتواند سر از اینجا در آورد؟
1

همان گونه که در کتابم ،عرصهی نبرد آمریکا :جنگ علیه مردم آمریکا  ،قید
کردهام ،هماکنون درست جلوی چشم ما این اتفاق دارد میافتد.
منبع :سایت  informationclearinghouseاول/اوت2019 /

1. Battlefield America: The War on the American People

نقد اقتصاد سیاسی

درآمدی هستیشناسانه
ی جنبش زنان و جنبش کارگری
بر همپیوند ِ
نرگس ایمانی
به مادرم؛
که مهربانانه زیست
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«از رابطهی کار بیگانهشده با مالکیت خصوصی نتیجه میشود که
رهاییِ جامعه از مالکیت خصوصی و بندگی ،در شکل سیاسیِ
رهایی کارگران تجلی مییابد .نه به این علت که موضوع فقط
عبارت از رهایی کارگران است ،بلکه به این علت که رهایی
کارگران ،رهاییِ کلیِ انسانها را دربر دارد .این کلیت از آنروست
ی انسان ناشی از رابطهی کارگر با تولید است ،و هرگونه
که بندگ ِ
رابطهی بندگی چیزی جز تعدیلها و پیامدهای این رابطه نیست».

1

این گزارهی بهکرات تکرارشده از مارکس سالهاست که مستقیم و غیرمستقیم
به بحثها و مجادالت فراوانی دامن زده است .برخی بر این باورند که مارکس
بهصراحت رهایی کارگران را نسبت به رهایی سایر اقشار و گروههای جامعه در
اولویت قرار داده و بیرق مبارزه با سرمایهداری را منحصراً بر دوش کارگران
نهاده است .همین تأکیدِ انحصاری به برآمدن انتقاداتی هم منتهی شده ،ازجمله
این انتقاد که در بینش فعلی ،سایر اَشکال مبارزه و آزادیطلبی که مترصد رهایی
از شکلهای دیگرِ انقیاد هستند بهنوعی نادیده انگاشته میشوند و رهایی تنها در
کسوت انحالل کا ِر مزدی تجلی و تعیّن پیدا میکند .فارغ از اینکه این انتقادات
تا چه پایه منتج از تحلیلهای نابسنده از ایدهی مارکس ،و یا پیشایندها و وقایع
تاریخیِ انضمامی بودهاند ،تالش تحلیلیِ من در این متن ،برقراری نوعی دیالوگ
تحلیلی با گزارهی فوق است :اینکه تا چه پایه میتوان مرزهای این گزاره را
وسعت بخشید ،و بدین واسطه ،این مرزهای انبساطیافته را از حیث سیاسی و
 .1مارکس ،دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی  ،۱۸۴۴مقالۀ «کار بیگانه شده» ،ترجمهی حسن مرتضوی،
انتشارات آشیان ،1۳۹۷ ،ص .1۳۸
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استراتژیک به حدود و ثغور جنبش مطالبهگر زنان نزدیک کرد ــ و چهبسا با آن
پیوند داد.
در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اولویتی که مارکس در رهایی
برای کارگران قائل است اولویت ارزشی است یا اولویت هستیشناختی ،و از
حیث سیاسی استراتژیک؟ برای پاسخ به این پرسش باید به گونهای موجز
تکلیفمان را با سه اصطالح نزد مارکس روشن کنیم :جامعه ،انسان ،آزادی.
مفهوم جامعه نزد مارکس ریشه در نقد دوگانهی دو «انتزاع» دارد که از دید
او نظریهی اجتماعی را به تحریف کشاندهاند :یکی انتزاع «فرد» و دیگری انتزاع
«جامعه» .مارکس در ایدئولوژی آلمانی بهکرات بر هگلیهای جوان خرده می-
گیرد و آنها را به داشتن «ساختهای نظری» متهم میکند .از همهی این ساخت-
ها مشهورتر مفهوم «فرد انسانی» است .به زعم او برای کسی چون اشتیرنر «فرد
به مفهوم فلسفی ،فرد جدا از واقعیتِ خویش ،فردی که تنها در اندیشه وجود
1

دارد ،است؛ ”انسان“ از آن حیث که انسان است ».از دید مارکس ،تصور فردی
منتزع و بیرون از مناسبات اجتماعی که از حدود و ثغور زیست اجتماعی تهی
گشته و سایهی شبحوار خود را ،ورای مقتضیات و مختصات زمانی و مکانی،
بر اندیشهی متفکرانِ دوران افکنده است ،خود بیش از هر چیز ریشه و منشأیی
تاریخی دارد و برآمده از روابط اجتماعی جامعهی مدنی یا بورژوایی است.
ی واقعیاش ،و تنزل فروکاهندهی آن به یک «فرم
تخلیهی «فرد» از هستیِ تاریخ ِ
ناب» ،شرط امکان بیچونوچرا برای تحققِ دو «قصدیتِ تحلیلیـسیاسی» است:
 .1مارکس ،ایدئولوژی آلمانی ،به نقل از فریزر و سه یر ،جامعه( ،با اندکی تغییر) ،ترجمۀ احمد تدین و شهین
احمدی ،1۳۷۴ ،ص .1۳۶
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یکی حذف مفهوم «طبقه» بهمثابه کلیتی که فرد بهواسطهی برآمدن از دلِ آن،
واجد نوع خاصی از حیات واقعیـانضمامی میشود ،و دیگری ــ که پیامد اولی
ی سیاست از «علم» اقتصاد .هم از اینروست که مارکس
است ــ انفکاک سیاس ِ
سامانهی اندیشهورزیِ فردمحورِ دوران خود را امری بهغایت ایدئولوژیک،
تخیلی و گسسته از واقعیت برمیشمارد .سامانهای که بهعمد میکوشد خطوط
ی افتراقافکن در حیات جمعی را نادیده بینگارد ،و متعاقباً ،با «یکدست-
اصل ِ
سازیِ» اتمیزهـتودهوارِ آدمها ،مفهوم جامعه را به جمعِ جبریِ فردهای همشکل
و هموزن فرو بکاهد.
مارکس در تقابل با این رویکردهای ایدئولوژیک ،و با اتکا بر دو مفهوم
ی خود را بر تعریفی دیالکتیکی از فرد و
پراکسیس و ازخودبیگانگی ،بنیان فکر ِ
جامعه بنا نهاد .او به وقتِ سخنراندن از فرد ،بهجای عبارت انتزاعی «ذات بشر»،
از مفهوم «انسانِ نوعی» برای توصیف مختصات سوبژکتیویتهی انسانی سود
جست .این مفهوم که به طرزی مبهم در میانهی توصیف و تجویز ،امرواقع و
ارزش ،شرحی میان اینکه ما چگونهایم و چگونه باید باشیم ،معلق است ،به
1

نوعی «جوهر ایجابی» در وجود فرد ــ آنچنان که مثالً روسو و هابز بدان باور
ی انسان را
داشتند ــ اشاره ندارد .درمقابل ،مارکس به تأسی از هگل ،وجود نوع ِ
2

از سنخ یک جور «منطق وجودی» میداند .اما این به چه معناست؟
«انسانِ نوعیِ» مارکس بهجای آنکه موجودی ذاتاً شرور ،نیکسرشت ،یا
منفعتطلب تعریف شود ،بهمثابه نوعی «ساختار وجودی» شرح و بسط داده
میشود :انسان بهمثابه «منـدیگری» .این ساختارِ وجودی ،در قیاس با سازهی
1 . positive substance
2 . logic of being
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ی بیارتباط با دیگری ،که ویژگیهایی رسوبکرده ،ثابت ،و الزمانی
فردِ انتزاع ِ
و المکانی دارد ،یک تأکید سیاسیـانتقادی بر این موضع است که «من» همواره
یک «بودن با دیگری» است .و مهم آنکه ،این «بودن با دیگری» همواره «بودن»ای
است «پراتیک» .به عبارت دیگر ،گریز از تعاریف انتزاعی از فرد ،تنها زمانی
ممکن و میسر میشود که به تأسی از مارکس ،انسان را متکی و مبتنیِ بر
شاخصهی «کنش درون وضعیت» تعریف کنیم.
ش
در اینجا میبایست به دو نکتهی کلیدی اشاره کنیم :اوالً ،فعالیت/کن ِ
نوعیای که مارکس از آن یاد میکند فعالیتی است «آگاهانه» ،و هم از این رو
ی آگاهانه مستقیماً انسان را از فعالیت
«آزادانه» .بهزعم مارکس« :فعالیت حیات ِ
حیاتیِ حیوانی متمایز میکند ،فقط به این علت که انسان موجودی نوعی است.
یا دقیقتر ،انسان موجودی است آگاه ،یعنی زندگیاش در حکم ابژهای برای
اوست ،فقط به این علت که موجودی است نوعی .فقط به همین علت ،فعالیت
1

او فعالیتی آزادانه است»؛ فعالیتی که انسانِ نوعی از خالل آن به قابلیتهای
خود تعین میبخشد .به بیان مارکس« :انسان فقط با شکلدادنِ جهان عینی است
که بهواقع خود را همچون موجودِ نوعی به اثبات میرساند .چنین تولیدی زندگی
فعال نوعیِ اوست .طبیعت از طریق آن همچون کارش و واقعیتش به نظر می-
رسد .بنابراین ،ابژهی کار ،عینیتیافتگیِ زندگیِ نوعیِ انسان است :زیرا انسان
خود را نهتنها از لحاظ فکری ،در آگاهیاش ،بلکه فعاالنه و عمالً بازتولید میکند،
و بنابراین ،در جهانی که خود آفریده است ،به تأمل دربارهی خود میپردازد».
 .1دستنوشتههای اقتصادی و فلسفی  ،۱۸۴۴مقالۀ «کار بیگانهشده» ،ص .1۳2
 .2همان.1۳۳-1۳2 :

2
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ثانیاً ،انسانِ نوعی بهواسطهی عینیتبخشی به قابلیتهایش از خالل
پراکسیس ،نهتنها جهان پیرامونش را تغییر میدهد ،بلکه ،چنانکه گفتیم ،با تأمل
بر خویشتن از خاللِ همین جهانِ خودساختهاش ،خود را نیز تغییر و تحول
میدهد.
ی
با اتکا بر این دو گزاره ،مارکس ،به تأسی و تأثیر از هگل ،به کنشِ تحلیل ِ
جالبی دست میزند :منطقِ وجودیِ انسان ،یعنی «جزء ثابتِ» وجودیِ او ،چیزی
ی او در جامعهی
نیست مگر «تغییر و شدن» از خالل فرایندِ خودتحققبخش ِ
انسانی.
اما جامعه چیست و مارکس برای رهانیدن این مفهوم ،هم از قیدِ رویکردهای
1

شیءانگارانهای که جامعه را یک سوژهی خودبنیادِ خودکنشگر تعریف میکنند،
ی
و هم از مختصات رویکردی که جامعه را به جمع جبریِ سوژههای فرد ِ
انتزاعی فرو میکاهند ،چه تمهید تحلیلیای در پیش میگیرد؟ از دید مارکس،
جامعه مجموعهی روابطی است که افراد را به هم پیوند میزند .افراد بهواسطهی
جایگاهشان در این روابط حائز خصلت اجتماعی میشوند .بنابراین ،به طریقی
دیالکتیکی ،فرد انضمامی ،یا منـدیگری ،از خاللِ بودن در جامعه یعنی از بطن
مراوده با دیگری است که فردیتِ نوعیِ خود را در قالب یک فعالیت تولیدگرانه
ت درهم-
متحقق و متعین میسازد ،و جامعه هم چیزی نیست جز همین مناسبا ِ
تنیده میان انسانهای نوعی (مناسبات انسانها با یکدیگر و با طبیعت).
چنانکه آشکار است این نوع انسانشناسیِ مبتنی بر تحقق امکانهای
وجودی ،شدن ،و عینیتیابی ،پیوند وثیقی با مفهوم آزادی دارد و از این حیث

1 . self -acting
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نیز انسانشناسیای سیاسی است .از دید مارکس ،جامعهی عادالنه جامعهای
است که در آن انسانِ نوعی از امکان تحقق آزادانهی تواناییها و بالقوگیهایش
بهمنزلهی هدفی در خود ،بهرهمند و قادر است شخصیت خود را به شیوهای
تاموتمام بپروراند .به قول ایگلتون« ،این مفهوم از طبیعتی که خودپرورانیاش

1

ت اندیشهی نیرومند در روزگار مارکس
ل دو صور ِ
هدفی در خود است ،در مقاب ِ
قرار میگیرد .نخست آن سنخ استدالل متافیزیکی است که فعالیت انسانی را فرا
می خوانَد تا در پیشگاه دادگاهی باالتر حساب پس بدهد :یعنی تکلیف ،اخالق،
احکام دینی ،ایدهی مطلق .مارکس عمیقاً با چنین متافیزیکی دشمنی میورزد،
هر چند که او در جای خود اخالقگرایی ژرف است .چیزی که هست ،در نظر
او نظام اخالقی درواقع مبتنی بر این فرایند آشکارگی نیروها و توانمندیهای
آفرینندهی ماست و نه قانونی که بر فراز آن وضع میشود یا مجموعهی هدف-
های جلیل القدری که در فراسوی آن به بیان درآمده است .هیچ نیازی به توجیه
این پویایی نیست ،همچنان که نیازی به توجیه لبخند یا آواز نیست؛ اخالق به
سرشت مشترک ما تعلق می گیرد .اما این نظام اخالقی همچنین خود را در
تعارض با آن شکل از عقل ابزاری مییابد که نزد آن افراد فقط برای خاطر هدفی
بزرگ تر وجود دارند :برای نمونه ،برای هدفی چون دولت سیاسی یا ارتقای
نیکبختیِ همگانی».

2

از همین مختصر ،نکاتی چند سر برمیآورد .نخست آنکه ،چنانکه آشکار
ی سوبژکتیویته از خالل فرایند خودتعیّنبخشی و
است ،تحقق امکانهای وجود ِ
1 . self-development
 .2تری ایگلتون ،مارکس و آزادی ،ترجمۀ اکبر معصوم بیگی ،انتشارات آگه ،1۳۸۳ ،ص .۳2-۳1
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به معنای وسیعتر ،از خالل تولید ،ویژگی هستیشناسانهی انسانِ نوعی است .از
این رو ،تولید بهمثابه ویژگیِ سرشتنمایِ نوع انسانی را نباید بر اثر نوعی
بدفهمیِ تحلیلی صرف ًا به کنشی در ساحت اقتصادی محدود کنیم و متعاقب آن،
طی یک سوءبرداشت روششناسانه ،هستیِ اجتماعی را تحت دوگانهی صلب
و ازهمگسستهی زیربناـروبنا وارسی و کاوش کنیم .دست بر قضا ،این درست
همان کاری است که سرمایهداری با مفهومِ «تولید» میکند و با انحصار آن به
ی وجودیِ انسان را به حوزه و
ساحت تولیدِ سودآور و سرمایهافزا ،ساحتها ِ
ساحتی خاص محدود و محصور میکند .تالش مارکس به نوعی درافتادن با
همین انحصا ِر فروکاهنده و ابزاریِ تولید است و در این راه تولید را مفهومی
1

فراخدامنه و معادل خودتحققبخشی به شمار میآورَد.
دوم ،بدیهی است که بر این تعریف از انسان هیچ حدومحدودیتِ جنسیتیای
ی تحلیلی میتواند در ساحت سیاسی تأثیراتی مهم
وارد نیست .این نکتهی بدیه ِ
و ماندگار بر جای نهد .درواقع ،بسیاری از جنبشهای آزادیخواهانه ،از آن میان،
ن
جنبشهای زنان و کارگران ،در این نقطهی تحلیلی و از قِ َبلِ ایستادن بر زمی ِ
سفتِ این انگارهی اخالقیـسیاسی درباب سوبژکتیویته ،میتوانند با یکدیگر
ی وثیقی بیابند و با توانافزایی حاصل از اتحادشان ،هم از
پیوندهای سیاس ِ
ی
هدررفتِ توانهای مبارزاتی پیشگیری کنند و هم درعوض ،تقابلهای جنسیت ِ
درونگروهی را به مبارزهی فراجنسیتیِ برونگروهی بدل سازند .درواقع ،این
اتحاد نه برآمده از نوعی شبهاتحاد پسامدرنیستی است که با مدعای
ضدبنیادگرایی ،هر شکلی از بنیان عینیِ مبارزاتی را زیر سؤال میبَرد و مبارزه را

1. self-actualization
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تنها وامدارِ میل فردی برای تحقق تمایالتِ اینجا و اکنونِ «افراد» میداند ،و نه
به قول هاروی ،و به تأسی از پوالنی ،ماحصل نوعی شبهآزادیِ برآمده از «آرمان-
1

شهرگرایی لیبرالی» است .ممکن است خُرده گرفته شود که این مدعا تنها نوعی
افترای بدخواهانهی سنت مارکسی (و مهمتر از همه ،شخص خودِ مارکس) به
سنتِ فکریِ لیبرالهای آزادیخواه است ،اما ،این انتقاد به دقیقترین وجه ،از
ابتنای تحلیلیِ خودِ سنت لیبرالی به فرد انتزاعی ناشی میشود ،فردی که منتزع
ی
از شرایط عینی و اجتماعیـتاریخیِ نابرابرساز ،بهعنوان حامل و عامل اصل ِ
آزادی برشمرده میشود و از این رو ،تنها نوعی از آزادی صوری و حقوقی را با
خود به یدک میکشد .در حالی که به اعتقاد مارکس ،تحقق آزادی ،به معنایی
که شرح دادیم ،شرایط امکانی را میطلبد که این شرایط امکان ،نه فرض وجود
فردِ انتزاعی ،که دست بر قضا ،شرایط امکانی عینی ،درزمانی و درمکانی است.
سوم؛ گفتیم که تعریف انسانِ نوعی برای مارکس ،در مرز میان توصیف و
تجویز دست و پا می زند .واقعیت هم درست از همان نقطهای برای مارکس
پرابلماتیک ،و به تبع آن انتقادبرانگیز ،میشود که در فعلیتیافتنِ این بودِ شبحوا ِر
انسانِ نوعی اختالل و اخاللی تاریخی رخ میدهد .اگر جامعه چیزی جز
مناسبات بیناانسانی نیست ،اگر ابتنای هستیشناسانهی انسانِ نوعی ،یا همان من-
ـ دیگریِ خودمتحقق ،بر تولید است ،باید دید این مناسباتِ تولیدی ،در معنای
عامِ آن ،با اتکا بر کدامین عقالنیت تاریخی ،تحقق این سوبژکتیویته را مسدود و
مخدوش گردانیده است؟ چه شرایط اجتماعیـتاریخیای باعث شده است که
ی انسان به ابزار محضِ بقای مادی تبدیل گردد؟ پروژهی پژوهشی و
هستیِ نوع ِ
 .1دیوید هاروی« ،سوسیالیسم و آزادی» ،ترجمۀ حسین رحمتی ،سایت نقد اقتصاد سیاسی.
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فکریِ مارکس هم نهایتاً مترصد پاسخگویی و وضوحبخشی به همین پرسش-
هاست .درواقع ،از قِ َبلِ همین صورتبندی است که مفهوم «زمان» حائز وجهی
سیاسی میشود و نزاع بر سر از آنِخودسازیِ آن در میان دو جبههی متضاد،
وجوه و ابعاد بسیار گستردهای به خود میگیرد« .آزادی» راستین هنگامی محقق
میشود که «زمان» منحصراً به کارِ تولیدی برای تهیهی مایحتاجِ ضروری و حفظ
بقای انسانی اختصاص نیابد .به تعبیری ،قلمرو آزادی زمانی شروع میشود که
ما قلمرو ضرورت ،یعنی تأمین چیزهایی از قبیل غذای کافی ،آموزش ،خدمات
درمانی و ...را پشت سر گذاشته باشیم.
اما ،هدف از طرح این مباحث چیست؟ با نظر به اینکه امروزه در ایران
اعتراضات کارگران ،دانشجویان ،زنان و ...از مهمترین و پویاترین اَشکال
اعتراضات آزادیخواهانه و عدالتطلبانه هستند ،ممکن است ــ و اساس ًا می-
بایست ــ این پرسش سربرآورَد که همجهتسازی این اعتراضات و بدین واسطه
همافزاییِ توانهای بعض ًا منفرد و متکثر آنها چهگونه ممکن و میسر خواهد بود.
بنا به ادعای این نوشتار ،این اجماع در گام نخست میتواند بر محورِ انسان-
شناسیِ سیاسی و اخالقی مارکس صورت پذیرد .البته این مدعا به هیچ روی
بدان معنا نیست که اجماعِ مذکور ،صرفاً اجماعی است منتج از نوعی «قراردادِ»
خودخواسته و سوبژکتیو میان مبارزان راه آزادی .بدیهی است اجماعی با این
مختصات اساساً نخواهد توانست در درازمدت بهعنوان عاملی وحدتبخش میان
گروههای متفاوتِ معترضین ایفای نقش کند .درمقابل ،محوریتبخشیدن به
ی مارکس و بدین واسطه همجهتسازی مطالبات گروههای
ی سیاس ِ
انسانشناس ِ
ی زیست اجتماعیِ امروزین
معترض ،بهواقع پایههای موثقی در خودِ واقعیتِ عین ِ
ما دارد .به چه اعتبار؟
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ما امروزه با شیوهی ویژه و جهانگستری از انباشت سرمایه با عنوان
نولیبرالیسم مواجهایم .در باب مختصات این شیوهی انباشت بحثوجدل های
فراوانی درگرفته ،که در اینجا از بازگویی آنها صرفنظر میکنیم .با این حال،
نکتهی قابلتوجه در این شیوه از ارزشافزایی آن است که رویههای نولیبرالیستی
با اتخاذ سیاستهای بیثباتکاری ،خصوصیسازی ،پولیسازی ،و موقتیسازی،
ق سوبژکتیویتهی انسانِ نوعی
به شکلی مستقیم و غیرمستقیم ،بر سرِ راهِ تحق ِ
موانعی جدیتر ایجاد کردهاند .هر قدر از میزان خدمات عمومیِ دولت به جامعه
کاسته میشود و هزینهی تأمین زندگی بیش از پیش بر دوش انسانها نهاده
میشود ،هر قدر بیثباتکاری به کاهشِ روزافزونِ امنیتِ تأمین مایحتاج اولیه و
ضروری زندگی منجر میگردد ،انسانها بیش از پیش درگیر و دغدغهمندِ تأمین
مایحتاج اولیهی بقای خود میشوند و از این رو زمان کمتری هم برای تحقق-
بخشی به سایر امکانهای وجودیِ خویش مییابند .مسدودشد ِن «شدنِ» انسانها
و بدلساختن آنها به ماشینهای تولیدگری که دست بر قضا از تولیداتشان
ی مکفیای هم به چنگ نمیآورند مگر اندکچیزی برای خوردن و نمردن،
عاید ِ
وضعیت مشترک کثرتی از انسانهایی است که خواستار وارهیدن از بندهای
استثمار و انقیادشان هستند .درواقع ،آنچه با عنوان فرد و آزادیهای فردی در
شیوهی انباشت نولیبرالی بر آن تأکید میشود ،به همان اندازهی تأکید لیبرالی بر
فردِ انتزاعی ،امری گسسته از واقعیتهای جاری و بهغایت ایدئولوژیک است.
سرمایهداری نولیبرالی با انحصا ِر بهاصطالح آزادی به ساحت اقتصادی (مبادله و
مصرف) و بلعیدن زمان و امنیتِ زیستی از سایر حوزههای حیات انسانی ،بهجد
دستاندرکار ربودن سوبژکتیویتههای انسانی در معنای نوعیِ آن است .بدیهی
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است گسترهی چنین سیاستهای اقتصادیای از مرزهای کارگاهها و کارخانه-
های تولیدی بسیار فراتر رفته و به ساحتهای گوناگون زیست انسانی تسری
یافته است .بنابراین ،وسعت درازدامنهای از اقشار اجتماعی تحت لوای فرایند
«کارگرسازی» و «فرودستسازی» ،از امکان تحقق بالقوگیهای انسانیشان منع
و نفی شدهاند و این امر تنها به طبقهی کارگران سنتی محدود و منحصر نمیشود.
در این میان ،زنان حتا به گونهای مضاعف از سیاستهای اقتصادی جاری
آسیب دیده و متضرر شدهاند .زنان خواه به گونهای مستقیم در ساحتهای
گوناگونِ کاری مشغول به فعالیت باشند و خواه در کسوت زنان خانهدار عهدهدار
کار پرداختنشدهی خانگی ،به شیوههایی متفاوت ،از رویههای خصوصیسازی
و پولیسازی متأثر گردیدهاند.
به چند واقعیت درخصوص کار زنان در ایران نیمنگاهی بیندازیم:
اوالً« ،ایران تقریباً کمترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کل خاورمیانه را
داراست .میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه  22درصد و در ایران
 12درصد در شهرهاست (نک .آمار مرکز آمار ایران .)1۳۹۵ ،عجیبتر آنکه،
علیرغم تقریباً دو و نیم تا سه برابر شدنِ جمعیت باسوادان و زنان تحصیلکرده،
این نرخ از سال  1۳۴۵دستنخورده باقی مانده است .امروز در مورد زنان جوان
بین  2۰تا  ۴۰سال ،رقم مشارکت اقتصادی در ایران در منطقهی خاورمیانه تنها
شبیه به عراق است ،و افغانستان با سالها جنگ و مشکالت اقتصادی باز هم
1

 1۰درصد نرخ مشارکت اقتصادی زنانش بیش از ایران است ».چنانکه مشهود

 .1لیال پاپلی یزدی« ،نرخ اندک اشتغال زنان و مسئلۀ حجاب اجباری» ،سایت نقد اقتصاد سیاسی.
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است خیل کثیری از زنان بهواسطهی عدم دسترسی به شغل و دستمزد از یکی
از مهمترین سویههای خودتحققبخشی در ساحت اجتماعی محروماند.
ثانیاً ،در خصوص زنان شاغل ،بر اساس اطالعات ارائهشده از سوی دفتر
آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی ،تعداد بیمهشدگان
اجباری سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به  ۹میلیون و ۵۰۰هزار نفر است که تنها
1

 1۹درصد آنان را زنان تشکیل میدهند .در اقتصاد غیررسمی نیز «زنان کارگر
نه جزو گروههای بیمهایِ خاص هستند که دولت سهم کارفرما را برای آنان
بپردازد و نه خود توان پرداخت حق بیمهی خویشفرما را دارند .آنها هیچ
شانسی برای بیمهشدن ندارند .طبق آمارهای رسمی ،در حالی که  1۹درصد از
کل کارگران کشور را زنان تشکیل میدهند ،در بخش غیررسمیِ اقتصاد این آمار
 2۵درصد است ،یعنی  2۵درصد از کارگران غیررسمی را زنان تشکیل میدهند
که اگر آمار  1۰میلیون نفریِ ارائهشده را مبنا قرار دهیم متوجه میشویم حدود
 2میلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمدزایی هستند .برای این
 2میلیون نفر که به دلیل اشتغال در اقتصاد غیررسمی هیچ کدام جزو بیمهشدگا ِن
اجباری سازمان تأمین اجت ماعی نیستند ،تنها امکانی که برای برخوردارشدن از
خدمات حمایتی وجود دارد ،استفاده از بیمهی خویشفرماست .با توجه به اینکه
حق بیمهی خویشفرما در سال جدید به رقمی نزدیک  ۵۰۰هزار تومان [طی
هر سه ماه] رسیده است ،سؤال اینجاست که چند درصد از این زنان امکان
2

پرداخت این مبلغ را به صورت ماهانه دارند؟» با توجه به محرومیت گستردهی
 .1به نقل از ایلنا.۹۷/2/۳1 ،
 .2به نقل از ایلنا« ،سهم زنان از تأمین اجتماعی تقریباً هیچ است» ،نسرین هزارهمقدم ،شهریور .1۳۹۷
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زنان از خدمات تأمین اجتماعی و درمقابل ،افزایش سرسامآورِ هزینههای
درمانی ،آشکار است که تعداد قابلتوجهی از زنان ــ خواه زنان کارگرِ بخشهای
تولیدی و خواه زنان بیثباتکا ِر شاغل در بخشهای خدماتی و ...ــ برای تأمین
سالمت جسمانیِ خود امکان هزینهکردهای بسیار نازلی دارند و بدین واسطه نیز
بدنهایشان همواره در معرض نوعی خشونت سیستماتیک بسیار مخرب قرار
دارد.
ی
ی عموم ِ
ش هزینهها ِ
اما این خشونت سیستماتیکِ برآمده از سیاستهای کاه ِ
نولیبرالی ،در مورد زنان خانهدار نیز مصادیق بارز و حتا بعضاً آشکارتری هم
دارد .اول آنکه ،عالوه بر وابستگیِ اجباریِ زنانِ بیدستمزد به مردان ،که خود
اثرات سویی بر استقاللطلبی و خودتحققبخشیِ زنان دارد ،با اشتغال مردا ِن
خانواده در مشاغل بیثبات و ناپایدار و کاهش درآمدهای کلیِ خانوار ،متعاقباً
سهم زنان نیز از درآمدِ ورودیِ خانوار کاهش مییابد و بدین واسطه مشکالت
و مسائلی همچون بیماریهای مزمن ،بیماریهای زنان ،سوءتغذیه و ...بیش از
پیش آنان را تهدید میکند .بهعالوه ،زنان بهواسطهی افزایش هزینههای درمانی
و آموزشیِ خانواده ،ناگزیرند زمان بیشتری از زیست روزانهی خود را صرف
ت
آموزش کودکان در منزل و مراقبت از بیماران و کهنساالن کنند و اعتراضا ِ
بهجای آنها به این حد از ربایشِ زمانشان نیز با اتکا بر فانتزیهای خوشآب-
ورنگی درباب زن نمونه و فداکار به سکوت واداشته میشود.
بهعالوه ،این دست از نابسامانیها و ناامنیهایِ درآمدی ،تدریج ًا به تغییر و
تحول معیارهای مقبولیت اجتماعی زنان نیز منتهی و منجر میشود« ،از نگاه
مردانی که به شرایط بیثباتکاری رانده شدهاند ،شایستگی زنان به گونهای
فزاینده وابسته به کارِ پرداختهی ارزانی است که میتوانند از طریق فروش نیروی
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کار و بدنشان در بازار فراهم کنند ،نه کار نپرداختهشان که متکی به دستمزد
باثبات مردان است ...به یک معنا ،کار زنان در خانه و فعالیتشان بهعنوان
تولیدکنندهی نسلهای جدید از میان نرفته است ،بلکه دیگر شرط کافی برای
پذیرش اجتماعی آنان شمرده نمیشود».

1

در کنار این شکل از خشونت سیستماتیک ،کاهش امنیت روانیِ خانواده بر
اساس سیاستهای ناامنسازیِ درآمدی ،از یک سو ،همواره زنان را در معرض
خشونت مستقیم و حتا ضربوشتم توسط مردان خانواده (پدر ،همسر ،برادر)
قرار میدهد و امنیت جسمی و روحی آنان را بهشدت تهدید میکند؛ و از سوی
دیگر نیز« ،اقتصاد سیاسی نوظهور به مناسبات خانوادگی خشونتبار پروبال
میدهد ،چرا که از زنان انتظار میرود به مردان وابسته نباشند و پول به خانه
بیاورند ،اما اگر در وظایف خانگیشان کوتاهی کنند یا در برابر کمکهای مالی-
2

شان خواستار قدرت بیشتری باشند آزار میبینند ».درواقع« ،مردانی که از درآمد
محروم شدهاند عجزشان را بر سر زنان خانوادهشان آوار میکنند یا میکوشند
پول و قدرت اجتماعی ازدسترفتهشان را با استثمار بدن و کار زنان جبران
کنند».

۳

ی
و البته این هم تمام ماجرا نیست .وخیمترشدن اوضاع زیستی و اجتماع ِ
زنان زمانی برایمان معنادارتر میشود که این نابسامانیها را در کنار شرایطی
ببینیم که در آن ،بر اثر ترویج نوعی «داروینیسم اجتماعیِ» مندرج در سیاستهای
 .1سیلویا فدریچی« ،جهانیسازی ،انباشت سرمایه ،و خشونت علیه زنان» ،ترجمۀ فاریا اسدی ،سایت نقد.
 .2همان.
 .۳همان.
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اقتصادیِ نولیبرالی ،کنشهای رقابتی و نزاع بر سر بقا ارج و قرب ویژهای یافتهاند
و الگوهای تهاجمی و زنستیزانهی نرینگی به یک هنجارِ پذیرفته و مرسوم بدل
گردیدهاند؛ همهی اینها در معیتِ هم ،به نوعی از «نظامیشدن زندگی روزمره»
و ناامنی هرچه بیشتر فضای اجتماعی و کسبوکار زنان دامن زدهاند.
به این فهرست میتوان مصادیق فراوان دیگری را نیز افزود ،ازجمله ،نسبت
میان کودکهمسری یا شمار قابل توجه کارگران جنسیِ متأهل با سیاستهای
اقتصادی نامبرده و . ...با این حال ،هدف اصلی از برشماری نمونههای فوق آن
است که نشان دهیم مبارزه با خشونت علیه زنان که یکی از اهداف ارزشمند
جنبشهای زنان در سراسر جهان را تشکیل میدهد نمیتواند و نمیبایست به
این اَشکالِ جدید خشونتورزی علیه زنان ــ که به قول سیلویا فدریچی ریشه
در شکلهای جدید انباشت سرمایه دارند ــ بیتفاوت باشد؛ این بیتفاوتی،
خود مصداق بارزی خواهد بود از مواجههی تاریخزدوده ،غیرانضمامی و بهقولی
فتیشیستی با مسئلهی زنان.
و در انتها چند نکته.
ق آزادیخواهی
یکم؛ مسئلهی این نوشتار به هیچ روی ،اولویتبندی مصادی ِ
و مطالبه گری زنان نیست .این درست همان اشتباهی است که در مقاطعی از
تاریخ معاص ِر ما رخ داده و مطالبات زنان با ادعای بیاهمیتبودنِ آنها در این
برههی ویژهی تاریخی ،به دست فراموشی و به سکوت سپرده شده است .مسئلة
نوشتار حاضر از یک سو ،تالش برای پیونددهی و بدین واسطه توانافزاییِ
ی سالهای اخیر ،و ممانعت از توانفرساییِ ناشی از مبارزات
جریانهای اعتراض ِ
ی میان مردان و زنان است .و از سوی دیگر ،تالشی هر چند آغازین
درونطبقات ِ
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ی
ی سیاس ِ
برای تأملدرنفسِ جنبشهای اعتراضیِ زنان با اتکا بر معیار انسانشناس ِ
مارکس .چنین تأملی ،پیامدهایی چندجانبه برای جنبشهای اعتراضیِ زنان در
پی خواهد داشت :نخست آنکه ،میتوان نسبتِ مطالبات زنان را با چنین مقیاس
و معیاری سنجید و بدین طریق به نوعی از «توپولوژیِ انتقادیِ» این قبیل مطالبات
دست یافت .این امر تأثیرات بهینهای خواهد داشت در کموکیفِ فرایندهای
آگاهیبخشی به زنان ،راهکارهای مطالبهگری آنان ،و جهتدهی به پژوهشها و
مطالعات چندجانبه در خصوص مسائلشان .دوم آنکه ،پایبندی به چنین معیار
سیاسیـانتقادیای مانع از آن خواهد شد که سیاستهای اقتصادی و قدرتهای
امپریالیستیِ جهان ،مطالبات زنان را به دستاویزی برای پیشبرد اهداف سودجویانه
و قدرتطلبانهی خود بدل سازند .مثالً ،از نمونههای این رفتار سودجویانه ،یکی
1

جریانهای درگرفته تحت عنوان «فموناسیونالیسم» است که اشارتی است به
تعامل میان ملیگرایان احزاب راستگرا و جریانهای فمینیستی .امروزه برخی
از احزاب راست گرا با سوءاستفاده از محتواهای فمینیستیِ رایج ،به ترویج و
توجیه رفتارهای مردـمهاجرستیزانه در کشورهای مهاجرپذیر ،و حتا به توجیه
اقدامات نظامی خود علیه کشورهای دیگر دست میزنند .از مهمترین مصادیق
این امر هم میتوان به حملهی نظامی آمریکا به افغانستان با شعار توجیهیِ تالش
برای رهانیدن زنانِ افغان از چنگال سیاستهای زنستیزانهی نیروهای طالبانی
اشاره کرد.

 .1در این مورد میتوانید به مقالهی ارزشمند ذیل مراجعه کنید« :همبستگی فمینیسم و ناسیونالیسم نولیبرالی»،
مهدیس صادقی پویا ،سایت نقد اقتصاد سیاسی.
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و دیگری ،سوءاستفادهی آشکار از مسئلهی آزادی زنان در خدمت ترویج
صنعت مد ،و نیز صنایع مرتبط با دستکاریهای سطحی و عمقی ،و تغییرات
گذرا و دیرپای بدن زنان است .ما امروزه با ارجحیتبخشی و بههنجارسازیِ
الگوها و شیوههای «مصرفـزیست»ای مواجهایم که بهجد در خدمتِ پرورش
و تولید بدنهای بهاصطالح نولیبرالی هستند .بدنـکاالهایی که برای تولید و
بازآراییشان زمان و هزینهی قابلتوجهی صرف میشود و بر اثر مقبولیت و
ت پروپاگانداییشان ،در خدمت سودافزاییِ هرچه بیشترِ بازارهای
محبوبی ِ
سرمایهداری «خرج میشوند» .این نمونهها و نمونههای بیشمار دیگری از این
دست ،حاکی از آن هستند که عدمپایبندیِ جنبشهای اعتراضیِ زنان به معیارهای
ی متناسب با شرایط اقتصادی و ساختاریِ امروز ،میتواند
اخالقیـسیاس ِ
تالشهای رهاییبخشانهی آنان را به بیراهههایی بازگشتناپذیر سوق دهد.
دوم؛ مدعای این متن نادیدهانگاری سایر اَشکال و رویههای انقیاد زنان به
نفع یک رویه و شکل واحد یعنی استثمار نیست .درمقابل ،مقصود آن است که
نشان دهیم سایر اشکال انقیاد ،منجمله خشونتِ آشکار و سیستماتیک ،تبعیض،
ی
و چارچوببندی و محدودسازی امکانهای بدن زنانه از خالل تجاریساز ِ
بدن و ...همچنان از اهمیتی قابلتوجه برخوردارند ،با این حال ،تالشهای
تحلیلی باید بکوشند تا همافزاییِ این شیوههای انقیاد و از آن مهمتر خدمت-
رسانیِ این اَشکالِ گونهگون به یکدیگر را بیش از پیش در بستر تاریخیِ جامعهی
ما بررسی و تحلیل نمایند .از خالل چنین تحلیلهایی است که میتوان به نقشه-
نگاریِ انتقادی و آسیبشناسانهی مناسبات قدرتِ فرودستسازِ زنان پی برد.
درواقع ،وجه اشتراک تمام این اَشکال ،در یک هدفِ مشترک متجلی میشود:
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ی امکانهای پیشاروی سوبژکتیویتههای انسانی که نوعیترین
محدودساز ِ
شاخصهشان تحققبخشی به خود از خالل فعالیت آزادانه است.
و در انتها ،به بند آغازینِ این نوشتار از مارکس و پرسش ابتداییمان بازمی-
گردیم.
اولویتبخشی مارکس به رهایی کارگران ،نه یک اولویتبخشی ارزشی ،بلکه
اولویتبخشیای هستیشناختیـسیاسی است .چنانچه ماهیت سیاسیِ انسا ِن
نوعی را آمیخته با مفهومِ تولید بینگاریم ،هر شکلی از اخالل در تولیدگری و
خودتعینبخشیِ انسان ،امری است که به بیگانگی او منتهی میشود؛ لذا ،گریز
از مناسبات قدرتی که به این بیگانگی دامن میزنند ،اساسیترین هدف هر
مبارزهی رهاییطلبانهای است/باید باشد .عالوه بر آن ،گسترش روزافزون
سیاستهای فرودستسازانه ی نولیبرالی که طیف وسیعی از گروهها و اقشار
اجتماعی را به «طبقهی کارگر» بدل ساخته ،مانع از آن میشود که سردمداران
مبارزه برای آزادی را تنها به کارگران بخش تولید کارخانهای منحصر و مختص
کنیم.
این مسیر راه پرپیچوخم و پرسنگالخی است که اتحاد گروههای گوناگو ِن
مبارزان را طلب میکند.

نقد اقتصاد سیاسی

رهاساختن زنان
از «اقتصاد سیاسی»
تیتی باتاچاریا
ترجمهی شادی انصاری
«مارکسیسم مارگارت بنستون و رویکرد بازتولید اجتماعی به ستم بر زنان»
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با گذار به مالکیت عمومی ابزار تولید ،دیگر خانوادهی منفرد واحد اقتصادی
جامعه نیست .خانهداری خصوصی ،به صنعتی اجتماعی دگرگون میشود.
مراقبت از کودکان و آموزش آنان موضوعی همگانی میشود .جامعه مراقبت
یکسان از همهی کودکان را برعهده میگیرد ،چه زادهی ازدواج باشند و چه
نباشند .بدین ترتیب ،نگرانی از «عواقب» ،که امروزه بهعنوان مهمترین عامل
اجتماعی  -اخالقی و اقتصادی  -دختران را از عشقورزی آزاد با مردی که
دوستش دارند بازمیدارد ،ناپدید خواهد شد.

فردریش انگلس ،منشأ خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت ()1884
… سپیدهدم در پارک برونکس ،نیویورک .هنوز هیچ جنبشی در خانههای
آپارتمانی اطراف نیست .زنان از مترو میآیند ،زنان سیاهپوست .با دقت
روزنامههای «دیلی نیوز» یا «میرر» را بر روی نیمکت پارک که هنوز از شبنم
صبحگاهی مرطوب است مرتب میکنند و بر آنها مینشینند .چرا آنقدر
صبورانه مینشینند؟ صبحدم است و همهجا سرد و مرطوب.
ما اینجاییم ،برای فروش روزانه .نیروی کار ما را بگیرید و آنچه را بدهید
که اراده میکنید .باید فرزندانمان را سیر کنیم و اجارهی سنگین در محلهی
هارلم را بپردازیم .ده سنت ،پانزده سنت برای هر ساعت! این خرج غذای
روزانهی خانواده هم نمیشود ،چه برسد به اجاره .بیشتر نمیدهید؟ خب،
به گمانم همین بهتر از بازگشتن به هارلم پس از خرج کردن آخرین پاپاسی
برای کرایهی راه است...

لوییس تامپسون پترسون ،به سوی سپیدهدمی روشنتر ()1936

1

در ژانر سنتی الالییها در هند جنوبی یا تاالتو پاتو ،زن کارگر ،مفهومی را در قالب
موسیقی میگنجاند که ادعا میکنم استدالل اصلی مقالهی کالسیک مارگارت بنستون،
1. thalattu pattu
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«اقتصاد سیاسی رهایی زنان» ( )1969است .زن که ناچار شده هنگام برداشت محصول،
از فرزندش هم مراقبت کند ،چنین مویه میکند:

هنگام برداشت محصول
در گرمای ظهر
که در مزرعه کار میکنم
اگر تو را بر شانههایم ببندم
از هوش نمیروی؟
و اگر کناری بگذارمت تا وقت ترک مزرعه فرا رسد
گریه نخواهی کرد؟
کارگر خردهپای( )1مزرعهام من
سرکارگر خشمگین خواهد شد
و اگر قرار باشد ناسزایم گوید
کودکم!
غمین نخواهی شد؟()2
ماهیت کار این زن  /مادر چیست؟ آیا کار او برداشت محصوالت کشاورزی است که
برای آن دستمزدی کم دریافت میکند؟ یا «کار حقیقی» او مراقبت از کودک است؟
چیزی که چون غریزیِ وجودش است ،نیازی به پرداخت مزد هم در ازای آن نیست .آیا
این دو نوع کار ،چون او تصادف ًا زن است ،در شکلی بیرونی به هم مرتبطند؟ یا اینکه
در طی سازماندهی نظاممند کل کار اجتماعی به شکلی درونی به هم ربط دارند؟
مقالهی بنستون یکی از نخستین کاوشهای همهجانبه دربارهی این پرسشها بود،
اما به روشی که به رویکرد سنتی گذشتهی مارکسیستها به این پرسشها ،هم نزدیک
و هم دور میشود.
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مدلهای دوگانهی تبیینی در قلب سنت مارکسیستی
در کانون تبیینهای مارکسیستی برای ستم بر زنان در سرمایهداری تنش حلناشدهای
وجود دارد .اگرچه توافق کلی وجود دارد که خانوادهی بورژوایی ،بهعنوان واحد مسلط
خویشاوندی ،با ایجاد و بازتولید این ستم مرتبط است ،ولی نظرات مارکسیستها
دربارهی نقش دقیق خانواده متفاوت است.
آگوست ببل ،که زن و سوسیالیسم ( )1879او پایهی بحث دربارهی ستم بر زنان را
در چپ بنا نهاد ،اظهار داشت که «وابستگی» زنان به مردان در خانواده مبنای اجتماعی
ستم بر زنان را تشکیل میدهد .با استقاللیافتن [زنان] از مردان درون خانواده« ،زنِ
جامعهی آینده ...از نظر اجتماعی و اقتصادی مستقل [خواهد بود] ...دیگر حتی در انقیاد
ذرهای سلطه و استثمار نیست .او ...همتای مرد ،شیفتهی بخت خویش ،آزاد [خواهد
بود])3(.
فریدریش انگلس ،که احتماالً برای رد برخی از استداللهای اصلی ببل ،کتاب
«منشاء خانواده ،مالکیت خصوصی و دولت» ( )1884را نوشت ،با وجود این در متن
کالسیک خود روایتی از آنچه تبیین ستم بر زنان از طریق وابستگی ناشی از تقسیم
جنسی کار میخوانم بازتولید نکرد.
به گفتهی انگلس« ،خانوادهی منفرد مدرن» ،بر اساس بردهداری خانگی آشکار یا
پنهان زن ساخته شد .بازداشتن خانواده از تولید عمومی باعث شد که زن خانواده
«شخصیت عمومی خود» را از دست بدهد و در نتیجه زنان به «خارج از مشارکت در
تولید اجتماعی» رانده شدند .اما از آنجا که تولید صنعتی مدرن ،کارگران را مستقل از
جنسیت ،به چرخهای پیشروندهی خود زنجیر کرده بود ،برای زنان طبقهی کارگر نیز
«راهی به سمت تولید اجتماعی باز کرد ،اما به گونهای که اگر زن وظایف خود را در
خدمات خصوصی خانواده انجام دهد ،کماکان از تولید عمومی محذوف است و نمیتواند
درآمدی به دست آورد .و اگر میخواهد در صنعت عمومی مشارکت و زندگی خود را
به طور مستقل اداره کند ،در موقعیتی نیست که قادر به ادای وظایف خانوادگی خود
باشد)4(».
البته سبک استدالل انگلس پیچیدهتر از ببل است ،زیرا برخالف ببل ،سعی میکند
در بازآرایی تبیین ستم جنسیتی ،جایگاه این ستم را به کلیت تولید اجتماعی بکشاند،
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نه این که آن را به سادگی محدود به مکانیک درون خانوار سازد یا برمبنای پویایی
بینافردی زن و مرد تبیین کند .با این حال ،رویکرد به ستم از زاویهی تقسیم کار،
موضوعی است که انگلس و مارکس در نوشتههایشان دربارهی جنسیت آن را کامالً
روشن نمیسازند .بر این امر تأکید میکنم ،زیرا همانطور که خواهیم دید ،از نوشتههای
آنها دربارهی تولید سرمایهداری و روابط اجتماعی بهطور عام میتوانیم ساختار نظری
بهمراتب بهتری برای معماری نظری تبیین ستم جنسیتی به دست دهیم.
اصالً رویکرد به ستم جنسیتی از زاویهی تقسیم کار چیست؟
به بیان ساده ،این استدالل چنین است :در آغاز پیدایش سازمان اجتماعی بشر،
فقط تقسیم جنسیتی کار وجود داشت .اما با پیدایش نهادهای تازه مانند خانواده ،این
تقسیم خود را به تقسیم کار «طبیعی» درون خانوار جابهجا کرد .نتیجه دوگانه بود:
مشارکت فروکاستهی زنان در تولید اجتماعی و وابستگی (اقتصادی و عاطفی) ناشی از
آن به مردان.
اثر اخیر سوزان فرگوسن مستند میکند که چهگونه موضوع وابستگی به پیش از
مارکس و انگلس برمیگردد و میتوان آن را تا مباحثات «مسألهی زنان» 1در آغاز
مدرنیته در اروپا ردیابی کرد)5(.
میتوان نوشتههای قرن نوزدهم فمینیستهای ضد استعماری کشورهای جنوب را
نیز به آن افزود.
زنان ترانهها ،شعععرها ،داسععتانهای علمی-تخیلی و حتی مانیفسععتهایی برای به
چالش کشیدن برتری مردانه نوشتند ،این «برتری» تنها «دلیلی» بود که به آنان برای
[توجیه] وابستگی به مردان یا تبعیت از آنان ارائه می شد.
خیلی زود در سععال  ،1600لوکرزیا مارینال شععاعر ایتالیایی قاطعانه اعالم کرد زنان
نهتنها برابر با مردان بلکه چه بسا برتر هستند:

1. querelle des femmes
منظور از مباحثات «مسألهی زنان» مباحثات فکری از قرن پانزدهم تا هجدهم حول سرشت زنان اشاره دارد و هم
کارزارهای فمینیستی از قرن هجدهم به بعد است( .م).
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«ایکاش در این زمانه زنان میتوانسعععتند سعععواد و فنون نظامی [ ars et
 ]marsب یاموزند ،چه شعععگفتی ها که نمیدیدیم ...آرزو میکنم که ای نان
[کسعععانی که زنان را کم قدر میشعععمرند] این تجربه را بیازمایند :این که
همزمان ،یک پ سر و یک دختر هم سن با قوای ذهنی و ج سمی هم سان را،
برای سوادآموزی و فنون نظامی پرورش دهند .آنان در مدت کوتاهی خواهند
دید که چهگونه دختر کامالً بهتر از پسعععر آموزش میبیند و به زودی از او
پیشی میگیرد)6(».
به همین ترتیب ،بیگم رقیه سخاوت ح سین ،ا صالحگر پر شور م سلمان بنگالی ،با
رد جایگاه فرودسععت زنان ،گامی فراتر نهاد تا با به چالش کشععیدن آن متون دینی که
گواه جایگاه فرود ست زنان ا ست ،آنها را آثاری بداند که از ح سادت نوی سندگان مرد
ناشی شده است:
«اگر خدا خود ق صد دا شت زنان فرود ست با شند ،طوری مقدر میکرد که
مادران فرزند دختر را در پایان ماه پنجم بارداری به دنیا بیاورند .شعععیر مادر
در صورت دا شتن فرزند دختر بهطور طبیعی به اندازهی ن صف فرزند پ سر
تأمین شععود .اما این طور نیسععت ...مردان از دین همچون دسععتاویزی برای
تسععلط بر ما اسععتفاده میکنند ...بنابراین ما نباید در سععکوت تسععلیم چنین
ستمی شویم که به نام دین در حال اعمال است)7(».
ازاینرو ،سععنت سععوسععیالیسععتی اروپا ،ازجمله مارکس و انگلس ،در این گفتمانِ
گستردهتر و قدیمیتر رهایی زنان جای گرفت که تمرکز آن بر استقالل زنان از مردان
بود )8(.نتایج راهبردی که از این چارچوب سرچ شمه میگرفت این بود که زنان یا باید
به همان شععیوهی مردان آموزش ببینند ،یا اسععتقالل اقتصععادی ت ععمینشععده در کار
مزدی دا شته با شند و یا هر دو .ا صالحطلبان لیبرال معموالً بر م سیر رهایی از طریق
آموزش تأکید میکردند ،درحالی که پاف شاری سو سیالی ستها بر رهایی از طریق کار
مزدی بود ،اگرچه همپوشی زیادی بین این دو مسیر وجود داشت.
این صورتبندی اومانی ستیِ ا سا ساً لیبرالی ،دربارهی به ا صطالح م سألهی زنان را
میتوان بارها در نوشعععتههای مارکس و انگلس یافت .مثالً در منشعععأ خانواده ،انگلس
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اسععتدالل میکند که ایجاد «برابری اجتماعی واقعی» بین زنان و مردان تنها هنگامی
میتواند رخ دهد که:
« هر دو به لحاظ قانونی از برابری حقوقی کامل برخوردار باشعععند .آن گاه
روشععن خواهد شععد که اولین شععرا رهایی زن خانواده ،بازگرداندن کلیت
جنس زن به کار اجت ماعی اسعععت و این بهنو بهی خود مسعععتلزم ام حای
خانوادهی تک همسری بهعنوان واحد اقتصادی جامعه است)9(».
طبیع تاً این چارچوب تول یدگرا یا نه ،به یکی از خالقترین مفسعععران سععع نت
مارک سی ستی یعنی به بل شویکها نیز منتقل شد .نخ ستین جزوهی نادژدا کروپ سکایا،
«کارگر زن» ( ،)1901در محافل مارک سی ستی بهعنوان مطالعهای پی شگامانه دربارهی
ستم بر زنان مطرح شد« .کارگر زن» مطالعهای تجربی در مورد شرایط زنان طبقهی
کارگر و دهقانان روسععی ،بود اما سعععی داشععت مبنای نظری برای آن اطالعات فراهم
کند.
کروپ سکایا که سر سختانه الگوی واب ستگی را پی میگیرد ،ا ستدالل میکند که
«کارگران زن رنج میکشعععند ،نه تنها به این دلیل که برای کار بیرون میروند بلکه از
زن بودنشععان ،و از وابسععتگیشععان به مردان ».اما او میپرسععد ،چهگونه «میتوان این
و ضعیت واب ستهی زنان را تو ضیح داد؟» البته از طریق تق سیم جن سیتی کار .چراکه
«مرد بهعنوان ارباب ،همهی د ستورهای مربوا به کار را صادر میکند و زن تنها برای
انجام آنها آنجا است .مرد تمام تصمیمات را میگیرد :چه زمانی شخم زدن یا کاشت
آغاز شعععود ،چه زمانی ادامه یابد و کارهایی از این دسعععت یا غیره ...زن از همهی امور
اجتماعی حذف میشععود و به امور خانه و فرزندان گره میخورد ».راهحل «مسععألهی
زن» به همان اندازه روشن بود  -از طریق کار مزدی است:
«در جایی که یک زن به لطف نقش داشتن در تولید ،به استقالل برسد ،گاهی
اوقات میتواند یک قطعه زمین بهدسععت آورد ،بدین ترتیب حق مالکیت زمین
را کامالً با شععرایط مشععابه مردان به دسععت میآورد .ما میبینیم که در شععاخه
هایی از صنعت که کار زنان در آنها مرسوم شده است ،زن شاغل در کارخانه
فقط کمی کمتر از مرد دستمزد میگیرد و میتواند با دسترنج خود شکمش را
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سیر کند .شوهر او دیگر «نانآور» خانواده نی ست .زن در کارخانه جداگانه و
مستقل از شوهرش کار میکند نه اینکه به شیوهی زندگی دهقانی ،زیر فرمان
او با شد .زن خانواده دیگر بردهی شوهر نی ست و ع وی یک سان در خانواده
است .برابری جایگزین وابستگی کامل او به شوهرش شده است)10(».
نمیگویم مارکس ،انگلس یا بلشعععویک ها بر این باور بودند که آزاد کردن زن در
سرمایهداری امکانپذیر ا ست .آنها ا صرار دا شتند که سرنو شت چنین رهایی بهطور
ناگسستنی با سرنوشت طبقهی کارگر پیوسته است .اما این صورتبندی وابستگی از
طریق تقسععیم جنسععی کار ،باعث بنا نهاده شععدن رابطهای برونزا بین خانواده و تولید
اجتماعی شد{ .که در این وضعیت} سه اِشکال مهم نمایان میشود.
نخسععت ،نقش همیشععگی زنان در تولید اجتماعی را دسععتکم میگیرد ،بنابراین
نظریه را بسعععیار متزلزل میکند .اگر مشعععارکت زنان در تولید اجتماعی کلید رهایی
اسععت ،چهگونه کارهای طاقتفرسععایی که زنان همیشععه در جامعهی طبقاتی انجام
دادهاند نتوانسعععته آن ها را آزاد کند؟ به همین ترتیب ،ارتقای کار مزدی بهعنوان راه
ر سیدن به برابری ،نمیتواند تو ضیح دهد که چرا یا چهگونه نابرابریهای جن سیتی از
طریق عملکرد همان کار بهطور مداوم و با استواری بازتولید میشود.
دوم ،گره زدن موضوعات تقسیم کار ،روابط مالکیت و ستم بر زنان به شکل علت و
معلولی ،باعث بازشععناسععی نادرسععت جایگاه نظری خانواده تحت نظام سععرمایهداری
می شود که خود موجب آن ا ست که بهویژه مارکس و انگلس در موقعیتهای مختلف
برای محو قریبالوقوع خانوادهی طبقه کارگر بهوجد آیند چرا که این طبقه بیچیز
شععده اسععت .امروز هرکس به سععراسععر دنیا نگاه کند ،میتواند به نارسععی حاد چنین
امیدهایی گواهی دهد.
سععرانجام و مهمتر از همه ،تبیین تقسععیم کار ،تولید اجتماعی را چنان سععاختار
بخشععید که گویی ارتباا برونزا با خانواده دارد ،چنانکه خانواده صععرفاً تأثیرات تولید
اجتماعی را تحمل میکرد ،نه این که واحدی اسعععت در امتداد تولید کاالها که در
ت شکیل روابط بر سازندهی کلیت تولید اجتماعی تحت سرمایهداری م شارکت دا شته
است.
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اگر این کلیت تفکر دربارهی جن سیت در سنت مارک سی ستی بود ،با م شکل جدی
روبهرو می شدیم .خو شبختانه ،کماکان روش مارک سی ستی کلید فهم و حل م سألهی
ستم جن سیتی ا ست .بنابراین جالب اینجا ست که چهگونه (یا چرا) م شخ صاً هنگام
نوشعععتن در مورد جنسعععیت ،مارکس و انگلس در دام تحلیل ناکافی فوق میافتند،
درحالیکه نوشعععتههای کلی آنها دربارهی تولید اجتماعی حاوی جوانههای بسعععیار
قدرتمندتر ،خالقانهتر و حامل دیدگاه ماتریالیسعععم تاریخی در مورد جنسعععیت تحت
سرمایهداری است .رویکردِ بازتولید اجتماعی این است.
رویکرد بازتولید اجتماعی :رهاکردن اقتصاد از اقتصادزدگی
مهمترین بینشهای مارکس و انگلس دربارهی خانواده این موارد بود:
 .1ری شه در تولید اجتماعی دارد .2 ،ازاینرو ،شکل اجتماعی آن به دگرگونیهای
تاریخی در تولید عمومی واکنش نشععان میدهد که به نوبهی خود به سععبب تغییرات
نا شی از فرایند کار و تق سیم کار دگرگون می شود .3 ،به روابط مالکیت گره خورده و
اشکال و ایدئولوژیهای آن مطابق است با تغییرات در روابط مالکیت.
در حالی که موارد باال تصویر متعارف در محافل مارکسیستی است ،شکاف مهمی
براثر نظریهپردازی ناکافی در اینجا وجود دارد .به نظر میرسد خانواده ،اگرنه متمایز،
متأثر از «تولید» است ،در این مورد انگلس از دو نوع تولید می نویسد:
«نهادهای اجتماعی که مردمان یک دورهی تاریخی مشخص و یک کشور
مشخص تحت آنها زندگی میکنند ،با هر دو نوع تولید متعین میشوند :مرحله
تکامل کار از یک سو و خانواده ،از سوی دیگر .هرقدر کار تکامل کمتری داشته
باشد و حجم تولیدات آن و بنابراین ثروت جامعه محدودتر باشد ،به نظر میرسد
پیوندهای خویشاوندی بر نظم اجتماعی غالبتر حکم میرانند .با این حال ،در
ساختار جامعه بر پایهی روابط خویشاوندی ،بهرهوری نیروی کار هرچه بیشتر
تکامل می یابد ،به همراه آن مالکیت خصوصی و مبادله ،اختالف در ثروت ،امکان
بهره برداری از نیروی کار دیگران ،و به سبب آن شالودهی ستیز طبقاتی
[گسترش مییابد] :عناصر جدید اجتماعی ،که در نسلهای متمادی تالش
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میکنند ساختار قدیمی جامعه را با موقعیت نو سازگار کنند ،تا زمانی که
سرانجام ناسازگاری این دو منجر به یک تحول کامل میگردد .جامعهی کهن
بر پایه روابط خویشاوندی ،در برخورد با طبقات اجتماعی تازه تکوین یافته
فرومیپاشد .به جای آن ،جامعهای نو پدیدار میشود که تحت لوای یک دولت
تشکیل شده .واحدهای زیرین جامعه دیگر گروههای مبتنی بر پیوندهای
خویشاوندی نیستند بلکه گروههای سرزمینی هستند و جامعهای که در آن
ال تحت سلطهی نظام مالکیت است {ایجاد میشود.
سیستم خانوادگی کام ً
جامعهای که} در آن آنتاگونیسم طبقاتی و مبارزهی طبقاتی -که محتوای تمام
تاریخ مکتوب تاکنون را رقم میزند -اکنون آزادانه آشکار میگردد)11(».
اما این «تولید» رازآمیز که خانواده از آن جداست ،چیست؟ اگر قطعهی باال را با
دقت بخوانیم ،روشن است که خانواده جدا از جای داشتن در مقولهی دوم تولید ،در
واقع نقش اساسی در تغییر مرحلهی تکامل کار دارد .زیرا چنین تغییراتی همانطور که
انگلس به درستی ادعا میکند ،در«ساختار جامعهی مبتنی بر بر روابط خویشاوندی»
درونماندگارند .بنابراین ،مسأله این ادعا نیست که «تولید و بازتولید ضروریات اولیهی
زندگی ...سرشت دوگانه دارد ....از یک طرف تولید وسایل زیست ،...از طرف دیگر ،تولید
خود انسانها» ،بلکه فقدان نظریهپردازی از رابطهی بین این دو است .نظریهی بازتولید
اجتماعی ،در روایتهای متعددش ،خواه آگاهانه بدانیمش خواه نه ،مربوا به این رابطه
است.
لیز فوگل ،در «مارکسیسم و ستم بر زنان» نوشته شده در سال ( 1983که اکنون
اثری کالسیک محسوب میشود) ،نخستین کسی بود که با صورتبندی جایگاهی نظری
برای کار خانگی ،متأثر از بنستون گام تعیینکنندهای در این راستا برداشت .فوگل نشان
میدهد تبیین بنستون از ستم بر زنان ،با شناسایی سرچشمهی آن ستم بهعنوان
{عاملی} «اقتصادی» یا «مادی» آغاز میشود و ...در کار بدون مزد زنان جای دارد)12(.
«کار زنان در خانه ،پختن غذا ،شستوشو ،و کارهای مراقبت عمومی را باید فعالیت
اقتصادی در نظر گرفت .با این صورتبندی ،بنستون الگوی تقسیم کار /وابستگی را
بهطور همزمان بسیار وسعت بخشید و به نظریهی مارکسیستی ،دو هدیهی تحلیلی
اعطا کرد :نخست ،نجات «اقتصاد» از اقتصادزدگی و بازآرایی تعریف آن با نظریهی
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ارزش کار .دوم ،به جای تمرکز بیپایان بر نقش زنان در کار بازتولیدی ،شرح داد که
چهگونه این کار «رابطهی زنان را با وسایل تولید تعیین میکند ،که در قیاس با مردان،
رابطهای متمایز است ».هر دوی این ارمغانها ،پیآمدهایی ماندگار داشته است.
بنستون و فمینیستهای سوسیالیستِ پس از وی ،در ترسیم کار خانگی در
چارچوب نظری تولید تعمیمیافتهی اقتصادی ،بیش از بسیاری از اقتصاددانان (غالب ًا
مرد) بهنام دیگر ،به مارکس پایبند بودند .فمینیستها درک اصیل مارکسیستی از آن
را به «اقتصاد» را به آن بازگرداندند.
شروع بحث از از گزینش دقیق عنوان فرعی سرمایه توسط خود مارکس سودمند
است :نقد اقتصاد سیاسی .وی در حالی که به شدت تحتتأثیر اقتصادسیاسیدانان
انگلیسی بود ،نسبت به محدودیتهای آن سنت نیز حساس بود .او با قاطعیت نوشت:
«اقتصاد سیاسی کالسیک تقریب ًا در وضعیت واقعی امور گیر میکند ،بدون آنکه آگاهانه
آن را صورتبندی کند .تا زمانی که در پوستهی بورژوایی خود باقی بماند قادر به انجام
این کار نیست)13(».
بهنظر مارکس ،نشانهی اصلی شکست اقتصاد سیاسیدانان ،تشخیص نادرست آنها
از ماهیت سرمایه بود .آنها سرمایه را بهعنوان یک چیز مفهومپردازی کردند که به
شکل مکانیکی از مجموعهی نهادههای زمین ،کار و سرمایه به سمت تولید ستادهی
سود حرکت می کند .این دیدگاه مکانیکی از اقتصاد هم مردم و هم روابط اجتماعی بین
آنها را از قلم میانداخت .بدان معنا که طرحوارهای عاری از عاملیت انسانی ،ستم و
بیگانگی بود که بهاشتباه مفهوم اقتصاد را فقط به پدیدههای بازاری محدود می کرد .در
تقابل مستقیم با آن ،رویکرد مارکسیستی ،ماهیت تاریکخانهی سرمایهداری را آشکار
کرد ،رویکردی که در آن ،رابطهی بین مردم ،همچون رابطهی بین اشیا بیان شده و
بدین سبب حتی بنیادیترین انگیزههای خالقانه و انسانی بشریت بهعنوان یک کل،
نادیده میگیرد.
مارکس در جلد سوم کاپیتال ،چنین میگوید:
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«سرمایه ،زمین ،کار! اما سرمایه شیء نیست ،یک رابطهی تولیدی معین،
اجتماعی و متعلق به یک صورتبندی اجتماعی معین تاریخی است که خود را
در یک شیء مینمایاند و به این شیء خصلت اجتماعی خاصی میدهد .سرمایه
مجموع وسایل مادی و تولیدشدهی تولید نیست .سرمایه وسایل تولیدی است
که به سرمایه تبدیل شده ،و همانقدر که طال و نقره در خود پول نیستند ،این
وسایل تولیدی نیز در خود سرمایه نیستند .سرمایه وسایل تولیدی است که
توسط بخش ویژه ای از جامعه به انحصار درآمده است ،محصوالت و شرایط
فعالیت نیروی کار که در مقابل این نیروی کار زنده خودمختار میشوند و از
طریق این ت اد در سرمایه شخصیت مییابند .سرمایه فقط محصوالت کارگر
که به نیروهای مستقلی تبدیل میشوند نیست ،یعنی محصوالت بهعنوان اربابان
و خریداران تولیدکنندگانش ،بلکه [نیروهای اجتماعی و شکل آیندهی این کار]
 نیز بهعنوان ویژگیهای محصوالتشان در مقابل کارگران قرار میگیرند.بنابراین در این جا ما با عاملی از فرایند تولید اجتماعی تاریخ ًا ایجاد شده در
شکل اجتماعی معینی ،و در نگاه نخست ،در شکل بسیار اسرارآمیزی ،روبهرو
هستیم)14(».
هماهنگی و تعادل بازار اسمیتی و دست نامرئی آن ناپدید و طبقات ،استثمار
طبقاتی ،فشار و خشونت بهطور بنیادین جایگزین آن میشوند.
هنگامی که ما کارگر و کار زندهی او را در طرحوارهی اقتصادی کهنهی پیشین ارائه
میکنیم ،چند تغییر حیاتبخش آغاز میشود .نخست ،تئوری ارزش کار همچون روایتی
از سرنوشت کار زنده ،کارگر و فرایند غیرانسانی کار سرمایهدارانه که در همان لحظهی
آغاز ،کار وی دیگر به خودش تعلق ندارد ،پدیدار میشود .رقابت بیرحمانه میان
سرمایههای بسیار ،سرمایهداران منفرد را ومیدارد که یا  )1او را تا بیشترین زمان
ممکن در محل کار نگه دارند تا ارزش اضافی مطلق (بر مبنای افزایش ساعات کار در
طول روز) را استخراج کنند و یا  )2از نوآوریهای فناورانه برای کاهش ارزش نیروی او
و استخراج ارزش اضافی نسبی بهره بگیرند .ما اکنون در دنیای آشفتهی هر روز کارگر
به سر میبریم و در مورد اینکه او چه مدت زمانی در محل کار میماند ،نوع خوراک
مصرفیاش در محیط کار و مسکنی که توانایی مالی تهیهاش را دارد صحبت میکنیم.
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همهی این ها ارزش نیروی کار وی را مغایر با بهای کار او تعیین میکند .اقتصاد
سیاسی کالسیک هر دو را درهم آمیخت ،در حالی که تمرکزش روی دومی بود ،چرا
که هیچ تصوری از «هزینهی تولید یا بازتولید خود کارگر» نداشت .در نتیجه با پذیرش
دربست «مقولههای ارزش کار ،بهای طبیعی کار و غیره بهعنوان بیانی نهایی و بسنده
برای رابطهی ارزشی مورد بررسی به پایان رسید ،و اقتصاد سیاسی را به سمت
سردرگمی و ت ادهای حلنشدنی سوق داد و در عین حال« ،پایهی عملی مطمئنی
برای اقتصاددانان عامیانه ارائه داد که با بیمایگیشان آن را به اصلی برای ستایش ظواهر
بدل کنند)15(».
پس وظیفهی «اقتصاددانان عامیانه» تعریف اقتصاد بهعنوان تجمیع «چیزها» با
نهادهها و ستادههایشان است .وظیفهی مارکسیستی بازتعریف رنجها و محنتهای کارگر
است که بهواسطهی «اجبار کور اقتصادی» به بازار پرتاب شده و حتی زندگی غیربازاری
وی را نیز به هنجارسازی سرکوبگر قانون ارزش محصور کرده است .بنابراین ،نظریهی
ارزش کار ،تنها تا حدی دربارهی زندگی اقتصادی در سرمایهداری است .در نهایت،
مربوا است به به روابط اجتماعی ،شبکههای تعاملهای انسانی و نهادی در کلیت
سرمایهداری که هم شرایط امکان فرایند اقتصادی را شکل میدهد و هم خود با
برآمدهای آن شکل میگیرد .همانطور که اخیراً دیوید یاروو تأکید کرد این یک
«نظریهی ذهنی» و تهدیدی بر تالشهای نظری است که «اقتصاد را در سپهر محاسبه،
کمیابی و مبادله محصور میکند )16(».به همین دلیل است که برای پژوهشگرانی مانند
برتل اولمان ،نظریهی ازخودبیگانگی مارکسیستی واقع ًا قلب تپندهی تئوری ارزش کار
است)17(.
در پرتو بحث باال ،اکنون میتوانیم ببینیم که چرا پیشنهاد بنستون برای قرار دادن
کار خانگی در چارچوب تولید سرمایهداری واقع ًا پیشگامانه بود .بنستون بیش از ثبت و
توصیف کار خانگی ،این کار را نظریهپردازی و زمینه را برای فمینیستهای بعدی فراهم
کرد تا بتوانند تولید کاالیی و بازتولید نیروی کار را در چارچوبی واحد درک کنند.
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خانوار چهگونه تولید میکند؟
اگر خانوار بخشی از تولید سرمایهدارانه است ،قوانین تولید آن چیست؟ پاسخ بنستون
هم محصول و هم شرایط تولید را دربرمیگیرد.
او با شرح دقیق ادعای محوریش که کار خانگی یک فعالیت اقتصادی است ،اظهار
داشت که خانوار نوعی واحد اقتصادی است که برخالف اقتصاد پولی که کاالهایی با
ارزش مبادله تولید میکند« ،ارزشهای مصرفی ساده » تولید میکند .عالوه بر این،
خانوار ،ساختار الزم را برای خانواده که بنستون آن را «واحد تولیدی برای کارهای خانه
و پرورش فرزندان» نامید ،فراهم میکند .ریشههای ستم بر زنان در مسؤولیتهای
تفکیکشدهای است که به زنان و مردان در این واحد  /دورپیمایی تولیدی محول شده
است:
«شالودهی مادی جایگاه فرودست زنان را دقیقاً باید در این تعریف از زنان یافت.
در جامعهای که پول ارزش را تعیین میکند ،زنان گروهی هستند که خارج از
اقتصاد پولی فعالیت میکنند .کار آنها ارزش پولی ندارد ،بنابراین بیارزش است،
پس حتی کار واقعی هم نیست .و خود زنان هم که این کار بیارزش را انجام
میدهند انتظار ندارند به اندازهی مردان ،که برای پول کار میکنند ،ارزش
داشته باشند .از لحاظ ساختاری ،نزدیکترین چیز به موقعیت زنان شرایط
دیگرانی است که خارج از تولید کاالها هستند یا بودند ،یعنی سرفها و
رعیتها)18(».
بنا به دان ستههای من ،بن ستون نخ ستین مارک سی ستی ا ست که به شکل تولید
درون خانوار توجه و ا ستدالل میکند که [کار خانگی] بهعمد در سطح پی شا صنعتی
نگه داشته می شود )19(.مانند بقیهی مقالههای او ،این مقاله نیز استداللی ماتریالیستی
و همزمان به چالش کشیدن آن چیزی است که در مقولهی اقتصادی قرار میگیرد .در
حالی که معدودند آنان که بتوانند با لنین در معرفی کردن کار خانگی با عبارات « به
شععکلی بیرحمانه غیرمولد ،بیمقدار ،عصععبیکننده ،حقارتبار ،خرحمالی خردکننده»
هم آوردی کنند ،این بنستون است که تبیینی ارائه میدهد که چرا چنین است)20(.
به گفتهی بنسعتون ،هر خانوار«به همان شعکلی که کشعاورزان رعیت ،یا بافندگان
خانگی واحدهای تولیدی پیشعععاصعععنعتی تشعععکیل میدهند ،یک واحد منفرد تولید
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اسعععت « )21(».برخالف سعععپهری که در آن کاال ها برای م باد له تول ید میشعععو ند،
«عقالنیسعععازی تول ید» هرگز درون خانوار روی نمیدهد .بهرغم برخی نوآوری های
تکنولوژیک که به انجام کارهای خانه کمک میکند ،تولید ارزشهای مصعععرفی درون
خانوار همی شه از نظر ساختاری محدود به سطح تولید صنایع د ستی ا ست .چنین
ابزارهایی ،با وجود آسعععانسعععازی برخی کارکردها ،شعععکل تولید خانگی را دگرگون
نمیکنند .سرمایه در تالش ا ست تا این شکل را درون و کنار پی شرفتهترین ا شکال
تولید کاال برای بازار حفظ کند.
در همین حال ،دانشعععمندان الگوهای تغذیهی جهانی به ما دربارهی تاختو تاز
سععرمایه به عرصععههایی هشععدار دادهاند که پیش از این بهطور مسععتقیم تحت تأثیر
انباشت قرار نگرفتهاند .از زمان ظهور نولیبرالیسم در دههی  ،1980کارلوس مونتیرو و
همکارانش « شتابدادن به شیوههای فنی علوم غذایی را ک شف کردهاند [که] امکان
میدهد طیف وسععیعی از محصععوالت خوشطعم سععاخته شععده از مواد و افزودنیهای
ارزانقیمت امکانپذیر شععود ».این مشععاهدهای بسععیار مهم اسععت زیرا نشععان میدهد
چهگونه شکل تولید خانوار در سطحی پی شا صنعتی نگه دا شته می شود در حالیکه
برخی از مح صوالت ت شکیلدهندهی آن در بازار جهانی کاالیی می شود و بدین ترتیب
فشارهای بازار به زندگی روزمرهی خانوادهها هدایت میشود:
« شرکتهای فراملی خوراک و نو شیدنی ،شرکتهای پخش ،خردهفرو شیها،
فسععت فودها و شععرکتهای وابسععتهشععان که سععود آنها تحت عنوان یکنواخت
محصععوالت آمادهی مصععرف به دسععت میآید ،به بنگاههای غولآسععای جهانی
تبدیل شعدهاند .این تغییرات با افزایش چشعمگیر چاقی و بیماریهای غیرواگیر
مزمن مرتبط با آنها همراه بوده اسعععت .به ویژه بیماری دیابت که در ابتدا در
کشورهای با درآمد باال و متوسط [بروز کرد] و در حال حاضر نیز در کشورهای
کم درآمد .شعععرکت های تأمین غذا اکنون به بخشعععی از نظام غذایی جهانی
تبدیل می شوند که بهطور فزایندهای تحت سلطهی محصوالت فرآوری شدهی
آماده مصرف است)22( ».
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به نظر من ،سعععهم اثر بنسعععتون فراهم کردن نظریهپردازی اولیه بر مبنای ماهیت
مشععترک تولید خانوار (ارزشهای مصععرفی) و تولید بازار (ارزشهای مبادله) اسععت.
اسععتدالل او به ما کمک میکند بفهمیم که چرا منحصععر کردن فهم و تعریف اقتصععاد
صرفاً به نیروی دوم زیانآور ا ست .همانطور که دایان ال سون می گوید« ،توانایی پول
در تحرک نیروی کار برای " کار تول یدی" به عملکرد برخی مجمو عه های غیرپولی
روابط اجتماعی بسعععتگی دارد که نیروی کار را به سعععمت کارهای بازتولیدی حرکت
دهند)23(».
خانوار چه چیزی تولید میکند؟
اظهارنظر السون ما را به آن محصول کار خانگی توجه میدهد که در مقالهی بنتستون
به وضوح غایب است :نیروی کار.
در حالی که این مقاله خانوار را در چارچوب ماتریالیستی تاریخی قرار میدهد،
تاحدود زیادی در این مورد از تولید خانوار (یعنی نیروی کار) سکوت میکند که باعث
میشود عالقهی سرمایه به ابقای شکل هنجارسازی شدهی خانواده به صورت (عمدتاً)
دگرجنسخواهانه و حفظ آن در سطح پیشاصنعتی توجیه شود.
در همان سال  ،1936مری اینمان ،ع و حزب کمونیست ایاالت متحده ،برخالف
شیوهی پذیرفتهشدهی سازمانش اظهار کرد که این مطلقاً یک « باور ...اشتباه » است
که زن خانه دار ،از زمانی که دیگر خانه محل تولید نیست ،نقش خود را در نظام تولید
از دست میدهد .اینمان بیپرده اظهار داشت که بدون شک این خانوار ،هنوز «باارزش
ترین همهی کاالها ...نیروی کار» را تولید میکند )24(.اینمان بهخاطر بدعتش توبیخ و
بعداً از سازمان بیرون رانده شد ،اما بینش او زنده ماند و در دهههای بعد به صورتهای
گوناگون پدیدار گشت.
من همراه با سایر فمینیستهای بازتولید اجتماعی ،کار بازتولید نیروی کار را تحت
عنوان ساختن مردم طرح میکنم .در پیوند و در تباین مستقیم با تولید کاالها برای
بازار ،زندگی انسانها تحت تسلط سرمایهداری در واحدهای خویشاوندی و در ف اهای
اجتماعی به وجود میآید و شکل میگیرد .چنین ف اهایی به کیفیت آستانهای گرایش
دارند.
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از یک سو ،نسبت به قانون ارزش مصون هستند  -خانوارها (بهعنوان واحدهای
تولید) بهطور مداوم در مقیاس جهانی با یکدیگر در رقابت نیستند تا نیروی کار را با
کارآمدترین شیوه تولید کنند .قرار داشتن در خارج از کنترل مستقیم سرمایه ،آنها را
به ف اهای پناه و تسکین بدل میکند .مثالً ،کلودیا جونز ،یکی دیگر از اع ای حزب
کمونیست امریکا ،نشان داد که چهگونه فرایندهای نژادپرستی سرمایهداری مسیری
دیگر را بین حوزههای تولید خانگی و تولید بازار شکل میداد و چگونگی شکلگیری
سوژه برای فرد مراقبتکننده و مراقبتشونده نیز نتیجهی آنی و مهم آن بود.
جونز [که خود سیاهپوست بود] به رفقایش یادآوری کرد که در طول تاریخ «زن
سیاه ،پشتیبان و محافظ خانوادهی سیاه بوده است» .از زمان بردهداری به بعد« ،زن
سیاه مسؤولیت مراقبت برای نیازهای خانواده را بر عهده داشته است ،وظایفی شامل
حفاظت پیکارجویانه از خانواده در برابر ضربات آزارهای «جیم کرو» ،پرورش فرزندان
در ف ای وحشت لینچ ،تفکیک نژادی و وحشیگری پلیس و مبارزه کردن برای آموزش
فرزندان ».کار مراقبت و بازتولید خانواده بر عهدهی جونز بود ،بنابراین ،وی قویاً سیاسی
و بالقوه ضد سیستم بود .جونز نوشت« :زن سیاه در مقام مادر ،در مقام سیاهپوست ،و
در مقام کارگر ،علیه محو خانوادهی سیاه ،علیه وجود گتوهای جیم کرو که سالمت،
اخالقیات و زندگی میلیونها نفر از خواهران ،برادران و فرزندان او را نابود میکنند
میجنگد)25(».
اما از سوی دیگر ،خانوارها و خانوادهها توسط نیروهای بازار شکل میگیرند و غالب ًا
به الزامات آن تمرکز میبخشند .نخست ،بهعنوان واحدهای تولید نیروی کار ،وظیفه
دارند نه فقط مردم ،که کارگران را تولید کنند .این تمایزی مهم است ،زیرا انسان بهطور
طبیعی این موهبت را ندارد که دارای ظرفیتها ،تواناییها و نگرشهایی باشد که وی را
مناسب تولید سرمایهداری کند .خانهها ،مدارس و ف اهای اجتماع وظیفهی دوگانهای
برای آماده سازی آنها برای ورود به بازار و همچنین ارائهی سازوبرگهایی برای کلنجار
رفتن با هنجارهای انتظامبخش بازار برعهده دارند .دوم ،سرمایه فعاالنه این کار تولید
مردم را بیقدر می کند .در سطح مالی ،پول این کار با بخشی از سود سرمایه داری
تأمین میشود و بنابراین تالش سرمایهداری بر این است که کار بدون مزد (که اکثراً
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توسط زنان انجام میشود) سهم بیشتر ی از آن داشته باشد و به مؤسساتی که آن را
حفظ میکنند( ،مدارس ،بیمارستانها ،حمل و نقل عمومی) فقط در حداقل مقدار
تخصیص بدهد .اما ارزشزدایی عمیقتر و در قانون ارزش محض محصور میشود .اثر
درخشان کوین فلوید نشان میدهد که چهگونه این فعالیتهای خانگی «از نظر
ساختاری غیرکار تلقی میشود :برای اینکه نیروی کار دارای ارزش باشد ،کار خانگی
که بازتولید کننده ی نیروی کار است باید از دورپیمایی ارزش خارج گردد)26(».
مقالهی کوتاه بنستون در مورد نیروی کار و محلهای تولید آن چیزی نمیگوید،
اما حرکت نظری اساسی را رقم میزند که فمینیسم آیندهی بازتولید اجتماعی را
پایهگذاری می کند .جدا از کار خانگی یا خانواری که آن را دربردارد ،نظریهپردازی
فمینیستی که بنستون و دیگران پیشگام آناند نشان میدهد که این امر بهغایت
اقتصادی است .روشن میشود که سرمایه رابطهای بغرنج با تولید مردم دارد .محصول
اصلی خانوار ،نیروی کار ،چیزی است که آغازگر جریان تولید ارزش است ،اما {سرمایه}
از تخصیص منابع بسیار زیاد به تولید آن {نیروی کار} خودداری میکند ،زیرا به دنبال
باالبردن سود برای رقابت بین سرمایههای متعدد است .بدینترتیب ،رابطهی
سرمایهداری با تولید انسان ،آمیخته با اتکایی ناخواسته است .خوداستمراری آن وابسته
به چنین فرآیندی است ،در حالی که {سرمایه} بهطور شهودی در این کار عوامل و
ذهنیتهایی درونماندگار را نیز تشخیص میدهد که نابودی آن را ممکن خواهد کرد.
بنابراین بنستون استدالل دقیقی دربارهی خانواده طرح میکند .وی در مخالفت با
بررسی ژولیت میچل در مورد ستم بر زنان ،تأکید میکند میچل در نظر نگرفته که
«مسأله فقط ورود زنان به تولید صنعتی موجود نیست ،بلکه مسألهی پیچیدهتر ،تبدیل
تولید خصوصی کار خانگی به تولید عمومی است ».این چکیدهای از راهحل بینالملل
دوم نیست که پیشتر در مورد سوق دادن زنان به کارهای بهاصطالح مولد  -یعنی کار
مزدی – طرح شده بود ،زیرا باعث میشود بخش واحد خانگی دیده نشود .همچنین
بحثی هم نیست که در راهحل اتونومیستی برای پرداخت مزد برای کار خانگی طرح
شود ،که به سادگی منطق اقتصاد پولی را در واحد خانگی هم ترسیم میکند .آنچه
بنستون ما را بدان ترغیب میکند ،سازماندهی کامل تولید اجتماعی در کلیت آن است:
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« به ب یان دقیقتر ،این بدان مع ناسعععت که پرورش فرز ند دیگر ن با ید فقط
م سؤولیت والدین با شد .جامعه باید م سؤولیتپذیری در مورد فرزندان را آغاز
کند .وابسععتگی اقتصععادی زنان و فرزندان به شععوهر-پدر باید پایان یابد .کار
دیگری نیز که در خانه در حال انجام اسععت باید تغییر کند  -مثالً {از طریق}
مکانهای ا شتراکی غذاخوری و ش ست شوی پو شاک .وقتی چنین کارهایی به
بخش عمومی منت قل شعععود ،پا یهی مادی برای تبعیض عل یه ز نان از بین
میرود)27(».
از آنجا که سععرمایهداری به سععادگی اجازهی چنین اقدامی نمیدهد ،اسععتدالل
بنستون ما را بهناگزیر به سمت راهحلی ضد سرمایهداری سوق میدهد ،نه اصالح نظام
برای صعععنعتیسعععازی یا تخفیف کارهای خانه ،بلکه یک انقالب .خطوا نتیجهگیری
مقالهی او میگوید « :چنین گذاری به انقالب نیاز دارد ،شععک ندارم؛ وظیفهی ما این
اسععت که اطمینان یابیم که ،دگرگونیهای انقالبی در جامعه بهواقع به سععتم بر زنان
پایان میدهد)28(».
در دنیایی که در معرض تهدید رانهی انباشععت سععرمایهداری اسععت ،نتیجهگیری
بنسعععتون باید نظریه و جنبشعععهای ما را هدایت کند .ما دیگر نمی توانیم بهراحتی
جامعه ای را تصعععور کنیم که در آن به وظیفهی تولید مردم را در اولویت قرار دهیم.
اینگونه نظریههای خاک ستری را باید با مبارزات جهانی ،به سبزی درآورد – مبارزاتی
که خواستار دسترسی جمعی به وسایل معیشت ،به تولید زندگی ،و به زندگی است.
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جهانِ تسللمی ن ناابرابی و رنارللار ابری ج کیی ک یبی رز زنان اا تا نیسللی.
آنان جهان اهتبی رر طالبرند .ه ان زنانی که در میان دو تیغهی کار مزدی و کارِ
خانگی برر دررند .کار خانگین اه مکنای خدمات خانگی تولیدشدهی رعضای خانوررن اه
صلللورت ررنگان عبمللله میشلللود وادون آن الللبمانهدرری در اازتولید نیبوی کار
درمیماند .کار خانگین در چارچوب مبکزی نظام ح سابهای ممین خارج رز مادودهی
مااال هی تولید ناخالص درخمی اه حسللاب میآند .در نظام حسللابهای ممی در ااب
دالن آن اه غیباازرری اودن فکالیی های خدماتین دشلللورری ابآوردهای اا ول رز
ررزش آن و نیز فاندهی رندک ماا ا هی آن رز نظب رهدرف ایا ایگذرری ر ت رادین
تامی تکادل و عدمتکادل اازررهان تامی تورمن ر شتغال و غیبه ر شاره شده ر ای .نظام
ح سابهای ممی درور ع اهمنظور ر اتاندررد کبدن و اا مقان سه کبدن شاخصها این
ک شورها طبرحی شده رما در ور کیی رمب اه نامبئی کبدن کار خانگی میمیونها زن در
ااختار نظام مزدی حک درده رای .نظام حسابهای ممی در کنار رحکام و تجونزهای
اازمان تجارت جهانی و صندوق اینرل ممی پولن رمب جهانی شدن ابمانه و اودآوری
ایشتب ابمانه رر پیش ابدهرند .درور ع ابمانهدرری حذف کارخانگی رز ای ست کارِ
مزدی و ررن گان اودن آن رر در ا لب نک «رمبِ عم ی» در ر ترلللاد اه طبزی ا
ناماسللوت تا ی کبده راللین درحالیکه ابراللی د ی تب نشللان میدهدن آنچه در
ور کیی رمب رخ درده نک تا ی ِ رندئولوژنک (و نه عم ی) اه نفع رن اشی ابمانه رای.
کارِ نامرئی ،استثمار مرئی
در جهان رمبوز رنن که کارگبرن مکدنن صنکی نفین فوالد و غیبه کامالً ررنگان ابری
کارفبما کار کنندن اا ترللور نیسللی رما کار خانگی اا وجود مرللان ی م عدمرمکان
تغییب شغ ن ندر شتن روز تکطی ن ندر شتن ای ه و جدر ن ودن ما کار و ما زندگی
که صللبف اازتولید نیبوی کار در جامکهی اللبمانهدرری میشللودن کامالً ررنگان راللی.
ظهور رنن نوع کار که رز دلِ شللیوهی تولید اللبمانهدرررنه ایبون آمده راللین مو کیی
رجت اعی خاصللی ابری زنان رنجاد کبده راللی .اعش رعظ زنان خانهدرر اعشللی رز
ط قهی کارگب هسلللتند رما ابم نای ر ترلللاد متکارف جزو ج کیی غیبفکال گنجانده
میشلللوند .در گفتار عامیانه اه آنها ایکار گفته میشلللود .رگبچه رنن زنان دالللت زد
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ن یگیبند رما اه ی ع ده در خم ررزش در ک شورها دررند که در ماا ا اتی که اه
ابرای حسابهای ر اری خانورر میپبدرزدن آمده رای.
«عبمهی خدمات خانگی وظیفهی خانورده رای؛ خدمات خانگی رر تنها زنان رنجام
ن یدهندن مبدرن نیز اه ک ی در آن دررند؛ رما خدمات خانگی زنانه ر ای ».ااختار
ط قاتی جانگاه جن رر در ااختار رجت اعی رز طبن ه ین رص کمی ت یین میکند
و خانورده اه شکمی که رمبوز شاهد آن هستی ن ظهور میکند.
خدمات خانگی ع دتاً شللام تهیهی غذرن مسللکن و ر امین ح ونق ن مبر ی رز
رفبرد (کودکانن ای اررنن االعوردگان و اانب رعضای نیازمند) و شسی شو رای .اه
زنان در هب نک رز رنن ها ااال رالللی و ع دهی اللله مبدرن مباوه اه فکالیی های
ح ونق میشللود .رنن فکالییها نهانتاً اه اازتولید نیبوی کار منجب میشللود .درور ع
حا مب شدن نک کارگب در جانگاه شغمی خودن ادون رت و فت رموری رز رنن د ای
م کن نیسللی .خانوردهی کارگب در نظام اللبمانهدرری اهم ااهی نک کارگاه تولیدی نا
امول رررئهی خدمات جهی اازتولید کارگب ع میکند.
ابراات ابش اری اال 1395ن ایش رز  24میمیون خانورر در کشور وجود دررد و
رخیبرً دولی در تعرللیص ا ل د مکیشللتی رز  2۰میمیون خانورده نام ابده راللی .ادنن
تبتیبن اهنظب میر اد رمبوز ایش رز  2۰میمیون کارگاه خدمات خانگی وجود دررد که
در آن زنان کارگب تای عنورن «زن خانهدرر» رشللتغال دررند که ادون نک رنال هزننه
در خدمی اازتولید نظام ابمانهدرری هستند.
ارزش ثروتی که زنان تولید میکنند
پژوه شکدهی پولی و اانکی اانک مبکزی آخبنن آمار در خ روص ررزشگذرری کار
خانگی رر در اللال 1388رررئه کبده[]1ن که طی آن مااا ل اتی ابری ررزشگذرری کار
خانگی رنجام شللده راللی .طی رنن مااا ل اتن ابآورد ررزش رنالی کار رنجام شللده در
خدمات خانگی مناط شهبی در اال  88ر  ۶۷.۶هزرر میمیارد تومان اوده ر ای.
درعین حال ررزش رفزودهی ناخالص خدمات خانگی  1۰4.۶۷هزرر میمیارد تومان اوده
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راللی .در ه ین اللال تولید ناخالص درخمی در کشللور  35۷هزرر میمیارد تومان اوده
رای.
مطاا نتانج طبح آمارگیبیِ گذررن و ی خانوررهای شللهبین نزدنک اه  ۷9درصللد
کار خانگی رر زنان رنجام دردهرند .اناابرنن ررزش رنالی کار رنجام شدهی زنان در مناط
شلللهبی  53.1۶هزرر میمیارد تومان در الللال  88و ررزش رفزودهی ناخالص زنان در
مناط شهبی  58.13هزرر میمیارد تومان و در مناط رو اتانی  22.44هزرر میمیارد
تومان اوده رای.
ط تاقیقات پژوهشللکدهی پولی و اانکی اانک مبکزین در نهانی ررزش رفزودهی
ناخالص زنان خانهدرر در ک ک شور  8۰.5۷هزرر میمیارد تومان ر ای که  22.5در صد
تولید ناخالص درخمی رالللی .درعینحالن ررزش رفزودهی ک خدمات خانگی کشلللور
 29.3درصد ررزش تولید ناخالص درخمی کشور رای.
راکاد حیبتآور اه مااا هناشدهی کار زنان در ر تراد رنبرن و تی مکموم میشود
که ادرنید اللله اعش صلللنکین مکدن وتجارت رز تولید ناخالص درخمی اب حسلللب
فکالییهای ر ت رادی اه ی ی ثاای اال 139۰ن در اال  1395مکادل  23.3در صد
اود .رنن نکنی کار خانگی زنان اا مقانسلله اا ک اعش صللنکین مکدن و تجارت در
کشور رای! تازه مکموم میشود که کار ررنگان زنان خانهدررن کاری که در فبهنگ عامه
ایررزش ش بده می شودن چه تأثیبی در مکادالت ور کی نظام رن اشی ابمانه در رنبرن
و جهان دررد.
ررزش کارخانگی ادون د ات زد در ر اتبرلیان در ماا ا ات  199۷ر ی مکادل 43
درصللد رز ک تولید ناخالص ممی اوده که الله زنان در رنن کار  ۶5درصللد مااا ل ه
شللده راللی .الله کار خانگی در آل ان در اللال 1992ن ر  ۶8درصللد اوده راللی.
ه چنین رنن ر ابری ابنتانیا در ماا ا ات اال  1999عدد  44در صد اوده ر ای.
[]2
فمینیسم لیبرال و پرسشهای بیپاسخ
مسللل مه فقر اب الللب ناوهی رالللت ار در کار خانگی نیسلللین امکه رز دل چنین
رالللت اری جان گاه زن در خانورده اه م ا اه جان گاه جن در ن ظام تول یدی ت یین
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می شود و در نتیجه رز درون چنین مکادالتی ر ای که زن اهم ااه جن مکیف تمقی
میگ بدد .جدر اازی خانه و مایر کار و رز این رفتن شبرکی ر ت رادی اا رنن ع ارت
کمیدی که «مبدرن ااند مکاش زنان رر تأمین کنند» اهطور عام اا ظهور الللبمانهدرری
ه بره اود .تدرعی شدن مبدرن اا م بو ع ومی و زنان اا م بو خروصی اهتدرنج زنان
رر اه مقام شللهبوندرن درجه دو و کارگبرنی ادون مزد تنزل درده راللی .رز رننرو ابری
رنجادتاول ور کی در جانگاه زنان در جامکه و خانوردهی مدرن که اا کار ررنگان زنان
در خانه گبه خورده راین ااند نظام ر ترادی ابمانهدرری رر هدف گبفی .ن یتورن اه
گونهری مؤثب رز ات اب زنان اعن گفین ادون رننکه نقش ابمانهدرری در ات اب
زنان رر هدف برر درد .رگب زنان اتورنند در کنار کارِ خانه در اازرر کار نیز حا مب شوندن
ه چنان جانگاه فبود ای رر حفظ میکنندن م ن رننکه ه چنان تکمیف نقش آنها
در تولید رنن ثبوت عظی در جامکه مشللعص نیسللی .رگبچه رز زرونهری مطال ات زنان
کارگب در مایر ایبون رز خانه شام د ات زدن مزرنای شغمی و مکیارهای رن نیِ ابراب
اا مبدرن و مبخری زرن ان مطبح می شود رما عبصهی کارخانگی اه گونهری رنشهری و
رردنکال مس مهی مطال ات زنان رر اه میان میکشد]3[.
ف ینیسیهای لی برل اا مادود کبدن مس مهی زنان اه تالش ابری کسب رمتیازرتی
که مبدرن دررندن رز ج مه ورود زنان اه اازرر کارن موملوع رر اهگونهری رنشلهری ررزناای
ن یکنند .در نوع نگاه ف ینیسلل لی برل اه مسلل مهی زنان کسللب رمتیازرتی مسللاوی
مبدرن ابری زنان مطبح می شود که پا اعی ابری ات اب زنان ن یتورند اا شد .چبرکه
جانگاه مبد کارگب نیز در ک نظام تولیدی اللبمانهدرررنه مو کیتی تنزلنافته راللی و
اناابرنن اه جای تک ی شکاف جنسیتی ااند در رراتای مبزاندی اا ف ینیس لی برلن
پبدرختن اه تاول جانگاه خانورده اهم ااه الللمولی در نظام تولیدی و اازتولیدی ابری
تاول جانگاه رجت اعی زنان و مبدرن رر هدف برر درد.
نگاه دنگبی که در مبزاندی اا ف ینیس لی برل اه میان میآندن در خروص تکیهی
رنن گبرنش اب ورود زنان اه اازرر کار رالللی .درحالیکه در خانوردههای کارگبی رتفا ًا
فقب تا یمین زنان و رل ته کودکان رر مج ور کبده تا وررد اازرر کار شوند .رما رنن رمب نه
اهعمی ک سب آزردیهای رفزونتب امکه اه عمی نیاز خانورر اه چند من ع درآمد رخ درده
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راللی .آنه اازرر کاری که اه شللبرنر تا یمین اه مشللاغ ک درآمد زنانه و مشللاغ
پبآمد مبدرنه تق سی شده ر ای .م شاغمی که اه د ات زد ک -کار زناد مکبوف ر ای.
چنانکه ابراللات آمارمؤا لسللهی عالی پژوهش تأمین رجت اعین در رنبرن  8۰درصللد
شاغالن ادون ای ه در اال  9۶زن اودهرند و رغمب در مشاغ غیب را ی.
ابمانهدرری اه هب ناو میکو شد تا ردرمهی کار ررنگان در خانه رر ت ض ین کندن رما
شبرنر تنزلنافتهی نیبوی کار اهونژه در ک شورهانی اا ررزرنتبنن نیبوهای کار ع الً اا
ورود زنان اه اازرر کار نهتنها رز ر ات ار کا اته ن شدهن امکه رز اابرنیتب شدن رو ماع
ط قهی کارگب و زنان خانهدرر نیز حکانی دررد .در ور ع ر شتغال زنان خانهدرر در ایبون
رز خانهن اه مکنای شغ دوم و ر ات ار م ضاعف آنان در خانه و ایبون ر ای .شبرنر
ناابراب ابری زنان موجب شللده که آنان در نافتن شللغ در حوزهی رشللتغال را ل ی اا
مشکالت ایشتبی مورجه شوند .در اال 9۷ن حدود  44درصد رز اعش فکال ج کیی
زنان جورن  15تا  29اال ایکار اودند درحالیکه نبخ ایکاری مبدرن جورن مشااه 21.1
درصد اوده رای.
خانواده بهمثابه سازمان تولیدی
الللبمانهدرری رز راتدری تکونن خود ه چنان که که خودش رر توالللکه دردهن گور
خودش رر ه کنده راللی .رنن نک رصل دن ی مارکسللیسللتی دراارهی شللیوه تولید
ابمانهدرری ر ای .کارگبرن صنکتی اه گونهری مت بکز در نک اازمان تولیدی مکین
برر درر ند و ه ین رمب رت ااد ط قاتی کارگبرن رر اهعنورن نک رم کان مادی و
ماتبنالیسللتی ابری م ارزه مللداللبمانهدرری رر فبره میکند .اه رنن مکنا خانورده نیز
نک اازمان اازتولیدی نیبوی کار در ابمانهدرری ر ای که امولهای من سج ی در
ط قهی کارگب فبره ااخته ر ای .ابمانهدرری رنن ه ستههای من سج رر در ماالت
کارگبی مت بکز کبده ر ای .رگبچه خانههای اازمانی ابری کارگبرنِ هب ورحد تولیدی
اهعنورن نکی رز فبصیهای تشک ناای ط قه کارگب اه ا ب ایاایهای ن ولی برلی اه
مااق رفته رما ه چنان ماالت کارگبی اهعنورن نک رمکان مادی ابری کنش ملللد
اللبمانهدرری کارگبرن موجود راللی که رمکان ت بکز فضللانی زنان خانهدرر رر فبره
میکند .ره یی رنن مسلل مه رز ااب مللبورتهای مادی شللک گیبی رتااد ابری طبح
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مطال ات زنان خانهدرر و تک ی آگاهی ط قاتی در آنان در مامه و خانه رای .مطال اتی
ه چون آشپزخانههای ع ومی و ررنگانن رختشویخانهها و مهدکودکهای رجت اعی و
ررنگان و درمج وع رجت اعی و رشتبرکیاازی کار خانگی که در مسیب تاول خانوردهی
مدرن ااند طبح شلللود و در م ارزرت جاری و آتی ط قهی کارگب ااند تکونن نااد
که خود میتورند اه نکی رز ررههای مقاامه اا گبدش اه رراللی جامکه و ط قهی کارگب
در نقاه عطف تارنعی پیشبوی خود ادل شود.
دربارهی مطالبهی دستمزد برای کار خانگی
در رنن این تامیمگبرنی ه چون درال کوالللتللا و جی ز رز رره بی م للارزه ابری
مطال هی «د ات زد خانهدرری» اعن گفتهرند ]4[.آنان ر اتدالل میکبدند که اود
حاص رز رات ار زنان نریب ابمانه می شود و اناابرنن نه مبدرن امکه دولی ااند رنن
داللت زد رر پبدرخی کند .رگبچه رمکانهای رهانیاعش طبح رنن مومللوع در جامکه
رو شن ر ای رما رز نوعی خوشاینی ن س ی اه نظام ابمانهدرری نا شی می شود و اا
پیشفبض حفظ معت رات نظ ابمانهدرررنه رنن رنده ماق شدنی نی سی .دراارهی
ااعات کاری که زنان در خانه صبف میکنندن رر ام متکددی ذکب شده رای که رز ۷5
ااعی تا  1۰۰ااعی در هفته رر در اب میگیبدن رنن در حالی رای که در رنبرن ااعی
کاری هفتگی مکادل  44الللاعی در هفته رالللی و دولی ااند حدودرً ایش رز دو ابراب
داللت زد کارگب عادی رر اه زنان اپبدرزد .در ور ع رنن رمب حتی ابری اللبمانهدرری در
کشورهای پیشبفته ه نک کااوت رای .رل ته که کارفبمانان تورن چنین پبدرختی رر
اه کارگبرن و زنان خانهدرر دررند رما اه هب حال رنن رنده اا چنین چالش ازرگی ه بره
رای.
مسللل مهی دنگبی که مطبح میشلللودن ه بره درنسلللتن «ه ه»ی زنان در نک
م ارزه رالللی .زن اورژور اه عمی شلللبرنر مادی زندگیرش رالللاالللاً گبرنش اه طبح
مطال هی «داللت زد خانهدرری» و م ارزهی مللداللبمانهدرری ندررد .زن کارگب ابری
متاول کبدن ک شبرنر خود نیاز اه م ارزهی مدابمانهدرری رر رحسات میکند رما
ابری زن اورژور رفزرنش نبخ رالللت ار اه مک نای ر فاه یات ایشلللتب خور هد اود .لغو

زنان میان دو تیغهی کار خانگی و کار مزدی

کارخانگی و رشللتبرکی کبدن آن در پی لغو کار مزدین آن ترللونبی راللی که ه ین
رمبوز اهعنورن نک رف در ابراب ط قهی کارگب و زنان خانهدرر ااند برر اگیبد .شلللاند
ه ه ی رنن ت راونب رمبوز و در حاک یی ابمانه شدنی ن ا شد رما رفقی ر ای که ااند
دن ال میکنی و آن رر در ابراب جامکه برر میدهی  .ترللونبی که در ابراب جامکه برر
میگیبدن اه ول فب ندرنش رنگ در آننده وملللوح ایشتبی خورهد گبفی .رنگم
مینونسد:
«آن چه ما رکنون میتورنی در اارهی تنظی رورار جنسلللی در خانورده پ رز
ابنگونی تولید ابمانهدرری ر اتن اه کنی تنها خ رو صیات منفی آن ر ای و آنچه
وجود نعورهد درشللی .رما چه چیز تازهری وجود خورهد درشللیپ پااللن رنن پباللش
موکول اه زمانی ر ای که ن س تازهری ر شد کبده اا شد :ن سمی رز مبدرن که در زندگی
خود هبگز اا مکنای تراحب زن اه وایمه پول نا هب رازرر درت رجت اعی دنگبی آشنا
نشده ااشند؛ و نسمی رز زنان که در زندگی خود هبگز مزهی ت کین اه مبدی اه دلیمی
جز عش ور کی رر نچشیده ااشندن نا رز ت کین اه مبد ما وب خود اه ا ب هبرت رز
پیامدهای ر ترادی خوددرری نکبده ااشند .هنگامی که چنین مبدرن و زنانی در جهان
اا شندن ایشتب ابری چیزهانی ررزش ائ خورهند شد که در نظب رن سانهای رمبوزی
ک تب اا ررزش تمقی میشود؛ آنان آدرای خاص خود میآفبننند ...رنن فبجام کار خورهد
اود]5[».

پینوشتها
-1ابآورد ررزش خد مات خانگی کشلللور اا تأک ید اب خد مات ز نان خا نهدرر ابرالللات
راللتاندرردهای حسللاب های ر اری خانورر پژوهشللکده پولی و اانکی اانک مبکزی ج هوری
راالمی رنبرن.
-2دفتب آمار ر اتبرلیا .ذکب شده در من ع پژوه شکده پولی و اانکی اانک مبکزی -دردهها در
راللتبرلیا و آل ان اب راللات روش مااا ل هی نهاده-هزننه جانگزننین و در ابنتانیا اب راللات
روش اتانده اوده رای.
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مبن وحیدنان
-3رنالی زررت سکین ابمانهدررین خانورده و زندگی شع رین تبج هی منیژه نج عبر ین
نین 139۰
Eli Zaretsky,socialism and feminism III,1974
4- Dalla costa, Mariarosa and Selma James, women and the
subversion of the community, 1972.
رزمبی تانگن درآمدی جامع اب نظبنههای ف ینیسنین منیژه نج عبر ین نشب نین .138۷
- 5فبندرنش رنگم ن من شاء خانوردهن مالکیی خ رو صی و دولین تبج هی خ سبو پار اان
نشب دنگبن 138۶

نقد اقتصاد سیاسی
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1

آن اسنیتو در دهم اوت  2019از دنیا رفت .بهپاس یادبود او ،در اینجا گزیدهای از
مقدمهی کتاب قدرتهای میل :سیاستِ جنسیت 2را بازنشر میکنیم .قدرتهای میل
همچون دیگر آثار اسنیتو ،نهتنها مطابق معیارهای اوایل دههی  ،1980که با معیارهای
امروزی نیز کتابِ شجاعانهای بهشمار میآید.

درحالیکه نسلهای بعدیِ سوسیالیستهای علمی مارکسی ،رابطهی جنسی را امری
ثانویه و فرع بر روابط واقعی تولید میدانستند ،بسیاری از نخستین نظریهپردازان
سوسیالیست و جنبشهای این حوزه ،مسائل جنسی را بسیار جدی میگرفتند.
3

بهعنوانمثال شارل فوریهی فرانسوی ( ،)1772-1837از نخستین سوسیالیستهای
آرمانشهری ،جاذبههای اروتیک را یکی از پایههای رسیدن به روابط مساواتطلبانه و
فراخانوادگیای می دانست که خود در نظر داشت .برای مثال این فوریه بود که برای
نخستین بار ،پیوند میان تکهمسری و ذهنیتِ اکتسابیِ پروردهشده توسط مالکیت
خصوصی را درک کرد که بعداً در میان فعالین رادیکال آتیِ حوزهی روابط جنسی رواج
یافت.
در سطح عملی نیز ،سیاستهای جنسی وارد نخستین شورشگریهای
سوسیالیستی و طبقهی کارگر شد .در انگلستان ،در طول دهههای  1830و ،1840
ن اخالقی جدیدی
اوونیسم ،4که جنبشی جمعی در دل طبقهی کارگر بود ،از جها ِ
سخن به میان آورد که در آن تمام روابط ستمگرانه ،ازجمله روابط ستمگرانه میان
جنسهای مختلف ،از میان میرفتند .اوونیستها همچنین از آمیزش جنسیِ خارج از
محدودهی قانون پشتیبانی میکردند .صنعتگرانِ رادیکال انگلیسی ،اطالعات مربوط به
1. Ann Snitow
( .2انتشارات مانتلی ریویو ،)1983،به ویراستاری اسنیتو ،کریستین استنسل و شارون تامپسون
3. Charles Fourier
4. Owenism
اوونی سم به فل سفهی سو سیالی سمِ آرمان شهریِ رابرت اوون ،در قرن  19م اطالق می شود .اوونی سم خواهان ایجاد
اصالحاتِ ریشهای در جامعه بود و آن را یکی از پیشروان جنبشهای اشتراکی میدانند .م
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1

کنترل موالید را در دههی  1820انتشار دادند؛ درواقع جفری ویکس ادعا کرده است
که نه طبقهی متوسط ،بلکه صنعتگران رادیکال ،مردان و زنانی که بیش از همه پذیرای
پروپاگاندای ضدسرمایه داری بودند ،برای نخستین بار اقدام به استفاده از روشهای
نظاممند جلوگیری از بارداری کردند1.
ل مربوط به کار و مالکیت در جنبشهای آمریکا و
بااینحال ،با اولویت یافتن مسائ ِ
بریتانیا ،توجه به سیاستهای جنسی کاهش یافت .هرچند شواهدی وجود دارد که تأثیر
نوشتههای فوریه را بر آثار اولیهی کارل مارکس در دههی  1840نشان میدهد ،مارکس
در آثار بعدی خود دیگر توجه چندانی به مسائل جنسی نکرده و عمدتاً آنها را بهعنوان
بخشی از سوسیالیسم آرمانشهری که رد میکرد ،کنار گذاشته است .گفتمان مربوط
به مسائل جنسی که در جناح چپ بینالملل اول و دوم ( )1864-1914شکل گرفت،
2

جز برای تعداد انگشت شماری از هنجارشکنان این حوزه ،همچون ویکتوریا وودهال
( ،)1838-1927سوسیالیست و فعال رادیکال حوزهی مسائل جنسی ،معموالً به
پیشبینیهایی گنگ از گونهای اخالقیات جنسیِ بهبودیافته زیر لوای سوسیالیسم
3

وابسته بود :وفاداری زناشویی ،ر ِد معیارهای دوگانه ،از بین بردن فحشا 2.وضعیت
طبقهی کارگر در انگلستان اثر فردریک انگلس که در دههی  1840نوشته شده بود ،با
محکوم کردن تأثیرات سرمایهداری بر اخالقیات طبقهی کارگر ،تبدیل به سرمشقی
برای چنین مباحثاتی در آینده شد .انگلس شکایت داشت که چهگونهمردان بورژوا،
زنان خود را نماد نجابت میدانستند و دختران طبقهی کارگر را طعمهی خویش
ی کارگرانشان را نکوهش میکردند،
میکردند .آنها با حقبهجانبیِ تمام ،بیاخالق ِ
درحالیکه خود فقری را تداوم میبخشیدند که [این] بیاخالقی از آن نشأت میگرفت3.
مارکس و انگلس در مباحثات عمومی دورهی ویکتوریایی دربارهی مسائلِ جنسی،
زنان و خانواده ،دیدگاههای روشنگرانهای را در کنار مفروضات محافظهکارانه پیش
کشیدند .هیچیک از آن دو نفر هرگز [مسائلی چون] مطلوب بودنِ نجابت زن ،وفاداری
1. Jeffrey Weeks
2. Victoria Woodhull
3. Double standard
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ی
زناشویی ،رابطهی عاشقانهی دگرجنسگرایان و یا خانوادهی هستهای (ارزشها ِ
اساسیِ بورژوایی) را زیر سؤال نبردند .بااینحال ،هردویآنها میراثدار باوری بودند که
ریشه در سوسیالیسم آرمانشهری داشت؛ باور به قدرتِ سودمند جاذبهی اروتیکِ
متقابل «-عشق جنسی فردی مدرن» -ایدهای که از نگرش ویکتوریایی نسبت به عشق
حقیقی ،بهمثابه قرابت میان دو روح بدونکالبد ،متمایز بود 4.اگرچه آنها فرض
میگرفتند که تکهمسری جزء الینفک عشق جنسی است ،انگلس سالها بعد به سمت
موضع پویاتری گرایش پیدا کرد .کتاب او تحت عنوان منشأ خانواده ،مالکیت خصوصی
و دولتِ ،تکهمسری را برساختی تاریخی و تکاملی از نظام پیشین بیبندوباری جنسی
معرفی میکند .اما تکاملی که نشانگرعقبگردی تاریخی برای زنان ،همراه با ظهور
[مسائلی چون] معیارهای دوگانه ،مالکیت خصوصی و روابط طبقاتی است .بااینحال،
انگلس برخالف سوسیالیستهای پیشین ،دیدگاههای خود را در راستای چشماندازی
از یک نظم جنسیِ ناسازگار با سنن اجتماعیِ مرسومِ دورهی خود گسترش نداد .وی
تکهمسری قانونی را بهعنوان بخشی از نظامِ مالکیت خصوصی موردانتقاد قرار داد ،اما
خودِ [ایدهی] تکهمسری و خانوادهی هستهای را آرمانی ساخت .سوسیالیسمِ آینده به
ازدواج قانونی پایان میداد ،اما تکهمسری با رها شدن از کژدیسگیهای سرمایهداری،
در مرتبهی باالتری شکوفا میشد .پیشبینی او دراینباره این بود که «تکهمسری
بهجای فروپاشی» ،برای زنان و همچنین مردان «باالخره تحقق مییابد»،
صورتبندی ای که نیات آن هرقدر روشنفکرانه باشند ،باز هم از شوخی روزگار موازی
1

بود با اهداف محافظهکارانهی جنبش بورژواییِ پاکی اجتماعی که همعصر با آنها در
جریان بود5.
جریان اصلیِ جنبش مارکسیستی در اروپا و ایاالتمتحده ،خطمشی خود در زمینهی
مسائل جنسی را از دو نظریهپرداز اصلی خود میگرفت که نظریاتشان کمترین میزان
چالشبرانگیزی را داشت .کوتهبینی نظریهی جنسی در اندیشهی مارکسی ،پذیرش
سربستهی هنجارهای دورهی ویکتوریایی توسط آن و حالت تدافعیاش در پاسخ به
اتهاماتی ازایندست که سوسیالیستها روابطِ عشقی آزاد دارند ،همگی درنهایت در
1. Social purity movement
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گونهای محافظهکاریِ جنسی ادغام شدند که در جنبشهای بریتانیا و ایاالتمتحده به
چشم میخورد و تفاوت چندانی با محافظهکاری طبقات محترم فرادست نداشت .یک
سردبیر بریتانیایی سوسیالیست در سال  ،1893هنگام ردِ درخواست یک رادیکال
حوزهی روابط جنسی برای درج مباحثات بیشتری حول موضوع سکس در روزنامهاش،
از طرف بسیاری از رفقای خود سخن گفت« :من رادیکال هستم اما...کل این قضیه برای
من زننده است»6.
بدینترتیب [میتوان دید] که پیدایش سوسیالیسم مارکسی ،نوعی عقبگرد را در
رشد و گسترش سیاستهای جنسی رادیکال به نمایش میگذارد .بااینحال هنوز رگهای
از رادیکالیسم جنسی درون جنبش وسیعتر قرن نوزدهم پایدار ماندهبود :هرچند
سوسیالیستهای رسمی در حوزهی مسائل جنسی رادیکال نبودند ،اما رادیکالهای
حوزهی مسائل جنسی عمدت ًا سوسیالیستهای غیررسمیبهشمار میآمدند .فعّاالن
رادیکال حوزهی مسائل جنسی ،همانند مارکسیستها ،میپنداشتند که تغییر در
رفتارهای جنسی ،با پدید آمدن جهان بهتری همراه خواهد بود .جان هامفری
1

2

نویس ( ،)1848-81بنیانگذار اجتماع اونیدا ،بدنامترین فرد از میان شماری از
سوسیالیستهای آرمانشهری در میانه و اواخر قرن نوزدهم در ایاالتمتحده بود که
اجتماعاتخودشان را حول رفتارهای اروتیک اصالحشدهای سازمان میدادند که معطوف
به خارج از محدودهی خانواده بود .اونیدیها تکهمسری را ممنوع اعالم کرده و پرهیز
جنسی 3را به مردان آموزش میدادند؛ تکنیکی برای جلوگیری از بارداری که در آن
مرد بدون آنکه به انزال برسد ارگاسم را تجربه میکرد .نویس شخصاً بر سیستم اونیدا
نظارت داشت :او دختران باکره را با برگزاری آیین تشرف به آنجا میپذیرفت و
1. John Humphrey Noyes
2. Oneida community
اجتماع اونیدا جامعهای ا شتراکی با عقاید کمالگرایانهی م سیحی بود که در  1484تو سط جان هامفری نویس در
اونیدای نیویورک پایهگذاری شد .اع ضای آن اعتقاد دا شتند که عی سی م سیح در سال  70میالدی بازگ شته و این
امکان را به آنها داده ا ست تا بتوانند پاد شاهیِ هزار سالهی م سیح را بنانهاده و از بندِ گناه نخ ستین رها شوند و
نهتنها در بهشت بلکه در این دنیا نیز به تکامل دست یابند .م
3. Male continence
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بهواسطهی نظارتی که در این اجتماع وجود داشت ،اطمینان حاصل میکرد که هیچیک
از دو طرف بیشاز حد لزوم به هم وابسته نشوند .قراردادهایی که وجود داشت بهشدت
اقتدارگرایانه ،دگرجنسگرایانه و بهزحمت فمینیستی بود .بااینحال ،نویس بدونشک
موجب پیشرفت رادیکالیسم جن سی ،هم در اندیشه و هم در عمل شد .اونیدا ارزشِ
تجربه ی جنسی و تعدّد شرکای جنسی برای هردو جنس را تأیید کرد؛ نویس با کنار
هم قرار دادن [راههای] پیشگیری از بارداری در کنار لذت و تماسهای متعدّد نشان
ی سکس از باروری حاصل شود7.
ی جدای ِ
داد که چهگونه آزادی جنسی میتواند در پ ِ
در دههی  ،1870طرفداران عشق آزاد -شبکهای گلوگشاد از الادریهای
1

آزاداندیش ،اجتماعگراها و طرفداران پیشگیری از بارداری و اصالح قانون طالق-
گسترش روابط بین [مسائلی نظیر] آزادسازی جنسی ،آزادی اجتماعی و عقلگرایی در
محیطی دموکراتیکتر راآغاز کردند« .عشق آزاد» برای دشمنانش تبدیل به حسنتعبیر
برای اشاره به بیبندوباری جنسی شد ،اما نخستین طرفداران عشقِ آزاد در واقع نسبت
ی آزاد
به روابط جنسی متنوع محتاط بودند؛ آنها در عوض ،ارزش اتحادیهها ِ
تکهمسری و عواطفی را که خارج از قیدوبندهای سختگیرانهی کلیسا ابراز میشد و
پرورش مییافت ،تبلیغ میکردند 8.با وجوداین ،طرفداران عشق آزاد در دو دههی بعد
به اندیشههایی در باب ارزشِ خالقهی روابط جنسی متعدد پر و بال دادند .در دهههای
 1880و  ،1890طرفداری از عشق آزاد به رادیکالیسم سوسیالیستی و کارگری نزدیکتر
شد ،چراکه مهاجران آلمانی و یهودی ،جنبشهای کارگری یهودیان و مهاجران را با
انواع روسی و قارهای آن آشنا کردند .در این مقطع ،عشق آزاد در قرن نوزدهم در هیأت
اما گلدمن ( ،)1869-1940آنارشیستِ روس به اوج خود رسید .گلدمن ،بدنامترین فعّال
رادیکال حوزهی روابط جنسی تا آن تاریخ در ایاالتمتحده ،سنّتهای قرن نوزدهمی را
به تجربه ی نسلی جدید از مردان و زنانِ خودآگاهانه مدرن در سالهای پیش از جنگ
پیوند داد .او در یکی از بیانات بسیار پرشور خود با بالغت تمام میپرسد« :عشق آزاد؟
گویی که عشق غیرآزاد هم داریم!»9

1. Communitarians
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در همین دوره در بریتانیای کبیر« ،اخالقگرایان جدید» با زیر سؤال بردن انحصار
1

خودِ دگرجنسگرایی ،عشق آزاد را یک گام پیشتر بردند .ادوارد کارپنتر (-1928
2

 )1844سوسیالیست بریتانیایی ،وجود «جنسِ واسط»  -همجنسگرایان -را وضع کرد
که میتواند میان خلقوخوهای ظاهراً متضاد زنانه و مردانه واسطه قرار گیرد .بهطورکلی،
وی بر لذّات رابطه ی جنسی و توانایی آن در پیوند دادن مردم برای خلق اجتماعات
دوستانهی وسیعتر تأکید میکند .آرای کارپنتر ،در بستر جنبشهای فراآتالنتیکی که
ازلحاظ سیاسی تقریباً به اتحادیههای صنفی و انتخابات منحصر شدهبودند ،به عقاید
آرمان شهرانهی قدیمیِ سوسیالیسم رجعت کرد .بلوغِ عشق به قلم کارپنتر که در سال
 1911در ایاالتمتحده چاپ شد ،تبلور دلمشغولیهای فعّاالن رادیکال دربارهی
مسائلی چون سوسیالیسم ،سکس ،فمینیسم و زندگی شخصی بود .همانطور که ماریجو
3

بول مینویسد ،کارپنتر راه رسیدن به دیدگاهِ سوسیالیستیِ کامالً بدیعی به رابطهی
جنسی را نشان داد« :سوسیالیستها همواره به قسمی از جامعهی همسود تعاونی اعتقاد
داشتهاند که عشق را ارج می نهد ،اما به دلیل ترس از شدت نیروی اروتیک ،وضعیت
موعود را به شکل تحقق آمال کهنه و به صورتی افالطونی و روحانی در نظر میگرفتند،
ی رویههای جدید» 10.کارپنتر تأکید خود را بهجای ناکامی انتزاعی ،بر
نه شکوفای ِ
قدرتهای دگرگونکنندهی رابطهی جنسی در زمان حال گذاشت.
گلدمن و کارپنتر رادیکالیسم در حوزهی روابط جنسی را از حصار تنگ آن به درآورده
و به جریان اصلی سیاستهای جنسی نزدیکتر کردند .آرای آنها در زمانی رواج یافت
که تغییر الگوهای جنسی و دانشِ جنسیِ جدید (بر اساس آثار زیگموند فروید و هاولک
4

آلیس ) ،نسل جوانِ چپهای ایاالتمتحده را نسبت به عقاید سابق ًا بدعتآمیز دربارهی
نقش امر اروتیک در آزادی آدمی ،پذیراتر کرده بود .در سراسر طبقهی متوسط ،پذیرش
فزایندهای نسبت به پیشگیری از بارداری (در رابطهی رسمی ازدواج) در جریان بود که
1. Edward Carpenter
2. Intermediate sex
3. Mari Jo Buhle
4. Havelock Ellis
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به مردان و بهویژه زنان اجازه میداد تا بتوانند لذت جنسی را از بارداری جدا کنند .در
همین زمان ،افراد جوان و مجرد برای تجربه کردن روابط جنسی خارج از محدودهی
ازدواج ،بهتدریج از محدودیتهای جامعه و خانوادههایشان سرباز میزدند .هرچند شاید
این امر در ابتدا عمدتاً پدیدهای مختص به طبقهی متوسط بود -زنان طبقهی کارگر
دسترسی آسان به شرایط و وسایل جلوگیری از بارداری نداشتند -اما زنان جوان طبقهی
کارگر بدون شک از زندگی اروتیک خودشان بهره میبردند که البته در آن خبری از
دخول جنسی نبود .با گسترش نیروی کار زنانه ،زنان جوان و مجرّد به شهرها سرازیر
شدند؛ تغییر الگوهای جمعیتشناختی به این معنا بود که بسیاری از آنها ،بهجای
زندگی با خانوادههای خود ،بهصورت مستقل-چه تنها و چه همراه با زنان جوان دیگر-
1

زندگی میکردند و ازاینرو ،همانطور که کتی پایس در «دختران خیریه و لذتهای
شهری :یادداشتهایی تاریخی دربارهی سکسوالیتهی طبقهی کارگر»1880-1920 ،
نشان میدهد[ ،این زنان] آزادیِ معینی برای رفتوآمد بدانسان که دلخواهشان بود
کسب کردند 11.آنها امکانهای بیسابقهای را برای استقالل جنسی ،حتی بهصورت
موقت پیش از ازدواج تجربه کردند که به نوعی فرهنگ نوظهور جوانان شهری و
همچنین برای عدهای به گسترش روابط جنسی زیرزمینی در میان همجنسگرایان زن
و مرد ختم شد .سوسیالیستها ،فمینیستها و هنرمندان جوانی که محافل کولیوار
2

دهکدهی گرینویچ را در دهههای نخست قرن بیستم تشکیل دادند ،و الن کی
3

تریمبرگر در مقالهی «فمینیسم ،مردان و عشقِ مدرن :دهکدهی گرینویچ-1925 ،
 »1920به توصیف آنها پرداخته است ،تالش کردند تا امیدبخشترین مؤلفههای این
انقالب جنسی را پرورش دهند 12.برای رادیکالهای نو (کسانی چون کریستال ایسمن

4

1. Kathy Peiss
2. Greenwich Village
3. Ellen Kay Trimberger
4. Crystal Eastman
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1

3

4

5

و برادرش ماکس ،لوئیز برایانت ،جان رید ،ماری هیتون وورس ،فلوید دل ) در ساحت
نظر ،زنان در مسائل جنسی با مردان برابر -و برخی اوقات نیز برتر از آنها -بودند و
نقشی محوری در پیشرویهای جنسی آنان ایفا میکردند .یکی از رادیکالها به خاطر
میآورد« :هنگامیکه جهان شروع به تغییر کرد ،خستگیناپذیریِ زنان بانی اصلی [این
تغییر] بود13».
بااینحال همانطور که تریمبرگر نشان میدهد ،برابری جنسی فعّاالن زنِ رادیکالی
که در دهکدهی گ رینویچ سکونت داشتند ،بیشتر خیالی بود تا واقعی .همانند زنان دیگر
همعصرشان ،ازدواج هنوز تنها فرصت واقعی برای تأمین امنیت ایشان به شمار میرفت.
در بازاری که نیروی کار با میزان بسیار باالیی از تبعیض و تفکیک جنسی به فروش
میرسید[ ،زنان] هرقدر هم به استقالل اقتصادی دست مییافتند ،بیثبات و متزلزل
بود .بیبندوباری و روابط جنسی خارج از محدودهی ازدواج ،برای آنها خطرات بسیار
بیشتری در مقایسه با معشوقهای مذکّرشان دربرداشت .مردانی که در ساحت نظر قائل
به آزادی جنسی برای زنان بوده اما در عمل ،اغلب نسبت به آن نگران و رویگردان
6

بودند .لیندا گوردون در توصیف وضعیت پیچیدهی این دسته از زنان نوین مینویسد:
«همانند تمامی زنان دیگر ،موفقیت و بقای آنها در گرو خشنود نگهداشتن مردان
بود» 14.بااینحال ،آنها راه را برای فهم جدیدی از زن بهمثابه سوژهی جنسی مستقل
باز کردند که زن دیگر فقط پذیرندهی آغاز رابطهی جنسی مردان نبود ،بلکه شخصی با
نیازهای اروتیک مختص به خود به شمار میرفت که قادر بود ابتکار عمل به خرج دهد.
در جنبش کنترل موالید در سالهای  1914تا  ،1917بسیاری از رادیکالهای زنِ
جوان ،فرصت را برای تبدیلِ لیبرتاریانیسمِ جنسی نسل خود به مبارزهی طبقاتی
غنیمت شمردند .پیشگیری از بارداری عملی غیرقانونی بود؛ هرچند مرفّهان میتوانستند
1. Max Eastman
2. Louise Bryant
3. John Reed
4. Mary Heaton Vorse
5. Floyd Dell
6. Linda Gordon
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ال به هیچ راهی برای پیشگیری
با مراجعه به پزشک خصوصی به آن دست یابند ،فقرا عم ً
از بارداری دسترسی نداشتند ،جز شیوههای سنّتی چون مصرف داروهای سقطجنین و
1

یا استفاده از دوش .جنبش کنترل موالید که ریشه در تودهی مردم داشت ،در ابتدا
حول کازارهایی برای آموزش رابطهی جنسی و اطالعات الزم دربارهی روشهای
2

پیشگیری از بارداری تحکیم شد که اما گلدمن و مارگارت سنگر جوان درون
جنبشهای کارگری و سوسیالیستی به انجام رساندند[ .جنبش] کنترل موالید بهزودی
پیروان گستردهای پیدا کرد ،ازجمله روشنفکران جدیدِ حزب سوسیالیست (که در بین
آنها بسیاری از ساکنین دهکدهی گرینویچ حضور داشتند) ،شاخههای محلی زنان
3

درون حزب و رهبران کارگران سوسیالیست ،بهویژه از کارگران صنعتی جهان .اغلب
4

روشنفکران و مبلّغین جنبش مقیّد به باوری نومالتوسی در برنامهریزی خانواده بودند؛
مقیّد به کاهش فالکت ناشی از بارداریهای ناخواسته ،بهعنوان وسیلهای برای تعالی و
ترقیِ طبقهی کارگر .اما هم چنین یک دیدگاه دیگر ،دیدگاهی تماماً جنسی ،در آثار
آنان به چشم میخورد :اینکه بیان آزادانهی مسائل جنسی ،بهویژه در مورد زنان ،یکی
از حقوق اساسی بشر و یکی از خواستهایِ برحقِ مبارزهی طبقاتی است15.
طولی نکشید که دستهبندیهای پیشین حول مسئلهی روابط جنسی ،در بین چپها
دوباره پدیدار شد .جنبشِ [کنترل موالید] نمایانگرِ نوعی سیاست عملی رادیکالیسم
جنسی بود و با [آرای] بسیاری از سوسیالیستهای ارتدکستر و قدیمیتر در تخاصم
قرار میگرفت .منتقدان درونِ حزب سوسیالیست ادّعا میکردند که این کارزار« ،اتالف
وقت و انرژی» است و باعث انحراف توجّه کارگران از مبارزهی طبقاتی میشود (که از
 .1شستشوی واژن با آب یا مایعات دیگر پس از رابطهی جنسی برای جلوگیری از بارداری .م
2. Margaret Sanger
)3. Industrial Workers of the World (IWW
4. Neo-Malthusian
مالتوسیانیسم دیدگاهی است که باور دارد رشد جمعیت به صورت بالقوه روندی تصاعدی دارد و این در حالی است
که رشد ذخایرِ غذایی محدود است و از این مقدمه نتیجه میگیرد که خود تودههای مردم عامل سیهروزی خویش
هستند .این دیدگاه ریشه در آرای سیاسی و اقتصادیِ توماس رابرت مالتوس در قرن هجدهم دارد .نومالتوسیانیسم
حامی برنامهریزی برای جمعیت انسااانی اساات تا بتوان از طریق آن عدم نقصااان در منابع زیسااتمحیطی را برای
جمعیت انسانی و دیگر گونهها در آینده و زمان حال تأمین کند.
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نظر ایشان محدود به مبارزهای اقتصادی و سیاسی بود) .بههرصورت چنین جنبشهایی
در دوران سرمایهداری ،نارس و بیموقع بودند ،چراکه روی کار آمدنِ دولت
سوسیالیستی ،بهصورت خودکار ،آغازگر دورهای از روشنگری جنسی محسوب میشد.
بااینحال ،زیربنای چنین هشدارهای تاکتیکیای را نگرشهای مردساالرانهی
افراطیتری تشکیل میداد که سوسیالیسم رسمی هرگز آنطور که باید آن را به چالش
نکشیده بود :همان طور که یکی از منتقدان مرد به این قضیه اعتراض میکرد ،آموزش
مسائل جنسی تنها به «ترس و بیاعتمادیِ در اذهان صدها همسر و مادر پیشرو»
میشد16.

میانجامید و ازاینرو باید کنار گذاشته
در کوتاهمدت ،فعاالن رادیکال حوزهی مسائل جنسیِ در سالهای پیش از جنگ به
نتایج چندانی دست پیدا نکردند .جنبش کنترل موالید زیر فشارِ اختالفات داخلی و
سرکوبهای سیاسی خارجی از هم پاشید .این جنبش تنها در دههی  ،1920در پیکا ِر
نخبگان متخصص عرصهی پزشکی ،تحت هدایت سَنِگر دوباره پدیدار شدِ .رگههای
انقالبی و مناقشه برانگیزِ رادیکالیسم جنسی تضعیف شد و جای خود را به نظم جنسیِ
جدیدی داد که هرچند از برخی جهات رهاییطلبانه بود ،اما همچنان بهمراتب با
سرمایهداری و [ساختارِ] خانوادهی هستهایْ سازگارتر از آن چیزی بود که رادیکالها
1

تصور میکردند .زنان فالپر پس از جنگ که خویشاوندِ زن انقالبیِ دورهی پیشین
بهشمار می آمدند ،هرچند از لحاظ جنسی فعّال بودند ،اما در مسائل سیاسی خنثیبه
2

3

نظر میرسیدند .سبک جدی ِد زندگی خانوادگی و «نیو دیل» که باربارا اپستاین در
مقالهی «خانواده ،اخالقیاتِ جنسی و جنبشهای مردمی در آمریکای آغاز قرن بیستم»
شرح داده است ،در حالی در ساحت نظر نیازهای این زن نو برای بیانِ عاطفی و جنسی

1. Flapper
فالپر در آمریکا در دههی  1920یه زنان جوانی گفته میشااد که دامن کوتاه میپوشاایدند ،موهایشااان را کوتاه
میکردند ،موسیقی جاز گوش میدادند ،سیگار میکشیدند ،مشروب سنگین مینوشیدند ،آرایش غلیظ میکردند و
رابطهی جنسی غیر جدی داشتند .م
2. New Deal
3. Barbara Epstein
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را در برمیگرفت که اسلوبِ جدیدی از سرمایهداریِ مصرفگرا ،مد ،محصوالت آرایشی
و لوازمخانگی تولی ِد خود را بهقدر کافی ،بیانگر هویتِ اروتیک او میدانست 17.فمینیسم
جنسی که پیشتر چالشهایی را در برابر قدرت مردان برای شکل دادن به سکسوالیتهی
زنان به وجود آورده بود ،در دههی  1920رو به افول نهاد .آزادی جنسیِ زنانهی جدید،
در عوض تبدیل به فرمانی برای دادن پاسخ مثبت [از جانب زنان] به آغاز رابطهی
جنسی مردان شد .در محیطِ بهطور مشابه اروتیکشدهی آلمان وایمار در همان دهه
1

که آتینا گروسمن در مقالهی «زنانِ نو و عقالنی شدن سکسوالیته در آلمان وایمار»
مورد تحلیل و بررسی قرار داده است[ ،میتوان دید که] مقاصد و اعمال لیبرال نیز با
دستورکار مجدد محافظهکار و مردساالرانه همسو شده است 18.در آلمان ،سیاستگذاری
نازیها در امور خانواده و جمعیت ،آزادیهایی را که «زنِ نوین» دههی  1920موفق به
کسب آن شده بود ،سرکوب کرد .حرکت جامعهی آمریکایی در طی دو دههی بعد
بهسوی آنچه احتماالً حضیض محافظهکاری جنسی در دههی  1950به شمار میآمد،
گرچه پیامدهایی کمتر چشمگیر داشت اما سبب عقیم ماندن جنبش فمینیستی در
ایاالتمتحده شد.
چپ رسمی در ایاالتمتحده از  1930تا  ،1960هرگونه ارتباط با عصیان جنسی را
تا حد زیادی انکار کرد یا نادیده گرفت ،حتی باوجودآنکه تأسیس جامعهی ماتاشین

2

3

( )1950و دختران بیلیتیس ( )1955نمایانگرِ نخستین تحرکات در جنبشهای مربوط
به همجنس گرایان بودند .آداب جنسیِ درون حزب کمونیست هرچه که بود( ،برخی
ی چندانی بهرهمند
شواهد نشان میدهد که اعضای حزب ،بهویژه زنان ،از نیکنام ِ
نبودهاند) سازمان بهصورت رسمی تقریباً تنها بر موضوعات مرتبط با ساحت عمومی
متمرکز بود ،نه ساحت خصوصی :تهدیدِ فاشیسم ،فروپاشی اقتصادی و مککارتیسم19.
عالوه بر این ،وفاداری حزب به اتحاد جماهیر شوروی ،با آن سیاستهای سرکوبگرانهی
جنسی ،بدگمانی نسبت به هرگونه پرسشگری دربارهی مسائل جنسی را بهعنوان
1. Atina Grossman
2. Mattachine Society
3. Daughters of Bilitis
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نشانهای از انحطاط و فساد بورژوایی تقویت کرد .در عوض ،حزب کمونیست اغلب
محافظهکاریِ جنسی را پلی فرهنگی برای ارتباط با تودهها میدید .رابطهی جنسی در
جامعهی سرمایه دارانه ،تنها حکم کاالی دیگری را داشت و گسترش سریعِ آن خبر از
گونهای مصرفگراییِ همواره در حال رشد میداد.
نسل رادیکالهایی که در دههی  1960روی کار آمدند ،تالش کردند تا خود را از
محدودیتهای جنسی چپِ قدیمی برهانند .چپ نو -بهویژه مردان آن -پا به «انقالب
جنسی» دوم گذاشت که راههای پیشگیری از بارداریِ ارزانقیمت و قابلدسترس آن را
تسهیل کرده بود .دانشجویان رادیکال ،سکس را بالقوه انقالبی و راهی برای بیرون آمدن
ی طبقهی متوسط ایاالتمتحده میدیدند.
از ساختارهای روانشناختی خفقانآور زندگ ِ
روابط جنسی متعدد و متنوع کمکم در پیوند با رهاییِ فرهنگی در نظر گرفته شد.
تناقضها و دشواریهای [پیشبرد] این سیاست جنسی ،خود را تقریباً با شروعِ دهه
در جنبش حقوقِ مدنی آشکار کرد .هنگامیکه دانشجویان سفیدپوست برای کار در
1

کارزارهای ثبتِ رأیِ کمیتهی هماهنگیِ غیر خشونتآمیز دانشجویی تحت عنوان
2

تابستانِ آزادی در سال  1964به جنوب کشور سرازیر شدند ،جوانان سیاهپوست و
سفیدپوست بهتدریج روابط عاشقانهی بینانژادی -بهویژه میان زنان سفیدپوست و مردان
ب
سیاهپوست -را بهعنوان چالشی قدرتمند در برابر تابوهای نژادپرستانه دیدند .ترکی ِ
حاصل از امور مربوط به نژاد ،سکس و جنسیت غافلگیرکننده از آب درآمد .از یکسو،
بسیاری از فعّاالن توانستند در این روابطِ سیاسی شده ،تأیید جنسی را نیز در کنار
3

حمایت عاطفی بیابند .همانطور که سارا ایوانز ،مورخ آمریکایی ،نوشته است« :جایی
که چنین نیازهایی با احترام و توجه متقابل واقعی همراه میشدند" ،اجتماعِ محبوب"
سیاهپوستان و سفیدپوستان با هم به یک معنا در صمیمیت اتاقخوابْ واقعیتی ملموس
به خود میگرفت 20».از سوی دیگر ،بسیاری از زنان سفیدپوست ،خود را در این تعامالت
بهعنوان مهرههایی پیاده در یک بازی اساساً مردانه از جسارت و عصیان میدیدند.
1. Student Non-Violent Coordinating Committee
2. Freedom Summer
3. Sara Evans

498

سوسیالیسم و امر جنسی

عالوهبر این ،احساس گناه خودشان باعث میشد تا [از روی اجبار] نسبت به «نه» گفتن
به مردان سیاهپوست شدیداً بیمیل شوند ،مبادا امتناع آنها نشانی از نژادپرستیِ پنهان
تلقی شود .زنان سیاهپوست نیز به نوبهی خود بهزودی نسبت به آنچه محول کردن
نقش آمازونهای غیرجنسی به آنها به نظر میرسید ،آن هم درحالیکه بهرهی زنانهی
جنبش در انحصار زنان سفیدپوست بود ،موضعی خصمانه اتخاذ کردند .یکی از زنان
سیاهپوست یادآور میشود« :چنانچه زنان سفیدپوست مشکلی داشتند ،این مشکل تنها
مشکلی میان زنان و مردان نبود  ...بلکه همچنین مشکلی میان زنان سیاهپوست و زنان
سفیدپوست بهشمار میرفت 21».میراث درهمتنیدهی این سالها باقی میماند و تأثیری
ی تمام احزاب مربوطه ،بهویژه در رابطه با فمینیسم ،برجای
ژرف بر پیشرفتهای سیاس ِ
میگذاشت.
تضادهای جنسی موجود در جنبش حقوق مدنی ،از بسیاری از جهات ،مصداقی از
ی چپ نو در سالهای آتی بود .همانند دههی  ،1920انقالب جنسی تبدیل
تاریخِ جنس ِ
به مجوزی برای بی بندوباری جنسی در مردان و قابلیت دسترسی به زنان شد .الاقل
تااندازهای ،خشم و تلخکامی زنان رادیکال دربارهی استثمار جنسی -استثماری که تحت
لوای چنان آرمانهای واالیی اعمال میشد ،بهمراتب آزاردهندهتر بود -به چندپارگی
تند و پرتنش چپِ نو در سال  1969منجر شد .زنان بعداً با نگاهی واپسنگرانه شکایت
داشتند که انقالب جنسی ،تنها حربهی مردانهی دیگری بوده است :روابط جنسیِ
بیخیالِ موجود در جنبش ضدفرهنگ ،نسخهی جدیدی از خواست قدیمی مردان برای
اثباتِ مالکیتشان بر زنان -این بار مالکیت اشتراکی بهجای مالکیت خصوصی -بود.
1

2

انتقاد کوبندهی مارج پیرسی از آن جنبش ،در مقالهی «گراند کولی دمن» ،بر جوهر
خشم زنان دست میگذارد« :یک مرد میتواند با خوابیدن با یک زن ،او را وارد سازمان
کند و با توقف این رابطه موجب حذفِ او شود .یک مرد میتواند زنی را تنها به این
دلیل که از او خسته شده ،یا وی را آبستن کرده و یا اینکه چشمش کس دیگری راگرفته
است ،از سازمان کنار بگذارد 22».بهگونهای طنزآمیز ،سکسوالیته به یمن همین ترقیاش
1. Marge Piercy
2. The Grand Coolie Damn
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به نیرویی انقالبی ،به سالحی حتی قدرتمندتر برای سلطهی مردانه درون جنبشهای
ترقیخواه تبدیل شده بود.
درون سنت چپ در طی ده سال اخیر ،شاید متداولترین واکنشی که به تجاربِ
دههی  1960وجود داشته ،احیای تمایالت بیشتر محافظهکارانه درون سیاستهای
1

جنسی مارکسیستی بوده است .سازمانهایی چون دوستانِ خانوادههای کرانهی غربی،
تالش کردهاند تا از این کاهش هزینهها بهرهبرداری کنند :این سوسیالیستها  ،درعین
احتراز از مؤلفههای انقالب جنسی که اینک عموماً پذیرفتهشدهاند ،همچون کنترل
موالید و سکس پیش از ازدواج ،زوجهای تکهمسر و خانوادهی هستهای را نمونهی آن
دسته از اشکال اجتماعیای معرفی میکنند که ارزش پاس داشتن دارند  .آنها به
سیاست پیشینِ چپ بازمیگردند که در آن بهندرت به تفاوتهای جنسیتی بهعنوان
مسائلِ اساسی اذعان میشد؛ آنها از «خانواده» سخن میگویند ،بدون اینکه بهطور
ی بهخصوصِ زنان و کودکان درون این خانواده اشاره کنند .چپ
مستقیم به عجز و ناتوان ِ
غیرفمینسیتی در باب مسائل مربوط به حقوقِ تولیدمثل بسیار سست عمل کرده است.
رسواییای که در سال  1979رخ داد ،هنگامیکه یکی از روزنامهی پیشگام
سوسیالیستی ،در زمانهی حاضر خواستار گفتگو با جنبشِ ضد سقطجنین شد ،به
فمینیستها نشان داد که تا چه اندازه بخش اعظم سنت چپ همچنان با سیاستهای
استقالل جنسی زنان بیگانه است 23.فعاالن حقوق زنان و همجنسگرایان هنوز با
بیبصیرتیِ سوسیالیستها درباره ی اهمیت رادیکالیسم سکس مواجه هستند ،نوعی
پاکدینی که با احتیاطِ جنسیِ فرضی طبقهی کارگر ایاالتمتحده و آداب جنسیِ
محافظهکارانهی دولتهای سوسیالیستی چون کوبا همدل است.
بااینحال ،برخالف دههی  ،1910توانِ ساختارشکنانهی دیدگاههای جنسی دههی
 1960جان سالم به دربرده و به واسطهی جنبشهای مردمی تودهای ،گسترشیافته و
تقویت شده بود .فعاالن همجنسگرا هنجارهای دگرجنسگرایانه را به چالش کشیده و
سؤاالت بحثبرانگیز و ژرفی دربارهی جایگاه سکس در زندگی روزمره مطرح کردهاند.
فمینیستها به فاش کردن اینکه چقدر الگوهای جنسی پذیرفتهشده بهلحاظ فرهنگی
1. West Coast Friends of Families
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 جنبشهای. ادامه میدهند،موجب تضعیفِ زندگی اروتیک و اجتماعی زنان میشوند
 با نشان دادنِ اهمیت رابطهی جنسی بهعنوان،فمینیستی و جنبشهای همجنسگرایان
 خواستار مؤاخذهی مارکسیسمی شدهاند که سیاستهای،یک برساخت مهم اجتماعی
 برای.جنسی را دارای اهمیتی ثانویه و حتی تجملی برای لذتِ شخصی تلقی کرده است
 هم فعاالن رادیکال حوزهی مسائل،آن دسته از سوسیالیستها که گوش شنوا دارند
جنسی و هم فمینیستها نمونهای قانعکننده ارائه میدهند از اینکه چرا چپ نمیتواند
.سیاستهای جنسی را صرفاً گونهای انحراف مسیر تلقی کند
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ارزیابی مجدد اشکال کار:
راهی بهسوی فمینیسم ضدسرمایهداری

1

عاطفه رنگریز
به مادرم که همیشه در سایه ماند

ارزیابی مجدد اشکال کار :راهی بهسوی فمینیسم ضدسرمایهداری

«وقتی همه چیز برای فروش است ،زنان به صرافت میافتند که چرا این همه کاری
که میکنند بیپاداش میماند2».
مقدمه
کار ه ستی ان سانها یعنی :چهگونه زی ستن آنها ،منا سبات و نوع زندگی و نقش
کنشگگیری آنها را ،در زندگی تعیین میکند .در بین اشگگکالم مودودم کار ،کار خانیی
بدون دسگگگتمزد و ممومار برم د ی زنان اسگگگت که در تو ید ناخا ا داخحی بسگگگا
نمیشود و در اقتصاد و دامعه نامرئی است .این امر سؤاالتی را برمیانییزد؛ سؤاالتی از
این قبیل که چرا کار خانیی زنانه و بیمزد ا ست؟ و ماهیت این کار چی ست که از کارم
د ستمزدی متمایز می شود؟ کار خانیی در کدام شکلم کاری  -تو یدی و بازتو یدی -
قرار میگیرد؟ و این کار چه نسبتی با مسأ هی ستم بر زنان دارد .تأکید بر این مسأ ه
چه تفاوتی در مبارز برای رهایی زنان ایجاد میکند؟ و آیا با دسگگت گشاشگگتن بر کار
خانیی افق ددیدی در مبابث و مبارزات فمینیستی گشود میشود؟
با توده به این سگگؤاالت ،ابتدا به مب ث کار نیا میشگگود و اشگگکال کار مورد ب ث
قرارمیگیرد .دوم به ب ث بازتو ید ادتمامی پرداخته و بررسگگگی میشگگگود که چرا کار
بازتو یدی به باشگگیه راند شگگد اسگگت .سگگوم به کار خانیی و نادید گرفتنم آن در
سیستم اقتصادیم سرمایهداری نیاهی انداخته می شود و در ن ایت رویکردهای متفاوت
دنبشهای فمینیستی بررسی می شود که بر ارتباط کار خانیی و ستم بر زنان دست
میگشارند.
طبقه و جنسیت
برای توضیح کار خانیی چار ای نیست دز اینکه مف وم کحیدی کار و اشکال آن در
سیستم سرمایهداری توضیح داد شود .مسأ هی کار خانیی دو مف وم کحیدی طبقه و
دنسیت را پررنگ میکند که سرنوشت زنان را رقم میزند .طبقه و این شکل تبعیض
دن سیتی هر کدام به نومی م صول سی ستم سرمایهداری ه ستند که به ت شدید و
تثبیت اشگگکال ملتحس سگگتم بر زنان و تبعیض محیه آنها منجر شگگد اسگگت .ازاینرو
سعی می شود که بسیار کوتا به سازوکار سیستم سرمایهداری که بر سحطه و استثمار
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استوار است اشار شود و بر این نکته تأکید شود که چهگونه سحطه و استثمار زنان به
اظ اقتصادی و فرهنیی صورت گرفته است.
اشکال کار

« نیروی کار کاالیی است که ما ک آن یعنی کارگر مزدبییر آن را به
سرمایهدار میفروشد .چرا آن را میفروشد؟ برای این که زند بماند( ».مارکس)3
باید گفت سرمایهداری بر استثمار طبقهی کارگر اتکا دارد و استثمار چیزی نیست
دز خرید کار مزدی به ب ایی کمتر از ارز شی که این نیروی کار خحق میکند .در واقع
کارگر برای زند ماندن ناچار به فروش نیروی کار خود ا ست ،زیرا وی ابزار تو ید را در
اخت یار ندارد و به نا چار نیروی کارم خود را چون کاال به سگگگرمایهدار میفروشگگگد و
سگگگرمایهدار نیز فقط بابت هزینههای او یهی کارگر برای بازتو ید و زند ماندن به وی
دسگگگتمزد میدهد .سگگگرمایهدار بابتم نیروی کارم کارگر د ت تو ید به وی دسگگگتمزد
میدهد و از کارگر میخواهد تمام نیرویم کار خود را برای سود بیشتر صرف کار کند
تا ارزش ا ضافی تو ید کند .سرمایهدار در ازای کار مکارگر فقط هزین ی سبد کاالهایی
مانند غشا ،سگگگرپنا  ،آموزش ،مراقبت درمانی و ...را برای بازتو ید نیروی کارش به او
میدهد .پس« مزد چیزی نیسگگگت دز ارزش الزم برای بازتو ید نیروی کار کارگر» 4و
بدین ترتیب اسگگتثمارکارگر اتفام میافتد زیرا بلش امظم ارزش تو یدشگگد توسگگط
نیروی کارش به وی پرداخت نمیشود و به دیب سرمایهدار میرود .در ایندا میتوان
دید که بلش زیادی از بازتو ید نیرویم کار نه تو سط خود کارگر بل تو سط زنان انجام
میشگگود کارهایی مانند ت یهی غشا ،شگگسگگتوشگگو ،نی داری از فرزندان و مراقبت از
سا مندان .بنابراین مالو بر کارهای تو یدی اشکال م م و تعیینکنند ای از کار ودود
دارند که ممدتار کممنز ت م سو می شوند و سرمایهدار برای آن ا هزینهای پرداخت
نمیکند و به بوز ی خصگگوصگگی راند شگگد و با مفاهیمیچون مشگگق و مادرانیی و...
پیوند خورد است.
ایندا ست که باید به بازبینی مقو هی کار پرداخت که چهگونه کار بل شی از اق شار
نادید گرفته می شود و بدین ترتیب بتوان به صورتبندی دقیقتری از نظام سحطه و
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ا ستثمار د ست یافت .کار من شأ ارزش ا ست و نقش کار نه صرفار اقت صادی بل بیانیر
زندگی ادتمامی انسگگانها اسگگت .به همین سگگبب ،امر اقتصگگادی رابطهای ادتمامی و
ممیقار سیاسی است .در واقعیت ،سیستم سرمایهداری برای بلش ممد ای از کارهای
بازتو یدی هزینهای پرداخت نمیکند و این کارها به صورت راییان و ممدتار بر م د ی
زنان ا ست .پس طبقهی کارگر از معنای کال سیک اش رنگ میبازد و کار سرنو شت
زنان را تعیین میکند« .دنینیگ در کتا زندگی بدون دسگگتمزد میگوید :سگگهچ ارم
اقتصاد د انی خارج از بیطهی کار فردی شکل گرفته است ،اقتصاد فقط در چارچو
اقتصگگاد رسگگمیتو ید نمیشگگود ،بحکه خارج از آن مانند کار خانیی یا کارهای پراکند
برای امرار معاش خحق میشگگگود .پس قمار اسگگگتراتمیک و مف ومیسگگگنیینی مرتکب
میشگگگوید وقتی بول فییور مرد قرن نوزدهمی یعنی کارگر صگگگنعتی سگگگازماندهی
میکنید 5».بنابرا ین اسگگگتثمار زنان در کار خانیی در این ظه به د یل ددایی کار
تو یدی از کار بازتو یدی که سی ستم سرمایهداری برایش هزینه ای پرداخت نمیکند،
اتفام میافتد؛ «کار بازتو یدی چون خدمتی شلصی خارج از سرمایه ظاهر میشود6».
اما کار بازتولیدی چیست؟
کار بازتو یدی به بازتو ید نیروی کار و ا بته تو ید نسل آتی نیروهای کار (بچهآوری
و نی داری از آن) مربوط است و همانطور که گفته شد ممدتار راییان و زنانه و با ابعاد
ماطفی اسگگگت؛ به منوان مثال کارهای مراقبت از کودکان و سگگگا مندان « .بازتو ید
ادتمامی دربار ی ایجاد و بفظ روابط ادتمامی اسگگگت .یک بلش آن به روابط بین
نسلها مربوط است .مثل به دنیا آوردن و بزرگ کردن فرزندان و مراقبت از سا مندان.
بلش دییر دربار ی بفظ روابط افقی میان دو ستان ،خانواد  ،م حه و ادتماع ا ست.
این نوع فعا یتها برای دامعه ب سیار ضروری ه ستند .آنها بهطور همزمان ماطفی و
مادیاند و چسب ادتمامی برای ت کیم همیاری ادتمامی را فراهم میکنند .بدون آن
نه سازمان ادتمامی میتوانست ودود داشته باشد و نه سازمان اقتصادی و سیاسی و
فرهنیی .بازتو ید ادتمامی بهطور تاریلی دنسیتی شد است .بلش امظم مسئو یت
آن به زنان م ول شگگد اسگگت 7».ا بته باید گفت در دور های متفاوت ممکن اسگگت
بلشی از آن را ن ادهای دو تی مانند مدارس ،بیمارستان و  ...بر م د گرفته باشند اما
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ممومار بر م د ی زنان ا ست و در اقت صاد غیرر سمی انجام می شود و از منز ت پایینی
برخوردار است و به شدت طبقاتی است .این کارها معموالر به سپ ر خصوصی در مقابل
دفاتر وکارخانهها منتقل شگد و با ایدئو ویی وظیفه بودن ،طبیعی انیاشگته شگدن و...
تودیه میشود« .آن ا میگویند مشق ما میگوییم کار بی دیر و موادب8».
پس مالو بر ددایی تو ید از ابزار تو ید که منجر به کار مزدی و فروختن نیروی
کار شگگگد ددایی میان کا ر تو یدی و بازتو یدی در اقتصگگگاد ودود دارد که منجر به
تقسیم دنسیتی کار و ستم بر زنان و استثمار آنها شد است.
آنچه که م م است این است که زنان از ابتدا توسط گفتمان سرمایهداری به د یل
سگگاخت دوگانهی زن و مرد و ترویج خانواد ی هسگگتهای برای کارهای بازتو یدی و در
خدمت ک سب سود و...تربیت شدند و این کار تو سط ن ادهایی چون مدارس ،مشهب،
محوم پزشکی و روان شناسی و ...ایجاد شد؛ بهمنوان مثل اید ی م ر مادری و مشق یا
اینکه زنان ذاتار ماطفیترند .از اینرو دنسگگیت م صگگول مجمومه نیروهایی اسگگت که
دوگانهی زن و مرد را به ودود آورد و زن بودن به سر شتی طبیعی و تقدیر بیو وییکی
م کوم شد .ا بته تفاوتهای م می بین ایران و دامعهی غربی در شکلگیری مف وم
دنسگگیت ودود دارد و برای بررسگگی شگگکلگیری دوگانهی زن و مرد در ایران باید به
قرن نوزدهم و مواد ه با اروپا و مدرنیته در ایران اشگگگار کرد( .ر.ک .آثار افسگگگانه
نجمآبادی) همچنین طبقه نیز باصل سازوکار سرمایهداری است که ذاتیم آن استثمار
و ک سب سود ا ست و از این د ت زنان را به نیروی کار راییان یا ارزان و از طرفی به
تأمینکنند ی نیروی کار آیند بدل کرد.
کار خانیی یعنی بزنیا زن بودن و کار مجانی .و از اینرو نیا به کار خانیی سگبب
میشگود که به خیحی از مسگائل دییر نیا کرد و ف مید که برخی فمینیسگتها را به
دایی نلوهند برد؛ بهمنوان مثال را بلهایی نظیر ارتقای شگگیحی و کسگگب مشگگاغل
مدیریتی برای برابری با مردان .همچنین معضگگگل های امروز چون کاهش خد مات
ادتمامی و خ صو صی سازی با نادید گرفتن کار بازتو یدیم شیراز ی ادتمامی صورت
میگیرد و الزم ا ست سرف صل مبابث با شد .پس کار خانیی میتواند نقطهی شرومی
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با شد برای اینکه م سأ ه را ممیقار سیا سی ف مید و در مبارز و افق خود راهی دییر
طحبید.
اما کار خانگی چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
در نیا نلست ،ابتماالر به م ض شنیدن کار خانیی تصویر زنی در بال شستن و
آشپزی به ذهن بیاید .اما با تأمحی کوتا میتوان متوده شد که آشپزی ،تمیزکاری و...
بلش کوچکی از این کار ا ست در واقعیت این کار شامل بچهآوری و نی داری از آن و
خرید و دابهدایی و مراقبت از سا مندان می شود .پس کار خانیی که ت صویر زنی در
بال شستوشو یا آشپزی را به یاد میآورد نشان از گفتمانی دارد که ابعادی از کار را
نامرئی کرد است .در بال باضر کار خانیی نه شیل م سو میشود و نه دستمزدی
برایش قائلاند ،و همچنین کاری رابت تحقی میشگگود .در صگگورتی که این کار زن را
م کوم میکند به مدیریت خانه و مراقبت از کودک و ...در چاردیواری که سامت کاری
مشگگلا ندارد و ظه ای در آن فراغت ندارد .در واقع این کار همیشگگیی اسگگت و
خالصگگی ندارد ،کاری بدون مرخصگگی ،بیمه و بازنشگگسگگتیی و نامریی بودن پیامدهای
کاریاش چون بیماری و آسگگیبهای ادتمامی و روانی ،مدم داشگگتن بیمه و در نتیجه
نداشتن استقالل ما ی و ت ت دمین مرد بودن.
در واقع سگگرمایهداری با فرودسگگتسگگازی زنان ،از آنها نیروی کار راییان یا ارزان
میسازد و آنان را ت ت انضباط و کنترل خویش درمیآورد .سیستمیکه مالزم است با
استثمار و پرو تریز کردن زنان و تبعیض و خشونت محیه آنان .پس میتوان گفت «هر
زنی کارگر اسگگگت 9».تبعیض به این معناسگگگت که زنان از همان ابتدا برای این کارها
ساخته می شوند و روابط دن سی آنها م کوم به فرزندآوری ا ست .و از طرفی زنان به
د یل ب چه آوری و مسگگگئو یت بزرگ کردن آن ها ،تأمینکن ند ی نیروی کار آی ند
هستند .در واقع «بزرگ کردن بچه کاری است ادتمامار الزم ».همانطور که شعار زنان
سیا پو ست در خیابان این بود که «وقتی دو ت م تاج سرباز ا ست سراغ بچههای ما
میآید .وقتی برای کارخانههایش م تاج کارگر اسگگگت سگگگراغ بچههای ما میآید10».
ازاینرو بسگگگیاری از زنان به د یل ایدئو ویی های باکم از آموزش دا می مانند و به
م ارت خا صی د ست پیدا نمیکنند .از طرفی ،به د یل ندا شتن ا ستقالل ما ی ت ت
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بکمرانی غیرمسگگتقیم دو تها قرار میگیرند؛ به بیان ب تر از طریق مرد خانواد  ،زنان
در راستای اهداف دو ت به انقیاد کشید می شوند و همدستی مردساالری با سیستم
سرمایهداری به خشونت و ستم بر زنان و ...منجر میشود.
اهمیت مسألهمندکردن کار خانگی
کار خانیی استثنایی در سرمایهداری نیست بل خود نشانی از قامد ی سرمایهداری
ا ست که ا ستثمار در ددایی ابزار تو ید از نیروی کار و ددایی تو ید از بازتو ید شکل
گرفته ا ست و زنانه سازی کارهای بازتو یدی و راییان بودنم کار خانیی س م م می را
در اسگگتثمار و فرودسگگتی ایفا میکند؛ از اینرو مبارز ی فمینیسگگتی ناگزیر اسگگت که
سمت و سوی مبارز را محیه سیستم سرمایهداری پیش ببرد .زیرا دییر مسأ هی زنان
به برابری صوری با مردان یا د ستیابی به شیل ب تر یا تیییرات در قانون به نفع زنان
ختم نمیشگگود بحکه به سگگراغ مسگگائحی چون دنسگگیتسگگازی و بدل کردن بدن زن به
مرصهی تو ید و بازتو ید نیروی کار و تبعات آن در زندگی زنان میرود ،تا اینکه شرح
دهد چهگونه در مصگگر نو یبرا یسگگم ،زنانهسگگازی کار و زنانهسگگازی فقر و کاالییشگگدن
کارهای بازتو یدی و اشتیال زنان فرود ست در کارهای ارائهدهند ی خدمات ادتمامی
با دسگگتمزدهای بسگگیار کم شگگکل گرفته اسگگت .پس کار خانیی گر گاهی اسگگت که با
م سأ همند کردن آن میتوان کار را مورد ب ث قرار داد و ا شکا ی از کار را برر سی کرد
که از تعریس اقتصگگاددانان بیرون ماند اسگگت و سگگپس ماهیت این کار را در ارتباط با
مرب حهی فعحی سگگگر ما یهداری و ب ران های آن مورد ب ث قرار داد .و همچنین به
مرزکشی با فمینیستهای یبرال میپردازد که شعار شکستن سقس شیشه ای –که به
معنی دسترسی برابر با مردان در مشاغل است  -سر میدهند،گویی ییانه را برابری با
مردان ،ارتقای شیحی و باال رفتن از نردبان سحسحهمراتب شیحی است11».
نانسگگی فریزر از فمینیسگگم  99درصگگدی ،فمینیسگگمیکه ضگگدسگگرمایهداری اسگگت
میگوید و در تز اول مانیف ست فمینی ستی ا شار میکند که« :دنب شی که امت صا را
دموکراتیز میکند و به واسگگگطهی بازتعریس آن چه بهمثابهی کار تعریس میشگگگود،
گ ستر ی خود را و سعت میبل شد .کنشگری امت صابیم زنان ،فراتر از کار مزدی ،در
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بال بازپسگیریم کار خانیی ،سکس و بلندهاست و از طریق ارزش قائل شدن برای
فعا یتهایی که سگگرمایه از آنها سگگود میبرد اما بابت آنها پو ی پرداخت نمی کند،
نقش بیاتی کار غیرمزدی مبتنی بر دنسگگیت در دامعهی سگگرمایهداری را دیدارپشیر
میسگگازد و یادآوری میکند .امتصگگا فمینیسگگتی در زمینهی کار مزدی نیز در بال
بازتعریس آن چیزی ا ست که م سأ هی نیروی کار بر شمرد می شود که تعریس ددید
نه تن ا دستمزدها و سامات کاری بحکه آزار و تعارض دنسی ،موانع مدا ت بازتو یدی و
م گگدودیگگتهگگای بق ا متصگگگگا را ن یز در بر می گ یرد 12».بگگه م قیگگد ی وی
فمینی سمیمیتواند راهی شا با شد که مبارز با سرمایهداری را هدف قرار میدهد و از
رویکرد رقابت که در خدمت ک سب سود بیشتر ا ست بر بشر با شد .نان سی فو بر از
قحب نامرئی و اهمیت آن میگوید؛ قحب نامرئی ا ستعار از کارهای بازتو یدی و ماطفی
و مراقبتی اسگگت که سگگبب تداوم و سگگرپا ماندن دامعه اسگگت که در رویکرد باکم به
د یل دسگگت نامرئی بازار نادید گرفته میشگگود و از نقش دو تها در ارائهی خدمات
صگگگ بت می کند و همچنین به راهکارهایی چون تقسگگگیم کار ددید و برابر در کار
خانیی و مراقبتی و کاهش سامات کار ا شار میکند .سیحویا فدریچی کارزار د ستمزد
برای کار خانیی را بهمنوان م طا بهی انت قا ی تا یو کار مزدی مطرح میک ند .وی
میگوید« :پس دسگگگتمزد برای کار خانیی تن ا یک مطا به در کنار سگگگایر مطا بات
نی ست ،بحکه دورنمایی سیا سی ا ست که زمینی ددیدی برای مبارز میگ شایدکه از
زنان آغاز میشود و ی به سود تمام طبقه است13».
در ن ایت میتوان گفت فارغ از اینکه که با کدام راهکار در با بل مسگگائل بول
کار خانیی موافق یا ملا س بود (اگرچه که هرکدام از راهکارها موضگگگعگیری در قبال
«چه باید کرد؟» اسگگت و اینکه افق چیسگگت) اما این ب ث میتواند سگگرآغاز بازبینی
ب ث های چون نقش دو ت ها در ارا ئهی خد مات ادت مامی و چیونیی ارا ئهی آن،
ب ثهایی در با خ صو صی سازی و ت شدید فا صحهی طبقاتی و ا ستثمار ،کاالیی شدن
خدمات ادتمامی و تبعات آن ،زوم ودود آموزش و ب دا شت راییان و م دکودکهای
راییان ،ضگگگرورت بیمهی تأمین ادتمامی ،تأسگگگیس م دکودک و رختشگگگویلانه و
آشپزخانههای اشتراکی ،تقسیم مجدد کار خانیی و ادتمامیشدن آن و نقش تعاونیها
یا د ستمزدی شدن کار خانیی و بازیابی را های ددیدی از مبارز چون امت صا و...
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بینجامد؛ مبابثی که امروز به د یل د انیبودن سی ستم سرمایهداری و سحطهی آن
ضگگرورت دارد بدان اندیشگگید شگگود و مورد چند و چون قرار گیرد .در ن ایت میتوان
گفت که اگر مف وم کار و طبقه و دنسیت مورد بازاندیشی قرار گیرد مبارز و سوی ی
ر هایی بلش نیز تیییر خوا هد کرد .میتوان از نمو نه ی تاریلی این مرزکشگگگی
فمینیستی به سال  2018اشار کرد؛ زمانی که شریل سند برگ میحیاردر فیس بوکی،
به زنان تو صیه میکرد که سلتکو شی و موفقیت در دنیای ک سبوکار ما یترین را
برای رس گیدن به برابری دنسگگیتی اسگگت (رویکرد فمینیسگگت یبرال) 14 .اما در همان
سال امت صا فمینی ستی در سرتا سر ا سپانیا در  8مارس  2018این ک شور را دچار
نومی سگگگک ته کرد .و نومی دییر از م بارز و م طا بهی فمینیسگگگتی سگگگربرآورد.
سگگازماندهندگان امتصگگا فمینیسگگتی همرا با پنج میحیون نفری که در راهپیمایی
شگگگر کت کرد ند ،خوا هان« جام عهای بدون استتما مارخ خشتتو نت و ستترکو
سک سی سمی» و خواهان شورش و مبارز بر ضد ات اد پدر ساالری و سرمایهداری
شگگدند و همچنین امالم کردند که «در روز  8مارس ما د ست به د ست یکدیگر
میدهیم و تمام فعالیتهای تولیدی و بازتولیدی را مموقف خواهیم

کرد»15.

 .1این متن برای سخنرانی در ن ش ست «نقد و برر سی د ستمزدی شدن کار خانگی» در تاریخ  98/2/14در
گالری آ تنظیم شددددو ب د ،اما به دلیل غیابِ اجباری ناشدددی اا بااداشدددت در گردامایی اوم ماو مه ی

اا

برگزاری جلسدده ،تیددمیم به انتشددار بخشددی اا آن گر تمض متن اارددر ،راتر اا مسدد لهمند کردن م ردد
نمیرود و به دلیل گذ شت امان و ا صلهی تنظیم این متن تا ویرا ستاری و انت شار آن صفحات برخی منابع
ذکر نشددددو اسدددتض امیدوارر که رصدددتی دیگر برای ن شدددتن متنی کاملتر درباروی این مسددد له و تد یق
م رددعگیری درباروی آن ی

بیاید و بی

اا آن امیدوارر که عال مندان دیگر به این ا او دسددت به لم

ببرند تا به ت مل بیشددتر در باب این مسدد له و بدیلاای آن منجر شدد د تا شدداید گامی به سدد ی راایی انان
برداشته ش دض
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 . 2نانسی لبر ( ،)1388لب نامرئی؛ علم ا تیاد و اراشاای خان ادگی ،ترجمه اسن گلریز
 .3چهگ نه طبقه را نادیدو نگیریم :باات ل ید اجتماعی کار و طبقه کارگر جهانی ،تیتی باتاچاریا ،ترجمه
منی رو خائفی ،یلنامهی نقد ا تیاد سیاسی ،شمارو نهم ،امستان  ،1397ص92ض
 .4امان ،صض96
 .5اندگی س اا کار ،نینا اور ،ج لیتلر و بریگاد بی ثبات کاران ،ترجمه کی ان مهتدی ،ص8
6 .ار انی کارگر اسدددت ،گفتوگ ی جیل ریچاردا با سدددیل یا دریچی ،ترجمهی سددد دابه رخ ،
یلنامهی نقد ا تیاد سیاسی ،شمارو نهم ،امستان  ،1397ص233
 .7بحران مرا بت در سرمایهداری ،گفتوگ ی سارا لئ نارد با نان سی ریزر ،ترجمهی ری سا شک راادو،
ص2
 .8ار انی کارگر اسدددت ،گفتوگ ی جیل ریچاردا با سدددیل یا دریچی ،ترجمهی سددد دابه رخ ،
یلنامهی نقد ا تیاد سیاسی ،شمارو نهم ،امستان  ،1397ص233ض
 .9امان ،ص233ض
 . 10امان ،ص233
 .11نانسی ریزر ،تیتی باتاچاریا ،چیزیا آروتزا ،مانیفی ست مینی ستی ،ترجمهی مرجان نماای ،یلنامهی نقد
ا تیاد سیاسی ،شمارو نهم ،امستان  ،1397ص136ض
 .12امان140،
 .13سیل یا دریچی و نیکل کاکس ،برنامهریزی متقابل اا آ شپزخانه ،ترجمهی طلیعه ا سینی ،یلنامهی
نقد ا تیاد سیاسی ،شمارو نهم ،امستان  ،1397ص265ض
 .14نانس دی ریزر ،تیتی باتاچاریا ،چیزیا آروتزا ،مانیفیسددت مینیسددتی ،ترجمهی مرجان نماای ،یددلنامهی
نقد ا تیاد سیاسی ،شمارو نهم ،امستان 1397ض ص 139و 140ض
15ض امان ،ص 139و 140
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پریا رحیمی
بررسی سه جریان موازی درون جنبش زنان ایران

 .1پارهای از شعر «از زخم قلب آبائی» سرودهی احمد شاملو.

بین شما کدام صیقل میدهید سالح آبائی را؟

هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد ،مرواریدی صید نخواهد کرد –
فروغ فرخزاد (تولدی دیگر)
نجاتدهنده در گور خفته است –فروغ فرخزاد (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)
از آینه بپرس نام نجاتدهندهات را –فروغ فرخزاد (پنجره)
«مطالعهی الگوهای فعالیتهای سایبری اکتیویستهای حوزهی زنان و نسبت آن با
اکتیویسم در فضای واقعی» 1عنوان پایاننامهای است که شهریور ماه سال پیش از آن
دفاع کردم .این پایاننامه دسترنج حدود دو سال مطالعه و کار میدانی و درگیری
تنگاتنگ با اخبار و مسائل جنبش زنان بود .امروز با گذشت یک سال و نیم از جلسهی
دفاعیهی پایاننامه و خروج از میدان پژوهش ،میتوانم کمی عقبتر بایستم و مرور کنم
تمامی اتفاقاتی را که جنبش زنان در چند سال اخیر از سر گذرانده است .در متن
پیشرو قصد دارم به میانجی اتفاقات و موضعگیریهای اخیر ،سه جریان فعلی درون
جنبش زنان را بازشناسی و ارزیابی کنم.
سوسن طهماسبی ،پیشتر در مقالهای با عنوان «مبارزهای در درون جنبش زنان
3 2

برای نهادینه کردن برابری » سعی کرده است تا چهار نسل از فمینیست-
اکتیویستهای ایرانی پس از انقالب  ۵۷را شناسایی کند .همچنین ،در برخی از دیگر
مقاالت و گفتوگوها تالش های کمابیش مشابهی از دیگر فعاالن را شاهد بودیم تا با
ارجاع به تفاوت نسلی ،دگرگونیهای جنبش زنان را توضیح دهند .اما آنچه در این
مقاله پی خواهیم گرفت ،نشان دادن همزمانی سه جریان عمدهی فمینیستی درون
جنبش زنان است .گرچه میتوان تقدم و تأخری زمانی – هرچند تقریبی  -برای این

 .1رحیمی ،پریا ( ،)13۹۷مطالعهی الگوهای فعالیتهای سایبری اکتیویستهای حوزهی زنان و نسبت آن با
اکتیویسم در فضای واقعی ،پایاننامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد ،دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
2. Struggle within the Iranian women’s movement.
 .3سوسن طهماسبی (بیتا) ،مبارزهای در درون جنبش زنان برای نهادینه کردن برابری ،ترجمهی محبوبه حسینزاده.
بیجا.
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سه جریان لحاظ کرد ،یا قسمی همایندی میان سن کنشگرایان و هر یک از این
جریانها قائل شد ،اما در لحظهی نگارش این مقاله هر سه جریان ،موازی و گاه همپوش،
درون آنچه علیاالطالق جنبش زنان مینامیم ،حیوحاضر است .هر سه گرچه کمزور
و بیرمق در حال تالش و فعالیتاند ،دردهای مشترک و اهداف یکسانی دارند ،و وجه
تمایز آنها در راهبردهاست.
 )1زنان اصالحطلب یا فمینیستهای لیبرال
نمایندگان اصلی ج ریان نخست ،اعضای کمپین یک میلیون امضا ،زنان اصالحطلب
و برخی از جوانان چپگرای دیروز/فمینیستهای میانسال امروز هستند .این اتحاد
شوم «مارکسیست»های ارتودوکس و لیبرالها درون جنبش زنان گرچه بهظاهر
متناقض و ناممکن ،اما اساس ًا دو روی یک سکه بوده است .شاهد تاریخی این مدعا
کمپین یک میلیون امضاست که نامهایی را از هر دوی این سنگربندیهای سنتاً
متعارض گردهم آورد .از این ادعا یکه خوردهاید؟ من هم! من هم هر بار جا میخورم
وقتی نام رفقا را کنار دوستان اصالحطلب پای بیانیههای مشترک میبینم ،پای ترجمهها
و مجموعه مقاالت و ...مصداق آش شوربای این نوع همکاریها میشود آش نذری پختن
زنان کمپین و پخش آن بین در و همسایه 1.ملغمهای از مطالبات رفرمیستی با
سلسلهمراتب احزاب کمونیستی ،با عطر و بوی سنت و پیاز داغ.
کمپین ،تالشی ستودنی و اتفاقی تازه در زمان خود بود و البته پر اشتباه .قطعاً غرض
آن نیست که همگرایی طیفهای مختلف فعاالن را ذیل پرچم جنبش زنان نفی کنیم،
اما هرگونه همگرایی باید برآیند گفتگوهای مکرر و موضعگیریهای مشخص از وضعیت
مشخص باشد .اول باید چاله را کند و بعد مناره را دزدید ،وگرنه کمپین پا میگیرد و
بعد صدای تعارضات و اختالفات بلند میشود و صادق باشیم ،کمپین شکست میخورد!
کمپین یک میلیون امضا و آنچه در این نوشتار مجازاً جریان نخست میخوانم،
واکنشی اشتباه به یک ترومای تاریخی بود .پاسخ اصالحطلبان ،به عفونت ترومای
 .1طی مصاحبههایی که با برخی از اعضای قدیمی کمپین داشتم ،آنها عنوان کردند که یکی از راهبردهای کمپین
برای طرح و بسط اهدافشان میان تودهها طبخ و پخش آش نذری بوده است.
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واپسروی وضعیت زنان ،اصرار آنها در انکار این تروما بود .آنها توش و توانشان را
صرف مدارا با این زخم میکنند .پاسخ مشابه چهرههای «مارکسیست» درون جنبش
نیز سر باز زدن از پذیرش ترومای سقوط شوروی و واژگونی آرمانهایشان بود .عدم
پذیرش این دو شکست تاریخی ،همدستی این زنان سازشکار را با وضع موجود رقم زد.
خود را به کوری زدن و خاک پاشیدن به چشم دیگران بینا با هژمونیک ساختن این
ادعا که بحث زنان اساس ًا مسئلهای سیاسی نیست ،مسئلهای اجتماعی است که حتی
نیازی به تغییر کلیات قانونی ندارد ،فقط کافی است با همکاری فقها در برخی احکام و
1

قوانین تجدیدنظر کرد.
نوشین احمدی خراسانی ،چهرهی شاخص جریان نخست ،دیگر جریان جنبش زنان
را محکوم به همدستی با پوپولیسم دستراستی میکند و از جمله بروزات این
2

3

«شبهفمینیسم» را مخالفت با نخبگان (ما؟!) میداند  .حال باید از وی و همقطارانش
پرسید ،آیا نخبه منطقاً نباید دستکم یک گام جلوتر از عموم مردم گام بردارد و نه
چندین گام عقبتر از آنها؟ مبادا که نخبگان ما از پوپولیستهایمان واپسگراتر باشند؟!
نخبهی ما در هیاهوی دوم خرداد میگوید« :انتخابات دوم خرداد و فضای ایجاد شده
4

تجربهی درخشانی بود در اثبات نحوهی ستاندن حق به طرق قانونی» و وقتی شکست
پروژهی دوم خرداد با قتلهای زنجیرهای و رخدادهای کوی دانشگاه و دیگر ادبارش بر
 .1برای بحث بیشتر در اینباره رجوع کنید به بیانیهی کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیضآمیز،
قابل دسترسی در وبسایت مدرسهی فمینیستی:
http://www.feministschool.com/campaign/spip.php?article17
 .2اصطالحی که نوشین احمدی خراسانی در گفتگو با سمیه قدوسی در شمارهی ( 3۵خرداد و تیر  )13۹۸ماهنامهی
زنان امروز ،در توصیف خیزشهای اخیر جنبش زنان استفاده کرده است.
قابل بازیابی در این نشانی:
گفتگوی-مجله-زنان-با-نوشین-احمدیhttps://noushinahmadi.wordpress.com/2019/10/07/-
خراسان/
 .3نوشین احمدی خراسانی ( ،)13۹۷دختران خیابان انقالب و پوپولیسم سیاسی ،وبالگ نوشین احمدی
خراسانی.
 .4نوشین احمدی خراسانی ،از محافل زنانه تا تشکلهای مستقل زنان ،به نقل از مجموعهای از نقد نظرات زنان
لیبرال و اصالحطلب (سازمان زنان هشت مارس).
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همه و آخر از همه این زنان سازشکار مسجل شد ،طرح رفراندوم برای تغییر قوانین
ضدزن را پیش کشید .به جای آنکه فمینیست-اکتیویست (بهاصطالح نخبهی ما) خود
تغییر را رقم زند ،نخست میای ستد تا ببیند کوران حوادث از کدام سو میوزد تا بعد
تغییر موضع دهد .در بزنگاهی دیگر شاهد رویکرد مشابهی بودیم :در تنور داغ زمستان
 ،۹۶نوشین احمدی خراسانی از ظهور نسل جدید کنشگران اجتماعی مینویسد ،اعتراف
میکند که شاید در بدگویی از آنها تند رفته ،و شاید این نسل در پی رقم زدن جامعهی
1

مدنی نوینی است و بعد که تب تند اعتراضات کمی خوابید ،در مقام دانای کل
2

مینویسد که چرا حرکت دختران خیابان انقالب گسترش نیافت و بعد که دیگر
3

تبوتابها بهکلی افتاد دختران خیابان انقالب را فریفتگان پوپولیسم سیاسی میخواند.
و در آخرین مقالهاش مینویسد اگر مردان سنگ حجاب زنان را به سینه میزنند چون
4

نفعشان در آن است.
نخبگان ما نه تنها از مردم که از امامزادههای بیمعجزهشان نیز واپسگراتر هستند،
درحالیکه جریان نخست همهی هموغمش را مصروف این کرده است که نشان دهد
مطالبات زنان با اسالم مغایرت و با سیاست ربطی وثیق ندارد ،اظهارنظرهای شهیندخت
موالوردی ۵و پروانه سلحشوری ۶محرز میکند که اساساً نمیتوان در تئوکراسی اسالمی
 .1نوشین احمدی خراسانی ( ،)13۹۷دختران خیابان انقالب و ظهور نسل جدید کنشگران اجتماعی ،وبالگ
نوشین احمدی خراسانی.
 .2نوشین احمدی خراسانی ( ،)13۹۷چرا حرکت دختران خیابان انقالب گسترش نیافت ،وبالگ نوشین احمدی
خراسانی
 .3نوشین احمدی خراسانی ( ،)13۹۷دختران خیابان انقالب و پوپولیسم سیاسی ،وبالگ نوشین احمدی
خراسانی.
 .4احمدی خراسانی ،نوشین ( ،)13۹۸دینداری بیواسطه و حجاب اجباری ،وبالگ نوشین احمدی خراسانی.
 .۵شهیندخت موالوردی ،معاونت وقت أمور زنان و خانوادهی رئیس جمهور در تاریخ  1۰تیرماه  13۹4در گفتگو با
ایلنا گفت :دولت به احترام مراجع تقلید موضوع حضور زنان در ورزشگاه را پیگیری نکرد.
 .۶پروانه سلحشوری نمایندهی اصالحطلب مجلس در تاریخ  31مرداد  13۹۸به خبرنگار نگام گفت :معتقدم در این
کشور حجاب یک مقولهی سیاسی است.
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مسائل زنان را از دیانت و سیاست منها کرد .اینجاست که بار دیگر بوی پیاز داغ آش
نذری کمپین زنده میشود و قطار میشوند خاطرات چانهزنی با فقها و علما و خواست
تجدیدنظر در فتاوی و البی با قانونگذاران و مسئوالن و دعوت زنان پارک الله به
تمشیت و باقی تالشهای نخبهگرایانهی(!) جریان زنان سازشکار!
فمینیستهای لیبرال ،این همدستان سرمایهداری که خواهان زنانه کردن چهرهی
مجلس هم بودهاند ،فقط سنگ زنان طبقهی متوسط به باال را به سینه و سقف شیشهای
1

میزنند و چشم پوشیدهاند از دیگر زنانی که این خردهشیشهها را جاروب میزنند ،تنها
مختص به جنبش زنان ایران نیستند .این تلقی جریان اصلی فمینیستی در سطح جهانی
خود را به عنوان نیروهای مترقی مدافع حقوق زنان و اقلیتها جا میزند تا
خوشخدمتیش به نظام جهانی سرمایهداری و دیگر ایادی انقیاد زنان و ستمکشان را
توجیه کند.
2

«فمینیسم موقعیتی و امر روزمره» به لطف همدستی خود با برخی از عوامل اصلی
ستم و با اتخاذ استراتژی فتح «سنگر به سنگر» ،با تفریق رادیکالیسم از فمینیسم ،آن
را به جنبشی سترون بدل ساخته است .بعد از دههها تالش و مداومت و بگیر و ببند
زنان رفرمیست (می بینیم که حتی تالش در قالب اصالحات اجتماعی این جریان نیز
همچنان تبعات سیاسی برایشان داشته است) آنها ،زیر خاکروبههای همان سنگر اول
که بر سرشان آوار شده ،هنوز به سنگر دوم نرسیدهاند.
از میان مصاحبهشوندگان پایاننامهی من ،تمامی نمایندگان این جریان که جملگی
از اعضای کمپین یک میلیون امضا بودند بیهیچ رودربایستی در پرسش از حیات جنبش
زنان ،رأی به ممات آن دادند (طرفه آنکه چندین نفر از آنها در یک سال اخیر جالی
وطن کردند) .هنگامی که مشغول پیادهسازی متن مصاحبهها بودم ،نکتهای توجهم را
 .1تضمینی از یادداشتهایی برای مانیفست فمینیستی ،نانسی فریزر ،تیتی باتاچاریا ،چینزیا آروتزا ،ترجمهی
مرجان نمازی ،سایت نقد اقتصاد سیاسی ،اسفندماه  ،13۹۷قابل دسترسی به نشانی:
 .2از اصطالحاتی که نوشین احمدی خراسانی برای بیان روش و مشی فمینیستی خود گزینش کرده است .ر.ک :دو
سال زندگی مشترک در کمپین ،شبهفمینیسم رودرروی اندیشهورزی فمینیستی ،دختران خیابان انقالب و پوپولیسم
سیاسی ،جملگی قابل دسترسی در وبسایت رادیو زمانه و وبالگ نوشین احمدیخراسانی به نشانی:
https://noushinahmadi.wordpress.com
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جلب کرد ،صادقانهتر بگویم من را بسیار متاثر کرد .تکیهکالم یکی از مصاحبهشوندگان
که سال های طوالنی حبس را استوار از سر گذرانده این جملهی ساده اما تکاندهنده
بود« :هیچ تصوری ندارم از»...
 )۲ناجنبش زنان و نافرمانیهای مدنی
آن چه در هیئت دختران خیابان انقالب یا دختران ورزشگاه آزادی یا دختر آبی و...
بهویژه طی دو سال اخیر شاهد بودیم نمونههایی از نافرمانیهای مدنی هستند که
جملگی ذیل «ناجنبش» به بیان آصف بیات یا «جنبش اجتماعی شبکهای شده» به
بیان کاستلز شناخته میشوند .آصف بیات اصطالح خودساختهاش را چنین معنا میکند:
«ناجنبشها به کنشهای جمعی کنشگران غیرجمعی اشاره دارند؛ آنها به اعمال
مشترک شمار بسیاری از مردم عادی تجسم میبخشند کسانی که فعالیتهای پراکنده
اما مشابهشان تغییرات اجتماعی بسیاری را برمیانگیزد ،هرچند این اعمال بهندرت با
ایدئولوژی یا رهبرانی قابلتشخیص و نهادها هدایت میشوند .اصطالح "جنبش" مؤید
این است که ناجنبشهای اجتماعی از مؤلفههای شاخص و مهم جنبشهای اجتماعی
بهرهمندند ،همان حال که از سرشتی متمایز و دیگرگون برخوردارند».
1

()Bayat,2013:14
از اینرو نافرمانی مدنی دختران_انقالب و دیگر نافرمانیهای اخیر گرچه انفرادی
بودهاند اما نباید فردی قلمداد شوند .این شکل از کنشگری ،نه برآمده از جامعهی مدنی
ال بالعکس نتیجهی پشت کردن به جامعهی
(برخالف باور احمدی خراسانی) ،بلکه کام ً
مدنی و برآیند بحران دموکراسی ،احزاب و جامعهی مدنی هستند .این
2

دختران/کنشگران به باور کاستلز حامالن هویت مقاومتی هستند که سنگرهای مقاومت

1. Bayat, A. (2013). Life as politics: how ordinary people change the Middle East.
Cairo: American University in Cairo Press.
 .2ر.ک:
کاستلز ،مانوئل ( ،)13۹4شبکههای خشم و امید :جنبشهای اجتماعی و عصر اینترنت ،مترجم :مجتبی
قلیپور ،تهران :مرکز.
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خود را خارج از چارچوب سلسلهمراتبی احزاب و چانهزنی با نهادهای رسمی برساختهاند.
آنها نه جنبشی پایدار بلکه شبکههایی از کنشگرایان بینامونشان هستند که اغلب در
پی برهمزدن نام نیز نیستند .جنبشهای اجتماعی شبکهای شده ،محصول جامعهی
اطالعاتی  -جامعهی پستمدرن  -هستند و از اینرو به هرگونه کالنروایت پشت
1

میکنند .کنشگرایان این جریان فمینیستی دارای شبکههایی افقی از ارتباطاتاند که
در فضای مجازی شکل گرفته است و از این سکوهای مجازی (و نه دیدارهای رودررو
به سیاق کمپین یک میلیون امضا) به سکوهای مترو و به سکوهای تقسیم برق شهری
رسیدهاند ،به فضای مکانها (فضای واقعی).
افراد ،نخست احساسی از سرخوردگی فردی را در دنیای واقعی تجربه میکنند و
2

سپس این سرخوردگی را در رسانههای خود  -ارتباطی تودهای ،اظهار میکنند و با
شبکهبندی میان افراد همدرد این اظهار شخصی به دردی مشترک بدل میشود که به
3

فرد اطمینان میبخشد که تنها و منزوی نیست .پس نخستین نفر در قالب نافرمانی
مدنی این اعتراض همگانی را از فضای جریانها بیرون میکشد و در قالب کنشی
انفرادی در فضای مکانها عینیت میبخشد ،با بازنمایی این کنش اعتراضی در فضای
مجازی ،دیگران نیز این شکل از راه و روش مبارزه را دنبال و به شکلی اپیدمیک و
ریزوماتیک تکرار میکنند .نفر اولی که خشم را ابراز میکند و نخستین نفری که خشم
جمعی پیشتر ابراز شده را متعین میسازد ،به دیگران امید و انگیزهای میبخشند که
پیش از دورهی بازنماییهای تصاویر مجازی ،حضور و روابط ارگانیک در فضای واقعی
عهدهدار آن بودند .اینسان« ،شبکههای خشم و امید» مطلوب کاستلز ساخته میشوند.
کاستلز اصالً وجه مشخصهی جنبشهای نوین را همین فرایند ارتباطی میداند که طی
کاستلز ،مانوئل ( ،)13۸۹عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ :قدرت هویت ،مترجم :حسن چاوشیان،
تهران :طرح نو.
کاستلز ،مانوئل ( ،)13۹۶قدرت ارتباطات ،مترجم :حسین بصیریان جهرمی ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .1رهبری ،مهدی ( ،)13۹3جنبشهای اجتماعی :کالسیک ،مدرن ،پستمدرن ،تهران :کویر.
 - Mass Self-Communication .2ترجمهی دیگر این اصطالح کاستلز ارتباطات خودگزین است.
 .3کاستلز ،مانوئل ( ،)13۹4شبکههای خشم و امید :جنبشهای اجتماعی و عصر اینترنت ،مترجم :مجتبی
قلیپور ،تهران :مرکز.
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آن شورشی شرزه به اعتراضی مدنی میانجامد .فردگرایی شبکهای که الهامبخش جنبش
میشود .انفجار خشم در سطح فردی با شبکهسازی لحظهای که به یمن خود ارتباطی
تودهای ممکن میشود ،فرصتی فراهم میکند تا گروهی از افراد سرخورده اما نافرمان
و متمرد شکل گیرد .این نوع از انفجار اجتماعی تابع رهبری و استراتژی نیست و به آن
نیازی هم ندارد .چراکه صرف احساس خشم فردی ،و ابراز آن در اینترنت ،همدلی
1

بسیاری از دیگر دردمندان را برمیانگیزد.
این جریان پستمدرن درون جنبش زنان نیز الجرم راهی جز به نومیدی جریان
نخست نمیبرد .منتقدان پستمدرنیسم چون ژیژک ،فرهنگ این عصر را بیرمق و
دلمرده میدانند« .دوشادوش دگرگونیهای رویداده در تکنولوژی و ارتباطات ،کارکرد
نفس و جامعه اسیر انفجار نشانهها ،نمادها ،و داللتها شده است .از دید ژیژک ،نفس
حول محور یادگار [=فتیش]ی از دلمردگی سیاسی ساختار یافته است( ».نجفی به
2

نقل از دالی)2۵:13۹۵ ،
یکی از مصاحبهشوندگان پایاننامهام جملهای مؤید و مقوم همین پندار
پستمدرنیستی مورد انتقاد ژیژک ارائه کرد:
 من به سرانجام هیچ جنبشی امیدوار نیستم و میدونم که باید ادامه بدیمولی هیچ چشمانداز و امیدی ندارم.
این ناامیدی اما گامی بلندتر و البته رو به جلوتر از راهبرد فتح سنگر به سنگر و
تدریجی جریان نخست است .ناامیدی ،شهامت رویارویی با سیاهی شب است و نه
رؤیابینی در خواب خرگوشی و انکار زخم .نومیدی ،پذیرش این واقعیت شوم و
تکاندهنده است که جامعهی مدنی در گور خفته!
رادیکالیسم جریان دوم و بهتبعش سرکوب و اطفای آتش خشم آن با احکام سنگین
قضایی ،قطع امید از امکانات موجود است .دستکم رسیدن است به نقطهی نفی وضع
 .1کاستلز ،مانوئل ( ،)13۹۶قدرت ارتباطات ،مترجم :حسین بصیریان جهرمی ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .2دالی ،گلین ( ،)13۹۵گشودن فضای فلسفه :گفتگوهایی با اسالوی ژیژک ،مترجم :مجتبا گلمحمدی،
تهران :گام نو
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موجود به جای مماشات و «خانمی کردن» جریان نخست .تنها از پس خشم و امید و
دوباره نومیدی است که میتوان به بالقوگی امکانات فردا اندیشید .جنبشهای
شبکهایشده گرچه مبتنی بر مطالباتی فردی و هویتی هستند ،گرچه در مواردی حتی
تکیه بر نوعی پوپولیسم ترامپیستی دارند و به شکل فُرادا تاوان پس میدهند ،اما
دستکم از موضع انکار درنمیآیند ،بلکه آنچه هست و نباید باشد را صراحتاً نفی
میکنند.
گویی انگ پوپولیست و فاشیست اغلب لقلقهی زبان کسانی است که تشت
رسواییشان از بام افتاده است .نانسی فریزر بهدرستی یادآور میشود که ریاستجمهوری
1

ترامپ بیان گویای شکست پروژهی نولیبرالیسم پیشروست .بریدن قاطبهی مردم از
نولیبرالیسم مترقی محیلی که با مشاطهگری میخواهد چهرهی کریه ضدزن خود را
2

بزک کند.
آنچه فریزر به آن اشاره دارد ،با بدیل وطنیاش بهشدت جزموجفت است .محبوبیت
چهرههای شوونیست و پوپولیست میان گروههای اجتماعی در حاشیه و اقشار پایین
اقتصادی نشان از پشت کردن مردم است به سیاستهای تساهل و تسامح و اصالح و
سازش و همدستی .این واقعیت که تحلیل انتقادی فریزر از فمینیسم لیبرال با واقعیت
موجود جنبش زنان ما بسیار همخوان است بیان مشدد سرشت جهانیشدهی دورهای
است که در آن زیست میکنیم .نقد ضد وستفالیایی-کینزی فریزر این امکان را به ما
میبخشد که م سائل جنبش زنان ایران را در ترازی جهانی به افقی کلی گره بزنیم و با
یک نقد ساختاری-روشمند به جریان سوم جنبش زنان امید ببندیم که بهخوبی میداند
مسئلهی زنان ایران -بهرغم تکینگی خاص خودش -نهایتا مسئلهای جهانی است.
 )۳فردای جنبش زنان و دختران محبوس

 .1فریزر ،نانسی ( ،)13۹۶پایان نولیبرالیسم پیشرو ،ترجمهی نیما پرژام ،روزنامهی شرق ،قابل بازیابی در سایت
میدان.
 .2فریزر ،نانسی ( ،)13۹۷چگونه چپ به استعمار لیبرالیسم درآمد ،ترجمهی محسن هویدایی ،میدان.
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این روزها ،در معرفی دختران در بند میخوانیم ،فعال زنان و فعال کارگری ،فعال
زنان و فعال دانشجویی ،فعال زنان و فعال محیطزیست .همین «و» ساده ،معرف خصلت
ائتالفی-اعتصابی جریان سومی است که میتوان گفت در حال پا گرفتن است.
1

تشکیالت ،نزد دخترانِ بندی از جنس دورهمی و سمن نیست ،تشکیالت جریان سوم
از جنس اتصاالت سست اینترنتی جریان دوم نیز نیست .آنها نه اسیر نگاه نخبهگرا و
سکتاریست فمینیستلیبرالها هستند و نه مانند جریان دوم سادهانگارانه فریفتهی
وعدههای مسیحایی نمایندگان سرمایهداری میشوند که بناست گل سفید آزادی و
برابری را بر زلف دختران ایرانی بزنند.
دقیقاً هوشمندی جریان سوم در مقایسه با جریان نخست در گزینش اصطالح
«اپورتونیست» به جای «پوپولیست» در نقد چهرهی جریانساز ناجنبش زنان آشکار
2

میشود .اپورتونیسمی دستراستی که نیروهای بالقوه انقالبی را به جرقهای کوچک در
حریم تن تحدید میکند ،به اخگری که هیچ حریقی از آن برنمیخیزد.
امروز جریان نوپای سوم ،درحال یک رؤیابینی محال است ،گرچه نباید فراموش کرد
هر امر ناممکن نویدبخش رادیکالیسمی سیاسی است .آنچنان که ژیژک 3نشان میدهد
هر امر ممکن از دلِ یک ناممکن استعالیی بیرون میآید .امکانات رهاییبخش و رادیکال
فردا از ناامیدی برمی خیزند .نمای سیاه زن در بند ،خودبالقوگی فردایی روشن را بارور
است .نتیجه آنکه ،هر نوع امر ممکن بعدی ،هر تالش بدیلی برای نمادین ساختن امر
واقعی (پدید آمدن سوژهی رادیکال سیاسی) از ناامیدی محض نسبت به امکان بالفعل
امروز برمیآید .بنابراین هر نوع بازنمایی از امر واقعی ،امکانی است که از دل همین
واقعیت رمندهی امر واقعی برمیخیزد.
سوژه میتواند تغییر کند نه به دلیل بازیگوشی معنا در شبکهای از نمادها،
آنچنانکه سوژهی پستمدرن ،کنشگر جنبشهای اجتماعی شبکهای زنان ،سعی
 .1سرواژهای برای سازمانهای مردمنهاد NGOها
 .2زنگنه ،نیکزاد( ،)13۹۷علیه فمینیسم اپورتونیست :مسیح علینژاد و حواریون او ،نقد اقتصاد سیاسی.
3. Moolenaar, R. (2004). Slavoj Žižek and the Real Subject of Politics. Studies in East
European Thought, 56 (4), 259–297. doi: 10.1023/b:sovi.0000043003.05995.3d
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میکند با مصادرهی معانی (ساختن پرچم صلح از روسری) بازی داللتی بیافریند ،بلکه
سوژه تغییر میکند به دلیل آن هستهی غیرقابل خطاب و استیضاح درون امر واقعی
1

که هر نوع عینیتی – امید صبح مقدر فردا  -را متحقق میسازد.
جریان سوم ،برخالف چپگرایان مستحیل در جریان اول جنبش زنان ،خودشان را
محدود به قاب تنگ تحلیل ارتودوکس طبقاتی نمیکنند تا مآالً پیکار بر سر مسائل
متوجه زنان به اصالحاتی در حاشیهی خدمت به نظام سیاسی خاصی تقلیل یابد و
نتیجتاً هر مطالبهای از جنبش برکنار شود به بهانهی بورژوایی بودن ،مگر آنکه ،آن
مطالبه ،درخواست دستمزد کار تولیدی باشد.
جریان سوم جنبش زنان دارد دستان نحیف خود را از البهالی ترجمههای مقاالت و
کتابها مشت میکند .آنچنان که باز فریزر نشان میدهد ،این نوع از فمینیسم (اگر
اصالً بتوان الباقی را نوع فرض گرفت) میان سیاست هویت و سیاست بازشناسی تمایز
قائل میشود؛ او تثلیثی رهاییبخش میسازد از بازشناسی مسائل فرهنگی ،مسئلهی
2

بازتوزیع اقتصادی و نمایندگی سیاسی.
برخالف میل سرکش و مالهکش جریان فمینیستهای سازشکار در اکیداً اجتماعی
و فرهنگی جلوه دادن مطالباتی ذاتاً سیاسی ،تحقیر مطالبات فراگیری همچون حجاب
با متصّف کردنشان به اموری شخصی ،دستچندمی و غیرضروری ،برآمده از «فرهنگ
فردگرایانه و ناجنبش دینی» 3،برخالف جریان سرکش و نافرمان دوم که مطالبات
بهسطح آمدهی زنان را بهسادگی به مسائلی قشری ،هویتی و انتخابی شخصی تخفیف
میدهند؛ جریان سوم ،که میتوان آن را فمینیسم چپگرای نو خواند ،کمینه بناست

–1. Daly, G. (1999). Politics and the Impossible. Theory, Culture & Society, 16(4), 75
98. doi: 10.1177/02632769922050728
 .2برنشتاین ،ریچارد( ،)13۹۸رهاییبخشی به روایت نانسی فریزر ،ترجمهی حمید قیصری ،ماهنامهی زنان،
شمارهی .33-24 ،3۵
 .3اشاره دارد به تحلیل نوشین احمدی خراسانی از حجاب اجباری در این مقاله:
احمدی خراسانی ،نوشین ( ،)13۹۸دینداری بیواسطه و حجاب اجباری ،وبالگ نوشین احمدی خراسانی.
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1

تا هر امر جزئی را دردنشانی از یک امر کلی بداند و دستها و پاهای بلند قدرت را از
هر دوی جیب و بدن زنان کوتاه کند.
امید است که جریان سوم ،مطالبات فراگیر زنان را به افقی کلی گره بزند ،امر سیاسی
را به بازشناسی گروه های خاموش و بازتوزیع اقتصادی اتصال دهد و همبسته با دیگر
جنبش های اجتماعی و همگام با مبارزات زنان دیگر کشورها علیه دشمن مشترک
تاریخی خود ،به انترناسیونالیسمی فمینیستی بپیوندد.

2

1 Žižek Slavoj. (2019). The sublime object of ideology. London: Verso.
 .2برگرفته از تز دهم یادداشتهایی برای مانیفست فمینیستی ،نانسی فریزر ،تیتی باتاچاریا ،چینزیا آروتزا،
ترجمهی مرجان نمازی ،سایت نقد اقتصاد سیاسی ،اسفندماه .13۹۷

نقد اقتصاد سیاسی

«فموناسیونالیسم»
همبستگی فمینیسم و ناسیونالیسم نولیبرال
مهدیس صادقی پویا
نگاهی تحلیلی به مفهوم فموناسیونالیسم و ورود
آن به مطالعات انتقادی زنان و جنسیت
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مقدمه
خیل عظیم و متأخر مهاجرت جهانی و البته در این بحث ،یکسویه ،از «جنوب»
1

جهانی و خصوصاً از «خاور نزدیک» و «خاورمیانه» به «شمال» جهانی ،چند سالی
است که مبحث جدیدی را به مباحثات دانشگاهیان ،محققان و البته کنشگران حوزهی
جنسیت و حقوق زنان وارد کرده است .مبحثی انتقادی که از ماهیت انتقادی فمینیسم
و از درون آن برآمده و مبدعان و دغدغهمندانش کوشش میکنند تا با شناسایی این
پدیده و شکلدهی بحث و جدل پیرامون آن ،جامعهی فمینیستی را از ظهورش و
عواقبی که میتواند برای جامعه زنان به همراه داشته باشند ،آگاه سازند.
این پدیده ،تحت عنوان «فموناسیونالیسم» 2،که تا کنون ترجمهی روان و گویایی از
آن در زبان فارسی ارائه نشده است ،ترکیبی از اصطالحات «فمینیسم» و «ناسیونالیسم»
است که اصطالح نخست را عموماً در زبان فارسی به همان شکل به کار برده ،اما برای
3

اصطالح دوم ،گاه از معادل «ملیگرایی» نیز استفاده میکنیم.
فموناسیونالیسم ،در سالهای اخیر و در قالب پژوهشهای صورتگرفته ،عموماً در
کنار «هوموناسیونالیسم» 4و بررسیهای پیرامون نولیبرالیسم و عملکرد دولتهای
نولیبرال کنونی مورد مطالعه قرار میگیرد ،تا ابعاد گستردهتری از آن در نتایج حاصله،
شناسایی شده و به اشتراک گذاشته شود.
در مقالهی پیش رو ،به چیستی این پدیده ،و تاریخچهی مختصری از پیدایش و
ورود آن به حوزهی مطالعات زنان انتقادی پرداختهام و نگاهی هم به آثار و پژوهشهای
انجام شده در این زمینه داشتهام.
با توجه به این که اصوالً فموناسیونالیسم ،با تجمیع فمینیسم در خدمت نولیبرالیسم
است و با سوءاستفاده از هویتهای درهمتنیدهی زنان در جامعهی جهانی امروزی ،کمر
 .1عناوین اروپامحور خاور نزدیک و خاورمیانه بر اساس نزدیکی یا دوری این مناطق آسیای غربی نسبت به اروپا
نامگذاری شدهاند.
2. Femonationalism
 .3البته توصیف و توضیح تفاوتهای بنیادین و ساختاری ناسیونالیسم با آنچه ما در ایران ،از ملیگرایی ،با توجه
به سیر تاریخی آن میشناسیم ،موضوع این مقاله نیست.
Homonationalism

4.
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به تقویت مناسبات قدرت مورد عالقهی دولتهای نولیبرال در میان مرزهای خود و
البته در مرزگستریهای نواستعماریاش بسته است ،در نهایت با نگاهی به آن چه که
امروزه در جامعهی ایرانی ،چه در داخل مرزها و چه در میان مهاجران ایرانی (دیاسپورا)،
و در حوزهی حقوق زنان در حال وقوع است ،بررسی مختصری خواهم داشت پیرامون
این که فموناسیونالیسم ایرانی چیست و در خدمت برآورده کردن چه اهدافی است.
فموناسیونالیسم چیست؟
فموناسیونالیسم ،همانطور که در مقدمه نیز بیان شد ،از ترکیب اصطالحات
فمینیسم و ناسیونالیسم به دست آمده و آنچنان که باید و شرایط ایجاب میکند ،هنوز
در زبان فارسی و دانش فارسیزبان جنسیت و زنان وارد نشده است ،اما شاید بتوان آن
را «فمینیسم  -ملیگرایی» ترجمه کرد ،هرچند ممکن است استفاده از چنین ترکیبی
از واژگان فارسی و انگلیسی مورد نقد واقع شود ،اما شاید بتواند در نبود یک اصطالح
رسا ،معنای آن را برای فارسیزبانان مشخصتر سازد.
ساارا آر .فاریس 1،اساتاد و پژوهشاگر در گلدسامیت ،دانشاگاه لندن 2،و مبدع این
اصااطالح ،توضاایح میدهد که راسااتگرایان ،چهگونه با [سااوءساسااتفاده از مفاهیم
فمینیساااتی و پیچاندن آنها ،در راساااتای نیل به اهداف ضااادمهاجرتیشاااان گام
برداشاااتهاند و این پدیده ،پدیدهای متأخر و مرتبط با ورود سااایل پناهجویان ،پس از
درگیریهای دو دههی اخیر در آ سیای غربی ا ست .این درگیریها افغان ستان و عراق
را از سالهای آغازین قرن بیستویکم ،گرفتار ناآرامی و نظامیگری و فاجعهی انسانی
کرده و ناامنی فزایندهی نا شی از آن نیز به پیدایش نیروهای جهادگرا در منطقه منجر
شده ا ست ،به شکلی که بهعنوان مثال آن چه از ک شور سوریه ،هماکنون ،باقی مانده،
جز خرابهای با اقتصاااد و جامعهای فروپاشاایده نیساات .بررساای تاریخ این درگیری و
زمینهها و پیشااینههای آنها ،کار تحقیقی ،محتوایی و اساانادی مفصاالی میطلبد که
البتهبه وفور و با پشتکار عالی و بهکرات انجام شده است.
Sara R. Farris
Goldsmiths, University of London

1.
2.
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صاارف این
در این میان ،موضااوع تازه در حوزهی مطالعات زنان و جنساایت ،تأثیر ف
اقدامات بر زنان و جامعه دگرباشان جنسی و جنسیتی نیست ،بلکه سوءاستفاده مداوم
قدرتها و ابرقدرتهای حاکم ،از «حقوق» آنان و به ا سم دفاع و حمایت از آنان ا ست
و اَشکال متفاوتی نیز بدان میبخشند.
الکساندر ژونه ،الیزابت مارتو و املی لو رنارد ،در سال  2۰13و در اثری م شترک با
عنوان «ملیگرایی جن سی[تسی؟ بازپیکربندی 1معا صر سک سوالیته و ملیگرایی» که
در ن شریهی  Raisons Politiquesمنت شر شد ،به برر سی ا صطالح «دموکرا سی
جنسااای[تسی» 2پرداختهاند که «یک "ما"ی اروپایی و غربی را که حامی اقلیتهای

جنسااای اساااات در برابر یااک "آنهااا" قرار میدهااد کااه غیر غربی بوده و بااا
همجنسگراهراساای 3و جنساایتزدگی 4پیوند داده شااده اساات»Le ,Jaunait( .
)2۰13 ,Marteau ,Renard
فمینیسااتهای منتقد دولتهای نولیبرال و راسااتگرای در حال رشااد در اروپای
مرکزی ،این دیدگاه که «غربف پذیرا» را حامی این «اقلیتهای جنساای و جنساایتی»
معرفی و ک شورهای م سلمان را با همجنسگراهرا سی «ذاتی» هویتیابی میکند ،در
قالب پیوند سمّی و آسیبزای فمینیسم و نولیبرالیسم ،شناسایی و بررسی کردهاند.

تقاطع متناقض همجنسگراهراسی/فمینیسمستیزی و داعیهی حمایت از
همجنسگرایان و زنان
سارا آر .فاریس ،در ادامهی تأکید بر افزایش خطرات ناشی از دست در دست هم
دادن فمینیسم و ناسیونالیسم [عموماً سفیدپوستس ،در سال  ،2۰1۷اثری را با عنوان
«به نام حقوق زنان :ظهور فموناسیونالیسم» 5منتشر کرد .به قول خود نویسنده در
مقدمهی کتاب ،او از اواخر سال  2۰1۰و پس از کنفرانسی با عنوان «دولتهای
1

Reconfiguration
”La “démocratie sexuelle
3 Homophobie
4 Sexisme
”5 “In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonationalism
2
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فمینیستی/مشکالت دولت :جنسیت و سیاستهای محرومیت» که در ماستریخت هلند
برگزار شد ،به فکر نگارش این کتاب افتاده است.
وی در این کتاب ،اصااطالحی را که خودش ابداع کرده ،یعنی فموناساایونالیساام ،را
تعاملی میان ملیگرایان از احزاب راساااتگرا و برخی فمینیسااات/فموکرات 2 1های
برجسااته معرفی میکند که با ساایاسااتهای نولیبرالشااان ،درصاادد جذب تفکرات و
فعالیتهای ضداسالم و ضدمهاجرت در هلند ،فرانسه و ایتالیا هستند.
فاریس ،این پدیده را نوعی تناقض آ شکار میداند و سپس به برر سی ابعاد مختلف
آن میپردازد که من آن را «تناقضاای در تقاطع تالش برای احقاق حقوق دگرباشااان
جنسی و موجودیت کهنهی ضدفمینیست/همجنسگراهراس احزاب راستگرا» تعریف
میکنم.
فموناسیونالیسم ،در توصیفی کوتاه از نگاه فاریس و منتقدان همسویش« ،استفاده
و سوءا ستفاده از محتوای فمینی ستی در را ستای "آزاد سازی" زنان جامعهی میزبان و
البته زنان مهاجر ،از دساات مردانی اساات که در این گفتمان" ،مرد مهاجر مساالمان
وحشی" هویتیابی میشوند».
بهقطع ،بررسی مقولهی ساختار و روابط قدرت میان جنسها در ادیان ،که دربارهی
آن نظریهپردازیها و لفاظیهای بسیار شده است ،موضوع این مقاله نیست ،و موضوع
فمونا سیونالی سم ا سالمهراس و ماهیت زن ستیز ا سالم ،از ظرفیت ب سیار برای برر سی
در قالب پژوهشاای ژرفاندیشااانه و جزئینگرانهی دیگری اساات .هسااتهی مرکزی این
مقاله ،برر سی این مو ضوع ا ست که داعیه و آهنگ حمایت از زنان و مطالبه و احقاق
حقوق آنان در یک ب ستر ا سالمهراس و ا سالم ستیز (که زیرکانه م ستور می شود) که
البته با همراه کردن تعدادی زنان محجبه ،رنگینپو ست و « شرقی» صورت میگیرد،
چهگونه به استعمار نوین ملتهای «غیرغربی» در خاک آنها منجر شده و مهاجران از
این کشااورها را در فرودسااتترین مناساابات اقتصااادی و اجتماعی جامعهی میزبان

Femocrat
Female bureaucrat
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«غربی» قرار میدهد ،و این احزاب و ت صمیم سازان را ستگرا ،چهگونه کارزارهای ضد
مهاجرت خود را تقویت میکنند.
هوموناسیونالیسم ،به موازات فموناسیونالیسم
شاید پرداختن به مفهوم «هوموناسیونالیسم» 1در این قسمت ،ضروری باشد و بتواند،
دلیل تأکید بر همجنسگراهراسی احزاب راستگرا را در کنار فمینیسمستیزی آنان،
مشخصتر سازد.
هوموناسیونالیسم یا «همجنس  -ملیگرایی» ،اصطالحی است که جاسبیر ک .پوار2،
متفکر نظریهی کوییر و استاد مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه راتگرز 3،در سال
 2۰۰۷معرفی کرد و شناساننده فرایندها و مناسبات سودجویانهی ملیگرایان با استفاده
از موجودیت و حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی بود تا بتواند ابزار موجهسازی
بیگانههراسی و نژادپرستیف -عموماً در برابر اسالم -قدرتهایی باشد که "«اروپا» و

«غرب» را ضامن حمایت از «اقلیت جنسی و جنسیتی» و «کشورهای مسلمان» را با
همجنسگراهراسیشان شخصیتیابی میکنند,and Kian ,Direnberger( ".
)2۰19
اصطالح هوموناسیونالیسم از قدمت بیشتری نسبت به فموناسیونالیسم برخوردار
است و به همین دلیل از زمان ورود به فضای اندیشهی انتقادی زنان و جنسیت ،بسیار
بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نظریهپردازان ،اندیشمندان ،روزنامهنگاران و کنشگران بسیاری به بررسی این پدیده
و چیستی آن و تأثیری که در مطالبهی حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی میگذارد،
پرداختهاند .برای مثال ،پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایاالت متحده
آمریکا در سال  ،2۰16یکی از مباحث مطرح و جنجالی این بود که «چهگونه برخی
دگرباشان جنسی و جنسیتی از ترامپ و کارزار انتخاباتی او حمایت میکنند» ،در حالی
که تصمیمات ،وعدهها و تبلیغات بسیاری از جانب افراد حاضر در این کارزار و تفکر
رایج میان آنان ،حاکی از دگرباشهراسیشان بوده است.
1

Homonationalism
Jasbir K. Puar
3 Rutgers University
2
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ریشه و مبدأ هوموناسیونالیسم را میتوان در «بهنجارسازی» 1زیست
همجنسخواهان در ایاالت متحده آمریکا ،میان سالهای  2۰1۰تا  2۰15جستجو کرد.
نقاط عطف آن تصویب سیاستی با عنوان «نپرس و نگو» 2توسط باراک اوباما،
رئیسجمهوری سابق این کشور بود که در تاریخ  2۰سپتامبر سال  2۰11به اجرا
گذاشته شد 3،هر گونه پرسش ،مداخله ،آزار و اعمال تبعیض علیه همجنسخواهان
(لزبینها ،گیها و دوجنسگرایان) را در ارتش این کشور ممنوع اعالم میکرد و
همچنین ،قانونی ساختن «ازدواج همجنسان» در ژوئن سال  2۰15در کل ایاالت این
کشور .این موارد در این بازه زمانی پیروزیهایی بزرگی محسوب میشدند ،اما فضایی
را برای ناسیونالیستهای راستگرای آمریکایی ایجاد کردند تا در مقابل برابریهای به
دست آمده ،در تشدید و تقویت سویههای نژادپرستانه ،بیگانههراسانه ،سرمایهدارانه و
منفعتبری شخصی و گروهیشان ،فروگذار نکنند.
بررسی این تاریخچه نشان میدهد که همجنسخواهانی که به حمایت از کمپین
انتخاباتی دونالد ترامپ بر آمدند ،عموماً برخاسته از پلتفرمی هستند که احزاب ملیگرای
جایگرفته در منتهیالیه راست ،برایشان ایجاد کردهاند« :پلتفرمی برای
همجنسخواهانی سفیدپوست ،با تمایالتی ملیگرایانه که به دلیل منافع موجود و
خدشهناپذیرشان ،لزومی برای دخالت و صرف انرژی در مبارزات ضدنژادپرستی،
ضدجنسیتزدگی ،و ضدبیگانههراسی نمیبینند».
بدین ترتیب ،میتوان نقاط تشابه پررنگی میان تفکرات هوموناسیونالیستها،
فموناسیونالیستها و جریانات مشابه آنان یافت:
اول ،مهمتر و ریشهایتر آن که ،در این «ایسم»های ملیگرا ،زنان و دگرباشان جنسی
و جنسیتی ،موجودات و موجودیتهایی ضعیف و تهی از ارادهی نظری و عملیاند و نیاز
ی
مبرم به یک «ناجی» دارند .عامل نظریهپرداز و تصمیمساز در این بینش ،از ستم تاریخ ف
رفته بر زنان و دگرباشان جنسی و جنسیتی آگاه است ،و از مرحلهی مقاومت در برابر
Normalisation
)“Don’t Ask, Don’t Tell” (DADT
 3البته ،نخستین بار در تاریخ  21دسامبر سال  1993توسط بیل کلینتون پایهگذاری شده بود
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پذیرش و ارائهی حقوق «برابر» به آنان عبور کرده ،و با تغییر شکل در ابزارها و
دستاویزهای خود ،از این موجودیتف همواره و هنوز «فرودست» ،در راستای افزایش
سود خود استفاده میکند.
بدین معنی ،از نوآوریهای مشترک نیروهای نولیبرال ،این است که مسائل مربوط
به جنسیت ،در مرکزیت برنامهی کاری احزاب ملیگرای راستگرا قرار میگیردR. ( .
)Farris, 2017
در بخش مُد و فشن ،گستردهسازی و توسعه و تنوعدهی به معیارهای فیزیولوژیک
زیبایی ،طراحی ساختارهای بهکارگیری سکسوالیتههای متفاوت از دوگانههای جنسی
و جنسیتی نر/ماده و مرد/زن ،به شکلی که تبدیل به صنعتی غولپیکر شدهاند ،توجیه
حضور نظامی چند دههای در مناطق «غیر غربی» به نام حمایت از حقوق زنان مانند
آنچه در افغانستان اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد ،از عناوین برنامهی کاری احزاب
مذکور است .در مورد توجیه حضور نظامی در مناطق «غیر غربی» به نام حقوق
زنان،کارهای پژوهشی و دانشگاهی گسترده و مفصلی انجام شده و مداوماً در حال انجام
است که از جمله میتوان به مقالهی «بازگشت فمینیسم امپریالیستی» 1،نوشتهی
سعدیه طور 2در نشریه  ،Dialectical Anthropologyدر دسامبر سال  2۰12اشاره
کرد که به بررسی ادعای «حمایت از زن افغانستانی مسلمان» ،یازده سال پس از حملهی
ناتو به این کشور میپردازد:

یازده سال جنگ و افشغال به نام حقوق زنان باید اخطاری بوده باشد که
چهگونهخطاهای لیبرال (و چپ لیبرال) میتواند به راحتی منجر به جنایات
اسفباری شود؛ به خصوص که شواهد کافی و شفاف و انتقادهای سازندهی
کنشگران (زنان) افغان نشان میدهد که وضعیت زنان افغان به قطع در 11
سال گذشته ،و به خاطر جنگ/افشغال تنزل پیدا کرده است .در عوض ،باور به
این ایده که جنگ ایاالت متحده/ناتو در افغانستان برای زنان این کشور خوب

”“Imperialist Feminism Redux
Saadia Toor
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بوده ،همواره بین لیبرالهای جریان اصلی در نوسان بوده استToor, ( .
)2012
از دیگر مقاالت برجسته در این زمینه« ،فمینیسم حکشده و جنگ با ترور»1،
نوشتهی کریستا هانت 2در سال  2۰۰6است .وی در مقدمه مقالهاش چنین مینویسد:

از  11سپتامبر سال  ،2۰۰1کاخ سفید ،داستانسراییهای زیادی درباره
جنگ و آزادسازی زنان کرده است .در جریان شکلگیری گفتمان «جنگ با
ترور» ،دولت بوش شروع به لفاظی دربارهی ستمی کرد که زنان افغان ،تحت
حاکمیت رژیم طالبان متحمل میشدند و چنین استدالل کرد که یکی از
اهداف اصلی این جنگ ،احقاق حقوق زنان و بازگرداندن کرامت انسانی به
آنان است .پس از سقوط رژیم طالبان ،همچنان به جامعهی بینالمللی گفته
میشد که زنان افغان ،باالخره از خشونت و ستمی که بر آنان میرفت ،رها
شدهاند .سه سال بعد ،دولت بوش همچنان ،بزرگترین دستاورد «جنگ با
ترور» را ،رهاییبخشی زنان افغان میداند .فمینیستهای بسیاری ،از جمله
خود من نسبت به این ساختگی جنسیتی شده 3توسط دولت بوش ،بدبین و
شکاک بوده و آن را روشی فرصتطلبانه برای «اخالقیسازی» و توجیه جنگ
دیدهایم)2۰۰6 ,Rygiel ,Hunt( .
دومین مشخصهی بارز و مشترک این جریانات ،همانطور که پیشتر هم بدان اشاره
شد ،تضاد و عمدتاً تناقض آشکاری است که میان استفادهی ابزاری ملیگرایان
راستگرای نولیبرال از ارزشهای فمینیستی و باورهای واقعی آنان وجود دارد .فاریس،
نمونهی بارز این تناقض را در سالهای آخر دهه  ۸۰میالدی ،و در کشور فرانسه جستجو

”“Embedded Feminism and the War on Terror
Krista Hunt
3 (En)gendering of the War on Terror
نویسنده با بازی با اصطالح  genderingبه معنای جنسیتیسازی و فعل  engenderingبه معنای به ظهور در
آوردن در زبان انگلیسی ،این تیتر را برای مجموعه مقاالت مذکور استفاده کرده است .که من معادل «ساختگیف
جنسیتی شده» را برای آن به کار بردهام.
1
2
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کرده ،و به سه دانشآموز دختر مسلمان مدرسهای در شهر کرفی 1اشاره میکند که به
دلیل عدم پذیرش درخواست مسئوالن مدرسه مبنی بر کشف حجاب ،در تاریخ  3اکتبر
سال  ،19۸9از مدرسهشان اخراج شدند .وی این واقعه را مصداق بارزی میداند از
تناقض موجود و زنان مهاجر و مسلمانی که در این گفتمان ،نیاز به «حفاظت شدن»
در برابر مردان مهاجر و مسلمان دارند ،در حالی که استانداردسازیهای آنان به نام
ال بر خالف ادعای «اعطای» آزادی و حق انتخاب به این
الئیسیته و یا سکوالریسم ،کام ً
زنان است.
همین مسئله دربارهی هوموناسیونالیسم هم در این جریانات اتفاق میافتد و در
حالی که در برابر «آنها ،شرقیهای همجنسگراهراس»« ،ما ،غربیهای حامی
همجنسگرا» شکل میگیرد ،جدال پیرامون به تصویب رساندن حقوقی چون حق
ازدواج زوجهای همجنس و حق لقاح مصنوعی برای زنان مجرد و زوجهای همجنس،
سالها به طول میانجامد و تصمیمگیری دربارهی احقاق این حقوق ،با تأخیر فراوان
نسبت به بسیاری کشورهای دیگر ،صورت میپذیرد2».
نمونههای تناقض رفتار احزاب لیبرال دربارهی حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی
و زنان و استفاده از این حقوق در راستای توجیه بیگانههراسی ،یا جنگها ،افشغالها و
تنشهای نظامی خارجی بسیار است و قابلیت بررسی ریشهای و عمیق را دارد ،که یکی
از آنها ،تصمیمسازیهای دولتهایی با سیاستهای نولیبرال پیرامون محدود کردن
حق پایان دادن خودخواسته به بارداری برای زنان است.
تالشهای بیوقفهی جمهوریخواهان در دوران پسا-ترامپ در ایاالت متحده آمریکا
برای تغییر قوانین درباره این حق ،شاید بارزترین مثالی باشد که میتوان به آن استناد
کرد .اقدام اخیر نمایندگان جمهوریخواه کارولینای جنوبی در کمیتهی شاخهای سنا
در امور پزشکی که به رد یک استثنا رأی مثبت دادند ،از جملهی این
سیاستگذاریهاست که زنان را از حق اولیهی خود مبنی بر کنترل بر بدنشان ،منع

1

Creil
 2ازدواج زوجهای همجنس در کشور فرانسه در سال  2۰13و حق لقاح مصنوعی برای آنها در این کشور ،در سپتامبر
 2۰19قانونی شد.
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میکند 1.این الیحه ،پیشتر شامل این تبصره بود که زنانی که از تجاوز جنسی یا
رابطهی جنسی با «محارم» باردار میشوند ،حتی بعد از گذشت شش هفته از بارداری
نیز خواهند توانست به بارداری خود پایان دهند .ریچارد کش یکی از این سناتورها ،با
استدالل منسوخ «شما با این کار ،یک موجود انسانی بیگناه را میکشید» ،به رد این
استثنا ،رأی مثبت داده است .مسئلهی زن ،بدن زن و حق بر بدن او ،در چنین
استداللهایی هیچ تلقی میشوند و بدن زن را صرفاً در خدمت سیاستسازیهای
مصرفی خود قرار میدهند ،آن هم در اینجا دربارهی زنی که قربانی خشونت جنسی
شده ،ناخواسته باردار میشود ،در حالی که هیچ گونه برنامهریزی برای فرزنددار شدن
ندارد.
از دیگر اقدامات دولت کنونی ایاالت متحده آمریکا ،محروم کردن  ۸۷6کلینیک از
بودجهی درمانی برنامهای تحت عنوان  Title X 2Programاست که در سال 19۷۰
در این کشور ،و در راستای حمایت مالی از بیماران فاقد بیمههای پزشکی ،تصویب شده
بود .بر اساس این اقدام جدید ،تمامی این کلینیکها که قوانین جدید دربارهی پایان
دادن خودخواسته به بارداری را نپذیرند و مراجعان خود را به مراکز مرتبط ارجاع دهند،
از این بودجه محروم شدهاند؛ بودجهای برابر با ساالنه 26۰ ،میلیون دالر ،مختص
خانوادههای کمدرآمد که محرومیت از آن ،بیش و پیش از هر گروهی ،زنان کمدرآمد
را از برخورداری از خدمات پزشکی باکیفیت محروم خواهد کرد 3.اینها فقط دو نمونه
از اقدامات اخیر در دولت آمریکا است که چنین سیاستهایی علیه زنان و تالشهای
فمینیستی انجام داده و میدهد ،و اقداماتی از این دست در کشورهای دیگر هم با
چنین دولتهایی روزبهروز در حال افزایش است.

1

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/south-carolinaabortion-ban-rape-incest-henry-mcmaster-a9168656.html
2 https://www.hhs.gov/opa/title-x-family-planning/index.html
3
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/10/22/abortion-clinics-losefederal-funding-trump-title-x-rule-report/2452450001/
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ظهور «فموناسیونالیسم ایرانی»
با توجه به آن چه تا کنون گفته شد ،پدیدهی فموناسیونالیسم را نمیتوان بهلزوم
پدیدهای در سطح ملی دانست .فموناسیونالیسم ،نه تنها در خدمت نولیبرالیسم
ملیگرایانهی داخلی علیه زنان (عموماً) قرار میگیرد ،بلکه وسیلهی ترویج سیاستهای
خارجی مداخلهجویانه ،از طریق مداخالت نظامی و غیرنظامی ،در کشورهای دیگر است.
فموناسیونالیسم را میتوان در قالب نسخهی بهروزرسانی شده ناسیونالیسم
جنسیت زده نیز مورد ارزیابی قرار داد .یا دست کم ،آن را یکی از پسامدهای
ناسیونالیسمی نامید که «زنانگی» را در خدمت تولید «ملت» گرفته و بدین شکل از
تَن و سکسوالیتهی زن ،در راستای شکلدهی به مفهوم «ملت» استفاده میکنند .این
بحث ،در مجموعه مقاالتی ،با نظارت لوچیا دیرنبرگر ،جامعهشناس و پژوهشگر و آزاده
کیان ،استاد جامعهشناسی ،تحت عنوان «دولت-ملت و ساخت جنسیت ،بدن و
سکسوالیته :ایران ،ترکیه و افغانستان» که در سال جاری ( )2۰19منتشر شده ،بهتفصیل
بررسی شده است.
از جمله موضوعات مورد توجه در این مجموعه ،چگونگی تالش ملیگرایان در این
سه کشور ،برای استفاده از زنان به عنوان اهداف و ابزار اصلی مدرنسازی و مدرنشدگی،
و همزمان تغییر هنجارهای جنسیتی ،به منظور حفظ ساختار طبقاتی قدرت میان دو
جنس است.
در این دیدگاه ،زنان نقشی اساسی در جنبشهای ملی بازی کردهاند ،اما در ساخت
دولت-ملت ،سهمی نداشته یا سهمشان بسیار ناچیز بوده است .این نگاه ملیگرا ،در
عین حال که از زنان میخواهد تا به سپهر عمومی جامعه وارد شده و دنیای خود را
گسترش دهند ،اما همزمان ،با تعریف مفاهیم نسبتاً جدیدی چون «حیا» ،موقعیت
«فرودست» آنان نسبت به مردان را بازتعریف کرده و به آنان نوعی «شهروندی درجه
دو» اعطا میکند)2۰19 ,Kian and Direnberger( .
از این نکته نباید غافل شد که این هنجارهای جدیدی که ملیگرایان تعریف کردهاند،
مرکزگرا بوده و در جامعهای چون جامعه ایران ،بر مبنای هویت «زن فارسف شیعهی
شهرنشینف دگرجنسگرا» تعیین میشود.
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فموناسیونالیسم ایرانی را اگر بخواهیم در قالب پیشتر ذکرشده مورد بررسی قرار
دهیم ،میتوانیم  -و باید -به جریانات اخیر فمینیستهای مرکزگرای حامی مداخله و
حمایت قدرتهای خارجی و ابرقدرتها ،در بُعد کالن ،در امور سیاسی داخلی کشور
ایران و در بُعد جزئیتر آن ،در مسائل زنان ،بپردازیم.
در فضای چنین «فمینیسمی» که همگام با سیاستهای خارجی جنگطلبانه،
مسئلهی زنان و به صورت عمده حق انتخاب حجاب ،تبدیل به دستاویزی شده تا
جریانات سیاسی مشخص ،از منافع آن ،و در راستای اعمال و احقاق سیاستهای خود
استفاده کنند ،هماکنون شاهد شکلگیری دو اردوگاه متخاصم روبروی یکدیگریم؛
اردوگاههایی که یکی ،دیگری را «آلوده» به فمینیسم فرصتطلبانهای 1میبیند که با
تمرکز بر موضوع «حجاب اجباری» ،و با تکیه بر فرهنگ «منجیگری» ،نگاه یک شخص
به عنوان «مراد» و «رهبر» و افرادی را در اطراف او به عنوان «مرید» و «حامی» ،نگاه
اکثریت و غالب جامعه زنان معرفی میکند و این «رهبر خودخوانده» را «منجی» زنان
ایران میداند.
آن چه پیشتر دربارهی سوءاستفادهی فموناسیونالیستها از مفاهیم باارزش
فمینیستی -تئوریزهشده در دهههای مختلف از طریق علم و کنشگری فمینیستی-
گفته شد ،در ابعاد دیگری دربارهی فموناسیونالیسم ایرانی قابل بررسی است که البته
این بار گروهی از میان «ملت» هستند که خود را نماینده [خودخواندهس آن ملت ،به
خصوص زنانش میدانند.
در پیشبُرد این مبحث باید به دو نکته توجه کرد .یکم آن که ،در فضای اخیر جامعهی
ایران و عرصه کنشگری فمینیستی و تالشهایی که در زمینههای مختلف برای احقاق
حقوق زنان ایرانی میشود ،تعیین دوقطبی هوشمندانهی «ارتجاع و انقیاد» توسط
دغدغهمندان حقوق زنان در داخل ایران ،نقطه عطفی برای مرزبندی میان دو اردوگاه
مذکور و مرزکشی مشخص با دو قطب قدرت ،یعنی حاکمیت فعلی در ایران و دیگری،
قدرتهای غربی حامی «اپوزیسیون» بود .شاید در اینجا بتوان به مفهوم «جامعهی
نمایش» رجوع کرد؛ جامعهای که بازی میان گروههای مختلف سیاسیاش در جریان
Opportunist Feminism
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است تا هر یک بتواند غالب بر فضای آن باشد .در چنین شرایطی ،تحلیل و نقد جایی
برای خود باز نمیکند و به انقیاد در آوردن زنان و مطالبات آنها ،راهکار تحت سلطه
درآوردن جامعهای است که اندیشه ،در خدمت سرکوب و حذف تکثر بر میآید.
شعارنوشتهای 1در تجمع دانشجویان دانشگاه تهران ،در اعتراض به حضور گشت
ارشاد در این دانشگاه ،جهت کنترل حجاب دانشجویان ،در  23اردیبهشتماه ( 139۸و
بعداً در  16آذر همین سال) ،بحثبرانگیز شد .در اینجا ،مقصود ،پرداختن به چیستی و
کیستی یک نام خاص نیست ،چرا که مسئله ،از سطح فردی عبور کرده و تبدیل به یک
جریان شده است .و البته ،تعیین «ارتجاع و انقیاد» ،آنجایی در قامت یک کنش
هوشمند قابل بررسی میشود که بازیگران دیگر این عرصه ،نسبت خود را با این جامعهی
نمایش و قطبهای قدرت موجود در آن مشخص ساخته و به قطبیسازی ،حذف تمایز
و تکثر ،چنگ زدن به یکی برای نجات از دیگری و از این دست ،متوسل نمیشوند.
محبوبه عباسقلیزاده ،کنشگر و پژوهشگر حقوق زنان ،با تمرکز بر مبحث «کنشگری
سلبریتیگونه» ،در اینباره نقدی را مطرح میکند که به باور بازیگران غیر دوقطبی این
صحنه ،شبیه است .او فعالیت جامعهی مدنی را در برابر فعالیت «سلبریتیها» قرار
میدهد و با تکیه بر اینکه کنشهای جامعهی مدنی ،به عنوان جامعهای پاسخگو،
پیگیرانه است در حالیکه کنشهای سلبریتیها موقت است ،به مسئلهای مهم در این
بحث اشاره میکند که «…اگر سلبریتیها رهبری حرکتهای اجتماعی را در دست
بگیرند ،این میتواند خطرناک باشد چرا که ناپایدار است  »...او در این زمینه معتقد
است «سلبریتی داخل کشور ریشههایش مشخص است ،اما سلبریتی خارج از کشور
اصالً معلوم نیست در چه شرایطی ،توسط چه گروه سیاسیای و با چه پروژهای ظهور
کرده و مردم را در شبکههای اجتماعی به یک حرکت فراخوان میدهد2».
میتوان گفت که نقطهی مقابل فموناسیونالیسم ایرانی  -یا بهتر بگوییم
«فموناسیونالیسم ایرانی-غربی» ،چرا که دارای نیروی عمدتاً ایرانی و حامیان غربی
است -فمینیستهایی هستند که در تالش برای پسگیری یا بازپسگیری حقوق زنان،

«علینژاد و گشت ارشاد ،یکی با دوربین و یکی با چماق ،دو سوی یک ارتجاع علیه زنان»
https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-47617264

1
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میان خود و نگاه مرتجع دربارهی زنان که آنان را از حقوق اقتصادی برابر (اشتغال،
دستمزد برابر ،مرخصی زایمان امن) ،حقوق خانوادگی برابر (حضانت ،طالق ،خروج از
کشور) و حقوق اجتماعی برابر (ورود به استادیومهای ورزشی ،رفاه و تأمین اجتماعی
غیروابسته ،انتخاب حجاب) محروم میکند ،و همچنین نگاه مُنقاد دربارهی زنان که
زنان و مسائل آنان را ابزار دست استعمار نوین و جنگطلبی و تحریمطلبی قرار میدهد،
مرزهای روشن و مبرهن کشیده و هدف خویش را قربانی هیچ یک از این دو قطب
قدرت نمیکنند.
یکی از پدیدههایی که به دست فموناسیونالیسم ایرانی در این عرصه ظاهر شد،
تشکیل دوگانهی «زن مُرتجع» در برابر «زن آزادیخواه» ،با سوءاستفاده از مفهوم
«خواهرانگی» 1بود .ذیل این تعریف ،زن مرتجع ،زنی است که گرفتار اصول سنتی فردی
و اجتماعی است و به «حجاب کامل» باور داشته و فارغ از باور شخصی خود ،قصد
تحمیل آن به دیگر زنان جامعه را نیز دارد و البته آن را نوعی امر به معروف و نهی از
منکر نیز قلمداد میکند .در مقابل« ،زن آزادیخواهف» این چارچوب ،زنی است که
«مُنجی» خود را مدرنیتهای وامگرفته از «غرب» دانسته و زن مرتجع را «دشمن» درجه
یک خود ،و «حجاب اختیاری» را سالحش در برابر ارتجاع میداند .اگرچه تیپهای
تشریحشده ،نه تنها انتزاعی ،بلکه واقعیتی عینی در جامعهی قطبیشده کنونی ما
ی عدوی یکدیگر و
هستند ،اما آن چه در این میان موضوعیت دارد ،ایجاد این دوقطب ف
ستیزهجو ،تحت عنوان «خواهرانگی» و تقویت این عناد توسط فرماندهی یکی از این
قطبهاست.
این گفتمان با غلوغش در استفاده از مفهوم «خواهرانگی» ،و شعارهای پیرامون آن،
نظیر «خواهرانگی ،قدرتمند است» 2یا «امر شخصی ،امر سیاسی است» 3،که هر دو از
ابداعات موج دوم فمینیستیاند ،فمینیسم خواهرانه را تبدیل به فمینیسم بازاری و

1
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”“Sisterhood is powerful
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کاالیی میکند .آنطور که امیلی زاسلو 1،استادیار مطالعات ارتباطات در دانشگاه
نیویورک ،در قسمتی از یک کتاب ،در باب تنزل فمینیسم در رسانههای جریان اصلی،
توصیف میکند ،در روند تبدیل «جنبشهای اجتماعی» به «جریانات سودآور» مفهوم
«خواهر» 3به «دختر قوی» 4،تنزل داده شد)Zaslow, 2017( .
نکتهی دوم که باید مورد توجه قرار داد ،این است که پس از استفاده از دوقطبیها،
و ایجاد جبهههای «حق و باطل» علیه یکدیگر  -که حکم هر شخص نیز با اقرار و
اعتراف نسبت به مقولهی «حجاب» تعیین میشود و در نهایت باید ،و بهناچار در یکی
از این دو دسته قرار بگیرد – استفادهی این جریان از مفهوم «خواهرانگی» و تأکید بر
آن «یک سوءاستفاده است یا یک سوءبرداشت؟».
فموناسیونالیسم ایرانی را میتوان به هر دو نسبت داد .نخست ،سوءاستفاده از
فمینیسم -آن چه روش اصلی فموناسیونالیستهاست ،-در شرایطی که حضور جریانات
متنوع فمینیستی و تب مباحث فمینیستی در جامعهی امروزی ایران قابل انکار نیست،
و در نتیجه کنشگری و نگاه فمینیستی از یک مکتب انتقادی منعطف و چندالیه و
چندشاخه که هریک دارای چارچوبهای فکری مشخص و پرورانده شده به صورت
نظری است ،به فمینیسمی شعارگونه با این نوشته روی تیشرتهای جدید و
جنجالبرانگیز کمپانی کریستین دیور 5تبدیل میشود که «ما همه باید فمینیست
باشیم» 6.این مثال استعاری از تیشرت دیور برای طعنه به فمینیسم بهابتذالکشانده
به کار میرود و و این بحث را که «آیا اصوالً صنعت مد و زیبایی ،میتواند فمینیست
باشد یا خیر» به سوژههای جنجالبرانگیزی تبدیل کرده است .پاسخ فمینیستهای ضد
سرمایهداری به این پرسش ،یک «نه» مطلق است ،چرا که باور دارند که تولید چنین
پوشاکی ،استفاده از آن چیزی است که هماکنون زنان به آن حساستر شده و دغدغهی

پیس2
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بیشتری نسبت به آن حس میکنند« :کاالیی را برای زنان تولید کنیم که ردی از
دغدغههای آنان نیز بر آن باشد» یا به زبان گویاتر« ،زنان را ترغیب به مصرف کاالیی
کنیم که شبیه به دغدغههای آنان نیز باشد» .این استعاره را میتوان برای فمینیسم
کاالییشده مورد استفادهی فموناسیونالیسم ایرانی نیز به کار برد.
وجههای از این استفاده از ارزشهای فمینیستی ،همچون خواهرانگی که در قالب
سوءبرداشت قابل بررسی است ،در روند سطحیسازی مفاهیم در علوم اجتماعی  -به
جای سادهسازی آنها  -و با استفاده از ابزار شبکههای اجتماعی و تریبونی که این
شبکهها به اشخاص ،فارغ از تخصص یا عدم تخصصشان میدهند ،اتفاق میافتد .این
سطحیسازی مفاهیم متعلق به علوم فمینیستی ،ثمرهی ناداری و منع پژوهشیای است
که به خصوص در داخل ایران ،در فضای علم جنسیت و سکسوالیته جریان داشته ،و
«فمینیسم سلبریتی» را جایگزین «فمینیسم منتقد» کرده است .بحث ساخت بدن و
سکسوالیته ،و «حق بر بدن» یکی از مصداقهای بارز چنین کمبودی است که امروزه،
سر و صدای فمینیست «سلبریتی» را بلندتر از مشروعیت و واقعیتمحوری فمینیست
اصیل و پژوهشگر به گوش عموم جامعه میرساند« .حق بر بدن» یکی از مباحث
جنجالی است که باید بر «حق پایان دادن خودخواسته به بارداری»« ،حق برقراری یا
برقرار نکردن رابطهی جنسی بدون فشار قوانینی چون لزوم تمکین زن»« ،حق بر
انتخاب آزادانهی پوشش»« ،تأکید بر اصول سالمتی به جای کلیشههای زیبایی»
متمرکز باشد ،اما از این اهداف و برنامهها دور شده و نتایج حاصل از بحث و کنکاش
پیرامون آن ،دستاوردی برای زنان طبقات محروم ندارد که به واقع با روند و عواقب این
«ناحقی» درگیرند.
اینها فقط نمونههایی هستند که میتوان پیرامونشان مُباحثات عمیق و گسترده
انجام داد ،چرا که شاید مصادیق مستقیم فموناسیونالیسم برنامهریزیشده نباشند ،اما
خواسته یا ناخواسته نقشی اساسی در روند تقویت این پدیده بازی میکنند .آن چه در
اینجا ،حائز اهمیت است ،این است که مصادیق عدم شناخت و/یا عدم التزام
فموناسیونالیستهای ایرانی به اصول و ارزشهای فمینیستی است که به واقع در به
خدمت درآوردن فمینیسم به سرمایهداری و دولتهای نولیبرال آن ،کوتاهی نمیکنند.
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نتیجهگیری
بررسی فموناسیونالیسم و ابعاد مختلف آن و همچنین قالبهای مختلف و متنوعی
که این پدیده میتواند در آنها ظاهر شده ،شکل گرفته و تغییر شکل یابد ،بسیار
گسترده است و شناخت هر یک ،مستلزم بررسی جداگانهای است که به این جزئیات
بیشتر بپردازد .فموناسیونالیسم را در ابعاد سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،میتوان مورد
مطالعه قرار داد و تأثیر آن بر هر یک از این حوزهها را نیز شناسایی کرد.
اما بهعنوان نتیجهگیری ،شاید پرداختن مختصر اما مفید به سه موضوع مختلف و
متفاوت از یکدیگر در این مبحث  -که سارا فاریس ،مبدع این اصطالح نیز بدانها
اشاره کرده و آنها را از ابعاد مهم و اصلی شناخت فموناسیونالیسم برشمرده  -بتواند
صورتی جامعتر به این مقاله بدهد و هدف از نگارش آن را برآورده کند.
یکی از این موضوعات ،تالش برای جذب زنان مهاجر در جوامع میزبان ،از طریق
فعالیتهای فموناسیونالیستی است .با در نظر گرفتن مهاجرت ،به عنوان پدیدهای
یکسویه – حداقل در اینجا  -از کشورهای «در حال توسعه» به کشورهای
«توسعهیافته» ،سیاستهای مهاجرپذیری مقصد ،در بخش آموزشی بر این مسئله
متمرکز است که مهاجران را با فرهنگ و اصول رفتاری شخصی و اجتماعی متولدشدگان
بومی 1،آشنا کرده و آنها را جذب آن سازند .آن چه که با عنوان رایج «آداپته شدن»»2
شناخته میشود ،دربرگیرندهی مجموعهای از فعالیتها و وقایع ،از آموزش فرهنگی به
مهاجران در بدو ورود تا ایجاد فشارهای قانونی رسمی و اجتماعی غیررسمی به آنهاست
تا عادات عموم ًا اجتماعی مبدأ را به دست فراموشی سپرده و بر اساس عادات جامعهی
جدید رفتار کنند .عاداتی از شیوهی لباس پوشیدن ،تا رسوم و سنن و آداب شخصی و
خانوادگی و مذهبی و غیره که پس از ورود به مرزهای جدید باید «تجدید» شوند .نقش
فموناسیونالیسم در این میان بهعنوان «منجی» زنان مهاجر ،این است که مشکالت
درونفرهنگی زن مهاجر را در فرهنگ خودش ،و ناشی از عادات و رسوم و مذهب اصیل
مبدأ وی معرفی کرده و تالش کند تا نقش «حامی» بودن «ما»ی اروپایی و غربی را
Native-born
Adapter

1
2
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فراموش نکند؛ روشی ساده و کمهزینه برای دولتهای نولیبرال راستگرا که تکثر
فرهنگی و مذهبی را در مرزهای تحت ادارهی خود برنمیتابند.
موضوع دوم و بسیار گسترده ،مباحث «اقتصاد سیاسیف» مهاجرت «زنانهشده» به
غرب ،بهخصوص به اروپای غربی است ،که بیش از هر چیزی بر پایهی سیستم «کارگر
مهمان» 1طراحی شده است که پس از جنگ جهانی دوم در اروپای شمالی پیاده شده
بود.
«به زبان علوم اجتماعی ،رشد مهاجرت زنانه به اروپای غربی  -که در اواسط دههی
 ۷۰میالدی آغاز شد  -از عواقب غیرعمدی سیستم کارگر مهمان […س بود؛ در حالی

که سیاستهای توقف جریانات جدید مهاجرت و برنامههای بازگرداندن مهاجران مقیم
پس از رکود اقتصادی سال  ،19۷3اهدافی نظیر تقلیل کارگران مهاجر و استفاده از
آنان به عنوان "سوپاپ اطمینان "،بهمنظور کاهش بیکاری میان کارگران بومی [در
کشور مقصدس در پس خود داشت ،اما تعدادی از مهاجران تصمیم گرفتند تا در همان
کشور اقامت گزیده و همسران و خانوادههای خود را نیز بدانجا منتقل کنند» (.R
.)2۰1۷ ,Farris
ارتباط این مسئله ،مهاجرت زنان و فموناسیونالیسم در مباحثات باربارا آرنریچ 2و
راسل آرلی هاچشیلد 3در مقالهای با عنوان «زنان جهانی :پرستاران کودک ،خدمتکاران
و قربانیان بهرهکشی جنسی در اقتصاد جدید 4که در سال  2۰۰3منتشر شد ،توضیح
داده شده است .در این مقاله ،نقش «جهان اول» در اقتصاد جدید ،چنین توصیف
میشود:

«مردان سنتی خانواده  -نازپرورده ،حق به جانب ،ناتوان در آشپزی ،نظافت و حتی
پیدا کردن جورابهایش.»-
و در مقابل ،نقش کشورهای فقیر در این اقتصاد ،چیزی است شبیه به:
1

Guest-worker
Barbara Ehrenreich
3 Russel Arlie Hochschild
”4 “Global Women: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy
2
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«زنان سنتی خانواده -صبور ،مراقب و از خود گذشتهEhrenreich, ( .»-
)Hochschild, 2003
این تصویر ارتباطی میان «شمالف جهانی» و «جنوب جهانی» ،بر مبنای تقسیم کار
جنسیتی ،نوعی استعاره از روابط قدرت و توسعهی ناهمگونی است که توسط
جهانیسازی نولیبرال 1ساخته شده ( ،)2۰1۷ ,Farris .Rو منجر به تولید پرستاران
کودک ،خدمتکاران و قربانیان بهرهکشی جنسی 2از کشورهای فقیر ،برای کشورهای
ثروتمند میشود.
آن چه که فموناسیونالیستها در این میان تسهیل میکنند ،تأکید همواره به
«استقالل مالی» زنان مهاجر (به طور خاص مسلمان) و رهاسازی خودشان است ،که
در ادامهی سیاستهای مذکور ،آنها را در ردههای شغلی کمدرآمد جامعهی میزبان
جای میدهد و قابل تأملتر آن که ،این شغلهای کمدرآمد عموم ًا و عمدت ًا در بخش
مراقبت و خانهداری ،که بخشهای «زنانه» اشتغال نامیده میشوند ،قرار میگیرند؛ در
حالی که «تقسیم کار جنسیتی» و سیاستهای جنسیتزده اشتغال که عموم ًا زنان را
در مشاغل کمدرآمد و ناامن قرار میدهد ،ریشهی نابرابریهای اقتصادی و سپس
اجتماعی است که فمینیستهای مارکسیست همواره بر آن تأکید کردهاند و از اصول
فمینیستی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
در نهایت و به صورت مختصر آن که ،فموناسیونالیسم ،پدیدهای پیچیده است که
مبانی اجتماعی جنسیت را در پیکربندی ایدئولوژی سیاسی-اقتصادی خودش به کار
میگیرد ،و این عمل از طریق یک «اتحاد پلید نوین»  -آنطور که فاریس آن را لقب
میدهد -میان فمینیستها ،فموکراتها و ملیگرایان راستگرا ،صورت میپذیرد .هدف
آن در نهایت چیزی نیست مگر پیشبُرد اهداف نولیبرال ملی و بینالمللی دولتهای
راستگراست.

1

Neo-liberal Globalisation
 2این اصطالح را در ترجمه لغت  sex workerاستفاده میکنم که در زبان فارسی ،به کارگر جنسی ،روسپی،
تنفروش و از این دست نیز ترجمه شده است که دارای ایرادات نظریاند ،یا جامع ،مانع و کامل نیستند.
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بحث ستم در محافل دانشگاهی و چپ رادیکال مدتهاست که تحت تسلط ایدههای
1

2

مربوط به نظریهی امتیاز و گرهگاه قرار گرفته است )1(.با شکست جنبشهای کارگری
از اواخر دههی  ،1970تحلیلهای مبتنی بر طبقه به فرامو شی سپرده شد و به بروز چیزی
3

انجامید که لیز فوگل از آن بهعنوان «نوعی انزوای نسببببی که بسبببیاری از ما ا سبببا
کردیم» یاد میکند )2(.نظریهی امتیاز بر زیانهای ناشببی از سببتم مانند زن سببیاهپوسببت
دارای معلولیت در تقابل با مرد سفیدپوست سالم تأکید میکند .این نظریه از دستهی دوم
میخواهد که از مزایای نسبی خود تحت عنوان «امتیازات» یا «منافع» آگاه باشند زیرا این
مزایا زندگی را را تتر میکند .نظریهی گرهگاه ناظر بر این اسبببت که چهگونه افراد از
ترکیب ستمهای چندگانه که طبقه فقط یکی از آنها است ،شکل میگیرند )3(.هیچیک
از این رویکردها به این نتیجهگیری منجر نمیشبببود که مبارزه برای پایان دادن به سبببتم
رابطهی تنگاتنگی با خودرهایی کارگران دارد یا اینکه کارگران قادر به ایجاد پیوندهای
همبستگی هستند که میتواند بر تفاوتهای واقعی میان آنها چیره شود)4(.
با این ال از آغاز قرن بیسببتویکم ،با شببکلگیری جنبشهای ضببد سببرمایهداری
نگاهها به سمت کارل مارکس برگ شت و با بحران بانکی سالهای  2007-8تقویت شد.
4

مارکس و سبببرمایه بار دیگر در قالب نظریهی بازتولید اجتماعی ( )SRTدر محوریت
تحلیل ستم قرار گرفتند .شماری از فمینیستهای مارکسیست مدتهاست که در رابطه با
سبببتم بر زنان به نظر یهی بازتول ید اجتماعی ارجاع میدهند .اما این نظریه اکنون وجه
جدیدی از بازگشبببت به مارکس را رقم زده اسبببت .هر تاشبببی برای جایابی مجدد
کارکردهای ستم در چارچوب سرمایهدارانه تا زمانی که در جهت مبارزه با سرمایهداری
– به جای مبارزه با نظامهای سلطهی مختلف  -پیش برود ،مورد استقبال قرار میگیرد)5(.
1 privilege theory
2 intersectionality
3 Lise Vogel
4 Social reproduction theory
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گرچه باید تأکید کرد این به آن معنا نیسببت که فببر نظر از جنسگرایی ،نژادپرسببتی،
همجنسگراهراسببی ،ترانسهراسببی و نظیر اینها تنها «یک مبارزه ،مبارزهی طبقاتی» در
جریان است.
گامی مهم رو به جلو
هد

کلی این مقاله مرور کلی توسببعهی نظریهی بازتولید اجتماعی اسببت که با بررسببی

اجمالی ظهور تحلیلهای مارکسببیسببتی دربارهی سببتم بر زنان آغاز میشببود که جنبش
آزادیخواهی زنان در دههی  1960محرک آن بود )6(.در ادامه به سبببهم متمایز فوگل
1

میپردازیم و از کتاب مارکسببیسببم و سببتم بر زنان بهعنوان متن افببلی برای پروراندن
ال یه های نظریه ی بازتولید اجتماعی مورد بحث در این مقاله اسبببتفاده میکنیم )7(.من
فورتبندی فوگل از ظرفیتهای بازتولیدی زیست شناختی زنان را به چالش میکشم و
این پرسببش را مطرم میکنم که آیا میتوان آن را برای توضببیس سببتم بر زنان در همهی
جوامع طب قاتی تعمیم داد؟ سبببپس به پیشبببر فت های اخیر نظر یهی بازتول ید اجت ماعی
2

برمیگردیم و کار تیتی باتاچاریا کنشگر مارکسبببیسبببت برجسبببته در ایاالت متحده،
اقتبا

3

او از کار مایکل لبوویتز دربارهی سرمایه و ب سط رویکرد اخیر وی به نژادپر ستی

را مرور میکنیم )8(.اسببتدالل میکنم که باتاچاریا تمایل دارد رابطهی بین بهرهکشببی و
سبببتم را محو کند و اهمیت مبارزه در نقطهی تولید –برخا

جنبش های اجتماعی -را

تضبببعیف کند .او همچنین تاش میکند که نژادپرسبببتی را از طرین منشبببور بازتولید
اجتماعی تحلیل کند و این به قیمت نادیده گرفتن سبببایر رویکردهای مارکسبببیسبببتی
ارزشببمند تمام میشببود .بخش اعظم نظریهی بازتولید اجتماعی ارزش خود را در درک
مقولهی سبببتم بر زنان به اتبات رسبببانده اسبببت اما جهتگیری برخی تحلیلها با ابهاماتی
1 Oppression of Women
2 Tithi Bhattacharya
3 Michael Lebowitz
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موجود در مورد ماهیت طبقهی کارگر و سطس پایین مبارزهی طبقاتی در ایاالت متحده و
اکثر بخشهای اروپا ،همسویی دارد)9(.
نظریهی بازتولید اجتماعی در قالب یک چارچوب کاماً گسبببتردهی دانشبببگاهی به
1

کار گرفته شده است .در سال  ،2017بن فاین اقتصاددان مارکسیست دیدگاههای خود
2

را در مجموعهی یادداشببتی دربارهی رویکردی به بازتولید اجتماعی منتشببر کرد( )10و
کنفرانس ماتریالیسببم تاریخی لندن در سببال  2017شبباهد انتشببار مجموعهی مقاالتی با
3

عنوان نظریهی بازتولید اجتماعی :بازنگاری طبقه ،بازتمرکز بر ستم به سردبیری باتاچاریا
4

5

بود )11(.در ژانویهی  ،2018جان بامیفاسببتر و برت کارک در مقالهی زنان ،طبیعت
6

و سرمایه در انقاب فنعتی اظهار میکنند« :ر شد قابلتوجه نظریهی بازتولید اجتماعی
درون سنتهای فمینی ستی مارک سی ستی و انقابی در سالهای اخیر ...به طور چ شمگیری
طرز نگاه ما را به برخورد مارکس (و انگلس) با زنان و کار در قرن نوزدهم بریتانیا تغییر
داده است)12(».
«بازتولید اجتماعی» چیست؟
در دههی  1960جنبش آزادیخواهی زنان در بریتانیا و آلمان (در آمریکا کمتر) پذیرفته
بودند که رابطهی نزدیکی میان مبارزه برای سبببوسبببیالیسبببم و مبارزه علیه سبببتم وجود
دارد )13(.این رویکرد سیا سی عملی به ر شد کار نظری مهمی در میان مارک سی ستها و
فمینی ستهای تحت تأتیر مارکسی سم منجر شد که ریشههای ستم بر زنان در سرمایهداری
را تحلیل میکرد.
1 Ben Fine
2 A Note Towards an Approach Towards Social Reproduction
3 Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression
4 John Bellamy Foster
5 Brett Clark
6 Women, Nature, and Capital in the Industrial Revolution
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خود مارکس از بازتولید اجتماعی برای اشببباره به بازتولید تمامیت شبببیوهی تولید
سرمایهداری استفاده میکند که درنتیجه تولید کلیهی کاالها و خدمات و توزیع در سپهر
عمومی در کنار سبببپهر خصبببوفبببی را در برمیگیرد .برخی از نظریهپردازان بازتولید
اجتماعی این هسبببتند که توجهها را به گوناگونی اسبببتفاده از این افبببطام جلب کنند.
1

2

3

4

جوآنا برنر و باربارا السلت به تمایز سودمند میان بازتولید «جامعه» و «اجتماعی» اشاره
میکنند که اولی به همان معنایی است که مارکس استفاده میکرد و دومی به این اطاق
میشود:

فعالیتها ،نگرشها ،رفتارها ،ا ساسات و مسئولیتهایی که بهطور مستقیم در فظ
زندگی به طور روزانه و کلی دخیل هسبببتند .این شبببامل انواع گوناگون کار ضبببروری
اجتماعی –ذهنی ،فیزیکی و عاطفی -با هد ارائهی ابزارهای معین تاریخی ،اجتماعی و
همچنین زیسبببت شبببناختی برای فظ و بازتولید جمعیت اسبببت .در میان موارد دیگر،
بازتولید اجتماعی شبببامل این میشبببود که چهگونه خوراک ،پوشببباک و مسبببکن برای
مصببر بیواسببطه در دسببتر قرار میگیرند ،نگهداری و جامعهپذیری فرزندان چگونه
انجام می شود ،مراقبت از افراد پیر و ناتوان به چه ترتیب ا ست و چهگونه سک سوآلیته به
فورت اجتماعی ساخته میشود)14(.
این تعریف گ ستردهای که شامل اَ شکال مختلف خانواده ،دولت و تدارک م سکن،
آموزش ،خدمات بهداشتی برای سالمندان است ،به تعریف تمایزی که فاین میان بازتولید
اقتصادی و اجتماعی قائل است ،نزدیک میشود .او مینویسد« :بازتولید اجتماعی موجود
در دنیای خانواده/خانوار ،جامعهی مدنی و دولت به طور متنوعی از نظر منطقی و تاریخی
در رابطه با بازتولید اقتصادی پیکربندی شده است)15(».
1 Johanna Brenner
2 Barbara Laslett
3 societal
4 social
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مارکسیستها و کار خانگی
در دههی  1970و اوایل دههی بعد ،بخشی از فمینیستهای مارکسیست ستم موجود در
نقش کار خانگی زنان را بر مبنای بازتولید توان کار تبیین کردند .مارکس بین دو شببکل
از کاال تمایز قائل می شود :کاالیی که برای ک سی مفید با شد «ارزش مصرفی» دارد و در
عین ال نوعی از ارزش را داراسبببت که امکان مبادلهی آن در بازار را فراهم میکند.
برخی مارکسببیسببتها معتقد بودند که کار خانگی یا کار در خانه مولد ارزش مصببرفی
است اما نه با تلقی مارکس از «مولد ارزش اضافی» یا سود بودن .این به آن معنا نیست که
چنین کاری مفید نیسببت یا از نظر اجتماعی ضببرورت ندارد بلکه قابلیت ادغام در تحلیل
مارکس از خاسبببتگاه سبببود -که از تفاوت بین پولی که به کارگر پرداخت میشبببود و
ارزش چیزی که تولید میکند ناشبببی میشبببود -را ندارد .جایابی سبببتم زنان بر مبنای
بازتولید توان کار ،مارکسیستهایی مانند برنر ،فوگل ،ماریا راما
3

1

2

و کریس هارمن را

4

از هیبدی هبارتمن و ژولیبت میشببببل متمبایز میکنبد )16(.گروه دوم کبه ببهعنوان
نظریهپردازان «نظامهای دوگانه» شناخته می شوند ،دو نظام تحلیلی را ب سط دادهاند .یکی
بر مبنای مارکس که بهرهکشبببی از طبقهی کارگر را تشبببریس میکند و دیگری بر مبنای
مفهوم مردساالری برای توضیس دادن ستم بر زنان .در نتیجه آنها مبارزه برای سوسیالیسم
را جدا از مبارزه برای ستم بر زنان میدانند؛ دو نظام و دو مبارزه.
در سال  ،1984برنر و راما

در مجلهی نیولفتریویوو 5در پاسخ به استدالل بنیادی

میشل بارت 6در ستم کنونی بر زنان 7نوشتند که ستم بر زنان ریشه در درک ایدئولوژی
1 Maria Ramas
2 Chris Harman
3 Heidi Hartmann
4 Juliet Mitchell
5 New Left Review
6 Michèle Barrett
7 Women’s Oppression Today
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بببهعنوان نیروی مببادی دارد )17(.آن هببا بببا تحلیلی مبتنی بر درکی پویببا از ظهور و
شبببکلگیری دوبارهی خانوادهی طبقهی کارگر در توسبببعهی تاریخی شبببیوهی تولید
سرمایهدارانه ،با بارت مقابله کردند.
برنر و راما

با این اسببتدالل آغاز کردند که توسببعهی سببرمایهداری منجر به جدایی

محل کار -تولید از محل بازتولید  -خانوار شده است .آنها معتقدند این به آن معنا است
که زنان دیگر نمی توانند بارداری ،زایمان و مراقبت از نوزاد را بهرا تی گذشبببته انجام
دهنببد .بببهعاوه آنهببا ببباور دارنببد ظهور خببانوادهی طبقببهی کببارگر در قرن نوزدهم
اجتنابناپذیر نبود اما شکست در مبارزه برای بدیلی برمبنای تدارک دولتی مهدکودک،
نظافت ،رخت شویخانه ،ر ستورانهای ارزانقیمت و مواردی نظیر این به آن معنا ا ست که
ضبببرورتهای بازتولید زیسبببتشبببناختی باعث میشبببود که نتیجه به ا تمال خیلی زیاد
خانوادهی مبتنی بر تق سیم کار با شد .از مرد انتظار میرود که د ستمزد ا فلی را ک سب
کند و زن بار افلی بازتولید خانوار را به عهده بگیرد)18(.
1

به همین ترتیب ،نوی سندگان انترنا سیونال سو سیالی سم به «بازتولید خ صو فی شدهی
توان کار» که نظریهای دربارهی خانواده اسبببت ،بهعنوان محلی برای سبببرکوب زنان در
عصر سرمایهداری اشاره میکنند؛ جایی که «خانواده برای بازتولید توان نیروی کار برای
طبقهی سبببرمایه دار وجود دارد که به تبع آن سبببهم بزرگی در خانواده دارد تی اگر
بازتولید توان کار خصوفیسازی شود)19(».
برنر و راما

در رابطه با قرن بیستم اینطور ادامه میدهند:

ا ستدالل خواهیم کرد که توسعهی سریع نیروهای تولید در سرمایهداری این ب ستر را
برای زنان فراهم کرده تا از محدودیتهای زیست شناختی بازتولید عبور کنند اما در عین
ال ،روابط سرمایهدارانهی تولید ،رکت به سمت برابری را محدود میکند .این مورد
به این دلیل نی ست که تق سیمهای جن سیتی کار بر ا سا ا ستدالل بارت در روابط تولید
1 International Socialism
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سرمایهدارانه جای گرفته است .در قیقت ،در درون سرمایهداری تمایلی واقعی به تهدید
و تضعیف این تقسیمها و بازسازی نیروی کار وجود دارد .در عوض ،تمایل سرمایهداری
به بحرانهای دورهای و در نتیجه افول سطس زندگی طبقهی کارگر از ایجاد گ س ست در
نظام خانواده -خانوار جلوگیری میکند و جایگاه فرمانبرداری زنان را تقویت میک ند.
()20
فوگل تحلیل مارکس در سببرمایه را بهعنوان نقطهی آغاز در نظر میگیرد و سببتم بر
زنان را بر پایهی کاری اسبببتوار میکند که مولد ارزش نیسبببت و به بازتولید نیروی کار
فعلی و آینده و همچنین نگهداری از ک سانی که بازن ش سته شدهاند ،میانجامد .بهعاوه او
اسبتدالل میکند « :بازتولید توان کار شبرط تولید اسبت زیرا توان کار الزم برای تولید را
تأمین و جایگزین میکند ) 21( ».با این ال روشبببن اسبببت که بدون تولید خوراک،
پوشبباک و مسببکن ،بازتولید طبقهی کارگر امکانپذیر نیسببت .فوگل به نکتهای مشببابه با
آنچه که برنر و راما

1

و ایرنه بروگل ( )22مطرم کردهاند ،اشاره میکند که خانوادهی

طبقهی کارگر بهخوبی میتواند متداول ترین وا د برای بازتولید توان کار باشبببد اما
ا ت ماالت دیگری از جم له م هاجرت ،خواب گاه های جمعی و چیز هایی نظیر این وجود
دارد)23( .
همهی مارک سی ستهایی که به آنها ا شاره شد (و ب سیاری از ک سانی که از آنها یاد
نشد) توافن دارند که کار خانگی از منظر سرمایه ضرورت دارد و بازتولید طبقهی کارگر
در خانوار بر مبنای «کار تولیدی است که مولد ارزش نیست» که خارج از روابط مستقیم
کار-سبببرمایه قرار می گیرد .دو موضبببوع مهم دیگر نیز وجود دارد .برای مثال خانواده
همواره در معرض تأتیر انگیزهی انباشبببت و پاسبببخ خود مردان و زنان قرار دارد .مارتا
2

خیمهنز (گرچه تا دی به طرز گمراهکنندهای به شیوهی بازتولید ا شاره میکند) معتقد

1 Irene Bruegel
2 Martha Gimenez

557

شیال مکگرگور  /ترجمهی نیکزاد زنگنه

اسببت« :افببل اسبباسببی موجود در این تحلیل این اسببت که در تشببکیات اجتماعی یعنی
جایی که سرمایهداری شیوهی تولید م سلط ا ست ،عملکرد شیوهی تولید ،تعیینکنندهی
سببباز مان اجت ماعی (م حدود یت های تاریخی را برای تغییر پذیری آن معین میک ند) و
بنیادهای اقتصادی بازتولید انسانی و شیوهی بازتولید است )24(».فقر ،مسکن ،فرفتهای
شغلی ،د ستمزدها و ت سلط چرخهی تجاری بر زندگی افراد همگی موجد ستم بر زنان
هستند )25(.خیمهنز تأکید میکند که این درک از روابط بین شیوههای تولید و بازتولید

شبببکلی از «اکونومیسبببم» یا «تقلیلگرایی طبقاتی» نیسبببت بلکه تشبببخی

شببببکهی

پیچیدهی اترات کان بر روابط زن-مرد است که به جای هد ارضای نیازهای مردم از
شیوهی تولید ناشی از انباشت سرمایه ناشی میشود .برای آنکه به روش دیگری استدالل
کنیم ،مسببلم فرض کردن «تعامل متقابل» بین سببازمان تولید و سببازمان بازتولید یا دادن
ت قدم علّی به دومی این اسببببت که از اهم یت نظری شبببوا هد قاطعی که فرودسبببتی
سرمایهدارانهی بازتولید نسبت به تولید را مستند میکنند ،چشمپوشی کنیم)26(.
برنر و راما

و هارمن دربارهی این که این مسبببئله به طور تاریخی برای بازتولید

طبقهی کارگر چه معنایی داشببته اسببت ،مثالهای عینی مشببابهی ارائه میدهند .به گفتهی
هارمن« :در اوا سط قرن نوزدهم ،بازتولید نیروی کار تنها در فورتی ممکن بود که یک
زن عادی طبقهی کارگر  8تا  10بارداری دا شته با شد (در سال  1850نزدیک  60در فد
کودکان لندن تا سن  5سالگی از بین میرفتند) یعنی تمام زندگی بعد از ازدواج خود را
به بارداری یا نگهداری از کودک بگذراند ».برنر و راما

در همین راستا مینویسند:

عوا قب کار در کار خا نه برای ز نان آسببب یبزا بود و در عین ال این ز نان برای
کودکان خود فاجعه مح سوب می شدند زیرا مادران شاغل فر فت کودکداری ندارند.
تغذیه با شی شه شیر در قرن نوزدهم جایگزین قابل قبولی نبود .تکنیکهای عقیم سازی
ناشناخته بودند و تغذیه با شیشه شیر به طرز چشمگیری نرخ مرگومیر نوزادان را افزایش
داده بود .تنها جایگزین باقیمانده یعنی شببیردهی به نوزاد توسببط دایه به طور کلی برای
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طبقهی کارگر امکانپذیر نبود زیرا باید کودکان را به مسیرهای دور میفرستادند و اغلب
دایهها زنان فقیری بودند که به نوزادهای بسبببیاری شبببیر میدادند در نتیجه از پس همهی
آنها بر نمیآمدند .اینجا هم نرخ مرگومیر نوزادان بسیار باال بود)28(.
از د ههی  1930به ب عد یعنی ز مانی که ز نان به طور فزای ندهای به سببب مت تول ید
کارخانهای کشببیده شببدند ،در طی جن

جهانی دوم و پس از آن ،روند طوالنیمدتی -

که دارای فراز و نشیب بود )29( -در زمینهی افزایش مشارکت زنان در نیروی کار وجود
داشبببت .پس از جن

 ،کاهش مرگ ومیر کودکان به دلیل بهبود غذا و بهداشبببت و در

ادامه روشهای جدید و مطمئنتری که برای پیشگیری از بارداری ایجاد شبببد به همراه
دسببترسببی قانونی به سببقطجنین به زنان کمک کرد تا بتوانند را تتر تعداد فرزندان و
فافبلهی میان آنها را مدیریت کنند .تحوالت فناوری باعث شبد خانهها به ماشبینآالتی
مجهز شببوند که بار کارهای خانگی را سبببکتر میکردند .پارچهها و مواد جدید باعث
می شد خانهها آسانتر تمیز شوند و گرمایش مرکزی ،دودهی ناشی از آتش زغال سن
را از بین ببرد .برنر و راما

اینگونه مینویسند:

سببرمایه در ین جسببتجو برای بازارهای جدید ،برمبنای یک رابطهی همبسببتگی هم
بازتولید را کاالیی میکند و هم مجموعهی کاالها و خدمات موجود برای سطس زندگی
قابلقبول را گسبببترش میدهد )30(.تولید سبببرمایهدارانه با ارزانکردن کاالهای مورد
اسبببتفاده در تولید خانگی و کاهش باروری ،زمان کار خانگی الزم برای بازتولید را
کاهش داده است و به زنان اجازه داده که دو شغل داشته باشند)31(.
هارمن بهدرسببتی نتیجه میگیرد که« :از منظر انباشببت سببرمایه ،خانوادهی کلیشببهای
قدیمی بسیار بیمصر

شده است .اینکه زن تمام روز را به سختی کار کند ،هیچ دردی

از نظام دوا نمیکند .کار او کاری اسببت که میتواند بهتر انجام شببود و وقت زن را برای
بردگی مزدی آزاد کند )32(».فوگل همین فرآیند را به فببورت بالقوه برای ایجاد ارزش
اضافی بیشتر در نظر میگیرد:
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تا جایی که کار خانگی در یک جامعهی سبرمایهداری درون خانوارهای خصبوفبی
فورت میگیرد ،ف شار انبا شت سرمایهدارانه به تمایل به کاهش میزان کار انجام شده در
هر خانوار منجر میشببود .یعنی بخش خانگی بودن کار ضببروری (کار خانگی) بهشبدت
کاهش مییابد .در همین زمان ،بیشتر ممکن است اعضای خانوار وارد نیروی کار شوند
و میزان کلی کار مزدی انجام شده تو سط خانوار افزایش یابد؛ پدیدهای م شابه با ت شدید
کار یک کارگر مجرد .بهطور خافبببه ،کاهش کار خانگی به فبببورت بالقوه ارزش
اضافی مطلن و نسبی ایجاد میکند)33(.
مقدار زیادی از کار بازتولید طبقهی کارگر در داخل خانواده فبببورت نمیگیرد.
انجام بخش عمدهای از این وظایف – هرچند که تأمین هزینه میشبببوند  -به کارگرانی
وابسببته اسببت که در مدار  ،دانشببگاهها ،بیمارسببتانها ،مراکز جرا ی و خانهها و دفاتر
مراقبتی وابسبببته اسبببت )34(.اینگونه تدارکهای اجتماعی از ترکیب نیازهای سبببرمایه
افببل میشببود .برای مثال نیاز به نیروی کار آموزشدیدهتر و ماهرتر ،زنانی که جذب
بازار کار مزدی می شوند و همچنین مبارزات اجتماعی خدمات مراقبتی ،تأمین م ستمری،
1

2

مزایای رفاهی مناسب و مواردی از این قبیل .کیم مودی در بر بستری تازه دربارهی بعد
از  1950اینطور مینویسببد« :نهتنها زنان بیشتری وارد کار مزدی شببدند بلکه سبباعات
کاری آنها نیز به طرز چشببمگیری افزایش یافت .کمبود نسبببی ناشببی از عدم مشببارکت
زنان در کار زنانهی بدون دستمزد بازتولیدی درها را به سوی کاالیی سازی بازتولید در
خارج از خانواده در قالب بازار باز کرد )35(».هرگونه تحلیل دربارهی بازتولید اجتماعی
نیازمند آن ا ست که در ب ستر تحلیل انبا شت سرمایه و ماهیت دولت سرمایهداری مطرم
شببود .این امر باید شببامل شببیوهی مداخلهی دولت در فرآیند بازتولید طبقهی کارگر از
طرین قانونگذاری دربارهی خانواده مانند قوانین مربوط به ازدواج ،آداب جنسببی و نظیر
1 Kim Moody
2 On New Terrain
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این ها بهوسبببیلهی ارائهی جنبه های مختلف بازتولید اجتماعی باشبببد .این بخش دوم در
معرض بحران سرمایهدارانه و فشار مبارزهی طبقاتی و جنبشهای اجتماعی قرار دارد.
اسبببتدالل فوگل این اسبببت که« :در جوامع طبقاتی ،فرزندآوری زنان از منظر نیاز
طبقهی م سلط به ارزش ا ضافی منا سب تناق ضاتی ایجاد میکند .ستم بر زنان در طبقهی
استثمار شده در طی فرآیند مبارزهی طبقاتی برای رفع این تناقضها بسط مییابد )36(».او
معتقد اسبببت که این توضبببیس در مورد کل جوامع طبقاتی برای «طبقهی تولیدکنندگان
مستقیم» فادق است )37( .استدالل فوگل

به رابطهی فرزندآوری با تصببا ب ارزش اضببافی در جامعهی طبقاتی بسببتگی دارد.
فرزندآوری سهمی را که زن طبقهی فرود ست میتواند بهعنوان تولیدکنندهی م ستقیم و
فردی که در کارهای ضبببروری مشبببارکت دارد ایفا کند ،تضبببعیف میکند .بارداری و
شیردهی برای د ستکم چند ماه موجب کاهش ظرفیت کاری می شود .تی وقتی یک
زن همچنان به مشارکت در تولید مازاد ادامه میدهد ،فرزندآوری تا دودی با تخصی
باواسطهی کار اضافی تداخل پیدا میکند)38(.
سن

بنای تحلیل فوگل این ا ست که تفاوتهای زی ست شناختی در بازتولید جن سی

لزوماً به عقب کشیدن زنان از فعالیت اقتصادی و وابسته شدن به مردان منجر میشود .این
تحلیل در مواجههی نخسببت بدون مشببکل به نظر میرسببد .تجربهی بارداری ،زایمان و
مراقبت از کودک در جامعهی سبببرمایهداری امروز با ضبببور در محیط کار ناسبببازگار
اسبببت؛ بخشبببی از این به جدایی محل کار از خانه و بخش دیگر به خاطر ماهیت کنونی
بارداری و زایمان اسببت .اما همانطور که به خوبی مسببتند شببده اسببت ،همیشببه اینگونه
نبوده اسببت .در جامعهی سببرمایهداری اولیه ،زنان گاهی در ین کار زایمان میکردند و
کودکان را با خود به محل کار میبردند .پرسش این است که آیا تحلیل فوگل به همهی
جوامع طبقاتی مربوط میشود یا فقط منحصر به سرمایهداری است؟
فرگوسبن میداند که افبرار او بر اینکه «زیسبتشبناسبی مهم اسبت» میتواند برای
نسلهایی از زنان که علیه «زیست شناسی ،تقدیر است» مبارزه کردهاند ،مشکلدار باشد و
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به جنبهی اجتماعی ماهیت بشببر وارد شببود )39(.در واقع فوگل با طعنه دربارهی گرایش
مارکس و انگلس به «طبیعی سازی» رفتار اجتماعی بحث میکند و میگوید« :روم کاماً
مخربی از طبیعی بودن در کارهای آنها جاری اسبت )40(».اما دربارهی دسبتهبندی خود
دربببارهی فرزنببدآوری چنین نظری نببدارد .همببانطور کببه خواهیم دیببد اتکببای او بببه
زیسبببتشبببناسبببی ناشبببی از عدم توجهش به تأتیر انگلس در درک خانواده در جامعهی
طبقاتی ناشی میشود.
بدون انگلس چهگونه تحلیل کنیم؟

فوگل مجموعهای از اسببتداللها را علیه منشببأ خانواده ،دولت و مالکیت خصببوفببی
انگلس ( )41مطرم میکند .یکی از آنها میگوید که استفادهی انگلس از شیوهی تولید
و شیوهی بازتولید «معیوب» است و انگلس به مفهوم «زیستشناختی» تقسیم کار بین زنان
و مردان متکی ا ست .متأ سفانه نادیده انگا شتن انگلس باعث شده که فوگل هیچ تو ضیس
روشببنی در این مورد نداشببته باشببد که آیا جوامع پیشبباطبقاتی بدون سببتم بر زنان وجود
داشببتهاند؟( )42او همچنین هیچ نظری دربارهی خاسببتگاههای سببتم بر زنان ندارد .از نظر
انگلس کلید درک ستم بر زنان شیوهای بود که از رهگذار آن روشهای تولید دستخوش
تغییر شبببد و این نهتنها به تولید مازاد و ظهور تفاوت های طبقاتی منجر شبببد بلکه چون
مردان این مازاد را تولید میکردند ،بخشی از آنها بر جامعه مسلط یافتند)43( .
فوگل برای یافتن توضبببیس جایگزین برای وجود سبببتم بر زنان به پدی کوئیک

1

اقتصاددان رادیکال متوسل می شود )44(.فوگل با نادیده گرفتن انگلس نشان میدهد که
از توجه کردن به نقش نیروهای تولید در مشخ

کردن شیوههای مختلف تولید اجتناب

میکند( ) 45و درکی از این ندارد که چرا انگلس ظهور خانواده را به پیدایش مالکیت
خصوفی و دولت گره زده است:
1 Paddy Quick
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موضوعی که اتر منشأ خانواده به آن میپردازد – همانطور که عنوان کتاب نیز نشان
میدهد -نه تنها تکوین خانواده که تکوین مالکیت خصوفی و دولت است .مرور کتاب
نشببان میدهد که این اتر اهدا خود را با توجه به مقولهی فرودسببتی زنان محدود کرده
اسببت .این کتاب به جای ارائهی تحلیلی جامع از زنان ،خانواده و بازتولید طبقهی کارگر
به دنبال آن است که جنبههای مشخصی از م سئله را بر یک بستر تاریخی و نظری استوار
کند)46(.
این چند جمله چکیدهی تفاوت اسببباسبببی بین روش فوگل (و کوئیک) با سبببایر
نوی سندگان مارک سی ست ا ست .آنچه که در مورد من شأ خانواده بدیهی ا ست ،دغدغهی
انگلس ن سبت به این م سئله ا ست که ان سانها چهگونه زندگی خود را تأمین کردند ،چه
ابزار و موادی به کار بردند و این منجر به ظهور چه انواعی از روابط اجتماعی شبببد ،چه
زمانی انسبببان ها ابزار و تکنیک های خود را تغییر دادند و این تغییر چه تأتیری بر روابط
میان آنها گذاشت .به نظر میرسد فوگل و کوئیک هر دو از کتاب سرمایه و ستم بر زن
طبقهی کارگر در سرمایهداری مدرن آغاز میکنند تا برای بررسی ستم بر زنان دستهبندی
انتزاعی از کار زنان در هنگام زایمان ،پرورش فرزند و وابستگی زنان به مردان ارائه دهند
و در ادامه پروژهشان را به عقب بازمیگردانند )47(.خطر این روش آن است که رویکرد
نادقین و غیرتاریخی ( ) 48را برای تحلیل سبببتم بر زنان در انواع مختلف جوامع طبقاتی
انتخاب میکند و مارکسیستها را از ابزار الزم برای فهم اینکه وضعیت زنان چهگونه با
توجه به شبببیوهی تولید تغییر کرده ،روابط آن ها با تولید ،تغییر اَشبببکال خانواده و نقش
دولت ،محروم میکند.

چهگونه خودمان را ساختهایم؟
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1

انگلس در اتر خطشکن خود یعنی سهم کار در گذار از میمون به انسان به این میپردازد
که انسببان چگونه یات و توسببعهی ظرفیتهای جسببمی ،فکری و اجتماعی خود را در
فرآیند تکامل بشببری تأمین کرده اسببت )49(.مارکس تأکید داشببت که طبیعت ،طبیعت
اجتماعی اسبببت و ما خود را از طرین جامعه ایجاد میکنیم و تغییر میدهیم )50(.او در
جلد یکم سرمایه مینویسد:

در وهلهی نخست کار عبارت است از فرآیندی بین انسان و طبیعت ،فرایندی که طی
آن انسبببان از راه فعالیت خویش متابولیسبببم بین خود و طبیعت را برقرار میکند ،تنظیم
میکند و در اختیار می گیرد .وی همچون یک نیروی طبیعی در برابر مواد طبیعت قرار
می گیرد .او قوای طبیعی را که در کالبد خود دارد ،بازوها ،پاها ،سبببر و دسبببتانش را به
رکت در میآورد تا مواد طبیعی را به فبببورتی که برای زندگی خود او قابل اسبببتفاده
باشبببد ،تصبببا ب کند .او با این رکت بر طبیعت خارج از خود تأتیر میگذارد و آن را
دگرگون میسازد ،در عین ال طبیعت ویژهی خویش را نیز تغییر میدهد)51(.
شببیوهی امروز ما برآیند دهها هزار سببال تکامل اسببت که در طی فرآیند تغییر شببکل
طبیعت بیرونی ،طبیعت خود را نیز به لحاظ جسبببمی ،ا سببباسبببی و فکری تغییر دادهایم.
فوگل اینگونه میگوید« :تفاوت های جنسبببی را نمیتوان جدا از موجودیت آن ها در
درون یک نظام اجتماعی معین در نظر گرفت»( )52اما به نظر میرسبببد که اهمیت آن را
در توفیف ستم بر زنان در همهی جوامع طبقاتی لحاظ نمیکند.
قادر نیسببتیم بدانیم که تجربیات دوران پیشبباتاریخی دقیقاً چه بوده اسببت .با این ال
میدانیم که زنان و مردان در جوامع م ساواتطلبانهای زندگی کردهاند که در آنها تولید
و بازتولید با هم ارتباط نزدیکی داشتند و بارداری و زایمان کاماً با امروز متفاوت بودند.
2

جرج جی .انگلمان متخصب

زنان و زایمان و اسبتاد دانشبگاه پزشبکی سبنتلوئیس در

1 The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man
2 George J Engelmann
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مطالعهی بسیار جالبی که در سال  1883منتشر شد به شیوههای مختلف زایمان در جوامع
شببکار-گردآوری و قبیلهای اشبباره کرد .او نتیجه گرفت که آن جوامع شببیوهی زندگی
مبتنی بر رشببد جسببمی سببالم را پی گرفته بودند در نتیجه زایمانهای کوتاه و به نسبببت
آسببانتری با تأتیر کمتر بر تحرک و بهزیسببتی جسببمی مادر فببورت میگرفت )53(.در
1

سال  ،1965کالین ترنبول تجربهی م شابهی از بارداری ،زایمان و نگهداری از فرزندان را
2

در میان زنان شبببکارچی-گردآورندهی مبوتی (در منطقهی کنگو) مسبببتند کرد)54(.
هیچ کدام از این مرا ل بهعنوان مانع جسبببمی بر سبببر راه نقشآفرینی ز نان در گروه
اجتماعی مطرم نبود و باعث وابستگی آنها به مردان نمیشد)55(.
ظرفیت متمایز زنان برای بازتولید زیسببتشببناختی گونهها به فببورت تاریخی شببکل
گرفته و به فورت ذاتی امل ستم نی ست .اینکه این ظرفیت چهگونه با سرکوب زنان
پیوند خورده ،یک مسببئلهی تاریخی و تحلیلی اسببت که نمیتوان به سببادگی آن را پاک
کرد مگر اینکه ستم بر زنان را فقط با مبانی تغییرناپذیر زیستشناسی توضیس دهیم.
زیستشناسی ،بهرهکشی و سرکوب زنان
فوگل مفروضببباتی دربارهی ماهیت فرزندآوری و پرورش فرزند در جوامع طبقاتی
ارائه میدهد .اما آیا تحلیل او میتواند تغییرات اَشبببکال سبببتم در در جوامع مختلف را
تشببریس کند؟ اسببتدالل افببلی او این اسببت که نقش بازتولیدی زنان باعث میش بود که
نتوانند به فورت داکثری در تولید مشارکت کنند« :وسایل معاش زنان در طول دوران
فرزندآوری تو سط مردان تأمین می شود و این خود تق سیم کار جن سی نی ست که پایهی
مادی فرودستی زنان در جامعهی طبقاتی را شکل میدهد)56(».
بردهداری موجود در مزارع آمریکای شبببمالی با این تحلیل همخوانی ندارد .آنجا
دیویس در زنان ،نژاد و طبقه مینویسببد« :نظام بردهداری سببیاهپوسببتان را بهعنوان اموال
1 Colin Turnbull
2 Mbuti
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منقول تعریف میکرد .از آن جا که زنان هم به اندازهی مردان بهعنوان وا دهای کار
سبببودآور در نظر گرفته میشبببدند ،تا جایی که به بردهدار مربوط بود فاقد جنسبببیت
بودند )57(».زنان عاوه بر کار در مزارع ،کارهایی نظیر چوببری ،فر راهآب و کانال،
جا گذاری ر یل های آهن و سبببباختن بارا نداز در لوئیز یا نا را نیز ان جام میداد ند و در
ملونقل نیز مورد اسبببتفاده قرار میگرفتند زیرا «سبببرمایهگذاری و فظ بردگان زن با
هزینهی کمتری نسبت به مردان انجام میشد)58(».
دیویس ادامه میدهد« :زمانی که پای کار در میان بود ،قوت و بهرهوری زیر شببباق
مهمتر از در نظر گرفتن جنس بود .به این معنا سبببرکوب زنان با مردان یکسبببان بود ».با
وجود این زنان بهعنوان زن در معرض سببوساسببتفادههای جنسببی قرار داشببتند و تجاوز
بهعنوان «بیان آ شکار سروری اقت صادی بردهدار و کنترل سرپر ست بر زنان سیاهپو ست
بهعنوان کارگر مورد استفاده قرار میگرفت)59(».
در نظامهای بهرهوری که برای محا سبهی میزان عملکرد هر برده ا ستفاده می شد ،زن
و مرد مساوی و کودک به فورت یکچهارم محاسبه می شد )60(.هیچگونه معافیتی از
کار برای زنان باردار یا شیرده اجرا نمی شد .زنان باردار نیز مانند زنان غیرباردار و مردان
تازیانه میخوردند ) 61(.زنانی که فرزند داشبببتند به بهترین نحو ممکن وظایف خود را
انجام میدادند .کودکان را به پشببت خود میبسببتند و بعد آنها را در پشببت مزارع یا در
کنار کودکان بزرگتر و بردگان مسنتر رها میکردند.
دیویس دربارهی این نظام اینطور نتیجهگیری میگیرد:

سببوساسببتفادههای ویژهای که به زنان تحمیل میشببد ،بهرهکشببی اقتصببادی ظالمانه از
کار آن ها را تسبببهیل میکرد .مطالبات این بهرهکشبببی باعث میشبببد که بردهداران
نگرشهای جنسگرایانهی مرسوم خود را –به جز موقع سرکوب -کنار بگذارند ...عاوه
بر این ،از آن جا که با زنان سبببیاهپوسبببتی که کارگر هسبببتند ،نمیتوان بهعنوان «جنس
ضعیفتر» یا «زن خانهدار» رفتار کرد ،مردان سیاهپوست کاندیدای مناسبی برای موقعیت
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«رئیس خانواده» و بدون شبببک برای «تأمینکنندهی خانواده» نیسبببتند .از این گذشبببته،
مردان ،زنان و کودکان همگی برای طبقهی بردهدار نقش «تأمینکننده» را ایفا میکردند.
()62
زنان برده مورد بهرهکشببی و سببرکوب قرار داشببتند .اما این سببرکوب را نمیتوان با
استفاده از چارچوب فوگل توضیس داد .رویکرد بهتر این است که بر شیوهای که ستم بر
زنان در نظام خانوادهی سایر بخشهای جامعهی بردهداری مستقر شده ،تمرکز کنیم)63(.
وجود آن سرکوب موجد روشی بود که بردهداران و مباشران آنها در مقابل زنان برده به
کار میگرفتند)64(.
زنان در جامعهی قرون وسبطا نیز بیتردید تحت سبتم قرار داشبتند اما شبیوهی اعمال
این ستم را نمیتوان با این فرض که فرزندآوری موجب واب ستگی زن به مرد می شود و
یک وقفهی پایدار در فعالیت اقتصادی برای زن طبقهی استثمارشده اتفاق میافتد ،تحلیل
کرد )65(.این امر نیازمند تحلیل ظریفتر و دقینتری از شبببیوهی تولید ،نقش اقتصبببادی
زنان در جامعه ،آداب و رسوم غالب ،قوانین و عوامل دیگر است.
در بخشهایی از شمال غربی اروپا الگوی ازدواج و خانوادهی متمایزی وجود داشت
که سبببن باالی ازدواج ( 24برای ز نان و  26برای مردان) و نقش اقتصببببادی ز نان از
ویژگی های آن بود .به جای زنانی که در ابتدای بلوغ خانوار پدری را ترک میکردند و
به وسببیلهی ازدواج به خانوار شببوهر منتقل میشببدند ،زنان و مردان مجرد درون خانوار
خود یا دیگری مشبببغول کار میشبببدند .پس از ازدواج ،زن متأهل بهعنوان بخشبببی از
تشبببکیات اقتصبببادی شبببوهر با او همکاری و معموالً از او در کسببببوکارش مایت
میکرد.
1

جودیت بنت این را در مطالعهای که در سبببال  1966دربارهی زنان و آبجوسبببازی
انجام داده بود ،ن شان میدهد؛ تجارتی که عمدتاً تو سط زنان در ومهی شهر و بهعنوان
1 Judith Bennett
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بخ شی از اقت صاد خانوار قرون و سطایی انجام می شد )66( .آبجو سازان زن عموماً متأهل
1

بود ند ا ما ق بل از مرگ سببب یاه این ر فه منبع درآ مدی برای ز نان مجرد و بیوه ها نیز
محسبببوب میشبببد« .در اواخر قرن سبببیزدهم و اوایل قرن چهاردهم ،تجارت آبجو منبع
یاتی درآمد جانبی برای خانوارهای آبجوساز موقعیتی و فنعتی محسوب میشد)67( ».
بنت مینویسد:

برای بسیاری از زنان ،آبجوسازی برای فروش بهعنوان یکی از چندین عنصر «اقتصاد
2

چارهجویی موقت» بود .در خانوارهای قرون وسطایی ،وظایف افلی به عهدهی شوهر و
کارهای تکمیلی به عهدهی زن بود .یک زن مسبببئولیت های کمکی زیادی را به عهده
می گرفت :او در فبببورت نیاز به کار همسبببرش (در مزارع ،کارگاه و مغازه) کمک
میکرد .زن م سئولیت ا فلی بازتولید (زی ست شناختی و اجتماعی) را به عهده دا شت و
مجموعهی مختلفی از فعالیتهای درآمدزای خُرد را دنبال میکرد)68(.
بنت به چند عامل که در شبببکلگیری تصبببمیمات مربوط به مشبببارکت زنان در
آبجو سازی دخیل ه ستند ،ا شاره میکند .زمانی که شوهر به تجارت فلزات یا بازرگانی
مشبببغول بود ،همسبببرش به ا تمال زیاد درگیر آبجوسبببازی بود زیرا او به مایت نیاز
داشبببت؛ برخا

شبببوهرانی که در زمینهی پوشببباک ،پارچه ،چرم و خواروبار فعالیت

داشبببتند .به گفتهی بنت « :به نظر نمیرسبببید بارداری ،شبببیردهی و مراقبت از کودک
تأتیرگذار باشببد اما دسببتکم گاهی رفهی شببوهر از اهمیت زیادی برخوردار بود ...به
عبارت دیگر ،زنان وقتی از فرزندآوری و مراقبت از کودکان فارغ بودند ،به آبجوسبازی
نمیپرداختند بلکه زمانی این کار را میکردند که سایر مطالبات اقتصادی خانوار به آنها
فرفت میداد که این رفه را دنبال کنند)69(».
 : Black Death .1طاعون سیاه یا مرگ سیاه یک اپیدمی طاعون است که کل اروپا را در سال  1347تا 135۰
میالدی دربرگرفت.
2 economy of makeshifts
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فوگل در پایان کتاب ،نقطهی تمرکز خود را از سبببتم بر زنان در طبقهی کارگر به
مسببئلهی «برابری اشببخا » در وزهی گردش تغییر میدهد ( :)70جامعهی بورژوایی،
ایدئولوژی برابری فوری را در جامعه ترویج میکند که رابطهی نابرابر کار و سرمایه را
پنهان میکند .بخش هایی از جامعه – ازجمله اقلیت های نژادی ،اقلیت های ملی و زنان -
مجبور بوده ا ند که همواره تی برای برابری رسبببمی جای گاه م بارزه کن ند و فو گل به
درسببتی معتقد اسببت که چنین مبارزههایی میتواند «دسببتاوردهای انقابی جدی» داشببته
باشببد )71(.او همچنین به تبعیت از مارکس معتقد اسببت برابری واقعی در جامعهی آینده
به معنای شناخت تفاوتهای میان مردم ا ست بنابراین جایی که کارگران تمام ت صمیمها
را به فورت دموکراتیک اتخاذ کنند ،منابع فر

برابرسازی موقعیت نابرابر زنان دارای

فرزند میشود بهطوریکه نابرابری از بین برود)72(.
اما متأسبببفانه فوگل قدرت بالقوهی زنان کارگر را بهعنوان بخشبببی از طبقهی کارگر
مورد تأکید قرار نمیدهد از این رو سبببوژهی انقابی تغییر میکند )73(.او بر محرومیت
زنان از قوق برابر و پتانسبببیلها برای جنبش بینطبقاتی در راسبببتای مبارزه برای برابری
زنان تأکید میکند )74(.او نتیجه میگیرد« :این اسبببتدالل که سبببتم بر زنان در موقعیت
دوگانهی آن ها در رابطه با کار خانگی و قوق برابر ریشببه دارد ،چارچوبی در اختیار ما
می گذارد که با آن می توانیم موقعیت زنان در کار مزدی را درک کنیم و تحلیل کنیم
که چهگونه یک جنبش آزادیخواهی زنان گسببترده و عمومی بیانگر مؤلفهای ضببروری
در مبارزه برای سوسیالیسم باشد)75(».
زمانی که فوگل در سال  1983مینوشت نمیتوانست پیشبینی کند که سرمایهداری
متأخر در آمریکای شبببمالی و بخش هایی از اروپا تا چه میزان میتواند در عین این که
مسببئول نابرابری طبقاتی فزاینده اسببت ،خود را با دادن برابری بورژوایی کامل به زنان و
برچیدن قوانین سبببرکوبگرانه علیه  LGBT+تطبین دهد .این امر به طور غیرمنتظرهای
شکا

بین زنان طبقات مختلف را عمینتر کرده است و سرکوب اجتماعی زنان طبقهی

کارگر را ت شدید کرده ا ست .برای مثال زنان طبقهی کارگر با چالشهای بیشتری برای
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تأمین هزینهی نگهداری از کودکان مواجه ه ستند؛ چیزی که به سادگی برای زنان طبقهی
متو سط قابل پرداخت ا ست )76(.فورتبندی فوگل برای ساختن « سازمانهای مترقی
زنان که از تقسیمات طبقاتی عبور کنند»( )77با عدمتأکید بر استقال ضروری برای زنان
طبقهی کارگر میتواند به فرودسبببت شبببدن نیازهای زنان طبقهی کارگر نسببببت به زنان
طبقهی متوسببط و تسببلط چشببمانداز کسببب قوق بورژوایی بدون به چالش کشببیدن
نابرابریهای طبقاتی منجر شببود .این در عین تأکید بر نقش مسببتقل کارگران در تضبباد
کامل با رویکرد مبارزه برای قوق کاماً دموکرات یک قرار میگیرد؛ هم به دلیل وزن
اجتماعیای که کارگران به این مبارزهها میآورند و هم به دلیل تفاوت در منافع طبقاتی
که در میان سرکوبشدگان وجود دارد.
از فوگل تا لبوویتز
تیتی باتاچاریا به یکی از مدافعان برجسبببتهی نظریهی بازتولید اجتماعی تبدیل شبببده
اسببت .او از طرین تحلیلی که تا د زیادی وامدار اتر فراسببوی سببرمایه 1به قلم لبوویتز
است ،روایت فوگل از ستم بر زنان را به نژادپرستی هم بسط میدهد)78( .
لبوویتز از مارکس در مقابل کسبببانی که او را فاقد موضبببوعیت اعام میکنند یا
فلسفهی او را به نوعی مارکسیسم مکانیکی مرتبط با کارل کائوتسکی و انترناسیونال دوم
تقلیل میدهند ،دفاع میکند .او معتقد اسبببت در خود سبببرمایه مشبببکلی وجود دارد که
می تواند به تفا سیر مکانیکی منجر شود و این به بخ شی مربوط ا ست که تو ضیس میدهد
چرا کارگران گور سرمایهداری را نکندهاند )79(.لبوویتز در پی آن ا ست که این م سئله
را با بازگرداندن عنصببر ذهنیای که معتقد اسببت در سببرمایه مغفول مانده ،برطر

کند:

تحلیل دسبببتمزد ها یا «دورپیمایی تول ید» از منظر کارگران .او ادعا میک ند که ب یان
کاسیک ماتریالیسم تاریخی که از خود پیشگفتار سال  1859نقد اقتصاد سیاسی گرفته
1 Beyond Capital.
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شببده اسببت ،میتواند به تفسببیری محافظهکارانه منجر شببود –یا دسببتکم آن را مجاز
میسازد  -و باید بازنویسی شود )80( .مارکس مینویسد:

در مر لهی مشببخصببی از تکامل ،نیروهای مولد مادی جامعه با روابط تولید موجود
در تضبباد قرار میگیرند ...این روابط از اَشببکال تکامل نیروهای مولد ،به مانع آنها بدل
میشببوند .آنگاه دوران انقاب اجتماعی آغاز میشببود ...هیچ نظم اجتماعیای هیچگاه
ویران نشبببده مگر آن پیشتر تمامی نیروهای مولدی که برای آن نظم اجتماعی کفایت
میکند ،تکامل یافته باشد ،هیچ نظم اجتماعیای ویران نمیشود و هیچگاه پیش از آنکه
شببرایط مادی برای هسببتی نظم جدید در چارچوب جامعهی کهن به بلوغ برسببد ،روابط
تولید برتر جدید جایگزین روابط قدیمی نمیشوند)81(.
روایت لبوویتز این است:

بنابراین تز بدیلی را در نظر بگیرید  -که نیازهای انسانی به لحاظ اجتماعی توسعهیافته
هسبببت ند(یعنی افرادی که در جوامعی خا

رشببببد کردها ند) در تعیین رو ند تاریخی

محوریت دارند .انسانهای معین هم نیروهای تولیدی خود را توسعه میدهند و هم روابط
تولیدشبببان را دگرگون میکنند و این کار را در راسبببتای ارضبببای نیازهای خود انجام
میدهند .در این فورتبندی بدیل از نظریهی تاریخ مارکس (اولویت نیازها) دگرگونی
اجتماعی زمانی رخ میدهد که سبباختار موجود جامعه دیگر نیازهای مردمی را که درون
جامعه شببکل گرفتهاند تأمین نکند .زمانی این اتفاق میافتد که روابط تولید مانع توسببعه
یافتن نیروهای تولیدی در راسببتای مطابقت با نیازهای ویژهی انسببانهای معین میشببود.
بدین ترتیب ،الزامی که درون سبببرمایهداری فراسبببوی سبببرمایه عمل میکند «نیاز خود
کارگران به تکامل» است)82(.
در واقع مارکس معتقد بود که «رهایی طبقات کارگر باید به دسبببت خودشبببان رقم
بخورد» ( )83ا ما لبوویتز با طرم « یک الزام» در ک نار «ن یاز خود کارگران به ت کا مل»
گرایشبببی ارادهگرایانه و «اخاقی» ایجاد میکند که در روایت مارکس وجود ندارد.
مارکس در هجدهم برومر مینویسببد« :انسببانها تاریخ خود را میسببازند ولی نه آنگونه
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که خود میخواهند یا در شرایطی که خود آنها برگزیدهاند بلکه در شرایط تعیینشدهای
که میراث گذشته است و خود انسانها با آن شرایط به طور مستقیم درگیرند )84(».بسیار
مهم است که در عین اجتناب از رویکرد «قانون آهنین تاریخ» ،به سمت دیگری منحر
نشویم .وجود ستیز بنیادی منافع بین کار و سرمایه در شیوهی تولید سرمایهدارانه (نکتهی
مارکس) میتواند ا سا

مبارزهی طبقاتی با شد اما به این معنا نی ست که به دنبال آن یک

مبارزهی طبقاتی علنی روی میدهد و همچنین به ما نمیگوید که برآیند هر مبارزهای که
در ادامه رخ میدهد ،چه میتواند باشد)85( .
لبوویتز ن قد خود را از طرین ب حث در بارهی ن یاز های کارگران برای بازتول ید خود
بسبببط میدهد یعنی چیزی که مبنای دسبببتمزدی اسبببت که برای فروش توان کار خود
دریافت میکنند .او به تبعیت از مارکس خاطرنشبببان میکند که این نیازها به فبببورت
اجتماعی شببکل میگیرند و به جامعهای وابسببته هسببتند که افراد در آن زندگی میکنند.
بنابراین مبنای دسبببتمزد شبببامل چیزی اسبببت که مارکس از آن بهعنوان یک «عنصبببر
تاریخی و اخاقی» یاد میکند .این نیازها لزوماً جسببمی نیسببتند بلکه میتوانند ذهنی هم
باشبببند و تکامل شبببخصبببیت انسبببانی را نیز در بر بگیرند )86(.عاوه بر این ،این ماهیت
شببیوهی تولید سببرمایهداری اسببت که بهطور مداوم همراسببتا با تولید محصببوالت جدید،
نیازهای جدید ایجاد میکند و در نتیجه بازارهای جدیدی نیز باید ایجاد شبببود .تکاپوی
سرمایهداران برای افزایش م صر

تجمات به تهییج آرزوها و به تبع آن نیازهای جدید

در میان کارگران کمک میکند.
لبوویتز سه سطس از نیاز را م شخ

میکند .اول «نیازهای فیزیولوژیک» که داقل

ج سمانی مورد نیاز برای بازتولید کارگر ا ست .دوم «نیازهای ضروری» یعنی « سطحی از
نیازها که از رهگذار عادت و عر

ضرورت یافته است .این شامل ارزش مصرفی است

که از روی عادت مورد نیاز اسببت و معموالً وارد مصببر

کارگران میشببود .این همان

سببطحی از نیاز اسببت که در مفهوم ارزش توان کار در سببرمایه نهفته اسببت )87(».او از
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سطس سوم نیاز با عنوان «نیازهای اجتماعی» یاد میکند« :این به سطحی از نیازهای کارگر
بهعنوان انسان اجتماعاً تکامل یافته در یک نقطهی معیناطاق می شود .این د باالیی نیاز
به ارزشهای مصبببرفی در قالب کاالیی را تشبببکیل میدهد )88( ».لبوویتز سبببپس نتیجه
میگیرد که« :وجود نیازهای اجتماعی تأمینناشبببده ،مبنای نیاز کارگران به پول بیشتر و
نیاز به دستمزد باالتر قرار میگیرد)89(».
این ادعای عجیبی است ،زیرا بهنظر میرسد آنچه او با افطام «نیازهای ضروری»
تعریف میکند ،مانع ضرورت مبارزهی کارگران برای دستمزد باالتر میشود؛ یعنی نیاز
به پرداخت اجاره یا رهن و خرید خوراک کافی برای زندگی و لبا

برای پوشبببیدن و

مواردی از این دسبببت را نیازهای ضبببروری میخواند و تفکیک مکانیکی بین نیازهای
«ضببروری» و «اجتماعی» ایجاد میکند .با این ال ،تکامل چرخهی «تولید کارگر» برای
لبوویتز (که ادعا میکند در سبببرمایه از قلم افتاده اسبببت) و نظریهی همارز مبارزه برسبببر
دستمزد در کانون استدالل لبوویتز قرار دارد« :نه فقط سرمایه که کار مزدی نیز در ذات
خویش وجود دارد )90( ».او ادامه میدهد:

بهطور خافبببه ،برای برآورده کردن آن دسبببته از نیازهای اجتماعی روبهرشبببد که
بهطور مداوم توسبببط سبببرمایه سببباخته میشبببود ،نیاز به مبارزهای در «خا جهت»
سرمایهداران داریم .با این ال هیچ بحثی در سرمایه دربارهی مبارزه برای دستمزدهای
باالتر وجود ندارد و نمیتواند باشببد زیرا در این کتاب فرض میشببود که اسببتانداردهای
ضروریات معین شده است .یعنی «در یک کشور مشخ  ،در یک دورهی معین ،مقدار
میانگین وسایل ضروری برای امرار معاش کارگران یک دادهی مشخ

است)91(».

این ا ستدالل در مورد عدم مبارزه برای د ستمزدهای باالتر فادقانه نی ست .مارکس
دو جلسببه از شببورای عمومی انترناسببیونال اول در  20و  27ژوئن  1865را –که بعدها با
1

عنوان ارزش ،قیمت و سبببود منتشبببر شبببد  -به ارائهی اسبببتداللهایی دربارهی اهمیت
1 Value, Price and Profit
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مبارزهی کارگران برای دسبببتمزد اختصبببا

داد .او در ال پاسبببخ دادن به نمایندهی

1

محترم کارگران جان وسببتون بود که گفته بود این مبارزهها به کارگران آسببیب میزند.
مارکس اسببب تدالل کرد که اگر کارگر« :خود را به نفع پذیرش اراده و تحم یل ها
سرمایهداران را بهعنوان یک قانون اقتصادی دائمی کنار بک شد ،به تمام بدبختیهای برده
دچار خواهد شد بدون اینکه امنیت وی را داشته باشد )92( ».او توضیس میدهد:

هن گامی که کارگران م بارزه میکن ند تا روز کاری را به دود منطقی سببببابن
بازگردانند و یا چون نمیتوانند به و سیلهی و ضع قانون به تثبیت روز کاری عادی د ست
یابند ،میکوشند از طرین افزایش دستمزد ،افزایشی نه فقط به نسبت مدت اضافی که از
آنها کار کشیده می شود بلکه بیشتر از آن جلوی کار مفرط را بگیرند ،فقط وظیفه شان
را نسببب بت به خود و نسببببل خود ان جام میده ند .آن ها فقط م حدود یت هایی در برابر
تعدیهای ستمگرانهی سرمایه وضع میکنند .زمان عرفهی تکامل بشری است .انسانی
که دقیقهای زمان فراغت ندارد ،انسبببانی که همهی عمرش جز فافبببله هایی که برای
نیازمندی های جسبببمانی مانند خواب و خوراک و غیره الزم اسبببت ،در راه کار برای
سبببرمایهدار فبببر میشبببود ،چنین یوانی از یوانات باربر کمتر اسبببت .او که تنی
درهمکوفته و ذهنی و شبببیشبببده دارد ،جز ماشبببین تولید تروت برای غیر چیز دیگری
نیست)93(.
مبارزات ول موضببوع سبباعت کار ،دربارهی دسببتمزد هم هسببت و مهمتر از همه
دربارهی «توسعهی انسانی» ا ست .بخشهای  6 ،5و  7فصل ده جلد اول سرمایه به مبارزه
برای روز کاری ده ساعته ا شاره میکند .مارکس در ارزش ،قیمت و سود با بیان اینکه
این مبارزهها فقط خساراتی که سرمایهداری وارد کرده را محدود میکند ،نتیجه میگیرد
که نظام مزدی در نهایت باید ملغی شود)94( .

1 John Weston
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در بازگشت به استدالل لبوویتز ،او چرخهی گمشدهی تولید کارگر در سرمایه را از
کارگر شبببروع میکند و بنابراین بهروشبببنی روابط قدرت طبقاتی در سبببرمایهداری را
معکو

میکند:

بنابراین آنچه که از در نظر گرفتن کار مزدی افببل میشببود ،مبارزهی طبقاتی از
سببمت کارگر مزدی اسببت .فقط سببرمایه نیسببت که در ذات خویش وجود دارد .کارگر
مزدی نیز چنین ا ست .برخا ت صویری که در سرمایه ارائه شده ا ست ،دو « ضرورت»
وجود دارد؛ نه فقط نیاز سرمایه به تعیین ارزش بلکه نیاز خود کارگر برای پی شرفت .یک
مبارزهی دوسبببویه که در آن هرکدام تاش میکنند تا دیگری را وابسبببته کنند ،در هر
جنبهای از رابطهی سرمایه و کار مزدی وجود دارد)95( .
کارگر و سبببرمایه بهعنوان موجوداتی ظاهراً مقتدر در بازار و برابر در بازار با هم
مواجه می شوند و سرمایه برای بازتولید خود وابسته به خرید توان کار است .اما این یک
مبادلهی برابر نیست زیرا در غیر این فورت ،سرمایه قادر به جذب ارزش اضافی نخواهد
بود .وابسببتگی کارگر به نیاز سببرمایه برای خرید توان کار او از وابسببتگی سببرمایه به کار
بیشتر است .یک کارگر بدون مزد نمیتواند زندگی کند در الیکه روشهای ب سیاری
وجود دارد که سبببرمایه بتواند از طرین آنها کار را تأمین کند؛ مگر اینکه کارگران به
طور جمعی تصمیم بگیرند کار را متوقف کنند.
نکتهی مهمتر اینکه جریان «تولید کارگر» را که لبوویتز مطرم کرد (و باتاچاریا نیز
آن را به کار گرفت) نمیتوان متناسببب با چرخهی تولید مارکس  -تولید ارزش اضبافی،
گسببترش سببرمایه اسببت  -در نظر گرفت .یکی از راههای بررسببی تفاوت این اسببت که
ببینیم مارکس چگونه با «مصر
«م صر

مولد» توسط کارگر و «مصر

فردی» مواجه می شود.

مولد» زمانی ا ست که کارگر از ابزار و مواد اولیهای ا ستفاده میکند که تو سط

سببرمایهدار برای تولید کاالها تأمین میشببود و سببپس برای بالفعل کردن ارزش اضببافی
توسط او فروخته میشود« .مصر

فردی» زمانی است که کارگر از دستمزد خود برای

خرید مایحتاج زندگی اسبببتفاده میکند .او دوباره باید به سبببر کار برگردد تا فرآیند
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«مصر

مولد» و گسترش سرمایه را ادامه دهد )96(.جریان مطرم شدهی «تولید کارگر»

در واقعیت بازتولید اجتماعی توان کار و تابع سبببپهر تولید اسبببت و آنطور که لبوویتز
فورتبندی میکند ،با آن مساوی نیست.
تز لبوویتز دربارهی ضببعف سببرمایهی مارکس نمیتواند از پس توضببیس شببکسببت
طبقهی کارگر بینالمللی در برانداختن سبببرمایهداری بربیاید .او بهدرسبببتی از ت فاسبببیر
م کانیکی مارکس و سبببر ما یه انت قاد میک ند .ا ما هیچ تحلیلی در بارهی این که چرا
سرمایهداری بینالمللی –کهنه ،بحرانزده و با خ سارتهای بی شمار به ان سانیت و زمین-
هنوز پابرجاسببت ،برای بررسببی فرآیندهای تاریخی پیچیده که ما را به این نقطه رسببانده
اسبببت ،مانعی ایجاد نمیکند .جای تردید اسبببت که آیا مارکس هرگز میتوانسبببت این
گزارهی آرمانگرایانه را بپذیرد که جای مبارزهی انقابی در نوشبببتههای او از قلم افتاده
اسبببت .عاوه بر این ،آن چه خود لبوویتز در رابطه با سبببرمایه نوشبببته اسبببت ،عنصبببر
ارادهگرایانهی تکوجهی را به مارکس معرفی میکند.
باتاچاریا بر بنیان لبوویتز
مجموعهی نظریهی بازتولید اجتماعی :بازنگاری طبقه ،بازتمرکز سبببتم که اخیراً
باتاچاریا تنظیم کرده ،یادداشبببتهایی دربارهی طیف شبببگفتانگیزی از موضبببوعات از
بحران مراقبت تا سببکسببوآلیته اسببت .تمامی یادداشببتها ارزش زیادی دارند .فوگل در
پیشگفتار خود به این نکتهی کلیدی اشبباره میکند« :در درازمدت ما باید از دسببت دو
پیشفرض مهم رها شبببویم .اول این فرض که ابعاد مختلف تفاوت – مثاً نژاد ،طبقه و
جن سیت  -یک سان ه ستند .دوم اینکه د ستهبندیهای مختلف از نظر علّی وزن یک سانی
دار ند )97(».ب نابراین نظر یهی بازتول ید اجت ماعی با ید بررسبببی ک ند که ه مهی این
دسببتهبندیهای مختلف چهگونه با هم چفت میشببوند .دو مقاله به طور ویژه مورد توجه

576

بازگشت به (کدام) مارکس؟
2

1

من قرار گرفت « :کارگران بدون ذخیره» اتر سببباالر مهندسبببی و اما تایتلمان ( )98با
مو ضوع شرم تاریخی ایجاد خانوادهی طبقهی کارگر آمریکایی و «کودکان ،کودکی و
4

3

سرمایهداری :منظر بازتولید اجتماعی» اتر سوزان فرگوسن  )99( .اگر این مجموعه یک
نقطه ضعف دا شته با شد این ا ست که یاددا شتها –به جز یاددا شت آخر یعنی اعت صاب
5

زنان به قلم سبببینزیا آروزا  -با مبارزات واقعی ارتباط کمی دارند .تمرکز ما در اینجا بر
مقدمه و یادداشبببت باتاچاریا با عنوان «چهگونه طبقه را نادیده نگیریم :بازتولید اجتماعی
6

کار و طبقهی کارگر جهانی» است ( )100که چارچوب نظری سایر یادداشتها را تعیین
7

میکند و همچنین ارائههای او در کنفرانس  150سببالگی سببرمایه در کینگز کالج لندن
در سپتامبر  2017و مارکس در مو

8

.2018

نقطهی شبببروع باتاچاریا این اسبببت که« :طبقهی کارگر جهانی از بدو آغاز آن و به
ویژه از اواخر قرن بیسببتم با یک چالش عظیم مواجه شببده اسببت :که چهگونه با غلبه بر
همهی اختافات خود در یک قالب شبببسبببتهرفته و تماماً مبارزهجویانه ،سبببرمایهداری را
سرنگون کند )101( ».او میخواهد در مقابل همهی ک سانی که به دنبال انکار این ه ستند
که طبقهی کارگر یک سببوژهی انقابی بالقوه اسببت ،قد علم کند و دربارهی اینکه چرا
این مسئله هنوز موضوعیت دارد استدالل کند )102( .ادعای افلی او این است که« :وجه
تسببمیهی بسببیاری از این مردود شببمردنهای نقش طبقهی کارگر ،سببوستفاهم مشببترک
1 Without Reserves
2 Emma Teitelman
3 Children, Childhood and Capitalism: A Social Reproduction Perspective
4 Susan Ferguson
5 Cinzia Arruzza
6 How Not to Skip Class: Social Reproduction of Labour and the Global Working
Class
7 King’s College
8 Muss
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دربارهی این اسبببت که طبقهی کارگر دقیقاً چیسبببت )103( ».باتاچاریا میگوید« :کلید
بسط دادن درکی از طبقهی کارگر ...چارچوب بازتولید اجتماعی است» و این «ضرورت
دارد که بدانیم کارگر خارج از محل کار نیز موجودیت دارد ».این به آن معناسبببت که
« چالش نظری در درک رابطهی بین این موجودیت و زندگی مولد آن ها تحت تسبببلط
مستقیم سرمایهدار نهفته است ».او ادعا میکند« :رابطهی بین این سپهرها به نوبهی خود به
ما کمک میکند مسیرهای راهبردی برای مبارزهی طبقاتی را وارسی کنیم)104( ».
باتاچاریا در طرم این ا ستدالل که بازتولید توان کار باید بهعنوان جریان دوم سرمایه
دیده شببود ،از لبوویتز تبعیت میکند .او میگوید که سببپهر بازتولید توان کار و تولید را
نمیتوان «مجزا» از یکدیگر دید و باید «یکپارچه» تلقی کرد )105( .اال این پرسببش
ایجاد می شود که یکپارچگی چیست؟ آیا دو سپهر با هم برابر هستند یا یکی بر دیگری
تسببلط دارد؟ همانطور که پیشتر گفته شببد این دو جریان هماندازه نیسببتند درنتیجه این
فورتبندی میتواند به سردرگمی میان بهرهکشی و ستم منجر شود.
با تا چار یا به تبع یت از الگوی لبوویتز این اسببب تدالل خود را بسبببط مید هد که
سرمایهداری بهطور دائمی نیازهای جدیدی می سازد و از این روست که ارزش توان کار
انعطا پذیر ا ست و تنها در قالب جدال بین کارگران و سرمایه تعیین می شود« :بنابراین
کارگر به دل یل ماه یت افبببلی این فرآی ند همواره در م حل ف قدان ن یاز خود بازتول ید
می شود؛ از این رو بهعنوان یک شکل مبارزه برای د ستمزدهای باالتر در سر شت کار
مزدی تنیده است :مبارزهی طبقاتی )106( ».او مفهوم لبوویتز را تصا ب میکند« :هد
پیشپندا شتهی تولید» کارگر همان چیزی ا ست که «مارکس بهعنوان نیاز خود کارگر به
تکامل توفیف کرده است)107( ».
باتاچاریا نیاز به تغییر فراتر از محل کار را در ضبببعف مبارزات کارگران در نقطهی
تولید امروز جایابی میکند:

578

بازگشت به (کدام) مارکس؟

طبقهی کارگر در هر لحظه ی معینی از تاریخ ممکن اسبببت بتواند یا نتواند که در
نقطهی تولید برای دسبببتمزدهای باالتر مبارزه کند .این مبارزات ممکن اسبببت دور از
نقطهی تولید پدید بیایند اما با این همه بازتاب نیازها و الزامات این طبقه هستند .به عبارت
دیگر ،جایی که مبارزه برای قوق باالتر ممکن نیسبببت ،ممکن اسبببت انواع مختلف
مبارزات پیرامون جریان بازتولید جوانه بزند)108( .
او برای نمونه به مبارزات بر سبببر آب در کوچابامبا و ایرلند ،علیه خلع ید از زمین در
هند و برای مسکن در انگلستان اشاره میکند.
هیچ بحثی در لزوم آغاز مبارزات در جایی که ممکن است و پیوستن به مبارزاتی که
توسببط دیگران آغاز شببده وجود ندارد؛ فببر

نظر از اینکه این مبارزات در محل کار

شروع شدهاند یا در خیابان و به مسائل محل کار ربط دارند یا مسکن ،آب ،سقط جنین،
ب ستن بیمار ستانها و امثال اینها .خود مارکس ت صور میکرد که تظاهرات تودهای سال
 1855علیه قوانین فدور مجوز ،منادی آغاز انقاب انگلیس بود)109(.
با وجود این ،باتاچاریا (مانند لبوویتز) در مورد برخی م سائل سکوت کرده ا ست .او
دربارهی نقاط ضبببعف و قوت جنبش های مختلف اجتماعی بحث نمیکند .گاهی یک
جنبش خیابانی میتواند در د ستیابی به اهدا

خود موفن با شد؛ مانند جنبشهای موفن
1

علیه فا شی سم در انگل ستان تو سط اتحادیهی ضد نازی ( )ANLو اتحاد علیه فا شی سم

2

( )UAFدر دههی  ،1970دههی  1990و اوایل دههی بعد از آن و جنبش علیه مالیات
3

سبببرانه در  )110( .1990با این ال ،جنبش جن

4

را متوقف کنید در بریتانیا که بین

یک تا دو میلیون نفر را در سال  2003ب سیج کرده بود نتوان ست نخ ست مانع وزیر وقت
یعنی تونی بلر از شرکت در جن

عراق شود.
1 Anti-Nazi League
2 Unite Against Fascism
3 Poll Tax
4 Stop the War
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وقتی پای جنبشببی در میان اسببت که سببرمایه را به چالش میکشببد ،اگر کارگران از
قدرت جمعی خود برای به چالش کشبببیدن طبقهی اکم اسبببتفاده نکنند ،این طبقه
میتواند در مقابل تودههای اضبببر در خیابان ایسبببتادگی کند .تفاوت این دو را در نظر
بگیر ید :ب هار عربی در تونس و مصبببر یعنی جایی که مداخ لهی کارگران یا تر

از

مبارزات آن ها هر دو جامعه را به سمت فرآیند انقابی سوق داد و سوریه یعنی جایی که
طبقهی کارگر به طور جمعی چنین مشبببارکتی نداشبببتند .بنابراین مرکزیت محل کار به
معنای واب ستگی به نوع خا فی از کارگران نی ست بلکه ن شانگر توجه به مکانی است که
قدرت جامعه در آن نهف ته اسبببت .الب ته با تاچاریا درسبببت میگوید که م بارزه برای
دستمزدها تنها در فورتی کافی است که به مبارزه علیه خود سرمایه تعمیم یابد .با این
ال عج یب اسببببت که علیرغم این که لبوویتز به ن قد لوکزامبورگ از ات حاد یه های
کارگری اشببباره میکند ( ،)111نه او و نه باتاچاریا هیچکدام به روشبببی که جنبشها از
طرین آن میتوانند به مبارزات سببیاسببی وسببیعتری تبدیل شببوند ،نپرداختند .یعنی چیزی

شبیه آنچه که لوکزامبورگ در تحلیل نیروی محرک انقاب  1905در اعتصاب عمومی
انجام داده بود ) 112( .این سبببکوت لبوویتز به این دلیل اسبببت که مبارزات اجتماعی را
بهمثابهی فعالیت خودبهخودی میبیند که در ال اضر به دلیل بوروکراسی اتحادیههای
کارگری خاموش شبببده اسبببت و به این دلیل که او گمان میکند جنبشهای اجتماعی
چون بببه فبببورت کلی بر قببدرت سبببرمببایببه متمرکز هسبببتنببد ،از اهمیببت بیشتری
برخوردارند )113(.در مورد باتاچاریا ،هد

جنبشهای اجتماعی و نیاز یا عدم نیاز آنها

به ادغام شدن در مبارزه برای کارگران گ شوده مانده ا ست .در هیچکجا بحث جدیای
در باره ی نقش بوروکراسبببی جنبش کارگری و چگونگی م بارزه با نفوذ آن و تأتیر
سازمانهای افامطلب بر بسط آگاهی و مبارزهی طبقهی کارگر فورت نگرفته است.
تمرکز بر جنبشهای اجتماعی به خودی خود میتواند نشانگر دور شدن از این باشد که
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هد

یک جنبش انقابی را کسب کنترل بر ابزار تولید به فورت مستقیم ،درهمشکستن

ماشین کهنهی دولتی و ایجاد دولت کارگری بدیل بدانیم.
باتاچاریا موضبببوعات دیگر را تلفین میکند :کارگران بر سبببر چه چیزی میجنگند،
چگونه میجنگند و وضببعیت مبارزهی طبقاتی چهطور اسببت .درسببت اسببت که سببازمان
طبقهی کارگر در ایاالت متحده و انگلسبببتان به شبببدت تضبببعیف شبببده اسبببت .اینکه
کارگران بر سببر چه چیزی میجنگند ،فببرفاً اتر قوت یا ضببعف سببازمان طبقهی کارگر
نیسببت و مبارزه در نقطهی تولید را نباید به مسببئلهی دسببتمزد تقلیل داد .اول به نکتهی
آخر اشاره میکنیم :مشغولیت دفاع از مشاغل در سال  1971در کارخانه]ای کشتیسازی
1

آپر کاید باال گرفتن مبارزه در انگلسببتان را نشببان میدهد که به طرق مختلف با مبارزه
برای دستمزدها ،مشاغل ،قانون روابط فنعتی و زندانی کردن رهبران باراندازها در کنار
مبارزه علیه نژادپرستی مشخ

میشد .زنان و کارگران مهاجر بخشی از جریان فزایندهی
2

مبارزه بودند؛ همانطور که یوری پراساد در این مجله ن شان میدهد برای مثال کارگران
آسببیایی نقش اسبباسببی ایفا کردند )114( .اعتصبباب عمومی در فرانسببه در سببال  1968با
همب ستگی دان شجویان علیه و شیگری پلیس آغاز شد .جنبشهای اجتماعی دیگری به
همین سیاق بر سر آب ،زمین ،م سکن و آلودگی فر

نظر از موقعیت مبارزهی طبقاتی

وجود دارد .آنچه که در ماهیت این جنبشها تغییر ایجاد میکند این ا ست که کارگران
به اندازهی کافی ا سببا

قدرت کنند تا از سببام اعتصبباب برای رسببیدن به آن اهدا

اسببتفاده کنند .جنبش پشببت سببیریزا در یونان علیه ترویکا و اتحادیهی اروپا دقیقاً به این
دلیل بسیار تهدید آمیز شد که از اقدام اعتصابی گسترده نیرو میگرفت.
انقابیها سببر مخالفت با اهمیت هیچیک از موضببوعات یا جنبشهایی که باتاچاریا
مطرم میکند را ندارند و مبارزه بر سر این چیزها عموماً مبارزهی طبقاتی نیست .هنگامی

1 Upper Clyde Shipyards
2 Yuri Prasad
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که او این موارد را مطرم میکند ،به نظر نمیرسبببد چیزی برای اختا

وجود داشبببته

باشبببد )1 :بازگویی نظری طبقهی کارگر بهعنوان سبببوژهی انقابی  )2داشبببتن درک
عظیمتری از طبقهی کارگر ن سبت به افراد شاغل در م شاغل مزدی در یک زمان معین و
 )3تجدید نظر در مبارزهی طبقاتی به طوری که بر چیزی بیش از مبارزه برای دستمزدها
و شرایط کار داللت داشته باشد)115(.
با این ال جا دارد که وقتی باتاچاریا به «درک عظیمتری از طبقهی کارگر» اشببباره
میکند ،نگاه دقینتری به آن بیندازیم:
طبقهی کارگر برای مارکسبببیسبببت انقابی باید اینگونه درک شبببود :همهی افراد
طبقه ی تولیدکننده که در طول زندگی خود در بازتولید جامعه مشبببارکت کردهاند؛
فر

نظر از اینکه این کار از سوی سرمایه مورد پرداخت قرار میگیرد یا پرداختنشده

بباقی میمبانبد .چنین دیبد یبکپبارچبهای از طبقبه ،کبارگر موقبت هتبل التینکس از
1

لو آنجلس ،مادر که به فببورت منعطف از ایندیانا که مجبور اسببت به خاطر هزینهی
باالی نگهداری از کودکان در خانه بماند ،معلم آفریقایی-آمریکایی مدر سه از شیکاگو
و کارگر مرد سبببفیدپوسبببت از دیترویت که قبا در کارگران متحد اتومبیلسبببازی

2

(  )UAWشاغل بوده است)116(.
البته همهی کسانی که باتاچاریا از آنها یاد میکند ،بخشی از طبقهی کارگر هستند.
اما گرایشبببی که به اغراق دربارهی میزان موقتیسبببازی در طبقهی کارگر وجود دارد در
کنار تمایل به ناچیز پنداشتن چشماندازهای مبارزهی جمعی و چشمپوشی از پتانسیلی که
از بازسببازی سببرمایهی آمریکایی ایجاد شببده اسببت ،در بیان باتاچاریا به جای تضببعیف،
3

تقویت میشود .مودی مینویسد:
 :میزان ساعات کار ثابت است ولی کارمند هنگام آن را با توافق کارفرما تعیین می کند1 Flexitime.
2 United Automobile Workers
3
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یکی از نتایج روند انباشبببت مداوم و انعطا پذیری افزایش یافتهی نیروی کار که
مطلوب تولید منعطف ا ست و ر شد زنجیرههای توزیع گ سترشیافته در خدمات و تولید
کاال ها ،افزایش مشبببا غل متزلزل و مشبببروط کار نمای ندگی های مو قت ،قرارداد های
کوتاهمدت ،م شاغل همواره در د ستر  ،قرارداد ب ستن م ستقل (یعنی همان خودا شتغالی
جعلی) ،کار پارهوقت غیرداوطلبانه (پارهوقت به دالیل اقتصادی توسط کسانی که معموالً
تماموقت کار میکنند) و غیره ...با وجود این ،در کمال شگفتی ن سبت کارگران متزلزل
در کل به ندرت افزایش یافته است؛ از  15.2درفد در  1995به  15.5درفد در  2005بر
اسا

1

ا تساب دفتر آمار کار ()117(.)BLS
مودی تخمین میزند که دود  85در فد کارگران هنوز در و ضعیتی ه ستند که او

تمهیدات اشتغال «سنتی» مینامد که تصویر آن در کانادا و اروپا یکسان است« .گیگاریا»
(افبببطام مودی برای کارگران اقتصببباد گی

2

) که از قرار معلوم باید برای امرار معاش

کارهای مختلف انجام دهند ،در فد کارگرانی را که همی شه باید برای رسیدن به اهدا
خود بیش از یک کار انجام دهند ،تغییر نداده است)118(.
عاوه بر این ،تجدید ساختار سرمایه در ایاالت متحده ،مراکز جدید انباشت را شکل
داده اسببت که تمرکز شببدیدی بر کارگران در زنجیرههای توزیع بازسببازمانیافته دارد و
برای فرآی ند های تول ید «منعطف» محور یت دارد .این تمرکز کارگران مو لد (معموال
 )100.000که «معموالً دریافتی اندکی دارند و نیروی غیرضببروری محسببوب میشببوند»
زیر قطبهای لجسببتیکی در مکانهایی مانند شببیکاگو و لو آنجلس در نزدیکی شببمار
عظیمی از کارگران سیاهپوست و التین فقیر ،بیکار و بیکار پنهان واقع شده است که منبع
تابت کار ارزان ه ستند )119( .این کارگران ،سیاهپو ست و التین ،زن و مرد این پتان سیل
را دارند که قدرت اقتصبببادی عظیمی را اداره کنند .همانطور که مودی میگوید« :این

1 Bureau of Labor Statistics
2 gigariat
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مرکز بزرگترین قدرت بالقوهی بیواسبطه اسبت؛ مهمترین اختاط نژادی و جنسبیتی و
همچنین محتملترین مکان دموکراسی مستقیم)120(».
بخش هایی که ز نان کارگر م هاجر کمدرآ مد را به کار میگیر ند ،در مدت اخیر
شببباهد مبارزات چشبببمگیری بودهاند .در سبببال  80 ،2015درفبببد کارگران هتلها در
نیویورک اتحادیهای شدند )121(.جولی شری 1مینویسد 19« :میلیون کارگر کمدرآمد
در سببراسببر ایاالت متحده از زمان شببروع مبارزه برای 15دالر( 2در سببال 61.5 )2012
میلیارد به دسبببت آوردهاند ».امروز  15دالر برای یک سببباعت کار در کالیفرنیا و ایالت
نیویورک تبدیل به قانون شده است .در سیاتل و پنسیلوانیا هم برای خانههای سالمندان و
کارگران بیمارستان ها و در بسیاری جاهای دیگر برای کارمندان شهرداری قانون است».
کارزار مبارزه برای 15دالر بُعد سبببیاسبببی و ضبببدنژادپرسبببتانه دارد« :از آغاز کارگران
اعت صابهای خود را قدمی در م سیر جنبش قوق مدنی میدان ستند و بیان این کارزار تا
د زیادی به زبان این جنبش نزدیک بود)122(».
کارگران دانشگاهی در بریتانیا در مبارزه برای قوق بازنشستگی خود در بهار 2018
بهترین نمونه برای این مسببئله هسببتند که چگونه یک نیروی کار مختلط از جمله درف بد
باالیی از کارگران «متزلزل» با قراردادهای کوتاهمدت به طور مؤتر از سبببام اعتصببباب
ا ستفاده کرده اند .این اعت صاب د ستورکار نولیبرالی را به چالش ک شید و هزاران کارگر
جدید را سببیاسببی و رادیکالیزه کرد .این اعتصبباب موضببوعاتی مربوط به آموزش را با
شرایط کارگران دانشگاهی تلفین کرد ،ضمن اینکه موضوعات «قدیمی» مانند منظرهای
مختلفی که در اعتصببابات میان نفرات برای تسببخیر و بوروکراسببی اتحادیهی کارگری
برای مذاکره دربارهی توافن پدید میآید را مطرم کرد)123( .

1 Julie Sherry
2 Fight for $15
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یادداشبببت آروتزا برای مجموعهی تئوری بازتولید اجتماعی ،بدون ارائهی هیچ مثال
مخالفی توسببط باتاچاریا یا نویسببندگان دیگر این مسببئله را که قدرت طبقهی کارگر در
کجا نهفته ا ست ،مبهم می سازد .همانطور که آروتزا تو ضیس میدهد اعت صاب زنان در
روز جهانی زنان در سببال  2017با عنوان «یک روز بدون زنان» خوانده شببد .اسببتفاده از
کلمه ی اعتصاب به معنای تأکید بر کاری است که زنان نه تنها در محیط کار بلکه خارج
از آن انجام میدهند؛ در سپهر بازتولید اجتماعی )124(.سازماندهندگان زنان را ت شوین
کردند یک روز از کار – در محیط کار یا خانه -مرخصبببی بگیرند تا جم کاری را که
زنان به طور روزانه انجام میدهند ن شان دهند .آروتزا ا ستفاده از اعت صاب زنان را در این
بستر سطوم پایین سازماندهی اتحادیهای و تعداد اعتصابهای محل کار جایابی میکند.
این روز در سطس بینالمللی یک موفقیت بزرگ مح سوب می شد که زنان سرا سر
جهان از ایاالت متحده ،لهسبببتان ،اسبببترالیا ،ایرلند ،برزیل ،آرژانتین ،ترکیه ،لبنان ،تایلند،
فیلیپین و هند تا نایروبی و توکیو را بسیج کرد )125( .اما گرچه میتوان از اجتناب از کار
با موفق یت بهعنوان یک تاکت یک اسبببت فاده کرد ،در برخی مرا ل کارگرانی که در
اتحادیه ها نیستند ،باید به اتحادیه بپیوندند و کارگران زن باید بتوانند برای کل نیروی کار
–زن و مرد -در مورد اقدام اعتصاب برای موضوعات مختلف از قوق نجومی تا تبعیض
جنسببیتی اسببتدالل کنند و منزوی نشببوند .زمانی که کل نیروی کار در اعتصبباب باشببند
بیشتر میتوانند به سرمایهداری ضربه بزنند تا وقتی که بخشی از آنها بر اسا

جنسیت

اعت صاب کنند .اعت صابها دربارهی آموزش کارگران دربارهی پتان سیل آنها برای تغییر
دنیا و آغاز کردن فرآیندی اسببت که که کارگران از رهگذار آن به جای ابژهی تاریخ به
سببوژهی آن تبدیل ش بوند .آنها میتوانند در قلب سببرمایه به گونهای اعتصبباب کنند که
یک جنبش اجتماعی قادر به انجام آن نیست .به همین دلیل است که انقابیها نیاز دارند
برای کارگران اسببتدالل کنند که باید جنبشهای اجتماعی را تسببخیر کنند و به «تریبون
ستمدیدگان تبدیل شوند)126( ».
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درک نژادپرستی
نظریهی بازتولید اجتماعی از نیاز به توضببیس سببتم تداومیافته بر زنان در سببرمایهداری
ناشی شده اما اکنون بهعنوان چارچوبی برای درک نژادپرستی و دیگر منابع اختا

میان

کارگران در ال گسبببترش اسبببت .باتاچاریا در ارائهی خود در کنفرانس کینگز کالج
عنوان کرد« :نظر یهی بازتول ید اجت ماعی نشبببان مید هد که توان کار فقط میتوا ند از
رهگذر مجموعههای مجزا اما معتبر روابط اجتماعی جنسیتی شده و نژادی شده که اَشکال
نهادینهی خود را از معاش خلن میکنند ،در اختیار سرمایه قرار بگیرد )127( ».او با انتقاد
از ادراک جوآنا و رابرت برنر در اینباره که رقابت بین کارگران منشببأ اختافات اسببت
( ،)128اظهار میکند« :در الی که با رئو

مطالب مشبببخ

این نظر موافن هسبببتم اما

گمان نظریهی بازتولید اجتماعی ما را به این سببمت سببوق میدهد که مسببئلهی تمایز را
فراتر ببریم و این را نه فقط در سبببطس بازار که قیمت توان کار را بیان میکند بلکه در
سبطس تولید ارزش توان کار مسبتقر کنیم )129(».برای باتاچاریا «تمایز طبقهی کارگر در
سطوم آغازین نظام تولید و پایدار میشود)130( ».
باتاچاریا به جنبههای مشببخصببی از نوشببتههای مارکس دربارهی کارگران انگلیسبی و
ایرلندی نزدیک می شود تا اوالً ا ستدالل کند که «خوا ستههای ضروری» برای برخی از
کارگران میتواند بر مبنای قومیت با خواسببتههای دیگر کارگران تفاوت داشببته باشببد.
« کارگر ایرلندی در تقابل مسبببتقیم با همتای انگلیسبببی خود ایجاد این تفاوت را برای
مارکس مجسببم کرد؛ کارگر ایرلندی در آن «سببطس از کار مزدی» قرار داشببت که در
مبادله ی با سبببرمایه داقل یوانی نیازها و معیشبببت را بپذیرد )131( ».تانیاً باتاچاریا
اسببتدالل میکند که «پایین آمدن ارزش کار یک بخش از کارگران همیشببه تکانههایی
برای کارگران همهی بخش ها ایجاد میکند زیرا دسبببتمزدهای پایینتر برای برخی از
کارگران به سبببرمایه اجازه میدهد که دسبببتمزد را برای همهی کارگران به فبببورت
منطقی توجیه کند و پایین بیاورد ».بنابراین بازتولید اجتماعی نزول یافتهی کارگران در
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معرض تبعیض نژادی به ایجاد تشبببکیاتی از دسبببتمزدهای ارزانقیمتشبببده برای همه
کمک میکند ».این میتواند به پایین آوردن «نیازهای ضبببروری» همهی کارگران و در
ادامه به تقلیل ارزش توان کار برای همهی آن ها منجر شبببود )132( .باتاچاریا در جای
دیگر میگوید که سطس مبارزهی طبقاتی کلید تعیینکنندهی ارزش توان کار است:

روشببن اسببت که مارکس معتقد نبود که ارزش توان کار کارگر ایرلندی تباتی دارد
که به دلیل قومیت پایینتر از همتای انگلیسببی خود قرار میگیرد .در عوض ،این نتیجهی
مبارزات طبقاتی یا فقدان آن بود و این کارگران انگلی سی بودند که نیاز دا شتند م شترک
بودن منفعت طبقاتی خود را با ایرلندی ها در مقابل سبببرمایه بهطور کلی درک کنند.
()133
این توضببیس شببماری از موضببوعات پیچیده دربارهی شببکلگیری ارزش توان کار و
تأتیر اقدام اعتصببباب بر ارزش توان کار ( )134و نقش کارگران قومیتهای متفاوت در
شکلگیری ارزش توان کار را مطرم میکند .این عوامل دیگر مانند نقش طبقهی اکم
در شکلگیری ایدئولوژی نژادپرستانه و نقش دولت در اجرای دستهبندیهای نژادپرستانه
را قلم میگیرد.
مارکس در اشببباره به سبببتیز بین کارگرهای انگلیسبببی و ایرلندی در نامهی خود به
1

2

زیگفرید میر و آگوست فوگت توضیس میدهد که چهگونه:

این ستیز به فورت ساختگی زنده نگه داشته شده و توسط مطبوعات ،منبرها ،مجات
طنز و به طور خافببه با تمام ابزار موجود در دسببت طبقهی اکم تشببدید میشببود .این
ستیز راز ناتوانی طبقهی کارگر انگلیس علیرغم تشکیات آن است .این رازی است که
طبقهی سبببرمایهدار از طرین آن توان خود را فظ میکند و این طبقه کاماً از آن آگاه
است)135(.

1 Sigfrid Meyer
2 August Vogt
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این از قبل از زمان مارکس و تاکنون فبببادق بوده اسبببت که بسبببط یافتن ایدئولوژی
نژادپرستانه برای توجیه بردهداری در مزارع آمریکای شمالی و کارائیب بوده است .امروز
نه منبر که رسانههای جمعی نقش ناگزیری در انتشار فعاالنهی ایدههای نژادپرستانه دارند
بهعنوان بخشببی از اسببتداللهای ایدئولوژیک که توسببط طبقهی اکم ترویج میشببود.
برای مثال میتوان به سبباختن تصببویر شببیطانی از اسببام و مسببلمانان ،کارگران مهاجر،
پناهندگان و پناه جویان و عبارت دیگر هر گروهی که در جامعه سبببپر با قرار میگیرد،
اشبباره کرد )136(.اهمال در ذکر نقش طبقهی اکم در ترویج نژادپرسببتی در را به روی
نظراتی باز میکند که نژادپرستی را مسئولیت طبقهی کارگر میدانند)137(.
دومین جنبه ای که باتاچاریا از قلم انداخته اسبببت ،نقش دولت اسبببت .دولت های
سرمایهداری میتوانند از آن سوی مرزهای خود کارگر به خدمت بگیرند و در کنار آن
جنبش کار مهاجر را از طرین قوانین مهاجرت ،سبببهمیه ها و قوانین کسبببب شبببهروندی
مدیریت کنند .فیل مارفلیت 1به رویکرد متناقض سبببرمایهی ایاالت متحده به کارگران
مهاجر اشاره میکند:

م هاجران بیرو یه برای سبببر ما یهداری آمری کایی ضبببرورت دارد .آن ها به ل حاظ
ایدئولوژیکی بسبببیج میشبببوند تا از کارزارهای محرومیت مایت کنند و به بخشبببی از
مجموعهی ملیگرایی محافظهکارانه و امروز به جریان های بدیل راسبببت (آلترایت) و
فاشببیسببتی مخفی تبدیل شببوند .این بازتابدهندهی تناقضببی آشببکار از زمان پدیداری
دولت-ملت مدرن ا ست .این ج ستجوی سود (بازار) ا ست که الگوهای ا ستثمار طبقهی
کارگر را شکل میدهد .در عین ال دولت-ملت نیازمند ایدئولوژیهای تعلن بر ا سا
مفاهیم شمول و طرد است)138(.
اما نقش دولت در کنار بسببیج کردن ایدههای نژادپرسببتانه در رابطه با بحث باتاچاریا
دربارهی تأتیر «خواسبببته های ضبببروری» پایینتر کارگران یک قومیت بر کارگرانی از
1 Phil Marfleet

588

بازگشت به (کدام) مارکس؟

قومیت دیگر ب سیار تعیینکننده ا ست .قوانین جیم کرو اختافات نژادپر ستانه را در اواخر
قرن نوزدهم در ایالتهای جنوبی ایاالت متحده نهادینه سببباخت که به تعیین مزد پایینتر
برای کارگران سیاهپو ست ن سبت به سفیدپو ست منجر شد و پایینتر بودن د ستمزد هر
دو گروه نسببببت به شبببمالی ها بود .به همین ترتیب ،یکی از نیروهای محرک در بسبببط
تفکیک در آفریقای جنوبی نیاز به محدود کردن قدرت سبببیاهپوسبببتان آفریقای جنوبی
برای رقابت بهعنوان کشببباورز یا کارگر بود .نتیجهی آن شبببکا

عظیمی بود که در

نیازهای اجتماعاً سببازمانیافتهی کارگران سببیاهپوسببت و سببفیدپوسببت بود؛ شببکافی که
نتیجهی کل این فرآیندها بود :اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیک)139(.
در شبببرایط دیگر کارگران م هاجر این تأتیر را ندار ند .در رونن پس از ج ن

در

انگلسبببتان ،هجوم کارگران مهاجر که تا زمان دولت کارگر در سبببال  1974 -9در ال
افزایش بود ،به تعمیم یافتن د ستمزدها و ا ستانداردهای زندگی پایین منجر ن شد .نکتهی
افببلی سببقوط اسببتانداردهای زندگی که به دنبال آن آمد ،نقش بوروکراسببی اتحادیهی
کارگری در متقاعد کردن کارگران برای پذیرش سببیاسببتهای درآمدی کارگری که با
تشوین به اعتصاب شکنی در نقاط مهم مایت می شد )141(.افزایش نژادپرستی ناشی از
ظهور جبهه ی ملی بدون شبببک تأتیراتی بر جامعه داشبببت اما مکانیسبببم کلیدی کاهش
استانداردهای زندگی نبود.
مشاغل مهارتی مانند معلمان و پزشکان که برای انجام خدمات آموزش و بهداشت در
انگلسبببتان به کار گرفته شبببده بودند ،منجر به کاهش پرداختی نشبببد گرچه هزی نههای
بازتولید اولیهی آنها در جای دیگری ایجاد میشببد و ا تماال نسبببت به انگلیس پایینتر
بود)142(.
پیمایش اخیر کار در اتحادیهی اروپا نشببان میدهد که« :اکثریت گسببترده  -بین 3.6
میلیون تا  3.8میلیون از شبببهروندان اتحادیهی اروپا  -در کشبببور در مشببباغل مهارتی و
 537.000هزار شغل مهارت باال با مدرک تحصیلی یا معادل آن بودند )143( ».بخشهای
مشخصی از فنعت به جریان کارگران کمدرآمد وابسته هستند اما استداللهای موجود
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دربارهی کارگران کمدرآمد تمرکز را از آنهایی که مسببئول پرداخت درآمدهای پایین
هستند و شرایط کاری و مسکن ضعیف و نظیر آن ایجاد میکنند یعنی طبقهی سرمایهدار
که کارگران مهاجر را در وهلهی اول فعاالنه به کار میگیرد ،منحر
باتاچاریا در جمعبندی خود در مارکس در مو

میکند.

 2018ادعا میکند که در مارکس

نظریهی سببتم وجود ندارد (جدا از سببتم ملی) و اسببتثمار و سببتم هر دو به اختا

منجر

میشبببو ند .سبببتم ز نان را از مردان و  LGBT+را از دگرجنسگرا یان جدا میک ند.
همچنین فحیس ا ست که زن بودن به معنای همب ستگی خودکار با م سلمانان نی ست؛ و به
معنای همبستگی مسلمانان و سیاهپوستان یا همجنسگرایان با تراجنسیتیها.

اما مارکس دربارهی رابطهی بین سببتم و بهرهکشببی موضببع گرفته اسببت .او در قوانین
عمومی اکتبر  11864که برای انجمن بینالمللی مردان کارگر 2نوشته شده بود ،میگوید
که« :انقیاد اقتصببادی کارگر نسبببت به کسببی که انحصببار ابزار تولید –که منبع زندگی
اسببت -را دارد ،در منتهای بندگی در تمام اَشببکال آن قرار دارد؛ فاکت اجتماعی ،تنزل
ذهنی و واب ستگی سیا سی )144(».به عبارت دیگر ،بهرهک شی سن

بنای همهی اَ شکال

ستم است .مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی دربارهی ماهیت فرودست خانواده در
جامعهی طبقاتی موضببع کاماً روشببنی دارند« :خانواده که در ابتدا تنها رابطهی اجتماعی
اسبببت ،بعدها هنگامی که نیازهای بیشتر ،روابط اجتماعی تازهتر و جمعیت بیشتر،
نیازهای جدیدتری به وجود میآورد ،مقام پایینتری پیدا میکند)145(».
مارکس در همان قوانین عمومی به فرا ت میگوید که مبارزهی سیا سی برای غلبه
بر سبببتم باید به منظور تحت کنترل گرفتن ابزار تولید به چالش کشبببیده شبببود« :رهایی
اقت صادی طبقات کارگر هد

مهمی ا ست که هر جنبش سیا سی باید بهعنوان ابزار آن

عمل کند )146(».این به آن معنا نیسببت که چپ همهی اَشببکال سببتم را نادیده میگیرد
1 General Rules October 1864
2 International Workingmen’s Association
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بلکه یعنی مارک سی ستها باید برای جنبش کارگران مبارزه کنند تا همهی مظاهر ستم را
بهعنوان بخ شی از مبارزهی انقابی برای قدرت و پایان دادن به بهرهک شی را دربر بگیرند.
انترناسبببیونال دوم در کنگرهی اشبببتوتگارت  1907مسبببئلهی کارگران مهاجر را با اتخاذ
مطالبات کلیدی مشخ

که امروزه میتواند بهطور برابر تأمین شود ،خافه میکند :باز

کردن مرزها و پایان دادن به همهی محدودیتها برای ن ماندن در یک کشور بر مبنای
قومیت و قوق برابر اجتماعی ،اقتصبببادی و سبببیاسبببی )147(.یا همانطور که کارل
لیبکنخت انقابی برجسبببتهی آلمانی میگوید « :به دور از شبببمشبببیر داموکلس اخراج
کردن!»()148
نتیجهگیری
نظریهی بازتولید اجتماعی در نگاه به مارکس و سبببرمایه بهعنوان نقطهی آغاز درک
سببتم بر زنان ،یک قدم از نظریهی گرهگاه فراتر میرود .فوگل تحلیلی دربارهی موضببع
متناقض سبببرمایه در رابطه با کار زنان ارائه میدهد اما ضبببعف هایی در مفروضبببات او
دربارهی ماهیت بارداری و زایمان در کلیهی جوامع طبقاتی و بیتوجهی به انگلس وجود
دارد .بحث او دربارهی قوق برابر و تاش برای جنبش بینطبقاتی زنان به فرودسبببت
شدن منافع زنان طبقهی کارگر نسبت به سایر نیروهای طبقاتی در جامعه منجر میشود.
روایت نظریه ی بازتولید اجتماعی باتاچاریا ،بازتولید توان کار را با تولید در یک
سطس قرار میدهد ،تعادل واقعی نیروها در رابطهی کار سرمایه را پنهان میکند و تابعیت
سببتم از بهرهکشببی را مبهم جلوه میدهد .او در عین ال ،درک از قدرت کارگرانی را
که در نقطهی تولید سازمانیافتهاند در مقای سه با جنبشهای اجتماعی خارج از محل کار
تضببعیف میکند .اسببتدالل او (و موارد مشببابهی که توسببط سببایرین مطرم شببد) که
مارک سی ستها باید جنبشهای اجتماعی را جدی بگیرند ،به طور جدی ا ستداللی واقعی
که قدرت در کجای جامعه نهفته ا ست را میپو شاند .تحلیل نژادپر ستی ضعیف ا ست و
کمک اندکی به کار مارکسیستهای دیگر میکند.
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نظریهی بازتولید اجتماعی از دیرباز ابزاری فرعی در جعبه ابزار مارکسبببیسبببتی بوده و
اگر نتوانند جای گزین چیزی شبببوند که مارکس (و انگلس) به ما دادند ،به همین منوال
باقی میماند .ما نیازمندیم از این گفتهی انگلس اسببتفاده کنیم« :اولین شببرط برای آزادی
یک زن این است که کل جنس زن را به وزهی عمومی برگردانیم و این به نوبهی خود
نیازمند الغای خانوادهی تکهمسبببری بهعنوان وا د اقتصبببادی جامعه اسبببت)149(».
مارکسیستهایی که جذب نظریهی بازتولید اجتماعی شدند ،نیازمند آن هستند که فراتر
از سرمایه به نو شتههای مارکس (و انگلس) بپردازند .مارک سی ستها میتوانند این کار را
بدون ایجاد ابهام در درک مبارزهی طبقاتی و رابطهی بین بهرهکشببی و سببتم انجام دهند؛
ابهامی که در مارکس وجود ندارد.
* :Sheila McGregorعضو باسابقهی حزب کارگران سوسیالیست ()SWP
یادداشتها
.1
.2
.3

.4
.5

.6

این مقاله برآیند بحثهای گ ستردهای ا ست .با ت شکر ویژه از سو کالدول ،الکس کالینیکوس،
ژوزف چونارا ،کوین کور ،گرتا جنکینز ،ولکارد موسلر ،روزی نونینگ و کامیل رویل.
فوگل.px ،2۰17 ،
سووزان فرگوسون فمینیسوتهای گرهگاهی را به دو گروه اصولی تقسویم میکند :کسوانی که
معتقد هستند کلیتی وجود دارد که ستمها درون آن تشکیل شدهاند و کسانی که این ستمها
را درهمتنیده میبینند اما نه به آن صووورت که در یک کلیت ارار گرفته باشووند( .فرگوسوون
 )2۰16به نظر من محرک کلیدی سوووتم در درک گروه اول از چارچوب سووورمایهدارانه مبهم
باای میماند.
برای تحلیل کامل نظریهی امتیاز و گرهگاه به به چونارا و پراساد ( )2۰14مراجعه کنید.
دیوید مکنالی بسط یافتن نظریهی بازتولید اجتماعی را به صورت «امیدوارانهترین چشمانداز
برای کسوووانی که به نظریهی ماتریالیسوووم تاریدی دربارهی سوووتمهای چندگانه در جامعهی
سرمایهداری عالاهمند هستند» میبیند .مکنالی ،2۰17 ،ص .94
ارجاع دادن به «موجهای» فمینیسم مرسوم است .به نظر من این از بین بردن تفاوتهای بین
جنبشهای مدتلف ا ست .جنبش جریان ا صلی حق رأی یا «موج اول فمینی سم» به گونهای
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.7
.8
.9
.1۰
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

.2۰
.21
.22
.23
.24

که جنبش آزادیخواهی ز نان یا «موج دوم فمینیسوووم» بهعنوان بدشوووی از م بارزه برای
سوسیالیسم دیده میشد ،دربارهی برانداختن سرمایهداری نبود .اصطالح شناسی «موج» فقط
باعث می شود که مرکزیت طبقه و مبارزه علیه سرمایهداری از بین برود و این ت صور را ایجاد
میکند که جنبشهای زنان مانند موجهایی ه ستند که ظاهر می شوند ،به ساحل میر سند و
ناپدید میشوند.
فوگل .2۰14 ،ند ستین بار در سال  1983منت شر شد و سپس دوباره با مقدمهای از سوزان
فرگوسن و دیوید مکنالی بازنشر شد.
لبوویتز2۰۰3 ،؛ باتاچاریا.)a,b,c( 2۰17 ،
با تاچاریا عالاهی فراگیر به نظریهی بازتول ید اجتماعی از منظر ماه یت م بارزات کنونی در
مارکس در موس  2۰18در برلین شرح داد .ویدئوی جلسه در اینجا اابل دسترسی است.
فاین.2۰17 ،
باتاچاریا.2۰17b ،
فاستر و کالرک.2۰18 ،
به برت ،198۰ ،صص 258-259؛ کلیف ،1984 ،ف صل  1۰و 11؛ می شل ،1971 ،ف صل 1۰؛
روباتام ،1977 ،ضمیمهی کتاب مراجعه کنید.
باتاچاریا ،2۰17b ،ص .6
فاین.2۰17 ،
هارتمن1979 ،؛ میشل.1971 ،
برنر و راماس( 1984 ،انتشار مجدد در برنر)2۰۰۰ ،؛ برت .198۰ ،این سادهسازی بیش از حد
از ایدههای برت است اما من میخواهم برای اهداف این مقاله بر برنر و راماس تمرکز کنم.
برنر و راماس ،در برنر  ،2۰۰۰صص .27-32
جرمن ،1989 ،ص  .4۰همچنین به کلیف ،9184 ،هارمن ،1984 ،مکگرگور 2۰13 ،و اور،
 2۰15مراجعه کنید .درک در مورد خانواده و سووتم بر زنان ،سوونگ بنای نوشووتههای انقالبی
آلمانی کالرا زتکین ،عمل حزب بلشویک و کار دولت انقالبی اولیه در روسیه بعد  1917است.
برنر و راماس ،در برنر  ،2۰۰۰ص.27
فوگل ،2۰14 ،ص .144
بروگل .1978 ،تحلیل بروگل نقطهی مرجعی برای هارمن و جرمن بود که بهطور مشابه اصرار
داشتند که خانوادهی طبقهی کارگر تنها راه سازماندهی بازتولید طبقهی کارگر نیست.
فوگل ،2۰14 ،ص .145
خیمهنس2 ،انه ،۰۰5ص  .19خیمهنس اسووتفاده از «شوویوه» را با اسووتناد به انگلس در میان
دیگران با همان روش مشابه انگلس توجیه میکند .با این حال ،دیگران در گذشته از ارجاعات
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.25
.26
.27
.28
.29
.3۰
.31
.32

.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.4۰
.41
.42
.43

انگلس به شووویوهی بازتولید برای توجیه رویکرد «نظام دوتایی» برای تحلیل سوووتم بر زنان
استفاده کردهاند .برای نقد چنین استفادهای توسط هارتمن به هارمن 1984 ،مراجعه کنید.
همان ،ص .2۰
همان .این خالف دیدگاههای باتاچاریا و لبوویتز است .به بحث زیر مراجعه کنید.
هارمن ،1984 ،ص .9
برنر و راماس ،در برنر  ،2۰۰۰ص.29
برای تحلیل جزئیتر از این فرآیند به جرمن 1989 ،مراجعه کنید.
بروگل به نکتهی مشابهی اشاره میکند .بروگل.1978 ،
برنر و راماس ،در برنر  ،2۰۰۰ص.29
هارمن ،1984 ،ص  .1۰همچنین به توضوویحات مارکس دربارهی افزایش ارزش اضووافی که با
کشاندن همهی اعضای خانواده به نیروی کار ممکن شد ،در مارکس ،1976 ،فصل  ،15بدش
سه ،ص  518مراجعه کنید.
فوگل ،2۰14 ،صص  .161-162برای بحث بیشتر دربارهی تأثیر انباشت بر بازتولید اجتماعی
به فوگل ،2۰14 ،صص  159-161مراجعه کنید.
پیچیدگی این مبحث به این دلیل ا ست که کارگران مراابتی ،پر ستاران و سایرین معموالً در
خانههای مردم بهعنوان کارگر مزدی کار میکنند.
مودی ،2۰17 ،ص  .2۰از گر تا جنکینز به خاطر این که تو جه من را به این بدش از ک تاب
مودی جلب کرد ،سپاسگزارم.
فو گل ،2۰14 ،ص  .21فو گل به زعم من به اشوووت باه به ه مهی جوامع طب قاتی و نه فقط
سرمایهداری ارجاع میدهد.
فوگل ،2۰14 ،ص  .15به نظر میر سد فوگل گاهی دربارهی شیوهی تولید سرمایهداری (مثل
صفحهی  )144صحبت میکند و گاهی به همهی طبقات جامعه ارجاع میدهد.
فوگل ،2۰14 ،ص .152
فرگوسن ،2۰۰8 ،ص .5۰
فوگل ،2۰14 ،ص .65
انگلس .1884 ،برای بحث دربارهی برخورد فوگل با انگلس به گینزبورگ 2۰14 ،و برای بحث
براون 2۰13 ،دربارهی انگلس به مکگرگور 2۰15 ،مراجعه کنید.
پدی کوئیک بین جامعهی پیشاطبقاتی و جامعهی طبقاتی تمایز اائل است اما فوگل عقیدهی
خود را بیان نمیکند .فوگل ،2۰14 ،ص  ،15۰پاورای .18
بسیاری از دادههای انگلس از جمله درک او از تقسیم کار «طبیعی» بین زنان و مردان منسوخ
شوووده اسوووت .با این حال ،درک او مبنی بر این که روابط بین زنان و مردان در جوامع اولیه
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م ساواتطلبانه بوده ا ست و اینکه کنترل بر تولید مازاد منجر به فرود ستی زنان شده ا ست،
کماکان صادق است .هارمن با گردآوری مطالب فراوانی از جمله کارهای مارکسی ستی کسانی
مانند انسووانشووناس النور بروک لیکاک 1و باسووتانشووناس گوردون چایلد 2برای توضووی

.44
.45
.46
.47
.48

خا ستگاههای ستم بر زنان ا ستفاده میکند .تحلیل هارمن کماکان نقطهی شروع خوبی برای
درک ظهور سوووتم بر زنان و اوتهای نظریهی انگلس محسووووب میشوووود( .هارمن)1994 ،
برعکس ،ارار دادن ستم بر زنان در ظرفیت زی ست شناختی برای باروری میتواند به این نگاه
منجر شود که به چالش کشیدن ستم بر زنان در مورد به چالش کشیدن نقش بازتولیدی زنان
در جامعه و نادیده گرفتن سپهر تولید است.
فوگل ،2۰14 ،ص  . 15۰پدی کوئیک در زمان نو شتن تحلیل خود آ شکارا مائوئی ست بود .به
کوئیک 1977 ،مراجعه کنید.
فوگل ،2۰14 ،ص .93
فوگل ،2۰14 ،ص  ،79تأکید من.
این نظرات به بسیاری از اسمتهای فوگل و کوئیک اشاره میکند یعنی جاهایی که مشدص
نیست آنها به سرمایهداری یا ارجاع میدهند یا به طور کلی جامعهی طبقاتی.
این نک تهای اسوووت که لی ندا جی نیکلسوووون 3در بررسوووی ک تاب فو گل در ک تاب The

 Women’s Review of Booksسووال  1984مطرح میکند .همچنین به بررسووی برنر
(برنر )1984 ،مراجعه کنید .همانطور که فوگل در ضوومیمهی «بازبینی کار خانگی» (فوگل،
 ،2۰14ص  )187اشاره میکند ،رویکرد او ناشی از درک لویی آلتوسر از مارکس است.
 .49انگلس.1876 ،
 .5۰هتر براون 4با جزئیات در این مورد بحث میکند .به براون ،2۰13 ،صوووص  17-27مراجعه
کنید.
 .51مارکس ،1976 ،ص .283
 .52فوگل ،2۰14 ،ص .147
 .53انگلمان همچنین خاطرنشووان کرد« :حوادث بهندرت روی میدهند .بنابراین پزشووکی به من
میگوید که بعد از هشووت سووال زندگی در میان سوورخپوسووتهای کانادایی ،در جریان هیچ
حادثهای ارار نگرفت و در مورد هیچ مرگی در بسووتر زایمان مطلع نشوود .یک برادر حرفهای
دیگر که سه سال با سرخپوستهای اورِگان زندگی کرده بود ،از هیچ بینظمی در آن بازه آگاه
1 Eleanor Burke Leacock
2 Gordon Childe
3 Linda J Nicholson
4 Heather Brown
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.54

.55

.56
.57
.58
.59
.6۰
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.7۰
.71

ن شد و هرگز از وی خوا سته ن شد که جراحی جدیتر از پارگی غ شاءها انجام دهد( ».انگلمان،
 ،1883ص )8
فوگل می تواند با این مو ضوع که فقط به جوامع طبقاتی ا شاره کرده ا ست ،مدالفت کند اما با
خراب کردن نظر انگلس در ف صل ش شم« :انگلس :یک صورتبندی نااص» خواننده را از هر
نوع اطالعی در مورد جوامع طبقاتی بینصیب میگذارد( .فوگل)2۰14 ،
 .اادامات احتیاطی پزشووکی حداالی اسووت .زایمان مادر ممکن اسووت در حین شووکار یا در
حرکت صوووورت گیرد .هیچگونه کاهش فعالیتی برای او در حین دوران بارداری وجود ندارد.
گفته می شود که زایمان به راحتی انجام می شود و به ندرت عار ضهی خا صی روی میدهد...
اگر تولد در حین حرکت اتفاق بیفتد ،مادر به سوووفر خود ادامه میدهد( .ترنبول ،1965 ،ص
)129
فوگل ،2۰14 ،ص .156
دیویس ،1981 ،ص .9
همان ،ص  .12تجریبات در کارائیب یعنی جایی که یک تقسوویم کار جنسووی کامال گسووترده
وجود داشت ،متفاوت بود .با تشکر از ژوزف چونارا برای این نکته.
دیویس ،1981 ،ص .1۰
همان.
برای تسوووهیل شوووالق زدن به زنان باردار ،آنها را روی سووووراخی میخواباندند که به همین
منظور حفر شده بود( .دیویس ،1981 ،ص )11
دیویس ،1981 ،ص .1۰
همسوووران بردهداران از طریق خانواده سووورکوب و در عین حال از ن ظام بردهداری منتفع
میشدند.
هارمن به نکتهای دربارهی زنان مجرد و زنانی که فرزندان شان بزرگ شدهاند ا شاره میکند که
نتوانستهاند از پیامدهای سرکوبی که در جامعه رواج دارد ،بگریزند( .هارمن)1984 ،
برنر و راماس این نکته را مطرح میکنند .به برنر ،2۰۰۰ ،ص  28مراجعه کنید.
بنت.1996 ،
همان ،ص .26
همان ،ص .34
همان ،ص .149
فوگل ،2۰14 ،صص .169-17۰
همان ،ص .172
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.73

.74
.75
.76
.77
.78
.79

.8۰
.81
.82

.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89

فوگل ،2۰14 ،ص  . 181متأسوووفانه این بدش از کتاب فوگل تحت تأثیر این باور که آلبانی،
شوروی سابق ،چین و کوبا یعنی جایی که بین کار و سرمایه و مردان و زنان و فقدان حقوق
دموکراتیک برای االیتهای ملی وجود دارد ،جوامع سوسیالیستی بودهاند ،صدمه دیده است.
(فوگل ،2۰14 ،ص  18۰به عالوهی پانویس )26
زتکین ،لوکزامبورگ ،لنین ،تروتسوووکی و دیگران هم این کار را نمیکنند .کوئیک نیز گمان
نمیک ند که مشوووار کت ز نان در تول ید اجت ماعی به ز نان طب قهی کارگر وزن م بارزه برای
آزادیخواهی بهعنوان بدشی از طبقهی کارگر میدهد.
فوگل ،2۰14 ،ص .174-5
همان.176 ،
فوگل درنمییابد که خاتمه دادن به نابرابری در سط حقوق برابر نابرابری طبقاتی و در نتیجه
ستم بر زنان را تشدید میکند( .فوگل)172 ،2۰14 ،
فوگل.176 ،2۰14 ،
لبوویتز.2۰۰3 ،
لبوویتز از مایکل بوواروی 1نقل میکند که« :دو ناهنجاری در مقابل مارکسوویسووم ارار دارند:
ماندگاری سرمایهداری و انفعال طبقهی کارگر( ».لبوویتز ،2۰۰3 ،ص  )17برای بحث در مورد
آنچه که او «تز گورکن» مینامد ،به ویدال 2۰۰8 ،مراجعه کنید .لبوویتز و باتاچاریا هیچکدام
تحلیلهای تاریدی دربارهی کاهش مبارزات طبقاتی در ایاالت متحده ارائه نمیکنند.
لبوویتز ،2۰۰3 ،ص .61
همان.
لبوویتز ،2۰۰3 ،ص .63بدشهای ایتالیک برای متن ا صلی ا ست .پا سخ دادن به این فرمول
جایگزین با طرح این پر سش که چرا سط گر سنگی در این سیاره تاکنون به تغییر انقالبی
منجر نشده ،وسوسهانگیز است.
مارکس.1864 ،
مارکس .1852 ،همانطور که اغلب اتفاق میافتد ،واژهی  Menschenبه آلمانی به صووورت
«مردان» ترجمه شده درحالیکه میتوان آن را «مردم» ترجمه کرد.
ویدال.2۰18 ،
لبوویتز ،2۰۰3 ،صص .24-44
همان ،ص  .4۰به مارکس ،1976 ،ص  655ارجاع میدهد.
همان ،ص .4۰
همان ،ص .44
1 Michael Burawoy
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 .9۰همان ،ص .73
 .91همان ،ص  .43فقط به این دلیل که نیازهایی که به لحاظ اجتماعی ضروری هستند میتوانند
در یک مقطع شناخته شوند به این معنا نی ست که باید ثابت بمانند .مطمئناً به همین دلیل
است که مارکس دربارهی نیازهای «تاریدی» صحبت میکند.
 .92مارکس ،1865 ،ص .26
 .93همان ،ص .25
 .94همان ،ص .3۰
 .95لبوویتز ،2۰۰3 ،ص .75
 .96فوگل زمانی به این تمایز ارجاع میدهد که ماهیت کار خانگی را مورد بحث ارار میدهد.
(فوگل ،2۰14 ،ص )66
 .97فوگل.pxi ،2۰17 ،
 .98مهندسی و تایتلمان ،2۰17 ،صص .37-67
 .99فرگوسوون ،2۰17 ،صووص  .112-13۰با این حال من فکر میکنم فرگوسوون حق مطلب را در
مورد روشووی که در آن دوران کودکی به طور فزایندهای در احاطهی جامعهی مصوورفکننده
ارار میگیرند و تأثیر بازار بر آموزش و یادگیری در مدارس ادا نمیکند.
 .1۰۰باتاچاریا.2۰17 c،
 .1۰1همان ،ص  .68به نظر میرسد باتاچاریا اختالفات نژادپرستانهی عمیقی که بالی جان جنبش
طبقهی کارگر ایاالت متحده از زمان بردهداری شده بود .نادیده میگیرد .در بریتانیا نیز که از
نژادپرستی آسیب دیده بود ،نگرشها در مورد زنان و نمایندگی زنان و کارگران سیاهپوست و
آسیایی در اتحادیهها از دههی  195۰تغییر کرده است( .پراسدا)2۰17 ،
 .1۰2همان ،صص و  68و .86
 .1۰3همان ،ص .68
 .1۰4همان ،ص .69
 .1۰5همان.
 .1۰6همان.
 .1۰7نقل اول شده در باتاچاریا ،2۰17 c ،ص .82
 .1۰8باتاچاریا ،2۰17 c،ص .86
 .1۰9مارکس .1855 ،با تشکر از الکس کالینیکوس برای این نکته.
 .11۰شووایسووتگی دیگر آن به دلیل مصووادف بودن با شووروع پایان دورهی مارگارت تاچر بهعنوان
ندست وزیر بود.
 .111لبوویتز ،2۰۰3 ،ص .188

بازگشت به (کدام) مارکس؟
 .112لوکزامبورگ.19۰6 ،
 .113لبوویتز .189-196 ،2۰۰3 ،این چیزی است که به لبوویتز اجازه میدهد تا دربارهی این بحث
کند که چه چیزی باید در مورد و ضعیت کارگران تغییر کند بدون آنکه برای ر سیدن به این
بحث وارد بحث فرآیند انقالبی شود.
 .114پراساد.2۰17 ،
 .115باتاچاریا ،2۰17 c ،ص .86
 .116باتاچاریا ،2۰17 c ،ص .89
 .117مودی ،2۰17 ،ص .24
 .118همان ،ص  24و .27
 .119همان ،ص .6۰
 .12۰همان ،ص  164و فصل پنجم.
 .121تمرکز هتلها در مکانهایی مانند نیویورک کارگران را به صورت عینی با ف شار ا ضافی مواجه
میکند.
 .122شری ،2۰17 ،ص .75
 .123برای دسترسی به تحلیل کامل از اعتصاب به زعم برخی از مشارکتکنندگان برجستهی آن به
هاگسبورگ ،هارن ،مورِلی و رویل 2۰18 ،مراجعه کنید.
 .124آروزا ،2۰17 ،ص .194
 .125به گزارش گاردین ( )2۰17مراجعه کنید.
 .126لنین.19۰1 ،
 .127باتاچاریا ،2۰17 a ،متن توسط خود نویسنده از روی نوار ویدئویی پیاده شده است.
 .128همان.
 .129همان.
 .13۰همان.
 .131همان .نقل اول مارکس دربارهی ایرلندیها و «حیوانیترین حداال نیازها» از مارکس،1973 ،
ص  285برداشته شده است.
 .132همان.
 .133باتاچاریا ،2۰17 c ،ص .87
 .134نکتهای که در اینجا به آن نپرداختهام .به کالینیکوس ،2۰14 ،صوووص  197-198برای بحث
در اینباره مراجعه کنید.
 .135مارکس.187۰ ،
 .136باتاچاریا بهطور غیرم ستقیم هنگام نو شتن دربارهی نولیبرالی سم به برخی از این نکات ا شاره
میکند( .باتاچاریا ،2۰17 c ،ص.)91
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 .137این داللت از بدش باتاچاریا نقلاول شده است.
 .138مارفلیت ،2۰18 ،ص .1۰
 .139از الکس کالینیکوس برای این نکتهی آخر تشکر میکنم.
1

 .14۰این همچنین در مورد آلمان صدق میکند .نکتهای که توسط فوکارد موسلر مطرح شد.
 .141کلیف.1983 ،
 .142معلمهایی که از آفریقای جنوبی و هند به کار گرفته شدند در اوایل ارن بیستویکم به جذب
حقوق و شوورایط موجود معلمها از انگلسووتان و اتحادیهها شوودند .این به آن معنا نیسووت که
معلم های سووویاهپوسوووت با تبعی های نژادی در محیط کار –مثال در ترفیع گرفتن -مواجه
نشدند.
 .143اوکارول.2۰18 ،
 .144مارکس .1864 ،با تشکر از فوکارد موسلر که من را از وجود این منبع آگاه کرد.
 .145مارکس و انگلس ،1976 ،ص .48
 .146مارکس.1864 ،
 .147نقل اول شده از موسلر ،2۰18 ،ص  .12ترجمه از من است.
 .148لیبکندت.19۰7 ،
 .149انگلس ،1884 ،در فصل «خانوادهی تکهمسری».
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نظام سرمایهداری در کشور درحالتوسعه
درسطح میانجیِ انتزاع
فرهاد نعمانی و سهراب بهداد
اقتصاد سیاسی دولت و طبقه در جوامع سرمایهداری ()3

نظام سرمایهداری در کشور درحالتوسعه در سطح میانجیِ انتزاع

ا شاره :به دنبال بررسییی بهبهی روششییهایتی تعید دیاتیتییی و سییطوت انتزاع در
بخش نخ ست اید سل سله مقاالت و سطح نخ ست انتزاع ،و بهبهی اقت صادی سایتار
طبقاتی در سایتار اقتصادی سرمایهداری ناب در بخش دوم ،اکهون بر بهبههای مهم
اقتصیییادی – ابتماعی نظام سیییرمایهداری و طبقات ابتماعی همپای آن در سیییطح
م یانجیِ انتزاع متمرکز میشیییویما با اید حال ،با تو به به ییگ ی ای اقتصیییادی و
غیراقتصادی بوامع در سطوت انضمامیتر مطاتعه ،در سه بخش مرتبط با هم (سه تا
یهج) در مورد بهبههای ا صلی سطح میانجیِ انتزاع بحث را بهییش میبریما در بخش
حا ضر ،نیات اصلی روش شهایتی و نظریِ سطح دوم انتزاع ،بهبههای عیهی – ذههی
تیامل سیرمایهداری بهطور عام ،و سیایتار اقتصیادی ،بهطور یاص ،طرت میشیود که
نشیییاندهه هی حضیییور بریی طبقات دیعر ع وه بر کاراران و سیییرمایهداران در
کشورهای سرمایهداری معاصر استا
در ادامهی بخش حاضیییر ،بخش های چهارم و یهجم ارائه میشیییود که بهترتیب
دربارهی دوتت در کشییورهای سییرمایهداری درحالتوسییعه و یییرهبه ی طبقاتی در
سطح میانجی انتزاع استا

مقدمه  -دومید سیییطح انتزاع بهم د میانجی بید سیییطوت باالتر انتزاع (یا سیییطوت
یاییدتر ان ضمام) و انتزاع کمتر (یا سطح باالتر ان ضمام) ،شیاف بید نظریه و تاریخ را
کاهش میده ا تاکهون میدانیم که «انضمامی انضمامی است چراکه تمرکز تعیدهای
بسیار و ازایدرو وح ت در کثرت است» (کارل مارکس ،ارون ریسه ،فصل ییم) و اید
که« :اید امر مانع نمیشییود که همان شییاتودهی اقتصییادی – همان ،از مهظر شییرایط
اصییلیاش – به سییبب بیشییمار شییرایط تجربی مت،اوت ،محیط طبیعی ،روابط ن،ادی،
عوامل برونزای نافذ تاریخی ،و بز آن ،ی ی ارهایی بینهایت مت،اوت و متغیر نمایش
ده که تهها با تحلیل شرایط تجربی م شخص میتوان آن را بهقطع دریافت( ».کارل
مارکس ،سرمایه ،بل سوم ،فصل چهلوه،تم)
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در اید سیییطح انتزاع ،چهاونه اید روابط درونی ییگی ه و یویا را در تمامیت نظام
سرمایهداری برر سی کهیم؟ تاکهون به اید بمعبه ی ر سی هایم که بامعه سازوکاری
نیسییت که بخشهای آن مجزا از یی یعر باشییه و اید بخشهای یودبهیاد به شیییل
برون زا بر یی یعر تأثیر بعذارن ا در عید حال ،بامعه سیییایتاری بیبان نیسیییت که
صییرفاد دربرابر تحوالت برونی واکهش نشییان ده ا ماتریاتیسییم تاریخی در تضییاد با اید
نظریهی میانیستی استا ماتریاتیسم تاریخی بررسی دیاتیتییی تیامل تاریخی استا
 1فرایه های ابتماعی (اقتصیییادی و غیراقتصیییادی) یویایی درونی یود و تهاق های
درونی یود را دارن ا بامعه یک کل اسیییت که در آن بخشها و بهبههای مختلف در
رابطهی دیاتیتییی با یی یعر و با کل هسته ا روابط اقتصادی و غیراقتصادی ابتماعی
بهبه های یک کلِ واح ن که بهطور درونی و ان اموار مرتبط با هم هسیییته ا اید
تعام ت ،اید تهازعات ،اید تضیییادها – که درونیِ بامعه هسیییته – به داراونی
ابتماعی مهتهی میشودا
در ت مامی سیییطوت انتزاع ،روابط د یاتیتییی تعید و بازتعید مر کبِ مؤت ،ه ها
(فرایه ها)ی مختلف یک تمامیت ابتماعی – اقتصیادی ،یعهی اقتصیادی ،سییاسیی و
ای ئوتوژیک و مبارزهی طبقاتی درون روابط ق رت در چارچوب های ملی و بیداتمللی،
تأثیراذارن و برای م،هومسییازی شیییلبه ی ابتماعی – اقتصییادی و دوتت و طبقات
ابتماعیِ همپای آن اهمیت یواهه دا شتا ازایدرو ،رو شد سایتد بریی بهبههای
تعید دیاتیتییی در دومید سطح انتزاع ضروری استا
دقایق نظری و روش شنا سانه در مرحلهی دوم انتزاع – همان طور که در بخش
نخست تشریح ش  ،درک ما از بریی بهبههای تعید دیاتیتییی در بررسی مهطقی –
تاریخی نظام ابتماعی – اقتصادی سرمایهداری و مؤت،ههای غیراقتصادی ،مانه روابط
سییییاسیییی و ای ئوتوژیک همپای آن ،بر واکاوی سیییه وی،ای مهم و مرتبط در تعید
دیاتیتییی متمرکز ش ه ا ستا اید وی،ایها عبارته از )1( :شرایط وح ت مؤت،ههای
تعییدکهه ه – تعیید ش ه )2( ،بازتعید و بازتعید مرکب آنها ،و ( )3ه ستی و تغییر
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تهاق آمیز آنهاا اید بهبهها دال بر وح ت ضیی ید تضییادها با درنظر ارفتد اوتویت
روابط اقتصیییادی بر روابط غیراقتصیییادی (در وه لهی آیر) در ت مام یت بام عهی
سییرمایهداری اسییتا با توبه به رابطهی دیاتیتییی بید سییایتار اقتصییادی و روابط
سیاسی  -ای ئوتوژیک در روبها ،به میانجی یراتیک (مبارزهی طبقاتی) ،سه بهبهی اید
ییگی ای اهمیت مبرمی در سیییطح میانجی انتزاع دارد (کارل مارکس ،ارون ریسیییه،
فصل نخست)ا
ییم ،بهبهی مرتبط مهم اید ییگی ای م،صیییلبه ی شییییوه های توتی تحت
سلطهی سرمایهداری و یییرهبه ی طبقاتی همپای آن در تیامل تاریخی استا تیامل
ناموزون و مرکب در تاریخ به رشییی درهمآمیزی ییگی ه و متهاق روابط اقتصیییادی
مت،اوت ،کههه و نو ،در بسییتر روابط بیداتمللی سییرمایهداری ،تحت سییلطهی شیییوهی
توتی ی معید و روابط غیراقت صادی همپای آن مهجر می شودا ارایش تیامل ناموزون
و مرکب «ب یانی فشیییرده و تجری ی از اید اونه داراونی های بههم اثراذارن ه در
صحههی تیامل بامعه استا اید قانون محصول تجری از انواع ااا [روی ادهای تاریخی]
ابتماعات ب شری ا ستاااا اید قانون حا صل عمل دو [ارایش است]اااا[نخ ست] وبود
سطوت مختلف رش و تیامل بید ابزای مختلف حیات ابتماعی استا از سوی دیعر،
قانون مذکورااا ارتباط انضمامی عواملی را که بهطور [ناموزون] رش و تیامل یافتهان ،
در یویشهای تاریخی مورد تأکی قرار میده ا» (نعمانی )42 ،1358
به عبارت دیعر ،تیامل ناموزو نِ فرایه های ابتماعی در تمامیتی با ابزای متمایز،
نه مجزا ،به شیل دیاتیتییی،عیهی و ذههی را در تاریخ ابتماعی میآمیزد تا چیزی را
ایجاد که که وی،ایهای یاص صورتبه ی اقت صادی – ابتماعی در سطوت مختلف
2
تیامل آن را تبیید میکه ا
دوم ،با توبه به اید که سیییطح میانجیِ انتزاع بر تعام ت دیاتیتییی مؤت،ه های
اقتصادی و غیراقتصادی در تمامیت بامعهی سرمایهداری ،در بستر ملی و بیداتمللی،
تمرکز دارد ،بای بر نقش مقاومت انسییان و م ایلهی انسییانی «فرودسییتان» در برابر
طبقات مسییلط ،و برعیس ،در چارچوب تمامی روابط اقتصییادی و غیراقتصییادی تأکی
کهیما حتی م ایلهی ارتجاعی و/یا رفرمیستی دوتت یا آنانی از «فرادستان» که باتوبه
به مهافع طبقاتی شان ،در سطح ملی و در تعامل دیاتیتییی با روابط ق رت بیداتمللی،
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نعاهی ییشیییرو یا وایسارا دارن  ،بر یییرهب ه ی طب قاتی و تیامل آن تأثیر یواه
اذاشیییتا بهابراید ،اغلب «سیییرمایه یا راه های غلبه بر مح ودیت هایی را که بر وی
تحمیل شییی ه یواه یافت ،یا آن را به حوزههایی مهتقل یواه کرد که در آن موانع
ههوز وبود ن ارد» ،یا به شیوهای ارتجاعی یا با راهی ییشروتر (آتبریتون )214 :2007ا
با توبه به اید که اید امردر تاریخ با دربات مت،اوتی حضور داشته است ،یرسشی که
در برابر نظریه مطرت میکه نحوهی حرکت از وضییعیت بریاسییته از مهطب ناب «به
تاریخ در زمانی ا ست که عاملیت ان سانی قادر به م ایله در آن یا تع یل اید مهطب به
اشیال مختلف» است (همان)214 :ا در شرایط انضمامیتر در تاریخ ،تیامل ناموزون و
مرکب ی ی ار می شود که به م ،صلبه ی تهاق آمیز روابط اقت صادی مختلف ،کههه و
نو ،میانجام که همواره در چیرای یک شیوهی مسلط توتی استا
در حقیقت ،کاالییسیییازی در تاریخ هی ااه کامل نشییی ه و ب ید ترتیب ارزش،
سیییرمایه ،ب ون مح ودیت های زمانی و فضیییایی ،عیهی و ذههی ،یود ارزشافزا یا
استرشیابه ه نبوده استا فرایه انضمامی تیامل سرمایهداری به یشتوانهی سیاست،
دوتت و ای ئوتوژی واب سته ا ست و با مقاومت سرکوب ش اان و ا ستثمار ش اان موابه
میشیییودا بهابراید ،نقش طبقه و یراتیک ابتماعی ،عهصیییر ذههی تاریخ ،در چارچوب
تمامی روابط ابتماعی عیهی (روابط اقت صادی ،سیا سی و ای ئوتوژیک) ،با توبه به اثر
مت،اوت شان بر داراونیهای کمی و کی،ی اقت صادی – ابتماعی ،به نحو یویایی فعال
استا هرچه سطوت تحلیلی انضمامیتر باش  ،اید ت،اوت ش ی تر میشودا
سیییوم ،با توبه به موهبت های طبیعی ،عوامل فرههعی ،ای ئوتوژیک و مذهبی،
وی،ایهای اقتصادی تاریخی یک صورتبه ی سرمایهداری درحالتوسعه را ،بهوی،ه در
مرحلهی امپریاتی سم و سرمایهداری انح صاری ،نمیتوان مجزا از تحوالت اقت صادی و
غیراقتصیییادی در بوامع سیییر ما یهداری ییشیییرف تهتر درک کردا ب هابراید ،در مورد
صورتبه ی سرمایهداری ،درحالتوسعه یا ییشرفته ،و سایتارهای طبقاتی همپای آن،
شیل یاص ادغام ایداونه صورتبه ی را در اقت صاد بهانی سرمایهداری در مراحل
مختلف سرمایهداری انح صاری ،امپریاتی سم ،ا ستعمار ،شبها ستعمار و بز آن ،بای در
نظر ارفتا با توبه به صورتبه ی اقت صادی – ابتماعیِ دوتت – ملت ،تهها با در نظر
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ارفتد برهمکهش سه سایتار ییگی هی ق رت میتوان به بررسی یویایی اید نظام در
چارچوب ملی و بیداتمللی ،در برر سیهای تجربی ان ضمامیتر از ک شورهای مختلف و
در زمان های مت،اوت مبادرت کردا اید سیییایتارهای تعاملی ق رت عبارته از)1( :
توازن ق رت میان طبقات و ائت فهای طبقاتی در سییطح ملی )2( ،مهاسییبات ق رتِ
دو تت – طب قات در سیییطح ملی ،و ( )3تأثیر روابط ق رت فراملی ( بهنو بهی یود
بازتابدهه هی دوتت – طبقات و روابط طبقاتی در سایر کشورها) بر توازن ملی ق رت
طبقاتی و روابط دوتت – طبقات استا
در اید چارچوب ،مواز نه های محلی («دایلی» یا ملی) و بیداتمللی ق رت در
روابط اقت صادی سرمایهداری م سلط ،در م ،صلبه ی با شیوههای کههه و نوی توتی و
در روابط دیاتیتییی با یی یعر ،اتیا (یا ریشیییه) داردا روابط ق رت ملی ،یعهی روابط
ق رت طبقاتی و روابط ق رت دوتت – طبقات ،مشتقی میانییی از اقتصاد «بهانی» یا
نیروهای «یاربی» یا نیروهای فراملی نیسیییتا رابطهی علیِ میانییی ،یکسیییویه و
انتزاعی اسیییت و ازایدرو تعید د یاتیتییی نیسیییتا نیرو های فراملی ته ها از طریب
یییرهبه ی یاص روابط و مهافع طبقاتی ملی و دوتتی – طبقاتی در سیییطح دایلی
تبلوری از عوامل برونزا میشییودا اید امر در تمامی دوتت – ملتها کاربرد دارد ،اما با
درباتی مت،اوت و به شیییلی ناموزون ،که نیازمه بررسیییهای تجربی یاص اسییتا
مهافع طبقات فراملی از طریب طبقات و دوتتهای م سلط دایلی «درونی» می شود یا
از طریب مهافع و یراتیک طبقات و روابط ق رت دوتت ملی با آن مقابله می شودا ب ید
معها که با توبه به موهبت های طبیعی ،ت،اوت های فرههعی ،مذهبی و ای ئوتوژیک،
اتعوهای مت،اوت تیامل سرمایهداری در میان بوامع و سایتارهای طبقاتی مح صول
تغییرات عیهی در شاتودهی اقتصادی محلی و روابط غیراقتصادی ،به میانجی مبارزهی
طبقاتی ،اسیییت که به موازنهی مشیییخص ق رت ملی در تعامل با روابط ق رت فراملی
3
مهتهی میشودا
سیییرانجام ،برمبهای نتیجهایری از نیات باال ،در سیییطح میانجیِ انتزاع ،بهبهی
مهمی از تعید دیاتیتییی و بازتعید مرکب ،یعهی اسییتق ل نسییبی عهاصییر (روابط و
فرایه ها) غیراقتصییادی در مقام عهاصییر تعییدشیی هی یک کلیت در رابطه با عهصییر
تعییدکهه ه در وهلهی نهایی (برای مثال ،سیییایتار اقتصیییادی) ،اهمیت بیشتری
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مییاب ا هماناونه که در اید بخش و در بررسییی دوتت (بهعهوان روابط سیییاسییی) در
بخش چهارم یواهیم دی  ،اید امر درک ما را از ا ستق ل نسبی عهاصر روبهایی ،بهوی،ه
دوتت ،بهعهوان عهاصییر تعییدش ی ه در تعید دیاتیتییی ،تسییهیل میکه و سییرش یت
متهوع تیامل سرمایهداری و یییرهبه ی طبقاتی همپای آن در تمامی صورتبه یهای
اقتصادی – ابتماعی سرمایهداری را روشد میسازدا
برهمکهش دیاتیتییی تمامی اید فرایه های اقتصیییادی و غیراقتصیییادی از طریب
یراتیک و مبارزات ابتماعی ،سیییایتاری چه طبقهای با الیههای مختلف در درون هر
طبقه ،ی ی میآوردا با اید حال ،م،صیییلبه ی رابطهی سیییرمایهداری و دیعر روابط
غیر سرمایهداری تابع وح ت ض یدِ روابط سیا سی – اقت صادی سرمایهداری با سایر
روابط و چیرایاش بر آن ها اسیییتا اید امر نشیییان مید ه که سیییل طهی روابط
سیرمایهداری در صیورتبه یهای ابتماعی سیرمایهداری واقعاد موبود حاکی از عم ه
بودن طبقات کارار و سرمایهدار در سایتار چه طبقهای چهید بوامعی استا
در بررسییی سییایتار طبقاتی در شییرایط مشییخص ،تحلیل تمامی وی،ایهای مهم
تیامل ابتماعی در باال ضییروری اسییتا تیید در نظر ارفتد تمامی عهاصییر عیهی و
ذههی یک تمامیت ابتماعی در تاریخ بسیییار فراتر از ه ف ماسییت ،چراکه تمرکز ما
اسییاسییاد بر شییهاسییایی اقتصییادی طبقات ابتماعی اسییتا با اید حال ،بهرغم ه ف
مح ودمان ،ما از روابط دیاتیتییی بید عید و ذهد در تاریخ ،بید مؤت،ههای اقتصادی
و غیراقتصادی (مانه دوتت در سپهر سیاست ،و عهاصر ای ئوتوژیک) ،عهاصر فراملی و
ملی در سطوت مختلف انتزاع ،آااه هستیم ،و درح امیان هرااه و هربا که الزم باش
برهمکهش اید متغیرها را نشان یواهیم دادا
بر اساس م حظات فوق ،در اید بخش (بخش  )3بریی از م،روضات سادهکهه هی
عیهی و ذههی از فرایه های توتی و اردش سییرمایهداری «ناب» را که در بخش  2به
آنها یردایتیم  ،تع یل میکهیم ،و در بخش بع ی (بخش  ،)4با تمرکز بر رون های
عم هی اقتصییادی بع از بهد دوم بهانی،به وی،ه بیداتمللی شیی ن دورییماییهای
انبا شت سرمایه بع از  ، 1950بر نقش دوتت بهعهوان می ان مهمی از مبارزه طبقاتی
و ائت فهای طبقاتی در تیامل سرمایهداری در کشورهای درحالتوسعه تأکی یواهیم
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کردا اید تع یلهای نظری و تاریخی بازتابی از روابط اقتصادی در وح ت متهاق شان
با روابط غیراقتصادی اید بوامع و امپریاتیسم هسته ا واکاوی اید تغییرات و اثر آنها
بر سه بُع روابط توتی سرمایهداری ونتیجتاد سایتار طبقاتی همپای آن که در بخش
یهجم اید رساته بررسی یواه ش  ،ضروری استا
مهمترین جنبههای عینی و ذهنی سرمایهداری در سطح میانجی انتزاع – در
سطح دوم انتزاع بریی فرایه های اقت صادی و روابط غیراقت صادی را که در عاتیترید
سطح انتزاع با ه ف ساده سازی کهار اذا شته بودیم ،در برر سی سایتار طبقاتی در
نظر میایریما وارد کردن اید عها صردر برر سی ان ضمامیتراز سرمایهداری که بهطور
م،روض در سرمایهداری «ناب» بهمهظور برر سی سر شت سرمایهداری صورت ارفته
بود ،ضروری استا
سایتار اقتصادی ،بهرغم بایعاه تعییدکهه هاش در وهلهی نهایی ،بهطور مستقیم
یا یودکار و میانییی مؤت،ههای سییییاسیییی یا ای ئوتوژیک را تغییر نمیده ا ع وه بر
بازتعید مؤت،هی اقتصیییادی بهوسییییلهی مؤت،ه های غیراقتصیییادی (بخش  1و ، )2
داراونی (کمی یا کی،ی) همواره از راه م ایلهی عاملیت انسیییانی ،یا ،یراتیک های
طبقات ابتماعی (مبارزه طبقاتی سیییتیزآمیز) ،به میانجی مؤت،ه های سییییاسیییی و
ای ئوتوژیک ،رخ میده ا در اید فرایه بای میان اشییییال حضیییور افراد ذیل طبقات
مشیخص و فرایه فعاالنهی شییلایری طبقات در حید مبارزه تمایز قائل شی ا مورد
اییر زمانی رخ میده که طبقه شییرایط عیهی روابط متضییاد را آااهانه درک که و
علیه آن به مبارزه برییزدا در اید با نظر مارکس و انعلس دربارهی تشیییییل طبقهی
در یود (مه،عل) و طبقهی برای یود (فعال) در ای ئوتوژی آتمانی مهاسبت داردا
«افراد مجزا ته ها آن ااه یک طب قه را تشیییی یل میده ه که به م بارزهای
مشترک علیه طبقهی دیعر دست میزنه ؛ در غیر اید صورت آنان همگون
رقیب یصم یی یعرن ا از سوی دیعر ،طبقه بهنوبهی یود به هستی مستقلی
در برابر افراد دسیت مییاب  ،ب ید ترتیب افراد شیرایط وبودی یویش را از
ییش مق رشییی ه درمییابه و ازایدرو بایعاه یود در زن ای و ییشیییرفت
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شخصیشان را به طبقهشان که در ذیل آن بای ارفتهان  ،مهسوب میکهه ا
اید همان ی ی های است که افرادِ مجزا یود را در انقیاد تقسیم کار میبیهه
و تهها از راه حذف ماتییت یصیییوصیییی و یودِ کار میتوانه آن را از میان
بردارن ا ییش از اید بارها اشیییاره کردیم که چهاونه بایارفتد افراد ذیل
طب قه به همراه یود تبع یت آ نان از انواع اف یار و دیعر چیز ها را به دن بال
داردااا تا زمانی که طبقه شیل نعرفته با ش تا مه،عت طبقاتی یا صی علیه
طب قهی حاکم اع مال ک ه  ،اید بایایری افراد ذ یل طب قات معید را
نمیتوان از میان برداشتا» (ای ئوتوژی آتمانی ،فصل ییم)
در سییطح میانجیِ انتزاع ،واقعیت مهم تاریخیِ ابتماعی – اقتصییادی ناکامل بودن
فرایه کاالیی سازی ابتماعی در سرمایهداری ا ستا توان کار کاراران ی ی و فیری،
فردی یا بمعی ،کاالیی مهح صربهفرد ا ست (که حتی قابل مقای سه با مهابع طبیعی و
یول بهمثابه کاالهای ب سیار یاص ،نی ست)ا 4در سرمایهداری ،توان کار ،در ا ستخ ام
سرمایه یا دوتت ،را یود سرمایه نمیتوان توتی یا بازتوتی که  ،در حاتی که توان کار
موت برای دورییمایی توتی سرمایه و توان کار ناموت برای دورییمایی اردش سرمایه
و فعاتیتهای نظارتی ،که هر دو در ا ستخ ام بخش ی صو صی یا دوتت ه سته  ،کام د
ضروری ا ستا 5اوتی ،یعهی کار موت  ،بهعهوان یعانه مهبع ارزش ب ی با یلب ارزش
ا ضافی (کارموت ابتماعاد الزم) برای سرمایه موت ا ستا دومی ،یعهی کار ناموت  ،برای
6
استمرار سودآوری و بازتوتی چارچوب ح،ظ انباشت برای سرمایه ضروری استا
در دنیای واقعی توان کار را هی ااه نمیتوان بهطور کامل کاالیی کردا عهصیییر
مقاومت انسانی علیه مهطب سرمایه (یعهی انباشت و سود) و م ایلهی انسان به شیل
مبارزهی طبقاتی ،در فرایه توتی و فراسییوی آن ،و در نتیجه ،سیییاسییتهای دوتت،
همواره به دربات مت،اوت ،در فرایه کاالیی سازی سرمایهداری ح ضور دا شته ا ستا
سیییرمایهداران نمیتوانه کهترل تمامعیار توتی و بازتوتی اید کاالی مهحصیییربهفرد
مو سوم به توان کار را در سپهرهای توتی ابتماعی و اردش در ایتیار دا شته با شه ،
بعذریم از آن که بازتوتی ابتماعی نیروی کار یارج از فرایه اقتصیییادی اسیییتا در
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سییرمایهداری ،طبقهی مسییلط دارای ق رت ،نه حب ،برای واداشییتد کارار به کار برای
سییرمایهداران نیسییتا باایدحال ،کاراران بهمهظور بقا بای کار کهه و از اید رو ق رت
سرمایه در ق رت نظاممه آن بهمثابه یک رابطهی ابتماعی بازتاب مییاب ا اید ق رت
به شییییوه های مختلف تجلی یی ا میکه ا یک بهبهی مهم آن نظام عمومی قوانید
ا ست که حقوق ماتییت ی صو صی را بهعهوان ییی از مهمترید کارکردهای دوتت در
اِعمال انضیییمامی اید ق رتِ نظاممه تعریف میکه ا ب ید دتیل اسیییت که ابرای هر
قانون یا صی م ستلزم وبود دوتت ا ستا در اید معها ،سرمایه دارای ق رتی نظاممه
ا ست ،در حاتی که کار و اروههای ابتماعی محروم فاق آن ه سته ا با اید حال ،اید
ق رت طبقاتی وابسیییته به دوتت اسیییت ،اارچه دوتت در رابطهای دیاتیتییی متأثر از
ق رت طبقاتی ا ستا اید امر ن شان میده که ق رت طبقاتی سیا سی می شود و در
وهلهی آیر روابط مسییلط توتی یاسییتعاه اید ق رت اسییتا در عید حال ،با در نظر
ارفتد سر شت ستیزآمیز روابط توتی در سرمایهداری ،طبقات فراد ست و دوتت نیز
فعاالنه در مبارزهی طبقاتی و ازیهههای سیا ستی در سطوت ملی ،بیداتمللی و بهعاه،
در فعاتیتهای توتی  ،توزیع ،مبادته و مصییرف ،به اشیییال تهابمی و ت افعی ،دیاتت
دارن ا اید م ای ت در واکهش به مبارزات اقت صادی ،سیا سی و ای ئوتوژیک کاراران
و سایر بهبشهای ابتماعی استا
سرانجام ،در سطح میانجیِ انتزاع بای در نظرداشت که به سبب سرشت ناموزون و
مر کب ت یا مل در تاریخ و نا کا مل بودن فرای ه کاالییسییییازی سیییر ما یهداری،
صییورتبه یهای اقتصییادی – ابتماعی برمبهای سییطوت متغیر ادغام اشیییال تاریخاد
شیییلارفتهی توتی  ،کههه و نو ،تحت سییلطهی شیییوهی توتی سییرمایهداری ،عمل
میکه ه ا ب ید ترت یب ،بهرغم سیییل طهی سیییر ما یهداری و فرای ه مسیییتمر تعمیب
کاالییسییازی سییرمایهداری ،توتی یردهکاالیی دوام میآوردا بهع وه ،بهرغم سییلطهی
شیییوهی توتی سییرمایهداری،در صییورتبه ی سییرمایهداری اشیییال سییرمایهدارانه و
غیرسییرمایهداری فعاتیتهای اقتصییادی دوتت نیز وبود داردا برای مثال ،در آموزش،
به اشت ،و بریی بخشهای زیرسایتاری ،در بوامع سرمایهداری ،تا ان ازهای به سبب
مبارزات طبقاتی و بهبشهای ابتماعی و تا ان ازهی بهسییبب ناتوانی سییرمایهداری در
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بازتوتی ِ ب ون بحرانش ،نقش دوتت اسیییترش مییاب ا روشییید اسیییت که همهی اید
فرایه ها بر ترکیب و اشیال طبقاتی اید بوامع در طول میان و زمان تأثیر میاذاردا
تغییرات عمده در ساختار اقت صادی سرمایهداری در سطح میانجیِ انتزاع –
در سیییطح میانجی انتزاع ،بری ف فرض مهاسیییب اما سیییادهکهه هی روابط « ناب»
سییرمایهداری ،به دالیل ییش ا،ته ،سییپهرهای توتی و اردش در سییطحی عمیبتر و
ییگی هتر از تقسیییم ابتماعی و فهی کار عمل میکهه و ییرامون دو طبقهی اصییلی
کارار و سرمایهدار ،طبقات ابتماعی دیعری توتی و بازتوتی میکهه ا
بازتولید و گردش کلِ سرمایهی اجتماعی  -ابزار م،هومی مهم اقتصاد
سیییاسییی برای درک بسیییاری از ی ی هها ،سییایتارها و فرایه ها ،از بمله طبقات ،در
سیییطوت مختلف انتزاع دورییمایی سیییرمایهی ابتماعی مارکس اسیییتا 7دورییمایی
سرمایهی ابتماعی در سطح میانجیِ انتزاع نمایی کلی از بهبههای مختلف سپهرهای
توتی و اردش به دست میده ا
8
سرمایه ،بهمثابه ارزش یود-ا ستر ،ا سا ساد فرایه توتی و بازتوتی ارزش ا ستا
دورییمایی سرمایه اید حرکت م ستمرِ دَوَرانی را تو صیف میکه و ن شان میده که
سییرمایهی «صییهعتی» در فرایه توتی و بازتوتی یود اشیییال مت،اوتی مییاب ا ب ید
ترتیب ،توتی و بازتوتی سیییرمایه بهمثابه یک رابطهی ابتماعی ییوسیییته از اشییییال
مختلف یوتی ،توتی ی و کاالیی اذر میکه ا دورییمایی سیییرمایه نعرشیییی کلی در
دورییمایی سییرمایه و/یا فرایه کلی توتی و اردش سییرمایه ارائه میکه که از طریب
آن کاالها توتی و بازتوتی میشون  ،ارزش یلب و توزیع میشود ،نهادهای سرمایهداری
با یی یعر مرتبط میاردن و سییهم هر بخش اقتصییاد در رشیی اقتصییادی و بحران
شها سایی می شودا تا بایی که ه ف اصلی اید ر ساته در نظر ارفته شود ،دورییمایی
سرمایه همگهید بهیاد سایتاری رابطهی ابتماعی توتی  ،طبقات ابتماعی ،الیههای
9
اصلی درون هر طبقه ،و بازتوتی آنها در اشیال انضمامیتر را روشد میسازدا
چهان که در بخش دوم دی یم ،ذات اقتصیییاد سیییرمایهداری بهطور کلی ،وح ت
فرایه های توتی و مبادته با توبه به اوتویت فرایه توتی ا ستا اید دو سپهر از طریب
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دورییمایی سرمایه با یی یعر مرتبط می شون ا در داردیسی سرمایه و دورییماییهای
آن سییه ان یشییهی اصییلی وبود داردا نخسییت ،بازتوتی سییرمایهی مه،رد مسییتلزم
بابهبایی میرر بید سپهرهای توتی و اردش (مبادته) استا وسایل توتی و توان کار
در سپهر مبادته یری اری می شود ،کاالها در سپهر توتی توتی و در سپهر مبادته در
برابر یول به فروش میرسیییه و اید یول بار دیعر اید فرایه را ازنو آغاز میکه ا دوم،
دورییمایی سیرمایههای مه،رد مت،اوت ،یعهی سیرمایههای یوتی ،توتی ی و کاالیی ،در
یی یعر اره یورده ا ستا و سایل توتی ی که یک سرمایهدار یری اری کرده مح صول
سییرمایهدار دیعر اسییتا دسییتمزد یردایتی یک سییرمایهدار به کاراران ،صییرف یری
مح صوالت سایر سرمایهداران می شودا سوم ،بهوا سطهی ا ستق ل سرمایههای مه،رد
سیستم در برابر بحران آسیبیذیر استا
در فرایه حرکت دَوَرانی انبا شت سرمایه (یا دورییمایی سرمایهی ابتماعی) ،سه
دورییمایی درهمتهی هی سییرمایهی «صییهعتی» قابلتشییخیص اسییت :دورییماییهای
سرمایهی یوتی ،سرمایهی توتی ی ،و سرمایهی کاالیی (یا سرمایهی تجاری)ا 10اید
سییه دورییمایی فرایه سییرمایهی «صییهعتی» را از زوایای مختلف سییرمایهی یوتی،
توتی ی و کاالیی توصیییف میکه ا ب ید ترتیب دقیقاد ییی ییششییرط دیعری اسییتا
برا ساس نظر مارکس« ،بهابراید دورییمایی واقعی سرمایهی صهعتی در ا ستمرار یود
صرفاد وح ت فرایه های اردش و توتی نی ست بلیه وح ت تمامی سه دورییمایی آن
اسیییتا اما تهها در صیییورتی چهید وح تی میتوان وبود داشیییته باشییی که تمامی
بخشهای مختلف سیرمایه قادر به عبور از مراحل متواتی اید دورییمایی و اذر از یک
مرحله به دیعری ،از یک کارکرد به دیعری ،باشه ااا» (سرمایه ،بل دوم ،فصل چهارم)
سییخد کوتاه ،دورییمایی سییرمایه (یعهی حرکت سییرمایه) وی،ایهای ذاتی نظام
توتی سرمایهداری بهمثابه یک کل را دربرمیایردا بامعهی سرمایهداری ،بهمثابه یک
بامعهی طبقاتی ،تیامل مییاب و از ی ل فرایه ی اسییاسییاد متهاق یود را بازتوتی
میکه که به تحاظ تحلیلی در دورییمایی سیییرمایه تبلور می یاب ا فروش نیروی کار
به ازای دستمزد در سپهر اردش و تصاحب ارزش اضافی توسط طبقهی سرمایهدار در
فرایه توتی وی،ای مشخص توتی و بازتوتی سرمایهداری را هویت میبخش ا با توبه

612

613

فرهاد نعمانی و سهراب به اد

به ه ف مطاتعهی حاضییر ،تهها ترسیییم دورییمایی سییرمایهی یوتی (چهانکه در ادامه
ارائه میشود) در میان سه دورییمایی سرمایهی ابتماعی ک،ایت یواه کردا
دورپیمایی پولی سررمایه – دورییمایی سییرمایهی یوتی اسییترش وی،ای
سرمایه بهمثابه ارزشِ یوداستر استا اید دورییمایی در سه شیل مت،اوت سرمایه در
سپهرهای توتی و مبادته حرکت میکه و بهرو شهی فرایه توتی را در نظر میایردا
در عامترید شییرایط ،با چشییمیوشییی از اید مسییأته که در دنیای واقعی ،بسیییاری از
سرمایهداران و بهعاهها میتوانه همزمان در سه نوع مختلف م یریت توتی ی ،تجاری
و ماتی درایر شون  ،با فرض اید که سرمایهدارانی که بهعاههای یود شان را م یریت
میکهه  ،و صیییرفنظر از کاالی توتی شییی ه در بخشهای اقتصیییادی مختلف ،یعهی
کشیاورزی ،صیهعتی و بریی ی مات ،شییل عام دورییمایی واح سیرمایهی صیهعتی
چهید است:
’M – C (LP, MP) … P … C’ – M
در ایدبا ،دورییمایی سییرمایهی یوتی شییامل دسییتکم چهار «حرکت»« ،بریان» یا
مرحلهی دَوار به نحوی است که با ارزش در شیل یوتی آن آغاز و یتم میشود:
(( M -> C (LP, MP) :)1برای مثال ،درعمل فق ان مواد یام و غیره در اید
حرکت اسست ایجاد میکه وبه بحران اقتصادی میانجام )
(:)2

…( … Pبرای مثال ،در عمل اعتصاب کاراران در اید حرکت تعلیب ایجاد

میکه )
(( C’ -> M’ :)3برای مثال ،در عمل کاهش تقاضا در اید حرکت اسست ایجاد
مییه وبه بحران اقتصادی میانجام )
و (( M’->M :)4برای مثال ،درعمل فق ان انعیزه برای سرمایهاذاری ،نبود اعتبار
)ا11

و نق یهعی در اید حرکت اسست ایجاد میکه و به بحران اقتصادی میانجام
دورییمایی یوتی سرمایه بهطور کلی ایداونه است:
12
’M -> C…P…C’ -> Mا
در نخسییتید حرکت از سییرمایهی یوتی ) (Mبرای یری کاالها ) ،(Cیعهی توان
کار ) (LPو وسیییایل توتی ) (MPاسیییت،اده میشیییودا 13ب ایی ماتییت توان کار از
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وسیییایل توتی (یعهی رابطهی طبقاتی توتی ) سیییرمایهداران را قادر به ابیر سیییایتد
کاراران در برابر دستمزد میکه ا
یری نهادهها ( ،Cبهعهوان حاصل بمع ارزش توان کار  LPو وسایل توتی )MP
به تشییییل سییرمایهی توتی ی ) (Pمهتهی میشییودا در دومید حرکت ،سییرمایهی
توتی ی در فرایه توتی عمل میکه و از ایدرو دومید حرکت )…  (… Pشیییامل
فرایه توتی سیییرمایهداری بهمثابه وح ت فرایه های کار و ارزش یابی (افزایش در
ارزش) است که به کاالهایی )’ (cبا ارزش بزرگتر از کاالهای یری اری ش ه بهعهوان
نهاده ) (cمهتهی میشودا ارزش اضافی برابر است با ’ Cمههای Cا
سومید حرکت فروش کاالها در بازار )’ (C’ -> Mا ست که شامل تحقب ارزش
اضییافی (’ Mمههای  )Mاسییتا سییرانجام در حرکت چهارم ،بخشییی از یول حاصییل
(ارزش اضافی) بای در بازاشت به سرمایهی یوتی باتقوه افزوده شود تا اید دورییمایی
از نو آغاز شود )(M’-> Mا در چهید حاتتی ،انباشت سرمایه و بازتوتی استرده رخ
میده ا
بهطور کلی ،بریانهای مورداشیییارهی  MCو ’ ،C’Mبه حرکت یا بریان
آنچه مارکس «سییرمایهی صییوری» (مبادتهی ناب) ،مراحل یری و فروش ،مینامی
یعهی به سییپهر اردش مربوط میشییود و مرحلهی توتی )…  (… Pسییپهر توتی ی
اسییت که در آن ارزش ب ی  -ارزش اضییافی  -یلب میشییودا 14فعاتیتها در فرایه
اردش سرمایه ارزش اضافی توتی نمیکهه  ،بلیه «هزیههی ضروری بازتوتی » سرمایه
بهحسیییاب میایه ا اید فعاتیت ها برای مبادتهی حقوق ماتییت ،بهمثابه شییییلی از
مبادته ی برابر ،برای فرایه حیاتی تحقب ارزش و ارزش اضافی در بازار ضروری هسته ،
و ازایدرو برای بازتوتی سیییرمایه اهمیت مبرم دارن ا بهابراید ،فرایه مبادته کارکردی
ضروری است ،زیرا فرایه بازتوتی یود شامل کارکردهای ناموت استا
حرکت «سییرمایهی واقعی» )… (… Pوق،های در بریان اردش اسییتا در اید
سییپهر ،همیاری کار موت ابتماعاد الزم (کار بمعی) کاالها را توتی میکه ا در فرایه
توتی سرمایهداری (بهعهوان وح ت در سلطه بر فرایه های کار و ارزشیابی) کار موت
درون «اقامتعاه یههان توتی » رخ میده تا ارزش اضافی بیشتر و فراتر از ارزش توان
کار و سرمایهی ثابت (مواد یام و ا سته ک) توتی که (مارکس ،سرمایه ،بل اول،
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فصییل شییشییم)ا حرکت موت شییامل بهبههای توتی ی کشییاورزی ،فعاتیتهای کانی،
توتی صییهعتی کاال ،صییهایع ارتباطاتِ حملونقل و بسیییاری از ی مات میشییودا اید
فعاتیتها برمبهای و سایل توتی  ،سازماندهی فرایه کار ،و مح صول کار ب ا ش ه از
کاراران صورت مییذیردا استثمار سرمایهدار زمانی امیانیذیر است که یردایت توان
کار بهتحاظ نهادی از بازار سایر کاالها ب ا شود و وقتی که در فرایه کار کاراران تابع
سرمایه میشون  ،و از ح اقلی از بهرهوری بریوردارن ا
ارائهی باال شیل عمومی دورییمایی واح سرمایهی صهعتی ا ستا باایدحال ،هر
سرمایهی مه،رد تهها ک سری از کل سرمایهی ابتماعی را ت شییل میده ا بهابراید،
میتوانیم به دورییمایی سیییرمایهی ابتماعی بهمثابه ترکیب دورییمایی های تمامی
سییرمایههای مه،ردی بیه یشیییم که کل را تشییییل میدهه و دربارهی بازتوتی کل
سییرمایهی ابتماعی و ابزای متهاظرش نهتهها برحسییب ارزش بلیه برحسییب بازتوتی
کاالهای مختلف (مانه وسییایل توتی و کاالی مصییرف) ی،وهش کهیما در اید فرایه ،
توتی کاالهای مختلف بای با تقا ضای طبقات مختلف برای شان هم سان با ش و کل
فرایه توتی بمعی بای با کل فرایه مبادتهی کاالیی اره بخوردا اید امر به موضوعات
انبا شت و بازتوتی در مقیاس ا سترده ،سرمایه ،درآم ها و د ستمزدها و مهابع آنها ،و
بحرانهای اقتصادی مهتهی میشودا
دورپی مایی سررر ما یهی اجت ماعی ،طب قات و م نابع درآ مد آن ها – در بوامع
سرمایهداریِ موبود بریانهای مهم درآم ی وبود دارد که ظاهراد ارتباطی با استثمار
مسیییتقیم کاراران یی ا نمیکه ا ماتک یول ب ون ورود به بازار کار یا سیییازماندهی و
کهترتی بر توتی  ،میتوان یول را قرض ده و بهره دریافت که ا بهعاههای بسییییاری
سییودهای تجاری ههع،ت تهها از یری و فروش صییرفِ کاالهای ییشتر توتی ش ی ه به
دسیییت میآورن ا ماتک زمیهی که هی اونه کاری روی آن انجام ن اده رانت (اباره)
دریافت میکه  ،وتو آنکه یک ساعت کار روی آن زمید یا مع ن صورت ارفته نباش ا
بهظاهر ،چهید نمونههایی چاتشیییی دربرابر نظریهی ارزش – کار طرت میکهه ا با اید
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همه ،اقتصاد سیاسی مارکس مهابع درآم طبقات مختلف به شیل درآم  ،رانت ،بهره،
سود تجاری ،دستمزد کار موت و ناموت را نشان میده ا
دورییمایی سیییرمایهی ابتماعی حرکت سیییرمایه را از میان نهادهای مختلف و
مراحل توتی  ،توزیع ،مبادته و بازتوتی در بخشهای اقتصیییادی مختلف (کشیییاورزی،
صییهعت و «ی مات») برمبهای اشیییال متهوع ماتییت (یصییوصییی و دوتتی ،تعاونی،
انحصاری و غیرانحصاری) ،با تمرکز بر کار و سرمایه ،نشان میده ا اید دورییمایی بر
اید فرای ه کلی سیییرمایهداری که طی آن کاالها و طبقات در طول زمان بازتوت ی
میشییون  ،بر نحوهی یلب ارزش اضییافی و بازتقسیییم آن بید سییرمایههای مختلف از
طریب برابرسییازی نرخهای سییود ،روشییهی میافیه ا سییرمایهی تجاری سییهم یود را
متها سب با سرمایهاذاریاش دریافت میکه  ،یول قرض داده ش ه به سرمایهی یوتی
ب ل می شود ،از اید رو سود به بهره و سود بهعاه تقسیم میارددا ماتک زمید بخشی
از ارزش اضییافی را به شیییل رانت مطلب و ت،اضییلی دریافت میکه و براید مبها نرخ
عمومی سود کاهش مییاب ا در عید حال ،ارزش نیروی کار به شیل دستمزد ،بهعهوان
بهای توان کار ،یردایت میشیییودا « کلِ مهاسیییبات [توتی سیییرمایهداری]ااا دقیقاد
م حظهی بامعه از مهظر سایتار اقت صادی آن ا ستا» ( سرمایه ،بل سوم ،ف صل
چهلوه شتم) سرمایهداری شرایط مادی و ابتماعی وبود یویش را توتی و بازتوتی
میکه  ،و کار مازاد را به شیل ارزش اضافی استخراج میکه ا
ب ید ترتیب ،در دومید سییطح انتزاع ،دورییمایی سییرمایهی ابتماعی قادر اسییت
نموداری از الیههای مختلف طبقهی سرمایهدار (توتی ی ،تجاری ،یوتی – ماتی ،ماتیان
زمید در سیییر ما یهداری) و طب قهی کارار (مو ت و نامو ت ) و طب قهی متوسیییط در
بخشهای یصوصی و دوتتی ،و در سپهرهای توتی و اردش را نشان ب ه ا شها سایی
مهابع درآم ی و دسییتمزدهای اید طبقات و الیههای مختلف در سییطح انضییمامیتر
انتزاع به تبیید بیشتری نیاز داردا
مارکس کار موت در فرایه توتی را از کار ناموت متمایز میکه ا تمایز موت –
ناموت وی،ای کار در سرمایهداری ا ستا اید تمایز مبتهی بر روابط ابتماعی ا ست که
تحت آن کار انجام می شود ،نه محصول فعاتیت کارار ،فای همه ی یا اهمیت ابتماعی
آنا یک کاراربرح سب شیل ا ستخ ام در بخشهای ی صو صی و دوتتی میتوان کار
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موت یا ناموت انجام ب ه ا کار دسییتمزدی که زیر سیییطرهی سییرمایه در سییپهر توتی
انجام می شود در توتی ارزش ا ضافی موت است ،صرفنظر از نوع کاالهای توتی ش ه و
نوع کار انجامشیی ها تمامی دیعر انواع کار ،برای مثال توتی کهه اان مسییتقیم کاالها،
توتی کهه اان یانعی ،اغلب کارکهان دوتت ،م یران ،عرضیییهکهه اان مسیییتقل ،و
کارکهان اسییتخ ام شیی ه در فعاتیتهای مبادالتی ،ناموت هسییته ا ب ید ترتیب ،کار
نامو ت  ،بهم ثا به م،هومی ابت ماعی – تاریخی ،با ف عات یت های بازتوت ی ی بهعهوان
«هزیهههای ناازیر بازتوتی » درون سپهر اردش و فعاتیتهای نظارتی ،ارتباط مییاب ا
مارکس اید فعاتیتها را ناموت میدان زیر مسییتلزم مبادتهی اشیییال مختلف ارزش،
مبادتهی هم ارز یا کاالهایی در برابر یول اسیییت ،و درایر فرایه مسیییتقیم ارزشیابی
سیییرمایه در فرایه توتی نیسیییتا اید کارها «هزیههی ناازیر توتی » اسیییتا چهید
کارکهانی مسییتقیماد ارزش اضییافی و «سییرمایهی واقعی» توتی نمیکهه  ،اما کارشییان
برای بازتوتی سرمایه ضروری ا ستا 15با اید همه ،آن کارکهانی که م ستقیماد ارزش
اضافی توتی نمیکهه  ،کار مازادی ارائه میکهه که سرمایهداران تصاحب مینمایه و
چهان که در ادامه یواهیم دی از طریب انتقال از بخشهای موت ِ ارزش از راه سازوکار
قیمتی ،دسیییتمزد دریافت میکهه ا 16ناموت بودن اید مزدبعیران را از اسیییتثمارو
سرکوب مصون نمیداردا
در سیییپهرهای توتی و اردش ،کار موت (یعهی کار درایر در فرایه یلب ارزش
اضیییافی – کار موت ابتماعاد الزم) و کار ناموت (به تحاظ تحلیلی ،کار ناموت برمبهای
آن که ارزش اضییافی ابتماعی توتی نمیکه  ،بلیه زمان کار مازاد ارائه میکه – کار
نامو ت ابت ما عاد الزم) هردو بهعهوان نا -ما تک وسیییا یل توت ی  ،ملزم به کار برای
سرمایهداران یصوصی هسته ا کاراران موت و ناموت توان باتقوهی کار یود را در بازار
به ارزش بازاری آن به فروش میرسیییانه ا بااید حال ،به بای یلب ارزش اضیییافی،
کاراران ناموت اسییتخ امشیی ه زمان کار مازاد بر زمان کار الزم برای سییرمایهداری –
زمان کار ب ون دسیییتمزد – ارائه میکهه و ازایدرو آنان بهعهوان کار ناموت ابتماعاد
الزم ،نقش کارار را برعه ه دارن ا چهید کارارانی به تحاظ اقتصییادی از راه تصییاحب
زمان کار مازاد شان سرکوب می شون (از اید نظر واژهی سرکوب بهکارارفته می شود
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که متمایز از اسییتثمار کار موت ی شییود که ارزش اضییافی یلب میکه )ا بهابراید ،در
دومید سیییطح انتزاع ،چهان که در ادامه و در بخش یهجم یواهیم دی  ،دو نوع فرایه
توتی سیییرمایه داری و دو نوع موت و غیر موت وبود دارد :فرایه های توتی ی موت و
ناموت  ،که به تحاظ تحلیلی شیییاه وح ت هردو فرایه و در عید حال معرف چیرای
اوتی بر دومی اسیییتا اار فرایه توتی موت وح ت فرایه کار و فرایه توتی ارزش
اضیییافی برمبهای اوتویت دومی اسیییت ،فرایه توتی ناموت وح ت فرایه کار و فرایه
توتی کار مازاد برمبهای اوتویت دومی اسیییتا ب ید ترتیب ،کاراران در فرایه توتی
ناموت ارزشهای است،ادهای توتی میکهه که سرمایهدار را قادر میسازد ارزش اضافی
توتی شییی ه در فرایه توتی موت را تصیییاحب که یا از آن سیییهم ببردا عاملیت اید
کاراران در توتی است که سرمایهداران ناموت را قادر می سازد بخشی از ارزش اضافی
را با تصاحب مستقیم زمان کار مازاد کارکهانشان بهطور مستقیم تصاحب کهه ا
با افزایش مقیاس فعاتیتهای توتی و اردش ،نظام سرمایهداری به مرزهای نهایی
سییرمایههای فردی میرس ی ا از آن یس شییرکتهای سییهامی به صییورت شییرکتهای
بزرگ ،به همراه اتیای فزایه ه به یلب یول توسط نظام بانیی که برمبهای نظام نسبت
ذییرهی قانونی عمل میکه و سیییرمایهی یوتی اعتباری ،رشییی میکه ا همراه با
سیییر ما یهی واقعی که در وسیییا یل توت ی  ،توان کار ،وبوه ن ق (سیییر ما یهی یوتی
نعهداریشیی ه) و کاالها و ی مات توتی شیی ه ،سییرمایهاذاری میشییود ،سییرمایهی
17
موهومی (یا فرضی و سایتعی) توسعه مییاب ا
ههعامی که با ا سترش وام و دادو ست های ا ستقرا ضی در سرمایهداری ،نرخ بهره
ی ی ار میشیییود ،هر بریان درآم ی در یک دورهی زمانی طوالنی  ،یواه ناشیییی از
تصییاحب ارزش اضییافی در توتی سییرمایهداری باش ی و یواه نه (برای مثال اباره و یا
درآم بهرهبو) ،قیمتی یواه داشت که واب سته به نرخ بهره است (اقتصاد نوک سیک
اید بها را «ارزش باری درآم های آتی دریک دورهی زمانی» مییوان )ا مارکس اید
«ارزش باری درآم های آتی» را «سیییرمایهی موهومی» مییوان زیرا در ظاهر به
ماتک آن ارز شی یردایت یواه کرد که در واقع نمایه هی هی بخ شی از سرمایهی
ابتماعی موت نیسییتا برای مثال ،یردایت بهره یا سییود سییهام ،بهعهوان سییرمایهی
موهومی ،مرکب است از مجموع قیمت سهام ،اوراق قرضه (یصوصی و دوتتی) ،دیعر
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انواع اوراق ماتی و اوراق مشییتقها 18انبوه سییرمایهی موهومی بهعهوان اوراق قرضییه و
سیییایر داراییهای ماتی یا کاغذی نمایانعر وامهای اذشیییته اسیییت ،نه اسیییتقراض یا
وامایری ب ی ا سهام ،اوراق قر ضه و سایر اوراق بهادار فین ،سه دارای ارزش نی سته
(یا از نهادهی ارزش از طریب کار بریوردار نیسته و هی ارزش مصرفی قابلاست،ادهای
ثمر نمیدهه ) ،و ازایدرو ،بری ف سیییرمایهی واقعی ،به سیییهم یود قادر به تیمیل
دورییمایی سییرمایه نیسییته و ب ید سییبب آنها را سییرمایهی موهومی یا فرضییی و
سایتعی مییوانه ا آنها صرفاد اوراق کاغذی قابلمبادته هسته که م عی ارزش آتی،
ثروت ،اوراق ماتییت ،یا صرفاد عهاوید یا ادعای حقوقیِ صرف ن سبت به ارزش ا ضافی
یلب شییی ه در بای دیعر هسیییته و ب ید ترتیب به دارن هاش درآم ی به شییییل
مجموعهای از یردایتها در طول زمان ،به شییییل سیییود سیییهام ،بهره و رانت ،اعطا
میکه ا 19ب ید ترتیب انواع سرمایهی موهومی بیانعر «ارزش باری درآم های آتی»
سود سهام ،بهره و رانت برمبهای نرخ بهرهی موبودن ا ارزش سرمایهای مهتج از آن (یا
بهای دارایی ماتی) میتوان فراتر از ارزش سیییرمایهای باشییی که بهطور واقعی در
شرکتها سرمایهاذاری ش ه ا ست ،واید مازاد چیزی بز سرمایهی موهومی نی ستا
اید اوراق بهعهوان اواهی دارایی ( مارکس آن ها را «ع هاوید حقوقی» و «د عاوی
انباشته» نسبت به توتی آتی مییوان ) م عی بخشی از ارزش اضافی آتی است که در
فرایه توتی یلب یواه ش ا 20رو شد ا ست که تمامی اید تحوالت به یلب ا شیال
مختلف سیرمایه و الیههای مختلف سیرمایهداران ،میانجام که بر سیر تقسییم ارزش
اضییافی در مهازعه با یی یعر یواهه بودا ع وه بر اید ،نوسییان حاد قیمت سییرمایهی
موهومی در بازارهای ثانویهی سییهام و اوراق قرضییه ،میتوان به بحرانهای حاد ماتی
مهجر شود :اار نرخهای بهره افزایش یاب  ،بخش بزرای از سرمایهی موهومی میتوان
از بید برود ،بهرغم آنکه تغییری در سرمایهاذاری موبود در توتی رخ ده ا سرمایهی
موهومی برای رشی سییرمایهی واقعی ضییروری اسییت ،چرا که نماد اعتماد سییرمایه به
آیه ه است ا تیید اید نیاز ضروری بس یرهزیهه و بحرانیروراستا
ابارهی زمید یا رانت ،درآم ی ابتماعاد یلب ش ه ا ست و معادل توان زمید برای
توتی ارزش نیسییتا اار حقوق ماتییت بر «زمید» (یا مهابع طبیعی) وبود ن اشییته
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باشیی  ،بارآوری باتقوهی آن تغییر نمیکه و رانتی وبود نخواه داشییتا 21به عبارت
دیعر ،رانت مطلب هزیههی یوتی د ستر سی به یک مهبع ا ست که ماتک آن م ستقل از
بارآوری نسیییبیاش مطاتبه میکه ا ازایدروسیییت که مارکس اظهار میکه که رانت
مطلب در سییرمایهداری ی ی های طبقاتی اسییت که بازتاب روابط ق رت ماتیان زمید
اسییت که در برابر دهقانان و مزرعهداران سییرمایهدار ،بهعهوان یک طبقه سییازماندهی
ش هان ا ماتیان زمید تهها در صورتی میتوانه بهای د ستر سی به آن را م ستقل از
بارآوری واقعی زمید تعیید که ه  ،که از طریب توافقی یصیییوصیییی یا به م د
مح ودیتهای قانونی با یی یعر تبانی کهه ا در غیاب تبانیهایی از اید دسییت ،رقابت
میان ماتیان سرمایهدار رانت مطلب (و نه رانت ت،اضلی) را به سمت ص،ر میل میده ا
باایدحال ،مادامی که سییرمایهداران رانت (مطلب یا ت،اضییلی) را یردایت میکهه ،
رانت یا اباره بخشی از ارزش اضافی بمعی است و وبود آن اصول عام حاکم بر توتی
ارزش و تصاحب ارزش اضافی را تغییر نمیده ا
زمید و دیعر مهابع طبیعی محصییول کار نیسییته  ،اما در سییرمایهداری ماتییت بر
اید م هابع طبیعی یر ی و فروش ،و ازایدرو اردش حقوق ماتی یت آن ها در بازار
قیمتاذاری میشییودا قیمت سییرمایهها یا داراییهای ابارهای ،مانه مهابع طبیعی و
سییایتمانها ،درسییت مانه تمامی اوراق بهادار یا اوراق قرضییه ،در نقطهای از زمان،
برمبهای ارزش باری رانت یا اباره ،سیییود و بهرهی موردانتظار ،در بازارهای اوتیه و
ثانویه قیمتاذاری میشییودا اید «ارزشِ باری درآم های آتی دریک دورهی زمانی»
را که بهطور متعارف برمبهای «ارزش کهونی یاتص» بریان یردایت ها ان ازهایری
میکهیم ،به دالیلی که در باال مطرت شیی  ،سییرمایهی موهومی اسییتا 22از آنبا که
ماتییت اید مهابع کمیاب ،طبیعی یا غیرطبیعی ،تصییاحب بریانی از درآم ناشییی از
رانت ،سییود سییهام ،یا بهره ،را امیانیذیر میکه  ،ارزش فعلی اید بریان درآم ی در
بازار برمبهای نرخ بهره محا سبه می شودا ب ید ترتیب ،ثروت ی صو صی ههع،تی یلب
میشود که فاق همارز ابتماعی در سرمایهی واقعی انباشتش ه استا
سیخد کوتاه ،اقتصیاد سییاسیی مارکس مهابع دسیتمزد ،و اشییال مختلف سیود
سرمایهدار توتی ی ،اباره یا رانت ،بهره و سود تجاری را ن شان میده ا رانت ،بهره ،و
سود تجاری از ارزش ا ضافی یلب ش ه درفرآیه توتی سرمایه ک سر می شود (ناکا
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سییرمایه ،بل سییوم ،فصییلهای )45-37 ،25-21 ،18-16ا به همید ترتیب ،فرایه
یلب ارزش اضافی (ارزشیابی) و تحقب آن به سود صهعتی ،سود تجاری ،بهرهی وامها
و ابرسیود انحصیارهای تکبانبه و چه بانبه ،و رانت ناشیی از ماتییت همه نوع مهابع
طبیعی ،شیییل مییاب ا در سییرمایهداری مهبع تمامی یردایتها در طول زمان ،مانه
رانت و اباره در زمیدهای ک شاورزی و سایر مهابع طبیعی ،سایتمانها ،سود سهام
23
شرکتها ،و بهرهی وامها و اوراق قرضه ،ارزش اضافی استا
گ سترش و بازتولید سرمایهی اجتماعی – باتوبه به ه ف اصییلی مطاتعهی
حاضیییر ،بریی نیات مرتبط با دورییمایی سیییرمایهی ابتماعی در صیییورتبه یهای
سرمایهداری در بهان واقعی در سطوت میانجی و ان ضمامیتر تحلیل از اهمیت مبرم
بریوردارن ا
دورییمایی سییرمایهی ابتماعی نزد مارکس بر حرکت سییرمایه از ی ل نهادهای
مختل ف و مراحل توتی  ،توزیع ،مبادته و مصیییرف تأکی داردا بازتوتی سیییرمایهی
ابتماعی م،هوم سییرمایه و ارزش مصییرفی را اسییترش میده تا روابط ابتماعی –
اقتصادی بید بخشهای مختلف توتی و اردش سرمایهداری ،شرایط وبودی سرمایه،
بازتوتی یذیری سپهرها ،حرکت روابط ابتماعی در طول زمان در سطوت یرد و ک ن
سیستم را دربر بعیردا
ارائهی اسییترده و ت،صیییلیتری از بازتوتی سییرمایهی ابتماعی بهمثابه شییرایط
متهاق ییوسییتعی فرایه ابتماعی بهطورکلی ،ضییرورتاد در ییون با دوتت ،اقتصییاد
بهانی ،اکوسیستم ،بهعاه ،نظام ماتی ،یانواده و بازتوتی نیروی کار استا در عیدحال،
دورییمایی ابتماعی انباشییت سییرمایه در بخشهای مختلف اقتصییادی (کشییاورزی،
صییهعت و «ی مات») برمبهای اشیییال متهوع ماتییت (دوتتی و یصییوصییی ،تعاونی،
انح صاری و غیرانح صاری) ،مرتبط با سایر انواع سرمایه مانه سرمایهی موهومی ،و
بازتوتی توتی سیییادهی کاالیی یردهبورژوایی در بخشهای اقتصیییادی مختلف تحت
سیطرهی سرمایه ،رخ میده ا برای مثال ،همانطور که ییشتر مطرت کردیم ،شیوهی
توتی سرمایهداری بر سایتار اقت صادی و بازتوتی صورتبه ی سرمایهداری چیرای
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داردا باایدحال ،روابط سییرمایهداری تهها فرایه ی نیسییت که در توتی صییورتبه ی
ابتماعی – اقتصییادی سییرمایهداری معاصییر درایر اسییتا در چهید مواردی ،بخش
یردایتشیی هی روزِ کاری سییرمایهداری کل زمان کار الزم برای بازتوتی ابتماعی را
یوشیییش نمیده ا ت،اوت بید بازتوتی ابتماعی بهطور کلی و بخشیییی از بازتوتی
ابتماعی که م ستقیماد به میانجی روابط توتی سرمایهداری تأمید می شود ،بهوی،ه در
کشیییورهای سیییرمایهداری درحالتوسیییعه ،مهم اسیییتا بخش قابلتوبهی از بازتوتی
ابتماعی در تمامی ک شورهای سرمایهداری معا صر یارج از روابط توتی سرمایهداری
صیییورت مییذیردا بخش مهمی از کارِ فراسیییرمایهداری در توتی یانوار و کار یانعی
ا ست ،و در ک شورهای درحالتو سعه ،بخش مهمی از آن در توتی زراعی سهتی ،توتی
و اردش کاالیی ساده بید شهر و روستا استا ع وه بر اید ،بخشی از مصرف کاراران
و یردهبورژوازی بهم یانجی توت ی بخش دوتتی تأمید میشیییودا ب هابراید ،مصیییرف
ابتماعی (آموزش عمومی ،مزایای رفاهی و بازن ش ستعی ،به ا شت عمومی ،بز آن) در
بازتوت ی کار نقش ای ،ا میک ه ا ه مه ی اید موارد روزِ کاری را در کل روزِ کاریِ
ابتماعی به کار یردایتش ه و یردایتناش ه تغییر میده ا
بسیاری از مارکسیستها از دورییمایی سرمایهی ابتماعی بهعهوان ابزار م،هومی
اقتصاد سیاسی است،اده کرده ،آن را استرش داده ،تع یل کرده و توسعه دادهان ا
کریستید یاتوا ( )1975دورییمایی سرمایهی ابتماعی را در ابعاد بیداتمللی حرکت
بیداتمللی کار و سرمایه کاربرد داد ،و کهت بار ( )1981دورییمایی ب ی ی در ارتباط
با سرمایهی (مازاد) یوتی که بازسرمایهاذاری ش ه ،بهوبود آوردا بیمز اوکانر ()1984
فرایه مصرف و نقش دوتت سرمایهداری را به دورییماییها افزود و در نشریهی
سرمایهداری ،طبیعت و سوسیاتیسم به فشار انباشت سرمایه بر نظامهای اکوتوژییی از
طریب تخریب شرایط طبیعی ،اکوتوژیک توتی تأکی کرده استا و االیتا نظام ماتی را
بهعهوان دورییماییِ ب ی ی معرفی کرده استا بهابراید ،ی،وهشهای بیشتر
مارکسیستی قادر است به نحو ثمربخشی دورییمایی سرمایهی ابتماعی را در روابط و
فرایه های توتی ی ،ویرانعر و استثماری استرش ده ا بهعهوان نمونههایی از چهید
ت شهای موردنیاز به مشاه هی مارکس دربارهی دارسانی طبیعت در فرایه توتی
بهمثابه یک فرایه متابوتیک ابتماعی ،تأثیر مخرب سرمایهداری بر طبیعت یا مسأتهی
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کمتر مطاتعهش هی بازتوتی توان کار و یانوار کارار (آنچه مارکس آرزو داشت بع از
سرمایه درباره اش بهویس ) ،و بسیاری از دیعر روابط و فرایه های ابتماعی مانه
بهسیت ،ن،اد ،قومیت و طبقه بهعهوان ابعاد استثماری و سرکوبعر سلسلهمراتب
ابتماعی ،توبه کهی ا از اید روی تا آنبا که تأکی بر یارهای از اید مباحث غهای
بیشتری به درک استرش و بازتوتی سرمایه و طبقات ابتماعی میبخش  ،به ترتیب
به نیاتی در باره روابط اعتباری و سرمایه ماتی ،اسست اکوتوژییی بید سرمایهداری و
اکوسیستم ،دورییمایی توتی و بازتوتی توان کار در رابطهی مستقیم با توتی و بازتوتی
سرمایه ،و سرانجام ،رابطهی مبارزهی کار-سرمایه با مسایل زیستمحیطی و شرایط
مییردازیما
آن
همپای
ابتماعی
بهبشهای
و
زن ای
روابط اعتباری و سرمایه مالی -در سرمایهداری معاصر وامدهی و وامایری
بید سییرمایهداران یوتی و صییهعتی یا تجاری در دورییمایی سییرمایه مت اول اسییتا
نظریهی سرمایهی بهرهبو (یا سرمایهی ربوی) مارکس مبتهی بر نقش یول بهعهوان
سرمایهی یوتی به ههعامی ا ست که برای آغاز دورییمایی سرمایهی صهعتی بهمهظور
ت صاحب ارزش ا ضافی آتی ،از وام بانیی و ایدروزها از انت شار سهام و اوراق قر ضه از
طریب وا سطههای ماتی غیربانیی ا ست،اده شودا 24بهابراید ،بری ف وامایری مبتهی
بر یردایت بهره برای مصییارف شییخصییی ،اسییت،اده از سییرمایهی بهرهبو بهمعهای
سرمایهدار بودن ا ستا اردش سرمایهی بهرهبو دقیقاد با ’ M-Mن شان داده می شود
25
که در آن یول مانه ’ M-C-Mدرایر فرایه توتی و مبادته نیستا
مارکس سرمایهی یوتی را از « سرمایهی یوتی ش ه» ب ا می سایت و از مقوتهی
دوم برای شهاسایی سرمایهی بهرهبو است،اده میکرد:
«ااا ن شان یواهیم داد که در ایدبا سرمایهی یوتی با سرمایهی
یوتی ش ه به م،هوم سرمایهی بهرهبو  ،اشتباه ارفته می شود ،در
حاتی که در م،هوم نخ ست ،سرمایهی یوتی صرفاد شیل اذرای
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سییرمایه اسییت؛ بری ف دیعر اشیییال سییرمایه ،یعهی سییرمایهی
کاالیی و سرمایهی توتی یا
سرمایهی بانیی مرکب ا ست از )1یول نق  ،ط یا ا سیهاس؛
 )2اوراق بهادارا دومی را میتوان به دو بخش تقسیییم کرد :اوراق
ت جاری یا برات م باد تهای ،که برای یک دوره اردش دارد و با
اذشیییت زمان سیییررسیییی میشیییود ،و تهزیلشیییان ییی از
ک سبوکارهای ا صلی بانی ار ا ست؛ و اوراق بهادار عمومی ،مانه
اوراق قرضهی دوتتی ،اسهاد یزانه ،انواع سهام ،بهایتصار براههای
ربوی که اسییاسییاد مت،اوت از اسییهاد مبادته اسییتا اوراق رههی را
میتوان در اید اروه بای دادا سیییرمایهی مرکب از اید ابزای
م شهود را میتوان بار دیعر به سرمایهی یود بانی ار و سپردهها
تقسیم کرد که سرمایهی بانیی یا سرمایهی استقراضی را تشییل
میده ا در مورد بانکهای نا شر ا سیهاس ،اید ا سیهاسها را نیز
بای در نظر ارفتا اکهون میتوانیم سپردهها و ا سیهاسها را در
نظر نعیریما روشیید اسییت که مهمترید ابزای واقعی سییرمایهی
بانی ار (یول ،برات مبادتهای ،و وبوه سپرده ش ه) یواه سرمایهی
یود بانی ار و یواه سییپرده ،یعهی سییرمایهی سییایر مردم ،باشی ،
تغییری نخواه کردا همان تقسییییمبه ی کماکان حاکم اسیییت،
یواه بانی ار کسییبوکارش را با سییرمایهی یودش انجام دهه و
یواه صرفاد با سرمایهی سپردهش ها
شیل سرمایهی بهرهبو ن شاندهه هی اید واقعیت ا ست که
هر درآ م قطعی و مهظم یوتی چو نان بهرهی سیییر ما یه به نظر
میر س  ،یواه نا شی از سرمایه با ش و یواه نبا ش ا درآم یوتی
نخسیییت به بهره ب ل میشیییود ،و از آن میتوان سیییرمایهای را
تشخیص داد که بهره ناشی از آن استا به همید ترتیب ،در مورد
سرمایهی سرمایهی بهرهبو ،هر بمع ارزش ،مادامی که بهعهوان
درآم یرج نشی ه باشی  ،بهمثابه سییرمایه ی ی ار میشییود؛ یعهی
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بهعهوان اصل یول ظاهر می شود نه بهرهی بات،عل یا محتملی که
میتوان حاصل که ا (سرمایه ،بل سوم ،فصل بیستونهم)
ی صه کهیم ،میتوانیم با در نظر ارفتد افزایش در اعتبار و سرمایهی سهامی در
 ،Mدورییمایی سییرمایه را اسییترش دهیما دورییمایی سییرمایهی یوتی یا دورییمایی
ماتی معادل حرکت از  Mبه ’ Mاستا سرمایه ،ارزش در شیل یول است (و مهظور از
یول در معهای اسییتردهی آن دارایی ماتی ارزشاذاری شی ه با واح یوتی اسییت)ا در
دنیای واقعی ،وقتی کاالها فرویته میشیییود ،ارزش در دورییمایی به شییییل یوتی
26
بازمیارددا
ا ست،اده از وام و یا ادغام شرکتها برای افزایش حجم سرمایه و سیلهای مهم برای
انباشیییت رقابتی اسیییت ،و افزایش در تمرکز سیییرمایه با تأمید ماتی از طریب وامهای
بانیی ،بازار سهام و اوراق قر ضه برای سرمایهاذاری و ادغام صورت میایرد ا افزایش
بارآوری از طریب ا ست،اده از ما شیدآالت یی شرفتهتر بهم د سرمایهاذاری مج د سود
تراکم سرمایه را سهوتت میبخش ا فرایه تمرکز از راه است،اده از اهرم اعتباری بسیار
27
ییشرفته و بازارها و ابزارهای ماتی بسیار سریعتر از فرایه آرام تراکم سرمایه استا
روابط اعتباری بخش های مهمی از طبقهی سیییرمایهدار را در ارتباط با هم قرار
میده  :سیییرمایهداران یوتی که عرضیییهی سیییرمایهی بهرهبو را در ایتیار دارن  ،و
سییرمایهداران صییهعتی که سییرمایهی بهرهبو را وام میایرن تا از آن در توتی ارزش
اضافی است،اده کهه  ،یا از طریب سرمایهی تجاری اید ارزش تصاحب شودا اید تقسیم
ابتماعی درون طبقهی سییرمایهدار همارز تقسیییم ارزش اضییافی یلبش ی ه در فرایه
توتی و تق سیم آن میان اید سه الیهی سرمایهدار به شیل سود ،سود سهام و بهره
28
استا
ع وه بر اید ،در شییرایط حضییور بهعاههای سییرمایهداری دوتتی با انعیزهی سییود،
بخش مصییرفناشیی هی ارزش اضییافی بخش یصییوصییی و دوتت به سییرمایهی یوتی
بازمیاردد ،که برای تأمید ماتی یک دورییمایی دیعر سیییرمایه در دسیییترس اسیییتا
سییرمایهداران از اید یول برای یری توان کار و وسییایل توتی (شییامل سییرمایهاذاری
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نایاتص در وسییایل توتی با عمر طوالنی) اسییت،اده میکهه ا بهابراید ،توصیییف بامع
سییرمایهداری نمیتوان اردش سییرمایهی بهرهبو (شییامل بانکها و دیعر واسییطههای
29
ماتی) را که سایتار ماتی را به تصویر میکش  ،نادی ه بعیردا
سیییرمایهی توتی ی در فرایه توتی شیییامل ذیایر مواد یام و تاان ازهی کاالهای
تیمیل ش ه و ذیایر کاریانه و تجهیزات م ستهلک ن ش ه ا ستا مح صول تیمیل ش ه
)’ (Cشامل ارزش وسایل توتی است،ادهش ه و ارزشِ افزوده ش ه بهم د هزیههی توان
کار در توتی ا ستا سرمایهی تجاری (یا کاالیی) شامل ذیایر کاالهای تیمیل ش هی
در انتظار فروش اسییتا وقتی اید کاالها فرویته شیی  ،ارزش در دورییمایی به شیییل
یوتی بازمیارددا
در دنیای واقعی ،مجاری بازاشییت ارزش اضییافی به دورییمایی سییرمایه میتوان
غیرمستقیم باش ا بخشی از ارزش اضافی یک سرمایه را میتوان به صورت سود سهام
یا بهره به یانوارهای سیییرمایهدار یردایت کرد که بهنوبهی یود ،بهطور مسیییتقیم یا
غیرم ستقیم از طریب یک وا سطهی ماتی مثل بانک ،برای یک افزایش سرمایهی دیعر
وام داده شودا در سطح دورییمایی سرمایهی ابتماعی ،آنچه سربمع رخ میده
مصرف بخشی از مازاد و بازاشت بقیهی آن به سرمایهی ابتماعی استا روشد است
که هریک از اید مراحل دورییمایی سیییرمایه زمانبر اسیییت و مهجر به وق،ه هایی
(وق،ههای توتی  ،تحقب و ماتی) می شود که مارکس دورههای برا شت مراحل مختلف
توتی مییوان ا
سه مرحلهی سرمایههای یوتی ،توتی ی و تجاری در دورییمایی انباشت سرمایه در
سرمایهداری انح صاری ،بهوی،ه از  1945به اید سو ،بیداتمللی ش ه ا ست و ا سترش
روابط سرمایهداری در اقتصادهای درحالتوسعه را تسهیل کرده و درنتیجه بر سایتار
طبقاتی و الیهبه یهای طبقاتی ا صلی تأثیر اذا شته ا ستا 30تعمیب تراکم و تمرکز
سیییرمایه به سیییبب ییشیییرفت فهاوری و درنتیجه ،چهانکه یواهیم دی  ،سییییطرهی
سیرمایه ی انحصیاری و ب ایی ماتییت حقوقی از ماتییت حقیقی ،کهترل و نظارت ،به
بایعاه ب ی ب سیار تهاق آمیز طبقهی متو سط میان دو طبقهی سرمایهدار و کارار
31
در کشورهای سرمایهداری توسعهیافته و درحالتوسعه مهتهی ش ه استا
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گسررسررت اکولو ی ی بین سرررمایهداری و اکوسرریسررتم  -بازتوتی
ا ستردهی سرمایهدارانهی فرایه های توتی – اردش و م صرف ،بید سرمایهداری و
اکوسیییسییتم با شییتابی روزافزون اسییسییتی اکوتوژیک ایجاد کرده که در بحرانهای
زیسییتمحیطی مانه ارمایش بهانی ،تهیش ی ن کاالهای تج ی یذیر و ان اموارههای
ز ن ه ،کاهش بارآوری زمید ،کاهش به علزایی ،م هابع آب ،م عادن و آبز یان و غیره
بازتاب یافته اسییتا م،هوم «اسییسییت متابوتیک» در اردش مواد مغذی یاکی بید
نواحی روسییتایی و شییهری در شیییل غذا و فیبراکهون بهروشییهی به م،هوم اسییسییت
اکوتوژیک تعمیم یافته که مقاومت بهانی انسیییان و م ایلهی دوتت برای حل بهانی
آن را ناازیر کرده اسییتا 32کار انسییان شییاتودهی ارزش در سییرمایهداری اسییت ،اما
همگون طبیعت ،ییی از دو مهبع ثروت اسیییت ،همگهان که انسیییانها و طبیعت در
تبادل متابوتیک یا وح ت دیاتیتییی قرار دارن « ،دو عامل اصیییلی» در یلب ثروت
هسته ا 33مارکس در نق برنامهی اوتامینویس :
« کار مهبع تمامی ثروت نیسیییتا طبیعت نیز به همان ان ازهی کار مهبع
ارزشهای مصرفی است (و بیتردی ارزشهای مصرفی است که ثروت مادی
را تشییییل میده !) و کار یود صییرفاد تبلور نیروی طبیعت ،یعهی توان کار
انسانی ،استا» (کارل مارکس ،نق برنامهی اوتا ،فصل ییم)
«کار ،در وهلهی نخ ست ،فرایه ی ا ست که طی آن ان سان و طبیعت هردو
مشارکت دارن و در آن انسان به یواستهی یویش ،کهشهای متقابل مادی
[متابوتیسیییم] بید یودش و طبیعت را آغاز ،تهظیم و کهترل میکه ا وی
بهعهوان ییی از نیروهای یود طبیعت سییر به مخات،ت با طبیعت برمیدارد،
بازوها و یاها ،سیییر و دسیییتان یویش را به حرکت وامیدارد تا محصیییوالت
طبیعت را در شیلی سازاار با یواستههایش تصاحب که »ا (کارل مارکس،
سرمایه ،بل اول ،فصل ه،تم)
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باایدهمه« ،مارکس متابوتیسییم ابتماعی را بهمثابه یودِ فرایه کار مشییاه ه کردا او
سیوسییاتیسیم را بهعهوان تهظیم عق نی اید متابوتیسیم بید انسیان و زمید بهد ست
توتی کهه اان متح و ب ید اونه بهعهوان یی شرفت تیامل ان سانی توأم با صرفهبویی
در انرژی و یای اری سیاره تعریف کرد» (بان ب می فا ستر ،سه چیز که بای دربارهی
رابطهی مارکسیسم و اکوتوژی دانست)ا
دورپیمایی تولید  -بازتولید توان کار و مبارزهی کار و سرررمایه  -در
سطح تحلیل ان ضمامیتر سایتار اقت صادی در چارچوب کلیت سرمایهداری در یک
ک شور نبای نادی ه ارفت که دورییمایی توتی و بازتوتی توان کار در رابطهی م ستقیم
با توتی و بازتوتی سییرمایه ،اما متمایز از آن ،اسییتا 34بهرغم آنکه توتی و بازتوتی
توان کار شرط توتی و بازتوتی سرمایه ا ست ،ازآنبا که سرمایه قادر به توتی توان
کار نیسیییت ،دورییمایی توتی و بازتوتی توان کار در رابطهی نزدییی با دورییمایی
سییرمایه قرار میایردا از اید رو دورییمایی متمایز(نه مجزا) توتی و باز توتی توان کار
برای دورییمایی سییرمایه ضییروری اسییتا توان کار به عهوان کاالیی مهحصییربهفرد در
سییرمایهداری ،وسیییلهای یعانه در توتی برای توتی و بازتوتی سییرمایه در دورییمایی
سرمایه استا باایدحال ،در دورییمایی توتی توان کار ،کاراران بهمهظور بازتوتی یود
و فعاتیت ه فمه شان برای یوددارسانی یا یودتیاملی در مبارزه شان با سرمایه برای
دسییتمزدهای باالتر و فراسییوی آن ،انواع کاالها (یوراک ،سییریهاه ،تباس ،به اشییت،
آموزش و ی مات فرههعی) را مصیییرف میکهه ا 35اید بهبهی دورییمایی توتی و
بازتوتی ییآم مستقیمی بر تهوع مبارزه و ائت ف طبقاتی داردا
دورییمایی توتی و بازتوتی توان کار مبارزهی کار -سرمایه را با به سیت ،یانواده،
محله ،مسیییید ،ن،اد ،قومیت ،بییاری ،مسیییایل زیسیییتمحیطی و شیییرایط زن ای و
بهبشهای ابتماعی همپای آن مرتبط میسیییازدا توبه به اید دورییمایی بهشییییل
مؤثری تعریف طبقهی کارار را و سیعتر میکه ا 36اید دورییمایی مبارزات کاراران و
اتحادیههای کاراری را به فراسییوی مسییایل مزد و بیثباتی شییغلی ،در سییطح ملی و
بیداتمللی ،میا ستردا م سایل ابتماعی فراتر از روابط طبقاتی نی سته ا نادی ه ارفتد
و کماهمیت شمردن بهبشهای ب ی ابتماعی به اید عهوان که اید مسایل ،مسایل
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طبقهی متوسط است ،یاوهاویی استا اید کاراران هسته که بیش از همه در معرض
فرایه های صهعتی یطرناک و آ سیبهای زی ستمحیطی ه سته ا اید زنان طبقهی
کارار هسیییت ه که بیش ترید ن یاز را به حقوق زنان دارن ( ناکا تیتی باتا چاریا،
چهاونه طبقه را نادی ه نعیریم؟)ا ی صه آن که چهان که بان ب می فا ستر میاوی
«یروتتاریا وقتی تمامی شرایط هستی وی ،نه صرفاد شرایط کاری ،در معرض زوال قرار
میایرد ،انق بیترید طبقه اسییتا» (بان ب می فاسییتر ،سییه چیز که بای دربارهی
رابطهی مارکسیسم و اکوتوژی دانست)ا
مقرراتزدایی های نوتیبراتی انواع بازار ها ،بهوی،ه بازار کار و بازار های ماتی،
ییآم های باتقوه بیثباتکهه هی حرکت انباشییت سییرمایه به سییمت بخش ماتی را
ت ش ی میکه ا ماتیارایی فزایه هی اقت صادهای سرمایهداری ،در هردو اقت صادهای
یی شرفته و درحالتو سعه ی سرمایهداری ،یری و فروش داراییهای ماتی را ا سترش
میده و بهبهی سوداارانه و یرنوسان انبا شت سرمایه را ت ش ی میکه ا اید فرایه
اقتصیییاد را از اقتصیییاد واقعی (یعهی توتی کاالها و ی مات) دور میکه  ،چراکه بازده
سرمایهاذاری واب ستعی کمتری به شرایط اقت صادی و سیا سی مهطقه یا ک شور یاص
مییاب ا ترکیب ماتیارایی اقت صاد و بهانی سازی تهابمی در تجارت ،سرمایهاذاری
مسیییتقیم یاربی ،سیییودااری در ارز و داراییهای ماتی ،ادغام زنجیرههای کاالیی و
زنجیره های توتی در ی مت مهافع ق رتمه ترید ها و ثروتمه ترید ها اسیییتا اید
تغییرات با سیییاسییتهای اقتصییادی دوتت نوتیبراتی برای یصییوصیییسییازی کاالهای
عمومی ،کاهش ی مات رفاهی ،سیییاسییت ضیی کاراری ،مقرراتزدایی بازارها ،بهوی،ه
بازارهای ماتی و بازار کار ،مقرراتزدایی ییآم های بیرونی مه،ی ،و برنامههای ریاضتی
همراه میشودا
«واردات» نیروی کار ارزان ابزاری برای سیییرکوب اسیییت که میان کاراران ت،رقه
میان ازد و به ن،ع آنانی است که در ق رتان ا بهابراید یاسخ مهاسب صرفاد ای قارایی
انتزاعی برای یوشییام اویی به همهی مهابران بهمهزتهی یک کار ییر نیسییت ،بلیه
طرت دال یل ریشیییهای م هابرت در راب طهی بید اقتصیییاد های بزرگ و ق رتم ه و
اقتصییادهای کوچکتر و درحالتوسییعهای اسییت که مردم از آن مهابرت میکهه ا در
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واقع ،بهانیسییازی اغلب دور باطلی را ایجاد میکه  :سیییاسییتهای تجاری تیبراتی
اقتصیییاد محلی را ویران میکه که بهنوبهی یود به مهابرت اسیییترده از آن ناحیه
میان جا م که بیشتر توان باتقوهی کشیییور م ب اا را ویران میک ه و در عید حال
د ستمزد کارارانِ با ح اقل د ستمزد در ک شور مق ص را تقلیل میده ا اما نیروی کار
مهابر ماهر و یقهسییی،ی چهطور؟ هزیهه های مهابرت و فرار مغزها در اقتصیییادهای
درحالتوسعه وحشتهاک استا
اید ترکیب ،که در سیییاسییت راهبردی اصییلی دوتتها در کشییورهای ییشییرفته و
درحالتوسیییعه از دههی  1980به اید سیییو بازتاب بیشتری یافته ،هجوم به نیازها و
مهافع مردمی اسییتا از دههی  1980به بع  ،تشیی ی اید تحوالت سییایتاری ابرای
سیاستهای دوتتی نسبتاد مستقل را تاح ود زیادی تضعیف کرده و با تقویت موازنهی
قوای طبقاتی بهن،ع د سترا ستیها ،ن،ادیر ستان و یویوتی ستها در هر دو ک شورهای
«شییمال» و «بهوب» موانع ب ی در برابر ق رت دموکراتیک مردمیِ «فرودسییتان» و
سازمانهای اقتصادی – سیاسی طبقهی کارار ایجاد میکه ا
بهابراید ،در مجموع در سطح انضمامیتر تحلیل ،بریان سرمایه که در دورییمایی
نموداری سرمایه ی ابتماعی در سپهرهای توتی و اردش ن شان داده ش  ،با بازتاب
دادنِ ذات «ارزش در حرکت» ،آنق رها ساده و ش ستهرفته نی ستا دورییمایی ابزار
م،هومی سییاده اما بهغایت آموزن ه ،که بازتوتی ابتماعی وسییعتارفته و انقباضیافته
(به سییبب بهدها ،ب یای طبیعی و رکودها)ی سییرمایهداری را تشییییل میده  ،در
ت عا مل د یاتیتییی با دوریی مایی های مت ع د ابت ماعی دیعر ،و در نتی جه ،م قاو مت و
37
مبارزه طبقهی کارار همراه با انواع بهبشهای ابتمایی بهغایت ییگی ه میشودا
در بهان واقعی ،فرایه بازتوتی ابتماعی فراتر از بازتوتی توان کار و سرمایه است
و درایر وح ت متهاق ییگی هی روابط ،سیییایتارها و فرایه ها ،ق رتها و مبارزات
اقتصادی و غیراقتصادی میشودا در واقع ،بحران نهایی سرمایهداری آنق رها مسأتهی
اقتصییادی نیسییت ،بلیه موضییوعی انسییانی و تاریخی اسییتا باایدحال ،بهیاد سیییاسییی
بامعهی بهتر آن طبقهی ابتماعی اسیییت که از دانش تاریخی ،فهی و ابتماعی ،و
ع وه بر آن ،ازاعتماد بهن،س برای سیییازماندهی قوای تودهایِ توتی ابتماعی برای
اه اف ابتماعی بهتر بریوردار استا
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دوتت ،که از طریب آن روابط  ،فرایه ها و مهازعات سیا سی شیل میایرد و تبلور
مییاب  ،ییی از مهمترید حوزه های بازتوتی اقتصیییادی و ابتماعی اسیییتا با در نظر
ارفتد اهمیت دوتت در وح ت متهاق اش با بازتوتی اقتصیییادی در زمیههی بهبهی
اقت صادی  -سیا سی سایتار طبقاتی در سطح میانجی انتزاع ،مو ضوع دوتت در بخش
چهارم اید رساته بهطور وی،ه بررسی یواه ش ا
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پینوشتها
 1در سیییم یییما ی مندام ی ی ویر ویژگمهدی بخشهد ری ویژگمهدی کل تعممن ممکن  .برخالف کلهد ید
سم ماهدی غمری ی ویر (مد ن یتا) که در آن ویژگمهدی بخشهد ری یسدسدً سرشتِ بخشهد تعممن ممکن
بهرغا یین ویقعمت که بخشهد بدزتدبدهن هی سیییرشیییت درو م کل ه یییمن  .در مدتریدمم یییا دیدم مم م
کلگرییم روی رد پدیهیی به چمزهد و رویبط ری تشییی مل ممده  .به م د تنمزدیدن بخش هد یز ی
آنهد ری بهانوین اندصییر یک کتمت معمن بررسییم ممکنما که وقمم بد ی

یگر ،مد

یگر ترکمب ممشییو هننون

سیییدخمدر دیدم مم م بخشهد پ ی یر ممگردد .به ابدرت دیگر ،سییینمز ید ها هدد ابدرت یز فریین وح ت
بخ شم ن بخشهد ،ویژگمهد و رویبط منزوی ش ه بهم د تحتمتم ی ست که اند صر ری یز ی

یگر ممندیز ( ه

مجزی) ممسیدزد  ،تد در یک کل ویح به آنهد وح ت ببخشی  .در شیندخت م رن که کل و بخشهدی آن
بهطور هنزمدن بررسم ممشود درک دیدم مم م ویح تحتمل و سنمز یهنمت مبر دیرد.
 2بریی آگدهم یز کدربرد گرییش ت دمل دموزون و مرکب در ت دمل فئودیمم ییا در تدریا یقمدییددی ییرین
ن.ک .عند م ( )1358فدول دو تد پنج .ن.ک .ت دمل فئودیمم ا در ییرین
 3یز ممدن ی بوه مطدمعدتم که دربدرهی نبهی ظری و تدریخم تجربم ت دمل سیییرمدیهدیری و تأثمر آن بر
ک شورهدی در حدل تو سعه در سدلهدی پس یز نگ دو

هد م ی جد ش ه ر.ک .دین ( :2009ف دلهدی

 12تد 15؛  :2004ف دلهدی  2تد  ،)5کدردوزو و فدممو ( ،1979شد زده و  ،)26هدروی ( :2006ف دلهدی -4
5؛ و  :1999فدل  ،)13کدممنم وس ( :2009فدلهدی  .)5-2هنننمن ن.ک .کو ( ،52-33 :1984و ،)1993
روشییندیر ،یسییم د ز و یسییم د ز ( ،)3-2 :1992آبریهدممدن (  ،)1982فورین ( ،) 1993عند م و به ید (:2012
 ،)260-233س .رهنند و به ید (  ،)1991اتم رهنند و عند م (  ) 1990و عند م و ع .رهنند (،)1994
بهرغا تأکم مم دوت شدن در ت مر تعدمل پویدی رویبط ق رت ی مندام – یقم دددی در ت دمل سرمدیهدیری
در برخم کشیییورهدی درحدلتوسیییعه .در فدرسیییم ن.ک .مهدمهی ف .عند م و س .به ید ،مبدرزه بریی
سدزمدنهدی کدرگری م مهل.
4

Labor power

 5وشمههدی یصتم مدرکس دربدرهی کدر موم و دموم در سه ت سرمدیه بهویژه مجت یت دو و سو  ،و
در ظریههدی یرزش یضدفم قریر دیرد.
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 6در مورد کدربرد تومم و بدزتومم مروی کدر بریی بدزتومم ی مندام سرمدیهدیری و رویبط طبهدتم هنپدی
آن به بحثهدی بع ی گده کنم .
7سیییرمدیه صیییرفدً ثروت م یییت .سیییرمدیه یک ریبطهی ی مندام یسیییت که ثروت ری در شییی ل تدریخ ًد
ت دملیدفمهی م شخص بدزتدب ممده  :ثروتم که یز خالل فریین تومم بهو سمتهی یرزش ی ضدفم ختق ش ه
تو سط مروی کدر ر ش ممکن  .رو شن ی ست که ی صطالح سرمدیهی ی مندام در دورپمندیمهدی سرمدیه
یرتبدطم بد م هو «سرمدیهی ی مندام» در یقمددد و دمعهشندسم ممعدرف یرد.

8مدرکس در ابدرت مشهوری در سرمدیه ممگوی  « :سرمدیه یک شمء م ت ،بت ه یک ریبطهی ی مندام
مشییخص تومم یسییت که به یک صییورتبن ی تدریخدً مشییخص دمعه تعتق دیرد که در یک شییمء تبتور
ممیدب و به آن وهر ی مندام م شخص ممبخ ش  .سرمدیه نع و سدیل تومم مددی و تومم ش ه م ت.
بت ه وسییدیل تومم دگرسییدن شیی ه به سییرمدیه یسییت که هننندن که طال و هره فم ییه پول مح ییوب
نمشو  ،آنهد مز فم ه سرمدیه م من  .سرمدیه وسدیل تومم در ی حددر بخش مشخدم یز دمعه یست
که در موی هه بد توین کدر ز ه ،بهمثدبه محدییو ت و شییرییط کدر یز یین مروی کدر م ییمهل ممشییود و یز
طریق یین بریبر هدد در سرمدیه شخدمت ممیدب ( .سرمدیه ،ت سو  ،فدل چهلوهشما)
 9دورپمندیم سیییرمدیه که مدرکس در ت دو سیییرمدیه توسیییعه دید بهترتمب بد چهدر فدیییل دربدرهی
دورپمندیمهدی سییرمدیهی پومم ،سییرمدیهی تومم ی ،سییرمدیهی کد یم و سییپس دورپمندیمهد به طور کتم
آغدز مم شود .در هدیت بدزتومم سدده و گ مردهی سرمدیه به د بدل آن یریئه مم شود .هنننمن ن.ک .به
دی گدههدی منمن دربدرهی کمدب ی بدشیییت سیییرمدیه رزی موکزیمبورگ و دورپمندیمهدی ی مندام سیییرمدیه.
(منمن ،دی گدههدیم دربدرهی ی بدشت سرمدیه رزی موکزیمبورگ)
10مدرکس سرمدیهی تجدری ری سرمدیهی کد یم مم دم  .بهاالوه چندن که خویهما دی  ،سرمدیهی مدمم ری
سیییرمدیهی پومم ممخوی
بد

که بدزتدبدهن هی ت دمل مح ود یشییی دل پول (بهمثدبه طال) ،بد

یری مرکزی ،و بدزیرهدی مدمم ،در آن زمدن یست.

11ن .ک .بن فدین ( )1989و دی ن فدمم (.)1986

یری و
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 12یز منظری دیگر ،دورپمندیم سیییرمدیهی تومم ی بهانوین حرکت دَوَری م سیییرمدیه بد فریین تومم آغدز
مم شود و بد آن خدتنه ممیدب )’ .(P… C’- M’- C … Pدورپمندیم سرمدیهی کد یم یز منظری دیگر
به حرکت دَوَری م سرمدیه یز '( Cمحدول یک چرخهی تومم ) آغدز مم شود و بد تومم چرخهی بع خدتنه
ممیدب  .برح ییب کل سییرمدیهی ی مندام ،محدییول بمن مدییدرف مخمتز توزیع ممشییود و بدر دیگر در
چرخهی بع بدزتومم مم شود ،در حدمم که دورپمندیم پومم ،چندنکه بحث ش  ،ابدرت یست یز >M -
’ .Mهریک یز یین سه دورپمندیم م متز و ود دیگری یست.
 13بدی بمن پول بهانوین سرمدیه و پومم که صرفدً پول (و سمتهی مبددمه) ی ست ت دوت قدئل شویا .پول تنهد
در صییورتم سییرمدیه یسییت که بد آن کد یم خری یری شییود که «مدییرف» آن منجر به یفزییش یرزش کد
بشیود (یعنم توین کدر) ،و فروش آن در دورپمندیم پول – کد – پول ید ' M-C-Mبه سیود منمهم بشیود.
بدیین حدل ،پول بهانوین وسیییم تهی م بدد مه بریی خر ی چمزی صیییرف ممشیییود .در یین مورد پول تن هد
ت هملکنن هی مبددمهی کد هد ست .مدرکس یین ریبطه ری به صورت ( C-M-Cکد – پول – کد ) شدن
ممده  .به ظر مدرکس« :گردش سددهی کد هد – فروش بهمنظور خری – وسمتهی تحهق ه فم یست که
بد گردش بمیرتبدط ی ست ،یعنم ت ددحب یرزشهدی م درفم ید یر ضدی خوی سمههد .برا س ،گردش پول
بهانوین سرمدیه ،که فم

ه یک ه ف ی ست ،بریی گ مرش یرزش تنهد در چدرچوب یین حرکت م یومدً

تج ی ش ه رخ ممده  .بندبریین گردش سرمدیه همچ مح ودیمم یرد( ».سرمدیه ،ت یول ،فدل چهدر )
 14دورپمندیم سییرمدیه شییدمل سییه ریدن یرزش (یعنم مخدری سییرمدیهیی ،یرزش محدییول ت نمل ش ی ه و
فروش) و سه ی وخمهی یرزش (یعنم سرمدیههدی تومم ی ،تجدری و مدمم – پومم یست) .ممغمرهدی دری
ری در دورهی زمد م ی یزهگمری ممکنما در حدمم که م دهما ی وخمهیی در یک هطه یز زمدن ی یزهگمری
ممشود.
 15ن.ک.
آثدر یقمدددی مدرکس  ،1864-1861پمش ویس فدل ششا سرمدیه،
آثدر یقمدددی مدرکس ،1864-1861
آثدر یقمدددی مدرکس  ،1864-1861پمش ویس فدل چهدر ظریههدی یرزش یضدفم ،و
سرمدیه ،ت سو  ،فدل ششا
16بریی مثدل ،سیییرمدیهی تجدری کد هدیم ری به بهدیم کاتر یز یرزش آن هد خری یری ممکن و به بهدیم
معددل یرزش آنهد در بدزیرهدی رقدبمم به فروش ممرسد  ،در حدمم که سرمدیهی بهره و (بد کهد و سدیر
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ویسطههدی مدمم) درآم ری یسدسدً یز مشمری و بهرهی وی هد ک ب ممکنن  .خ مدت انومم بد مدممدتسمد م
و یخذ هزینه یز مدرفکنن ه تأممن مدمم ممشود.
fictitious capital 17
ن.ک .کدرل مدرکس ،سرمدیه ،ت سو  ،فدل بم توپنجا ،و
کدرل مدرکس ،سرمدیه ،ت سو  ،فدل بم تو ها.
بنگدههد مم توی ن بد ی مشدر یوریق بهددیر (سهد ) و یوریق قرضه در بدزیر یوممه بریی خری وسدیل تومم و توین
کدر تأممن سیییرمدیه کنن  .یین سیییرمدیه سیییپس در خ مت یفزییش یرزش یضیییدفم خویه بود .یمد مطدمبدت
صدحبدن یین ش ل یز سهد و گویهم دمههد ،مطدمبدتم قدبلمبددمه در بدزیر برمبندی سها آن در تومم یرزش
یضدفم آتم یست که در بدزیر ثد ویهی سهد و یوریق قرضه دیدوسم ممشود (هدروی .)278-266 :2006
18یوریق م شمهه یبزیرهدی مدمم ب مدر پمنم هی سنت چپ تریز دمه ی ست که قمنت (ید «یرزش» در یقم ددد
ممعدرف) آن یز دیرییم بنمددییش مشمق مم شود .مشدرکتکنن گدن در بدزیر به دی دیدوسم خود دیرییم،
دیرییم مدمم ید سییییدیر دیرییم هد در تدریخم در آی ن ه ری برمب ندی دیرییم بن مددی آن م بدد مه ممکن ن  .یین
یبزیرهدی مدمم فریین رقدبت بمن توی نن ی سیییرمدیه بریی چمرگم و گ یییمرش در مهمدس هد م ری تشییی ی
ممکن و فریین ی

دن سدزی رخ سود ری شمدب ممبخش  ،یمد در امن حدل نبهی سودیگری هی بدزیرهدی

مدمم ری یفزییش ممده  .روشییین یسیییت که یین فریین  ،مد ن ختق پول یامبدری ،بد ختق کد هدی مدمم در
پویدیم بدزتومم گ مردهی سرمدیه ییجدد و فشدر بر کدر ری تش ی ممکن  .در مورد یوریق مشمهه و بحرینهدی
مدمم ن.ک .عند م ( 2006و  )2011و یحن سمز ،حبدب مدمم و بحرین سرمدیهدیری ،سدیت ه یقم ددد
سمدسم.1394 ،
19دربدرهی یوریق قرضهی دوممم ،یوریق وا هدیر و سرمدیهی موهومم (ید سدخمگم) ن.ک
کدرل مدرکس ،سرمدیه ،ت سو  ،فدل بم توپنجا ،و
کدرل مدرکس ،سرمدیه ،ت سو  ،فدل بم تو ها.
«یمد در تندمم یین مویرد ،سییرمدیه ،هاچنمن پردیختهدی(بهره) دوممم در ظر گرفمه ممشییود ... ،سییرمدیهی
موهومم یست( ».هندن)
 20مدرکس قمنت (و یمبمه ه یرزش) تندمم یین یوریق بهددیر موسییو به سییرمدیهی پوممشیی ه («دیرییمهدی
مدمم») و حمم زممن ،ری برمبندی درآم هدی آتمِ دری ش ه ،یعنم درآم هدی تنزیل ش ه برمبندی رخ بهره
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تعممن مم کن (هندن) .در ح یییدب یری مدمم ممعدرف یین بهد تحت انوین یرزش دری خدمص ی یزهگمری
ممشود . )net present value -
21

بریی ری ت ت ن.ک .سمروس .بمند ( 1989،2006و .)1985
22برمبندی ظر مدرکس «بهدی خری زممن بری سدس خری سدلهدی ب مدر زیدد محد سبه مم شود که صرف ًد

روش دیگری بریی بمدن یرزش دری ی دره زممن ی ست .در ویقع بهدی خری  -ه زممن ،بت ه ی دره حد صل
یز آن زممن – برمبندی رخ بهرهی ممعدرف محدسبه ممشود .یمد یرزش دری ی دره مبمنم بر م روض گرفمن
و ود ی دره یسیییت ،در حدمم که ی دره ری نمتوین برا س یز یرزش دری آن یسیییمخریی و آن ری تبممن
کرد .بت ه و ود آن ،م مهل یز مهمدسیش ،آغدزگده بررسم ی ست» ( سرمدیه ،ت سو  ،فدل سموه ما).
هنننمن ن.ک .سیییرمدیه ،ت سیییو  ،فدیییول  46و  .47تو ه کنم که در مورد مندبع طبمعم مد ن زممن
(درست مثالً مد ن سهد ) «آنچه خری یری و فروخمه مم شود ،زممن م ت بت ه ویگذیری حق دشم یز آن
[در طم زمدن] یست» (هدروی  .)367 :2006ب ین ترتمب ویگذیری حق ویگذیری زممن «ش تم یز سرمدیهی
موهومم یست» (هندن).
23بریسدس ظر مدرکس « سرمدیه دیری که ...کدر ب ون دسمنزد ری م مهمندً یز کدرگرین یسمخریی و آن ری در
کد تثبمت ممکن در ویقع خ ممن تددحبکنن هی یرزش یضدفم یست ،یمد بههمچ انوین مدمک هدیم آن
م یییت .وی بدی آن ری بد سیییرمدیهدیرین ،زممندیرین ،که کدرکردهدی دیگری ری در مجنواهی پمنم هی
تومم ی مندام براه ه دیر ته یییما کن  .بندبریین یرزش یضیییدفم به بخشهدی مخمتز ته یییما ممشیییود.
بخشهدی آن به گروههدی گو دگون یفرید تعتق ممیدب و ش لهدی م مهل یز ی

یگر ممع دی مد ن سود،

بهره ،سود تجدری ،ی دره ،ممیدب » (سرمدیه ،ت یول ،فدل بم توسو )
24

سرمدیهی بهره و  ،بهمثدبه مجنوع سرمدیهی پومم ،خدری یز دورپمندیم سرمدیه ی ست .بد یین حدل،
سییرمدیهی بهره و ری ممتوین به سییرمدیهدیر تومم ی وی دید که یز یرزش مدییرفم آن بریی تهمهی
وسییدیل تومم و توین کدر یسییم دده ممکن  .سییرمدیهی بهره و بهانوین «سییرمدیهی موهومم» در ظر
گرفمه مم شود ،زیری برخالف سرمدیهی ویقعم ظرفمت خودگ مری و تومم یرزش ی ضدفم ری یرد.
دورپمندیم سرمدیهی ویمم صرفدً ’ M-Mیست.
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25ترسییما نودیری بد ه ف در ظر گرفمن گردش سییرمدیهی بهره و که سییدخمدر بخش مدمم ری ترسییما
ممکن  ،بد تأکم بر رویبط زدیک ممدن سیییرمدیهدیرین پومم و سیییرمدیهدیرین – م یرین که بمد گر بدز ندیم
تهدبل سرمدیه در بریبر کدر یست ،بد فرض صرفدً دو یوریق مدمم ،چنمن یست( :یز ریست به چپ)
{  Mسهامدار و  Mدارندهی اوراق قرضه بهعنوان سرمایهداران پولی } – [ Mدر دست سرمایهدار  -مدیر – }M’ { -- ] M’ -- C’ ... P . C

 26سییرمدیهی بهره و مجنوع سییرمدیهی پومم خدری یز دورپمندیم سییرمدیه یسییت .بدیینحدل ،سییرمدیهی
بهره و ری ممتوین به سرمدیهدیر تومم ی وی دید که یز آن بهانوین یرزش مدرفم خودش در ک ب وسدیل
تومم و توین کدر بهرهبردیری کن  .چندن که خویهما دی  ،سرمدیهی بهره و بهانوین سرمدیهی موهومم در
ظر گرفمه مم شود ،زیری برخالف سرمدیهی ویقعم ،فدق ظرفمت خودگ مری و تومم یرزش ی ضدفم ی ست.
دورپمندیم سرمدیهی ویمم صرفدً ’ M-Mیست.
27شییموهی مو ودیت مدممِ دیرییمِ سییرمدیهدیر – بهانوین وا ه و در امن حدل یداد ییبت به تدییدحب آن
یرزش یضییدفم که در آین ه تومم خویه شیی – دیمنهی وسییمعتری بهو ود ممآورد که در آن هر ریدن
درآم ی ری ممتوین درآم ی معددل «یرزش موهومم» در ظر گرفت که ظرفمتِ برخوردیری یز یبزیری در
بدزیر ثد ویه ری دیرد .بندبریین ،بریسدس یسم ل مدرکس ،ظرفمت یوریق بهددیرسدزی در ذیت حرکت سرمدیه
یسییت .در حهمهت ،ی م یز ویژگمهدی بنمددی حرکت وممبریمم یفزییش تأممن یامبدر غمربد م ها توسییط
دومت و ها توسط بنگدههد یست( .ن.ک به فدل  25و فدل  29ت سو سرمدیه)

28در مورد دی گده مدرکس دربدرهی ته ییما سییود بمن بهره ،سییود بنگده و سییرمدیهی ربوی و «سییرمدیهی
موهومم» ن.ک .به بخش پنجا و بهترتمب فدول  21تد  35و فدل  29ت سو سرمدیه .

 29بریی سیییرمدیه یز منظر دورپمندیم پول ،تومم ضیییروری یسیییت ،یمد وق هیی یسیییت دممنون در فریین
پولسدزی .سرمدیهی بهره و و سرمدیهی تجدری قددر یز یین وق ه ی مندب کنن  ،یگرچه در دی دیگر به
تومم ویب مهی  .چری که ،صرف ظر یز رو قهدی سودیگری ه ،تنهد منبع یرزش مورد مدز بریی پردیخت سود
سهد  ،ت ویهی ب همهد ،پردیخت تعه یت بهرهیی و ت ویهی تعه یت مدمم ،در فریین تومم یست.
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 30ممجهی یین دورهی دریزم ت و پرفریزوفرود ی حدییدریکردن و یمپریدمم ییا بد پشییممبد م فعدل دومتهد و
بتوکهدی ق رت درکشورهدی مخمتز ،دیگر بد خطدبهی یی ئوموژیک م تط یز رقدبت بدزیر و یدادیش در
مورد بدزتومم ادری یز بحرین سییرمدیهدیری سییدزگدری یرد .آنچه ویقعدً چمره شی رقدبت سییممزه وید هی
یقمدییددی و سییمدسییم و تومم و گردش بزرگمهمدس کد هدی تومم ی سیینگمن و کد هدی مدییرفم بددوی ،
بد م و مدمم یسیییت .تد قرن بم یییما ،بنگدههدی صییینعمم بزرگ تومم کنن گدن تجهمزیت حنلو هل ،فو د،
شیییمندیم ،پمروشیییمنم ،دیرویم ،رآکمورهدی ه یییمهیی ،ظد هدی ت یییتمحدتم پمشیییرفمه و بع یً فندوریهدی
پمنم هی یطالادت بود  .در منهی دو قرن بم یییما ،بهم د بمنیمنتتمشییی ن دورپمندیم سیییرمدیهی پومم،
تومم ی و تجدری یین بنگده هد ،بد هن سیییمم زدیک دومت هدی م یختهگر در کشیییورهدی پمشیییرفمهی
سرمدیهدیری ،یین بنگدههدی متم در سطح بمنیمنتتم انل ممکرد .
31یز یویخر قرن وزدها ،ظد سرمدیهدیری رقدبمم در یقمدددهدی سرمدیهدیری پمشرفمه در ریسمدی تریکا و
تنرکز سیییرمدیه ت دمل یدفت .فندوری هدی ممعدرف به کدررفمه در تومم کدرهدی تومم ی بزرگمهمدس و
به ش ت گرین ش

 ،یزیینرو تنهد گروههدی کدرتتم شرکتهدی سهدمم ی حددری ،در یرتبدط بد بد کهد،

قددر به تومم آنهد بود  .بدیین حدل ،در یین مرحته مز ،سیییرمدیه و بدزیر متم آن در غتبه بر مهدومت در بریبر
فریین فزیین هی کد یم سدزی سرمدیهدیری و طبههی کدرگر سدزمدنیدفمه بریی کنمرل یین حرکت ،سرمدیه
دچدر مش ل ش .
 32به ظر دن بالمم فدسیییمر « ،مدرکس ممدبومم یییا ی مندام ری بهمثدبه خودِ فریین کدر مشیییده ه کرد .یو
سوسمدمم ا ری بهانوین تنظما اهال م یین ممدبومم ا بمن ی دن و زممن بهد ست تومم کنن گدن ممح و ب ین
گو ه بهانوین پمشییرفت ت دمل ی یید م توا بد ص یرفه ویم در ی رژی و پدی یری سییمدره تعریز کرد» ( دن
بالمم فدسمر ،سه چمز که بدی دربدرهی ریبطهی مدرک م ا و یکوموژی دی ت).
33در مورد ب فهنم آ د م که مهومه هدی یرزش و ثروت ری ی

یییدن تتهم ممکنن و به طور تتویحم بر

نبهی ض زی تمحمطم ظریهی یرزش – کدر یشدره دیر  ،ن.ک .فدسمر و دیگرین ()63 :2011
34چندن که مدرکس ممگوی « :سیییرمدیهی ممغمر ...تنهد یک شییی ل تدریخم خدم نود تأممن مدمم بریی
ضرورتهدی ز گم ،ید صن وق کدر یست که بریی ح ظ خود کدرگر و خد ویدهی وی ضروری یست که
در هر ظدمم یز تومم ی مندام وی خودش بدی تومم و بدزتومم کن  ...بندبریین تومم سییرمدیهدیری یز منظر
یک فریین مرتبطِ پمو سمه ،فریین بدزتومم ِ هتنهد کد هد ،هتنهد یرزش ی ضدفم ،بت ه ریبطهی سرمدیهدیری یز
یک سو سرمدیهدیر و یز سوی دیگر کدرگر ،یست( ».کدرل مدرکس ،سرمدیه ،ت یول ،فدل بم توسو )
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35ن.ک .مبوویمز ( )1992و تممم بدتدچدرید ،چهگو ه طبهه ری ددی ه گمریا؟.
36یز «منظر ی مندام ...،طبههی کدرگر ،حمم وقمم م یییمهمندً درگمر فریین کدر م یییت ،هننون یبزیرهدی
اددیِ کدر صرفدً زیئ هی سرمدیه یست( ».سرمدیه ،ت یول ،فدل بم تسو )
37ن.ک .هدروی ( :2015فدلهدی یک ،ه ت و هشت)
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تاریخ مدرن فران سه ازدوران انقالب کبیر  ،۱۷89و برقراری «جمهوری اول» در ۱۷9۲
آغاز میشوووود .از همان آغاز بهقول توکویل کشووووری بین انقالب و ارت اع و دوباره
انقالب و سوووپس ارت اع در حال نوسوووان بود .پایههای جمهوری اول که با تشوووکیل
کنوانسیون ملی و سقوط امپراتوری آغاز شد ،با کودتای  ۱8برومر (نهم نوامبر) ناپلئون
در  ۱۷99سووسووت شوود و با برقراری امپراتوریِ او در  ۱8۰۴پایان یافت .جمهوری اول
خود شوووکلِ های حکومتیِ مختلفی را ت ربه کرد .در انقالبِ  ۱8۳۰رژیم سووولطنتیِ
محافظهکار سرنگون شد و رژیمِ لیبرالتر لویی فیلیپ به قدرت ر سید .انقالب فوریهی
 ۱8۴8به سلطنت پایان داد و «جمهوری دوم» به ریا ست ناپلئون سوم برقرار شد ،و
در  ۱85۲با کودتای خود او و اعالم امپراتوری ،به پایان رسووید« .جمهوری سوووم» با
شکست ناپلئون سوم از بیسمارک در جنگ  ۱8۷۰تشکیل شد و ازجمله کمون پاریس
 ۱8۷۱را ت ربه کرد ،و بهعنوان طوالنیترین جمهوری تا  ۱9۴۰و اِشووو ال فرانسوووه
بهدسوت نازیها ادامه یافت« .جمهوری چهارم» در  ۱9۴۶به دنبالِ شوکسوت آلمان و
آزادی فرانسوووه برقرار شووود .این جمهوری ،دوران بسووویار بیثباتی را ت ربه کرد ،و با
برقراری ت یرات سیا سی مهم در  ،۱958ازجمله ت ییر نظام سیا سی ،به پایان ر سید.
«جمهوری پن م» از  ۱959از زمان دوگُل تا کنون با نظامِ جدید ادامه داشته ،و هشت
رییسجمهور با ایدئولوژیها و سیاستهای مختلف را بهخود دیده است .در این دورانِ
طوالنی ،فرانسووه بهعنوان یک نیروی اسووتعماری و امپریالیسووتی به یک قدرت بزرگ
سوورمایهداری تبدیل شوود .با این حال بهخاطر میراثهای انقالبهای بزرگی که ت ربه
کرده بود ،شاهد سطح باالیی از ترقیخواهی ،سکوالری سم ،و مبارزهطلبی کارگران و
مردم بوده اسووت .انقالبهای ویتنام و ال زایر نیز که پیآمدهای آن به داخل فرانسووه
سرریز شده بودند در حفظ و اعتالی مبارزهطلبی مردم فرانسه بی تاثیر نبودند.
سوسیالیسمِ فرانسوی
-Alistair Cole (2003), French politics and Society, Pearson.
- Philippe Batifoulier, et.al. (2019), “The Dynamics of Conventions: The Case of the
French Social Security System”, Historical Social Research, vol 44, No 1
- Irwin M. Wall, (1991), The United States and the Making of Postwar France,
Cambridge University Press.
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ایدهی سو سیالی سم در فران سه قدمتی بهمراتب بیشتر از هر ک شور دیگری در جهان
دارد و منشوواآ آن به انقالب کبیر فرانسووه میرسوود .از اواخر قرن ه دهم این کشووور
شاهد ظهور انواع سو سیالی سم بوده ،ازجمله سو سیالی سم تخیلی ،سو سیالی سم
سندیکالی ستی ،سو سیالی سم انقالبی ،و سو سیالی سم رفرمی ستی .بر زمینهی ایدههای
بزرگانی همچون فران سوا بابوف ،شارل فوریه ،و کلودهانری سن سیمون که بهعنوان
« سوسیالیستهای تخیلی» معروف شدند ،و نظرات انقالبیونی همچون لوئی بالنکی و
آنارشوویسووتهایی همچون پییر ژوزف پرودوُن شووکل گرفت و ایدههای پیشوورفتهی
سوسیالیسم یا سوسیالیسمِ مارکسی که به «سوسیالیسم علمی» معروف شد ،عمدتاً به
دورانِ بعد از کمون پاریس ،باز میگردد .پُل الفارگ ،سو سیالی ست برج سته در مقاله
ای در مورد سو سیالی سمِ قرن نوزدهم فران سه ،به صدمات وح شتناکی ا شاره میکند
که پس از جنگ با پروس بر فرانسووه وارد آمد؛ این کشووورعالوه بر غارت یکسوووم از
سووورزمینای ،میلیاردها هزینه جنگی ،و غرامت های سووونگینِ جنگ ،دو ایالت مهمِ
صنعتی با بیش از دو میلیون سکنه را نیز از دست داده بود .بر کنار از بسیار کارگرانی
که کشووته یا زندانی شوودند ،انبوه عظیمی از ترسِ ارت اع از پاریس خاره شووده بودند.
پاریس چند ماه پس از شک ست کمون ،بیش از صد هزار کارگر از حِرَف مختلف را از
دسوووت داده بود( .از جمعیت  ۱/8میلیونی پاریس در  ،۱8۷۱تعداد کارگران یقه آبی
حدود  5۰۰هزار نفر ،و افزارمندانی که کمابیش در همان وضوووعیت بودند ،حدود ۷۰
هزار نفر تخمین زده شووده اند ۱.شووکسووت طبقهی کارگر در کمون پاریس ،دورانی از
افت جنبش را به همراه داشت.
الفارگ در تحلیل این مقطع تاریخی نظرِ جالبی را طرح میکند .او میگوید «یک
جنبش سیا سی که در حالت حیاتِ معَلَق قرار بگیرد هرگز دوباره عیناً از همان جایی
که متوقف شووده بود ،شووروع نمیکند .کسووانی که دوباره جنبش را به راه میاندازند،
نظیر کودکانی هسووتند که درس خود را تکرار میکنند :باید به سوورِ خب باز گردند و
به سرعت از مراحلی که قبال طی شده بود ،گذر کنند ۲».او ا شاره میکند که به دنبال
۱ Georges Bourguin, (1971), La Commune, Presse Universitaires de France. P.13
۲ Paul Lafargue, (1897), “Socialism in France, 1874-1896”, Nineteenth Century.
https://www.marxists.org/archive/lafargue/1897/09/socialism-france.htm
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شووکسووت بزرگ ،کارگران پاریس بهجای پی گیری جنبشووی که توسووب بینالملل راه
افتاده بود ،به جنبش تعاونی ها بازگشوووتند؛ اولین کنگرهای که در پاریس در ۱8۷۶
برگزار شد ،در غیابِ کارگران مبارز و بات ربه ،منح صراً کنگرهی اع ضای تعاونیها بود.
ال فارگ میگو ید این کنگره بهرغمِ ماه یت ارت اعیای ،با ید نق طهی آ غازِ جنبش
سو سیالی ستی به ح ساب آید .ا ضافه میکند که طنز تلخ در این بود که ت دید حیاتِ
جنبش کارگری ،را بورژوازیِ جمهوریخواه تقویت کرد ،زیرا آنها از بازگشتِ سلطنت
وحشووت داشووتند .انتخابات  ۱8۷۱م لس ملی را مملو از سوولطنتطلبان کرده بود ،و
بورژواهای جمهوریخواه برای حفظ جمهوری تنها امیدشوووان به کارگران بود ،و فکر
این «کنگرهی کارگران» در  ۱8۷۶توسووب آنان طرح شوود .در مقاطع بعدی بود که با
نفوذِ رهبران سو سیالی ست ،جنبش کارگری بهتدریج از تعاونی و آنار شی سم فا صله
گرفت و به سوسیالیسم نزدیک شد.
انقالبیون و رفرمیستهای اولیه :پُل الفارگ ،ژول گِد ،اِدوار وَیان ،ژان ژورِس،
لئون بلوم
جنبش سوووسوویالیسووی فرانسووه از پایان قرن نوزدهم چهرههای درخشووانی داشووت که
پایهگذاران دو گرایش انقالبی و رفرمیستی در این جنبش بودند:
پُل الفارگ )۱8۴۲- ۱9۱۱( )Paul lafargue( ،سوسیالیست انقالبی فرانسوی،
پزشووک ،ژورنالیسووت ،و نویسوونده ،که ابتدا یک آنارشوویسووت طرفدار پرودون بود ،به
شووعبهی فرانسوووی بینالملل اول پیوسووت و با مارکس رابطه برقرار کرد ،و بهزودی از
آنارشیسم گسست ،از طرفداران سرسخت مارکس شد ،و مطالب بسیار مهمی بر علیه
آنارشیسم و باکونین نوشت .او بهخاطر فعالیتهای ضد بناپارتی از فرانسه اخراه شد،
به لندن رفت و با مارکس رابطهی مسوووتقیم برقرار کرد .در همان جا بود که با لورا
دومین دختر مارکس آ شنا شد وبا او ازدواه کرد .الفارگ به ع ضویت شورای عمومی
بین الملل اول درآمد ،و پس از شووکسووت کمون پاریس به اسووپانیا رفت .از آنجا که
انقالبیون اسووو پان یایی ع مد تاً طر فدار باکونین بود ند ،به م بارزات قلمی خود برعل یه
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آنارشوویسووم و در دفاع از مارکسوویسووم ادامه داد .در  ۱8۷۲الفارگ به نمایندگی گروه
کوچکی از مارکسوویسووتهای اسووپانیایی در کنگرهی الههی بینالملل شوورکت نمود؛
(کنگره ای که در آن به اصووورارِ مارکس ،باکونین از بینالملل اخراه شووود و به دوپاره
شدنِ بین الملل ان امید ).او پس از چند سال اقامت در لندن به فران سه بازگ شت و به
همراه ژول گِد «حزب کارگر فران سه» ( )POFرا بنیان گذا شت .بارها به زندان افتاد،
اما در  ۱89۱در حالی که در زندان بود در انتخابات پارلمانی برنده شووود و بهعنوان
اولین سوسیالیست فرانسوی به م لس ملی راه یافت .با این حال افکار انقالبی خود را
رها نکرد ،و هر گونه دید رفرمیسوووتی را رد میکرد .در  ۱9۰8در کنگرهی تولوز ،که
جریانات مختلف سو سیالی ستی به توافق ر سیدند که در یک حزب واحد متحد شوند،
او با ورود رفرمیسووتهای سوووسوویالدموکرات مخالفت کرد .اما بهتدریج از فعالیتها و
نوشتههایش کاسته شد ،و چند سال بعد بهطور غیرمنتظره به همراهِ همسری لورا به
زندگی خود پایان بخشووید .او در وصوویتنامهای نوشووت با ایمان به این که روزی در
آیندهی آرمانی که سووالها در راه آن مبارزه کرده ،به پیروزی خواهد رسووید ،از ترس
پیری و ناتوانی به زندگی خود پایان میدهد .پایانبخش وصووویت نامهی وی شوووعا ِر
«زندهباد کمونیسم! زنده باد بینالملل دوم!» بود.
ژول گِد ( )۱8۴5-۱9۲۲( )Jules Guesdeدیگر سو سیالی ستِ انقالبی در زمان
جنگ پروس – فران سه و سردبیر ن شریهی حقوق ب شر ،بهخاطر حمایتی که از کمون
پاریس کرده بود ناچار به تبعید در ژنو شد و در آن جا با آثار مارکس آشنا گشت .وی
پس از چند سال به پاریس بازگشت و ضمنِ اشاعهی افکار مارکسیستی ،چند نشریهی
مختلف بهراه انداخت که مهمترین آنها اِگالیته (برابری) بود .گِد بهخاطر شووورکت در
کنگرهی بینالملل پاریس برای مدتی به زندان افتاد .او نقش بسوویار مهمی در تدارک
برنامه ی حزب کارگر فران سه ،که در زیر به آن ا شاره خواهد شد ،دا شت .گِد نیز وارد
پارلمان شد و در ا شاعهی برنامه حزب کارگر تالیهای فراوانی دا شت .اما با آن که تا
مدتها بر علیه رفرمیسووتها مبارزه میکرد ،بهتدریج از سوویاسووتهای رادیکال خود
فا صله گرفت ،در جریان جنگ جهانی اول وارد دولت ائتالفی فران سه شد ،و در ۱9۲۲
درگذشت.
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اِدوار وَی یان ( )۱9۱5-۱8۴۰( ،)Edouard Vaillantاز هواداران پرودن بود و
در جوانی با او رابطهی دوسوووتی برقرار کرده و به عضوووویت بینالملل اول درآمد .در
جریان جنگ پروس و محاصووورهی پاریس با بالنکی مالقات کرد ،به یکی از طرفداران
سرسخت او تبدیل شد و در قیام شرکت کرد که پس از سرکوب کمون ،موفق به فرار
شد .او که غیاباً به مرگ محکوم شده بود ،در تبعید یکی از رهبران گرایشِ بالنکیستی
در بینالملل اول بود ،و به زودی به عنوان وارث بالنکی شوووناخته شووود .با اعالم عفو
عمومی به فران سه بازگ شت و بهعنوان سو سیالی ست وارد مبارزات انتخاباتی شد و در
 ۱89۳از یکی از مناطق پاریس انتخاب و وارد پارلمان شووود .با وحدت با ژول گ ِد،
«حزب سوسیالیست فرانسه» را به وجود آورد و همانطور که در زیر شرح داده خواهد
شد ،از مؤ س سینِ «بخش فران سوی بینالملل دوم» اِس.اِف.ای،او» ( )SFIOبود .وی،
بهرغم گذشووو تهی انقالبی ای ،در پارل مان بین دو جر یان طر فداران رادی کالِ گ ِد و
رفرمیستهای طرفدار ژورِس ،سیاستی میانهرو را در پیش گرفت۱.
ژان ژورِس ( )۱859-۱9۱۴( ،)Jean Jeuresسووو یاسوووت مدار رفرمیسووووت و
جمهوریخواه بود که به سو سیالی سم گروید و ضمنِ حفظ فا صلههایی با مارکس ،از
پیروان او شد .ژورس مورخ برج ستهی انقالب کبیر فران سه و جنگ پروس  -فران سه و
خطیبی سوورشووناس بود که بیش از بیسووت سووال در چند نوبت به نمایندگی پارلمان
انتخاب شد .به گفتهی دیتریش اُورلو ،ژان ژورس عنا صری از مارک سی سم ،و اومانی سم
ایدهآلی ست آلمانی را با بردا شتی مثبت از نا سیونالی سم جمهوریخواه فران سوی درهم
آمیخت .سوووسوویالیسووم برای ژورس به نتی ه رسوویدن کامل آرمانهای انقالب کبیر
فرانسووه بود ۲.او مخالف تندرویهای سوووسوویالیسووتهای انقالبی بود ،اما در بسوویاری
موارد برای حفظ وحدت و یا جلوگیری از انشعابات پیدرپی ،با انقالبیونِ سوسیالیست
همراهی میکرد .در ماجرای دریفوس بر خالف بسیاری دیگر از سوسیالیستها ،همراه
با امیل زوال محاکمهی او را محکوم کرد ،و برای مدتی کرسی پارلمانی خود را از دست
۱ https://en.wikipedia.org/wiki/Édouard_Vaillant
۲ Dietrich Orlow, (2000), Common Destiniy: A Comparative History of the Dutch,
French, and German Social Democratic Parties....., pp.9-10
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داد .در  ۱899که دولتی مترقی به روی کار آ مد ،ژورس رهبری آن دسووو ته از
سو سیالی ستها را که معتقد به حمایت و همکاری با دولت بودند برعهده دا شت ،و از
اصوالحات دولتی حمایت میکرد .با این حال زمانی که بینالملل دوم هرگونه شوورکت
در دولت های بورژوایی را محکوم کرد ،ژورس بهمنظور نزدیک کردن جریانات مختلف
چپ با اکراه این سیاست را پذیرفت .از پایه گذاران نشریه لومانیته بود که نقش بسیار
مهمی در ا شاعه ی افکار چپ دا شت ،و از طریق آن سو سیالی سم دموکراتیک را تبلیغ
میکرد؛ ن شریهای که بعدها به ارگان حزب کمونی ست تبدیل شد .با تالیهای او دو
جریان سو سیالی ست انقالبی و رفرمی ست ،که بعداً به آنها ا شاره خواهد شد ،وحدت
کردند و «بخشِ فرانسوووویِ بینالملل کارگری – اِس.اِف.ای،او» را بهوجود آوردند .این
تشوووکل بخاطر نفوذ بیشترِ رادیکالترها در اپوزیسووویون ماند و از اصوووالحات دولتی
حمایت نکرد ،و اصووالحات به پیش نرفت .بهتدریج بر نفوذ ژورس که مشووخصووا حامی
ا صالحات بود افزوده شد ،و به رهبری اس .اف .ای .او ر سید .در جریان شروع جنگ
جهانی اول ،او به مقابله با حزب سو سیالدموکرات آلمان که از جنگ حمایت میکرد
برخاسووت ،و بهعنوان شووخصوویت ضوود جنگ خواسووتار مذاکره با آلمان شوود .این امر
نا سیونالی ستهای فران سوی را که بهخاطر شک ست مفت ضحانهی فران سه در جنگ با
پروس و از دست دادن ایالتهای آلزاس و لورِن ،سخت از آلمان متنفر بودند ،عصبانی
کرد ،و او را متهم کردند که عاملِ آلمان اسوووت .درسوووت در لحظه آغاز جنگ ،این
شخصیت بزرگ فرانسه با گلولهی یک ناسیونالیست افراطَی به قتل رسید .بسیاری ژان
ژورِس را نخستین قربانی جنگ جهانی اول مینامند.
لئون بلوم ( ،)Andre Leon Blumاز مریدان نزدیک ژان ژورس بود که پس از
قتل او جانشووینای شوود .وی در دوران نخسووتوزیری از  ۱9۳۶تا  ۱9۳9اصووالحات
بسیار مهمی را در شرایطی سخت به پیش برد .با قدرتگیری دولت فاشیستی ویشی
در  ۱9۴۰دستگیر و او را بهخاطر یهودی بودن به اردوگاه مخوف بوخن والد فرستادند،
اما بهطرز ع یبی زنده ماند .او پس از جنگ از پایهگذاران مهم جمهوری چهارم شد و
دو بار دیگر نیز نخستوزیر فرانسه شد.
تشکلهای سیاسی و احزاب سوسیالیست
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تاریخ سو سیالی سم فران سه شاهد شکلگیری ت شکلها و احزاب سیا سی متعدد و
انشووعابها و وحدتهای پیدرپی بوده اسووت .از همان آغاز ،اختالف بین گرایشهای
انقالبی و رفرمی ستی در جنبش سو سیالی ستی فران سه آ شکار شد ،و این گرایشها در
مقاطع مختلف با نامها و تشووکلهای خاص خود شووناخته میشوودند؛ از آنجمله بود
مقابلهی «آشووتیناپذیران» ( )intransigeantsو «امکانگرایان» ()possibilistes
که زمینهی ای اد انواع سازمانهای سیا سی سو سیالی ستیِ انقالبی و رفرمی ستی را
فراهم آورد ،و در زیر به مهمترین آن ها اشاره می شود.
فدراسیون کارگران سوسیالیست فرانسه ()FTSF
اولین حزب سوسیالیستی فرانسه هشت سال پس از شکست کمون پاریس در ۱8۷9
در کنگرهی مارسِی به وجود آمد .با ت ربهی شکست وحشتناک کارگران انقالبی ،و در
غیاب آنها که یا کشووته شووده یا در زندان و یا در تبعید بودند ،این فدراسوویون بهرغم
حضوووور پاره ای شوووخصووویتهای انقالبی ،یک جریان تدریج گرای چپِ میانه بود که
رهبری آن با پُل بروس ( )Paul Brousseیک سووووسووویالیسوووتِ رفرمیسوووت و از
امکانگرایان بود .اما دلسوورد از محدود شوودن همهی فعالیتها به مبارزهی انتخاباتی
محلی و ملی ،کادر های رادی کال از این حزب انشووو عاب کرد ند و «حزب کارگران
سوووسوویالیسووت انقالبی» ( )POSRرا بهوجود آوردند .اما چند سووال بعد ،م دداً به
یکدیگر پیوسووتند و همراه با طرفداران ژان ژورِس «حزب سوووسوویالیس وتِ فرانسوووی»
( )PSF( )Parti socialiste francaisرا ای اد کردند ،که در زیر به سرنوشت آن
اشاره خواهد شد.

حزب کارگر فرانسه ( )POFو اولین برنامه
تشکل عمدهی سوسیالیستی در فرانسه در سال  ۱88۰تحت تاثیر افکار مارکس ای اد
شوود .گِد و الفارگ که بهخاطر محافظهکاری فدراسوویون کارگران از آن خاره شووده
بودند ،تصمیم به ای اد حزب جداگانه ای تحت عنوان «حزب کارگر فرانسه» ( Parti
 ) ouvriere de franceگرفت ند .ژول گ ِد به ل ندن به مال قات مارکس ر فت تا با
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راهنمایی او برنامهی حزب تهیه شوووود .مقدمهی برنامه را که حاوی دورنمای آینده،
«بر نا مهی حداکثر» بود و « ...هدفِ کمونیسوووتی را در چ ند خب ب یان میکرد»۱،
مارکس دیکته کرد ،و مابقی برنامه ازجمله خواستهای سیاسی و اقتصادیِ «برنامهی
حداقل» م شترکاً با همکاریِ مارکس ،انگلس ،الفارگ و گِد تنظیم شد .انگلس معتقد
بود که مقدمهی دیکته شوودهی مارکس «یک شوواهکارِ اسووتداللِ اقناعی ]اسووت که
بهوضوح و بهای از »...بیان شده۲.
در این مقدمه مارکس چنین دیکته میکند:
«از آنجا که رهایی طبقهی مولد ،رهایی تمامی بشریت صرفنظر از جنسیت
و نژاد است؛ و از آنجا که تولیدکنندگان تنها زمانی میتوانند آزاد باشند که
وسایل تولید را در مالکیت داشته باشد؛ و از آنجا که تنها به دو شکل است
که وسایل تولید میتواند به آنها تعلق گیرد-۱ :به شکل فردی که هرگز
بهطور عمومی وجود نداشته ،و با پیشرفت صنعتی بهطرزِ فزایندهای در حال
از بین رفتن است؛ ]و -۲به شکل جمعی ،که عناصر مادی و ذهنی آن با
خودِ توسعهی جامعهی سرمایهداری بهوجود آمده؛ و با توجه به این که این
ل انقالبیِ طبقهی مولد – یا پرولتاریا – که
تصاحبِ جمعی تنها از طریقِ عم ِ
در یک حزبِ سیاسیِ متمایز سازماندهی شده باشد ،میتواند حاصل گردد؛
و این که چنین سازمانی باید از تمامی امکاناتی که پرولتاریا در دسترس دارد
استفاده کند ،از جمله حق رأی همگانی را که تاکنون وسیلهای برای فریب
بوده به یک وسیلهی رهایی مبدل سازد؛ ]بنابراین کارگرانِ سوسیالیستِ
ف تالیهایشان را سلب مالکیت سیاسی و اقتصادی از
فرانسوی ،که هد ِ
طبقهی سرمایهدار و بازگرداندنِ تمامی وسایل تولید به جامعه قرار دادهاند،

۱ K. Marx and F. Engels, (1975), Selected Correspondence, International Publishers,
p. 312.
همانجا ۲
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تصمیم گرفتهاند که بهعنوانِ وسیلهای برای سازماندهی و مبارزه ،با
خواستهای بالواسطهی زیر در انتخابات شرکت کنند۱»:
با این مقدمهی موجز و قاطع ،برنامهی حزب کارگر فرانسووه در «بخش سوویاسووی»
سل سله خوا ستهایی را بیان میکند ،ازجمله« :ل و کلیهی قوانینِ حاکم بر مطبوعات،
اجتماعات ،تشکلها ،و قوانینی که بر علیه بینالملل اول وضع شده ... ،و قوانینی  ...که
مادونیِ کارگران به نسووبتِ سوورمایهداران ،و زنان به نسووبتِ مردان را برقرار سوواخته
اسوووت».؛ حذفِ بودجهی نهاد های مذهبی و بازپس گرفتنِ تمامی اقالمی که تحت
عنوان موقوفات ،اعم از منقول و غیرمنقول( ،فرمان کمون پاریس )...و از جمله تمامی
نهادهای ت اری و صنعتی وابسته به آنها».؛ «ال ای ارتش دائمی و مسلح کردن عموم
مردم» .در «بخش اقت صادی» نیز خوا ستهای بالفا صله طرح می شود ،از جمله« :یک
روز ا ستراحت در هفته ...ه شت ساعت کار در روز ....منع کار کودکان کمتر از چهارده
سال »...؛ « حداقل قانونیِ دستمزد ،که هر ساله بر اساس قیمت محلیِ مواد غذایی از
سوی یک کمی سیونِ آماری کارگران تعیین می شود»؛ «مزد برابر برای کار برابر برای
کارگران هر دو جنس»؛ «ممنوعیت مداخلهی کارفرمایان در ادارهی امور ان من های
دوسوووتیِ کارگری »...؛ « مداخ لهی کارگران در تعیین مقرراتِ خاصِ کار گاه های
مختلف»....؛ و «ال ای تمام مالیاتهای غیرمسووتقیم ،و تبدیل مالیاتهای مسووتقیم به
تصاعدی »...
پس از آن که کلِ برنامه مورد توافق قرار گرفته بود ،بر سووور برنامه حداقل بین
مارکس و گِد و الفارگ اختالف بروز کرد .مارکس بر خواسوووتهای حداقل که آنها را
«در محدودهی سوورمایهداری» قابلتحقق میدید ،تاکید میکرد .اما گِد امکان تحمیل
این ا صالحات را رد میکرد و آنها را «طعمهای میدید که کارگران را از رادیکالی سم
دور می سازد» و بر این باور بود که رد کردنِ این اصالحات سبب می شود که کارگران
از «توهمهای رفرمیسووتی» رها شوووند .مارکس «کالمافروزی انقالبی» گِد و الفارگ را

۱ "The Programme of the Parti Ouvrier", (1880), Marxist internet Archive.
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که سیا ستهای رفرمی ستی و پارلمانتاری ستی را در هر شرایطی رد میکردند ،محکوم
کرد ،و جملهی معروف خود را بیان دا شت که اگر اینها مارک سی ستاند« ،آنچه که
مُسَلم است این است که من مارکسیست نیستم»!
در سوال  ۱9۰۲این حزب همراه با جریان «کمیتهی انقالبی مرکزیِ بالنکیسوتی»
به رهبری ادوارد وَی یان« ،حزب سو سیالی ستِ فران سه» ( Parti socialiste de
( )Franceبا «حزب سو سیالی ست» که بعداً به وجود آمد ا شتباه ن شود) را به وجود
آوردند.
ی بینالملل کارگری ،اِس.اِف.ای.اُو ()SFIO
بخشِ فرانسو ِ
در جمهوری سوم ،در واپسین سال قرن نوزدهم ،یک دولت لیبرال روی کار آمده بود،
ا ما یکی از ج نا یت کاران دوران ق تل عامِ کمون نیز در کابی نه بود .اختالف بین
سوسیالیستها در مورد پیوستن و حمایت از آن دولت و یا باقی ماندن در اپوزیسیون،
شدت گرفته بود .دو حزب سو سیالی ستی که با نام کمابیش م شابه متعاقباً به وجود
آمدند دو مو ضع کاملًا متفاوت دا شتند« .حزب سو سیالی ست فران سوی» کماکان بر
اتحاد عمل با جریانات غیر سو سیالی ستی در «بلوک چپ» ()Bloc des gauches
تأکید داشت ،اما «حزب سوسیالیست فرانسه» مخالف پیوستن و حمایت از دولت بود
و بر مبارزهی طبقاتی تاکید میکرد .در  ۱9۰۳دو گرایش سو سیالی ستی بههم نزدیک
شووودند و حزب واحدی را به وجود آوردند ،و در  ۱9۰5با وسووواطت و تاکیدِ بینالملل
دوم « ،ب خشِ فرانسووووویِ ب ینا ل ملوول کووار گری» ( Section francaise de
 )SFIO( )l’Internationale ouvriereکه بخش فران سوی بینالملل دوم بود را
به وجود آورد ند .اِس.اِف.ای.اُو که برای اولین بار انقالبیون سووووسووو یالیسووووت و
رفرمی ستهای سو سیالدموکرات را با هم متحد کرد ،و شخ صیتهای سو سیالی ستی
مختلف از جمله ،گِد ،الفارگ ،و وِی یان از یک سو ،و ژان ژورِس و لئون بلوم از سوی
دیگر را در یک ت شکل گِرد آورد ،نقش ب سیار مهمی در جنبش سو سیالی ستی فران سه
برعهده گرفت ،و بیش از شوووش دهه بهعنوان مهمترین جریان سووووسووویالیسوووتی و
سو سیالدموکرات در صحنهی سیا ست فران سه حا ضر بود .اما وا ضح بود که ترکیب
ناهمگون این ت شکل که از لیبرالها گرفته ،تا رادیکالهای انقالبی ،سندیکالی ستهای
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انقالبی ،و اعضای اتحادیهها از جمله بخشی از «کنفدراسیون عمومی کار» ( )CGTرا
دربر میگرفت ،نمیتوانست عاری از تنش و درگیریهای داخلی باشد .تشکل کارگریِ
قدرتمند سِ .ژ.تِ که در  ۱895به وجود آمده بود ،خود را از احزاب سیا سی جدا و بر
ا ستقالل تأکید میکرد .بخ شی از اع ضای آن از ع ضویت در بخش فران سوی بینالملل
پرهیز کردند ،زیرا که سوویاسووتهای آن را تندروانه میپنداشووتند ،و در  ۱9۱۱حزب
جداگانهی خود را تحت نام «حزب سوسیالیست جمهوریخواه» ( )PRSای اد کردند.
سِ.ژ.ت بعد از ای اد حزب کمونیست فرانسه ،به آن نزدیک شد.
اِس.اِف.ای.اُو سیاستِ اصالحات مهم اقتصادی و اجتماعی ،از جمله قانون الئیستیه
و جدایی مذهب از دولت در  ،۱9۰5را به پیش میبرد ،و بر علیه ادامهی سیا ستهای
ا ستعماری فران سه مو ضع میگرفت .یکی از ویژگیهای سازمانی این ت شکل ،درجهی
ن سبتاً باالیی از عدمتمرکز بود و واحدهای منطقهای و محلیای از اقتدار ن سبتاً باالیی
برخوردار بودند ،و از این نظر با تشکلهای سوسیالیستی دیگر کشورها متفاوت بود .با
نزدیک شدن جنگ جهانی اول ،با آن که این جریان در آغاز مخالف میلیتاری سم بود،
نظیر بسیاری از سوسیالیستهای دیگر کشورها ،از جنگ «میهنی» حمایت کرد .ترورِ
ژورِس نیز جبههی صوولحطلبان را تضووعیف کرد .پس از انقالب اکتبر روسوویه و ای اد
بینالملل سوم ،اختالفنظر بر سر سیاست بلشویکها ،انشعاب بزرگی صورت گرفت و
در ۱9۲۰اکثریت اعضوووا انشوووعاب کرده و «بخشِ فرانسوووویِ بینالملل کمونیسوووت»
( )SFIC( Section francaise de l’Internationale Communisteرا
بهوجود آوردند ،که نهایتا به «حزب کمونیست فرانسه» ( )PCFتبدیل شد.
اِس.اِف.ای.اُو در بین دو جنگ جهانی در چند نوبت یا در دولت های ائتالفی که
تحت نام «کارتلِ چپ» عمل میکردند ،شوورکت نمود ،یا از چنین دولتهایی حمایت
کرد .کارتل چپ در  ۱9۲۳از اتحاد عملِ ِ اِس.اِف.ای.اُو و «حزب سو سیالی ست رادیکا
ل» (از احزاب قدیمی که ابتدا چپ ولی بعداً میانهرو ،و بخشووی از آن متعاقباً راسووت
شوود) برای مقابله با بلوک راسووت که تحت عنوان «بلوکِ ملی» عمل میکرد ،بهوجود
آمده بود .کمونیسووتهای فرانسووه نیز از آن حمایت کردند .کارتلِ چپ در  ۱9۲۴در
انتخابات پیروز شد ،و اصالحات مهمی را در پیش گرفت ،اما جریانات راست را وحشت
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زده کرده و سوورمایههای زیادی از فرانسووه خاره شوود .آلمان هم از پرداخت خسووارت
جنگی به فرانسوووه خودداری کرد ،و بحران مالی مسوووائل زیادی را برای دولت مترقی
به وجود آورد .در انتخابات بعدی دولت راسوووتِ میانه با ائتالف با چند جریان از جمله
بلوک ملی به قدرت ر سید .یک بار دیگر در  ۱9۳۲کارتل چپ در انتخابات برنده شد،
اما اختالفات درونی ،بحران اقتصووادی ،و ظهور تدری ی راسووت افراطَی و فاشوویسووم و
توطئههای پیدرپی آنها مشکالت فراوانی را بهوجود آورده بود .ائتالف وسیعِ جریانات
چپ در مقابل گ ستری فا شی سم به ای اد «جبههی مردمی» ()Front populaire
ان امید و انتخابات را در  ۱9۳۶برد و لئون بلوم را به قدرت رسووواند .از مترقی ترین
اصوووالحاتی که بلوم درهمان سوووال ان ام داد« ،توافقِ ماتینیون» ( Accords de
 )Matignonبود که بین اتحادیهی قدرتمند کارگری سِ.ژ.تِ ،اتحادیه سوووراسوووری
کارفرمایان فرانسه ( )CGPFو دولت به امضا رسید .بهدنبال یک اعتصاب عمومی که
بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت دا شتند ،و به سرعت گ ستری یافت ،کارگران از
ترسِ بسووتن کارخانهها توسووب کارخانهداران ،به اِشو ال کارخانهها دسووت زدند .دولت
مترقی جبههی مردمی با استفاده از این موقعیت ،اتحادیهی کارفرمایان را قانع کرد که
به این توافق تن دهند؛ توافقی که به «مَگنا کارتای کارگران فران سه» معروف شد .این
توافق حق اعتصوواب را بهرسوومیت شووناخت ،برداشووتن کلیهی موانع ای اد تشووکل و
اتحادیه های کارگری ،افزایش دسوووتمزد ،حقِ داشوووتن تعطیالت با دریافت حقوق و
د ستمزد ،چهل ساعت کار در هفته ،و به ر سمیت شناختن چانهزنی د ستهجمعی ،از
دیگر موارد مهم این توافق بود ند .با این حال عمر این دو لت کو تاه بود و اختال فات
درونی اِس،اِف ،ای.او به انشوووعاب دیگری توسوووب جناح چپ ان امید .م موعهی این
اختالفات ،مسائل اقتصادی ،و گستری فاشیسم ،پایان جمهوری سوم را رقم زد.
بهطور کلی در دهههای ۱9۲۰و  ۱9۳۰سو سیالی ستها با ر شد سریع جناح راست
در درون حزب مواجه بودند .گروهی تحت عنوان نو -سو سیالی ست در عکسالعمل به
اثرات ویرانگر بحران بزرگ و فاشووویسوووم ،مبانی ایدئولوژیک مارکسووویِ اس اف ای او،
ماتریالیسووم تاریخی و اجتناب ناپذیری مبارزهی طبقاتی را به زیر سووؤال بردند .آنها
خواسوتار این بودند که دیدِ مارکسویسوتی حزب کنار گذاشوته شوود و سویاسوتهای
کورپوراتیستی و مداخلهی دولت در پیش گرفته شود .حزب این خواستها را رد کرد،
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و ب سیاری از نو سو سیالی ستها و رهبر شان را از حزب اخراه کرد .پارهای از آنها به
فا شی ستها پیو ستند و همد ست نازیها شدند ،اما آنها که در حزب ماندند ،نقش
مهمی در نیروی مقاومت بر علیه فاشیسم بازی کردند۱.
اِش ال بخشی از خاک فرانسه توسب آلمان و برقراری دولت ویشی توسب مارشال
پِتَن در مناطق غیراش الی ۲در  -- ۱9۴۰دولتی که با نازیها همکاری میکرد  --با از
بین رفتنِ این اصووالحات همراه بود؛ اتحادیهها زیر کنترل دولت قرار گرفتند ،کلیسووا
م دداً قدرت گرفت ،و ضربات زیادی به کمونی ستها و سو سیالی ستها وارد آمد ،و
بسوویاری از آنها در جریان مقاومت ملی جان خود را از دسووت دادند .تراژدی مهم و
شرمآور این بود که بخ شی از سو سیالی ستهای اِس،اف.ای.اُو به خوا ستِ اختیاراتِ
ویژهی مارشووال پِتن رأی مثبت دادند ،که این خود سووبب ای اد تفرقه در این جریان
شد .بخشی از سوسیالیستها به جنبش مقاومت پیوستند ،اما بسیاری از آنها که به
«منتظران» ( )attentistesمعروف شووودند ،و در انتظار ت ییر اوضووواع خود را کنار
ک شیدند .حتی عدهای متهم به همکاری با دولت وی شی بودند .اما در  ۱9۴۳زمانی که
دولت ویشی تصمیم به محاکمه و اعزام لئون بلوم به اردوگاه نازیها گرفت ،بسیاری از
اع ضای اِس.اِف.ای.اُو م دداً فعال شدند ۳.بعد از شک ست فا شی ستها و محاکمهی
پتنِ ،س،اف.ای.اُو به ت صفیهی منتظران د ست زد ،و بهرغم آن که با این کار ت ضعیف
شد ،زمینهی ت دید حیات سازمان را فراهم آورد .کمونی ستها نیز در آغاز و تا زمانی
که توافق محرمانهی اسوووتالین و هیتلر برقرار بود ،نظیر همان وضوووعی که در آلمان و
دیگر نقاط روی داده بود به م قاومت نپیوسوووت ند ،اما بعد از آن به مهمترین نیروی
مقاومت در داخل خاک فرانسه تبدیل شدند و بیشترین کشتهها را دادند؛ بعد از آزادی
فرانسه آنها به «حزب  ۷5هزار اعدامی» معروف بودند.
۱ Dietrich Orlow, (2000), Common Destiniy: A Comparative History of the Dutch,
French, and German Social Democratic Parties....., p. 12.
۲ Philippe Burrin, (1998), France Under the Germans: Collaboration and
Compromise.
۳ Dietrich Orlow, (2008), Common Destiny…., p. 25.
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بعد از آزادیِ فرانسووه ،تمامی جریانات دسووتراسووتی و طرفدار سوورمایه بهخاطر
همکاری م ستقیم یا غیرم ستقیم با فا شی ستها ،از هر جهت بیاعتبار شده بودند ،و
گُلی ستها بخاطر رهبری جنبش مقاومت تو سب ژنرال دوگل ،و کمونی ستها بهخاطر
مبارزات قهرمانانه بر علیه فاشوویسووتها در داخل فرانسووه و صوودمات فراوانی که دیده
بودند ،محبوبترین جریانات سوویاسووی را تشووکیل میدادند .اس اف ای او ،نظیر حزب
سووووسووویالدموکراتیک آلمان هم با مسوووئلهی ملی و ناسووویونالیسوووم و هم رابطه با
کمونی ستها درگیر بود .م سئلهی آنها چگونگی رابطه با رهبر مقاومت ،شارل دو گُل
بود .اکثر سوسیالیستها بهخاطر مقابلهی دوگل با دولت ویشی با او با احترام برخورد
میکردند .بلوم در قانع کردن حزب در پذیری دوگل بعنوان رهبر مقاومت کل فرانسه
و فران سهی آزاد نقش مهمی دا شت .اما سو سیالی ستها با نوع نا سیونالی سم دوگل و و
رهبری اقتدارگرایانهای مخالفت داشتند۱.
دولت موقت یک سل سله ا صالحات اجتماعی و رفاهی را در پیش گرفت ،و پارهای
نهادهای اقتصووادی از جمله چندین بانک ،و نیز شوورکتهایی را که با نازیها همکاری
کرده بودند ملی کرد .از  ۱9۴۴تا  ۱9۴۷یک توافق سوووه جانبه متشوووکل از حزب
کمونیسووت فرانسووه ( ،)PCFاِس.اِف.ای.اُو ( ،)SFIOو دموکرات مسوویحی ()MRP
دسووت باال را در سوویاسووت داشووت .این سووه جریان خواسووتار حفظ و تقویت نظام
دموکراسوووی پارلمانی بودند ،اما دوگل طرفدار نظام جمهوری و قدرت بیشتر برای
رئیسجمهور بود و زمانی که خواسووتهای تأمین نشوود اسووتعفا کرد .با اسووتعفای او،
ف ل ی کس گووَن ( )Felix Gouinکووه از ر ه بران ِ اس،اف.ای.اُو و از معوودود
سوووسوویالیسووتهایی بود که با قدرت گرفتن مارشووال پِتَن مخالفت کرده بود ،ریاسووت
دولت موقت را برعهده گرفت .در همین دوره بود که ،بر کنار از اصوووالحات اجتماعی
مهمی که قبل از جنگ در دوران دولت جبههی مردمی به پیش رفته بود ،بسووویاری
زمینههای سوویاسووتهای رفاهی فرانسووه شووکل گرفت .در دورهی دولت او ،که کالً با
افزایش نقش دولت در اقتصاد همراه بود ،قوانین بازنشستگی ،جبران خسارت کارگران،
چهل ساعت کار در هفته ،ای اد شوراهای مشارکتی کار ()comites d’enterprise
همان ا ۱
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در واحدهای با بیش از پن اه کارگر ،و دیگر اصوووالحات مهم به پیش رفت .لئون بلوم
هم در دورهی ریاسوووت دولت موقت سووویاسوووت های رفاهی را به پیش میبرد .اما
اِس.اِف.ای.اُو ،که هم با سیا ست کمونی ستها و ا ستقرار دولت کارگری مخالف بود ،و
هم با نظام ریا ستی و تقویت ریا ست جمهوری که خوا ست گُلی ستها بود ،از ادامهی
همکاری با کمونیستها پرهیز داشت .بلوم رسما اعالم کرده بود که در فرانسه رابطهی
کمونیسووتها و سوووسوویالیسووتها «هم ضووروری و هم ناممکن» اسووت ۱.بعدها نیز
همانطور که در زیر اشوواره خواهد شوود ،این گفته به شووکل دیگری تکرار شوود .تالی
عمدهی بلوم در این مقطع حفظِ جمهوری چهارم در مقابل گُلیسووتها از یک طرف و
کمونی ستها از طرف دیگر بود ،و برای این کار بر «نیروی سوم» مبتنی بر اتحاد عملِ
چپِ میانه و راستِ میانه تأکید میکرد.
از آنجا که مهم ترین دو حزبِ سیاسی (گُلیستها و کمونیستها) در اپوزیسیون
ماندند ،جمهوری چ هارم بسووو یار ناپایدار و بحرانی بود .در طول  ۱۲سوووالهی این
جمهوری ،بیش از بیست دولت با ترکیبی از احزاب چپِ میانه و میانه ،تشکیل شد که
همگی عمری بسیار کوتاه داشتند .در این میان اِس.اِف.ای.اُو توانست دو دولت تشکیل
د هد؛ یکی دو لت پ ُل را ماد یه ( )Paul Ramadierدر  ،۱9۴۷و دیگری دو لت گی
موُ له ( )Guy Molletدر  .۱95۶هم را ماد یه و هم موُ له ،تالی های ز یادی برای
پی شبرد سیا ستهای ترقیخواهانه در داخل فران سه دا شتند و ا صالحات مهمی را نیز
پیش بردند .اما بهرغم مواضوووع ترقیخواهانه در داخل فرانسوووه ،از سووویاسوووتهای
امپریالی ستی فران سه حمایت میکردند .در دولتِ رامادیه بود که کمونی ستها بهدلیل
مخالفت با جنگ ویتنام از کابینه خاره شوودند ،و موُله در سوورکوب جنبش ال زایر ،و
نیز حمله به مصر پس از ملیکردن کانال سوئز توسب ناصر ،نقش تعیینکننده داشت!
از رهبرانی که مخالفِ ادامهی سیاست استعماری بودند ،پییِر مِندِس فرانس ( Pierre
 )Mendes Franceاز حزب رادیکال بود که بعداً به حزب سوووسوویالیسووت متحد

همان ا ،ص ۱ .۲۷

سوسیالدموکراسی فرانسوی :از گسست از سرمایهداری تا گسست از سوسیالیسم

پیوسووته بود ،و در دوران بسوویار کوتاهِ نخسووتوزیریای برای پایان دادن به دخالت
فرانسه در هندوچین با هوشی مین مذاکره کرده و به توافق رسیده بود.
بهطور کلی ،بهرغم اصووالحات مهمی که ان ام شوود ،در شوورایب ادامهی بیثباتی
سیا سی و م شکالت اقت صادی داخلی و خارجی ،پی شبرد سیا ستهای رادیکالتر در
دسوووتور نبود .مورخین اقتصوووادیِ این مقطع تاریخ فرانسوووه بر این نظرند که از نظر
اقتصادی ،سالهای آغازینِ دوران پس از جنگ برخالف انتظارات ،با مشکالت اقتصادی
و بحرانهای پیاپی همراه بود .رکود ،تورم ،بازار سیاه ،جیرهبندی ،بیکاری ،کمبود مواد
اولیه ،کسووری بودجه ،و در آمدِ صووادراتیِ محدود ،و مشووکالت زیرسوواختی ،از جمله
نابودی بخش عظیمی از شوووبکهی راهآهن ،و درگیری ها و تنش های فزایندهی کار و
سوورمایه در مابقی دههی  ۱9۴۰ادامه داشووت .این مسووائل بدون مداخلهی مسووتقیم
دولت در اقت صاد و تو سعهی ک شور نمیتوان ست حل شود ،و دولت(ها) سیا ستهای
مداخلهجویانهای را در پیش گرفتند که به دولتِ « مداخلهگر» ( )dirigisteمعروف
شووود ۱.در دههی  ۱95۰دولتها برای تقویت صوووادرت ،بهناچارچندین مرتبه ارزی
فرانک فرانسوووه را کاهش دادند .مهمترین مسوووئله مدرنیزهکردن بخش های مختلف
اقت صاد بود که با سرمایهگذاریهای و سیع در صنایع سرمایهای و م صرفی از طرف
دولت همراه بود .صووونایع قبل از جنگ فرانسوووه بیشتر صووونایع کوچک و متوسوووبِ
خانوادگی بودند و نمیتوانسووتند با صوونایع غول پیکر امریکا رقابت کنند ،و سوویاس وت
دولت کمک به ای اد صنایع بزرگ بود.
دهههای پن اه و شصت ،با رشد سریع اقتصادی و جمعیتی همراه بود .اما ادامهی
سیا ستهای ا ستعماری ،جنگ هندوچین ،حمله به م صر ،و انقالب ال زایر ،م شکالت
فراوانی را ای اد کرده بود .با این حال مدرنیزاسیون فرانسه به سرعت بهپیش رفت ،و با
رشد سریع طبقهی متوسب جدید ،و نیز قدرتگرفتن بیشتر سرمایهداران همراه بود.
سطح زندگی اقشار مختلف نیز روبه بهبود داشت .مت اوز از دو میلیارد دالر کمکهای
مالی امریکا از طریق طرح مارشووال و سووایر کمکهای مالی آن کشووور که در م موع

۱ Ben Clift, (2009), “Economic Interventionism in the Fifth Republic”, Sylvain
Brouard, et.al. (eds.) The French Fifth Republic …. pp. 153-173.
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نزدیک پنج میلیارد دالر شد ،بی شک در بهبود و ضع اقت صادی فران سه نقش مهمی
داشت ،اما واضح بود که فرانسه را به امریکا وابسته و نزدیکتر میکرد .پیوستن فرانسه
به پی مان ناتو در م قاب له با شووووروی در همین چارچوب بود .بهعالوه در یا فت این
کمکهای مالی مشووروط به حذفِ بسوویاری تنظیمهای دولتی و حذفِ سوویاسووتهای
حمایتی به نفع سوورمایهداران بود .با این حال ،همانطور که اشوواره شوود ،دولت نقش
ب سیار مهمی در اقت صاد برعهده داشت .آندره فیلیپ ،اولین وزیر سو سیالی ستِ صنعت
بهدنبال برنامهریزی مرکزی و ملیکردنهای گسترده بود ،و برخالف آلمان ،بسیاری از
صنایع کلیدی را ملی کرد؛ ازجمله بانک فران سه ،شرکتهای گاز و برق ،و پاره ای از
شوورکتهای بیمه .اما این ملیکردنها تنها مدیریت را از بخش خصوووصووی به بخش
دولتی منتقل کرد ،بی آن که هیچ گونه نظارت عمومی و مشوووارکتی را در کار آن ها
برقرار سوووازد ۱.در برنامهریزیهای سوووالهای  ۱9۴۷تا  ،۱958از  ۲۰تا  ۳۰درصووود
سووورمایه گذاری ها را دولت ان ام میداد .این برنامهریزی ها البته با نوع برنامهریزی
سوووسوویالیسووتی در شوووروی متفاوت بود ،و هر چه که سوورمایهداران قدرت بیشتری
مییافتند ،نهاد برنامهریزی دولت از شکل جهتدهنده به شکل هماهنگکننده ت ییر
مییافت.
کورپوراتیسمِ فرانسوی نیز تاحدودی از سیاستهای مشابه سهجانبهگرایی (دولت،
سووورمایهداران ،کارگران) متفاوت بود .برکنار از ترتیباتی رفاهی که قبل از جنگ متأثر
از مدلِ شبهبیسمارکی بین سرمایهداران و کارگران برقرار بود ،در کورپوراتیسمِ فرانسه
در مقایسوووه با آلمان و هلند ،کارگران نقشِ بهمراتب کمتری داشوووتند .اتحادیههای
فران سوی که تحت تاثیر حزب کمونی ست بودند ،حا ضر به شرکت در فرایندی نبودند
که با سرمایهداران م شارکت دا شته با شد .هم حزب کمونی ست و هم سِ.ژ.ت با آن که
با دولت رابطهی نزدیکی داشووتند ،از مشووارکت کارگران در مدیریت ،مگر در مواردی
ا ستثنایی ،حمایت نمیکردند ۲.آنطور که آدام ا ستاینهاوس ا شاره میکند ،مخالفت
همان ا ،ص ۱ Dietrich Orlow, (2008), Common Destiny…۴۰-۳9
۲ Adam Steinhouse, (2001), Workers Participation in Post-liberation France,
Lexington Books, p. 9.
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کارفرمایان از یک طرف و ضووعفِ نسووبی اتحادیههای کارگری فرانسووه از طرف دیگر،
فران سه را به ن سبت دیگر ک شورهای اروپای غربی در یک و ضعیت «ا ستثنایی» قرار
داده بود که یکی از ویژگیهای آن محروم کردن کارگران در تصوومیمگیریها بود ۱.از
این رو این کورپوراتیسووم عمدتاً بین دولت و شوورکتهای بسوویار بزرگ برقرار شوود.
همچنین ،دولت از دههی  ۱95۰آژانس های دولتی برای مقابله با بیکاری ای اد کرد،
از جمله «اتحادیهی حرفهای برای اشوووت ال در صووونعت و ت ارت» ( ،)UNEDICو
«آژانس ملی کار یابی» (( .)ANPEاین دو ن هاد ب عداً در سووووال  ۲۰۰9در دوران
رئیسجمهوریِ سووارکوزی درهم ادغام شوود و مرکز اشووت ال ( )Pole emploiرا به
وجود آورد).
به رغم ت مامی این ت ییر و تحوالت ،جمهوری چ هارم با اختال فات بین احزاب
سیاسی بر سر مسائل مختلفِ دفاعی و اقتصادی ،و سیستم سیاسیِ مطلوب ،و جنبش
ملی ال زایر ،رو به ا ضمحالل میرفت .درگیریهای داخلی اِس.اِف.ای.اُو این ت شکل را
ضعیف و ضعیفتر کرد .آخرین دولت سو سیالی ستی در جمهوری چهارم ،دولت گی
مُوله ،دولت اقلیت بود ،و سیا ستهای خارجی پرم سئلهای ،و حمایتای از بازگ شتِ
دوگُل ،انشووعابی دیگر را با خود به همراه داشووت .اس.اِف.ای.اُو پس از پایانِ جمهوری
چهارم و بازگشووت دوگل به قدرت در  ،۱958با آن که تا ده سووال دردوران جمهوری
پن م ادامهی حیات داشت ،بهخاطر سیاستهای ضد و نقیضای سخت تضعیف شده
بود ،بهطوری که در انتخابات ۱9۶5نتوانسوووت کاندیدایی برای ریاسوووتجمهوری در
مقابل دوگل عرضه کند و از کاندیداتوری فرانسوا میتران (،)Francois Mitterand
شخ صیت منفردِ چپ ،حمایت کرد و بعد هم به ائتالف دموکراتها و سو سیالی ستها
تحت رهبری میتران پیوست.
در جمهوری چهارم تشکلهای سوسیالیستی دیگری نیز بر اثر انشعابات و یا ادغام
با یکدیگر به وجود آمدند ،از جمله حزب سوووسوویالیسووت خود مختار ( )PSAو اتحاد
سوسیالیستِ چپ ( )UGSکه از اس.اف.ای.او جدا شدند ،و بعدا با یک گروهِ انشعابی
از حزب کمونی ست درهم ادغام شده ،و حزب سو سیالی ست متحد ( )PSUرا ای اد
همان ا ،ص ۱ ۱۰
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کردند ،و تأکید عمدهی آنها بر خودگردانی کارگری ( )autogestionبود .این حزب
بعداً در شکلگیری «کنفدرا سیون فران سوی دموکراتیک کار» ( )CFDTکه یکی از
بزرگترین کنفدراسووویونهای اتحادیههای کارگری اسوووت ،نقش مهمی داشوووت .این
کنفدرا سیون کارگری برای ای اد ت شکلی سکوالر از «کنفدرا سیون فران سوی کارگران
م سیحی» ( ،)CFTCجدا شده بود ،و در مواردی و تا مدتی با اتحادیهی سِ.ژِ.ت که
تحت نفوذ حزب کمونیسووت بود نیز همکاری میکرد .بخش بزرگی از اعضووای حزب
سو سیالی ست متحد و کنفدرا سیون دموکراتیک بعداً به حزب سو سیالی ست پیو ستند،
طرح خودگردانی را کنار گذاشتند ،و سیاستی سوسیالدموکراتیک در پیش گرفتند.
حزب کمونیست فرانسه ()PCF
حزب کمونی ست فران سه خود به برر سی جداگانهای نیاز دارد ،اما از آنجا که برکنار از
سیا ستهای اولیهای در ب سیاری موارد سیا ستهای رفرمی ستی را پیش برده و در
چندین نوبت با سو سیالی ستها وارد ائتالف شده ،ا شارهی خال صهای به آن در این
بحث میگن د.
ان شعاب در اِس.اِف.ای.اُو به دنبال انقالب اکتبر رو سیه که سران ام به ای اد حزب
کمونیست فرانسه ان امید ،از آن جا که اکثریت اعضا از آن تشکل جدا شدند ،ضربهی
ب سیار بزرگی به اس.اف.ای.او وارد آورد ،اما حزب کمونی ست نقش سیا سی فزایندهای
در فرانسوووه یافت .حزب کمونیسوووت از زمان ای اد آن در جمهوری سووووم و در طول
جمهوری چهارم ،سووویاسوووتهای اسوووتالینیسوووتی را پیگیری میکرد .موریس تورِز
( )Maurice Thorezکه در اصووول کارگر معدن زغال سووونگ بود ،از اعضوووای
اِس.اِف.ای.اُو و از رهبران ان شعاب بود ،در  ۱9۲۳دبیر حزب کمونی ست و در  ۱9۳۰به
دبیرکلی حزب من صوب شد و تا آخر عمر در آن سمت باقی ماند .او رابطهی خوبی با
ا ستالین دا شت ،و سیا ستهای ا ستالینی ستی را قاطعانه پیگیری میکرد ،از این رو
کمینترن سوووخت از او حمایت مینمود .در دههی  ۱9۳۰چندین بار به نمایندگی
پارلمان انتخاب شووود و در ائتالف جبههی مردمی شووورکت و از نخسوووتوزیری بلوم
حمایت کرد .حزب به خاطر عدم حمایت از جنگ ممنوعه اعالم شووود ،و تورز در طول
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جنگ در خاره از فرانسه در مسکو بود .پس از جنگ در کابینهی دولت سوسیالیستی
قائممقام نخستوزیر شد ،اما بهخاطر مخالفت حزب با سیاست فرانسه در ویتنام همراه
با چهار وزیر دیگر کمونیسووت از کابینه خاره شوود ۱.حزب با برقراری جمهوری پن م
توسوووب دوگل مخالفت کرد ،اما با توجه به محبوبیت وی در طول جنگ ،در مبارزات
انتخاباتی شرکت دا شت و در چند نوبت نیز در دولتهای ائتالف چپ شرکت کرد۲.
حزب پس از جنگ در کنفدراسیون بزرگ کارگری س.ژ.ت نفوذ فراوانی یافت ،و پایگاه
کارگری و تودهای خود را بسیار تقویت کرد .در همین زمینه ،امریکا نظیر سیاستی که
پس از جنگ جهانی دوم در دیگر کشورها از جمله ژاپن برای جلوگیری از نفوذ احزاب
چپ و کمونیسوووت در پیش گرفته بود ،با همکاریِ فدراسووویونِ اتحادیههای کارگری
امریکا و با کمک مالی به کارگرانی که بهخاطر ضوودیت با حزب کمونیسووت از س.ژ.ت
جدا شدند ،کنفدراسیون کارگری جدیدی بنام «نیروی کارگر» ( )FOبه وجود آورد۳.
در انتخابات  ۱9۴۶حزب کمونیسوووت باالترین رأی را آورده بود ،اما در حدی نبود که
بتواند ریاسوووت شوووورای وزیران را برع هده گیرد .حزب ت حت رهبری ژرژ مارشوووه
( )Georges Marchaisاز  ۱9۷۲تا  ،۱99۴ضووومن حفظ سووواختار حزبی لنینی،
ترکیبی از سیاستهای سنتی احزاب کمونیست و جنبههایی از دموکراسی لیبرالی را
به پیش میبرد .بهدنبال سووورکوب «بهار پراگ» توسوووب شووووروی در  ،۱9۶8حزب
کمونیست فرانسه نظیر پارهای دیگر از احزاب کمونیست اروپای غربی از شوروی انتقاد
کرد و از جریاناتی بود که با «اوروکمونیسووم» شووناخته شوود؛ جنبشووی که ازجمله بر
ضرورت دموکرا سی تأکید میکرد و با توجه به ر شد طبقهی متو سبِ جدید بر نزدیک
شدن با این طبقه و جنبشهای هویتی را تالی دا شت .با سقوط اردوگاه شوروی و
ت ییر رهبری ت حت دبیرکلیِ روُبِر او ( )Robert Hueاز سووووال  ۱99۴تا ،۲۰۰۱
ا صالحات زیادی در ساختار حزب و سیا ستهای حزبی (بهجز ادامهی ممنوع بودن
۱ John Bulaitis, (2018), Maurice Thorez: A biography, IB Tauris.
۲ Gino Raymond, (2005), The French Communist Party during the Fifth Republic: A
crisis of Leadership and Ideology, Palgrave Macmillan.
… ۳ Irwin M. Wall, (1991), The United States and the Making of post-war France
pp. 108-109.
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جناحبندی یا فراک سیونهای ر سمی حزبی) به پیش رفت و از سیا ستهای گذ شته
فا صله گرفته شد ،اما حزب کماکان خود را ضد سرمایهداری و خوا ستار سرنگونی آن
میداند .با آن که حزب به ن سبت گذ شته ،مثالً زمانی که در اوه محبوبیت در ،۱9۴۶
 ۱59نماینده در پارلمان داشووت ،محبوبیت و آرای انتخاباتیِ بسوویار کمتری دارد (در
 ،۲۰۱۷ده نماینده در پارلمان) ،کماکان از احزاب مهم فرانسوووه و بهمراتب قوی تر از
دیگر احزاب کمونیسوووت اروپایی اسوووت ،و بهویژه در انتخابات ایالتی و شوووهرداریها
موقعیت بهتری دارد.
حزب سوسیالیست ()PS
جمهوری پن م با بازگشوووتِ دوگل به قدرت در ۱958و موفقیتای در ت ییر نظام
سیا سی فران سه در ۱9۶۲از یک نظام دموکرا سی پارلمانی به یک نظام نیمهریا ستی و
دو م ریهای (رئیسجمهور منتخب مردم و نخسووتوزیرِ منصوووبِ او با تأیید پارلمان)،
پایهگذاری شد .ت ییر سی ستم انتخابات رئیسجمهور از رأی م شترک م لس ملی و
سنا ،به انتخاب با رأی مستقیم مردم ،مشکالت جدیدی برای سوسیالیستها و ائتالف
چپ به همراه دا شت .در اولین انتخابات که در  ۱9۶5بر گذار شد ،اس.اف.ای.اوُ هیچ
کاندیدای سیاسی مهمی را نداشت که بتواند در مقابل دوگل ،سیاستمداری محبوب و
قدرتمند که از جمله فرانسه را از ناتو خاره کرد ،شانس پیروزی داشته باشد .از این رو
در پشووت کاندیداتوری فرانسوووا میتران قرار گرفت .میتران نیز خاره از انتظار همگانی
توان ست انتخابات ریا ست جمهوری را به دور دوم ک شاند ،و با آنکه شک ست خورد،
بیش از  ۴5در صووود آرا را به خود اختصووواص دهد ۱.با آن که این دورهی ریاسوووت
جمهوری دوگل با بحران و م شکالت زیادی همراه بود ،که مهمترین آن جنبش عظیم
دان ش ویی  ۱9۶8بود ،سو سیالی ستها و ائتالف چپ نهتنها نتوان ستند از این موقعیت
به نفع افزایش نفوذِ خود ا ستفاده کنند ،بلکه گُلی ستها ماهرانه جنبش دان ش ویی را
بهعنوان توطئهی چپ و سوووسوویالیسووتها مطرح کردند و در انتخابات م لس که در
۱ Dietrich Orlow, (2008), Common Destiny… p.250.
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همان سال برگزار می شد ،در پارلمان  ۴۶در صد رأی آوردند .ائتالف چپ و دموکرات
 ۱۶.5درصد آورد ،و حتی آرای کمونیستها هم به  ۲۰درصد کاهش یافت ۱.ضعف و
آشووفتگی چپ ادامه یافت و حتی زمانی هم که دوگل پس از آن که مردم فرانسووه در
 ۱9۶9به همهپر سی او رأی منفی دادند ا ستعفا کرد ،باز هم اس.اف.ای.اوُ و متحدانش
نتوانستند در مقابل کاندیدای گُلیستها ،ژرژ پُمپیدو ،عرض اندام کنند.
در این او ضاع و احوال بود که در  ۱9۶9اس.اف.ای.اوُ که به شدت ت ضعیف شده
بود ،همراه با یکی دو جر یان دیگر از جم له ج ناح چپِ جمهوریخوا هان ،حزب
سو سیالی ست فران سه ( )Parti Socialisteرا ای اد کرد .تأکید بر نزدیکی جریانات
چپ و برقراری رابطه با حزب کمونیست فرانسه بود .آنطور که جره راس اشاره دارد،
در دههی  ،۱9۶۰در آغاز «چرخهی اپینِه» ( -- )Epinay Cycleاشووواره به دوران
میتران از زمان کنگرهی اپینهی حزب  --سو سیالی سم فران سوی ب سیار ت ضعیف و از
ایدهها تهی شده ،و ا ستراتژی م شخ صی را در پیش روی ندا شت .به قدرت ر سیدن
فران سوا میتران ،او ضاع را کامالً ت ییر داد .زمانی که میتران در  ۱9۷۱رهبری حزب را
در دست گرفت ،اختالفات درونی جریانات چپ بین سوسیالیستها و کمونیستها هم
در اوه خود بود .شوعار معروف آن زمان این بود که سووسویالیسوتها با کمونیسوتها
نخواهند توان ست برنده شوند ،و بدون کمونی ستها هم شان سی برای پیروزی نخواهند
داشت۲.
در  ۱9۷۲با هدف نزدیک کردن نیروهای مختلف چپ« ،برنامهی مشوووترک» بین
سووه حزب سوووسوویالیسووت ،حزب کمونیسووت ،و حزبِ رادیکالِ چپ (یک جریان چپ
میانه) به تصویب رسید .برنامهی مشترک جنبههای مترقی مختلفی را دربر میگرفت،
از ملی کردن پاره ای صووونایع و بانک های بزرگ گرفته ،تا عدم تمرکز ،دموکراتیزه
کردن ،مشووارکت کارکنان ،کاهش سوواعات کار ،افزایش دسووتمزدها ،گسووتری تأمین
اجتماعی ،و مسووکن ارزان .این اتحاد عمل موقعیت چپ را در مقابل جمهوری خواهانِ
همان ا ،ص۱ ۲5۱ .
۲ George Ross (1995), “Machiavelli Muddling Through: The Mitterrand Years and
French Social Democracy”, in French Politics and Society, Vol 13. No. 2, Spring, pp.
51-59.
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را ست و را ستِ میانه ب سیار تقویت کرد ،حزب سو سیالی ست در انتخابات م لس در
 ۱9۷۳وضعیت بهتری یافت ،و میتران هم در سال بعد به عنوان کاندیدای ائتالف چپ
در انتخابات ریاسووت جمهوری به پیروزی بسوویار نزدیک شوود .با رونق گرفتن حزب
سوسیالیست جریانهای دیگری نیز به آن پیوستند ،ازجمله جریان سوسیالدموکرات
به رهبری میشوول روُکار ( )Michel Rocardکه بعداً نقش مهمی در سوویاسووتهای
حزب داشت .در حزب سوسیالیست سه فراکسیونِ چپ ،چپ میانه ،و راست میانه به
وجود آمووده بود .جنوواح چووپ بووه رهبری ژان پیی ِر شووو ُوِنمووان Jean-Pierre
) )Chevenementبر سوسیالیسم انقالبی تأکید میکرد ،جناح چپِ میانه را میتران
و هوادارنش نمایندگی میکردند و بر ا صالحات ا سا سی تأکید دا شتند ،و جناح را ست
میانه را سو سیالدموکراتها به رهبری می شل روُکار با تأکید بر اقت صاد بازار ت شکیل
میدادند .به رغم این اختالفات درونی ،میتران کاندیدای حزب سوووسوویالیسووت برای
انتخابات رئیس جمهوری در سووال  ۱98۱شوود .اختالفات بین سوووسوویالیسووتها و
کمونیستها هم سبب شد که حزب کمونیست هم در این انتخابات از میتران حمایت
نکند و کاندیدای خود را داشته باشد.

رئیسجمهوریِ میتران :پیشرویهای سریع و عقبنشینیهای سریع
فرانسوا میتران در انتخابات  ،۱98۱ژیسکار دِستَن را که از  ۱9۷۴رئیس جمهور بود ،و
نیز ژرژ مار شه ،کاندیدای حزب کمونی ست را شک ست داد و برای اولین بار در دوران
معا صر یک رئیسجمهور سو سیالی ست با رای م ستقیم مردم فران سه به قدرت ر سید.
دوران فرانسوا میتران مهمترین دوران سوسیالیسم فرانسوی در جمهوری پن م است.
میتران از  ۱98۱تا  ،۱995مدت زمانی بیش از هر رئیسجمهوری در تاریخ فرانسوووه،
در قدرت ماند .او با استفادهی ماهرانه از ت ییرات سیستم سیاسی در جمهوری پن م
و اختی اراتِ جدیدِ ریاسوووت جمهوری ،دسوووت به ت ییرات مهمی زد .او به این نتی ه
رسیده بود که باید گفتارها و رفتارهای حزبِ سوسیالیست رادیکالیزه شود و در شکل
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و محتوایی نظیر « چپ قدیم» عرضووووه گردد ۱.در مقطع اول رییسجمهوریای،
بخشهای مهمی از «برنامهی م شترک» و برنامهی حزب سو سیالی ست تحت عنوان
« ۱۱۰پی شنهاد برای فران سه» ۲را با قاطعیت به اجرا گذا شت .از حزب کمونی ست نیز
دعوت کرد که در کابینه شووورکت کند .بخش مهمی از خواسوووتهای اقتصوووادی این
برنامهها مبتنی بر سوویاس وتهای توزیعی کینزی و تقویت تقاضووا بود .برنامه ،برکنار از
خواسووت گسووتری زیرسوواختها ،خانهسووازی ارزان ،کمک به شوورکتهای کوچک و
متوسووب ،افزایش اشووت ال در بخش دولتی و سووازمانهای غیردولتی ،بر ملی کردن نُه
گروه صنعتی تاکید داشت .بهبود شرایب کار ،کاهش ساعات کارِ هفتگی به  ۳5ساعت،
افزایش حداقل د ستمزد ،حداقل درآمدِ ت ضمین شده ،افزایش بیمهی بیکاری ،ازجمله
خواسوووت های این بخش برنامه بود ،همچنین در مورد مالیاتها ،حذفِ مالیات ارزی
افزوده برای کاالهای اسوواسووی ،و از آن مهمتر برقراری «مالیاتِ همبسووتگی» (مالیات
م ستقیم ساالنه بر ثروتِ) .این برنامهها در شرایطی به مورد اجرا گذا شته می شد که
بحران نفتی که از دههی هفتاد شروع شده بود ،کماکان ادامه دا شت ۳.از آن مهمتر
دوران نولیبرالیسم در جهان آغاز شده بود ،مارگارت تاچر و تاچریسم بر بریتانیا حاکم
بود ،و در همان سوووال اول رئیسجمهوریِ میتران ،رونالد ریگان در امریکا به قدرت
رسیده بود .دولت میتران اما با قاطعیت بسیار درست خالف آن سیاستها حرکت کرد
هرچند اختالفات درونی حزب و فراکسوویونهای آن ادامه داشووت .حتی نخسووتوزیر
سوووسوویالیسووت در  ۱98۳با برنامهی مشووترکِ چپ مخالف بود .حزب پایگاه مردمی
ضووعیفی داشووت ،و ارتباط با اتحادیههای کارگری بسوویار ضووعیف بود .بعالوه حزب
ت ربهی دولتی چندانی نداشووت ،و مدیریت سوورمایهداری جدید جهانیشووده را ت ربه
نکرده بود.

همان ا ۱
۲ https://en.wikipedia.org/wiki/110_Propositions_for_France
۳ Peter. A Hall, (1986), Governing the Economy: The Politics of State Intervention in
Britain and France, Polity.
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در سال اول وعدههای انتخاباتی حزب سوسیالیست با سرعت و قاطعیت اجرا شد.
در مورد برنامه های اجتماعی از جمله ،حداقل دسوووتمزد  55درصووود افزایش یافت؛
سوواعات کار هفتگی بی آنکه بر پرداخت کامل دسووتمزد تأثیر گذارد به  ۳9سوواعت
کاهش یافت؛ حد اقل تضمین شدهی حقوق بازنشستگی  ۶5درصد افزایش یافت؛ سن
بازن ش ستگی به  ۶۰سال کاهش یافت؛ بیمهی بیکاری افزایش یافت؛ ت ضمینِ حداقل
درآمد اجرا شوود ۱.البته بخشووی از این سوویاسووتها نظیر دیگر کشووورهای اروپایی
عکس العمل به ت ییرات سوواختاری و تکنولوژیک صوونایع که به بیکارسووازی بخشووی از
نیروی کار میان امید ،مربوط میشووود و دولت با تأمین هزینهی برنامههای اجتماعی
خاص سعی بر آن داشت تا اثرات ناشی از بیکاری را کاهش دهد۲.
این اصوووالحات و دیگر تحوالتی که صوووورت گرفت ،بسووویار ترقیخواهانه بود ،اما
م شکالتِ پیشبینی ن شدهای را به همراه دا شت .افزایش د ستمزدها همراه با کاهش
ساعات کار ،که مستقیماً بر هزینهی تولید و قیمتها اثر میگذاشت ،فروی محصوالت
فرانسوووی را دچار مشووکل میکرد .کاهش س ون بازنشووسووتگی همراه با افزایش حقوق
بازن ش ستگی در شرایطی که جمعیت فران سه بعد از جنگ بیش از چهار در صد ر شد
داشت و بخاطر بهبود شرائب بهداشتی و زیستی ،امید زندگی بهمراتب باالتر رفته بود،
جمعیت بازنشووسووتگان و هزینههای مسووتمریبگیران را باال برده بود .همین طور بود
افزایش بیمه ی بیکاری و تضووومین حداقل درآمد ،در شووورایطی که ،بهرغم افزایش
ا ستخدامهای دولتی ،بیکاری رو به افزایش بود .م شکلِ این بود که دولت هزینهی این
سووو یاسووووت های ترقی خوا ها نه را از ک ا تأمین ک ند .بخش دیگری از بر نا مهی
سو سیالی ستها بهدر ستی افزایش مالیاتها و بهویژه برقراری «مالیات همب ستگی بر
ثروت» بود .از ژانو یهی  ۱98۲بر ثروتِ فردی باالتر از سوووه میلیون فرا نک مال یات
۱ Linda Hantrais, (1994), “Ten Years of Socialist Social Policy: Continuity or
Change?”, in Gino Raymond, (1994), France During the Socialist Years, Dartmouth.
P.181.
۲ Gosta Esping-Anderson, (1996), “Welfare States without Work: The Impasse of
Labour Shedding and Familialism in Continental European Social Policy”, in G.
Esping-Anderson (ed.) Welfare States in Transition. National Adaptation in Global
Economies. Sage.
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ت صاعدی و ضع شد .از  ۱98۳نرخ نهایی مالیات ستانی برای درآمدهای باالتر از ۲۷۰
هزار فرانک در سال ۶5 ،در صد افزایش یافت .بعالوه آ ستانهی مالیاتی نیز باال رفت و
ک سانی که کمتر از  ۲8هزار فرانک درآمد دا شتند از پرداخت مالیات معاف شدند .در
 ۱98۳مالیات مضوواعف بر در آمدهای بسوویار باال وضووع شوود تا بخشووی از هزینههای
بیمهی بیکاری را تأمین کند ،اما با مقابلهی شووودید کارفرمایان روبرو شووود که تهدید
کردند از صندوق بیمهی بیکاری خاره خواهند شد .با آن که م موعهی این مالیاتها
بخشی از هزینههای تأمین اجتماعی را پوشش داد ،اما نتوانست کل هزینهها را تأمین
کند ،و کسری بودجهی بسیار باالیی برای دولت به وجود آورد.
عالوه بر موانع داخلی ،عوا مل خارجی و ت ییر و تحوالت سووور ما یهی ج هانی و
اروپایی از جمله ع ضویت فران سه در سی ستم پولی اروپا( )EMS( ۱و بعداً «اتحادیهی
اقتصوووادی و پولی اروپا» )EMU -- ۲نیز تأثیر مهمی داشوووت ،و دولت ناچار بود با
ضوووابب آن عمل کند( .در دوران توافق بِرِتونوودز پس از جنگ جهانی دوم و تا اوایل
دههی  ۱9۷۰که مل ی شوود ،مبادلهی ارزی به شووکل انطباقپذیری بر اسوواس نرخی
ثابت ان ام میشووود و پس از ال ای آن رژیم ،نرخهای ارز به شوووکلی شوووناور مبادله
می شدند .اروپا در رابطه با اتحادیهی گمرکی خود و هماهنگی مبادلهی ارزی ،سیستم
پولی اروپا ،ای.ام.اِس .را برقرار کرد ).م شکالت اقت صادی ،بیکاری و تورم ادامه دا شت.
میتران به م حدودیت هایی که عملکرد در قا لب جامعهی اروپا بر فرانسوووه تحمیل
میکرد ،و محدودیتهایی که خودِ جامعهی اروپا در قالب اقتصوواد جهانی با آن مواجه
ب ود ،واقف بود .همانطور که هلن دِرِیک ا شاره دارد ،مانیف ستِ حزب سو سیالی ست بر
همبستگی و چسبندگیِ بیشتر جامعهی اروپا و ضرورت نزدیک شدن کشورهای عضو
در مقابل رقابتهای اقت صادی جهانیِ دوقطبی آن زمان (امریکا و ژاپن) تأکید دا شت،
و همزمان از جامعهی اروپا میخواسوووت که فرانسوووه بتواند در قالب آن نقش جهانی
مهمتری را ایفا کند .اما گرایشِ حمایتی او از صنایع فران سوی با موانع متعددی روبرو
۱ A. Guyomarch, et. Al. (1998), France in the European Union, Macmillan.
۲ A. Martin, G. Ross, (2004), “Introduction: EMU and the European Social Model”,
in G. Ross and A. Martin, (2004), Euro and Europeans: Monetary Integration and
the European Model of Society, Cambridge University Press. pp.1-19.
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شد .در  ۱98۲دو بار م بور شد که ارزی فرانک فران سه را در قالب ای.ام.اس کاهش
دهد .همچنین ناچار شووود که محدودیتهای متعددی را ازجمله محدود کردن خرید
ارزهای خارجی ،و ثابت نگهداشتن مزدها و قیمتها وضع نماید۱.
میتران در مقابل م موعهی م شکالت ،د ست به عقبن شینی زد و از سال ۱98۲
عمالً سوویاسووتهای ریاضووتی را در پیش گرفت .اختالف بین سوووسوویالیسووتها و
کمونیستها سبب کنارهگیری وزرای کمونیست شد .بهرغم اصالحات مهمی که ان ام
شده بود ،حزب سو سیالی ست در انتخابات م لس در  -- ۱98۶که برای اولین بار بر
اساس سیستم نمایندگی نسبی و لیست احزاب برگزار شد  ۷۷ --کرسی را از دست
داد و از اکثریت افتاد .حزب کمونیسووت نیز که بهخاطر همکاری با سوووسوویالیسووتها
بخشووی از هوادارانش را از دسووت داده بود 9 ،کرسووی از دسووت داد ،و احزاب راسووت
کر سیهای زیادی را بهد ست آوردند .میتران ناچار شد نخ ست وزیر را از حزب رقیب
انتخاب کند( .در سیستم سیاسی جمهوری پن م این سیاست «همزیستی سیاسی –
 »cohabitationنامیده میشود ،که طی آن رئیسجمهور از یک حزب و نخستوزیر
از حزب دیگر است ).ژاک شیراک گلیست از  ۱98۶تا  ۱988نخستوزیر شد ،و در آن
مقطع و تا حدودی متفاوت از دورانی که بعداً خود رئیسجمهور شوود ،سوویاسووتهای
لیبرالی و نولیبرالی را قاطعانه پیگیری کرد؛ ازجمله مالیات همبسوووتگی بر ثروت را
مل ی کرد .وزیر اقتصوواد و دارایی او ،ادوارد باالدور ،که بعداً خود نخسووتوزیر دورهی
دومِ میتران شوود ،بسوویاری از صوونایع و شوورکتهای دولتی را به بخش خصوووصووی
بازگرداند ،واینها صوونایعی بود که دولت با صوورف هزینههای بسوویار آنها را سووودآور
کرده بود ۲.واگذاری صوونایع ملیشووده به بخش خصوووصووی در بسوویاری موارد سووبب
درگیریهای شدید بین شیراک و میتران بود.

۱ Helen Drake, (1994), “Francois Mitterrand, France and European Integration”, in
Gino Raymond, France During the Socialist Years…. pp. 34-35, and 38-39.
۲ John Gaffney, (1994), “From the Republique Sociale to the Republic Francaise”, in
Gino Raymond, (ed.), 1994 France During the Socialist Years. P.28.
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فرایند ای اد بازار مشووترک و اتحادیهی اروپا که از  ۱98۴شوودت گرفت و فرانسووه
بخش مهمی از آن بود ،بیش از پیش براساس سیاستهای نولیبرالیستی استوار بود ،و
موانع بیشتری را در پیشبرد سیاستهای ترقیخواهانهی اقتصادی و صنعتی فرانسه به
وجود میآورد« .قانون اروپای واحد» ( )SEAکه در  ۱98۶به تصویب رسید و برپایهی
دیدی نولیبرال رابطهی دولت و اقت صاد را تعیین میکرد و سخت متأثر از قانون ضد-
ترا ست امریکا بود ،محدودیتهای بیشتری را در راه ادامه سیا ستهای مداخلهگرانه
(دیریژیسوووتی) دولت فرانسوووه ای اد کرد؛ هرگونه یارانهی صووونعتی ،حفظِ بخشهای
حمایتی ،خریدهای ترجیحی دولتی ،همگی به عنوان «تحریف سوویاسووتهای رقابتی»
قلمداد میشوود ،و نمیتوانسووت اجرا شووود ۱.در مقطع بعدی با ای اد سووازمان ت ارت
جهانی در  ۱995محدودیت بیشتری در راه سیاستهای حمایتی دولت قرار گرفت و
اسووتفاده از سوویاسووتهای ت اری برای حمایت از صوونایع ملی ،از جمله معافیتهای
مالیاتی ،کمکهای صووادراتی ،تعیین محتوای محلی و دیگر «موانع» ت ارت آزاد را از
دولت سلب میکرد .بهعالوه با ای اد بازار واحد اروپایی ،رقابت بین شرکتهای اروپایی
 -که هزینهی تولید در آن نقش تعیینکنندهای داشووت – بهمراتب تشوودید شوود ،وسووویاسوووتهای اجتماعی دولت را با موانع بیشتری مواجه میسووواخت ۲.بهطور کلی
سیاستهای صنعتی دولت فرانسه بر اثر بحران مالی ،اروپایی شدن ،و جهانی شدن ،که
همگی قدرت سرمایه را افزایش داده بود ،رو به ت ییر گذاشت.
بهرغم ت مامی مشوووکالت ،میتران در انت خا بات  ۱988با شووو عار م یا نهروی « نه
ملیکردن ها و نه لیبرالیزه کردن» شووورکت کرد و با اختالف زیاد رقیب گُلیسوووت و
نخ ستوزیرخود ،ژاک شیراک را شک ست داد .پ ست نخ ست وزیری را می شل روکار از
جناح راستِ میانهی حزب سوسیالیست برعهده گرفت و سیاستهای میانهروانهای را
در پیش گرفت که مهمترین آن حفظِ حداقل در آمد ( )RMIبرای کسوووانی که کار
ندارند و دان ش و نی ستند ،بود .بهعالوه مالیات همب ستگی بر ثروت را که شیراک ل و
کرده بود ،م دداً برقرار سوواخت ،و اصووالحات مهمی را از جمله در بهبود سوویسووتم
۱ Ben Clift, (2009), “Economic Interventionism in the Fifth Republic”……. P.162.
۲ Patrick Hassenteufel and Bruno Palier, (2016), “The French Welfare System”, in
Robert Elgie, et.al, French politics… p. 63.
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آموزشووی و کمکهای حمایتی خانواده برقرار سوواخت .بیکاری ،تورم و نرخ باالی بهره
مشکالت را دوچندان ساخته بود ،و بدهیهای دولتی نیز بطور فزایندهای باال میرفت.
(در  ۱98۰بدهی دولتی  ۲۰در صد تولید ناخالص داخلی ،و در  ،۱99۰این رقم به ۳۰
درصوود رسووید .در دور دوم ریاسووت جمهوری میتران بدهی دولتی در  ۱99۷به 55
درصوود رسووید ،و پس از افتی موقتی در دوران شوویراک در اوایل دههی  ،۲۰۰۰به ۶۶
درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۰5رسید ۱).روکار در مرور سیاستهای گذشته به
تناقض و ارتباطِ متقابل بین دسووتورکارِ ( )agendaاقتصووادی و دسووتورکارِ اجتماعی
اشوواره میکند؛ میگوید «از یک سووو دسووتورکار اقتصووادی تعیینکنندهی دسووتورکار
اجتماعی است :اگر ثروتی در کار نباشد ،چیزی برای تقسیم کردن نخواهد بود] .اضافه
میکند که اما دسوووتورکار اجتماعی دسوووتور کار اقتصوووادی را معین میسوووازد :اگر
پیوستگی و همبستگی در محل کار و در ملت نباشد ،پیشرفتِ پایداری در کار نخواهد
بود۲».
این مشوووکالت همزمان بود با رکود اقتصوووادی اوایل دههی  ،۱99۰که به بحران
سووراسووری اروپا در  ۱99۴-۱99۲ان امید .م موعهی این مسووائل ضووربه بزرگی را بر
حزب سوووسوویالیسووت وارد آورد و در انتخابات پارلمان در  ۱99۳بهشوودت از دو حزب
را ست میانه شک ست خورد و  ۲۰۷کر سی را از د ست داد( .حزب کمونی ست هم سه
صندلی دیگر از دست داد ).این امر سبب شد که میتران پس از آن که سه بار قبالً در
دور دوم ریاسووت جمهوریای نخسووتوزیرِ خودی را ت ییر داده بود ،ناچار شووود که
نخسوووت وزیر را از حزب گلیسوووت برگزیند .ادوار باالدور بر خالف دولتِ همزیسوووتیِ
سیا سیِ قبلی که در آن وزیر اقت صاد بود ،سیا ستهای میانهروی لیبرالی را در پیش
گرفت ،و از جمله مالیات همبستگی بر ثروت را ل و نکرد.
مشوووکل دیگری که میتران در دوران طوالنی خود با آن مواجه بود ،ت ییرات در
ق شربندیهای طبقاتی بود .افت در صد کارگران یقهآبی در م موع نیروی کار و ر شد
همان ا ص ۱ .۱۶۳
۲ Linda Hantrais, (1994), “Ten Years of Socialist Social Policy: Continuity or
Change?”.p. 197.
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سوووریع کارکنان خدماتی و طبقهی متوسوووب جدید ،پایگاه مردمی مورد نظر حزب را
ت ییر داده بود .جره راس بهدرستی در بررسی دوران میتران اشاره میکند که به رغم
آن که بسیاری از اقشار تحصیلکرده ترقیخواهی خود را با دادن رأی به احزاب مترقی
و یا شوورکت در اعتراضووات ترقیخواهانه نشووان میدادند ،اما نیازها و خواسووتها و
نگرانی های متفاوتی از خواسوووت های سووونتی کارگران صووونعتی داشوووتند ،و حزب
سو سیالی ست دیر یا زود میبای ست با ت ییرات طبقاتی جدید خود را منطبق سازد۱.
م سئلهی دیگر اختالفات فراک سیونهای درونی حزب بود که قبالً به آنها ا شاره شد.
آنطور که بِل و کریدل اشاره دارند ،فراکسیونهای متعدد حزب سوسیالیست که قبالً
هر یک برا ساس ایدئولوژیها و نظریههای متفاوت شان شناخته می شدند ،بهتدریج به
فراکسیونهای فردیِ و رقابتهای شخصیتیِ رهبران تبدیل شدند ۲.این اختالفنظرها
در مواردی به انشعاب ختم می شد ،از آن جمله است جدا شدن رهبر جناح چپ ،ژان
پییِر شُوِنمان در .۱99۳
بهطور کلی ،دوران طوالنی رئیسجمهوری میتران مهمترین دوران پیشروی و
عقبنشووینی سوویاسووتهای سوووسوویالدموکراتیک بود .مورخینِ سوووسوویالیسووم و
سو سیالدموکرا سی در ارزیابی این دوره ،بهویژه دورهی اول دچار م شکلاند .همگی
میپذیرند که از یک سو ا صالحات ترقیخواهانهی ب سیار مهمی ان ام شد ،اما هرکدام
بر ضعفها و محدودیتهای آنها نیز تأکید میکنند .برای نمونه تمرکززداییها از یک
طرف اقتدار سطوح منطقهای و محلی را افزایش داد ،اما بهخاطر ضعف سازماندهی و
مشووخص نکردنِ تقسوویم کار افقی و عمودی ،سووردرگمیهای بسوویار به وجود آورد.
ملیکردنها با دموکراسی اقتصادی و مشارکتی همراه نبود ،و سیاست قدرت بخشیدن
به نیروی کار بهطور بسیار سطحی ان ام شد ،و در شرایب ضعف اتحادیههای کارگری،
بیشتر شووورکت ها و نه کارگران از آن بهره بردند .بهعالوه ،برخورد با مشوووکالت و
عقبن شینی از خوا ستهای برنامهای اولیه ،موقعیتِ تقویت شدهی سو سیالی ستها را
۱ George Ross (1995), “Machiavelli Muddling Through: The Mitterrand Years and
French Social Democracy…p.53.
۲ David. S. Bell, B. Criddle (2014), Exceptional Socialists; The Case of French
Socialist Party. P. 58.
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ت ضعیف کرد .م سئلهی دیگر رابطه با حزب کمونی ست بود .چه نزدیک شدن به حزب
کمونی ست را با هدف ا ستفادهی زیرکانه میتران از آن بپذیریم ،یا آنرا سیا ستی برای
وحدت عمل چپ بدانیم ،واقعیت این بود که با قدرت گرفتن حزب سوووسوویالیسووت،
حزب کمونی ست با خوا ستهای رادیکالتر ب سیار ت ضعیف شد .حتی پارهای میتران و
حزب سوسیالیست را متهم میکنند که برای ای اد تفرقه در میان احزاب راست ،اجازه
داد که پوپولی سمِ را ست افراطیِ فرانت نا سیونال تقویت شود و فردی چون ژان ماری
لُوپِن در صحنهی سیا سی فران سه مطرح گردد ۱.هر اندازه که این انتقادات در ست
باشوود ،آنچه را که نمیتوان انکار کرد ،این اسووت که دوران میتران سووهم فوقالعاده
مهمی در پیشووور فت جام عهی فرانسوووه داشوووت .با این حال در پا یان دور دوم
ریا ستجمهوریای ،سو سیالی ستها از هر جهت ت ضعیف شده بودند .میتران کمتر از
یک سال بعد بر اثر سرطانی که از آغاز ریا ستجمهوریای از آن رنج میبرُد و آن را
پنهان نگاه داشته بود ،درگذشت.
در آغاز چرخهی اپینه« ،گسوووسوووت» از سووورمایهداری ( ‘rupture avec le
’ )capitalismکماکان در هدف بلندمدت سووووسووویالیسوووتها مطرح بود ،اما دیری
نپایید که در برخورد با تحوالت جامعهی فرانسووه و تحوالت سوورمایهی جهانیشووده،
توجه عمدتاً به اصالحات و توسعهی اقتصادی و اجتماعی ،و بهبود وضعیت شهروندان
و نیروی کار معطوف بود ،و در این فرایند ،هدف بلندمدتِ گذار از سووورمایهداری کنار
گذاشوووته شووود ،و از آن بدتر در مقابل قدرتگیری بیشتر سووورمایه ،اصوووالحات
سو سیالدموکراتیک هم دچار م شکل شد و به نفع سیا ستهای لیبرالی و نولیبرالی
کنار رفت .به قولی ،برای سوسیالیستهای فرانسوی سوسیالیسم نه بدیلِ سرمایهداری
که یکی از اَشکال آن به حساب آمد!
در انتخابات ریاست جمهوری  ،۱995لیونل ژوُسپَن ( )Lionel Jospinکاندیدای
حزب سو سیالی ست شد ،اما ژاک شیراک در مقابلِ او و یک کاندیدای را ست دیگر،
موضووعی میانه گرفت و ژوُسووپَن را شووکسووت داد .از اولین اقدامات اصووالحات قانون
همان ا ،ص ۱ 55
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بازنشستگی بود که با اعتصاب وسیع کارگری و اعتصاب عمومی مواجه شد .در ۱99۷
شویراک به امید جلب حمایت بیشتر برای اجرای برنامههای اقتصوادیای ،پارلمان را
منحل کرد ،اما حزب سو سیالی ست با ائتالف با دیگر احزاب چپ ،شیراک را شک ست
داد ،و او را م بور کرد که با توسل به همزیستی سیاسی ،ژوسپَن را به نخستوزیری
برگزیند .سوووسوویالیسووتها بار دیگر ،حال نه در سووطح رئیسجمهوری بلکه نخسووت
وزیری ،قدرت دولتی را به دست آوردند.

نخست وزیری لیونل ژوُسپَن
دوران پنج ساله نخست وزیری ژوُسپَن از  ۱99۷تا  ۲۰۰۲نیز دورانی از پیشرویها و
عقب ن شینیهای سو سیالی ستهای فران سه ا ست .بن کلیفت مینوی سد از آنجا که
ژوُ سپَن میدید سیا ست گذاری اقت صادی نمیتواند م ستقل از اروپا تنظیم شود ،به
شکلی انتقادی اما سازنده و «اراده باور» با همپیوندی با اروپا عمل کرد .چند اصلی که
بر آن تأکید کرد ،همگی سیا ستهای هدایتی بودند .وی ازجمله پی شنهاد کرد که در
جوار بانک مرکزیِ اروپا ،مدیریت اقتصوووادی اروپا نیز برای هماهنگی سووویاسوووتهای
اقتصووادیِ حوزهی یورو ای اد شووود ،و معاهدهی ثبات و رشوود در جهت ای اد شو ل و
سیاستهای همبستگی مورد ت دیدنظر قرار گیرد .دولت ژوسپَن موفقیتهای بسیاری
در سیا ست اقت صادی ،توزیعی و رفاهی دا شت ،و بهرغمِ م شکالت مالی که با آن روبرو
بود ،منابع مالی ب سیاری را برای ای اد ا شت ال به کار گرفت ۱ .از سیا ستهای مهمی
که در این دولت اجرا شوود ۳5 ،سوواعت کار در هفته بود ،که همانطور که قبالً اشوواره
شد ،بخ شی از خوا ستهای برنامهی کنگرهی اپینه بود و پیشتر در دوران میتران به
 ۳9سوواعت تقلیل یافته بود .در مورد سوویاسووتهای رفاهی ،بهبود پوشووش بهداشووتی،
مبارزه با فقر ،تضووومین خدمات آب و برق و تلفن برای آنها که اسوووتطاعت پرداخت
هزینهها را نداشووتند ،کمکهزینهی مسووکن ،و افزایش میزان حداقل درآمد ،و حداقِل
مزد ،از جمله ا صالحاتِ ب سیارمهم این دوره بود .م موعهی این ا صالحات سبب شد

۱ Ben Clift, (2009), “Economic Interventionism in the Fifth Republic”……. P. 164.
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که از جمله سطح نابرابری در فرانسه کاهش یابد .اما از سوی دیگر ،ژوسپَن هم پارهای
از دیگر شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد ،و مالیاتها را کاهش داد.
به خاطر و بهرغم همهی اصوالحات ،ژوسوپَن هم از سووی راسوت و هم چپ مورد
انتقاد بود؛ راستها سیاستهای او را مانعی برای سودآفرینی بیشتر خود میدیدند ،و
چپها این اصووالحات را کافی نمیدانسووتند .از همین رو در انتخابات رئیسجمهوری
سال  ۲۰۰۲که در مقابل شیراک و لوُپِن شرکت کرد ،حتی به دور دوم هم نر سید ،و
اسووتعفا کرد .یکی از دالیل آن وجود کاندیداهای پنج جریانِ دیگر چپ (سووه جریان
تروتسکیستی ،یک جریان انشعابی از حزب سوسیالیست ،و حزب کمونیست) در این
انتخابات بود که سبب پخش شدن آرای چپ شد.
در انتخابات ریاسوووتجمهوری  ،۲۰۰۷بهخاطر محبوبیت بیشوووتر دیگر کاندیدای
حزب ،سِگولِن رویال ،در مقابل نیکال سرکوزی (راست میانه) شرکت نکرد .با شکست
در این انتخابات ،حزب سوووسوویالیسووت بار دیگر تا سووال  ۲۰۱۲که فرانسوووا اوالند
( )Francois Hollandeسارکوزی را شکست داد ،از قدرت دولتی خاره شد.

رئیسجمهوری فرانسوا اوالند
اوالند که قبالً به دبیر اولیِ حزب سو سیالی ست ر سیده بود ،در دوران نخ ست وزیری
ژوسوووپن قدرت زیادی در درون حزب یافت ،و تالی او بر این بود تا فراکسووویونهای
مختلف را با هم نزدیک کند .در برنامهی انتخاباتی خود تحت عنوان «ت ییر هماکنون»
سل سله پی شنهادهای ا صالحی متعددی را در عر صههای مختلف طرح کرد ،ازجمله
ای اد بانک دولتی سووورمایهگذاری ،تقویت شووورکتهای کوچک و متوسوووب ،تأکید بر
اشووت ال و تولید ،توسووعهی تکنولوژی و اقتصوواد دی یتال ،و حفظ کنترل و مالکیت
دولتی شوورکتهای بزرگ همچون شووبکهی راهآهن ،برق و پسووت ۱ .از اولین اقدامات
اوالند پایین آوردن حقوق رئیسجمهور ،نخستوزیر و مقامات باالی دولت بود .افزایش

PS”,

du

changement

۱
Francois
Hollande’s
“L’agenda
du
http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf
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نرخ بی کاری ،افزایش نابرابری های درآ مدی و کسوووری بود جه و بدهی بخش دولتی
مشکالت اقتصادی مهمی بود که او با آن مواجه شد.
یکی از سیا ستهای اوالند برای افزایش ا شت ال ،برکنار از ا ستخدامها در بخش
دولتی ،پایین آوردن سن بازن ش ستگی بود .از وعدههای ا صلی وی باز گرداندن سن
بازنشستگی به  ۶۰سال بود (پس از میتران سن بازنشستگی م دداً از  ۶۰سال به ۶۲
سال افزایش یافته بود) .اما این کار مسئله چندانی را حل نکرد ،و بسیاری از مؤسسات
لزوماً جای خالی بازنشووسووتهها را پر نمیکردند ،و بسوویاری از بازنشووسووتهها بهطور
نیمهوقت مشوواغلی را که قرار بود جوانترها پر کنند ،اِشوو ال میکردند .اوالند قصوو ِد
ت ییر و ا صالحِ سی ستم حقوق بازن ش ستگی را ندا شت و در وعدههای انتخاباتیای نیز
چنین خواسووتی طرح نشووده بود ،اما کاهش سوون بازنشووسووتگی نظیر دوران میتران با
توجه به تحوالت هِرم سوونی جامعه هزینههای سوونگینی را به همراه داشووت .بهعالوه،
مشوکل تنها داخلی نبود و دولت موظف بود خود را از نظر کسوریها با سویاسوتهای
اروپا انطباق دهد .با توجه به رشوود اقتصووادی بسوویار کم و گزاری شووورای مربوط به
حقوق بازن ش ستگی در مورد پیشبینی ک سری فزاینده و بی شتر از حدی که اتحادیهی
اروپا اجازه میداد ،اوالند ناچار شد که ا صالحِ حقوق بازن ش ستگی را در د ستورکار قرار
دهد( .طبق مقررات مربوط به بدهی بیش از اندازه  --EDP --هیچ کشوووور عضوووو
نمیتواند ساالنه بیش از  ۳در صد تولید ناخالص داخلی قرض بگیرد ،و م موع بدهی
دولتی نباید بیش از  ۶۰درصووود باشووود ،و در صوووورت عدم رعایت مورد تحریم قرار
میگیرد ).اوالند سووران ام ت ییراتی در قانون داد که پس از انتقاد کمیسوویون اروپا ،با
ت دیدنظرهایی به تصویب پارلمان رسید۱.
مشووکل دیگر عکسالعمل شوورکتهای ردهبندی اعتبارات به انتخاب دولت اوالند
بود .در همان سال اول ،شرکت مودیز ردهی اعتباری فران سه را یک درجه کاهش داد،
و از  AAAبه  AA1تبدیل کرد .سوووال بعد شووورکت اسوووتاندارد اند پور نیز ردهی

۱ Patrick Hassenteufel and Bruno Palier, (2016), “The French Welfare System”... p.73.
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اعتباری فران سه را کاهش داد ،و از  AA+به  AAتبدیل کرد .اینها همگی م شکالت
بیشتری را برای دولت فراهم آوردند۱.
ف
از متناقض ترین اقدامات اوالند ت دید نظر در قانون کار بود .این قانون که با هد ِ
اعالم شدهی مقابله با بیکاری ،اما بهخاطر بهبود و ضعیت رقابتی شرکتهای فران سوی
از تصوووویب پارلمان گذشوووته بود ،ازجمله امکان اخراه کارگر و پرداختِ میزان کمترِ
پادای خاتمهی خدمت را تسووهیل کرد ،و انعطافهای بیشتری را در عرصووهی روابب
کارگر و کارفرما به زیان کارگر بهوجود آورد .بهرغم اعتراضوووات وسووویع اتحادیههای
کارگری ،اوالند این قانون را از تصویب گذراند.
اصووالحات متعددی دیگری نیز در سوویسووتم مالیاتی دنبال شوود .از جمله برنامهی
برقراری  ۷5درصوود مالیات بر درآمدهای باالتر از یک میلیون یورو که با شووکایتهای
حقوقی مختلف روبرو شووود .در عکسالعمل به مالیات های « باال» ،پارهای ثروتمندان
فران سه را ترک کردند .بر ا ساس یک گزاری ،فران سه از نظر خروه میلیونرها سومین
ک شور در جهان بود ،و در سال  ۲۰۱۳در صد باالتری از سال قبل سرمایهی خود را از
کشور خاره کردند ۲.در واکنش به این اوضاع ،دولت مالیاتها را کاهش داد .ت ییراتی
نیز در نظام بانکی متکی بر جدا کردن بانکهای ت اری و سرمایهگذاری دنبال و برای
محافظت از بانک های فرانسووووی در مقابل خطر قصوووور بازپرداخت وامهای خارجی،
مقررات جدیدی وضع کرد۳.
دوران پنج سالهی رئیسجمهوری اوالند با م شکالت اقت صادی فراوان همراه بود ،و
مسووائلی که در آغاز کاری با آن مواجه بود ،تشوودید شوود .از جمله بهرغم ابتکارهای
متعدد ،از جمله دادن نوعی یارانه به شرکتها برای ا ستخدام جوانان ،بیکاری افزایش
۱
-https://www.france24.com/en/20121120-moodys-downgrade-france-aaa-aa1hollande-recession-deficit-unemployment-eurozone
https://www.nytimes.com/2013/11/09/business/international/standard-poorsdowngrades-france.html
۲ https://www.france24.com/en/20150808-france-wealthy-flee-high-taxes-les-echosfigures
۳ Michel Goyer and Miguel Glatzer, (2016), “Globalization: French Ambivalence as
a Critical Case”, in Robert Elgie, et.al. French politics….. p.165.
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یافته بود .او نیز نظیر دیگر رهبران حزب سووووسووویالیسوووت در قدرت ،هم به خاطر
اصوووال حاتش ت حت فشووووار و حم لهی راسووووت ،و هم به خاطر عدم قاطع یت و
عقبنشینیهایش ،مورد حملهی چپ بود .هر سال از محبوبیت او کاسته می شد ،و از
این رو در انتخابات  ۲۰۱۷شوورکت نکرد .دوران او با مسووائل سوویاسووی دیگری ازجمله
مسوووئلهی پناهندگان و نیز حملههای تروریسوووتی در پاریس همراه بود ،که جریانات
راست و بهویژه راست افراطی از آن استفاده کردند .حزب سوسیالیست هم روند نزولی
خود را که از سالها پیش آغاز شده بود ادامه میداد ،و کاندیدای حزب سوسیالیست
در انتخابات رئیس جمهوری ،بِنوا آمون ،با آن که از منتقدِینِ اوالند از جناح چپ بود،
در دور اول نفر پن م شووود ،و ا مانو ئل ماکرون از حزب «جمهوری بهپیش» ،حزبی
میانه رو و لیبرالی که خود ای اد کرده بود ،و ژان ماری لوپن از راسوووت افراطَی فرانت
نا سیونال ،به دور دوم ر سیدند .انتخابات پارلمان نیز که همان سال برگزار شد ،برای
حزب سو سیالی ست فاجعه بار بود ،و با آنکه با سه حزبِ چپِ میانه ائتالف کرده بود،
در م موع  ۲8۶کرسی را از دست داد ،و تعداد کرسیهای حزب به  ۳۰رسید.
ن «فرانسهی تسلیمناپذیر» ()FI
«حزب چپ» ( ،)PGو جریا ِ
در سال  ۲۰۰8جناح چپ به رهبری ژان لوک مِالنشون ()Jean-Luc Melenchon
از حزب سو سیالی ست ان شعاب کرد .مالن شون بر این اعتقاد بود که احزاب سنتی توان
سووازماندهی را از دسووت دادهاند و سووازمانهای جدید و موازی آن جریانات باید به
وجود آیند .او در « ۲۰۰9حزب چپ» ( )PG, Parti de Gaucheرا با تأکید بر
سوسیالیسمِ دموکراتیک و اِکوسوسیالیسم به وجود آورد .این جریان با ائتالف با حزب
کمونیسوووت و چند جریانِ چپِ دیگر «جبههی چپ» ( )Front de gaucheرا به
وجود آورد .برر سی حزب چپ و جبههی چپ برر سی جداگانه ای ا ست ،و در این جا
بهطور خال صه به جنبههای مهمی که به بحث ا صلی این نو شته مربوط ا ست ،ا شاره
میشوووود .جبههی چپ ازجمله در انتخابات پارلمان اروپا ،همراه با پالتفورمی قاطع به
نفع نیروی کار ،شوورکت کرد .ازجمله خواسووتهای این جبهه تعیین حد اقل حقوق و
دسووتمزد اروپایی برابر با  ۶۰در صودِ متوسووب حقوقِ در هر یک از کشووورهای اروپا ،و
تعیین حد اکثر حقوق و دستمزد در سطحی بود که در هیچ شرایطی بیش از  ۲۰برابر
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حد اقل حق وق و د ستمزد نبا شد( .با این هدف که اگر مدیران ار شد حقوق خود را باال
بردند ،ناچار باشند که حداقل حقوق و دستمزد را باال ببرند ).از وعدههای دیگر کاهش
سن بازن ش ستگی به  ۶۰سال با دریافت کامل حقوق بازن ش ستگی بود .در انتخابات
رئیسجمهوری سال  ۲۰۱۲نیز با همین خواستها وارد مبارزهی انتخاباتی شد ،همراه
با خوا ستهای دیگری ازجمله افزایش مالیاتِ ثروتمندان و و ضعِ مالیات  ۱۰۰در صد
برای مازاد درآمدهای باالتر از  ۳۶۰هزار یورو در سوووال (در رابطه با تعیین حد اکثر
حقوق و د ستمزد ۱).مالن شون در دور اول بیش از  ۱۱در صد رای آورد ،و در دور دوم،
بی آنکه م شخ صاً از کاندیدای حزب سو سیالی ست ،فران سوا اوالند حمایت کند ،به
هوادارانش توصیه کرد که برعلیه سارکوزی ،رقیب اوالند ،رای دهند.
در سال  ۲۰۱۶با کمک شخ صیتهای دیگر چپ م موعه ای از جریانات چپ را
در شِبهِ  -حزب جدیدی بهنام «فرانسهی تسلیمناپذیر» ()La France insoumise
( )FIای اد کرد و سیا ستهای ترقیخواهانهای را چه برای داخلِ فران سه (از جمله در
رابطه با بانکها ،محیب زیسووت ،زنان) و چه خاره (از جمله حمایت رسوومی از تحریم
ا سراییل) پیگیری کرد .این حزب خوا ستهای مهمی را در برنامهی خود تحت عنوان
«آیندهی مشووترک» ۲به تصووویب رسوواند ،که ازجمله عبارت بودند از ای اد جمهوری
ششم و کاهش قدرت رئیسجمهور ،حقِ بازخوانی نمایندگان ،ل و قانون کار که توسب
اوالند م ورد ت دید نظر قرار گرفت ،افزایش حد اقل دسوووتمزد ،اصوووالح نظام بانکی،
خروه از پارهای از قرار داد های بینالمللی ت اری ،و یک سوووری خواسوووت های مهم
زیسووت محیطی .این حزب در انتخابات پارلمانی  ،۲۰۱۷تعداد  ۱۷کرسووی بهدسووت
آورد .در انتخابات رئیس جمهوری همان سوووال نیز خود مالنشوووون کاندیدا بود و از
کاندیدای حزب سوسیالیست رأی باال تری کسب کرد.
ای اد جب هه ی چپ و هم کاری چ ندین جر یان مت فاوت چپ ،یکی از بارزترین
جلوههای مبارزهی چپ در شرایب سختِ سلطهی راست و سرمایهی جهانی بود .ای اد
۱ https://en.wikipedia.org/wiki/Left_Front_(France)#Platform
۲ https://www.humanite.fr/la-france-insoumise-detaille-son-projet-et-son-calendrier618307
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شِبهِ – حزب «فرانسهی تسلیمناپذیر» و حضور فعالِ این جریان چپ ،که در واقع یک
چپِ رفرمیس وتِ رادیکال اسووت – هر چند که اشوواره ای به سوووسوویالیسووم ندارد و از
نمادهای سو سیالی ستی نیز پرهیز میکند  --در شرایطی که حزب سو سیالی ست
فرانسه به شدت از اعتبار افتاده و در عمل به یک جریانِ لیبرالِ چپ تبدیل شده ،حائز
اهمیت اسووت .با آنکه حزب در مقابل جریانات راسووت ،و میانهروی راسووت و چپ ،و
قدرت و نفوذ سرمایهداران و اقشار باالیی طبقه متوسب ،در شرایب کنونی امکان کسب
قدرت را ندارد ،اما ضووومنِ تعدیلِ پارهای از خواسوووتهای غیر واقعبینانه ،مبارزه برای
خوا ستهای مترقی ای از جمله ضرورت سرمایهگذاریهای و سیع در انرژی پایدار،
گسوووتری خدمات عمومی ،مبارزه بر علیه بیثبات کاری و کار «اوبِری» و مقابله با
شوورکتهای بزرگ مالی و تکنولوژیک ،مبارزه بر علیه نولیبرالیسووم حاکم بر اتحادیهی
ارو پا ،سوووطح آ گاهی عمومی را باال میبرد و میتوا ند جر یا نات چپ م یا نه را نیز تا
حدودی به سمتِ چپ بکشاند .البته گرایشهای قوی پوپولیستی ،کاربرد مفاهیم توده
در مقابل الیت« ،شووبکه» به جای حزب ،دموکراسووی مسووتقیم ،سوواختارهای افقی ،و
امثال اینها ،ضوومن آن که میتواند در دوران انتخابات حمایت نسووبتاً زیادی کسووب
کند ،اما نمیتواند زمینه ی ای اد یک ت شکل دموکراتیکِ مترقی در جهت مبارزه برای
سوسیالیسم را پدید آورد ،حتی اگر هم چنین قصدی در کار باشد.
طبقهی کارگر و تشکلهای کارگری
طبقه کارگر فرانسه بعد از شکست کمون ،بیشتر گرایش رفرمیستی و اصالحی داشت.
ال
«فدرا سیون کارگران سو سیالی ست» ،از اولین ت شکلهای کارگری ،یک جریان کام ً
رفرمیستی بود .در مرحلهی بعدی هم تشکل بزرگ کارگری س.ژِ.تِ ( )CGTدر آغاز
خود را از احزاب مسووتقل سوواخت ،و حتی بخش بزرگی از اعضووای آن سوویاسووتهای
اِس.اِف.ای.اوُ را تندروانه ارزیابی کرده و به جای پیوسوووتن به آن ،به یک حزب میانهرو
جمهوریخواه نزدیک شوودند .با آن که بعداً عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم س.ژ.ت به
حزب کمونیسووت نزدیک و وابسووته شوود ،بسوویاری از کارگران در دیگر اتحادیههای
میانه رو فعال بودند؛ ازجمله کنفدراسووویون دموکراتیک ،سِ.اِف.دِ.تِ ،)CFDT( .که
بهرغم آغاز رادیکالای ،به حزب سوووسوویالیسووت پیوسووت .یا کنفدراسوویون کارگران
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مسیحی ،سِ.اِف.تِ.سِ ( ،)CFTCکه هنوز از کنفدراسیونهای بزرگ فرانسه است ،و
نیز کنفدراسیون اِف.اُو ( )FOکه هم اکنون حدود  ۳۰۰هزار عضو دارد .کادرهای فنی
و حرفهای نیز اتحادیهی خاص خود ،کنفدراسیون فرانسوی کادرهای مدیریت (CFE-
 )CGCرا دارند .بهطور کلی بهرغم وجود کارگران رادیکال و آنارکوسوووندیکالیسوووت،
بخش وسیعی از کارگران فرانسوی مواضع سیاسی میانهرو داشته و دارند ،و به احزاب
مختلف رأی میدهند .این واقعیت خود انعکاسووی از کل جامعهی فرانسووه نیز هسووت.
پارهای جریانهای رادیکال نیز در برخورد با مسائل سیاستهای خود را تعدیل کردند،
که از مهمترین نمونههای آن ت شکلهای حزب سو سیالی ست متحد بود ،که سیا ست
«خودگردانی» ،اُتوژستیون ،را کنار گذاشته ،و سیاستهای سوسیالدموکراتیک را در
پیش گرفتند .البته تشوکل های رادیکال متعددی هم در مقاطع مختلف از انشوعاب از
اتحادی ه های بزرگ به وجود آمدند ،از جمله جنبش اتحادیه ای «همبسوووتگیِ متحدِ
دموکراتیک» ( ،۱)SUDاما به نسووبت اتحادیه های بزرگ نقش محدود تری داشووته
اند.
کنفدرا سیونهای بزرگ اتحادیهای فران سه هر کدام تحت نفوذ یک حزب سیا سی
قرار گرفتند .س.ژ.ت که از آغاز خود را از احزاب جدا ساخته بود ،سران ام تحت نفوذ
حزب کمونیسووت قرار گرفت .س.اف.س.ت که ابتدا در رابطه با حزب سوووسوویالیسووت
متحد فعالیت میکرد ،سران ام به حزب سو سیالی ست واب سته شد .اِف.اُو که با کمک
امریکا به وجود آمد ،تحت نفوذِ جریانات تروتسوکیسوتی قرار گرفت .با آن که از حدود
دههی  ۱99۰این کنفدراسیونها از احزاب خود فاصله گرفتند ،در دورانی که به حزب
مت صل بودند ،سیا ستهای حزبی و موا ضع متعدد آنها به ا ستقالل این اتحادیهها و
حتی میزان عضویت کارگران در آنها بسیار صدمه زد.
مسووئلهی بسوویار مهم در فرانسووه این اسووت که بهرغم وجود پنج کنفدراسوویونِ
کارگری که هریک فدراسوویونها و اتحادیههای مختلف خود را دارند ،سووطحِ عضووویت
اتحادیهای بهطرز حیرت آوری پایین است« .تراکم اتحادیهای» یا نسبت شاغلینِ عضو
۱ Denis Pinguad, (2000), La gauche de la gauche, Seuil.

سوسیالدموکراسی فرانسوی :از گسست از سرمایهداری تا گسست از سوسیالیسم

اتحادیه یا سندیکا به نسبت کل شاغلین ،در فرانسه پایینترین حد در اروپا و در میان
ک شورهای پی شرفتهی سرمایهداری ،و از پایینترینها در کل جهان ا ست .طبق آمار
سازمان بینالمللی کار ،این رقم در اوا سب دههی نود کمی باالتر از  9در صد بود( ،در
مقای سه با بهعنوان مثال حدود  9۱در صد در سوئد ،حدود  ۲8در صد در آلمان ،حدود
۲5درصوود در هلند ،و حدود  ۳۲درصوود در بریتانیا در همین زمان) ۱.در فرانسووه در
دهههای اخیر این درصووود کمابیش در حد قبلی در نوسوووان بوده و طبق آخرین آمار
سازمان همکاریهای اقت صادی و تو سعه در سالِ  ،۲۰۱8به  8/8در صد کاهش یافته
است ۲.در بررسی وزارت کار فرانسه ،متوسب عضویت اتحادیهای در  ۲۰۱۶حدود ۱۱
درصوود تخمین زده شووده ،که این درصوود برای بخش دولتی بیش از  ۱9درصوود و در
بخش خ صو صی بیش از  8در صد ا ست .در صد ع ضویت برای زنان نیز کمتر از مردان،
حدود  ۱۰در صد ،و برای جوانان زیر سی سال ،بهمراتب کمتر یعنی حدود کمتر از ۴
درصوود اسووت ۳.عدم رشوود و افتِ عضووویت اتحادیهای واقعیت تلخی اسووت که جنبش
کارگری در همه جا بر اثر افزایش قدرت سووورمایهی جهانی و ت ییر و تحوالت نظام
سرمایهداری ،با آن روبهرو بوده ا ست ،چنانکه در همین چند دههی اخیر این در صد
برای کشورهای دیگر نیز که در باال به آنها اشاره شد ،با اُفت شدیدتری همراه بود ،و
برای مثال در سوئد به  ۶۴درصد ،در آلمان به  ۱۶درصد ،در هلند به  ۱۶درصد ،و در
بریتانیا به  ۲۳درصوود تنزل یافته اسووت .طبق گزاری سووازمان بینالمللی کار ،عوامل
عمدهی کاهش فزایندهی تشووکلِ اتحادیهای عبارت بوده اند از اُفتِ اشووت ال در بخش
دولتی ،اُفتِ اشووت ال در بخش تولیدی ،تضووعیفِ حمایتهای قانونی از حقِ تشووکل ،و
ت ییرات ترکیب نیروی کار بر اثر کاربرد تکنولوژی های جدید و دی یتال .البته باید

۱
ILO
Report,
http://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_008032
۲ https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD
۳ Le Figaro, “Les Francais de moins en moins syndiques”,
https://amp.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/09/20002-20181009ARTFIG00256-letaux-de-syndicalisation-des-salaries-francais-continue-de-baisser.php
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توجه دا شت که بهرغم در صد پایین ت شکل ،کنفدرا سیونهای کارگری فران سه از نظر
سیاسی بسیار قدرتمند و پرنفوذ باقی ماندهاند.
وجود جنبش کارگری قوی و متشکل نهتنها در به قدرت رساندن حزب یا احزاب
مترقی نقش مهمی دارد ،بلکه در حفظ چنین دولتی در مقابل فشووار راسووت و احزاب
طرفدار سرمایه ،و فشار برای اِعمالِ سیاستهای رادیکالتر ،نیز نقش تعیینکننده ایفا
میکند .از ضعفهای بزرگ حزب سوسیالیست فرانسه این بود که پایگاه چندان قوی
در میان کارگران نداشوووت ،هرچند که پیوسوووتن بخش وسووویعی از اعضوووای حزب
سو سیالی ست متحد و کنفدرا سیون سِ.اِف.دِ.تِ .آن را در موقعیت بهتری قرار داد ،با
این حال این ضوووعف در رابطه با بخش وسووویعتری از طبقهی کارگر باقی ماند .تالی
حزب برای جلب وسووویعتر این نیرو بهویژه در میان زنان و نیروی کار جوان بسووویار
محدود بود .واقعیت دیگر نیز ر شد سریع طبقهی متو سب جدید و ر شد نفوذ سیا سی
این اقشار و تشکلهاشان بود ،و حزب سوسیالیست ناچار بود که به خواستهای آنها
نیز بپردازد و توجه کمتری به طبقهی کارگر دا شته با شد .طبقهی متو سب جدید نیز
در تشکلهای مختلف سازماندهی می شد ،و همانطور که اشاره شد ،برکنار از این که
هریک از دیگر کنفدراسیونهای کارگری تشکلهای کادرهای حرفی ای خود را دارند،
کنفدرا سیون فران سوی کادرهای مدیریت ،س.اف.اُ-س.ژ.س ،و قدرت و نفوذ فزایندهی
آن یکی از این نمونههاست.
بهطور خال صه ،جنبش سو سیالی ستی و سو سیالدموکراتیک فران سه در م سیر
طوالنی حیات خود اُفتوخیز های فراوانی را در مقابله با مسوووائل داخلی ،منطقهای و
بینالمللی ت ربه کرد ،و در چندین نوبت در جمهوری های مختلف فرانسووووی یا در
قدرت سوووهیم شووود و یا قدرت را بهتمامی در دسوووت داشوووت ،و برای مدتی طوالنی
مهمترین حزب سیا سی فران سه بود .اما به خاطرِ ضعفها و م شکالت درونی و موانع
مختلفِ داخلی و خارجی ،به تدریج قدرت و نفوذ خود را از دسووووت داد .از نظر
ایدئولوژیک نیز با آرمانهای اولیهی خود ،یعنی گ س ست و گذار از سرمایهداری فا صله
گرفت و به اصالح سرمایهداری و لیبرالیسم نزدیک شد.
***
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پارهای درسها
جنبش سوسیالیستی فرانسه نظیر دیگر جنبشهای سوسیالیستی اروپا ،ضمن پاره ای
تشووابهات ،ویژگیهای خاص خود را نیز داشووت .نظیر دیگر جنبشها ،از آغاز در مورد
چگونگی نیل به سو سیالی سم ترکیبی از دیدگاههای انقالبی و رفرمی ستی در کار بود.
درگیریهای انقالبیون و رفرمی ستها ان شعابهای پیدرپی را به جنبش تحمیل کرد.
حزب کارگر فرانسوووه افتخار این را داشوووت که مقدمهی طرح برنامهی کمونیسوووتیِ
حداکثریای را شوووخصِ مارکس دیکته کرده بود ،در تدوینِ برنامهی رفرمیسوووتیِ
حداقلی آن نیز همکاری دا شت ،آن را مورد تأیید قرار داده و در مقابل انقالبیون از آن
دفاع کرده بود.
از ویژگی های جنبش فرانسوووه این بود که از آغاز صووودای غالبِ رهبران جنبش،
صوووودایی رفرمیسوووتی بود (ازجم له ژورِس ،بلوم و بروس) پارهای از انقالبیون نیز
رادیکالیسووومِ خود را تاحدی تعدیل کردند (گِد ،و وَیان (.در مواردی هر دو جریان با
یکدیگر همکاری داشتند .ای اد اِس.اِف.ای.اوُ از وحدت دو جریان رادیکال و رفرمیست
نمونهی بارزی از این همکاری بود.
نظیر دیگر جنبشهای مشابه ،بهدنبالِ انقالب اکتبر روسیه این جنبش ت زیه شد
و کمونی ستهای طرفدار بل شوی سم از سو سیالی ستها جدا شدند .اما این جدایی به
ن سبت ت ربه ی دیگر ک شورها از جمله آلمان ،هلند ،و سوئد ،برای سو سیالی ستهای
فران سوی م شکلآفرینتر بود .بخش بزرگی از بدنهی ت شکیالت به ان شعاب پیو ست ،و
در مرحلهی بعدی بهدنبال مبارزهی قهرمانانه کمونی ستها در دوران جنگ دوم ،حزب
کمونیست فرانسه بهمراتب قدرتمندتر از دیگر احزاب کمونیست اروپا بهجز ایتالیا ،و تا
مدتها رقیب مهمتری برای سوسیالیستها بود.
ی
از درسهای مهمی که میتوان از جنبش سوسیالیستی فرانسه آموخت ،پیچیدگ ِ
م سئلهی رابطهی حزب و اتحادیه ا ست .همانطور که ا شاره شد ،کنفدرا سیونهای
بزرگ اتحادیه ای فران سه هر کدام تحت نفوذ یک حزب سیا سی قرار گرفتند ،و با آن
که بعداً به این واب ستگی پایان دادند ،اما در این رابطه صدمه دیدند .شک نی ست که
رابطه بین احزاب طرفدار طبقهی کارگر و تشکلهای کارگری برای هر دو طرف بسیار
ضووروری اسووت ،اما این رابطه نباید به اسووتقالل تشووکل کارگری لطمه زند .در بحثِ
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ضوورورتِ تشووکلهای مسووتقل کارگری ،این اسووتقالل نهتنها از دولت ،بلکه از احزاب
سیاسی نیز باید مورد نظر باشد.
در رابطه بین سوووسوویالیسووتها و طبقهی کارگر ،سووطح پایین تشووکل ،و وجود
کنفدراسیونهای رقیب ،جنبش طبقهی کارگر را دچار مشکل ساخت .سوسیالیستها
در ب سیج هر چه بیشتر کارگران تالی الزم را نکردند ،و عقبن شینیهای آنها رابطه
با کارگران و الیههای پایین طبقهی متو سب را ضعیف و ضعیفتر کرد .همانطور که
در مورد سوسیالدموکراسی سوئد نیز صادق بود ،بدون فشارِ جنبش کارگری و اقشار
پایینی و میانی طبقهی متوسب که حزب سوسیالدموکرات را برای اجرای برنامههایش
در ف شار گذارد و مدام سطح خوا ستها را باال بَرَد ،این حزب در مقابل ه وم را ست و
موقعیت مسوولب سوورمایه و احزاب وابسووتهای ،بیشتر و بیشتر به راسووتروی و دادن
امتیاز به سرمایه ادامه داد و خواهد داد.
در طول بیش از  ۱۳۰سال حضور در جامعهی فرانسه ،سوسیالیستها در مقاطعی
که یا در قدرت سهیم شدند و یا قدرت سیاسی را در دست داشتند ،از نخست وزیری
بلوم ،گُووَن ،رامادیه ،و موله تا ریا ستجمهوری میتران ،نخ ست وزیری ژو سپن ،رُوکار،
و سووران ام رئیسجمهوری اوالند ،اصووالحات بسوویار مهمی در جامعه فرانسووه به نفع
نیروی کار و رفاه و تأمین اجتماعی مردم فرانسووه ان ام دادند .اما ضووعفهای فراوان و
موانع درونی و بیرونی بسیاری مانع از پیشبرد سیاستهای جدیتر و قاطعانهتر شد.
از مهمترین این موانع ،قدرت گرفتن فزاینده سوورمایهی جهانی و رشوود گسووترده
ن
سوورمایهداری بود .از طرح مارشووال که فرانسووه یکی از بزرگترین دریافت کنندگا ِ
کمکهایش بود ،و شرط و شروط استفاده از آن ،گرفته تا پیوستن به اتحادیهی اروپا،
و ب عد سووواز مان ت ارت ج هانی و دیگر ن هاد های سووور ما یهی ج هانی ،دو لت های
سو سیالی ست ناچار بودند که در قالب محدودیتهای ناگزیر ،سیا ستهای خود را به
پیش بر ند .ات حاد یهی ارو پا که میتوانسوووت (و میتوا ند) بهعنوان یک ن هاد فراملی
ت
سووویاسوووتهای ترقیخواهانه را در سوووطحی بسووویار وسووویع به پیش برد و اقداما ِ
ترقیخواهانهی دولتهای عضو را تسهیل و تسریع کند ،بر اثر قدرت گرفتن سرمایهی
مالی جهانی و سوولطهی نولیبرالیسووم ،خود به مانعی برای پیشووبردِ سوویاسووتهای
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ترقیخواهانه دولتهای ع ضو تبدیل شد .وجود چنین نهاد فراملیَ بزرگ و قدرتمندی
حتی توان بالقوهی آنرا داشت (و دارد) که گذار از سرمایهداری و استقرار سوسیالیسم
را تا حد زیادی در منطقهی مهمی از جهان عملی سوووازد .اما تناقض و بنبسوووتِ
اتحادیهی اروپا این بوده که مادام که دولتهای رادیکال و مترقی در کشوورهای عضوو
بهروی کار نیایند ،این نهاد فراملی نمیتواند به نهادی مترقی تبدیل شووود ،و مادام که
این اتحادیه با سیاستهای موجودِ نولیبرالی ادامهی حیات دهد ،هیچ دولت رادیکال و
مترقی در کشووورهای زیر نفوذ آن قادر به ادامهی فعالیت نخواهند بود .اضووافه شوودن
کشووورهای اروپای شوورقی ،که هریک نمونهی بارزِ شووکسووتِ فاحشِ سوویاسووتهای
سوسیالیستیِ سبک شوروی بودند ،سیاستهای راستروانهی اتحادیه اروپا را بهمراتب
تقویت کرد .برکنار از محدودیتهای اتحادیهی اروپا ،نهادهای بینالمللی سووورمایه نیز
مانع بزرگی برای پیشبرد برنامههای سوووسوویالدموکراسووی فرانسووه بودند ،ازجمله
پایینآوردن ردهی اعتباری فرانسه توسب شرکتهای ردهبندی اعتباری در همان سال
اول به قدرت رسووویدن فرانسووووا اوالند .از سووووی دیگر با افزایش نفوذ سووورمایهداران
فران سوی ،توان مقابلهی آنها با دولتهایی که سیا ستهای ترقیخواهانه را به پیش
میبردند ،افزایش یافت ،و در موارد متعدد یا مانع از این سوویاسووتها شوودند ،و یا در
مقابل افزایش مالیاتها بسیاری از صاحبان سرمایه یا با سرمایهی خود خاره شدند و
یا بخش مهمی از سرمایههای خود را به دیگر کشورهای اروپایی و فراسوی آن ،انتقال
دادند.
البته پاره ای رهبران سو سیالی ست فران سه خطاهای نابخ شودنی نیز دا شتند ،که
زننده ترین آن ادامهی سیا ستهای ا ستعماری و امپریالی ستی فران سه بود .در دوران
سلطه ی فا شی سم نیز چه در رابطه با دولت وی شی ،و چه تعلل در پیو ستن به جنبش
ضد فاشیست ،اعتبار زیادی را از دست دادند .سوسیالیستها عالوه بر صدماتی که از
فاشوویسووم در دوران جنگ جهانی دیدند ،در مقاطع بعدی با ظهور پوپولیس ومِ راسووت
افراطی و نوفاشووویسوووت ها مواجه بودهاند .امواه مهاجرتی از کشوووورهای افریقایی و
خاورمیانه از یک سووو و افزایش مسووائل و مشووکالت نیروی کار در داخل فرانسووه براثر
سیاستهای نولیبرالی از سوی دیگر ،زمینههای مناسبی را برای پوپولیستهای راست
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به وجود آورده ،وآنها توانسوووته اند بخش بزرگی از نیروی کار و مردم فرانسوووه را به
سیاستهای مخرب خود جلب کنند.
در مقابلِ قدرت گرفتن بیشتر راسووت و راسووت افراطی ،جریانات چپ فرانسووه،
بهجز در موارد ی که با یکدیگر همکاری داشوووته و دارند ،با انشوووعاب های بیشتر و
خصومتها و مقابله با یکدیگر ،تضعیف شدند.
بر کنار از موانع عینی ،آنچه که سووسویالیسوتهای فرانسووی را دچار شوک ست
سوواخت ،تسوولیم شوودنِ آنها به ایدئولوژی سوورمایهداری بود .سوووسوویالدموکراتهای
فران سوی نظیر سو سیالدموکراتهای سوئد ،ضمن حفظ ب سیاری از خوا ستهای
ترقیخواهانه و عدالتخواهانه ،هدفِ نهایی گذار به جامعهی پسووواسووورمایهداری را
بهتدریج به ا صالحِ نظام موجود سرمایهداری تبدیل کرد .همانطور که در مورد سوئد
نیز اشاره شد ،این بدان معنی نیست که میتوانستند در شرایب و اوضاع و احوالی که
به آنها ا شاره شد ،در دوران کنونی ،به سو سیالی سم بر سند ،بلکه توجه دادن به این
باور است که «بدون داشتنِ هدفِ سوسیالیسم ،حرکت در مسیر بسیار طوالنیِ گذار از
نظام موجود حرکتی کور و بدون در دست داشتن یک جهتیاب خواهد بود۱».
رادیکالیسووم نیز تنها بهمعنی داشووتن یک برنامهی رادیکال و شووعارهایی رادیکال
نی ست .چرا که اگر قرار بود که شعارها و طرح موا ضع رادیکالتر و تندتر بتواند در این
شوورایب موفقیت داشووته باشوود ،تشووکلِ چپِ ژان لوک مِالنشووون ( ،)FIحزب «ضوود
کاپیتالیسوووتِ جدید» ( )NPAفیلیپ پوتو که از رهبران مهم کارگری و از کادرهای
«اتحادیهی کمونیسوووتی انقالبی» (که بعدا به اِن .پ.آ تبدیل شووود) بود ،یا «حزب
اتحادیهی کمونیستیِ» لوت اووریه ( )LOناتالی آرتو ،و یا جریانات آنارشیست و آنارکو
سووندیکالیسووت ،میبایسووت بیشترین نفوذ را در میان نیروی کار و در جامعهی مدنی
فرانسه داشته باشند .با آن که وجود جریانات چپِ رادیکال در مقابل گردی به راستِ
سو سیالدموکراتها نقش مهمی را دا شته و دارند ،این رادیکالی سم برای آن که بتواند
موثر واقع شود ،نمیتواند خیلی دور از واقعیتها باشد و باید به شکلی بهینه و اُپتیمم
دموکرات-سوئد-از%E2%80%8C-حزب-سوسیالhttps://pecritique.com/2019/11/15/

۱
/سوسیالیسم
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طرح گردد .مثال تحقق خوا ست حزب اف.ای در مورد سقفِ حد اکثر حقوق و تعیین
مالیات  ۱۰۰درصد بر مازاد آن ،در شرایب امروزی سلطهی سرمایهداری جهانی خالی
از اِشکال نیست .این شعارِ اِف.ای زمانی که برای اتحادیهی اروپا مطرح شد ،معنیدارتر
بود ،اما نه برای فرانسوووه ،چرا که به معنی خروه نه تنها سووورمایهها بلکه بخش اعظم
متخصصین بسیار سطح باال از فرانسه خواهد بود .تردیدی نیست که روزی چنین در
آمد حداقل و حداکثری باید تعیین شووود ،و آن زمانی اسووت که در بخش وسوویعی از
کشوووورهای پیشووورفته ،دولت های مترقی به روی کار آمده باشوووند و بتوانند چنین
سیاستی را تحمیل کنند .دیگر خواستهای این جریان چپ از آن جمله که نه حزب،
نه نمایندگی ،بلکه دموکرا سی م ستقیم تودهها و کنترل کارگری باید امور را رأ ساً در
د ست گیرد ،شعارهایی ا ست که تنها عده معدودی رو شنفکر رُمانتیک را که کاری با
واقعیات تلخ و سخت امروز ندارند ،شاد میکند ،و جدی گرفته نمیشود.
مسئلهی مهم در مقابله با قدرت فزایندهی نیروهای راست و تضعیفِ جبههی کار،
اتحاد عمل جریانات چپ برای ای اد ضد هژمونی در جامعهی فرانسه است .چنانچه در
موارد دیگر نیز تأکید شد ،ک سب ضدِ هژمونی در جامعهی مدنی ،خود به شیوههای
جدید سوووازماندهی در تشوووکل ها ،در محله ها و درجنبش ها ،و دموکراتیزه کردن
ساختارهای سنتی بوروکراتیک حزب و کنفدراسیونها و اتحادیهها نیاز دارد.
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.1معرفی سیمای حماسی پرومته
«پرومته برجستهترین قدیس و شهید تقویم فلسفی است».
مارکس ۱۸۴۱
کیستتت این پرومتهای که مارکس اینگونه از او یاد میکند؟ کیستتت که «گوته» در
وصتتا او شتتیر می ستتراید و بتهووش برایو اورتور می ستتازد؟ این موجود است ور ای
کیستتت که  ۲۵۰۰ستتال پس از رفرینو او در ترایدی ریستتلولو )(Aeschylus
هنوز در ادبیات جهانی و نیز در ایراش ۱حضوری زند و پرمناقشه دارد؟
میرفی

اجاز دهید برای شتتروپ پرومته را با گزید هایی از زباش دود ریستتلولو
کنیم:
«مرا زیر ر سماش بهزنجیری سلت و جانکا ب ستهاند .به سبب مهرورزی به ردمیاش،
ایزدی نگوشبلت و اسیر هستم .دشمن زئو و منفور همهی ایزدانی که به بارگا وی
را یافتهاند .بهروزی سرنوشت از رش زورمنداش نیست ،و اندیشه ،سرچشمهی پیروزی
و توانایی استتت .زئو بههیچروی در اندیشتتهی انستتاش رن دید نبود ،و درستتر می
پروراند که نژاد او را تبا کند .من با چنین اندی شهای همدا ستاش نبودم .پس به ضدّ او
ایستادم و ردمیاش را ،از نیستی و فرو افتادش رهاندم».
ریسلولو سپس به برشماردش عملکرد و دستاوردهای پرومته میپردازد:
«من ردمیاش را از اندیشتتتهی مرگ رهاندم ،امید ناپیدا را در جاش رناش نهادم ،و
ستتتپس موه بت رتو را ن ار ر ناش کردم .رری و از بر کت رش ه مه هنر ها را دوا هد
رمودت .من به رناش رمودتم که بیندی شند و درد را بهکار گیرند .از دانههای رجری و
هنر دروگری هیچ نمیدان ستند .زیر زمین ،در زوایای یرف و تاریک غارها میزی ستند.
طلوپ و غروب ستتتتارگاش را به رناش رمودتم .ستتتپس کار بر اعداد را که ستتتررمد
دانستتنیهاستت ،و ترتیب حروف و توانایی بهیاد ستپردش چیزها را ،که سترچشتمهی
دانوهاستتتت بداشها نمودم .نلستتتت من بر چارپایاش زین و پالهنه نهادم ،تا بهجای
 ۱نگا کنید به « شیر تنهایی» ،در کتاب «هوای تاز » شاملو« :من پرومتهای نامرادم ،که کالغاش بی سرنو شت را،
سفر ای جاوداش گسترد ام».
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انساش بارهای گراش را بردارند».
سپس ادامه میدهد که:
«اما شگفتتر از همه رشکه پیوترها ردمیاش در بیماری ،هیچ دارویی نداشتند ،نه
غذایی که بلورند ،نه مرهمی که بر پو ست نهند و نه شربتی که بنو شند .از بیدارویی
جاش میدادند تا رشکه من از ادتالط داروهای درماشبلو رگا شتتتاش کردم و بیماری
ب ستو رمد .رشگا گنجینهای که زمین بهداطر ردمی در دل دود نهاش کرد ا ست ،از
مفرغ و رهن و سیم و زر دبر دادم .سلن کوتا رشکه پرومته همهی دانوها را ارزانی
ردمیاش داشت»۲.
پس هماشطور که از کالم دود ریستتتلولو برمیرید ،پرومته طغیاشگری انقالبی
است که علیه زئو می شورد .روایت او نماد بارز تیارض دودکامگی با رزادیدواهی و
مبارز برای رهایی انساش است .بنابراین وقتی دبر ربودش رتو از «المپیا» (ایزدستاش)
به گوش زئو میرستتتد ،به هرمس ) (Hermesدستتتتور می دهد تا بهواستتت هی
«هف ستو » ) (Hephaestusپرومته را بر سر قلهی قاف (در قفقاز) برد و او را در
صلر ای به زنجیر کشد .هر روز کرکسی میرمد و جگر او را میدورد اما جگر او از نو
میرویید .بدینساش پرومته محکوم به عذاب و رنجی ابدی شد بود!
اما «پرومته در زنجیر» تنها یکی از ترایدیهای ستتتهگانهی ریستتتلولو استتتت.
«پرومتهی رتورور» و «پرومتهی از بند رستتتته» ،دو اثر دیگر او هستتتتند که مفقود
شد اند .اتفاقاً می ضل گفتماش حا ضر گ شایو چ شماندازی به روی رهایی پرومته در
زنجیر است.
- ۲آشنایی مارکس با آیسخولوس
زندگینامههایی که تاکنوش دربار ی مارکس نو شته شد  ،دربار ی زماش ر شنایی او با
ریستتلولو اطالپ دقیقی بهدستتت نمیدهد .قدر مستتلم اینکه کال های درستتی
مارکس در دبیرستاش ( )۱۸۳۰ - ۱۸۳۵در شهر «تریر» ،شامل تاریخ کالسیک ،ادبیات
و زباشهای دارجی بهویژ التین و یونانی بودند .مارکس به زباش التین کامالً مستتتلط
۲برگرفته از ترجمهی شاهرخ مسکوب ،انتشارات فرهنه جاوید۱۳۹۸ ،
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شد بود و میتوانست بهراحتی رشرا بلواند و بنویسد.
او در اکتبر  ۱۸۳۵به دانشتتگا بُن را یافت و پس از یک ستتال به دانشتتگا برلن
رفت .کال هایی که در دانشتتگا بن برداشتتته بود کالً به امور انستتانی بهویژ استتاطیر
یوناش باستاش و تاریخ هنر ادتصاص داشتند .او در رشجا به «کلوپ شیرا» پیوست که
در عین حال شامل فیاالش سیاسی می شد .بُن یکی از مراکز اعتراضات دانشجویی بود
و بسیاری از دانشجویانو دستگیر شد بودند .در این دور از زندگی مارکس دفترهای
شیری از او بهجا ماند ا ست که ق صد انت شارش را دا شت .او حتی یک رماش ن سبتاً
کامل نو شته و ج ستارهایی به سبک و سیاق «دیالوگ»های افالطوش به قلم ک شید
بود( .از رشجا که گفتماش حاضر مربوط به موضوعی دیگر است ،در اینجا وارد مبح ی
درمورد رثار ،نامهها و ترجمههای مارکس نمیشویم .کافی است بدانیم به احتمال قوی
در همین دور است که مارکس با ریسلولو رشنا شد بود).
مارکس در ستتال  ۱۸۴۱از دانشتتگا برلن فارغالتحصتتیل می شتتود .پایاشنامهی
دکترای او « -تفاوت فلستتفهی طبییت دموکریتو و اپیکور»  -نشتتانگر وستتیت و
یرفای دانو مارکس نستتبت به اندیشتتمنداش عصتتر باستتتاش و نیز زماش دود استتت.
م الیهی دقیق پایاشنامه ،یادداشتها و پیونویس رش میتواند ریشه های فکری رنچه
را به نام «مارکسیسم» میشناسیم بر ما نمایاش کند.
موز هس ( Moses Hess )۱۸۱۲ – ۱۸۷۵یکی از پایهگذاراش « سو سیالی سم
رلمانی» ا ست که هم بهلحاظ سنی و هم بهلحاظ شهرت و نو شتههایو میتواش او را
یکی از پیوک سوتاش مارکس به ح ساب رورد .وقتی او برای نل ستین بار مارکس را در
یکی از مجامع سوسیالیستی مالقات میکند دچار حیرت می شود .هس در نامه ای به
دوستتتتو برتو لد اوئر باخ ) (Berthhold Auerbachدر یوئن  ۱۸۴۱مارکس را
اینگونه توصیا میکند« :او پدید ای است که تأثیر بهسزایی در من گذاشت .دود را
رماد کن تا برج ستهترین فیل سوف  -شاید یک نابغهی  -ن سل کنونی را مالقات کنی.
دکتر مارکس (نام میبود من) هنوز بستتیار جواش استتت… تصتتور کن روستتو ،ولتر،
لستتتینه ،هولباخ ،هاینه و هگل را؛ ستتتپس همگی رش ها را در وجود یک فرد واحد
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ترکیب کن… ماحصل رش دکتر مارکس است»۳.
چناشچه پرومته را با تصتتویری که مارکس از دود ترستتیم میکند مقایستته کنیم
شتتتاید بتوانیم تا حدی به شتتتباهت رشدو پی ببریم .در دفترچهی داطرات همستتتر
مارکس ،جنی و ستفالن نو شتهای که به «اعترافات» مارکس میروف شد باقی ماند
استتت که تاریخ نگارش رش ستتال  ۱۸۵۶استتت .در یک ستتؤال و پرستتو دانوادگی
درحضتتور ددترانو از او می پرستتند :محبوبترین شتتاعرت کیستتت؟ پاستتخ میدهد:
ریستتتلولو  ،شتتتکستتتپیر و گوته .رشچه از رش بیزاری؟ بندگی؛ قهرمانت کیستتتت؟
استتتپارتاکو و کپلر؛ اید ی دوشتتتحالیات؟ مبارز کردش؛ اید ی فالکتات؟ تکریم
کردش؛ اید ی راهبردیات؟ هیچ موضوپ انسانیای نیست که نسبت به رش بیگانه باشم!
(مجموعه رثار؛ )۴۲:۵۶۷
تیلق داطر مارکس به ریستتتلولو پایدار بود .داماد مارکس ،پل الفارگ ،در
داطراتو یادرور می شتتتود که« :او های نه و گو ته را کامالً حفظ بود و اغ لب در
صتتتحبت هایو گفتاوردهایی از رش ها را بازگو میکرد .او دوانوگر دستتتتگی ناپذیر
شاعراش در تمام زباشهای اروپایی بود .او هر سال ری سلولو را به زباش ا صلی یونانی
میدواند و شکسپیر را برجستهترین نابغهی جامیهی بشری میدانست»۴.
درواقع میتواش رنچه را مارکس از زباش ریستتلولو در وصتتا پرومته برجستتته
می سازد در مورد دود او بهکار برد« .فل سفه این نظر را پنهاش نمیکند .اعتراف پرومته
که :به عبارت ساد من از دیل ددایاش انزجار دارم ،در حقیقت اعتراف دود فل سفه و
کالم ق صار رش برعلیه ددایاش ر سمانی و زمینی ا ست که دودرگاهی ان ساش را بهعنواش
واالترین الوهیت نمیپذیرند»( .مجموعه رثار؛  )۱:۳۰سپس ادامه میدهد« :اما فل سفه
به جنبوجوش نامیقول بینوایانی که از و ضییت ظاهراً ودیم شد ی فل سفه اح سا
شیا میکنند هماش پاسلی را میدهد که پرومته به هرمس ،ددمتگزار ددایاش داد:
 ۳برگزید از کتاب:
S.S. Prawer, “Karl Marx and World Literature”; Oxford University Press, 1978
۴ “Marx and Engels Through the Eyes of their Contemporaries”, Progress Publishers,
1972.
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م مئن باش که وضتتع دویو ،ستترنوشتتت شتتوم دود را ،با بندگی تو عوض نمیکنم.
هماش بهتر که دادم این صتتلر باشتتم تا غالم وفادار پدر زئو »( .هماشجا ،ص )۳۱
واپستتتین کالم پیوگفتار پایاشنامهی مارکس چنین استتتت« :پرومته برجستتتتهترین
قدیس و شهید تقویم فلسفی است».
« -۳پرومتهی از بند رسته»
این عنواش درام شاعرانهی پر سی شلی ( ) (Percy Shelly) )۱۸۹۲-۱۸۲۲شاعر
نامدار انگلی سی) ا ست که در سال  ۱۸۲۰به چاپ ر سید .او در دیباچهی کتاب تأکید
میکند که پرومتهی او ادتالفی اساسی با پرومتهی ریسلولو دارد .در روایاتی که از
تکهپار های بازماند از «پرومتهی از بند ر سته»ی ری سلولو رمد ا ست ،پرومته یا
پرومتئو  ،که ری شهی یونانی وای اش به مینی «پیواندیو» ا ست ،سرنگونی زئو
را پیوبینی میک ند .لذا زئو برای پیوگیری از چنین عقوبتی از پروم ته ک مک
میطلبد و هرکول را مأمور رهاسازی او از اسارت میکند.
اما پرسی شلی عنواش می کند که در پرومتهی من ،تیاملی بین او و زئو صورت
نمیگیرد .چ نان چه من روا یت دیگراش را تکرار میکردم ،کاری جز بازستتتتازی اثر
گم شد ی ری سلولو انجام نداد بودم .اما من درحقیقت از چناش عاقبت شومی که
ظالم را با قهرماش ر شتی دهد نادر سند بودم ،چراکه در این صورت اهمیت مینوی و
ادالقی رن و پایداری پرومته ازبین میرفت.
مارکس و انگلس هردو عالقهی داصتتی به شتتلی داشتتتند .اشتتیار او در جلستتات
چارتی ستها دواند می شد و درمیاش کارگراش انگلی سی محبوبیت به سزایی دا شت.
انگلس در « نامه هایی از لندش» از نبوغ او قدردانی میکند و میگوید دوانندگاش او
« بهطور ادص طبقات فرودستتتت هستتتتند»( .مجموعه رثار؛  )۳:۳۸۰رشطور که از
داطرات النور ددتر مارکس برمیرید ،انگلس به او گفته بود که ما در دههی  ۴۰همه
عمیقاً او را می شنادتیم .شلی در نیمهی دوم قرش نوزدهم چهر ای میتبر و برج سته
بود.
النور در مقالهای زیر عنواش «شلی و سوسیالیسم» ( ،)۱۸۸۸پس از میرفی سیمای
انستتتانی شتتتلی از قول مارکس بازگو میکند که «او دایماً ابراز می کرد که از مرگ
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زودر شلی در  ۲۹سالگی تأ سا میدورد چراکه او یک انقالبی تمامعیار و یکی از
پیشتازاش سوسیالیسم بود۵».
با این حال نمیتواش ا سارت بالفیل پرومته را نادید گرفت و بدوش شنادت رشچه
هستتت زمینهی رهایی از بند را پردادته کرد .گستتستتت با رمانتیستتم و نقد اوتوپیا به
مینی پشت کردش به رزادی نیست بلکه بهمنزلهی پرورش چشماندازی است که مبانی
ریند را در دروش زماش حال جستتتتجو میکند .هماشطور که مارکس تأکید میکرد،
بردورد ما به جهاش «مکتبی» نیستتتت « .ما جهاش را به گونهای تجریدی پیوبینی
نمیکنیم اما فقط میدواهیم جهاش جدیدی را از طریق نقد جهاش کهنه بازیابی کنیم.
ما به جهاش نمیگوییم حقیقت اینجاستتت ،درمقابلو زانو بزنید! ما اصتتول جدید را از
دروش اصتتول دود جهاش استتتلرا میکنیم .ما به جهاش اعالم نمیکنیم که از مبارز
دستتت بردارید چوش مبارزاتتاش احمقانهاند و ما شتتیار حقیقی مبارز را به شتتما اع ا
میکنیم .ما صتتترفاً به جهاش نشتتتاش میدهیم که واقیاً برای چه مبارز میکند».
(مجموعه رثار؛ )۱:۱۴۱
هماشگونه که پیوتر اشتتار شتتد ،میضتتل گفتماش کنونی ستتهمی در گشتتایو
چشتتماندازی به روی دیالکتیک رهایی پرومته استتت .ازاینرو بازگشتتت دوبار به دود
مارکس بهعنواش واس هگری راهنما ضرورتی اجتنابناپذیر است.
 - ۴پرومتهی جوان زنجیر اسارت را میگسلد
مارکس بردالف تو صیهی ا ستاداش دان شگا برلن و بهرغم ف شار و تهدید دانواد اش،
پس از فارغالتح صیلی با دنبالکردش حرفهی دان شگاهی و کار رکادمیک کامالً ملالفت
میورزد .گویی مضتتتامین پایاشنامهی دکترایو مستتتیر بیدی زندگی او را پیوبینی
کرد بودند! او در رشجا تأکید کرد بود که« :هماشگونه که پرومته پس از ربودش رتو
از پردیس شتتروپ به دانهستتازی و مستتتقر شتتدش بر زمین میکند ،فلستتفه نیز پس از
رشکه با گ سترش دود جهاشگیر می شود ،علیه جهاش دارجی چردو میکند .ذهن
تئوریک به محضتتی که دردود به رزادی میرستتد ،به انریی عملی مبدل شتتد … و
۵ Marx and Engels on Literature and Art; Progress Publishers, 1976, p.321.
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میارض واقییتی که بیروش از دود رش است میگردد» ( .مجموعه رثار؛ )۱:۱۴۹
بنابراین مارکس به محض درو از دانشتتتگا درگیر مبارز با قدرت های موجود
میشتتود .این حرکت در ابتدا دود را به شتتکل فیالیت م بوعاتی نمودار میستتازد .او
طی یک ستتال د ها مقاله برای نشتتریه «راینیشتته تستتایتونه» مینویستتد که یکی از
پرتیرایترین م بو عات راین بود .او بهزودی ستتتردبیری رش را برع هد گرف ته و اعالم
میکند که« :نشتتریه زباش بیرحم و تجستتم روت تاریلی مردماش استتت»( .هماشجا،
)۱۴۴
بردالف شتتتاگرداش چ و راستتتت هگل که فرزانگی دود را روحی جامع و مردم
عامی را «ماد ی بیروت» میانگا شتند ،مارکس ت صریح میکند که «فل سفه دنیوی و
دنیا فل سفی شد ا ست»( .هماشجا )۱۹۵ ،نقد رادیکال او از دفقاش حاکم بر رلماش و
طرت مباحث عمیق فل سفی دیلی زود موجب سان سور و سپس ب سته شدش راینی شه
ت سایتونه میگردد .ت صویری که بهمنا سبت داموش شدش رش ن شریه تر سیم و تک یر
می شود ،پرومته ای را نشاش می دهد که به ماشین چاپ زنجیر شد و منقار کرکسی
جگر او را ن شانه گرفته ا ست .با این و صا مارکس ابراز می کند که حکومت رلماش با
این کار (روریل « )۱۸۴۳رزادی مرا به من بازگرداند است».
یک ستتال بیدی ( )۱۸۴۳-۱۸۴۴بدوش اغراق نق هع فی در بیوگرافی اندیشتتهی
مارکس است .طی این یک سال عالو بر همکاری با ررنولد روگه )(Arnold Ruge
در فیالیت م بوعاتی ،ازدوا با جنی وستتتفالن ،رشتتنایی با انگلس ،ورود به پاریس و
شرکت در مجامع کارگری ،مارکس رثار بسیار ارزند ای را نگاشت و مشغول پژوهشی
شتتبانهروزی ،فشتترد و عمیق درمورد تاریخ انقالب فرانستته ،اقتصتتاد ستتیاستتی و نیز
بازدوانی «من ق» و « پدیدارشتتتناستتتی روت» هگل شتتتد .نق هی او کندوکاو او
«دستنوشتههای اقتصادی-فلسفی  »۱۸۴۴است که درحقیقت بیانگر پایهریزی سپهر
اندیشهای است که با «مارکسیسم» شناسایی میگردد.
شتتور و شتتیا مارکس در پاریس از وصتتا دار استتت چرا که ظاهراً رشچه را
بهدنبالو میگشت یافته بود .همگرایی «هستی انساشهای رنجبری که میاندیشند و
انساشهای اندیشمندی که تحت ستماند» (مجموعه رثار؛  )۴:۱۴۱برای رغازی نو که به
یک «انستتانیت جدید» منجر گردد .مارکس بهقدری هیجاشزد شتتد بود که حتی از
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فویرباخ که پیوتر جدایی فل سفه و سیا ست نزد او را نقد کرد بود دعوت به همکاری
میکند« :باید در یکی از جلستتات کارگراش فرانستتوی شتترکت کنی تا بتوانی دلوص و
ا صالتی را که در این ان ساش های رنجبر شکوفا شد ا ست درک کنی… در میاش این
«بربرهای» جامیهی متمدش ماستتت که تاریخ عناصتتر عملی رهایی بشتتریت را تدارک
می بیند( ».مجموعه رثار؛ )۳:۳۵۵
ریا این «عنصتتر» بازیافته هماش عاملی نیستتت که مارکس بدوش رشکه بداند بنا به
توصیهی «تمیستوکل» ) (Themistoclesدر پایاشنامهی دکترایو در جستجویو
بود؟ تمیستتتوکلی که «وقتی رتن درمیرض انهدام بود کوشتتید رتنی ها را متقاعد کند
که شهر را ترک کرد و رتن جدیدی را در دریا بر مبنای عن صری جدید بنا سازند».
(مجموعه رثار؛  )۱:۴۹۲این عامل یا ستتتوی ی تاریلی ،تود یا ماد ای بیتحرک ،غیر
نقاد و بیروت در جامیه نیستتت که در ورای رش روتالقد هایی «نقاد» در حال پرواز
باشند .ایناش انساشهایی نیستند که درعین حال نقادند بلکه نقادانی هستند که دست
بر قضا شکل و شمایلی انسانی پیدا کرد اند!
روی سلن مارکس با هگلیهای چپی است که « سروری عقل» دود را در تیارض
با انساشهایی که می اندیشند برمینشاندند .نزد رناش «تاریخ» سوی ای فراانسانی است
که ان ساش های واقیی صرفاً ابزار و ادوات پیوروی رش را ت شکیل میدهند .مارکس در
«دانواد ی مقد » با صراحت اعالم می کند که « سوی » ،پرولتاریا ا ست« .او فقری
استتتت که نستتتبت به فقر جستتتمی و روحی دود رگاهی دارد .ناانستتتانیتی که این
انساشزدایی را درک میکند و از اینرو دودالغاگر است( ».مجموعه رثار؛ )۴:۳۶
ستتوی  ،پرولتاریاستتت اما نه بداش داطر که رشها «همچوش ددایاشاند» بلکه از رش
جهت که «کل بردگی انستتاش از راب هی کارگر با تولید ناشتتی میشتتود و ستتایر روابط
بردگی تیدیالت و نتای رش راب هاند»(.مجموعه رثار؛  )۳:۲۸۰بنابراین ،رهایی رش ها
رهایی کل جامیهی بشری را دربرمیگیرد .رناش رش بلو از جامیهی مدنی هستند که
به بیروش رش پرتاب شتتد اند .انستتاش در وجود «پرولتاریا» به گمگشتتتگی رستتید و
هررشچه ان سانی ا ست از ه ستی او ربود شد ا ست .از اینرو مارکس بانه برمیدارد
که« :انساش دوبار به غارنشینی رجیت کرد است… رش مسکن پرنوری که پرومتهی
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به کمکو وح شی را ردمی کرد ،برای کارگر وجود ندارد»( .مجموعه رثار؛

ری سلولو
)۳:۳۰۷
با این وصتتا ،او بهستتاش انستتانی که «رگاهی نظری پیدا کرد استتت… نمیتواند
شرایط ه ستی دود را نفی کند مگر رشکه کلیهی شرایط ناان سانی جامیهی موجود را
که در وجود او دال صه شد ا ست منتفی کند»( .مجموعه رثار )۴:۳۷ ،بنابراین وقتی
کارگراش «انجمن تشتتتک یل داد و ت بادل نظر میکن ند ،صتتترفاً به داطر احت یا جات
عاجلشتتتاش بهعنواش کارگر نیستتتت بلکه بهداطر نیازهایشتتتاش بهعنواش موجوداتی
انسانی است»( .هماشجا)۵۷ ،
 - ۵دگردیسی پرومته به اهریمنی جهانخوار
پیوتر به اثر پر سی شلی بهادت صار ا شار شد .هم سر شلی ،مری شلی (- ۱۸۵۱
 )۱۷۹۷دود نویستتتند ای پرکار بود که کتاب «فرانکشتتتتاین؛ یا پرومتهی مدرش»
( )۱۸۱۸یکی از رثار مهم اوستتتت .رشچه از این اثر در نستتتل های متمادی در اذهاش
نقو ب سته ا ست حکایت دلق موجودی ا ست که از کنترل دالق دود دار شد و
دودملتار میگردد .بهسهولت می تواش این روایت را به سل هی ماشین و جهاش مادّی
بر انساش میاصر تشبیه کرد که بر رفرینند ی دود چیر شد و ظاهراً از هستی دودپو
بردوردار گشته است.
از سوی دیگر اطالق نام «پرومتهی مدرش» به «هیوالیی» که ویکتور فرانکشتاین
تولید کرد حاکی از نافرمانی مللوق هوشتتتمندی استتتت که از قرار میلوم «بهشتتتت
گمشتتد » ،اثر جاودانی جاش میلتوش ) (John Miltonرا دواند استتت چرا که زباش
سلن گشود و به دالق دود میگوید« :قرار بود من "ردم" تو باشم ولی به دیوی فرو
افتاد بر زمین مبدل شدم» .در این روایت ادیر ،نتیجهی محتوم سرپیچی مللوق از
دالق ،دگردیستتتی پرومته به جانوری استتتت که دود را مرکز ثقل جهاش میانگارد و
درتالشی دایمی برای سل ه بر طبییت و کل عالم هستی بهسر می برد.
این گرای شی ا ست که در بین نظرورزاش پ سا-اومانی ست محبوبیت ویژ ای پیدا
کرد است .این نظریهپردازاش که بهحق از گرمایو کر ی زمین و انهدام طبییت متأثر
شتتد اند ،بهناحق «انستتاش» تجریدی را در ورای روابط اجتماعی میین ستترمایهداری،
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م سبب بحراش زی ستمحی ی میدانند .ازاینرو به «مارک سی سم» حملهور شد و رشرا
باعث گمگشتگی ذهنی جامیهی روشنفکری میانگارند۶.
همینجا باید تأکید کرد که «مارک سی ست های پ سا-مارکس» دود در ا شاعهی
چنین برداشتهایی از مارکس مؤثر بود اند .صرفنظر از دیدگا کسانی چوش بودارین
در جزو ی «الفبای کمونیسم» و یا کتاب رسمی درسی «نظریهی ماتریالیسم تاریلی:
یک کتاب عمومی جامیه شناسی مارکسیستی» ( ۷،)۱۹۲۱تجربهی بالفیل و تاریلی
«اتحاد جماهیر شوروی سو سیالی ستی» ،از زماش ا ستالین تا زماش فروپا شی ،دال بر
تشتتتدید هولناک بهر کشتتتی انستتتاش از انستتتاش ،رقابت با غرب توأم با پذیرفتن و
عملیاتیکردش «دط تولید» ،تیلوری سم و سپس فوردی سم بود .تو سیهی بدوشوقفه و
تک ساحتی اقت صادی با اذعاش به ح ضور بالفیل قانوش ارزش ،ایجاد رقابت مهلک بین
کارگراش ،برجستتهکردش و اهدای جوایز به «کارگراش نمونه» (استتلانویستم) ،ستهمی
تییینکنند در ملدوشکردش منظومهی فکری مارکس ایفا کردند که اثرات ملرب
رشرا حتی امروز نیز درمیاش بسیاری از گرایوهای چ میتواش مشاهد کرد.
کانوش اصتتتلی نکوهو مارکس کنترل و ستتتل ه بر طبییت و رشتتتد نامحدود
«نیروهای مولد » و از رشجا اف سوشزدایی از قدرتهای طبییی ا ست .پرومته را باید از
زمین و کل منظومهی فلکی ادرا کرد! پس پرومتهای که مورد غضتتب ایزداش بود نه
جایی در المپیا دارد و نه در زمین .بنا به ادعای اندرو دابسوش )(Andrew Dobson
یکی از منقدین زیستتتت اجتماعی« ،انستتتاش پرومتهای مارکس ،موجودی استتتت که
منزلگاهی در طبییت ندارد» ۸.او روت سرک شی ا ست که می باید برای محقق کردش
دود طبییت را به اطاعت وادار ستتازد .حتی بردی از منقدین «مارکستتیستتت» هم با
۶البته چوش محیط زیست موضوپ بحث حاضر نیست ،نقد «اکولوییست های یرف» را باید به فرصتی دیگر موکول
کرد .برای بررسی اجمالی از فلسفه طبییت مارکس ،ش.ک .به علی رها ،دررمدی بر فلسفهی طبییت مارکس،
.۱۳۹۰
 ۷ش.ک .به نقد جور لوکاچ از بودارین:
George Lukacs, “Technology and Social Relations”; NLR, Sept-Oct 1966.
۸ Andrew Dobson, “The Green Reader”; Mercury House, 1991
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پستتتا مدرنیستتتت ها همروا شتتتد ا ند .بهعنواش نمو نه رنتونی گ یدنز (Anthony
)Giddensنیز تصدیق میکند که مارکس نسبت به طبییت صرفاً نگرشی «ابزاری»
دارد .نزد او «شیو ی نگرش پرومتهای (به طبییت) نقشی برجسته دارد۹».
هماشطور که مالحظه میکنید سیمای انقالبی و رزادیبلشی که در این نوشتار
از پرومته ترسیم شد ،هیچ وجه اشتراکی با رش کسی که منقداش مارکس ارایه میدهند
ندارد .ریا رشطور که وِید سکورسکی ) (Wade Sikorskiادعا میکند «مارکس یکی
از ستای شگراش متی صب ما شین» بود؟ ریا او «بهداطر نقو سرمایهداری در به کمال
رساندش ماشین… جنایتهای سرمایهداری را میبلشید؟» ۱۰پس بررسی کنیم.
 - ۶جایگاه ماشین در «سرمایه»
«در نهایت قانونی که با مقیا و نیروی انباشت هموار یک
جمی یت مازاد نستتتبی و ارتو ذدیر ی کار را میلق ن گا
میدارد ،کارگر را چناش به ستتترمایه میلکوب میکند که از
ب ستن پرومته به صلر م ستحکم تر ا ست» «( .سرمایه»،
)۷۹۹
ف صل پانزدهم « سرمایه» جلد یکم « -ما شینرالت و صنیت بزرگ»  -بالغ بر ۱۵۰
صتتفحه ،طوالنیترین فصتتل کتاب استتت که بهدودیدود میتواند کتابی کامل باشتتد.
م الیهی دقیق و مقای سهی رش با ق یه ب سیار کوتا «گروندری سه» دربار ی ما شین
بهو ضوت ن شانگر راهی طوالنی ا ست که مارکس در فا صلهی نگارش رش دو اثر پیمود
استتت .مس تأله بر ستتر رشتتد کمّی مبحث م روحه نیستتت بلکه بر ستتر دودانکشتتافی
مارکس ،تکامل و تدقیق مفهوم ماشین و تأثیرش بر نیروی کار است.
دود مارکس پس از اتمام نل ستین پیونویس « سرمایه» ،در نامهای به انگلس به
تاریخ  ۲۸یانو یهی  ،۱۸۶۳چنین اد عایی را تأی ید میک ند« :من در حال افزودش
;”۹ Anthony Giddens, “A Contemporary Critique of Historical Materialism
University of California Press, 1981.
۱۰ Wade Sikorski, “Modernity and Technology”; University of Alabama Press, 1993
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موضوعات میینی در قسمت ماشینرالت هستم .پرسوهای چندی که کنجکاوی مرا
برانگیلته ا ست وجود دارند که نتوان سته بودم در ن سلهی ا صلی به رشها بپردازم .من
تمامی دفترهای یادداشتتتتم درمورد تکنولویی را بازدوانی کردم و در کال درستتتی
عملیاتی پروفستتور ولیس ) (Willisکه ملصتتوص کارگراش استتت شتترکت کرد ام».
(مجموعه رثار؛ )۴۱:۴۴۸
مارکس پس از انت شار « سرمایه» تأکید میکرد که این ف صل و نیز ف صل «روزانه
کار» ،مباحث مهم و قابلفهمی هستتتتند که باید در جلستتتات کارگری مورد توجهی
داص قرار گیرند( ۱۱.هماش)۱۱:
ناگفته نماند که راب هی کارگر با ماشتتتین در ستتتراستتتر کتاب بهویژ فصتتتل
بی ستوپنجم« ،قانوش انبا شت سرمایه» ،بهو ضوت م شهود ا ست .او در اینجا پس از
اثبات «قانوش عمومی م لق انباشت سرمایه» ،با طرت «وایگونگی دیالکتیکی» راب هی
ان ساش زند با ماد ی مرد  ،ت صریح میکند که د ستمزد کارگر چه کم با شد چه زیاد،
در دروش نظام ستترمایهداری کلیهی روشها و وستتایلی که برای بارروری و رشتتد تولید
اجتماعی بهکار گرفته می شود ،ابزارهایی جهت بهر ک شی از تولیدکنندگاش ا ست .این
روشها کارگر را به «پار ای از یک انستتاش» تنزل داد و او را به «زاید ای از ماشتتین»
تبدیل میکنند؛ م ضموش واقیی بارروری او را به رن مبدل کرد و به هماش ن سبت که
علم بهم ابه «قدرتی م ستقل جذب فرریند تولیدی می شود ،ظرفیتهای فکری کارگر
را از او بیگانه می سازد»( .هماش ،ص  )۷۹۹با مییوب کردش شرایط کار ،در دالل کار
«استبدادی نفرتانگیز» را بر او روا میدارند و کل «زماش زندگی او را به زماش کارگری
استحاله میدهند»( .هماشجا)
هیچ بُیدی از ه ستی کارگر نی ست که مورد پژوهو و نقد نافذ مارکس نبا شد .از
متوستتط عمر کارگراش تا مرگومیر کودکاش رشها ،از تغذیه ،قد و وزش رشها تا فضتتای
منا سب ،از نور و هوای کافی در محیط کار تا سوانح صنیتی؛ چه از جنبهی ادالقی و
چه از لحاظ تاریلی ،اجتماعی و نیز قانونی ،مارکس در همه جا حکم جرم ماشتتتین
۱۱نگا کنید به نامهی مارکس به کوگلماش به تاریخ  ۳۰نوامبر  ،۱۸۶۷مجموعه رثار.۴۲:۴۸۹ :
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سرمایه را صادر میکند .هرجا که ما شین وارد صحنه شود بادود محرومیت ،ذلت،
قح ی و مرگومیر بههمرا میرورد.
«تاریخ جهانی هیچ نمایشی ملوفتر از انقراض تدریجی کارگراش نخریسی انگلیس
سراغ ندارد» ( .سرمایه ،ص  )۵۵۷ب سیاری از رشها از گر سنگی تلا شدند .مارکس
سپس ا ستیمار انگلیس را به نقد ک شید و ابراز میکند که با ورود ما شین نخری سی
و صنیت پنبه به هندو ستاش ،رشچه در انگل ستاش مرگی تدریجی بود به چناش واقیهی
هولناکی تبدیل میشتتود که «نستتل بشتتری را منهدم میستتازد .برای فالکت کارگراش
هندی م ال م شابهی در تاریخ ب شری نمیتواش پیدا کرد .ا ستلواش های ری سندگاش،
ستتنگفرش فالت هندوستتتاش شتتد استتت»( .ص )۵۵۸ .نتیجهی محتوم تستتلیر بازار
جهانی ،یک تق سیم کار جدید ا ست که «بل شی از جهاش را بهطور عمد به عر صهی
کشاورزی بلو صنیتی تبدیل میکند»( .ص)۵۸۰ .
اما کانوش ا صلی اندی شگی مارکس در نقد ما شینی سم را میتواش اینگونه تو ضیح
داد« :ما شین تج سم مادی روش ه ستی سرمایه ا ست .نظام ما شینی با احراز د صلتی
مستقل و بیگانه نسبت به تولیدکنند  ،به تیارضی کامل و همهجانبه انکشاف مییابد».
(ص )۵۵۸ .بنابراین بردالف پرودوش که ما شین را « سنتزی از و سایل پراکند و مجزا
به نفع کارگر» (ص )۵۴۸ .میانگاشت ،مارکس حتی از حرکتهای اولیهی کارگراش در
درد کردش ماشتتتینها در اوایل قرش نوزدهم (جنبو لودایتها  (Ludditesحمایت
میک ند ولی توضتتتیح مید هد که کارگراش در تداوم رشتتتد فکری دود به «این
نتیجهگیری تئوریک کامالً در ست میر سند که تنها را کوتا کردش روزانه کار ا ست».
(ص )۵۶۱.این ستتررغاز دورانی استتت که مارکس رشرا «یک جنه دادلی درازمدت»
مینامد.
می ضل ا صلی تولید ما شینی «رها شدش عینیت (ابژکتیویته) از ا صل سوبژکتیو
استتت»(.ص )۵۰۲ .بستتط و گستتترش ماشتتینیستتم بین وستتایل تولیدی یک همکاری
«بیروت» ایجاد میکند که بستتاش یک اتوماتوش عظیم ،از انستتاش بینیاز بود  ،همچوش
«غولی مکانیکی با قدرتهایی شتتی انی» عمل میکند( .ص )۵۰۳ .در دروش کاردانه،
«این زنداش تیدیل یافته»« ،تیارضی نهادینه وجود دارد» .کار با ماشین سلسلهاع صاب
را به غایت فرستتتود کرد  ،کارکرد همه جانبهی عضتتتالت را حذف کرد  ،هم فیالیت
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جسمی و هم فکری را «به زماش کاریِ شلصیتیافته» مبدل میسازد.
یک کار یک ساش که بهطور دایمی انجام شود ،حرکت سیال نیروهای حیاتی ان ساش
را ملتل می سازد ،چراکه انساش در تنوپ کنشگری دویو است که احسا درسندی
میکند .اما پیوند دوردش کار تل ص صی با کل مکانی سم عر صهی تولیدی ،او را مجبور
میستتازد که حرکت دود را با حرکت منظم ماشتتین من بق کند .تولیدکنندگاش طی
زندگی دود به کارکردی محدود ضمیمه می شوند که به ر شد غیرعادی ا ستلواشها
منجر میشتتود )۴۶۸( .کنو محدود و یکنوادت ،انستتاش را از تأثیر متقابل اعمالی که
مضمونی غنی دارند بازمیدارد .این نوپ کار «در ازای کل توانمندی کاری انساش ،کاری
تل ص صی را به کمال ر ساند و فقداش یک ر شد همهجانبه را وجه م شل صهی دود
میکند»( .ص)۴۷۰.
ما شینی سم با متحولکردش کار فرد ،کارگر م ستقل را ق یهق یه کرد و به موتور
دودکار عملیاتی دقیق تبدیل میکند« .انساش به پار ی صرف بدش دود …،به زاید ی
کارگا … به هیوالیی مفلو مبدل می شود»(.ص )۴۸۱ .پارادوکس ما شینی سم دراین
امر نهفته استتت که «پرتواشترین ابزار برای کوتا کردش زماش کار به وستتیلهای تبدیل
می شتتتود که کل زماش زندگی کارگر را زماش کاری میکند» .هدف تولید ماشتتتینی
کاهو رن انستتاش نیستتت .کامالً برعکس .ماشتتینیستتم به بیرحمانهترین وستتیلهی
بهر ک شی از ان ساش و طوالنی کردش روزانهی کار به ورای محدود ی طبییی توانمندی
او تبدیل میشتود .تولید بزرگ ماشتینی در دروش محیط کار مشتارکتی ستازماشدهی
یاف ته و بر نا مهریزی شتتتد بین ابزار تول یدی بهوجود میرورد« .ا نداموار ی تول یدی
کاملی» که از کنترل و درایت تولیدکنند دار استتتت .این شتتتکل ستتتازماشدهی
بهمنزلهی «استبدادی ناب» است.
پس با اینکه کلیهی ادوات و ابزارهای تولیدی دود محصتتول کار گذشتتته عینیت
یافته و مللوق ان ساشاند ،کارگر به محض ورود به محیط کار با عینیتی حا ضر و رماد
و ازپیو ریلته مواجه میشتتتود .بنابراین نزد کارگراش ارتباط متقابل کار مرد و زند
«در عرصهی نظری همچوش برنامهای که سرمایهدار طراحی کرد  ،و در عرصهی عملی
بهستتتاش اتوریتهی او ،به شتتتکل اراد ی قدرتمند موجودی دار از رش ها دودنمایی
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میکند که کنو رشها را به هدف دود وابسته میسازد»( .ص)۴۸۰.
هماش طور که دیدیم فرریند بالفصتتتل تولیدی همچوش یک انداموار ی دودکار،
حامل کنشتتی بدوش وقفه و هماهنه بود که تابع یک نیروی محرکهی مرکزی دود-
تنظیمکنند استتت .در چنین روندی ،نقو ستتوی و ابژ جابهجا و وارونه شتتد استتت
بهوجهی که گویی ستتوی دود رش اتوماتوش استتت و انستتاشها صتترفاً اندام های رگاهی
هستتتند که با اندامهای نارگا اتوماتوش همگام شتتد اند .اینستتت وجه مشتتلصتتهی
بهر برداری و روش کاربرد سرمایه از ماشین .در اینجا همه چیز حول مرکزیت ماشین
می گردد .این کارگر استتتت که از برای فرریند تولیدی موجودیت دارد و نه بالیکس.
(ص )۶۲۱ .بنابراین به هوش و ابتکار کارگر نیازی نی ست .درواقع سرمایه موقیی بارور
می شود که ذهن کارگر در رش کمترین ددالت را دا شته با شد(.ص )۴۸۳.تق سیم کار
ستتترمایهداری ،فکر کارگر را نشتتتانه میگیرد و اندیشتتتیدش را به حرفهای ویژ تبدیل
میک ند( .ص« )۴۸۴ .علم بهم ا به ظرف یت تول یدی از کار من فک شتتتد و رشرا به
ددمتگذاری سرمایه وادار میسازد»(.ص)۴۸۲ .
پس ستترمایه برای تداومو نهفقط نیروی کار که بهقول مارکس کل علوم طبییی
(مکانیک ،فیزیک ،شتتتیمی و نیز ریاضتتتیات) را جذب وجود دود میکند«.علم جدید
تکنولویی» درددمت «تولید بهداطر تولید» ا ست بدوش رشکه به توانایی ان ساش برای
فرریندهایی که بهکار میاندازد توجهی دا شته با شد( .ص )۶۱۶ .بهدید ی مارکس ،در
جامیهی ریند «حوز ی کاربستتتت تکنولویی کامالً متفاوت دواهد بود»( .ص)۵۱۵ .
دانو ،قضاوت و درایت فردی ،دانشکد های هستند که میباید به دود تولیدکنندگاش
بازگردند تا سوی ی ان سانی کامالً نوینی وارد تاریخ گردد؛ سوی ای که «در ذهنیتاش،
دانو انباشته شد ی اجتماپ ذدیر شد باشد»( .گروندریسه ،ص)۷۱۲ .
 -۷کالم ردر
« ددایاش یوناش که یک بار در پرومتهی در زنجیر ریستتتلولو
بهطور تراییک زدمگین و هالک شد بودند ،میبایست بار دیگر
در دیالوگ های لوستتتین ) (Lucianبه وجهی کمدی بمیرند.
چرا تاریخ چنین مستتیری را طی میکند؟ برای رشکه بشتتریت با
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خرسندی از گذشتهی دویو جدا شود».
«سهمی بر مقدمهی نقد فلسفه حقوق هگل» (مجموعه رثار؛ )۳:۱۷۹
هماشطورکه در س ور باال ت شریح شد ،نکوهو مارکس بهعنواش ک سی که شیفتهی
ماشین است اساساً بیربط است .ظاهراً منقدین مارکس او را با رندرو اور( Andrew
 )Ureنویسند ی کتاب «فلسفهی مانوفاکتور» اشتبا گرفتهاند« .اثر او بیاش کالسیک
روت کاردانه استتت»( .ستترمایه ،ص )۵۶۴ .دکتر اور که مارکس از وی بهعنواش مدات
نظام دودکار کاردانهای یاد میکند ،ستتتایشتتگر ماشتتین نخریستتی بود .بهدید ی او
ماشتتتین دودکار که «ردم رهنی» یا «پرومتهی مدرش» استتتت ،تنظیمکنند ی نظام
صنیتی و بهترین وسیله برای شکست اعتصابات کارگری است.
هماشطور که مارکس ت صریح میکند« :میتواش بهداطر مجهز کردش سرمایه علیه
قیام طبقهی کارگر ،کل تاریخ ادتراعات از ستتتال  ۱۸۳۰به بید را نوشتتتت .فراتر از
هرچیز باید از ماشین دودکار نخریسی یاد کرد که عصر جدیدی را در نظام اتوماتیک
باز کرد»( .ص )۵۶۳ .ارتقای نظام ما شینهای دودکار به یک «دکترین» نزد دکتر اور
بداش مینا ست که «وقتی سرمایه علم را به ددمت دود میگیرد ،به کارگراش سرکو
هموار رموزش فرمانبرداری میدهد»( .ص)۵۶۴ .
اما هماشطور که در ق سمت چهارم این گفتار رورد شد ،در نظر مارکس پرولتاریا
صرفاً موجودی رنجبر و منفیل نیست .کامالً برعکس .فاعلیت کارگر بداش میناست که
بهرغم مصلوب شدنو به ماشین با «تارهای نامرئی» ،سوی ای دود  -رهاکنند است.
سویگی او در سر شت وجودی اش ری شه ب سته ا ست و اینکه بنا به ضرورت چنین
ستترشتتتی تاریلاً چه اقدامی دواهد کرد« .رشها بهجز زنجیرهای دود چیزی برای از
د ست دادش ندارند» .پس امکاش رهایی از تیار ضی درونی نا شی می شود و ن سبت به
شرایط ه ستی رشها عاملی دارجی نی ست« .باید پ شتکار ،ا شتیاق به ک سب دانو،
انریی ادالقی و کشو بیوقفه برای رشد در کارگراش فرانسوی و انگلیسی را تشلیص
داد تا بتواش نستتبت به اصتتالت انستتانی این جنبو اید کستتب کرد»( .مجموعه رثار؛
)۴:۸۴

کارل مارکس و دیالکتیک رهاییِ «پرومتهی در زنجیر»

بنابراین جای بسی شگفتی است که فیلسوف برجستهای چوش هربرت مارکوز در
ک تاب «ارو و ت مدش» ،ام کاش ر هایی را به د یالکتیکی دارجی ،به عاملی در ورای
تیارض درونی شتترایط هستتتی «پرومته» ارجاپ میدهد .مارکوز می گوید ما بهدنبال
«قهرمانانی فرهنگی» میگردیم که در ملیلهی ما جایگاهی دایمی دارند و در رفتار و
کردار دود تییینکنند ی ستترنوشتتت جامیهی بشتتریاند« .برجستتته ترین قهرماش
فرهنگی ،فریبکار و یاغی (رنجبری) استتت که علیه ددایاش میشتتورد و در ازای رنجی
ابدی ،فرهنه می سازد .او میرف بارروری و تالشی بیوقفه برای فتح هستی است» .ما
بهعوض پرومته باید بهدنبال سمبل دیگری چوش «ارفئو » ) (Orpheusبگردیم که
میرف ق ب ملالا پرومته یینی درستتندی و کامیابی استتت .او فرماش نمیدهد بلکه
رواز ستتترمی دهد .کنو او «رهایی از زماش استتتت که انستتتاش و طبییت را به تیامل
میرساند»۱۲.
اما مار شال برمن ) (Marshall Bermanنوی سند ی کتاب «هررشچه سلت و
استتتوار استتت دود میشتتود و به هوا میرود» ،درمقام پاستتخگویی به مارکوز  ،مدعی
میشود که مارکس پرومته و ارفئو را متحد کرد است ۱۳.اما پیوشرط رسیدش به
ن شاط ،صلح ،ررامو و لذات ج سمانی و ارزش های روانی و مینوی ،کن شگری پرومته
است .جای پرسو است که ریا رهایی انساش را میتواش صرفا با چنین اهدافی تیریا
کرد؟
شایستهی ذکر است که بردالف مفهوم اقتصادداناش کالسیک بهویژ ردام اسمیت
از کار بهعنواش کنشی «نفرین شد » ،مارکس کار را «فیالیتی رزادیبلو» میدانست.
به دید ی او ردام ا سمیت یا ب الت و تنبلی و یا بردگی ،سروای و کار د ستمزدی را مد
نظر دا شت .یینی بردا شت او از کار « صرفاً منفی» بود« .اما رشچه صرفاً منفی با شد
قادر به دلق هیچ چیز نیستتتت» .برعکس « ،کار واقیاً رزاد ،ازجمله تولید اثری هنری،
کاری بسیار جدی است که نیازمند تالشی بزرگ است»( .گروندریسه )۶۱۱ ،بنابراین
نگرش به کار بهعنواش رن و فداکاری و یا بهعنواش نفی ررامو ،مستتترت و لذت را
)۱۲ Herbert Marcuse, “Eros and Civilization”; Beacon Press, 1955 (p. 162
۱۳ Marshall Berman, “All that is Solid Melts into the Air”;Simon and Schuster, 1982.
)(p. 127
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«همچنین میتواش قربانی کردش ب الت ،شتتوربلتی و عدمرزادی نامید؛ یینی نفی یک
وضییت منفی»( .هماش ،ص)۶۱۳ .
پس نزد مارکس کار رزاد کاری است که که از رش «نماد صرف یک کشو طبییی
دارجی زدود شتتد  ،به واقییتبلشتتی به دود ،عینیتیابی ستتوی و لذا رزادی واقیی
مبدل شتتد باشتتد»( .هماش ،ص )۶۱۱.این هماش مفهومی استتت که مارکس برای بار
نل ست در «د ستنو شتههای اقت صادی-فل سفی  »۱۸۴۴پرورش داد بود و تا ردر عمر
بداش وفادار ماند .او در «نقد برنامهی گوتا» ( ،)۱۸۷۳این مفهوم را بهوجهی انضتتمامی
پردادته میکند .در اجتماپ ریند «پس از رشکه انقیاد برد وار افراد بهواس هی تقسیم
کار و از رشجا تیارض بین کار ج سمی و فکری ناپدید شد با شد؛ پس از رشکه کار از
وسیلهی صرف زندگی ،دود به نیاز نلستین زندگی مبدل شد باشد… فقط درچنین
وهلهای استتت که جامیه بر روی پرچم دود مینویستتد :از هرکس به انداز ی توانو و
به هرکس به انداز ی نیازش»۱۴.
بهمن ۱۳۹۸
سایر منابع:
1 - Capital, I; Vintage Book Edition, 1977
2 - Grundrisse; Vintage Book Edition, 1973
3 - MECW, 1; International Publishers, 1975
4 - MECW, 3; International Publishers, 1975
5 - MECW, 4; International Publishers, 1975
6 - MECW, 41; International Publishers, 1975
7 - MECW, 42; International Publishers, 1975

)۱۴ Critique of the Gotha Program, International Publishers, 1938 (p. 10
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1

خلعید تودهها از خاک ،پایه و اساس شیوهی تولید سرمایهداری را تشکیل میدهد.
-کارل مارکس

2

کارل مارکس خاطرن شان کرد« :قدرت انتزاع» صددر صد برای تحلیل نظری نظامهای
تاریخی اهمیت دارد ،همانطور که از نقد وی بر اقت صاد سیا سی سرمایهداری م شهود
3

است .اما درحالیکه نیروی انتزاع در هرگونه تالش برای درک سرشت درونی سرمایه
قابلچ شمپو شی نی ست ،ماتریالی سم تاریخی مارکس مت ضمن این انگاره نیز ه ست که
4

سرررمایهداری را هرگز نمیتوان صرررًاب به مق د درونی ن تقلیل داد .در عوض ،این
نظام همچقین محصررول برخی شررراید حادر تاریخی اسررت که حدودوورور تبربی
عملکرد سی ستم را شکل میدهقد و جزئی جداییناپذیر از کارکرد ن ه ستقد .بدین
ترت یب ،سررررمایهداری تاریخی را نمیتوان جدا از وجود ن بهم ثابهی ن ظام ج هانی
ا ستعماری/امپریالی ستی که اِعمال قدرت خ شونت میز در ن واقعیتی همی شه حا ضر
اسررت ،درک کرد .بقابراین بهمقظور کشررش شررراید مادی حکمًرما بر سرررمایهداری
انضررمامی ،ازجمله ارتطاآ ن با زمین ،نیروی کار غیردسررتمزدی و حیات جسررمانی،
ًراتر رًتن از واقعیت درونی اسرررتثمار و پرداختن به خلعید یا ًرایقد تصررراحب بدون
مابه ازا (یا بدون تطادل) که سرمایه ن از طرید در صدد تعیین پارامترهای گ ستردهتر
خود بوده ،الزم است.
مفهوم خلع ید معموالب در جقاح چپ صررررًاب مترادا با انگارهی انطاشرررت اولیه تلقی
می شود – مقولهای که از اقت صاد سیا سی کال سیک لیطرال که مارکس در معرض نقد
1 Expropriation
2 Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 934.
3 Marx, Capital, vol. 1, 90.
شاید این مسئله به بهترین نحو در اور ذیل بررسی شده باشد4:
Kozo Uno, Principles of Political Economy: Theory of a Purely Capitalist
Society (Brighton: Harvester, 1980).
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1

بیرحمانهای قرار داد ،نشئت گرًته است .درواقع ،حتی در ن مواردی که مارکس به
«بها ص الح انطا شت بدوی [اولیه]» ارجاع میداد –با اخذ م ستقیم این مفهوم از دام
اسمیت که انگارهی انطاشت پیشین (یا ذخیرهی پیشین) را معرًی کرده بود -بالًاصله
درصدد استحالهی ن به مسئلهی یکسره متفاوت خلعید برمی مد که پیششرآ ذاتی
سرمایهداری و همچقین واقعیت مستمر ن میدانست.

2

 1اص الح بدوی در ارجاع مارکس به «بهاص الح انطاشت بدوی [اولیه]» یک سوءترجمه از لمانی به انگلیسی بود.
مارکس به انطاشت اصلی یا اولیه اشاره داشت ،نطور که در اقتصاد سیاسی بریتانیایی در قرن هبدهم و نوزدهم
ًهمیده میشد .واژه ی اصلی ،پیشین یا اولیه از طرید ًر یقد ترجمه به لمانی و سپس ترجمه از لمانی به انگلیسی،
بهنادرست به بدوی برگردانده شد .عالوه بر این ،خود مارکس صریحاب به «بهاص الح انطاشت بدوی [اولیه]» در اقتصاد
سیاسی کالسیک اشاره میکرد« .بهاص الح» در ایقبا عالمت این بود که او تشخیص میداد نچه در واقعیت دخیل
بود اصالب نه انطاشت (شکلگیری سرمایه) بلکه خلعید بود – نکتهای بسیار مهم در کل تحلیل او .این ظراًتهای
نظری در اکثر تحلیلهای بعدی ازدسترًتهاند ،گرچه یک اقتصاددان مارکسی به اهمیت موریس داب نها را
تشخیص داده است .نک.
See Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism (New York:
International Publishers, 1947), 178.
دست بر قضا مارکس مکرراب در ادبیات انگلیسی زبان به دلیل استفاده از اص الح بدوی در این زمیقه و برای انکار
ایقکه این روابد در سراسر تاریخ سرمایهداری وجود داشتقد ،در معرض انتقاد قرار گرًته است  -انتقاداتی که کامالب
مرایر با تحلیل خودش در تقابل با اقتصاد سیاسی بورژوایی هستقد .بقابراین «انطاشت ازراه سلب مالکیت» دیوید
هاروی که در کتاب امپریالیسم نوین او معرًی شده است ،قصد داشت با ارائهی جایگزیقی برای انگارهی «انطاشت
بدوی» این انتقاد را دور بزند تا از ابن انتقاد رایج اجتقاب کقد که «انطاشت بدوی» برای مارکسً ،قد مربوآ به
اوایل دوران مدرن در اروپا و در قارهی مریکا بود .اما از نباکه خود مارکس در نقد خویش اعتراض خود را به انگارهی
انطاشت اصلی یا اولیه نشان داده و بیشتر دلمشرول خلعید اولیه بود که سرمایهداری صقعتی را ممکن میساخت -
و از نباکه دیدن این موضوع در ارتطاآ با خلعید بهطور عام مشکل نیست -به اعتقاد ما با استفاده از واژگان خود
مارکس که به لحاظ ت اریخی انضمامی و به لحاظ نظری قاطع هستقد و با تمرکز بر خلعید ،سردرگمی بهمراتب
کمتری ایباد میشود .این امر بهویژه دربارهی «انطاشت ازراه سلب مالکیت» هاروی (مانقد خود اص الح انطاشت
بدوی) صدق میکقد که سلب مالکیت یا خلع ید را با انطاشت واقعی اشتطاه میگیرد ،درحالیکه برای مارکس نها
مقوالت مبزایی بودند  -به حدی که خلد خلعید اولیه با انطاشت اولیه در سرمایهداری ،برای او موضوع نقد خود در
این بخش از سرمایه بود .نک.
–David Harvey, The New Imperialism (Oxford: Oxford University Press, 2003), 137
82.
;2 Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1937), 260
Marx, Capital, vol. 1, 873–75; Michael Perelman, The Invention of Capitalism:
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برای مارکس ،خلع ید که سرررر ما یهداری مطتقی بر ن بود ،هیچ ارت طاطی با
«بهاص الح» انطاشت پیشین یا این «اًسانهی پریان» رواج یاًته توسد اقتصاد سیاسی
کالسرریک نداشررت که نظام سرررمایهداری در زهد و پسانداز متعاقب ن ریشرره دارد.

1

2

بهراستی ،همانطور که مایکل پرلمن اقتصاد سیاسیدان مارکسی مینویسد ،مارکس
قاطعانه «انطا شت "پی شین" ا س ورهای ا سمیت را برای جلبتوجه به تبربهی تاریخی
بالفعل مردود میشرررمرد» و این تبربهی تاریخی با خلعید بیحدوحصرررر مشرررخص
3

میشود .مارکس توضیح داد که پیششرآهای سرمایهداری را باید در نظام سطعانهی
4

چپاول پیدا کرد که در قالب ح صارک شیها ،غ صب زمین ،سلب مالکیت از دهقانان و
تاراج جهان م ستعمره بروز مییابد و به پرولتاریزا سیون ،ن سلک شی و بردهداری مقبر
میشود .تمام اینها شامل انتقال مدعاها به ملک/وروت موجود به همراه خلعید تمام و
کمال مردم میشرردند .مردم در معرض برخی از بدترین اشررکال ظلم و سررتم قهر میز
قرار گرًتقد که نها را از زمین و مالکیت ابزار بازتولید محروم میکرد و به پرولترهایی
بدل میساخت که هیچ راهی برای زندگی نداشتقد مگر ًروش نیروی کارشان .این امر
به خلع ید از خود خاک توسرررد سررررمایهداری نیز گسرررترش یاًت .چقین خلع ید
Classical Political Economy and the Secret of Primitive Accumulation (Durham:
Duke University Press, 2000), 26.
در باب این واقعیت که «بهاص الح انطاشت بدوی» مارکس ،واقعیت مستمر سرمایهداری برای مارکس بود ،مستلزم
ایقکه پیششرآهای سیستم دائماب از طرید خلعید مبدد یا جدایی کارگران از ابزار تولید بازسازی شود ،نک.
Massimo De Angelis, “Marx and Primitive Accumulation: The Continuous
Character of Capital’s ‘Enclosures,’” The Commoner 2 (2001): 1–22. The version
used for this article was available on ResearchGate.
1 Marx, Capital, vol. 1, 874.
مارکس صریحاب چقین دیدگاههایی را بهعقوان «نظریهی زهد» نقد میکرد .نک.
Marx, Capital, vol. 1, 298–99.
ذات «بهاص الح انطاشت بدوی» برای مارکس ،خلعید بود .ن به گفتهی داب ،نه انطاشت به معقای صحیح کلمه
بلکه «انطاشت ادعاهای سرمایه» مربوآ به «مالکیت داراییها» و بدین ترتیب «انتقال مالکیت» بود و شامل
شکلگیری سرمایه یا اًزایش «کمیت موجود الت محسوس تولید» نمیشد .نک.
Dobb, Studies in the Development of Capitalism, 178.
2 Michael Perelman
3 Perelman, The Invention of Capitalism, 26.
4 Dispossesion
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خ شونت میزی که وجه م شخ صهی تمام دوران مرکانتیلی ستی بود ،نه صرًاب پی شگام
غارتگر سرمایهداری به معقای صحیح ن –همانگونه که متفکرانی مانقد ماکس وبر
1

و جوزا شومپیتر در قرن بیستم ادعا میکردند -بلکه جزئی جداییناپذیر از استعمار
و سرمایهداری تاریخی به شمار می مد که خود مرزهای سیستم را تعیین میکرد و تا
2

دوران مدرن ادامه یاًت.
بدین ترتیب« ،خلع ید توده ها از خاک» ،سرررلب مالکیت از بومیان و تاراج قارهی
مریکاً ،ریقا و سرریا از طرید ًتح اسررتعماری ،صررحقه را برای ظهور سرررمایهداری
3

صقعتی و نظام جدید انطاشت مهیا ساخت .مارکس تأکید کرد که همین موضوع و نه
4

انطاشت پیشین مطتقی بر زهد ،به «پیدایش سرمایهدار صقعتی» مقبر شد« .خلعید»،
5

«نق هی غاز شررریوهی تول ید سررررمایهداری» را تشرررک یل میداد .چقین خلع ید
بیرحمانه ای با دوران مرکانتیلیسرررتی پایان نیاًت .در عوض ،غصرررب خونبار زمین،
نیروی کار و حیات جسمانی در مقیاس جهانی ،همچقان شراید مرزی سرمایهداری را
تا به امروز شکل داده است.
اگرچه مفاهیم کلیدی اسرررتثمار و خلعید نزد مارکس ضررررورتاب تا حدودی با هم
همپو شانی دا شتقد ،اما از نظر تحلیلی متمایز بودند و به نوعی هم سانی-در-تفاوت و
درعینحال تفاوت-در-همسررانی یا راب های دیالکتیکی شررکل میدادند .اسررتثمار در
درجهی اول به تصاحب ارزش اضاًی از طرید ًرایقد صوری مطادلهی برابر مربوآ بود
که ارزش اضاًی در ن از تولیدکققدگان مستقیم استخراج می شد .بالعکس ،خلعید به
1 Joseph Schumpeter
2 Max Weber, General Economic History (New York: Collier, 1961), 221–24; Joseph
A. Schumpeter, Imperialism and Social Classes (New York: Augustus M. Kelley,
1951).
در باب استدالل مارکس مطقی بر ایقکه چقین خلعیدی از کارگران و زمین ،واقعیت مداوم سرمایهداری بود ،نک.
Perelman, The Invention of Capitalism, 28–32.
3 Marx, Capital, vol. 1, 873, 934.
4 Marx, Capital, vol. 1, 914–15.
5 Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 571.
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شرای ی مع وا می شد که معاو ضه حتی به شکل صوری عمل نمیکرد و سرقت
1

شررکار یا «سررود به مدد خلعید» رخ میداد .در سرررمایهداری متأخر و امپریالیسررم
م تأخر ،م طاد لهی برابر بیشازپیش به ح بابی بدل میشرررود که ن ظام چ پاول – با
عرصررره های رو به گسرررترش مطادلهی نابرابر -را میپوشررراند .این نظام چپاول که
شررررکتهای چقدملیتی انحصررراری به اجرا میگذارند ،شرررراید ططیعی تولید و خود
زندگی را در برمیگیرد.
2

همانطور که مایکل دی .ییتز در یا ططقهی کارگر میتواند جهان را ترییر دهد؟
ادعا میکقد« ،هیچ جدایی [تاریخی واقعی] نمیتواند میان اسرررتثمار و خلعید وجود
داشررته باشررد» .درحالیکه اولی به ما اجازه میدهد ویژگیهای خاص تصرراحب کار
بیمواجب کارگران را در ًرایقد تولید درک کقیم« ،نژادپر ستی ،مرد ساالریً ،اجعهی
3

زیسررتمحی ی» و امپریالیسررم را دومی در معرض نمایش میگذارد .ازاینرو ،مفهوم
خلع ید مارکس که در راب هی پیچ یدهی د یالکتیکی و تاریخی با اسرررتث مار د یده
می شود ،کلید درک ستمهای چقدگانه ا ست که سرمایهداری را بهمثابهی یک نظام
تاریخی و راب هی کلی ن را با محید مادیاش تشکیل میدهقد.
نمو نهی اعالی مفهوم خلع ید در تحل یل مارکس ،در ن قد وی بر تلقی جیمز
4

ا ستوارت در قرن هبدهم از سود به مدد خلعید (برخالا سود به مدد انطا شت) بود
که بر دو بحث ا صلی او دربارهی خلعید اولیه در گروندری سه و سرمایه تأویر گذا شت.
برای مارکس ،خلعید به معقای تصاحب بدون مابهازا یا تصاحب بدون تطادل بود.

5

1 Karl Marx and Fredrick Engels, Collected Works, vol. 33 (New York: International
Publishers, 1975), 11, 14.
2 Michael D. Yates
3 Michael D. Yates, Can the Working Class Change the World? (New York: Monthly
Review Press, 2018), 55–56; John Bellamy Foster and Brett Clark, “The
Expropriation of Nature,” Monthly Review 69, no. 10 (2018): 1–27.
4 James Stewart
 5در باب خلعید که در وار مارکس و پوالنی بهعقوان تصاحب بدون مابهازا یا بدون عمل متقابل تعریش میشود،
نک.
Foster and Clark, “The Expropriation of Nature,” 3–11.
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اگرچه ادبیات گسررتردهای دربارهی مفهوم انطاشررت بدوی وجود دارد ،اما اص ر الح
بدوی یک سوءترجمه بود چراکه مارکس به نچه در اقتصاد سیاسی کالسیک بهعقوان
1

انطاشررت پیشررین یا اولیه معرًی میشررد ،اشرراره میکرد .به عالوه ،مارکس برخورد
محتاطانهای با این عطارت داشررت و عقوان «بهاصرر الح انطاشررت بدوی [اولیه]» را بر
بحث خود نهاد .او در چقد جا انزجار خود را از این اصر الح نشرران داد که در اقتصرراد
2

سیاسی کالسیک برای توجیه نظم ًعلی طراحی شده بود.
برای مارکس ،مق د درونی سرمایه بهمثابهی محصول استثمار در زمیقهای نظری
توضررریح داده میشرررد که اهمیت خاصررری برای مطادلهی برابر قائل بود .بااینحال ،او
همواره تأکید داشررت که شررراید پسزمیقهی سرریسررتم ،همراه با توسررعه و گسررترش
3

خارجی ن ،تحت حکمًرمایی زور و ًریب هسرررتقد .این جقطه از انتقاد او بقا بود که
بعداب به شررکل نظاممقدی مورد بررسرری قرار گیرد ،همچقانکه او از امر انتزاعی به امر
ان ضمامی و از مق د ناب سرمایه به زمین بحران و اقت صاد جهانی (یعقی امپریالی سم)
مارکس اغلب اص الح تصاحب بدون مطادله را استفاده میکرد و مقظور وی تصاحب بدون مابهازا بود (همچقین
اص الحی که او به کار می برد) ،زیرا تمام مطادالت ططد تعریش برابر بودند ،در غیر این صورت نوعی سرقت بود.
بااینحال ،امروزه ما گاهی اوقات به مطادلهی نابرابر اشاره میکقیم و ن را شکلی از خلعید در نظر میگیریم.
 1مارکس واژهی «پیشین» در کار دام اسمیت را به ( ursprünglichاصلی) ترجمه کرده بود که بعداب توسد
ساموئل مور و ادوارد ویقیقگ بهعقوان «بدوی» به انگلیسی برگردانده شد .نها ًراموش کردند که واژهی لمانی
صرًاب ترجمهی واژهای انگلیسی بود.
Perelman, The Invention of Capitalism, 25.
مارکس نوشت که « ن را میتوان انطاشت بدوی [ ]ursprüngliche Akkumulationنامید زیرا پایه و اساس
تاریخی و نه نتیبهی تاریخی تولید مشخصاب سرمایهداری است» – بااینحال ،او بعداب توضیح داد که چقین «بهاص الح
انطاشت بدوی» در واقع خلعید (اولیه) است نه انطاشت به معقای صحیح کلمه.
Marx, Capital, vol. 1, 775.
2 Marx, Capital, vol. 1, 871, 873, 939.
 3مارکس با اظهارنظر در باب گزارهی بقبامین ًرانکلین مطقی بر ایقکه «جقگ سرقت است و تبارت تقلب» ،اصرار
داشت که الطته نمیتوان این حرا را به معقای تحتاللفظی گرًت که همهچیز کالهبرداری و دزدی است؛ در عوض
حتی تحت مرکانتیلیسم« ،مراحل واس ه» در تولید کاال باید بهحساب ورده میشد و نظریهی گستردهتری از سود
به مدد خلعید باید توسعه یابد .باوجوداین ،تمایز میان مرکانتیلیسم و دوران رقابت زاد مطتقی بر استثمار درون
چارچوب مطادلهی برابر ،برای درک خیزش صقعتی سرمایهداری بسیار حیاتی بود.
Marx, Capital, vol. 1, 267.
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1

حرکررت میکرد .ادراک بقیررادیقی از نقش خلعیررد در تعیین مرزهررای ترراریخی
سررررمایهداری ،بر بحث های او و ًردریک انگلس دربارهی بردهداری ،مردسررراالری و
شرررکاا متابولیک یا «شرررکاا مرمتناپذیر در ًرایقد به هم وابسرررتهی متابولیسرررم
اجتماعی ،متابولی سمی که تو سد قوانین ططیعی خود زندگی مقرر شده ا ست» ،تأویر
2

میگذاشت.
بقابراین اگر بخواهیم راب هی تاریخی میان ًر یقدها  /جامعهی انطاشرررتی مالزم با
ارزش مطادله و چپاول م ستمر ًرایقدها  /جوامع غیرانطا شتی گوناگون مرتطد با ارزش
3

مصرا توسد سرمایه را درک کقیم ،تمرکز مبدد بر خلعید ضروری است .مسئله در
ایقبا نه صرررًاب اسررتثمار نیروی کار بلکه خلعید اقتصررادهای خانگی (و کار خانگی /
معی شت) ،حیات ج سمانی ،پیرامون و محیدزی ست سیارهای ا ست .از نظر تاریخی،
تصاحب بدون مابهازا متداولترین شکل روابد سلسلهمراتطی ططقاتی است که به طرق
4

پیچیده در شرریوههای تولید ًرعی گوناگون بروز مییابد .بااینحال ،نظاممقدسررازی و
مقیاس بیشتر سود به مدد خلعید که با دورهی مرکانتیلیستی غاز میشود اما به تمام
مراحل بعدی توسرررعهی سررررمایهداری گسرررترش مییابد ،به تمایز تاریخی جامعهی
سرمایهداری از اسالا پیشاسرمایهداری خود ازاینجهت کمک میکقد.
در ایدئولوژی لیطرال حاکم ،این خلعید خواه به شرررکل بردهداری باشرررد خواه به
شکل جقگ ،ن سلک شی ،مطادلهی نابرابر یا اعمال قدرت انح صاری ،ت صادًی بیربد به
نظام سرمایهداری یا محصول اجتقابناپذیر ططیعت انسانی که به س ح جامعه در کل
ترقی یاًته است ،تلقی میشود .بدین ترتیب خشونت و دزدی ،علیرغم ًراگیری نها
در سرمایهداری جهانی ،معموالب جدا از ماهیت و مق د درونی نظام اقتصادی که ریشه
1 Ernest Mandel, introduction to Capital, vol. 1, by Marx, 27–28.
2 Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 949.
 3در باب ًرایقدها/جوامع انطاشتی در برابر غیرانطاشتی و راب هی این موضوع با ارزش مطادله در برابر ارزش مصرا،
نک.
Henri Lefebvre, Critique of Everyday Life, one-volume ed. (London: Verso, 2014),
609–33; Henri Lefebvre, Toward Architecture of Enjoyment (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2014), 128–35.
4 Samir Amin, Eurocentrism (New York: Monthly Review Press, 2010).
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در معاوضرره دارد ،ترسرریم میشرروند .بااینحال ،بهسررختی میتوان نسررطت به تاریخ
لبن لود سرمایهداری بهمثابه سل سلهای از ت صاداها یا ناهقباریها اغماض کرد .پقج
قرن اخیر شررامل وقایع ناگوار اسررتعمار  /امپریالیسررم ،سرررمایهداری نژادی ،جقگهای
تباوزگرانه و خلع ید مردسررراالرانه از کار خانگی اسرررت .این امراض خاص اجتماعی
1

سرررمایهداری با نقض نظاممقد نچه شرریمیدان بزرگ لمانی یوسررتوس ًون لیطیگ
« قانون جطران خسرررارت» می نامید ،یا نیاز به پر کردن مبدد عقاصرررر سرررازندهی
2

برگرًتهشده از زمین ،همراه میشوند.
درحالیکه مارکس بخش اعظم انتقاد خود از اقت صاد سیا سی را به تحلیل پویایی
درونی استثمار سرمایه اختصاص داد ،اما واقعیت وسیعتر خلعید هرگز بدین ترتیب از
ذهن او دور نطود و در حواشررری تحلیل او شرررکار میشرررد .بهوضررروح بقا بود که در
مبلدهای برنامهریزی شدهی او در باب مالکیت ار ضی ،کار د ستمزدی ،دولت ،تبارت
بینالمللی و بازار جهانی و بحرانها -که همگی بازنمود س وح پی در پی ان ضمامیتر
تحلیل بودند -به شکل کاملتری مورد بررسی قرار گیرد .در دیدگاه مارکس ،استعمار
هرگز صرررًاب راجع به خلعید از زمین نطود ،بلکه «ریشررهکن کردن ،به بردگی گرًتن و
3

دًن شدن بومیان در معادن» را نیز در برمیگرًت .ت شخیص نقش خلعید از زمین و
مردم ،بخش اعظم غقا و قدرت خارقالعادهی مشررراهدات تاریخی مارکس و انگلس را
توضیح میدهد .انقالب علیه سرمایه مستلزم «خلعید عدهی انگشتشماری از غاصطان
4

توسد تودهها» یا بهعطارتدیگر ،خلعید از خلعیدکققدگان بود.
تحقیقات بااهمیت دربارهی نق شی که خلعید درون نقد مارکس از سرمایهداری و
کارب ست ن در تحلیل تاریخی توسعهی سرمایهداری ایفا میکقد ،اخیراب در شماری از
اماکن به ظهور ر سیدهاند ،ازجمله :نظریهی بازتولید اجتماعی (برای مثال ،وار نان سی
1 Justus von Liebig
2 Justus von Liebig, Letters on Modern Agriculture (London: Walton and Maberly,
1859), 179, 254–55; Justus von Liebig, The Natural Laws of Husbandry (New York:
Appleton, 1863), 233.
3 Marx, Capital, vol. 1, 915.
4 Marx, Capital, vol. 1, 930.
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2

1

ًریزر ) ،تحلیلهای سرمایهداری نژادی (همانقد نو شتههای مایکل داو سن و سوین
3

بکرت ) و نظریهی اکولوژیک مارکسررری (بهویژه بررسررری نظریهی شرررکاا متابولیک
5

4

مارکس) .گلن شرران کولتارد در نقابهای سررفید پوسررت سرررخ ادعا کرده اسررت که
بررسرری خلعید خشررونت میز بومیان مسررتلزم این اسررت که «سررلب مالکیت را از
ویژگی های بقیادین درک خود از سررررمایهداری و تعامل انتقادی با ن [بطیقیم] که
امکان پرورش گونهای از نقد انطاشررت سرررمایهداری اسررتعماری را با توجه بیشررتر به
6

اکولوژی میگشاید».
تحلیل ما در نچه به دنطال می ید ،برای نشررران دادن اهمیت حیاتی بیقش های
نظری ناشرری از ًعالسررازی مفهوم خلعید نزد مارکس طراحی شررده اسررت .ما بر سره
لح ظهی تاریخی خلع ید گسرررترده از مردم و زمین تمرکز میکقیم :لح ظهی اول:
7

صقعتی سازی کشاورزی و شکاا متابولیک .لحظهی دوم :غطارستانهای امپراتوری؛ و
لحظهی سررروم :امپریالیسرررم در دوران نتروپوسرررین .هدا در ایقبا شرررکارا ارائهی
تبزیهوتحلیل مفصرررل و بسررریار کمتر جامع از هر یک از این مراحل بحرانی توسرررعه
نی ست ،بلکه در هر مورد برج سته ساختن ایقکه چهگونه روش تاریخی-ماتریالی ستی
دربرگیرندهی خلعید عالوه بر ا ستثمار میتواند به وطت تقاق ضات و ت ضادهای گوناگون
1 Nancy Fraser
2 Michael Dawson
3 Sven Beckert
4 Nancy Fraser, “Roepke Lecture in Economic Geography—From Exploitation to
Expropriation: Historic Geographies of Racialized Capitalism,” Economic
Geography 94, no. 1 (2018): 10; Michael C. Dawson, “Hidden in Plain Sight,” Critical
Historical Studies 3, no. 1 (2016): 149; Sven Beckert, Empire of Cotton (New York:
Vintage, 2014), xviii, 37–39; Peter Linebaugh, Stop, Thief! The Commons,
Enclosures, and Resistance (Oakland: PM, 2014), 73; John Bellamy Foster and Brett
Clark, “The Robbery of Nature: Capitalism and the Metabolic Rift,” Monthly Review
70, no. 3 (July–August 2018): 1–20.
5 Glen Sean Coulthard
6 Glen Sean Coulthard, Red Skin White Masks (Minneapolis: University of Minnesota
Press, 2014), 14.
7 Dust Bowl
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1

سرمایهداری درون عدسی وسیعتری کمک کقد .اگر گفتهی مشهور مارکس این باشد
که مانع ا صلی (درونی) در برابر سرمایه خود سرمایه ا ست ،او همچقین ن شان داد که
حد ا صلی خارجی سرمایه عطارت ست از خودداری ن برای پذیرش هرگونه محدودیت،
و تطدیل تمام حدومرزها به موانعی که باید با ماشین عظیم سرمایهداری از نها تباوز
کرد .مارکس رویارو با ویرانی اکولوژی ایرلقد توسرررد سررررمایهداری در قرن نوزدهم،
پر سش «تطاهی یا انقالب» م رح کرد – پر س شی که در قرن بی ستویکم در زمیقهی
اختالل سرمایهداری در کل سیستم زمین حتی موضوعیت بیشتری دارد.

2

لحظهی اول :صنعتیسازی کشاورزی و شکاف متابولیک
صقعتی سازی کشاورزی در قرن نوزدهم به ظهور تاریخی طوالنیمدت سرمایهداری
بهم ثا بهی یک نظم اجت ماعی-اقتصرررادی مت مایز متکی بود .ه مانطور که بکرت با
جزئیات در امپراتوری پقطه شرح میدهد« ،گسترش امپریالیستی ،خلعید و بردهداری»
3

برای شکلگیری ن ب سیار مهم بودند .در سرا سر ع صر مرکانتیلی سم ،از اوا سد قرن
پانزدهم تا اواسرررد قرن هبدهم – دورهای که بکرت از ن بهعقوان «سررررمایهداری
جقگی» یاد میکقد -ا شکال مالکیت و روابد تولیدی پی شین بهوا س هی ح صارک شی
کمونها و امپریالیسم که رسماب عقوان زمین را به ططقهی بورژوا مقتقل میکرد ،مقحل
شدند .خصوصیات نژادی سرمایهداری از همان غاز برقرار شدند ،وقتی ًریقا ،سیا و
مریکا به اسررتعمار در مدند درحالیکه کارزارهای نسررلکشرری علیه بومیان براًروخته
4

میشررد و ًریقاییها برای کار بر مزارع به بردگی گرًته میشرردند .این شررراید به
1 David Harvey, The Enigma of Capital (Oxford: Oxford University Press, 2010),
228–32.
–2 Marx, Capital, vol. 3, 358; Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1973), 409
10; Karl Marx and Frederick Engels, Ireland and the Irish Question (Moscow:
Progress, 1971), 142.
3 Beckert, Empire of Cotton, 32–39.
4 Dawson, “Hidden in Plain Sight,” 149; Roxanne Dunbar-Ortiz, An Indigenous
Peoples’ History of the United States (Boston: Beacon, 2014); Marx, Capital, vol. 1,
914–36.
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انتقال گ ستردهی وروت به انگل ستان و سایر ملل اروپایی کمک کرد .مارکس تو ضیح
داد که این ًرایقد خلعید اولیه حائز اهمیت محوری برای انقالب صررقعتی انگلسررتان
1

بود .پقطه با چپاول ططیعت و کار غیرد ستمزدی و همچقین ا ستثمار کار د ستمزدی
همراه شررد که مواد ارزانقیمت ضررروری را برای کارخانههای نسرراجی در حال ظهور
ًراهم میکرد .کارگران صرررقعتی در این کارخانهها با سررریبزمیقی وارداتی از مزارع
بیشازپیش ًرسودهی ایرلقد ،گذران زندگی میکردند.
نخ ستین انقالب ک شاورزی در ع صر سرمایهداری با ح صارک شیها از اواخر قرن
پانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم و انتقال رسرررمی عقاوین زمین مقارن شرررد .دهقانان و
زمینداران کوچک از زمین بیرون رانده شدند ،به خاک سیاه نشستقد ،پرولتر گشتقد
و ناچار شدند نیروی کار خود را در ازای د ستمزد برای خرید و سایل معاش بفرو شقد.
این ترییرات ،طالیهدار اًزایش بیگانگی از ططیعت ،تقسرریم متمایزتر شررهر-روسررتا و
تولید تخصررصرری مواد غذایی و الیاا شرردند .توسررعهی شرریمی خاک ،رشررد تبارت و
صقعت کود ،اًزایش مقیاس و شدت تولید کشاورزی و بهطود «زمین» همچون تحمیل
هم شکلی در میان مزارع برای سانتر شدن کاربست ًقاوریهای مدرن در نها ،وجه
م شخ صهی دومین انقالب ک شاورزی از  1830تا  1880بودند .عالوه بر این ،ت شدید
2

تولید کشاورزی به نهادههای عظیم کود برای غقی سازی خاک نیاز داشت .از بسیاری
جهات ،این دوره تبسم تصاحب بدون مابهازا و بدون تطادل است.
3

لیطیگ نقش پیشررگامی در م العهی شرریمی متریر خاک در راب ه با پیشرررًت
کشاورزی صقعتی سرمایهداری ایفا کرد .او اظهار داشت که تولید محصوالت زراعی به
خاک حاوی مواد مرذی ضروری -همچون نیتروژن ً ،سفر و پتا سیم اما نه محدود به

1 Karl Marx and Frederick Engels, On Colonialism (Moscow: Foreign Languages, no
date).
2 M. L. Thompson, “The Second Agricultural Revolution, 1815–1880,” Economic
History Review 21, no. 1 (1968): 62–77.
ما چارچوب زمانی دومین انقالب کشاورزی را محدود کردهایم که استحالههای خاص ًهرست شده را در برمیگیرد،
بهویژه نهایی که با شیمی خاک در ارتطاآ بودند.
3 Liebig
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نها -وابسته است .وی توضیح داد که نظام عقالنی کشاورزی باید تحت حکمًرمایی
1

«قانون جطران خسررارت» یا قانون جایگزیقی باشررد .مواد مرذی که گیاهان در هقگام
ر شد خود جذب میکققد ،باید به خاک بازگردانده شوند تا بتواند از مح صوالت یقده
حمایت کقد .اما در اروپای غربی و ایاالتمتحده در قرن نوزدهم چقین چیزی بسررریار
بع ید بود .لیط یگ خاطرنشررران کرد که ًقون زرا عت عالی بری تان یایی ،نوعی «ن ظام
2

چپاول» را ت شکیل میدهقد که به غارت خاک مقبر می شود .مارکس که کار لیطیگ
را مورد م العه قرار داده بود ،بهتفصررریل شررررح داد که چهگونه کاربسرررت رویههای
صقعتی برای اًزایش محصوالت و حملونقل مواد غذایی و الیاا به بازارهای دوردست
در شهرها باعث ایباد شکاا در چرخهی مواد مرذی خاک می شود .او در سرمایه این
نکتهی م شهور را م رح میکقد که ک شاورزی سرمایهداری بهطور ت صاعدی «تعامل
متابولیک میان انسررران و زمین را مختل میسرررازد» و مانع « بازگشرررت عقاصرررر
ت شکیلدهقدهی خاک به ن ،که تو سد ان سان به صورت غذا و لطاس م صرا شدهاند،
می شود؛ ازاینرو ،از عملکرد شراید ططیعی ابدی برای باروری ماندگار خاک جلوگیری
میکقد» .درنتیبه« ،تمام پی شرًت در ک شاورزی سرمایهداری به معقای پی شرًت در
هقرِ نهتقها چپاول کارگر بلکه چپاول خاک اسرررت؛ تمام پیشررررًت در اًزایش باروری
خاک برای مدت معین ،پیشررررًت در جهت تطاه کردن مقابع ماندگارتر ن باروری
3

است».
بدین ترتیب مارکس دربارهی اینکه چهگونه کشرراورزی صررقعتی ،زمین را از مواد
مرذی ضررروری تهی میسررازد ،تحلیل نظاممقدی ارائه داد .اما عالوه بر ن مطقایی را
برای سقبش ستمها و ًرایقدهای درهمتقیدهی خلعید که همراه با این بحران خاک
بودند ،شقاسایی و ًراهم کرد .همچقانکه مواد مرذی از حومهی شهر بهعقوان پسماند

1 Liebig, Letters on Modern Agriculture, 179, 254–55; Liebig, The Natural Laws of
Husbandry, 233.
2 Justus von Liebig, “1862 Preface to Agricultural Chemistry,” Monthly Review 70,
no. 3 (July–August 2018): 146–50.
3 Marx, Capital, vol. 1, 637–38.
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در شهرها انطا شته شده یا بهعقوان بخ شی از زبالهی شهری به دریا ریخته می شدند،
1

و سایل گوناگونی برای دوباره پر کردن زمین مورد ج ستبو قرار گرًتقد .بهویژه میان
سالهای  1840و  ،1880تبارت بینالمللی کود برقرار شد که شامل حمل میلیونها
تن گو نو و نیترات از پرو و شیلی به شمال جهان بود .استخراج گو نو تا حد زیادی در
خلعید از زمین ،نیروی کار و حیات جسررمانی ریشرره داشررت که همگی برای چقین
پرسررود سرراختن این کود ضررروری بودند .در ابتدا محکومان و بردگان مذکر بهعقوان
کارگر اجطاری با اسرررتفاده از کلقگ ،بیل ،چرخدسرررتی و گونی در جزایر گو نو کار
میکردند .با کاهش شمار بردگان در دسترس ،کارگران چیقی بهعقوان بخشی از نظام
2

کار «حمالی» به کشور وارد شدند.
بردگان سررابد از قهر ،حیله ،دمربایی و قراردادهای مشررکوک برای برپا کردن این
3

رژیم نژادی جدید از کار بهاجطار اسرررتفاده کردند که کارگران را برای مسرررتعمرات و
م ستعمرات سابد در سرا سر جهان تأمین مینمود .بیش از نود هزار کارگر چیقی در
اوج تبارت گو نو به پرو اعزام شررردند  -تقریطاب  10درصرررد از ن ها عمدتاب به دلیل
بدرًتاری و سرروءترذیه در مسرریر درگذشررتقد .بداقطالترین کارگران غیر زاد به جزایر
گو نو ًرستاده می شدند که مبموع نیروی کار در هر لحظه میان دویست تا هشتصد
کارگر در نوسرران بود ،اما اًراد بهسرررعت تحلیل میرًتقد – جان نها دارای ارزشرری
4

کمتر از گو نویی که اسرررتخراج میکردند ،قلمداد میشررردً .قد مردان به این جزایر
1 Ian Angus, “Cesspools, Sewage, and Social Murder: Ecological Crisis and
–Metabolic Rift in Nineteenth-Century London,” Monthly Review 70, no. 3 (July
August 2018): 33–69; Brett Clark and Stefano B. Longo, “Land-Sea Ecological Rifts:
A Metabolic Analysis of Nutrient Loading,” Monthly Review 70, no. 3 (July–August
2018): 106–121.
2 Brett Clark and John Bellamy Foster, “Ecological Imperialism and the Global
Metabolic Rift,” International Journal of Comparative Sociology 50, no. 3–4 (2009):
311–34; Brett Clark, Daniel Auerbach, and Karen Xuan Zhang, “The Du Bois Nexus:
Intersectionality, Political Economy, and Environmental Injustice in the Peruvian
Guano Trade in the 1800s,” Environmental Sociology 4, no. 1 (2018): 54–66.
3 Bonded Labor
4 Charles Wingfield, The China Coolie Traffic from Macao to Peru and
Cuba (London: British and Foreign Anti-Slavery Society, 1873), 3–5; Michael J.
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ًرستاده میشدند ،جایی که بیش از «یکصد سرباز مسلح» نگهطانی میدادند و جلوی
1

ارتکاب خودکشی کارگران با دویدن به درون اقیانوس را میگرًتقد .مارکس این نظام
2

«حمالی» را شکلی از «بردهداری پقهان» تو صیش کرد .روایات شاهدان عیقی اظهار
داشرررت که این کارگران چیقی یک بارمصررررا تلقی میشررردند و اگر انتظارات کار
پرزحمت را بر ورده نمیکردند ،مرتطاب تقطیهشررده و شررالق میخوردند .نها زیر ًتاب
سوزان با زحمت و رنج ًراوان گونیها و چرخدستیها را از گو نو پر میکردند و سپس
به ناودانی مقتقل میکردند که قاید ها را بار میکرد .گردوغطار گو نو ،بدن ن ها را
میپوشاند و ریهی نها را پر میکرد .بو طاقتًرسا بود .یکی از روایات ،این شراید را
«هقر دوزخی تحلیل بردن حیات بشری تا خرین ذرهی ن» توصیش کرد چراکه عمر
3

کارگران ب سیار کوتاه بود .چقدین ک شتی ساز بریتانیایی «از بیرحمیهایی ...که نثار
چیقیها میشد به وحشت اًتاده [بودند] و توصیش میکردند که جقازهی نها اطراا
4

جزیره شقاور بوده است».
در اینجا شاهد ه ستیم که چهگونه خلعید در حدومرزهای نظام سرمایهداری کار
میکقد .گو نو که هزاران سال برای غقی سازی مزارع پرو ا ستفاده می شد ،به سرعت
Gonzales, “Chinese Plantation Workers and Social Conflict in Peru in the Late
Nineteenth Century,” Journal of Latin American Studies 21 (1955): 385–424; Peter
Blanchard, “The ‘Transitional Man’ in Nineteenth–Century Latin America,” Bulletin
of Latin American Research 15, no. 2 (1996): 157–76; Stephen M. Gorman, “The
State, Elite, and Export in Nineteenth Century Peru,” Journal of Interamerican
Studies and World Affairs 21, no. 3 (1979): 395–418; Evelyn Hu-DeHart, “Coolies,
Shopkeepers, Pioneers,” Amerasia Journal 15, no. 2 (1989): 91–116; Evelyn Hu;DeHart, “Huagong and Huashang,” Amerasia Journal 28, no. 2 (2002): 64–90
Gregory T. Cushman, Guano and the Opening of the Pacific World (Cambridge:
Cambridge University Press, 2013), 55.
1 Alanson Nash, “Peruvian Guano,” Plough, the Loom and the Anvil 10, no. 2 (1857):
73.
2 Karl Marx, The Poverty of Philosophy (New York: International Publishers, 1963),
112.
3 “Chinese Coolie Trade,” Christian Review (1862); George W. Peck, Melbourne and
the Chincha Islands (New York: Charles Scribner, 1854), 207; Jimmy M. Skaggs, The
Great Guano Rush (New York: St. Martin’s, 1994).
4 Wingfield, The China Coolie Traffic, 5.
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برای دوباره پر کردن مزارع شررمال جهان رو به اتمام رًت .پرندگان دریایی که صرردها
ًوت گو نو در جزایر به جا میگذا شتقد غالطاب ک شته شدند ،زیرا مزاحمیقی برای انبام
عملیات ا ستخراج به نظر می مدند .گو نو با ضرباهقگی ب سیار بی شتر از انطا شت خود
بردا شت می شد .نظام کار نژادپر ستانهی جدیدی که تحمیل شده بود ،عمدتاب بر دوش
نیروی کار اجطاری که سطعانه خلعید شده قرار میگرًت و انطاشت را در هستهی نظام
اًزایش میداد .این شراید به شکاا ج سمانی انبامید که شراید حیات را ت ضعیش
می کرد و به سالمت ضعیش و مرگ زودهقگام برای ب سیاری از کارگران مقبر شد که
بهسرادگی با سرایر کارگران وارداتی جایگزین میشردند .عالوه بر این ،تمام اینها قرار
بود تداوم نظام چپاول را ممکن سررازد که خاک را در اروپا و مریکای شررمالی بهطور
نظاممقدی از مواد مرذی ن تهی میکرد.
این شراید خلعید ،یکی از مؤلفههای مرکزی در حمایت از انقالب دوم ک شاورزی
مالزم با انقالب صقعتی بود .انقالب صقعتی که پقطه چقین جزء جداییناپذیری از ن
به شرررمار می مد ،مطتقی بر تبارت بردهی مثلثی بود .پس از قانون لرو بردهداری در
سال  1833که بردهداری را بهطور ر سمی در بی شتر م ستعمرات انگل ستان لرو کرد،
انگلی سیها به «حمالها» از سیا روی وردند  -شکلی مطدل از بردهداری بهعقوان راه
جایگزین برای بردهداری شکار ،با اشکال جدید کار اجطاری .به این معقا ،گو نو بخشی
از یک تبارت مثلثی دوم با هدا صقعتی سازی ک شاورزی ،زراعت عالی انگل ستان و
نیاز به احیای خاک بینوا بهو سیلهی یک نظام امپریالی ستی شامل بدترین اًراآها در
استثمار کار و خلعید از حیات جسمانی بود.
در قرن نوزدهم ،زنان در مرکز انقالب صرررقعتی قرار داشرررتقد و اکثر نیروی کار
صقعتی ا صلی را در انگل ستان ت شکیل میدادند ،خ صو صاب در بخشهای پقطه ،ابری شم،
1

پشررم و توری از تولید نسرراجی .مارکس در راب ه با موقعیت نها درون نیروی کار و
شرررای ی که تحت ن کار میکردند ،یادداشررتهای مفصررلی برداشررت .او به همراه
1 Maxine Berg, “What Difference Did Women’s Work Make to the Industrial
Revolution?,” History Workshop 35 (1993): 29; Maxine Berg, “Women’s Work and
the Industrial Revolution,” ReFresh 12 (1991): 3; Joyce Burnette, “Women Workers
in the British Industrial Revolution,” Economic History Association, March 26, 2008,
available at http://eh.net.
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انگلس ،انواع م شخص خ رهایی را که زنان با نها مواجه می شدند ،م ستقد ساخت.
این خ رها مبموعهای از مشررکالت بهداشررتی را به وجود می وردند که عمر زنان را
کوتاه میکرد ،همچون م سائل تقف سی نا شی از ا ستق شاق الیاا .هم مردان و هم زنان
ططقه ی کارگر ،ا شکالی از زوال ج سمانی همراه با شراید کار خود را تبربه میکردند،
1

اما ویژگی های خاص با توجه به انواع کاری که در ن متمرکز بودند ،تفاوت داشرررت.
عالوه بر این ،زنان دسرررتمزد بسررریار کمتری نسرررطت به مردان دریاًت میکردند و
مسررئولیت نامتقاسررطی برای کار تولیدمثل اجتماعی بهمقظور حمایت از کل خانوادهها
2

داشتقد ،تا نبا که این ًعالیت اضاًی با توجه به ساعات طوالنی کار ممکن بود.
زنان در این دوره در نیروی کار صقعتی مورد ا ستثمار بیشازحد قرار میگرًتقد و
سرررهم زیادی از ارزش اضررراًی را در کارخانهها تولید میکردند ،درحالیکه همزمان
مبطور بود ند از طرید کار خود در خا نه در ًرای قد بازتول ید نیروی کار ،ارزش های
3

مصرررًی تولید کققد که مانقد هدیهی رایگانی به سرررمایه پیشررکش میشررد .در این
شراید که خود وجود خانوادهی ططقهی کارگر را تهدید میکرد ،زنان اگرچه م سئول
بازتولید اجتماعی خانواده و نیروی کار بودند ،اما بهسختی میتوانستقد وجود خودشان
را حفظ کققد .روز مضرراعشم مخلوقِ سرررمایهداری متأخر نطود ،بلکه در همان بدو تولد
سرررمایهداری صررقعتی حضررور داشررت  -زمانی که روز کاری (ازجمله زمان الزم برای
رسرریدن از خانه به محل کار و از محل کار به خانه) برای زنان غالطاب دوازده سرراعت یا
بیشتر در شش روز از هفته بود.

1 Marx, Capital, vol. 1, 364–66, 574–75, 595–99, 796–97.
2 Nancy Fraser, “Crisis of Care? On the Social-Reproductive Contradictions of
Contemporary Capitalism,” in Social Reproduction Theory, ed. Tithi Bhattacharya
(London: Pluto, 2017); Martha Gimenez, “Capitalism and the Oppression of Women:
Marx Revisited,” Science and Society 69, no. 1 (2005): 11–32; John Bellamy Foster
and Brett Clark, “Women, Nature, and Capital in the Industrial Revolution,” Monthly
Review 69, no. 8 (January 2018): 1–24.
;”?3 Berg, “What Difference Did Women’s Work Make to the Industrial Revolution
”Berg, “Women’s Work and the Industrial Revolution.
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برای ططقات کارگر ،استثمار دستمزدی همچقین به یک معقا استثمار غذایی بود،
چراکه د ستمزدها عمدتاب صرا ا سا سیترین مواد غذایی الزم برای بقا می شدند .تولید
ک شاورزی ً شرده در انگل ستان که با حمایت کود وارداتی انبام میگرًت ،به ًریقش
رژیم غذایی بینالمللی جدیدی پس از قح ی سررریبزمیقی ایرلقدی و پایان قوانین
غالت در سرررال های  1846-1845کمک کرد .نچه خود مارکس رژیم جدید غذایی
مینامید ،شامل انتقال به نظامی بیشتر مطتقی بر گو شت می شد که زمین ا ضاًی به
1

تولید حیوانات برای خدمت به ططقات ًرادسرررت اختصررراص می یاًت .در مقابل،
ه مانطور که مارکس و انگلس با جزئ یات شررررح دادند ،طط قهی کارگر با غذاهای
بی کیفیت و ناکاًی که عمدتاب متشرررکل از نان و سرررطزیبات معدودی بود ،زندگی
2

میکرد .اوضاع حتی وخیمتر نیز می شد زیرا خوراک ،نوشیدنی و دارو که در دسترس
بودند ،ناخال صی دا شتقد و طیش گ ستردهای از لودگیها را همچون جیوه ،گچ ،ما سه،
مدًوع و ا ستریکقین در برمیگرًتقد .م صرا مقظم این مواد به بیماریهای گوناگون،
گاستریت مزمن و مرگ مقبر میشد .زنان معموالب بیش از همه دچار سوءترذیه بودند،
زیرا مواد غذایی کمتری م صرا میکردند و در خانواده خر از همه غذا میخوردند .در
ایرلقد مسررتعمرهی انگلسررتان که مبطور به صررادرات خاک (مواد مرذی) و سرررمایهی
3

خود به انگلستان بود ،شراید بدتر بودند.
صقعتی سازی کشاورزی ارتطاآ نزدیکی با تباوز از مرزهای ططیعی داشت ،با توجه
به خلعید درهمتقیده از زمین ،نیروی کار و حیات جسمانی که به متابولیسم اجتماعی
شررکل داده و دائماب ویرانی خالق شرردید سرررمایهداری را گسررترش میداد .نظام جدید
مسررتلزم رشررد نماییِ نهادههای خارجی از محید بود .شررکااهای متابولیک ،تخلیهی
1 John Bellamy Foster, “Marx as a Food Theorist,” Monthly Review 68, no. 7
(December 2016): 12–14.
;2 Marx, Capital, vol. 1, 750, 809–11; Marx and Engels, Collected Works, vol. 4, 370
”Foster, “Marx as a Food Theorist.
3 Marx, Capital, vol. 1, 860. See also Eamonn Slater, “Marx on Colonial
Ireland,” History of Political Thought 39, no. 4 (2018): 719–48; Eamonn Slater,
“Marx on the Colonization of Irish Soil,” Maynooth University Social Science
Institute Working Paper Series no. 3, January 2018.
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امپریالیسرررتی وروت از جقوب جهان و نظام اسرررتثمار که خلعید را بهعقوان شررررآ
پسزمیقهای خود داشت ،ظهور سرمایهداری را در قرن نوزدهم تعریش میکردند.
لحظهی دوم :غبارستانهای امپراتوری
ع صر «بها ص الح انطا شت بدوی» یا خلعید اولیه دوران ا ستعمار اولیه بود ،ازجمله
توسعهی استعمار مهاجران سفیدپوست که ایاالتمتحده نمونهای اصلی از ن به شمار
می مد .به گفتهی جورج واشرررقگتن ،ایاالتمتحده از ابتدا یک «امپراتوری در حال
ظهور» تلقی می شد .جرقهی انقالب مریکا را تا حدی اعالمیهی  1763بریتانیا زد که
حرکت مهاجران به دره ی اوهایو به سرررمت غرب را محدود کرد .با پیروزی سررریزده
مستعمرهنشین ،زمین در درهی اوهایو به روی سوداگران زمین و مهاجران گشوده شد.
کقفدراسیون ایروکوا که بسیار مورد تحسین مارکس و انگلس قرار گرًت ،در عرض ده
دوازده سال از صحقهی روزگار محو شد .تقریطاب تمام نها از اراضی خود خلعید شده
و به چقد محوطهی حفاظتی کوچک رانده شدند .وا شقگتن سرخپو ستان را «جانوران
طعمه» نامید و به سرررربازانش در طول انقالب مریکا دسرررتور داد که به دهکدههای
ایروکوا حمله کققد ،مردان ،زنان و ًرزندان را به قتل برسررانقد و محصرروالتشرران را در
1

جقگ نابودی م لد از بین بطرند.
با پیدایی انقالب صقعتی ،تقاضا برای پقطهی ایاالتمتحده بهمقظور ترذیهی صقایع
ن ساجی انگل ستان روند گرًت و حیات جدیدی به نظام بردهداری بخ شید .همانطور
که مارکس تأکید کرد ،بردهداری کشررت و زرع با تکمحصررولها و نیروی کار بردهی
حیوان صفت خود به لحاظ اکولوژیک ناکار مد بود (هرچقد که از مقظر انطاشت سرمایه
موًد عمل میکرد) .خاک را بهسررررعت میًرسرررود و حرکتی به سرررمت غرب ایباد

1 Richard Van Alstyne, The Rising American Empire (1960; repr., New York: W. W.
Norton, 1974), 1–27, 69, 78; John Bellamy Foster, The Vulnerable Planet (New York:
Monthly Review Press, 1994), 46–49. On Engels and the Iroquois, see Frederick
Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State (Moscow: Progress,
1948), 88–93.
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میکرد چراکه مزرعهداران میخوا ستقد زمین بکر را به زیر ک شت بیاورند .ک شاورزی
در نیوانگلقد تقها اندکی کمتر برای خاک و جقگلها ویرانگر بود و مردم و سررررمایه را
هر چه بیشتر به سررر مت غرب سررروق میداد ،در حالی که بخش ع مدهای از غالت
تولیدشرررده (به دنطال لرو قوانین غالت در بریتانیا در سرررال  )1846در یک شرررکاا
2

زی ستمحی ی جهانی به انگل ستان صادر می شد .مارکس در گزیدههای خود از اور
3

جی .دابلیو جانسررتون شرریمیدان کشرراورزی به نام یادداشررتهایی در باب مریکای
شمالی ،بر م شاهدات او در راب ه با «نظام متداول  ...در مریکای شمالی برای ًروش
هر چیزی که میتوان برای ن بازار یاًت [یونبه ،غالت ،سررریبزمیقی و غیره]؛ بدون
4

اینکه هیچگونه زحمتی بکشقد تا در عوض چیزی در خاک بگذارند» ،تأکید کرد.
احدار راه هن ،انقالب صرررقعتی در ایاالتمتحده در دهه های  1830و  1840و
گ شایش غرب دور (تا حدی از طرید ت صرا ارا ضی مکزیک) ،همگی شانهبه شانهی
ًرایقد نسلکشی و وارگی بومیان مریکا پیش میرًتقد ،درحالیکه ویرانی اکولوژیک
را با توسعهی سرمایهداری همراه میساختقد .در سال  ،1890ادارهی سرشماری اعالم
کرد که مرزها بسررته شرردهاند (درحالیکه در همان سررال جقگهای بومی با قتلعام
5

زانوی زخمی پایانیاًته اعالم شد) و پساز ن ا شخا صی همچون ًردریک جک سون
6

ترنر و تئودور روزولت از گسترش مرزهای ایاالتمتحده به خارج از کشور دًاع کردند
1 See Foster and Clark, “The Expropriation of Nature,” 15–16; Anthony F. C.
;Wallace, Death and Rebirth of the Seneca (New York: Vintage, 1969), 114–15
Eugene D. Genovese, The Political Economy of Slavery (New York: Vintage, 1967),
89; Daniel D. Richter Jr. and Daniel Markewitz, Understanding Soil
Change (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 43-48.
2 Carolyn Merchant, Ecological Revolutions (Chapel Hill: University of North
Carolina Press, 1989), 186–88, 196–97.
3 J. W. Johnston
4 Karl Marx, “J. W. Johnston. Notes on North America,” in Marx/Engels
Gesamtausgabe, by Karl Marx and Frederick Engels (Berlin: Walter De Gruyter,
2019), 311.
5 Wounded Knee Massacre
6 Frederick Jackson Turner
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که به جقگ اسررپانیا -مریکا مقبر شرردً .رارسرریدن سرررمایهداری انحصرراری و عصررر
شرررکت غول سررا ًقد قلمروی خلعید مردم و ططیعت را به حی ههای کامالب جدیدی
گسترش داد.
وبر با بازدید از قلمروی سرخپو ستان در اوکالهاما در غاز قرن بی ستم که صقعت
اسرررتخراجی نفت دیواربهدیوار رویههای زراعی خلعیدکققده در حال روند گرًتن بود،
برخی از ویرانیهای نازل شده بر زمین و بومیان را م ستقد ساخت .او م شاهده کرد که
«هر نچه در سر راه ًرهقگ سرمایهداری قرار میگیرد ،تقریطاب با سرعت برق و باد در
2

هم میشرررکقد» .انقیاد زمین همراه با جمعیت بومی به ًاجعهی اجتماعی-اکولوژیک
قریبالوقوع اشاره داشت.
غطارستان در دههی  1930بهعقوان خشکسالی بیسابقه در ایاالتمتحده شقاخته
می شود که از بسیاری جهات نماد بحران اکولوژیک در قرن بیستم است .همانطور که
3

دونالد وورسرررتر مورخ زیسرررتمحی ی در دههی  1970نوشرررت« :در هیچ نمونهی
دیگری ،خسررارتی به این بزرگی یا پایداری به زمین مریکا زده نشررد و دًعات اندکی
بوده است که چقین تراژدی عظیمی به سر ساکقان ن بیاید .حتی رکود اقتصادی نیز
به لحاظ اقتصررادی خسررارتبارتر نطود .از مقظر اکولوژیک ،هیچچیز در گذشررتهی این
4

ملت نداریم  ...که قابلمقای سه با شد» .تقریطاب همه از غطار ستان شقیدهاند و میتوانقد
توًانهای گردوغطار خروشرران در دشررتهای بزرگ و مهاجرت گسررتردهی اوکیها را
تصرررویر کققد .میلیونها کر تحت تأویر قرار گرًتقد و برخی شرررهرسرررتانها در قلب
مق قه یکسررروم از جمعیت خود را از دسرررت دادند ،درحالی که در اوکالهاما تقریطاب
5

یکسرروم از زارعان از مزارع خود واره شرردند .مخمصررهی مق قهی غطارسررتان به
1 Foster, The Vulnerable Planet, 70–72.
2 See John Bellamy Foster and Hannah Holleman, “Max Weber and the
Environment,” American Journal of Sociology 117, no. 6 (2012): 1653–55.
3 Donald Worster
4 Donald Worster, Dust Bowl (Oxford: Oxford University Press, 2004), 24.
5 Hannah Holleman, Dust Bowls of Empire (New Haven: Yale University Press,
2018), 113.
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نشانهای حاکی از دشواری شگرا مرتطد با رکود بزرگ و سرمایهداری درندهخو تطدیل
شد.
دوران غطارسرررتان بهرغم تأویر گسرررتردهی ن ،در برخی از گزارشهای معاصرررر،
ًاجعهای موضررعی ،پیشبیقیناپذیر و حتی کامالب ططیعی باقی میماند  -اتفاقی که در
یک زمان خاص رخ داد و بعید اسرررت که دوباره اتفاق بیفتد ،زیرا صررررًاب رخدادی
بازگشررتناپذیر از گذشررته بود .بااینحال ،هیچچیز نمیتواند بیش از این از حقیقت به
دور با شد .غطار ستان ًراوردهی اجتماعی-تاریخی گ سترش سرمایهداری ،امپراتوری و
استعمار مهاجران سفید بود که همگی به ویرانی پوشش زمین و ًرسایش خاک کمک
کردند .این اتفاق از خلعید اراضی بومی ،خود مردم بومی و خاکهای حاصلخیز نشئت
گرًت .هر جقطه از دوران غطار ستان با پی شروی امپریالی ستی ارتطاآ دا شت .ن رخداد
ماهیتاب بینالمللی بود  -نتیبهی شررکاا گسررتردهای در متابولیسررم میان انسررانها و
ططیعت ،نا شی از تولید سرمایهداری که در ع صر سرمایهی انح صاری به اوج میر سد.
امروز ،شراید م شابهی در س ح جهانیتر به ظهور میر سقد .درنتیبه ،غطار ستان در
حال تطدیلشدن به نق هی مرجع برجستهی تاریخی در دوران ترییرات اقلیمی است.
برای کسب معقای انضمامی از شالودههای تاریخی غطارستان ،تمسک به تورستین
1

وبلن ،که سرری .رایت میلز او را «بهترین مقتقد مریکا که مریکا تولید کرده» نامید،
2

سودمقد ا ست .وبلن در سال  1923در بقگاه ک سبوکار و مالکیت غیابی در دوران
اخیر نو شت که ایاالتمتحده بر ا ساس «ت صرا خاک حا صلخیز و تطدیل ن به مقاًع
شخصی» استوار شده است .شکی وجود نداشت که این خاک از چه کسی قطضه شده
ا ست ،چراکه ًراوردهی «کیقهورزی و قتلعام» تحمیل شده بر جمعیت سرخپو ست
کشرررور بود .در همین راسرررتا مردم به «دارایی» بدل گشرررتقد که از طرید رویهی
بردهداری نظاممقد در حد انتفاع عمری نگاه داشرررته میشرررود .وبلن نوشرررت که

1 Thorstein Veblen
2 Wright Mills, introduction to The Theory of the Leisure Class, by Thorstein Veblen
(New York: New American Library, 1953), vi.
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بهطورکلی« ،نقشه یا خدمشی مریکا [همانگونه که در مرزها اجرا میشد]» «رویهی
1

مقرر برای تطدیل تمام وروت عمومی به سود خصوصی در طرح تصرا قانونی بود».
عقصررر کلیدی در این پیشررروی ددمقشررانه ،ویرانی جقگلها و پوشررش زمین بود.
وبلن ادعا کرد که «سرررمایهگذاری بر مقابع ططیعی با تلقی نها بهعقوان مقطع در مد
زاد» ،اتالا و ویرانی را در مقیاس وسیعی ترغیب میکقد که رویهی عادی استعمار و
امپراتوری را تشرررک یل مید هد .بهعقوانم ثال ،الوار هدررً ته در ارت طاآ با رو یه های
هیزم شکقی و پاک سازی زمین چقان سترگ بود «که این ًعالیت الوارًروشان در طی
ن دوره از اواسد قرن نوزدهم بهمراتب الوارهای بسیار بیشتری را نابود کرده است تا
2

اسررتفاده» .مهمتر از همه« ،تصررلب خاک» بود که از ًر یقدهای خلعید زمین بدون
3

کمترین توجه به حفاظت از ن ناشرری میشررد .از این نظر ،تحوالت در ایاالتمتحده
م شابه سایر م ستعمرهن شیقان سفیدپو ست بود که بومیان واره شده و ًرایقد ویرانی
اکولوژیک نامحدود ،لگامگ سیخته بود که به گ س ستگی اًراد از هر شکلی از ًرهقگ
اکولوژیک مرتطد با سررکونت دائم در یک مکان مقبر میشررد .وبلن تأکید کرد که این
مشکل از تملک غیابی سرچشمه میگیرد که مختص به سرمایهداری است.
بحران غطارستان در دههی  1930محصول عوامل تاریخی م رح شده توسد وبلن
بود .تصرررا اراضرری ،رویکرد نسررلکشررانه به بومیان مریکا ،تأویرات بردهداری ،برهقه
شرردن زمین« ،تصررلب خاک» به دلیل ًرسررودگی و ًرسررایش خاک و تأویرات مخرب
4

تمام این ها بر جمعیت کارگر بسررریار شرررکار بودند .گراهام ورنون جکز و رابرت ور

1 Thorstein Veblen, Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times:
The Case of America (New York: Augustus M. Kelley, 1923), 168–71.
وبلن در اینجا به پارادوکس الدردیل اشاره میکرد .نک.
John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, The Ecological Rift (New York:
Monthly Review Press, 2010), 53–72.
2 Veblen, Absentee Ownership, 186–91.
3 Veblen, Absentee Ownership, 169.
4 Graham Vernon Jacks
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وایت در کتاب خود با عقوان تباوز به زمین :پیمایش جهانی ًرسرررایش خاک در
دههی  1930نوشتقد:

تاریخ ًر سایش در ایاالتمتحده به مرحلهی پی شگام در تو سعهی ک شور پیوند
خورده است ،از خالل مراحل جقگلزدایی برای اراضی کشاورزی ،الوار ،سوخت
و پتاس در شرق ،توسعهی نظام تکمحصولی کشاورزی برای ذرت در کمربقد
غالت و پقطه به سررمت جقوب ،دامداری بیرویه و شررخمزنی مقاطد چمنزار
ططیعی دشررتهای بزرگ ،دامداری بیرویه و بدرًتاری با مراتع ،چرای بیرویه
و زراعت بیشازحد در سرررواحل اقیانوس رام و جقگلزدایی در شرررمال غرب
اقیانوس رام.

2

ازاینرو ،بسیار روشن است که توًانهای گردوغطار در دشتها «بوالهوسی ططیعت
نطودند» بلکه محصرررول شررررای ی بودند که مدت های مدید درنتیبهی چپاول و
سوءا ستفاده از زمین ر شد و گ سترش مییاًت و با ترییر جهت از ک شاورزی معی شتی
3

به کشاورزی تباری تشدید شده است.
تاریخ ا ستعماری که این تحوالت را شکل داده و بهپیش میراند ،تأویرات اًتراقی
نان را نیز م یان اجت ماعات مختلش در مق قهی غ طارسررر تان و جاهای دیگر تعیین
میکرد .در صرردر خسرررانهای پیشررین ،ازجمله سررلب مالکیتهای مکرر و جاببایی
اجطاری ،اجتماعات بومی مریکا در مق قهی غطارسررتان دشررتهای بزرگ حدوداب 90
در صد از ارا ضی باقیماندهی خود را میان سالهای  1890و  1933از د ست دادند و
یکی از باالترین نرخهای ًقر را در کشور قرار داشتقد .در مق قهی اوکالهاما با قلمروی
1 Robert Orr White
2 Graham Vernon Jacks and Robert Orr Whyte, The Rape of the Earth: A World
Survey of Soil Erosion (London: Faber and Faber, 1939), 17.
جکز و وایت ،ضمن تشخیص ویرانیهایی که بر جمعیت بومی نازل شده است ،بااینحال تا حدی در راستای خ وآ
«بار سفیدپوست» در راب ه با وظایش ضروری برای یقده استدالل میکردند .نک.
Holleman, Dust Bowls of Empire, 52.
3 Jacks and Whyte, The Rape of the Earth, 36.
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تاریخی سرررخپوسررتان ،سررفیدپوسررتان هر کاری از دسررتشرران برمی مد میکردند تا
بتوانقد بخش بهتر اراضرری را که در اصررل برای بومیان مریکا باقی مانده بود ،از چقگ
نان در ورند .با ًروکش کردن دوران جدید بحران ،درخواسرررت امداد بیجواب ماند و
پساز ن به طرز ناکاًی پاسخ داده شد .زارعان سیاهپوست و التین نیز بهویژه ضربهی
سررختی از غطارسررتان و رکود خوردند و برنامههای نیو دیل بهعمد تطعیض میز بودند.
درنتیبه ،زارعان سررریاهپوسرررت و التین همان امدادی را دریاًت نکردند که زارعان
سفیدپو ست ،و کارگران مزرعهی مهاجر اغلب ماج قوانین اخراج نژادپر ستانه و سایر
1

ا شکال سوءا ستفاده بودند .این امر به تمرکز بی شتر زمین عمدتاٌ در د ست ساکقان
سفیدپوست و زمینداران غیابی وروتمقد مقبر شد.
اوکال ها ما مرکز یک جقطش مترقی قدرتم قد ،و در برخی ن قاآ چ قدنژادی و
چقدقومی ،در جقوب شرقی و جقوب غربی بود .این جقطش برای ا صالحات اقت صادی،
اجتماعی و ار ضی ً شار می ورد .برخی از نها خوا ستار انقالب می شدند .ائتالاهای
چقدنژادی چشررمگیر حتی رویارو با نیروهای سررازمانیاًته و خشررونت میز ارتباع تا
دههی  1930پایدار ماندند .بااینحال ،علیرغم دسرررتاوردهای چشرررمگیر جقطشها و
تمام اقدامات امدادی مرتطد با نیو دیل ،با توجه به سرراختار نژادپرسررتانهی قدرت در
2

اقتصاد سیاسی ایاالتمتحده ،بیعدالتی اقتصادی و زیستمحی ی غالب شد.
در کل ،تالشها برای مهقدسرری روابد باوطاتتر میان انسررانها و محیدزیسررت در
دشررتهای بزرگ پس از غطارسررتان به خاطر مشررکلی بقیادین و مداوم به بنبسررت
میخوردند :نظام حریص خلعید از زمین برای ک سب سود که در «قط ضهی ت صاعدی
3

مقابع ططیعی و تطدیل نها به مقفعت شخصی» ریشه داشت .عملکردهای این نظام،
شکاا میان ان سانها و ططیعت را گ سترش داده و با پتان سیلی برای ًبایع بزرگتر بر
روی هم انطاشرته میشردند .روابد اجتماعی خلعید که در پس تقاقضرات اقتصرادی و

1 Holleman, Dust Bowls of Empire, 113–16.
2 Holleman, Dust Bowls of Empire, 113–16.
3 Veblen, Absentee Ownership, 171.
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اکولوژیک ن دوره نهفته بودند ،در دهههای بعد بهجای اینکه پشررت سررر گذاشررته
شوند گسترش یاًتقد.
شررراید غطارسررتان-گونه ،یا نچه امروزه گاهی اوقات غطارسررتانسررازی نامیده
میشرررود ،نه ًقد در ایاالتمتحده در دههی  1930بلکه همچقین در سرررایر مقاطد
مرزی ا ستعماری رخ میداد .در سال  ،1923کمی سیون خ شک سالی ًریقای جقوبی
گزارش داد «که درنتیبهی شراید حا صل از تمدن سفیدپو ستان در ًریقای جقوبی،
قدرت زمین در کل برای نگ هداری و جذب ب کاهش یاً ته اسرررت ...راز "تل فات
1

2

خشرکسرالی ما" در اینجا نهفته اسرت» .ادوارد روکس اکولوژیسرت مارکسری ست
ًریقای جقوبی ،یکی از گیاهشقاسان برجستهی ًریقای جقوبی و مقتقد تخریب خاک
ًریقای جقوبی و همچقین مخالش برج ستهی پارتاید ،نوی سقدهی هر دو اور علفزار و
یقده :کتابی در باب ًرسایش خاک برای اهالی ًریقای جقوبی ( )1946و زمان درازتر
از طقاب :تاریخ مطارزهی سیاهپو ستان برای زادی در ًریقای جقوبی ( )1948بود .او
در کتاب علفزار و یقده نوشرررت « :ما همگی با ید برای نبات خاک با هم کار کقیم،
سیاهپوست و سفیدپوست ،مرد و زن ...خاک واقعاب به این یا ن شخص که حد دارد از
اندکی زمین ا ستفاده کقد ،تعلد ندارد .خاک متعلد به ملت ا ست» ،یعقی به مردم در
کل .بهویژه او بر جمعیت بومی ًریقا که برای زادی مطارزه میکققد «و کودکانی که
3

هقوز به دنیا نیامدهاند» ،تأکید داشت .بااینحال ،دیدگاه اکو -سوسیالیستی روکس نه
در ًریقای جقوبی تسرررلد یاًت نه در ایاالتمتحده .تقسررریمات نژادی و ططقاتی و
همچقین شرررکاا متابولیک ،درون روابد تولید سررررمایهداری به تقویت یکدیگر ادامه
دادند.

1 South Africa Drought Investigation Commission, Final Report of the Drought
Investigation Commission (Cape Town: Cape Times Limited, Government Printer,
1923), 5.
2 Edward Roux
3 Edward Roux, Time Longer Than Rope (Madison: University of Wisconsin Press,
1964); Edward Roux, The Veld and the Future: A Book on Soil Erosion for South
Africans (Cape Town: African Bookman, 1946), 59.
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این مشرررکالت امروزه بهعقوان پیامد تولید کشررراورزی تباری پابرجا می مانقد و
ازاینرو جامعه در رویارویی با ترییرات اقلیمی و زوال اراضرری بیشازپیش سرریبپذیر
می شود .این امر بهویژه در مق قهی ا صلی غطار ستان م شهود ا ست که پر سشهایی
راجع به نچه از این بحران موختیم ،برمیانگیزد .دانشرررمقدان دانشرررگاه شررریکاگو و
ادارهی ملی هوانوردی و ً ضایی در سال  2016م العهای را در گیاهان ططیعت تحت
عقوان « شطیه سازی کشاورزی در یک خشک سالی غطارستان مدرن» مقتشر کردند که
پتانسریل ضررر و زیان کشراورزی ناشری از خشرکسرالی و گرمایش زمین را بررسری
میکقد .نها نتیبه گرًتقد که پیدایی شررراید مشررابه با غطارسررتان دههی ،1930
1

علیرغم رشررد علم اکولوژیک« ،عواقب بیسررابقهای» خواهد داشررت .جاشرروا الیوت،
دانشررمقد پژوهشررگر و نویسررقدهی همکار مقاله ،در مصرراحطهای اعالم کرد« :انتظار
داشررتیم سرریسررتم را بسرریار مقاومتر بیابیم زیرا  30درصررد تولید در حال حاضررر در
ایاالتمتحده بیاری می شرررود و چون تولید غالت را در اماکقی همچون اوکالهاما و
تگزاس غربی که شرردیدتر گرًتار خشررکسررالی شررده بودند ،رها کردهایم ...اما شرراهد
متضاد این بودیم :سیستم درست به همان اندازه نسطت به خشکسالی و گرما حساس
بود که در دههی  .»1930امروزه هم مقیاس تولید و هم زمیقه برای انطاشرررت ًاجعه
ب سیار و سیعتر ه ستقد و خلعید از زمین ،نیروی کار و حیات ج سمانی را بیاعتقا به
تطادل تشدید میکققد.

2

لحظهی سوم :امپریالیسم در دورهی آنتروپوسین

3

بحران غطارستان دههی  1930نق هی اوج سلسلهای از بحرانهای اکولوژیک مالزم
با دوران سرمایهداری انح صاری اولیه بود که اشکال ب سیار حادی در م ستعمرهن شیقان

1 Joshua Elliott
”2 Robert Mitchum, “Dust Bowl Would Devastate Today’s Crops, Study Finds,
UChicago News, December 19, 2016.
3 Anthropocene
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سفیدپو ست و مقاطد مرزی ا ستعماری در سرا سر جهان به خود میگرًت .امروز در
دوران سرمایهی مالی-انحصاری و امپریالیسم متأخر ،مقاطد پهقاوری از سیارهی زمین
به غطارستان تطدیل می شوند؛ نه از طرید عمل خود اقلیم ،بلکه درنتیبهی مق د یک
نظام اقتصادی جهانی که «ًتح» ططیعت را بهعقوان وسیلهای برای استثمار و استثمار
بیشازحد جمعیت جهان ترویج میکقد .داراییهای مشرررترک جهانی در همهجا نابود
می شوند ،همانطور که در سوختن جقگل مازون ،سفید شدن صخرههای مرجانی،
خالی شرردن اقیانوسها ،انقراض جمعی گونهها و خشررک شرردن و لودگی مقابع ب
شیرین جهان بازتاب مییابد .بدین ترتیب واقعیت عطارت ست از هولوکا ست اکولوژیک
روبهرشد سیارهای ،که بهویژه بر دوش سیبپذیرترین جمعیتها مخصوصاب اجتماعات
خد مقدم و در جقوب جهان قرار میگیرد.
2

تقریطاب نیمقرن پیش در سال  ،1971بری کامقر هشدار داد که

انسانها از چرخهی زندگی گسسته شدهاند ،نه به محرک نیاز زیستی بلکه به
خاطر سازمان اجتماعی که برای «غلطه» بر ططیعت طراحی کردهاند :وسیلهای
برای کسررب وروت که تحت حکمًرمایی الزاماتی قرار دارد که با الزامات حاکم
بر ططی عت در ت عارض هسرررت قد .نتی بهی ن هایی ع طارتسررررت از بحران
زی ستمحی ی ،بحران بقا .بار دیگر ،برای بقا ،باید چرخه را بطقدیم .ما باید یاد
بگیریم وروتی را که از ططیعت قرض میگیریم به ن برگردانیم ...جهان نه با
خ ایی مقفرد که طرحی هو شمقدانه قادر به ت صحیح ن با شد ،بلکه تو سد
ًوجی از نیروهای قدرتمقد اقت صادی ،سیا سی و اجتماعی که م شیت تاریخ را
ت شکیل میدهقد ،به ستانهی ًاجعهی اکولوژیک برده می شود .هرک سی که

1 Holleman, Dust Bowls of Empire.
2 Barry Commoner
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پیشررقهادی برای عالج بحران زیسررتمحی ی دارد ،بدینوسرریله ترییر مسرریر
تاریخ را به عهده میگیرد.

1

شکاا معا صر بین ب شریت و متابولی سم زمین که کامقر به ن ا شاره دا شت ،با
معرًی دورهی جدید زمینشررقاختی به نام نتروپوسررین نشرران داده شررده اسررت که
2

گسست کمی و کیفی از تمام دورههای گذشته را بازنمایی میکقد .اجماعی علمی به
مقصرهی ظهور میرسرد که دورهی نتروپوسرین در حدود سرال  1950غاز شرد و با
معرًی رادیونوکلیدهای مصرررقوعی از زمایش بمب حرارتی-هسرررتهای ،تولید انطوه
پالستیکها و بهطوراخص شتاب بزرگ توسعهی سرمایهداری مشخص میشودً .رمان
رشد وحشیانهی سرمایه که هیچ محدودیتی را به رسمیت نمی شقاسد ،به تباوز نظام
اجتماعی-اقتصرررادی از مبموعهی حدومرزهای سررریارهای همراه با ترییرات اقلیمی،
ا سیدی شدن اقیانوس ،نازک شدن الیهی اوزون ،خ سران تقوع زی ستی ،کاهش ب
شرریرین ،لودگی ،اختالل در چرخههای نیتروژن و ًسررفر و لودگی شرریمیایی مقبر
3

شررده اسررت .خود عملکردهای امپریالیسررم و سرررمایهداری متأخر امروزه یک بحران
اکولوژیک جهانی به وجود می ورند که شررراید حامی حیات را تضررعیش و مسررئلهی
همهکشی را م رح میکقد :ویرانی حیات بهطورکلی.

1 Barry Commoner, The Closing Circle (New York: Alfred P. Knopf, 1971), 298–99.
 2کامقر با گریز زدن به برداشت مارکس از شکاا متابولیک ،در بستن چرخه خاطرنشان کرد که مارکس به «تأویرات
ویرانگر [سرمایهداری] بر ًرایقد اکولوژیک چرخهای که انسان را به خاک پیوند میدهد» اشاره کرده بود.
3 Anthropocene Working Group, “Results of Binding Vote by AWG,” May 21, 2019,
available at http://quaternary.stratigraphy.org. See also Ian Angus, Facing the
Anthropocene (New York: Monthly Review Press, 2016), 44–45; Clive Hamilton and
Jacques Grinevald, “Was the Anthropocene Anticipated?,” Anthropocene Review 2,
no. 1 (2015): 67; J. R. McNeill, The Great Acceleration (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2016); Jan Zalasiewicz, Colin N. Waters, Mark Williams, and Colin
P. Summerhayes, The Anthropocene as a Geological Time Unit: A Guide to the
Scientific Evidence and Current Debate (Cambridge: Cambridge University Press,
2019).
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تحت نظم اقتصادی مسلد ،زمین صرًاب مقطع «هدایای رایگان ططیعت به سرمایه»
1

اسررت که نچه را به یک اقتصرراد چپاول بال میشررود ،توجیه میکقد .در این نظام
تولید کاالی عمومیت یاًته« ،کمیت یکه تاز اسرررت» زیرا ارزش مطادله ،معیار کلی و
2

3

جهانی تلقی می شود .مایکل پرنتی تو ضیح داد« :ذات سرمایهداری ،تطدیل ططیعت
به کاالها و کاالها به سرمایه ،و استحالهی زمین زنده به وروت بیجان است .این ًرایقد
انطاشررت سرررمایه برای نظام اکولوژیک جهانی خرابی به بار می ورد .این ًرایقد ،مقابع
حاًظ حیات سیاره (اراضی قابلکشت ،بهای زیرزمیقی ،تاالبها ،جقگلها ،شیالت،
اقیانوسها ،رودخانهها و کیفیت هوا) را اجزاء چشررمپوشرریدنی ذخایر نامحدود در نظر
4

میگیرد که میتوان به خواست خود مصرا یا مسموم کرد» .رشد مداوم این سیستم
مطتقی بر گسرررترش و تعمید دامقهی خلع ید از محیدزیسرررت ،نیروی کار و حیات
ج سمانی تمام گونهها ا ست .این تقاق ضات مهلک بهو ضوح در سرا سر سی ستم زمین،
ازجمله اقیانوس جهانی ،شکار هستقد.
به دنطال جقگ جهانی دوم ،ناوگانهای ماهیگیری صقعتی د ستخوش ا ستحالهای
ا سا سی بهمثابه بخ شی از شتاب سترگ عملکردهای سرمایهداری شدند .با گذ شت
زمان ،ک شتیهای عظیم مبهز به پی شرًتهترین ًقاوریها نظیر سی ستمهای سونار و
جی.پی.اس برای م کان یابی ماهی ها ،به مع یاری برای عمل یات ماهیگیری صرررقعتی
تطدیل شدند .کرجیها و قالبهای طویل قادرند رکوردی را در شمار ماهیهای هدا
( ن دسررته از گونههایی که برای بازار م لوباند) به وطت برسررانقد .این کشررتیها با
اسررتفاده از طقابهایی که مایلها درازا دارند با صرردها قالب و همچقین تورهایی که
دارای مساًت بیش از یک مایل هستقد ،هزاران کیلو ماهی را در یک کشش واحد درو
میکققد – یکسرروم از این میزان ،ماهیهای ناخواسررته هسررتقد ،ازجمله پسررتانداران

1 Marx and Engels, Collected Works, vol. 37, 732–33.
2 István Mészáros, Beyond Capital (New York: Monthly Review Press, 2000), 41,
107.
3 Michael Parenti
4 Michael Parenti, Blackshirts and Reds (San Francisco: City Lights, 1997), 154–55.
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1

دریایی که کشته و دور انداخته می شوند .در کشتیهای بزرگ که واقعاب کارخانههایی
روی دریا ه ستقد ،ماهیها روی عر شه ًر وری می شوند .صید جهانی ماهیهای ب
شررور بهوسرریلهی این ًقاوری جدید خلعید ،علیرغم تأویرات ماهیگیری بیشازحد در
تمام نظامهای اقیانوسرری در کاهش جمعیت ماهیها ،از بیسررت میلیون تن در سررال
2

 1950به حدود نود میلیون تن در سررال  2000اًزایش یاًت .درحالیکه اکقون 3/5
میلیون ک شتی ماهیگیری وجود دارد ،تقها  1در صد از این ک شتیها  60در صد صید
غذاهای دریایی را ت شکیل میدهقد که نقش قابلتوجه سرمایهی انح صاری را در این
3

بخش برجسته میسازد.
این ر شته عملیات در گرًتن ماهی شدیداب کار مد ه ستقد و به کاهش گ ستردهی
جمعیت ماهیها میانبامقد ،زیرا ماهیها با ضررررباهقگ بیشرررتری نسرررطت به نچه
میتوانقد تولیدمثل کققد درو می شوند .دامقهی این اقدامات ًقد شراید اقیانو سی را
بدتر کرده اسررت ،زیرا هقگامیکه دخل یک گونه می ید ،شرررکتها صرررًاب به سرررا
گونهی بعد میروند .این ًرایقد تحت عقوان «ماهیگیری به سمت پایین شطکهی غذای
4

دریایی» شررقاخته میشررود .همراه با تخریب زیسررتگاه به دلیل بحران نظام زمین در

1 Callum Roberts, The Ocean of Life (New York: Penguin, 2012); Jennie M.
Harrington, Ransom A. Myers, and Andrew A. Rosenberg, “Wasted Fishery
Resources,” Fish & Fisheries 6, no. 4 (2005): 350–61; Stefano B. Longo, Rebecca
Clausen, and Brett Clark, The Tragedy of the Commodity (New Brunswick: Rutgers
University Press, 2015); Stefano B. Longo, Rebecca Clausen, and Brett Clark,
“Capitalism and the Commodification of Salmon: From Wild Fish to a Genetically
Modified Species,” Monthly Review 66, no. 7 (2014): 35–55.
2 UNFAO, State of World Fisheries and Aquaculture 2012 (Rome: Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 2012), available at http://fao.org.
3 Florian Doerr, “Blue Growth and Ocean Grabbing” (Colloquium Paper No. 18,
International Institute of Social Studies, International Colloquium, February 4–5,
2016), 1–20.
4 Daniel Pauly, Villy Christensen, Johanne Dalsgaard, Rainer Froese, and Francisco
;Torres, “Fishing Down Marine Food Webs,” Science 279, no. 5352 (1998): 860–63
Daniel Pauly, Vanishing Fish (Vancouver: Greystone Books, 2019).
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کل ،دانشمقدان شیالت انقراض تمام گونههای دریایی را که در حال حاضر در نیمهی
1

قرن صید میشوند ،پیشبیقی میکققد.
علیرغم این محدودیتهای ططیعی ،ملل امپریالیسررتی درگیر کارزارهای تهاجمی
«اقیانوس-خواری» برای خلعید تا جای ممکن از اقیانوسها هسررتقد .شررمال جهان از
طرید انواع تمهیدات مدیریتی و تواًققامههای تباری بهتدریج اقیانوسها را محصرررور
میکقد و به شیالت در سراسر جهان ،ازجمله نهایی که در مقاطد اقتصادی مقحصر
به ملل جقوب قرار دارند ،دسرررترسررری می یابد .ماهیگیران در مقیاس کوچک بهطور
ًزایقدهای از دسترسی به شیالت سقتی مقع میشوند که معاش خانوادهها و اجتماعات
2

نها را تضعیش میکقد.
برای بسیاری از کشورها در جقوب جهان ،غذاهای دریایی محصول صادراتی عمده
به شمال هستقد و خوراک مردم و حیوانات خانگی و همچقین کودهای ارزشمقدی را
3

برای غقی سازی خاکهای تخلیه شده عر ضه میکققد .بهعقوانمثال ،تایلقد سومین
صادرکققدهی بزرگ کاالهای غذای دریایی است که به بیش از  7میلیارد دالر در سال
4

بال می شود .بهمقظور پایین نگهدا شتن هزیقهها ،بهویژه با توجه به هزیقههای ا ضاًی
مربوآ به کشرررتیها ،ازجمله تبهیزات و سررروخت موردنیاز برای تعقیب ذخایر ماهی
تخلیه شده ،ب سیاری از عملیاتهای ماهیگیری در تایلقد از نیروی کار بردگان ا ستفاده

1 Boris Worm et al., “Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem
Services,” Science 314, no. 5800 (2006): 787–90; Éva Plagányi, “Climate Change
Impacts on Fisheries,” Science 363, no. 6430 (2019): 930–31.
2 Doerr, “Blue Growth and Ocean Grabbing”; Transnational Institute Agrarian Justice
Program, The Global Ocean Grab: A Primer (Amsterdam: Transnational Institute,
2014).
3 Brett Clark, Stefano B. Longo, Rebecca Clausen, and Daniel Auerbach, “From Sea
Slaves to Slime Lines: Commodification and Unequal Ecological Exchange in Global
Marine Fisheries,” in Ecologically Unequal Exchange: Environmental Injustice in
Comparative and Historical Perspective, ed. R. Scott Frey, Paul K. Gellert, and Harry
F. Dahms (London: Palgrave Macmillan, 2018), 195–220.
4 United Nations, State of World Fisheries and Aquaculture, 2010 (Rome: Food and
Agriculture Organization, 2014).
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میکققد که تخمین زده میشود بین  145،000تا  200،000نفر باشقد .این کارگران
برده مبطورند سرراعات طوالنی کار کققد ،بسرریار کم بخوابقد ،حداقل ترذیه را دریاًت
کققد و با غل و زنبیر به ک شتی ب سته می شوند .نها مانقد کارگران چیقی در جزایر
گو نو در قرن نوزدهم ،اگر بیش از حد هسررر ته کار کق قد یا در هق گام کار با ماهی
اشرررتطاهی مرتکب شررروند ،در معرض تقطیه ًیزیکی قرار میگیرند .هر از چقد گاهی،
نها به سررایر عملیاتهای ماهیگیری ًروخته میشرروند .بسرریاری از این کارگران از
جاهایی نظیر ًیلیپین ،کامطوج ،الئوس و اندونزی در جستبوی شرل مهاجرت کردند،
2

اما کارشان به قاچاق برای کار بردگی ختم شد.
بهمقظور تأمین خوراک موردنیاز برای این صرررقعت پرروند که به لودگی دریایی
گسررترده مقبر میشررود ،برخی از ماهیهایی که در این کشررتیها صررید میشرروند به
عمل یات های پرورش میگو مع وا میگرد ند .این شرررراید ،ماهیگیری در مق یاس
کوچک را تضررعیش میکقد و وضررعیتی را به وجود می ورد که «میگو خورد و خوراک
3

بهتری از ن ماهیگیران دارد».
بتوارگی کاالی مالزم با غذاهای دریایی ،نهتقها خلع ید از ماهی ها و نیروی کار
برد گان مورداسرررت فاده برای گرًتن ن ها بل که همچقین اسرررتث مار بیشاز حد در
کارخانههای ًر وری را پقهان میکقد .این کارخانههای وسررریعا تیلوریزه در تایلقد ،از
طرید استخدام کودکان و زنان با دستمزد کم که سر ،امحا و احشا ،پوست و استخوان
ماهی ها را جدا و ن ها را تمیز و بسرررتهبقدی میکققد ،سرررود را اًزایش میدهقد.

1 Dean Irvine, Saima Mohsin, and Kocha Olarn, “Seafood from Slavery: Can
Thailand Tackle the Crisis in its Fishing Industry?,” CNN, May 17, 2015.
2 International Labour Organization, Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking
in Fisheries (Geneva: International Labour Organization, 2013); Ian Urbina, “Tricked
and Indebted on Land, Abused or Abandoned at Sea,” New York Times, November 9,
2015; Ian Urbina, “‘Sea Slaves’: The Human Misery that Feeds Pets and
Livestock,” New York Times, July 27, 2015.
3 Wilma A. Dunaway and M. Cecilia Macabuac, “‘The Shrimp Eat Better Than We
Do’: Philippine Subsistence Fishing Households Sacrificed for the Global Food
Chain,” Review 30, no. 4 (2007): 313–37.
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سازمانهای بین المللی ،شراید نامساعد کار ،جراحات و ًقدان تحصیالت را که هزاران
1

کودک هقگام اشترال در این صقعت دچار ن میشوند ،مستقد ساختهاند.
بحران ًعلی نظام زمین از اقیانوسها به ب شرریرین و ًراتر از ن بسررد مییابد.
پویایی امپریالیسرررم و همهکشررری در دورهی نتروپوسرررین با ترییراتی در چرخهی
هیدرولوژیک زمین همراه اسرت ،ازجمله ترییرات بارندگی ،خشرک شردن (و لودگی)
مقابع ب شیرین و ذوب شدن یخچالهای ططیعی با «برجهای ب» ضروری نها.

2

3

همانطور که جیمز هان سن اقلیم شقاس ن شان میدهد ،با ا ستمرار و ضع موجود تا
چقدین دههی بعد« ،عرضهای جرراًیایی پایین در طی ًصررول گرم سررال میتوانقد
نقدر گرم و نامسررراعد برای معیشرررت انسررران شررروند که رانهی توقشناپذیری برای
مهاجرت به وجود ورند .ن یقدهی بالقوه برای مقاطقی به پرجمعیتی هقد ،بقگالدش،
4

سیای جقوب شرقی و پهقههای عظیم ًریقا در حال ظهور ا ست» .باال مدن س ح
دریاها ،غطارسررتانسررازی و بوهوای اًراطی بهطورکلی ،تحت این شررراید ،صرردها
میلیون نفر از مردم در عرض های جر راًیایی پایین در جقوب جهان را به مهاجرت از
خانههای خود ،چه در قالب مهاجرت داخلی درون کشرررورها چه بهصرررورت مهاجرت
گسررترده به خارج از کشررور ،مبطور خواهد کرد .در سررال  68.5 ،2017میلیون نفر
بهاجطار از خانههای خود واره شررردند  -تقریطاب یکسررروم این اًراد به دلیل بوهوای
اًراطی .ططد یکی از م العات بانک جهانی ،تقها مهاجرت داخلی در سررره مق قهی
مریکای التین ،جقوب صحرای ًریقا و سیای جقوب شرقی -که کمی بیش از نیمی
از جمعیت جقوب جهان را تشرررکیل میدهقد -تا سرررال  2050به  143میلیون نفر

1 “International Expert Meeting on Labour Exploitation in the Fishing Sector in the
Atlantic Region,” International Labour Organization; M. F. Jeebhay, T. G. Robbins,
and A. L. Lopata, “World at Work: Fish Processing Workers,” Occupational and
Environmental Medicine 61 (2004): 471–74.
2 John Bellamy Foster, Hannah Holleman, and Brett Clark, “Imperialism in the
Anthropocene,” Monthly Review 71, no. 3 (July–August 2019): 81–85
3 James Hansen
4 James Hansen, “Saving Earth,” June 27, 2019, available at http://columbia.edu.
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خواهد ر سید .در این ضمن ،ک شورهای وروتمقد درحالیکه غالطاب مردم جقوب جهان
را بهوا س هی شرکتهای چقدملیتی مورد ا ستثمار بیشازحد قرار میدهقد ،از پیش
در حال ساخت دیوار هستقد و نظامیسازی مرزها را برای بیرون نگهداشتن پقاهجویان
(ازجمله پقاهجویان اقلیمی) تقویت میکققد.
ما در دورانی از جهانیسررازی سرررمایهداری بدون پایان زندگی میکقیم که مطارزه
برای کاهش ب شیرین بهموازات ج ستبوی مقابع جدید سوختهای ً سیلی پیش
میرود ،که بهنوبهی خود انتشرررار کربن در پس ترییرات اقلیمی را اًزایش میدهقد و
درنتیبه موجب گرمایش سریع زمین و اًزایش خشک سالی می شوند .در نوعی جقون
نا شی از نظام سرمایهداری که هیچ حدومرزی نمی شقا سد ،رقابت جهانی مأیو سانهای
برای کقترل خرین مقابع باقیماندهی ب شیرین و سوختهای ًسیلی به همراه سایر
مقابع کمیاب وجود دارد.

2

1 John Podesta, “The Climate Crisis, Migration, and Refugees,” Brookings
Institution, July 25, 2019; World Bank, Groundswell: Preparing for Internal Climate
Migration (Washington DC: World Bank, 2018).
2 Foster, Holleman, and Clark, “Imperialism in the Anthropocene,” 70–88

744

سرمایهداری و غارت

خاتمه :فراسوی نظام چپاول
سرررود به مدد خلع ید ،مقولهی کلیدی اقتصرررادی بود که مارکس در نقد خود از
انگارهی ذخیره/انطا شت پی شین دام ا سمیت از ن ا ستفاده کرد 1.پرلمن 2مینوی سد:
«الهیات انطا شت پی شین ا سمیت ن شان میداد که موقعیت ًرماندهی سرمایهداران به
دلیل پساندازهای گذشرررتهی ن ها بوده اسرررت» -دیدگاهی که مارکس بیاعتطار
سرراخت 3.بدین ترتیب «بهاصرر الح» انطاشررت پیشررین برای مارکس صرررًاب اسررطاب
ایدئولوژیک اقتصررراد سررریاسررری کالسررریک بهمقظور پقهان کردن واقعیت «خلعید از
تولیدکققدگان بیواس ر ه» بود 4.از این دیدگاه ،سرررمایهداری ًقد به یمن بیگانگی یا
خلعید از ططیعت و ازخودبیگانگی یا خلعید از قدرتها و حیات جسمانی انسان امکان
داشررت .خلعید وجه مشررخصررهی تمام تمدنهای ططقاتی پیشررین بود ،اما تحت لوای
سررمایهداری سررشرتی بهمراتب نظاممقدتر به خود گرًت و مقیاس بسریار عظیمتری
کسررب کرد .خلعید همراه با اسررتثمار زوجی را تشررکیل داد که موجب ظهور ارابهی
سرمایهداری در کل شد  -رانه برای گسترش نمایی بیپایان و سرانبام حرکت بهسوی
سوسیالیسم ،یعقی نفیِ نفی.
خلعید در جامعهی بورژوایی سرمایهداری جدید ،بهاندازهی شیوههای تولید ًرعی،
ذات سیستم نطود .در عوض ،بقا بود پویایی درونی کامالب جدیدی از استثمار را به وجود
ورد که مق د پیشران خودش را داشرررت و این مق د در انطاشرررت سررررمایه بروز
مییاًت .استثمار بهنوبهی خود تقاضا را برای چرخههای هر چه وسیعتر خلعید ًرید
که حدودوورور سیستم را گسترش میدهقد .بدین ترتیب دیالکتیک استثمار و خلعید
که سرررمایهداری را تشررکیل میداد ،هر چه بیشررتر مارپیچ معیوبی بود که با مق د
انطاشررت سرررمایه همراه میشررد .سرررمایهداری با ظهور خود در اوایل دوران مدرن ،به
سطعانهترین نظامهای خلعید که جهان تاکقون شاهد بوده است ،مقبر شد :بردهداری،
1 Smith, The Wealth of Nations, 260; Marx, Capital, vol. 1, 873.
2 Perelman
3 Perelman, The Invention of Capitalism, 29.
4 Marx, Capital, vol. 1, 927.
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زن ستیزی (ًروش هم سر ،سوزاندن ساحرهها ،ا ستثمار بیشازحد زنان و کودکان)،
زمینخواری ،ن سلک شی و نابودی زمین که بهکل سیاره ب سد مییاًت .مارکس که از
1

این تقاقضرررات کامالب گاه بود ،نوشرررت« :اگر به گفتهی اوژیه ،پول " با لکه خون
مادرزادی بر گونهاش بهدنیا می ید" ،سرررمایه در حالی پا به عرصررهی وجود میگذارد
2

که خون و کثاًت از ًرق سر تا نوک پا ،و از هر مقفذش ،جاری است».
در محاًل سیاسی جریان اصلی (و همچقین برای برخی با گرایش بیشتر به چپ)
متداول ا ست که این ده شتهای مالزم با تو سعهی سرمایهداری در مقیاس جهانی را
صرررًاب «درد زایمان» تلقی کققد ،اگر اص رالب به نها اذعان داشررته باشررقد .اکثر اوقات،
نها پدیدارهایی از گذشررتههای دور تلقی شررده که باید به دسررت ًراموشرری سررپرده
شوند ،با دا ستان ظفرمقدانهی ظهور اجتقابناپذیر سرمایه بر نها سرپوش گذا شته
شررود ،یا زیر «قصررهی شررب» بهاص ر الح انطاشررت بدوی پقهان گردند مطقی بر ایقکه
سرمایهداران ًردی به ل ش زهد خود به جایگاه وروتمقدان ارتقا یاًتقد و خود شان را
3

با بقد کفش خودشان باال کشیدند.
بااینحال ،دهشررتهای خلعید از تولیدکققدگان مسررتقیم (ازجمله کارگران غیر-
دسررتمزدی) و زمین ،صرررًاب نه یک «گقاه غازین» بلکه واقعیت وابت سرررمایهداری
ه ستقد که سل هی خاکی خود را از این طرید م ستقر می سازد و «درد و رنج را در
4

مرزهای خود میپاید» .در سررررمایهداری و امپریالیسرررم متأخر قرن بیسرررتویکم ،با
تعمید زنبیرههای ارزش امپریالیسررتی که بهموجب نها بخش اعظم ارزش اضرراًی
کل جهان بهواسررر هی ًر یقد قطضرررهی ارزش برای ترذیهی صرررقدوق شررررکتهای
چقدملیتی و وروتمقدان در مرکز سیستم مکیده می شود ،خلعید از برخی جهات ًراتر

1 Augier
با ترجمهی ایرج اسکقدری 2 Marx, Capital, vol. 1, 925–26.
3 Marx, Capital, vol. 1, 873–74.
4 Zoé Samudzi, “Policing the Borders of Suffering,” Jewish Currents, June 21, 2019.
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1

از هر زمان دیگری میرود .ن با جقگهای مبدد بر سر پایه و ا ساس زن ستیزانهی
مالکیت خصوصی ،شامل کقترل بدن زنان؛ احیای سرمایهداری نژادی؛ و نابودی سیاره
در مقام سکونتگاه ان سانها که «زنبیرهی ن سلهای ب شر» را از هم میگ سلد ،همراه
2

میشود.
تالشهای بسرریاری برای پیشررطرد نظریه و عمل در جقاح چپ ،درصرردد اتصررال
نظریهی ا ستثمار مارک سی با سایر ظلم و ستمهای متقاطع که اجزاء الیقفک واقعیت
سرمایهداری تاریخی هستقد ،بر مدهاند .تحلیل ما نشان میدهد که ایباد این اتصالها
مسرررتلزم درک اهمیت مفهوم خلعید در ماتریالیسرررم تاریخی کالسررریک و همچقین
دیالکتیک خلعید و اسررتثمار اسررت .انگلس با بیان ایقکه خانوادهی پدرسرراالر پایه و
اسرراس تمام توسررعهی ططقاتی و نهادهای مالکیت خصرروصرری بود ،با نقد اسررتثمار در
محور نظریهی سرمایهداری مخالفت نمیکرد ،بلکه ت شخیص میداد که تمام گ سترش
ظلم و ستم در تاریخ ،در انقیاد زنان ری شه دارد که بهوا س هی مالکیت خ صو صی به
ظهور نچه او «سرره شررکل اسرراسرری بردگی» بردهها ،سررراها و بردگان دسررتمزدی
3

مینامید ،مقبر میشررد .این تاریخ خلعید از زمین ،نیروی کار و حیات جسررمانی بود
که نظام ا ستثمار سرمایهداری قرار بود تو سعهیاًتهترین و بربروارترین شکل ن با شد.
لحظات تاریخی گوناگون خلعید که توصرریش کردهایم –صررقعتیسررازی کشرراورزی و
شکاا متابولیک جهانی ،دوران غطار ستان دههی  1930و امپریالی سم نتروپو سین-
همگی لحظات تاریخی خاصی هستقد که «قلب بربروار» سیستم را بازتاب میدهقد.

4

1 Intan Suwandi, Value Chains: The New Economic Imperialism (New York:
Monthly Review Press, 2019).
2 Marx, Capital, vol. 3, 754.
;3 Frederick Engels, Dialectics of Nature (Moscow: Progress, 1934), 328–29
Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State, 56–58, 65, 160,
172; Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 25 (New York:
International Publishers, 1975), 314.
4 Curtis White, The Barbaric Heart (Sausalito, CA: PoliPoint, 2009).
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اپیکور در ایام کهن مینوی سد« :عدالت ططیعت ،ضمانت سودمقدی متقابل ا ست
1

(یعقی نه سیب ر ساندن به یکدیگر نه سیب دیدن)» .سرمایهداری با تعقیب ارزش
انتزاعی ،چقین عمل متقابل و عدالتی را در هر سررر ح از بین میبرد تا نجا که خود
اساس حیات سیارهای را تهدید میکقد .در واقع ،مبموعهی گستردهتری از نابرابریها
متشکل از اشکال گوناگون خلعید یا چپاول در پس استثمار سرمایهداری نهفته است
که شراید مرزی سی ستم را برقرار میکقد .همینجا در کقامهای پقهان متعدد ا ست
که نهتقها راز استثمار سرمایهداری بلکه همچقین راز سرمایهداری نژادی ،سرمایهداری
2

زنستیزانه و ویرانی خالق ططیعت را کشش میکقیم.
همگی این واقعیت را برجسته می سازند که درک تمامیت روابد سرمایهداری جدا
از شراید هر دو ا ستثمار و خلعید غیرممکن ا ست ،که با هم کلیهی ظلم و ستمهایی
را به وجود می ورند که وجه مشخصهی سیستم هستقد .همچقین اینجا است که ما
شرررروع به درک جوانب درهمتقیدهی گوناگون سرررل هی سررررمایهداری میکقیم که
م ستلزم پراک سیس انقالبی م شترک در واکقش به نها ه ستقد .همانطور که هقری
لوًور خاطرنشرران کرد ،با توجه به دامقه و مقیاس بحران اکولوژیک سرریارهای ،اکقون
3

موضوع «انقالب یا مرگ» است.
«عدالت ططیعت» اپیکور که م ستلزم تطادل و عمل متقابل ا صیل ا ست ،هیچکبا
درون مق د نظام سررررمایهداری یاًت نمیشرررود ،علیرغم تظاهر ن به معاوضررره یا
مطادلهی برابر که صرررًاب کرانهای اسررتثمار و خلعید را که درون ن نظام نهفتهاند و
حدومرزهای تاریخی ن را تعریش میکققد ،جامهی مطدل میپوشاند .در قرن بیست و
یکم ،این دیالکتیک استثمار و خلعید بدون پایان ،در تالش برای تشدید نرخ استثمار،
درحالیکه مرزهای حیات را صرًاب موانع (یا سرحدات) تلقی میکقد که سرمایه باید از
1 Epicurus, The Epicurus Reader (Indianapolis: Hackett, 1994), 35.
2 Marx, Capital, vol. 1, 279; Nancy Fraser, “Behind Marx’s Hidden Abode: For an
Expanded Conception of Capitalism,” New Left Review 86 (214): 55–72.
3 Henri Lefebvre, “Leszek Kolakowski and Henri Lefebvre: Evolution or
Revolution,” in Reflexive Water: The Basic Concerns of Mankind, ed. Fons Elders
(London: Souvenir, 1974), 261.
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نها تباوز کقد ،به ویرانی خالق زمین ،پایه و ا ساس خود زندگی ،مقبر شده ا ست.
برای زنبیرهی نسرررل های بشررررً ،قد یک پاسرررخ ممکن وجود دارد :خلع ید از
خلعیدکققدگان و ًریقش انقالبی مشررترک دوران جدیدی از توسررعهی پایدار بشررر -
سوسیالیسم اکولوژیک.

1

پیوند با متن اصلی:
https://monthlyreview.org/2019/12/01/capitalism-and-robbery/

1 Paul Burkett, “Marx’s Vision of Sustainable Human Development,” Monthly
Review 57, no. 5 (October 2005): 34–62; Harvey, The Enigma of Capital, 228–32.8
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خالصه
نظریهی سوژهی انقالبی بدیو به واسطهی ارتباط او با مائویسم در دههی 1980
میالدی در فرانسه شکل گرفت .بدیو پروبلماتیک اصلی را نظریهای در باب سوژه دانست
که از آن پس راهنمای تمام کارهای نظری و عملی او قرار گرفت .با اینکه نظریهی
سوژهی اولیهی او هر سه شرط نظریهی سوژهی انقالبی مارکس را در خود داشت ،اما
در اواخر دههی  1980این نظریه بهطور قابلتوجهی تغییر کرد .این تغییرات در نظریهی
بدیو همانند نظریهی الکالئو و نگری ،ناشی از بهرهگیری عمیقتر او از هستیشناسی
بود؛ اگرچه هستیشناسی بدیو با اصول ریاضی نظریهی مجموعهها مرتبط است .بدیو
در نظریهی «رخداد» خود بیان میکند که سوژهی انقالبی دارای وفاداری دایمی به
«حقیقت» بحرانی پیشبینینشده در «وضعیتی» مستقر است .او در کارهای بعدیاش،
با زندهکردن درونمایههای موجود در کار پیشیناش کمی این نظریه را تدقیق میکند.
در این مرحله مفهوم «فرضیهی کمونیسم» محوریت مییابد؛ مفهومی که ابتدا از سویی
فاصلهگرفتن بدیو از نظریهی مارکس را توضیح میداد و در عینحال از سوی دیگر
امروزه برای بازاندیشیدن به نظریهی مارکس به کار میرود .ارزیابی من از نظریهی بدیو
بر مفاهیم رخداد و سوژه متمرکز است و همچنین به مالحظهی نتایج کلی آن چیزی
میپردازم که به باور بدیو سوژهی انقالبی امروزه باید در آن دخیل باشد.
مائویسم و «نظریهی سوژه»
مائویسم فرانسوی گرچه جنبش سیاسی عمدتاً حاشیهای بود اما در حدود پانزده
سال ،بهویژه در اوایل دههی  1970رونق گرفت و در میان دانشجویان و روشنفکران
1

«آوانگارد» بسیار محبوب بود (بورگ .)2005:473،سازمان چپ پرولتری (جی.پی).
که در سپتامبر  1968تأسیس شد ،احتماالً مشهورترین سازمان مائویستی در فرانسه
بود .از نظر جی.پی« .پروپاگاندای برانگیزاننده» و بهطور هم زمان خشونت سیاسی برای
احیای روح می  68ضروری است (درک .)2001:140،در این راستا در سال  1970الن
بدیو در تأسیس سازمان مائویستی نه چندان متفاوتی به نام اتحاد کمونیستی جوانان

)1 Gauche Proletarienne(GP
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1

مارکسیست لنینیست همکاری کرد .از نظر بدیو و همکارانش اهمیت مائویسم در سه
چیز بود :اول ،پذیرفتن حکم «از تودهها به تودهها»ی مائو (مائو)1967:119،؛
روشنفکران باید به تودهها اعتماد کنند و از آنها بیاموزند و همهی کارهای سیاسی
باید در جهت حفظ این پیوند دیالکتیکی دایمی بین نظریه و عمل باشند
(بدیو .)2008:131،دوم ،باید از هرگونه فعالیت در نهادهای بورژوایی (مثل انتخابات،
احزاب سیاسی و )...پرهیز کرد .این تفاوت اصلی مائویستها با تروتسکیستهای آن
دوره بود و چنانکه اشاره خواهم کرد ،امروزه جزء اصول سیاست بدیو باقی مانده است.
سوم اینکه اتحاد کمونیستی جوانان مارکسیست لنینیست بیشتر به یک اتحادیه
شباهت داشت تا یک سازمان حزبی متعارف .سیاست باید پیوندش را با رویههای
سیاسی عملی حفظ میکرد و از خطر عینیتیافتن در یک ساختار حزبی انعطافناپذیر
پرهیز میکرد.
در اوایل دههی  1970بسیاری از سازمانهای مائویستی فرانسه کمکم منحل شدند
و شور و امید  1968جای خود را به حالوهوای سیاسی و فکری بسیار متفاوتی داد.
چپ فرانسه غیر از مسائل دیگر باید با اصالحطلبی روبهرشد ،شکست انقالب 1975
پرتقال ،رسواییهای تندرویهای انقالب فرهنگی چین و تهدید تازهی «فیگور
تروریست» بهخصوص در آلمان و ایتالیا مواجه میشد (دریک2001:152،؛
رس .)2002:173،به تعبیر کالینیکوس «جزرومدّ چپگرا» کامالً در حال عقبنشینی
2

بود (کالینیکوس .)2006:91،همزمان با این عقبنشینی فیلسوفان نو ظهور کردند .از
3

نظر بدیو تحت تأثیر انتشار کتاب مجمعالجزایر گوالگ اثر الکساندر سولژنیتسین در
سال  ،1974این فیلسوفان نو نوعی سوژهی ارتجاعی مهمی را نشان میدادند .درحالیکه
در دههی  1970دالیل بسیاری برای مبارزان برای رها کردن مبارزهشان وجود داشت،

)1 Union des Communistes de France Marxiste-Leniniste(UCFML
2 nouveaux philosophes
 3این کتاب به فارسی ترجمه شده است و با مشخصات زیر به چاپ رسیده است:
سولژنیتسین ،الکساندر ایسایویچ ( )1366مجمع الجزایر گوالگ ،ترجمهی عبداهلل توکل ،تهران :سروش
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1

2

نظریهپردازانی مثل اندرو گلوکسمن و برنارد هانری لووی آن را یک گام پیشتر بردند؛
با آشکار کردن خ شونت و وسیله قرار دادن آن برای استقرار مرجعیت اخالقی و مشروع،
خود را بهعنوان نمایندهی تام ظهور «صدای حقیقی» می  ،68ده سال بعد از رخداد،
قالب کردند (رس .)2002:19،بهطورکلی فیلسوفان نو با اتکا به قدرت رسانهها ادعا
کردند که هر نظریهای دربارهی تغییر همهجانبه بهطور غیرقابلاجتنابی منجر به
توتالیتاریسم میشود و در نتیجه «هیچ چیزی را نمیتوان تصور کرد که از آنچه اکنون
هست بهتر باشد» (همان .)170،مهمترین اثر بدیو در دههی  ،1970یعنی نظریهی
سوژه او تالشی بیواسطه برای بررسی و درک زمینهای است که طرح کردیم و همچنین
تالش برای بازاندیشی مسئلهی سوژهی انقالبی.
نقطهی آغاز نظریهی سوژهی انقالبی نخستین بدیو درک مائویسم از تناقض است.
3

بدیو برخالف «دور» موجود در دیالکتیک مرسوم هگلی ،بر این باور است که تمام
تناقض باید بهعنوان «انقطاع خالقانه» فهم شود؛ برخالف این ایده که از «دو» (تز و
آنتیتز) «یک» (سنتز) را میتوان اثبات کرد ،بدیو بیان میکند که تنها یک قانون
دیالکتیک وجود دارد :یک به دو تقسیم میشود (بدیو .)2009:14،15،سپس با کاربست
این مفهوم دیالکتیک درمورد سوژه« ،شکافی» بین طبقهی کارگر و پرولتاریا ایجاد
میکند .درحالیکه طبقهی کارگر بهطور عینی در مناسبات تولید قرار گرفته است،
پرولتاریا به سوژهشدن انقالبی طبقهی کارگر ارجاع میدهد (فلثم2008:35،؛
کالینیکوس .)2006:93،بنابراین طبقهی کارگر در جامعهی «امپریالیستی» بورژوازی
ابژهی سرمایه شده است ،بهعنوان عامل صرف تولید «مکان یافته است» .پس جامعهی
سرمایهداری بهمثابه نظم خاصی از جاگذاری در نظر گرفته میشود که بدیو آن را
4

«فضای مکانمند» می نامد .از نظر بدیو پرولتاریا زمانی پدید میآید که وجودش

1 Andre Glucksmann
2 Bernard-Henri Levi
3 circularity
4 splace
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بهعنوان طبقهی کارگر را «با زور میراند» ،با زور راندن مکانی که جامعهی
سرمایهداری برایش منظور میکند« .هر سوژه با زور عقب راندن از مکانش پیشی
میگیرد» (بدیو2009:35،؛ رایت .)2013:49،بنابراین دارای اهمیت است که اگر
پرولتاریا پدیدهای است موقت ،بدین معنا که صرف ًا با شورش دورهای پدید میآید ،پس
براساس نظریهی بدیو درک ما از خود تاریخ هم باید پدیدهای موقت باشد .بدیو بیان
می کند که تاریخ بدون داشتن هیچ پیشرفت خطی مطلقی ،با مجموعی از وقفهها و
آغازها پیش میرود که همهی آنها بستگی دارد به ظهور سوژهای که آن را دورهای
میکند (همان.)18،92،
آنچه بدیو «سوژهشدن» مینامد به ظهور سوژهی انقالبی یا به زبان او «زمان
طغیان» ارجاع میدهد .البته سوژهشدن همواره باید با لحظهی مؤسستری  -رویهی
سوبژکتیو  -تکمیل شود .این رویه انسجام سوژهی انقالبی را تبیین میکند و «قانون
سوژه» در وصلکردن موفقیتآمیز این دو لحظه بههم قرار دارد :شورش باید به
بازترکیب گره بخورد(همان .)160،244،259،بدین منظور سوژه باید به مجموعهی
پیچیدهای از «آثار سوژه» توجه کند که همگی وقتی ترکیب شوند میتوانند به اشکال
مختلفی از سوژه منجر شوند .بدیو با استفاده از نظریهی روانکاوی ژاک لکان ،سوژهی
انقالبی را شامل چهار فیگور سوبژکتیو میداند که به یکدیگر گره زده شدهاند
(باستیلز .)2011:90،به زبان بدیو درحالیکه سوژهی انقالبی از مازادهای وحشتناک
سوپراگو پرهیز میکند ،اضطراب نخستین سوژهشدن باید به شجاعتی ضروری ختم
شود .شجاعتی که عدمقطعیت شورش را میپذیرد و بر «عدالتی» شرطبندی میکند
که در آن لحظه ذات ًا تصمیمناپذیر است (همان286،294،؛ رایت.)2013:167-17،
شجاعت توانایی سماجت ،تسلیم نشدن و زور راندن بازترکیب (و با اینحال تخریب
نهایی) فضای مکانمند است .عدالت نتیجهی ضروری است که متضمن اشغال خأل
بهجامانده از تخریب فضای مکانمند و ایجاد چیزی اساس ًا جدید است (همان.)264،
بههمینخاطر همانطور که باستیلز یادآور میشود شجاعت و عدالت «رویهای را
 force 1اصطالحی است که بدیو آن را از منطق هگل گرفته است و در کتاب «نظریهی سوژه» در نظریهی تناقض،
بهعنوان متناقض مکان مطرح میشود و در آثار بعدی اصطالح رخداد جای آن را میگیرد .م.
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مفصلبندی میکنند که در آن نظم موجود نهتنها از بین میرود و به بنبست میرسد
و یا به شیوههای گذشتهاش حمایت میشود ،بلکه در واقع بسط مییابد ،تغییر میکند
و به حقیقتی نو انسجام میبخشد (باستیلز .)89 :2011،پس برای تکرار و تضمین
انسجام تغییر انقالبی هر چهار «اثر سوژه» باید با هم بهشیوهی صحیحی گره بخورند
(بدیو.)2009:284،
در اینجا نقش حزب مائویست اهمیت فوقالعادهای مییابد .در واقع بدیو گاهی
سوژه را مستقیماً با خود حزب مائویست پیوند میداد (همان .)243،به دو دلیل :او ًال
بدیو پذیرفته است که «زور آوردن» پرولتاریا هرگز کامالً «خالص» نبوده و از اینرو
نقش حزب متمرکزکردن آن ازطریق خالصسازی انحرافات «چپگرا» و «راستگرا»
است (همان12،3،؛ فلثم .)2008:49،بنابراین طبقهی کارگر با کمک حزبش «وجود
عینی»اش را گسترش میدهد و «وجود سیاسی»اش بهمثابه پرولتاریا را میسازد .هدف
از این کار تخریب همهی اشکال جاگذاریهای ساختاری است« :محوشدن مکان
جاگذاری طبقات .این گمشدن همهی شاخصهای طبقه است» (بدیو .)2009:7،ماهیت
سوژه صرفاً تخریب فضای مکانمند نیست ،بلکه تخریب خودش در و از طریق تخریب
فضای مکانمند نیز هست(همان .)62،دلیل دوم تأکید بدیو بر ضرورت حزب مائویست
1

آن است که به باور بدیو حزب مائویست برای حلکردن دشوارهی «انحالل خود» که
میراث حزب لنینیستی روسیه است ،اهمیت دارد .به عبارت دیگر ،اگرچه حزب
لنینیست روسیه ثابت کرد که در قبضهی قدرت ماهر است ،اما در نهایت در رها کردن
آن موفق نبود .از نظر بدیو این دقیقاً چیزی بود که حزب مائویست در چین میکوشید
از طریق انقالب فرهنگی چین حل کند (همان.)205،
نظریهی سوژه ی انقالبی بدیو در این مرحله دارای سه عنصر است :اول« ،سوژه»
مشخصاً سیاسی و مبارز است و با اینحال سوژهای است که ضرورتاً باید بنیاد یا «تثبیت
شود» .سوژه «نه جوهر است نه خودآگاه است ...نه علت است نه دلیل» و بنابراین باید
درچارچوب یک پرسش و نه پیشفرض درنظر گرفته شود (همان.)198،278،280،
بدیو مانند الکالئو تأکید میکند که ما باید ساختارهایی را که سوژهها در آنها پدیدار
1 Self-dissolution
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میشوند درک کنیم (پالث .)2010:3،دوم ،بدیو همچون الکالئو و نگری ،نهتنها ظهور
سوژهی انقالبی بلکه یکپارچگی آن را نیز تبدیل به مسئله میکند .در واقع همانطور
که اشاره کردم ،این چیزی بود که بدون شک فکر آنهایی را که جذب رخدادهای می
 68شده بودند و بسیاری را در آن دوران به خود مشغول کرده بود .پاسخ بدیو به این
دغدغه روی آوردن به حزب مائویست بود .از نظر بدیو امکان کمونیسم در نوعی اخالق
«اعتماد» است ،هم در شورش تودهها و هم در خط تودهای که توسط خود حزب ایجاد
شده است (بدیو .)2009:330،331،البته همانطور که هالوارد یادآور میشود ،بدیو در
این مرحله ایمان زیادی هم به تاریخ برای تضمین کل فرایند داشت
(هالوارد .)2003:39،بهعبارت دیگر ،گرچه بدیو در وهلهی اول تاریخ را در چارچوب
«دورهای شدن» متخاصمانهی آن تئوریزه کرد ،اما در اصل ایمان او به ظرفیت انقالبی
تودهها ناشی از باورش به «هدف اندکی عینی» بود (فلثم .)2008:84،در نهایت بدیو
عالوه بر ضرورت و یکپارچگی سوژهی انقالبی ،همچنین به ظرفیت واقعی آن برای
انحراف توجه میکند .اکنون در این مرحله در نظریهی سوژهی بدیو مسئلهی انحراف
یک امکان درونماندگار کامالً واقعی است.
نظریهی نخست سوژهی انقالبی بدیو در ظاهر هر سه شرط نظریهی سوژهی انقالبی
مارکس را حفظ میکند :سوژهی انقالبی بهواسطهی فعالیت تولیدی تعریف میشود،
بهطور درونماندگار از ترکیب عوامل عینی و ذهنی به وجود میآید و هدف آن در واقع
تغییر در سطح تمامیت است که در چارچوب استقرار جامعهی بی-مکان فهمیده
میشود .اما این امر اهمیت بسیاری دارد که نقطهای که نظریهی بدیو از نظریهی مارکس
جدا میشود ،بهطورکلی در نوع فهمی است که از سوژه و سوژهگی دارد .بهعبارت دیگر
مفهوم سوژهی بدیو در این مرحلهی اولیه مفهومی است که فرایند بسیار خاصی را
مفصلبندی میکند ،یعنی «ترکیب تکین و شکنندهی رویههای متکثر»
(فلثم2008:78،؛ رایت .)2013:156،بهعالوه گرچه این سوژه تنها بهواسطهی شورش
قابل فهم میشود ،اما این شورش تخاصم بین دو طبقهی اجتماعی نیست ،بلکه بین
وجود و جاگذاری ژنریک آن در ساختار جاگذاری است (کالینیکوس2006:93،؛
سوتیریس.)2011:38،
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بنبست مارکسیسم
بدیو دقیقاً مانند الکالئو و نگری در دههی  1980تاحدّ زیادی در نظریهی نخست
خود تجدیدنظر کرد .این امر تحتتأثیر بنبستی بود که برای مارکسیسم تصور میشد.
مارکسیم عمالً «تکیهگاه تاریخیاش» را از دست داده بود و دیگر نمیتوانست مرجعی
برای اشکال نوظهور سیاست رهاییبخش باشد (توسکانو .)2008:537،متن واسط مهم
بدیو در این دوره آیا میتوان به سیاست اندیشید؟( ،])1985هنوز به انگلیسی ترجمه
1

نشده است .با اینکه مفسران بسیاری موافقت دارند که این اثر واضحترین نقطهی
گسست آثار متأخر بدیو از آثار دوران جوانیاش است (همان؛پاور .)2012،درست است
که بدیو بحران مارکسیسم در سال  1977را تأیید کرده بود ،اما شکست انقالب فرهنگی
چین که پایانی بود بر «تسلسل خشونت سیاسی» خاص آن را تصریح کرد .در اینباره
به ادامه بحث توجه کنید.
اولین درس مهم شکست انقالب فرهنگی چین بازاندیشیدن به خود سیاست بود:
بهطور خاص بازاندیشی دربارهی این ایده که سیاست از شکل حزب پدید میآید یا
ناشی می شود .این به معنای انکار نقشی که حزب درگذشته بازی کرده نیست .بلکه از
نظر بدیو این شکل خاص سازمان هرچه داشته عرضه کرده است .بدیو بیان میکند که
ال تکین فهمیده شوند و توسط حزبی که
اکنون منازعات سیاسی باید در چارچوبی کام ً
همزمان نماینده ی نیروهای اجتماعی معین خواهد بود ،منحصر نشود (بدیو.)2002:96،
البته بعدتر خواهیم دید که دقیقاً مانند نگری ،طرد شکل حزب لنینیستی/مائویستی به
ال مسئلهی سازمان را کنار گذاشته است .با منحل شدن
این معنا نیست که بدیو کام ً
اتحاد کمونیستی جوانان مارکسیست لنینیست در سال  ،1985بدیو و رفیقانش
2

بهسرعت سازمان سیاسی جدیدی تأسیس کردند با نام ارگانیزاسیون پلتیک و این کار
دقیقاً مبتنی بر بازاندیشی مسئله ی سازمان بود .در وهله دوم ،بدیو از اهمیت سنتی
منسوب به طبقه ی اجتماعی و درنتیجه استراتژی سیاسی مارکسیسم سنتی فاصله
1این اثر سال گذشته به انگلیسی ترجمه شده است:
Badiou, Alain(2018) Can Politics Be Thought?, trans. Bruno Bosteels, Duke
University Press
)2 L’Organisation Politique(OP
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ال قابلاعتماد
گرفت .درحالیکه او میپذیرد که تحلیل طبقاتی مارکسی هنوز ابزاری کام ً
است ،با وجود این از نظر او مهم است «این ایده را پشت سر بگذاریم که سیاست
گروههای عینیای را نمایندگی میکند که میتوانند طبقات نام بگیرند ...دیگر اختصاص
دادن کنشهای تودهی انقالبی یا پدیدهی سازمانی به منطق خاص نمایندگی طبقاتی
ممکن نیست» (بدیو .)2005:48،بدیو از دههی  1980به این سو آغاز به تأکید بر
اهمیت کارگران مهاجر میکند و بهطورکلی بیان میکند که سیاست باید خود را از
مدلول اقتصادی سنتیاش [یعنی طبقهی کارگر] جدا کند (پالث .)2010:25 ،در آخر،
بدیو نظرش درمورد دولت را هم مورد تجدیدنظر قرار داد .همانطور که نشان دادم در
نظریهی سوژهی انقالبی نخست بدیو ،دولت چیزی بود که باید نابود میشد .اما در آثار
متأخر بدیو ،هدف سوژهی انقالبی خصومت با دولت و در عینحال مجبور کردن آن به
ال جدید است .بنابراین تأکید بر نابودی دولت
تصدیق یا «به شمارش آوردن» چیزی کام ً
رها شده است و از نظر سیاسی امروز باید بیشتر به دنبال ایجاد شرایطی برای تبدیل
دولت به چیزی دیگر باشیم .بههمینخاطر دشمنی بدیو با دولت گرچه قطعاً محتاطانهتر
است ،اما همچنان بعد اصلی اندیشهی متأخر او است (هالوارد .)2003:98،به تأیید خود
او با بحران مارکسیسم در دههی  ،1980نظریهی سوژهی انقالبی نخست بدیو به
بنبست رسید .اما بهجای حمایت از انواع اعالم مرگ مارکسیسم و در واقع مرگ سوژه،
وظیفهی بدیو تثبیت آنچه هنوز میتوان نجات داد بود (فلثم2008:8،؛
توسکانو.)2008:539،
هستیشناسی و رخداد
بدیو همانند الکالئو و نگری ،برای تعمیق و بازاندیشی ابعاد نظریهی آغازینش به
هستیشناسی روی آورد .اما درحالیکه الکالئو از روانکاوی و نگری از فلسفه مدد
جستند ،بدیو به اصول ریاضی نظریهی مجموعهها روی میآورد .این بهرهجستن از
ریاضیات در بخشهای پایانی کتاب نظریهی سوژه قابلمشاهده بود .اما همانطور که
باستیلز یادآور میشود ،بدیو در کتاب وجود و رخداد برای آنکه برای نظریهی سوژه
«تکیهگاه هستیشناسانه» محکمتری تأمین کند ،کار اصلی خود را مفصلبندی
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«هستیشناسی منسجمتر» قرار میدهد (باستیلز .)2011:106،نظریهی بدیو بهخصوص
برای کسانی که از ریاضیات متنفرند ،پیچیدگی بسیار دارد .اما این نظریه در واقع
همارزی مستقیمی بین اصول نظریهی مجموعهها و مسائل مختلف مربوط به عدالت
اجتماعی و بازنمایی سیاسی برقرار میکند و تنها برقراری قیاسی تقریبی یا شباهتی
غیرمستقیم بین آنها نیست (نوریس2009:7،8،؛ رایت .)2013:70،از نظر بدیو هر شکلی
از جامعه آنچه را که اعضایش فرض شدهاند ،به شیوههای مختلف میشمارد .یک شیوه
میتواند شیوهی صرفاً عددی باشد .برای مثال  63.7میلیون نفر در بریتانیای کبیر
زندگی میکنند و غیره .ویژگی های خاصی که این جوامع هر فرد یا گروهی را طبقه
بندی میکنند مهمتر است ،یعنی با دادن نام یا هویت مشخص مانند «کارگران»،
«دانشجویان»« ،مهاجران»» ،بازنشستگان» و غیره .اما در استدالل بدیو این واقعیت
1

دارای اهمیت است که هر شمارش این چنینی مبتنی بر طردی بنیادی یا به قول بدیو
مبتنی بر یک «خأل» است (بدیو .)2000:44،45،به همینخاطر نامنسجم همواره از
پیش در انسجام شمارش اجتماعی رخنه کرده است .بنابراین مشابه با مفهوم «همگنی
ال
اجتماعی» الکالئو ،در نظریهی بدیو آنهایی که به درستی شمرده نشدهاند یا اص ً
شمرده نشدهاند در خأل قرار میگیرند .اگرچه مانند نظریهی الکالئو این امکان باقی
میماند که این خأل به شکل فاجعهبار یا ویرانگر بازگردد (همان .)93،94،برای وقوع
این امر باید «وضعیت تاریخی» بسیار ویژهای باشد که غیرعادیبودن آن وضعیت
تاریخی ،شرایط را برای ظهور چیزی فراهم کند که بهطورکامالً غیرقابلانتظاری جدید
است؛ یعنی آنچه بدیو «عرصهی رخدادپذیر» مینامد .بنابراین وجود عرصهی
رخدادپذیر بنیادهای عینی برای ظهور دراماتیک خأل جامعهای معین را ارائه میکند
که بهدرستی شمرده نشدهاند یا اصالً شمرده نشدهاند .نام این اتفاق «رخداد» است.

2

1 exclusion
 2به باور بدیو رخدادها در چهار قلمروی اصلی تجربه بشری میتوانند رخ دهند :عشق ،علم ،هنر و سیاست .مهمترین
شکل رخداد برای هدف موردنظر ما سیاست است که از نظر بدیو رخداد متمایزی است ،از این جنبه که سوژهگی
ناشی از آن ذاتاً سوژهگی جمعی است.
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از نظر بدیو با اینکه رخداد میتواند در «وضعیتی» معین «محلیسازی» شود،
تفاوت آن در «مکمّل» تمیزناپذیری است که با خود به همراه میآورد .پس ارتباط بین
رخداد و عرصه ی آن برای تضمین وقوع رخداد کافی نیست .عرصهی رخدادپذیر فقط
شرطی وجودی برای رخداد است و صرفاً «امکان» آن را ایجاد میکند (همان.)179،
بهعالوه اگرچه عرصهی رخدادپذیر به وضعیتی خاص مرتبط است ،اما نتیجهی رخداد
قطع ًا با آن مرتبط نیست .زیرا رخداد اساس ًا بازفعالسازی خأل است و خأل در ابتدا
«بهطور رسمی» به شمارش نیامده است (هالوارد .)2003:114،مکمّل رخدادپذیر به
این معنی کامالً یگانه است و در اصطالح هستیشناسی ،به «آنچه-که-هستی-بهمثابه-
هستی -نیست» تعلق دارد (بدیو2005:189،؛ بدیو .)2002:41،این نکته دارای اهمیت
است که از نظر بدیو ،یکی از ویژگیهای خاص رخداد موقتی بودن آن است :رخداد به
همان سرعت و پیشبینی ناپذیریای که پدید آمد ،ناپدید میشود .اثبات اینکه رخداد
واقعا رخ داده است یا نه و درنتیجه با آن وضعیت خاص نسبتی دارد یا نه ،از درون
وضعیتی که از آن گسسته «غیرممکن» است (بدیو .)2005:181،بنابراین اگر رخداد را
«نوعی مکمّل برقآسا بدانیم که برای یک وضعیت اتفاق میافتد» ،چیزی که رخداد به
جا میگذارد «ردّپا»یی است که برای درک اهمیت حقیقی رخداد باید یافته و بررسی
شود (بدیو2002:72،؛ فلثم.)2008:120،
سوژهی وفادار ،بازفعال و مبهم
تصمیمناپذیری رخداد با «مداخله» رفع میشود« .نامگذاری غیرقانونی» و «آشکار
کردن این نامگذاری در مکان وضعیت -که عرصهی (رخدادپذیر) به آن تعلق دارد»-
ماهیت مداخله را تشکیل میدهند (بدیو .)2005:203،چیزی که این نام رخدادپذیر را
غیرقانونی میکند ،این واقعیت است که این نام با وجود نتیجهشدن از عرصهی
رخدادپذیر ،بر چیزی مازاد بر زبان و معرفت وضعیت مورد پرسش داللت میکند
(همان .)208،زیرا اگرچه عرصهی رخدادپذیر قطعاً میتواند امری نو در وضعیت را تأیید
کند ،اما ارتباط آن با نام رخداد عقالنی نیست« :در اثبات منطقی بودن این پیوند ناکام
1 localized
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است» (همان .)208 ،به همینخاطر از درون خود وضعیت همیشه تردید وجود خواهد
داشت که رخدادی بوده است یا نه ،مگر اینکه کسی روی این امکان شرطبندی کند
که رخداد در واقع رخ داده است .بنابراین دو مفهوم «نامگذاری» و «مداخله» مراحل
اولیهی سوژهی انقالبی هستند .انقالبی به این معنا که بهمنظور ارزیابی نسبت رخداد و
وضعیت ،ضرورتاً باید از امکان مفروض وضعیت گسست .پس از نظر بدیو ،بسیار شبیه
به نظریهی مارکس ،بحرانی عینی در وضعیت ضروری است و با اینحال به تنهایی برای
تبیین ظهور سوژه ناکافی است .سوژهی بدیو صرفاً واکنش به بحرانی عینی نیست .بلکه
این سوژه باید تعهد سوبژکتیو رادیکالی به رخدادی خاص داشته باشد و در این کار «از
نظرگاه مکمّل رخدادپذیر آن» بهطور متفاوتی به وضعیت بیندیشد و عمل کند
(بدیو .)2002:41،بنابراین مداخله کار یک «قهرمان» نیست ،بلکه مربوط به نظمی
هماهنگ است و «سوژه»ای که به تبع آن پدید میآید واقعاً سوژهی چیزی غیر از
خودش است .سوژهای است که به توابع (ناشناختهی) رخداد پایبند است
(بدیو.)2005:41،
وفاداری با پرسشکردن از وضعیت اثبات میکند که نسبتی ایجابی یا سلبی بین
رخداد و وضعیتی -که عرصهی رخدادپذیر از درون آن میتواند محلیسازی شود -وجود
دارد یا نه .بنابراین «ژست مینیمال» وفاداری ثابت میکند که این نسبت وجود دارد یا
نه .بدیو مشتاق است بر جزئیبودن این وفاداری تأکید کند« :هیچ نظم پایدار عامی
وجود ندارد» (همان .)233،بهعالوه اگرچه پرسشکردن توسط وفاداری ذاتًا تکرار
رویهی شمارش توسط وضعیت منقطعشده است ،اما از نظر بدیو بدون تردید هیچ
همسانیای بین اشکال آنها وجود ندارد .بهعبارت دیگر وفاداری فقط یک رویهی
شمارش نیست؛ وفاداری میکوشد انسجام وضعیت را در ارتباط با آنچه در وهلهی اول
به شمارش نیامده است ایجاد کند (همان .)237،بنابراین «وفاداری نهادینه نشده» نوعی
1

«ضد-دولت/ضد-حالت» را شکل میدهد که وضعیت متفاوتی را برقرار میسازد که
مبتنی است بر «مشروعیت شمولهای» متفاوت (همان .)238،بدیو نتیجهی برقراری

1 Counter-state

761

الیور هریسون  /ترجمهی پریسا شکورزاده
1

نسبت ایجابی بین رخداد و وضعیتش را «حقیقت عام» میداند .در اینجا تمایز دانش
و حقیقت اهمیت فوقالعادهای مییابد .هر وضعیت «دایرهالمعارف یا دانش»
تثبیتشدهی خودش را دارد و این دانش (مشتمل بر زبانی که برای مفصلبندی آن
استفاده شده است) برای ایجاد آنچه در آن وضعیت ممکن یا قابلشمارش فرض شده،
عمل میکند (همان .)328،همانطور که دیدیم تفاوت رخداد در آن است که چیزی
نامتمایز را وارد وضعیت میکند .بدینطریق رخداد به زبان وضعیت تعلق ندارد و
درنتیجه از دانش بیرون گذاشته میشود .پس ایجاد حقیقت رخداد نمیتواند تنها
مبتنی بر دایرهالمعارف دانش موجود باشد .وفاداری مسئلهی دانش نیست .وفاداری کار
متخصص نیست :کار مبارز است و هدف نهایی رویهی حقیقت دستکاری وضعیت است
برای آنکه حقیقت آشکار شده بتواند «عادیسازی» شود (همان.)342،
بدیو این گام آخر رویهی حقیقت را «زور آوردن» مینامد« .قانون سوژه» در ایجاد
«زبان سوژه»ی خودش مستقر است .زبانی که دانش دایرهالمعارفی وضعیت را بسط
میدهد و آن را با حقیقتی که در رویهاش ایجاد شده ،تکمیل میکند .ماهیت سوبژکتیو
این فرایند در نظریهی سوژهی انقالبی بدیو قطعاً مرکزی است .در واقع نظریهی رخداد
بدیو را میتوان تا حدّی با مفهوم «تغییر پارادایم» توماس کوهن مقایسه کرد ،اما یکی
از تفاوتهای اصلی آنها تأکید بدیو بر سوژه است .همانطور که نوریس شرح میدهد
عالوه بر تفاوتهای دیگر این دو نظریه ،در نظریهی بدیو نسبت به نظریهی کوهن تأکید
بسیار بیشتری بر جنبهی سوبژکتیو وجود دارد (نوریس .)2009:154،ماهیت
تصمیمناپذیر رخداد تنها از طریق «اصل سوبژکتیو» ایجاد میشود ،یعنی تعهدی
رادیکال؛ اعتماد یا باور به اینکه رویهی حقیقت بینتیجه پیش نخواهد رفت« :هرکاری

که می توانید برای استقامت کردن در آنچه که از استقامت شما افزون است بکنید.
استقامت در انقطاع .آنچه را که در وجودتان شما را تصرف کرده و شکسته است تصرف
کنید» (بدیو .)2002:48،نسبت دقیقی که نظریهی سوژهی انقالبی بدیو بین سوژه و
حقیقت برقرار میکند ،از این گفتاورد روشن است .او به صراحت بیان میکند که سوژه

1 generic
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و حقیقت مترادف نیستند .سوژه هرگز به حقیقت دست نمییابد ،بدینطریق که توابع
آن بهطور نامحدودی فراتر از آن است .بنابراین در نظریهی بدیو حقیقت سوژه را عقب
می زند؛ سوژه در برابر چیزی بیرون از فهمش اختیار از دست میدهد .پس با اینکه
میتوان قاطعانه گفت سوژه حقیقت را تولید میکند ،این حقیقت در اختیار سوژه
نیست .سوژه با وفاداری اشغال میشود و از اینرو از حقیقت معلق میشود .به بیان
دیگر سوژه صرف مکانیسم-یا تکیهگاه -است که حقیقت از طریق آن در نهایت میتواند
ایجاد شود (بدیو.)396،397،406 :2005،
بدیو در کتاب منطق جهانها( ،)2009با عنوان فرعی وجود و رخداد  ،2چند بازنگری
مهم در نظریهی طرح شده در کتاب پیشیناش انجام میدهد .من برای دستیابی به
هدف این تحقیق میخواهم بر دو مورد از این بازنگریها تمرکز کنم :مورد اول بازنگری
در مفهوم وقوع عینی رخداد است و مورد دیگر ،فهم تعدیلشدهی او از شکل سوژهی
نهایی است .از نظر بسیاری از مفسران ازجمله هولت با اینکه مفهوم رخداد یکی از
جذابترین بخشهای نظریهی بدیو بود ،اما درنهایت نمیتوان فهم آن از تغییر اجتماعی
رادیکال را بهطور کامل پذیرفت (هولت .)2007:57،در واقع همانطورکه پالث یادآور
میشود وضع رخداد یکی از «رازهای غیرقابلتبیین بود که ظاهراً بهطور خودانگیخته
پدید میآید ،همچون معجزهای از آسمان نازل میشود» (پالث .)2010:68،بدیو در
کتاب منطق جهانها با بازنگری نسبت رخداد و عرصهی رخدادپذیر ،یا همان «جهانی»
که رخداد از آن میگسلد ،به این مسئله میپردازد .او همچنین در اینجا انواع مختلف
تغییراتی را تبیین میکند که عرصهی رخدادپذیر ممکن است ایجاد کند .در یک سر
1

طیف ،بدیو اولین شکل تغییر را «تعدیل» مینامد و آن را مجاز و درونی نظم منطقی
یک وضعیت/جهان خاص توصیف میکند (بدیو .)2009:359،چنانکه دیدیم از نظر
بدیو تغییر «واقعی» یا «حقیقی» نیازمند عرصهای با «شدت وجودی» خاص برای ظهور
است .تغییر اساسی در نظریهی بدیو در این نکته است که چنین شدتی نمیتواند در
خود «هستیشناسی عرصه» یافت شود؛ او اضافه میکند که این تغییر به نتایج شدت
وجودی عرصه بستگی دارد (همان .)371،تغییر دوم در نظریهی بدیو به آنچه او
1 modification
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«واقعیت» مینامد بازمی گردد .واقعیت اولین شکل تغییر است که فعّاالنه نیازمند
عرصهای برای ظهور است ،اما بااینحال عرصهای است که «شدت وجودی آن حداکثری
نیست» (بدیو« .)2009:372،تکینگی» نامی است برای شکل دوم تغییر که بر عرصهای
داللت میکند که «شدت وجودی آن حداکثری است» .در آخر قویترین و رادیکالترین
تکینگی مسلماً رخداد است« :رخدادی که نتیجهی آن موجودکردن ناموجود مناسب
ابژه-عرصه در جهان است» (همان.)7-372
بنابراین طرح دوم نظریهی بدیو میتواند اشکال مختلف تغییر را تبیین کند و
بدینگونه بهطور مستدل به اتهام انفعالگرایی سیاسی در نظریهی پیشین او پاسخ دهد.
اتهاماتی از این قبیل که برای کنش سیاسی باید منتظر وقوع یک رخداد باشیم .در
واقع همانطور که پالث یاداور میشود ،نظریهی متأخر بدیو بیش از آن که بر وقوع
رخدادها تأکید کند ،بر اینکه «چه تغییری با رخدادها انجام شده» تأکید میکند .وقوع
رخداد همانطور که به شدت عرصهی رخدادپذیر وابسته است ،تا حدّ زیادی به توابع
آن هم وابسته است و مانند نظریهی نخست او ،تنها راه تعیین توابع آن وفاداری
سوبژکتیو به آن است .به همینخاطر توابع رخداد مسئلهای کامالً عملی است و وابسته
به نسبتی است که افراد تصمیم میگیرند با آن برقرار کنند .در اینجا به بازنگری دوم
بدیو در نظریهی نخستش میرسیم .اگر یادتان باشد بدیو در وجود و رخداد بر نظریهی
سوژهی مشخصی تأکید میکرد .سوژهی وفادار که تغییر آن را تحتشعاع قرار داده و
به مسیر غیرمنتظرهی جستار توابع رخداد تن میدهد .از نظر بدیو این دقیقاً فرایند
شکلگیری سوژهی انقالبی است .بدیو در کتاب منطق جهانها این نظریه را هم مورد
بازبینی قرار میدهد و ناخواسته درونمایههای موجود در کتاب نظریهی سوژه را تکرار
میکند .او در طرح نظریهی دومش میپذیرد که سوژهی (انقالبی) وفادار یکی از انواع
سوژهگی است که توسط رخداد میتواند ایجاد شود :او انواع دیگر سوژهگی را سوژهی
«ارتجاعی» و سوژهی «مبهم» مینامد.
سوژهی ارتجاعی سوژهای است که با گفتن «نه به رخداد» ،اکنون تثبیتشده
بهوسیله رویهی حقیقت سوژهی وفادار را انکار میکند (همان .)55،اما این انکار بهطور
متناقضی مبتنی بر پذیرفتن این اکنون در وهلهی اول است .ارجاع اصلی بدیو در اینجا
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به فیلسوفان نو است که در این فصل پیشتر در مورد آنها بحث کردیم .آنها با اینکه
میپذیرفتند می 68گونهای رخداد است ،اما این سوژهی ارتجاعی به وفاداری خودشان
خیانت کرد و درواقع دیگران را فعّاالنه به همین کار تشویق میکردند .پس سوژهی
ارتجاعی یک انحراف ممکن از اکنونی است که توسط سوژهی وفادار تثبیتشده است.
سوژهی دوم و سوژهی خطرناکتر سوژهی مبهم است .سوژهی مبهم ورای انکار اکنون
فعاالنه آن را نفی می کند و این کار را با توسل به دوران کهن انجام میدهد« ،اکنونی
حذفشده» که میخواهند احیا شود .اما دقیقاً مانند سوژهی ارتجاعی ،سوژهی مبهم
باید دستکم بهطور ضمنی اکنونی را که به دنبال نفی آن است ،تصدیق کند .بدیو
توضیح میدهد که «بدین طریق گذشته با غروب اکنون برای آنها روشن میشود»
(همان .)59،نمونهی خوبی از این سوژهی مبهم را در انتخابات ریاست جمهوری 2007
میتوان یافت .نیکوالس سارکوزی در مبارزات انتخاباتیاش قول داد که جامعهی فرانسه
را بر مبنای حذف یا از نو آغاز کردن می  68تقویت کند .از نظر او علت بسیاری از
مشکالت فرانسه را میتوان به این لحظهی معین برگرداند .به همینخاطر چنانکه پاور
و توسکانو یادآور شدهاند ،سارکوزی با تالش برای فراخواندن «تجسّد جمهوری» صراحتاً
میکوشید اکنون را از نظر پنهان کند (پاور و توسکانو .)2009:30-28 ،در اینجا
درونمایهی اثر نخست بدیو ،بهطور دقیقتر توجه او به مسئلهی انحراف را دوباره
میبینیم .بنابراین در نظریهی متأخر بدیو سه شکل سوژه وجود دارد که هر کدام
بهگونهای به تثبیت «اکنون» مربوط هستند :سوژهی وفادار محصول اکنون را ،سوژهی
ارتجاعی انکار اکنون را و سوژهی مبهم نهانبودگی اکنون را سازمان میدهد
(بدیو.)2009:62،
فرضیهی کمونیسم
در کنار می  ،68انقالبهای فرانسه ،روسیه و چین مثالهای همیشگی بدیو از
1

رخدادهای سیاسی هستند .دراینجا میخواهم تنها بر نمونههای فرانسه و چین تمرکز
کنم .از نظر بدیو این رخدادها برای درک مناسبات سوژهی انقالبی امروز دارای اهمیت
 1برای مطالعهی خالصهای جامع از این رخدادها و نسبت آنها با اندیشهی بدیو نگاه کنید به فصل دوم:
)Wright(2013
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ال
ویژهای هستند .از نظر بدیو می  68رخدادی منحصربهفرد بود .از این جهت که عم ً
آشکارکنندهی حقیقتی بود که هر سه شرط نظریهی سوژهی انقالبی مارکس را از نظر
تاریخی از بین برد« .حقیقت پنهان» می  68این بود که مفهوم کالسیک تغییر انقالبی
منقرض شد (بدیو .)2010:55 ،بدیو مشابه نگری (و تا حدّ کمتری الکالئو) بیان کرد
که ابعاد مسئلهمند نظریهی مارکس مثل هر چیز دیگری تابع شرایط هستند و سوژهی
انقالبی امروزه با همین شرایط سروکار دارد .در اینجا درسهای پیشتر گفتهشدهی
انقالب فرهنگی چین اهمیت مییابد .همانطور که پیشتر بیان کردیم از نظر بدیو
انقالب فرهنگی چین تالشی بود برای گسستن از سکون گذشته ،بهخصوص دربارهی
مسئلهی تجدیدنظرطلبی و بوروکراسی در دولت حزبی .بدیو مانند نگری تأیید میکند
که لنین شکل سازمانی صحیح برای بنیاد نهادن دیکتاتوری پرولتاریا را یافته بود .لنین
به رخداد کمون پاریس وفادار بود و بهطور خاص به آموختن از شکست آن که نتیجهی
ناتوانی رخداد در حفظ خود در مواجهه با ض ّد انقالب بود (بدیو .)2010:274،از سوی
دیگر مائو به درسهای انقالب روسیه و بهطور خاص به شکل حزبی وفادار بود که انقالب
را ممکن میکرد .اما این درسها همراه بود با تحلیلی دقیق از اینکه چهگونه همچون
تمام رویههای حقیقت ،حقیقت مزبور با خاصبودگی شرایط چین نسبت مییافت .در
واقع ،با اینکه مائو ضرورت وجود حزب انقالبی را میپذیرفت ،درعینحال ایمان
بینهایتی به ظرفیت خود تودهها داشت .بدیو به این جنبه از اندیشهی مائو اشاره میکند
و بیان میکند که مائو همواره بسیار بیشتر از همتایان روسیاش ،به نیاز برای حفظ
رابطهای تا حدّ امکان ارگانیک بین تودهها و حزبشان آگاه بود .از اینرو براساس رویکرد
بدیو ،انقالب فرهنگی چین تالشی بود برای «بازشناسی منابع و بازیگران اصلی انقالب
در قیام عمومی توده» و بدین طریق شکستن انجماد موجود در حزب و ادامه دادن
منازعه برای کمونیسم (همان.)276،
از نظر بدیو انقالب فرهنگی چین در این مقوله شکست خورد .بااینحال علیرغم
این شکست میتوان درسهای مهمی از آن گرفت .مانند الکالئو و نگری ،برای نظریهی
بدیو مهم ترین درس انقالب فرهنگی چین در گسست از هر شکلی از تاریخگرایی قرار
دارد .اما جالب است که بدیو کل مفهوم فرایند تاریخی را کنار نمیگذارد .بدیو مانند
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نگری در مفهوم «چرخههای منازعه»اش ،مفهومی از فرایند تاریخی را حفظ میکند.
گرچه (دست کم از نظر سیاسی) بسیار متفاوت از مفهوم ماتریالیسم تاریخی مارکس
است .بنابراین هدف نهایی بدیو در اینجا مانند الکالئو و نگری« ،گسستن از تاریخ
بهمثابه آخرین دادگاه محاکمهی سیاست» است (رایت .)2013:71،از نظر بدیو علت
وفاداری لنین به کمون پاریس و وفاداری مائو به انقالب روسیه ،وفاداری آنها بود به
آنچه او «ایدهی کمونیسم» و بهطورعامتر «فرضیهی کمونیسم» مینامد .منظور بدیو از
اصطالح فلسفی «ایده» در اینجا نه یک برنامه است ،نه چیزی که با ابزارهای انضمامی
قابلدست یابی است .بلکه ایده اصل راهنمای پشت هر تغییری است« :امکانی است که
به خاطر آن عمل میکنیم ،تغییر میکنیم و برنامهای داریم» (بدیو و تاربی.)2013:14،
بدینطریق از نظر بدیو «ایدهی کمونیسم» در طول تاریخ دوام آورده است و در هر
منازعهای که علیه دولت صورت میگیرد و برابری اصل موضوعی را نقطهی شروع
بنیادی آن درنظر میگیرد ،اجزا یا نامتغیرهای آن آشکار میشوند (بدیو.)2008:35،
ازاینرو با اینکه بدیو پافشاری میکند که کمونیسم میتواند/باید از میراث مخصوص
1

مارکسیاش رها شود ،اما با این حال میپذیرد که دو دنبالهی پیشین آن در واقع پیوند
نزدیکی با مارکسیسم داشتهاند.
بدیو اولین دنبالهی «فرضیهی کمونیسم» را از انقالب فرانسه تا کمون پاریس
( )1871-1792تاریخگذاری میکند .فرضیهی کمونیسم در این زمان است که ایجاد
میشود .اولین تحقق این فرضیه با قیامهای مردمی علیه دولت ،با هدف نابودی نظم
گذشته از طریق برقراری «اجتماع برابران» مرتبط بود (همان .)35،سوژهی انقالبی
دراینجا طبقه ی کارگر بود و کمون پاریس الگوی کارآمد برای تأسیس قدرت سیاسی
و اقتصادی طبقهی کارگر در نظر گرفته میشد .دنبالهی دوم فرضیهی کمونیسم در پی
عملی کردن فرضیهی کمونیسم بود و تا حدی هم در این کار موفق شد .چنانکه بدیو
توضیح میدهد در این دنباله «دیگر مسئلهی صورتبندی یا آزمودن فرضیه نبود ...چیزی
را که قرن نوزدهم رؤیایش را میدید ،قرن بیستم عملی کرد» (همان .)36 ،همانطور
که پیش تر طرح کردیم ،این نکته دارای اهمیت است که راه وقوع این امر آموختن از
1 sequence
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شکستهای دنبالهی اول بود ،بهطور خاص با اجرای انضباط آهنین حزب انقالبی لنین.
از نظر بدیو این دنباله از سال  1917تا  1975ادامه داشت و باز همانطور که اشاره
کردم سالهای آخر آن با «دههی خونین» همراه بود که هم می  68و هم انقالب
فرهنگی چین را دربرمیگرفت .بدیو باور دارد که با این شکست چهل سال وقفه بین
دنباله اول و دوم به وجود آمد و ما اکنون در موقعیت مشابهی هستیم .از نظر او امروز
مسئله تالش برای باز کردن دنبالهی سیاسی کامالً جدید و مستقل از الگوها و نمونههای
گذشته است؛ بهطور خاص شامل مارکسیسم ،جنبش کارگری ،دموکراسی تودهای،
لنینیسم ،حزب پرولتاریا و دولت سوسیالیستی (همان.)37،
از نظر بدیو سوژهی انقالبی امروز باید وفاداری همیشگی به دنبالههای تاریخیای
داشته باشد که مشخصهی تولد و تحقق فرضیهی کمونیسم بودند« .برههی کنونی
سیاست انقالبی» باید شکست انقالب فرهنگی چین را نقطهی آغاز خود قرار دهد.
همچون شکست کمون پاریس که نقطهی عزیمت لنین بود (بدیو .)2010:278،با
اینحال در غیاب اکثر ارجاعات انقالبی گذشته ،ازجمله تمام سه شرط شکل دهندهی
نظریهی سوژهی انقالبی مارکس ،این پرسش باقی میماند که بهطور دقیق چنین
وفاداریای در شرایط عملی چه ویژگیهایی میتواند داشته باشد؟ در اینجا سیاست
سازمان سیاسی خود بدیو ،یعنی ارگانیزاسیون پلتیک میتواند راهگشا باشد .از نظر
هالوارد چهار عنصر خاص وجود دارند که باید به آنها توجه کنیم:
ابتدا ،نقطهی آغاز هرگونه سیاست انقالبی مبنا گرفتن آکسیوم بنیادی برابری است.
برابری به عنوان اصل بدیهی چیزی نیست که مورد تحقیق یا اثبات قرار بگیرد ،بلکه
اصلی سیاسی است که باید بدون قید و شرط تأیید شود (بدیو .)2006:98،شیوهی
ارگانیزاسیون پلتیک برای انجام این کار مجموعهای از تجویزات مساواتخواهانه علیه
دولت است؛ یعنی علیه ساختاری اجتماعی که در شمارشاش افراد را اساساً نابرابر در
نظر میگیرد .ازاینرو به جای قرار دادن برابری بهعنوان هدف کنش سیاسی ،اکنون
باید با تجویزات مساواتخواهانه بیدرنگ اصل برابری را تأیید کرد .این تجویزات در
یک جهت ،بدونواسطه و تفرقهانداز هستند .بدین طریق که آنهایی را که از اصل
ال ازهم جدا میکند
بدیهی برابری حمایت میکنند و آنهایی را که نمیکنند ،کام ً
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(هالوارد .)2005:71 ،بهعالوه تجویزات سیاسی باید برای همه روشن و بدون ابهام
باشند .تجویزاتی مثل «مبارزه با سرمایه» یا «وداع با مرزها» کامالً ناکافی هستند .زیرا
همانطور که بدیو توضیح میدهد «هیچ خطمشیای در واقع را وضع نمیکنند ،چون
هیچکس واقعاً منظور آن را نمیفهمد» (بدیو .)2002:105،بنابراین در عمل تجویزات
ارگانیزاسیون پلتیک بهطرز گمراهکنندهای ساده و مشتمل بر جمالتی بهظاهر واضح
هستند« :هر فرد یک فرد شمرده میشود» یا «هرکسی که اینجاست از اینجاست» و
از این قبیل (هالوارد .)2013:106،بدین طریق میتوان بیان کرد که فایدهی اصلی
چنین سیاستی ظرفیت آن در صورتبندی اعالنهای ساده اما عمیقاً چالشبرانگیز است
که به مسائل مهم و اصلی میپردازد (رایت.)2013:106،
در اینجا اصل دوم بدیو اهمیت مییابد که به ماهیت خاص زمینهمندبودن چنین
سیاستی مربوط است .برابری تجویزی چیزی است که «در پی تغییر وضعیت بهشکل
کلی است» و بنابراین به همه ارجاع میدهد ،اما این تجویزات درنهایت باید همواره در
عرصهی خاصی عملی شوند .بدینطریق سیاست تجویز خود را به مکانهایی -خیابانها،
کارخانهها و حتی کلیساها -اختصاص میدهد که سیاستهای حزبی مرسوم دولت آنها
را در عمل نادیده میگیرند(همان .)105،پس سیاست تجویزی بهطورخاص برای ایجاد
فضایی بین خودش و سیاستهای دولت طراحی شده است و دولت را وادار به
«آشکارکردن خودش» و « بُعد سرکوبگرش» میکند .این بعد سرکوبگر لزوماً به قابلیت
آن به اعمال خشونت فیزیکی بازنمیگردد ،بلکه بهطورکلیتر به رویههای شمارش
سرکوبگرش هم مربوط است (همان .)107،بهطور شگفتانگیزی مورد سوم که
انضمامی تر است عبارت است از کارخانه ،یکی از تکرار شوندهترین عرصهها که
ارگانیزاسیون پلتیک تجویز کرده و شاید انتظار میرفت که پروژهی بدیو آن را کنار
بگذارد .به بیان دقیقتر یکی از مهمترین تجویزات سیاسی ارگانیزاسیون پلتیک،که
بسیار یادآور ژاک رانسیر است ،متمرکز بر «فیگور کارگر» است .از نظر بدیو فیگور کارگر
شکلی از سوژه ی است که دائماً مورد حمله قرار گرفته و تاحدّ زیادی از چشمانداز
سیاسی رانده شده است .ارجاع دائم ارگانیزاسیون پلتیک به فیگور کارگر تالشی است
برای ممانعت از وقوع آن (بدیو .)2002:103،اما فهم ارگانیزاسیون پلتیک از فیگور
کارگر به اندازهی فهم رانسیر از پرولتاریا انتزاعی است؛ ارتباطی با هویت اجتماعی
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خاصی یا در واقع طبقه ی اجتماعی که از نظر ساختاری تعریف شده باشد ،ندارد .بلکه
فیگور کارگر دراصل به ظرفیتش برای سوژهشدن رادیکال ارجاع میدهد :در ارجاع به
افرادی که مستقل از شیوهی خاص دولت در شمردن آنها« ،قادرند اندیشهای از خودشان
داشته باشند» (بدیو .)2002:102 ،بههمینخاطر فیگور کارگر بیش از «کسی که برای
دیگری کار میکند» است ،کسی که همانطور که رایت خاطر نشان میکند صرف ًا در
چارچوب «حسابهای درآمد ،ساعات حضور در محل کار و اقدامات تولیدی» تعریف
میشود .دراینجا تجویز فیگور کارگر توسط ارگانیزاسیون پلتیک در نسبت با نظام
کامالً متفاوتی از ارزیابی صورتبندی شده است :نظامی که کثرت تا ّم کارگران بهعنوان
موجودات انسانی را در مقابل کارگر صرف بودن به حساب میآورند (بدیو.)2006:174،
بدین طریق بدیو باور دارد که کارخانه هنوز هم عرصهی رخدادپذیر سیاسی است و به
خودی خود هنوز مبنایی را برای شکلی از «رخداد کارخانه» ارائه میدهد (همان.)172،
همانطورکه در نظریهی اخیر او که بر اهمیت شدت عرصه تأکید میکرد دیدیم ،این
نوع تجویزات را میتوان در نسبت با نقش آنها در ایجاد و/یا حفظ رخداد دید .به
معنای دقیق فیگور کارگر را «باید در قلمروی سیاست زنده و فعال درنظر گرفت»
(همان.)103،
با وجود این روشن است که فیگو ر کارگر دیگر آنی که زمانی بود نیست و از نظر
بدیو زوال آن همزمان است با ظهور شکل دیگری از نمایندگیهای سرکوبگرانهی دولت:
کارگران مهاجر غیرقانونی در فرانسه .وضع اسفناک این کارگران ،بهخصوص با
مجموعهی اقدامات تبعیضآمیزی که از دههی  1980در مورد آنها صورت گرفته
است ،مسئلهای دایمی در سیاست فرانسه شده است (هالوارد .)2003:233،از نظر بدیو
نیاز به احیای فیگور کارگر مستقیماً با این مسئله ارتباط مییابد .زیرا از نظر او دستکم
در فرانسه ،پیدایش خود اصطالحات «مهاجر»« ،بیگانه» یا «خارجی» دقیقاً با کمپین
دولت برای حذف آن همزمان است (بدیو .)2002:103،تجویزات ارگانیزاسیون پلتیک
در این مورد دوباره قوی و با اینحال ساده هستند .اگر افراد در فضای جغرافیایی معینی
زندگی و کار میکنند ،پس باید بهعنوان سوژههای آزاد و برابر در مکان شناخته شوند
(بدیو .)2008:44،بهعالوه نهتنها باید بهطور دقیق به شمارش بیایند ،بلکه برای این
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شمرده شدن نباید هیچ شرطی وجود داشته باشد .به زبان ساده اگر مهاجران در کشور
معینی زندگی و کار میکنند ،فارغ از اینکه از کجا آمدهاند یا اعتقادات و فرهنگی که
با خود آوردهاند چیست ،باید قانونی بودن آنها تأمین شود (همان .)66،همانطور که
پیشتر گفتیم ،نقش هستیشناسی در اندیشهی بدیو مانند الکالئو و نگری مهم است.
بدیو مشابه آنها بر افراد حاشیهای در شمارش اجتماعی تمرکز میکنند و
هستیشناسی او باعث میشود با دقت خاصی این کار را انجام دهد .بااینحال چنانکه
مشاهده کردیم ،بدیو برخالف الکالئو بههیچوجه قصد ندارد فیگور کارگر را کنار بگذارد.
ال متفاوت از نمونههای سنتیتر آن است .فیگور
بهرغم آن که فیگور کارگر بدیو کام ً
کارگر دیگر نه عمدتاً اقتصادی است و نه اجتماعی .بلکه «نام ژنریک برای تمام کسانی
است که بتوانند به شکلی سازماندهی شده ،خود را از هژمونی تحقق یافتهی سرمایهی
مالی و نوکران آن رها کنند» (بدیو.)2008:44،
ارزیابی پسامارکسیسم بدیو
با اینکه بدیو «پسامارکسیسم» را به خاطر تمایل به نوعی سیاست تسلیم در برابر
هژمونی مستدام جامعهی سرمایهداری طرد میکند (بدیو ،)2002:44،اما نظریهی
سوژهی انقالبی او بدون تردید بسیار متفاوت از نظریهی سوژهی انقالبی مارکس است
و از زاویهی اتخاذ شده در این کتاب میتوان آن را نوعی پسامارکسیسم دانست .از نظر
بدیو سوژهی انقالبی در پرتو فعالیت تولیدی تعریف نمیشود ،بلکه نسبت به چیزی که
میخواهد در آن انقالب ایجاد کند صرفاً تاحدّی درونماندگار پدیدار میشود و نباید
درگیر تصرف قدرت دولتی شود .در بخش آخر این فصل مروری خواهم کرد بر کارآمدی
نظریهی بدیو و عمدت ًا تمرکز می کنم بر مفهوم رخداد ،سوژه و اثرگذاری کلی نوع
سیاستی که از نظر او سوژهی انقالبی امروزه باید یا میتواند در آن شرکت کند .همچنین
بهخاطر تحول مداوم ایدههای بدیو مروری بر پاسخهایی خواهم کرد که نظریهی او به
نقدهای پیشین داشته است .اما پیش از اینکار از بازگویی ماهیت پسامارکسیستی
نظریهی او آغاز میکنم.
از نظر نینا پاور درک نسبت بدیو با مارکس تنها از طریق درک نسبت او با مائو
ممکن است و این نظر تأییدکنندهی استداللی است که در این کتاب آوردیم
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(پاور .) 2012:106،مانند نسبت الکالئو با گرامشی و نگری با لنین ،تالش بدیو برای
پشتسرگذاشتن نظریهی انقالبی مارکس در حقیقت تحتتأثیر وفاداری دیرین او به
مائو قرار گرفت .از نظر برونو باستیلز این وفاداری یا دین پایدار دستکم در دو طریق
آشکار است :اوالً ،بدون تردید پیوندی وجود دارد میان تأکید مائو بر اولویت پرکسیس
سیاسی  -که از تأکید او بر ضرورت پژوهش برمیآید  -و تصور بدیو از ویژگی ضروریای
که سوژهی (انقالبی) وفادار پسارخداد باید داشته باشد .اگر به یاد داشته باشید ،از نظر
بدیو فعالیت چنین سوژهای رخدادی خاص را به وضعیتی خاص پیوند میزد .پس از
این جهت این سازگاری دیالکتیکی بین حقیقت و دانش دقیق ًا جایی است که بدیو به
مائویسم مدیون است (باستیلز .)2011:115،اما نسبت دیرین بدیو با مائو مبنای
پسامارکسیسم بدیو را به گونهای دیگر نیز شکل میدهد و آن در بازاندیشی یکی از
احکام مشهور مائو ،یعنی ایمان به ظرفیت خود تودهها آشکار است .هرچند همانطور
که پیشتر ثابت کردیم ،ایمان به ظرفیت تودهها در اندیشهی مائو همراه بود با پذیرفتن
ضرورت حزب انقالبی .حزب انقالبی برای تربیت تودهها ،برای رسیدن معرفت حسّی به
صورت عقالنی برترش ضروری بود .با اینحال رابطهی حزب و چنین ایدههایی باید
تاحدّ ممکن ارگانیک میبود :از تودهها به تودهها .از نظر باستیلز این حکم مائو در
اندیشهی بدیو هنوز عمل میکند ،اما در چارچوب نسبت فلسفه و حقیقت باز-
مفهومسازی میشود .حقیقتی که صرفاً به شکل دورهای یعنی «رخداد-گونه» در
قلمروی سیاست ،عشق ،هنر یا علم میتواند پدید آید .پس بدیو از این لحاظ از «خدمت
به تودهها» به «خدمت به حقایق» میرسد (همان.)118،
رخداد ،تاریخ و هستیشناسی
از نظر باستیلز دین پایدار بدیو به مائو همراه است با تالش او برای بازاندیشی پیوسته
به دیالکتیک و مفهوم سوژه .به باور او «بدیو مائویست بود و هنوز هم هست ،گرچه
دیگر همان مائویستی نیست که روزگاری بود» (همان .)111،اما با توجه به اهداف این
مطالعه شاید بتوان دربارهی نسبت بدیو با مارکس نیز همین را گفت .مباحثات
قابلتوجهی دربارهی ماهیت گسست موجود بین دورهی اول و دوم اندیشهی بدیو وجود
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دارد ،بهخصوص که بدیو در کتاب منطق جهانها بسیاری از درونمایههایی را که چند
ال بهروشنی احیا میکند .اما از
دههی قبل در کتاب نظریهی سوژه طرح کرده بود کام ً
جنبهی نسبت بدیو با نظریهی سوژهی مارکس وجود این گسست در واقع قابلانکار
نیست و این گسست عمدتاً تحتتأثیر رابطهی دیرین بدیو با مائو است .اما مانند الکالئو
و نگری ،مغز پسامارکسیسم بدیو را میتوان در دشمنی او با فلسفهی تاریخ مارکس
تعریف کرد ،یا بهطور دقیقتر ،در کاستی نظریهی مارکس در تئوریزه کردن صحیح امر
نوی سیاسی رادیکال .بدیو در این موضعش راسخ است« :مارکس سیاست را تابع تاریخ
کرد» (بدیو و تاربی.)2013:17،
همانطور که دیدیم اگر نظریهی نخست بدیو در پیوند با مفهوم نسبتاً بنیادی
ضرورت تاریخی است ،نظریهی متأخر او که بر مفهوم «رخداد» متمرکز است ،در جهت
قطع این پیوند طراحی شده است .از نظر برخی از مفسران از جمله دانیل بنسعید این
ال به هیچ مفهوم فرایند تاریخیای باور ندارد .او بیان
امر نشان میدهد که بدیو عم ً
میکند که «بدیو به تبع فرایند بدون سوژهی آلتوسر ،سوژهای بدون تاریخ ارائه میدهد»
(بنسعید .)2006:98 ،این نقد بهعنوان واکنشی به نسبت برقرارشده بین رخداد و تاریخ
در کتاب وجود و رخداد ،قابلتوجه است .اما همانطور که رایت یادآور میشود هدف
نخست مفهوم رخداد بدیو تاریخ نبود ،بلکه تاریخگرایی بود (رایت .)2013:87،در واقع
همانگونه که نگری تاریخ تکامل سرمایهداری را در چارچوب «چرخههای منازعه»ی
خاص میفهمید ،در درک دنبالهدار بدیو از فرضیهی کمونیسم هم دیدیم که او مفهوم
1

فرایند تاریخی را قطعاً بهطورکامل کنار نمیگذارد .با وجود این برخی از مفسران بدیو
از اهتمام او در بازاندیشی تاریخ تقریباً قانع نشدهاند .برای مثال از نظر هولت مفهوم
تاریخ دنبالهدار بدیو تاریخ را «بهطرز عجیبی بیتحرک» میکند (هولت .)2012:1،اما
در نهایت این نقدی است که در ع مل متوجه الکالئو و نگری نیز هست و مطمئن ًا
بازاندیشی مفهوم فرایند تاریخی ارجحیت دارد بر اینکه آن را بهتمامی و بهسادگی کنار
بگذاریم.
 1اما با اینحال تفاوتهای روشنی بین نظریه ی نگری و بدیو وجود دارد که محرزترین آن در تفاوتی است که دو
نظریه در مفهومسازی اهمیت (شکل جدید) کارگر دارند.
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مفهوم «رخداد» بدیو قوتش را از هستیشناسی میگیرد و هیچ شکی نیست که از
نظر استراتژیک چرخش بدیو در این موضوع مانند چرخش الکالئو و نگری اهمیت دارد.
چنانکه پیشتر گفتیم ،ویژگی مهم نظریهی رخداد بدیو رازآلود بودن آن است؛ این
واقعیت که از درون وضعیتی معین چیزی کامالً نو حاصل میشود ،چیزی که مطلقاً
نمیتواند توسط سوژه ای از پیش موجود با زور به وجود آید .در ادامه بر این مسئله
توجه بیش تری خواهیم کرد .جالب توجه است که برخی از مفسران (هولت )2012،از
ماهیت رهاییبخش نظریهی بدیو و بهطور خاص تالش او برای بازاندیشیدن به (نه کنار
گذاشتن کامل) مسائل کانونی گفتمانهای انقالبی گذشته تمجید کردهاند ،اما با وجود
این عدهای دیگر پایههای هستیشناسی نظریهی او را مورد تردید قرار دادهاند .در اینجا
دو مسئلهی همبسته وجود دارند .اوالً ،میتوان از ضرورت واقعی چرخش
هستیشناسانهی بدیو پرسش کرد .الکس کالینیکوس با اینکه میپذیرد که اندیشهی
بدیو برای تئوریزهکردن تغییر رادیکال در چارچوب رخداد اهمیت داشته است ،اما باید
در پذیرفتن «بار متافیزیکی همراه» آن تردید کرد .کالینیکوس بر گرایش بدیو به
«هستیشناسانهکردن سیاست» متمرکز میشود و این اتهامی است که او اساساً به
نگری هم وارد میکند (کالینیکوس .)2006:108،151،از اینرو کالینیکوس با اینکه
میپذیرد برخی از مفسران نظریهی دولت مارکسیسم را مسئلهمند میدانند ،اما صراحتاً
میگوید «کمی مسخره» است که فکر کنیم صورتبندی جایگزینی میتواند از اصول
نظریهی مجموعهها ،یا بهطورکلیتر از «قضیهی وجود» ادعا شدهای حاصل شود (همان،
 .)109نکتهای که کالینیکوس در اینجا مطرح میکند دارای اهمیت است و ادعای
پیشین من دربارهی تبعات سیاسی انتخاب یک هستیشناسی معین را تصریح میکند.
اما از جهت دوم مجموعی از مسائل بالقوه جدیتر وجود دارد .یکی از این مسائل مهم
کارآمدی کلی سیاست بدیو است .در ادامه با جزئیات بیشتری در اینباره بحث خواهم
کرد .اکنون میخواهم به این موضوع بپردازم که هستیشناسی بدیو تا چه حد در فراهم
کردن زمینهی ادعاهای او دربارهی پیدایش سوژهی انقالبی موفق است.
الکالئو ( )2004در یکی از معدود مواردی که با جزئیات دربارهی اثر بدیو نظر داده،
هستی شناسی او را در تناقض با رهیافت خودش دانسته است .او با اینکه آن را
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«پیچیده» و «از جهات مختلف مجذوبکننده» توصیف کرده است ،اما مشکل اصلی
رهیافت او را عدم موفقیتش در تئوریزه کردن پیدایش ،یا به بیان بهتر ساخته شدن
سوژهی انقالبی میداند .اگر بهخاطر داشته باشید ،از نظر بدیو سوژهی انقالبی همواره
از «خأل» وضعیت ،یا بهعبارت کلیتر از حاشیههای شمارش اجتماعی ناشی میشود .از
نظر بدیو اصلموضوعهی برابری  -یعنی مطالبه برای به شمار آمدن به صورت برابر با
دیگران در وضعیت معین  -در سوژهی انقالبی محوری است .از نظر الکالئو مشکل
رویکرد بدیو آن است که او شیوهای را که باید یک مطالبهی خاص بهطور ضروری
الیهی خارجی نشاندار مطالبات دیگر شود ،به حساب نمیآورد .یعنی بدیو در عمل
هیچ نظریهای دربارهی هژمونی ندارد و از نظر الکالئو کلیت هژمونیک تنها کلیتی است
که هر جامعهای میتواند به آن برسد .بهعبارت دیگر با اینکه بدیو قطعاً بر جزئیت هر
«عرصه»ای و در نتیجه بر این ایده تأکید میکند که کلیت نمیتواند بهطور پیشینی
نشان جزئیات باشد ،اما فاقد نظریهای دربارهی چگونگی ساخته شدن کلیت در وهلهی
اول است .از نظر الکالئو ،بدیو در وفاداری پرسشگر سوژهی وفادار به حل این مسئله
نزدیک میشود .اما فرایند نسبتاً محدودی باقی میماند« .او این فرایند را ساختن
عرصهی رخدادپذیر وسیعتر از طریق بسط زنجیرههایی همارزی نمیداند ،بلکه آن را
تبدیل کاملی میداند که در آن ارتباط یا قطع ارتباط بدون امکان هرگونه واسطهای
وجود دارد» (الکالئو .)2004:132،بنابراین نتیجهگیری الکالئو روشن است :آنچه
نظریهی خود او توسط مفهوم «دالّ تهی» فراهم میکند« ،در چارچوب هستیشناسی
ریاضی بدیو بهدرستی قابل اندیشیدن نیست» (همان.)136،
از این منظر هستیشناسی بدیو محدودیتهای قطعیای در نظریهی سوژهی انقالبی
او ایجاد میکند .با این وجود یکی از وجوه بارز نظریهی او که از هستیشناسی بنیادی
او ناشی میشود ،امکان موجود در آن برای تبیین اشکال مختلف سوژه است .این وجه
بسیار مهمی است ،زیرا همانطور که توسکانو اشاره میکند ،اگر نظریهای دربارهی
سوژهی انقالبی فاقد چنین امکانی باشد« ،این خطر هست که نظریههای سیاسیای به
وجود بیایند که تفاوت چندانی با اندیشیدن به آرزوی محال یا فرقهگرایی خودپسندانه
ندارند» (توسکانو .)200:339،دیدیم که بدیو چهگونه مفهوم نخست سوژهی وفادار را
با اشکال سوژهی «ارتجاعی» و سوژهی «مبهم» کامل کرد .با اینکه نظریهی بدیو
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همچنین قادر به تبیین مسیرهای مختلفی است که سوژهی وفادار خاصی اتخاذ خواهد
کرد ،اما برخی از آنهایی که پذیرفته مسئلهمند هستند.
بدیو این مسئله را با ایجاد آنچه «توپولوژی وفاداریها» مینامد بررسی میکند .اگر
یادمان باشد از نظر بدیو وفاداری شامل مجموعهای از پرسشهایی است که به دنبال
برقراری ارتباط میان یک رخداد و موقعیتی است که رخداد از آن ناشی میشود .آنچه
بدیو «وفاداری ژنریک» مینامد ،وفاداریای است که به خوبی این کار را انجام میدهد:
به دنبال اثبات آن است که چه چیز با رخداد و موقعیت آن در ارتباط است و چه چیز
نیست .با اینحال بدیو امکانهای اشکال دیگر وفاداری یعنی وفاداری «خودانگیخته» و
«جزمی» را هم در عینحال پیشبینی میکند .از نظر بدیو وفاداری خودانگیخته
وفاداریای است که نو بودن تا ّم رخداد را مفروض میگیرد و بنابراین با موقعیتی که از
آن ناشی شده تقریباً هیچ ارتباطی ندارد .از سوی دیگر ،وفاداری جزمی بر این باور است
که رخداد هیچ چیز نویی را به موقعیت تثبیتشده اضافه نمیکند و به همین دلیل
«تمام عناصر موقعیت طبعاً در نسبت با رخداد درنظر گرفته میشوند (هالوارد،
ال ممکن هستنند.
 .)2003:129بنابراین از نظر بدیو هر دوی این انحرافها کام ً
همانطور که تنها یک شکل خاص سوژهی پسارخدادی وجود ندارد ،تنها یک رویهی
حقیقت هم وجود ندارد.
بحث بدیو درباره ی اشکال مختلف وفاداری از این جهت اهمیت دارد که نکتهی
مهمی را دربارهی چگونگی پیوند نظریهی سوژهی انقالبی بدیو با شرط سوم نظریهی
سوژهی انقالبی مارکس آشکار میکند .این شرط تصریح میکرد که هدف سوژهی
انقالبی تصاحب قدرت دولتی و در نتیجه منحل کردن سیاست از طریق حذف مالکیت
خصوصی و ایجاد جامعهی سوسیالیستی بدون طبقه است .این عمل بدون شک از منظر
بدیو شامل بازسازماندهی کامل «موقعیت» تثبیتشده خواهد بود .البته بحث باال نشان
میدهد که او تا چه حد این امکان را رد میکند .بدیو ( )2002این نکته را در مبحث
«اخالق حقیقت» تکرار میکند و دوباره با اشاره به خطرات بالقوهی فرایند حقیقت این
کار را انجام میدهد :این بار در نسبت با ایجاد یک «زبان سوژه»ی جدید .اگر بهخاطر
داشته باشید ،از نظر بدیو رخ دادن یک رخداد از درون «دانش» یک موقعیت تثبیتشده

الن بدیو :رخداد ،حقیقت و «فرضیهی کمونیسم»

قابل شناخت نیست .بنابراین وفاداری ذاتاً همراه است با جدا کردن فرد از موقعیت و
بدین وسیله به وجود آوردن زبانی نو از آن .در اینجا امکان این خطر وجود دارد که
این زبان نو بخواهد کاری بنیادی انجام دهد؛ مدعی قدرت برای نامگذاری کل واقعیت
براساس اصول بدیهی خودش و بنابراین برای تغییر جهان شود (بدیو .)2002:83،به
همینخاطر در این مورد رویهی حقیقت نهتنها تحریفهای مربوط به دانش
تثبیتشدهی موقعیتی موجود را دوباره سازماندهی میکند ،بلکه در واقع میکوشد هر
چیزی دربارهی مرجعیت مطلق نامگذاری راستین را دگرگون کند .بدینترتیب
استفادهی بدیو از امر واقعی لکان ،بهطور قابل توجهی شبیه به الکالئو ،گواهی بر این
واقعیت است که هر موقعیتی همواره مبنای چیزی بیرون گذاشته شده است و به
همینخاطر همیشه دربارهی حقیقت چیزی هست که «نامناپذیر» میماند و باید بماند.
بنابراین هر رویهی حقیقتی «نقطهی سکته»ی خودش را دارد .حداقل یک نقطه باید
بماند که حقیقت نتواند فشار بیاورد .هر کوششی برای این کار صرف ًا به «فاجعه» ختم
خواهد شد (همان .)85 ،بنابراین به طور خالصه ،بدیو مشابه با الکالئو ،با انکار هر تالشی
برای تغییر انقالبی بنیادی کامل ،بهطور قطعی از شرط سوم نظریهی سوژهی انقالبی
مارکس میگسلد.
به نسبت نظریهی بدیو با شروط اول و دوم نظریهی مارکس بازمیگردیم .در اینجا
برای روشن کردن شرط اول باید با شرط دوم آغاز کنیم .از نظر مارکس و به تصریح
شرط دوم نظریهی او ،سوژهی انقالبی بهمثابه گرایشی سیاسی تحتتأثیر هم عوامل
ابژکتیو و هم سوبژکتیو به وجود میآید .با اینکه بحرانهای (اقتصادی) ساختاری بدون
شک اهمیت دارند ،اثبات کردیم که از نظر مارکس سوژهی انقالبی به فرایند تربیتی
منازعه ی طبقاتی هم نیاز دارد .این آموزش همیشه به بحران سرمایهداری منجر
نمیشود ،با اینحال در تعیین شکل ،شدت و نتایج نهایی آن مؤثر است .این نکته حائز
اهمیت است که در نظریهی مارکس داوطلب سوژهی انقالبی پیش از این بحرانهای
ساختاری ،اگرچه به شکل پیشاانقالبیاش یعنی «طبقه علیه سرمایه» ،وجود دارد .پس
بهعبارتی در نظریهی مارکس ،هویت سوژهی انقالبی پیش از آنکه عیناً سوژهی انقالبی
شود ،معین است .در نظریهی بدیو کامالً برعکس است :بااینکه هرکسی میتواند سوژه
شود ،اما پیش از رخداد تنها «افراد» وجود دارند (بدیو .)2002:43 ،به همینخاطر
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همانطور که مکگوان بیان میکند «هر سوژه در نهایت از هویتیابی با یک گروه
اجتماعی انقالبی متعهد به گسست رخدادگونه به وجود میآید» (مکگوان.)2010:24،
بهعالوه با اینکه میتوان از هستیشناسی بدیو دربارهی کیستی این سوژهها حدسهایی
زد (یعنی آنهایی که در حاشیههای شمارش اجتماعی هستند) ،اما این هستیشناسی
قطعاً با نوعی از روایت تاریخی که مبنای کار مارکس است ،توافق ندارد.
بسیاری از مفسران در این بخش از نظریهی بدیو ضعف بالقوهی مهمی را تشخیص
میدهند که مربوط است به ح ّد وابستگی سوژهی انقالبی به رخدادی که قابل پیشبینی
و بهطور ارادی قابل تحقق نیست .در اینجا یکی از مهمترین انتقادات را هارت و نگری
( )2009مطرح کردهاند .از نظر آنها نظریهی بدیو در واقع بهخاطر قراردادن رخداد
بهعنوان پرسش محوری در فلسفهی معاصر اهمیت دارد ،اما صرفاً هستیشناسی رخداد
اقبال-گون کفایت نمیکند ،بلکه به نوعی هستیشناسی نیاز داریم که تصور تولید
رخدادها را ممکن کند .بهعبارت دیگر« ،رهیافتی معطوف به گذشته به رخداد در واقع
عقالنیت فعل انقالبی را برای ما ممکن نمیکند ...بدون منطق درونی حاکم بر رخدادها
تنها میتوان آنها را از بیرون بهعنوان مسئلهی ایمان تأیید کرد (هارت و نگری:2009 ،
 .)62تا حدّی میتوان استدالل کرد که تغییراتی که بدیو از کتاب وجود و رخداد تا
کتاب منطق جهانها در نظریهی خود داده ،از شدت این اتهام کاسته است .بهعبارت
دیگر او با تجدیدنظر در نسبت رخداد و «شدت» مکان آن رخداد ،حداقل توانسته است
اهمیت درجه ای از فعالیت پیشارخدادی را تصدیق کند .در واقع از نگاه من نظریهای
که بدیو با مفهوم فرضیهی کمونیستی ارائه میکند ،نظریهای نیست که افراد را در
انتظار رخدادی در آینده محدود کند ،بلکه آنها را به آموختن از رخدادهای گذشته
تشویق میکند .بدیو در مصاحبهی اخیرش در واقع دقیق ًا به همین نکته اشاره میکند.
«پس سوژهی سیاسی وقفهای بین رخداد گذشته و رخداد آینده است» (بدیو و
تاربی.)2013:13،
برای فهم چنین فرایندی برای نمونه وایت ( )2013مفهوم «فرهنگ رخدادپذیر» را
پیشنهاد داده است .ما از بدیو یاد گرفتیم که سوژهی انقالبی امروز درسهایی را که از
دنبالههای پیشین فرضیهی کمونیسم گرفته است ،دائماً مورد تردید قرار میدهد .در
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ادامه به جزئیات نتایج این سوژه بازمیگردیم .مفهوم فرهنگ رخدادپذیر وایت یادآور
ماهیت پیچیده و ممتد چنین فرایندی است؛ فرایندی که در غیاب اشکال سازمانیای
که اشباع شده ازگذشته درنظر گرفته شدهاند ،بدون تردید بیثبات شده است .مسئلهی
چرایی انحراف سوژهی انقالبی چیزی است که کار بدیو همواره در پی درک آن بوده
است و بدون تردید یکی از منطقیترین جنبههای کل نظریهی او است .در واقع گفته
شده است که خود بدیو بیان کرده که «همهی آثارش ریشه در لزوم پاسخ دادن به این
پرسش دارد که چرا و چگونه بسیاری از همنسالن او توانستند به باور انقالبیشان خیانت
کنند» (پاور و توسکانو .)2009:34 ،بدین طریق مفهوم فرهنگ رخدادپذیر وایت
تکملهی جالبی بر نظریهی بدیو است ،باالخص در عمق بخشیدن به فهممان از پویایی
درونی وفاداری .او فرهنگ رخدادپذیر را «خلق دایمی ،گشوده و درونماندگار شیوهی
متفاوتی از زندگی» تعریف میکند که «برای زور آوردن حقیقت بر شیوهی مسلطی از
زندگی به حفظ سوژهی مبارز نیاز دارد» (رایت .)2013:288 ،این فرایند به دو جنبه
منتهی می شود .ابتدا ،فرهنگ رخدادپذیر نیازمند نوعی چسب فرهنگی است؛ چسبی
که به آنهایی یاری میرساند که در رویهای از حقیقت دخیل هستند ،برای «همبستگی
و تعلق» در مواجهه با عدماطمینان و اتهاماتی  -واردشده توسط وضع موجود موقعیت
 که می گوید هیچ رخدادی در واقع اتفاق نیفتاده است .دوم ،از اینجا اهمیت اینکهچهگونه سوژههای وفادار شروع به مفصلبندی حقیقت در چارچوب استتیک میکنند،
معلوم می شود .این جنبه نیز دارای اهمیت حیاتی است ،زیرا همانطور که دیدیم ،از
درون موقعیت تثبیتشده (یا «جهان») در عمل هیچ منبع پیشاموجودی برای رخداد
وجود ندارد (همان) .در نتیجهگیری به بسط مفهوم فرهنگ رخدادپذیر رایت خواهم
پرداخت.
بدینترتیب در رابطه با شرط دوم نظریهی سوژهی انقالبی مارکس ،از نظر بدیو
همانند الکالئو ،سوژهی انقالبی تنها تاحدّی درونماندگار نسبت به آنچه که میخواهد
متحولش کند ،پدید میآید .با اینکه دیدیم که بدیو مفهومی از فرایند تاریخی را حفظ
میکند ،آشکار میشود که نظریهی او تا چه اندازه از شرط اول نظریهی سوژهی انقالبی
مارکس منحرف میشود .از نظر بدیو سوژهی انقالبی با هیچ چیزی به جز خاصبودگی
رویهی حقیقت تعریف نمیشود و سوژهی انقالبی خود را با آن تعریف میکند .با این
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وجود پیشتر دیدیم که برخالف الکالئو ،بدیو نمیخواهد از ارجاع به آنچه فیگور کارگر
مینامد صرفنظر کند .اما مطمئناً ارجاعات او به چنین فیگوری بیشتر استعاری هستند
تا جامعهشناختی؛ صرف ًا میخواهد بر اینکه انسانها همیشه ذاتاً بیش از هویتی هستند
که دولت به آنها میدهد ،تأکید کند .پیشتر اشارهی گذرایی به تشابه دیدگاه بدیو
دربارهی فیگور کارگر با حفظ مفهوم «پرولتاریا» توسط رانسیر کردم و در اینجا جالب
خواهد بود که به این نسبت اندکی بیشتر بپردازیم .این دو نظریه از جهات مختلف
شباهت بسیار زیادی به هم دارند ،بهطور خاص در شیوهای که دو منطق اجتماعی
اساساً غیرقابل مقایسه و امکان برهههای برابریخواهانهی ناگهانی در گسستی انقالبی
را از یکدیگر جدا میکنند .در واقع از نظر بدیو و رانسیر این انقطاع  -از حاشیهها -
است که برای آشکار کردن کلیت کاذب نظمی جزئی عمل میکند و به همینخاطر از
نظر هر دوی این متفکران در قلب سیاست انقالبی جمعی نه توافق بلکه اختالف قرار
دارد .سرانجام با اینکه هر دو متفکر تأکید بر فیگور کارگر را ادامه میدهند ،اما ضرورت
بسط سیاستی «بدون حزب» را هم میپذیرند.
جالب است که بدیو و رانسیر هر دو متوجه نزدیکی فکریشان شدهاند و دربارهی آثار
همدیگر نظر دادهاند .بدیو به سهم خود از نظریهی رانسیر ،بهطور خاص بهخاطر حفظ
امکان رهایی سیاسی ستایش کرده است (بدیو .)2009:561،با این وجود او ادعا میکند
که رانسیر دربارهی مبارزهی سیاسی ،باالخص در رابطه با منازعه علیه دولت به اندازهی
ال از نظام
کافی نظریهپردازی نکرده است .او ادعا میکند که فیگور «مبارز سیاسی کام ً
فکری رانسیر غایب است» (بدیو .)2006:121 ،از نظر بدیو سیاست رانسیر زیادی
آنارشیستی می ماند و از بازاندیشی قوانین مرتبط با کردار سازمانی پرهیز میکند.
درحالیکه بدیو همچنان باور دارد این قواعد برای سیاست انقالبی امروز ضروری هستند.
البته به باور الو و می ( )2008نظرات بدیو در اینجا کاستیهای رهیافت خود او در
وفاداری همیشگیاش به سیاست «بیاعتبارشده»ی مائویسم را آشکار میکند .از نظر
آن ها این ادعای بدیو که تنها مبارزان قادر به تأیید حقیقت هستند ،ظاهراً در تضاد
است با این مفهوم رانسیر که دقیقاً هیچکس این ظرفیت را ندارد .آنها در اینجا هم
مشکل را در وهلهی اول در هستیشناسی مبنایی او میبینند .به بیان آنها بدیو با
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معرفی ساختاری هستیشناسی بهعنوان مبانی عمل سیاسی ،راه را برای فیگور آوانگارد
باز میکند ،مبارزی که برخالف توده ،میفهمد و میتواند حقیقت گمشدهی «موقعیت»
را مفصلبندی کند (الو و می.)2008:67،
رانسیر ( )2003نیز شاید نه به شیوهای نظاممند ،اما به سهم خود دربارهی کار بدیو
اظهارنظر کرده است .او هم شباهتهای فکری خود با بدیو را میپذیرد و تفاوتی که
بین نظریهی خودش و بدیو میبیند مسئلهای است که پیشتر طرح شد؛ یعنی تمایز
قاطعی که نظریهی بدیو بین موقعیت و رخداد برقرار میکند .به باور رانسیر نظریهی
او اساساً ارتباط عمیقتری را بین «سیاست» و «پلیس» ممکن میکند .از نظر او ترکیب
تاریخی خاص «امر اجتماعی» «نوعی ماگمای تجربی نیست که کنش سیاسی از آن
بگریزد» .بلکه «من فکر میکنم امر اجتماعی قلمروی پیچیدهای است ...آمیزهای که در
آنجا منطق نظارت ،که تعیین میکند چهگونه چیزها در میان گروههای اجتماعی باید
توزیع یا تقسیم شوند ،در مقابل شیوههای متعدد پیکربندی فضای عمومی قرار میگیرد
که همین توزیعها را زیر سؤال میبرد» (رانسیر .)2003:201،بنابراین همانطور که
هولت یادآور میشود ،اگرچه مفهوم «سیاست» رانسیر همچون مفهوم رخداد بدیو گذرا
و موقت است ،اما برتری آن بر مفهوم بدیو پذیرفتن آن است که میتوان گفت نوعی
سوژهی پیش از خود رخداد وجود دارد (هولت .)2000:108،پس دوباره در اینجا هم
مشکل اصلی نظریهی بدیو نسبت بین افراد پیشارخداد و سوژههای پسارخداد است.
بهطور خالصه ،نظریهی سوژهی انقالبی بدیو هیچیک از سه شرط نظریهی سوژهی
انقالبی مارکس را برآورده نمیکند و این در وهلهی اول بهخاطر حفظ وفاداریاش به
تفکر مائو است .نظریهی بدیو ،مشابه با نظریهی نگری ولی متفاوت با نظریهی الکالئو،
با ارجاع پیوسته به کمونیسم یا بهطور خاصتر آنچه او «فرضیهی کمونیسم» مینامد،
بسط مییابد .بهعبارت دیگر ،از نظر بدیو سوژهی انقالبی امروز باید در چارچوب
دنبالههای پیشین سوژهی انقالبی ،بهویژه درسهایی که از شکست انقالب فرهنگی
چین و می  68گرفته است ،بازاندیشیده شود .همانند نگری ،به زعم او شروط نظریهی
مارکس باید در چارچوب موقعیتش بازاندیشی شود .به بیانی دیگر ،نظریهی مارکس
شاید برای شکل تاریخی خاصی که فرضیهی کمونیسم فرض کرده ،مفید بوده است،
اما امروز این نظریه باید مورد بازاندیشی قرار گیرد .این بازاندیشی منحصر به چگونگی
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پدیدآمدن سوژهی انقالبی -یعنی توسط نظریهی رخداد  -نیست ،بلکه در چارچوبی
انضمامیتر دربارهی چیزی است که مفهوم سوژه امروزه باید دربرگیرد .پیش از پایان
بردن این مبحث به ارزیابی اهمیت این نکتهی آخر میپردازم.
بهترین نقطهی شروع در اینجا تکرار چیزی است که بدیو بهعنوان نتایج دنبالهی
دوم فرضیهی کمونیسم میبیند .از نظر بدیو امروزه سوژهی انقالبی درچارچوب سیاسی
نمیتواند تحت کنترل حزب باشد ،نمیتواند صرفاً در چارچوب طبقهی اجتماعی یا
اقتصادی تبیین شود و حتماً باید فاصلهاش را از دولت حفظ کند .احتماالً حفظ فاصله
از دولت وجهی است که بیشترین اختالف درمورد آن وجود دارد و میتوان آن را در
اندیشیدن به نسبت بدیو با دموکراسی شرح داد .بدیو عقیدهی راسخی دارد که امروزه
دموکراسی صرفاً واژهی دیگری است برای آنچه او «سرمایهداری پارلمانی» مینامد .به
معنای دقیق ،لیبرال دموکراسی شکلی از سیاست است که همواره در خدمت نیازهای
سرمایه و مأموران آن است« ،تغییر صحنهی اقتصاد به موضوع یک توافق عمومی
بیتفاوت» (بدیو .)2002:31،نتیجهی آن تولید شکل نوع بسیار خاصی از سوژه توسط
دموکراسی است که نه بر ماهیت اختالفبرانگیز و آنتاگونیستی حقایق سیاسی ،بلکه بر
سیاست توافق مبتذل «افکار عمومی» مبتنی است .او بیان میکند این سوژه نوعی
سوژه است که ذات ًا محافظهکار است؛ سوژهای که سرنوشتش در دام افتادن و مطیع
شدن توسط سیاست زندگی روزمرهی بیروح و نهایت ًا منفعل است .او اضافه میکند که
نجات از این سیاست شاید یکی از اضطراریترین مشکالت امروز است (بدیو و
تاربی .)2003:2،به باور بدیو همچون مارکس ،آنچه در اینجا تعیینکننده است شیوهای
است که سیاست در جامعهی سرمایهداری ،توسط مقتضیات ساختاری انباشت سرمایه
– بهشدت محدود و مشروط شده است (همان .)31 ،سیاست واقعی -سیاست حقیقت
تکین -باید حتماً خود را از این مقتضیات منتزع کند و بنابراین حداقل از منظر موقعیتی
تثبیتشده آنچه را که غیرممکن دانسته میشود ،مطالبه کند .از نظر بدیو الزمهی این
کار در عمل غیبت از بیشتر  -اگر نه همهی  -فرایندهای سیاسی متعارف ،بهخصوص
سیاستهای انتخاباتی و اتحادیهای است .بنابراین سیاست بدیو نیز یکی از سیاستهای
«ضد-دولتگرایی صلب» است .البته کسانی مثل رایت در فایدهی این مرزبندی قاطع
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با فرایند سیاسی متعارف تردید کردهاند .بههرحال اشکال مختلف دولت سرمایهداری
میتواند وجود داشته باشد که برخی از آنها ،بسته به زاویهی دید خاص ما ،بدون تردید
بسیار بهتر از برخی دیگر هستند .بنابراین به بیان او «به نظر میرسد در نظام فلسفی
بدیو حتی برای طرح این پرسش که آیا بهفرض دولت رفاه بر دولت-حزبی توتالیتر ،یا
دولت تیمارگر بر دولت اقتصاد آزاد ترجیح دارد یا نه ،ارزیابی اندکی وجود دارد»...
(رایت.)2013:96،
از نظر بدیو «جنگ اقتصادی علیه اقتصاد» ممکن نیست و سوژهی انقالبی امروز باید
شکلی از عمل سیاسی را ایجاد کند و انجام دهد که با خواست سرمایه کامالً نامتجانس
باشد« :ما باید سلطه ی سرمایه را نابود کنیم و خودمان را از پروپاگاندای دموکراتیک
آن نجات دهیم» (بدیو .)2002:106،بهعبارت دقیقتر ،عمل سیاسی ما باید
دربرگیرندهی سه فرایند بههمپیوسته باشد :باید از امکان (یا ایدهی) تغییر اجتماعی
رادیکال حمایت کند ،نه صرفاً از طریق روشنفکران بلکه در سطح مناظرههای عمومی؛
تا به وجود آمدن ابتکارات استراتژیک گستردهتر ،فرد باید در سطح محلی عمل سیاسی
را تجربه کند؛ و سرانجام شاید مهمترین جنبهی آن مواجهه با مسئلهی شکل
سازماندهی باشد ،شکلی از سازماندهی که تاکنون هنوز یافته نشده است (بدیو و
تاربی .)2013:36،اینگونه تجربهی سیاسی دقیقاً چیزی است که بدیو و ارگانیزاسیون
پلتیک در مفهوم سیاست تجویزی در پی آن بودند .بدیو بیان میکند که دموکراسی
واقعی ،که مبنای آن برابری بدیهی است ،در اینجا میتواند متحقق شود .جالب توجه
است که بدیو ادعا میکند که در چنین کنشی تعداد اهمیت ندارد .نه تعداد افرادی که
مستقیماً در آن شرکت دارند مهم است و نه تعداد افرادی که جذب آرمانی خاص
شدهاند .بلکه آن چه اهمیت دارد این است که تجویزاتی که در این فرایند بهکار گرفته
میشوند ،جهانشمول و برای همه معنادار باشند .دموکراسی امروز باید در چارچوب
تولید تجویزات سیاسی بدیهی و عمدتاً تجربی درک شود که از نظر بدیو همهی آنها در
یک عبارت بسیار ساده خالصه میشوند« :پرسش از اینکه چهگونه چیزها در جامعه
به شمارش درمیآیند یا شمارشنشده میمانند» (بدیو .)2002:102 ،بنابراین این شکل
نوی سیاست انقالبی نهتنها از رویههای سیاسی متعارف کنونی ،بلکه از شکل شورشی
سیاست گذشته هم پرهیز میکند (پالث.)2010:172 ،

782

783

الیور هریسون  /ترجمهی پریسا شکورزاده

در این مرحله میتوانیم دو مشکل اساسی نظریهی بدیو را شناسایی کنیم که
مفسران متعددی نیز تصریح کردهاند .مشکل اول به میزان تأثیرگذاری سیاست بدیو در
عمل مربوط میشود .برای نمونه بارکر بیان میکند که پروژهی سیاسی بدیو به نظر
میرسد امکان «تغییر عینی» را رها و به جایش خود را به «ارادهگرایی کور» در مقاومت
محض منحصر کرده است (بارکر .)2002:7 ،هالوارد نیز به شیوهی مشابهی بیان کرده
است که گرچه علت اشتیاق شدید بدیو به تئوریزهکردن تکینگی رویههای سیاسی-
یعنی تئوریزهکردن سیاست با مقتضیات خودش جدای از سیاست -قابلدرک است ،اما
درباره ی میزان کارایی سیاست تجویزی او مسائلی جدی مطرح است .از نظر هالوارد
بهرغم دشمنی آشکار تشکل سیاسی با اتحادیهگرایی کارگری ،در واقع در رابطه با
«فیگور کارگر» تجویزاتش تفاوت چندانی با آن ندارد .جز اینکه شاید حتی آنها را
بیشتر هم به حاشیه رانده باشد (هالوارد .)2003:283 ،بدینطریق نقد بارکر و هالوارد
هر دو دارای اهمیت هستند ،اما میتوان گفت بدیو از زمانی که کتاب منطق جهانها
را منتشر کرد ،به این موضوعات پرداخته است .هالوارد نیز آن را تصدیق کرده است
(هالوارد ،2008:107 ،رایت .)2013:155 ،بدیو پس از تأکید بر اهمیت شدت نسبی
«جهان» که رخداد از آن میگسلد ،در طرح بعدیاش از تحلیل انضمامیتر و پویاتری
دربارهی موقعیتهای تاریخی خاص حمایت میکند .با اینحال از نظر مفسران دیگر،
نظریهی بدیو به اندازهی کافی این مسئله را پی نمیگیرد .برای مثال از نظر سوتیریس
محدودیت نظریهی بدیو در این واقعیت است که او قادر به ارائهی «نظریهپردازی مرتبط
با جامعه» نیست .از نظر او مشکل اصلی در طرح دیالکتیکی تجدیدنظرشدهی بدیو
است؛ همان طور که دیدیم بدیو از اولین آثارش در پی بازاندیشی درچارچوب اصل
مائویستی «انقطاع خالق» بود .سوتیریس بیان میکند که این امر جذابترین و در
عینحال بزرگترین ضعف پروژه ی بدیو است :توانایی و آمادگی او برای تئوریزه کردن
«امکان بیپایان» برای ابداع رادیکال و در عینحال بیمیلی او به ارائهی «هر نوع
رابطهی قطعی و/یا علیت تاریخی (سوتیریس .)2011:43،از این منظر نهتنها نظریهی
سوژهی انقالبی بدیو بر «نتایج تغییردهندهی تصمیمات سوبژکتیو» بیش از اندازه تأکید
میکند ،بلکه مهمتر از آن از ارائهی تبیین پیچیدهتر دربارهی ساختار هژمونیک این
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تصمیم پرهیز میکند ،که تکرار نظرات الکالئو است که پیشتر بحث کردیم (همان،
.)9-48
دومین مشکل اصلی نظریهی بدیو صرفاً به میزان کارآمدی نظریهی سوژهی انقالبی
در عمل نمیپردازد ،بلکه در ماهیت ضدبرنامهای چیزی است که عمالً به آن منتهی
می شود است .بسیاری از انتقادات به این مسئله بازهم از جانب کسانی است که از
سیاست چپ رادیکال متعارف دفاع میکنند .با در نظر گرفتن اینکه بدیو در پشت سر
گذاشتن بسیاری از ارجاعات استراتژیک و تاکتیکی سنتیاش تا چه اندازه صریح بوده
است ،این انتقادات دور از انتظار نیست؛ باالخص در مورد اشکال سازمانی مرتبط با آنچه
او دومین نتیجهی فرضیهی کمونیسم درنظر میگیرد .از اینرو الکس کالینیکوس
( )2006و دانیل بنسعید( )2006از چپهای تروتسکیست ،به نقد سیاست بدیو بهخاطر
ماهیت مبهم و ظاهراً بدون هدف آن میپردازند .بنسعید میگوید «سیاستی بدون
حزب یا برنامه که با اصل بدیهی محض برابری پیش میرود ،به نظر میرسد هیچ هدفی
ندارد که برای بهدست آوردنش تالش کند» و چنانکه یادآور سخنان هالوارد ()2003
است ،میافزاید زمانیکه ارگانیزاسیون پلتیک «به زمین مخاطرهآمیز اهداف عملی و
نهادی گام می گذارد ،عجیب نیست که تنها چیزی که برای ارائه دارد اصالحات مبتذل
است» (بنسعید .)2006:102 ،از نظر کالینیکوس ماهیت برنامهمحور مارکسیسم-
لنینیسم «علیرغم نابخردیهایش» ،بدونشک از نظر تاکتیکی و استراتژیکی برای
جنبشهای رهاییبخش امروز هنوز قابلتر است .به همینخاطر پافشاری ارگانیزاسیون
پلتیک بر ایجاد شکلی از سیاست انقالبی متفاوت از شکل حزبی سنتیاش ،مسئله است
(کالینیکوس .)2006:111 ،از نظر سوتیریس این ایراد در نظریهی بدیو به لحاظ منطقی
از ماهیت منحصربه فرد مفهوم «رخداد» او ناشی میشود و او به پیروی از الکالئو ،این
مشکل را مستقیماً در هستیشناسی مبنایی بدیو میداند .از نظر او این «طرز تفکر
دربارهی رخداد سیاسی امکان مداخلهی عملی در توازن قدرت ،تغییر عناصر موقعیت
که مبتنی بر دانش دینامیکهای موقعیت هستند و امکان ایجاد تغییر رادیکال بهعنوان
دستاوردی ملموس را کنار میگذارد» (سوتیریس .)2011:52،با اینکه این نقد بهجا
است ،اما این ادعای سوتیریس غیرمنصفانه است که بدیو مسئلهی سازمان سیاسی را
به تمامی انکار میکند .مانند نگری ،این مسئله همواره به اشکال مختلف در مرکز
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نظریهی سوژهی ان قالبی بدیو قرار داشته است .این واقعیت که بدیو نمیتواند پاسخی
به پرسش از شکل سازمانی مناسب امروز بدهد ،چیزی است که خود او به آن تصریح
کرده است و همچنین نظرات او به لزوم یافتن شکل سازمانی مناسب تصریح کردهاند
(بدیو و تاربی.)2013:38،
از رخداد تا کنش
مباحثات باال دو محدودیت نظری بههمپیوسته در نظریهی سوژهی انقالبی بدیو را
آشکار میکند :ماهیت محض پسارخدادی و نابسندگیهای تعهد آن به سیاست بدون
حزب .بهطور خالصه و بیپرده اگر بگوییم ،این خطر واقعی وجود دارد که نظریهی
پسارخدادی سوژهی انقالبی بدیو تماماً تدافعی و محلی ،با تأثیر بسیار محدود و در
ارتباط با کل دورهی تاریخی به شکل طعنهآمیزی نسبتاً ناچیز بماند (هولت.)2007:56،
میخواهم این مبحث را با اندیشهی ژیژک به پایان برسانم .نظریهپرداز اجتماعی معاصر
مهم دیگری که از حدود سال  1993و به ویژه پس از  1999به اندیشهی بدیو بسیار
نزدیک شد .در واقع به گونهای کار این دو ،بهویژه در تأکید مشترک آنها بر حفظ
امکان تغییر اجتماعی رادیکال موضع واحدی دارد (مکگوان.)2010:8،
از نظر ژیژک تقریب ًا مثل بدیو ،شکل توافقی مسلط سیاست امروز مبتنی بر این باور
است که هیچ بدیلی برای جامعهی (لیبرال) سرمایهداری وجود ندارد و در واقع هر
تالشی برای اندیشیدن به چیزی دیگر به سرعت بهعنوان اندیشهی جزمی و/یا توتالیتر
تقبیح میشود .ژیژک نیز به اندازهی بدیو دشمن این استداللها است و با اینحال مانند
بسیاری از متفکران پسامارکسیست دیگر در پی بازاندیشی بنیادی نظریهی سوژهی
انقالبی است .از اینرو او به دالیل مختلف سوژهی انقالبی طبقهی کارگر ،بهویژه بهعنوان
عاملی واحد و یکدست را نمیپذیرد ،با اینحال در پرتو آنتاگونیسمهای متعددی که
مختص سرمایهداری جهانی معاصر هستند ،امکان بازتعریف چشمانداز انقالبی را حفظ
میکند (ژیژک .)2008:420 ،اما با وجود نزدیکی اندیشهی ژیژک به بدیو ،نظریهی او
حداقل در دو مفهوم مهم از نظریهی بدیو جدا میشود .اوج این اختالف در مفهوم
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«فقدان برساخته» است که ژیژک از نظریهی لکان گرفته است .به بیان دقیقتر،
نظریهی سوژهی انقالبی ژیژک بر مفهوم روانکاوانهی «کنش» متمرکز میشود؛
نظریهای که به گفتهی شارپ و بوچر در پی مفصلبندی فرایندی است که سوژهی
روانکاوی انتقال بین خود و رواندرمانگر را میپذیرد (شارپ و بوشر .)2010:83،از نظر
لکان چنین کنشی ،تجربهای به شدت تروماتیک است که زیروروشدن کامل و ریشهای
سوژه و کل چارچوب نمادینی را دربردارد که سوژه بهواسطهی آن ساخته شده است.
حائز اهمیت است که کنش چیزی عقالنی یا حسابشده نیست .زیرا همانطور که
جانسن شرح میدهد« ،یک کنش نمیتواند پیشبینی شود و در چارچوب نظم نمادین
معین تعریف شود .زیرا وقتی کنش اتفاق میافتد ،ضابطههای همان چارچوب را درهم
میشکند» .بهعالوه حائز اهمیت است که یک سوژه فعاالنه کنشی را اجرا نمیکند .زیرا
همانطور که لکان نشان میدهد ،سوژه اثر جانبی این اتفاق است»
(جانسن.)2009:110،
از طرح اولیهی باال آشکار است که «کنش» ژیژک تا حدود زیادی بسیار شبیه به
مفهوم «رخداد» بدیو است .کنش لکانی همانند مفهوم رخداد ،تا حدود زیادی غیرقابل
پیشبینی است و صرفاً در چارچوب آنچه که از آن پدید میآید بهطورکامل قابل شرح
نیست .بهعالوه کنش ،مانند مفهوم رخداد بدیو ،صرفاً با پیآمدهایش میتواند تبیین
شود که بدون تردید به طریق معطوف به گذشته تعین مییابد .به این خاطر شاید گفته
شود مفهوم کنش ژیژک دچار همان مشکالت مبنایی مفهوم رخداد بدیو است .بهویژه
دچار مشکل فوقالذکر دربارهی نسبت رخداد با موقعیتی که بر آن تقدم دارد است.
دین شرح میدهد که در واقع مفهوم کنش ژیژک بدون تردید محور توجه را از عاملیت
انقالبی یا ارادهی انقالبی به رانه یا انگیزشی غیرعقالنیتر تغییر میدهد
(دین .)2006:187،بنابراین به نظر میرسد مفهوم کنش ژیژک چیزی است که
نمیتواند با ارادهی سوژه به اجبار انجام شود ،صرف ًا به این دلیل که کنشی است که
برسازنده ی خود سوژه است .پس مانند رخداد بدیو ،درک ژیژک از کنش «خطر آن را
 1البته نمی توان منکر این شد که در رهیافت خود بدیو لکان به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است .اما تفاوت
بین نظریهی ژیژک و بدیو -و استفادهی لکان -به تأکید بدیو بر ریاضیات بهعنوان قلب نظریهاش مربوط میشود.
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دارد که حامل پیامی تضعیفکننده باشد :عمل خود-آگاه و اختیاری نزد سوژه بیمعنا
است ،زیرا رخداد کنش در حالتی نامعلوم آشکار میشود ،نه آن که نتیجهی اشکال
پرکسیسی باشد که بهطور ارادی هدایتشده است» (یوهانسن .)2009:111،البته جالب
است که ژیژک علیه چنین خوانشی استدالل میکند .برای مثال ،او با توجه به مفهوم
رخداد ،بدیو را متهم به ایدهآلیسم میکند .به دلیل این واقعیت که به ویژه در تحلیل
اقتصاد سیاسی ،او هیچ تمایلی به پذیرش محصول پیشارخدادی رخداد ندارد
(ژیژک )2002:22،در اینجا دو مسئله وجود دارد که بدون تردید موضع ژیژک را از
موضع بدیو جدا میکند .مسئلهی اول به نسبت بین شرایط ظهور گسست انقالبی و
خود گسست مربوط میشود .به بیان سادهتر ،برای ژیژک بیش از بدیو گسست
برسازندهی کنش گسستی ذات ًا روانی است؛ همانطور که در نظرات او دربارهی کار
الکالئو و موف در فصل  4دیدیم ،با اینکه این گسست را میتوان برسازنده دانست ،اما
ناامیدکننده و یأسآور است ،به این معنا که امکان آن را انکار میکند که هرگز بتوان
بر چنین فقدانی غلبه کرد (مکگوان .)2010:10-26 ،بدینطریق با اینکه رهیافت
روانکاوانهی ژیژک تأکید بر ماهیت غیرقابل پیشبینی کنش سیاسی را حفظ میکند،
اما نو بودگی مطلق آن را زدوده است .همچنین با توجه بیشتر به نسبت بین امر جزئی
و امر کلی در پی درک چگونگی امکان تحقق معجزهی کنش است ،چنانکه یادآور
نظرات الکالئو است که پیشتر بدان پرداختیم (همان .)14 ،تفاوت بنیادی دوم در
رهیافتهای ژیژک و بدیو در اینجا آشکار میشود .بدیو در کتاب منطق جهانها
پذیرفته بود که عواقب رخداد به شدت حداکثری مکان آن بستگی دارد ،اما نظام فلسفی
او قادر به ارائهی تبیین درست از رخ دادن یک رخداد نیست .در اینجا ژیژک به لنین
روی میآورد ،بهویژه درمورد تأکید او بر درک موقعیت و حزب پیشرو (ژیژک-10،
 .)2002:6نکتهی آخر پیشتر در مقایسهی آن با رهیافت بدیو که بهطور مفصل بحث
کردیم مورد تأکید قرار گرفت .حزب پیشرو از نظر ژیژک همان «سیاست بدون
سیاست» است (همان.)297 ،
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نتیجهگیری
بدینترتیب با مالحظهی تفاسیر متعدد میتوان مسئلهمند بودن نظریهی سوژهی
انقالب ی بدیو را دریافت که عمدتاً هم به ماهیت کامالً پسارخدادی آن مربوط میشود.
درحالی که بدیو تالشهایی برای حل این مسئله انجام داده است ،ظاهراً بدون بازنگری
بنیادی در کل نظامش کار چندانی برای آرام کردن منتقدان نمیتواند انجام دهد .بهرغم
این مشکالت ،پافشاری بدیو بر حفظ مفهوم کمونیسم بخش جالب نظریهی او است .با
وجود نزدیکی شیوهی انجام این کار نزد بدیو با پروژهی نگری ،تفاوتهای مهمی نیز
میان آنها وجود دارد .روشن است که این امر دربارهی فهم خود مارکس از این اصطالح
هم صدق میکند که در بخش نتیجهگیری بهطور دقیقتر دربارهی آن بحث خواهم
کرد .فعالً میتوانیم یافتههای خودمان را بازگو کنیم :با اینکه بدیو از مفهوم «فیگور
کارگر» دفاع میکند ،سوژهی انقالبی منحصراً با فعالیت تولیدی انسان تعریف نمیشود.
بهعالوه دقیق ًا مانند مورد الکالئو ،این سوژه تنها تاحدّی نسبت به آنچه که میخواهد
دگرگونش کند ،درونماندگار است .سرانجام ،بدیو بدون تردید این ایده را ردّ میکند
که غایت این سوژه کسب قدرت سیاسی و تأسیس جامعهای بدون طبقه است .در اینجا
هم مانند الکالئو و نگری ،نکتهی اصلی تجدیدنظر بدیو دربارهی دیالکتیک و به تبع آن
درک دیالکتیکی فرایند تاریخی است .درحالیکه متفکرانی مثل باستیلز( )2011به
دنبال تکرار رابطهی پیوستهی بدیو با هگل بودهاند ،خوانشی دیگر این نسبت را مورد
تردید قرار میدهد .چنانکه مکگوان صراحتاً بیان میکند که «تصور بدیو از
مارکسیسم بهعنوان مبنایی برای فلسفهاش منوط به تبعید هگل است»
(مکگوان.)2010:29،
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انحصارهای فراگیر

در اکتبر  47 ،2019دادستان به تفحصی دربارهی قوانین ضدتراست پیوستند که
دربارهی فیسبوک در جریان بود و نگرانیشان هم این بود که به ادعای دادستان
نیویورک «فیسبوک اطالعات مربوط به مصرفکنندگان را با مخاطره روبهرو کرده است.
کیفیت انتخاب مصرفکنندگان به قهقرا رفته و بهای بازاریابی هم افزایش یافته است».
اندکی پیشتر در همین سال هم البته تفحص دولتی دیگری دربارهی فعالیتهای
بازاریابی گوگل صورت گرفته است .درسطح دولت فدرال ،مسئوالن قضایی درحال
تفحص دربارهی فیسبوک و گوگل هستند درحالی که کمیسیون تجاری دولت فدرال
هم تفحص دربارهی فیسبوک و آمازون را آغاز کرده است.
نگرانی دربارهی قدرت این کمپانیهای تکنولوژیک در بازار از مقولهی اطالعات
خصوصی مردم بسی بیشتر شده است و شامل این میشود که چهگونه اطالعات نادرست
میدهند و به سخنان نفرتپراکنانه کمک میکنند .بیشتر شدن قدرت این کمپانیها
در بازار در صنایع و شاخههای دیگر توجه زیادی برانگیخته است.
بسیاری از بازارها در امریکا در سلطهی این شرکتهای بزرگ هستند .براساس
آمارهایی که در  2019مؤسسهی بازارهای باز منتشر کرد آمازون بر تجارت الکترونیکی
سلطهی کامل دارد که حجم این بازار در  2018معادل  525.9میلیارد دالر بود (که
معادل ده درصد کل خردهفروشی دراقتصاد امریکا است) .اندروید شرکت گوگل و آی
او اس شرکت اپل هم  %99بازار سیستمهای عامل تلفن دستی را در کنترل دارند .در
بخش خردهفروشی ،والمارت  72درصد کل کلوپهای عمدهفروشی و مراکز فروش را
در کنترل دارد .در بخش فروش ابزارهای الزم برای تعمیر مسکن هم  81درصد
درکنترل هوم دپو و شرکت لو است .در بخش بازار برای دارو هم واگرینز و کمپانی
 CVSهم  67درصد بازار را درکنترل دارند.
بسیاری از این بنگاههای غولپیکر فعالیتهای بینالمللی و سهم بزرگی از بازارهای
جهانی را هم دارند .در جهانی که تحرک سرمایه مشخصهی آن است بنگاههای غولپیکر
فراملیتی هستند .محل دفتر مرکزی آنها در پیوند با فعالیتهای شان اهمیتی ندارد و
تنها وظیفهشان مدیریت مقررات و مسائل مالیاتی است .بازار جهانی برای بذرهای
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کشاورزی و مواد شیمیایی االن مدتهاست که در سلطهی سه شرکت غولپیکر است.
کمپانی بایر از آلمان که در  2018شرکت امریکایی مونسانتو را خرید .داو دو پوند که
تا  2019بزرگترین شرکت چند شاخهای مواد شیمیایی درجهان بود و کمپانی
سینجنتا  -که یک شرکت سوییسی است که بخشهای کشاورزی دو بنگاه غولپیکر
دیگر -یعنی نووارتیس و زنیکا را طی ده سال گذشته خریداری کرده است و درحال
حاضر هم در مالکیت یک شرکت دولتی چینی است .حتی در بخش تولیدات صنعتی
که شاهد وجود برندهای مختلف هستیم که ظاهراً به مصرفکنندگان حق انتخاب
میدهد بسیاری از این برندها میتوانند همزمان در مالکیت یک بنگاه باشند .برای
نمونه ،شرکت انهوسرباش اینبو -هلدینگی است که در  2008از ادغام چندین
تولیدکنندهی آبجوی امریکایی ،برزیلی ،انگلیسی و بلژیکی ایجاد شد و االن  41درصد
کل بازار آبجو درامریکا را درکنترل دارد و مالک  55برند مختلف آبجوست.
مدتهاست پذیرفته شده که سرمایهداری نظامی است که در کنترل انحصارها قرار
دارد .ولی فرایند انحصارسازی در یک دههی گذشته بسیار شدت گرفته است.
پژوهشهای موجود نشان میدهند که در بیش از  75درصد از صنایع موجود در امریکا
تمرکز بازارها افزایش یافته ومتوسط اندازهی کمپانیهایی که سهامشان را عرضهی
عمومی میکنند از اواسط دههی  1990به اینسو سه برابر شده است .پژوهشها
همچنین نشان میدهد که میزان سودآوری شرکتهایی که در آن شاهد تمرکز بازارها
بودهایم افزایش یافته است .بسیاری از این کمپانیهایی که سودآوری شان بیشتر شده
است  -ازجمله نامهایی که پیشتر به آنها اشاره کردهایم  -عمدت ًا در بخشهای
خردهفروشی ،اطالعات ،حملونقل و عمدهفروشی اقتصاد فعالیت دارند .در نتیجهی
سلطهای که بر بازارها دارند این بنگاهها میتوانند قیمتهایشان را افزایش بدهند یا از
هزینهی تولید خود بکاهند .پیش از این که نمونهای به دست بدهیم که این بنگاهها
چهگونه حاشیهی سودشان را افزایش میدهند باید به تغییراتی که اتفاق افتاده و امکان
افزایش انحصارات در اقتصاد امریکا را تسهیل کرده اشاره کنیم.
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عامل اصلی افزایش موج انحصاریشدن
1

افزایش تعداد ادغامها و تملیکها در همهی صنایع قابلرؤیت است .اجرای
دلبخواهی قوانین ضدتراست تا حدود زیادی این فرایند انحصاریشدن را توضیح
میدهد .قانون ضدتراست شرمن که در  1890تصویب شد و دیگر قوانینی که در
دهههای پس از آن به تصویب رسیدند هرگونه فعالیت «محدودکنندهی تجارت» را که
باعث کاهش رقابت و تمرکز قدرت در بازارها و کاهش تجارت بین ایالتی میشود
غیرقانونی اعالم کرده بود .قانون ضدتراست کالیتون که در  1914تصویب شد برای
مثال بهوضوح اشاره داشت ادغامی که باعث تمرکز بیشتر در بازارها بشود غیرقانونی
است .در این قانون همچنین عضویت در هیئت مدیرهی بیش از یک شرکت ممنوع
شده بود .تا دههی  1980این دو قانون و برخی قوانین دیگر که برای نظارت تنظیم
شده بودند تا حد زیادی افزایش انحصارات در اقتصاد امریکا را سد کرده بودند .با این
وصف ،پس از دههی  ،1980وزارت دادگستری چارچوب کامالً تازهای برای ارزیابی
ادغام ودر کنترل گرفتن بنگاهها بهکار گرفت .بهجای تمرکز بر پیآمدهای ادغام بر
بنگاههای کوچک و کارآفرینی ،بر این موضوع تمرکز شد که آیا ادغام از طریق کاهش
بها موجب بیشتر شدن «کارآیی» و «رفاه مصرفکنندگان» میشود یا خیر .ولی همان
طور که در نمودار پایین مشاهده میشود تنها پس از «رونق اقتصاد جدید» در اواسط
دههی  1990بود که موج جدید ادغام و تملیکها آغاز شد .در طول دو دههی گذشته،
تعداد ادغامها و تملیکها تقریباً سه برابرشد و از اوج ادغامها در دهههای  1960و
 1970هم پیشی گرفت .فشارهای بیشتر سهامداران در اقتصادی که بهشدت مالی
شده بود در کنار نرخ بهرهی پایین و ارزشیابیهای باالی بازار سهام درپیوند با ادغامها
و تملیکها موجب رشد بیشتر این گسترش شد .طی همین مدت ،عدممداخلهی
مسئوالن تنظیمکنندهی مقررات مشوق بنگاهها در ادغام و تملیک بیشتر شد که از
میزان رقابتها کاست .نمونهای که در  2004به دیوان عالی هم کشیده شد ،یعنی
امتناع بنگاه ورایزن برای اشتراک شبکهی تلفنیاش با رقیب اش «ای تی اند تی»
بهترین بیان این تغییر موضع رسمی است .دیوان عالی به اتفاق آرا به نفع ورایزن رأی
1 Mergers and acquisitions
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داد که حفظ «قدرت انحصاریاش» درواقع «بخش عمدهای از نظام بازارآزاد است» که
بیانگر «فراست تجاری» است و نتیجهاش هم «انگیزه برای نوآوری» بیشتر خواهد بود.
شمار و ارزش ادغامها و تملیکها درامریکای شمالی2018-1985 ،

پیآمدهای مرگبار انحصار خریدار و قدرت انحصاری
همین که قوانین ضدتراست بیشتر بر قیمت و رفاه مصرفکننده متمرکز شد ،در
بعضی از صنایع و عمدتاً بهسبب جهانیکردن ،کنترل نظارتی بر انحصارات هرچه
بیمعنیتر شد .طی دو دههی گذشته دسترسی به واردات ارزان و امکان تولید در
کشورهایی که هزینهی تولیدشان پایین است باعث شد تا بنگاههای بزرگ بتوانند بهای
محصوالت برای مصرفکنندگان را بهنسبت پایین نگهدارند .بهویژه بنگاههای
غولپیکری چون والمارت که در بخش خردهفروشی فعالیت میکنند درعمل توانستند
خواستههای خود را در حوزهی قیمتی که حاضر به پرداخت آن هستند بر
عرضهکنندگان تحمیل کنند  -درواقع به صورت یک خریدار انحصاری عمل میکنند
(یا عنوان خریداری در میان شمار اندکی از خریداران) و همین طور به عنوان انحصارگر
در بازارهای فروش محصوالت (یعنی یکی در میان اندکشماری هستند).
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پیآمدهای مرگبار قدرت خریدار انحصارگر بهویژه در بازار کار قابلمشاهده است.
چون والمارت و عمدهفروشی آمازون بزرگترین کارفرما در بازارهای محلی برای کار با
مهارت پایین هستند کارگران این مناطق را میتوان به پذیرش کار با درآمد پایین و یا
به قراردادهای بیثبات مجبور کرد چون آنها بدیل دیگری ندارند .در صنایع با فناوری
باال هم که برکار ماهر تکیه دارد ،قرارداد عدمرقابت – یعنی اجبار قانونی که کارگران
را برای مدتی پس از ترک کار از پیوستن به بنگاه رقیب بازمیدارد -در واقع بخش
عمدهای از مشخصات بازار کار در امریکاست .واقعیت دارد که خریدار انحصارگر همیشه
با انحصارگر فروش نباید یکسان برآورد شود .ولی بهخصوص در صنایعی که بهای
کاالهای مصرفی درآن به نسبت پایین است ،قدرت انحصاری بنگاههای بزرگ به عنوان
خریدار در این بازارها بههمان اندازهی واردات کاالهای ارزان برای پایین نگاه داشتن
قیمتها مؤثر است .درحالی شیوهی کار انحصارگرانهی خریداران در بازارهای کار با
یکدیگر تفاوت دارد ،ولی پژوهشهای اخیر نشان میدهد که صنایعی که تمرکز بازار
در آن زیاد است معموالً صنایعی هستند که در آنها سهم کمتری از درآمدها نصیب
کارگران میشود.
دربارهی صنایع انحصاری که صاحبانشان میتوانند قیمتهای افسانهای از
مصرفکنندگان طلب کنند ،دالیل خیلی قوی برای استفاده از مقررات ضدتراست وجود
دارد .صنایع داروسازی در امریکا نمونهی خوبی ازاین نوع صنایع هستند .امریکاییها
بیش از هر ملت دیگر برای دارو هزینه میپردازند – هزینهی متوسط ساالنه حدود
 1200دالر است .آنچه که باعث تفکیک امریکاییها از بقیهی دنیا میشود قیمتهای
بهنسبت باالی داروهاست .برخالف دیگر کشورها ،امریکا بهطور مستقیم بر بهای دارو
نظارتی اعمال نمی کند .در اروپا ،که پس از امریکا دومین بازار دارو در جهان است،
دولتها بهطور مستقیم با سازندگان دارو مذاکره میکنند تا نظامهای بهداشت دولتی
در این جوامع هزینهی زیادی برای داروها نپردازند .پاسخ سازندگان دارو در امریکا به
نظارت بر قیمت دارو این است که چنین کاری قاتل ابداع و نوآوری خواهد بود و ادعای
این شرکتها این است که درمقایسه با دیگران آنها به قیمت باالتری نیاز دارند تا سود
اضافی را صرف تحقیق و توسعه برای کشف داروهای جدید کنند .البته این ادعا با
واقعیت همخوانی ندارد .یک بررسی دانشگاهی اخیراً نشان داده است که  18کمپانی
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سازندهی دارو که جزو  500شرکت عمدهی استاندارد اند پورز هستند طی ده سال
گذشته  516میلیارددالر صرف بازخرید سهام خود کردهاند در حالی که هزینهی تحقیق
و توسعه دراین مدت تنها  465میلیارد دالر بود .نظر به این که این شرکتها بخش
عمدهی سود خود را صرف بازخرید سهام و پرداخت سود سهام میکنند شاهد کاهش
هنگفتی در بازدهی این شرکتها در یافتن داروهای جدید هستیم .براساس مقالهای
که ویلیام الزونیک از مؤسسهی افکار جدید اقتصادی منتشرکرده است میدانیم که در
دههی  2000میزان درجهی موفقیت در ثبت داروها که یکی به ازای هر پنج مورد بود
به یکی از هر هشت مورد رسیده است .عالوه برصرف منابع برای بازخرید سهام خود،
شرکتهای داروساز هم چنین درکاهش کثرت ایدهها و ظرفیت پژوهشی هم از طریق
ادغام و تملیک ایفای نقش کردهاند چون بهطور روزافزونی بنگاههای کمتری درگیر
پژوهش هستند.
با وجود ورایزن ،ای تی اند تی ،تی موبایل و اسپرینت به عنوان اپراتورهای تلفن
همراه در امریکا ،این صنعت هم یکی دیگر از صنایعی است که در آن قیمتها بهنسبت
باالست .قیمتگذاری دادههای موبایل در امریکا در مقایسه با بسیاری از کشورهای
اتحادیهی اروپا تقریباً چهار برابر بیشتر است که در آنها نه سه شرکت عمده بلکه
چهار شرکت به فعالیت مشغول هستند .درسنامههای اقتصادی به ما میگویند که
چهگونه صنابع مربوط به خدمات عامالمنفعه ،مثل مخابرات  -انحصار طبیعی هستند
ولی تفاوت قابلتوجه بین امریکا و اتحادیهی اروپا درواقع ناشی از سیاستهای نظارتی
اعمالشده است .درحالی که دولتها در اتحادیهی اروپا بنگاهها را واداشته اندتا
شبکههای خود را به شرکتهای رقیب براساس هزینه اجاره بدهند ،نظارتگران
درامریکا چنین نکرده اند درنتیجه درعمل ،این کار به صورت مانعی جدی برسر ورود
رقبا به این بازارها درآمده است .در اکتبر  2019کمیسیون ارتباطات فدرال ادغام بین
اسپرینت (در مالکیت شرکت ژاپنی سافتبنک) و تی موبایل (در مالکیت شرکت تلکام
آلمان) را با این ادعا که باعث «بیشتر شدن رقابت» میشود تصویب کرد .آنها که با
این ادغام مخالف هستند برآورد میکنند که در کوتاهمدت این ادغام باعث از بین رفتن
هزاران فرصت شغلی میشود و در درازمدت هم براساس گفتهی کمیسیارکمیسیون

انحصارهای فراگیر

ارتباطات فدرال ،جفری استارک «بازاری ایجاد میکند با شرکت مسلط در آن که
همهی انگیزهها را دارند تا بازار را بین خود تقسیم کنند ،قیمتها را افزایش بدهند و
تنها برسر مصرفکنندگان پولدار با یک دیگر رقابت کنند» .وقتی به خرید خدمات
اینترنتی میرسیم در امریکا مصرفکنندگان باید بین دو شرکت انتخاب کنند .انتخاب
اول بین عرضهکنندگان خدمات اینترنتی است ،که بسیاری از آنها یعنی سنچری
لینک ،فرانتیر ،و ای تی اند تی که به عنوان شرکتهای خدمات تلفنی آغاز به کار کرده
و بعد در این فرایند خریداری شدهاند و همین به آنها امکان میدهد تا تنها خط فیزیکی
ارایهی خدمات تلفنی به خانوارها را کنترل نمایند .البته که دومین گروه هم ارایه
دهندگان خدمات تلویزیون کابلی هستند که درواقع مالک سیمهای انتقالی هستند که
وارد هر خانهای میشود .به نظر میرسد که شرکتهای درگیر در بخش مخابرات به
گونهای بازار را تقسیم کردهاند که در هر مورد تنها با یک مورد دیگر در حال رقابت
هستند ،به عبارت دیگر برای خود انحصار محلی ایجاد کردهاند.
کمپانیهایی که از طریق ادغام و تملیک قدرت بیشتری دربازارها به دست میآورند
مدعی اند که این کارها موجب میشود تا تکنولوژی برتر و با کیفیت بهتر و با بهای
کمتر به مصرفکنندگان ارایه بدهند .این ادعا البته با روایت اقتصاد نولیبرالی همخوانی
دارد که در آن افزایش قدرت بنگاه در بازار نتیجهی ناگزیر بهکارگیری تکنولوژی جدید
است که موجب میشود بازدهیشان افزایش یابد .دراین روایت ،بنگاههای انحصاری
درواقع «بنگاههای سوپراستار» هستند که یا برمبنای قابلیتهای خویش درپیوند با
نوآوریها و یا بازدهی بهمراتب باالتر خود دست به رقابت میزنند و دراین روایت عامل
اصلی ایجاد انحصار تغییرات تکنولوژیک است نه این که پیدایش انحصار نتیجهی
محدود شدن رقابت در بازارها باشد .دشوار بتوان این ادعاها را با روند واقعیتهای
اقتصادی در دو دههی گذشته تطبیق داد .از ابتدای دههی  2000با وجود این که سود
بنگاهها در امریکا بسیار باال بوده ،اقتصاد امریکا با کاهش انباشت سرمایه روبرو بوده ،و
درکنارش شاهد کاهش چشمگیر سرمایهگذاری هستیم ،سهم کار از تولید کاهش یافته
و میزان افزایش بازدهی در سطح کلی هم نزولی بوده و درنتیجه شاهد کاهش در
پیشرفت تکنولوژیک و پویایی اقتصاد هستیم .و این البته دوره ای است که شاهد رشد
بسیار در تمرکز بازارها هستیم که در اغلب صنایع امریکا اتفاق افتاده است.
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درحالی که علل تمرکز در بازارها و ایجاد انحصار در صنایع مختلف میتواند متفاوت
 میتوان بهسادگی ادعای بنگاهها و مدافعانشان را رد کرد و بهطور جدیتری به،باشد
 عرضهکننده و بهطور،بررسی پی آمدهای منفی افزایش قدرت انحصاری برای کارگران
.کلی مصرفکنندگان در امریکا و بقیهی جهان پرداخت
:پیوند با منبع اصلی
Monopoly Everywhere

ارمغان گزیچی دانشیار اقتصاد در کالج دولتی کین و از ویراستاران ویراست هیجدهم
.درسنامهی «جهانیکردن در دنیای واقعی» است که «دالر و سنس» منتشر کرده است
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تحلیل طبقاتی مارکس و اقتصاد

تحلیل طبقاتی تاریخی درازدامنتر از علم اقتصاااد داردب اران ونهو پ شیا از ورهر
اقتصااااد م،رمپ متانرام عر ،عتیر در یهوامپ عام ن خهد را اا تقسااایم ادراد ا
گروههان متااوت ارا ساس ثروت شام ارر سی کرده اهدو،ب اران آمها درک منا سبات
این طبقات اران اربهد عام ا سا سی اهد و احث شام هم ار سر این اهد ک آیا ثروت
را اای ،ا ت ساون تق سیم کرد یا خیرب اگرچ تحلیل طبقاتی تاریخ درازدامنی دارد ولی
ت ریف واح،ن از طبق ک مقبهلیت هنگاوی داشااات ااشااا ،و،اریمب ع وه ار ت ریف
ارمب نان دارایی  -اغن یا و دقرا – وظر ی شردازام علهم اعت ناعی هم ت ریف اراسااااس
ق،رتی را ک گروه هان مختلف دراختیاردارو ،ا دسااات داده و ارسااار این مباح
کردهاو ،ک آیا ق،رت را اای ،ا طهر مسااااون تقسااایم کرد ادر ت اریف مختلف از
دمهکراسی) یا آم ک تقسیم ق،رت وااراار ااش ،ا وخبگامپ شاهامپ و غیره)ب
اران آدام اسنیت و دیهی ،ریناردوپ ا عنهام آغازگرام اقتصاد م،رمپ تحلیل طبقاتی
در کاوهم اررسیها قرارداشتب مشاه،ه کنی ،ک ریناردو در اات،ان کتاب اصهل اقتصاد
سیا سی مالیات ستاوی چ میوهی س« :،تهلی ،زمینببب این س طبق در عام تق سیم
میشهد»ب ریناردو این طبقات را ا صهرت مالنام زمینپ مالنام سرمای ا ماشینآالت
و اازارها) و مالنام ویرون کار ک درواقع کارها را اوجام میدهن ،اررساای کردب او ادام
میده« ،مسأل ن اساسی اقتصاد سیاسی مشخص کردم قهاوینی است ک این تهزیع
را سااامام میده»،ب هناون ،اساایارن از متانرام قبل و ا ،پ ریناردو م تق ،اهد اران
درک عام الزم ا ست ک طبقات ا صلی ت شنیل دهن،هن آم را ا شنا سیم و ماهیت
وااساااتگی متقاال و تهاااادهان این آمها را درک کنیمب طبق و تااوتهان طبقاتی
درواقع مهضهع اساسی اقتصاد کساوی اهد ک اقتصاد م،رم را شای گذارن کرده اهدو،ب
اما چرا تئهرنهان اقتصااادن مساالر امروزین  -اقتصاااد وئهک ساایا و اقتصاااد
کینزگراها  -از تحلیل طبقاتی چشمشهشی میکنن،؟ در واقع آمها در واکنا ا آمچ
مارکس شس از ریناردو اا تحلیل طبقاتی کرد ا چنین کارن دساات میزون،ب مارکس
اا تنی ار تغییراتی ک در تحلیل اسااانیت و ریناردو ایجاد کرد تحلیل طبقاتی را
درع رت تازه ان ساااها دادب او همچنین تحل یل تازهن طب قاتی خهد را اا و ق،
سرمای دارن درهم آمیختب ارعنسِ مارکسپ اسنیت و ریناردو از تحلیل طبقاتی خهد
ا واع سرمای دارن استااده کرده اهدو،ب
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مارکس اوسام رادینالی اهد ک از تهزیع وااراار دارایی و ق،رت در عام خهد اوتقاد
میک ردب هناون ،دیگر منتق،ام اعتناعیپ مارکس م،ادع مالنیت عن یپ تهزیع اراار
درآم،ها و دمهکراساای ا عنهام اساااس ع،الت اعتناعی اهدب این مارهم ق،ینی طبق
ارا ساس دارایی میراث مارکس از گذ شتگام ا ستب او از اقت صاد ا سنیت و ریناردو هم
ارره گردت چهم اران تحلیل طبقاتی آمها ارزش قائل اهدب او همچنین م،ادع ت ریف
طبق اراساس ق،رت اهدب ولی مارکس ااور داشت ک این ت اریف از طبق واکادیاو،ب او
تحلیل طبقاتی تازهان ا دسااات داد تا عنباهان تهده ان اران رسااای،م ا ع،الت
اعتناعی را اا اینا ها و اساااترات ن هایی اران ایجاد عهامع عادالو پ اراارنطلب و
دمهکراتیا تجریز کن،ب
مارکسپ در تحلیل طبقاتی تازه ن خهدپ طبق را و اراسااااس ثروتپ درآم ،و یا
ق،رتپ الن ارمب نان مازاد ت ریف کردب ا حث اصااالی مارکس این اهد ک دره ن ن
عهامع اخشی از مردم قهان ذهنی و عسنی خهد را صرف تهلی ،کاالهایی میکنن ،ک
ا سی ایاتر از چیزن ا ست ک خهد شام م صرف میکنن ،یا ا صهرت مهاد اولی و
اازارها در تهلی ،مهرد اسااتااده قرار میگیردب این میزام اضااادی را مارکس مازاد وامی،ب
عهامع مختلف اراساااس شاایههان ک این مازاد را سااازمامدهی میکنن ،اا یادیگر
تااوت دارو،پ ی نی چ کساااوی تهلی ،میکنن،پ ا دساات چ کساااوی میادت،پ و اا آم
مازاد چ میکنن،؟
مارکسپ اا تنرکز ار رون مقهل ن مازادپ ت ریف طبق را تغییر دادب در کارهان او
ا شارات کمترن ا گروههان ادراد ااغنیاپ دقراپ کارگرامپ م،یرامپ حاکنامپ ایق،رتامپ و
غیره) میشاااهدب ا عهأ تأکی ،اصااالی مارکس درمهرد هن ن عهامع ار دراین،هان
اقتصادن است ک مازاد را تهلی ،کرده تنلا و تهزیع میکن،ب «ساختار طبقاتی» ی نی
مجنهع ن م شخ صی از این دراین،هاب چهم در زمام مارکس ساختار طبقاتی م سلرپ
سرمای دارن اهدپ آم چ ک مارکس اررسی کردپ دراین،هان وی هن سرمای دارن اران
تهلی،پ تنلا و تهزیع مازاد استب
سرمای دارن کناکام مسلر ا ست و تحلیل مارکس همچنام کارارد داردب ا ،ویست
ا اختصار تهضیح ا،همب سرمای دارام ا کارگرام درازان تهلی ،محصهل ک ا داصل و

تحلیل طبقاتی مارکس و اقتصاد

ا طهر کا مل در تن لا میگیر و ،و ع،هن شردا خت مزد میده ن،ب سااار ما ی دارام
محصهالت تهلی،ش،ه را در اازارها ا دروش میرساون ،و درآم،هان حا صل را ا عیب
میزون،ب اخشی از درآم ،سرمای دارام ا صهرت مزد وع،ه ش،ه ا کارگرام درمی آی،
ک کارگرام از آم اسااات ااده کرده و اخشااای از چیزن را ک خهد تهل ی ،کردها و،
ازسرمای دارام خری،ارن میکنن،ب شس از شرداخت مزد و تأمین هزین هان مهاد اولی ن
ا ستااده ش،ه در تهلی،پ درآم ،ااقیماو،هپ مازاد سرمای دارام ا ستب در واقعپ کارگرام
مازاد را تهلی ،میکنن ،ولی ا تنلا سرمای دارام درمیآی،ب
هنامطهر ک مارکس تأکی ،میکن ،در شاایههن سااازمامدهی مازادپ ساارمای دارن
هناون ،دئهدالیسم و اردهدارن عنل میکن،ب اردهها اسیار ایاتر از آمچ از اردهدارام
دریادت میکردو ،تهلی ،میکردو،ب سااارف ها اخشااای از تهلی ،خهد را در تنلا خهد
دا شتن ،و اقی – مازاد  -را اای ،ا لردهان دئهدال تحهیل میدادو،ب هرعا ک کارگرام
مازادن تهلی ،میکنن ،ک ا تنلا دیگرام درمیآی ،مارکس آم را «اررهکشی» وامی،ب
ا این ترت یبپ از د ی ،مارکس گذار از اردهدارن ا دئهدالیسااام و شس آم گاه ا
سرمای دارنپ ااعث رهایی کارگرام از اررهکشی وش،ب
مارهم طبق ارمبنان مازاد ک از دی ،مارکس اساااساای اساات اازار تحلیلی اساایار
ق،رتنن،ن در اختیار کساااوی قرارداد ک اراساااس ساانت مارکساای میکهشاان ،ا
شر ساهان سیا سی و اقت صادن شا سخ ا،هن،ب حهزهن ا سیار مای،ن اران ش وها ار
این تنرکز کرده ک چ گهو تغییرات در شاارایر اقتصااادنپ ساایاساای و درهنگی ار
او،ازهن مازادن ک از کارگرام ا در ارده می شهد اثر گذاشت استب چ گهو کارگرام و
ساارمای دارام ارساار او،ازهن مازاد مبارزه میکنن ،و چ گهو عرض ا پ تقاضاااپ و قینت
کاالها و خ،مات در اازارپ مبارزهن طبقاتی را او ناس میده ،و ارآم اثر می گذاردب
اران م الپ اا سیر وزولی قینت مهاد غذایی و شه شاکپ سرمای دارام راحتتر میتهاون،
از میزام مزد شهلی اناهن ،و در وتیج مازاد ایاترن از کارگرام ا دسااات ایاورو،ب یا
ا عنهام ونهو ان دیگرپ اگر تحهالت سیا سی و درهنگی ااعث شهد تا آگاهی طبقاتی
کارگرام ایاتر شهد  -ی نی اگر کارگرام مقهل ن مازاد و اررهکشی را اارنن -،آورا از
مازادن ک ا ساارمای دارام تحهیل میدهن ،خهاهن ،کاساات و یا حتی مننن اساات
اخهاهن ،ک مازاد وصیب خهدشام اشهدب
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البت تحلیل مارکسااای ا اررسااای این ک ارسااار مازاد شس از این ک وصااایب
سرمای دارام ش ،چ میآی،پ هم خهاه ،شرداختب رقاات این سرمای دارام و از طرف
دیگر مبارزه شام اا کارگرام مطالباتی ار این مازاد تحنیل خهاه ،کردب در وتیج پ اران
م ال سرمای دارام مننن ا ست اخ شی از این مازاد را ا م،یرام ا،هن ،تا آمها مازاد
ایاترن از کارگرام زهن شی کنن،ب یا سرمای دارام مننن ا ست اخ شی از مازاد را ا
وک ا،هن ،تا در دادگاه از آم ها دداع کنن ،و یا اخشااای را ا م،یرام ااردازو ،ک
ماشینآالت تازه خری،ارن میکنن ،تا اتهاون ،درمقاال رقبا مهدر شهو،ب
اقتصااااد تحلیلی ار مب نان طب ق پ این کارگراوی ک مازاد را تهل ی ،میکن ن« -،
کارگرام مهل -»،و آمهایی ک شااارایر را آماده میکنن ،تا سااارمای دارام مازاد را ا
عیب ازون -،ا کارگرام وامهل،پ اران م ال سااارشرساااتامپ وک و م،یرام) تااوت قائل
می شهدب وظر ا این ک کارگرام مهل ،تهلی،کنن،گام مازادن ه ستن ،ک سرمای دارام
اخشی از آم را این کارگرام وامهل ،تهزیع میکنن،پ این دو دست اگرچ هردو مزداگیر
هساااتن،پ ولی ارتبات متااوتی اا دراین ،طبقاتی دارو،ب ا این ترتیبپ اقتصاااادداوام
مارکسی میتهاون ،ا شرساها دراارهن تااوت طبقاتی این گروههان مختلف کارگرام
شاسااخ ا،هن ،کارن ک دیگر اقتصااادداوام ونیتهاون ،اوجام ا،هن،؛ چراک داق ،تحلیل
طبقاتی ارمبنان مازاد هستن،ب
اقتصاااد مارکساای همچنین میتهاو ،ارخهردهان درووی این دراین،هان طبقاتی را
هم تبیین کن،ب این ک مازاد چ گهو تهلی ،و چ گهو تصااااحب میشاااهد درعینحال
وشاااام میده ،ک مازاد چ گهو تهزیع میشاااهد و ارعنسب اران م الپ تشااا،ی،
اررهکشاای -ادزودم ارساارعت کارپ وظارت ایاتر ارکارپ تقلیل شرداختهان اضااادی-
ااعث ادزایا تنا می شهد ک اغلب ضرورن می سازد تا سرمای دارام اخ شی از مازاد
را صااارف اساااتخ،ام مشااااورام اننن ،ک اتهاون ،ا کارگرام کنا کنن ،تا اتهاون ،اا
النلی سمپ غیبت از کار و م سائل م شاا مقاال وناین،ب همچنین وقتی ک سرمای دارام
اخا ایاترن از مازاد را صرف خری ،ماشینآالت میکنن،ب این کار ار ت ،اد کارگراوی
ک ا کار گردت می شهد اثر منای میگذارد و سرعت کار را ت ش،ی ،میکن ،و دروتیج
ورخ اررهک شی ااال میرودب تحلیل طبقاتی و شام میده ،چ گهو قینت کاالهاپ سهد
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انگاههاپ و درآم،هان دردن ا دراین ،طبقاتی اساتگی دارد و ار آم اثر میگذاردب اران
م ال وقتی کارگرام مهدر میشااهو ،ا زیام مازاد ساارمای دارام مزد ایاترن اگیرو،پ
ساارمای دارام اا تنی ن ایاتر ار اتهماساایهمپ یا ارومساااارن تهلی ،در عایی ک مزد
کارگر کمتر ااشااا،پ و یا حتی اینارکردم اخشااای از کارگرام ا آم شاساااخ میدهن،ب
مننن ا ست ا سترات نهان دیگرن در شیا اگیرو - ،در شیهو ،اا سهد انگاهپ قینتهاپ
و یا مالیاتی ک ا دولت میشردازو ،ک ار درآم،هان دردن اثر خهاه ،گذاشتب
آواوی ک در سنت مارک سی تحلیل میکنن ،میتهاون ،ا منا سبات میام سیا ستپ
درهنگ و دراین ،طبقاتی سرمای دارن هم ااردازو،ب اران ونهو پ سرمای دارام اخشی از
مازاد را ا صااهرت کنا ا کارزارهان اوتخاااتی و یا شرداختی ا الایسااتها صاارف
میکنن ،تا آمها اتهاون ،دولتها را متقاع ،کنن ،تا سیاستها را ا گهو ان ت،وین کنن،
ک آم ها اتهاون ،مازاد ایاترن از کارگرام اخذ وناین ،و یا صااارف آم میکنن ،ک
رقبان سرمای دار خهد را شن ست ا،هن،ب واگات روشن است ک این گهو تهزیع مازاد
شیآم،هان روشاانی اران ساایاساات در عهامع ساارمای دارن داردب ونهو دیگرپ وقتی
«والمارت» اخیراً دریادت ک رأن دادگاه را ا خاطر تب یض و شیهه کارن غیرمنصااو
ااخت اساات ک ارمیزام مازادش اثر خهاه ،داشااتپ در اق،امی طبقاتی کهشاای ،اخا
ازرگترن از مازاد را صاارف هزین هان مطبهعاتی خهد انن،ب اگر ا زاام ساااده اگهیم
این شهل صرف آم ش ،ک رساو ها در روایتهایی ک منتشر میکنن ،و روایتهایی ک
ارای میدهن ،ههان «والمارت» را دا شت اا شن،ب ع وه ار ارای ن ت صهیرن مطلهب از
وال مارتپ تهزیع این مازاد اردرهنگ ا طهر کلی هم اثر خهاه ،داشااات و در وتیج
تهس ا ن عهامع از رساااو هایی ک «والمارت» میکهشاا ،آمها را وامدار خهیا کن،
تأثیر خهاه ،گردتب
اقت صادداوام مارک سی ست میشذیرو ،ک سرمای دارن اغلب ا ر ش ،تهلی ،و م صرف
منتری می شهدب ولی تحلیل آمها در ضنن ارتنادهات مهعهد و ایع،التیها در تهزیع
وااراار در وظام سرمای دارن هم تأکی ،داردب ا ع وه از هزین ها و منادع سخن میگهین،
و و شام میدهن ،ک چ گهو م شن ت اقت صادن سرمای دارنپ از عنل اینارنپ ات ف
منادع طبی ی و اوسااااویپ و ایثباتی ادوارن ا عنهام شیآم،هان واگزیر این سااااختار
طبقاتی ورهر شی،ا میکن،ب
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اررسی طبقاتی اراساس مازادپ ا متانرام سنت مارکسی امنام داده است تا حتی
دراارهن اقتصاد شساسرمای دارن هم وظری شردازن کنن،ب اقتصاد شساسرمای دارن از این
عا شااروع میکن ،ک تغییر اوق ای اقتصااادن ا اررهکشاای شایام میده،پ و این ک
تنرا شاانل آم را تغییر ا،ه،ب اگر این تغییر اتااا ایات،پ در آم صااهرت کارگرام ک
درواقع تهلی،کنن،هن این مازاد هستن ،میتهاون ،آم را تصاحب و تهزیع کنن،ب کارگرام
مهل ،درواقع هیأت ریی س ن خهد شام می شهو ،و ا طهر ا شتراکی مازاد تهلی ،ش،ه را
تصاااحب خهاهن ،کردب تصااهر کنی ،ک این دوشاانب تا شنجشاانب پ کارگرام کاال تهلی،
میکنن،ب روز عن هم ا ساا د الیت متااوت ا طهر اشااتراکی دساات خهاهن ،زدب
اخ شی از مازاد را ا صهرت مزد ا خهد شام میشردازو،پ اخ شی صرف اازتهلی ،اازارها
و مهادن میشاااهد ک در تهلی ،مهرد اساااتااده قرارگردت و آمچ را ک ااقی میماو،
صااارف حای این سااااختار طبقاتی تازه میکنن،ب این وهع سااااختار طبقاتی ا،وم
ارره کشی آم چیزن است ک تحلیل طبقاتی مارکسی از آم تحت عنهام کنهویسم وام
میاردب البت اای ،گات ک سااااختار طبقاتی ا،وم اررهکشااایپ یا اتهشیان خهدکار
ویستپ و اران خهدش مشن ت مشخص اقتصادنپ سیاسی و درهنگی خهاه ،داشت
ولی این مشن ت اا آمچ ک در تحت وظام سرمای دارن داریم تااوت داردب
اقتصااادداوام مارکساای احث میکنن ،ک چ گهو دراین،هان طبقاتیپ و دراین،هان
دیگرپ اقتصادنپ سیاسی و درهنگیپ اران شنل دادم ا تنامل عهامع سرمای دارن ار
رون هم اثر میگذارو،ب آوام در تحلیل ساااختار طبقاتی غیر اررهکشاااو ن خهد – در
گذشاات پ در حال و در آین،ه -اا دیگرام تااوت دارو،ب این مباح ات در طهل وساالهاپ
ااعث ورهر تحلیل اقتصاااادن متااوت مارکسااای ارمبنان طبقات شااا،ه اسااات ک
تبیینهان متااوتی از سرمای دارن و کنهویسم ا دست خهاه ،دادب
اا این هن پ تحلیل طبقاتی مارکساای در کتابهان درساایپ روزوام هاپ ک سهان
داوشگاهپ و در آگاهی اغلب مردم غایب است و ا عایا اقتصاد وئهک سیا و کینزن
و ش ست ا ستب ا عان این ک از مباح این دی،گاههان متااوت ا اقت صاد ا ستقبال
کنن،پ اقتصااادداوام ارت،وکس از کنار گذاشاات شاا،م مباحث ا،یل و ا وی ه تحلیل
طبقاتی مارکسااای دداع میکنن،ب اقتصااااد وئهک ساااینی و یا کینزن دراارهن تهلی،پ

تحلیل طبقاتی مارکس و اقتصاد

ت صاحب مازادپ و تهزیع مازاد سخنی ونیگهین،ب کارن ک میکنن ،این ا ست ک وعهد
مازاد و وعهد درای ن ،طب قاتی را او نار میکن ن،ب ا داوشاااجه یام ع ن ،تاً الگه هان
وئهک سینی و یا کینزن از این ک اقت صاد چ گهو کار میکن ،آمهزش داده می شهدب
اقتصاااادداوام عنلگرا هم از کارارد آمارها و تننیا هان آمارن ا این الگهها ارره
میگیرو،ب و وتایج اررسااایهانشاااام هم و این ک ا عنهم ا عنهام شیآم،هان یا
الگهن مشخص و از وطر طبقاتی کهر ارای شهد الن ا عنهام حقیقت در علم اقتصاد و
کاراردش در هن عا ارای میشهدب
اا این هن پ تحلیل طبقاتی مارکسی اا وعهد کنارگذاشت ش،م از مراکز رسنیپ ا
رش ،خهد ادام میده،ب مشن ت سرمای دارن درکنار مبارزه و مخالاتهایی ک ایجاد
میکن ،همچنام ا ورهر منتا،ام ادام مییاا،ب اسااایارن درمییاان ،ک وااراارن در
تهزیع ثروتپ درآم ،و ق،رت در وظام سرمای دارن واشذیردتنی ا ستب ارخی راه خهد را
در تحلیل طبقاتی مارکساای مییاان ،ک ار سااازمامدهی اعتناعی این مازاد ا عنهام
راه دسااتیاای ا ایناها و اسااترات نهان ضاارورن اران گذار عهامع ا دراسااهن
سرمای دارن تأکی ،میکنن،ب
ریچارد وُلف ا ستاد اقت صاد درداو شگاه ما ساچه ستپ امرر ستپ ا ستب او از مؤلاام
کتاب «داوا و طبق پ وق ،اقتصاد سیاسی»پ« اقتصادپ مارکسیسم علی وئهک سیاها»پ
« ه ن را ا خاو ارگرداویمپ طب ق پ عنسااا یتپ و ق،رت در خاوهار م،رم»پ «تئهرن
طبقاتی و تاریخ -سرمای دارن و کنهویسم در شهرون ساار»ب
اصل مقاله را دراین پیوند بخوانید:
http://dollarsandsense.org/archives/2006/0506wolff.html
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پنجاه سال قبل سوییزی و باران کتاب سرمایهی انحصاری را منتشر کردند .این
نوشته از بسیاری جهات دیدگاههای جدیدی در اقتصاد سیاسی مارکسیستی ارائه کرد
که از زمان انتشار تا به امروز ،تأثیرگذار بوده است .علل گوناگونی برای بزرگداشت انتشار
این اثر درخشان و پژوهشی وجود دارد .در عین حال به دالیل بسیار میبایست این
کت اب را محصول دوران انتشار آن دانست .این کتاب محصول سال  1966یعنی زمانی
است که ایاالت متحده در حال بهبودی از آخرین تب مهلک ضد کمونیستی و
چپ سیتزی خود بود .یک دهه پس از مرگ استالین ،روی کار آمدن رهبری نوین در
اتحاد جماهیر شوروی و سیاست همزیستی مسالمتآمیز آنها ،موجب اندک کاهشی در
تنشهای جنگ سرد شد .در همین حال ،برنامهی سوسیال دموکراسی ایاالت متحده
که با «نیودیل»( )1روزولت شروع شده بود ،با سیاست های«جامعهی واال»( )2و «مبارزه
با فقر»( )3لیندون جانسون به اوج خود رسید.
بیش از دو دهه رشد نسبتاً مداوم و ثبات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در
ایاالت متحده و اروپا ،مایهی شیفتگی چپ به کینز( )4و نظریات موسوم به مصرف
ناکافی شد.
بیمههای درمانی سالخوردگان ( )5()Medicareو بیمهی کمک درمانی به
کمدرآمدها ( )6( )Medicaidدو بخش نهایی برنامهی جامعهی واال هستند که از
 1965به اجرا درآمد .در آن هنگام کمتر کسی میتوانست تصور کند که آن اصالحات
لیبرال چگونه در دهههای بعدی آماج تعرضات ،حذف و کاهش مدام و جرح و تعدیلها
خواهند شد.
اصل بدیهی لیبرالیسم در اوایل جنگ سرد ،امکان وجود همزمان رفاه اجتماعی و
افزایش قدرت نظامی و حتی حفظ رفاه اجتماعی در سایهی قدرت نظامی بود .اما باال
گرفتن درگیری نظامی پر هزینهی آمریکا در مناقشات آسیا موجب فرو ریختن این
فرضیه شد به طوری که از آن پس ،هیچ رژیم سیاسی لیبرال دیگری در ایاالت متحده
دچار آن خیال نشده است .و از آن پس همواره اولویت هزینه برای تفنگ (قدرت نظامی
و به کارگیری آن) بر مخارج کَرِه (اصالحات اجتماعی) چربیده و آن را به عقب رانده
است)7(.
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از اواسط سالهای دههی  ،1960مبارزهی بر ضد جدایی نژادی از مرزهای ایالتهای
جنوبی فراتر رفته ،و کل نهادهای نژادگرایانه را در سرتاسر آمریکا مورد تهدید قرار داد.
گسترش تظاهرات ضد جنگ به مرکزیت دانشگاهها نیز جهشی چشم گیر یافت .نیروی
محرکهی این هر دو تحول ،جنبشهای تودهای رزمنده و متعالی مردم بود ،واقعیتی که
طبقهی حاکم سرسخت هم از آن غافل نماند.

تفکرِ نوین
باران و سوییزی (باران در  ،1964دو سال قبل از انتشار کتاب درگذشت) ،در
موقعیتی خاص به تعمق در مورد سرمایهداری معاصر پرداختند .بروز عوامل غیر
منتظرهی بسیاری مشوق شکلگیری اندیشههایی نو ،غیرمتعارف و بحث انگیز دربارهی
اقتصاد سیاسی ،سرمایهداری و سوسیالیسم شدند.
دورهی پسا-استالین مشوق بازنگری و بحث انتقادی در بارهی مواضع متعارف
اقتصاد سیاسی مارکسیستی شد .انتشار کتاب مسایل سیاسی-اقتصادی سرمایهداری
نوشتهی یوگنی وارگا ( ،)8در سال  1963در شوروی بارزترین نشانهی این تغییر بود.
(ترجمهی انگلیسی کتاب در  ،1968در دسترس خوانندگان قرار گرفت) .وارگا برای
سالهای متمادی اقتصاددان برتر انترناسیونال کمونیستی و به تعبیری برجستهترین
اقتصاددان شوروی تا آن زمان به شمار میرفت .وارگا در این کتاب ،با انتقاد جدی از
نظرات قبلی خود ،بیپروا مواضع بحثانگیزی را دربارهی قوانین اقتصادی ،دولت و
انحصار پیش کشید.
در  ،1965اتحاد شوروی به اجرای اصالحاتی موسوم به «اصالحات لیبرمن»
پرداخت ،که دور شدن از برنامهریزی دستوری اقتصاد سوسیالیستی به شمار میآمد.
اصول لیبرمن ،در پی بهبود کارآیی ،رشد و ایجاد انگیزه از راه برقراری خودگردانی
بنگاهها ،انعطافپذیری در سیاستهای کارگری ،و برداشتهای فنی جدیدی دربارهی
فروش و سودآوری بود.
کمونیستهای اروپای شرقی حتی بر «اصالحات» فراتری پافشاری میکردند .کتاب
اوتا سیک( ،)9از چکسلواکی ،تحت عنوان برنامهریزی و بازار در سوسیالیسم ،که در
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سال  1965انتشار یافت ،بر جایگزینی بسیاری از مکانیسمهای بازار به جای برنامهریزی
متمرکز اصرار داشت .انتشار کتابهای دیگری به زبان انگلیسی در این دوران خبر از
تغییر نظرات دربارهی توسعهی سوسیالیستی میداد .کتابهایی از قبیل برنامهریزی،
سود و انگیزه در اتحاد جماهیر شوروی (به ویراستاری مایرونای شارپ)(،)10
برنامهریزی نیروی کار در مجارستان (یانوش تیمُر)( ،)11آرای اقتصاددانان یوگسالوی
در باب مسایل اقتصاد سوسیالیستی( ،به ویراستاری راد میال اِستویانویک)( ،)12جملگی
طرفدار گسترش نقش بازار در مقابل فعالیتهای اقتصادی برنامهای بودند.
با است فاده از فرصتی که سستی گرفتن ضد کمونیسم و سرکوب چپ در اوایل
دههی  1960به وجود آورد ،مارکسیستهای غیرکمونیست غربی ،که بیشتر قطبی
روشنفکری به شمار میرفتند تا نمایندگان یک جنبش ،اقدام به انتشار دو نشریهی
مهم چپ زدند .مجلهی نیو لفت ریویو (یا بررسی چپ نو در انگلستان)( ،)13و مطالعاتی
در باب چپ (در آمریکا)( ،)14مجلهی مانتلی ریویو (یا گزارش ماهانه)( )15که برای
زمانی طوالنی وابسته به سوییزی و باران بود ،توانست جلب طرفدار بیشتری کند؛
مجلهی علم و جامعه ( )16هم که نشریهای تئوریک و مدتها نزدیک به حزب
کمونیست آمریکا بود ،نیز توانست گروهی از نویسندگان مستقل وجوانتر را که تحت
تأثیر مارکسیسم بودند به خود جلب کند.
در همین دوران جنبش صلح و همبستگیِ اروپا همراه با جنبش حقوق مدنی و ضد
جنگِ آمریکا« ،چپ نو» غربی را به وجود آوردند« .چپ نو» از نظر سیاسی بیشکل ،و
از نظر ایدئولوژی التقاطی بود .مارکسیسم درحاشیهی آن و در بعضی از دانشگاه ها،
حضور داشت .اما چپ نو هرگز نتوانست که از هراسها و کلیشههای ضد کمونیستی
که به ارث برده بود فراتر رود .در چنین موقعیت آشفتهی تاریخی بود که کتاب سرمایهی
انحصاری شکل گرفت.
اما نمیباید به تأثیر سه عامل بس مهم بر کتاب سرمایهی انحصاری (و تقریباً بر هر
نقد اقتصادی چپِ هم زمان آن) یعنی :میراث بحران بزرگِ دههی 1930؛ تحلیل
اقتصادی کینزگرا؛ و «شکوفایی» اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی ،کمتوجه بود.
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بحران بزرگ و نظریهی مارکسیستی بحران
مارکسیستها وقوع بحران بزرگ را تأییدی بر این باور میدانستند که سرمایهداری
قابلیت تداوم ندارد و بدون شک جای خود را به سوسیالیسم خواهد داد .آنها ژرفا و
دوام بحران را گواه قانعکنندهای بر تحلیلی که مارکسیسم از سرمایهداری داشت ،به
شمار میآوردند .از آن گذشته بسیاری از متفکران رادیکال (یا حتی نه چندان رادیکال)
این بحران را فصل پایانی یا پردهی آخر نمایش سرمایهداری میپنداشتند .آنها بحران
سرمایه داری را فراتر از فرایندی ادواری ،یا بروز تزلزل و یا عدم تعادلی موقت میدیدند.
آنها سرمایهداری را مبتال به امراض «کشندهای» میدانستند که الجرم به نابودی آن
خواهد انجامید .این تفکر آخرالزمانی دربارهی بحران را در عناوین کتابهای آن دوران
هم میتوان مشاهده کرد :آخرین بحران (آلن هات ،)17()1935،مبارزهی آتی بر سر
قدرت (جان استرِچی ،)18()1933،افول سرمایهداری آمریکا (لِویس
کورِی ،)19()1934،پیش به سوی آمریکای شورایی (ویلیام زی فاستر )20()1932 ،و
غیره.
تکیهکالم تحلیلگران چپ و مارکسیستهای این عصر ،عبارت بحران نظاممند بود.
در یک انتهای طیف کسانی بودند با تمایل به این نظریه که سرمایهداری در تحت فشار
تضادهای مختص خود در سراشیب اضمحالل است .در انتهای دیگر طیف معتقد بودند
که سرمایهداری در معرض زنجیرهای از «سکتههای» دمبهدم فرسایندهتری قرار گرفته،
که میتواند با همراهی طبقه ی کارگر شدیداً تحت فشار ولی رزمنده ،به انقالبی
سوسیالیستی منتهی شود .تشبیهات و استعارههای بسیاری در این دو ارزیابی و مشابه
آنها وجود داشت .اما از این میان ،دو نظریه برای توضیح بحران همهجانبه سرمایهداری
به وجود آمد ،که هر دو به بخشهایی از نوشتههای مارکس استناد میجستند :یکی به
قانون گرایش نزولی نرخ سود اشاره داشت (مانند جان استرچی در ماهیت بحران
سرمایهداری)( ،)21و دیگری به این گفتهی مارکس اشاره داشت« :علت نهایی تمامی
بحرانهای واقعی همیشه فقر و مصرف محدود تودهها در مقابل رانش شدید تولید
سرمایهداری به سوی توسعهی نیروهای مولد باقی میماند ،گویی فقط ظرفیت مطلقِ
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مصرف جامعه حدی برای آنها تعیین میکند( .)22(».مثال یوگنی وارگا در زوال
سرمایهداری)(.)23
نظرگاه نویسندگان سرمایهی انحصاری موافق این دیدگاه آخر بود( .نطفهی این
نظریه را میتوان در اثر پل سوییزی به نام نظریهی تکامل سرمایهداری ،تألیف سال
 1942مشاهده کرد) .نظریههای مشابه باران و سوییزی ،وارگا و بسیاری
اقتصادسیاسیدانان آن دوران ،همگی به اسم نامناسب «نظریهی مصرف ناکافی»
موسوماند ،اسمی که مترادف است با کسادی بازار محصوالت به دلیل محدودیت قدرت
خرید توده ها .در حقیقت این همان درک رایج از تئوری مارکسیستی دربارهی رکود
اقتصادی ،بحران و فروپاشی است .اما همانطور که جوزف آ .شومپیتر و دیگران خاطر
نشان کردهاند (« ،)24مصرف ناکافی» معانی دیگری هم جز نظریهی پیشپاافتادهی
عدمتوازن صِرف میان خریدار و فروشنده ،یا نارسایی قدرت خرید مصرفکننده در کنار
تولید اضافی دارد .قانون «سِه»( )25هم پاسخی است ساده به برداشت سهلانگارانه از
«مصرف ناکافی» :وقتی توافق بر سر نرخ مبادله بین فروشنده و خریدار حاصل شود،
فروشندگان همیشه خریداران خود را مییابند و برعکس؛ گویا برای تولید اضافی و
فروش نرفته قیمتی تعیین خواهد شد که بازار را از آن خالی کند ،و این بازار است که
نظم میان تولید و تقاضا را برقرار میکند.
در قرن بیستم ،ترکیب واقعیت عریان بحران بزرگ اقتصادی دههی  1930همراه
با ساختار نظریهی مشهور جان مینارد کینز ،این عقیده را به وجود آورد که مکانیسم
اقتصاد سرمایهداری بسی پیچیدهتر از اقتصاد شبهپایاپایی است که ژان باتیست سه
به عنوان الگو برگزیده بود .در مقابل این درک پدید آمد که ساختار پیچیدهی این
اقتصاد ،وقفههایی زمانی ایجاد میکند که در آنها عرضه و تقاضا ،با هم به تعادل
نمیرسند .در این مواقع کمبود تقاضا عملکرد اقتصاد سرمایهداری را ناهموار میکند.
کینز بر پایه ی این شواهد عینی در جریان بحران بزرگ به این نظریه رسید که سقوط
تقاضا به نوبهی خود موجب سقوط باز هم بیشتر تقاضا میشود .از این رو رونق گرفتن
اقتصاد را نمیتوان معلول پارهای از فرآیندهایی دانست که میتوانند به خودی خود
بازار را تصحیح کنند .به اعتقاد او و پیروانش ،رونق نتیجهی برانگیختن یا ایجاد تقاضا
است .از آن فراتر ،کینز در نظریهی خود پارهای از روندهای درونی سرمایهداری  -عمدت ًا
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پسانداز و سرمایهگذاری  -را که به زعم او نقش هدایتکننده و تنظیمکنندهی
فعالیت های اقتصادی را دارند ،مورد بررسی قرار داد ،چون این عوامل میتوانند در
شرایطی خاص ،تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم زنند.
با وجود آن که کتاب سرمایهی انحصاری حاوی ستایش مختصری از آثار مینارد
کینز است ،نویسندگان آن ،همانند بسیاری از نویسندگان کمونیست ،مارکسیست و
نومارکسیست بعد از جنگ جهانی دوم ،از تفکر کینز بهرهی بسیاری بردهاند(.)26
بررسی آرای مفسران اقتصادی چپ در دو دههی منتهی به انتشار کتاب -سرمایهی
انحصاری -مشغولیت فکری وسواسگونهای را به مسئلهی تقاضا در اشکال مختلف نشان
ال باوری همگانی شکل گرفت که افزایش هزینههای نظامی ،در اثر هیستری
میدهد .مث ً
جنگ سرد ،نقش عامل انگیزشی قویای را برای سرمایهداری امریکا ایفا کرده است.
انگیزشی که موجب جلوگیری از کسادی و سقوط اقتصادی بوده است.
نمونهای از این اجماع را میتوان در کتاب جوزف م .گیلمن با عنوان بحران در رونق
( )27دید .کتابی با سرنوشتی غریب از آن روی که امروزه تقریباً فراموش شده ،هرچند
که بسیاری از مسایل موضوع بحث در کتاب سرمایهی انحصاری را یک سال قبل از
انتشار آن مطرح کرده بود .در حقیقت ،گیلمن در نقدی نه چندان بیطرفانه که بر
سرمایهی انحصاری نوشت( ،)28به خوانندگان یادآور شد که چند ادعای مطرحشده
توسط سوییزی و باران ،از جمله «شبهکشف» آنها دربارهی گرایش صعودی مازاد
اقتصادی ( ،)29را او قبالً در نوشتههای خود پیشبینی کرده بوده است.
گیلمن در حدود یکچهارم کتاب خود را به انتقادی تحسینآمیز از کینز و نظریهی
او اختصاص داده بود .اما در عین به چالش کشیدن عناصری از این نظریه با تحسین
میگوید « :اما هیچ کدام از این خطاها از کارآِیی ابزار نیرومند نظریهی تقاضای موثر
کینز برای تحلیل اقتصادی نمیکاهد»)30( .
گیلمن در اثبات رواج تحلیل کینز ،توجه به او را مرهون این واقعیت میداند که :
«...امروزه اصول نظری و توصیههای او دربارهی سیاستگذاری ،در اندیشهی
اقتصادی اکثریت اقتصاددانان سرمایهداری و دولتهای سرمایهداری نقشی مسلط
دارد .....کینز با مدد گرفتن از بحران بزرگ توانست ذهن پژوهشگران سرمایهداری و
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سیاستمداران عملگرای سرمایهداری را تسخیر کند» )31( .و ما میتوانیم ذهن چپِ
ضد سرمایهداری را هم به فهرست باال اضافه کنیم.
بیش از دو دهه رشد نسبتاً مداوم و ثبات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در
ایاالت متحده و اروپا مایهی شیفتگی چپ به کینز و نظریات موسوم به مصرف ناکافی
شد .عدهای از مارکسیستها در انتظار افول شدیدی پس از صلح بودند .بازگشت
میلیونها سربازی که تصور می شد بیکار خواهند ماند و توقف مخارج عظیمی که در
دوران جنگ از محل کسر بودجه تأمین میشد ،همگی حکایت از بازگشت مشکالت
مزمنی میکرد که ایاالت متحده قبل از ورود به جنگ دچار آنها بود .اما پس از 1946
نه افول اقتصادی پایداری بروز کرد و نه بحران بازگشت.
بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست ،با تعهدی که در نگرش به روندهای اقتصادی
از دیدگاه کینزی داشتند ،در تالش برای توجیه نبودِ افول اقتصادی پس از جنگ ،ثبات
را نتیجهی ظهور تقاضای جدید بعد از محرومیتهای دوران جنگ ،مزایای پرداختی به
نظامیان از جنگ برگشته ،مخارج کالن ناشی از اجرای طرح مارشال( )32و هزینههای
نظامی پس از پایان جنگ جهانی دوم برای جنگ سرد دانستند .شکی نیست که تمامی
این عوامل اثری تعیینکننده در این مورد داشتند.
اما در طول همهی این سالها ،اقتصاددانان بورژوا مغرورانه میگفتند که
سیاستگذاران با بهرهگیری از کینز توانستهاند خطر ناشی از کمبود تقاضا را مهار کنند.
و هرگز بحرانهای شدیدی چون گذشته تکرار نخواهد شد .البته چنین ادعاهایی،
نظرات کسانی چون گیلمن ،سوییزی و دیگر طرفداران دیدگاه «مصرف ناکافی» را
سخت به چالش میکشید .موریس داب( )33در بررسی کتاب سرمایهی انحصاری ،از
این دیدگاه بهعنوان «...رویکردی که منتظر وقوع  1929دیگری است»( )34یاد میکند.
سوییزی و باران نیز تأیید میکنند که تا اواسط دههی  ،1960به جز سکسکههای
اقتصادی جزئی ،شاهد افول عمدهای نبودیم:
«رکود بزرگ دههی  ،1930با تئوری مارکسی به خوبی انطباق داشت ،و وقوع آن
تا حد زیادی این باور را تقویت کرد که بروز رکودهای اقتصادی فاجعهباری از آن دست
در آینده ،گریزناپذیر است .و با این همه ،در طول دو دهه بعد از پایان جنگ جهانی
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دوم ،در میان شگفتی بسیاری از مارکسیستها ،تکرار هیچ بحران عظیمی را شاهد
نبودهایم»)35(.
آیا سرمایهداری به ثبات رسیده بود و چنان که توجیهگرانش بیان میکردند ،از آن
پس پایدار میماند؟ آیا نظریهی مارکسیستی بحران از اعتبار افتاده بود؟
مفهوم مازاد اقتصادی
در رویارویی با این پرسشهای چالشبرانگیز ،گیلمن و سوییزی و باران با شیوهای
مشابه ،تضاد سرمایهداری را در قالب جدیدی مطرح کردند :مشکلِ جذب مازاد اقتصادی.
به بیان گیلمن:
«تکلیف ...یافتن طرقی بود که بتوانند در یک اقتصاد سرمایهداری پیشرفته ،همهی
وجوه قابل سرمایهگذاری یا مازاد اجتماعی زاییدهی آنها را جذب کنند)36(».
به همین ترتیب ،سوییزی و باران نیز اثر خود را پیرامون  ....« :محتوای اصلی :یعنی
ایجاد و جذب مازاد اقتصادی در شرایط سرمایهداری انحصاری» پدید آوردند)37(.
هرچند هم گیلمن و هم سوییزی  -باران ،توضیح جلد سوم کتاب سرمایهی مارکس
در مورد گرایش سرمایهداری به کاهش نرخ سود را رد میکردند .اما در این امر که مازاد
اقتصادی سرمایهداری به انباشت بیحد منجر شده و لطمهی ناشی از آن کارکرد نظام
سرمایهداری را مختل میکند ،با مارکس اشتراک نظر داشتند .علیرغم برداشتهایی
کامالً متفاوت از مکانیسم انباشت بیش از حد ،و همچنین تفاسیر کامالً ناهمخوان از
عواقب آن ،تقریباً تمام نظریههای مارکسیستی بحران ،انباشت بیش از حد را در کانون
منظومهی مورد تفسیر خود قرار دادند .الجرم دغدغهی انباشت هرچه بیشتر سرمایه به
هر طریقی که ممکن شود ،سبب میشود تا مرز و حدود سوددهی (نرخ نزولی سود)،
توانایی جذب مازاد ،میزان تقاضای موجود ،یا سایر جنبههای اساسی که در ثبات مسیر
و مشروعیت سرمایهداری الزم است ،زیر پا گذاشته شود.
ل
از نظر سوییزی و باران تمرکز و انباشت مقادیر انبوهی از «مازاد اقتصادی» ،معض ِ
تحقق را به دنبال دارد ،که به معنای نیافتن فرصتی برای استفادهی مولد یا غیرمولد از
آن است .کتاب سرمایهی انحصاری استدالل میکند که با انباشت بیکران به سه شکل
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میتوان برخورد کرد  :مصرف ،سرمایهگذاری یا اتالف .اما به اعتقاد آنها ،مصرف به دلیل
نابرابری توزیع در سرمایهداری (سهم محدودی که نصیب کارگران میشود) ،محدودیت
دارد .و سرمایهگذاری نیز محدود است ،به علت این که:
« دیر یا زود ،ظرفیت اضافی به چنان حدی خواهد رسید که سرمایهگذاری بیشتر
را مانع میشود .وقتی سرمایهگذاری کاهش یابد ،درآمد و اشتغال و در نتیجه خود مازاد
نیز کاهش خواهد یافت .به عبارت دیگر این الگوی سرمایهگذاری ،خود برای
سرمایهگذاری محدودیت آفرین است و در نهایت به کسادی اقتصادی ،یعنی آغاز رکود
یا بحران منجر خواهد شد)38(».
بنابراین سرمایهداری برای آن که به بحران دچار نگردد ،باید به اتالف متوسل شود-
مخارج نظامی ،هزینهی فعالیت برای تشویق به خرید ،مخارج دولتی و غیره.
به اعتقاد آنها سرمایهداری ،قبل از هر چیز ،سیستمی غیر عقالیی است .بنابراین
تناقض اصلی سرمایهداری (در مرحلهی انحصاری آن) نه به علت گرایش آن به افول از
این یا آن طریق ،بلکه ناشی از غیرعقالیی بودن آن است.
گیلمن نیز از دیدگاهی دیگر اساس ًا به همین نتیجه میرسد« :رونق سالهای میانی
قرن بیستم در امریکا را باید از این طریق ارزیابی کرد .در وهلهی اول :جنگ گرم و
جنگ سرد ،مقادیر عظیمی از سرمایه و محصول اضافیِ انباشتهشده و در حال انباشت
را جذب کردند .این جنگ ها ابتدا ما را از بحران بزرگ نجات بخشیده و سپس گردش
اقتصاد را در اشتغالی نسبتاً کامل حفظ کردند .اکنون نه تنها نمیتوان این مخارج را
کاهش داد بلکه چون مازاد تولیدات اجتماعی در حال افزایش است باید مخارج را دائم ًا
افزایش داد تا دچار بحران دیگری نشویم ،یا به دنبال جایگزینهای دیگری برای
سرمایهگذاری های خصوصی باشیم .بحرانِ رونق پس از جنگ آمریکا در همین نهفته
است .ما شاهد شکل جدیدی از بحران اقتصادی هستیم)39(».
آشکار است که هر دو تحلیل ،نظریهی جدیدی را برای تشریح «رونق» پس از جنگ
(تحلیل گیلمن) یا عدم «تکرار بحرانی عمیق» پس از جنگ (تحلیل سوییزی و باران)
ارائه میکنند .به زبان دیگر ،هر دو تحلیل به دلیل فرضیات شبهکینزیشان ،ناگزیرند
به «موفقیت» ظاهری پاسخهای کینزی در برابر تهدید اختالالت شدید اقتصادی اشاره
کنند.
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هر دوی آنها تفسیر بحران بهعنوان گرایش نزولی نرخ سود را نفی کردهاند چون
نرخ نزولی سود نه با تأکیدی که کینز بر تقاضای مؤثر دارد سازگار است و نه با نتیجهی
تحقیقات مستقلی که خود آنها دربارهی سوددهی و به کالمی وسیعتر «مازاد اقتصادی»
انجام داده بودند .کتاب گیلمن ،نرخ نزولی سود ( )1957از دید بسیاری از معاصرانش،
به شکلی قانعکننده نشان می داد که در درازمدت گرایشی برای کاهش در نرخ سود
وجود ندارد .همچنین ضمیمهی کتاب سرمایهی انحصاری نیز بر پایهی اثر «جوزف د.
فیلیپس» تالش در نمایش سیرِ صعودیِ افزایشِ مازاد داشت ،که مبنای قانون «گرایش
صعودی مازاد اقتصادی» پیشنهادی سوییزی و باران [و نافی نرخ نزولی سود] بود.
اما شاید آن نتیجهگیری بیش از حد شتابزده بود .در یکی از نقدهای اولیه بر
کتاب سرمایهی انحصاری توسط اوتو نِی تِن ( )40به این نکته اشاره شده که نفی
گزینهی نرخ نزولی سود« ،کمابیش به روشی سهلانگارانه» انجام شده است.
اما طرفداران نظریهی نزولی بودن نرخ سود به آسانی تسلیم این مخالفتها
نمیشوند .ارائهی مقولههای اقتصادی تبیینشده توسط اقتصاددانان بورژوا که در
آمارهای رسمی هم به چشم میخورند ،در قالب مقولههای مارکسیستی ،مورد تصدیق
هواداران نزولی بودن نرخ سود نیست .همینطور نحوهی تعبیر روندهای درازمدت نیز
منتقدان خود را داشت.
به عالوه ،گرایش درازمدت مازاد (اقتصادی) به افزایش از دید کسانی که نرخ نزولی
سود را به صورتی ادواری میدانستند ،برهان قاطعی نبود .در حقیقت به تعبیری ،ممکن
است که بعد از کسادی ناشی از کاهش نرخ سود ،افزایش شدید و آنی مازاد (اقتصادی)
را به علت باال رفتن نرخ استثمارِ ناشی از تضعیف موقعیت کارگران ،شاهد باشیم .البته
در زمانی که فرصتهای سرمایه گذاری همگی در حال از بین رفتن است ،تضمینی
وجود ندارد که برای مازاد (اقتصادی) موقعیتی سودآور پیدا شود .حقیقت این است که
سرمایهدار با افزایش مازاد (اقتصادی) میتواند با دشواری بزرگتری در یافتن محل
سرمایهگذاری جدید روبرو شود .به زبان دیگر ،افزایش مازاد ممکن است نتواند بر سایر
عوامل نامساعد کسب سود غلبه کرده و مشوق تعطیل سرمایهگذاری شود.
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تکرار و عمیقتر شدن بحرانهای ادواری با مسیر درازمدت افزایش مازاد (اقتصادی)
دقیقاً سازگاری دارند ،زیرا یافتن محل مطمئن و سودآور برای سرمایهگذاری دشوارتر
می شود .انهدام سرمایه به علت جنگ ،مثالی دیگری است از نابودی مازاد (اقتصادی)
که عیناً با روند درازمدت صعودی مازاد (اقتصادی) همخوانی دارد.
در حالی که سوییزی ،باران و گیلمن تناقض سرمایهداری را در توفیق آن نظام در
ایجاد مازاد (اقتصادی) میبینند ،سایر نظریههای انباشت بیکران ،از قبیل برخی از
تفسیرهای نرخ نزولی سود ،بحران سرمایهداری را در عدم توفیق فرآیند انباشت
میدانند :ناتوانی فرآیند در ایجاد مداوم گریزگاههای الزم برای کارکرد نظام .با در نظر
گرفتن دوران نسبتاً طوالنی رشد و ثبات اقتصادی و ارتقای مختصر سطح زندگی
اکثریت مردم بعد از جنگ جهانی دوم ،مهم نیست اگر هر سه نویسنده به شکست
انباشت (سرمایه) شک برده باشند .بلکه آنها معتقد بودند که موفقیت انباشت به خودی
خود نشانهی شکست آن است .شکست در استفادهی عقالیی از ثمرات رشد در جهت
بهزیستی جامعه.
پل ماتیک ،طرفدار ثابتقدم نزولی بودن نرخ سود ،در بررسی کتاب گیلمن ،برخی
از تفاوتهای سیاسی میان نظریههای «مازاد (اقتصادی) زائد» و نزولی بودن نرخ سود
را به صورت برجستهای نشان داده است:
«اگر بتوان با افزایش هزینههای دولت از وقوع بحران جلوگیری کرد ،این شکل
جدیدِ بحران اقتصادی اصوالً بحران به نظر نمیرسد واگر مازاد (اقتصادی) کافی برای
انجام این مخارج وجود داشته باشد ،چرا رونق بیوقفه ادامه نیابد؟ هرچند گیلمن خود
را مارکسیست میخواند ،نظریهی او به کلی برخالف نظریهی انباشت مارکس است.
اجماالً از نظر مارکس ،نظام سرمایهداری با دورههای بحران روبرو میشود و در نهایت
به علت نبودِ سود یا ارزش اضافهی مرتبط با سرمایهی انباشته زوال مییابد .با همان
اجمال ،از نظر گیلمن ،سرمایهداری گرفتار بحران است چون "امکانات تولید سود در
اقتصاد آن از توانایی مصرف این سود ،بیشتر است" .از دید مارکس ،نرخ سود در روند
ی اضافهی بیش از حد"
تشکیل سرمایه کاهش مییابد؛ به نظر گیلمن "مازاد اجتماع ِ
است که نظام را محکوم به افزایش هرچه بیشتر هزینههای غیرمولد میکند .اگر این
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تنها مشکل نظام بود ،چه راهحلی آسانتر از آن که هزینههای غیرمولد دائم ًا افزایش
داده شوند)41(».
سؤال مشابهی را میتوان از سوییزی و باران پرسید :اگر چالش سرمایهداری جدید،
جذب مازاد است ،پس مشکل چیست؟ زیرا به نظر میرسد که سازوکارهای جذب مازاد
که با چنین نحو قانعکنندهای در کتاب سرمایهی انحصاری تشریح شدهاند ،میتوانند
بی هیچ مانعی به کار ادامه دهند .شکی نیست که این جوابی نامعقول و پراتالف به
چالش مازاد (اقتصادی) اضافه است ،اما راهحلی است سازگار برای سرمایهداری با
«رونقی» پایدار.
با آن که در تعهد شخصی باران ،سوییزی و گیلمن به سوسیالیسم تردیدی وجود
ندارد (سوییزی و گیلمن در دوران جنگ سرد ایاالت متحده با رانده شدن به انزوای
روشنفکری متحمل هزینه ای سنگین شدند .امری که اغلب از سوی منتقدین آنها که
در مناصب امن دانشگاهی بودند ،نادیده و ناشناخته ماند) ،مکتب «مازاد اقتصادی»
دعوتی است برای فزونگرایی( ،)42رفرمگرایی سوسیال دموکرات و بدبینی انقالبی .این
مکتب هم مانند همهی نظریههایی که منشاء تمامی اختالالت سرمایهداری را در عدم
تکافوی تقاضا میبینند ،نسخهای حاضر و آماده در اختیار دارد:
تجویز ایجاد تقاضا ،برای شفای همهی دردها .با بر سر زبان افتادن نظریههای
تقاضامحور در تبیینِ عدم کارآیی سرمایهداری ،انواع رفرمگرایی از جمله نوع سوسیال
دموکراسی آن جان تازهای گرفتند .اگر سرمایهداری را بتوان با شگرد ایجاد تقاضا به
طور موقت ترمیم کرد ،پس میتوان آن را با اصالحاتی به نظام اجتماعی -اقتصادی
متین و مهربانی تبدیل نمود .بنابراین مبارزه به تالشی تبدیل میشود برای جابجایی
مازاد (اقتصادی) از فعالیتهای غیرمولد و اتالف به سوی نیازهای انسانی .که هرچند
مبارزه ای است در راه هدفی با ارزش ،اما لزوماً به معنای مبارزه در راه سوسیالیسم
نیست.
بدبینی انقالبی سوییزی و باران (و همین طور گیلمن) به بدبینی پیرامون
تواناییهای انقالبی طبقهی کارگر نیز سرایت میکند .هردو کتاب سرمایهی انحصاری

ارزیابی انتقادی «سرمایهی انحصاری»

و رونق در بحران حاکی از آناند که طبقهی کارگر در آمریکا دیگر در کانون تغییرات
انقالبی قرار ندارد .به قول سوییزی و باران:
«پاسخ سنتی آیینگرای مارکسی بدین مضمون که پرولتاریای صنعتی در نهایت
باید در انقالب بر علیه ستمگران سرمایهدار به پا خیزد ،دیگر قانعکننده نیست .کارگران
صنعتی اقلیت رو به نقصانی از طبقهی کارگر آمریکا را تشکیل میدهند و هستههای
تشکل آنها در صنایع پایه تا حد زیادی در نظام مستحیل شده و بهعنوان اعضایی
مصرفکننده در جامعه و از نظر عقیدتی همسو با نظام مبدل شدهاند .آنها دیگر همانند
زمان مارکس ،قربانیان خاص نظام نیستند)43(»....
سوییزی و باران ،مشابه بسیاری دیگر در آن زمان ،اعتقاد خود به تغییر اجتماعی
را معطوف به مبارزات کشورهای گرفتار سلطهی استعمار و امپریالیسم موسوم به جهان
سوم کردند .به اعتقاد آنها ،احتمال تحقق سوسیالیسم در نتیجهی مبارزهی جهان سوم
برای استقالل بیشتر است .اما بدبختانه تجربه نشان داد که این اعتقاد درستی نبوده
است.
ر د نظریات سوییزی ،باران و گیلمن ،تنها به سبب تدوین آنها در زمان تأثیر
همهجانبهی کینز ،یا شکلگیری آنها در دورانی باثبات اقتصادی غیر متعارف و یا در
جّو بیبندوباری در ابراز عقاید ناهمگون ،استداللی بیپایه است .نظریات آنها را باید در
توانایی یا عدم توانایی در تطابق با واقعیت سنجید .در عین حال ،مارکسیستها
نمیتوانند این حقیقت را نادیده انگارند که اندیشهها از جهاتی مهم ،محصوالت خاص
دوران خویشاند .و اندیشههایی که پایهی نظریهی مورد پشتیبانی کتاب سرمایهی
انحصاری هستند نیز مطمئناً ریشه در وقایع زمان خود داشتهاند .این واقعیت را میتوان
با نگاهی به آنچه که بعد از انتشار این کتاب رخ داد با روشنی بیشتری مشاهده کرد.
اقتصاد آمریکا در دههی بعدی گرفتار چنان امواج پیاپی و مهارنشدنی تورم ،بیکاری،
رکود ،و باال پایین شدن سود ،گردید( )44که ابزارهای سیاستگذاران کینزی را عقیم
گذاشت و ابهت تمام و کمال کینز را برای بسیاری از نظریهپردازان خدشهدار کرد .ثباتی
که سوییزی ،باران و دیگران در سال  1966واضح میپنداشتند ،دستخوش توفان دورهی
بعد شد .در جهان مارکسیستهای آکادمیک ،سبک و سیاق تفسیرهای بیثباتی
سالهای دههی هفتاد به سوی نظریههایی چون «تحدید سود» متمایل شد)45(.
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در ادامه به ارزیابی مناسبت کتاب سرمایهی انحصاری در قرن بیستویکم باز
خواهیم گشت.

موضوع انحصار در کتاب سرمایهی انحصاری
فردریک انگلس در بیست و سه سالگی ،قبل از آن که همکاری خود را با مارکس آغاز
نماید ،در باب اقتصاد سیاسی نظرات زیر را در مورد رقابت و انحصار ارائه داد:
«می دانیم تا زمانی که مالکیت خصوصی در میان است ،در نهایت همه چیز به
ل متضاد رقابت ،انحصار است .انحصار غریو جنگی
رقابت می انجامد ....شک ِ
مرکانتلیستهاست؛ و رقابت فریاد مبارزهجویی اقتصادانان لیبرال .به راحتی میتوان
ال توخالی است .هر رقیبی آرزویی جز به دست
مشاهده کرد که این آنتیتز نیز کام ً
آوردن انحصار ندارد ...مبنای رقابت بر نفع شخصی است ،و نفع شخصی به نوبهی خود
موجب ایجاد انحصار .به طور خالصه ،رقابت به انحصار مبدل میشود .از سوی دیگر
انحصار نمیتو اند سیل رقابت را سد کرده و در حقیقت ،خود موجد رقابت
میشود)46(»...
در این رساله که از اولین آثار منتشره در اقتصاد سیاسی مارکسیستی است ،انگلس
ظهور غیرقابل اجتناب انحصار را تا زمانی که «نفع شخصی» در میان باشد ،پیشبینی
میکند .اما در عین حال ،رابطهی دیالکتیکی میان انحصار و رقابت را تشخیص میدهد:
«رقابت به انحصار مبدل میشود» اما« ،درحقیقت خود ،موجد رقابت میشود» .در این
عبارت ،انگلس منطق بنیادی فرایندی مدام را آشکار میسازد :انباشت ثروت در اقتصاد
بر پایهی مالکیت خصوصی به ناگزیر منجر به تمرکز میشود ،اما وجود و پیدایش
دیگرانی که خواهان در افتادن با انحصارها هستند ،ایجاد رقابت بیشتر میکند .در نتیجه
چرخه ی رقابت ،برندگان ،بازندگان و تمرکزی بیشتر را ایجاد میکند .و این روند تا
زمانی که توسط نیروهای دیگری متوقف نشود ،ادامه خواهد یافت .به این ترتیب از نظر
انگلس رقابت و انحصار با یکدیگر ناسازگار نیستند ،بلکه وحدتی پویا با یکدیگر داشته
و به صورت دیالکتیکی از هم جداییناپذیرند.
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هفتاد وسه سال بعد لنین دریافت که تمرکز جهانی سرمایه ،در نیمهی دوم قرن
نوزدهم ،به آن درجه از کمیّت دست یافته است که میتواند کارتلهایی غولآسا ،به
معنای گروههایی از شرکتهای سرمایهداری که بر بخشهای مختلف فعالیت اقتصادی
و شاخههای اصلی اقتصاد ملی تسلط یافتهاند ،بسازد و شروع به چنگ انداختن به
اقتصاد بینالمللی کند .او خاطرنشان کرد که سرمایهداری رشد یافته موجب:
« [...آن چنان] تراکمی در تولید و سرمایه بوده که انحصار از آن پدید آمده.....
انحصار عبارت است از :کارتلها ،سندیکاها و تراستها و نیز سرمایهی حدود ده بانک
که با سرمایهی این مؤسسات درآمیخته است .بانکهایی که خود با میلیاردها سروکار
دارند .و اما انحصارها در همان حال که از رقابت آزاد برمیخیزند ،رقابت را از بین
نمیبرند ،بلکه مافوق آن و در کنار آن قرار میگیرند و بدینسان یک سلسله
تضادها ،اصطکاکها و برخوردهای بسیار سخت و تند پدید میآورند)47( ».
[تأکید از نویسندهی مقاله است]
دستآورد لنین ،سوای تشخیص مرحلهی پختگی سرمایهداری ،تأیید مهمی است
که بر «دیالکتیک میان انحصار و رقابت» انگلس میگذارد .انحصاری «که از رقابت آزاد
برمیخیزد» ،اما در عین حال «مافوق و در کنار آن قرار میگیرد» .مرحلهی انحصاری
سرمایهداری با فرآیند رقابت که ایجاد کنندهی انحصار بوده ،در همزیستی است.
لنین که جزوهی امپریالیسم :بهمثابهی باالترین مرحلهی سرمایهداری را درست در
گرماگرم جنگی خونین ،برآمده از رقابتی وحشیانه نوشته است ،بیگمان اشارهاش به
شدیدترین رقابت قابل تصور بوده است.
همین فرآیند تمرکز در میانهی رقابت شدید بود که مفهوم مارکسیستی انحصار را
بنا نهاد .دستیابی شرکتها به رأس هرم سرمایهداری ،مفهوم مارکسیستی سرمایهداری
انحصاری را بنا نهاد .تفاوت آنان با شرکتهای دیگر ،در اندازه و حیطه و قدرت آنها
است.
اما سوییزی و باران این مفهوم را قدمی فراتر بردند :آنها سرمایهداری انحصاری را
مرحلهای ماهیتاً متفاوت میپنداشتند که موجب جایگزینی قوانین توسعهی رقابتی
سرمایهداری با مجموعه ی متفاوتی از قوانینی شده که به تصور آنها مشخصهی این
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مرحلهی باالتر بود .آنان نظامی را میدیدند که مفهومی چون «مراعات متقابل» را
جایگزین رقابت میان شرکتهای انحصاری نموده است؛ آنها شاهد بودند که قیمت نه
با سنجه های عینی ارزش ،بلکه با تبانی و تالش برای بیرون کشیدن آخرین سکهی
سود از جیب مصرف کنندهی افسونشده با شگردهای فروش ،تعیین میشد .آنها
تناقضی را میدیدند که اولیگارشی شرکتها چگونه نوآوری را برای جلوگیری از
هزینههای سرمایهگذاری جدید ،کند کرده و در عین حال از نوآوریهای موجب کاهش
هزینه ،برای افزایش سود ،بهره میبرد)48(.
سوییزی و باران کتاب سرمایهی انحصاری را انحرافی از مارکسیسم کالسیک
میشمارند:
«تحلیل مارکسی سرمایهداری هنوز در تحلیل نهایی خود بر فرض اقتصاد رقابتی
مبتنی است»()49
آنها بدین ترتیب رساله ی خود را دفاعی از گسست رادیکال از سنت ،گسستی بر
پایهی نفی مرکزیت رقابت به شمار میآوردند .وانگهی آنها این گسستِ نهادینه در
انحصار را بهعنوان تغییری کیفی در سرمایهداری نوین میدیدند .انتقاد آنها به
هیلفردینگ نیز به دلیل کم بها دادن به این تغییر است:
«هیلفردینگ به جای برخورد با این تغییر کیفی در اقتصاد سرمایهداری ،آن را
بهعنوان عاملی که جرح و تعدیلهای کمّی در قوانین اساسی مارکس در باب
سرمایهداری پدید میآورد ،در نظر میگرفت( ».تأکید از نویسندهی مقاله)50-
کتاب سرمایهی انحصاری میان رقابت و انحصار مرزبندی واضحی ترسیم میکند:
« باید بپذیریم رقابتی که در انگلستان قرن نوزدهم ،شکل مسلط روابط بازار بود،
امروزه نه در انگلستان و نه در جای دیگری از جهان سرمایهداری ،آن جایگاه پیشین را
ندارد .امروزه واحد اقتصادی متداول ...شرکتی در مقیاس بزرگ است که سهم عظیمی
از محصوالت یک یا حتی چند رشتهی صنعتی را تولید میکند)51(»...
سوییزی و باران برای آثار اقتصاددانان بورژوایی چون جون رابینسون ،ای-اچ-
چمبرلین (و همچنین کینز) ،به جهت تجسم بخشیدن به اشکالی که خاص شرکتهای
انحصاری و روابط آنها است ،اعتبار بهسزایی قائلاند .اما برای درک موجه پنداشتن
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شهودی این نظریه سزاوار است که بار دیگر به دوران شکل گیری کتاب سرمایهی
انحصاری ،جلب توجهها به آن و عقاید مشابه ،نگاهی بیاندازیم.
جهان سرمایهداری در سال  ،1966تحت سلطهی کامل ایاالت متحده بود .این
کشور بهعنوان قدرتی جهانی چون یک انحصار در دنیای سرمایهداری عمل میکرد .این
ایاالت متحده بود که دستورکار تعریف میکرد و کل جهان سرمایهداری را به اجرای
آن مجبور میکرد .ایاالت متحده در آن انحصار ایده آل ،تعیین کنندهی معیارها در
همهی جنبههای حیات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در مناطق زیر نفوذ خود بود.
ملتهای شکست خوردهی جنگ جهانی دوم تازه آماده میشدند که در بازارهای جهانی
روی پاهای خود بایستند .بریتانیا ،که در  ،1910قدرت پیشتاز سرمایهداری بود23.6 ،
درصد از مجموع داراییهای مالیِ آن زمان را در تحت کنترل داشت .در سال ،1966
ایاالت متحده (به عالوهی کانادا)  47درصد از مجموع داراییهای مالی را کنترل
می کردند؛ ژاپن که در شُرُف تبدیل به یک رقیب اقتصادی جدی بود ،کنترل 21.6
درصد از مجموع داراییها را در دست داشت.
در ایاالت متحده موارد بسیاری بود که یک رشته از صنعت زیر سلطهی کامل دو
یا سه شرکت غولآسا قرار گرفته بود .نمونهی گویای چنین تمرکز شدید (و
کاریکاتورمانندی) شرکت غولپیکر «تلفن و تلگراف آمریکا»( )52بود که ارتباطات
مشترکین سراسر آمریکا را تقریباً بهتمامی در انحصار خود داشت .دررشتهی
خودروسازی ،به جز شماری اندک از خودروهای سفارشی یا ساخت تولیدکنندگان
منفرد ،فروش تمام خودروها در آمریکا ،در انحصار سه شرکت بود« .جنرال الکتریک»
سرآمد چند شرکت بزرگ الکتریک و الکترونیکی بود .شرکت «یو اِس استیل» و «آلکوا»
( )53همین وضعیت را در صنایع فوالد و آلومینیم کشور داشتند .شرکت «اینترنشنال
بیزینس ماشینز» (آی-بی-آم ،)54 ،بسی فراتر از هر شرکت دیگری ،بزرگترین
تولیدکنندهی رایانه و ماشینهای اداری جهان بود .همهی این واقعیات زمینهی
مساعدی برای صدور این حکم بود که نه تنها اقتصاد ایاالت متحده ،دستخوش تمرکز
هرچه بیشتر است ،بلکه به نمونهی تمام عیاراقتصاد انحصاری کامل یا نیمهکاملی بود
که در آن تنها رقابتی صوری میان شرکتهای غولپیکر جریان داشت.
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شرکتی مانند جنرال موتورز از این که درآمدش از درآمد ملی بسیاری از کشورها
بیشتر است به خود میبالید .این شرکت انواع متنوع خودرو را در سطوح قیمت متفاوت،
از ارزان قیمت تا تجملی ،تولید میکرد .هر نوع ،به نوبهی خود در تیپها و مدلهای
متفاوتی تولید می شد .هرچند که این تنوع تولیدات ،ظاهری و تزئینی بود .فورد و
کرایسلر خودروهای نظیر را با مارکهای متفاوت و با مشخصات و قیمتی مشابه عرضه
میکردند .شدیدترین رقابت در حوزهی تبلیغات و در تالش برای جلب مشتری بود.
جنرال موتورز فعالیت خود را به حوزههای فروش تسلیحات ،عملیات مالی و
اعتباری ،حمل و نقل همگانی ،هواپیماسازی و تصاحب شرکتهای خارجی گسترش
داد .تنها به بازار آمدن خودروهای کوچکتر خارجی بود که چالشی را در برابر موقعیت
انحصاری جنرال موتورز ،فورد و کرایسلر ،پدید آورد .چالشی که جنرال موتورز از دههی
 ، 1960درصدد مقابله با آن برآمد .به معنای واقعی ،جنرال موتورز مثال بارز شرکت
انحصاری مورد نظر سوییزی و باران بود .این شرکت به سود کالن دست یافته ،قیمتها
را تثبیت کرد ،بوروکراسی عریض و طویلی را به کار گرفت ،گستاخانه الگوی
شرکتساالری را رواج بخشید و بیحد و حساب برای فروش بیشتر هزینه کرد.
در  ،1967قیمت فروش خودروی متوسط ،معادل 5.2ماه میانگین درآمد یک
خانوادهی متوسط بود( .این رقم در  7.3 ،2013ماه رسید).
تصویری که سوییزی و باران در فصل «شرکتهای غولپیکر» از کتاب منعکس
کردهاند ،از بسیاری جهات بازتاب جهان اقتصادی سال  1966بود .اما آیا آنها واقع ًا
توانستند که منطق اقتصاد جدید را دریابند؟ آیا این تصویر زنده از یک لحظه را میتوان
نمایندهی مسیر دراز مدت سرمایهداری به شمار آورد؟
یقیناً کسانی بودند که چنین اعتقادی داشتند .جان گالن رهبر حزب کمونیست
انگلستان ،در مقالهای با عنوان «مبارزه علیه امپریالیسم و مرحلهی نوینی از رشد
انحصار» ،با نظری تأییدآمیز و نقلقولهای فراوان از کتاب سرمایهی انحصاری،
تحلیلهای آن را کامالً منطبق بر واقعیتهای اقتصاد بریتانیایِ سال  1969دانست)55(.
اما دیگران چندان مطمئن نبودند .اوتو نِی تِن ،در بررسی کتاب سرمایهی انحصاری
در بدو انتشار آن ،متذکر شد که در سال ...« ،1964تقریباً  5میلیون بنگاه آمریکایی
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وجود داشت (سوای بخش کشاورزی ،خدمات تخصصی و خویشفرمایان بدون
کارمند) »...که اکثریت آنها شرکتهای غولپیکر مورد نظر سوییزی و باران نبودند .نِی
تِن با استفاده از ارقام سوییزی و باران خاطرنشان میکند که سود بنگاههای کوچک،
معادل  60درصد از سود کل شرکتها بوده است .و مطمئناً تمام سود شرکتهای
ثبتشده نیز به انحصارهای غولپیکر تعلق نداشته است .نِی تِن میپرسد که آیا انگارهی
انحصار میتواند نمایانگر پویشهای اقتصاد نوین باشد؟
مجموعه ی دیگری از ارقام را م .بارابانوف ارائه کرد که نشانگر وجود فعالیت
اقتصادی شایان توجهی خارج از حیطههای تمرکز انحصار بود )56(.به قول او ،بین
سالهای  1951تا  2813000 ،1959بنگاه کوچک آمریکایی منحل 339400 ،بنگاه
جدید تأسیس و  342200تغییر مالکیت داده بودند .به نظر میرسد که درک نقش این
بنگاه ها در اقتصاد جدید ،بخشی از داستانی است که در کتاب سرمایهی انحصاری از
قلم افتاده است.
نظریههای اقتصادی و اجتماعی را میبایست با وقایعی که بعد از ارائهی آنها روی
میدهد ،سنجید؛ آنها را نه در انطباقشان با اتفاقات لحظهای ،بلکه بر پایهی
همخوانیشان با آنچه بعداً رخ میدهد ،باید محک زد .برخی به طرزی فاحش ناساز
شده و برخی بیلغزش از آزمون میگذرند.
دهههای بعد این نظر را که انحصار موجب افت رقابت میشود به چالش گرفت.
هم سو با دیالکتیک رقابت و انحصارِ انگلس ،دوران بالمنازع تسلط اقتصادی ایاالت
متحده و تمرکز شدید شرکتهای آمریکایی و سلطهی آنها بر بازار داخلی ،با رقابت
نیرومند بینالمللی به لرزه افتاد.
همان گونه که رابرت بِرِنِر در کتاب اقتصادِ تالطم جهانی نشان میدهد ،از سالهای
اواخر دههی شصت به بعد ،رسوخ فزاینده و رقابت بیامان شرکتهای اروپایی و آسیایی
در بازار خانگی و دستآموز ایاالت متحده شروع شد .برنر در مخالفت با نظریهی
سوییزی و باران ،دایر بر ثبات و یا افزایش قیمتها و فزونی گرفتن مازاد اقتصادی،
مشخصهی این دوره را چنین توصیف میکند:
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« ...عدمتوانایی سازندگان آمریکایی در بهکارگیری کامل سرمایهگذاری هایشان،
به علت فشار مداوم در جهت کاهش قیمتها ،ناشی از ورود غیر منتظرهی
تولیدکنندگان کاالی ارزانتر ،بهخصوص از خارج بود)57(».
اندیشهی موج جدید و پرتوان از رقابت در زمینهی قیمت ،بیگمان در تقابل با
هستهی اصلی نظریهی سوییزی و باران قرار میگیرد.
تقریباً در همهی سه دههی بعد ،نرخ رشد اغلب رو به کاهش یا در بهترین حالت،
راکد بود .سرچشمهی قانون افزایش مازاد ،ظاهراً به سوی خشک شدن میرفت.
موریس داب ،در نقدی که بر کتاب سرمایهی انحصاری نوشته است دربارهی تعمیم
نظریهی سوییزی و باران به بقیهی جهان سرمایهداری ،هشدار میدهد .و اشارهی لنین
به توسعهی نامتوازن را متذکر میشود:
« اگر دیدگاهی چنان مکانیکی ،مبنی بر آن که تمام کشورهای سرمایهداری باید
مسیری یکسان را طی کنند ،حقیقت داشت ،دیگر "توسعهی نامتوازن سرمایهداری
"که به عقیدهی لنین مشحصهی اصلی وضعیت جهان در روزگار او بود ،محلی از اعراب
ندارد)58(».
جالب آن است که جانمایهی اصلی انتقاد او از این فکر سرچشمه میگرفت که
برخی از کشورهای اروپای غربی میتوانند بدون طی کردن مرحلهی مافوق انحصاری
ایاالت متحده به سوسیالیسم گذار کنند .ایدهای که بطالنش در زمان خود او به اثبات
رسید .با این حال ،گذشت سالها درستی آنچه را که او در مورد توسعهی نامتوازن
خاطرنشان کرده بود ،به ثبوت رساند.
سرمایهی انحصاری در قرن بیستویکم
اگر نویسندگان سرمایهی انحصاری زنده بودند ،اقتصاد ایاالت متحده یا اقتصاد
جهانی امروز را باز نمیشناختند .بیان این مطلب به معنای انتقاد از آنها نیست.
سرمایهداری با تمام نقایصی که دارد و صرفنظر از چشماندازی که ارائه میکند ،نظامی
پویا باقی مانده است .بهجز چند استثنا ،اقتصاددانان به زحمت برخی از تغییراتی را که
در پنجاه سالهی گذشته شاهدش بودند ،پیشبینی کردهاند .نتیجهگیریهای شتابزده
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دربارهی وضعیت تولید کارخانهای ،نقش فنآوری ،شدت مبادله (« ،)59ملیتِ»
شرکتها ،نقش و اهمیت جنبهی مالی و بسیاری تغییرات دیگر ،اندیشمندان را
هرازگاهی دچار مخمصه کرده است .فروتنی بهعنوان بارزترین صفت نظریهپردازان
اقتصادی ،چه بورژوا و چه مارکسیست ،باقی مانده است.
اما وجوهی چند از سرمایهداری جهانی ،در سالهای منتهی به قرن بیستویکم و
سالهای اولیه ی این قرن ،به مسیر فکری سوییزی و باران ،وضوح بیشتری بخشید.
احتماالً شگرفترین رویدادهای این دوران ،بازگشت تکانههای مالی و بروز کسادیهای
شدید بود.
بالی موسوم به «رکود تورمی»( )60که در دههی  1970گریبان اقتصاد آمریکا را
گرفت نظریه و عملکرد مرسوم کینزی را بیش از الگوی سوییزی -باران به چالش کشید.
سوییزی و باران بروز رکود تورمی را بهعنوان یکی از نتایج قانون افزایش مازاد اقتصادی،
پیشبینی کرده بودند (هرچند واقعیتهای دیگری که همزمان وجود داشتند ،با این
الگو همخوان نبودند).
بحران «صندوق های وام و پسانداز» در ایاالت متحده ( ،)61از اواسط دههی 1980
تا میانهی دههی  ، 1990به طول انجامید .به جای آن که فروپاشی صدها موسسهی
مالی و شتافتن دولت به یاری آنها معلول نقصی همهگیر در نظام اقتصادی شناخته
شود ،آن را به وجود اشتباه در سیاستگذاری تعبیر کردند .اکثر مفسران چپ یا لیبرال،
بیآنکه به بررسی عمیقتری بپردازند ،گناه هرجومرج مالی پس از فروپاشی را یکسره
متوجه مقرارتزدایی دانستند .اتهام مقرارتزدایی به خوبی مورد استفادهی چپ و
لیبرالهایی قرار گرفت که دوران ریگان و محافظهکاری جمهوریخواهان آماج سیاسی
مشترکشان بود .و اصطالح «نولیبرالیسم» را هم ،برای بیانِ رویگردانی از کینز و رفتن
به سوی بازارهای افسارگسیخته و اعتقاد به بتوارگی بازار ،برگزیدند .اکنون برای
بسیاری از چپگرایان ایاالت متحده ،لحظهی آن فرا رسیده بود بگویند «ما هم همین
را میگفتیم» و آرزوی آنها برای بازگشت به بازارهای «مهارشده»ی دههی  1960را
موجه جلوه میداد.
در پایان دههی  ،1990شماری از بحرانهای منطقهای ،در آسیای جنوب شرقی،
روسیه و برزیل ،نظام سرمایهداری جهانی را تکان داد .برخی این بحرانها را گواه دیگری

828

829

زولتان زیگدی  /ترجمهی فرشید واحدیان

شمردند بر این که سرمایهداری (از  1972به بعد) و پس از پشت سر گذاردن «شکوفایی
طوالنی بعد از جنگ» ( ،)1946-1972وارد مرحلهی افول درازمدت شده است .رابرت
برنر یکی از طرفداران مهم این دیدگاه بود (علم اقتصادِ تالطمهای جهانی :گزارشی ویژه
از اقتصاد جهان .)1950 -1998 ،پژوهش او هرچند نظریهی جامعی دربارهی بحران
سرمایهداری نیست ،اما استدالل چشمگیری دربارهی نقش تشدید رقابت در برهم زدن
ثبات سرمایهداری ارائه میکند .رقابت میان مراکز جدید قدرت همچون ژاپن ،تایوان و
آلمان که در جهت کاهش قیمت ،درآمد و سود ،فشار میآورند .فنآوریهای جدید و
شیوههای نوین ساخت ،موجب تشدید مبارزهی شرکتها بر سر بازار میشود .صنایع
جدید و فرآوردههای نو بر بازارهایی که زمانی مصون بودهاند ،نفوذ کرده ،آنها را مورد
تهدید قرار میدهند و پیکارهای رقابتی برای پیشی گرفتن در مسابقهی جلب
مصرفکنندگان را برمیانگیزند.
جان بالمی فاستر یکی از ثابتقدمترین حامیان کتاب سرمایهی انحصاری و تواناترین
مدافع آن ،به درستی دریافت که این شدت گرفتن رقابت ،چالشی است در برابر نوع
انحصاری که در کتاب باران -سوییزی مطرح شده است)62(.
در این اثر ،انحصار با نبود یا افول رقابت شناخته میشود .اما در حقیقت دوران رقابت
سختی که برنر مطرح میکند ،گواهی است بر نفی درک سادهانگارانه و صلب آنان از
انحصار که روندِ تمرکز سرمایه و رقابت سرمایهداری را در تقابل با یکدیگر میبیند.
در حالی که اقتصاددانان آکادمیک قائل به این هستند که تمرکز و رقابت در رابطهای
معکوس با یکدیگر قرار دارند ،دلیلی منطقی برای چنین رابطهای وجود ندارد .بررسی
دقیق برنر هم شواهد واقعی متقنی برای این رابطه نشان نمیدهد.
اما اشتباه دیگری ،که چهبسا برنر هم بدان مبتالست ،آن است که رقابت سخت یا
شدت گرفتن رقابت را با ادامهی روند تمرکز و «انحصاری شدن» ناسازگار بدانیم .ایراد
فاستر به برنر که کتاب سرمایهی انحصاری را به دلیل آن که منحصراً به بازنمایی
«...جنبههای خاص و زودگذر اقتصاد ایاالت متحده در دههی  1950پرداخته)63(».
ال بهجا است .اگر برنر فرآیند تمرکز را گذرا میبیند ،اشتباه میکند.
رد میکند ،کام ً
ماهنامهی مانتلی ریویو ،که برای مدتی طوالنی همسو با نظریات سوییزی و باران بود،
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از گذشته تا به حال روند تمرکز را در نمایانترین شکل آن که ادغام و تصاحب شرکتها
است نشان میدهد.
اما اقتصاد سرمایهداری جهانی در جنبشی مدام است .و مانند نسخهی اقتصادی انفجار
بزرگ در کیهانشناسی شناسی هرازچندگاهی نوآوریهای تازه ،صنایعی جدید،
محصوالتی مبتکرانه ،و همگی در رقابت شدید با یکدیگر را به وجود میآورد .اما در
همین حال ،این اَبرشرکتها که بخش اصلی اقتصاد جهانی را تشکیل میدهند ،هر
زمان با زیر پا نهادن ضعیفترها و آسیبپذیرها ،گرایش به بزرگتر و قویتر شدن دارند.
این کج فهمی علم اقتصاد بورژوازی است که به انحصار بهمثابه روندی بسته ،یکسویه
و همگام با کاهش رقابت نگاه میکند .لیکن ،همانطور که انگلس شرح داده است،
انحصار فرآیندی است کمّی با خطسیر خود که رقابت هم باعث ایجاد آن میشود و هم
آن را تضعیف میکند .بنابراین هرچند که واحدهای اقتصادی در دورانی که به قول برنر
دورانِ «تالطم جهانی» است (که هم اکنون نیز ادامه دارد) ،گرایش به تمرکز دارند،
آنها با رقابت شدیدی هم رویارو بودهاند (و اکنون نیز روبرو هستند).
در قرن بیستویکم ،اقتصاد جهانی تغییرات شگرف بیشتری به خود دید :سقوط اول
که نسبتاً به ایاالت متحده محدود ماند ،سقوط بعدی که پایههای اقتصاد جهانی را
لرزاند ،و دورانهای طوالنیتر رکود و ضعف اقتصادی که مابین این دو و بعد از آنها
روی داد .در شانزده سال اول قرن حاضر ،آنچنان آشفتگی و تزلزلی در اقتصاد به وجود
آمده که از زمان بحران بزرگ بیسابقه بوده است.
با نگاهی به گذشتهی نزدیک ،وسوسه میشویم که یک و نیم دههی گذشته را اوج
«تالطم جهانی» برنر ،یا وخامت اوضاع نسبت به دوران به اصطالح «شکوفایی بعد از
جنگ» بدانیم.
سقوط اقتصادی سالهای  2007-2008هراسی را پدید آورد که بعد از بحران بزرگ
بیسابقه بوده است .همزمان در شرایط حضور تورمی مالیم ،بیکاری کنترلشده ،بهای
رو به افزایش مسکن ،رشد مصرف (همراه با افزایش بدهی مصرفکنندگان) ،فزونی
گرفتن ارزش داراییها؛ بروز ناکامی گستردهی مؤسسات مالی و هرج و مرج ناشی از
آن ،همه ی اقتصاددانان و مفسران امور اجتماعی جریان غالب را به کلی غافلگیر کرد.
اغلب اقتصاددانان چپ و لیبرال نیز که این مصیبت را پیشبینی نکرده بودند ،به
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توجیههای روانشناختی («طمع زیاده از حد» ،یا ذهنیت «قماربازی») ،یا ایدئولوژیک
(«نولیبرالیسم») ،سیاسی (مقرراتزدایی) یا فنی (مهندسی مالی) روی آوردند ،بیآنکه
علت بحران را در منطق سرمایهداری جستجو کنند.
نظریهپردازان تقاضامحور از روی عادت و استیصال دوباره به کینز پناه بردند ،اما
نتوانستند حتی بهتقریب ،علت سقوط اقتصادی را عدم کفایت تقاضا نشان دهند .شک
نیست که پس از شروع بحران ،تقاضا سقوط کرد ،اما آنها در پی یافتن کمبود تقاضایی
بودند که مقدم بر بحران بوده و موجب بروز آن شده بود .گرچه کینزیها برای بهبود
در تجویز داروهای تقویت تقاضا متفقالقول بودند ،ولی نزدیک به یک دهه معالجهی
مالی به روش کینز نتوانست اقتصاد جهانی را احیا کند.
گروه اندکی از اقتصاددانان با گرایش مارکسیستی ،بهخصوص در آغاز بحران ،به تحلیل
گرایش نزولی نرخ سود بازگشتند .اما از حد فرمولبندی نسبتاً مکانیکی و تقدیرگرای
هنریک گروسمان و پل ماتیک فراتر نرفتند .شرحی که مارکس در جلد سوم سرمایه با
فرض کاهش نظاممند نرخ سود ارائه میدهد ،مطمئناً دارای بینشی عمیق است ،اما
باید آن را بهعنوان راهنما تلقی کرد و نه فرمولی برای پاسخگویی به چالشهایی که
طبقهی سرمایهدار برای حفظ سودآوری در عین انباشت روزافزون سرمایه ،با آنها مواجه
است .این تحلیل را نه بهعنوان قانونی آهنین بلکه بهعنوان گرایشی پیچیده و
محدود کننده باید در نظر گرفت .هرچند که برای درک علت بحران اقتصادی ،این
تحلیل نقش کلیدی خود را حفظ کرده است.
برای کسانی که تحت تأثیر نظریات مطرحشده در کتاب سرمایهی انحصاری بودند،
بحران  2007-2008ایجاد مشکل کرد .سقوط داتکامها و بحران مالی پس از آن را
نمیشد با نظریه ی پیشنهادی سوییزی و باران توضیح داد .بر پایهی تجربهی ثبات
ظاهری پس از جنگ ،رکود مبدل به هنجار جدید سرمایهداری انحصاریشده ،رکودی
که حتمیت آن نتیجهی جذب مازادِ اقتصادی انحصار به هر طریق ممکن و قابل تصور،
از جمله اتالف غیر عقالیی ،بود .اما نظریهی تجویزی آنان ،توجیهی برای فروپاشی در
مقیاس بحران بزرگ ارائه نمیداد.
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وفاداران [این نظریه] در مجلهی مانتلی ریویو برای نجات آن ،مفهوم
«مالیگرایی»( ) 64را به میان آورده و آن را با این نظریه پیوند دادند .مطابق نظر آنها،
بحران  2007-2008نتیجهی مستقیم «مالیگرایی» بود .در واقع افزایش درصدی سهم
شاخهی مالی در درآمد ناخالص ملی مشهود بود ،و از اوایل دههی  1980درصد باالتری
از سود عاید این بخش از اقتصاد شده بود .اما تالش برای تشریح بحران تنها به صرف
پذیرش این گرایش به این پرسش منجر میشود که این گرایش چگونه موجب سقوط
شد .چگونه با کاربرد عبارتی توصیفی میتوان پدیدهای را ریشهیابی کرد؟ نقش پررنگتر
مالیه در کجای نظریهی سرمایهی انحصاری قرار میگیرد؟ و ارتباط آن با قانون افزایش
مازاد اقتصادی چگونه است؟
میتوان اصطالح «مالیگرایی» را که مورد استفادهی جمعی گستردهتر از گروه مانتلی
ریویو قرار گرفته ،مورد تردید قرار داد و آن را واژهای ابداعی و بیمحتوا دانست برای
پنهان کردن ابهام نظری ،مشابه واژهی قدیمیتر «جهانیسازی» که حجابی است برای
پوشاندن پهنهای که درک اندکی از آن وجود دارد.
اما مسألهای که توسط «مالیگرایی» مطرح میشود اشاره به مشکل بس بزرگتری به
نام سبد «اتالف» در کتاب سرمایهی انحصاری دارد .مطابق نظر مشترک سوییزی و
باران:
« ...مازاد اقتصادی از طرق  )1 :مصرف؛  )2سرمایهگذاری؛ و باالخره  )3از راه اتالف»
قابلجذب است)65(.
و برای این که سرمایهداری بدون بحران ادامه یابد (با فرض محدودیتهای تعریفشده
برای مصرف و سرمایهگذاری ،و رشد مداوم انباشت) ،سبد ضایعات باید دائم ًا پر شود.
در زمان انتشار کتاب سرمایهی انحصاری ،سوییزی و باران اتالف و نابخردی را در مخارج
نظامی ،تالش برای جلب مشتری ،بهخصوص تبلیغات ،خدمات مالی ،و دولت ،یافتند.
اما به راستی این درک درستی از آن نهادها ،فعالیت و نقش آنها در جامعهی سرمایهداری
است؟ آیا نقش اصلی آنها دفع مازاد اقتصادی افزایشیابنده است ؟ آیا توصیف آنان
بهعنوان مازادخوار به درک ما از کارکرد آنها در سالهای پس از انتشار آن کتاب کمکی
کرده است؟
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بهطور مثال امروزه عملکرد پروژهی امپراتوری ایاالت متحده و هزینههای نظامی
ملزوم آن ضامن ثبات اقتصاد سرمایهداری در جهان است .در عین حال ،آن هزینهها
بهمثابهی منابع مطمئن سودآوری ،در بطن نظام جای گرفتهاند.
تالش برای جلب مشتری هم آنچنان در بافت فرهنگی تنیده و در سازوکار
سودآفرینی قرار گرفته که مشابه حمل نقل و توزیع در گذشته شرط اساسیِ تحقق
مبادله به شمار میرود.
در سوی دیگر اما به نظر میرسد که رشد دولت کند شده است .سیاستگذاران
سرمایهداری از هر قماش که باشند ،کاهش هزینههای دولت را در همهی سطوح ،هدف
مشترک خود قرار دادهاند.
به همین ترتیب ،نظریه ی سوییزی و باران به امکان رشد برخاسته از سرمایهگذاری
هم کم بها میدهند .در سالهای پس از انتشار کتاب سرمایهی انحصاری ،جمهوری
خلق چین و همچنین جمهوری دموکراتیک ویتنام ،به بازار سرمایهداری جهانی پیوسته،
و سرمایهگذاری عظیمی را به خود جذب کردهاند .فروپاشی سوسیالیسم در اروپای
شرقی نیز عناصر سرمایهپذیر تازهای را به نظام سرمایهداری افزوده است .بازارهای
موسوم به «نوظهور» نیز که بهعنوان تولیدکنندگان کمهزینه در رقابت با یکدیگرند،
سرمایه (مازاد) را به سوی خود جلب میکنند .هر محل برای سرمایهگذاری مازاد
اقتصادی به نوبهی خود تبدیل به محلی برای افزایش مصرف میشود.
امروزه شناخت و تبیین درست نقش گسترش یافتهی بخش مالی در اقتصاد ایاالت
متحده ،انگلستان و کشورهای دیگر ،عامل مهمی در درک بحران قرن بیستویکم
خواهد بود .در حقیقت این سرمایهی سرگردان بود که در محیطی که بازار سرمایه از
حد وفور گذشته بود ،به دنیال بازدهی قابلقبول میگشت و نهایت ًا به سوی وامدهی و
معامالتی قماری کشیده شده و موجب سقوط بازارهای جهانی شد.
انباشت افسارگسیختهای که در پی فوران تولید کمهزینه و کمدستمزد در کانونهای
جدید تولیدِ آسیا ،اروپای شرقی و آمریکای التین (در حالی که کانونهای تولیدی در
اروپا و آمریکا نیز زیر فشار رقابت تمامعیار برای دستمزد کم بودند) پدید آمد ،موجب
شد که سیل سرمایه روانهی بازار های مالی گردد .اما از آن جا که سرمایه نمیتواند از
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حرکت باز ایستد ،به سوی سرمایهگذاریهای پرخطرتری همچون (سرمایهگذاری در
شرکتهای نوپا ،وامهای مسکن و شیوههای مهندسی مالی کوچ کرد.
پیشبینی سوییزی و باران دربارهی علت بحران قرن بیستویکم از این نظر که انباشت
افسارگسیخته و سیل سرمایه ،مصرف و سرمایهگذاری مولد را در دورهی پیش از سقوط
 2007-2008تحتالشعاع قرار داد ،درست بود .به زبان آنها ،مازاد روزافزون را نمیتوان
همیشه جذب مصرف یا سرمایهگذاری تولیدی متعارف کرد .اما منطق سرمایهداری
گرچه ممکن است از دیدگاهی اجتماعی ،غیرعقالیی قلمداد شود ،ولی اتالف بدون سود
را برنمیتابد و سرمایهدار بیوقفه در پی کسب سود است؛ و آنگاه که با محدودیت در
موقعیتهای متعارف سرمایهگذاری مولد روبرو شود ،بیتردید درصدد
سرمایهگذاریهای غیر متعارف و حتی انگلی خواهند رفت .این همان بینشی است که
در گفتاورد آمرانهی مارکس بیان میشود:
«انباشت کنید! انباشت کنید! این است سیرت موسی و پیامبران» ( )66شاید به این
هشدار در کتاب سرمایهی انحصاری بهای الزم داده نشد.
دربارهی علل بحران در قرن بیستویکم و ارتباط آن با نظریهی بحران مارکسیستی
می توان بیشتر سخن گفت ،اما این بحث ،ما را از بحث دربارهی کتاب سرمایهی
انحصاری فراتر خواهد برد .کافی است همین قدر گفته شود که هر نظریهی جامع و
مانعی باید گرایش ذاتی سرمایهداری به انباشت بیحدوحساب را در نظر بگیرد ،مفهومی
که موضوع بررسیهای دیگری خواهد بود.
دلیل انتقاد ما از کتاب سرمایهی انحصاری ،افق دید نزدیکبینانهی آن است .سوییزی
و باران لحظهای غیرمعمول از مسیر سرمایهداری را منعکس کردند .اوج دورهای که
توماس پیکتی آن را «سیسالهی پرشکوه» ( )67مینامد .از نظر پیکتی ،دورهی بعد از
جنگ جهانی دوم ،وقفه ای استثنایی در سیر صعودی مداوم منحنی نابرابری است ،که
طی آن مشخصههای بارز سرمایهداری کمرنگ شده بودند .سرمایهداری ایاالت متحده
در اوایل دههی  1960بسیار متفاوت از سرمایهداری قبل از جنگ بود ،و همینطور
متفاوت با آنچه که بعد ًا به آن تبدیل شد .مجموع یافتههای پیکتی و تاریخ متأخر گواه
قاطعی است بر آن که نقص نظریهی سوییزی و باران تنها در آن است که این
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نویسندگان دریافت قابلتحسین خود از دورهای استثنایی در مسیر سرمایهداری قرن
بیستم را به دورانهای دیگر عمومیت دادهاند.

پینوشتها
« :New Deal .1نیودیل» یا «اصالحات نوین» مجموعهی برنامههای اقتصادی –اجتماعی در دوران
فرانکلین دالنو روزولت که برای خروج از بحران وخیم دههی  1930در آمریکا به اجرا درآمد.
 :Great Society .2یا جامعهی واال ،اشاره به مجموعهی برنامههایی بود که رئیسجمهور دموکرات
آمریکا لیندون جانسون در بین سالهای  1965-1964با هدف ریشهکنی فقر و نابرابری نژادی در آمریکا
اجرا کرد.
 :War On Poverty .3مبارزه با فقر عنوان غیررسمی مجموعهی قوانینی برای از میان بردن فقر است
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آنارشیستها واقعیتهای زندگی را نادیده نمیگیرند؛ واقعیتهایی از این دست که
در یک لحظهی خاص از زمان ،فراوانی یک کاالی خاص زیاد است و تمایل زیادی
برای مصرف و یا استفاده از آن وجود دارد .در ضمن انکار هم نمیکنیم که افراد
مختلف ،منافع و سلیقههای مختلفی دارند .بااینحال ،منظور از «عرضه و تقاضا»
معموالً این نیست .اغلب در مباحثات اقتصادی عمومی ،به این فرمول ،کیفیت
اسطورهای خاصی داده میشود که واقعیتهای بنیادیاش و همچنین برخی از
پیامدهای ناسازگار نظریه را نادیده میگیرد .حداقل اینکه ،در یک جامعهی نابرابر،
«قانون عرضه و تقاضا» ،کارآترین ابزار توزیع نیست؛ زیرا تصمیمات به نفع اغنیا گرفته
میشود.
از لحاظ تخصیص منابع کمیاب تا جایی که به عرضه و تقاضا مربوط میشود؛
آنارشیستها بهخوبی از ضرورت تولید و توزیع کاالهای ضروری برای کسانی که به
آنها نیاز دارند ،آگاه هستند .اما سؤال این است که در یک جامعهی آنارشیستی
چهگونه متوجه میشوید که نیروی کار و مواد ارزشمند به هدر نمیروند؟ قضاوت در
مورد مناسبترین ابزار ،چهگونه انجام میشود؟ اگر همهی مواد مشخصات فنی را
دارند ،افراد چهگونه از میان مواد مختلف ،انتخاب خود را انجام میدهند؟ اهمیت
ال سلفون در مقایسه با
برخی از کاالها نسبت به سایر کاالها چهگونه است؟ مث ً
کیسههای جاروبرقی چهقدر اهمیت دارد و بهاینترتیب ،کدامیک باید تولید شود؟
طرفداران بازار ادعا میکنند که سیستم آنها به چنین سؤاالتی پاسخ میدهد .از
نظر فردگرایان و آنارشیستهای «همکاری متقابل» ،بازار غیرسرمایهداری ،چنین
1

اطالعاتی را نشان میدهد .اطالعات مذکور ،بین قیمت بازار و قیمت تمامشده ،تفاوت
قائل میشود .افراد و تعاونیها بر اساس این اطالعات ،واکنش نشان خواهند داد .پاسخ
کمونیستها و آنارشیستهای جمعگرا که حتی بازارهای غیرسرمایهداری را رد
میکنند ،سادهتر است .این آنارشیستها معتقدند که گرچه بازار به چنین پرسشهایی
پاسخ میدهد؛ اما این کار را با روشهای غیرمنطقی و غیرانسانی انجام میدهد
1 cost price
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(درحالیکه این موضوع بهویژه در مورد سرمایهداری درست است ،نمیتوان فرض کرد
که در بازار پساسرمایهداری وجود نخواهد داشت) .سؤال این است که :آیا جمعگرایان
و آنارشیستهای کمونیست میتوانند به چنین سؤاالتی پاسخ بدهند؟ بله آنها پاسخ
میدهند.
آنارشیستهای جمعگرا و کمونیست ،بازار را رد میکنند .این رد کردن ،اغلب تا
حدودی بر برنامهریزی مرکزی داللت دارد .آنگونه که دیوید شویکارت سوسیالیست
بازارگرا ،میگوید« ،اگر مالحظات سود ،مصرف منابع و فنون تولید را تحمیل نکنند؛
آنگاه ،مدیریت مرکزی باید این کار را انجام دهد .اگر سود ،هدف یک سازمان تولیدی
نباشد؛ آنگاه هدفش بایستی بازده فیزیکی باشد (ارزشهای مصرفی)[ .علیه
سرمایهداری ،ص  .]86بااینحال ،شویکارت اشتباه میکند .الزم نیست تا پیوندهای
افقی مبتنی بر بازار باشد .ضرورتی ندارد تا همکاری بین افراد و گروهها ،سلسلهمراتبی
باشند .داللتِ ضمنی این توضیح این است که فقط دو راه برای ارتباط با دیگران وجود
دارد -یا بهزور (صرفاً با پول نقد) یا با سلسلهمراتب (شیوه دولت ،ارتش یا محیط کار
سرمایهداری) .اما مردم به روشهای دیگری نیز به هم مربوط میشوند؛ مانند دوستی،
عشق ،همبستگی ،کمکهای متقابل و غیره .بنابراین شما میتوانید به دیگران کمک
کنید یا به آنها وابسته شوید؛ بدون اینکه به شما دستور داده شود تا این کار را انجام
دهید یا بهوسیلهی پرداخت پول نقد برای انجام این کار  --ما همیشه این کار را انجام
میدهیم .شما میتوانید باهم کار کنید ،زیرا با این کار به خودتان و شخص دیگر سود
میرسانید .این شیوهی واقعى کمونیستى است که کمک متقابل و توافق آزاد است.
بنابراین ،شویکارت ،اکثریتِ قریب به اتفاق روابط موجود در هر جامعهای را نادیده
میگیرد .بهعنوانمثال ،عشق/کشش یک پیوند افقی بین دو فرد خودمختار است و
مالحظات سود وارد این رابطه نمیشود .بنابراین ،آنارشیستها معتقدند که استدالل
شویکارت ناقص اس ت؛ زیرا قادر به تشخیص این نیست که استفاده از منابع و فنون
تولید را می توان برحسب نیاز بشر و توافق آزاد بین بازیگران اقتصادی ،بدون سود و
یا فرمان مرکزی سازمان داد .معنای این سیستم این نیست که همهی ما باید به
یکدیگر عشق بورزیم (آرزویی ناممکن) .در عوض ،به این معنی است که قبول میکنیم
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که با همکاری داوطلبانه ما (بهعنوان افراد برابر) ،اطمینان حاصل میکنیم که افراد
آزاد باقی میمانیم و اینکه میتوانیم از مزایای به اشتراکگذاری منابع و کار ،بهرهمند
شویم (بهعنوانمثال ،یک روز و هفتهی کاری کوتاهشده ،کار خود-مدیریت شده و
شرایط کاری امن و بهداشتی و انتخاب آزاد محصول از کل جامعه) .بهعبارتدیگر،
منفعت شخصی که از خودپرستی محدود و ویرانگر جامعهی سرمایهداری فراتر میرود.
توافق آزاد و پیوندهای افقی ،به معامالت بازار محدود نمیشوند --آنها به دالیل
متعددی توسعه مییابند و آنارشیستها این موضوع را قبول دارند .همانطور که جورج
بارت میگوید:

«حاال بیایید تصور کنیم که شورش عظیم کارگران رخ داده و در این شرایط ،اقدام
مستقیم آنهاست که حرف آخر را میزند .آیا نمیتوان تصور کرد که بعضی از مردان
در خیابانی گرسنه شوند و خیلی زود فهرستی از قرص نان موردنیاز را تهیه کنند و
آن را به نانوایی که در اختیارشان است ببرند؟ آیا مشکلی در این فرض وجود دارد که
بعد بر اساس این فهرست ،مقدار نان الزم پخته خواهد شد؟ نانوایان پیشاپیش میدانند
که چه تعداد چرخدستی و کامیون برای ارسال نان برای مردم خیابان موردنیاز است.
حال اگر نانوایان ،صاحبان چرخدستیها و رانندگان کامیونها را از این موضوع مطلع
کنند؛ آیا این کار حداکثر تالش نانوایان برای تأمین وسایل نقلیه نیست ...اگر..
[نانوایان] تعداد بیشتری میز کار [برای پخت نان] الزم داشته باشند ...نجاران آنها
را تأمین خواهند کرد [و غیره] ...بنابراین این دور بیپایان ادامه مییابد – در اینجا از
وابستگی متقابل و متعادل طرفهای مذکور اطمینان وجود دارد؛ زیرا "نیاز " نیروی
محرک در پشت همهی این کارهاست ...به همین ترتیب است که هر فرد آزاد برای
تولید نان ،ماشینآالت و همه آنچه برای زندگی الزم است ،به برادران [و خواهرانش]
وابسته است .این فرد ،هیچ محرکی جز امیال خود برای بهره بردن کامل از زندگی
1

ندارد .بنابراین هر مؤسسهای آزاد و خودکفاست و با سایر مؤسسات همکاری میکند
و وارد توافق با آنها میشود؛ زیرا با این کار ،امکانات خود را گسترش میدهد .هیچ
دولت مرکزی استثمارگر یا تحمیلکنندهای وجود ندارد؛ اما ساختار کامل مورد
1 self-contained
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پشتیبانی قرار میگیرد ،زیرا هر یک از بخشها وابسته به کل هستند ...چنین جامعهای
به خواستههای مردم پاسخگوست و با همان سرعتی که به بزرگترین آرمانهای خود
پاسخ میدهد ،نیازهای روزمرهی خود را نیز تأمین میکند .شکلهای متغیر چنین
جامعهای ،تعابیر گذرایی از انسانیت خواهد بود[ ».انقالب آنارشیستی ،صص ]19-17
برای اتخاذ تصمیمات مولد ،الزم است بدانیم که دیگران به چه چیزی نیاز دارند.
عالوه بر این ،برای برآوردن این نیازها و ارزیابی گزینههای جایگزین موجود ،به
اطالعات نیاز داریم .بنابراین ،این موضوع ،سؤالی است برسرِ توزیع اطالعات بین
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان؛ اطالعاتی که اغلب ،به دلیل نابرابری در منابع (در
بازار نیازها به حساب نمیآیند؛ «تقاضای مؤثر» است که اهمیت دارد و این امر بازار
را به نفع ثروت منحرف میکند) بازار آنها را پنهان میکند (بهطور فعال آن را بلوکه
میکند) و یا به تحریف آن اقدام میکند .در بخش آخر ،تا حدودی درباره این شبکه
از اطالعات بحث خواهیم کرد .در این بخش ،بر اساس ارزش مصرف ،روشی را برای
مقایسهی مواد مختلف ،فنون و منابع معرفی میکنیم .عالوه بر این ،نشان میدهیم
که در هنگام تصمیمگیری ،الزم است تا نوسانات فعلی در موجودی انبار ،تولید و
مصرف نیز در نظر گرفته شود.
برای نشان دادن تغییرات نسبی در کمیابی یک کاالی مفروض ،بایستی مشخص
کنیم که چه چیزی را میتوان شاخص کمبود نامید .این شاخص ،کاربران بالقوهی
این کاال را آگاه می کند که آیا تقاضای این کاال بر عرضه پیشی میگیرد یا خیر.
بنابراین ،آنان ممکن است تصمیمات خود را در پرتو تصمیمات دیگران بهطور مؤثر
تعدیل کنند .برای مثال ،این شاخص میتواند به شکل درصد باشد که رابطهی
سفارشهای ارائه شده برای یک کاال را با مقدار واقعی تولیدشده ،نشان میدهد .برای
مثال ،کاالیی که تقاضایی بیش از عرضهاش دارد ،مقدار شاخصی معادل  ٪101یا
باالتر خواهد داشت .این مقدار کاربران بالقوه را آگاه میکند تا شروع به جستجو برای
جایگزین آن کنند یا در مصرف آن صرفهجویی کنند .برای همهی سندیکاها این رقم
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کمیابی ،بهعنوان یک رقم تعمیمیافته در هر صنعت در سطح منطقهای« ،ملی» و
غیره وجود خواهد داشت.
بدین ترتیب ،می توان مشاهده کرد که یک کاالی خاص ،تقاضای باالیی دارد و
بنابراین فقط تولیدکنندگانی که واقع ًا آن را الزم دارند ،آن را سفارش خواهند داد.
بدین ترتیب ،اطمینان حاصل میکنیم که از منابع ،استفادهی مؤثری میشود .البته
1

بهمنظور حصول اطمینان از وجود سطح میاندار مناسبی از کاالیی خاص ،از
ذخیرهسازی و دیگر فنون اساسی دفترداری استفاده میشود .این موضوع ممکن است
عرضهی بیش از حد برخی از کاالهای در حال تولید ،منجر شود و از آن بهعنوان
ذخیرهای برای پاسخگویی به تغییرات غیرمنتظره در تقاضای کل کاالهای مذکور
استفاده کرد .این سیستم میانداری هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی کار
میکند .روشن است که سندیکاها انبارها و فروشگاههایی مملو از مواد خام و کاالهای
تولیدشده بالاستفاده خواهند داشت که میتوانند از آنها برای پاسخگویی به افزایش
غیرمنتظره در تقاضا استفاده کنند .در صورت اختالل غیرمنتظره در عرضه،
فروشگاههای جمعی ،بیمارستانها و غیره ،فروشگاههای خود را که مملو از کاالهاست،
خواهند داشت.
این روش ،حتی در سرمایهداری معمول است .تفاوت بین تقاضای واقعی و تقاضای
انتظاری ،توسط تغییرات ناخواسته موجودی ،جذب میشود .امروزه ،شرکتها نیز
بهمنظور پاسخگویی به نوسانات شدید تقاضا ،ظرفیت مازاد دارند .چنین سیاستهایی
2

برای حفظ انبارها و ظرفیت مازاد ،در آنارشیسم هم ادامه خواهد داشت .فرض بر این
است که اگر سندیکاها و کنفدراسیونهای آنها ،نیازی به تعدیل ظرفیت را حس
کنند ،مایل به انجام این کار هستند .ازاینرو ،در واکنش به تغییرات تقاضا و برای
تهیهی اطالعاتی که برای چنین تعدیلی الزم است ،نیازی به تغییر قیمتها نخواهد
بود .دلیل این موضوع این است که «تغییر در تقاضا ،ابتدا بهعنوان تغییر در مقداری

1 buffer
2 spare capacity
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که باید با قیمتهای موجود فروخته شود ،آشکار میشود [و یا در سیستم بدون پول،
مصرف شود] .به همین دلیل ،تغییر تقاضا در تغییر موجودی انبارها یا سفارشها
منعکس میشود .چنین تغییراتی ،شاخصها یا نشانههای بسیار خوبی هستند که
موجب عدمتعادل بین تقاضا و جریان خروجی شدهاند .اگر ثابت شود که تغییر در
تقاضای محصوالت ،دایمی است؛ واحد تولیدی متوجه میشود که موجودی انبارهایش
رو به کاهش گذاشته و سفارش آنها طوالنی شده یا موجودی انبارهایش زیاد شده و
سفارشها کاهش یافتهاند ...بنابراین ،در واکنش به تغییرات در تقاضا ،برای تهیهی
اطالعات در مورد ضرورت تعدیل ظرفیت ،نیازی به تغییرات قیمت نخواهد بود[ ».پت
دوین ،دموکراسی و برنامهریزی اقتصادی ،ص]242 .
بنابراین سندیکاها ،جمعها و کنفدراسیونهای آنان ،برای مدیریت تغییرات
پیشبینینشده در عرضه و تقاضا ،انبارهای میاندار ایجاد خواهند کرد .کشورهای
سرمایهداری مانند ایاالت متحده آمریکا برای جلوگیری از تغییرات در اوضاعواحوال
بازار محصوالت کشاورزی و دیگر مواد خام استراتژیک که موجب نوسانات ناگهانی
2

قیمت نقدی و تورم میشوند ،از این نوع انبارها نیز استفاده میکنند .پل دیویدسون؛
اقتصاددان پساکینزی ،معتقد است که این امر موجب ثبات قیمت کاالها میشود .در
سالهای بین  1945تا  ،1972چنین ثباتی «جنبهی اصلی دورنمای رشد اقتصادی
بیسابقهی اقتصاد جهانی بود ».نیکسون ،رئیسجمهور آمریکا ،این برنامههای
منطقهی میاندار را برچید .این امر به «نوسانات شدید قیمت کاال» انجامید که اثرات
منفی جدی اقتصادی داشت[ .مباحثات اقتصاد پساکینزی ،ص  114و  .]115مجدداً،
بهاحتمال زیاد ،جامعهی آنارشیستی ،برای ایجاد تعادل در تغییرات کوتاهمدت عرضه
و تقاضا ،از این نوع سیستم میاندار استفاده خواهد کرد .با کاهش نوسانات کوتاهمدت
عرضهی کاال ،تصمیمات سرمایهگذاری بد ،کاهش مییابند؛ زیرا سندیکاها گمراه
نمیشوند (مثل نظام سرمایهداری که در زمان تصمیمگیری ،قیمتهای بازار،
بیشازحد باال یا خیلی پایین میشوند).
1 moneyless
2 spot-price
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این موضوع ،همراه با تحلیل هزینه-فایده موجب میشود تا اطالعات مربوط به
تغییرات درون اقتصاد بدون پول ،بهسرعت در سراسر کل سیستم ،گسترش بیابد و
همهی تصمیمگیرندگانی را که اکثرشان چیزی در مورد علل اصلی این تغییرات
نمیدانند ،تحت تأثیر قرار میدهد .این اتفاق ،به یک سندیکا اجازه میدهد تا معلوم
کند که چه کاالیی حداقل منابع را مصرف میکند و درنتیجه بیشتر آن منبع را برای
دیگر کاربردها باقی میگذارد (بهعنوانمثال ،هزینههای نسبی یا کمبود) .عالوه بر این،
این موضوع به آن سندیکا ،دربارهی اینکه چه منابعی برای ساخت آن کاال به کار
میروند (بهعنوانمثال ،هزینههای مطلق درگیر آن) ،اطالعاتی ارائه میکند .حال بدون
اینکه الزامی از سوی یک نهاد مرکزی «همهچیزدان» مثل اقتصاد برنامهریزی مرکزی
لنینیستی وجود داشته باشد ،اطالعات مربوطه با همهی افراد ذیربط مبادله میشوند.
آنارشیستها مدتهای طوالنی است که متوجه شدهاند که احتماالً هیچ نهاد مرکزی
قادر نیست تمام اطالعات پراکنده در سراسر اقتصاد را در اختیار داشته باشد تا تولید
را سازمان دهی کند .اما اگر چنین نهادی اقدام به انجام این کار کند ،بوروکراسی
حاصل ،مقدار اطالعات در دسترس تصمیمگیرندگان را بهطور مؤثری کاهش داده و
بیاثر میکند و بنابراین باعث ایجاد کمبود و ناکارآمدی میشود.
برای درک این ایده که این سیستم چهگونه کار میکند؛ اجازه دهید مثالی از
تغییر در صنعت مس را مطرح کنیم .بیایید فرض کنیم که یک منبع مس بهطور
غیرمنتظره از بین برود یا اینکه تقاضا برای مس افزایش یابد .چه اتفاقی میافتد؟
اوالً تفاوت اولیه ،موجب کاهش ذخیرهی مس خواهد شد .هر یک از سندیکاها،
این ذخیره را حفظ میکنند تا تغییرات غیرمنتظرهی درخواستهای مس را لحاظ
کرده باشند .این موضوع به از بین بردن تغییرات کوتاهمدت در عرضه یا تقاضا کمک
میکند .ثانیاً بهطور طبیعی ،سندیکاهای تولیدکنندهی مس با افزایش تقاضای مس
مواجه میشوند .این امر بالفاصله شاخص کمیابی آن بنگاهها و محصوالتشان را
افزایش می دهد .برای مثال ،ممکن است شاخص از ( %95نشاندهنده قدری تولید
بیشازحد نسبت به تقاضای فعلی) به ( %115نشاندهنده افزایش تقاضای مس نسبت
به سطح فعلی تولید) رشد کند .این تغییر در شاخص کمیابی (به همراه مشکالت
موجود در راه پیدا کردن سندیکاهای تولیدکنندهی مس که سفارش قبول کنند)،
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وارد الگوریتمهای تصمیمگیری دیگر سندیکاها میشود .این موضوع بهنوبهی خود ،به
تغییر برنامههای آن سندیکاها منجر میشود .بهعنوانمثال ،سندیکاها میتوانند به
دنبال دیگر تأمینکنندگانی که شاخص کمیابی پایینتری دارند ،باشند یا ممکن است
جایگزینی برای مس مورداستفاده قرار گیرد؛ زیرا آنها به منبع کارآمدتری برای
استفاده ،تبدیلشدهاند.
بهاینترتیب ،درخواست برای محصوالت مسی افت میکند و بهزودی این
درخواستها ،صرفاً انعکاسی از نیازهای واقعی مس است (این تقاضاها ،جایگزینی برای
مس ندارند) .این موضوع ،منجر به کاهش تقاضا نسبت به عرضهی کنونی میشود (که
درخواست سایر سندیکاها برای حفظ سطح میاندار انبار آن را نشان میدهد) .بنابراین
پیامی کلی به سراسر اقتصاد ارسال شده که مس (نسبتاً) کمیاب شده و طرحهای
سندیکا در پرتو این اطالعات ،تغییر کردهاند .هیچ برنامهریز مرکزی اینگونه تصمیمات
را نگرفته است و برای تسهیل آن هیچ پولی الزم نیست .ما یک سیستم غیربازاری
غیرمتمرکز ،مبتنی بر توزیع رایگان محصوالت بین کمونهای خودمختار داریم.
با نگاهی به تصویر کالنتر ،این پرسش خودنمایی میکند که چهگونه به این تغییر
در عرضه/تقاضای مس واکنش نشان داده میشود .فدراسیون سندیکایی مس و
فدراسیونهای سندیکایی بین صنایع ،جلسات منظمی دارند و پرسش در مورد
تغییرات وضعیت مس مطرح میشود و آنها باید در نظر بگیرند که چهگونه به این
تغییرات واکنش نشان دهند .بخشی از این موضوع ،تعیین این مطلب است که آیا این
ال ناشی از
تغییر بهاحتمالزیاد ،کوتاهمدت و یا بلندمدت است .تغییر کوتاهمدت (مث ً
سانحهای در معدن) نیاز به برنامهریزی برای سرمایهگذاری جدید ندارد .بااینحال،
تغییرات درازمدت (مثل درخواستهای جدید ناشی از محصول جدیدی که سندیکایی
دیگر میسازد یا معدن موجود روبه اتمام میرود) ممکن است نیازمند سرمایهگذاری
هماهنگ باشد (میتوانیم انتظار داشته باشیم که سندیکاها در پرتو تغییرات،
برنامههای خود را اجرا کنند؛ برای مثال ،با سرمایهگذاری در ماشینآالت جدید برای
تولید مؤثرتر مس یا افزایش تولید) .اگر تغییرات موردانتظار از این طرح تقریباً برابر با
تغییرات پیشبینیشدهی درازمدت باشد؛ آنگاه نیازی به اقدام فدراسیون نیست.
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بااینحال ،اگر آنها این کار را انجام دهند؛ بعد ممکن است نیاز به سرمایهگذاری در
معادن مس جدید باشد یا سرمایهگذاری جدیدی در مقیاس بزرگ در صنعت الزم
باشد .فدراسیون چنین طرحهایی را پیشنهاد میکند.
البته ،میتوان در مورد آینده حدس زد؛ اما نمیتوان با دقت آن را پیشبینی کرد.
درنتیجه ،ممکن است در صنایع خاصی ،سرمایهگذاری بیشازحد صورت بگیرد؛ چراکه
تغییرات مورد انتظار محقق نمیشود .درعینحال ،برخالف سرمایهداری ،این امر به
یک بحران اقتصادی منجر نمیشود .وقتی در نظام سرمایهداری ،سرمایهگذاری
بیشازحد انجام میشود ،صرفنظر از نیاز اجتماعی ،کارخانههایی که سود نمیدهند،
تعطیل میشوند .همهی آنچه اتفاق میافتد این است که برخی از کاالهای تولیدشده
مصرف نخواهند شد؛ برخی از نیروهایی کار و منابع ،به هدر خواهند رفت؛ سندیکاها
برای تولید ،توجیه میتراشند؛ و تأسیسات نسبتاً ناکارآمد تعطیل میشوند و به
تولیدات کارآمدتر میپردازند .بحران فراگیر اقتصاد سرمایهداری ،چیزی خواهد بود که
به گذشته تعلق دارد.
بهطور خالصه ،هر سندیکایی سفارشها و تجهیزات خود را دریافت میکند و
تولیدات خود را به مصرفکنندگان خاص خودش میفرستد .بعالوه ،مراکز توزیع
اجتماعی ،برای سندیکایی که برایش تعیین شده ،سفارش محصوالت الزم را میدهد.
بدین شیوه ،مصرفکنندگان میتوانند سندیکای خود را به سندیکایی که به نیازهای
آنان پاسخ می دهند ،تغییر بدهند و به همین ترتیب ،واحدهای تولیدی از آنچه
مورداستفادهی اجتماعی است ،آگاهی یافته و اقدام به تولید آنها میکنند و همچنین
از هزینههای اجتماعی منابع موردنیازشان برای تولید آن کاالها آگاه میشوند .در این
روش ،با هماهنگی حاصل از برابری انجمنها (و نه سلسلهمراتب ساختار شرکتی)،
شبکهای از روابط افقی در سراسر جامعه گسترش مییابد.
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اینکه آنارشیستها از «تناقض انزوا» آگاهی دارند  ،بدان معنا نیست که فکر
میکنیم جمع باید برای افراد تصمیم بگیرد که چه چیزی را مصرف کنند .این موضوع
مثل یک زندان خواهد بود .همهی آنارشیستها قبول ندارند که خود فرد باید نیازهای
خود و گروههایی را که به آنها میپیوندد ،تعیین کند .البته گروههای مذکور ،نیازهای
اجتماعی همچون پارکها ،بهبود زیرساخت و غیره را تعیین میکنند .بااینحال،
آنارشیستهای سوسیالیست فکر میکنند که این امر به سود آنها خواهد بود تا در
مورد چارچوبی که این تصمیمات حول آن اتخاذ میشوند ،بحث کنند .برای مثال،
این بدان معنی است که جمع توافق میکنند تا به تولید محصوالت سازگار با
محیطزیست بپردازند ،ضایعات را کاهش دهند و بهطورکلی تصمیماتی بگیرند که با
تعامل اجتماعی ،غنی میشوند .افراد هنوز بر اساس آنچه تعاونیها تولید میکنند،
تصمیم میگیرند که چه کاالهایی را میخواهند .اما این کاالها بر مبنای دستورکار
اجتماعی موردتوافق ،تولید میشوند .در این روش ،زباله ،آلودگی و دیگر «پیآمدهای
2

جانبی» مصرف خُرد را میتواند کاهش دهد .بهعنوانمثال ،درحالیکه برای افراد
منطقی است تا برای رسیدن به محل کار رانندگی کنند؛ بهصورت جمعی ،این امر به
بیخردی عظیم منجر میشود (برای مثال ،ترافیک ،آلودگی ،بیماری ،زیرساختهای
اجتماعی نامطلوب) .جامعهی خردمند دربارهی مشکالت مرتبط به استفاده از خودرو
به بحث میپردازد و توافق میکند تا یک شبکهی حملونقل عمومی کامالً یکپارچه
ایجاد کند که آلودگی ،استرس ،بیماری و غیره را کاهش میدهد.
بنابراین ،درحالیکه آنارشیستها سالیق و خواستههای فردی را قبول دارند ،از
تأثیر اجتماعی آنها نیز آگاهی دارند و بنابراین سعی میکنند تا محیطی اجتماعی را
خلق کنند که در آن افراد میتوانند تصمیمگیریهای شخصی خود را به کمک
ایدههای افراد دیگر ،غنی کنند.
 - isolation paradox .1مشارکت و همکاری همگانی در صورتی تحقق مییابد که هر فرد تمایل به سهیم
بودن در حرکت و فعالیتی اجتماعی داشته باشد و از سوی دیگر هر فرد در صورتی در این مشارکت ،سهیم
میشود که از مشارکت دیگران اطمینان حاصل کند (مترجم)
2 externalities

عرضه و تقاضا در علم اقتصاد آنارشیستی

موضوع دیگر اینکه ،بدیهی است که سندیکاهای مختلف کاالهایی تولید میکنند
که قدری به هم فرق دارند .این موضوع تضمینی است برای این واقعیت که مردم حق
انتخاب دارند .این تردید وجود دارد که زبالهی کنونی حاصل از محصوالت متعدد
شرکتهای مختلف (گاهی اوقات همان شرکتهای چندملیتی هستند!) که همگی
کار مشابهی انجام میدهند ،در یک جامعهی آنارشیستی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
بااینحال« ،انواع متنوعی از یک کاال» تولید خواهد شد تا از انتخاب مصرفکننده،
اطمینان حاصل شود و به تولیدکنندگان اجازه داده میشود تا بدانند که
مصرفکنندگان کدام ویژگی را ترجیح میدهند .غیرممکن است که بنشینیم و
فهرستی از ویژگیهایی که یک کاال باید داشته باشد تهیه کنیم ،مگر فرض میکنیم
که دانش کامل وجود دارد و فناوری نسبتاً ثابت است .در زندگی واقعی ،هر دو این
مفروضات کاربرد محدودی دارند .بنابراین ،تعاونیها کاالهایی با ویژگیهای مختلف
تولید میکنند و تولید تغییر خواهد کرد تا پاسخگوی تقاضای این پیشنهاد متفاوت
باشند .بهعنوانمثال ،کارخانهی الف یک سیدی خوان جدید تولید میکند و الگوهای
مصرف نشان میدهند که این دستگاه محبوب است و بنابراین بقیهی کارخانهها تولید
خود را تبدیل میکنند .این کار ،عالوه بر آزمایشهای تحقیق و توسعه و آزمون
جمعیت انجام میشود .در این روش ،انتخاب مصرفکننده حفظ میشود و بهبود
می یابد؛ چراکه افراد قادر خواهند بود تا (در برخی موارد) از طریق گفتوگو با
سندیکا/کمون بر تصمیمات آنان (بهعنوان تولیدکننده) تأثیر بگذارد.
درنهایت ،شاید عجیب باشد؛ اما ضروری است تا متذکر شویم که سرمایهداری
فقط در دنیای فانتزی اقتصاد نئوکالسیک ،عرضه و تقاضا را برابر میکند .هر اقتصاد
سرمایهداری واقعی ،در واکنش به سود باالتر ناشی از کاالهایی که قبالً کم تولید
شدهاند ،با عدم اطمینان و تمایل به تولید بیشازحد مواجه خواهد شد .نتیجهی این
کار ،دوره های بحرانی است که در آن کاهش تقاضای مؤثر ،موجب افت متناسب در
عرضه میشود .به این واقعیت زشت اشاره نمیشود که نیازهای واقعی (تقاضا) صرف ًا
به این دلیل برآورده نمی شوند که مردم فقیرتر از آن هستند که قیمت کاالها را
بپردازند (عدم تقاضای مؤثر) .بهاینترتیب ،نشان دادن اینکه صرفاً سیستمهای
غیربازاری با مشکل تعادل میان عرضه و تقاضا مواجه هستند ،اشتباه است.
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نتیجهی این بحث این است که آنارشیستها «عرضه و تقاضا» را نادیده نمیگیرند.
در عوض ،آنها محدودیتهای نسخهی سرمایهداری از این امر بدیهی را تشخیص
داده و متذکر میشوند که سرمایه داری مبتنی بر تقاضای مؤثر است که هیچ پایه و
اساسی ضروری با استفاده مؤثر از منابع ندارد .آنارشیستهای اجتماعی ،بهجای بازار
از دستگاهی مبتنی بر پیوند افقی بین تولیدکنندگان جانبداری میکنند.
تولیدکنندگان مذکور بهطور مؤثری اطالعات مربوط به تغییرات نسبی در عرضه و
تقاضا را در سراسر جامعه باهم مبادله میکنند .این اطالعات منعکسکنندهی نیازهای
واقعی جامعه است ،نه ترازنامههای بانکها.

مقالهی باال ترجمهی بخشی از رسالهی زیر است:
https://anarchism.pageabode.com/afaq/secI4.html

نقد اقتصاد سیاسی
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در پی مجموعه رخدادهای اعتراضیییی آبا ماه و بهخصیییوس پز اظ هراهرا 16
آذرماه دانشجویا در مجموعهای اظ دانشگاههای کشور و بهویژه ههرا  ،موضوع اقتصاد
سیاسی جمهوری اسالمی دوباره به موضوع بحث در میا روشنفکرا و صاحبنررا
ایرانی بدل شد .کلیدواژهی نولیبرالی سم که دان شجویا معترض به کار گرفته بودند و
میزا کاربرد آ در اقت صاد سیا سی جمهوری ا سالمی ،ا صلیهرین محور این بحثها
بود .در این یادداشیییب ،به مباحکی که اقتصیییاددانا راسیییبگرا در این ظمینه مطرح
کردهاند نمیپرداظم ،ظیرا وظیفهی این رو شنفکرا انداموار بورژواظی انکار نولیبرالی سم
و بهطور کل انکارکرد پروژهی اقت صاد -سیا سی طبقهی حاکم در ک شورهای گوناگو
جها اسییب .این افراد در سییالهای اخیر با دفاع اظ خصییوصیییسییاظی ،انواع ملتل
کاالییسییاظی ،مالیسییاظی و ح ی یارانهها در ایرا  ،قبل اظ هرچیز به وظای طبقاهی
خود عمل کردهاند و بحث با آ ها برسییر وجود یا نبودن نولیبرالیسییم موضییوعیب ندارد،
چراکه آ ها لشکرن انکارند.
بحث من در اینجا با روشیینفکرانی آظاداندیا اسییب که اککرا در خار اظ کشییور
ظندگی میکنند و فرض اسییاسییی آ ها این اسییب که نباید سیییاسییبهای اقتصییادی
حکومب ایرا را با عیار نولیبرالی سم سنجید ظیرا حکومب ایرا یک حکومب فقاهتی-
کاسییتی -رانتی اسییب .اظ همه مهمهر ،این که معتقدند شییعار دانشییجویا در  16آذر
مبتنی بر شییورید علیه نولیبرالیسییم در ایرا و سییایر نقا جها به واقعیب موجود
ربطی ندارد و شباهتی بین ایرا و فران سه و شیلی نی سب و هریک م شکال خاس
خود را دارند که باید به صور مشلص به آنها پاسخ داد.
برای روشیین شیید بحث قصیید دارم در ادامه نلسییب به مسییهلهی بومیگرایی و
جها شمولی بپرداظم و سپز سطوح انتزاعی و ان ضمامی را مورد برر سی قرار دهم و
در ادامه به مورد خاس ایرا بپرداظم و نشییا دهم که چهگونه با کمرنگ شیید نفوذ
دین در جامعه و کم شیید امکا اسییتفاده اظ قدر سییلب ،کل حکومب ایرا هال
کرده ا سب با پروژهای نولیبرالی ستی حاکمیب خود را هداوم دهد و یک دولب «نرمال»
بسیییاظد .سیییپز به این نکته میرسیییم که چرا شیییعار علیه نولیبرالیسیییم به نگرانی
دان شجویا نه فقط در مورد او ضاع روظ که به اپوظی سیو مرهجع و پروژهی آمریکایی
برای ایرا نیز برمیگردد.
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بومیگرایی و جهانشمولی
«جامعهی ما با دیگر جوامع متفاو اسییب« ».جامعهی ما بهطور خاصییی سییاما
یافته و جوابهای جها شمول به م سایل آ بیارهبا ا سب« ».ویژگیهای جامعهی
ما باعث می شود که قوانین و مقررا خاس خود را دا شته با شد ».این ههکیدا گاه اظ
ظبا روشیینفکر پسییامدر در هوجیه دیکتاهورهای آسیییایی و آفریقایی خود را آشییکار
میکند .گاه نیز دیکتاهورهایی نامآشیینا برای فرار اظ رعایب حقوب بشییر ،بومیگرایی را
لقلقهی ظبا خود کردهاند و برای آ که هوجیهی داشییته باشییند ،ویژگیهای جامعهی
خود را چنا برجسییته میکنند که گویی قوانین جها شییمول بر جوامع آ ها صییدب
نمیکند.
چنا که گفته شد روی دیگر این بومیگرایی ،برخی رو شنفکرا پ سامدر ه ستند
که روایب کلی (یا کال روایب ها) را برای هبیین مسیییایل در ج هانی پر اظ ه فاو و
گونهگونی نامعتبر میدانند .بهعنوا مکال آ ها خاس بود جامعهی ایرا را ها بدا
جا میبینند که ا ستفاده اظ ا صطالح نولیبرالی سم را غیرمرهبط و نادر سب میدانند .اظ
نرر آ ها جامعهی ایرا هنوظ به مرحلهی لیبرالیسیییم وارد نشیییده که بلواهد به
نولیبرالیسیییم هنه بزندر در عین حال آ ها بر این باورند که روند (یا روندهایی) که در
شیلی یا فرانسه یا لبنا طی میشود ،اظ یکدیگر متباین یا حداقل اظ ایرا به دور اسب
و دان شجویانی که اظ این ا صطالح ا ستفاده کردهاند ،بیاهر رؤیای همقدمی و همگامی
با جامعهی پیشرفته فرانسه را دارند ها دانشی عمیق اظ اقتصاد سیاسیر
میهوا در پاسخ اظ دو سطح انتزاعی و انضمامی استمداد طلبید .سطح انتزاعی نه
یک سطح هلیلی که فرایندی هبیینی برای دید و باظشناسی مهمهرین و پررنگهرین
نیروهای اجتماعی و هاریلی اسب .یعنی ما عدسی چشمما را ها جایی هنگ میکنیم
که فقط پرنورهرین مؤل فه ها اظ آ عبور کن ند .در ال یهی انضییی مامی ا ما ویژگی ها و
خاسبودگیهای یک جامعه هبیین میشود و اظ هعمیم یک وضعیب خاس به جامعهای
دیگر خودداری میشییود .ظیرا هر جامعهای مسییایلی دارد که ملتص به هما جامعه
اسب و باید در هما بستر درک و فهم شود.
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باید گفب که میهوا به جها نگری سب و در الیهی انتزاعی شباهبهای ب سیاری
دید .در سطح اقت صاد سیا سی ب سیاری اظ رو شنفکرا چپگرا سرمایهداری را وجه
هولید غالب میدانند .یا در هاریخنگاری ،برکشید دولبهای اقتدارگرای 1940-1920
در سییراسییر جها را بهعنوا یک فرایند جهانی مینمایانند .اما همین روشیینفکرا
معتریا ند که وجه هولید سیییرمایهداری در ایرا و انگلسیییتا به پسیییبوبلندیهای
جغرافیایی ،قومی ،ظبانی ،جنسیییتی ...،متفاوهی برخورد کرده و جامعهای که محصییول
آ اسییب در انگلسییتا و ایرا بسیییار متفاو اسییب .یا هی هاریخنگاری نیسییب که
رضییاشییاه را در الیهی انضییمامی شییبیه به فرانکو ببیند ،هرچند که در الیهی انتزاعی،
ر ضاخا  ،فرانکو ،مو سیلینی ،ا ستالین ،چیا کایچک و دیگر برک شیدگا آ سالها
شباهب انکارناپ یری با یکدیگر دارند.
این سیییطح انتزاعی البته میهواند برحسیییب نررگاه های ملتل  ،گاه به الیهای
دل به خواهی و هفننی هقل یل پ یدا ک ند و هرکز هعریفی اظ آ ارا ئه د هد و خطو
پررنگن مشترک را بهظعم خود در اقتصاد و سیاسب و هاریخ بیابد .به همین دلیل بحث
حاضر در چارچوب اقتصاد سیاسی مارکسیستی اسب .مارکسیسم اظ بدو پیدایا ،خود
را مکتبی جها شییمول میداند که اظ ادراک انتزاعی مشییترک به هغییر مشییترک میل
دارد .مارک سی سم یک شیوهی هولید جهانی را فرض میکند که باید به صور جهانی
دگرگو و به شییییوهی هولید دیگری بدل شیییود .بااینحال ،مارکسییییسیییم در الیهی
انضییمامی هفاو میا کشییورها و جوامع ملتل را میپ یرد و به بیا لنین برای هر
ک شوری این فر صب را قایل ا سب که راه ملتص به خود را در نیل به سو سیالی سم
بیاید.
اظاینرو ،فارغ اظ درسییتی یا نادرسییتی اسییتفاده اظ اصییطالح نولیبرالیسییم ،آنا که اظ
اطالب عمومی این روند به کشیییورهایی هم و ما برآشیییفتهاند یا به الیهی انتزاعی
روندها بیاعتنا هسییتند یا اینکه بحث را در چارچوب گفتما مارکسیییسییتی دنبال
نمیکنند و الجرم برای بحث با آ ها به شیوهی دیگری اظ ا ستدالل برو گفتمانی نیاظ
اسب.
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نولیبرالیسم در ایران
نولیبرالی سم ا صطالحی سهل و ممتنع ا سب .چرا که به سادگی آ را میهوا به
و ضعیبهایی گاه متباین اطالب کرد و هریک اظ ا ستفادهکنندگا به نوعی اظ ظنّ خود
یار آ میشییوند .به نرر من یکی اظ دالیل اسییتفادهی بیرویه اظ این اصییطالح خلط
هعاری انتزاعی و انضیییمامی اسیییب .برای همین در ابتدا هال میکنم در نگاهی عام
ویژگیهای عام نولیبرالیسیییم را در هاریخ نشیییا دهم و سیییپز به مورد خاس ایرا
بپرداظم.
در گسترهی هاریخ صد سال گ شتهی سرمایهداری ،چنا که هوماس پیکتی با ارقام
و محاسبا دقیق نشا داده اسب ،روندهایی کال قابلرصد اسب .ابتدا سرمایهداری
ها پیا اظ اصالحا کینزی و سپز دورا غلبهی دولبهای رفاه و در پی آ افزایا
نابرابری به هما سبک و سیاب پیشاکینزی .بهطور خالصه میهوا گفب که امتیاظاهی
که طبقهی حاکم در اثر مبارظا طبقاهی ،رشیید اقتصییادی باال و مجموعهای اظ عوامل
دیگر به سییایر طبقا داده بود ،در چهل سییال اخیر ،ها جایی که ممکن بوده ،باظپز
گرفته شده و دوباره شاهد هشدید همرکز ثرو و قدر در دسب طبقهی مسلط بودیم
و اظ این منرر و ضعیب هاحدی شبیه به دورا پیا اظ جنگ جهانی اول شده ا سب.
رو ند اخیر را در سیییطح انتزاعی خود میهوا – اظجم له با مدد گرفتن اظ هاروی -
سرمایهداری نولیبرال نامید .یعنی ههاجم ضدانقالب و پزگرفتن ب سیاری اظ امتیاظاهی
که بهاجبار یا حتی بهدلخواه به طبقا فرودسییب برخی کشییورهای مرکز داده شییده
بود .اما در الیه ی ان ضمامی هر ک شوری هاریخ خاس خود را در این ظمینه دارد و طبقه
ی حاکم سرمایهدار به شیوهی خاس خود این انحصار و هسلط را احیا کرده اسب .من
متلصییص هاریخ اقتصییادی نیسییتم و اظ چندوچو این روند انضییمامی در کشییورهای
ملتل اطالعاهی کلی دارم .اما هر یک اظ کشیییورها بنا به مقاومب اجتماعی و روح
حاکمیب خود این روند را اعمال کرده و مقاومب نیز در سطوح ملتلفی ساظما دهی
شییده اسییب .بهعنوا مکال میهوا به مقاال بوردیو هحب عنوا «ایسییتاد در برابر
نولیبرالیسییم» اسییتناد کرد که مدعی اسییب «اصییالحا » نولیبرالی بهعلب سییاختار
بوروکر اهیک دولب فران سه خیلی دیرهر و دورهر اظ انگل ستا هوان سته موفق شود و کند
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بود لبهی هیغ نولیبرالیسییم در فرانسییه صییرفا بهسییبب مقاومب نیروهای پیشییرو و
ساظما های کارگری و مترقی (چو ک شورهای ا سکاندیناوی) نبوده ا سب .در همین
را ستا ،مورد ایرا یکی اظ پی یده هرین روندهای اجرای نولیبرالی سم ا سب .برای ن شا
داد این روند نیاظ داریم که نقبی به هاریخ چهار دههی گ شته بزنیم.
به بیا یرواند آبراهامیا پز اظ اسییتقرار جمهوری اسییالمی ائتالفی طبقاهی هحب
سیییطرهی یک دولب پوپولیسییتی به قدر رسییید .این ائتالی طبقاهی دو نمایندهی
اصلی داشب که در بهاصطالح گروههای خط امام اظ یکسو و باظار و روحانیب سنتی اظ
سییوی دیگر باظنمایی میشیید .آیباهلل خمینی نیز با هشیییاری کامل اظ قرار داد وظ
خود بر یکسوی این ائتالی خودداری میکرد و حتی در وصیبنامهی خود ان ار داده
بود که مبادا حاکما بعدی جمهوری اسییالمی پایگاههای اجتماعی یکی اظ دو سییوی
این ائتالی را فرامو کنند .جدال درونی این دو نیرو پز اظ مرگ آیباهلل خمینی به
نفع جناح باظار و روحانیب سنتی همام شد و نیروهای «طرفدار م ست ضعفا » ها سال
 1371هقریبا به طور کامل اظ نهادهای قدر رانده شیییدند و یا گفتمانی جدید را
پ یرفتند و برنامهی وامگرفته شدهی جمهوری ا سالمی روی میز گ ا شته شد :هعدیل
ساختاریر
ایرا کشوری مصریکننده یا به بیا مهربا هر وامگیرنده اسب .هولید در عرصهی
اقتصیییادی و فرهنگی همواره دچار اختالال جدی بوده و اظ همین رو حاکما (در
حکمرانی خود) و حتی روشیینفکرا ایرانی (در «نهضییب هرجمه») به نوعی اظ هولیدا
دیگرا  -بهخصییوس غرب  -اسییتفاده کرده و اظ آ آموختهاند .نولیبرالیسییم نیز یکی
دیگر اظ آموختههای ماسیییب که شیییارحا و موظعانی هم دارد ،و هوصییییهکنندگا و
مشوقانی هم .اما چرا یک اندیشهی خاس در ذهن دولتمردا مینشیند و بهرغم همه
ی هزینه های اجتماعی و حتی ضیییدیب با باورهای پیشیییین به چراغ راهنما هبدیل
می شود؟ پا سخ ،پا سخ به بحرا ا سب .جمهوری ا سالمی در سالهای اولیهی انقالب
هقریبا همامی هوا ایدئولوژیک و باورهای عمیق اجتماعی را مصیییری کرده بود و در
بسیییتر نا کارآ مدی و سیییرکوب مداوم اظ اککر یب اف تاده بود .روظ گاری رهبرا و قب
چریکهای فدایی خلق با سیدمحمد بهشتی محاجه میکردند که آ رأی  12فروردین
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 98درصد نبوده اسب و او در پاسخ می گفب اگر آ  2درصد را  10برابر کنیدر چقدر
میشوید؟ پُرن پُر  20درصدر اککریب با ماسب  ،پز همکین کنیدر
اما پایا جنگ ،به کنار گ اشیییتن آیباهلل منترری ،درگ شیییب آیباهلل خمینی و
حا شیهن شین شد گفتما خط امامیها و اظ همه دردناکتر روایب داغ و دار و درفا
بر هن هزارا ان سا  ،اظ م شروعیب حاکمیب به شد کا سته بود .و اظ آ طری اقت صاد
فاسیید اهاهیسییتی که اظ آغاظ منفور باظاریا بود ،به مرظهای بحرانی خود رسیییده بود و
دولب دیگر منابعی برای هوظیع نداشیییب .در پاسیییخ به این دو بحرا بنیا کن در
عرصهی سیاسب و اقتصاد ،دولتمردا به این فکر افتادند که پایههای ائتالی پیشین را
بشکنند و بر جای دیگری بنا کنند .به همین دلیل سیاسبهای هعدیل ساختاری مورد
حمایب کلیب نرام واقع شییید و خطابهی دولتمردا نیز در پی آ هغییر کرد .اظ همه
مهم هر هغییر محتوای ا صطالح م ست ضعفین بود .دیگر افراد فقیر اما انقالبی مورد هوجه
نبودند ،بلکه افراد فقیری که با سعی و هال ب سیار میهوان ستند ثرو هولید کنند به
ذیل چتر مستضعفین و وعدههای متعاقب آ وارد شدند.
در حقیقب پیام انقالب دگرگو شد و طبقهی متو سط برخوردار بهعنوا پایههای
نرام در نرر گرفته شد .طبقهای محافرهکار که با کمک هکنیک و فناوری باعث ر شد
اقتصییادی و مقبولیب اجتماعی حاکمیب میشیید و به واسییطهی آرما ظدایی و ح ی
روشنفکرا و ساظما های مترقی ،فقط در سودای هرقی در ظندگی فردی خود بود و به
هویبهای جمعی بیاعتنا .یعنی هما امری که نولیبرالیسم دیکته میکرد.
دولتمردا جمهوری اسییالمی در اجرای برنامهای راسییبروانه یکدل بودند و فقط
مکالهای متفاوهی را به کار میبردند .هاشمی رفسنجانی دوسب داشب ایرا راه مالزی
را برود و مؤهلفهایها آرظومند چین اسییالمی بودند .با همهی یکدسییتی آرظوها هفاو
کوچکی در ابتدا دیده می شید که بعدها ظاویهی بزرگهری سیاخب .یک گرایا که با
رفسیینجانی و یارانا (و بعدها خاهمی و دیگر اصییالحطلبا ) شییناخته میشیید همایل
داشب که سیر نوساظی جمهوری اسالمی به یک حکومب «نرمال» سرمایهداری ختم
شیییود و کارگزار ان باشیییب سیییرمایه اظ ن هاد دو لب جدا شیییود .دارایی های دولتی
خودمانی ساظی شوند و خودیها این نهادها را مالک شوند و ر سانهها نیز هابع آ ها.
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این یک حکومب نرمال سرمایهداری اسب که صاحبا سرمایه ،دولب ساظند ولی لزوما
در دولب حضیییور ندارند .در حقیقب دولب کمیتهی امور عمومی جناح های ملتل
سرمایهداری اسب و حتی بهتر اسب که یک جناح دسب باال را در دولب نداشته باشد
ها حرار یکسیییوی خانهی دو لب را به نفع مطلق خود هنریم نک ند .حال آ که
محافرهکارا در همهی جناحهای خود ،مدیریب کرد دولب را پردردسر میپنداشتند
و به خاطر سابقهی خود در نهاد قضا ،حتی صحبب اظ دموکراسی را برنمیهافتند .آ
ها هوا رادیکالیسم بالقوهی طبقه متوسط را بهتر میشناختند و میدانستند که اگر اظ
دولب خار شوند ،ممکن اسب اظ مقام کارگزار انباشب سرمایه نیز ساقط شوند .آ ها
فکر میکردند که به جای یک ژاپن اسییالمی بهتر اسییب چین اسییالمی باشییند و خود
مهار دولب ،نهادهای امنیتی ،نرامی و ق ضایی را به صور م ستقیم در د سب دا شته
با شند و فقط با ر شد اقت صادی و هوظیع پول در بین هوادارا یک دولب حامیپرور را
برساظند.
هر دو ج ناح به رغم اختالی در جزئ یا و ا هدای ن هایی ،در اجرای نولیبرالیسیییم
سیینگ همام گ اشییتند و آ را به صییور مدو  ،نراممند ،قانونی و بدو خسییتگی و
هوق اجرا کردند .خصییوصیییسییاظی  ،مقررا ظدایی ،بینواسییاظی طبقهی کارگر ،به
حاشیه راند طبقا فرودسب و اخرا آ ها اظ متن و شهر به حاشیه ،کاالیی ساظی و
هجاری ساظی عر صههای ظندگی (بهدا شب و درما  ،آموظ و پرور  ،حملونقل و)...
و حتی بد (ها آ جا که خرید و فرو کلیه به یک باظار پر سود بدل شده ا سب) و...
اظجمله کارهای آنا اسب.
در مقابل ماظادی که اظ جامعه به دسییب میآید به جیب فرادسییتا واریز میشییود،
خواه اظ اصالحطلبا باشند و خواه اظ محافرهکارا  .هر دوی این گروهها اظ بینواساظی
کارگرا و ظحمتک شا  ،خ صو صی ساظی ،مالی ساظی و سوداگری ،سرکوب هویبهای
جمعی و برجستهکرد هویب فردی سود میبرند .هر دوی این جناحهای سرمایهداری
در هصویب قوانین علیه فرودستا یکدل و یکظبانند ،اگر چه رویکرد و اهدای متفاوهی
را دنبال میکنند.
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نولیبرالیسم و  16آذر
دانشجویا در گرامیداشب  16آذر ،هقریبا در بسیاری اظ دانشگاهها ،در غیاب دفتر
هحکیم و انجمنهای اسالمی برنامهای با محتوای هرقیخواهانه اجرا کردند .این نکته اظ
این رو مهم ا سب که در سالهای دهه  1380انجمنهای ا سالمی دان شجویا چپگرا
را متهم به هصاحب مراسم  16آذر به مدد پالکاردهای سرخ میکردند .به نرر میرسد
پز اظ حدود  10سال دیگر ا صالحطلبا و دان شجویا لیبرال هوا ج ب دان شجویا
و البته فرودسییتا (در اینجا به معنای بیصییدایا ) را ندارند و دانشییجویا هرقیخواه
باید این بار را بر گردههای خویا حمل کنند .شییجاعب و جسییار این ظنا و مردا
وقتی خود را نمایا میکند که بدانیم در آسییتانهی هر اعتراض اجتماعی ،به صییور
پیاگی را نه ه عدادی اظ دانشیییجو یا ف عال را دسیییتگیر میکن ند و با این حال این
دانشجویا به میدا میآیند.
این دانشجویا شعارهای مترقی و بسیار شجاعانهای را با خود حمل میکردند ،اما
یک شعار آ ها دربارهی سرنگونی نولیبرالی سم هوجه ب سیاری را به خود جلب کرد و
نقدهای فراوانی نیز نصیب آ ها شد .صرینرر اظ برخی کسا که کوشیدند با نقدهای
خود به روشییین هرشییید م فاهیم ک مک کن ند ،افرادی هم بود ند اظ ج ناح چپ که
دانشیییجویا را به حمایب اظ یک جناح حاکمیب و در خو بینانههرین حالب ،ندید
یک جناح متهم میکردند و این شیییعار را با شیییعارهای حزب هوده علیه لیبرالها در
دورا انقالب همسا ساظی میکردند .حال آ که این قیاسی معالفارب اسب.
اگر حزب هوده در گرگومیان مهآلود انقالب ،یک ج ناح اظ جمهوری اسیییالمی
(مکتبیهای خط امام) را دموکرا های انقالبی فرض میکرد که قرار اسب خواستههای
انقالب را در راسییتای مترقی و ضیید امپریالیسییتی پیا ببرند ،امروظ دانشییجویا هی
هوهمی نسیییبب به جناحهای حکومب ندارند .آنا میدانند که احمدینژاد و روحانی
هردو ،پروژهی نولیبرالیسیییتی را در ح ی یارانهی کاالهای اسیییاسیییی ،بینواسیییاظی
ظحمتک شا  ،مقررا ظدایی اظ سرمایهی مالی و کاالیی ساظی محیط ظی سب و ...پیا
میبرند .البته هر یک دورنماهای متفاوهی دارند ولی وقتی در برابر خیز ظحمتکشا
و فرودسییتا قرار میگیرند ،یکدل و یکظبانند .این مسییهله را هم در خیز دی ماه
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 1396و هم در اعتراضا آبا  1398میهوا رصد کرد .در حقیقب اصالحطلبانی که
قرار بود حکومب ا ستکنایی را بدل به دولتی نرمال کنند ،در همامی  20سال گ شته
نشییا دادهاند که به اسییتکناهای این حکومب بیاهر پایبندند ها خواسییتههای طبقه
متوسییطر و حتی اظ پیشییبرد برنامه خود هم ناهوا اند و در مهموریب طبقاهی خود نیز
شکسب خوردهاند.
نکتهی بعدی به اپوظی سیو را سبگرای خار اظ ک شور برمیگردد .این اپوظی سیو
«فرشگردی» که در سودای یاری بشردوستانهی امپریالیسم نشستهاند و خود را ملوا ن
قایقهاین هوپدارن قدر ن مسییتقرن جهانی میپندارند ،پروژهی خود را برای فردای ایرا اظ
همین حاال هعری کردهاند :نولیبرالیسیییمر آ ها میدان ند که باید قدر و ثرو را
به سرعب و وقتی جامعه در شوک حمله قرار دارد ،بین یارا و طرفدارا هوظیع کنند و
طبقهی جدید حاکم را بهسییرعب برسییاظند .این طبقهی جدید حاکم نیز بسیییاری اظ
قراردادهای باظ ساظی را به اربابا آمریکایی خود هبه میکند و دولتی فا سدهر اظ دولب
فعلی را میسیییاظد .در این دولب نرمالر هرگونه سیییرکوب سیییاظما های هرقیخواه و
کارگری اظ نرر افکار عمومی جها طبیعی هلقی و بلشیییی اظ «هزینه های جراحی»
فرض می شودر ر سانههای داخلی و جهانی هم به سرعب اظ روی آ میگ رند و در آ
ظما سلن گفتن اظ نولیبرالیسم مکل انکار هولوکاسب بیمجاظا رها نلواهد شد .این
گرایا راسب گرای افراطی در اپوظیسیو خار اظ کشور اسب که دانشجویا را نسبب
به دورنماهای آنا ه شیار نگه دا شته ا سب( .منکرا این گرایا در اپوظی سیو  ،کافی
اسییب برنامه های اقتصییادی هلویزیو های ماهوارهای جریا اصییلی را دنبال کنند و
هوجیها اقتصییاددانا مدعو را در ح ی یارانهها و خصییوصیییسییاظی و مقررا ظدایی
ببینند یا یادداشبهای فرشگردیها را در ضرور همکین به باظار آظاد بلوانند)
آخرین مسهله در رابطه با طرح این شعار همبستگی جهانی اسب .هما طور که در
باال آمد ،نیروهای چپگرا سرمایهداری نولیبرال را جریانی جهانی میبینند که در یک
سو ل و شادکامی را برای اقلیتی هردمکوچک شونده فراهم میکند و در سوی دیگر
اککریتی را به قهقرا میکشییاند .آ ها این روند را جهانی میبینند و مبارظه با آ را نیز
جهانی میپندارند .پز اظ بهار آظادی در انقالب بهمن ،با یک اسیییتکنا (نامهی دفتر
هحکیم به دانشیییجویا مبارظ کره جنوبی در دورا خاهمی) این اولین بار اسیییب که
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دانشیییجو یا م بارظ ایرانی خود را در یک همبسیییتگی ج هانی میبین ند و به دیگر
ظحمتکشا و هرقیخواها پیام میدهند که در برابر سرمایهداری نولیبرال ایستادهاند،
هر یک به ظبانی و هر یک به روشی ،هر یک با مسایل مشلص خود و هر یک با پاسخ
هایی معین.
پز در کنارشا بایستیم و در نقد و ارهقای آ ها بکوشیمر

نقد اقتصاد سیاسی

ادبیات و تحرک اجتماعی
دیوید دیْچز
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هنگام غور در مورد مو ضوعی که ناظر ا ست بر وجهی از ادبیات انگلی سی در ارتباط
با موضوووک کلی اهاهی قبتاتی  -که هدف مجموعهی متاالت پیش روسووتب بهتدریجب
بیشتر از نشانهها و دامنهی تأثیرات پرثمر ادبیات انگلیسیب بهویژه در متاقع شکوفاتر
انب بر تخیل ادبی مربوط به تحرک اجتماعی اهاه شووودم  ]۱یافتن یک نویسوووندهی
حتیتتاً بزرگ انگلی سی که از مو ضع قبتاتی یک قبتهی خاص سخن بگویدب ب سیار
دشوووار اسووت این نکته حتی در مورد ادبیات رون وسوومی که ما عادت داریا ان را
عصر الیهبندی اجتماعی نامتغیر یا ثابت بدانیا نیز صادق است بدون شک در سدهی
چهاردهاب دسووت کا در شووهرهاب تحرک ابلمالحظهای میان قبتات وجود داشووت
نظام بهاصوومالف فدودا ی هرهز بهقور کاملب حتی در دورهی بالفصوول پا از غلبهی
نورمنهاب در تمامی عر صههای زندهی اجتماعی انگل ستانب ه سترش نیافت؛ و تردیدی
نیست که تا زمان چاو سِر  ]۲ساختار اجتماعی فدودا ی و ایدهالهایِ فدودا یِ خدمات
شوا یه هری یا شهسواریب دارای ارتباط کمی با وا عیت اجتماعی وب در حتیتتب همان
مو ضوعات ادبی نو ستا ژیک پی شین بود بهتعبیریب شوا یههری همی شه ایدهال ادبی
نوسوتا ژیکی بودهب که در حکایات و مغازالت عشوتی رون وسومی ارائه شوده اسوت-
همچنان که در ملکهی پریان  ]٣اثر اسووسنسوور ایدهال عشوون نام متعهدانه یا عشوون
شهسوارانه  ]۴موضوعی بوده که بدواً مناسبات فدودا ی را بهصورت رمانتیک در اوردهب
وب ا بتهب اهرچه این ایدهال اخال ی را میتوان با وا عیت اجتماعی عصووری که مو د ان
بودهب دارای ارتباط تنگاتنگی دانسووتب بدون شووک بازتام سووادهی یک نظام اجتماعی
کامالً وا عی نبوده ا ست د ستکاب در انگل ستانب جامعهی سدههای میانهب ن سبت به
انچه که ممکن ا ست در سدهی بی ستا به نظر ایدب بیشتر سیّال و دارای تحرک بودب
و این سیا یَّت برای ادبیات اهمیت داشت
جفری چاوسووور در اوایل دههی چهل سووودهی چهاردها زاده شووود و در اغاز رن
پانزدها فوت کرد او در این مدت در عوا ا اجتماعی متعددی سوویر میکرد بورژوایی
بود دارای وابسوووتگیهای درباری پدرش و پدربزرهش در ندن تاجر شووورام بودند و
احترام روزافزونی که از ان برخوردار بودندب انان را در ارتباط با محافل درباری رار
داده بود راه تر ی و ممر درامدشوووانب از قرین خدمات عمومیب وب در مورد پدربزرگ
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چاو سرب با هزینش وی در سال  ۱٣۱٠به عنوان تح صیلدار ما یاتی از قرین هرداوری
ما یات شرام در اکیتن منمتهی تاریخی در جنوم غرم فران سه] بود پدر چاو سرب
جانب در سال  ۱٣٣۸در فالندرز در شمال بلژیک کنونی]ب در خدمت ادوارد سوم بود
و ده سال بعد در منصب تحصیلدار ما یات پارچه به بندرهای متعددی سرکشی و این
امور را بازر سی میکرد وی همچنین جان شین سرخدمهی  ]۵شاه در ساوتهمستون
بود ارتباطهایش با محافل درباری به او امکان داد که برای پسرشب جفریب در خاندان
ا یزابتب «کُنتِاِ او سووتر»ب زوجهی شوواهزاده الیونِلب پسوور سوووم ادوارد سووومب شووغل
"امربری" د ست و پا کند .جفری چاو سرب در جنگ  ۱٣۵٩ – ۶٠انگل ستان با فران سه
در کنار ارتش انگلسوووتان و در فرانسوووه بود؛ او ظاهراً در فور تحت رهبری شووواهزاده
بلَکْ ]۶ب در محلی که شاهزاده الیونل خدمت میکردب م شغول بود در این جا بود که
جفری اسوویر و زندانی شوودب و ی ازادیاش خریده شوود و خود شوواه هاب بدین منظورب
شووانزده پوند پرداخت کرد هفت سووال بعد میبینیا که وی مسووتمری بیسووت مارکی
سوواالنهای از سوووی شوواه دریافت میکندب که جفری چاوسوور را بهعنوان «دیلکتوس
وا کتوس نو ستِر»  ]۷خادم عزیز ما] مورد تو صیف و تحبیب رار میدهد یک سال
بل از این ماجرا او با خواهر زن جان هاونت  ]۸ازدوار کرده بود (بعداً هم سر سوم او
شد)ب که خود عالوه بر م ستمری سلمنتیب به د یل خدماتی که حدس و همانهایی
ها در مورد ان وجود داشوووتب از سووووی جان هاونت نیز مسوووتمری دریافت میکرد
چاوسرب در خالل با ی عمرب برای یک سلسله مأموریتهای سیاسی خارجی استخدام
شد و در جریان اجرای مسدو یت در فرانسه و ایتا یا متداری ها تماسهای ادبی پیدا
کرد وی در «بندر ندن» ناظا ما یاتی و ناظر یارانهی ا المی مثل پشووواب پوسوووت و
چرم بود و سسا مدتی ها ناظر عملیات ساختمانی سلمنتی شد
انچه در این جا در مورد برخی جوانب وا عی زندهی چاوسووور امدهب و پفیرفته ها
هستب نشان میدهد که تا چه حد مو عیت ویب ها در اردوی بورژوازی و ها در میان
اریستوکراسیب محکا بوده است بیشتر زندهی چاوسر در ندن هفشت وب اهرچه در
دورههایی خدماتی کرد که م ستلزم ح ضور شخ صی او در محافل درباری بودب زندهی
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در انگلسوووتان عمدتاً او را در تماس با تجار رار داد در زندهی ادبیاش نیز در میان
منابع ادبی مسووتتل و تجربیات شووخصووی خویش در هردش بود بلندترین اثر ادبی اوب
ترویلا و کری سیده  ]٩منظومهی دا ستانی کاملی ا ست که بر پایهی اثری از بوکاچو
پرداخته شده اثر اخیر خود ری شه در مواد ادبی یونان و رم با ستان دارد که در اوایل
سدههای میانی شکل هرفته ا ست دا ستانْ دارای مایههای ع شن نام شه سوارانهی
سوونتیب ارای فلسووفی بوئِتیوس ]۱٠ب و صوونایع ادبی هوناهونی اسووت که مورد تأکید
سخنوران و ادبای فرانسوی بودهب وب نیزب نمایشگر کنجکاویهای روان شناختی و حا
همدردی خود نویسنده است اما مشهورترین و ویژهترین اثری که خلن کردهب حکایات
کوَوووونتِربری  ]۱۱ا ست که ناتمام ماند؛ این اثر در ندنی که چاو سر می شنا سد اغاز
می شود و روایت جمعی از زوّار ا ست – که در معیّت ها و نمای شگر قبتات هوناهون
انگل ستان ان زمان اند -ا بته به جز باالترین و پایینترین قبتات شگردی که چاو سر
در اینجا هزیده ا ستخدام زنجیرهای ا ست از حکایات مرتبط به ها که هریک تو سط
شووخصوویتی کامالً وا عینما روایت میشووود -شووخصوویتهایی که رفتار و حکایاتشووان
بازتامکنندهی نوک حرفه یا تجارت و قبتهی اجتماعی و نیز مدارر و کیفیات شخصی
انان اسوووت؛ این ها حکایاتی هسوووتند تصوووویرهر ترکیبی از انچه که چاوسووور ان را
«اُوکتُریتی»  ]۱۲و «تجربه» مینامد  -که در اینجا به معنای اثار یا مُؤَ َفات و زندهی
اسوووت در عین حالب این امر به وی ام کان داده از دانش و مزا یای قب تاتی مت عدد
خویش بهرهم ند هردد م تد مهی اثرب مجمو عهی درخشوووانی اسوووت از توصووویف
شخ صیتهای هوناهون که نگاهی به دا ستاننوی سی بورژوایی سدهی بعد از خود دارد
داستانهایی که شخصیتها روایت میکنندب تتریباً همهی اشکال شناختهشدهی ادبی
رون وسووومایی را در بر دارند – حکایات عشوووتیب حکایات هزلامیز کُمدی ]۱٣ب
حکایات منظوم کوتاه به سوووبک روایی بریتانیِ فرانسوووه] که مثنوی برِتون  ]۱۴نام
دارندب افسوووانهی دیاب حکایت مفهبی-اخال یِ جنام واعظب جانورنامه شوووبیه به
کلیله و دمنه]ب موعظه و اندرز و غیره این اشوووکال ادبی همهی پایگاههای قبتاتی و
مواضوووع هروه های حرفهای خود را بازتام میکنند" :اسووویابان" و " ناظر" حکایات
م ضحک "زننده"ی خود را دارند "راهبهی دوم" و "رئی سهی دیر" ماجراهای دیا
را تعریف میکنندب شهسوار یا شوا یهب داستان عشن و وفاداری را میهویدب کشیش یا
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دعاخوانِ راهبه ها از قرین " جانورنامه"ایب حکایتی نتل میکندب و ا ی اخر تمامی
شخ صیتهای حکایات کنتربری از درجهای بیان قنزا ود برخوردارندب به جز شه سوار
یا شوا یه که به نظر میر سد شخ صیت ایدها ی ا ست مُبَیِّن د تنگی برای ایدهالهای
اجتماعی رو به زوالب و نیز کشوویش و شوویارکار کهب در سوووی متابل مدارر اجتماعیب
نمای شگر ن سخهی ایدهال ک شیش و ک شاورز از نظر یک ا صالفقلباند نمیهویا که
چاو سر ا صالفقلب بودب هرچند که ظاهراً همد یهایی با عتاید الالردْها  ]۱۵دا شت؛
و ی او در زمانهی تغییرات اجتماعی سریع میزی ست که نهتنها شیوههای جدیدی از
تحرک اجت ماعی پد ید اوردب بل که باور های جد یدی ها در مورد جام عه و نیز
فورانهای وا عی اعتراضووات شوودید اجتماعیب از جمله یام دهتانان را در سووال۱٣۸۱
ایجاد کرد که جانشوووان در اثر ازدیاد ما یات برای ادامهی جنگی بیهوده به ب
رسووو یده بود] جان بال مسووواوات اجت ماعی را میسوووتود ("ک جا بود ند ار با بان و
نجیبزاده هانب ان هاه که ادم می کافت و حوا می بافت  )]۱۶در حا ی که دیگران (از
جمله ویلیام نگلندب نویسووندهی «پییر شوویارکار»  )]۱۷چنین موعظه میکردند که
میان وظایف قبتات هوناهون تمایز و اختالف وجود دارد و این خواسووت خداوندسووت
شوا یه مبدل به فکاهههوی بیرحمی می شود :و تی که شاهزاده بْلوَووووکب در سال
۱٣۷٠ب یمُژ شهری در فران سه] را فتح کردب همهی اها ی شهرب از جمله صدها زن و
بچهب را تل عام کردب و ی با چند تن شهسوار (شوا یه) که در شهر پیدا کرد با احترام
و به نرمی غلوامیز رفتار نمود حکومت ریچارد دومب که در سال  ۱٣۷۷اغاز شد و در
 ۱٣٩٩با کنار زدن و تل وی پایان هرفتب نیز اشووومهای اجتماعی و سوویاسووی را به
نمایش هفاشت
میل ندارم که وارد بحث علل ا تصادی این اشومهای اجتماعی شومب مگر اشاره به
قاعون که اشکار است -مرگ سیاهی که حومهی شهرها و روستاها را خا ی از سکنه
کرد و منجر به ت شدید ستوط ا ت صاد ویلِنی  ]۱۸یا زمینبندهی از قرین ایجاد بازار
فروش نیروی کار شد و بدین ترتیب منتهی ه شت به این که ا ت صاد پو ی جان شین
ا تصاد مبتنی بر مراتب اجتماعی و خدمات افراد] شود ا بته این تغییر هنوز بسیار از
صورت کامل خود فاصله داشتب اما پیشرفتش مشاهده میشد قنز چاوسر قنز مردی
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اسوووت که از ضوووعف هماالناش اهاه اسوووتب و ی او بهقور کلی بیش از ان از دنیا و
مافی هایش خبر دارد که در انتظار تغییر انان بنشووویند؛ ظاهراً نوعی براشوووفتگی در
ت صویری که از امُرز شگر  ]۱٩تر سیا کرده وجود داردب اما در اکثر مواردب انتتاد او در
قنزی مضحک مستتر شده است تنها اشارهی مستتیا چاوسر به شورش وحشیانه و
خشونتبار دهتانان به شکل پرسش برانگیزی مالیا و قنزش در عمن صورت ظاهری
نهفته است:
هرهز جک استراو و همراهانش
ان هاه که فلمینگها  ]۲٠را میکشتند
حتی سه دانگ این فریاد را نزدند
ان هونه که امروز بر روباه زدند ]۲۱
مو عیت قبتاتی دوهانهی چاو سر به او یاری داد که ها دان شی به ها ر ساند و ها
برخوردی عینی داشته باشد :و این که عینیت نگرش وی شکل قنز به خود هرفتب به
هونهای بود که میتوانسوووت فکاهیب و ی در عین حال عمیتاً انتتادی  -هرچند که
مالیا – باشد؛ این نکتهای است که باید ان را حمل بر سرشتِ نبوغ فردی او کرد
ع صر تغییرات اجتماعی سریع و پرا شومب و نوی سندهی نابغهای که چند قبتهی
اجتماعی را زیر پا پیموده داشووت -ترکیبی از مجموعهای اسووت که دشوووار بتواند فا د
برجسووتگی باشوود اهر هوناهونیب انعمافپفیریب دامنهی وسوویع کنجکاوی بشووریب و
همدریب قنز م ضحک و منتتدانهب و دیگر ویژهیهایی را که در چاو سر سراغ داریا با
اثار کسلکننده ی عموماً سنتی و تکراریب که جانشین بالفصل اثار او هشتب متایسه
کنیاب به شواهد بیشتری راه پیدا خواهیا کرد که نشان میدهند نبوغ چاوسر چیزی
را مدیون تنافضووات و چندزیسووتی اجتماعی  ]۲۲عصوور اوسووت اُدبای اوایل سوودهی
پانزدهاب مانند تاما هاکلیوْ ]۲٣ب از نظر زمینه های اجتماعیب محدودیت بیشتری
دا شتند یدهیت  ]۲۴راهبی پُرکار بود در کلی سای جامع بِری سنت اِدمونْدْز ]۲۵ب وب
اهرچه در دورهای از زندهی خودب از قرین حمایت همفریب دوکِ هلوسترب ارتباطهایی
با دربار داشوووتب برعکا چاوسووورب در بند قیف کاملی از عوا ا اجتماعی بود هاکلی ْو
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کارمند دو تی بودب کارمندی که در "دیوان خاتا" خدمت میکرد و فتط دارای یکی
از حرفههای متعدد چاو سر بود اما نخ ستین شاعری که بعد از چاو سر حتیتتاً جلب
توجه میکندب جان اسکلتن  ۱۴۶٠( ]۲۶تا )۱۵۲٩ب سخریهنویا و هجوپرداز درباریب
کشوویشِ ضوود سوولمهی] روحانیب محتن و انسووانی در خدمت مردمب و فردی بود که
نمیتوان او را به هیچ قبتهی اجتماعی منتسوووَب نمود -مردی که اشوووعارش بازتام
کنندهی مجموعهای از انگیزه ها و محرکه های متضووواد اسوووت او اثارش را در خالل
سوولمنت هِنْری هفتا و هِنری هشووتا مینگاشووت – یعنی زمانی که «دو ت-ملت»
جدیدب در انگل ستانِ تحت سلمنت تدودورها در حال ت شکیل بود ا سکلتونب بهعنوان
هجونویاب فردی محافظهکار است که به سوءاستفاده از زندهی درباری حمله میکندب
با روشهای نو در تفکر خ صومت میورزدب به دین و رفتار مفهبی] و ب سیاری از دیگر
وجوه محیط زندهی زمانهاش میتازد در سوورشووت شوواعرانهی او بسوویاری از عناصوور
شعریِ سبْکِ] هو یارد نک پایین تر و حاشیه  ]۲۷یافت می شودب که شاهدی است
بر بیباکی "سوورخوشووانه"ای که اسووکلتون به کمک ان در کتام فیلیپ اسوسَروو ]۲۸
اداره ی اموات و دیگر وجوه نیایش کلیسایی به سبک التین را تتلید و تمسخر میکند
او بهرهای از عینیت قنزامیز چاوسوور نبرده بود :به تمامی اشووکال نیرومند شوویوهی
شخ صیب سرهرم و درهیر دنیای زمان خویش بود و ان دنیا نیمیش رون و سمایی
بود و نیمیش رنسانسی (ا بته اهر مجاز باشا که این اصمالحات خام و بهدرستی مورد
تشووکیک مورخان را به کار ببرم)؛ دنیایی که دسووتخوش تغییرات سووریع فرهنگی وب
دسووت کا پیش از هرچیزب موضوووکِ تجدید سوواختار اجتماعیِ چیزی بود که از نابودی
اریستوکراسی در جریان جنگهای رُزها ]۲٩بیشتر بود! سرزندهی فراوان و سرخوشی
ا سکلتونب ا ستفادهی ا صیل و کامالً فردی او از دوبیتیهای کوتاهب ترکیب زبان ب سیار
مؤدبانهی درباری و عامیانهب ترکیب عوامل سوونتی و نوب جفابیت و زیبایی در رسوومی
بودن بیان و رکاکت و جسارت شخصی زبان اوب همه بازتام کنندهی دوپارههی ذهن و
حساسیت او در دنیایی هیجکننده است امروز نا دان وابسته به مکتب نتد ادبی مدرن
غا باً بر این باورِ -به همان من نادرسوووت-اند که دوره های تغییر سوووریع اجتماعی و
فرهنگیب و تی کهب به ول مشوووهورِ دان ]٣٠ب «فلسوووفهی نو همه را به شوووک فرا
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میخواند»ب منا سبترین زمانها برای تو ید ادبیات عا ی نی ستند؛ ادبیات عا ی نیازمند
عصر قالیی ثبات -نظیر یونان سدهی پنجا یا عصر ا یزابت در انگلستان -است ا بته
حتیتت این اسووت که یونان سوودهی پنجا و عصوور ا یزابت بههیچوجه اعصووار ثبات
اجتماعی و فرهنگی نبودندب بل که اعصووار تغییر و اسووتحا هی فرهنگی بودند راس وتی
این ا ست که مورخان معا صر باور دارند یافتن ع صری وا عاً باثبات در هف شته د شوار
است قبتات با ندهی متوسط انگلستانب که نتش شان در اثار چاوسر مشهود استب و
پشوووتیبان پادشووواهی تدودرها بودندب که مسوووببان «جنگ داخلی» سووودهی هفدها
انگل ستان بودندب که در صف متدم ادبیات رن هجدها ه ستندب قبتهی متو سمی که
با ادبیات عا ی عصووور ویکتوریا در سووودهی نوزدها تعریف میشوووودب نمایندهی مؤثر
جنبش م ستمری ه ستند که در اثار تاریخ اجتماعیِ تتریباً هر زمانی م شهودند یادم
میاید که میهفتند در یکی از ازمونهای تاریخ در دان شگاه امریکاییب او ین سؤال را
این هونه ممرف کرده بودندب «دسوووت کا یکی از پدیده های تاریخی اروپای پانصووود
سا ه ی اخیر را نام ببرید که نتوان ان را از علل ظهور بورژوازی دان ست؛ و د یل ان را
نیز ذکر کنید »
جلوههای باشوووکوه ادبیات عصووور ا یزابت را نمیتوان موضووووک بررسوووی سوووادهی
جامعهشووناختی رار دادب و یب دسووت کاب میتوان بار دیگر به این حتیتت توجه کرد
که بزرگترین نویسندهی این دوره در هسترهی دو قبته در تحرک است و به شیوهی
ادبی خویش وصّووواف حرکتی اجتماعی اسوووت که از ان تنها فرد جوان با اسوووتعداد و
مصممی میتواند بهره جوید پدر شکسسیر در شهر «استراتفورد» دوزنده و فروشندهی
دستکش بود؛ شهروندی بود محترم و صاحبملک شکسسیر از استراتفوردب با مو عیت
مسووتحکمی که داشووتب به ندن رفت و در  ۱۵٩٣شووعر اروتیک فاظانه و فصوویحی
نو شتب به نام «ونوس و اَدونیا»ب کهب از نظر سبکْب رواییب و ی ب سیار پیچیده بود و
ان را به اِرلِ  ]٣۱سوواوتهمستون تتدیا کرد سووال بعد بود که باز شووعر روایی حتی
بلیغتر و برانگیزندهتری نوشووت به نام «تجاوز به وکریا»  ]٣۲و به همان فرد تتدیا
کرد احت ماالً در حول و حوش همین ز مانب و م عاً در همین د ههب بود که اثری از
وی -که کسی از معاصران ان را « سوناتها یا غز وارهها]ی شِکرین»  ]٣٣نامیده بود-
به صورت ن سخهی خمی د ست به د ست میان دو ستان وی میه شت این غز وارهها
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فاشهوی دوسووتی صوومیمانه با نجیبزادهی جوانی اسووت که هویتش فاش نمیشووود
برخی از نمای شنامههایی که شک سسیر در اوایل دههی نود سدهی شانزدها نو شته
(مثالًب تالش بیهودهی عشووون یا رنج از میان رفتهی عشووون)  ]٣۴نمایشوووگر چنان
پیچ یدهی های زبان مؤدبانه اسوووت که امکان ندارد وی ان را در م حافل بورژوایی
یادهرفته باشوود هدف من از تکرار نِکات یادشووده این اسووت که نشووان دها «این مرد
جوان ِ شهرستانی» در سالهای او یهی ا امت دراز خود در ندنب در پفیراندن خویش
به محافل درباری اشووکارا موفن بود و ی وابسووتگی خویش را با اسووتراتفورد محفو
دا شت انجا خانهای بزرگ خرید و خانوادهاش را در ان ا سکان دادب درخوا ست ن شان
مخصوص وب باالخرهب ان را دریافت کرد که وی را انوناً به عنوان نجیبزاده به رسمیت
شناخت؛ و او بعد از هرد اوردن پول فراوان از تداتر و سرمایههفاری به استراتفورد در
منمتهی شوور ی ندن] بازهشووت تا بتواند زندهیاش را به صووورت یک نجیبزادهی
محلی ادامه دهد
توفین اجتماعی این بورژوای بلندپرواز داسووتانی اسووت که عدهی زیادی را منتلب
کردهب ک سانی را که معتتدند یک نابغهی بزرگ ادبی نمیتوان ست دارای چنین من شاء
یا بلندپروازیها باشوود اما حتیتت این اسووت که برخی از بزرگترین نویسووندهان در
اروپا بورژواهای تال شگر و در کار هرد کردن پول بودند شک سسیر شاید م شتاق میبود
که فتط برای حامیان درباری خود نمایشوونامههای غامض و غنی بنویسوود تا در تداتر
اجرا شوووندب که در این صووورت اکنون برای ما نویسووندهای محبوم و دارای توانایی و
اسوتعداد بودب اما دیگر این شوکسوسیری که اکنون میشوناسویا نمیبود یکنب پایگاه
بورژوایی او  -که تنها شاهدش این ا ست که مردی هو شمند و پو دار بوده -وی را در
مسوویر اتصووال به یک شوورکت بازیگری حرفهای رهنمون شوود که در ان سووهمی ها
دا شت؛ نمای شنامههایش را برای ان هروه مینو شت و در ان بازی ها میکرد اکنون
نزدیک به حدود یک سوووده اسوووت که یک عدهی لیل سووومج این عتیده را ممرف
میکنند که شووکسووسیرِ بازیگر و سوووداهرِ عرصووهی تداتر نمیتوانسووته شووکسووسیرِ
نمایشنامهنویا باشد؛ همینها اضافه میکنند که نمایشنامهها را باید فرد دیگری که
از اشووراف بوده نوشووته باشوود اما در وا عب نمایشوونامههای شووکسووسیرب بهرغا انعکاس
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اقالعات مربوط به وجوه زندهی و زبان درباری -اهرچه این اقالعات بیشتر از انچه
که جوانی در دورهی کوتاه زندهی میتوانسته کسب کندب نبوده – هرهز امکان نداشت
که توسط فردی اشرافزاده نوشته شده باشد ادبیات عا ی اشرافی زمان ا یزابت ادبیات
سبْکمندِ روایوی و اخال یِ کالنخانهنشینان ]٣۵ب نظویر« ارکِیدییا»ی سیدنی ]٣۶
بود این تخیل انتالبی بورژوایی بود که به درون سنتِ هفتمانِ رفیع تمثیلی راه هشود
تا با تو صیف و ت شریح جزء به جزء سر شت ان سان به خ صایص روان شناختی رو شن و
زندهی او بسردازد همان هونه که پروفسووور جان دانبی  ]٣۷نشووان دادهب اینجا مکان
نوی سنده بود -جایی بر انچه که در ع صر ا یزابت «تسهی بخت»  ]٣۸نامیده می شد-
مکانی که مو عیت او راب ها در بال موضوعش و ها در برابر مردمشب تعیین میکرد:
ت صویر «تسهی بخت»ب و ادبیات واب سته به حمایت از سوی] «کالنخانه» یا تداتر
عمومیب پیشووواپیش از یکپارچههی  ]٣٩عرصوووهی تداتر] ا یزابتی-جکوبینی نک
یادداشوووت چهل و هفت] در متایسوووه با انچه که هاه تصوووور رفتهب میکاهد نظرات
هوناهونی میتواند از مواضع مختلف ان «تسه» ممرف شوند بدون شک ادبیات چیزی
است که در «درون» انسان اتفاق میافتد معهفاب ان اتفاقب تا حدیب مشروط است به
انچه که «برای» او اتفاق افتاده ا ست که خود متنا سب و مرتبط ا ست با مکان و رفتار
او بر ان «تسه» سرانجامب این که ادبیات موضوک نظر فردی است که از مکان خود برای
ان دسووته از معاصوورانش که بر همان تسه و در مو عیتی رار دارند که میتوانند به او
هوش دهندب نو شته می شود برخی از اختالفات میان اثار خاص را شاید بتوان نا شی
از به اصومالف جایگاه اجتماعی دانسوت ارکیدییا ادبیاتی کالنخانهای  ]۴٠اسوتب و
سیدنی ها مفسر اخال یات یا خویگان ان کالنخانه است نمایشنامههای شکسسیر به
فضوووای باز شوووهری تعلن داردب به محیط یا سووورزمین باز دورهی ا یزابتب و به تداتر
نام ستف تجاری بومونت و فلچر  ]۴۱دورهههایی کنجکاو ه ستند :نو شکفتههایی در
میان نخبگان ادبیات ا یزابتیب و نسووول دومِ بهرهور از تداتری که احتماالً دیگر رو به
اسمان چشا نخواهد هشود ( نک ر اف دانبی] :شاعران بر تسهی بختب)۱٩۵۲
ظهور نمایشوونامه در دورهی ا یزابت به عنوان مهیجترین شووکل ادبی که نوابغ ادبی
بزرهی را م جفوم خود کردب پدیدهای اسوووت که دالیل فراوان دارد و یکی از ان ها
مخصوصاً عرور بازیگر عادی به مو عیتی برخوردار از ثبات و اعتماد به نفا است اهر
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شووکسووسیر در خالل تمامی زندهی زایندهی خود فا د همکارانی در کنار و پشووتیبان
خویش میبودب محصول برجستهی کارش نیز غیر ابل تصور می شد از این جهتب وی
از امنیت بیشتری نسووبت به دیگر نمایشوونامهنویسووان عصوور ا یزابت برخوردار بود
شک سسیر برای همکاران و هروه خود مینو شتب و هروه اوب ها در میان نجبا و ها در
میان مردم عادیب محبوم و مشهور بود؛ بنا براین شکسسیر مستتل و بینیاز به حامی
بود اما ن سبت به همکارانش ا ستتالل نداشت :او ناهزیر بود خوا ستهای همکارانش را
براورد و نمایشنامههایی به انان عرضه کند که میخواستند ا بتهب خود شکسسیر عضو
برجسته و فعا ی در درون هروهاش بودب و درامد وی از محل بازیگریب نمایشنامهنویسیب
و منافع سهمی که در شرکت داشت تأمین میشد – شرکتی که ممر درامدش اجرای
نمایش و اجاره ی تداتر بود برای او اهمیتی نداشووت که کار هنری تداتر با وجه تجاری
ان تضاد داشته باشد :او در حوزهی کار خویش به هردو میپرداخت معهفاب زمانی که
شرکت شکسسیرب که اکنون تداتر «مردان شاه» نام داشتب تداتر «بلکفرایرز»  ]۴۲را با
سوونت بسوویار پیچیدهی اجرای شووبانه و شوومعافروزیاشب در سووال  ۱۶٠۸در اختیار
هرفتب شیوهی ب سیار متفاوتی با اجرای نمایش در ف ضای باز روزانه در تداتر «هلوم»
را پفیرفته بود پا روشوون بود که میبایسووت قرز کارش را با عالین و انتظارات تداتر
خ صو صی انمباق دهد و تا جای ممکن از اجرای روش تداتر عمومی بسرهیزد «مردان
شاه» بِن جانسون را داشت که استاد نمایشِ منظوم] درباری/مجلسی و نوک نمایشی
بود که تتریباً بدون مالحظه و با جسوووارت اموخته های نویسوووندهاش را به نمایش
میهفاشووت و برای تو ید و اجرا در تداتر بلکفرایرز مینوشوت «بومونت و فلچر» نیز با
برخورداری از ارتباطهای اشرافی و درباری و همچنین اسلوم پیچیده شانب برای تداتر
بلکفرایرز جاافتاده و قبیعی بودند خود شکسسیرب که میدانیا از جهت ما ی در توفین
کار تداتر جدیدِ مردان شاه دارای م سدو یت و وظیفه بودب به سوی نوعی نمایش روی
اورد که با انچه که برای عموم می ساخت ب سیار متفاوت بود د ستکاب تف سیری که
پروفسووور جی ای بنتلی  ]۴٣در این مورد کرده کامالً مؤید این تغییر سووبک شوودید
در تداتر شک سسیر و بیانگر این وا عیت ا ست که ظاهراً وی در پایان حرفهی نمای شی
خودب در حال اموختن تکنیک جدیدی بوده که ان را با عدم اقمینان کامل در اثری
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مثل «سیمبلین»  ]۴۴به کار هرفته و بعد "با مهارتی بسیار" در «حکایت زمستان» "
تکرار کرده وب سوورانجامب پیروزمندانهب در اور تجربهی درازش"ب ان را در « توفان» به
نمایش هفا شته ا ست (نگاه کنید به جی ای بنتلی « :شک سسیر و تداتر بلکفرایرز»ب در
جسووتاری در مورد شووکسووسیرب ر یکاب ۱٩۸۴ب ص  )۴٩اهر بتوانیا شووواهدی را که
پروفسوووور «موریل بْرَدبروک»  ]۴۵در قلوک بازیگر مردمی ( )۱٩۶۴هرد اوردهب و نیز
تاریخ تداتر بلکفرایرز در اخرین سالهای کار شک سسیرب بهعنوان درامنویاب را در کنار
ها رار دهیاب ان هاه میتوانیا تصووووری از قرز تأثیر ن یاز و تحول شووویوهی ع مل
شووورکت ها بر تخیل ادبی نمایشووونامهنویسوووان به دسوووت اوریا نوشوووتههایی که
نمایشووونامهنویا اریسوووتوکرات بر فراز «تسهی بخت» مینوشوووتب به احتمال زیاد
نمیتوان ست قیف و ه سترهی تنوک مورد ا ستفادهی شک سسیر را منعکا کند برای
اقمینان از درستی این سخن میتوان نگاهی به نمایشنامههای فُلک هرِوِل کرد ]۴۶
اهر بگوییا که شکوهِ درام عصر ا یزابت و جکوبینها  ]۴۷نتیجهی تحرک اجتماعی
بوده بزرگ نمایی خواهد بودب هرچند که باید هفتب بدون شوووکب این تحرک عامل
مهمی بوده اسوووت فرمو ی که ظاهراً تعریف کنندهی موفتیت نویسوووندهی قبتهی
متوسط در حوزههای وسیعاً متفاوت تاریخ انگلستان استب این است که وی یک پا در
اردوی اریستوکراسی دارد – این همان اعدهای است که ها چاوسر و ها شکسسیر را
به قرق مختلف وصوووف میکند درعین حالب باید پفیرفت که تکامل و پیشووورفت
تداترهای دائمیب وابسوووته بوده به جمع تماشووواهرانی که برای ورود به تداتر بلیت
میخریدهاند و بدین ترتیب به مردان روشووناندیش جوانی که وابسووته به هر الیهای از
جامعه بودهاند امکان میدادند بهعنوان بازیگر امرار معاش کنند بهراسووتی که تداترب به
عنوان یک حرفهب در بخش اخر سدهی شانزدها جای کلی سا را نزد جوانان هو شمند
فروپایه هرفت مار و ]۴۸ب که از جنبهای میتوان او را بنیانهفار نمای شنامهی ا یزابتی
دان ستب پ سر یک کفاش بود؛ رابرت هرین  ]۴٩که من شاء اجتماعی وی معلوم نی ستب
زندهی توأم با عیاشوووی و و گردی داشوووتب ممکن بود در رون وسووومیب هو یارد یا
قلبوووهی شنگول سرهوووردان و هجووووپردازی شود کوووه به ظاهر از کلیسا حمایت
تخصصی میک ورد؛ ج ورر پی ول  ]۵٠پسر یک تاجر ندنی و تاما کید  ]۵۱نیز پسر
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یک میرزابنویا ندنی بودند؛ جان الیلی  ]۵۲در «ویلد او کنت»  ]۵٣به دنیا امدب
در خانوادهای با پایگاه اجتماعی ن سبتاً باالب و تاما ُج ]۵۴ب پ سر شهردار ندن بود؛
اینها همه در اثارشان نسبت به دیگران منافع قبتاتی محدودتری منعکا میکردند
این هروهب مجموعاًب معروف بودند به مُخهای دانشووگاه – مردانی تحصوویل کرده کهب به
جای کلیسوواب به ادبیاتب و در وهلهی نخسووتب به نمایشوونامه روی اوردند تا معیشووت
خویش را تأمین کنند نمایشنامهب به د یل تداتر و بازیگریب حرفهی خوبی در زمینهی
ادبیات بود و مدت ها پیش از این که چنین شوووغلی در زمینه های دیگر ادبی ممکن
شودب نیازی به یافتن حامی یا مرد ثروتمندی نداشت
او یور کرامول در  ۱۶۵۸درهف شتب و در ۱۶۶٠چار ز دوم به سلمنت بازهردانده
شد ] بعد از این تجدید سلمنت بود که تداتر در انگل ستان بازه شایی شد؛ و این بار
برخالف ت داتر ا یزابتیب ت داتری بود قب تاتی سووورداران] هرمانش زننوازان درباری
بودندب عتبهاش شهروندان و ساده وحان دهاتی؛
ایدهال هفتارش بف ههای اشووورافی ضوووداخال یب و فها انسوووانیاش محدود بود به
تصنعات و ابهامات اخال ی درامیخته با تتالیی در بهها بیختن فایف خصوصی (عموم ًا
جنسووی) و محبوبیت در نزد عموم این تداتری بود با جهتهیری خصوومانهی قبتاتی
کهب ظاهراًب بازهشت « شهسوارانِ حامی چار ز اول]» را پا از تبعید دورهی جمهوری
کرامول ج شن میهرفت تما شگران و مخاقبان ان هروهی کوچک و حوزهی تجربهی
ان سانیاش ها کوچک بود و عمر کوتاهی دا شت زمانی که جرمی کا ییر  ]۵۵نگاهی
کوتاه به بیایمانی و هرزههی در تداتر انگلستان را در سال  ۱۶٩٩منتشر کردب در وا ع
کاری بیهوده بود انبوه عظیا خوان ند هان انگلیسوووی و نویسووو ند هان هرهز با
دراماتیستهای دورهی تجدید سلمنت همراهی نداشتند :قبتات متوسط مترصد غلبه
بر این دوره بودند
یکی از ویژه ترین وجوه تاریخ اجتماعی انگلسوووتان روشوووی بوده که از ان قرین
قبتات متوسطِ رشدیابنده به مرحلهی اشرافیت رسیدهاندب و با به دست اوردن امالک
روستایی ]۵۶ب پا از ساختن پول بسیارب حتی عناوین اشرافی ها به دست اوردهاند
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این فرایند د ست کا از زمان سلمنت ادوارد چهارم جاری بودهب و با سرعت بیشتری
در دورههای ا یزابتیب جورجیاییب و ویکتوریایی ادامه یافته ا ست فرهنگ انگلی سی پر
است از نمونههای تازه به دوران رسیدههای خودنما که به دنبال رهنمایی و رهنمود به
سوی زندهی عا ی و مجلل بودهاند این رهنمودها به قرق هوناهونب از دورهایی بسیار
پیشتر از ان که عموماً تصووور میشووودب در اختیار انان رار میهرفت اثر بسوویار مها
« ویی بی رایت»  ]۵۷در تحت عنوان فرهنگ قبتهی متوسووط در انگلسووتان دورهی
ا یزابت معرف شمار شگفتانگیزی از جزوات و کتامهای خوداموزب تو ید مثل خومب
و غیره ا ستب از راهنمای ا شرافب مو سوم به کتابچهی حکومتی ( )۱۵٣۱به لا تاما
ا یوت بگیرید تا شریفزاده یا جنتلمن انگلیسی ()۱۶٣٠ب نگارش ریچارد بْرِیثوِیت ]۵۸
و شوووریفزاده خانا انگلیسوووی ( )۱۶٣۱تأکید بریثویت بیشتر بر روی اخالق بود تا
سلوک درباریب و ی شریفزادهی کامل ( )۱۶۲۲هنری پیچِا  ]۵٩روش سنتی اموزش
اصوووول درباری رایج در اوایل رنسوووانا را داشوووت که جا بترین سوووندش ایل
کورتهجانو  )۱۵۲۸( ]۶٠اثر با تاسوواره] کسووتیلییونه  ]۶۱اسووت و توسووط تاما
هُوبی  ]۶۲در ۱۵۶۱به انگلیسی ترجمه شده است کتامهایی ها بودند در مورد راه و
رسووا ترغیب خاناهای جوان و شوویوهی هفتگو با اعضووای قبتات باالتر (مثالً :اینهی
تعارفاتب یا مکتب دلانگیز و مفید برای تردد مکرر در دربارب یا هفتگو با اشوووخاص
ثروتم ند و فرهیخ تهب  )۱۶٣۵راهن مای م کا مهب برای ک مک به افراد پرمشوووغ له که
نیازمند خوداموز نحوهی بحث های اجتماعی محبوم و متبول بودند :راهنمای بحث و
هفتگوب یا کشوووکول جدّیت در عین خوشروییب هرداوردهی «دبلیو بیب وب ای پی »
( )۱۶۱۸این کتام مشهور و محبومب عالوه بر ا والب پرسشهاب پاسخهاب کلمات صارب
میفهها و تمامی انواک اقالعات هوناهونشب ارائهکنندهی خال صهای از تاریخ انگل ستان
اسوووتب از ادوارد سووووم تا جیمز اول در اثری چاد شوووده در  ۱۶٣۲در تحت عنوان
مدرسووهی حوریان  :]۶٣انجا که پسووران و دختران میتوانند شوویوههای هوناهون و
جدید اظهارات زیرکانهی عاشووتانه را بیاموزندب مؤ ف همنام نه فتط صوود دارد که از
عال هی افراد جوان به مسوووائل جنسوووی به نفع خود بهره بگیردب بل که از نگرانیهای
انان نیز از بابت فاش کردن منشاء اجتماعی فرودست شان از قرین قرز صحبت شانب
اسوووتفاده کند مؤ ف هدفی غیر اخال ی ندارد :راهنمایی میکند که چگونه خاناها را
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ترغیب کنندب نه این که هول بزنند و سوء ا ستفاده کنند :همی شه ازدوار هدف ا ست
و یب در عین حالب رهنمود میدهد که چگونه با دوسوووتی خداحافظی کنندب او را به
مه مانی و به منزل خود دعوت کن ندب از مف ان ها تشوووکر کن ند؛ به خاقر غی بت
دوسووتی عفرخواهی کنندب و در بسوویار موارد محتمل دیگر راهنمایی میکند مکتب
تعارفاتب ۱۶۴٠ب با پیشوونهاد] بیان سووخنی میف و عا ی برای هر مو عیتیب بسوویار
محبوم و مشهور بود انواک راهنمایِ نامهنگاری ها یافت می شد که بسیار رایج و مورد
توجه بود سابتهی این موارد به سال  ۱۵۶۸میرسدب سا ی که دشمن بما ت :اموزش

راه و روش ن گارش؛ چگو نه هر نوک نا مه و مملبی را در مورد هر موضووووعی به قور
اراسته بنویسیا  ]۶۴ظاهر شد
به این نخ ستین اثار ا شاره کردهام تا رو شن کنا و تی که ادی سون و ا ستیلز ]۶۵
تالش خود را برای تعلیا قبتات متوسوووط اغاز کردندب و زمانی که بورژوای خلصوووی
چون سوومیول ریچاردسووون  ]۶۶اثری نوشووت به نام «نامههایی به وَ برای دوسووتان
مخصوووصب به صوود راهنمایی و اموزش] کاربسووت شووکل و شوویوهی الزم به منظور
نگارش نامه به د بندان» (نامهی ۱٣۸ب با عنوان « پدری به دختر خادمهاشب پا از
اهاهی از نفوذ ا ای وی به حریا خ صو صی او  )»]۶۷که احتماال مایهی ا صلی رمان
ویب َپمِال  ]۶۸بودهب هیچ یک عملی انتالبی انجام نمیدادهاند انان دنبا هی سووونتی
دیمی را هرفتهاند معهفاب بدون شکب ا سسکتاتور  ]۶٩از جهاتیب جنا متفاوتی بود
و به قرق خاصی با شیوههای ادبی پیشگامان ا یزابتی و جکوبینی تفاوت داشت شهر
که اکنون دربار را شک ست داده بودب ناهزیر بود برای مو عیت جدیدش اموزش ببیند؛
اموزش و تفریح قبتات متوسوووط (و در جایی که امکان داشوووتب اموزش و شوووادی
همزمان) تبدیل به مو ضوعی مها در ادبیات شد «راهنما»های سدههای شانزدها و
هفدها که بدانها اشاره کردمب بی شک شواهدی هستند دال بر تحرک اجتماعیب و ی
پایگاه اجتماعی این ادبیات ب سیار نامعینتر از پایگاه منابع شواهد رن هجدها ا ستب
و این زمانی اسوووت که میبینیاب شووومار عظیمی از افراد موفن و ثروتمندب همراه با
همسران و دخترانب خود را برای زندهی اشرافمنشانه اماده میکنند ا بته شهروندان
کامیام دورهی ا یزابتی ها همین کار را کردندب و ی بیشتر بهقور انفرادی تا بهمثابه
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یک قبته در روزهار اَدیسون وظایفی ها بود که همگانی بود و باید انجام داده میشدب
امور متنوعی که مورد توجه متاالت اسسکتاتور رار هرفته بودب از نوک مناسبترین کاله
تداتر برای خاناها هرفته تا سووتایش بهشووت همشووده  ]۷٠که نمایشووگر د ین منافع
بورژوازیِ خواهان فرهنگ خاص خود بود اختالف بین ا سسکتاتور و ایل کورتجانو ]۷۱
رو شنگر و اموزنده ا ست اثر اخیر ایدهال ا شرافیِ عا یِ دورهی رن سانا را بهقور کامل
اعالن میکندب ک سی را که به بیان میلتون خا ن به شت ها شده] در تمام شاخههای
هنری صلح و جنگب چه عمومی و چه خصوصیب تحصیل کردهب ها مرد عمل است و
ها فلسووفهب ملها اسووت از ایدا یسووا پرشووور افالقونیب و در عین حال از اسووتعداد و
توانایی سوارکاری و شم شیرزنی برخوردار ا ست؛ در حا ی که اثر نخ ستین مظهر جان
الکی ابکی ا ست؛ راهنمای ابلفها پی شنهاد شده تو سط ا ای معلا مدر سه ا ست به
شکل نتد ادبیب و از ارایش و مد زنانه – مثال خا کوبی یا چ سباندن پو کهای زیبایی
ا
بر روی صوووورت – نیز انت تادی تمسوووخرامیز میک ند هدف ادیسوووونب برعک ِ
ک ستیلییونهب متمایز کردن قبتاتِ منح صراً باا ستعداد و تح صیلکرده نبود؛ صدش
ایجاد سازشب مشکلهشایی و میانجیگری میان شهر و روستاب میان شهروند ثروتمند و
نجیبزادهی زمیندارب بود تا بدین وسوویله برخی از شووکافهای ایجاد شووده در خالل
جنگ داخلی سدهی پیشتر را که عامدانه در درام تجدید سلمنت فعال مانده بودب پر
کند
جوزف] اَدیسووونب خودب از نظر اجتماعیب شووخصوویتی میانهحال بود با ارتباطها و
ب ستگیهای بورژوایی و اری ستوکراتیک برترین هدف او در زندهیاشب که بدان د ست
یافتب ازدوار با یک «کُنتِا» بود دانشوووری بود که وارد خدمات عمومی دو تی شوود
خدمات دو تی او را در معرض ارتباط های اجت ماعی رار داد و وی را بهرهم ند کرد-
ا بته با سووتوط ویگها در سووال  ۱۷۱۱این شووغل را از دسووت داد اَدیسووون از نظر
شخصیتی خونسرد و دارای رفتاری ظریف و باو ار بود که ظاهری مدعی اشرافیت ها
داشوووت مع هفاب رأیش متتاعدکننده بود :خوانندهی اسوووسکتاتور از اموزشهای وی
محظو می شد ریچارد ا ستیل نوی سندهب نمای شنامهنویا و سیا ستمدار ایر ندی و
دوست ادیسون]ب دستکا از نظر ادراک و احساسب شخصیت بوژوایی یکسارچهتر وب از
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بسووویاری جهاتب جفابیت بیشتری داشوووت اما اَدیسوووونب با سووومتهیری دوهانهی
قبتاتیاشب توفین بیشتری یافته بود
اهر به قلوک رمان در سوودهی هجدها بیندیشوویاب بالفاصووله قبتات متوسووط در
ذهنمان ح ضور خواهند یافت بدون شکب دفو و ریچارد سن ]۷۲ب که به دالیلی پدر
دا ستان نوی سی انگلی سی شمرده می شوندب شخ صیتهایی کامالً بورژوایی بودند اما
هنری] فیلدینگ ب ستگیها و روابط اری ستوکراتیک و ا شرافی دا شت و نتیجهی یک
اِرل انگلیسی] بود فیلدینگب اهرچه بزرگترین رماننویا سدهی هجدها انگلستان
نبودب از قرین تلفین اخال یات اجتماعی مورد نظر ریچاردسووون با نشووواط اشووورافی
نیکوسوورشووت امکان ایجاد بُعد جدیدی در رماننویسووی انگلیسووی را فراها اورد که
سرانجام در سدهی نوزدها فرابا ید فیلدینگ بف ههوی زیرک دورهی تجدید سلمنت
نبودب ارزشهای بورژوایی را بهنام ا تفاذ اریستوکراتیک مسخره میکرد؛ از نظر اسلومب
از ریچاردسن عاقفیتر بودب زیرا که معتتد بود داشتن لب نیک تنها ارزشی است که
حتیتتاً مها اسووت؛ با این حالب هنگام خندیدن به اخال یاتِ محتاقانهی ریچاردسوونب
عادات بورژوایی ذهنی خود را منت تل میکرد تا ان چیزی را ای جاد ک ند که ان را
«حماسووهی فکاهی به نثر»  ]۷٣میخواند و بدون ان نه «دیکنز» و نه «تَکِری» ]۷۴ب
هیچ یک نمیتوانستند ان هونه بنویسند که نوشتند
جا بترین نمونهی رماننویسووی که پیشووینهی قبتاتی پیچیدهاش او را به درکی
بسیار غنی از سرشت انسان رسانده وا تر اسکاتب اضی و] حتو دان اهلِ «اِدینبارو»
است که تبدیل به یک جنتلمن یا نجیبزادهی روستایی شد دغدغهی اصلی اسکاتب
بهعنوان رماننویاب نسوووبتِ میان سووونت و تر ی بود که وی را بسووویار درهیر نتش
تغییریابندهی قبتات هوناهون کرد غیروا عی بودنِ تماشووایی جامعهی فدودا ی که در
اسووتانهی سوورمایهداری فرابا نده رار داشووت به بهترین شووکل در « وِیوِر ی» و «رام
روی»  ]۷۵مشهود است؛ همچنین رمز حُسن بهترین رمانهای او دوهانگیِ احساسی
اسوووت که وی به کار میهیرد تا پیهیرانه ناممکن بودن شووویوهی زیبا و هرمانانهی
زندهییی را که ناهزیر از نظر عاقفی بدان تعلن داردب به تصووویری نمایشووی بکشوود
ا سکات حا عمیتی ن سبت به نوک کهن جامعهی ارهانیک جامعهی نظامدار] دا شتب
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با این حالب ان هونه که در یکی از بهترین داسوووتانهایش به نام ردهانتلت ]۷۶ب ا ن
فیرفورد به دارسوووی تیمر  ]۷۷میهویدب میداند که الیحهی انونی مربوط به ارث
ارزشی دارد بیشتر از هر متدار وفاداری بیلهای (الیحهی مفکور در سال  ۱۷۴۸حن
صاحبان زمین و رؤسای بایل در مورد محاکمه و کیفر دادن مستأجران انان را ملغی
کرد؛ و این حتی بود که مورد سوووء اسووتفادهی زمینداران و رؤسووای قوایف نواحی
کوهسووتانی اسووکاتلند رار میهرفت ) تاجر اهل هالسووگوب با یه نیکول جاروْی ]۷۸
هرمان حتیتی « رام روی» استب نه خودِ رام رویِ مسحورکننده که هرمان ظاهری
داستان] استب زیرا که «با یه» استراتژی بتا را میفهمد ارمانهای اجتماعی مشعشع
نسووبی و احسوواسووی
و رمانتیکب اهر کارایی ندارندب بیفایدهاند اسووکاتب که از نظر َ
مخلوقی از بورژواب انسان حرفهای و اریستوکرات بودب میتوانست ستایشگر زرق و برق
و زیبایی باشووود و در همان حال ببیند که فایدهای ندارد اوب در عین حالب همچون
شکسسیرب میدانست که ا گوهای خاصی از رفتار دهتانی بدون تغییر با ی خواهند ماند
تا تشکیلدهندهی نیرویی زیرزمینی و نامشهود برای تداوم در درون کل جامعه باشد
در فاصله ی زمانی میان چاوسر و اسکات ادبیات خوبی که بتوان ان را بهقور کامل
بورژوایی یا اری ستوکراتیک دان ست در بریتانیا ب سیار کا ا ست به نظر منب ریچارد سن
که بورژوایی نام بودب یک ا ستثنا ا ستب و نیز اهر بجا میدانیدب ان هونه که وکاچ نیزب
دفو ها از بزرگترین رماننوی سان سدهی نوزدها انگلیا ا ست اما زمانهی در ستِ
ظهور نویسووندهان بورژوای انگلسووتان سوودهی نوزدها اسووت جین اُسووتینب که تمام
رمانهایش در رن نوزدها چاد شدب در حتیتت دا ستاننوی سی ا ست که به سدهی
هیجدها متعلن ا ست؛ او دختر یک رکتور  ]۷٩یا پَریشهردان در همس شایر بود و فا
در خارر از هرهونه الیهبندی قبتاتی ثابت رار میهیرد؛ روحانیون جدا از درامدی
که از سوووی خرده ما کان  ]۸٠داشووتند که معموال عُشوور یا دَهَکی ما یاتی بود]ب از
جهاتی نیز صوواحب اعتبار و ابرو بودند اُسووتینب بدان معنا که به دنیای شووهرکهای
رو ستایی تعلن دا شته با شد تا به شهرهای بزرگب بورژوا نی ستب اری ستوکراتِ  -حتی
دلبخواهی -ها نیسوووتب چرا که جدیترین قنزنوشوووتهی او علیه شوووهسوووواران یا
شوا یههای احمن و خاناهایی است که فها و ادراکب و حا مسدو یت اجتماعی شان
تناسبی با مرتبه ی اجتماعی انان ندارد توجه اُستین معموف است به انچه که وی ان
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را قبتات «میانهحال/متوسووط»  ]۸۱مینامدب قبتاتی که به همان من باید انها را به
صورت قبتهی فرامتو سطِ  ]۸۲غیر شهری و خرده-زمینداران  ]۸٣کوچک تو صیف
کنیا مو عیت اجتماعی خود اُ ستین به او یک نوک جدایی بخ شیده بود و این جدایی
تا حدی علت وجودی شفافیت خارقا عادهای بود که اُ ستین به کمک ان میتوان ست
مبانی ا تصوووادی جامعهای را که در ان میزیسوووتب ببیند و وصوووف کند مسوووأ هی
خاناهای جوان ب سیار مؤدم و بیاتیه که فتط برای شوهر کردن تربیت می شوندب با
رو شنی فراوان و تکان دهندهب در غرور و تع صب نمایش داده شده سرنو شت شار ِت
وکِاب که با ا ای کا ینز نادان و مهمل ازدوار میکند  -چون این تنها راه ر سیدن به
امنیت ما ی ا ست  -از لا دا ستاننویا مدرن اعدتاً] به صورت تراژدی درمیامد؛
و ی جین اُسووتین روف بف ههویی را بر تمام فضووا و مو عیتها دمیده اسووت که باعث
میشووود ما سوورشووت یأسامیز مو عیت را بدون ذرهای تتلیل بسفیریا جین اُسووتین
دغدغهی فراوانی دارد که نشووان دهد شووار ِت دختری حسوواس و تیزهوش اسووت؛ این
وا عیت که ا یزابت بِنِت دو ست نزدیک او ستب د یلی کافی بر این مدعا ست با وجود
این شوووار ِت با یک ابله دیوانه ازدوار میکندب چون در عصوووری که زنان برای هیچ
حرفهای تعلیا نمیبینندب وی هیچ راه هریز ا تصوووادی دیگری ندارد دختران بیپول
مؤدم دارای وضووعی بسوویار بدتر از دختران قبتهی دهتان یا کارهر هسووتند که در
بیرون از خانه میتوانند کار کنند اهر دختری هوشب زیبایی و روشووونفکری را همراه
دا شته با شدب در صورتی که بخت ها یارش هرددب ممکن ا ست بتواند مردی را که ها
ثروتمند و هو شمندب و ها صبور و همدل ا ستب به تور اندازد اما این مو عیت ن صیب
هر دختری نمیشود استفاده از مو عیت اجتماعیب هوش و درایت بهمنظور مداخله در
زندهی دیگران در« اِما» به صورت یک عمل خودشکنانهی کامل نشان داده شده است
اِما اهاهانهترین رمان قبتاتی اُ ستین در میان دا ستانهای او ستب و رمانی ا ست که
کا شف و و صاف ظریف روابط میان قبته و جبر ناهزیر اخال ی ا ست در اینجا ها با
دریافت رو شنبینانهی مع ضل دختران دانای بافرهنگ و ی بیپول مواجه ه ستیا :اهر
جین فِیرفَکْا در به تور انداختن فرَنک چرچیل موفن نمیشووودب محکوم میشووود به
زندهی] در شرایمی که برای این هونه دختران ضروری و مفید بود -یعنی ا ستخدام
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به صورت «معلا سرخانه» در منزل ثروتمندان و هو ناک بود این معلاسرخانگی برای
دخترانی که ناهزیر کمابیش فرو میافتادند به قبتهی خدمتکاران که حتی مورد بول
ان قبته ها نبودند این واهمهها را اُ ستین در اِماب خیلی رو شنب از قرین ا شارات تلخ
و معدودب ممرف کرده که توصیف کار معلاسرخانگی است شار ِت برونته زیر و زبر این
نگرانی ها و واهمه ها را در جین ایر با د ت نشوووان داده اسوووتب و ی جین اُسوووتین
ملودرامش را تتریباً بدون اندک سوز و هداز و دل سوزی برای خود به کار برده و ا بته
پیش از برونته ها موضوک را بی سروصدا و با ظرافت ممرف کرده است
ترغیب  ]۸۴در میان تمام رمانهای اُ ستین از نظر پرداختن به منا سبات قبتاتی و
زیرسوواختهای ما ی انهاب از همهی اثار او ظریفتر و نامحسوووستر اسووت این اثر
داستانی است در بارهی احتمال زندهی مناسب در جهانی که در ان مرتب باید سازش
صووورت هیردب جهانی که در ان تعادل میان مما بات اجتماعی و مما بات شووخصووی
همیشووه ظریف و شووکننده اسووت و شووخصوویتب ها در جریان تصوومیماتی که باید در
مو عیتهای جزئی و عادی زندهی روزمره هرفته شووودب و ها در خالل تصوومیاتی که
باید در حظههای مهاتر در برابر مو عیتهای بزرگتر اتخاذ هرددب شوووکل میهیرد و
خود را نشان میدهد شاید بتوان هفت که این هزینه در مورد او ویتهای ادمیْ بسیار
ب ورژوایی استب و ی خود رمان بسا بسیار با یک اثر بورژوایی فاصله دارد جین اُستین
را به نشان دادن سستی و شکست در برابر ایمان متعصبانه و مسیحیوار بورژوایی در
مان سفیلد پارک  ]۸۵متها کردهاندب و یب در وا عب در این دا ستان مالحظات اخال ی و
اجتماعیِ برج سته و وی موجود ا ستب به قوری که از مرزهای هرنوک رویکرد مر سوم
و متداول بورژوایی میهفرد از میان تمام توصوویفاتی که جین اُسووتین در بام و ار و
متانتب و نتایج اخال ی ان در اثارش کرده (عواملی که برای اُسوووتین فضووویلتاند-
مو ضعی که ب سیار غیربورژوایی ا ست)ب هیچ چیز ناففتر از و صفی که او در مان سفیلد
پارک در مورد مال ات «فِنی پرایا» با وا دین اُمُّل و عتبماندهاش در پورتسوووموثب
بعد از سووالها راحتی و انضووباط در مانسووفیلد پارکب به دسووت دادهب نیسووت نتصووان
جسمی و اخال یب که بر وی غا ب امدهب و وادارش میکند تا به خاقر عواقف عمین و
عال ه به خانوادهاشب نظا و ارامش مرتب و مسووتمر خانهی روسووتایی عمویش را رها
کند و بازهرددب در درک عمین او از روابط میان شخصیت و محیط بازتام یافته است

884

885

دیوید دِیْچِز  /ترجمهی فریبرز فرشیا

جین اُسووتین هیچ نوک دغدغه و اشووفتگی سوواختگی در مورد پول و ملک ندارد در
ترغ یب میخوانیا که کاپی تانْ وِنتوُرث بیسوووت و پنج هزار پو ند ثروت دارد و این
هنگامی ا ست که «اَن» سرانجام نامزد او می شود؛ فر صتی که برای هردو خیلی بهتر
است این هردو اهل ذوق و سلیته و اصل و نسبدار هستند؛ برایشان پول نه به معنای
تظاهر مبتفالنه اسوووت و نه به معنای ثروتاندوزی خسوووتورزانه؛ پول برای انان به
معنای نظا و ارضای ذوائن فرهیختگان است اینب در وا عب رد و نشانی اریستوکراتیک
در شخ صیت] جین اُ ستین ا ست؛ یعنی این که وی باید بدین قرین در مورد پول و
انچه که ثروت برای دارندهی هوشوومند و اهاهش به بار میاوردب خیلی رک و صووریح
با شد نوی سندهانی ویاً بورژوا ه ستند که در مورد پول دچار شرمندهی می شوند و
وانمود میکنند که فتط ا صلی اخال ی در رفتار هرمانان دا ستانهای شان دخا ت دارد
ریچارد سُن هرهز نمیهوید که «اسکوایر بی »  ]۸۶چه متدار ارزش ما ی داردب و ی در
مورد اُستینب میدانیا که میزان امالک و درامد تمام شخصیتهای داستانیاش د یت ًا
چه در است
جین اُستین اخرین رماننویا برجستهی انگلیسی بود که سلسهمراتب قبتاتی-
] اجتماعی را م سلا میدان ست فکر و ذکرش این بود که بتواند قرق هوناهونی را که
شخ صیتهای متمایزب موا ضع اجتماعی و ا ت صادی م شخصب و امال فردی متفاوت را
به ها مرتبط میکردب قبتهبندی کند و رابمهی انها را با مما بات و مالزمات ساختار
اجتماعی تعیین نماید مخا ف متکبران بود و نفرت داشت از کسانی چون وا تر ا یوتب
که به هیچ چیز جز م تام و مرت به فکر نمیکرد و فردی بود که ِ یدی «کترین دو
بورگ» را بیرحمانه مورد اسووتهزا رار میدادب چرا که این خانا معتتد بود مرتبه ذاتاً
برتریاور اسووت او حتیتتاً به ا زامات اخال ی-اشوورافی  ]۸۷و احسووان و بخشووش]
ثروتمندان معتتد بودب بدین باور بود که ثروتمندان و صاحبان متام باید سر شت نیک
خود را از قرین اخال یات و تحصیالت و رفتار اجتماعی نیک موجه نمایند بسیار مها
اسووت که در غرور و تعصووب ا یزابت احسوواس عشوون به «دارسووی» نمیکند تا این که
همزمان ها امالک بزرگ او را میبیند و ها میشووونود که خادمهاش از مهربانی او با
م ستأجرانش و از رفتار مثال زدنی خوبش به عنوان یک صاحب ملک سخن میهوید
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در اینجا چیزی تتریباً شبیه به یک مفهوم رنسانسی از اریستوکراسی وجود دارد؛ و ی
جین اُسووتین در وا ع تماس مسووتتیمی با سوونت رنسووانا نداشووتب و انچه که ما در
رمانهایش داریا موضووع اریسووتوکراتیک متعادلشوودهای اسووت کهب در تحت تأثیر
بورژوازیب اخال ی شووده اسووت – نمونهی دیگری از یک نویسووندهی بزرگ که تخیل
اخال یاش به وساقت جریانهای ناشی از قبتات هوناهون غنا یافته است
رمان در انگلسووتان با دیکنز وارد دورهی به کلی جدیدی میشووود دیکنز که فرزند
کارمند دو تی بیفکری بودب کوتاه مدتی در منجالم بدبختی قبتهی کارهر فرو رفت
و رنج کار در کارخانه را با سووویاهی و نفرتانگیز بودنش هرهز فراموش نکرد همین
تجربه بود که به وی اهاهی قبتاتی کارا و روشنی بخشید او یک نجیبزادهی نوجوان
بود؛ سرنو شتش چیز بهتری بود؛ اما سر از کارهاه مِردِ ستون و هرینبی  ]۸۸در اورد
ان هونه که خود نو شته ا ستب "در ده سا گی خدمتکار کوچو وی فرزی بوده ا ست "
دیگر بچههای کوچک انبار تنها نمونههایی بودند از سوورنوشووتی که اهر دیکنز در ان
محیط و شوورایط میماندب دچارش میشوود خود نوشووتب "هیچ کالمی نمیتواند رنج
پنهان روحا راب زمانی که همراه با ان بچهها در شوورایط انان فرو میرفتاب بیان کند "
این سوووخن ها در بریدههایی از خودزیسوووتنگاری او موجود اسوووت و ها در دیوید
کاپرفیلد که رمانی اسوووت ویاً مبتنی بر شووورف زندهانی دنیای جنایت بار سووویاه و
زیرزمینی پایینترین شر قبتهی کارهر که به شدت کثیف و پر از جهل بودب در تمام
زندهی دیکنزب بر تخیل او غلبه دا شت از غوغا میتر سیدب از بینظمی میتر سیدب و از
جرم و سووبعیت فترا و بیچارهان نیز میترسووید اینها ترسهایی بودند که بسوویار به
قبتهی متوسوووط تعلن داشوووتندب و دیکنزب بهواسووومهی همد ی تام و تمامش با این
ربانیان و فلکزده هانب و نگرانی پرشوووورش برای کودکان تحت سووورکوم و سوووتاب
نگرانیاش از شووورایط کار در کارخانه ها و زندان هاب شووورایط کار روسوووسیان و دیگر
شرارتهای اجتماعیب اساساً در توصیف این فجایع] به قبتهی متوسط تعلن داشت
راهحل وی در تمام مواردِ رنجها و رذایل اجتماعی بفل و بخ ششهای بورژوایی بود :او
از پار مان نفرت دا شت و عمیتاً به اتحادیههای صنفی و سندیکایی بیاعتماد بودب و تا
اخر عمر بههیچوجه نسفیرفت که هیچ سووازمانی در تحتن اهداف اجتماعی وی توفین
خواهد داشت این درست است که دیکنز بهتدریج به سرشت نیک بشری و تواناییاش
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در ا صالف جامعه بدبینتر می شد :سمیول پیکویک و برادران چیریبِل  ]۸٩نخ ستین
شووخصوویتهای مخلوق دیکنز هسووتند که بعداً اص والً نظایرشووان را نمیبینیا اخرین
داسووتانهای اوب با هیاهوی بسوویار و بهقور شووگفت اورب نمایشووگر نفرت از پول در
جامعهیی پولدو ست و و صاف انحراف از م سیر ارزشهای ان سانی ا ست که تحتتش از
قرین توفین مستمرب و احترام به حرمت انسانی  -در مفهوم پفیرفته شده در جامعهی
ع صر ویکتوریا -ممکن ا ست زمانهی سختب دوریت کوچکب ارزوهای بزرگ (با بخش
پایانی اصوولی و او یهی ان) و دوسووت مشووترک ما در اصوول رمانهای ناامید کنندهای
هستند که نشان میدهند چگونه ارزشهای اخال ی وعده داده شده توسط مسیحیان
بورژوا با شیوهی زندهی تحمیل شده تو سط نهادهای بورژوایی منمبن نی ست دیکنز
هرهز پایش را بیرون از محدودهی بورژوازی نگفاشووت تا ذات] اصووول اخال ی خود را
بیابد :او میخواسووت اختالف و ناهماهنگی میان ان اصووول اخال ی و شوویوهی زندهی
مورد مما بهی ساختار جامعهی بورژوازی از قبتهی متو سط را ن شان دهد هرهز نیز
مانند جورر ا یوت ماریان اوانا] دارای ان امت روشووونفکرانه و وسوووعت مما عات
ادبیات اروپایی نبود که بتواند به سمحی فراتر از احساس و اداراک شخصی ارتتا یابدب
در دام ت ضادهای شدید خود نیفتد و به ح سن نیتی تابناک در محکومیتی بر سد که
جورر ا یوت در پرداخت شخ صیتهایی همچون دکتر کا سوبُن و ا ای با سترود در
میدلمارچ  ]٩٠به ان رسیده است دیکنز یک رماننویا بزرگ استب یک رماننویا
قبتهی متوسووط که شووو قبعیهاب قنزها و کابوسهایش ناشوویاند از دام مو عیت
بورژوایی اوب هراسوووناک از جماعت کثیف و ام ندیدهی قبتات پایین و نفرتزده از
اری ستوکراتهای قبتهی باال جورر ا یوتب در بهترین اثرشب رماننویا برج ستهتری
ا ستب زیرا که به متیاس ابلتوجهی بر نخوتها و خواردا شتهاب و ترسهای قبتاتی
خویش غلبه کردهب امری که تا حدی ناشی از ابهام در پازمینهی قبتاتی خود او بود
و نیزب بهقور برج ستهتریب از درایت و رو شنفکری وی سرچ شمه میهرفت -عواملی
که وی را از دنیای روشنفکران اروپایی زمانش] رها کرده بود
از منظر قب تاتیب تَکِری عج یبترین ر ماننویا دورهی ویکتور یاسوووت؛ زیرا که
پدرش در شرکت هند شر ی منصبدار  ]٩۱ما یاتی بود و او خودش در کلکته به دنیا
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ا مده بود مُراب مه با ه ند یان منجر به تأثیرات غریبی (از منظر قب تاتی) در مردان
انگلیسی شاغل و درهیر کار در انجا شده بود– یک شاهدشب در میان دیگرانب راجِرد
کیسلینگ ]٩۲؛ تأثیراتی بسوویار هوناهونتر و پیچیدهتر از ان که بتوانند با اصوومالحی
نظیر «سندرم امسریا یستی» به فها درایند ا بتهب تا جای خاصیب این که پازمینهی
قبتاتی رماننویا ع صر ویکتوریا چه بودهب منا سبتی ندارد :اهر نوی سنده میخوا ست
موفتیتی ک سب کندب باید به عالین مخاقبان خا صیب ان هونه که این عالین در رفتار
ناشووران و وامدهندهان کتابخانهها منعکا میشوودب پاسووخ بگوید مثالً میدانیا که
محبوبیت یک رمان سه جلدی در انگلستان سدهی نوزدهاب و فشار بر داستاننویسان
برای تو ید داسووتانهای سووه جلدیب چه داسووتان مناسووب خال یت انان بوده یا نبوده
باشوودب نتیجهی مسووتتیا درت و نفوذ عبارت] «برهزیدهی کتابخانهی مودی» ]٩٣
بود که زنجیرهای بزرگ بود از کتابخانهها و هردانندهی انها؛ این مدیریت سووولیتهی
مسووتتل خود را داشووت و به قور هسووتردهب در بخش غا ب دورهی  ۱۸۴۲تا ۱۸٩۴ب
تعیینکنندهی حنب و حال و هوای داستان انگلیسی بود دیگر این کهب انتشار رمان به
صورت پاور ی در مجالتب که در سدهی نوزدها اروپا عملی عادی بودب نتیجهی ویژهی
مما بات اجتماعی بود که واب سته ا ست به قیفی از عوامل اجتماعی و ا ت صادی این
شیوهی انتشار رمان به نوبهی خود بر ساختار داستان اثر هفاشتب درست ان هونه که
مما بات خاص ویرا ستاران تعیینکنندهی قول دا ستانهای کوتاهی بود که او ین بار
در هاهنامه ها (ممبوعات دورهای) چاد میشووودندب حتی برای نویسوووندهی هنرمندِ
حسوواسووی چون هِنری جیمز ها وضووع چنین بود اما اینها مسووائلِ مربوط به چیزی
اسووت که جورر وکاچ ان را «جامعهشووناسووی مبتفل»  ]٩۴میخواند در چارچوم
محدویتهای اعمالشووده توسووط این عوامل اجتماعی بیرونیب در بافتار ادبیب موضووع
نوی سندهب میزان مو شکافیب و در نوک اح ساس ان سانیْ تفاوتهای عظیمی ممکن ا ست
پیدا شووود تَکِری بیشتر از محدودیتهایِ تحمیل شووده بر نمایشِ وجوهِ «جنسوویِ»
زندهی پریشووان میشوود تا دیکنز «مودی» چنین تصوومیا هرفته بود که کتابخانهاش
هیچ اثر ادبی که پدر نتواند ان را در جمع خانواده برای دخترش بلند بخواند خریده
نخواهد شد و کتابخانههای مودی سها ب سیار عظیمی در شمارهان دا ستانهای به
فروش رفته داشووتند اما پرسووشووی که مایهی شووگفتی اسووت این اسووت که در چنان
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چارچوم محدودی چه میشوود کرد – مخصوووصوواً توسووط زنان نویسوونده جِین اِیر
نخ ستین رمان سدهی نوزدها بود که اح سا سات جن سی زنانه را ن شان داد (و حتی
وجود این احسوواس را پفیرفت)ب در حا ی که بررسووی جورر ا یوت از ناکامی جنسووی
زنانه و واالیشِ  ]٩۵ان حاب ناتوانی جنسووی مردانه و بیداری سووکسووی زن در میدل
مارچ تتریباً با چنان د ت قبی وب در عین حالب ظرافت و اعتتادِ راسوووخِ خیالافرین و
خالق نمایانده شوووده که خواننده راب هر در ها معصوووومب جفم میکند و تا عمن و
انتهای مو عیت به دنبال خود میکشد
تَکِری ا بته بزرگترین رماننویا عصووور ویکتوریا نیسوووتب و یب به چند هونهب
جا بترین انهاسووت؛ و عمدتاً نیز به خاقر ابهام پایگاه قبتاتی وی او غبمهی ازادی
دا ستاننوی سان سدهی هجده را میخورد که میتوان ستند ازادانهتر دربارهی م سائل
جن سی سخن بگویند؛ در حا ی که این ازادی در ع صر ویکتوریا تا ان حد نبود و قرز
نگاه تکری به جامعهی عصووور ویکتوریا قوری بود که هاه ما را به یاد متا هنویسوووان و
نویسووو ند هان ادب یات ج نایی یا «ادب یات زیرزمینی»  ]٩۶دورهی ا یزا بت میا ندازد
بنابراینب پیشوونهاد میکنا که – حتی اهر از نظر متایسووهی ارزشهای ادبیب بهظاهرب
تنا سبی میان تکری از یک سوب و دیکنز و جورر ا یوت از سوی دیگرب موجود نبا شد
(زیرا که معتتدم این دو نوی سندهانی بزرگتر از تکری بودند) – مابتی این ف صل را به
تکری اختصاص دهیا
بهترین رمان تَکِریب یعنی بازار خودفروشیب حملهی مستتیا و صریحی است علیه
اصول حاکا بر «جامعهی خوم» اوایل سدهی نوزدها تکری در این داستان با ترسیا
و رنگامیزی جامعهای که در ان دورنگی با منافع محاسبهشدهی شخصی درامیخته و
تبدیل به دستورا عملی برای موفتیت هشته استب و در عین حالب با خلن زنی بهعنوان
شخ صیت کانونی دا ستانب که این ویژهیها را به حد اعال داردب و نیز ن شان دادن این
که چگونه زن مفکور در اثر افراط باعث شک ست و ستوط خود می شودب سرانجام این
داوری را در برابر ما می هفارد که جامعه کسوووانی را که اصوووول بنیادین ان را ممابن
برداشووت منمتی خویش دنبال میکنندب بهدرسووتی مورد ضوواوت و محکومیت رار
میدهد؛ و این همان اصو ی است که ضات خود نیز پیرو اناند نخستین داستانهای
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تکری ن شان داده بود که وی عال های تتریباً و سوا سی به رابمهی میان نفع شخ صیِ
غیر اخال ی و موفتیت دارد؛ در رمانِ کترینب اهرچه هرمان زیبا و حته باز داسوووتان
یعنی کترین] -که خدمتکار مهمانخانهای متعلن به بخش اول رن هجدها اسوووت -
نمونهی اعالیی است از زندهی غیراخال یِ زشت و پرستش نفع شخصیب زنی است که
با کشتن شوهرشب به این امید که بتواند با فاسن پو دار و موفن بلیاش  -که حاال به
اندازهی خود او بیوجدان اسوووت  -ازدوار کند؛ اما او که اتل اسوووت در پایان اعدام
می شود ]٩۷؛ داستان قوری است که به صورت یک هشدار وحشتناک جلوه میکندب
و هویی که انگیزههای تکری تا حدی دسووتخوش ابهام و اشووفتگی اسووت اهرچه خود
کترین دارای هیچهونه خصوولت نیکوی جبرانکننده نیسووتب داسووتانب اما حظاتی را
دربر دارد که نگرانی نویسوونده را در اشوواره به شووباهت اراذل به افراد محترم نمایش
میدهد در فصوول پنجا مینویسوود« :بدون شووک داسووتاننویسووان ما اشووتباه بزرهی
میکنند اهر اراذل را از تمامی خصوووائل انسوووانیِ میف محروم میکنند؛ انها چنین
کردهاند – و در اینجا تنها نکتهی غاانگیزی که به فکر میرسد این است کهب در تمام
مسائل مها خصوصی زندهیب احساسات انتزاعی ]٩۸ب و رفتار با دوستانب و غیرهب افراد
رذل تا چه حدِ ترسناکی به افراد درستکار شباهت دارند » و ی تکری در پایان کتام
حنش را عوض میکند و مینویسد:
هدف نویسنده این بوده کهب با د تب هر شخصیتی راب جز انان که به غایت پست و
شرورندب از ماجراها حفف کند این که وی به تمامی در این متصود خود ناموفن نبودهب
از خواندن برخی نتدهای روزنامهها که وی بخت دیدن شان را دا شته بر میاید؛ و نیز
از سوووءاسووتفادهای که نتدهای این روزنامهها از رمان «کترین» کرده و ان را یکی از
خامترینب ماللاورترین و غیراخال یترین ا ثار معرفی کردها ند برای مؤ ف بسووو یار
خ شنودکننده ا ست که دریابد چنین عتایدی در همه جا سر زبانها ست و ه سترش
یافتهب زیرا او را متتاعد میکند که عال ه به ادبیات جنایی  ]٩٩رو به افول اسووت و در
شرایمی که نا دِ ممبوعاتِ عمومیب بهقور کاملب ضدِّاخالقِ حاضر و موجود در برابرش
را الپوشانی و پنهان کردهب فرد درستکار و صدین از این کار یکه میخورد -چنان که
باید -و خشووا و انزجارِ بهجایِ خود را به بیان درسووت و کامل از سوووءاسووتفاده اعالم
میکند شخ صیتهای صه غیراخال ی هستندب و شکی ها در این مورد نی ست؛ و ی
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نوی سنده فروتنانه امیدوار ا ست که پایان کار چنان نبا شد به عتیدهی ماب ذهن مردمب
در اثر شیوهی حاکا بر کار ادبیب ا وده و مسموم شده بود و الزم بود که دارویی تجویز
شود که باعث استفراغ کلی سا هردد تا پا از ان رفتار و عادات بهتری ایجاد کند
کترین  ]۱٠٠در فاصلهی سالهای  ۱۸٣۸ -۴٠در مجلهی فریزر  ]۱٠۱ظاهر شد
همین مج له در  ۱۸۴۴ب خت بَری ی ندون  ]۱٠۲را چاد کرد که در سوووال ۱۸۵۶
ویرایش جدیدش تحت عنوان خاقرات جنام بری یندون  ]۱٠٣به چاد رسوووید در
اینجا مشکل اخال ی حتی حادتر است بَری یک رذل حتهباز زبل استب که داستانش
را به زبانی ظاهراً صاد انه و خودستایانه میهوید مؤ ف قوری سخن میهوید که انگار
کلمات از درون ذهن خود هرمانِ منفی بیرون میایدب همان هونه که فیلدینگ در
جاناتان وایلد  ]۱٠۴اجرا کرده بود؛ اما در همان حال که هرمان فیلدینگ بهسوووادهی
مخا ف جریان اِسوووتانداردهای اخال ی رایج به حرکت در میاید و تمایل دارد که هر
نوک و سو سه ای را بگرداند و در م سیر مهربانی یا هر نوک نزاکت اندازد که نوعی ضعف
اخال ی ا ست و باید در برابرش پایداری شودب قرز سخن هفتن هرمان تکری غا باً به
شیوهی اخال ی متعارف و راردادی استب بهقوری که نمایشگر عیاشی و کالهبرداری
او ست؛ و نت شهی خون سردانهی او را برای ازدوار با ثروتب و رفتار وح شتناک وی را با
ال
زنشب زمانی که او و پولهایش را تصوواحب کردهب برمال میکند و حکا داسووتانی کام ً
اموزنده و ابل بول را دارد که فاجعهی پایانیاش نتیجهی نتشهی شرورانهی دیگران
در تخریب «مردی دل شک ستهب تنها و فتیر» ا ست تداوم این حن سخن در سرا سر
داستان کاری برجسته استب و نکتهای است که در عین حال هاه روشن میکند تکری
در مورد واکنش خوانندهانش به حن اخال ی مممدن راوی نگران اسوووت؛ به همین
د یلب الزم میبیند که در حاشوویه اشوواره کند که نباید به صووورت ظاهر ا وال بَری بها
دهند
وا عاً تکری چه میکرد؟ ایا همان هدفی را داشوووت که جان هِی در اُپرای سوووائل
(اُپرای هدا)  ]۱٠۵دنبال میکرد؟ تا نشوووان دهد که زندهی متتلبان و تبهکاران ذاتاً
تفاوتی با زندهی افراد محترم واالمتام ندارد؟ به نظر میرسووود که دسوووت کا هاه این
هونه اندی شیده ا ستب و ی نه همی شه در پایان رمان کترین وی دا ستان را چنین نام
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میدهدب «از اغار تا پایانب صحنهی رذا ت ساده و روشنی است که توسط عدهای اجرا
شدهب و اینها هرهز به سوی فها و] احساسی نیکو راه نبردند»ب با این حالب در جای
دیگری به داشتن «عال هی مبهمی» به کترین ا رار میکندب که در حتیتت شخصیتی
کامالً شور شگر ا ست اهر میتوان ست چنین اح سا سی را به کترین دا شته با شدب باید
بیشوووک عال های ها به بَری یندونب وب حتی بیشتر از انب به بِکی (ربکا) شوووارد
میداشت در َبری یندونب خواننده اغلب هدایت میشود به این که شک کند در مورد
اخال یات جامعه ای که در ان بَریب هنگامی که پول و باس خوم دارد (هرچند که
نخریده ا ست)ب امکان صعود و پیروزی ها دا شته با شدب و هرهاه و ضع ما یاش وخیا
ا ست ستوط کند در بازار خودفرو شی چنین شکی ب سیار فراهیرتر ا ست :خود عنوان
رمان به ما هشووودار میدهد که جامعه چیزی نیسوووت جز بازار خودفروشوووی جامعه
ترفندهای بکیِ تردسوت را تنها زمانی تتبیح میکند که نتش بر ام میشوووند؛ و خود
تتبیحکنندهان نیز در کامالً بیشتر موارد همان هونه جلوه میکنند که غیر از موارد
ما یب رفتارها و روشهای اصووولیشوووانب از هیچ نظر تفاوتی با ترفندهای بکی ندارد
مهاترین امر در چنین جامعهایب ان هونه که ایتا یایی ها میهویندب در عبارت « فاره
اونا بلّا فیگورا»  -]۱٠۶ظاهری خوش پوش دا شته باش -خال صه شده و تنها جنایتی
که باعث می شود جامعه ادم را به خاقرش تحت پیهرد رار دهد شک ست در همین
کار است
معمای مربوط به نخستین داستانهای تکری (تا هنگامی که بازار خودفروشی را در
بر میهیرد -این اثر نخ ستین بار در سالهای  ۱۸۴۷-۸در نوزده سمت منت شر شد)
مربوط اسووت به رابمهی میان حملهی او به جامعه و نیز به اشوورار و تبهکاران ان اهر
جامعه چنان ا ست که فرد فا د اصا تب ری شهی خانوادهی باال و منابع ما ی (و یا حتی
فتط بدون دومی) بتواند تنها با کالهبرداری و دورویی هفران کندب پا جامعه تبهکار
ا ستب و ما باید انتظار دا شته با شیا که منتتد چنین جامعهای در دا ستانش هرمانی
بیافریند که اقعانه علیه اِسووتانداردهای ان جامعه بشووورد و ی هیچ یک از هرمانان
منفی تکری اصووول و اِسووتانداردهای جامعه را رد نمیکنند :انها را میپفیرند و کاله
جامعه را با امکانات و سالفهای خودش برمیدارند بسیار معنادار است که تکری بازار
خودفروشیاش را « داستانی بدون هرمان» میخواند و این کهب علیرغا این توصیفب
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هاهی بکی شاردِ بسیار خودپسندب نادرستکارب تیزهوش و زیبا] را به صورت هرمان
می نمایدب هرچند که هرمان ظاهری رمان املیا اسوووت که زنی اسوووت رنگپریده و
پاکدامنب و ی کسلکننده و معمو ی یا انگیزههای تکری حتی بر خودش روشن نبوده
و یا شهامت بینش رو شن خود را ندا شته در نخ ستین دو ف صل کتام بکی به عنوان
یک ربانی نموده میشود تا فردی منفی و تبهکار «او دچار شومی فتر زودرس شده »
و حتی در فصل دهاب و تی که سرخدمتکاری در کوئینز کراو ی  ]۱٠۷استب خا تش
میپفیرد که:
اهر مایهای از خودخواهی در محا سباتش پیدا شدب چه ک سی میتوان ست سخنی
بگوید جز این که دوراندی شی او کامالً ابلتوجیه بوده ا ست؟ دخترکِ فا د دو ست و
یاور میهوید« :من در این دنیا تنها هستا هیچ چیزی ندارم جز انچه که از کار خودم
به د ستا میاید؛ و و تی که این املیای ف ستلیِ پ صورتیب که ن صف عتل من را ها
نداردب ده هزار پوند پول داردب و یک خانواده و و ضع مممدن ها رویشب ربکای بیچاره
فتط خودش را دارد و عتل و شعورش را که به ان اعتماد کند »
بکی در داستان بهمراتبب زیرکترین فرد و شخصیتی کاردانب جا ب و ابل استب و
چون تکری به این نکتهها فکر میکندب هاه از یاد میبرد که رار نیسوووت بکی هرمان
داستان باشد در فصل سیام دربارهی او میهوید« :این رمان اهرچه داستانی است که
هرمان مرد نداردب دست کا بگفارید ادعا کنیا که هرمان زن دارد در شون بریتانیا
هیچ مرد جنگدیدهایب حتی خود دوک بزرگب پیدا نمیشووود که در برابر دود یها و
د شواریها خون سردتر و متینتر از زن ملوس و سر سخت اجودان با شد »  ]۱٠۸اهر
در اینجا قنزی نهفته استب ستایش به تعدیلش شتافته است نیزب و تی میبینیا که
بکی در کار برانگیختن و راندن شوهر پو داری به سوی مرحلهی پیشنهاد ازدوار استب
می شنویا که چنین حرکت تحریککنندهای معموالً کار مادران ا ست؛ و ی چون بکی
مادر نداردب خودش باید این کار را انجام دهد
تکری بهویژه در فصوووول یکاب نافی این اسووووت که زنی معمو یب یعنی امل یاب
هرمانبانوی دا ستان او ست مینوی سد« :چون او هرمانبانوی دا ستان نی ستب نیازی
نیست که در بارهی شخص او توصیفی ارائه کنا » و ی در فصل دوم بی سروصدا به او
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به صورت « هرمانبانوی اثرش» ا شاره میکند تتریباً انگار که هاه تکری از زبان بَری
یندون سخن میهوید و هاه حرف خودش را میزند در فوا صل نامنظا نیز خماهای
بکیب به شکلی بیرحمانهب فاش می شوند در ف صل دومب خواننده چنین میخواند کهب
«هرهز ندیدیا بکی کار نیکی برای کسووی انجام دهد » رفتارش در مورد فرزندش نیز
ناههان – و مستمراً بعد از ان -رفتاری بسیار زننده و نفرت بار نموده می شود من این
را پر سشبرانگیز و ب سیار غیر ابل بول میدانا؛ ماجرا تتریباً به هونهای ا ست که انگار
تکری بکی را بیش تر به صوووورت یک ربانی خلن کرده تا یک زن شووورور و تبهکار؛
نکتهی دیگر این که تکری بالً این یتیا بیکا و دو ست را در حال تال شی هرمانانه
و ابل ستایش و نیز در مبارزه برای کسب مو عیتی در زندهی نشان داده بودب ان ها
در جامعهای که سراسر شرارتبار است؛ نیز هویی که تکری به د یل این که بیشتر به
ارزشهای جامعهی ان روز حمله میکندب تا به خود اَعمال جنایتکارانهب کمی ترسویده
اسووت بهمنظور جبران این امرب در مراحل نهایی داسووتانب یک رشووته اعمال و رفتار
خشوون را به بکی نسووبت میدهدب که به خوانندهاش کمک میکند این قور دریابد که
«بکی» است که باید متصر شناخته شودب نه جامعه پیشنهاد عجیب نامستتیا تکری
در اواخر رمانب بدین معنی که بکی بوده که «جُو سِد ی» را مسموم کردهب در نظر من
این قور فهمیده میشووود که ناشووی اسووت از همان نگرانی این کمی به یک ملودرام
کامالً ناممکن میماند در رمان جاهایی ها هسوووت که ما حا میکنیا بکیب زمانی
که منافعش در خمر نی ستب میتواند بخ شنده با شد او یکی از نادرترین افراد در رمان
اسوووت که– خود به خودب و بدون هیچ انگیزهی مخفی  -میهوید که تا چه حد برای
بیابرویی ا ای سِد یِ عزیز متأ سف شده است "ربکا (بکی) هفت« :ا ای سِد یب مرد
بسووویار مهربانی بود وا عاً متأسوووفا که راه خمایی رفته اسوووت »" او این حرف را با
اقمینان خاقر به رادون  ]۱٠٩که هیچ ارزش و اعتباری برای احسوواسووات ربکا ائل
نیسوووت و بیصوووبرانه به حرفش بیاعتنایی میکندب میزند مجدداًب در فصووول ۴۱
میخوانیاب و تی که « ِیدی جین»ب که حاال خواهرخواندهی ربکاسوووتب او را بوسووویدب
ربکا بهراسوووتی تحت تأثیر رار هرفت «در بر هرفتن بکی به قریتی اشوووک را به
چشوووا های ماجراجوی ملوس اورد – که همچ نان که میدانیا بسووو یار به ندرت
زینتبخش چهرهی او میشد »
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در ف صل ۴۲ب سیار به کانون اخال ی دا ستان نزدیک می شویا؛ در بریدهای از متن
که ارزش نتل دارد چنین میخوانیا:
"ربکا با خود فکر میکرد «زن یک نجیبزادهی رو ستایی بودن سخت نی ست فکر
میکنا اهه میتونسوووتا سوووا ی پنج هزار پوند داشوووته باشووواب زن خوبی میشووودم
میتونستا توی محوقهی مهدکودک واسه خودم بگردم و دم بزنا و زردا وهای روی
دیوار رو بشووومرم هل و ه یاه های توی هلخو نه را ام بدها و برگ های خشوووک
شمعدونیها رو جدا کنا میتونستا از پیرزنها بسرسا رماتیسا شون چمورهب و واسه
فتیربیچارهها سووود نیاکراونی برابر دو نیا شوولینگ یا دوازده و نیا پنا] بخرم -از
سا ی پنج هزار پوند چیزی کا نمی شد میتون ستا حتی در شکه سوار شا و ده میل
اون ورتر برم و با همسایهها شام بخورمب و باس مد پیرارسال رو بسوشا بروم کلیسا و
روی نیمکت بزرگ فامیلی ب شینا و بیدار بمونا؛ یا رو سریام را پایین بک شا و پ شت
پردهها بخواباب ا بته اهر تمرین میکردم اهه فتط پول داشتاب میتونستا به همه پول
بدها این همون کاریه که عزایاخوانها و اربام احضوووار روف میکنند و بهاش افتخار
میکنند به ما بدبخت بیچارههای مع صیتکار که هیچی نداریا با ترحا نگاه میکنند
اهه به بچههای ما یک اسوووکناس پنج پوندی بدهندب خیال میکنند دسوووتودلباز و
بخشندهاند و ماها رو اهه بچه نداشته باشیا مستحن تحتیر میدونند » و جز ربکا چه
کسووی میداند که او حن دارد که این قور فکر کند -ایا مسووأ ه فتط مسووأ هی پول و
ثروت ا ست که بین او و یک زن در ستکار اختالف ایجاد میکند؟ اهر و سو سه را ها
در نظر بگیریاب کی میتواند بگوید که از همسایهاش بهتر است؟ اهر یک شغل اسان و
پرپول نتواند ادم را در ستکار و با صدا ت کندب د ستکا حفظ که میکند شهرداری
که سواره از مهمانی کبام بره برمیهرددب و سط راه نمیای ستد تا یک رون مرغ کش
برود به او هرسوونگی بدهید تا ببینید که چمور یک نان درسووته را کش میرود بکی
خودش را با اینهونه افکار و متایسووهی مو عیتها تسوولی میداد و نیکی و بدی جهان
را در ترازوی تتسیا و تعادل میهفاشت "
اما این فتط بکی نیسووت که خودش را با چنین افکار و اشوواراتی تسوولی میدهد؛
مؤ ف است که دارد میهوید ممکن است حن کامالً با بکی باشد و افکار او را توسعه و
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توان میبخشووود ان چه که ظاهراً تکری میهوید این اسوووت که تعداد کمی از افراد
هسووتند که فارغ از وضووع مادیشووانب ذاتاً نیکسوورشووتاندب و یب برای اکثریت عظیاب
رفتار اخال ی چیزی اسووت که جامعه و شوورایط ان را میسووازد چون چنین اسووتب
بیشتر افراد از مرحلهی اخال یِ خنثی شروک میکنند و بعد برپایهی شرایطب درجهت
نیکسووورشوووتی یا خالف ان تحول می یابند؛ بنابراین هیراترین اختالفات میان مردم
اختالفات اخال ی نیسووتب بل که تفاوتهای روانشووناختی اسووت؛ وب در حتیتتب این
ک شش یا هیرایی و فردیت شخ صیت ا ست که واجد بیشترین ارزش برای تر سیا و
توصوویف اسووت بنابراین شووخصوویتهایی داریا مثل ا ای پیت کراو ی (که در میان
«تمامی قبتات بارونهاب اعیان و اشوراف و افراد عادی انگلسوتانب پیرمردی فرومایهترب
مکارترب خودخواهتر و بدنامتر از او یافت نمیشود »)ب مثل جو سِد ی («تنبلب بدعننب و
عیاش و خوش هفران»)ب مثل میا کراو ی («پیرزن دنیاقلبب خودخواهب بی نزاکت و
زمختب نا سساسب المفهب») و رادون کراو ی (که «در دنیا هیچ فکر و ذکری ندارد جز
ا سبهایشب دارود ستهی نظامیاشب شکار رفتن و بازیاش»)ب کهب ا بتهب در کنار خودِ
بکیب همه خا ن درت حتیتی دا ستاناند وب در میان اینهاب بکی تنها ک سی ا ست که
حتیتتاً هوش و دانایی سرشاری دارد
بازار خودفروشیب به تعبیریب داستانی است دربارهی بهای تحرک اجتماعی :انسان
بختی دارد که در این دنیا برایدب اهر واجد دانایی و زیرکی باشوود در تشووخیص میان
انچه که جامعه اشکارا] ابراز میکند ارجمند است و انچه که حتیتتاً ارجمند میداندب
و این که فرد در انجام ترفندهایش به اندازهی کافی شووانا داشووته باشوود که کسووی
«نفه مد» وی در مالء عام ممابن امال و اهدافی ع مل میک ند که جامعهی محترم
انها را «نادرست» اعالم کرده استب و ی همین فرد در خصوص بتواند ان ترفندها را
به کار بز ند  ]۱۱٠ان که از نرد بان تر ی قب تاتی] اجت ماعی باال میرودب وا ع یت
ساختار جامعهای را که در ان صعود میکند فاش میدارد اما جامعه میل ندارد که و
برودب پا فرد جاهقلب باید خیلی مواظب باشوود که اصووول پنهانییی را که بر پایهی
ان عمل میکند فاش نکند جای شوووگفتی ندارد که دورویی و تزویر یکی از مایههای
عمدهی رمانهای ع صر ویکتوریا ست :ادم ها ا ایان پکزنیف و با سترود  ]۱۱۱را به
یاد میاوردب و ها بکی (رب کا) شوووارد را تکری به ا ندازهی دیکنز یا جورر ا یوت
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رماننویا بزرهی نی ستب زیرا نه نیروی عظیا تخیل دیکنز را دارد و نه زیرکی عمین
اخال ی جورر ا یوت را اما در مورد تحرک اجتماعی رن نوزدها انگلستان] د ینتراز
ان هردو حتیتت را میهویدب حتی اهر بکوشوود حتیتت را از خود و خوانندهاش پنهان
کند فتط در ارزوهای بزرگ اسووت که دیکنزب از مرزهای موضوووک یادشوودهب از تکری
فراتر میرود اما قنز و بازی روزهار باعث می شود که مجرم سساسگزاری پسرک کارهر
سووا می را به یک جنتلمن تبدیل و دیکنز را درهیر نوعی احسوواسووات باقناً متنا ض
کند؛ و این امر تحلیل قبتاتی را دشووواریام میکند ادبیات اروپا پر اسووت از تصوواویر
نوکیسوووه های اجت ماعی کهب همچنان که دیدیاب از سووووی قبتات باال هدف قنز و
تمسووخرند در نظر نویسوونده و خوانندهی قبتهی متوسووط حتیتیب اماب ارتتا و تر ی
نوعی شایستگی بودب و سیندرال استحتاق رسیدن به شاهزادهاش را داشتب چنان که
رمان پمالیِ سمیول ریچارد سون ها این ا ستحتاق را دا شت و به خانزادهی ]۱۱۲
خود ر سید .برای رماننوی سانی مثل اُ ستین و تکِریب که هردوب اهرچهب به شیوههای
ب سیار هوناهونب ن سبت به مو ضع قبتهی متو سط اندکی زاویهدار مینگری ستندب رفتار
شووخصوویتهاب که بازتام کنندهی مو عیت و تحرک اجتماعی اسووتب چندان موضوووک
تأیید یا محکومیت اخال یب بهعنوان روشوووی در کشوووف وا عیتهای اخال ی در پا
پشت ساختار اجتماعی نبود

یادداشتهای مترجم
توضیح :تمام مما ب داخل المها افزودهی مترجا استب جز غا ب عبارات انگلیسی و التین منابع
مورد اسووتفاده ی من عالوه بر مما ب و منابع فضووای مجازیب ازجمله بریتانیکاب و فرهنگ همراه ادبیات
انگلی سی ویرا ستهی مارهارت درابلب چاد دان شگاه اک سفوردب و فرهنگ علوم ان سانیب داریوش ا شوریب
برخی منابع تاریخی عادی ها بوده است که ذکر نامشان اهمیت چندانی ندارد
 ]۱عنوان اصووولی م تا ه چنین اسوووتLiterature and social mobility by David :
 Daichesنویسووندهی متا هب پایینتر در بند اولب به مجموعه متاالتی اشوواره میکند در تحت عنوان
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جوانب تاریخ و اهاهی قبتاتی که «ایسوووتوان مِزاروش» بهعنوان بحث های مرتبط با تاریخ و اهاهی
قبتاتیب نوشتهی وکاچب که زنده یاد محومد جعفر پوینده ان را ترجمه کردهب هرد اورده است
.)۱٣۴٠ - ۱۴٠٠( Geoffrey Chaucer ]۲
 Faerie Queene ]٣ملکهی پریانب که ابتدا در سال  ۱۵٩٠منتشر شدب منظومهای حماسی به
زبان انگلیسی و نوشتهی ادموند اسسنسر است که شامل شش کتام میشود این اثر به د یل فرم خاص
ان ابل توجه و اغازهر سبک شعری اسسنسری است منظومه در پی بررسی فضایل اخال ی شهسواران
یا شوا یههاست تمثیلْ مصا ح کار اصلی ان است که الیههای مفهومی متعدد دارد در این اثرب سلوک
و راه و روش زندهی نجیبزادهانب شرافتمندیب ارزشهای اخال ی و انضباط در کانون توجه است.
« courtly love ]۴ع شن شه سوارانه» که در اینجا ان را به صورت ع شن نام متعهدانه ها
ترجمه کردهامب عشتی است که میان یک شهسوار یا شوا یهی وفادار به شاه و ملکهی او شکل میهیرد
در این ع شن غیرجن سیب شه سوار ( شوا یه) از تماس جن سی با بانویشب که هم سر شاه ا ستب اجتنام
میکند و بدین ترتیب رفتار و منشووی در اور اصووا ت و شوورافت به نمایش میهفارد چنین عشووتی
افسانهای است و با دنیای وا عی ارتباقی ندارد عشن النسِالت به هوئنهوییر در فیلا شهسوار نخست (
با بازی شوووون کانری –کینگ ارترب ریچارد هیرب شوووهسووووارب و جو یا اورموندب همسووور ارتر) نمونهی
برج سته ی ان ا ست در ادبیات معا صر فار سی شاید ع شن داش اکل به مرجان از جنا همان ع شن
پاک و نام باشد
butler ]۵
 ] ۶پ سر ادوارد سوم و برادر جان هاونت (نک پایین) این شاهزاده را بلَک میخواندند ظاهراً چون
باس رزمی و زره سیاه میپوشید!
Dilectus Vallectus Noster ]۷
 John of Gaunt ]۸دوک نکستر و پسر ادوارد سوم
 Troilus and Criseyde ]٩منظومهای حما سی و عا شتانه ع شن تِرویلِا (مرد) و کری سیده
(زن) در جریان جنگهای تروا شووکل میهیرد و دو عاشوون وفاداری ابدی خود را به ها ابراز میکنند
ی
کری سیده زنی ا ست اهل تروا و ی شک ست تروا باعث می شود که او را در جریان معاو ضهی ا سرا ّ
«تروی»ب برای معاو ضهب به یونان بفر ستند کری سیده بعداً با یک رزمندهی یونانی ارتباط پیدا میکند و
بدین قرین نمونهی نخستین بیوفایی میشود
 Boethius ]۱٠انیسیوس ما ینوس سورینوس بوئتیوس (سدهی پنجا تا ششا میالدی) در عین
حال فیل سوفی بود که کتام «ارام جان فل سفه یا فل سفهی ارامبخش» را به صورت هفتگو بین خود و
« ِیدی فلسفه» (بانوی فلسفه) نوشت بانوی فلسفه با بحث و هفتگو با بوئتیوس در مورد ماهیت هفرای
شووهرت و ثروت ("هیچ کا هرهز نمیتواند وا عاً امن باشوودب تا زمانی که بخت او را رها کند") ب و این
که برتری نهایی امور ذهنیب که بانوی فل سفه ان را "یک خیر حتیتی" میخواندب او را ت سلی میدهد و
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ادعا میکند که خوشووبختی از درون به وجود میاید و فضوویلت وا عاً تمام ان چیزی اسووت که دارایی
شخص استب زیرا در اثر تغییر در بخت و ثروت به خمر نمیافتد.
 The Canterbury Tales ]۱۱معروفترین اثر جفری چاوسر.
 auctoritee ]۱۲ب به معانی هوناهونِ مرجعیتب مؤ فب نک The Oxford Companion
to Chaucer, edited by Douglas Gray
 fabliau ]۱٣حکایات مضحک هزلهونهی زشت و زننده در ا ب شعر که هاه به مسائل سکسی
ها میپردازد و بیشتر به قبتهی متوسط مربوط است
Breton Lay/Lai ]۱۴
 Lollards ]۱۵الالردهاب در سدهی چهاردهاب پیروان اصالحات مفهبی و مبلغان « سادهزیستی»ب
نظرات «جان ویکلیف» (از متأ هان کاتو یک رُم)ب و قرز زندهی مسیحوارب و غا باً ها شوا یه بودند
 John Ball ]۱۶ک شی شی از پیروان جنبش سادهزی ستی (الالردی) که در سال  ۱٣۸۱م جایی
در اقراف ندن دهتانان را به انتالم برای ایجاد مسووواوات دعوت میکرد و بیت مفکور را برای انان
می خواند این عبارت بخ شی ا ست از معه شعری که بعداَ به صورت الالیی درامد و دهتانان انگل ستان
را در حوا ی پایان رن چهاردها میالدی متحد کرد؛ ابتدا زمینهسوواز شووورش و سووسا انتالم ضوود
فدودا ی انگلستانب پا از سالهای مرگ سیاه در اثر قاعونب شد رهبران یام از جملهب رابرت کیوب ابل
کرب جک ا ستراوب تاما فرینگدون و "وات تایلر" به فجیعترین ا شکال هردن زده شدند و تایلر تکهتکه
شد معهفا انتالم دهتانی پایان فدودا یسا را در انگلستان ر ا زد
by William Langland Piers Plowman]۱۷
 villeinage ]۱۸ویلوِن رعیت وابسته به زمین بود؛ ا تصاد زمینبندهی-رعیتی
 pardoner ]۱٩امرزشگر یا امرزشفروش
 Flemyng/ Fleming ]۲٠فلمینگها مردمان سوواکن هلند وبلژیک و وهزامبورگ فعلی یعنی
فالندرز و پارچه بافانی ماهر بودند انان مدتی بود که وارد انگلسووتانب وب ان هونه که از حکایت چاوسوور
برمیایدب باعث اعتراض دهتانان شووده بودند دهتانان در سووال  ۱٣۸۱یام کردند ( یام وات تایلر) که
عالوه بر تایلزب جک استراو و جان بال از رهبران ان بودند
]۲۱
Certes, he Jakke Straw and his meynee
Ne made never shoutes half so shrille, When
that they wolden any Flemyng kille
As thilke day was maad upon the fox.

در این معهب که در حکایت دعاخوان راهبهها امدهب تاریخ و افسانه در ها امیخته است «روباه» به
جانور ا شاره دارد که مرغی را دزدیده و اکنون اها ی برا شفتهاند نکته این ا ست که «جک ا ستراو» در
عین حال یکی از رهبران یام دهتانی (نک یادداشت  )۲٠ها بوده
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social ambivalence ]۲۲
 )۱٣۶۸ -۱۴۲۶(Thomas Hoccleve ]۲٣شاعر انگیسی
Lydgate ]۲۴
 Bury St. Edmunds ]۲۵در جنوم شر ی انگلستان
John Skelton ]۲۶
 The Goliard]۲۷هروهی از قلبهها یا کشیشان عموماً تحصیلکرده و دورههرد جوان بودند که
در اروپای رون دوازدها وسیزدها در فرانسهب ا مان و انگلستان به التین اشعار قنز و هجو و مخصوص ًا
ترانههایی در ستایش عشن و نوشخواری می سرودند اما در مواردی ها به سخریههایی علیه روحانیون
کلیسای کاتو یک پرداختهاند
The Book of Philip Sparrow ]۲۸
 Wars of the Roses ]۲٩جنگهای رُزها :در فاصوولهی می  ۱۴۸۷تا جون  ۱۴۵۵میان دو
شاخه از خاندان سلمنتی پالنتاژنه برای تصاحب سلمنت جنگ داخلی خونینی در هرفتب یک شاخه با
ن شان رُز سر از نک ستر و دیگری با ن شان رُز سسید از یورک مردان ب سیار زیادی از هردو شاخه از
خاندان سلمنتی نابود شدند
 John Donne ]٣٠شاعر و روحانی ربع اخر سدهی شانزدها تا نیمهی سدهی هفدها انگلستان
 Earl ]٣۱عنوان اشووورافی متامی که دو پله باالتر از متام بارون و دو پله پایینتر از دوک اسوووتب
چیزی شبیه « ا سلمنه» که هاه ممکن بود شاهک یا نایب ا سلمنهی یا وا ی د ستن شاندهی یک
منمتۀ کوچک باشد؛ هاه نیز شهردار بود از حا معنی تحوالت زیادی پیدا کرده است
The Rape of Lucrece ]٣۲
 sugared sonnets ]٣٣سونات :شعری چهارده سمری و هر سمرش ده هجایی ا ستب همه
دارای وزن و افیه
 Love’s Labour’s Lost ]٣۴این اثر را عالءا دین پازارهادی ترجمه کرده است معنای عنوان
رنجور از ابهام است
 Great House ]٣۵در وا ع خا نهی بزرگ که معموالً هروه یا خا ندانی بزرگ را ها در بر
میهرفت ظاهراً محل نمایش تداتر
Philip Sidney’s The Arcadia ]٣۶ب فیلیپ سیدنیب نویسندهی داستان کنتا ارکیدییای
پمبوروک که به اختصووار ارکیدییا هفته میشووود این اثر در اواخر سوودهی شووانزدها و به صووورت نثر
همراه با دیا وگهای شعری شَبانی نوشته شده و شامل پنج کتام است
 John F. Danby ]٣۷نویسووندهی شوواعران بر تسهی بخت ( Poets on Fortune’s Hill,
)1952
 Hill of Fortune ]٣۸که به مفهوم استعاری «بلندی بخت» ها هست
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monolitique ]٣٩
Great House literature ]۴٠
Beaumont and Fletcher ]۴۱
Blackfriars ]۴۲
G E Bentley ]۴٣
Cymbeline ]۴۴تراژدی سیمبلین (نام شاه بریتانیا) نمای شنامهای ا ست اثر شک سسیر بر پایهی
تاریخ باستانی و افسانههایی که به تاریخ بریتانیا مربوط است
Muriel Bradbrook ]۴۵
 Fulke Greville ]۴۶در صوور یا کاس ولِ وُریکشووایر زندهی میکرد که حدود پنجاه متر ارتفاک
دارد و یکی از زیباترین صرهای انگل ستان ا ست نک حا شیه تسهی بخت (یا بلندی بخت) که به قور
ا ستعاری ها به کار برده شده که ها ا شاره به اری ستوکرات بودن هرویل ا ست و ها ا شاره به صر
دژمانند واریک Warwick
Jacobean ]۴۷جکوبین (جکوبنی)ب سبک ادبی مربوط به دوره ی سلمنت جیمز اول (- ۱۶۲۵
 )۱۶٠٣در انگلسووتان که پا از دورهی ا یزابت اول شووروک شوود سووبکی بود بازتام کنندهی تراژدی
(تراژدی جکوبینی) که ثبات نظا اجتماعی را زیر سوووؤال میبرد و ذهنیت و افتی تیرهوتار را به نمایش
میهفاشت
 )۱۵۶۴ - ۱۵٩٣( Christopher (Kit) Marlowe ]۴۸شووواعرب مترجا و نمایشووونامهنویا
انگلیسی دوره ی ا یزابتی که تأثیر زیادی روی شکسسیر داشت
Robert Green ]۴٩
George Peele ]۵٠
Thomas Kyd ]۵۱
John Lyly ]۵۲
Weald of Kent ]۵٣
Thomas Lodge ]۵۴
Jeremy Collier ]۵۵
 country estates ]۵۶یا امالک اربابیب شامل همه چیزب از جمله عمارت یا خانه ی بزرگ و باغ
و مزرعه و ضمایا انها
Louis B. Wright ]۵۷
Richard Braithwaite ]۵۸
Henry Peacham ]۵٩
Il Cortegiano ]۶٠
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Baldassare Castiglione ]۶۱
Thomas Hoby ]۶۲
Cupids Schoole ]۶٣
 ]۶۴نوشتهی ویلیام فا وود ()William Fulwood
 Joseph Addison and Richard Steele ]۶۵این دو دوست با همکاری یکدیگر اسسکتاتور
را پایههفاری کردند
Samuel Richardson ]۶۶
A Father to a Daughter in Service on Hearing of her Master’s ]۶۷
attempting her Virtue
Pamela ]۶۸
Spectator ]۶٩
Paradise Lost ]۷٠
 Il Cortegiano ]۷۱راهنمای همراهان درباری The Book of the Courtier
Defoe and Richardon ]۷۲
comic epic in prose ]۷٣
 William M. Thackeray ]۷۴منوچهر بدیعی ترجمهی خوبی از « بازار خودفرو شی» تکری
کرده و انتشارات نیلوفر ان را چاد کرده است
 Waverley and Rob Roy ]۷۵نام دو کتام و دو شخصیت در دو رمان مفکور نوشتهی وا تر
اسکات
)۱۸۲۴( Redgauntlet ]۷۶
Alan Fairford , Darsie Latimer ]۷۷
Bailie Nicol Jarvie ]۷۸
 rector ]۷٩پریشهردان (پَریش :کلیسای کوچک یا غیراصلی در بخش)
 landed gentry ]۸٠داریوش اشوری برابرنهادهی «مهترنژادان» را پیشنهاد کرده است
middling]۸۱
upper-middle]۸۲
lesser landed gentry ]۸٣
Persuasion ]۸۴
Mansfield Park ]۸۵
 Squire B- ]۸۶ب «اربام بی » یا «جنام بی » در رمان سَنَدنمای ( )epistology novelپَمالب
ریچارسووونب پسووور «خانا بی »  -که فوت کرده -وارث و اکنون اربام یا ما ک روسوووتا و
ُ
اثر سووومیول
کارفرمای پمال ا ست پمال دختر جوان پانزده سا هی منزه و زیبایی ا ست که تاکنون برای خانا ما ک
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دیوید دِیْچِز  /ترجمهی فریبرز فرشیا
کار میکرده و اکنون برای پ سرش کار میکند پ سر میخواهد از پمال سوءا ستفاده و به او تجاوز کند
متاومت شدید دختر نازنین که باعث بلند شدن سرو صدا می شودب خانزاده را ناهزیر میکند که با وی
ازدوار کند (اسکوایر یعنی ما ک غا ب زمینهای یک روستا  )Squireنیز نک پایان متا ه
noblesse oblige ]۸۷
Murdstone and Grinby ]۸۸
 Samuel Pickwick ]۸٩و  Cheerybleسووومیول پیکویکب و دو برادر به نام های چار ز و
ادوین چیریبل به ترتیب شخصیتهای تخیلی دو داستان دیکنز به نامهای پیکویک پیسرز (یادداشتها
یا نامههای پیکویکب نخستین رمان دیکنز) و نیکالس نیکلبی هستند که به فارسی ترجمه شدهاند
Middlemarch ]٩٠
 ]٩۱تکری تنها فرزند خانواده در کلکته ی هندِ بریتانیا به دنیا امد پدرشب ریموند تکری در انجا
منشی یا منصبداری بود در جمع ما یاتچیها
 Rudyard Kipling ]٩۲روزنامهنگارب شاعر و داستاننویا انگلیسی
Mudie’s select Library ]٩٣
 vulgar sociology ]٩۴جامعهشناسی مبتفل یا عامیانه
 frustration and sublimation ]٩۵ناکامی و واالیش (تصوووعید) میل جنسوووی -واژهنامهی
روانشناسیب محومد نتی براهنی و دیگران
 Rogue Literature ]٩۶ادبیات «زیرزمینی» یا پورنو-جنایی
 ]٩۷کترین هِیزب در دنیای وا عیب زنی بود که به جرم تل شوهرش در نها ماه می سال ۱۷۲۶در
ندن سوزانده شد
abstraract feelings ]٩۸
 Newgate Literature ]٩٩ادب یات مبتنی بر اخ بار و حوادث ج نایی ز مان که در تتویا
ماهانهی زندان نیوهیت ندن منت شر می شد نوی سندهانب از جمله تکری و دیکنزب معموالً با ا ستفاده از
این خبرنامهها که شرف جزئیات زندهی انان را در برداشتب داستانهایی جنایی میافریدند
Catherine ]۱٠٠
Fraser’s magazine ]۱٠۱
The Luck of Barry Lindon]۱٠۲
The memories of Barry Lindon; Esq.]۱٠٣
Jonathan Wild ]۱٠۴
John Gay, The Beggar’s Opera ]۱٠۵
fare una bella figura ]۱٠۶
Queen’s Crawley ]۱٠۷

ادبیات و تحرک اجتماعی
 ]۱٠۸از ترجمهی منوچهر بدیعی-ص ٣۸۲
 Rawdon ]۱٠٩از شخصیتهای بازار خودفروشی
 ]۱۱٠به ول حافظب واع ظان (زا هدان) کین جلوه در محرام و منبر میکن ند  /چون به خلوت
میروند ان کار دیگر میکنند
and Bulstrode Pecksniff]۱۱۱
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«اوج» و تحول استتیک سینمای ایران

نیمهی دو ِم دههی نود در سینمای ایران ،برههی اعتقادِ حاکمیت به سیاستِ
استتیک و سیاستِ بازنمایی است .تبلورِ آن را در جشنوارهی فجرِ سیوهشتم شاهد
بودیم ،و از این رو این جشنواره یک بزنگاهِ تاریخیِ مهم در تاریخ سینمای بعد از انقالب
برای خواندنِ خطوطِ سرکوبِ استتیکِ اقتصاد سیاسیِ حاکم است.
این طفلِ جدید ،این استتیک جدید که میخواهیم کمکم دربارهی آن صحبت
کنیم ،در رحمِ نهادهای کالن سرمایهگذارِ اقتصادی (امثالِ مؤسسهی «اوج») شکل
گرفته است که نیمهی دومِ دههی نود ،زمانهی سرازیر شدنِ آنها به عرصهی
سینماست .ازاینرو ،همهنگامیِ شکلگیریِ این استتیکِ جدید با ورو ِد
کالن سرمایهگذارهای جدید به سینما ،نشانگرِ ارتدکسیترین اشکالِ پیوندِ زیربنای
اقتصاد سیاسی و روبنای زیبایی شناسی است؛ پیوندی که هرگز چنین مفصلبندیِ
تروتمیز و شیکی در سینمای پس از انقالب نداشته.
از نمونههای آشکارِ گوناگونی میتوان سخن گفت .یکی از نمونههای بارزِ آن،
زیباییشناختی شدنِ فیگورِ اطالعاتیِ سپاه است؛ فیگوری که مشخصاً در آثار مهدویان
(یا شکلِ بسیار نازلترِ آن  -اما بهزعمِ من بسیار مهمتر  -در فیلمِ لباس شخصیِ
جشنوارهی امسال) بازتولید میشود .این فیگور از طریق زیباییشناختی شدن ،شمایلی
پیدا میکند که همان بینندگانی که همه جوره در اعتراض به واقعیتِ تاریخیِ این پدیده
فریاد میزنند ،در صندلی سینما از این فیگور لذت میبرند و برایش دست میزنند.
(نمونهی سرنمونیِ آن را میتوان در نقشِ هادی حجازی فر در ماجرای نیمروز 1دید:
کاراکتری با مشخصههای کمیک مانند عادت به تخمه خوردن ،شوخی با لهجهی ترکی،
ف واقعیتِ تاریخیِ این روحیه،
و از همه بدتر روحیهی عصبی و بیمنطقِ او که برخال ِ
در سینما اتفاقا وجههی کمیک کاراکتر را پررنگتر میکند ).اما در نگاهی گسترده تر،
مسئله صرفاً به تیپسازیهای جدید از این فیگور خالصه نمیشود ،بلکه با تحکی ِم
ص سرکوب در دههی شصت
ل خا ِ
زیباییشناختیِ این فیگور ،گفتارِ ستمگرانهی این با ِ
در قالبِ یک ضرورتِ تاریخی ظاهر میشود .در این مناسبات زیباییشناختی  -از قبیل
ق مستندهای روایت فتح ،تکنولوژیِ
رفتن به سراغ فیلمهای 16میلی متری به سیا ِ
دستکاریِ کیفیتِ تصویر ،ژستِ مستندبودگیِ فیلمها (تا آن جا که حتی ماجرای
نیمروز از چشماندازِ دوربینِ بی طرفی که یواشکی مشغول ضبط تصویر از «واقعیتِ
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بالمنازع» است روایت میشود) ،طراحیِ صحنه و گریمهای دقیق ،و بسیاری ظرافتهای
زیباییشناختیِ دیگر  -تماشاگرِ اتفاقا معترض دست به دامنِ تفکیکِ مغلطهآمیزِ
کالسیکِ فرم و محتوا میشود 1تا بتواند لذتِ زیباییشناختیِ خود را از اثری که شدیداً
ایدئولوژیک است ،توجیه کند .تبرئهی خود بدین مضمون که «من در عینِ مخالفت با
محتوای ایدئولوژیکِ اثر ،فرم زیبای آن را میستایم»؛ حال آنکه فراموش کرده است
که همهی آن چه که چنین فیلمی را ایدئولوژیک میکند نه چیزی به نام محتوای آن،
بلکه دقیقاً فرم آن است.
از سوی دیگر ،تکرارِ واریاسیونالِ روایتِ حاکمیت از واقعههای دههی شصت از طریقِ
ل فیلمهایی متعدد،
رشد و تکرارِ این زیباییشناسیِ مشخص و نشانهگذاری شده در د ِ
روایتِ حاکمیت را بهمرور مرجعِ پذیرفته شده قرار میدهد؛ یعنی تثبیتشدنِ روایاتی
که سپاه پاسداران را ناجیِ کشور در برابرِ حزب توده و نیز مجاهدین معرفی میکنند.
(واکنشها بعد از تنها ماجرای نیمروز 1و ایستاده در غبار حاکی از چنین وضعیتی بود؛
چه برسد به ادامهی چنین پروژههایی که تازه زیباییشناسیای برایشان کشف شده و
وضعیت مهیاست برای بازتولیدهای مختلف جدیدتر! باز میگویم که نمونهی نازلترِ آن
در همین جشنواره با سرمایهگذاریِ اوج فیلم لباس شخصی بود که مثل یک شاگر ِد
 1حال آنکه چه سراغ افالطون و ارسطو برویم که منبع اولیه برای حتی دستراستیترین خوانشهای زیباییشناسی
و تبیین فرم هستند ،و چه سراغ زیباییشناسیِ رادیکالِ نظریهی انتقادی برویم ،پاسخ تقریباً یکی است :چیزی به
نام محتوا در جداییِ با فرم وجود ندارد .برای افالطون فرم عیناً همان ایده (مُثُل) است که هستییابیِ چیزها از آن
است و از این رو ،مادیت یافتن همان فرم یافتن است .یا در نگاه ارسطو که ماده ( )holeام ِر بالقوه  -اما بیهستی -
است که در فرآیندِ فرم یافتن فعلیت می یابد؛ نگاهی که بعدتر در التقاط با فهمی از افالطون در نزدِ نوافالطونیها
تکرار میشود :احد  -که همانا خیر است  -چیزی جز فرم نیست و ماده (هولهای که بعدها در فلسفهی اسالمی با
همین روندِ افالطونی-ارسطویی با نام هیوال بسط مییابد) اصالً خودِ عدم است و خروجِ ماده از معدومیت در نتیجهی
فرم است؛ پس همین که چیزی عدم نیست برای این است که فرم ظهور یافته وگرنه ماده اساساً عدم است .در نگاهِ
مارکس جوان همهی این تضادها نتیجهی رشدِ بورژوازی و لذا جداافتادگیِ ساحتِ نظر و عمل از یکدیگر است؛ که
اگر عمل و نظر در زندگی  -در نتیجهی الغای سرمایهداری  -برهم منطبق شوند ،دوآلیتههای عقل (نظیرِ فرم و
محتوا) هم ملغی میگردند .نظریهی انتقادی بسط چنین ایدهای از فرم است تا آنجا که هرنوع تفسیرِ مبتنی بر
پنداشتِ چیزی به نام محتوا تخطئه میشود .سرسپردگی هنر مدرن به فرم بر این مبناست؛ فرم است که میتواند
ابزارِ فاشیسم و بازوی سرکوب ،و یا از سوی دیگر میتواند سیاسی ،رادیکال ،برآشوبنده و رهاییبخش باشد.
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ل پدرش مهدویان میپرداخت (این که
حرفگوشکن به بازتولی ِد تکنیکهای فرما ِ
نازل تر بود و تماشاگرش از شدتِ شعارهای ایدئولوژیکی که به سمتش پرتاب میشد
احساسِ دلخوری پیدا میکرد ،دقیقاً ازاینرو بود که به اندازهی دو اثرِ اول مهدویان
تواناییِ فیلمیککردنِ ایدههایش را نداشت ).اما این که دقیقاً فیل ِم لباس شخصی را از
ی نظامی
این نظر مهمتر و مسئلهدارتر مییابم ،ناشی از وسواسِ شدی ِد آن در بازنمای ِ
مشخص از یک زیباییشناسیِ تصویری است.
ی یک استتیک نیست؛ همهی فیلم
فیلم لباس شخصی گویی چیزی جز بازنمای ِ
صرفاً مانیفستی برای یک نظام زیباییشناختی است .دقیق ًا بسیار بسیط و سادهتر از
نمونههای مهدویان است ،چون در آن دیگر روندِ فیلمیکشدهی درام اهمیتی ندارد و
همه چیز صرفاً تا آن جا که بازنمایِ یک استتیکِ تصویری است اهمیت دارد .فیلم
ی خودِ یک استتیک مشخص است و آن چیزی که بیش از هرچیز در این
اساساً بازنمای ِ
فیلم ترسناک است همین است ،و شعارهای آشکار ایدئولوژیک در وهلهی بعدتر.
گ
چهره پردازی ،طراحی لباس ،طراحیِ صحنه ،موقعیتِ دوربین ،تدوین و کیفیت و رن ِ
ص
تصویر ،حتی فونتها و نحوهی زیرنویسنگاری ،همه موبهمو حاکی از یک اسلوبِ خا ِ
ی
شکل گرفته در جناحِ خاصی از سینمای بدنه است؛ مقطعی از سینمای بدنه با مجار ِ
مالیِ مشخص که استتیکِ خاص خود را پیدا کرده است .کمی دقیق شدن روی صرفِ
شمایلِ قهرمانان کافی است :تیپِ موفرفری ،تهریشِ دانشجویی ،ریشهای مدِ امروزی
1

در تلفیق با ریشهای دهه شصتی ،و  . ...چهرهپردازیهایی که هم وجهِ
زیباییشناختی شدهی چهرههای زمخت و خشنِ واقعیتِ دههی شصتاند ،و هم
تلفیقیافته با مدهای امروزی .برای مثال دیگر حتی دور از ذهن نیست تصورِ مُدِ هنریِ
ل سعید امامی) در فیلم ماجرای نیمروز.
دانشجویی با چهرهپردازیِ جواد عزتی (در شمای ِ
از این نظر ،فیلمِ بسیار سادهترِ لباس شخصی (نسبت به فیلمهای مهدویان) ،گزینهی
مناسبتری برای مانیفستِ زیباییشناسی «اوج» و سایر مؤسساتِ این قبیلی در
سینماست .چون هیچ پیچ و خ ِم دراماتیک و اساس ًا هیچ درام پیچیدهای در کار نیست
 1بررسیِ سیرِ مُد شدنِ ریش بلند در دههی نود و تواناییِ تلفیقِ زیباییشناسانهی آن با تیپهای دههشصتی خود
ت خاستگاههای طبقاتیاش بازشناسی شود.
میتواند موردِ مطالعهای جالب باشد! بهخصوص اگر در نسب ِ
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و همه چیز یک مشت شعار است که این حجم شعاری بودن از شدت وضوح نمیتواند
آن قدری ترسناک باشد ،جز آن که با یک فرمِ خاصی از استتیکِ تصویری مواجهیم و
این البته که ترسناک است .فیلم بسیار ساده است چون اصالً تمام توجه در آن معطوف
به نظام استتیکیِ تصویری است.
پس در وهلهی اول آن چه با نگرهای فاشیستی در دلِ این بخش از سینما گره
خورده است ،مسئله ی استتیک است نه شعارها .اما نباید فراموش کرد که در دلِ این
زیباییشناسیها که عمدتاً زیباییشناسیهای تصویری هستند ،از چهرههایی که کمکم
دارند شکلِ آشنایی در سینمای ایران مییابند تا وضعیتِ دوربین و رنگ و کیفیتِ
تصویر ،یک روایتِ جدید هم در حال ظهور است :کم کم فیگورِ مؤمنِ قرآن و اسالم و
احکام جای خود را به پروتاگونیستِ سپاهیِ آتشبهاختیار میدهد .اگر سالها بود که
کاراکترِ روحانی نقش ناجیِ معنوی را بازی میکرد ،اکنون نوبت به جوانانِ سپاهیِ
آتشبهاختیار رسیده تا حتی گاهی ساده لوحی یا سُستیِ روحانیها را هم جبران کند
ی مملکت باشد( .نمونهی کاملِ این روایت ،قطعاً فیلم لباس شخصی است؛ اما آن
و ناج ِ
را در فیلمهای دیگری چون روز صفر – بهخصوص صحنهای که امیر جدیدی ،قهرمانِ
تماماً آتشبهاختیار و شیکپوشِ فیلم که در هیچ جا حتی ارجاعی به تدین هم ندارد،
مسئولِ ریشوی فرودگاه را مورد ضرب و تهدید قرار میدهد  -هم میتوان ردیابی کرد،
ع همین وضعیتِ جدید در نیمهی
یعنی فیلمهایی با زیباییشناسی جدی ِد دیگری که تاب ِ
دومِ دههی نود شکل یافته است و به آن هم اشاره خواهیم کرد ).قطعاً این گذار از
ن سپاهیِ
ی حاکمیت  -به قهرما ِ
معنویتِ روحانی  -به عنوانِ فیگورِ سابقِ اصل ِ
ی ایران :گذار از شعارِ
آتشبهاختیار ،گذاری است هم پایِ روایتِ اقتصاد سیاس ِ
مستضعفمحوری و اسالمِ کوخ نشینان به نولیبرالیسمِ وابسته به سرمایههای سپاه .باز
الزم است که در برون متن فراموش نکنیم که بودجهی این فیلمها مستقیماً از کجا
تأمین میشوند.
اما وقتی تالشهایهالیوودمآبانهی مؤسسهی اوج و امثال آن را در تشکیل نظام
استتیکِ جدید برای ساختنِ فیلمهای تاریخیِ ایدئولوژیک کنار بگذاریم ،با طیف دیگری
از فیلمها مواجه میشویم که آنها هم در دلِ یک نظامِ استتیکیِ جدید از میانههای
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دههی نود سر برآوردهاند .فیلمهایی با زیباییشناسیای فِیک :فیکِ نظامهای استتیکیِ
دولتهای نولیبرال ،یا به بیان بهتر ،مطابق منطقِ فرهنگیِ سرمایهداریِ متأخر ،که برای
ارضای زیباییشناسی میانتهیِ طبقهی نوکیسهی فرهنگ دوست شکل گرفته است؛
یعنی طبقهای که بهواسطهی انباشتِ سرمایهی فرهنگی – همپایِ انباشت سرمایهی
اقتصادی  -نیاز دارد تا خود را متمایز از گروههای مخاطبِ ابتذالِ سریالهای شبکهی
1

خانگی یا زیباییشناسی نازلِ فیلمهایی چون مغز استخوان ،دوزیست و ( ...نمونههایی
از همین جشنواره ،که حتی میتوانند تحتِ عنوانِ فیلمهای نوفیلمفارسی بازخوانی
شوند) بازشناسی کند .پس دست به دامنِ زیباییشناسی پیچیدهتری میشود ،اما
همانطور که گفتیم این زیباییشناسی ابداً پیچیدهتر نیست ،بلکه صرفاً کپیبرداریِ
2

فِیکی از نظامهای استتیکِ دیگر  -و مشخصاً نظام استتیک هالیوود – است.
میتوان از دو فیلم اخیرِ بهرام توکلی (تنگهی ابوقریب و غالمرضا تختی) ،پیشتر
حتی فیلمهای نرگس آبیار (بهخصوص فیل ِم شبی که ماه کامل شد) ،و اکنون روز صفر
سعید ملکان در جشنواره بهعنوانِ اسکلتِ این زیباییشناسی نام برد .در این میان،
سعید ملکان نمونهی جالبی است؛ کسی که خطوربطهای شخصیاش در ردههای باالی
سیاستیِ حاکم مسئلهدار است و از سوی دیگر در ابتدا چهره پردازی بود که پس از
اندک زمانی تبدیل به تهیهکننده شد و حاال هم که فیل ِم روز صفر خودش را با
ی مؤسسهی اوج تولید کرده؛ و نیز حضورش در اکثرِ فیلمهای این نظام
تهیهکنندگ ِ
استتیک یا بهعنوان چهرهپرداز یا تهیهکننده.

 1درامهای بهشدت سیاستزدایی شده ،کاراکترهای کالنسرمایهدار ،روابطِ عاطفیِ زرد و درگیریهای روانشناسانه
و درونخانوادگی آن هم در نازلترین شکل ،و . ...
 2موسیقیِ پاپ دههی نود مثال خوبی است .گروههایی که میخواهند خود را از مصرفکنندگانِ موسیقیهای پاپی
نظیرِ حامد همایون ،حمید هیراد و ( ...موسیقیهایی که فیلمهای نمایش خانگی دقیقاً بهوفور از آنها بهره میگیرند)
متمایز کنند و خود را پیگیرِ زیباییشناسیهای پیچیدهتری جا بزنند ،سراغ گروههایی چون بُمرانی ،پالت ،دنگ شو
و  ...می روند؛ تمایزی که از اساس و بر مبنای هر منطقِ زیباییشناختیای ،موهوم است .چرا که دومی روی دیگرِ
همان دستهی اول است (صنعتِ فرهنگ با صنعتِ فرهنگ فرقی نمیکند ،در هیچ کدام خبری از «هنر» نیست؛
ت فرهنگ آغاز میشود)؛ با این تفاوت که دستهی دوم مقلدِ فِیکِ نظام استتیکِ منطقِ
زیرا هنر با گسست از صنع ِ
فرهنگیِ سرمایهداریِ متأخر است.
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اما این نحوِ استتیک فیلمهایی را که سراغِ بازنماییِ طبقهی فرودست میروند نیز
بینصیب نگذاشته .فیلمهایی مثل مغزهای کوچک زنگزدهی هومن سیدی و ابد و
یک روز و متری شیشونیم که با مصرفِ زیباییشناختی و فرورفتن در اگزوتیسم و
جذابیتهای بصری و نیز سانتیمانتالیسمِ درام ،منجر به سیاستزداییِ بیشتر و
هرچه بیشتر مصرفکردنِ خودِ طبقهی فرودست میشود .در این جا هم باز دست به
دامنِ همان نظام استتیکِ فیک و کپیشدهایم .بسامدِ بسیار زیادِ صفتِ «هالیوودی
بودن» در جشنوارهی امسال برای فیلمهایی که بیشتر مورد پسند واقع شدند ،تا
حدودی گویاست؛ از نمونهی بارزش که همان روز صفر سعید ملکان بود ،تا حتی شنای
پروانهی محمد کارت (در ادامهی پروژهی سعید روستایی و .)...
اما برآمدنِ این نظامهای زیباییشناختی فیک همهنگام است با سرازیرشدنِ
سرمایه در سینما .این که میگویم پیوندِ اقتصاد سیاسی با روبنای زیباییشناختی-
فرهنگی در ارتدکسی ترین نمودِ خود در سینمای میانهی دههی نود پدیدار شده است،
ناشی از همین امر است .با سرازیرشدنِ نهادهای کالن سرمایهگذاری چون مؤسسهی
اوج به سینما بود که سینمای ایدئولوژیک توانست مسلح به زیباییشناسیهای
1

پیچیدهتری شود .به بیان دیگر ،رازِهالیوود  -البته در فِیک ترین نمودش  -بعد از این
همه سال که سیاستگذارانِ فرهنگیِ جمهوری اسالمی سالها از آن دم میزدند که
باید از آن یاد گرفت و آن را در صنعتهای فرهنگی خودی – علیالخصوص سینما -
به کار بست ،با ورودِ پول به صنعت سینما خودبهخود مکشوف و به کار بسته شد.
سیاستِ استتیکِ جدید اکنون ظهور مییابد ،چون اکنون است که حاکمیت با شتاب
فزایندهاش به سوی توسعهی نئولیبرالی گام برمیدارد و لذا نهادهای سرمایهگذارِ کالن
وارد سرمایهگذاری در سینما شدهاند.
ل زیباییشناسی فیک با نهادهای کالن سرمایهگذار در جشنوارهی
کلیدیترین اتصا ِ
امسال رونمایی شد؛ تقلی ِد مضحکانهی لوگوهای «کمپانی»های سرمایهگذارِ فیلمهای
 1به همان منوال که توسعهی اقتصادیِ نئولیبرالِ بن سلمانی چیزی جز تقلیدِ مضحکِ توسعهی اروپای غربی-
آمریکایی نیست .کپیبرداریهای فِیکِ ایران مال از اَبَرفروشگاههای اماراتی و قطری گویای همه چیز است .این شب ِه
توسعه ،متناظر است با زیباییشناسیِ شبهِپیچیده  -اما فیکِ  -مدنظر.
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امسال جشنواره (مانند مؤسسهی اوج و دیگر مؤسساتِ سرمایهگذارِ غالباً وابسته به
سپاه) در ابتدای فیلمهایشان از روشِ تبلیغِ لوگوهای کمپانیهای سرمایهگذار در عصرِ
ی این نوع توسعهی هارِ دستهچندمی،
غولهای استودیوییِ سینمایهالیوود .رمزِ اصل ِ
«فیک بودن» در تمام شئون است و در این تقلید هم در فِیک بودن کم نگذاشته است!
خطرِ پیوندِ سرمایه با یک نظام استتیکِ موفق (هرچه قدر هم نازل ،اما در
مقبول شدنش در طیف وسیعی از طبقهی متوسط موفق) خطر بسیار بزرگی است؛
ن تولید انبوهِ فرمهای زیباییشناختی فاشیسم .در پایان اشاره به
خطرِ به راه افتاد ِ
نمونهی بسیار خطرناکِ فیلمِ آخرِ مهدویان ،درختِ گردو ،میتواند تا حدودی گویا باشد:
با یک سانتیمانتالیسمِ شدیداً حادی طرفیم که جز روانشناختی کردن و لذا
سیاستزدایی کردن وظیفهی دیگری ندارد .یک روضهی کامل ،گداییِ حا ِد احساسات
برای تأییدگرفتنِ ایدئولوژی ،دست به دامنِ الالییهای سوزناکِ کُردی شدن،
رُمانتیکترین و شکنندهترین روابط انسانی را به کار بستن ،سوءاستفاده از کودک برای
سانتیمانتالیسمِ بیشتر ،و  . ...گریهی تماشاگران در طول فیلم برای من یادآورِ تکنیکِ
روضهخوانی در نسبتِ تاریخی اش با قدرت سلطه بود .و از همه شنیعتر ،ابزاریترین
استفادهی ممکنِ این فیلم از کُردها برای پررنگکردنِ همین سانتیمانتالیسم .کردها
بیشک از اصلیترین اقلیتهای سرکوبشدهی چهل سالِ اخیر تاریخ سیاسیِ ایراناند؛
اقلیتی که اکنون فیلم آخر مهدویان سراغ آنها رفته تا آخرین شیرههای وجودِ آنها را
هم  -یعنی همین چهرهی رنجدیده بودن و اقلیت بودن و تحتِ سرکوبِ قدرت حاکم
بودنِ آنها را  -مصرف کند« .ببینید؛ این کردها چه قدر مظلوم و محروم و تحتِ ستم
بودهاند! پس برایشان گریه کنید!» اما برای چه؟ برای این که با گریستنتان
مظلوم بودنشان را هم مصرف کنید (کاری که مثالً استتیک سازیِ فیلمهای هومن
سیدی و سعید روستایی از کودکان کار و حاشیهنشینان صورت میدهد)؛ چون نه برای
مقاومت و مبارزهی آنها با قدرتِ سلطهی بر آنها ،بلکه بر تصاحب و بازتولیدِ
ایدئولوژیکِ مظلومیتِ آنها توسط سازندهی فیلم گریه میکنید .مظلومیت و سرکوبِ
این طبقه ،تنها در خوانشِ شدیداً ایدئولوژیکِ روایتِ این فیلمساز است که بازگویی و
در نتیجه تصاحب میشود .و همهی این ،در وسواسِ هایپررئالیستیِ فرمِ فیلم
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برساخته شده است .مستندسازیِ حاد ،وجهِ دیگرِ زیباشناختی کردنِ حاد است
(هم هنگاماند ،چرا که کارکرد هردو عین هم است؛ سیاست زدایی و تثبیتِ آن بهعنوان
ج مانیفستِ
یک تصویر ازلی ،نه مجموعهای از نیروهای تاریخی) .گویی در او ِ
ن واقعیت
زیباییشناختی بودن ،بهشدت بیبزک و بلکه صرف ًا یک مجسمهی مستند و عی ِ
است .اسم این برخورد را میتوان گذاشت بزک کردنِ فاشیسم( .و از آدورنو بهخوبی
آموخته ایم که خودِ این فاشیسم هم نه دارای یک ذاتِ متعین ،بلکه اساسا کنشِ افراطی
و حا ِد بزک کردن است؛ باز یادآور میشویم که از همین روست اهمیتِ فیلم لباس
شخصی در مسیر این پروژه؛ چرا که اگر شعارها را کنار بگذاریم ،با چیزی جز عملِ
افراطیِ بزک کردن طرف نیستیم).
جملهی شعاریِ پیمان معادی در دادگاه الهه ،آن جا که میگوید «اگه کُرد امیدش
رو از دست میداد که تا اآلن نابود شده بود (نقل به مضمون)» صرفاً باجِ فیلم به کردها
برای مصرف شدنِ بیشتر است.

 1تکنیک گل بهخودی در این فیلم ها ،تکنیک اصلیِ پروپاگاندایی است؛ اشتباهاتِ ریزی (مانندِ پنهانکاریِ شروعِ
فاجعهی شیمیایی در بیمارستانها ،کمبودِ شدیدِ امکانات پزشکی و غیر پزشکی ،یا در فیلمهای دیگر مثالً این مورد
که معموالً گذشت و مهربانیِ اطالعاتیهای سپاه بهمثابهی اشتباه بازنمایی میشود چون منجر به خسارات بیشتری
میشود ،و  )...و چون با استتیکِ خاص خودش بازنمایی میشوند ،مانندِ سرکوبهای نظامی و فرهنگیِ دیگر بهعنوان
حقیقتی ضروری در تاریخ معاصر جا افتادهاند.

نقد اقتصاد سیاسی

درختان هم سخن میگویند
محمد صفوی
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درخت با جنگل سخن میگوید
علف با صحرا
ستاره با کهکشان
و من با تو سخن میگویم
احمد شاملو
تقدیم به زندهیاد دکتر کاووس س ید امامی پژوهش گر محیط
زیس ت که با تأس ف به ل کل نام لومی در  19بهمن  1396در
زندان اوین درگذ لت .همچنین بهیاد میآوریم دیگر کن شگران و
پژوهش گران محیط زیس ت کش ورمان را از جملهس س اب رج ی،
علیرض ا کوهپایه ،نیلوفر بیانی ،مراد طاه از و هومن جوکار که در
بهمن  1396د ستگیر و به زندان های طوالنیمدت محکوب لدند
و همچنان در زنداناند.
مقدمهس هشدارهای مکرر جام هی علمی ،اقلیملناسان و گزارشهای سازمان ملل
متحد در مورد خطرات نالی از تغییرات اقلیمی گرمایش زمین ،و حضور میلیونی مردب
در سراسر جهان در جن ش دادخواهی علیه انقراض ط ی ت نشان میدهد که جام هی
انسانی در رابطه با زیستبوب خود به آستانهی فاج ه نزدیک تر لده است.
ان وه پژوهشهای علمی بیوقفه بهما یادآوری میکنند که همراه با رلد جم یت و
تسلط اقتصاد سودمحور تخریب کرهی زمین در تمامی اب اد سرعت بیشتری به خود
گرفته است .به همین س ب بنا به آمار مرکز بهدالت و محیط زیست جهانی دانشکدهی
پزلکی دانشگاه هاروارد ،در حال حاضر نرخ نابودی و تخریب ط ی ت و گونههای
زیستی ،هزار برابر نس ت به نرخ ط ی ی  65میلیون سال پیش سرعت گرفته است]1[.
به همین س ب گرمایش زمین و انقراض گونههای زیستی ،ذوبلدن یخهای قط ی،
فرسایش خاک ،بیابانزایی ،سیل ،قحطی ،نابودی تدریجی دریاچهها ،تخریب صخرههای
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مرجانی و بهویژه ازبین رفتن جنگل ها با لدت بیشتری در سراسر دنیا در حال
گسترش است.
در کشور ما نیز همراه با لدت گیری بحران محیط زیست ،خ رهایی که از تخریب
مناطق جنگلی ایران منتشر میلود حقیقتاً نگرانکننده است .پژوهشهای برخی
کارلناسان جنگلداری نیز نشان میدهد که پس از جابهجایی قدرت در سال ،1357
روند تخریب منابع ط ی ی و مناطق جنگلی ایران با این تفکر که گویی جنگلها
«غنیمت» ی است که در اختیارمان قرار گرفته ،خود را مجاز میدانیم که بدون عذاب
وجدان آنها را تاراج کنیم .چه بسا به دلیل همین نگاه غارتی – م یشتی است که
تخریب و بهرهکشی گستردهی تجاری از جنگلها با لدت بیشتری نس ت به گذلته
ادامه دارد .در چهل سال اخیر ،همراه با ایجاد فضای بستهی اجتماعی و سوءظن به
کارلناسان و ف االن مدافع محیط زیست ،مسئوالن حکومتی با مقرراتزدایی و واگذاری
جنگلها به بخش خصوصی با هدف سودبَری کالن و نامحدود اقتصادی از منابع محدود
جنگلی کشورمان و به بهانهی ساختن جاده و بزرگراه ،لولهکشی و کانال کشی آب،
ساختن کارخانه و لهرک های گرانقیمت ویالیی ،به نابودی جنگلها لتاب بیشتری
دادهاند .به طوری که گفته میلود هماکنون در هر ثانیه  350متر مربع جنگل و مرتع
در ایران نابود میشود ]2[.به همین س ب در زیستسامانِ لکنندهی محیط زیست و
مناطق جنگلی کشورمان هر روز لاهد «تخریب وحشتناک»[ ]3جنگلهای هیرکانی
(خزری) و جنگلهای ایرانی تورانی در مرکز ایران تا سوزاندن جنگلهای بلوط زاگرس
در غرب کشور و تخریب جنگلهای کهگیلویه هستیم .همینطور جنگلهای ناحیهی
ارس اران در آذربایجان لرقی و پولشهای گیاهی و نخلستانها در جنوب کشور نیز در
م رض نابودی گسترده قرار دارند .همچنین مجموعهی گونههای زیستی موجود در آنها،
بهمراتب بیش از گذلته در خطر تخریب و غارت و انقراض قرار گرفتهاند .استانداریها
و سازمان محیط زیست کشور که میبایست ف االنه حافظ محیط زیست و جنگلهای
ایران بالند و به مردب آموزشهای حفاظت از محیط زیست بدهند ،آنگونه که در
خ رها آمده است ،متأسفانه خودِ این سازمان ها دست در دست نهادها و وزارتخانهی
ن تخریب هرچه بیشتر جنگلهای با لکوه
دیگر و لرکت ها عمالً جاده صافک ِ
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کشورمان لدهاند .برخی از کارلناسان جنگلداری کشور م تقدندس اگر اجرای پروژهی
انتقال آبهای دریای خزر توسط وزارت نیرو با تأیید و همدستی سازمان محیط زیست
انجاب لود «در خول ینانهترین لرایط  100هکتار از جنگلهای هیرکانی نابود خواهند
لد و در این  100هکتار  55237اصله درخت کهنسال ( درخت مادر) هیرکانی و
درختچه باید پاکترالی لود]4[».
در اب اد جهانی نیز با آغاز انقالب صن تی و تکوین و توس هی نظاب سرمایهداری که
موازنهی سنتی انسان با ط ی ت تغییر کرد ،سیستم تولیدی جدید ،تحت عناوین توس ه
و پیشرفت به رابطهی بهرهکشی از ط ی ت و تخریب محیط زیست در تماب الکال خود
لدت بخشید .لیوهی جدید تولید سرمایهداری با دو ویژگی خاص به تخریب محیط
زیست اب ادی جهانی داد« .ویژگی اول ،این که سرمایهداری در چند قرن گذلته چنان
در «غل ه» بر کره ی زمین موفق بوده که میدان عملیاتی تخریب آن از سطح منطقهای
به سطح کل سیاره زمین انتقال یافته است .ویژگی دوب ،بهرهکشی از ط ی ت هرچه
بیش تر جهانی لده است .زیرا عناصر ط ی ت همراه با لرایط زیست انسان ،به لکلی
فزاینده به سپهر اقتصادی وارد لده و تابع همان م یار اقتصادی ،ی نی سودآوری لده
است]5[».
در چهار دههی گذلته نیز که سرمایهداری نولی رال با مقرراتزدایی و
خصوصیسازیهای گسترده ،وض یت متفاوت و بغرنجی در سطح جهان به وجود آورده
منابع محدود ط ی ی ،جنگلها ،منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ،کوهستانها ،پرندگان،
رودخانهها و زمینهای کشاورزی نیز به صورت فزایندهای بهعنوان کاالهای بالقوه ،زیر
فشار و سلطهی نامحدود سرمایه و سودجویی قرار گرفتهاند .در این چارچوب اقتصادی
– اجتماعی و تاریخی است کهس «نیمی از تخریب و نابودی جنگلهای جهان در تاریخ
بشر بین سالهای  1950تا  1990اتفاق افتاده است»[ ]6همچنین بنا به آمار و ارزیابی
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ،از سال  2000تا کنون هر ساله لش
میلیون هکتار از جنگلهای جهان با سرعت خیرهکنندهای نابود لده است]7[.
گفتن ندارد که با از بین رفتن جنگلها در واقع لشهای تنفس سیارهی ما از میان
میرود .به همین اعت ار ،جنگلها و درختها و پولشهای گیاهی ،ملک مشاع همهی
مردب بهویژه نسلهای آینده است.
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زیستبوبلناسان و پژوهشگران حوزهی محیط زیست از جمله «سوزان سیمارد»
اقلیملناس برجستهی کانادایی به ما نشان میدهند که با قطع بیرویهی درختان،
نهتنها جنگلها نابود میلوند بلکه حیات کل موجودات کرهی زمین با خطر مواجه
میلود .به منظور آلنایی با نتایج و تجربهی علمی پژوهشهای «سوزان سیمارد»
استاد زیستبوب لناس و جنگلداری دانشگاه بریتیش کلم یای کانادا ،گزارش کوتاهی
را از نشریهی اینترنتی » «wild childبه فارسی برگرداندهاب که در زیر میخوانید.

تصویر سوزان سیمارد در محیط پژوهشاش جنگلهای کانادا

سوزان سیمارد  ،در پی تحقیقات سی سالهی خود در جنگلهای کانادا نشان میدهد
درختان ،ل کهی اجتماعی پیچیده و بههمپیوستهای هستند که در زیر الیههای خاک
رابطهای تنگاتنگ با یکدیگر دارند و در همیاری با هم ،ل یه یک «اقتصاد ت اونی
زیرزمینی» عمل میکنند .آنها مواد مغذّی مانند کربن و آب و نیتروژن را بین خود
تقسیم میکنند تا جنگلها لکوفا و سرس ز و سرزنده باقی بمانند و از این رهگذر ادامهی
حیات بر روی کره زمین امکان پذیر بالد.
پیش از این میدانستیم که درختان و جنگلها بهمثابه لشهای کرهی زمین،
آلودگی زیستمحیطی در هوا را با جذبِ کربن کاهش میدهند ،سطح دی اکسید کربن
را در آتمسفر تث یت کرده و اکسیژن را که یک ماده ی حیاتی برای ادامه زندگی است
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تولید میکنند و با این کنش و واکنش ،با اثرات مخرب گازهای گلخانهای م ارزه
میکنند .آموخته بودیم که جنگلها مانع از فرسایش خاک ،م تدلکنندهی هوا،
محدودکنندهی سیل و محافظ آب هستند .لیکن پژوهش ارزلمند سوزان سیمارد
دانش ما را از لیوهی زندگی درختان و نقش پر اهمیت جنگلها ،گامی بزرگ به جلو
می رد .خانم سیمارد با پژوهش بیمانند خود نشان میدهد جنگلها دارای اجتماع
( )Communityخاص خود هستند که برای ادامهی حیاتشان،درارت اطی پیچیده و
تنیده با هم قرار دارند.
وی با این پژوهش مهم ما را موظف میکند که با درختان و جنگلها که اجتماع و
رابطهی زیستی مشخص خود را دارند حساستر و مهربانتر بالیم ،از حضور با
لکوهلان لذت ب ریم و با آنها رابطهای م نوی برقرار و ف االنه از آنها محافظت کنیم.
تا به یاری این رفتار خردمندانه و آیندهنگر ،مانع از انقراض محیط زیستمان لویم.
همچنین این پژوهشگر
خستگیناپذیر تشویقمان میکند
که برای سالمت و لادابی روان و
جسم خود مداب به میان جنگلها
برویم .با درختان از نزدیک آلنا
لویم .به آنها سالب کنیم .به
آرامی و مهربانی لمسلان کنیم.
از امکانات لفابخشلان بهره
ب ریم ،و مانند اینکه آنها دوست
و خویشاوند ما هستند ازلان
مراق ت و نگهداری کنیم.
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گفتوگوی درختان به زبانی که ما انسانها میتوانیم از آنها بیاموزیم
دنیایی از مسیر بینهایتهای زیستشناسی که درختان را به هم پیوند میدهد و برای
آنها امکان برقراری ارت اط فراهم میکند ،به جنگل اجازه میدهد به گونهای رفتار کند
که یک ارگانیسم یا یک تن واحد است.
پژوهشهای سی سالهی سوزان سیمارد در جنگلی در کانادا به کشف حیرتانگیزی
منجر لد .او کشف کرد که درختان هم «سخن» میگویند و آنها اغلب تا مسافتهای
زیاد با هم ارت اط برقرار میکنند.
درختان بسیار اجتماعی هستند و برای ادامهی زندگی خود به یکدیگر وابستهاند.
ارت اط بین آنها بسیار حیاتی است .وجود ل کهی گستردهای از ریشههای قارچگونهی
«مو مانند» ،پیابهای مخفی بین آنها را ردوبدل میکند .این پیابهای سرّی انگیزهای
می لود که درختان ،مواد مغذّی و آب و کربن و نیتروژن را به درختانی که نیازمند
هستند به التراک بگذارند.
سوزان سیمارد در میان جنگلهای با لکوه استان بریتیش کلم یا – کانادا بزرگ
لده است .او تجربهی زندگی اش در جنگل را چنین بیان کرده است که ساعتها در
جنگل روی زمین دراز میکشیده و به مدت طوالنی با کنجکاوی و حوصله به سرلاخهها
و تاج درختها خیره میلده است .پژوهشهای او دربارهی نحوهی زندگی و بقای
درختها زمانی جدیتر میلود که روزی سگاش در یک چالهی جنگلی سقوط میکند.
هنگامیکه در تالش است سگاش را از چاله بیرون بکشد ناگهان به کشف لگفتانگیزی
دست پیدا می کند .او متوجهی ل کهای از ریشههای تودرتوی زیرزمینی ()Mycelium
میلود که مانند بزرگراههای بیولوژیکی ( )The Biological super Highwayبههم
متصلاند .کشف این ریشهها موضوع اصلی پژوهش او میلود.
این زن پژوهشگر در مقط ی دیگر از زندگی خود وقتی که پس از مدتی فاصله،
دوباره به مطال هی درختان بازگشت ،متوجه این نکته لد که بهتازگی پژوهشگران
علمی در آزمایشگاه کشف کردهاند که یک ریشهی بذر کاج میتواند کربن را به ریشهی
بذر کاج دیگر منتقل کند .بینش جدید نالی از این کشف او را وادالت که پژوهش
خود را در جنگل با امیدواری بیشتری ادامه دهد .ایدهی او م نی بر این که درختان
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میتوانند اطالعات خود را در زیر الیههای خاک به التراک بگذارند بحثبرانگیز بود و
بسیاری از همکارانش تصور میکردند وی دچار توهم لده است .موانع و مشکالت تأمین
منابع مالی برای اجرای پروژهی تحقیقاتیاش س ب نشد که سوزان ،از ادامهی کار ناامید
لود بلکه برعکس باعث لد که او با اتکا به تواناییهای زنانهاش ،آستین همت را باال
بزند و آزمایشهای لخصی خود را انجاب دهد .به این ترتیب بود که این پژوهشگر
خستگیناپذیر  240درخت غان ]8[،درخت صنوبر و درخت سرو را در یکی از جنگلهای
کانادا کالت .زیرا او این فرضیه را در سر دالت که درختان غان و صنوبر در زیر خاک
بههم متصل میلوند ولی درخت سرو به آنها وصل نخواهد لد .کالت و نگهداری
درختان ،آن هم در جنگل ط اً کار سادهای نیست مثالً به خاطر این که خرسها
متوجه نهالهای جوان نشوند ،بذرها و نهالها را با کیسه های پالستیکی پولاند و
کیسهها را از انواع متفاوت گاز کربن پر کرد .سپس گاز رادیو اکتیو را به درخت غان و
گاز دی اکسید کربن پایدار را به درون صنوبر تزریق کرد.
وقتی که دستگاه تابشسنج یا صداسنج ( )Geiger counterرا روی درختان قرار
داد متوجه لد که درخت سرو در سکوت کامل است .اما در عوض ،صدای بلند ارت اط
بین درختان غان و صنوبر که در حال رساندن کربن به یکدیگرند را میتوان لنید .به
این ترتیب بود که سوزان کشف کرد که درخت غان ،کربن را به صنوبر میفرستد،
به ویژه هنگامی که روی درخت صنوبر سایه افتاده است .با این کشف موفقیتآمیز،
سوزان با امیدواری بیشتری تحقیقاش را ادامه داد و در زمستان متوجه این ارت اط
متقابل اما برعکس بین درخت غان و صنوبر لد .ی نی خالف آنچه که ق الً به وقوع
پیوسته بود؛ وقتی درخت غان در زمستان برگهایش ریخت این بار درخت صنوبر بود
که کربن بیشتری برای درخت غان فرستاد.
در گذلته ،علم همواره اعتقاد دالته است که درختان برای دالتن کربن ،نور
خورلید ،آب و مواد مغذّی ،با یکدیگر رقابت میکنند .اما کار پیشگامانهی سوزان سیمارد
نشان داد که درختان بههم وابستهاند و در پیوند مشترک با هم هستند؛ در واقع آنها
در روابطی عمیق و تنیده با یکدیگر ،به همدیگر کمک میکنند که به حیاتلان ادامه
دهند.
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این زن اندیشمند در عین حال کشف کرد که درختان از طریق همین ریشههای
درهم تنیده (میسیلیوب) توسط نشانگرهای لیمیایی و هورمونی با یکدیگر سخن
میگویند .پیابهایی که بین درختان م ادله میلد مشخص میکرد که کداب درختان به
مواد مغذّی خاصی احتیاج دارند .سوزان در عین حال متوجه لد که درختان از طریق
کربن ،فسفر ،نیتروژن ،آب ،هورمونها و از طریق رد و بدل کردن مواد لیمیایی ارت اط
برقرار میکنند و سپس این عناصر را بین هم به التراک میگذارند .به این صورت کل
درختان زیست خود را ماندگار و جنگل را ترازمند و لکوفا میکنند .ل کههای تودرتوی
ریشهها (میسیلیوب) به حدی در هم فشرده و گستردهاند که میتوان گفت در زیر هر
قدب انسان هزاران متر از این ریشههای «مو -مانند» وجود دارد.
خرد و تجربهی درختانِ مادر
ریشهها (میسیلیوب) ،تک تک درختان جنگل و گونههای زیستی متفاوت را بههم
وصل میکنند .این ل که به رولی مشابه اینترنت کار میکند .سوزان سیمارد در عین
حال کشف کرد که درختان مادر ،درختان جوانتر را پرورش میدهند و به آنها مواد
مغذّی میرسانند .همچنین او طی سی سال تحقیقات خود متوجه لد که یک درخت
مادر میتواند به هزاران درخت دیگر وصل لود .وی در خالل این پژوهش طوالنیمدت
باالخره کشف کرد که درختان از طریق گفتوگو با یکدیگر ،در واقع مقاومت کل اجتماع
( )communityخود را افزایش میدهند .او با این کشف حیرتانگیز نشان داد که
جنگل یک جام هی لگفتانگیز جادویی از درختانی است که همدیگر را در همسازی
با هم ،یاری و حمایت میکنند.
این پژوهشها ط اً درسهای زیستمحیطی پراهمیتی را در مورد عواقب تخریب
جنگلها به ما نشان میدهد .او میگویدس هنگامی که درختان مادر آسیب دیدهاند یا
در روندی ط ی ی در حال از بین رفتن هستند آنها خِرَد و اندوختهی تجربی خود را
به نسل ب دی منتقل میکنند .اما اگر همهی درختان مادر را در یک زمان قطع کنند
و از بین ب رند آنها دیگر نمیتوانند این انتقال تجربه را انجاب دهند .او امیدوار است
که نتیجهی تحقیقاتاش روش ناب خردانه و مخرب جنگلداری مرسوب را متحول کند .لما
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می توانید دو یا سه درخت را از یک محل قطع کنید ،اما زمانی که قطع بیرویهی
درختان به نقطهی اوج برسد حتا بریدن یک درخت اضافه میتواند کل سیستم
زیستمحیطی را بههم بریزد .مایهی تأسف است که ما انسانها ،با قطع گستردهی
درختان تماببری ( )Clear cuttingپیوسته جنگلها را ض یف و ض یفتر میکنیم.
«تماببریِ» درختان ،تأثیر تخری ی عمدهای بر محیط زیست دارد ،اما با این حال امید
نیز وجود دارد زیرا که جنگلها برای به ودی و بازسازی خود ظرفیت عظیمی دارند.
چهار راهحل برای جنگلداری پایدار
-

ما باید بهطور مداوب برای گشت و گذار به جنگلهای محلی خود برویم.

-

ما باید جنگلهای کهنسال را حفظ کنیم .به این دلیل که آنها لامل مخازن
و اندوختههای پراهمیتی از ژنها و درختان مادر و ل کهای از ریشههای
درهمتنیده هستند.

-

در هرجایی که درختان را قطع میکنند باید از ل کهی درختان مادر
محافظت لود تا آنها بتوانند خِرَد و اندوختهی زیستی خود را به نسل ب دی
درختان منتقل کنند.

-

ما باید جنگلها را با تنوع گونههای زیستی متفاوت ،بازسازی کنیم.

به این ترتیب ،هرچه اطالعات بیشتری دربارهی روابط پیچیده موجود بین درختان
آلکار میلود ،ما نیز میتوانیم با تکیه بر این اطالعات ،جنگلهای خود را از خطر
نابودی حفاظت کنیم و به لکوفایی آنها یاری رسانیم .پژوهشهای مسئوالنه و ارجمند
سوزان سیمارد به ما کمک میکند که دیدگاه خود را نس ت به درختان و جنگلها واق ًا
اصالح کنیم .آنچه که او به ما میآموزد میتواند مسیر فاج هبار کنونی زیستمحیطی
را بهطرز چشمگیری تغییر دهد و رابطهای همدالنه ،مهربان ،مسئوالنه و متوازن بین ما
انسانها با درختان و ط ی ت پدید آورد.
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توضیح مترجم :اویگن لِوینه (́ )۱۸۸۳-۱۹۱۹( )Eugen Levineیکی از رهبران
جمهوری شورایی باواریا و عضو حزب کمونیست آلمان ) (KPDبود .حزب کمونیست،
ائتالفی از اسپارتاکیستها و تمام کسانی بود که منتقد سیاستهای حزبهای
سوسیالدموکرات ) (SPDو سوسیالدموکرات مستقل ) (USPDبودند .آنها خواهان
تعمیق خواستههای انقالب نوامبر  ،۱۹۱۸فرارَوی از «جمهوری آلمان» و سیاستهای
سازشکارانه و پارلمانتاریستیِ سوسیالدموکراتها و نهایتاً حرکت به سمت «انقالب
سوسیالیستی» بودند .لوینه در ماه مارس  ۱۹۱۹به مونیخ فرستاده شد تا رهبری حزب
در مونیخ و مسئولیت نشریهی «پرچم سرخ» را در آنجا بر عهده بگیرد .او زمانی به
مونیخ رسید که پس از قتل کورت آیزنر) - (Kurt Eisnerنخستوزیر منتخب
شوراهای سربازان ،کارگران و دهقانان  -کشمکشی میان «جمهوری شورایی و
پارلمانتاریسم» در جریان بود .در آخرین روزهای ماه مارس ،مجلس ایالتی بایرن،
یوهانس هوفمن ) (Johannes Hoffmannاز حزب سوسیالدموکرات را به عنوان
نخستوزیر انتخاب کرد؛ اما در  ۷آوریل  ،۱۹۱۹شورای مرکزی و شورای انقالبی
کارگران در مونیخ« ،جمهوری شورایی» اعالم کردند و هوفمن به بامبرگ گریخت.
در اولین فاز جمهوری شورایی ،ائتالفی از آنارشیستها و روشنفکران چپ رهبری
شورای مرکزی را بر عهده گرفتند .بعد از آنکه یگانهای ارتش سرخ با مقاومت خیابانی
کودتای دولت هوفمن را خنثی کردند ،فاز دوم جمهوری شورایی با انحالل شورای
مرکزی و ایجاد «شورای اجرایی» آغاز شد و لوینه به عضویت این شورا درآمد۱۴ .
آوریل دولت هوفمن با همدستی نیروی شبهنظامی دستراستی موسوم به ارتش آزاد
( )Freikorpsمونیخ را محاصره کرد ۱۶ .آوریل با مقاومت ارتش سرخ ،ارتش آزاد وادار
به عقبنشینی شد .گوستاو نوسکه ) ،(Gustav Noskeوزیر دفاع وقت از حزب
سوسیالدموکرات ،برای تقویت نیروهای ارتش آزاد ،یگانهایی از ارتش آلمان را به
مونیخ فرستاد .محاصرهی نظامی و انواع فعالیتهای خرابکارانه ،جمهوری شورایی مونیخ
را تحت فشار شدیدی قرار داده بود؛ در نتیجه کمیتهی اجرایی تحت رهبری لوینه
کنارهگیری کرده و کمیتهی موقتی برای مذاکره با دولت هوفمن تشکیل شد که ناکام
ماند چرا که جز تسلیمِ محض هیچ گزینهای روی میز نبود.
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اولِ ماه مه  ،نیروهای ارتش آلمان و ارتش آزاد وارد مونیخ شدند و صدها کارگر
کمونیست ،سوسیالیست و آنارشیست دستگیر و به جوخههای اعدام سپرده شدند .لوینه
مخفی شد اما در  ۱۳مه دستگیر و  ۳ژوئن  ۱۹۱۹به جرم «خیانت بزرگ» محاکمه و
صبح روز بعد اعدام شد.
فارغ از داوریها دربارهی اشتباهات رهبران سوسیالدموکرات و کمونیست و شکست
انقالب دوم و در نهایت ظهور فاشیسم در سالهای بعد ،خواندن دفاعیات لوینه دشواری،
پیچیدگی و بعضاً تناقضهای مبارزه برای حاکمیت طبقهی کارگر بر سرنوشت خود ،در
تجربهی جمهوری شورایی باوارایا ،را پیش روی ما میگذارد.
این ترجمه بر اساس متن آلمانی دفاعیات از کتاب (اویگن لوینه :طرحها ،دفاعیات
دادگاه و موارد دیگر؛ چاپ دوم انتشارات  ۱۹۲۵ ،Jugendinternationaleصفحات
 ۳۶تا  )۴۶انجام شده و سپس با متن انگلیسی موجود در این سایت تطبیق داده شده
است .آنچه در متن با }{ مشخص شده بخشهاییست که از متن انگلیسی افزوده شده
و آنچه در [ ] آمده را خودم اضافه کردهام.
***
برای من دشوار است که [دربارهی پروندهام] اظهارنظر کنم .حتی پیش از اولین
بازجویی توضیح دادم که تمام این دادرسیها و کلیت این دادگاه ،تنها برآمده از یک
وضعیتِ سیاسی بوده و [پایهی] حقوقی ندارد[ .کیفرخواستِ] «خیانتِ بزرگ» تنها بر
این واقعیت استوار است که جمهوری شورایی در هم شکسته شده است .همانطور که
در سرمقالهی «آخرین اخبار مونیخ» گفته شده :تنها خیانتِ شکستخورده خیانت است
و خیانتِ پیروز ،خیانت محسوب نمیشود .پس [اتهام]ِ خیانت بزرگ نتیجهی مالحظات
سیاسیست و نه حقوقی.
من این دادگاه را نمایندهی آن طبقهای میدانم که همواره آن را دشمنِ سیاسی
خود شمردهام .شاید میتوانستم پاسخگوی عملکردم در برابر کمونیستها باشم اما
چهگونه در برابر دشمنانی از خودم دفاع کنم که آنچه کردهام را چونان [خطری] در
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برابر موجودیتشان میدیدهاند؟ من در روسیه در وضعیت مشابهی قرار داشتم؛ آنجا از
دفاع امتناع کردم و به دلیل فقدان ادلهی کافی ،تبرئه شدم .حاال که این تاکتیک را
دنبال نمیکنم ،دالیل آن را نیز بهصراحت توضیح خواهم داد .من از خودم دفاع نمیکنم
چون انتظار مجازات خفیفتری از سوی شما دارم؛ اگر چنین میخواستم ،باید حاال
سکوت می کردم [چرا که] وکالی من ،که از نظر سیاسی و انسانی از من به شما
نزدیکترند ،دفاع بسیار مؤثرتری میتوانستند انجام دهند.
من اکنون دادگاه را به همان دالیلی مورد خطاب قرار میدهم که مرا وادار کرد در
تمام طول دادرسی ،قاطعانه از خودم دفاع کنم .در سطح مطبوعات و در میان افکار
عمومی شایعات وحشتناکی دربارهی جمهوری شورایی ،دربارهی شخص من و همچنین
دربارهی روند کلی وقایع منتشر شده است که من نمیخواهم آنها را بی پاسخ بگذارم؛
کارگران مونیخ تنها بهتازگی مرا شناختهاند و برخی از آنان ممکن است تردید کنند که
آیا واقعاً سزاوار اعتمادشان بودهام؟ {از آنجا که من دیگر آزاد نیستم ،باید از [فرصتِ]
این دادگاه استفاده کنم تا همه چیز را بهروشنی بیان کنم}.
دلیل دوم آن است که من عضو حزب کمونیست هستم ،حزبی که در آلمان بیش از
همه مورد تنفر و اتهام است .به همین دلیل وظیفهی خود میدانم یک بار در فضای
عمومی نشان دهم اعضای حزب کمونیست آلمان ( )KPDبا چه انگیزههایی کار کرده،
میخواهند کار کنند و تالش میکنند کار کنند .من این را به کارگران کمیتهی اجرایی
و به {بیش از هزار و دویست} عضو شوراهای کارخانه ،که درهمکاری روزانه با هم قد
کشیدهایم ،مدیونم؛ حتی اگر در نهایت مرا انکار کنند ،این دِین بر من است تا نامِ آنها
را نیز [از این اتهامات] پاک کنم.
بنابراین من برای حکم سبکتر از خودم دفاع نمیکنم ،بلکه فرصتی را که برای
اثبات حقیقت وجود دارد از دست نمیدهم .تفاوت اصلی میان من و دادستان در
اینست که به همهی پدیدههای اجتماعی و سیاسی در آلمان و سایر نقاط جهان از
زوایای کامالً متضادی نگاه میکنیم .دادستان دربارهی قدرت و توان رهبران برای عمل
و تأثیرگذاری در روند وقایع غلو میکند .به چشم او تاسِ وقایع تاریخ جهان بسته به
اینکه به دست رهبران صادق یا ناصادق بیفتد ،متفاوت ریخته میشود .اما خودِ رهبران
از تودهها بیرون میآیند حتی اگر خاستگاه اجتماعی متفاوتی داشته باشند .آنها رهبر
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میشوند نه چون مافوقِ تودهها هستند؛ بلکه تنها به این دلیل که قادر به ادای آن
چیزهایی هستند که تودهها بهطور شهودی میخواهند اما به خاطر فقدان آموزش
رسمی امکان بیانش را ندارند .ازاینرو شما در محافل بورژواییِ خود افراد بسیاری را
خواهید یافت که از من دانش بیشتری دارند اما در جمع کارگران من پیروز میمانم
چرا که آن چیزی را گفتهام که تودهها احساس میکردند و میخواستند .تراژدی
تودههای مونیخ این بود که هنوز تجربهی سیاسی محدودی داشتند .آنها بهخوبی
فهمیده بودند که برای پیروزی ،تمامِ پرولتاریا در کلیت خود باید پا به میدان بگذارد؛
با این حال گمان میکردند که این کلیت ،برنامههای مختلفی میتواند داشته باشد و
کافیست سوسیالدموکراتها ،سوسیالیستهای مستقل و کمونیستها به شکل صوری
با هم توافق کنند .جمهوری شورایی مونیخ به دلیل فهم نادرست از همین شعار
«وحدت» شکست خورد .وقتی پرولتاریا در هدف و ارادهی خود متحد شود،
ال صوریِ و سازمانی
شکستناپذیر است اما وقتی وحدت بر اساس چفتوبستهای کام ً
انجام شود دوامی نخواهد داشت .بر اساس این پیشفرضها ،ارزیابی من از تمام نکاتی
ال متفاوت خواهد بود.
که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد با ارزیابی دادستان کام ً
من نمیخواهم حکم خود را سبکتر کنم و نمیخواهم به شکل قانونی مسئولیت را
به دوش شورای اجرایی بیندازم بلکه تمام و کمال پای اقداماتم ایستادهام .من تا حدودی
ابتکار عمل را به دست گرفتم و ایدههایی را که کارگران بهطور غریزی احساس میکردند
بیان کردم؛ اما برخالف آنچه آقای دادستان توصیف کردند میتوانم بگویم که من هرگز
در انقالبی شرکت نکردهام که رهبران به کارگران تحمیل کرده باشند.
وقتی بهعنوان دانشجویی جوان به روسیه رفتم ،فهمیده بودم که وظیفهی آژیتاتورِ
سیاسی بیانِ ارادهی تاریخی توده هاست نه تحمیل ارادهی خود به آنها برخالف
میلشان{ .این اصل مبنای عملکرد من بوده است؛ اقدام من [در جهتِ] اقناع تودهها
بوده است ،اگر با من موافق بودهاند ،به من پاسخ دادهاند و اگر موافق نبودهاند ،متاسفانه
مجبور شده ام که آن نقشی را بازی کنم که کردم و عواقب حقوقی اشتباهات دیگران را
برعهده گرفتم }.من همهی اینها را از روی مالحظات شخصی نمیگویم بلکه
دیدگاههای بنیادین حزب کمونیست را بیان میکنم این حزب معموالً به عنوان گروهی
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تعبیر می شود که بنا دارد ترور و دیکتاتوری اقلیت را بر پرولتاریا تحمیل کند .در
حالیکه هر خط از برنامهی حزب گواه این است که تنها پرولتاریا قادر است رهایی خود
را محقق کند و انقالب اقتصادی تنها یکی از کنشهای تودهای پرولتاریا در فرایندیست
که پیش رو دارد .فرمانهای بیاعتبار باالترین نهادهای انقالبی دربارهی
«اجتماعیکردن» ،حرف توخالیست .تنها کارگران میتوانند به این حرفها با عملشان
جان ببخشند .در مبارزات بیامان با سرمایه ،سینه به سینه در هر کارخانه ،با فشار
بالواسطهی تودهها ،از دل اعتصابات ،از طریق ایجاد مدام نهادهای سازماندهی ،کارگران
می توانند کنترل تولید و سرانجام هدایت واقعی امور را در دست بگیرند .تودههای
پرولتاریا باید بیاموزند که از ماشینهایی مرده که سرمایهدار در فرآیند تولید به کار
میگیرد به رهبران متفکر ،آزاد و مستقلِ این فرآیند بدل شوند .آنها باید بهسانِ اعضای
مؤثر جامعه احساس مسئولیت کنند چرا که یگانه مالکِ تمامِ ثروت اجتماعیاند .آنها
باید سختکوشی بدون شالق کارآفرینی ،بهرهوری باال بدون رانههای سرمایهدارانه و
انضباط بدون یوغ و نظم بدون سلطه را توسعه دهند .حداکثر آرمانگرایی در جهت نفع
عمومی ،سختگیرانهترین نظم شخصی و درک شهروندی واقعی تودهها از پایههای
اخالقی جامعهی سوسیالیستی هستند؛ همانگونه که بیتفاوتی ،خودخواهی و فساد
پایههای اخالقی جامعهی سرمایهداریاند.
تمام رویکرد ما به پرسش مجادلهبرانگیزِ ترور و مبارزهی خشونتآمیز به این دیدگاه
برمیگردد که توده ها نه تنها بخش اساسی کار بلکه تمامیت آن را بهعهده دارند .من
پیشتر این فرصت را داشتهام تا موضعام را دربارهی دیکتاتوری پرولتاریا بیان کنم :به
شما گفتم که دیکتاتوری پرولتاریا تنها مرحلهی واسط میان دیکتاتوری سرمایه و
شکلگیری دموکراسی کامل است که در آن تنها یک طبقه از افراد کارگر وجود دارد.
حزب کمونیست متقاعد شده است که این برنامه میتواند با کمترین خشونت تحقق
یابد اگر که اقلیت رو به اضمحاللِ مالکان ،ذهن خود را در برابر [این] ضرورت تاریخی
نبندند .مبارزهی مسلحانه ،که اتهام اصلی ماست ،آن زمانی آغاز میشود که این اقلیت
رو به افول برای دفاع از امتیازات طبقاتی و طبقهی خود دست به اسلحه میبرد.
« انقالب پرولتری برای رسیدن به اهداف خود نیازی به ترور ندارد ،از کشتار انسانها
منزجر و متنفر است .انقالب پرولتری به این شیوهی مبارزه نیازی ندارد چرا که نه بر
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ضد افراد بلکه بر ضد نهادها مبارزه میکند؛ برای اینکه با توهمات سادهانگارانه پا به
عرصه نگذا شته که با سرخوردگی ناشی از آن دست به انتقام خونین بزند .انقالب
پرولتری تالش نومیدانهی اقلیت نیست تا جهان را با زور به شکل ایدهآل خود درآورد
بلکه کنش میلیونها نفر تودهی عظیم مردم است که فراخوانده شدهاند تا رسالت
تاریخی[شان] را به انجام برسانند».
پس این مبارزه چهطور به وجود میآید؟ چرا وقتی ما به قدرت رسیدیم «ارتش
سرخ» را به وجود آوردیم؟ چون تجربهی تاریخی به ما می آموزد که تاکنون طبقاتِ
بهره مند از امتیازات ویژه ،در برابر از دست رفتن این امتیازات به شکل مسلحانه از خود
دفاع کردهاند.
و چون ما این را میدانیم و چون در آشیانهی ابریِ فاختهها زندگی نمیکنیم ،چون
ت دیگری حاکم باشد و
نمیتوانیم روی این مسأله حساب کنیم که در بایرن مناسبا ِ
بورژوازی و طبقهی سرمایهدار بی هیچ مقاومت اجازهی سلب مالکیت بدهند ،به همین
دلیل مجبور بودیم کارگران را مسلح کنیم تا بتوانند مقابل هجوم این سرمایهدارانِ سلب
مالکیت شده بایستند.
تاکنون در همه جا همین طور بوده است و بنابراین هر کجا که بتوانیم به قدرت
برسیم طبیعتا همین طور عمل خواهیم کرد{ .ما از کارگران نخواستیم مسلح شوند
چراکه از خونریزی لذت میبریم .برعکس ،ما خوشحال میشدیم اگر طبقاتِ بهرهمند،
از درگیر شدن در یک مبارزهی بینتیجه اجتناب میکردند –روزی میرسد که این
مبارزه بینتیجه خواهد بود .میخواهم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که پیروزی
پرولتاریا در ماه نوامبر نیز بدون خونریزی محقق شد .به عنوان مثال در برلین ،اولین
شلیکها ساعت شش بعد از ظهر مقابل اصطبل سلطنتی انجام شد وقتی گروهی از
افسران که از سیر وقایع خشمگین بودند به روی عابران بیدفاع آتش گشودند}.
به باور من مسلح کردن پرولتاریا برای جلوگیری از هجوم مسلحانهی بورژوازی
ضروری بود{ .رئیس دادگاه یا دادستان عمومی پیشتر بخشی از مقالهای از بولتن
شورای اجرایی را نقل کردند که در آن ابراز نگرانی شده بود که هر اسلحهای که توسط
بورژوازی تحویل داده نشده ،علیه پرولتاریا به کار خواهد رفت }.در حالیکه من در ابتدا

دفاعیات اویگن لوینه در دادگاه

اوضاع را بسیار بدبینانه ارزیابی میکردم و {اعتقاد نداشتم که اوضاع در باواریا تفاوتی
داشته باشد و دولت باواریا جرأت نکند به پروسیها اجازهی حمله به مونیخ بدهد؛}
کمکم امیدوار شدم که شاید ما بتوانیم آنقدر مقاومت کنیم تا در سایر نقاط آلمان هم
جمهوری شورایی اعالم شود و در نهایت دولت هوفمن از حمله به ما خودداری کند .ما
حوادث روزهای اول ماه می را تهاجم پرولتاریا نمیدانیم بلکه آن را حمام خون بیدلیلی
می دانیم که گارد سفید [برای مقابله با] کارگران مونیخ به راه انداخت .در تمام طول
اقامتم در مونیخ از اینکه دست در دست رفقای کمونیستم توانستهام کار کنم ،بیاندازه
شادمان بودم .اینجا همیشه یکدلی تام و تمامی وجود داشت و به همین دلیل خود را
غریبه احساس نمیکردم بلکه خودم را همبسته با این کارگران کمونیست و از این
طریق به تمام کارگران مونیخ متصل میدانستم{ .بنابراین محق بودم ،حداقل در آن
دوره ،به نامِ آنها صحبت کنم}.
{نکتهی دوم که آن هم در جهت چشمانداز کلی من است ،فراخواندن و عزل کردن
هر نماینده در هر زمان است }.سنگِ بنای جمهوری شورایی آن است که بر اساس
شوراهای کارخانه ساخته شده است .کارگران نه بر اساس محل زیست بلکه بر مبنای
محل کارشان سازماندهی میشوند؛ همانجایی که هر روز کنار هم هستند و در جریان
کار روزانه با هم آشنا میشوند؛ همانجاست که انتخاب نمایندگان رسمی بر اساس
اصولی کامالً متفاوت پیش میرود .آنجا کارگران میدانند که منتخبشان یاوهگوست
یا کسیست که بر سر حرف خود میایستد .به همین دلیل این ساختار برای ما طبیعی
و عادی بود – از این گذشته این دولتِ جدید تنها حول کارگران شکل گرفته بود .هر
نمایندهی کارگران تا زمانی در منصب خود باقی میماند که انتخابکنندگانش
میخواستند .پس اینکه من مکرراً برای پس دادن وکالتنامهام به شوراهای کارخانه
پیشقدم شدم[ ،صرفاً] یک ژست توخالی نبود .ازاینرو میتوانم بگویم که من و دوستانم
– میتوانم دوست خودم بناممشان – در کمیتهی اجرایی [همهی] {سی و پنج نفرمان
که در  ۲۷آوریل استعفا دادیم }،هر لحظه آماده بودیم کنارهگیری کنیم؛ هیچ یک از
ما به منصبِ خود نچسبیده بود و میتوانم به شما اطمینان دهم که آنطوری که ما
زندگی میکردیم هیچ جذابیت بهخصوصی {نه برای ما و نه برای کارگرانِ خسته از کار
روزانه} وجود نداشت .همه ی ما تنها از روی احساس مسئولیت در این مناصب حاضر
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بودیم و آن را چون وظیفهای سنگین به دوش میکشیدیم .من این را رد میکنم که
حتی یک نفر از ما در هوای قدرت یا سرمست از آن بود؛ هیچ کدام از ما قدرت را با
زور در دست نگرفت؛ قدرت از طرف کارگران مونیخ به ما تنفیذ شده بود .آنها سه بار
در طول دو هفته ما را وادار کردند که این نمایندگی را حفظ کنیم{ .بنابراین من این
ادعا را نیز رد میکنم که این سیاست را جمع سه نفرهی – لویِن ) ،(Levienلوینه
)(Levinéوآکسلرود ) – (Axelrodو یا اقلیتی بیگانه تعیین کرده است .هیچ یک
از این سه نفر عضو دادگاهِ انقالب و یا کمیتهی مبارزه با ضد-انقالب نبودهاند}.
میخواهم شخص ًا این اتهام را هم ،که نه از طرف دادستان بلکه از بیرون علیه ما
طرح شده ،رد کنم :گفته میشود ما بیگانه هستیم .من بهخوبی میدانم که روستبار
هستم ،یهودی هستم و باواریایی نیستم .چهطور میتوانم خود را در حد پذیرش منصبی
ببینم که {به گفتهی وکیلم} همتراز نخستوزیریست؟ برای درک این مسئله باید با
ذهنیت طبقهی کارگر به این موضوع فکر کنید.
آرمان ما جمهوری شورایی آلمانِ آتی است که روزی در جمهوری شورایی جهانی
ادغام میشود .ما طبیعتاً متقاعد شده بودیم تا زمانی که این امر محقق نشده و تنها در
ط جدا از هم جمهوری شورایی اعالم شده ،همه باید همکاری کنند؛ اگر کسی
برخی نقا ِ
احساس می کند برای برعهده گرفتن منصبی مناسب است و کس دیگری برای آن
منصب در دسترس نیست ،باید آن را بپذیرد .من این منصب را پذیرفتم زیرا فعالیتهای
قبلیام به من بینشی در زمینهی روابط اقتصادی میداد و به همین دلیل قانع شدم و
در واقع از نظر اخالقی ملزم به پذیرش این منصب بودم چرا که هیچکس دیگری در
دسترس نبود؛ و تا زمانی که دراین منصب بودم خود را موظف به عمل در راستای
[منافع ِ] پرولتاریای آلمان و پرولتاریای بین الملل و انقالب کمونیستی دانستهام.
آقای دادستان مرا متهم به راه انداختن اعتصاب عمومی ده روزه کردهاند؛ [البته که]
درست است که پیشنهاد فراخوان به اعتصاب عمومی را من طرح کردهام .بدیهی بود
که برای حفظ دیکتاتوری پرولتاریا ،تودههای پرولتر باید آماده باشند و آن هم مسلح؛
چرا که ما پلیس نداشتیم و جلوگیری از غارت و ...ضروری بود .آقای دادستان پرسیدند
چهطور توانستم توجیه کنم که ده روز مردم را از کار دور نگه دارم آن هم زمانی که
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کار به شدت مورد نیاز بود .دولت آلمان میلیونها پرولتر را نه برای ده روز بلکه برای
۱

صدها و صدها روز از کار دور نگه داشته است .دولت آلمان سودای بغداد و النگوی
داشت و ما خواهان کمونیسم بودیم .نمیتوانید ما را فقط به این خاطر که اهداف
متفاوتی را دنبال میکردیم محکوم کنید ،درحالیکه دولت آلمان را به خاطر شیوههایی
که پی گرفت محکوم نکردید.
دادستان ادعا می کند که کارگران تنها به زورِ مسلسل به اعتصاب واداشته شدهاند.
{در واقعیت} درخواست اعتصاب عمومی به اتفاق آرا و با مشارکت کلیهی نمایندگان
کارخانهها و کارمندان شامل کارمندان ادارات دولتی و ادارهی پست تصویب شد و
همگی خواهان اعتصاب بودند؛ پس چهطور از ترور و تخلف توسط اقلیت حرف میزنند؟
چرا دادستان افسانههایی که کارگران مونیخ را بیاعتبار میکند ،میپذیرد؟ چرا
[دادستان] نمی خواهد اذعان کند که آنها همان کاری را انجام دادهاند که از ارادهی
{انبوه} خودشان برآمده؟ بعدتر پیشنهاد شد که اعتصاب ،روز سه شنبه بعد از عید
پاک ،به دلیل عواقب اقتصادی اش متوقف شود .من پیشنهاد مخالف دادم .یکشنبه و
دوشنبه عید پاک بود ،اما اگر سهشنبه کار از سر گرفته میشد این تصور ایجاد میشد
که اعتصاب رو به زوال رفته است؛ پس به عنوان یک نتیجهی شایستهتر و منطبقتر بر
خواست کارگران ،پیشنهاد دادم که روز سهشنبه دوباره اعتصاب کنیم ،تمام [سالنهای]
تئاترها را همچنان بسته نگه داریم ،ترامواها را متوقف کنیم تا بهروشنی نشان داده شود
که ادامهی کار یا توقف آن تنها به تصمیم آزادانهی خود کارگران منوط است .این
تصمیم دوباره به اتفاق آرا پذیرفته شد .دادستان میداند که این تصمیم چهطور عملی
شد :کارگران و صدها کارمند پست ،زن و مرد با لباسهای آبیِ روشنشان در جلوی
صف به سمت کاخ {ویتلزباخ} راهپیمایی کردند تا همبستگی خود را با کسانی ابراز
کنند که اینجا بهعنوان تروریستهایی بازنمایی شدهاند که خواهان به بردگی کشاندن
پرولتاریای مونیخ هستند.
{دادستان میداند} که چهطور در مراحل آغازین جمهوری شورایی مجبور شدیم
که جلوی پروپاگاندای مطبوعات بورژوایی را بگیریم .ما در موقعیتی نبودیم که آنها را
 .۱النگوی کمونی در شمال شرقی فرانسه است که در طول جنگ جهانی اول در اشغال ارتش آلمان بود.
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صرفاً سانسور کنیم و بههرحال مجبور شدیم روزنامههاشان را تعطیل کنیم .میگویند
این ترور است .بله این ترور است ،همان تروری که دولت هوفمن با ممنوعیت [نشریهی]
«پرچم سرخ» اعمال میکند؛ همان تروری که هیچ فرصتی را به من برای دفاع از خود
در برابر رفقای حزبم نمیدهد مگر اینکه اینجا به ریاست این دادگاه متوسل شوم تا
بتوانم {دربارهی پروندهام} اظهارنظر کنم.
دادستان مرا متهم میکند که من شخصاً بر رویهی قضایی سختگیرانه [در جمهوری
شورایی باواریا] اصرار ورزیدهام و همزمان مرا در غارتهایی که در جمهوری شورایی به
وقوع پیوسته مقصر میداند .واقع ًا این را نمیفهمم .یا همانطور که شاهد Kämpfer
ابراز داشتند :من اجازه نداشتهام به تریبونال دستور بدهم رویههای قضایی سختگیرانه
را اعمال کند که در نتیجه نباید به من اتهام غارت زده شود؛ یا اینکه باید مجاز
میبوده ام مسئولیتِ تریبونال را ،در جهتی که برای [حفظ] منافع کارگران و [انجام]
وظایف ما ضروری میدانستم ،گوشزد کنم و در این صورت نیز نباید به خاطر انجام این
کار مورد اتهام قرار بگیرم .دادستان که مرا صرف ًا به دلیل بررسی امکان مجازات اعدام
محکوم میکند ،خواهان مجازات اعدام برای منیست که نه غارت کردهام و نه مرتکب
قتل شدهام.
دادستان دربارهی صلحی داخلی صحبت میکند که من آن را به خطر انداختهام.
من هیچ چیزی را به خطر نینداختهام چرا که صلح داخلی بههیچوجه وجود ندارد .تا
زمانی که کلمهی «سوسیالیسم» صرفاً روی سربرگهای دولتهای مختلف وجود داشته
باشد صلح درونی وجود نخواهد داشت؛ تا زمانیکه سهامدارانی وجود دارند ،که در پنج
سالِ جنگ توانستهاند بدون هیچ کاری ،داراییشان را دو برابر کنند ،کارگرانی خواهند
بود که تالش میکنند از این ثروتِ افزوده سهمشان را طلب کنند و سهامداران [هرگز]
چنین اجازهای نخواهند داد .و با وخیمتر شدن شرایط اقتصادی تحت تأثیر جنگ ،وقتی
اسرای جنگی به خانه بازمی گردند و هیچ اشتغالی ،هیچ مسکنی و هیچ پوشاکی
منتظرشان نیست و اندک چیزی که هست هم ،در فقدان جمهوری کمونیستی عادالنه
تقسیم نمیشود ،مبارزهی داخلی ادامه خواهد یافت؛ این مبارزه میتواند اشکال متفاوتی
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به خود بگیرد که ممکن است مورد تأیید من و رفقایم نباشد اما این مبارزهی ناگزیر
ادامه خواهد یافت و نمیتوان جلوی آن ایستاد.
نگاهی به دور و برتان بیندازید ،اینجا در ساختمان دادگاه کارمندانی هستند ،که با
هزینههای کنونی زندگی ۱۵۰ ،تا  ۱۸۰مارک درآمد دارند .اگر به خانهها در «آشیانهی
اسپارتاکیستها»ی کنونی نگاه کنید خواهید فهمید که این ما نیستیم که صلح داخلی
را به خطر انداختیم بلکه ما تنها این مسأله را آشکار کردیم که صلحی وجود ندارد .تا
زمانی که این صلح درونی وجود نداشته باشد ،مبارزه هم ادامه خواهد داشت .و وقتی
[مبارزه] اشکال مسلحانه به خود بگیرد و آن همه رنج و بدبختی عظیم با خودش به
همراه بیاورد که عمالً در روزهای اول ماه می به وجود آمده بود ،آن وقت این ما نیستیم
که مقصریم بلکه آنهایی [مسئولاند] که حقّ طبقهی کارگر را برای حاکمیت بر
سرنوشت خویش انکار میکنند.
دادستان همچنین ادعا کرده که مسئولیت اخالقی تیراندازی به گروگانها بر عهدهی
من است .من قاطعانه این اتهام را رد میکنم .مقصر کسانی هستند که پیش از این در
آگوست  ۱۹۱۴دست به گروگانگیری زدند در حالیکه دادستانی آلمان تاکنون آنها
را تحت پیگرد قانونی قرار نداده و برایشان حکم اعدام صادر نکرده است .اگر کسان
دیگری هم مقصر باشند ،آنهایی هستند که دزدانه به بامبرگ گریختند و از آنجا
پرولتاریای گمراه را به همراه واحدهای افسران و نگروها ۱برای جنگ به مونیخ فرستادند.
(خشم و عصبانیت در بین قضات؛ رئیس دادگاه صحبتهای لوینه را قطع میکند
و از او میخواهد که به این شکل ادامه ندهد).
آقای رئیس ،من خیلی خوب میدانم که {با بیان این حرفها} چه عواقبی را به
جان میخرم .اما باید بگویم که آقای دادستان آنقدر مرا خشمگین کرده که در تمام
دورهی فعالیت سیاسیام سابقه نداشته است .دادستان برای توجیه {تقاضای} حکم
اعدام ،مرا به داشتن انگیزه های ناشریفانه متهم کرده و این اتهام بیش از هر چیز بر

 .۱استفاده از کلمهی نگرو برای اطالق به سیاهپوستان در آن زمان کلمهای خنثی بود و بار نژادپرستانه نداشت .از
 ۱۹۷۰به این سو به خصوص در آلمان غربی این کلمه بار نژادپرستانه و تحقیرآمیز پیدا کرد.
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اساس اتهام «بزدلی» مطرح شده است ،که سنگینترین اتهامیست که میتوان به کسی
زد که  ۱۶سال در مبارزات انقالبی شرکت داشته است.
{من آمادهام که دربارهی این اتهام سکوت کنم و تنها میگویم} که اگر دادستان
مرا متهم میکند که پس از استعفا از دولت ،و وقتی دیگر مسئولیتی نداشتم ،به ارتش
سرخ نپیوستم ،به آنچه وکیلام پیشتر گفته ارجاع میدهم که من باید بر اساس
احترام به قواعدی که در دایرهی رفقایم وجود داشت عمل میکردم؛ شب آخر جلسهای
با رفقایم داشتم که در آن کارگران ،اعضای ارتش سرخ و دیگران حاضر بودند و این
تصمیم به اتفاق آرا گرفته شد که اعضای ارتش سرخ سر پستهایشان بر میگردند و
آنهایی که اعضای دولت بودهاند مخفی میشوند{ .من پنهان شدم .من پنهان شدم و
خودم را با توافق رفقای کمونیستم مخفی کردم؛ اما نه برای اینکه خود را نجات بدهم}.
{اما} آقایان قاضی ،شما از یکی از اظهارات من بسیار خشمگین شدید{ .من
نمیخواهم دربارهی شیوهی بیان آن صحبت کنم} اما میخواهم تأکید کنم که محتوای
آنچه گفتهام واقعیت داشته است .خودم در روزنامه خواندهام که در بین سربازانی که به
مونیخ حمله میکردند سربازان آفریقاییتبار نیز حضور داشتهاند .از این گذشته دولت
هوفمن در بامبرگ از اقدامات مشخصِ دیگری نیز اجتناب نکرد .آیا نباید همگان اعتراف
کنند که محاصرهی مونیخ ،بستن راهآهن و مسدود کردن ورود مواد غذایی که توسط
«دولت آزاد» انجام گرفته چیزی جز تکرار محاصره توسط انگلستان نیست که از لحاظ
اخالقی مورد اعتراض بسیار قرار میگرفت؟
دربارهی اتهام «بزدلی» ،من نمیتوانم آقای دادستان را از طرح چنین اتهاماتی منع
کنم اما شاید اجازه داشته باشم از کسی که درخواست حکم اعدام کرده خواهش کنم
هنگام اجرای حکم حاضر باشد؛ شاید آنجا بپذیرد که این تصور غلطیست که تنها
کسانی که در خط مقدم ارتش سرخ میجنگند جان خود را به مخاطره میاندازند .شما
آن شعر انقالبیِ [نشریهی] «به پیش» بعد از وقایع ژانویه در برلین را میشناسید:
«صدها جنازهی پرولتا ریا در یک ردیف؛ کارل ،رزا و رفقا هیچ کدام اینجا نیستند!».
سه روز بعد کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ به قتل رسیدند و «رفقا» ،دوستان من
ورنر مولر ) (Werner Möllerو ولفگانگ فرنباخ ) (Wolfgang Fernbachهم
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به قتل رسیدند و هیچ کدام از آنها عضو ارتش سرخ نبودند .لیبکنشت روز قبلش
مقالهای نوشته بود که تمام و کمال مرگش را پیشگویی میکرد .آقایان قضات! من دو
بار به اتهام بزدلی توسط نمایندگان دولت باواریا به میز محاکمه کشیده شدم .بار اول
توسط اشنپن هورست ) (Schneppenhorstبه دلیل عدم تأیید تأسیس جمهوری
شور ایی و بار دوم توسط دادستان فعلی به دلیل جنگیدن؛ نه به زور اسلحه بلکه به
روش خودم و منطبق با درک و قضاوت خودم و عقب کشیدن از میدان جنگ طبق
توافق حزب کمونیست.
در پایان میخواهم بگویم که در طول شش ماه گذشته ،دیگر نتوانستهام در کنار
خانوادهام باشم .گاهی حتی همسرم نمیتوانست به مالقاتم بیاید و نتوانستم پسر کوچک
سه سالهام را مالقات کنم چون جلوی در خانهام پاسبانِ گوشبهزنگ گذاشتهاند .زندگی
من چنین است و هیچ نسبتی با قدرتطلبی و بزدلی ندارد .وقتی تولر (Ernst
) ،Tollerکه میخواست مرا به اعالم جمهوری شورایی ترغیب کند ،به من اتهام بزدلی
زد ،من به او گفتم« :دنبال چه هستی؟ سوسیالدموکراتهای [اکثریت] شروع میکنند،
بعد فرار میکنند و به ما خیانت میکنند؛ [سوسیالدموکراتهای] مستقل تحریک
میشوند ،به ما میپیوندند و بعد نا امیدمان میکنند و ما کمونیستها را بیخ دیوار
میگذارند».
از این موضوع آگاهم که ما کمونیستها همگی مردگانی هستیم که به تعطیالت
آمدهایم .نمیدانم شما مرخصی مرا تمدید میکنید یا باید به کارل لیبکنشت و رزا
لوگزامبورگ بپیوندم .در هر صورت من با آرامش و خوشحالی درونی به استقبال حکم
شما خواهم رفت{ .زیرا میدانم ،حکم شما هر چه باشد} ،رخدادها را نمیتواند متوقف
کند .دادستان معتقد است رهبراناند که تودهها را تحریک میکنند .همانطور که
رهبران نتوانستند جلوی اشتباهات تودهها در شبه-جمهوری شورایی را بگیرند ،از بین
رفتن یک یا چند رهبر هم بههیچوجه جنبش را متوقف نمیکند.
{و با اینحال ،من میدانم که} دیر یا زود قضات دیگری در این تاالر خواهند نشست
و کسانی که مقابل دیکتاتوری پرولتاریا ایستادهاند ،به جرم «خیانت بزرگ» محاکمه
خواهند شد{ .حکم نهایی خود را اعالم کنید اگر آن را متناسب میدانید} ،من تنها از
خودم دفاع کردم تا فعالیت سیاسیام ،نام جمهوری شورایی که به آن احساس نزدیکی
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میکنم ،و نام روشن کارگران مونیخ لکهدار نشود .آنها و من به همراه یکدیگر ،با هر
آنچه در توان دانش و اعتقادمان بود تالش کردیم وظیفهی بینالمللیمان را برای انقالب
جهانی کمونیستی انجام دهیم.

نقد اقتصاد سیاسی

چهرههای انقالب افریقا ()7

فرانتس فانون
سعید بواَماما
ترجمهی حمیدرضا سعیدیان
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مردم که در آغاز نبرد ،کیش ثنویت استتتارار ر را یریرفته دودن
سفی ها و سیاهان ،عربها و رومیها  -در طی مسیر مبارزه کشف
میکنن که سیاهان میتوانن از سفی ها سفی تر دا شن و اینکه
احترال ده دستتت آوردن یپ یر م م ی و امنان ارت ا ده م ام یپ
م ت مستتت ب ده دودخ دود مو نریشتتود تا دردی از ااشتتار
مردم از منافع و امتیازات دود شم دپوشن .
فرانتس فانون ،دوزخیان روی زمین۱۹۶۱ ،
در ان یشتتهخ فتترانتس فتتانون ۱۹۶۱تتت  )۱۹۲۵ک یتتهخ عتتوام ی کتته دتته د تتو
آ تتاهی تت استتتارارخ ،دتته نتستتتین حرتتخت و نتستتتین ییروزخهتتا دتتر ع یتته
سیستم سرکودگر استارار کته شنستتنایتریر دته ن تر متیرستی ) منجتر شتتن ،
رتع شت هانت  .تتترثیرات مت ادتب میتتان آمرینتاخ ستتیاه ،آفری تاخ ستتیاه و آفری تتاخ
شرالی؛ میان روشنفنر و مبتارز سیاستی؛ میتان ان یشته و عرتب؛ میتان ایت هآلیستم
و یرا راتیستتم؛ میتتان تی یتتب فتترد و نتتبش راتتی؛ میتتان حیتتات روانتتی و
مبتتارزهخ فیزینتتی؛ میتتان ناسیونالیستتم و یانآفرینانیستتم؛ میتتان مستترلهخ استتتارار
و استارار نو را در سیر زن ی فانون میتوان مشاه ه کرد.
فانون اولین کتتاب دتود یوستت ستیاه ،صتورتپهاخ ستفی ) را دو ستال ابتب
از دیِتتن دتتیِن فتتو و آدتترین کتتتادش دوزدیتتان روخ زمتتین) را در  - ۱۹۶۱در
زمتتانی کتته کشتتورهاخ آفری تتایی دتته استتت خل متتیرستتی ن  -منتشتتر متتیکنتت .
استتتارار در فاصت هخ ایتتن دو تتتاریو شتتروو دتته یوستتتانت ازخ متتیکنت  ،ان یشتهخ
فتتانون تنامتتب متتییاد ت  ،غنتتی متتیشتتود و اداتتاد ی ت خ در آن وارد میشتتود کتته
اغ د یع هستن .
فانون ،که تئتورخ را از عرتب ت ا نایتریر متیدانت  ،دته تزم رایتی حساستیت
دارد .او دتته دنبتتال یتتافتن یاستتوهاخ مشتتتب دتتراخ ستتدادت ی ت خ استتت کتته
د قها خ تیتت استتارار دتا آن موا ته هستتن  .فتانون دتا و تود عرتر کوتتاه دتود
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او در ستتی و شتتش ستتالگی در اثتتر ادتتتخ دتته ستترطان دتتون از یتتاخ درآمتت )
نویسن هاخ یرکار و از دخایت دارقالاادهاخ دردوردار دود.
استعمار مردم را بیمغز میکند.
فانون ،در  ،۱۹۵۶در نامته اخ دته وزیتر متتتار الجزایتر ددیتب استتافاخ دتود از
یست مستئول دتتش روانتی دیرارستتان د یت ا را تو تی متیدهت  .او در ایتن نامته
نتتا الجزای تر را ونتتان «نتیج تهخ منط تتی کوششتتی ع تتیم دتته من تتور دتتیمغتتز
کردن یتپ د تق» ۳تی یتب متیکنت  .فتانون ،از نتستتین نوشتتههایش تتا آدترین
آنهتتتا ،دتتتیوافتتته تی یتتتب دتتتویش دردتتتارهخ ازدوددیگتتتانگی فرهنگتتتی کتتته
دریرمایتتهخ دتتردهدارخ و استتتارار استتت و ا تتازهخ دراتترار مانتت ن ن امهتتاخ
مبتنی در استتمرار ااتاتادخ را متیدهت ) را تاریتق متیدتشت  .ایتن تترمخت ،کته
فانون را ده تاهت ترتامعیتار در یتپ نتبش آزادخدتتش م تی هت ایت متیکننت ،
نتیجتتهخ یتتپ رونتت طتتودنی هستتتن کتته او دتتا تجردتتهخ شتاتتی دتتود آن را
تو ی میده .
فتتانون ،متول ت ویی ته خ ۱۹۲۵در یتتپ دتتانوادهخ دتتردهدتتور واخ ستتیاهیوستتت
در مارتینیتتپ ،از یتتانزدهستتالگی شتتاه نرادیرستتتی استتتارارخ استتت .در ،۱۹۴۰
یتتس از تس ت یمش ت ن دولتتت فرانستته در درادتتر آلرتتان نتتازخ هتتزاران ستترداز نیتتروخ
دریتتایی فرانستته دتته فتتور -دو-فتترانس یناهن ت ه متتیشتتون  .ایتتن فرانستتوخهتتا ،کتته
«ذهنیتت نرادیرستتانه داشتتن  ،امتا تتا دتته حتال آن را دتروز نت اده دودنت » ۴،دتته آن
اا یتی از آنتی یها کته دته تیاتیخت دستت یافتته دودنت ایگتاه متادون ایشتان را
در اماتتهخ استتتارارخ یتتادآورخ متتیکردنتت  .ایتتن وانتتان آنتی تتی ،دتتا و تتود
« تترب»ش ت نشتتان و دتتهرغتتم آن کتته متتیدواهن ت دتتا آفری اییهتتا تفتتاوت داشتتته
داشن  ،در نگتاه استتارار ستیاه دتاای متیماننت  .فتانون دات ها ایتن امتر را دتهعنوان
«تجردهخ متافیزینی» وااای مورد تی یب ارار میده ۵.
فتتانون نت ستتال دات  ،در  ،۱۹۴۳دتتراخ مبتتارزه دتتا نازیستتم دتتهعنوان داوط ت
ده «نیروهاخ فرانستهخ آزاد» م یتق متیشتود .او ایتن انتتتاب را ایتن ونته تو تی
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میده که مبتارزه دتر ع یته ستتم مسترلهاخ استت کته دته هرته مردتو متیشتود.
فانون تاری میکنت «هردتار کته کرامتت و آزادخ انستان زیتر ستدال دترود ،دته متا
مردو است ،دته متا ستفی ها ،ستیاهان یتا زردهتا» .۶فتانون در حتین ایتن نتستتین
تاهتت  ،نرادیرستتتی استتتارارخ را دودتتاره تجردتته متتیکنتت  .او ،در  ،۱۹۴۴دتتراخ
ررانت ن یتتپ دورهخ آمتتوزن ن تتامی ن هفتتتهاخ را در الجزایتتر دتهستتر متتیدتترد.
فتتانون ،در  ،۱۹۵۲در کتتتاب دتتود یوستتت ستتیاه ،صتتورتپهاخ ستتفی دتتا ترکیت دتتر
داوصیت ی نانی دتودن اماتهخ استتارارخ کته ماننت یتپ هترم شتامب طب تات
متت تتف سفی یوستتتان ثروترنتت  ،سفی یوستتتان دتتردهیتتا ،یهودیتتان ،دومیتتان
ییشتترفته ،تتتودهخ متتردم) ستتازماندهتتی شتت ه استتت ،دتته ایتتن ااامتتت کوتتتاه در
الجزایر درمتی تردد .او مخح ته متیکنت کته «فرانستوخ یهتودخ را دوستت نت ارد،
یهتتودخ عتترب را دوستتت ن ت ارد ،عتترب ستتیاه را دوستتت ن ت ارد .» ...فتتانون ،از ایتتن
یتتس ،دایر تات تتتخن دارد ایتتن رون ت را کتته او آن را « ت ستتیم نتترادخ مجرمیتتت»۷
توصتیف متیکنت ) درک کنت  .ااامتت ستال  ۱۹۴۴در الجزایتر فرصتتی استت دتراخ
کشتتف تتتوهین و تی یتترخ کتته استتتارار نستتبت دتته دومیتتان روا متتیدارد .فتتانون در
دوزدیتتان روخ زمتتین ،دتتهمن تتور یتتادآورخ یتتپ «صتتینهخ وحشتتتناک» ،دتته ایتتن
ااامتتت کوتتتاه در الجزایتتر درمتتی تتردد «ستتال  ،۱۹۴۴در شتتهر اورآن ،در اردو تتاهی
منت تتتر سوارشتتت ن در کشتتتتی دتتتودیم ،ن امیتتتان فرانستتتوخ تتتوخ کودکتتتان
الجزای ترخ تنتتههاخ نتتان یرتتتاب متتیکردن ت و دچتتهها دتتراخ تاتتاح ایتتن تنتتههاخ
نان دا دشم و نفرت ده ان هم افتاده دودن ۸».
در ارتتتش ،فتتانون دودتتاره دتتا ستتادتار هرمتتی استتتارار و ع ت هخ دتتوددرتردینی
ستتفی ها در ابتتال دومیتتان و نیتتز در میتتان روههتتاخ متت تتف دومیتتان رودتتهرو
متتیشتتود .تباتتیا نتترادخ امتترخ اتتانونی استتت .شتترای متتادخ روزمتتره متفتتاوت
هستتتن و دیتتان دتتود را در یرههتتاخ نتتادرادر و شتترای استتتراحت و آستتایش کتته
در استا ایتنکته فترد اهتب مترویتب یتا آنتی تی یتا آفری تایی داشت  ،اولویتتدنت خ
شت ه استتت) متتییادنت  .ایتتن تجردتته ،هرتتانطتور کتته ایتتن نامتهخ فتتانون دتته یت ر و
متتادرن دتتهتتتاریو  ۱۲آوریتتب  )۱۹۴۵تتواهی متتیدهتت  ،تتترثیر درازمتت تی دتتر او
می رارد
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ده هره یز شتپ دارم ،حتتی دته دتودم .ا تر درنگشتتم ،ا تر یتپ روز دبتر
کشتتته ش ت ن متتن در درادتتر دشتترن دتته شتترا رستتی  ،آرامتتش دتتود را حف ت
کنی  ،اما هتی واتت نگوییت او در راه آرمتانش کشتته شت  .دگوییت او یتیش
د ا رفتت؛ زیترا ایتن ایت وولو خ کتاذب ،ستپر دفتاعی دییپهتاخ دنیتاد را و
سیاستر اران کتودن ،دیگتر نبایت متا را دته هیجتان آورد .متن تول دتوردم
ایتتن تتا هتتی یتتز ،هتتی یتتز ،تاتتریم نا هتتانی متتن دتتراخ دفتتاو از منتتافع
مزرعهدار را ،که دود او ده آنها اهریتی نریده  ،تو یه نریکن ۹.
تجردیاتی که فانون از سر می رران دههی و ه ا ستمنایی نی ستن  .آنها نتیجهخ
ا تنابنایریر تضتتادخ هستتتن که در ا ای وولو خ استتتارار ارار دارد .ای وولو خ
مرکور در درترخ ستتتفی و در و ود «وظیفهخ ترویج تر ن» تنیه میکن  .نتیجهخ
نین منط ی سترن «میب ده سفی ش ن» نزد «دومیان ییشرفته» است  -ترای ی
که ده ع ی هخ فانون ،یزخ ز یپ «انیراف و ودخ» ۱۰نیستتتت .اما این ت رایب
دهنا زیر دا ستترشتتت نادرادر ن ام استتتارار و ایگاههایی که این ن ام دا تو ه ده رنا
یوست افراد ده آنها ادتااص میده  ،دردورد میکن  .شبیه ش ن هرزمان ییشنهاد
و رد میشتتتود .این و تتتایت غیر اادبدفاو ،دیر یا زود ،رون رفع ازدوددیگانگی را ده
حرکت درمیآورد.
نتتا فتتانون را ،مانن ت هر تهخ استتتارارزد انی کتته در نبتترد دتتر ع یتته آلرتتان
نازخ شرکت کتردهانت  ،دتهشت ت د ر تون متیکنت  .او در داز شتت دته مارتینیتپ،
ده هرراه درادرن تودی در تتیم انتتادتاتی امته ستزر کان یت اخ حتزب کرونیستت
فرانسه دراخ انتتادتات مج تس در ستال  )۱۹۴۵دستیج متیشتود .فتانون دات ات ستزر
را هتترهاخ اساستتی در کستت آ تتاهی هتتویتی«ستتیاهان» مارتینیتتپ توصتتیف
میکن

نزد هرهخ آنتی یها ،ابب از نا  ،۱۹۳۹نهتنها این اطرینان و ود داشتتت که
از آفری اییها درتر هستن  ،د نه آنها مطرئن دودن که دا آفری اییها فرق دارن .
آفری ایی سیاهیوست دود و آنتی ی ارویایی [ ] ...آنتی ی ،یس از  ،۱۹۴۵ارزنهاخ

فرانتس فانون

دود را تغییر میده  .او در حالی که ،ابب از  ،۱۹۳۹ده ارویاخ سفی دیره ش ه
دود ،در حالی که ساادت را در ریتتن از رنا سیاهش میدان ست ،در ۱۹۴۵
ک شف کرد که نه ف سیاه ،د نه سیاهیو ست ا ست و ده هرین هت نگاه دود
را از این یس ماطوف آفری ا دواه کرد .آنتی ی ستتاکن فرانستته ،ابب از ،۱۹۳۹
مرتبات داطرن شان می سادت که سیاهیو ست نی ست آنتی ی ساکن فران سه ،از
۱۹۴۵ده دا  ،مرتبات مترکر میشود که سیاهیوست است۱۱.
فتتتانون کتتته شتتتاه د ر تتتونشتتت ن ایتتتن رادطتتتهخ دتتتا دویشتتتتن استتتت،
ازدوددیگتتانگی ناشتتی از رنتتا یوستتت کتته توستت دتتردهدارخ و استتتارار تولیتت
متتیشتتود) را تئتتوریزه متتیکنت  .آمرینتتاخ ستتیاه ،آفری تتاخ ستتیاه و شتترال آفری تتا از
طریتتق ارادهخ مشتتترک ان یشتتی ن دتته من تتور رفتتع ایتتن ازدوددیگتتانگی دتتههتتم
مردتتو هستتتن  .در نتیجتته کوشتتشهاخ آنهتتا دتته من تتور فهریتت ن ،دتتر روخ از
دوددیگتتانگی استتتارارخ ،تر رانهتتاخ هتتویتی آن و هرچنتتین م اومتهتتایی کتته
درمتتی انگیتتزد ،متررکتتز متتیشتتود .ایتتن ستتتو و ،انتتتتاب شتتغ ی و د ت ستتیر
روشنفنرخ فانون را تیت ترثیر ارار میده .
استعمار همچون سیستم
فتتانون کتته در دانشتتن هخ یزشتتنی شتتهر لیتتون فرانستته) تیاتتیخت دتتود را
دنبتتال متتیکنتت  ،منط تتات دتته فاالیتهتتا و حرکتهتتاخ استتتارارخ عخاتتهمنتت
میشتود .او مستئول نشتریه اخ دانشتجویی دته نتام  Tam – Tamاستت کته تنهتا
شتترارهخ شتتنادته شتت هخ آن کتته تتتاریو  ۲۱فوریتتهخ  ۱۹۴۹را دارد) تو تته
فاتتالین مج تتهخ  Présence africaineرا دتته دتتود تت متتیکنتت  .دیویتت
مَنِتتی ،زن ینامتتهنتتویس فتتانون ،یتتادآور متتیشتتود کتته ستتالهتتاخ ااامتتت فتتانون در
لیون هرچنتین ستالهایی هستتن کته دتا فاالیتهتاخ مبتارزاتی ت استتارارخ او
در کنتتار دانشتتجویان کرونیستتت مشتتتب متتیشتتون « .او ،دتتا و تتود ایتتن ،هتتی تتاه
دتته عضتتویت حتتزب کرونیستتت درنیامت  ۱۲».دتتاددره ایننتته ،فتتانون در ایتتن ستتالها
ده مطالاات سترده مشغول متیشتود .شتاه ایتن امتر تات اد و تنتوو آثتارخ استت

946

947

سای دواماما  /تر رهخ حری ر ا سای یان

که او در یوست ستیاه ،صتورتپهاخ ستفی دته آنهتا استتناد متی ویت  .او در ایتن
کتتتاب هتتم دتته آثتتار اددتتی و هتتم دتته آثتتار مردتتو دتته روانکتتاوخ ،روانشناستتی،
مارکسیستتم یتتا ف ستتفهخ ا زیستانسیالیستتم کتته در آن دوره دستتیار متت دتتود)
مرا اه میکن و یا از آنها ن باول میآورد.
انتتتتاب روانیزشتتنی توس ت فتتانون دتتهعنوان رشتتتهخ تتااتتی دتتا یرستتش او
دردتتارهخ از دوددیگتتانگی و تر رانهتتاخ هتتویتی و ارهنگتتی آن هرتتاهنگی دارد.
فتتانون ،از هرتتان نتستتتین کارهتتاخ دتتود ،در تتتخن دتته من تتور تو تته دتته نتتتایج
روانتتی ظ تتم و ستتتم اعرتتال شتت ه ،مرزهتتاخ میتتان یزشتتنی و سیاستتت را در هتتم
متتیریتتزد .نتستتتین م التتهخ او ،تیتتت عنتتوان «ستتن روم شتترال آفری تتا» ،در
فوریتهخ  ۱۹۵۲در مج تهخ  Espritدته تتا متیرست  .او شتباهت یتتاتولو خهتتاخ
«د ت ون تتایاه و متتر » مهتتا رین اهتتب شتترال آفری تتا را مخح تته متتیکن ت  .او
تو ییات رایج یزشنان که نالته و غرغتر دیرتار را دته فرهنتا او نستبت متیدهنت ،
ده اینکته فترد اهتب شترال آفری تا «ترتار متیکنت  ،دروغگتو استت ،از زیتر کتار
درمیرود ،دغب استت ،تنبتب استت ،دزد استت» ۱3را متردود اعتخم متیکنت  .فتانون
دتترعنس تو تتییی ماتریالیستتتی متتیدهتت  .او عخیتتم مشتتاه هشتت ه را حاصتتب
زن ی مبتنی در ظ م و ستم متیدانت کته نتیجتهخ آن ایتن استت کته فترد شترال
آفری تتا «اولتتین دردتتوردخ کتته دتتا دتتود دواه ت داشتتت دتته صتتورت دتتروز دیرتتارخ
عاتتبی ،دتته صتتورت دتتروز متتر

استتت ۱4».مستترله ف تت فتتردخ نیستتت ،د نتته

هرچنتتین ا ترتتاعی استتت .ع تتت واااتتی ،عار تهخ عینتتی نیستتت ،د نتته س ت طهخ
تیریبش ه است.
کتتتاب یوستتت ستتیاه ،صتتورتپهاخ ستتفی کتته در هرتتین ستتال منتشتتر
متتی تتردد) دتتا هرتتین روینتترد مشتتتب متتیشتتود .فتتانون در ایتتن کتتتاب رفتارهتتاخ
هتتویتی «شتترم از دتتود» ستتیاهان را ،هرچتتون نتیجتهخ ست طهخ استتتارار ،تی یتتب
میکن

ا ست که رفع وااای از دوددیگانگی سیاهپو ست م ست زم
دراخ ما کامخت وا
آ اهی فورخ و مستتت یم او از وااایتهاخ ااتاتتادخ و ا تراعی استتت .زیرا ا ر
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ع هخ ح ارتی و ود دارد ،نتیجهخ دو فرآین ا ست ادت ا ،اات اادخ؛ و سپس،
از طریق درونیش ن ح ارت یا ،دهتر دگوییم ،ح ارت از رنا یوست۱5.
فتتانون ،در ایتتن نتستتتین کتتتاب دتتود ،روینردهتتاخ فرهنتتا تترا را دتتهش ت ت
مورد انت اد ارار میدهت  .او دتراخ ممتال دته ااکتتاو متانونی ،متردمشتنا و روانکتاو
فرانسوخ و نویستن هخ کتتاب روانشناستی استتارار ۱۶،ایتراد متی یترد؛ زیترا دتراخ
متتانونی «ع تت هخ ح تتارت یتتزخ استتت کتته ابتتب از استتتارار و تتود داشتتته
استتت ۱7».دتتراخ فتتانون ،دتترعنس ،رفتارهتتاخ هتتویتی استتتارارزد ان نتیجتتهخ
رادطتتهخ نتتادرادر استتتارارخ استتت .ایتتن رادطتتهخ نتتادرادر فتترد تیتتت ستت طه را در
و تتایتی عاتتبی فرومتتیدتترد کتته نفتترت از دتتود تر رتتان آن استتت .دنتتادراین،
راهحتتب واااتتی ایتتن استتت کتته استتتارارزده را از «ناآ تتاهیان آ تتاه کتترد ،تتتا در
دیال دود تخن نننت ستفی شتود ،د نته در هتت تغییتر ستادتارهاخ ا ترتاعی
اا ام نرای

۱8».

فتترانتس فتتانون دتتراخ افشتتاخ ازدوددیگتتانگی فرهنگتتی از تی یبهتتاخ امتته ستتزر
یزهایی را ار متی یترد .روینترد ماتریالیستتی و ت فرهنتا رایتی ،فتانون را
دتته ن تت روینتترد ستتنگور ،کتته او آن را در « ۱۹۶۱میتت ودیتهاخ » ستتیاهستتتایی
متتینامتت  ،هتت ایت متتیکنتت  ۱۹.ستتیاهستتتایی دتتراخ فتتانون مطرئنتتات مرح تتهاخ در
فرآین رفع ازدوددیگانگی استت؛ امتا ف ت یتپ مرح ته ،کته دایت از آن عبتور کترد.
ایتتن لی تته «آنتتتی تتتز عتتاطفی و رنتته منط تتی ،تتتوهینی استتت کتته انستتان
سفی یوست نمار انسانیت کرده استت 20».ستیاهستتایی ا تر ته ،دتا در ن تر ترفتن
استتتارار کتته هرتته یتتز استتتارارزده را اننتتار متتیکنت ) ،تترورخ استتت؛ امتتا ا تتر
استتتارارزده را دتته ستترت یتتپ ذات رایتتی  )essentialismeیتت هتت ایت
کنت  ،دی تتی زود دتته زنت ان تبت یب متتیشتتود .ستتیاهستتتایی ،در فرآینت آزادستتازخ،
یپ ادزار است و نته یتپ هت ف .میبتو شت ن در ایتن لی ته ،و در ایتن ادتزار ،دته
تخن دیوانهوار دتراخ احیتاخ رشتتهاخ منجتر میشتود کته دتراخ هریشته ستپرخ
ش ه است .این امتر داعتا ایجتاد تتوهم تج یت فرهنگتی و در نتیجته دورافتتادن از
مبارزه دراخ تغییر حال میشتود .دتراخ فتانون ،ذات ستفی و تود نت ارد هرتانطتور
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که ذات سیاه مو تود نیستت .تنهتا و تایت ستیاه و تود دارد کته در طتول تتاریو
دهو ود آم ه است

مستترلهخ متتورد دررستتی در ایتتن تتا ،امتترخ استتت مردتتو دتته زمتتان .ف ت آن
عتت ه از ستتیاهان و ستتفی انی از ایتت از دوددیگتتانگی دردواهنتت آمتت کتته
نگرارنت در دتتری یایت ار رشتتته ،میبتتو شتتان ستتازن  .در متتورد دستتیارخ از
سیاهیوستتتان دیگتتر هتتم ،رفتتع از دوددیگتتانگی دتتا نپتتریرفتن زمتتان حتتال دتته
صورت امرخ اطای ،ی یت ار دواهت شت  ...دتههتی و ته نبایت الهتام اساستی
دتویش را از رشتتهخ مردمتان رنگتین یوستت دتهدستت آورم .دتههتی و تته
نبای درص د تج یت حیتات ترت ن ستیاه ،کته نتاروا ناشتنادته مانت ه استت،
درآیم .من دودم را دتردهخ هتی رشتتهاخ نرتیستازم .متن نرتیدتواهم دته
زیتتان حتتال و آین ت هخ د تویش ،ستترود رشتتته ستتر دهتتم [ ]...سیاهیوستتت
متترموریتی نت ارد؛ سفی یوستتت دتتار و زحرتتتی نیستتت [ ]...متتن دتتردهخ ن تتام
دتتردهدارخ کتته یتت رانم را از انستتانیت دتترخ نرتتود ،نیستتتم [ ]...سیاهیوستتت
و ود ن ارد ،هران طور که سفی یوست و ود ن ارد2۱.
دتته نوشتتتهخ ان یتتب ستتارتر در « ،۱۹۵۶استتتارار یتتپ سیستتتم

استتت۲۲».

فتتانون ترکیتت دارد کتته ایتتن سیستتتم داراخ یتتپ یایتتهخ ااتاتتادخ استتت کتته
ای وولو خها ،رفتارهاخ هتویتی و روانتی تولیت متیکنت کته دتهنودتهخ دتود ا تازه
متیدهنت سیستتتم دتتود را دازتولیت کنت  .وارونتتهکتتردن ایتتن رفتارهتتا ،ماننت متتمخت
ترکی در درتترخ ستیاه در یاستو دته فتتار نرادیرستتانهخ استتارار) ،دتراخ دیترون
آم ن از سیستم کتافی نیستت؛ زیترا «کستی هتم کته ستیاهان را متییرستت  ،ممتب
کسی که از ستیاهان نفترت دارد "دیرتار" استت» و «از آن طترف ،ستیاهی هتم کته
متتیدواهت نتترادن را ستتفی کنت  ،ممتتب ستتیاهی کتته نفتترت از ستتفی ها را موع تته
میکن  ،دت دتت و زدتون استت 23».آزادشت ن از ست طه مستت زم اات ام دته تتریت
ن ام س طه است .فتانون ،دتا تنترار ر تهاخ از متارکس ،دعتوت دته عرتب متیکنت
« مستترله ،شتتنادتن دنیتتا نیستتت ،د نتته تغییتتردادن آن استتت 24».ایجتتاد ارتبتتا
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میتتان تفنتتر دردتتارهخ ستترکوب استتتارارخ و مبتتارزه دتتراخ آزادخ ،میتتان ان یشتته و
عرتتب ینتتی دیگتتر از تواناییهتتاخ فتتانون استتت .او هرزمتتان یتتپ روشتتنفنر و یتتپ
مبارز سیاسی دواه دود.
استتارار ،دتراخ فتانون ،یتپ رادطتهخ ا ترتاعی استت .ایتن رادطتهخ ا ترتاعی
تشتتنیب دهن ت هخ استتتارارزده و هرچنتتین استتتارار ر استتت «ع ت هخ ح تتارت
ن طتتهخ م ادتتب احستتا

درتتترخ استتت 25».یوستتت ستتیاه ،صتتورتپهاخ ستتفی

نب تهخ ح تتارت رادطتتهخ ا ترتتاعی استتتارارخ را متتورد تی یتتب اتترار متتیده ت .
فتتتانون نتتت ستتتال داتتت  ،در نتستتتتین کنگتتترهخ نویستتتن ان و هنرمنتتت ان
سیاهپوستتت کتته دتته ادتنتتار مج تتهخ  Présence africainدر دانشتتگاه ستتوردن
در تتزار متتیشتتود ،از نب تهخ دیگتتر ایتتن رادطتته ،یانتتی احستتا درتتترخ ،تی ی تی
ماتریالیستتتی اراوتته متتیدهت  .ستتتنرانی او ،تیتتت عنتتوان «نرادیرستتتی و فرهنتتا»،
در ت ادب دا دستیارخ از ستتنرانیهاخ دیگتر استت کته رنتا فرهنتا رایتی دارنت .
فانون تی یتب دتود را دتا یتادآورخ رادطتهخ میتان استتمرار ااتاتادخ و نرادیرستتی
آغتتاز متتیکن ت  .منشتتا ِ نرادیرستتتی «اا ت ام ع تتیم دتته من تتور استتارت ااتاتتادخ ،و
حتتتی ان یتتاد دیولو یتتپ استتت ۲۶».دنتتادراین نرادیرستتتی میاتتول ا ترتتاعی یتتپ
ن تتام استتتمرار ر استتت و نتته یتتپ« ترایتتب روحتتی» یتتا یتتپ «عیت روانتتی» 27.در
نتیجه هرتهخ فرهناهتا نراد ترا نیستتن  .تنهتا فرهناهتایی نراد ترا هستتن کته
ده یپ ن ام س طه مردو هستن .
روینتترد فتتانون در ستتتنرانیان هرچنتتین تتتاریتی استتت .نرادیرستتتی تتتاریو
دارد .نرادیرستتتی دتتود را دتتا شتترای و متناس ت دتتا تتتوازن اتتوا تطبیتتق متتیده ت .
نرادیرستتی از لیتتاش شتن ی تیتتول ییت ا متتیکنت دتتراخ ایتنکتته استا آن حفت
شتتتود .فتتتانون دتتتهویره دتتتر تتتترثیر مبتتتارزه دتتتر ع یتتته آلرتتتان هیت تتترخ و ایتتتام
استتتتارارزد ان دتتتر روخ نرادیرستتتتی ترکیتتت متتتیکنتتت یتتتس از هولوکاستتتت،
نرادیرستتتی شتتنب دیولو یتتپ دتتود را رهتتا متتیکن ت و شتتن ی فرهنگتتی دتته دتتود
می یرد« .ایتن نرادیرستتی ،کته ادعتا متیکنت ع خنتی و فتردخ و دتر عوامتب ارثتی
ستازن هخ یتتپ فترد و داوصتتیات و عنتس الاربهتتاخ دتارز افتتراد در درادتر میتتی
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دتتود و مواایتهتتاخ متت تتف استتتوار استتت ،دتته نرادیرستتتی فرهنگتتی تبتت یب
متتتیشتتتود 2۹».ستتترانجام آنکتتته ،روینتتترد فتتتانون دتتته نرادیرستتتتی ،ن تتتاممنتتت
 )systémiqueاستتت .نرادیرستتتی کتته دتتراخ مشتتروعیت دتشتتی ن دتته س ت طهخ
ااتاتتادخ تترورخ استتت) در اماتتهاخ کتته اماتتهاخ دیگتتر را تیتتت استتتارار
درآورده استتت ،ا تنتتابنایتتریر استتت .نرادیرستتتی نشتتان دتتود را دتتر ترتتامی
نبتتههاخ ایتتن اماتته متتی تترارد؛ ترتتامی اداتتاد ایتتن اماتته را تیتتت تتترثیر اتترار
میده ؛ در ترامی ا زا ِ این اماه ردنه میکن .
هرتتین روینتترد ماتریالیستتتی ،ن اممن ت و تتتاریتی در تجرد تهخ شتتغ ی فتتانون
دتته شتتم متتیدتتورد .فتتانون ،در  ،۱۹۵۳دورهخ انترنتتی دتتود را در دیرارستتتان
ستتنت آلتتبن متتی ررانت  .ایتتن تجردتهخ یتتانزده ماهتته ،تته از لیتتاش شتتغ ی تته از
لیتتاش روانتتی ،نشتتان دتتود را دتتر فتتانون متتی تترارد .دیرارستتتان ستتنت آلتتبن تیتتت
م ت یریت فرانستتوا توستتنب اتترار دارد کتته ینتتی از ییشتتگامان رواندرمتتانی نهتتادخ
 )Psychothérapie institutionnelleمیستتوب متتیشتتود .روانیزشتتنان و
روانشناسانی کته روینترد مست عزلتت ت زنت ان) در داتوص دیرتارخ روانتی را
نرتتییریرنتت  ،تترب تجردتتهاخ متتیشتتون کتته در ایتتن دیرارستتتان ریتتان دارد.
فرانسوا توسنب این تجرده را نین تو ی میده

در سنت آلبن فر در ایتن دتود کته هرتهخ زنتان و متردان ،دیوانته یتا ستالم ،دور
هتتم رتتع متتیشتتون دتتراخ ایتتنکتته دتوانن ت دتتر حس ت امنانتتات دتتود در متتن و
دویشتن دود ،کته در طتی تجردتهخ و تودخ شتان ایجتاد شت ه و مترستفانه اغ ت
مغشون شت ه انت  ،دته ستتو و دپردازنت و دتا تنیته دتر سته یایتهخ « رادطته دتا
دتتود » « ،رادطتته دتتا دیگتتران » و «رادطتته دتتا هتتان دتتاری» و دتتا استتتفاده از
رونهتتایی ماننتت فتتتو و کتتردن ،تتون دادن و راهنرتتایی کتتردن دتته درمتتان
ادتخدت روحی ،احساسی ،شتایتی و رفتارخ یردادته شود30.
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تجردهخ سنت آلتبن ایتن اعت تاد را نتزد فتانون ت ویتت متیکنت کته « نتون
دای در ترتامی حوزههتاخ آن ت در میتب تخاتی ستم و روان ،ستادتار و تتاریو ت
مورد سدال ارار

یرد3۱».

انتاتتاب فتتانون دتتهعنوان روانیزشتتپ در د یتت ا شتتهرخ در ۵۰کی تتومترخ
الجزیتتتره)در ووتتتن ،۱۹۵۳و موا هتتته دتتتا نتتتتایج روانتتتی دشتتتونت ترتتتامعیتتتار و
سیستراتیپ استارار ،داعا ت ویت این اعت اد در او میشود.
خشونت سرکوبگر و خشونت آزادیبخش
فانون ،دا رستی ن دته د یت ا ،تتخن متیکنت درداشتتهاخ نوآورانتهخ دتود را در
عرتتب ییتتاده کنت  .او ستتریاات کشتتف متتیکنت کتته «استتتارار ،مطتتادق تتوهر دتتود،
تهیتتتهکننتتت هخ دتتتزری دیرتتتار دتتتراخ دیرارستتتتانهاخ روانتتتی استتتت ۳۲».او در
ستتتو وخ ویر تتی دتتاص استتتارار استتت ،کتته آن را از دیگتتر اشتتنال مو تتود یتتا
ستتاد ات مو تتود ستت طه مترتتایزمی کنتت  .دتتراخ او استتتارار «نفتتی ستتازمانیافتتتهخ
دیگتترخ و تاتتریم دیوانتتهوارخ استتت کتته دتته مو تت آن از یتتریرن هر ونتته
دایاتتهخ انستتانی دتتراخ دیگتترخ امتنتتاو متتیشتتود ۳۳».دشتتونت در ایتتن تتا،
دردخف سایر س طهها ،ترامعیار ،سترده ،داوری و عرومی است.

دراخ فهم این «حستتاستتیت» کافی استتت دهستتاد ی تا اد و عرق راحاتی که
ر یم استارارخ تنها طی یپ روز) در استارارزده وارد میکن مطالاه و درآورد
شتتود .در هر صتتورت دای در ن ر داشتتت که د ق استتتارارزده تنها یپ د ق
زیر س طه نی ست .فران سوخها ،در زمان ا شغال فران سه تو س آلران ،ان سان داای
مان ن ۳۴.
فتتانون ،کتته هتتم شتتننجه تتران و هتتم اردانیتتان آنهتتا را در دیرارستتتان دتتود
ماالجه میکن  ،نرتی توانت از ایتن دشتونت ترتامعیتار فترار کنت  .او ایتن دشتونت
را مورد تی یتب اترار متیدهت  .ایتن کتار تی ی تی ،او را دته استتافا از یستت دتود و
ییوستن ده بهتهخ آزادخدتتش الجزایتر در ۱۹۵۶هت ایت متیکنت  .زیترا« ،عترب،
در کشتتور دتتود ،یتتپ ازدوددیگانتتهخ داورتتی استتت کتته در حالتتت دتتیشتاتتیتی
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مط ق دهسر میدرد ۳۵».هرتانطتور کته مونگتو دتتی و اادیتب تابنِتر یتادآور متیشتون
دراستتا یتتپ دعتتوخ نادرستتت دتتر ع یتته فتتانون« ،او دتتهعنوان رستتول آتشتتینمتتزای
دشونت مارفی متیشتود 3۶».امتا دشتونت در ن تام استتارارخ دته ییتامبر احتیتای
ن ارد و فانون ف دشونت را ،ده آن شنب که ریان دارد ،شرح میده .
دتتراخ فتتانون دررستتی و تی یتتب دشتتونت استتتارارزد ان از دررستتی و تی یتتب
دشتتونت ن تتام استتتارارخ ،کتته آن نیتتز ن ت شتتن ی استتت ،ت ایینایتتریر استتت.
اولتتی نتیجتتهخ منط تتی دومتتی استتت .فرامتتونکتتردن ایتتن ن طتتهخ شتتروو ،دتته
مانو کتردن رادطتهخ ع یتت میتان دو دشتونت و یتا ایجتاد ت تارن میتان ایتن دو
منجر میشود .فانون دایرات دتر ایتن امتر ترکیت و دتر اهریتت آن یافشتارخ متیکنت .
او ،در وه تتهخ نتستتت ،ممالهتتاخ متاتت دخ از داتت ت ذاتتتات دشتتن استتتارار دتته
دستتت متتیدهتت  .فتتانون در م التتهاخ دردتتارهخ شتتننجه ،کتته در ستتپتامبر۱۹۵۷
منتشر میشتود ،داطرنشتان متیکنت کته شتننجه «ینتی از کیفیتات روادت میتان
اشتتغالگر و اشتتغالش ت ه استتت و در نتیجتته نرتتیتتتوان هتتم دواستتتار حف ت تس ت
فرانسه در الجزایر دتود و هتم راههتاخ حفت ایتن تست را مینتوم کترد ۳۷».فتانون
سه متاه دات  ،دطتاب دته «دموکراتهتاخ فرانسته» ،دردتوردخ را کته دتراخ تو یته
عتت محرایتتت از مبتتارزهخ آزادخدتتتش م تتی« ،تروریستتم» بهتتهخ آزادخدتتتش
م تتی الجزایتتر را دهانتته اتترار متتیدهت دتته ستتتره متتی یتترد «دنتتادراین ،ا تتر د تتی
دتواه از یشتتیبانی ایتن دموکراتهتا دهترهمنت شتود ،مبتارزهخ او دتراخ استت خل
دای روشن و شفاف داش ۳۸».
ایتتن مو تتع یرخهتتا منجتتر دتته نتستتتین ع خنتتیستتازخ مستترلهخ اهتتر توست
فتتتانون ،در ستتتتنرانی او در آکتتترا در آوریتتتب ۱۹۶۰دردتتتارهخ صتتت و امنیتتتت،
میشود .او ستنرانی دتود ،تیتت عنتوان « ترا متا اهتر را دتهکتار متیدتریم» ،را دتا
این یادآورخ اساسی آغاز میکن

ر یتتم استتتارارخ ر یرتتی استتت کتته دتتا دشتتونت دراتترار ش ت ه استتت .ر یتتم
استتتارارخ ر یرتتی استتت کتته هرتتواره دتتا زور مستتت ر متتیشتتود .دتتردخف
ارادهخ متتتردم ،مردمتتتان دیگتتترخ کتتته از لیتتتاش تننیپهتتتاخ تتریبتتتی
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ییشتترفتهتتتر و یتتا از لیتتاش عتت دخ نیرومنتت تر هستتتن دتتود را تیریتتب
کردهان  .من متی تویم کته نتین سیستتری کته دتا دشتونت مستت ر شت ه
است دته منطتق و تودخ دتود وفتادار متیمانت و د تاخ آن تتادع حفت ایتن
دشتتونت استتت ] ...[.دشتتونت در رفتتتار روزانتته ،دشتتونت نستتبت دتته رشتتته
که از هر ونته میتتوایی تهتی شت ه استت ،دشتونت نستبت دته آینت ه ،زیترا
ر یم استارارخ اظهار میکن که اد خ است3۹.
ایتتن دشتتونت ن شتتن ی کتته «دتتر روح و ستتم» اعرتتال متتیشتتود ،ا بتتارات
«مو ت تولی ت یتتپ دشتتونت درونتتی در متتردم استتتارارزده متتی تتردد 40».فتتانون
در آدرین اثر دود دوزدیتان روخ زمتین) دته ایتن تی یتب دتود دتازمی تردد و دته
تاریتتق آن دستتت متتیزنتت  .او رونتت تتتاریتی ایتتن دشتتونت درونتتی و شتتنبهاخ
ییدریی دیتان آن را دازیتادی متیکنت  .دشتونت استتارارخ غیتر اادتبتیرتب استت
و نتستین اثر آن این است کته نتزد استتارارزده «دشتونتی را ایجتاد متیکنت کته
در عضتتخت او رستتوب متتینرایتت و استتتارارزده ایتتن دشتتونت را نتستتت درع یتته
هرنوعتتان دتتود دتته کتتار متتیدتترد ».دتتراخ فتتانون ایتتن لی تته از رونتت دشتتونت
«مرح تتهاخ استتت کتته در آن ستتیاهان دتته تتان هتتم متتیافتن ت  4۱».شتتنب دوم ایتتن
دشتتونت تخشتتی استتت کتته استتتارارزده دتتراخ کانتتالیزهکتتردن آن انجتتام متتیده ت .
فانون ،در صفیات اادتبتیستینی از کتتاب دتود ،رؤیتا ،راتب ،د سته و مراستم زار
را تخنهتتایی دتتراخ رهتتایی دیتتالی توصتتیف متتیکنت ؛ هنگتتامی کتته رهتتایی واااتتی
هنوز امنانیریر نیست

ح هخ راب رداتت متیدهت  .ح تهخ راتب حرایتت متیکنت و رداتت
متتیده ت  .متتردان و زنتتان ،در ستتاعات ماتتین ،در تاریوهتتاخ ماتتین ،در یتتپ
میب ماین ردهم متیآینت و ،زیتر نگتاه ستنگین ابی ته ،نرتایش صتامتی را
شتتروو متتیکننت کتته در ظتتاهر ن رتتی نت ارد ،امتتا در ح ی تتت دستتیار متتن م
استتت .ستترها را دتته عخمتتت انن تار تنتتان دادن ،دتتمکتتردن ستتتون ف تترات و
یرتتاب دت ن دته ع ت حتتاکی از تتخن دستتته راتی دتتراخ دور کتتردن ارواح
دبیا دراخ آزاد ش ن و دراخ اظهار و ود هستن ۴۲.
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دراخ استتارار ر ایتن نتستتین شتنبهاخ دشتونت استتارارزده نگترانکننت ه
یت »۴۳
نیستتن  .دتراخ دسترستی دته «راههتاخ یت و یبهتاخ سترمایه ترارخ
دای منت ر مانت تتا شترای مشتتب سیاستی فتراهم شتون  .احتزاب ناسیونالیستت،
هرتتانطتتور کتته فتتانون داطرنشتتان متتیستتازد ،دتته دشتتونت ترایتتب ن ارن ت و دتته
مبارزهخ اانونی و مستالرتآمیتز فرادتوان متیدهنت  .در نتیجته ،آنهتا د تق را دته
حرکتتت درمتتیآورن ت دتتا نشتتاندادن ایتتن امتتر دتته او کتته استتتارار ف ت در هتتاخ
مبتتارزهخ ات رت را متتیفهرت رهبتتر در دستتیارخ از اواتتات ،دتته فنتتر «نشتتان دادن»

ا رتهاخ دتویش استت ...دتراخ ایتنکته آنهتا را دته کتار نبترد .امتا آشتفتگیهایی
که از این رهگرر ایجاد میشتون ت رفتتن ،آمت ن ،شتنی ن نطقهتا ،دیت ن مردمتی
کتته تتردهم آم ت هان ت  ،ی یسهتتاخ دورودتتر ،ت تتاهرات ن تتامی ،دستتتگیرخ و تبای ت
رهبران ت ترامی ایتن تون و درونهتا ایتن فنتر را در متردم ال تا متیکننت کته
لی تتهخ ااتت ام فرارستتی ه استتت و دایتت کتتارخ کتترد ۴۴.در ایتتن فتتاز از تجردتتهخ
مردمتتی دو دتت یب مرنتتن هستتتن یتتا یتتپ نیتتروخ سیاستتی ناسیونالیستتت ایتتن
دشتتونت را کانتتالیزه و مبتتارزهخ مس ت یانه را ستتازماندهتتی متتیکنت ؛ یتتا ،دتترعنس،
این نیرو و تود نت ارد و متا و تایت کنیتا را داریتم .رهبتران ناسیونالیستت ،در ایتن
مورد آدر ،دتود را از دشتونت مردمتی کنتار متیکشتن  .فتانون کته ومتو کنیاتتا
را در ن تتر دارد) داطرنشتتان متتیستتازد کتته رهبتتر ناسیونالیستتت «آشتتنارا ترکیتت
میکن که هی ارتبتاطی دتا ایتن ماووماووهتا ،دتا ایتن تروریستتها ،دتا ایتن ااتبهتا،
ن ارد۴۶».
او دتتود را دتته نیروهتتاخ استتتارار ر دتتهعنوان متتتاطبی مارفتتی متتیکن ت کتته
آمادهخ آغاز مراکرات استت .فتانون ،دتا تو تی فراینت ظهتور و توستاهخ دشتونت
استارارزده ،تتخن متیکنت اثترات آن را دتر دتود استتارارزد ان شترح دهت  .دته
ن ر او ،ترثیر مبتارزهخ مست یانه دتر روخ د تق ایتن استت کته او را از لیتاش روانتی
دازستتازخ متتیکنت  ،او را از ع ت هخ ح تتارت آزاد متتیکنت و عتتزت و شتترف را دتته او
دتتازمی ردان ت  .استتتارارزده شتاتتیت دتتود را دتتاز متتییاد ت  "« .یتتز" استتتارارزده
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در فرآینتتت خ کتتته در ریتتتان آن دتتتود را آزاد متتتیکنتتت  ،دتتته انستتتان تبتتت یب
میشود47».

اهتتر دتته ایتتن ترتیت ف ت یتتپ ادتتزار نتتا زیر دتتا تو تته دتته ماهیتتت استتتارار)
نیستتت .اهتتر هرچنتتین رهتتاییدتتتش استتت ،دتته ایتتن مانتتا کتته استتتارارزده را ،از
ع هخ ح تارت و نیتز از دشتونت متردتی کته دتر ع یته دتودن و هرنوعتانش دته
کتتار متتیدتترد ،آزاد متتیستتازد .از لیتتاش فتتردخ« ،اهتتر ستتمزدایتتی متتیکنتت » و
استتتارارزده را از«رفتارهتتاخ ناامی انتته آزاد متتیکنتت  48».در ستتط

راتتی نیتتز

اثتترات ایجادشتت ه درنتیجتتهخ در یتتر شتت ن در یتتپ مبتتارزهخ مستت یانه ع تتیم
هستن  .فتانون در کتتاب دتود ستال یتنجم ان تخب الجزایتر کته در  ۱۹۵۹منتشتر
ش ت ) د ر ونیهتتاخ ونتتا ون د تقِ در نتتبش ،در متتورد حا تتر د تتق الجزایتتر ،را
دا زییتات تو تی متیدهت دته زیتر ستدال دتردن تادوهتاخ دتانواد ی ،وا تراردن
ستتادتارهاخ کهن تهخ ا ترتتاعی ،وارد ش ت ن رادیتتو دتته دانتتههاخ روستتتاییان دتتراخ
اینکه دتتوان دته درنامتههاخ بهتهخ آزادخدتتش الجزایتر تون کترد ،استتفاده از
شیوههاخ یزشنی که تتا ایتن زمتان دته دلیتب دتیاعترتادخ دته استتارار ر از آنهتا
دورخ متیشت  ،و غیتره .کتتب اماتهخ الجزایتر کته در یتتر مبتارزهاخ مر بتار شت ه
استتتت ،دتتتراخ رودتتتهرو شتتت ن دتتتا تتترورتهاخ ایتتتن مبتتتارزه ،دتتتود را دودتتتاره
ستتازماندهتتی متتیکنت  .فتتانون ،دتتا ن تترخ دتته متتارکس ،وستتات تغییتترات دتتهو تتود
آم ه توس مبارزه دراخ است خل م ی را تو ی میده

صیت تزخ کته دته مو ت آن انستانها در هرتان حتال کته هتان را تغییتر
میدهن دود نیز تغییر متیکننت  ،دتیش از هتر زمتان دیگترخ در الجزایتر دته
اثبتتات متتیرستت  .ایتتن نتتا ف تت آ تتاهی انستتان از دتتویش ،ایتت هخ او
دردتتارهخ کستتانی کتته یتتیش از ایتتن دتتر او مس ت دودن ت و نیتتز ان یش تهخ او
دردتتارهخ هتتان را تغییتتر نرتتیدهت  .ایتتن نبتترد در ستتطوح متت تتف نرادهتتا،
استتطورهها ،اعت تتادات ،احساستتات یتتپ د تتق را دازستتازخ متتیکنتت  .متتا در
الجزایر شاه ده حرکت درآم ن مج د انسان هستیم4۹.
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دتتا ایتتن حتتال ،در نوشتتتههاخ فتتانون هتتی کشتتش دیرار ونتتهاخ دتته دشتتونت
ده شتم نرتیدتورد .او ف ت وااایتت توخ شتم را توصتیف متیکنت  .او کتارخ
ز این نریکن که دتیتترثیر دتودن دشتونت استتارار دتر ع یته آرمتان آزادخ م تی
یپ م ت را یادآور شتود .او در ایتن تا ف ت از و تایتهایی صتیبت متیکنت کته
در آن دشونت توست استتارار ر تیریتب متیشتود .فتانون در ستتنرانی دتود در
آکرا یادآور متی شتود کته ایتن متورد الجزایتر و دستیارخ از مستتاررات دیگتر استت
کتته ارویاییتان در آنهتتا ستتنونت دارنت  .دتتاددره ایتتنکتته ،فتتانون در دوزدیتتان روخ
زمتتین یتتادآور متتیشتتود کتته در و تتایتهاخ دیگتتر «دتته یارتتن مبتتارزهخ سیاستتی و
کتتار تو تتییی حتتزب ،متتردم دتته هرتتین نتتتایج رستتی هان ت  50».حتتتی در و تتایت
الجزایتتر ،فتتانون کتته دتته نتتام به تهخ آزادیتتبش م تتی الجزایتتر صتتیبت متتیکن ت )
دردی از عر یتات اهرآمیتز را مینتوم متیکنت  ،در هرتان حتال کته منشتا واااتی
آنهتتا را یتتادآور متتیشتتود «متتا ،دتتا ا بتتی یتتر از انتت وه ،ایتتن درادرانتتی را کتته دتتا
دیرحری ت ریبات دیرار ونته کته در نتیجتهخ ستتم در طتی ارنهتا دته و تود آمت ه
و یتترورن یافتتته استتت) در یتتر عرتتب ان خدتتی متتیشتتون مینتتوم

متتیکنتتیم5۱».

مستترله دتتراخ فتتانون انتتتتاب میتتان اهتتر و مبتتارزهخ مستتالرت آمیتتز نیستتت .شتتنب
مبارزه تنها نتیجهخ شرای مشتب و متغیر در زمان است.
«شبهاستقاللها» و «بورژوازی ملی»
دراخ فانون مبارزه دتراخ استت خل م تی ،ته اهرآمیتز داشت ته مستالرتآمیتز،
یزخ ز یپ ان خب یانتی انهت ام کامتب سیستتم و نته دهبتود یتا ن تم و ترتیت
دادن دتته آن) نرتتیتوانت داشت  .دتته ع یت هخ او تنهتتا یتتپ ان تتخب متتیتوانت اثتترات
استارار در استارارزده را از میان دبرد.
دتتهحرکتتت درآمتت ن استتتارارزد ان یتتیششتتر آزادخ واااتتی استتت.آزادخ
وااای تنها دهدستت آنهتا میتوانت انجتام یترد .مبتارزه دتراخ آزادخ هرزمتان نبترد
درع یه استتارار ،تتخن دتهمن تور د ر تون کتردن دویشتتن و ستترن آ تاهی و
فرهنتتا م تتی استتت .یینتتار د تتق استتتارارزده ایتتن د تتق را د ر تتون متتیکن ت و،
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درنتیجتته« ،نرتتیتوانتت اشتتنال و مضتتامین فرهنگتتی ایتتن د تتق را دستتتنتتتورده
داای

دگرارد52».

دنتتادراین دیهتتوده و دطرنتتاک استتت دتتتواهیم فرهنتتا رشتتته را احیتتا کنتتیم.
ا تتر ستتنتها توانستتتن در لی تتهاخ از تتتاریو ادتتزار م اومتتت داشتتن  ،واتتتی نبتترد
درمی یرد ،ماانی آنها تیول یی ا میکنن

فرهنتتا هر تتز روشتتنایی و ویتتایی عتتادات و رستتوم را نت ارد ،فرهنتتا از
هر ونتته ستتاده رایتتی مبراستتت و ذات تات در اط ت متتتالف عتتادات و رستتوم
ارار رفته استت .از آن تایی کته عتادات و رستوم هریشته دتود ،تبتاهی
فرهنتا استت ،دتتود را دته ستنت ستتبان ن و یتا رونتق دادن ستتنتهاخ
رهاش ه نه تنها دخف هتت تتاریو استت ،د نته ع یته متردم نیتز هستت.
هنگتتامی کتته متتردم از مبتتارزهخ مستت یانه و یتتا حتتتی سیاستتی در تت
استارار یشتیبانی متیکننت در آن مواتع ستنت مانتی دیگترخ دتهدتود
می یرد .آنچه تتا دته حتال فتن م اومتت منفتی دتوده استت متیتوانت در
مینوم شود53.
این مرح ه از اسا
فرهنتتا م تتی ،هرچتتون م تتت ،مفهتتومی ثادتتت و ازلتتی نیستتت فرهنتتا م تتی،
تتتاریو و نتتبش استتت .فرهنتتا م تتی «در ریتتان مبتتارزات ،در زنتت ان ،تتوخ
یتتوتین و در یاستتگاههاخ تاتترفش ت ه و ویتتران ش ت هخ فرانستتوخها» دایر تات دتتود
را متتیستتازد 54».ایتتن ن ت دتتهطتتور تترنی رهبتتران دردتتی از کشتتورهاخ آفری تتایی
فرانستتوخزدتتان وااتتع در نتتوب صتتیراخ آفری تتا را نشتتانه متتی یتترد ،کتته تترن
ایتتنکتته مرتب تات از داز شتتت دتته سر شتترههاخ فرهنگتتی آفری تتا ،از ستتیاهستتتایی ،از
اصالت ،ستن متی وینت  ،در ستازمان م تب متیت دتا استتارار ران ستادقشتان دتر
ت مطالبتتات م تتی متتردم الجزایتتر ر خ متتیدهن ت  .فتتانون در نوشتتتهاخ دتتهتتتاریو
آوریتتب  ،۱۹۵۸دتتا عنتتوان تیریتتپکننتت هخ «استتتارارزدایی و استتت خل» ،تفتتاوت
میان استتارارزدایی ،کته شتارل دو تب دتراخ کشتورهاخ آفری تایی وااتع در نتوب
صیراخ آفری ا وع ه متیدهت  ،و استت خل م تی کته آرزوخ د قهتا استت را آشتنار
میسازد
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آزادخ واااتتی ایتتن شتتبهاستتت خل نیستتت کتته در آن وزیرانتتی کتته مستتئولیت
میتت ود دارنتت دتتا ااتاتتادخ رودتتهرو هستتتن کتته تیتتت استتتیخخ ییرتتان
استارارخ اترار دارد .آزادخ عبتارت استت از یایتاندتشتی ن دته حیتات ن تام
استارارخ ،از تفوق زدان ستترگر و از «تبت یب شت ن دته یتپ ایالتت» کشتور
استتتارار ر رفتتته تتتا اتیتتاد ررکتتی کتته در وااتتع مستتتاررهخ ستتادق را
کراکتتتتان در تتتتتارویود فرهنتتتتا و متتتت و تاتتتتاویر استتتتتارار ر دتتتتاای
نگهمیدارن ۵۵.
استتتتارارزدایی متتتترادف دتتتا استتتت خل نیستتتت .استتتتارارزدایی هرچنتتتین
می توان یوششتی دتراخ حفت ییرتان استتارارخ داشت کته تیتت اشتنال دیگتر و
دهویره ده شتنب« اماتهخ فرانستوخ»  -کته هرتهخ رهبتران کشتورهاخ آفری تایی
فرانستتوخزدتتان دتته استتتمناخ ستتنوتوره ،در یایتتان ستتال ،۱۹۵۸آن را متتییریرن ت -
حف میشود .فانون عتوام ی را کته دته ایتن « شتبهاستت خلها» منتهتی متیشتون
مورد تی یتب اترار متیدهت  .او در تی یتب دتود مسترلهخ طب تات ا ترتاعی و نیتز
رفتارخ را کته ایتن طب تات در رونت آزادخ درمتی زیننت دررستی میکنت  .ینتی از
نتایج ن ام استارار ایتن استت کته متانع ظهتور دتور وازخ م تی از نتوو صتناتی آن
متتیشتتود کتته صتتخح آن در توستتاهخ ااتاتتادخ مستتت ب استتت .استتتارار دتتور وازخِ
دهاصطخح م ی را در هت منافع داص دود یرورن میده

در میان ایتن دتور وازخ وطنتی اهتب صتنات و کارشناستان امتور متالی یافتت
نریشتون  .هتت یترخ دتور وازخ وطنتی کشتورهاخ ع ت مانت ه دته سترت
تولیتت  ،ادتت او ،ستتازن ی و کتتار نیستتت .ایتتن دتتور وازخ ترامتتات در مستتیر
فاالیتتتهتتایی از نتتوو ددلتتی ه ت ایت ش ت ه استتت .هنتتر اص ت ی آن ،زدودن ت و
حفتت د تتاخ دتتویش استتت .دتتور وازخ م تتی از روحیتتهخ متت یران صتتناتی
دردوردار نیست ،د نه روانشناسی کاس کارها را دارد۵۶.
استتارار ،دتراخ احتتراز از استت خل واااتی کته د قهتاخ استتارارزده دواهتتان
آن هستتتتن  ،استتتتارارزدایی را متتتییتتتریرد و آن را دتتته ایتتتن دتتتور وازخ وطنتتتی
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سرستتپرده متتیستتپارد .ایتتن دتتور وازخ «ن تتش کتتار زار شتترکتهاخ غردتتی» را
درعهت ه متتی یتترد وکشتتور را عرتخت دتته«فاحشتتهدانتهخ ارویتتا» 57تبت یب متتیکنت .
دتتور وازخ وطنتتی ،دتتراخ ایتتن کتتار ،فترتتانی ایت وولو یپ را دتتر استتا ینپتتار گی
م تتی حتتول یتتپ رهبر کتته دتتود را «یت ر م تتت» متتیدوانت ) ،اننتتار و تتود طب تتات
ا ترتتاعی ،اصتت یت و داز شتتت دتته ریشتتهها ستتترن متتیدهتت  .فترتتان حتتول
ینپتتار گی م تتی ا تتازه متتیدهتت تتتا ایجتتاد حتتزب واحتت کتته در و تتایت
استتارارزدایی« ،شتتنب یت دینتتتاتورخ دتتین تتاب ،دت ون آرایتتش ،دتتیمخح تته و
واییانتتهخ دتتور وازخ» ۵۸را تشتتنیب متتیدهتت ) تو یتته شتتود .فتتتار دردتتارهخ
اصتتالت ،ستتیاهستتتایی ،تتوهره و داز شتتت دتته ریشتتهها ا تتازه متتیدهنت تتتا و تتود
طب تتات ا ترتتاعی داراخ منتتافع متفتتاوت اننتتار شتتود .طب تتات ،ا تتر میافتتب
استتتارارخ و متیت ان آفری تتایی آنهتتا را دتتاور کنتتیم ،وااایتهتتاخ غتترب هستتتن و
در آفری ا هی مانایی ن ارن  .دتاددره ایتنکته فتتار را تع دته «یت ر م تت» ا تازه
میدهت  ،دتا استتفاده از اذدتهخ رهبتر کته او آن را در طتی مبتارزهخ آزادخدتتش
م تتی دتته دستتت آورده استتت و اغ تت توستت اتت رت استتتارارخ ستتادق حفتت و
نگه ارخ میشود ،از اعترا ات مردمی یرهیز شود

در کشتتورهاخ ع تت مانتت ه ،رهبتتر م هتتر یتتپ اتت رت ادخاتتی استتت کتته
دتتور وازخ نییتتف و درمانتت هخ م تتت تتوان تاتتریم متتی یتترد در ینتتاه آن
فردتته و غنتتی شتتود .متتردم کتته در طتتی ستتالهتتا ،رهبتتر را در حتتال ستتتنرانی
دیتت ه یتتا ستتتنان او را شتتنی هانتت و ،دورادور ،در نتتوعی از رؤیتتا رهبتتر را در
در یرخهایش دا ات رت استتارارخ دنبتال کتردهانت  ،دتهطتور دوددتهدتودخ
ده این وطنیرستت اعترتاد متیکننت  .ابتب از استت خل ،رهبتر م هتر آرزوهتا
و دواستههاخ متردم دتود استت خل ،آزادخهتاخ سیاستی ،شترافت م تی .امتا،
در فتتترداخ استتتت خل ،رهبتتتر دتتتا دور شتتت ن از م تتتام م هریتتتت نیازهتتتاخ
مشتتتب و م رتتو متتردم ،دتتا دور شتت ن از م تتام ارت ادهنتت هخ حیمیتتت
واااتی متتردم -کتتارخ کته ف ت تهیتهخ نتان و دادن زمتتین و ستتپردن کشتتور
دتته دستتتهاخ م ت د تتق امنتتانیتتریر استتت  -عر نتترد واااتتی دتتود را

960

961

سای دواماما  /تر رهخ حری ر ا سای یان

دتترمخ متتیکنتت متت یر عامتتب شتترکت ستتود ویان مشتتتاای کتته دتتور وازخ
وطنی تشنیب داده است5۹.
دتتراخ فتتانون ،استتت خل م تتی تنهتتا متتیتوان ت در تاامتتب دتتا مستترلهخ ا ترتتاعی
فهری ه شود .دسترسی یتا عت مدسترستی تودههتاخ متردم دته نتان ،زمتین و ات رت
شاداتتی دتتراخ ارزیتتادی «در تهخ وااایتتت» ایتتن استتت خل دتته شتترار متتیرون ت .
نین روینتردخ منجتر متیشتود کته فتانون میتان استت خل و سوسیالیستم ییونت
درارار کن  .سوسیالیسم دنتا دتهتاریتف فتانون «ر یرتی استت کته کتامخت دته ترتامی
م تتت روخ متتیآورد و دتتر ایتتن اصتتب استتتوار استتت کتته انستتان یردهتتاترین ثروتهتتا
استتت ۶0».استتت خل دنتتادراین دتتا عزیرتتت نیروهتتاخ استتتارار ر و دتتهدستتت آوردن
یتتپ کرستتی در ستتازمان م تتب متی ت دتته دستتت نرتتیآی ت  .تی یبهتتاخ فتتانون در
داتتوص استتت خلهاخ ی ت آفری ا او را دتته ن ریتتهیتترداز تترار از استتتارار کهتتن
دتته استتتارار نتتو و نیتتز ن ریتتهیتترداز صتتورتدن ت خهاخ ی ت طب تتات و مبتتارزات
طب تتاتی کتته درنتیج تهخ فرویاشتتی استتتارار کخستتیپ ظتتاهر متتیشتتون ) تب ت یب
میکن .
رویکرد ماتریالیستی به پانآفریکانیسم
فتتانون ،کتته در  ۱۹۵۹دتتهعنوان ستتفیر حستتن نیتتت دولتتت مواتتت رهتتورخ
الجزایر تایتین متیشتود ،در کنفرانسهتاخ یتانآفترینن آن دوره شترکت متیکنت .
نوشتتتههاخ فتتانون در طتتی ایتتن ستتالها از فاالیتهتتاخ او در آکتترا ،لئویولتت ویب،
دامتتاکو ،کونتتاکرخ و آدیتتس آدادتتا تتزارن متتیدهنتت  .او در ایتتن کنفرانسهتتا دتته
ستتتتنرانیهاخ آتشتتتین دردتتتارهخ یانآفرینانیستتتم تتتون فرامتتتیدهتتت  .فتتتانون
یانآفرینانیستتم را ،هرزمتتان دتتهعنوان یتتپ آرمتتان واااتتی مردمتتی و نیتتز دتتهعنوان
اسطورهاخ کته منتافع متضتاد را متییوشتان و ینهتان متیکنت  ،متورد تی یتب اترار
میده .
فانون ،ممتب اغ ت اواتات ،دته دنبتال آن استت کته مسترلهخ یانآفرینانیستم را
در رونتتت تتتتاریتی آن متتتورد مطالاتتته اتتترار دهتتت  .دتتته دتتتاور او یانآفرینانیستتتم
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ایتت وولو یپ و فرهنگتتی ینتتی از شتتنبهاخ تتتاریتی م اومتتت در درادتتر استتتارار
استتت .مبتتارزهخ یتتپ م تتت دتتراخ استتت خل دتتود در آغتتاز دتتا تج یتت دیتت ار دتتا
رشتهان شروو میشتود .اننتار استتارارخ مو ت متیشتود کته در ارزن ترارخ
فرهنا اننارش ه مبالغه شتود .امتا ایتن مرح تهاخ تررا استت کته مراحتب دیگترخ
دای ت تتایگزین آن شتتون  .یانآفرینانیستتم دای ت حتتوزهخ مط تات فرهنگتتی را تتترک
کن تا ده ت ریج ده یانآفرینانیسم سیاسی ،ن امی و ااتاادخ تب یب شود.
فتتانون ،از ،۱۹۵۶در م ادتتب م ت افاان ستتیاهستتتایی و یتتانآفرینانیستتم فرهنگتتی
داطرنشان متیکنت کته «در و تایت استتارارخ ،فرهنتا کته از حرایتت م تت و
دولت میتروم استت تایف متیشتود و رو دته متری متیرود .دنتادراین آزادخ م تی
و رنسانس دولت شتر و تودخ فرهنتا متیداشت  ۶۱».مبتارزه درع یته استتارار در
ار وب هر م ت ییش میرود.
رهایی فرهنگی دت ون دولتت و دت ون استت خل یتپ وهتم و دیتال استت .ایتن
دتته آن مانتتا نیستتت کتته فتتانون از یتتانآفرینانیستتم شتتم متتییوشت  .دتتر عنتتس ،او
ع ی ه دارد که یانآفرینانیستم یتپ ستادتار سیاستی و عر تی استت کته نتستتین
مرح تتهخ آن هربستتتگی دتتا د قهتتاخ آفری تتایی استتت کتته دتته مبتتارزه درع یتته
استارار درداستتهانت  .وحت ت آفری تا یتپ میتراه فرهنگتی نیستت کته دایت از آن
یاس ارخ شود ،د نته ترورت امتروز مبتارزه دتر ع یته استتارار و ترورت آینت هخ
مبتارزه دتهمن تتور استت خل ااتاتتادخ استت .فتانون ،ابتتب از ایتنکتته دیرتارخ دتتر او
یتتره شتتود ،دتتا ستتتن فتتتن از آن تته کتته آدتترین رستتالت بهتهخ آزادخدتتتش
م ی الجزایر دواه دود ،ترکی میکن

رسالت ما شودن بههخ نوب .ارسال اس یه و مهرات از داماکو .شورانی ن
مردم صیرا ،نفوذ کردن در هار وشهخ آفری ا ،که دا ترام آفری ا ده سرت داد
درویم ،ده سرت الجزایر آفری ا ،ده سرت شرال ،ده سرت الجزیره ،شهر آفری ا.
آن ه دلم میدواه دطو طویب ،کانالهاخ ع یم آدیارخ از طریق صتتتیرا.
حرف کردن صتتیرا ،اننار آن ،رد آوردن آفری ا دور هم ،دهو ود آوردن آفری ا.
که مردم مالی ،سنگالیها ،ینهاخها ،ساحب عا یها ،غناییها ،نیجرخها ،اهالی
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تو و از طریق مالی ده داک ما سرازیر شون  .که هرگی از تپههاخ شنی صیرا
داد درون و ده دری و داروخ استتتتارار هجوم آورن  .آن ه را که یوچ و دیراههخ
غیر مرنن استتتت ازمیان دردارن و اارهاخ را دراخ حر ه ده آدرین داکریزهاخ
ا رت استارارخ ده حرکت درآورن ۶۲.
یانآفرینانیستتم دتتراخ فتتانون ابتتب از هتتر یتتز یتتپ هربستتتگی فاادنتته استتت
که ا ازه متیدهت شترای وحت ت سیاستی و ااتاتادخ اتارهخ آفری تا ترد آینت .
وح ت ت آفری تتا ،دنتتادراین ،دای ت یتترو هاخ درازم ت ت داش ت امتتا دتتا حرکتتات عینتتی و
فتتورخ دیتتان شتتود .ایتت هخ هربستتتگی عینتتی دخفاصتت ه و ارادهخ تشتتنیب ایتتادت
متیت هخ آفری تا در آینت ه دتهطترز تنگتتاتنگی دته ینت یگر متترتب هستتن  .فتتانون،
در ،۱۹۵۸در آکتتترا ،در درادتتتر نراینتتت ان ستتتازمانهتتتاخ سیاستتتی و ستتتن ینایی،
تی یتتب دتتود را دخصتته متتیکنتت «یایتتهریتتزخ دنیادهتتا ،تاکتیتتپ و استتتراترخ
مبارزاتی ،دا در ن تر داشتتن شتمانت از دور ایتادت متیت هخ آفری تا ۶۳».فتانون در
کنفرانسهتتاخ متت تتف ،کتته در آن دوره در آفری تتا در تتزار متتیشتتون  ،دتتیوافتته از
مفهتتتوم ماتریالیستتتتی یانآفرینانیستتتم دفتتتاو متتتیکنتتت  .او در تادستتتتان۱۹۶۰
مینویس

ت ریبات سه سال ا ست که تخن میکنم ای هخ نام شتب و نه ن ان رو شن
وح ت آفری ا را از و تتایت درود ی و حتی فانتزخ ،که توستت اکمر هواداران
آن ایجاد ش ه است ،داری سازم .وح ت آفری ا اص ی است که دا تنیه در آن ده
تی ق رستتتان ن ایادت متی هخ آفری ا ،د ون عبور از فاز م ی شتتتووینیستتتتی
دور وایی و د ون زنجیرهخ ناها و عزادارخهاخ آن ،ییشنهاد میشود۶4.
فتتانون حا تتر نیستتت ناسیونالیستتم را در ت ادتتب دتتا یانآفرینانیستتم اتترار ده ت
ف ت کشتتورهاخ واااتتات مستتت ب متتیتوانن ت یتترو هخ یانآفرینانیستتم را دتته یتتیش
دبرن و یانآفرینانیستم دتراخ ت ویتت کتردن ایتن استت خلها در درادتر استتارار نتو
تترورخ استتت .ایتتن تی یتتب فتتانون را دتته ینتتی از اصتت یتتترین ان یشتترن ان
هربستگی هانی تب یب میکن .
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اتب یتاتریس لومومبتا در انویتهخ ۱۹۶۱دتراخ فتانون فرصتتی استت تتا شتناف
ع یرتتتی را کتتته میتتتان آرمتتتان یانآفرینانیستتتم و عرتتتب مشتتتتب رؤستتتاخ
حنومتهتتاخ تتوان آفری تتایی و تتود دارد در ستتته کن ت  .دنتتا دتته تی یتتب فتتانون،
وح ت ت آفری تتا در کنگتتو از طریتتق هربستتتگی فاادنتته دتتا ناسیونالیستتتهاخ کنگتتو
ستتادته متتیشتتود .مبتتارزهخ ناسیونالیستتتهاخ کنگتتو اصتتب استتت خل ترتتامی
« نتوب آفری تا» ،یانتتی مستتاررات یرتغتال ،رودزیتتا و آفری تاخ نتودی ،را مطتترح
متتیکن ت  .مطتتادق تی ی تب فتتانون ،لومومبتتا دتته ایتتن دلیتتب دتتا هر ستتتی رؤستتاخ
حنومتهتتاخ آفری تتایی) دتته اتتتب رستتی کتته مبتتارزهخ او از مستترلهخ کنگتتو دستتیار
فراتر میرفت

موف یت دزری دشتتترنان آفری ا در این دود که یاخ دود آفری اییها را در میان
ک شی ن  .این آفری اییها تتتتت این رؤ ساخ دولتهاخ یو شالی ،در یپ ا ست خل
یوشالی ت در اتب لومومبا ذخنفع دودن ۶۵ .
فتتانون در دستتامبر ،۱۹۶۱نتت متتاه ابتتب از متتری دتتود ،از دادتتت آینتت هخ
آفری ا ادراز نگرانی میکن

استارار و مشت ات آن ،در ح ی ت ،دشرنان کنونی آفری ا را تشنیب نریدهن  .این
ااره در م ت کوتاهی آزاد دواه شتتت  .من دهستتتهم دود ،هر ه دیشتر دا
فرهناهاخ متت ف آشتتنا میشتتوم و ده میافب ستتیاستتی راه مییادم ،دیشتتتر
مت اع میشتتتوم که دطر دزر ی که آفری ا را ته ی میکن ف ان ای وولو خ
استتت ]...[.کار ران نارا تتی دا هران استتاوت و شت ت زمان استتتارار ستترکوب
میشتتون و ستتن یناها و احزاب ستتیاستی متالف در حالت ت ریبات متفی دهستتر
میدرن ۶۶.
او تی یتتب دتتود را دتتا ایتتن ر تهخ وحشتتتناک ،کتته شتتنب هش ت ار دارد ،دتته
یایان متیدترد «متردم ،هرتان مردمتی کته در ایتام ستتت مبتارزه دته دتاطر آزادخ

م تتی هرتته یتتز دتتود را در طبتتق ادتتخص راشتتته دودنت  ،اکنتتون دتتا دستتتهتتا و
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شتتنمهاخ دتتالی از دتتود متتییرستتن ییتتروزخ شتتان تتتا تته حتت واااتتی دتتوده
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