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خلاه، و ادافع  ، اقتصتتاددا ِ ستتلستتیامیاتت ، ابارز  زاد دانافریبرز رئیس درگذشتت ِ

  جلینتدگتا   زاد ، دالاراستتتد و  تدامت  اجتمتا د  حقلق زحمتکشتتتا  برا   مته

ستتبم اشتتککهد اه بر ایر شتتیلی  یلن  ارونا  اتأستتنانه به .ستتننیند بلد   ضتتربه

  .ارز  به هأخیر افتادنااه گرو دِ دانشتنا یا  برو   هاتیی گیرِ  مه شتده، هییهداان

  حضتلر او در   خلد را با خاطرهرفتهاناستب  ندیدی  یاد  مکار ازدست رو، بدازاین

در دانشناه یلرکِ اانادا ایزبا     بلدی  گرااد  سال پیشاننراناد اه اا بیش از ده

 .بداری 

اناستب  ستد ااین ستال انقکی ایرا  در هاریو اول ااه اه ستال  این اننرانس به

 ۴۳به ادت ستتته روز در دانشتتتنتاه یلرک در شتتتیر هلرنتل اانادا با شتتترا   ۲۰۰۹

 این در .شتد  برگزار جیا ، اختیف نقاط  از دانشتناه استتاد و ستیاستد فعال  گر،پژو ش

  ااتائ  رغ  به  خلشتبختانه و بلد، شتده د لت  ایرا  از دانارئیس  فریبرز یادزنده ایا ،

دینر اساهید و پژو شنرا ِ  .دور ویزا فرا   شتدصت  ااکا  اانادا، و ایرا    رابطه  از ناشتد

ایراند اه جنبه  ا  گلناگل ِ ااتائ  ستیاستد، اقتصتاد  و فر نند ایرا  بعد از انقکی 

 ا  اختیف الرد بحث قرار دادند،  بارت بلدند از: داریلش  شتتلر ، امیه را از دیدگاه

قد،  اااند، ستیرای بیداد، جمشتید بینا ، ناصتر پااداان، ای اق پارستا، احمد هلاید طر

یاد اایر لشتن  اشتاورز زاده، زندهپلر، رضتا  کاهیاد اایر حاتنرااین جیانبنیل، زنده

صتتدر،  ید اشتتتنر، شتتیرزاد اجای، اجتبد ایدو ، بیروز اعرمد، فر اد نعماند،  

 .زادهایرداد و ابد و پیما  و ای

یلهد،  در ایتا  استتتاهید غیرایراند اد هلا  از میل پانیی، رییبر ارشتتتکار، دنیس اِند

 بداممجید  مدا ،  افیه ضتتیا ، گِرِا ارمبل، ایل   حداد، ستتلزا  بربِ ،  بدان امنعی ، 

 .اای  بیینرااد، قادا ارراد، و فلزیه احمد نا  برد

ا جنبش چت:: ایتدئلملر  یتا انتافع  بت   نلا ِ ستتتخنراند فریبرز رئیس دانتا، باقتابیته

 ا  اقتصاد  در دوم   ا   دانا ازجمیه سیاس در این ستخنراند، رئیس .طبقاهد« بلد

  نژاد، اته  مند در ختدات  رشتتتد طبقته درپد رفاتتتنجتاند، ختاهمد و احمتد پد

 ا  ارد  بلده، با اهکا به  اار و ارقا  هشتری  دار و به زیا  زحمتکشتا  و هلدهستراایه

ه، رشتد بیکار ، افزایش اشتککت  ا، فاتاد گاتتردگر این ستیاست ارد و نتایج ویرا 
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طلر اید اشککت اجتما د دینر چل  ا تیاد و فحشا،   اتلسط و بهاارگرا  و طبقه

 .را برشمرد

 جمع    خر اننرانس اه به زبا  فارستد در ستامند بزرگتر با شترا   در جیاته

 و ااتای     مه رغ به دانارئیس یادزنده شتد، برگزار  هلرنتل اقی  ایرانیا  از وستیعد

 حاضترا   از بعضتد اه ستاانهد به باخبری      از و دارد و داشت  وجلد اه اشتککهد

 .داد پاسو اششلر میشند و شیاا  با داشتند او از اشخص طلربه

ا   مکتارا ، از    جمیته میل پتانیی،  دانتا را بته پتارهخبر در گتذشتتت ِ فریبرز رئیس

دانا در )رئیس .دادی  ستلشتامیات  رجیاتتر ستردبیرا  نشتریهاامین میز، و گِرِا ارمبل، 

  بلدند، ارده  ویراستتار  پانیی و میز اه  این نشتریه را ۲۰۰۹  ستال ایا  زندا  ستامنااه

دانتا را اکقتات  رئیس ۲۰۰۹ اننرانس  متا  در     مبل( بلد ارده هرجمته فتارستتتد بته

 ر سته ننر با شتنید  در گذشت  این  مکار  زیز بکفاصتیه پاستو دادند، و با   .ارده بلد

 ا را به خانلاده، ابراز هاستف باتیار از درگذشت  او از اا خلاستتند اه اراهم هاتیی    

 .یادش گرااد باد .دوستا  و  مرزاا  فریبرز رئیس دانا ابکغ انی 
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در  یطیمحست یز یهاتیدر فعال شرویپ  یاساله، چهره 45نگار روزنامه و،یجرج مونب
 حاضر  یدر مقاله  یو  .است  نیگارد  یدر روزنامه  یهفتگ  یستون  یسندهیانگلستان و نو

نه  م«،ینیبر چپاول را برچ یاقتصاد مبتن نیکه »وقت آن است که ا کندیعنوان م
او بحث  .ستین یدارهیسرما یبرا یمناسب نیگزیجا یدولت سمیو نه کمون سمیفئودال

را  شمند،یمتفکر و اند یکار گروه  جیمند و منسجم، بر اساس نتاسامان یلیبرسر بد
 . مورد توجه قرار داده است

 
 

  ی دارهی»سرما «،یشرکت یدارهی»سرما امیجوان یدر بخش اعظم دوره

ها طول مدت  .گرفتمیباد انتقاد مرا سخت به  (1)«یرفاقت  یدارهیکننده«، »سرمامصرف

 .است دهیبلکه خود آن پد ستیتا بفهمم مشکل، صفت آن ن دیکش

اند، من را رد کرده یدارهیسرما یمعطلیازمردم با شعف وب یکه شمار یدرحال

 یمشخص لیبود که بد نیا املیازدال یکی .امکاررا انجام داده نیو اکراه ا یکندبه

مند به طرفدار و عالقه گاهچیمن ه ،یداره یازمخالفان سرما ی: برخالف برخدمیدینم

 ان یب .نبود ریتاثیهم بآن  یگونهحالت مذهب کهنیاضمن  .امنبوده یدولت سمیکمون

ام 19بود که درقرن  نیام، مثل ا 21شکست خورده« در قرن  یدارهی»سرما کهنیا

به اعتماد  ازین نیا .است یرمذهبیغ  ییکفرگو کی نیا .گفته شود »خدا مرده است«

 .دارد که من نداشتم ینفسبه

 نیکه ا نینخست ا .شدم دهیکه سنم باالتررفت متوجه تفاوت دو پد جیتدربه اما

دوم  .آن یشکل ینه تفاوت ها بردیفاجعه م یاست که الجرم ما را به سو ستمیس

 نیا .میارائه ده یدارهیسرما یاثبات ناکام یبرا یقطع لیکه بد ستیالزم ن کهنیا

 یرشد و توسعه  یو متفاوت، برا گر،ید یاما تالش . است حیخود صح یدر جا هینظر

 .نو الزم است ستمیس کی

 .رشد مداوم یاول .شودیم یاز دو عنصر مشخص آن ناش یدارهیسرما یهایناکام

 .و استخراج سود  هیانباشت سرما  یعبارت است از اثر مجموع تالش برا  یرشد اقتصاد

 کی یبدون رشد محکوم به شکست است، اما رشد مداوم )آن( رو یدارهیسرما

 .خواهد شد جرمن یطیمحست یز یمحدود، الجرم به فاجعه یارهیس
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خدمات،   یمصرف از کاال به سو  شیکه با گرا  کنندیبحث م  یدارهیسرما  مدافعان

گذشته   یهفته  .( جدا کردهیمصرف منابع مواد )اول  شیازافزا  توانیرا م  یرشد اقتصاد

  (3)یاکونوم  کالیتیپل  وین  یه ی درنشر  یدر مقاله ا  (2)سیوگئورگوس کال  کلیه  سونیج

ام 20که در قرن  یها متوجه شدند که در حالآن  .ادندقرار د  یرا مورد بررس  هیفرض  نیا

 ی اندازهشد )رشد مصرف منابع مواد به جادیا یوابستگعدم یمقدار یبه صورت نسب

هم وابسته شدند: دو به نیا گریام بارد21نداشت(، در قرن شیافزا یرشد اقتصاد

 یشیازآن پ  ایهمگام بوده و  یرشد اقتصاد زانیاستفاده ازمنابع با م شی( افزایعنی)

احتراز از  یکه برا یمطلق ییادامه دارد، جدا یکه رشد اقتصاد یتا زمان .گرفته است

( هرگز تحقق یعیاست )کاهش دراستفاده ازمنابع طب ازین یطیمحست یز یفاجعه

     .ستین شیب یرشد سبز توهم .دیآیم رممکنینظر غ و به افتینخواهد 

پسماند  زیدورر یبرا ییمواد و فضا نیبدون منابع تأم ستمیس یمیدا رشد

استخراج وجود داشته  باشد تا از  یمنطقه کی یستیهمواره با .ستین ریپذامکان

جا کاهش منطقه که درآن  کیشده، و    نی( تأممتیجا مواد بدون پرداخت کامل )قآن 

 .ردی( صورت پذعتیطب درها ) ندهیپسماند وآال یشکل رهاسازبه ها،نهیهز

از اوج آسمان تا اعماق  یدارهیسرما کهیتازمان ،یاقتصاد تیگسترش ابعاد فعال با

 (4)قربانگاه یبه منطقه  اره،یتمام س آورد،یخود درم یرا تحت سلطه  زیچهمه ایدر

 نیماش کی یمحدوده ردریو فق تیاهمیساکنان ب ی( ما همهیعنی: )شودیم لیتبد

 .ودب می( خواهگرانید یساز )براپول

که در ذهن اکثر مردم  یدر ابعاد گر،ران یو یا فاجعه ی( ما را به سو طی)شرا نیا

تر از ( بدیطیمراتب در )شراما به یعاد یزندگ نیتأم یهاسامانه .بردیم گنجد،ینم

ها در خطر احتماالً مجموع آن یو حت یبحران اقتصاد ایطاعون  ،یسالجنگ، خشک 

در ببرند، اما در جان به  یحوادث آخرالزمان  نیاز ا  توانندیجوامع م  .است  دنیپاشازهم

 ست،یزقابل  یوهواسکونت دردسترس و آب قابل  یوفور فضا   ن،یابر ازدست رفتن زمبر

 .کنند یکار توانندینم

 یینفرحق داشته باشد تا جا کیاست که  بیفرض عج نیا ،یعنصرقطع نیدوم

 یغصب کاالها ن یا .خود درآورد تیرا به مالک یعیثروت طب دهدیکه پولش اجازه م
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 ی کنترل انحصار  یاول تالش برا .کندیم جادیا گرید رییو تغ ییجاسه جابه یعموم

کمک به ایمردم با خشونت و  ریساکه اشاره به سلب حقوق  ر،یدناپذیتجد یهاییدارا

 یمبتن  یاقتصاد  یواسطه فقر به  شیو افزا  رمردمیسا  یدوم کاهش توان مال  .قانون دارد

به قدرت  یسوم، قدرت اقتصاد .نقاط ودر طول زمان یبر غارت و چپاول درهمه

 یبه کنترل روابط اجتماع  ،یمنابع ضرور یکه کنترل رو ینحوبه انجامد،یم یاسیس

 .شودیاند منجر مرا دربرگرفته هانکه آ

 ی جداساز یوجونوبل در جست  یاقتصاددان برنده (5)زیگلیاست  جوزف

را آن  یبد که و  یدارهیو سرما  دینامیثروت« م  دیرا »تولخوب که او آن    یدارهیسرما

 نیمن ا .نوشته بود یامقاله مزیتا ورکیویدر ن دینامی( میخوار »غصب ثروت« )رانت 

ثروت همان غصب ثروت  دیتول ست،ی ز طیحاما از منظر م شوم،یاو را متوجه م زیتما

 ن یوابسته است، ا یاستفاده ازمنابع ماد شیافزا در ذات خود به یرشد اقتصاد .است

 .ندهیآ یهازنده وهم از نسل یهاستم یهم ازس یعیغصب ثروت طب یعنی

سلسله اتهامات، که  کیقرارگرفتن در معرض  یعنی یمسائل نیبه چن اشاره

انسان را از  ونیلیصدها م یداره ی: )که( سرماهیفرض نیبر ا استی ازآنان مبتن یاریبس

 .دیندازیب یبه فقر وتنگدست گریآنان را بار د دیخواهمی حال –فقر نجات داده است 

رفاه  یبه صورت اساس ،یآن رشد اقتصاد یشرانه یو پ  ،یدارهیدرست است که سرما

 گرید  یاریو سعادت بس  شیکرده، اما درهمان حال آسا  نیاز مردم را تأم  یبخش بزرگ

رشد  یهیتغذ یکار، ومنابع آنان برا یروین ن،یکه زم یبرده است: کسان نیرا از ب

 ی دارثروتمند براساس برده یهابخش اعظم ثروت ملت .شده است گرغصبید ینواح

 .شودمی  ساخته  همچنان  و  –ملل( ساخته شده است    ری)سا  یاستعمار  تیمالکسلب  و

اما، امروزه، همانند زغال  .دارد یاریمثل زغال سنگ، منافع بس ،یدارهیسرما

 دیمف  یانرژ  دیتول  یوهیگونه که ما شهمان  .اش استاز منافع  شیآن ب  یسنگ، ضررها

الزم است   کند،یتر خسارت وارد م که بهتر از زغال سنگ است و کم  میارا کشف کرده

تر از و کم  جادیا  تیبشر  یسعادت و رفاه برا  ،یدارهیکه بهتر از سرما  میکن  دایپ   یروش

 .خسارت وارد کند یدارهیسرما

 سم یاست و نه کمون سمی نه فئودال یدارهیسرما لیوجود ندارد، بد یبازگشت راه

 کردندیچه که هواداران دو طرف به آن اعتراف ماز آن  شیب  یشورو  سمیکمون  .یدولت



 

 
 

محود حایری ی  / ترجمه   جورج مونبیو 23  

 ی رشد اقتصاد جادیبه ا یدیشد لیهردو تما .داشت یدارهیماوجوه مشترک با سر

زدن به طرف  بیآس یبرا نیوسنگ یکارضربات  خواهندیهردو م .داشتند( ایدارند )

که درآن ما فقط چند ساعت  دهندیرا م یاندهیآ یهردو وعده .وارد کنند گرید

آن همواره، خواهان کارکردن شاق ومداوم  یاما به جا م،یاست کارکندرهفته الزم 

دارند که فقط  دیهردو مستبد هستند، و تأک .است یرانسانیرفتار هردو غ  .هستند

 .ستیواقع یخدا آنها یخدا

هم  یگریکس د کنمیندارم، و فکر نم یپاسخ کامل ست؟یچ هیبهتر شب نظام

از آن تمدن   یبخش  .است  ییدایپ   درحال  یکل  یچارچوب  کنمیفکر م  یول  .داشته باشد

 . دوره، عرضه کرده است  نیاز متفکران بزرگ ا  یکی  (6)لنت،  یاست که جرم  یکیاکولوژ

 ینائوم  یطیمحستیو نظرات ز  (7)رثراو  تیدونات ک  یاقتصاد  یهیاز نظر  گریعنصر د

 .آمده است  (8)بنیمک ک  لیگوش، آنگانگاک آنگاکورسواک، راج پاتل و ب  تاوین،آمیکال

 گر،یبخش د  .نهفته است  (9)«یتجمل جمع  ،یشخص  تی»کفا  یدهیاز پاسخ در ا  یبخش

 یاصل ساده است، همه نیبر ا یشده، که مبتن یعدالت ناش دیجد یمبان جادیاز ا

از ثروت  یو برخوردار یمندبرابر در بهره حقوق  یدارا یستیو در همه جا با اهنسل

 .باشند یعیطب

ها و از آن ییمتفکران مختلف را شناسا یشنهادهایپ  نیبهتر دیاعتقاد من با به

 .میکن جادیا دستکیمنسجم و  یلیبد

بلکه در  ست،ین یاقتصاد ستمیس کیفقط  ی اقتصاد ستمیس چیکه ه جاازآن 

از  یادیز یهادگاهیو د هادهیبه ا دهد،یما خود را نشان م یمظاهرزندگ یهیکل

و  یاجتماع  ،یفرهنگ ،یاسیس ،یطیمحست یز ،اقتصادی –مختلف  یهارشته 

خود خلق  یدهزمان سا یبرا یتا با مشارکت آنان روش بهتر میازدارنی – یکیلجست

 .مان سازگار باشدموطن و زادگاه بیما بدون تخر یازهایکه با ن م،یکن

 ات یحق ح ی دارهیرشد سرما یادامه  یبرا ایآ .رسدیم جانیبه ا تاًیما نها انتخاب

 .میخود، متوقف کن اتیح یادامه  یرا برا یدارهیآن که سرما ای میریرا از خود بگ
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 :با متن انگلیسی مقاله  پیوند

The Problem is Capitalism 

 

هانوشتپی   

 داری رانتییا سرمایه .1 

 2. Jason Hickel and Giorgos Kallis 

 3. New Political Economy  

 4. sacrifice zone 

 5. Joseph Stiglitz  

 6. Jeremy Lent 

 7. Kate Raworth’s Doughnut Economics 

 8. Naomi Klein, Amitav Ghosh, Angaangaq Angakkorsuaq, Raj 

Patel and Bill McKibben 

 9. private sufficiency, public luxury 
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https://pecritique.com/2020/03/17/%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a8%db%8c/?share=facebook&nb=1
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ی حذف صفرها از پول ملی، سرانجام وقوس رفتن با ایدهپس از نزدیک به سه دهه کش

چرا دولت و مجلس به توافق رسیدند که چهار صفر از پول ملی حذف شود. این که 

ای را دوباره به جریان بیندازد  دولت در این شرایط بحرانی تصمیم گرفت چنین برنامه

اند برای من روشن نیست. تا به همین جا مدافعان این سیاست اندر فواید آن سخن گفته 

 اند.جا هم مخالفان زبان به انتقاد گشودهجا و آنو این

ساس اقتصاد جریان غالب که مدافع قبل از هر چیز این به نکته اشاره کنم که برا

صرفه باشد و »منافعی« داشته بهاگر قرار است چنین کاری مقرون  این برنامه است،

ها بیاید. یعنی وقتی ساختار اقتصاد را اصالح ای از سیاستآمد مجموعهباشد باید در پی

پذیر سئولیتکردید، و بازارها تا سرحدّ امکان رقابتی شدند، وقتی دولت از نظر مالی م

ها و دیگر مؤسسات درستی عمل کرد و بر بانکاش بهشد و وقتی بانک مرکزی به وظایف

مالی نظارت مستمر و مؤثر داشت، وقتی رشد نقدینگی و افزایش تورم را کنترل کردید، 

توانید، تعدادی و وقتی که رشد اقتصادی احیا شد، در آن صورت، برای سهولت کارها می

نظرم تر انجام بگیرد. بهاز پول ملی حذف کنید که کارها با سهولت بیش از صفرها را

آید که در ایران، حضرات به جای آن کارهای اساسی که باید انجام بگیرد، این گونه می

اند که همان حذف صفرها و از آخرین قدم آغاز کرده اصطالح »ساده« کردهکار را به

نظر های اخیر، به ی این موضوع در ایران در سالباشد. متأسفانه با نگاهی به سابقه

کار گرفته رسد که از همان ابتدای کار، به جای این که نگاهی مسئوالنه به اقتصاد بهمی

اند. ی انشاءاهلل گربه است« به این مقوله پرداخته انگاری و »فلسفه شده باشد، با سهل

خواهند این را بیازمایند شانس« میتر با حدس و گمان و احتماالً باور به »یعنی بیش

ی مؤثرتر اقتصاد مساعدت با این امید که شاید همین یک کار بتواند به آنها در اداره

کند. مسائل مربوط به اقتصاد البته به این شکل و صورت قابل مدیریت نیست به همین 

 ازند. نوپردازان درایران شیپور را از سرگشادش میخاطر است که معتقدم سیاست

گونه است و چرا باید کنم شواهدی ارایه بدهم که چرا ایندر این یادداشت سعی می

 ای دیگر باشد. واقع به گونهبه
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 ترین خیز برای حذف صفرها. تازه1

مجلس  رییس بانک مرکزی دری دولت برای حذف صفرها، ی تصمیم تازهدرباره

لحاظ حیثیتی جالب نیست یک دالر که »بحث تورم در میان نیست« ولی »به  گویدمی

و هرچند با حذف چهار  هزار واحد پولی ما باشد 100هزار ریال یا  100امریکا معادل 

گیرد و یک دالر امریکا می  افتد اما دست کم ویترین سروسامانیصفر اتفاق خاصی نمی

آقای روحانی هم به بیانی شبیه به این گفته بودند که اگر  1.شود«تومان می 10معادل 

تره، هم اش راحت هم گفتن» ،تومان است 17هزار ریال، 170بگوییم یورو به جای 

. یعنی به گمان من مشکل اساسی همین است .«...اش ساده ترهزیباتره و هم محاسبه

اقتصاد ایران به یک جراجی خواهم بر این نکته تأکید کرده باشم در شرایطی که می

خواهند »جراحی پالستیک« انجام پردازان میسیاست  ،یا جراحی مغز نیاز دارد  قلب باز

رکزی تر شود! و از همین روست که رییس بانک مهای صورت« کمدهند تا »چین

 17جمهور هم از »زیبایی« یورو »و رییس »ویترین« سروسامان بدهد واهد بهخمی

البته در میان ناظران در ایران هم بودند کسانی که از همین  زند!تومانی« حرف می

رییس اتاق بازرگانی ایران حذف بیهمین راستا بود که نا دراند. استعاره استفاده کرده

عمل  سرطانیروی یک بیمار  که »مثل این است که بر تشبیه کردصفر را به این  4

  2.جراحی پالستیک انجام دهید«

ها باید مشیخ  کنیم که دالیل اقتصیادی برای حذف صیفرها برای وارسیی این نکته

هایی الزم اسیت تا اجرای چنین سییاسیتی در ها و یا پیش شیرطکدام اسیت  چه شیرط

پردازان اسیت موفق شیود. و بعد مختصیر نگاهی  برآوردن اهدافی که مدّ نظر سییاسیت

ی کوتاه مقدور باشد سعی  یک نوشتهخواهیم داشیت به اقتصیاد ایران و در حدی که در 

کنم شییواهدی به دسییت بدهم که چرا من براین باورم که دولت و بانک مرکزی در می

خواهند شیییپور را از سییر گشییادش بنوازند. به همین خاطر، بر این جا، به واقع میاین

باورم، که ممکن اسیت دیر و زود بشیود ولی درون نیسیت که به سیرعتی که حتی مورد 

 
1. https://www.isna.ir/news/99021712362/ 
2. https://www.isna.ir/news/99021712362/ 

https://www.isna.ir/news/99021712362/
https://www.isna.ir/news/99021712362/
https://www.isna.ir/news/99021712362/
https://www.isna.ir/news/99021712362/
https://www.isna.ir/news/99021712362/
https://www.isna.ir/news/99021712362/
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پردازان خواهد شیید این صییفرها بازخواهند گشییت و پس از چندی یرت سیییاسییتح

 گردیم به همان جایی که اکنون در آن هستیم.  برمی

 اند. باره گفته و نوشتهچه دیگران در اینابتدا گزارش مختصری بدهم از آن

انتشار داد از »تقویت موقت و روانی   1399ردبیهشت  در مطلبی که در ا  عصر ایران

ی اجرای مبادالت اشییاره کرد. قرار اسییت پول ملی« سییخن گفت و به کاهش هزینه

تواند اجرای این پروژه پنج سیال طول بکشید و آن را یک »طرح خنثی« نامید که نمی

ن نکته هم تأکید  توجهی بر متغیرهای اقتصیادی کشیور داشیته باشد. البته برایتأثیر قابل

توان انتظار تورمی داشیته باشییم«. ادعای دیگر این اسیت که در کرده اسیت که »نمی

تومیان  17000میدت از نطر روانی تیأثیر مثبتی خواهید داشیییت چون هر یورو کیه کوتیاه

شیییود. این ادعیا بیه گمیان من، بییان انتظیارات موهومی تومیان می 17اسیییت معیادل 

واقعیت، چون واقعیت این اسیت که حذف  احتمالی مبتنی برپردازان اسیت تا سییاسیت

شیود. یعنی شیما صیفرها بر پولی که قرار اسیت صیرف خرید یورو بشیود هم اعمال می

خواهیید بیا آن یورو بخریید و براسیییاس میلیون تومیان داریید کیه می 17درحیال حیاضیییر 

برداشیتید، شیما  صیفر را 4یورو خریداری کنید، وقتی  1000توانید نرخی که هسیت می

توانیید خواهیید یورو بخریید کیه بیاز هم فقط میتومیان پول داریید کیه می 17000هم 

دانم این »تأثیر مثبت« بر روان قرار اسییت از کجا یورو خریداری کنید. من نمی 1000

 1بیاید.

درسیییتی بیه این ی ارومییه در مجلس بیهی دولیت، نمیاینیدهدر واکنش بیه این برنیامیه

کنید و نیه کمکی بیه تورم کیه این کیار نیه ثروت ملی را اضیییافیه می کنیداشیییاره مینکتیه 

توان مشیییکیل تورم را حیل کرد« کیه دهید »بیا بیازی بیا اعیداد نمیخواهید کرد و ادامیه می

کند که این درسییتی اشییاره میی مجلس بهای اسییت. این نمایندهیادآوری پسییندیده

ترل درآمده اسیییت و به دولت برنامه باید در شیییرایطی اجرا شیییود که تورم تحیت کن

خواسیت این طرح را اجرا کند ولی چون تورم به نژاد اشیاره دارد که اگرچه میاحمدی

درصد رسیده بود از خیر آن گذشتند و حاال هم که براساس آمارهای بانک مرکزی  40
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شییده اسییت، و به همین دلیل، براین باور اسییت که » آزموده را آزمودن  %41.3تورم 

  1خطاست«.

  کنیداشیییاره میی دولیت ی لنگرود در مجلس هم در مخیالفیت بیا این برنیامیهنمیاینیده

زدیم« و »که ای کاش زمانی که شیرایط اقتصیادی باثباتی داشیتیم دسیت به این کار می

 4بینیید ییک طرف آن هزار تومیانی را ب 100هیای گر چیک پولاافزایید »درسیییتی میبیه

صیفر هی  تأثیر  4صیفر از آن حذف شیده اسیت. حذف  4صیفر اضیافه شیده و طرف دیگر 

 2«.اقتصادی در زندگی مردم ندارد

ای از مذاکرات باره خالصیهتابناک سیایت وابسیته به آقای محسین رضیایی هم در این

کیه  اشیییاره کردمجلس را بیه دسیییت داد و در نهیاییت ییک موضیییع خنثی گرفیت ولی 

برای رفع تورم با حذف چهار صییفر از  یموافقان افزایش ارزش پول و کمکاسییتدالل »

 یجای پاک کردن صیورت مسیألهپول ملی و اسیتدالل مخالفان اصیالح نظام بانکی به

تری های پایانی کارش موضییوعات مهمکه مجلس در روزتغییر اسییم پول ملی بود، این

اش کاهش تورم و بهبود وضیعیت جهبرای پرداختن به آن دارد و باید کاری کند که نتی

«. و البته باید اضیافه کنم که دیدگاه  که اوضیاع کشیور را بدتر کندمعیشیتی باشید، نه این

شیود ادعای بی ربطی اسیت موافقان که این طرح موجب »افزایش ارزش پول ملی« می

 3که البته اتفاق نخواهد افتاد.

یس کمیسییییون اقتصیییادی مجلس  ترین دفیاع از این برنیامیه را از ریالبتیه پرت

که آثار روانی تورم خیلی زیاد اسیییت، حذف دلیل اینبهکه مدعی اسیییت » خوانیممی

شیییود تورم اسیییت و نمی یرخ فزاینیدههیای کیاهش نصیییفر از پول ملی یکی از روش

ما کند که »درسیتی اعالم می«. البته در همین مصیاحبه بهسییاسیتی جایگزین آن کرد

چندسیاله ثبات داریم، اجرای حذف صیفر از  یاگر اطمینان داشیته باشییم که برای دوره

اگر » ی خود ایشیانگفته« ولی اگر »ثبات« نداشیته باشییم، بهپول ملی اشیکالی ندارد

صیفر از پول ملی کار  4نرخ تورم ادامه داشیته باشید، حذف  یقرار باشید روند فزاینده
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اطمینان داریم   »کند که این کار موقعی باید انجام بگیرد که  او اضافه می  .«عبثی است

افتد؛ در غیر این صیییورت، دوباره  رشییید نقدینگی باال نداریم و تورم فزاینده اتفاق نمی

های بعد باید سییاسیت حذف صیفر اجرایی شیود. سییسیتم اقتصیادی ما  سیال بعد و سیال

«. نظر به این که هم رشید نقدینگی داریم و .متأسیفانه به این مسیایل عادت کرده اسیت

دانم درآن صییورت چرا سییابقه بود، نمیسییال گذشییته بی 20اال که در هم نرخ تورم ب

ای در چنین وضیییعی رمی مثبیت داده و آن را تصیییوییب کرده مجلس بیه چنین الیحیه

کننده است این که ایشان معتقدند اجرای این برنامه اگرچه است  آنچه که اندکی گیج

دیگر رییس کمیسییون اقتصیادی  ای ندارد«. این جانظرم هزینه»فایده دارد« ولی »به

توانم سییاسیت صیفر، نمی 4جای حذف من بهگوید »زند وقتی میاندکی به خاکی می

طور قطع کیاهش نرخ تورم و ثبیات اقتصیییادی در اولوییت قرار البتیه بیه «دیگری بگیذارم.

ل به دلی ..توانیم خیلی سیریع صیفرها را حذف کنیم،.نمی»دهد که دارد و این نشیان می

های تر اسییت، حذف صییفر از پول ملی یکی از روشکه آثار روانی تورم خیلی بیشاین

« و بعد این .شیود سییاسیتی جایگزین آن کردتورم اسیت و نمی یکاهش نرخ فزاینده

طور قطع روی بخش روانی تورم اثر بیهی تورم دارد کیه »ادعیای عجییب را دربیاره

 1«.روانی است گذارد؛ چراکه بخش زیادی از تورم،می

به چگونگی پیداشیدن   کشیاندبحث را میی اقتصیاد دانشیگاه رازی  رییس دانشیکده

ی مهم را دارد که »سییسیتم نقدینگی اسیت که این این صیفرها و در این راسیتا این نکته

کنید. حال به جای این که مسیییأله را حل کننید، صیییورت مسیییأله را حذف  کار را می

کنند«. به عبارت دیگر، »یعنی آن صییفری که خودشییان با این سیییسییتم ایجاد می

برد«. به نند و این تنها اعتبار و اعتماد به سیییسییتم را از بین میکاند را حذف میکرده

کنند«، به ی صییفر کنار اسییکناس را خاموش میجای حل مسییأله »موتور تولیدکننده

بنیدی و نظیام بیانکیداری این ی او کیه من هم بیا او موافقم »نظیام میالی، نظیام بودجیهگفتیه

چنان صییفر تولید ها باعث شیید که ما هماقدام غلط را انجام داده اند و اشییکاالت آن

کنیم« درنتیجه »سییسیتم باید اصیالح شیود و اقدام حذف چهار صیفر از پول ملی تنها 

کردن مسیأله بوده که اشیکاالت آنها نادیده گرفته شیود«. این نکته هم درسیت اسیت پاک
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  ی روانی آن نیدارد چون »هیتوجهی برتورم ییا جنبیههیا هی  اثر قیابیلکیه حیذف صیییفر

گیرد بلکیه بیه همیان انیدازه کیه هیای روانی تصیییمیم نمیشیییرکتی براسیییاس چیارچو 

کند حال چه با چهارصیفر چه با  رود اقدام به افرایش قیمت میهای تولید باال میهزینه

 1شش صفر«.

عنوان توجهی دارد کیه »بیهدکتر مهیدی تقوی هم در این مورد سیییخنیان قیابیل

بینم« و این نکته درسیت را افزود ی برای این کار نمیاقتصیاددان هی  توجیه اقتصیاد

توانند تورم را کنترل کنند،  کنند با حذف صیفر از پول ملی میکه » این که تصیور می

یک تصیور علطی اسیتیییی« و افزود » ما باید بدانیم که تورم به صیفرهای روی پول ملی  

ای معاون  د که در مرحلههی  ارتباطی ندارد«. یکی از مسییئوالن سییابق وزارت اقتصییا

رییس بانک مرکزی هم بوده اسیت بیان داشیت که »یکی از تصیمیمات نامناسیبی که 

توانسیت در این مقطع حسیاس اقتصیاد ایران بگیرد همین تصیمیم حذف چهار دولت می

صیفر از پول ملی اسیت«. چرا این تصیمیم غلط اسیت حداقل به دو دلیل یکی این که 

سیاله گذشیته را شیکسیته و به باالترین   25عالوه »تورم رکورد  کشیور در تحریم اسیت و ب

دولت افزاید که »ی درست را میسطح خود رسیده است«. و به گمان من هم این نکته

 یالزم را برا  یکنید و راهکیارهیا یدگیی کیه بیه آحیاد مشیییکالت جیامعیه رسییی آن یبیه جیا

  گذارداجرا می  یرا به مرحله ییکند، راهکارها ینیبشیپ  یکنون تیرفت از وضییعبرون

 «.شود یکردن با اعداد تلق یمردم و باز یبرا یسرگرم جادیا تواندکه می

خوانیم که مشکالت موجود متعددند ولی  کند میمنتشر می 2مشرق درگزارشی که 

شینویم تورم در بسییاری از موارد روزانه توان اشیاره کرد با خبرهایی که میاز جمله می

روند با جهش قیمت یک نوع کاال روبه رو شیده اسیت یعنی هرروز که مردم به بازار می

 نامناسیب اسیت. دری یوند با اسیتفاده از شیوند. وضیعیت بازار کاالها در ایران کامالًمی

ارزهای دولتی چه ارزهایی که به واردات تخصیی  داده شید و چه دالرهایی که باید از 

گردد و دولت درحالی که در وارسییدن این صیادرات غیرنفتی به اقتصیاد برگردد و برنمی

پردازان که از دید سیاست  اینکتهکند به این اقدام دست زده است. ها کاری نمیمقوله
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مغفول مانده این اسیت که در شیرایط کنونی اوضیاع اقتصیادی ایران برای چنین کاری 

آن  یرشید اقتصیاد  نیرکود مواجه اسیت و همچن که با تورم و  یکشیورمهیا نیسیت »

 نی باشید  اصیال چن یحذف صیفر از پول مل  یبه دنبال مصیوبه دیشیده اسیت چرا با یمنف

 1«.ستین یحذف صفر از پول مل یبرا یوقت مناسب یزمان

که این سیاست برای  1372آید این است که از همان سال نظر روشن میچه بهآن

اولین بار مورد بررسییی مسییئوالن قرارگرفت، در آن موقع هم به گمان من، دالیل این 

دلییل  »معقول« نبود. بیه سیییخن دیگر، از جملیه علیت این بود کیه بیهکیار »واقعی« و 

های نفتی حاصیل از پایان جن  و سیرازیر شیدن ی آزادسیازی اقتصیادی و شیوکبرنامه

ها بر اقتصیاد ایران، به آمدهای ناگوار این سییاسیتدالرهای نفتی به اقتصیاد ایران و پی

گرفیت مورد بیازبینی قرار می چیه کیه بیاییداین فکر افتیاده بودنید. درحیالی کیه آن

های کلی اقتصیادی بود که برای شیرایط ایران مطلو  نبود. درحال حاضیر هم  سییاسیت

گذشییته از بحران ناشییی از ویروس کرونا که به اقتصییاد ایران در کنار اقتصییاد دیگر 

 %34.8کشیورهای جهان ضیربات مهیبی وارد آورده اسیت و درحالی که تورم در ایران  

 2.صفر را از پول ملی حذف کنند 4هند خوااست می

ها هم از لیالز خواندنی اسییت که زنم پس این نکتهحاال که دارم از تورم حرف می

معتقد اسیت افزایش قیمت خودرو در ایران تقصییر خودروسیازان نیسیت بلکه علت را 

کند به تغییرات در تولید و تغییرات در باید در جای دیگری جسیتجو کرد و اشیاره می

ها  عمومی قیمت سییطحسییال گذشییته  2ظرف » کند کهاضییافه میمیزان نقدینگی و 

درصییید افزایش پیدا کرده اسیییت. در ایران طبق آمار بانک مرکزی سیییطح  90حدود 

برابر شیده   2.2بوده بیش از  100که شیاخ    1395ها نسیبت به سیال عمومی قیمت

ی توجه روبرو هسیتیم و الزمهبه این ترتیب، روشین اسیت در ایران با تورم قابل 3«.اسیت

های مقتضیی برای کنترل این روند تورمی اسیت. گرفتن سییاسیتاین کارهم در پیش

پردازان به جای پرداختن به اصیل، با یک رسید که یک بار دیگر سییاسیتنظر میولی به
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نکته این اسیت که باید به اند. قضییه چسیبیده ظاهر »عملی« به فرعحل »سیاده« و بهراه

   صفرهاست این پرسش پاسخ داد که آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران تعداد

سییاکن پرسییید که این صییفرها از کجا  برای رسیییدن به درک معقول باید ابتدابه

وار به چند عامل اشیاره اند. فهرسیتاند و چه شید که به این صیورت »تکثیر« شیدهآمده

 نم.کمی

 ی اخیردر سه دهه رشد نامطلو  اقتصادی ✓

 گریزی مالیشلختگی دولت و مسئولیت ✓

 آور نقدینگی رشد حیرت ✓

 کیه کنیدعنوان میامسیییاز این نکتیه را در پیونید بیا این مشیییکالت، محمود جی 

های نظام  عنوان یکی از اصییلبه های دولتی هم که از ابتداسییازی شییرکت»خصییوصییی

جای این که های ملی نابود شیید و بهنحو اسییفباری اجرا شیید و ثروتمطرح شیید به

ها به افراد غیر صیینعتگر داده طور جدی فعال شییوند، این کارخانهکارخانجات بزرگ به

شدند و درنهایت شاهد متالشی شدن صنعت و اقتصاد کشور به دست مدیران ناکارآمد  

های بعد هم تکرار شید.  سیال هاشیمی که در آقای یدوره تنها درو این روند نه 1شیدیم.«

ای برای از سویی صنعت و توان تولید اقتصاد را متالشی کردند و بعد انگار که راه ساده

تأمین »مخارج« دولت خود یافته باشیند، به رشید نقدینگی دسیت زدند. این هم شیاهد  

 1880جمهور شید کل نقدینگی در اقتصیاد ایران هاشیمی رییس این مدعا، وقتی آقای

میلییارد تومیان  400هزار و 13ان نقیدینگی بیه میزه ورلییارد تومیان بود ولی درپیاییان دیم

آقای خاتمی که این مقدار  یرسییم به دورهبرابر شید. و بعد می 7رسیید یعنی بیش از 

نژاد تحویل داد به آقای احمدی تومان نقدینگی میلیارد هزار68نقدینگی را به صییورت  

برابر شید. آقای احمدی نژاد هم وقتی که  5سیال هم نقدینگی بیش از  8یعنی در این 

یعنی ، میلیارد تومان افزایش داد  هزار 470ی را به گنقدین  میزانبه پایان دوره رسییید، 

« آمده  برابر شد. آقای روحانی که با »کلیدهفت سال هم نقدینگی تقریباً هشیتدر این 

 7تومان رسییانیده اسییت، یعنی در این  میلیارد دومیلیونبود این مقدار را تا اینجا به 
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سیخن دیگر اگر به اقتصیاد بهبرابرشیدن نقدینگی هسیتیم.  4سیال هم شیاهد بیش از  

کنیم که براساس این شواهد در طول این این سو بنگریم مشاهده میبه 1368ایران از 

طور متوسیط رشید داشیته درصید به25سیالی  اقتصیاد ایران مدت، میزان نقدینگی در

پردازان فشارهای تورمی را در آمدهای این کار، این اسیت که سییاسیتاسیت. از جمله پی

 اند. به این نکته باز خواهم گشت.   این اقتصاد نهادینه کرده

. انگیزی داردواقع روایت غمدر تاریخ معاصیر ایران این داسیتان »حذف صیفرها« به

ناتوان از حل مشیکالت اقتصیادی که حداقل بخشیی از آن »خودسیاخته« بود، هرچند 

گفتند تا  ی »حذف صیفرها« سیخن میپردازان اقتصیادی دربارهمدت یک بار، سییاسیت

صیفر از واحد پول  3هم دولت برنامه داشیت که  1388اواخر سیال  دررسییدیم به امروز. 

میاه   6رییس وقیت بیانیک مرکزی، پس از گیذشیییت ملی را حیذف کنید. ولی آقیای بهمنی 

 .آن را منتفی اعالم کرد

آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی از تصییمیم جدی دولت  1388شییهریور   در

خود آن را منتفی  1389داد ولی به گزارش ایلنا در فروردین  صیفر خبر 3برای حذف 

هم نیاکیام میانید«. البتیه  سیییال بیاز 17افزایید کیه »این طرح پس از اعالم کرد و ایلنیا می

دلیل  شیید که احتماالًشییدن اعالم نکرد ولی گفته میای برای منتفیبهمنی دلیل ویژه

هیا را اجرا کنید »کیه اصیییلی آن بود کیه دولیت خییال داشیییت طرح هیدفمنیدکردن ییارانیه

شیییود«. البتیه اضیییافیه کنم کیه بهمنی و دیگر مقیامیان دولتی موجیب افزایش تورم می

ها را قبول نداشیتند و تورم ناشیی از هدفمندی یارانه یشیده دربارهارایه هایبینیپیش

 ان تورم بیه خیاطر هیدفمنیدی حیدوداًمیزبرآورد بیانیک مرکزی در آن موقع این بود کیه 

ان تورم در پایان  میزتر خواهد شیید و با توجه به این که بانک مرکزی درصیید بیش 15

ان تورم میز 1389آن صییورت برای سییال  % اعالم کرده بود، در 10.8را   1388سییال 

تورم احتمالی ناشیی   میزانهای مجلس شید. البته مرکز پژوهشمی %26سیاالنه حدود 

المللی پول از نرخ برآورد کرده بود و برآورد صییندوق بین %60از هدفمندی را بیش از  

د نیسیت بعیزد. تخمین می %32ان تورم اضیافی را یزتر بود و مبانک مرکزی ایران بیش

نسیییبیت بیاال و نبود تورم بیهعلیت کنیار گیذاشیییتن حیذف صیییفرهیا این بوده بیاشییید کیه 

حذف صیفرها موفق  یکه برنامهشیود موجب میتورم   های مؤثر برای مقابله باسییاسیت

واقع مورد  به دلیل دیگری که در - جمهور وقترییس -  نژادنشیود. البته آقای احمدی
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، با این ادعا که حذف صیفرها باعث کاهش تورم قبول هی  کارشیناس اقتصیادی نیسیت

داد. روایت   بانک مرکزی قرار  دستورکار سال سکوت در 14شود این طرح را پس از  می

تورم ناشییی از هدفمندی پرسیییدند   ینژاد دربارهاین اسییت که وقتی از آقای احمدی

خواهیم واحد پول را تغییر دهیم و »ما می :پاسییخ دادگونه  ایشییان به روال معمول این

صیییفرهیا را برداریم و ارزش رییال را واقعی کنیم؛ چرا کیه در حیال حیاضیییر ارزش رییال 

  1.واقعی نیست«

بیه این رواییت »واقعی نبودن« ارزش رییال خواهم پرداخیت ولی پیش از این کیه بیه 

تورم کمی توضییح   یمقولهکنار آن  ارزش پول و در یمسیائل دیگر بپردازم باید درباره

 بدهم.  

 تاریخچه مختصر حذف صفرها در ایران.  2

بد نیسییت اشییاره کنم که موضییوع حذف صییفر از پول ملی نخسییتین بار در سییال 

 یکه طهماسییب مظاهری در بانک مرکزی حضییور داشییت در دسییتورکار اداره  1372

های اقتصیادی این بانک قرار گرفت اما کسیانی که پس از مظاهری به ریاسیت بررسیی

این ترتیب، از زمانی که اولین بار به به با این طرح موافق نبودند. بانک رسیییدند ظاهراً

ی رسیید این برنامه احتماالً به مرحله نظر میفکر حذف صییفرها افتادند تا اکنون که به

چه که باعث شییده اسییت این سییی سییال گذشییته اسییت. آن رسیید نزدیک بهاجرا می

ی این یا آن نیروی ی توطئه»صییفرهای اضییافی« به پول ملی اضییافه شییود نه نتیجه

کار گرفته شید.  ی اقتصیاد بههایی اسیت که برای ادارهآمد سییاسیتاسیتکباری بلکه پی

منتشیر  1378ی گزارش، در فروردین که در نشیریه ایمقالهسیال پیش در  20بیش از  

  2پردازی اقتصیادی شیکوه کرده بودم.ی سییاسیتشید از »ده سیال اغتشیاش« در عرصیه

 1370تا سییال  1356ازجمله در آن نوشییته بودم که اگرچه تولید ناخال  داخلی از 

به  3برابر شید. 16ه ولی میزان نقدینگی دراین فاصیله بیش از  درصید رشید داشیت17تنها 
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کنم که سییخن مدافعان حذف صییفرها هرچه که عبارت دیگر به این نکته اشییاره می

 واقع، »مصیبت اقتصادی« ما در جای دیگری است. باشد، به

ی حیذف صیییفرهیا را داشیییت برگردیم،  ی قبیل کیه بیانیک مرکزی برنیامیهاگر بیه دفعیه

از هدفمندی   که هر نهاد یا کارشیناسیی نرخ تورم حاصلجدا از آنکنیم که مشیاهده می

زد امیا همگی آنهیا بر افزایش تورم پس از اجرای تخمین می میزانهیا را تیا چیه ییارانیه

معتقدند حذف   مدافع این برنامه،. کارشیناسیان اقتصیادیِشیتندطرح مزبور اتفاق نظر دا

صیفر از پول ملی باید در شیرایطی اجرا شیود که تورم کشیور کنترل شیده باشید در غیر 

هیای پس از اجرای این طرح بیه دلییل در پیش گرفتن سیییییاسیییتصیییورت میدتی این

ها نیز نادرست پولی و مالی نرخ تورم افزایش یافته و به تبع آن صفرهای روی اسکناس

م با حذف صیفر از مهای پولی و مالی مناسیب توشیود. بنابراین تدوین سییاسیتافزوده می

درایران شیاهد چنین تغییری در متأسیفانه  تواند در این زمینه راهگشیا باشید.پول می

پردازان این اسیت که حذف رسید که نگاه سییاسیتنظر میپردازی نیسیتیم. بهسییاسیت

جاسیت که باید اقرار کرد که این صیفرها در واقع »سییاسیت ضید تورمی« آنهاسیت و این

  خطایی است که درمیان این جماعت مشترک است. 

کیه »یکی از  خوانیممیمقیام بیانیک مرکزی نقیل از قیائمبیه 1389بهمن سیییال  در

 یمحورهای طرح تحول نظام بانکی موضیوع رفورم پولی یا حذف صیفرها اسیت که همه 

تحول  یلهجا اشییاره کنم که مقوهمین 1.های آن آماده شییده اسییت«مطالعات و برنامه

مقیام بیانیک مرکزی همیان نظیام بیانکی و ییا موضیییوع رفورم پولی برخالف ادعیای قیائم

بهترین حالت  رسید که مسیئوالن بانک مرکزی درنظر می»حذف صیفرها« نیسیت و به

های الزم برای شیرطخصیوص با پیشبدون این که اجزای این سییاسیت را بشیناسیند و به

 اجرا دربیاورند. خواهند آن را بهموفقیت این طرح آشنا باشند، می

کند در وجه دفاع از این برنامه اعالم می دالیلی که بانک مرکزی در همان زمان در

ونقل پول نقد و مسیائل پیوسیته به آن یعنی فرسیودگی عمده مربوط به مشیکالت حمل

سیترش و تر برای مقابله با آن گها باشید که راه مناسیبدالیل تنها همین پول اسیت. اگر
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تکمیل نقل و انتقاالت الکترونیکی و پول الکترونیکی اسییت که امروزه در بسیییاری از 

کشییورها شییاهد هسییتیم که باعث شییده اسییتفاده از پول نقد کاهش یابد. البته منافع  

شیان در این آید که از بررسییمبادالت الکترونیکی به دسیت می  یتوسیعه دیگری هم با

های آخر قرن بیسییتم اسییت که حذف صییفرها که درسییالگذرم. واقعیت این جا می

 یخیاطر گسیییترش مبیادالت الکترونیکی در دو دهیهبیه افتیاد دقیقیاًتواتر اتفیاق میبیه

در این  توان به زیمبابوه اشییاره کرد کهعنوان مثال میگذشییته روند نزولی داشییت. به

کیه  بودیکی از دالیلش این  دو بیار بیه حیذف صیییفرهیا مبیادرت کرد و احتمیاالً هیاسیییال

کافی توسییعه  یاندازهآن کشییور به های الزم برای مبادالت الکترونیک درزیرسییاخت

 .    ندنیافته بود

جد مورد بررسییی قرار بگیرد کیفیت مدیریت  ایران باید به یکی از مسییائلی که در

های شییور اسییت که یکی از عوامل اصییلی باالبودن هزینهنظام پولی ک بانک مرکزی بر

 یدوره ویژه درگذشیته، به یچهار دهه -سیه   مبادالت پولی و مالی در کشیوراسیت. در

نژاد، بانک مرکزی اقدام مؤثری برای جلوگیری از ریاسیت آقای احمدی یسیاله هشیت

تورم در  یلی که احتماالًدولت از نظام بانکی انجام نداد و یکی از دال  داراسیتفرا  ادامه

وری، و پایین بودن بهره یتوان تولید پایین بودنایران نهادینه شیده اسیت، گذشیته از 

  ااش بحلاقتصییاد اسییت که آن هم راه نقدینگی در  یگسیییختهافزایش لجام احتماالً

   1.حذف صفرها به دست نخواهد آمد

 خیلی هم جدی بودند چون دری قبل، برای اجرای این سیییاسییت ظاهراً در دوره

 درولی  2بود.در نظر گرفته شیده  1393سیال  یمذکور، زمان شیروع طرح ابتدا یالیحه

خوانیم که »در طول اقتصییادی بانک مرکزی می وقت از زبان مدیرکل 1390اسییفند 

صیییفر را از پول ملی خود کنار  272کشیییور  50، بالغ بر 2009تا  1923های سیییال

ان اسیتفاده از میز 2000 یدهد »لیکن در دههو ادامه میاهم ،این همه اند«. باگذاشیته

شیدت کاهش یافته اسیت« که های پیشیین قابل مقایسیه نیسیت و بهاین سییاسیت با دهه

کند که در دالیلش را پیشییتر برشییمرده ام. البته به صییفرزدایی از زیمبابوه اشییاره می
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ترین تعداد  صفر رکورد بیش 12حذف با  2009صفر و بعد درسال  10با حذف  2008

دالیل مبادرت به حذف صیفرها،  یحذف صیفر را به خود اختصیاص داده اسیت. درباره

این دالیل    »از جمله گویدمیآیند. او برانگیز میشیمرد به نظر پرسیشدالیلی که بر می

های خارجی و تضیعیف وجود تورم مسیتمر در سیطوح باال، حجم باالی بدهیتوان بهمی

تر عدم کارآمدی وجه نقدی ارزش پول ملی، تغییر ناگهانی نظام سییاسیی و از همه مهم

و البته که برای من روشین نیسیت که چرا با حذف   1ها، اشیاره نمود.«در نظام پرداخت

خواهم به . به سیخن دیگر، میتغییر کند  یک کشیور صیفرها باید وضیع بدهی خارجی

این نکتیه اشیییاره کرده باشیییم که مقیامات بانکی و دولتی ایران ظاهراً »مزایایی« برای 

  ود.شییی انید کیه در ادبییات اقتصیییادی مربوط بیه آن ییافیت نمیحیذف صیییفرهیا قیائیل

حذف  یپروژهکه » خوانیممیمعاون اقتصیادی بانک مرکزی  نقل ازبه 1393خرداد  در

صییفرها از پول ملی پیش از این به صییورت وسیییع در بانک مرکزی مورد بررسییی قرار 

زیادی دارد. اجرای این برنامه آمادگی یکی دو سییاله در کشییور گرفته بود، اما الزامات 

های حسیابداری اصیالح ها کاهش یابد، نظامطوری که باید تعداد اسیکناسخواهد بهمی

های افزارهای فروش تغییر کند. در عین حال، حجم مناسییبی از اسییکناسشییود و نرم

  2«پایین و باثبات برسد یجدید چای و نرخ تورم به محدوده

که »موضیوع حذف سیه صیفر از واحد  خوانیممیمطبوعات  در 1393شیهریور   در

 دالیل دست زدن به حذف صفرها: 3طور جدی مطرح شده است«پولی کشور دوباره به

 دالرتورم و کاهش ارزش نسبت به  ✓

 یاصالح یبخشی از یک برنامه ✓

جیامع اقتصیییادی برای ثبیات  یبرخی اوقیات حیذف صیییفر بخشیییی از ییک برنیامیه

 اقتصادی است.  
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شود که در یک کشور غیر از آمریکا، مردم دالری کردن به شرایطی گقته می ✓

به جای اسیتفاده از واحد پولی کشیور خود ترجیح دهند که از دالر آمریکا در 

 معامالت روزانه استفاده کنند.

 المللیهویت داخلی و اعتبار بین ✓

 دالیل سیاسی ✓

چه که در این مباحث روشین نشید این که در مورد ایران کدام یک از این دالیل  آن

رسییید درواقع تورم و کیاهش ارزش پول عمیده بودنید. تنهیا موردی کیه بیه نهن من می

ملی نسبت به دالر است که اگرحدسم درست باشد، روشن است که این هدف با حذف 

 پردازان در ایران است. ری سیاستباوی توهمآید و نشانهصفرها به دست نمی

 توان موفق شد؟چگونه می.  3

نظر چه گفته شییید بهاز آنبراسیییاس دیدگاه مدافعان حذف صیییفرها از پول ملی، 

رسید که بهترین زمان برای اقدام به حذف صیفر از پول ملی زمانی باشید که بعد از می

 یگاه بتوان با حذف صیفر خاطرهای پر تورم، اقتصیاد به ثبات رسییده باشید و آندوره

روزهیای تورمی را کمرنی  کرد و پیا بیه دوران جیدیید گیذاشیییت. امیا بیایید توجیه کرد کیه 

تنهایی به کاهش تورم نخواهد انجامید و اگر دولتی به این امید باشید که حذف صیفر به

تنها با حذف صیفر بتواند تورم را مهار کند شیاید به سیرنوشیتی مانند کشیور زیمبابوه 

صفر از پول ملی خود کاست یک  10تعداد  2008که در سال دچار شود که بعد از این

صیفر دیگر هم از واحد پولی خود حذف کند. از این  12 بار دیگرسیال بعد مجبور شید 

اصیالحات اقتصیادی به  یشیود که حذف صیفر در پایان یک برنامهتوصییه می رو معموالً

 کار برده شود و نه در ابتدای آن.

تواند عاملی تأثیرگذار در موفقیت مهار تورم و  همچنین اسییتقالل بانک مرکزی می

 در نتیجه موفقیت طرح حذف صیفر از پول ملی باشید. به همین خاطر اسیت که معموالً

های ثبات خود افزایش اسیتقالل بانک مرکزی را کشیورهای در حال توسیعه در برنامه
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ولی بد نیست بررسی کنیم  ند.کنذف صفر میدهند و سپس اقدام به حمدنظر قرار می

 کنند.  ی حذف صفرها اظهارنظر میپردازان در ایران برچه مبنایی دربارهکه سیاست

  کنداعالم می 1395بانک مرکزی در آنر شیود، ولی اگرچه توضییح کافی ارایه نمی

به این ترتیب، روشین  1.ملی نیسیت«پولصیفرهایحذف دنبالاالن به مرکزی که »بانک

بار دیگر حذف صیفرها به نیسیت که از آن زمان تاکنون، چه اتفاق افتاده اسیت که یک

 جریان افتاده است. 

، 1390فروردین  مصییباحی مقدم که رییس کمیسیییون اقتصییادی مجلس بود در

که »حذف چند صیفر از پول ملی نه راهکاری برای مبارزه با تورم اسیت و نه  بودمعتقد 

دهد که »بنده این پیشیینهاد را حدود شییود«. و بعد ادامه میموجب افزایش تورم می

برای اصییالح پول ملی کشییور دادم که خوشییبختانه مورد اسییتقبال بانک  1384سییال 

 و کییار کییردنیید«.   مییرکییزی قییرار گییرفییت و روی آن مییطییالییعییه

های دیگری هم دارند و از جمله پیشنهاد » توزیع کارت اعتباری« البته ایشان پیشنهاد

. روشین اسیت که شیود«کنند که » نیاز به نقدینگی درکشیور برطرف میبین مردم می

آقای مصیباحی مقدم در اینجا »نقدینگی« را با »اسیکناس« اشیتباه گرفته اسیت. از این 

معتقد اسییت که در حال حاضییر واحد پول ملی ما  ریم مصییباحی مقدم نکته که بگذ

اسیتفاده نیسیت چون به گمان ایشیان تعداد صیفرها اندکی زیادی زیاد اسیت »که از قابل

لحاظ روانی بازتا  منفی نیز بین مردم در مقایسیه پول داخلی با پول خارجی دارد« و 

ر »موجب برطرف شیییدن این را حذف کنیم این کا صیییفر 4یا  3قول ایشیییان اگر به

  .شود«ناراحتی روانی می

گوید که اگرمقصیود عنوان واحد پولی باشید »این امر باید با حذف  از یک طرف می

تبدیل کنیم یا چیز  "تومان"را به  "ریال"گیرد؛ یعنی صیفر از واحد پولی صیورت می 4

اکنون در پول ملی  دهد که »همدیگری« و اما اندکی بعد درهمین مصیییاحبه ادامه می

ریال یا   1000جایگزین  "یک تومان" نیز معنا ندارد« و لی اگر "یک تومان"کشیور ما 

در این صورت قابل استفاده است«.  "یک تومان"یابد و آن  ریال شود، معنا می  10000

 
1 https://www.khabaronline.ir/detail/611112/Economy/macroeconomics 
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کنند که » حذف چند صفر از واحد پول ملی راهکاری برای مبارزه با البته یادآوری می

 «.شیییییودسیییییت و مییوجییب افییزایییش تییورم نیییییز نییمیییتییورم نییی

دهند که »بنده پیشینهاد شیود چون ادامه میالبته ازاین بعد داسیتان اندکی فکاهی می

های کشیور بزنیم و تر از سیمت راسیت در اسیکناسرن دادم ابتدا صیفرهای اضیافی را کم

ها  در اسیکناس ترداریم، درشیتخواهیم نگهیک ممیز قرار دهیم و صیفرهایی را که می

منظور کنیم و اگر ظرف یکی دو سیییال این پول جریان یابد، مردم خودشیییان متوجه 

منفی هم روی شیوند که این صیفرها اضیافی اسیت و باید حذف شیود و هی  اثر روانی می

ای هسیتیم نگری آزاردهندهجا شیاهد سیادهمتأسیفانه در این .1«.رفتار آنها نخواهد داشیت

دهد تا چه پایه از مبانی ابتدایی اقتصییادی که درواقع قرار اسییت اسییاس که نشییان می

خبرند. ناگفته روشیین اسییت، وقتی همین هایشییان باشیید بیپردازینظری سیییاسییت

 بدون هزینه نیسیت.   شیانآید، اجرایعنوان سییاسیت به اجرا در میها بهاندیشییدرهم

، 1390تیرمیاه  دری حیذف صیییفرهیا، نبودن مسیییئوالن دربیارهامیا درخصیییوص جیدی

این طرح در ت دولت، »أ صیفر از پول ملی در هی 4که پس از تصیویب حذف  خوانیممی

کند که برای له وارد فاز اجرایی شید«. البته بانک مرکزی اعالم میسیه سیا ییک پروسیه

دهد  جریان اسیت نشیان می که در یتکمیل این طرح سیه سیال وقت الزم اسیت. مباحث

اند که درشیییرایطی این گمان که این طرح مخیالفیان و موافقان زیادی دارد. مخالفان بر

زا« صیرفه باشید و بعالوه آن را »تورمبهتواند که نرخ تورم باالسیت اجرای این طرح نمی

های اجرای این برنامه، تولید واحدهای پولی تازه دانند. شیماری هم به خاطر هزینهمی

چنین کوشییش برای آموزش همگانی در پیوند با  های قدیمی و همو امحای اسییکناس

تقدند که در سیوی دیگر، موافقان مع ،سیازگاری ندارند. برعکس این تغییرات با آن سیرِ

خیاطر منیافعی کیه دارد شیییود و بیهاین کیار بیاعیث تسیییهییل مبیادالت اقتصیییادی می

زا بودن آن را قبول ندارند معتقدند  دانند. درضمن، تورمتوجیه میهایش هم قابلهزینه

مدت  آمد کوتاهیقین این یک پیتر همراه باشد، بهحتی اگر در ابتدا با اندکی تورم بیش

 است و به دلیل مزایای درازمدت باید اجرا شود. 

 
1. https://www.khabaronline.ir/detail/141817/Economy/financial-market 
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دهد که گذشیته از این برخی کارشیناسیان معتقدند،  جالب این که گزارش ادامه می

مقابله با تأثیر روانی تورم  یحذف چهار صییفر پول ملی در شییرایط فعلی تنها با انگیزه

 باور به اتکایی برای مهار تورم نخواهد بود.قابل یمبارزهگیرد که در جامعه صییورت می

. نیسیت واقعی و اصیلی اقتصیاد ایران یمسیأله صیفر  چهار حذف کارشیناسیان از دسیته این

طی  زای دولتهای تورمسییتسیییادسییت یازیدن به چنین طرحی   یریشییه که  چرا

های اجرای سییاسیت  یاسیت که با ادامه ناتی پول  یوظیفههای اخیر و فراموشیی سیال

 1.ملموسی به بار نخواهد آورد یصفرها نتیجه ففعلی اقتصادی، حذ

به نقل از رییس وقت بانک  ام، تر هم اشیاره کردهگونه که پیشهمان 1395 آنر در

شیویم »که در حال حاضیر زمان حذف صیفر از پول باخبر می - اهلل سییفولی – مرکزی

گوید که »حذف صفر از پول ملی نیست«. جالب این که یکی از کارشناسان داخلی می

و حذف صفر در زمان ثبات اقتصادی ملی در شرایط فعلی تأثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد 

بر شییرایط اقتصییاد تأثیرگذار اسییت«. به عبارت دیگر، این کارشییناس معتقد اسییت که 

که متأسیفانه در ایران   پیش شیرط الزم برای موفقیت این طرح »ثبات اقتصیادی« اسیت

 .   نداریم

پولی و بانکی تأکیید کرد: واقعییت امر آن اسیییت که برای   یاین کارشییینیاس حوزه

توان با تکیه ذف صیفر باید دلیل و معیار علمی و اقتصیادی وجود داشیته باشید و نمیح

های رسیید صییحبتچند صییفر از پول ملی را حذف کرد و به نظر مییا بر نظریات یک 

اخیر سیییف مبنی بر زمان حذف صییفر تأکید بر آن دارد که باید اقتصییاد و بار روانی 

 پول ملی آماده شود. تظرات مردمی برای شرایط حذف صفر از

شیود که »تا زمانی که حجم پول درسیتی یادآور میبه گمان من، این کارشیناس به

گردش کشیور تغییر نکند، متغیرهای اقتصیادی تغییری نخواهد داشیت و در نهایت   در

 حذف صفر از پول ملی نیز تأثیرگذار نخواهد بود«.

که حذف صیفرها برای یک یکی از مخاطرات بسییار جدی که وجود دارد این اسیت 

 آن صیورت در پردازی مؤثر برای کنترل تورم بنشییند. دردولت تنبل به جای سییاسیت

کشیورهای اروپایی یا در امریکا باالتر   مراتب از تورم دراش بهایران که نرخ تورم سیاالنه
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تری رخ خواهد اسیت روشین اسیت که کاهش ارزش پول ملی با سیرعت و قدرت بیش

 17آقای روحانی اسییتفاده کنم شییما امسییال را با یورویی که  یهمان نکتهداد اگر از  

کنید و اگر تفاوت تورم بین ایران و اروپا فر  کنید شییروع می اسییت )جدید( تومان

تومان شیده اسیت مبادالت را  23 باشیید یک سیال دیگر باید با یورویی که حدوداً 35%

 عییت خیاص ایران، اجرای این طرح درانجیام بیدهیید. من براین بیاورم کیه بیه خیاطر وضییی 

 ایران از دیگر کشورها دشوارتر خواهد بود. 

تواننید هر مقیدار رییال جیدیید و ییا قیدیم کیه از ییک طرف، دولیت و بیانیک مرکزی می

 جریان بیندازند.  و در اقتصاد به منتشر کنندالزم دارند 

درآمدهای ارزی  بر فقطشیود نهای که اعمال میالمانهظهای از سیوی دیگر، تحریم

به منابع   دتوانایران تأثیرات منفی زیادی گذاشیییته اسیییت بلکه دولت ایران حتی نمی

گرفتن در لیسیت سییاه   ارزی خود در بیرون از ایران دسیترسیی داشیته باشید. با قرار

FATF تری دیگر کشیییورها هم با تنگناهای بیش اقتصیییادی ایران با تعامالت مالی و

تواند افزایش یابد  ریال و تومان می یه سیخن دیگر، از سیویی عرضیهروبرو شیده اسیت. ب

با مشییکالت بسیییار   ارز یپیوند با افزایش عرضییه یابد ولی درو متأسییفانه افزایش می

البته دولت آقای روحانی بدون این که  1395آنر  در 1.اسیاسیی روبرو هسیتیم جدی و

از ریال به تومان یک صییفر را ازپول ملی  واحد پولی   سییروصییدایی راه بیندازد با تغییر

   2.حذف کرد

 یتواند هزینه»دولت نمی این بود که هنوز صییحبت برسییر 1390درتیرماه البته، 

و البته که به این پرسییش هم باید پاسییخ داد که  3.حذف چهار صییفر را تحمل کند«

ی حذف چهار تواند هزینهچه پیش آمده اسیت که حاال ظاهراً دولت می 1399درسیال 

 صفر را تحمل کند 
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 ریال با دیگر واحدهای پولی  یی نرخ مبادلهدرباره.  3

نرخ مبادله دراین مباحث باید بین دودسیته نرخ مبادله تفاوت قائل بشیویم. از یک سیو 

شیود و قیمت جاری را داریم که براسیاس عرضیه و تقاضیا در» بازار« تعیین میجاری یا 

دوم هم نرخ مبیادلیه ای اسیییت کیه برمبنیای قیدرت خریید واحید پولی درداخیل کشیییور 

درحالی که قیمت جاری دالر درایران به  1389شیود. برای نمونه در سیال محاسیبه می

المللی پول قیمیت هر دالر را برمبنیای قدرت تومان رسیییییده بود صییینیدوق بین 1040

کدام یک از  این اسیت که آیدالی که پیش میؤسی  1.تومان برآورد کرده بود 444خرید 

   باشییدتر اسییت و یا باید مبنای محاسییبات دیگر ما این دو قیمت به واقعیت نزدیک

جیا متفیاوت اسیییت ولی نرخ مبیادلیه براسیییاس قیدرت خریید، درواقع این هیا دردییدگیاه

جاری برمبنای  یاقتصییادی کشییور اسییت درحالی که نرخ مبادله  یبراسییاس پشییتوانه

ان عرضیه و تقاضیا در بازار شیکل گرفته اسیت. اگرچه در شیرایط میزارزش مبادالتی و 

وضییعیت  یتواند متفاوت باشیید ولی دربارهیتقاضییا م متفاوت عوامل مؤثر بر عرضییه و

ثر از عملکرد اقتصیییادی أ این عوامل مت یزنی کرد که بخش عمیدهتوان گمیانهایران می

بازارها به مقدار زیادی بسییتگی به  دالر در  یدولت اسییت. برای نمونه درایران عرضییه

اقتصییادی مملکت   یهای بانک مرکزی دارد. و به همین نحو، برمبنای ادارهسیییاسییت

اقتصییاد   مدیریت خاطر نوسییانات موجود درتقاضییا برای ارز هم به  توجهی ازبخش قابل

شیود در آن صیورت تر میاسیت یعنی وقتی شیرایطی وجود دارد که تورم هر روزه بیش

وسیییوی اندازی دارند برای حفظ قدرت خرید آن به سیییمتمردم عادی که اندک پس

شیوند. به عبارت دیگر، بخش ر، ازجمله ارز، سیوق داده میهای دیگدارایی معامالت در

هیای دولتی ایجیاد خیاطر فعیالییتاسیییاسیییی این اختالف درواقع »رانتی« اسیییت کیه بیه

دانیم که در این چند تر اسیت یعنی میایران وضیع از این هم واضیح شیود. البته درمی

این بازارها به دالر  ن دردالال  یوسییلههای بانک مرکزی بدوره گذشیته حتی در یدهه

چون  - اصیطالح برای خودش »منبع درآمدی« ایجاد کندزد که بهفروشیی دسیت می

 ولی در - وابسیته شیده بود بازارها هم به فروش دالر دردولت  ریالی  یمتأسیفانه بودجه
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هایی بود که ایجاد شده بود واقعیت امر این »درآمد ایجادشده« درواقع بیان پولی رانت

خواهم این نکته این که امکانات تولید ارزش دراقتصیاد بهبود یافته باشید. یعنی می نه

آمیدهیای تورمی دارد و بیاعیث  از این قبییل، تنهیا و تنهیا پی ییرا بگویم کیه ایجیاد درآمیدهیا

تفصییل خواهیم افزایش قیمت کاالها و خدمات خواهد شید. البته اگرچه به این نکته به

اقتصیاد نباید غفلت کنیم. یعنی  نقدینگی هم در  یسیارگسییختهپرداخت ولی از رشید اف

از سییویی با اسییتفاده از این ابزارها منابع رانتی ایجاد کردند و بعد البته که باید برای 

د و این نقشییی اسییت که رشیید وهای کافی هم تولید شیی ها به ریال، ریالبیان آن رانت

 بازارها ایفا کرده بود.   نقدینگی در یرویهبی

پیش گرفتن  توانید نرخ جیاری ارز را بیا دربیه این ترتییب، اگرچیه دولیت می

های مناسیب اندکی کاهش بدهد ولی تغییر در نرخ ارز برمبنای قدرت خرید سییاسیت

مدت و درازمدت برای بهبود ریزی میاندشیواری اسیت که باید براسیاس برنامه  یمقوله

شییود،  تر میگذاری در اقتصییاد بیشسییرمایهعملکرد اقتصییاد اتفاق بیفتد. یعنی وقتی 

دار و بیا وخرج دولیت هم معنیییابید و وقتی کیه دخیلوری کیار افزایش میوقتی بهره

قدرت  ایجاد کردید، طبیعتاً وری باالشیود. وقتی اقتصیادی با بهرهامکاناتش متناسیب می

ن تغییری وجود این راه دیگری برای ایجاد چنی شییود و جزتر میخرید پول ملی بیش

 ندارد.  

گیرد و یا حتی کاری صیورت میایران متأسیفانه برای بهبود عملکرد اقتصیاد کم در

زنند که نه مشوق تولید بلکه مشوق موارد مکرر دست به کارهایی می توان گفت درمی

کنند که »اسییتکبار« خواری اسییت و بعد از زمین و زمان شییکوه میجویی و رانترانت

این که عوامل خارجی بدون تأثیر نیسییتند تردیدی  خواهد بکند. درده یا میچنین کر

 ای ازمسیائل اقتصیادی ما ناشیی ازنیسیت ولی من یکی تردیدی ندارم که بخش عمده

پردازان اقتصییادی در داخل اسییت. اقتصییاد ایران شییدت نامطلو  سیییاسییتعملکرد به

این  وابسیته به نفت اسیت با چنان اقتصیادی شیدیداًهم چون گذشیتهدرحال حاضیر، هم

طور کامل  هب های ظالمانه دسیترسیی ایران به دالرهای نفتی را تقریباًتفاوت که تحریم

آور کاردندان  متوقف کرده اسییت. من خبرندارم که برای تخفیف این وابسییتگی چندش

ها براین مبناسییت که چگونه مقداری گیریگیری کرده باشییند. هنوز هم اکثر تصییمیم



 شود شیپوری که از سرِ گشادش نواخته می 46 

کشیوری بشیود  »آزاد« کنیم که بعد صیرف واردات از جان آدم تا شییرمرن از هر ارز را

فروشیی« »خام بفروشیند. حتی در بخش نفت، هنوز هم عمدتاً جنس که حاضیرند به ما

 افزایی دراین بخش صورت نگرفته است. کنیم و کاری برای ارزشمی

 بهترین حالت اگر این کار اثر صیفر از پول ملی حذف شیود در 4شید  حاال که قرار

مدت خواهد بود چون برای این که چنین آمد به شیییدت کوتاهداشیییته باشییید، آن پی

 تغییری مؤثر باشد دو کار عمده هم باید اتفاق بیفتد. 

 یکی این که در بخش واقعی اقتصاد چه اتفاق خواهد افتاد.  

ای که هد آمد  نکتههای ایران بدون نفیت چه خواتراز پرداخت دوم این که برسیییر

به غیر از سیه سیالی   - که درصیدسیال گذشیتهاین شیود وارسییدن آن غفلت می اغلب از

های بدون نفت ایران همواره تراز پرداخت - وزیر ایران بودکه دکتر مصیییدق نخسیییت

منفی بود ولی وقتی دالرهای نفتی اضییافه شیید، تراز مثبت شیید. درحال حاضییر که 

تراز منفی روبرو هسیتیم که بعید نیسیت روند  سیت، درواقع بانی درآمدهای نفتی عمالً

 افزایشی هم داشته باشد.  

های اصیالحی الزم صیورت بگیرد به این ترتیب، به گمان من قبل از این که برنامه

 حذف صییفرها سییرانجام مثبتی نخواهد داشییت و بعید نیسییت همانند زیمبابوه که در

را حذف کند، درایران هم به   صیفر 22محموع   سیال مجبور شید دو بار و در دو یفاصیله

بخش نیست و وروز اقتصاد رضایتون در حال حاضیر هم حالچهمین کار ناچار شیویم. 

ها منفی اسیت و درنتیجه روشین نیسیت که چرا اسیت و هم تراز پرداخت باالهم تورم 

    آمدهای مثبت داشته باشدصفر باید پی 4حذف 

نرخ مبیادلیه برمبنیای قیدرت خریید. متیأسیییفیانیه   وز وتر اشیییاره کردم بیه بهیای رپیش

رسید که دهند. یعنی به نظر میآوری نشیان میهای آماری که داریم تصیویر هراسداده

شییود کاری نکرده اسییت بلکه ان رانتی که ایجاد میمیزفقط برای کاسییتن از  دولت نه

نمودار اول،  . دران رانت نه فقط ثابت مانده بلکه روند افزایشییی هم داشییته اسییتمیز

دهم و در نمودار تولید ناخال  داخلی ایران را برای ده سییال گذشییته به دسییت می

ه ئی تری ارا همین مبنیا برای میدت طوالنی بعیدی هم تولیید نیاخیال  داخلی سیییرانیه بر

شیود اقدام طور جدی برای کاسیتن از رانتی که ایجاد میهشیود. تا زمانی که دولت بمی

 حذف صفرها هم سرانجام مطلوبی داشته باشد.   یاست برنامهنکند، بعید 



 

 
 

 احمد سیف  47

 
به قیمت  و ر اگرچه نسییبت بین تولید ناخال  داخلی به قیمت جاریادراین نمود

چنان، به کند ولی همطول این ده سیال اندکی بهبود پیدا می برمبنای قدرت خرید در

ن تولید ناخال  داخلی امیزرانتی که ایجاد شییده اسییت از    میزان، 2011غیر از سییال 

رانت ایجاد شیده اسیت. و همین   میزانتر اسیت. بار سیبز رن  هم دراین جا بیان بیش

سیرانه را برهمین مبنا به داخلی آن تولید ناخال   روایت اسیت در نمودار بعدی که در
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وضیییعیت ایران در تجارت  دیگری که باید مورد ارزیابی جدی قرار بگیرد  یالبته حوزه

ام که های گوناگون به این نکته اشیاره کردهموارد مکرر و درنوشیته الملل اسیت. دربین

شیود. به »دالرهای نفتی« کتمان می یآور تجارت خارجی ایران در سیایهوضیعیت مالل

اگر درآمدهای  )ر بود تراز تجاری ایران  وزیغیر از سییه سییالی که دکتر مصییدق نخسییت

آوری منفی بوده و این رونیدی اسیییت کیه در این طرز ماللبیه (نفیت را کنیار بگیذاریم

چنان ادامه دارد. نمودار ایم همها که دربازارهای نفتی به مشییکل جدی برخوردهسییال

از  را های بانک مرکزی جمهوری اسیالمی تهیه کرده ام که وضیعاسیاس داده زیر را بر

 دهد.به این سو نشان می 1388
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 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران :منبع

 

کل صیادرات  کسیری هم از  میزانها حتی این سیال یهمه به غیر از یک سیال در

تر اسیت. نکته این اسیت که اگرچه صیادرات غیرنفتی روند رشید غیر نفتی ایران بیش

این  فعیالییت بر یحجم واردات، بیایید همیهدهید ولی بیاتوجیه بیه مثبتی را نشیییان می

تر کرد توان این روند را تسیریع کرد و گسیترش داد و بیشگونه میهمتمرکز شیود که چ

سیال به  11این  ام که درمحاسیبه کرده ،تر شیود. براسیاس همین آمارهاتا کسیری کم

و خدمت  دالر کاال 3ازای هر یک دالری که ایران صیییادرات غیرنفتی دارد، نزدیک به 

تواند پایدار باشید و از سیوی دیگر به کسیی  شیود. خب این وضیعیت نمیوارد ایران می

دهد که بیانگر مدیریت مطلو  اقتصیییادی باشییید. به گمان من اطمینان خاطری نمی

وری در اقتصاد ان بهرهمیزپشت این آمارها خوابیده این است که  یکی از دالیلی که در

وجود دارد که با اسیتفاده از دالرهای   یبین تولید و مصیرف شیکافپایین اسیت و درواقع 

 منظورشییود. برای این »پر« میکجا که به ایران جنس بفروشیید،  واردات از هر نفتی و

های آماری بانک مرکزی اطالعاتی ارایه بدهم. متأسیفانه در کنم براسیاس دادهسیعی می

شیییاخ   ییک،کننید. جیدول میهیای آمیاری رواییت دلچسیییبی بییان ناینجیا هم داده

کل اقتصیاد  وری دردهد. بهرهسیال گذشیته نشیان می 14 ایران را در وری کار دربهره
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انیدکی بهبود نشیییان  1383درمقیایسیییه بیا  1396 پیاییان این دوره، یعنی در اگرچیه در

را سیال پایه   1390این جدول هم شیده اسیت سیال  طور که درهمان دهد، ولی اگرمی

ایران روند  سییال گذشییته در شییش وری کار درکنیم که بهرهکنیم مشییاهده میفر  

غیر از بخش درصید کاهش یافته اسیت. به 3نزولی داشیته اسیت، یعنی درواقع بیش از  

مشیاهده  هم صینعت  و حتی در ی اقتصیاداهدیگر بخش کشیاورزی این روند نزولی را در

ان میزترین درصییید بود. بیش 11بیه بعید حیدود  1390ان کیاهش از میزکنیم کیه می

به این سییو در بخش سییاختمان اتفاق افتاده اسییت که  1390وری کار از  کاهش بهره

ایم. البته نظر به این که بخش سیییاختمان کاهش بوده درصییید 30شیییاهد نزدیک به 

تیأثیری درتجیارت ایران بیا بقییه جهیان نیدارد در نتیجیه، این نزول چشیییمگیر اگرچیه 

المللی اثری موقعیت ایران در تجارت بین دارد ولی بعید اسیت که برآمدهای داخلی پی

 داشته باشد.  

 
کنیم که اگرچه به ناگواری وری کل را مشییاهده میدرجدول بعدی شییاخ  بهره

جا هم در کل اقتصییاد مشییاهده  این وری کار نیسییت ولی دروضییعیت در پیوند با بهره

 تقریباً 1396 در روند نزولی داشیته اسیت وبه بعد  1390کنیم این شیاخ  هم از  می

بخش سیاختمان اتفاق   ترین کاهش درجا هم بیشاین دهد. درکاهش نشیان می 1.5%

ایم.  وری کل بودهخدمات هم شیاهد نزول بهره بخش صینعت و سیایر افتاده اسیت. در



 

 
 

 احمد سیف  51

وری باید موضییوع پژوهش دیگری باشیید، ولی روشین اگرچه وارسیییدن علل نزول بهره

که دراین شییرایط هم توان رقابتی ایران در مقایسییه با دیگران آن گونه که الزم   اسییت

چه به بحث ما  توجه نخواهد بود. آنیابد و هم نرخ رشید اقتصیادی قابلاسیت بهبود نمی

توان رقابتی ایران  بر این وضیعیت کلی شیود درواقع تأثیر نامطلو جا مربوط میاین در

اسیت و به گمان من روشین اسیت تا زمانی که برای تغییر این المللی در بازارهای بین

کسیری تراز تجاری باقی   وضیعیت به اقدام خیلی اسیاسیی و مؤثر دسیت نزنیم، طبیعتاً

حذف صیفرها  یتر هم بشیود که در آن صیورت، برنامهماند و بعید نیسیت حتی بیشمی

 را با مشکل اساسی روبرو خواهد کرد.  

 20ایران اشیاره کنم. اگر  وضیعیت اقتصیادی در  بودن اسیببه شیاهد دیگری از نامن

کنیم که متوسیط رشید اقتصیادی دراین سیال گذشیته را در نظربگیریم، مشیاهده می

یا   %27.3% بود ولی متوسیط رشید نقدینگی درطول همین دوره هم سیالی  3.2مدت 

 کنید.تر که شاهدش را در نمودار زیر مشاهده میبرابر بیش 8.5
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یک سیال رشید  تنها در 1397تا  1379اشیاره کنم که در طول این مدت یعنی از 

بود و به همین روایت، تنها در دو سیال، رشید نقدینگی سیاالنه  %10اقتصیادی بیش از  

در ییک سیییال  %40نقیدینگی نزدییک بیه  1385، حیاال بمیانید کیه درسیییال 20تر از کم

ایران باید به آن پاسخ بدهند این  پردازان اقتصادی درتر شید. پرسیشیی که سییاستبیش

تورم در این اقتصیاد چه خواهد آمد   سیر  بر کنیداسیت که خب در این شیرایط فکر می

 %7.4اقتصییاد ایران   1391توانم اشییاره کنم برای مثال، در سییال برای همین دوره می

شیوند نسیبت به رشید منفی داشیت یعنی کاالها و خدماتی که در این اقتصیاد تولید می

ش از نقدینگی بی  میزانکمتر شیید ولی در طول همین مدت،  %7.4تر، یک سییال قبل

%  4.9نظر بگیریم، اقتصیاد ایران   در  را 1397درصید رشید کرد. یا حتی اگر سیال  30

% رشید کرده اسیت. آدم الزم  23.1ان نقدینگی هم میزرشید منفی داشیته اسیت ولی 

این تغییرات   ین فریدمن باشیید تا بپذیرد که نتیجهمیلتونیسییت ضییرورتا پیرو مکتب 

های پیشین گردیم به پرسشر آن صورت، باز برمیها خواهد بود. دروند افزایشی قیمت

 چه مبنایی قرار است مؤثر باشد  که در این شرایط سیاست حذف صفرها بر

صییفر درایران به سییرانجام دردناکی   4ی حذف گویم برنامهخالصییه کنم. چرا می

 خواهد رسید  

 انضباطی مالیبی ✓

 های نظارتی و مالیاتیضعف سیستم  ✓

 بودجه به نفتوابستگی  ✓

https://www.eghtesadonline.com/n/1vf5
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 شرایط تورمی  ✓

 رشد نقدینگی ✓

 دار تجارت خارجی ایران کسری ادامه  ✓

رقمی حذف صفرها باید در مقطعی از زمان و هنگامی اعمال شود که نرخ تورم تک

فقط رشید اقتصیادی احیا شیده نه های تورم نیز از بین رفته باشید.و پایدار شیود و ریشیه

های کشییور هم روند نزولی داشییته باشیید. در پیوند با  باشیید بلکه کسییری ترازپرداخت

زدایی، مقدم بر کنترل نقدینگی و تورمهای مالی و پولی، تردیدی نیسیت که سییاسیت

نحو مطلوبی مدیریت شیود از این . چرا که اقتصیادی که بهحذف صیفر از پول ملی اسیت

 زیادی تولید نخواهد کرد.  صفرهای
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تر از ده ماه به پایان قرن چهاردهم شمسی نویسم کماکنون که این جُستار را می

ی عبور از یک قرن و در آستانه انیرانیا مامانده است. قرن واحد سهمگینی است. باقی

طور که پیداست در زیرا این انیرانیا مانویسم ایم. میورود به قرنی دیگر قرار گرفته

شمار میالدی یا بسیاری از نقاط جهان بشر تصمیم گرفته است که زمان را با گاه

 م یجهان هستند که تقو ممالکِو نپال تنها  یوپ یات ،افغانستان گریگوری بشمرد. ایران،

 در سه قرن روزگارمان را  و در زمان، زمانهم واقع مااند. بهی نکرده رسمرا  یالدیم

سال از قرن ست یب ؛ اینکدارند یپوشانهم گریکدیکه با  صدسال. سه کنیمیم سپری

تر از کمگذشته و  یقمر مسال از قرن پانزده کیوچهل ی گذشته،الدیم مکیوست یب

ما قرنی پرهیاهو را پشت سر   مانده است. یباق  یشمس  مقرن چهارده  انیبه پایک سال  

ی مان و شیوهداری ی حکومتمان، شیوهی زندگیگذاریم. قرنی که در آن شیوهمی

گرگون شد. از این رو چیزی فکر ما را به مان با سایر کشورهای جهان از اساس دارتباط

کند، چیزی از جنس پایان یک دوران و آغاز دورانی جدید. از جنس خود مشغول می

وقتِ ایستادن پشت سر گذاشتنِ روزگارِ گذشته و پیش رو داشتنِ روزگارِ تازه. گویی به

ن را به شود؛ آنچه ذهدر چنین درگاهی زماِن حال بیش از همیشه عاری از معنا می

ایم و آینده، راهی که در پیش کند گذشته است، راهی که طی کردهخود مشغول می

ای عمیق متوقف کرده ی درّهتر از همیشه ما را گویی بر لبهتر و معماگونداریم که مبهم

 ی آینده است.ای که انگار عبور از آن یگانه شرطِ افتادن در جادهاست. درّه

کنیم و وپنجه نرم میگیر دستای بیماری عالما امروز با گونهت  1398از اواخر پاییز  

هایمان گیری که ما را در خانهدانیم تا چه زمان وضعیت همین است. بیماری عالمنمی

ها را حبس کرده است و هیچ تصوری از روزهای آتی نداریم. ویروس جدید خیابان

رونق کرده، نوروز کرده، بازارها را بی مزد رهاخلوت کرده، بسیاری از افراد را بیکار و بی

های مذهبی را تعطیل کرده، جان و ذهن و روانِ پزشکان و کادر را از ما گرفته، مکان

نویسم ویروس ای که این جُستار را میدرمانی را بیش از همیشه به کار گرفته، تا لحظه

دستان افزوده و تهی هزار نفر از مردم جهان را گرفته، بر شمار280کرونا جانِ بیش از 

 جا مسلط شده است. آور بر همهبا هراسی اضطراب 

اینک معطلیم و ناخواسته فرصتی به ما داده شده است تا به آنچه پشت سر  

گذاریم فکر وگو کنیم. اگر به قرنی که پشت سر میایم بیندیشیم و با خود گفتگذاشته
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رفت   شیچرا غرب پ کنیم.  اران میاحتمال زیاد خودمان را با صدها پرسش بمبکنیم به

را  مانیماندگچرا عقب ی قاجار(ه السلطن بینا رزایعباس م)پرسش  م؟یو ما عقب ماند

به تمام صداها،   آیا  م؟ایهموفق بود  و تأسیس قانون  مجلس  لیدر تشک  آیا  ؟یمکنیانکار م

 گریکدیحضور  آیا م؟ایهگفتن دادسخن یهاجاز هاتیقوم و ها، جنسهانژادها، مذهب

 لیچقدر تبد  م؟ایهنگ دامن زدجو چقدر به    هدیصلح کوش  یچقدر برا  م؟ایهرا تاب آورد

را به  استیچقدر س م؟ایهبه دالالن بازار آزاد؟ چقدر در جامعه حضور داشت مایهشد

 م؟ایه سر داد یو آزاد یخواهعدالت ادیفر گرانید یچقدر برا م؟ایهراه داد مانیزندگ

، از اندازه منفعل  شیب  ایآ  م؟ایه همه بود  یهمه و آموزش برا  یبهداشت برا  خواهانِچقدر  

قرن   نیا  یمیانهو    آغازهمان بود که در    داریمآنچه اکنون    ایآ  م؟ایهنبود  اعتنا و غایببی

 م؟یمان را دارشکست   رفتنِیشجاعتِ پذ  ایآ  م؟یمبارزه کرد  شیبرامان  در هیاهوی انقالبی

برد و هیوالوارتر از قبل بر جهان سلطه داری بارِ دیگر از بحران سود میآیا نظام سرمایه

 ؟دلِ توفاندر  یدرختانلرزانِ  یهابر شاخه ای میاها نشسته غول یهاما بر شانهیابد؟می

  م؟یستیآن با یرو میهست که بتوان یزیچ ایآ

دانیم، جز روش تاریخی و ها روشی نداریم یا نمیبرای یافتن پاسخِ این پرسش

 اکلیه دیبا ایآها. اما ی کتابخانهپریدهگرفته و رنگشدن در اسناد و متون خاکغرق 

های خواه، جنگلیمشروطه   مبارزانِ  ؟بنشینیموگو  گفتبه  و با آنها    میرا احضار کن  یخیتار

مبارزان  گرایان،ای، اسالمسیالیست و کمونیست و تودههای سوخواه، چپ جمهوری 

های چپِ ها، فداییهنرمندان، روشنفکران، روحانیون، مصدقی  ها،فمینیست   ،۵۷انقالب  

طلبان، قاپو شده، سلطنتهای راستِ راست، ایالت و عشایر تخته چپ، فدایی

 نیِویلیماعات ساله، خفتگانِ خاوران یا اجتمها، شهیدان جنگِ هشت مخملیکاله

شان روزگارشان سپری شد؟ با کدامخمار  تریاکی و خواب و و یکه بنگ هاییانسان

ی آنها را داریم؟ نه. ما ثابت وگو نشست؟ توان شنیدن صداهای همهتوان به گفتمی

صدایان. اگر از این الخصوص صدای بیایم توان شنیدن تمام صداها را نداریم، علیکرده

خزیم و به چیزی فکر احتمال زیاد سرگشته و خسته به خلوت خود میراه برویم به 

تمامی محتوا و سپس بهکنیم جز شامی لذیذ و بعد تماشای سریال طنزی بینمی

مان را شویم. از این رو بهتر است پرسشمی  فکر درگیر معیشتِ روزمره پرت و بیحواس 
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ت آیا ما چیزی به این جهان اضافه محدود کنیم تا توان تمرکز بیابیم. در قرنی که گذش

تاحدی   کردیم؟ آیا برای ساختن و بازساختنِ جهان کاری کردیم؟ احتماالً این دو پرسش

درنگ بپرسند آیا در قرنی ها بیگرا به نظر برسند و کسانی با خواندن این پرسش اخالق 

بازساختنِ که گذشت این جهان چیزی به ما اضافه کرد؟ آیا این جهان برای ساختن و 

تر هر دو گروِه ای کلیروح و روان و شخصیت و انسانیّت ما کاری کرد؟ از جنبه 

گویند. کردن و ساختن و بازسازی میگویند. هر دو از اضافهگران از یک چیز میپرسش

توانیم در پیِ پاسخی برای هر دو گروه در وقایع قرنی که بر ما گذشت بدین سبب می

 تأمل کنیم. 

های پیش از شیوع ویروس کرونا در ایران ما مردمانِ این قرن تصور روشنی از بیماری

گیر نداشتیم، قرنِ ما وبا و طاعون را به فراموشی سپرده بود. در طول قرن چهاردهم عالم

 یو در دوره 1320در سال شد، های گوناگون اعالم میشمسی آمارهایی از اپیدمی

گیری )همه  کیآندم  یهمنطق  رانیا  13۴۴سال    د.ش  شایع  انریاول وبا در ا  یجنگ جهان

از سال  مواردی از وبا در ایران گزارش شد.    13۵6تا    13۵0. از سال  شداعالم  وبا    بومی(

 13۷۷ ی سالدمی. در اپ شدوبا گزارش  یماریمورد ب 100به  کیساالنه نزد 8۴تا  ۷9

ی انسانِ قرن ی اینها اما مسئله با همه 1شد.گزارش  رانیمورد وبا در ا هزار11حدود 

در بردن از بیماری نبود. در نخستین روزهای زمستان  به چهاردهم بیماری و جان

بار بر روی مانیتورها ظاهر شد، چند ماه بعد خبرهای گسترش ویروسی مرگ 1398

از  ی ما فرارهایمان حبس شدیم. اکنون مسئله منعِ آمدوشد اعالم شد و ما در خانه

 یفردا یعاجزم از نوشتن درباره  یبه تمامماندن است. در حبس خانگی  بیماری و زنده

که آنقدر  یتیواقع رحم،یب تیغااست به یتیآنچه در چشم من زل زده واقع .بهتر

سطور  نیا یهبهتر را از نگارند یروزگار یهدربار یپردازال یملموس است که توان خ

 گرفته است.

آغاز شد و با هجوم  المللنیجنگ اول ب انیبا پا ،یقرن چهاردهم شمس

 مشغولِدل  دهدفرصت نمیجستار    نیبار رو به اتمام است. امرگ  یروسیو  یه رمنتظریغ 

 
، تاریخ مشاهده 1398اسفند  2۵، تاریخ انتشار های واگیرداری بیماری، تاریخچهخبرگزاری دانشگگاه آزاد اسالمی. 1

 .1399اردیبهشت  3

https://ana.ir/fa/news/113/477885/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF
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که در    ی، روحاستقرن    نیا  تیروح و ذهن  . مسئلهْقرن بشوم  نیا  یِ اثرگذارِخیتار  عیوقا

. برایمان آشکار مایهآمد  شیپرتگاه پ   نیا  یهشد و با آن تا لب  دهیمقرن د  نیا  یهاانسان

مان ای واضح در گوش« و زمزمه1شدناست که »قدیم مرده است و جدید ناتوان از زاده

شده نظر انداخت و بعد توان به قرنِ سپری گوید: »زنده بمان!« چگونه میتکرارکنان می

ی عمیق کشیده شده ای که آن سوی این درّه رداند و راهی یافت به سوی جادهبرگروی

 است؟ 

 یالدیم  کمیوستیقرن بورود به  از    شیدو سال پ   یک، فیلسوف فرانسوی، یویآلن بد

و در آن به قرن بیستم میالدی نظر  قرن نیانام به آغاز کرد به نوشتن کتابی فلسفی

قرن بیستم با »اشتیاق به امرِ واقعی« بار آمد، امر واقعی از هر  ویبد. به تعبیر داشت

لحاظ نه فقط در سیاست؛ و اشتیاق به امر واقعی همواره اشتیاق به امر نوین است. بدیو 

نویسد قرن بیستم با جنگ جهانی اول آغاز شد و با اشاره به فروپاشی شورویْ قرن می

ی جنایات کمونیسمِ استالینیستی و نازیسمْ نامد، با یادآوربیستم را قرنِ شوروی می

نامد، با پیونددادن امر واقعیِ جنایت با دولت و با در شده میقرن بیستم را قرنِ نفرین

نامد، با نگاه به رونقِ بازاری نظر گرفتن شمار مردگانْ قرن بیستم را قرنِ توتالیتر می

نامد داری و بازار جهانی میسرمایهکرانْ قرنِ بیستم را قرنِ  قیدوبند و دموکراسی بیبی

های نامعقولِ اندیشهْ قرن سازی بر مبنای اشتیاق و با اشاره به پیروزی سرمایه، اقتصادی

کوشد به نحوی فلسفی بر تمام این نکات تأمل نامد، سپس میبیستم را قرنِ لیبرال می 

های پیشینیان، شه اش این است که در قرن بیستم انسان در کنار بسط اندیکند و مسئله

ی قرن بیستم چه بود؟ بدیو در پایان اثر درخشانش به چه چیز اندیشید؟ اندیشه

گرایی و حیوانیتی ژرف  گرایان به طبیعتنویسد که انسان این قرن به دست انسان می

بورژوازیِ غربی را به خود فروکاسته شده است؛ آنچه در پایان قرن بیستم نظرِ خرده

ها و چه ها، والی، محیط زیست و مخالفت با شکار بود، چه شکار روباهجلب کرد اکولوژ

 
ی نولیبرالیسگم در آمریکا تأمالتی دارد. نگاه کنید ی تاریخچهای اسگت از ننسگی فریزر که در آن درباره نام مقاله. 1

 به:
The Old Is Dying  and the New Cannot Be Born From Progressive Neoliberalism to 

Trump and Beyond, Nancy Fraser, published by Verso 2019. 
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ای برای ما تعریف شده است که باید اجازه دهیم طبیعت کار گونهانسان؛ این جهان به

جا بر حقوق طبیعی صحه گذاریم، چرا که چیزها دارای خودش را بکند و در همه

های و مهم کشف و تحکیم توازن طبیعتی هستند که بایست به آنها احترام گذاشت 

طبیعی است. مثاًل اقتصاِد بازار طبیعی است، باید توازنِ آن را بیابیم، مثالً توازنِ میان 

ها و تیغیشمار. عینًا همانطور که باید به توازن میان جوجه میلیونرها و فقرای بی

 1یم.ها نیز بایست احترام بگذارها احترام بگذاریم، به سایر توازن حلزون 

های نولیبرال ی شصت شمسی نشانهدر این قرن نظام اقتصادی ایران از اواخر دهه 

داخلی بیش از اقتصاد  اقتصادروز بیشتر به بازار آزاد متعهد شد، در یافت و روزبه

 ی شصت شمسی به دنیا آمدم،ها نفری هستم که در دههمن یکی از میلیون 2خارجی.

ام که جز تماشاکردن و تقالکردن قتصاد و اجتماعی زیستهیکی از  آنها که زیر لوای ا

های روزگاری پیش از بحران کرونا، تاکسی ام.آوردنْ سهمی در آن نداشته برای دوام

ای به اسم اسنپ در ایران رونق گرفت؛ شمار زیادی از ایران اینترنتی شدند و پدیده

ی متوسط جامعه، که ِل طبقهشغرفته و بیمردانِ جوان هم نسل من، مردانِ دانشگاه

شان یک ماشین پراید بود )احتماالً همان هم با شرط و قرض خریده بودند(، تمام دارایی

بریم این گروه از رانندگانِ سر میی اسنپ شدند. اکنون که در خودقرنطینگی به راننده

صویری که از اند، اما تثبات بیکار شدههای بینسلِ من نیز مانند صاحبانِ سایر شغلهم

کارانِ جوان نیست،  ثباتشکِل بیی بیاسنپ در خاطرم مانده است تصویر این توده

توانست با اپلیکیشن اسنپ  ی مُسنی است که چشمش ضعیف بود، نمیتصویر راننده 

داد و پس از دقایقی اش را فشار میشدههای گوشیِ از رده خارجکار کند، دستپاچه دکمه

دگی از من خواست آدرس مقصد را خودم به او نشان دهم، آن مرِد پراسترس با سرافکن

شدن هم خواهش کرد به تمامی عاجز بود، وقت پیادهمحترم در برابر این تکنولوژی به 

های او امتیاز مثبت بدهم تا این کار را از دست ندهد. این تصویری است که از تاکسی

 
 ی الکترونیکی.بیدگل، نسخه، تهران: نشر 139۴باشی، ی فواد جراحآلن بدیو، این قرن، ترجمه. 1

، تاریخ وگو با پرویز صداقتنئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟ گفتدر این مورد نگاه کنید به: رادیو زمانه، . 2

در ایران، افسگگانه یا واقعیت؟  نئولیبرالیسگگم . اخبار روز، 1399اردیبهشگگت   8، تاریخ مشگگاهده 1398 دی 8انتشگگار 

 .1399اردیبهشت  9، تاریخ مشاهده 1398آذر  23، تاریخ انتشار وگو با محمد مالجوگفت

https://www.radiozamaneh.com/481637
https://www.radiozamaneh.com/481637
https://www.radiozamaneh.com/481637
https://www.akhbar-rooz.com/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-2/
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ناگزیر در تقال بود به سیستمی اقتصادی    اینترنتی در ذهنم مانده است. تصویر انسانی که

 وارد شود که جایی برای او ندارد.

ثبات ی متوسط اکنون در میدان بیکارانِ طبقه ثباتشکلِ بیی بیباری، توده

ی از همه لحاظ متوسطی که حسابی درس کند: در بورس ایران. تودهدیگری تقال می

کرد و  اینک در این تنگنای دلسردکننده شغلی را زندگی پولی و بیخواند، حسابی بی

شان را وارد بازار بورس ایران  و پولِ اندک ها حبس شدههای اتاق در چهاردیواری 

در تمام اند، بازاری که کپی بهتر از اصلِ بازارهای بورسِ جهانِ نولیبرال است؛ کرده

و در بورس  شودیوفروش مدیخر یخصوص یهافقط سهام شرکت بازارهای بورس دنیا

آیا  1شود.فرادولتی هم خرید و فروش میو  یدولت ،یخصوص یهاسهام شرکت  رانیا

قرار است پول دخلِ روح ما را آورَد همانطور که دخل روح آمریکا را آورده است؟ بورسِ 

دار، ایران تجسمِ نولیبرالیسم داخلی است؛ میدانِ خرید و فروشِ هزاران هزار سهام

های سهامش با وقایع سیاسی ی تکنولوژیک. بازاری که قیمتی تیمچهپامالکانِ خرده

های سنجیده و ها و توییتها و تصمیمها و توافقایران و جهان، با تهدیدها و تحریم

کار در ثباتشکلِ بیهای بیشود. تودهی سیاستمداران باال و پایین مینسنجیده

های سیاستمداران و مالکان اند و تصمیممانیتور نشسته بهبار چشمهایشان رقتاتاق 

کنند تا شاید گشایشی حاصل شود و اندکی به های مالیِ جهان را دنبال میسرمایه

چند نفر   جدیدوضعِ نیا کنم درهای ناچیزشان افزوده شود. با خود فکر میسرمایه

 ادغام دردرمانده بود از که  یمرد محترم ، همچوندیبازار جد نیا عاجزند از رقابت در

 ین؟آنال یِرانیتاکس دیجد ستمیس

سال پس از آغاز قرن بیستم با شیوع ویروس جدید توازن بازار جهانی اکنون بیست 

حساب بازارهای تابد و بیشدت به هم خورده است. ویروس کرونا هیچ نظمی را برنمیبه

مالی جهان را مختل کرده است. بازارهای بورس جهان را کساد کرده و از شوخی روزگار 

یده است. ویروس کرونا صادرات نفت را به صفر رساند. بازار بورس ایران را رونق بخش

یک دهه پیش از آغاز قرن چهاردهم شمسی نفت سر از خاک ایران به در آورد. نفت 

 
 9مشگاهده   ، تاریخ1393خرداد  11، تاریخ انتشگار های دنیا دارد؟بورس تهران چه تفاوتی با بورسدنیای اقتصگاد، . 1

 .1399اردیبهشت 
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در طول این قرن در روح و هویت و تاریخ و فقر و ثروت ما اثر گذاشت. اکنون در واپسین  

های نفتی و سهام سال قرن چهاردهم طالی سیاه به خاِک سیاه نشسته است و قیمت

پتروشیمی سقوط کرده است. اکنون بازیگران متوسطِ ناشِی این بازارِ مختل ناگزیر تمنا 

چیز برگردد به روال قبل، زیرا اینک بیشتر از قبل اطمینان دارند که روی دارند همه

اند و آگاهند که رونق این بازار حباب است؛ های لرزان درختی در توفان نشسته شاخه 

 ده، سیّال، سست.شکنن

دانیم گیر بشر هیچ تصوری از آینده ندارد. اصالً نمیی این بحرانِ عالماینک در میانه

نویسان، متفکران و جهانِ بعد از کرونا چه شکلی خواهد بود. بسیاری از مقاله

کنند، اند و میهایی منتشر کردهها و متنی جهانِ پساکرونا حرفکردگان دربارهتحصیل 

ترین حرف بسا روشنگویند، اما قابِل اعتناترین و چهرسد« میچه »به نظرشان میو هر  

دانیم و اگر بگوییم »به نظر ی جهان پساکرونا این است که ما هیچ چیز نمیدرباره

آلود است و انداز مهآور است زیرا در منظر ما هیچ چیز نیست. چشمرسد...« خندهمی

شود ای که با این سه کلمه آغاز میز این رو هر جملهرسد«، ا»هیچ چیز به نظر نمی

های بزرگ جهان سعی در حفظ بازارهای مالی دارند و عاری از معناست. قدرت

ای بازگردند که چند ماه پیش این ویروس در آنجا جهان را کوشند به همان نقطهمی

اند، ن ویروس کرد و عجیب این است که برخی از این رهبران خود مبتال به ای متوقف

کشند و بیش از جانِ خودشان اندیشناکِ بازار و در اند، سخت نفس میدر قرنطینه 

ی قرنطینه را به صالح اند. رهبران کشورهای جهان ادامهتقالیِ بازگرداندنِ وضع پیشین

کنند، شمار مردگان کاری میدانند، هر کدام زورشان برسد آمارها را دستاقتصاد نمی

ها را بگشایید و کنند که »مردم دکانکاهند و در بلندگوها اعالم میرا می و مبتالیان

شدن ارزشداری و بیتنیدگیِ بازیگرانِ نظام سرمایهپول را به جریان بیندازید!«، درهم

ها کنند، چراکه بازار دارد فدای جانها را فدای بازار میجان مردم آشکار است؛ جان

ها سخن ی اول است. روشنفکران از ارزشِ جان انسان نهشود و انتخاب آنها گزیمی

گویند از اینکه جانِ همه با هم برابر نیست و اگر برخی بمیرند منفعت بیشتری  می

ها زنده بمانند، ها و بچه شود؛ مثاًل بگذارید پیرها بمیرند و جوان نصیب برخی دیگر می

کردگان و »کارآفرینان« و تحصیلسوادان بمیرند سرپناهان و بیبگذارید معتادان و بی

اند احتمااًل و سوددهندگان زنده بمانند. با این استراتژی که رهبران جهان در پیش گرفته
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رسد« که بازار احیا آور است ولی »به نظر میتر نوشتم بیانش خندههمانطور که پیش

ه کار خود داری قدرتمندتر از پیش بگردد و نظام سرمایهشود، روال گذشته برمیمی

سازد برای دهد و از اجساد هزاران هزار انسان مرده از ویروس کرونا پلی میادامه می

ای که نولیبرالیسم جهانی کشیده است. و ی مخوف، و افتادن در جادهعبور از این درّه

ی متوسط و از همه لحاظ متوسط چه مسئولیتی داریم، اندیشیدن های طبقهما انسان

ی برای بازسازیِ جهانی که با مدیریت و تصمیم و سبک زندگی و روحیه   و بازسازیِ خود

ایم توان بازسازی  ما به این روز افتاده است؟ اینطور که پیداست این جهانی که ساخته 

ترین ی اینها، بشر در تیرهشود. با همهما را ندارد زیرا تمام توانش صرف بازسازی بازار می

آوردن و گذرکردن از آن عصر ظلمت یافته است. انسان دوامای برای ها هم روزنهدوران 

زند؛ ای در دورست نگریسته که به او چشمک میها هم به ستارهترین آسماندر سیاه

زدنش ضروری است و دیدنش ضروری. نگریستن به تاریکی، تأمل ای که چشمک ستاره

واهد کرد و امکان ساختنِ  باران خاندازمان را ستارهدر تاریکی و حرکت در تاریکی چشم

 ای به سوی دنیایی بهتر را برای ما فراهم خواهد کرد.و بازساختن جاده
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در . و قانن  منضتنی  مرزیی استم ی خشتننم، رابطهی ستیاستم مدر هگستررر د

نکنهیده مگر آنکه دال ل  منجه برای   ستمزارگیری خشتننم امر بهنگاه نخستم و یا،، 

 خشننم از طر ق قانن ِ  و مشروییم ایمال محدوده ،های مدر . در دولمارائه شندآ   

در انحصتتار ندادهای   آ   زارگیری مشتترو بهو  شتتندم   بندیو صتتنر  ینیحازم تب

متازس وبر در  ک  از  .استتتتمپلیس، ارتش  تا نیروهتای امنیر   جملتهازدولر  

زه »هر حکنمر  ک  مبن  بر ا نسهای معروفش با اشاره و تأ ید تحلیل تروتسخنران 

زند:  گننه تعر ف م بر خشتتننم و زور فیی ک  بنا شتتده استتمت، دولم مدر  را ا ن

استم زه از حقِ انحصتاریِ  gemeinschaft)ی بشتری  »دولم مدر  تندا نن  جامعه

استم. با ا ن همه، ا ن حق انحصتاری   برخنردار  افرهفیی ک  و مشتروییم ورزیِخشتننم

در  ت  قلمروی جررافیتا   محتدود شتتتده و همین محتدود تم جررافیتا    ک  از 

  ا ن نگاهدر ( 1۳۶، ۲۰1۵وبر، زند.ت  استتتم زه مفدن، دولم را تعر ف م ها   مؤلفه

زتارگیری برای بته تابتد: غتالتو و صتتتنری، ی ونیتم و منطقِ فرمتانروا   متدر  بتازتتا  م 

ی قانن  وجند داشتره باشتد،  ا  شتده در گستررهرو  خشتننم  ا با د فرا ندی تعر فمشت 

 یواستطه آنکه اهداف  مشترو  ضترور  آ  را تنجیه زنند. به بیا  د گر، خشتننم  ا به

زار بهتح ق اهداف  مشرو    یبرا  ابیاریشند  ا به یننا   گذاری تنجیه م قانن  فرا ند

 و چارچن  تحلیل ، خشتتننم نستتبم به قانن  ماهیر  یاننیدر ا ن  شتتند.م  گرفره

و در  گیردم زنتد زته مشتتتروییتم خند را از درو  نوتا، ح نق  حتازم فری  پیتدا م 

ی  ا ن قانن  استتم زه محدوده ،در ظاهرد. شتتندرو  ندادهای ستتیاستت  محصتتنر م 

 به انحصار خند در آورده اسم. زارگیری خشننم را معین زرده وبه

صنری و    ک  از نخسترین اند شتمندان  استم زه ا ن نگر ( 1۹۲1 بنیامین والرر 

 تنداهای مدر  ستیاست  خشتننم نهرا به چالش زشتید و نشتا  داد زه در نوا، غالو

بلکه  ،نداشتره ستیاست -ن شت  فری  و یاننی نستبم به قانن  و نوا، ح نق  گاههیچ

مین به روشتتتن  در افره بند زه . بنیااستتتم هاآ  یپاستتتدارندهو  همناره پد دآورنده

شند، نژادی دورگه و دوسن ه ی فرمانروا   سیاس  پد دار م خشننم وقر  در گسرره

در جدم زا ش قانن  و نوم ییرگذار أ تاستتم  ابد. از    ستتن، خشتتننم ینصتتری م 

زنتد. از ستتتنی د گر، خشتتتننتم از قتانن  حتازم زته خند را بتا زور تتبیتم و تحکیم م 
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ستتتازد. به م نوم  و امرِ غیرقاننن  ا من ند و نوم حازم را در برابر ب زمحافوم م 

 پد دآورنده-ما ه و زارزردی حقهای مدر  درو فرمانروا   بیا  بنیامین، خشتتتننمِ

(die rechtsetzende Gewalt)  پاستدارنده-و حق (die rechtserhaltende 

Gewalt) ،۲۰۴-1۷۹، 1۹۹۹ دارد  بنیامین.)   

 یدر چه ی خشتتتننمِ حکنمر  را از زنم زه نژاد دورگهدر ا ن ننشتتتره تو  م 

روا   نوا، پدلنی بررستت  زنم. در گیری دولم مدر  در دورا  فرما ی شتتکلتجربه

ورزی حکنمر  در زا ش و پاستداشتم طنر خاص، به بررست  ن ش خشتننما ن راسترا، به

ر یی ندتاد  (، پتا ته1۳1۰، قتانن  مجتازا   1۲۹۹استتتفنتد  قتانن ححق در زندتتای نوتام 

ی مشترر  ضتد خرابکاری ستاوا  و شتدربان   گیری زمیره( و شتکل1۳۳۵ستاوا   

 ( خناهم پرداخم.1۳۵۰ 

*** 

هندو   هایمعادلدر تبارشتتناستت  تنا  را م   قانن ححق پینند درون  خشتتننم و

ی زه ر شتته  regاروپا  ِ -هندو-پروتنی واژه 1ی »حقحقانن ت رد اب  زرد.اروپا   واژه

 آلمان : حق، راستر ، قانن  و   rechtحق، راستم و قانن ( و   انگلیست : rightی واژه

با   regی واژهبن .دهدتأمل  به دستم م قابلمعنا   گستررده و  قدر ( استم، میدا ِ

  razeyeiti، راستتم( ی »راستتر ت  فارستت  مدر (، »راستترات  فارستت  باستترا :واژه

 التین: فرمتانروا،   rexرانتد (،  التین: فرمتا  regere د(،انت رم   اوستتترتا  : فرمتا 

در      ستانستکر م: فرمانروا، پادشتاه( rajو  شتکنجه(ستانستکر م:   riagپادشتاه(، 

تراز بتا   تا قتانن  همحق  ،مفدن هتا،واژه. در تمتا، ا ن گیرنتدی معنتا   جتای م ختانناده

، ۲۰1۶، سمیننِنبِشند  بندی م صنر   زورمندی و خشننم فرمانروا  ،قدر ، مفدن،  

»راستمت  ستیاست  دگرد ست  معنایزه  دهندنشتا  م شتناستا  زبا  (. همچنین،۳۳۷

 
گیرند و هر دو داللم بر با هم در ارتباط تنگانگ معنا   قرار م   های سام های »حقت و »قانن ت در زبا  واژه . 1

 یبری: قانن ، فرما ، نوم حازم( و  ḥóqqتبارِ ی همیننا  متال، واژه بهقدر  و نوم حازم و حازمیم دارند. 

ḥuqqā  برای نشا  ، در ا ن مرندهد. خنب  نشا  م به سر ان  باسرا : قانن ، فرما ، نوم حازم( ا ن رابطه را

 یدگ  قانن  و حق ترزیو »قانن ححقت به زار گرفره شده اسم.تنداد  درهم 
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 اوا ل ، بهراستر دستره زار وپیرو ستیاستم محافوه معنایبه های اروپا   آ ( و معادل

باز  1۷۹۴فرانستته در ستتال  مل های ستتیاستت  در مجلس بندیو دستترهقر  ننزدهم 

 (.۲-۳، ۲۰۰۶زناپ و را م،  گردد م 

و  در انحصتار حکنممخنت  زه صترفا  تنا  به ابیاری  خشتننم را نم  نداد ،ترد دب 

 خشتننم ی ظدنرآ  را در دامنه یرو با د منطق دورگهازا نو  فروزاستمقانن  استم  

، ا ن زارآمدی و حقصتنری به قانن  و  رو کرد. برخوف ارز اب  زردستیاستم  ستهدر در

مشتروییم قانن  جد د  ستاخرار و بافرارگیری  گذاری خشتننم استم زه به شتکلتأییر

 در آ  خند را  خشتتننمنداد زه گستتررِ ستتیاستت  های جدا رخداد ک  از . بخشتتدم 

   نوا،    خشتتتننمِ ستتتاخراری جنگ استتتم. در دورا  جنگ، ند پد دهزیر ا  م 

. پس  گیردقرار م  ستاخرار    نوا، د گردر برابر    به شتکل  مرمرزی و آشتکار ستیاست 

 جنتگ چیرگ میتدا  زته در  نیرو   از رو تارو   و زورآزمتا  ِ دو ستتتاخرتار خشتتتننتم،

طنری تناند، به ابد و م م  گرِ حق دسمی قدر  به جا گاه آفر نشدر منازنه ابد م 

خند را بر  و  در صتتنر  چیرگ  مطلق( ح انیم و قانن   بسشتتروط آتش مشتترو ،

خشتتتننتم استتتتم زته  ای، ا ن خندِمرلن  تحمیتل زنتد. در چنین رابطته قتدر 

ینصتتتر خشتتتننتم  . در منطق جنتگ،استتتم قتاننن  جتد تد نوم و نوتا،ی پتد تدآورنتده

تنا  را م حق حخشتتتننتم و قتانن درون   ننتدپیی حق و قتانن  استتتم. پتد تدآورنتده

های استرعماری مشتاهده زرد. استناد تار خ  نشتا  گشتا  ستادگ  در تما، زشتنربه

 بر را  نوا، ارزشت  و ح نق  خند  هزشتنرگشتا همنار های ستیاست قدر دهند زه م 

اسرنار  ی خشننم چنا پد دآورنده-حق ینصراند. حازم زرده شدهتصرف قلمروِ فرح و

های مسترعمره ، اغلواسترعماردورا    بیش از نیم قر  پس از امروزه و زه و پا دار استم

نوا، ح نق  و  المنافع،مشتترر  زشتتنرهای یبر رانیا،  عن  ایضتتای اتحاد ه پیشتتینِ

زرده و ر یی پا هستتیاستت  نیروی استترعمارگر -ح نق  نوا،ی ارزشتت  خند را بر پا ه

  1اند.یننا  نماد و سرور آ  به رسمیم شناخرهر را بهفرمانروای بر رانیای زبی

  تنا  در ندادِ م  خشتننم را یِپد دآورنده-حق یما هافیو  بر میدا  جنگ، درو 

تر ن  ک  از شتناخره 1۲۹۹استفند  ستن،. در تار خ معاصتر ا را ، زندتای باز افمزندتا 
 

1. The Commonwealth. (n.d.). Accessed 9 June 2020, Retrieved from: 

https://thecommonwealth.org/ 

https://thecommonwealth.org/
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در آ  مشتدند و بارز ی خشتننم پد دآورنده-حق ینصتراستم زه ستیاست   هاینمننه

گیری زندتای  ی شتتتکتلهای تار خ  و زمینته. بدو  آنکته بخناهم به پیچیتدگ استتتم

ا ن  بته گناه تتار خ، زنم زتهبته ا ن نکرته بستتتنتده م  جتادر ا ن بهرداز،، 1۲۹۹نوتام  

 فراهم آورد  و نوا، ستیاست  جد د را دودما  پدلنی گذاریپا ه یزمینهرخداد ستیاست  

(. پس از چیرگ  زندتتاگرا  بر تدرا  زته در آ  ندتاد 11۹-11۸، 1۹۸۲، آبراهتامیتا  

ای شتد، رضتاخا  میرپنا ایومیهطنر نماد ن و ح ی   نما ندگ  م فرمانروا   به که

ستتیاستت  -زنمت صتتادر زرد تا پیدا ش نوم ح نق م  ای تحم یننا  »حکمماده ۹

ی نخستم ا ن در ماده 1(.۶۰، ۲۰۰۸در ایو، زند  نداوندی، ا ن شت   ستازنانن ن را به 

زند زه »تما، اهال  طدرا  با د ستتتازم و مطیع ایومیه فرمانروای پیروز »حکمت م 

دهد زستتان  زه از م  ی هشتترم هشتتدارگننه فرما احکا، نوام  باشتتندت و در ماده

ها تر ن مجازا ستتخم ی نوام  جلو و بهفرامین حازم ستترپیچ  زنند »به محکمه

ی قتانن  و آمییِ نوتام  بته متا برای در  رابطتهی تحکمدو گیارهخناهنتد رستتتیتدت. ا ن 

ی    نوا،  دهد زه نطفهرستتانند. نخستتم، ا ن ایومیه نشتتا  م خشتتننم  اری م 

فرمانروا   و دسترگاه بنروزراتی  دولر  و نوام ِ آ  در    زندتای ستیاست   نن ن  که

ن  ا ن نوم نن ن مشتروییم ستیاست  و قانن-زه، بنیا  ح نق آ  بستره شتده استم. دو،

ورزی نوام  و حکم  گرفم زه از خند را نه از درو  قانن  پیشتتین، بلکه از خشتتننم

فرمانروای پیروز به »اول شتخ  مفردت انشتاش شتد. ستن،، ستازوزار و محرنای ستنی  که

ستتازی شتتدروندا  در برابر قدر  حازم  زرد  و مطیعقنانین نن ن در فرا ند ستتازم

»مشترو ت  زه، تعر ف یمل  و واقع  »حقت و »ناحقت،. و در ندا م ا نر یی شتدپا ه

تر ن هتای نوتام ت و »ستتتختم، »قتاننن ت و »غیرقتاننن ت بتا »محکمتهتشتتترو و »نتام

-گیری    نوا، ح نق ی شتتتکلهات نداد نه و تتبیم شتتتد. بنابرا ن، نمننهمجازا 

م قانن  نه از خند آ ، دهد زه ح انیم و مشتروییستیاست  از طر ق زندتا نشتا  م 

مند  استرخرا  شتده زه به شتکل  نوا، ی خشتننمپد دآورنده-بلکه از نیرو و ینصتر حق

 شند.زارگرفره م در یمل و گفرار از سنی فرمانروا به

 
ی زل ضای رئیس د ن ی ن  قیاق ایلیحضر  اقدس شدر اری و فرمانده به ام 1۳۹۹ا ن ایومیه در سن، اسفند . 1

 صادر و در سراسر شدر پخش شد. قنا  رضا(
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های مدر  بنروزراتی  دولر ، ارتش نن ن و گذاری رضتا شتاه، دسترگاهپس از تا 

در خردادماه  .(1۳۶، 1۹۸۲ آبراهامیا ، دربار در ا را  شتتکل گرفم و گستترر   افم 

مملکمت در مجلس شتنرای  استر ول و امنیم یلیه بر م دمین مجازا  ، »قانن 1۳1۰

مل  تصن و شد زه بر اساس آ  خشننمِ حکنمر  ساحر  زامو  صنری و رسم  پیدا 

داشترن آ  زرد. ا ن قانن  با هدف حفاظم و پاستداشتم از نوا، ستلطنر  و مصتن  نگاه

ی نخستم ا ن ها و نیروهای ستیاست  جا گی ن وضتع شتد. بر طبق مادهبم به نگر نست 

قانن ، هر فرد  ا گروه ا ران  زه به هر شتکل و در هر زجا به ضتد م با نوا، ستلطنر  

ده  جتامعته در نهن ی اشتتترراز ت را برای ستتتازمتا پرداختم و  تا »مرا،  و رو تهم 

ی ستن، شتد. همچنین در مادهستاله محکن، م پروراند، به مجازا  زندا ِ سته تا ده م 

 ا را  مملکم ضد بر  مسر و  خناه خارج  مشارزم با خناه زس شده بند زه »هرنزر 

 (.1۳۹۴شندت  مجلس شنرای اسوم ،  ایدا، به محکن، نما د قیا، مسلحا 

ی  پتد تدآورنتده-حقای و حکم زندتتاگر ینصتتتر متاده ۹ی در صتتتنرت  زته ایومیته

ی متا تهدرو  1۳1۰زنتد، وضتتتع قتانن  مجتازا  خشتتتننتم را بیتا  و بتازنمتا   م 

تنا  در چند ی خشننم را م سازد. ینصر پاسدارندهی خشننم را آشکار م پاسدارنده

هایت نوا، حازم را جبده مشتاهده زرد: قانن  مجازا  از آغاز جر، ستیاست  و »د گری

ستتتن، مخالفم و ضتتتد م با نوا،    زند. از تعر ف م  به شتتتکل  گنگ و ناروشتتتن

طنر خاص،  شتتند. از ستتنی د گر اما، قانن ، بهطنر یا،، جر، انگاشتتره م ستتلطنر ، به

ی اشتتترراز  گرا ش دارنتد در هتا   از جتامعته را زته بته مرا،  تا رو تهافراد و گروه

های  شتن از د گریی تعر ف گنگ و نارودهد. ارائهی مجرما  ستیاست  قرار م مجمنیه

دهد زه در هر زما  ستیاست  حازم م -ستیاست  نوا،، ا ن امکا  را به دسترگاه ح نق 

طنر بال نه  ا  و هر مکتا  و با در نور گرفرن منتافع  روزِ حازم، هر فردی  ا گروه  را به

های قانن  زارزردی در جدم بالفعل مجر، بشتناستد. بنابرا ن، گنگ  و ناروشتن  گیاره

ستتازی نوم حازم در ورزی حکنمم با هدف حفظ و ا منی خشتتننمامنهگستترر  د

 ف تعر و  است یست   جر،  یصتنر نش آفر بامخالف دارد.  ی نیرویو اند شته برابر گفرما 

 میحازم  تحم یجامعه  به حازم ابد،  م مینیی   »مجر،ت کریپ  در  زه نوا،  تیِگر »د

 اریاخر در تندا قانن  و حق  یاجرا و  ریتفستتت  ف، تعر میمشتتتروی  زه زند م یادآور 

دهتتد زتته م  فرمتتانروا از طر ق مجتتازا  ایتتدا،، م رتتدرانتته فرمتتا .  کتتهاوستتتتم
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بخشت  به خشتننم زامو  در انحصتار حازمیم و گرفرن جا  د گری تندا و مشتروییم

ی هر فرد  تا گروه  زته بتا نوم حتازم  تندتا حق اوستتتم. همیمتا ، زنش، مرا، و رو ته

و  ورزی، غیرقاننن باشتد   عن  ضتد نوا، باشتد( برچستو خشتننم ستازگاری نداشتره

 خنرد.ناحق بند  م 

خشتننمِ حکنمر  سترشتر  دورگه و زارزردی دوگانه دارد. از    ستن، خشتننم 

ی حقحقانن  استم و از ستنی د گر پاستدار آ  استم. در نوا، پادشتاه ، هر پد دآورنده

 1(.1۳۹۷شتتد  نصتتیری، نروا بازنما   م فرمادو زارزرد در پیکر باهیبم حازم و  که

شتد به قنانین صتنری فرمانروا نم ستازی پیکر  کهگما ، برای حفظ امنیم و ا منب 

ها   ا جاد بستنده زرد و با د برای حفاظم از قانن  و ح انیم حازمیم، ندادها و اندا،

، 1۳۳۵ر ستتال تر و زاراتر پاستتدار نوا، حازم باشتتند. دای پیشتترفرهگننهزرد زه به

ی از    نداد پاستتدارِ قانن ،  عن  ستتازما  اطویا  و امنیم ا افرهی تکاملنستتخه

ی ستن، ی پرو ی یابر ، مستونل ادارهزشتنر  ستاوا ( چشتم به جدا  گشتند. به گفره

ی هرچه همنونر مبارزبه 1۳1۰ی اجرای قانن  امنیر  ستاوا ، ا ن نداد استاستا  بر پا ه

زتر با یناصتتر ضتتدنوا، و مارزستتیستتم   عن  هما  باورمندا  به مرا، رومؤیرتر و به

(. بر طبق قانن  مربنط به ۲۴۵، ۲۰1۲فرد، اشترراز ( تشتکیل شتده بند  یابر  و قانع 

 م ابله مل ، امنیم  حفظ برای الز، اطویا  زستو ی ا ن ندادتشتکیل ستاوا ، وظیفه

 و انتدشتتتده ایو، زته غیرقتاننن  هتا  گروه فعتالیتم از ستتتلطنتم، جلنگیری بتا مختالفتا 

استتم، تعر ف  قانن  مخالف آندا یرو ه و مرا، ها   زهگروه گیریشتتکل از  جلنگیری

آر امدر خنانده  شتتاهنشتتاه هما نن   فرمانروای دورا  زه ایلیحضتتر شتتده بند.  که

انیا   پردهها ش با خبرنگارا  خارج  ب در  ک  از گفرگنحدود دو دهه بعد شتد، م 

های قاننن  حکنمرش را تحم هیچ شتتترا ط  بر داشتتتم زه هرگننه انر ادی به بنیا 

ی زرد زه گرا ش داشتترن به فلستتفهم او همچنین صتتر ح و واضتتح بیا   ۲تابد.نم 

 
  رن .زسا م خبری تحلیل   .  شنرا و جای خال  قدر (  1۳۹۷نصیری،  .  فرمانروا  . .:  ی دو پیکر  کهدرباره .  1

2. Thekinolibrary (2017, August 23). 1970s Interview with Mohammad Reza Pahlavi, 

Shah of Iran, Rushes. YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=owHic3bkCAM 

https://www.zeitoons.com/59689
https://www.youtube.com/watch?v=owHic3bkCAM
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خناند امری زامو  غیرقاننن  و ای زه او مارزستیستم استوم  م مارزستیستم و اند شته

ستیاست  را -شتاهنشتاه در گفرار  سترشتم    نوا، ح نق  1ی مجازا  استم.شتا ستره

ا  میخکن  های ستیاست ی د گریداد زه ن ا ِ مجر، و جان  را بر چدرهنما ش م 

 ها نامشرو  و ناحق.زرده اسم: نوا، شاه مشرو  و حق بند و د گری

ی قانن  وخشتتننم، اداری و امنیر  شتتد. در قامم  گیری ستتاوا ، رابطهبا شتتکل

های  ورینافهای ستتازمان  و های اداری، چار نامهخشتتننمِ فرمانروا در آ ینستتاوا ، 

-پد دآورنده و حق-سترزن  مد ر م و زانالییه شتد. در ندادهای امنیر ، خشتننمِ حق

گذار تبد ل ستتاز و قانن پن ای ا من ستتازوزارِآمییند و به    پاستتدارنده با هم در م 

خنرد. گذار با دسرگاه پاسدارِ قانن  گره م قانن روا و شنند زه در آ  شخ  فرما م 

تنا  در تتأستتتیس خنردگ  و آمیی  خشتتتننتمِ پتد تدآورنتده و پتاستتتدارنتده را م گره

مشترر  ضتد خرابکاری ستاوا  و شتدربان ت مشاهده زرد. ا ن نداد در بدمن   یزمیره»

 و هتااداره یهمته یملکرد بته دستتترنر پتادشتتتاه بته منونر همتاهنگ  میتا  1۳۵۰

آمییی ندادهای  های حافظ قانن  برای م ابله با »خرابکارا ت تشکیل شد. درهمسازما 

شدربان ،   امنیر  و اطویات   مانند واحدهای ی مشرر تگنناگن  امنیر  در »زمیره

های پیشتین در دسترگاه اداری و ستاوا ( ستا ش  ستن، زل  یژاندارمری، ارتش و اداره

تمتا، زور و نیروی حتازمیتم را برای رو تارو   بتا   داد وبنروزراتیت  را زتاهش م 

ستتتا ، حذف و (. بد ن1۷۶-1۷۸، 1۹۹۰زرد  دالننا، خرابکارا  مرمرزی و بستتتیا م 

هتای غیرقتاننن  بتا زتارآمتدی هر چته بیشتتترر پیگیری هتا و رو تهخنت  زرد  افراد، مرا،

 شد.  م 

ی نیروی مخالف در بندهای ستاوا  در پاستداری از نوا،، در صتنر  ک  از ننآوری

ی پنجتاه، مفدن، خرابکتار بتا هتدف  چتارچن  مفدنم ِ »خرابکتارت ندفرته استتتم. در دهته

آلند از او در جامعه از ی تصتن ری هراسترور و تخر وِ شتخصتیم نیروی مخالف و ارائه

 
ی مجاهد ن خلق از سنی ساوا  و حکنمم برای تنصیف تح یرآمیی اند شهیمدتا  یبار  مارزسیسم اسوم  . 1

ای با نا، »مارزسیسم در جیوه برد و زار م به نیی ا ن اصطوح رادر یین حال، بیژ  جین   شد.زارگرفره م به

(. 1۳۵1 جین ،  دهدح همدالنه به ا ن گرا ش نشا  م  گرا انهسنجش تنأما  اسو، مارزسیسر ت نگاهاسوم   ا 

اند.  . . به خند رد زرده  نگر  سیاس را برای تنصیف  مارزسیسم اسوم  اصطوحزارگیری بهمجاهد ن خلق 

 ( ۴۷، 1۳۹۹ ،و فرفنری آنر  نصیری .سازما ی ا ن با نما نده  یگفرگنی فرد هالید
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گیر شتد. در د دگاه حکنمم، خرابکار زست  استم زه های تبلیرات  همهطر ق دسترگاه

اصتطوحا  چن  الی  رستاند واداری، پلیست  و امنیر  نوا، آستیو م های دندهبه چرخ

افکن استم زه ترس بر اندازد. همچنین، خرابکار فردی وحشتمی شتاه م چرخ زالستکه

(. 1۳۹۷ نصتتتیری،  زنتددل فرمتانروا انتداخرته و پیکر بتا هیبتم او را ختدشتتته دار م 

ی  دارد زه پروندهم پادشتاه را وارود زه شتخ  افکن  خرابکار تا آنجا پیش م هراس

وقفه دنبال زند و همناره از نیروهای امنیر  خند بهرستتد زه »باالخره امنیر  او را ب 

 (۲۴۸، ۲۰1۲فرد،  یابر  و قانع 1با رهبر خرابکارا  چه زرد د؟ت

ورزی منحصتتترا  در اخریار نداد حازم استتتم، جا زه مشتتتروییم خشتتتننماز آ 

افکن  و ری برای تخر و و حذف خرابکار، از ترور شتخصتیم، زندا زارگیری هر ابیابه

جمع ، ای و دسترههای فلههای گنناگن  شتکنجه تا حذف فیی ک  و ایدا،ایمال رو 

ه اسم زه در همه جا حضنر اداری از ا ن منور نن ن و  کّ-جا ی استم. خشتننمِ امنیر 

محنر در   از خشتتتننتمِ امنیتمدهتد. ا ن نندارد و خند را بته شتتتکل  نتامرئ  بروز م 

طنر مراتو ستتازمان  بهشتتند و در ستتلستتلهها و دستترنرا  اداری نگاشتتره م نامهآ ین

ا سترد و اداری در جا گاه ناظرِ مطلق م -آ د. خشتننمِ امنیر نامرئ  به گرد  درم 

شتتکنا  احرمال  ی قانن متابههای پندانش تما، شتتدروندا  را بهها و گن با چشتتم

 ابد.  اداری بیش از هر چیی در نداد شتکنجه تجل  م -پا د. زارزرد خشتننمِ امنیر م 

ی شتدروندا     جامعه هسترند. شتکنجه ابیاری استم برای مخاطو یا، شتکنجه همه

ی خرابکارا  احرمال  و هشتتداری استتم برای تما، ستتازی همهزرد  و مطیعستتازم

همه اما  نوا، بهینندند. با ا ن هایِزستتتان  زه ممکن استتتم بخناهند به جمع د گری

تری  فراتر از زستتتو اطویتا  از مردم( بتا فرد محکن، بته ی مدمندتاد شتتتکنجته رابطته

 شدهشکنجه زند؛  نداممفرد محکن، را وادار به   د با  شکنجهزند:  شکنجه نیی برقرار م 

 و فرمانرواهکّ   ِگ بلندپا به  شتند مجبنر و ندارد  یخرابکار قصتد گر د زه زند  اقرار د با

 یملکرد و بکنبتد هم در را خند میت شتتتخصتتت  د ت بتا خرابکتار بفرستتترتد؛ درود گتذارقتانن 

 
یلیه  ندادهای ا ن ی فعالیمهای ساوا  درباره زه شاه در پاسخ به گیار   زندم  یابر  در خاطراتش انیا  . 1

 پرسید زه »با حمید اشرف چه زرد د؟تهای فدا   خلق همناره م سازما  چر   
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-1۷۹، 1۳۷1 دالننآ،  را ستتترزنش زند گانهیآلم دستتتم ب  یننا به خند  یخرابکارانه

  1(.۶۲، 1۳۹۹آنر، و فرفنری ؛ نصیری1۸۰

شتتکنجه به    روند ی مشتترر  ضتتد خرابکاری، بازداشتتم و پس از ا جاد زمیره

یننا     حرفه به آ  یادیِ اداری و ستازمان  تبد ل شتد زه درآ  یامو  شتکنجه به

نخستتترین  .(1۷۹-1۷۸، 1۳۷1؛ دالننا 1۰-۶، 1۹۷۶ الملتل،نگر ستتترنتد  یفن بینم 

به دسترنر رضتا شتاه و معماری مدندستا  آلمان   1۳11زندا  مدر  ا را  زه در ستال 

ستازی نداد مدر  شتکنجه در ا را  اخرصتاص  افم. بروز طراح  شتده بند، به نداد نه

هتای امنیر  پتاستتتدارِ قتانن  بته ی خشتتتننتم از طر ق دستتترگتاهنتامرئ  و پندتانکتارانته

زرد زه از پذ رفرن مستونلیم ایمال خشتننم ستر باز ا م فرمانروا ا ن فرصتم را ایطه کّ

در زما   زند و وقن  آ  را بدو  هیچ تناقضت  انکار زند؛ چنانکه ایلیحضتر  هما نن ،

 ی شتتکنجه و خشتتننم ستتاخراری،گری خبرنگارا  خارج  دربارهرو ارو   با پرستتش

بستیار خرد  را به منضتنی داد و آ   اطو  نشتا  م خند را از وجند ا ن پد ده زامو  ب 

   ۲زاسم.در دسرگاه اداری فروم 

 در  یاچرخهپاستتتدارنده، -حق و دآورنده پد-حق خشتتتننمِ یه مادرو  بنابرا ن،

 حق ، رقانننیغ  و  قاننن امر  یرابطه  آ  درو  از زه زند م میترست  را   ا پن و گَردِ 

 و دهیت  زا محکن، و حتازم ،یفرمتانبردار و   متانروافر مشتتترو ،نتا و مشتتترو  نتاحق، و

ورزی فرمانروا  . در چارچن  هر قاننن  زه مشتروییمِ آ  از خشتننمشتند م یپاستدار

آو یی به نداد قانن ، فردِ محکن، به فرمانبرداری را به گیرد، دستتتمم  ستتترچشتتتمه

ر زند زه نستنجیده خند را به در و د نا رنگِ خشتننم مبدل م ای در بطریِ ب حشتره

فرمانروا ا ،  هستهارد. پناه برد  به قانن   کّزنبد و سترانجا، ناامید از رها   جا  م م 

ی انردای خشتتننم ندارد. تجربه ی ب وپا زد ِ مداو، در چرخهستترانجام  جی دستتم

ستاخرن سترشتم خشتنِ های تار خ نشتا  داده استم زه رها   بشتر تندا با فا ان و 

ی خشتننمِ حکنمر  و آتش زدا   از چرخهرمانروا، مشتروییمفهقانن ِ، شتکسترن سَترِ  کّ

 
 نژاد در گفرگن با فرد هالیدی.   . . خاطرا  زندا  شکراهلل پا . 1

2. CBC News (2015, April 8). Iran’s last Shah - the fifth estate. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=n-grR1e6dw8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n-grR1e6dw8
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یننا  حقِ بشتر و (. آنچه امروز به1۳۹۷شتند  نصتیری، افکند  بر نوم زدن ممکن م 

های  ها و زنشجن  ی چارهشتناستیم، دستراورد و یصتارههای فردی و جمع  م آزادی

ند و ا ن ح نق و ی دها   استم زه در چند قر  اخیر چنین راه  را برگجمع  ستنژه

؛  ۳۶، 1۳۹۷هتا را بتا رنا و خن  بته حتازمتا  تحمیتل زردنتد  فرفنری آنر، آزادی

گننه زه فردر   داگوس، اند شمند و سیاسرمدار (. هما ۳۲۸، 1۳۹۸زاسرنر اد س، 

های  پنستتتم امر کا   زه خند را از بند بردگ  مطلق رهانید و پیشتتتراز پیکارستتتیاه

زرد، امر رها   با ا ن پرستتتش و پاستتتخ  زنا  شتتتد فر اد م داری و ح نق ضتتتدبرده

شتند: »چرا با د برده باشتم؟ حرما  خناهم گر خم ت  داگوس،  شتناخر  آغاز م هستر 

۲۰۰۵ ،۲۳۲) 
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دانشتجن ا  پیشترو  . مارزستیستم استوم   ا استو، مارزستیستر (.  1۳۵1جین ،  .  

 هنادار راه فدائ .  -خار  از زشنردر  
 گدر، مررجم.(. تدرا : طرح نن..   . نی ساوا (.  1۳۷1دالننآ،  .  

در دامگته تتار خ: گفرگن   بتا پرو ی یتابر ، متد ر امنیر   (.  ۲۰1۲فرد،  .  یتابر ، پ. و قتانع 
 .لس آنجلس: نشر زرا   ساوا .

.   . نصتتیری، و ل. فرفنری  رژ م   رو ه  ا    دمنزراستت :  (.1۳۹۸زاستترنر اد س،  .  

   ۳۳۸-۳۰1.  1۲ی  ، شمارهن د اقرصاد سیاس آنر. مررجما (.  

.  ۹ی  ، شتماره. ن د اقرصتاد ستیاست ح نق بشتر: حق بشتر  ا قربان   .(1۳۹۷فرفنری آنر، ل.  

۲۹-۳۶ 

مجازا  م دمین بر یلیه امنیم و استتتر ول    قانن  .  (1۳۹۴مجلس شتتتنرای استتتوم .  
 .شمس   زمیسین  قنانین یدلیه(  1۳1۰خرداد ماه    ۲۲مصن     .مملکم

قانن  مربنط به تشتتکیل ستتازما  اطویا  و    های مجلس شتتنرای استتوم .مرزی پژوهش
   شمس .1۳۳۵ه  اسفند ما  ۲۳مصن   .  امنیم زشنر

. ستنئد: نشر  ی ان و برخاسترههای از خا روا م(.  1۳۹۹  ل.فرفنری آنر،  . و  نصتیری،  

 بارا .

  رن .زسا م خبری تحلیل   .  شنرا و جای خال  قدر   .(1۳۹۷نصیری،  .  
سته رو داد و سته دولرمرد: نگاه  نن به    دهه از تار خ معاصتر  (.  ۲۰۰۹   ..تتتت ه  نداوندی،

 . لس آنجلس: نشر زرا .ا را 

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/jazani-marxisme-eslami.pdf
https://pecritique.com/2019/11/25/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%D8%9F-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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شد مالی جهانی  نظامیک  ایجادبرای  طرح مطالباتی موجب 2008بحران مالی سال 

کند سرمایه را مدیریت  یسوداگرانههای ، جریاندهد را کاهشکه عدم تعادل تجاری 

 نظامهدف اصلی چنین چیزی . البته که  کند جلوگیری مندنظامریسک و از گسترش 

دفاع و نامطلوب خواهد بود. غیرقابل ، دیگرنظامیچنین امروزه وودز بود. اما برتون 

 چگونه باید باشد؟اش احتمالی بدیلبنابراین، 

هایشان زورآزمایی دو مرد و دیدگاه یصحنه  1944 در سال وودزکنفرانس برتون

جمهور فرانکلین رئیس  ی، نماینده(Harry Dexter White)  هری دکستر وایتبود:  

، (John Maynard Keynes)  جان مینارد کینز، و  (Franklin Roosevelt)  روزولت

مازاد  بر اساس که امپراتوری رو به افول بریتانیا. بدیهی است طرح وایت یهنمایند

؛ گشتچیره  بنا شده بود جهانی دوم پس از جنگ یدر دوره متحدهتجاری ایاالت

کامل سیاست   اتاختیار  هب  تن دادنکردن اروپا و ژاپن در ازای  که برمبنای دالری  طرحی

 عسل ماه یشالوده، یمتحده شکل یافته بود. و نظام جدید پساجنگپولی ایاالت

تا زمانی که آمریکا مازاد خود را از دست داد و ترتیباتی که - پایه گذاردداری را  سرمایه

 وایت مقرر کرده بود فرو پاشید.

 مردوداین است: آیا طرح  آمدمیهای گذشته پیش دهه طی مکرراًکه  پرسشی

 خواهد بود؟نتر مناسب 2008کینز برای دنیای چندقطبی پس از سال 

 2009ل سال  یرئیس بانک مرکزی چین، در اوا  (Zhou Xiaochuan)  ژیائوچوان  ژو

وودز طرح پیشنهادی کینز را نپذیرفت، متأسف است. دو سال بعد، گفت از اینکه برتون 

مدیرعامل صندوق  (Dominique Strauss Kahn) کان وس ااز دومینیک استر

المللی پول پس از سال پرسیده شد که به نظر او نقش صندوق بینالمللی پول بین

بینی کرد که چه سال پیش، پیش شصت کینزاو پاسخ داد: » ؟چه باید باشد 2008

عملی زود بود. اکنون وقت    طرح او خیلیچیزی مورد نیاز است؛ اما آن زمان برای تحقق  

 هستیم!«  "آن" اجرای یکنم ما آمادهآن رسیده است. و من فکر میکردن 
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به فرش سقوط کرد، بدون آنکه  شاز عر ی بعدهچند هفتکان استراوسحال، بااین

توضیح دهد منظورش از »آن« چیست. اما حدس زدن اینکه »آن« ممکن است چه 

 سخت نیست. هم باشد خیلی

 ،که ثبات جهانی استدیدگاه کینز این  ، بازتابجدید نظام این که تراز همهمهم

های اقتصادی دارای نظام میانداری به ایجاد اختالف تحت تأثیر گرایش ذاتی سرمایه

تر در دوران رونق بزرگ شود. مازاد و کسری  تضعیف می  ،کسریهای دارای  نظام  مازاد و

افتد، ناسبی بر دوش بدهکاران میتطور نامبه  رکود یدر دورهشان تعدیل بارِو  شوندمی

اهش ک در تمام جهانشود که پیش از اینکه تقاضا را تورم می-بدهی فرایندو منجر به 

 ند.کمیمحکم کسری بودجه  دارایدر مناطق جای پای خود را دهد، 

در آن نیروی تعدیل به  نظامی که جایگزینیبرای مقابله با این گرایش، از کینز 

 فرایندکه در آن »  نظامیجای  به  افتدمی  بستانکارانبدهکاران و    بر دوشصورت متقارن  

 .کندحمایت میداوطلبانه است«  انبستانکارو برای  اجباری انتعدیل برای بدهکار

 international clearing)المللی بینپایاپای یک اتحادیه ]تاسیس[ حل کینز راه

union) (ICU بود که )اعضا با حفظ  .داشتنداقتصادهای بزرگ در آن شرکت  تمام

یک واحد  اها بپرداخت  یتمامکه کنند می توافق خود، پول رایجو های مرکزی بانک

، و تمام صورت گیرد نامدمی (Bancor) حسابداری مشترک که کینز آن را »بانکور«

 انجام دهند.  ICUرا از طریق  المللیهای بینپرداخت 

متناسب با سهم نسبی آن در  ICUعضو در  هر دولتِ یدر ابتدا، حساب ذخیره 

از آن، هر کدام متناسب با صادرات . پس شدخواهد  محاسبه بانکور ، بهتجارت جهانی

، برقراری این نظامپس از  خواهند کرد. اضافی دریافت[ اعتبار] بانکور خالص خود

مالیات متقارن خواهد   ،ترازطور مداوم بر مازاد و کسری  بهالمللی بین  پایاپایی  اتحادیه

، تقاضای اتهای نامتعادل سرمایه، نوسانجریان میانبازخورد منفی  سازوکاربست تا 
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در سراسر جهان توزیع   برابرناکه به صورت را کل ناکافی جهانی و بیکاری غیرضروری 

 خنثی کند.، شده است

طرح، نظام ارزهای این    فرضالبته که پیشنهاد کینز عاری از مشکل هم نبود. پیش

محدود برای کشورهای دارای کسری  برداشتاضافهثابت بود که نیازمند تسهیالت 

تنظیم نرخ ارز و نرخ باززنی مداوم میان وزرای دارایی در مورد  مستلزم چانهنیز    و  ،مزمن

اعمال  اختیارها بوروکرات به مالی، که یهای سختگیرانه کنترلنیز . و استبهره 

بار فاجعه آشوبیبه  و در نهایتدهد را میبر انتقال سرمایه  جویانهمصلحت اختیارات

 انجامد.می

ساده و  عدهای متغیر ارز و قوابا نرخرا  ICU نتوان اما دلیلی وجود ندارد که

اصلی کینز برای در کنترل داشتن عدم تعادل   یحفظ مزایای ایده  در کنارخودکاری که  

 ریزی طرح  ،به حداقل برساندها را  سیاستمداران و بوروکرات   اتقدرت اختیار  ،المللیبین

 .کرد

است که مشابه همانی   NICUیا ( new ICU) جدید المللیبین پایاپای یاتحادیه

نامش را -به جای بانکور انتزاعی، یک ارز دیجیتال مشترک  کینز در نظر داشت. اما

و قوانینش تنظیم  منتشرالمللی پول توسط صندوق بینکه  -گذاریممی [1]سوکازم

س را براساس یک دفتر کل و، کازمالمللی پولبین . صندوقارائه خواهد کرد ،دوشمی

شده یین تعکل را به روشی ازپیش یه یتالی شفاف و یک الگوریتم که عرضمجازی دیج

دهد می این امکان راو ، کند اداره خواهد کردمیتنظیم  بر اساس حجم تجارت جهانی

جهانی را در زمان کاهش رشد عمومی  یعرضه ،ضد ادواری خودکار یلفهؤمیک  که

 افزایش دهد.

، و کنندعمل میخارجی همانگونه عمل خواهند کرد که اکنون  هایبازارهای ارز

که  تغییر خواهد کردای موس و ارزهای مختلف به همان شیوهزکا ی میاننرخ مبادله

در المللی پول ( صندوق بینSpecial Drawing Rights) حق برداشت مخصوص
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 نظام که تحت تفاوتبا این البته،  کند.تغییر می یوآنمقابل دالر، یورو، ین، پوند، و 

NICUاز مجرای حساب    هایشانرداختپ تمامی  های عضو اجازه خواهند داد که  ، دولت

 بگذرد. خود موس بانک مرکزیزکا

تعادل، دو در کنترل نگه داشتن عدم  جهتانسیل طرح  تاز پ   کاملبرداری  برای بهره 

تناسب کسری یا مازاد به ارائه خواهد شد. اول، هاایجاد ثبات در انتقالراهکار برای 

حساب  روی برتعادل تجاری ساالنه مالیات عدمنوعی  هر بانک مرکزی، حساب جاری

 نهادهای. دوم، خواهد شدپرداخت  NICUوضع و به صندوق مشترک  کدامشانهر 

مبلغی را به  ، سرمایه به خارج از کشور عظیم خروجیخصوصی به تناسب هر جریان 

 هایی مانند اوبرتی که کمپانیمافزایش قی درست مانند، پردازندمی NICUصندوق 

(Uber)  کنندمیتحمیل ]بر مشتریان خود[ ترافیک  اوجساعات طی. 

های کشورهای دارای  تدول شود کهمی وضعبدین دلیل  اریجتوازن تمالیات عدم

صورت  به د و همزمانتشویق کنگذاری مخارج داخلی و سرمایهبه افزایش را مازاد 

هد. دالمللی کشورهای دارای کسری را کاهش مخارج بینپرداخت مند قدرت نظام

نرخ سرعت به ، ودر محاسبات خود در نظر خواهند گرفتاین موضوع را بازارهای ارزی 

 یبخش عمدهمانع تعادل حساب جاری تعدیل خواهند کرد و واکنش به عدمارز را در 

. به خواهد شد است مزمنمتعادل ناتجارت  عامل اصلی که امروزه خروج سرمایه موج

و  عظیمصورت خودکار جریان ورود یا خروج « به عرضهاضافه»مالیات بر همین ترتیب 

ها را روکرات وب اتبدون اینکه قدرت اختیاررا جریمه خواهد کرد،  هی سرمایسوداگرانه 

 سرمایه پدید آورد.ناپذیری بر روی انعطافهای افزایش دهد یا کنترل

، (subscribed capitalی تعهدشده )سرمایهگونه  ناگهان، جهان بدون نیاز به هیچ  

 انتقال امر منجر بهاین  ثروت به دست خواهد آورد. المللیبین حاکمیتییک صندوق 

در مقیاس جهانی (  low-carbon energy)ن  کربُکم  هایانرژیهای  سیستمبه    سرمایه
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سبز و  هایکه به انرژی  هتوسعوگذاری در تحقیق سرمایهی واسطه شد، و بهخواهد 

 .تثبیت خواهد کرد اقتصاد جهانی را ت،تکنولوژی پایدار تخصیص یافته اس

او مستلزم تکنولوژی دیجیتال و بازار ارزهای   طرحپیشرو بود:    در زمان خودشکینز  

ها را داریم، که با امروزه این ماوجود نداشت. اما  1940 یخارجی بود که در دهه

به  یاست. همچنین نیاز مبرمبوده الملل همراه بین پایاپای نظامتجربیات نهادی در 

وودز کینزی به صورت خودکار آن را که برتون داریمجهانی سبز  تحولهای صندوق 

شخصی درواقع و سیاسی،  فرایندایجاد خواهد کرد. تمام آن چیزی که کم داریم یک 

تا بازیگران را گرد هم آورد و تغییرات را تسریع  است  (Roosevelt) روزولت همچون

 بخشد.

 

[1  ]Kosmos  -  ی یونانی به معنی گیتی، نظم و ترتیبواژه 

 

 پیوند با متن اصلی:

https://www.socialeurope.eu/imagining-new-bretton-woods

https://www.socialeurope.eu/imagining-new-bretton-woods
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 مقدمه

های مختلف های تجویزی دول ترین ستیاست به دو دهه است  که ییی ا  مم  نزدیک

ویژه هر ا  چندگاهی  بوده است . بههای فوتبال ستا ی باشتگاهخصتوصتیدر ور ش ایران  

ویژه استتالالل و پرستلولی  بههای فوتبال های ار ی کالن باشتگاهها و جریمهکه بدهی

حل کارآمد  اهعنوان ربهنیز ها به بخش خصتوصتی  ، واگذاری آندیابمیای  رستانهانعیاس 

های عظیمی که افتد. بدهیها میپیشتتتگیری ا  اتالن منابا مالی دوباره بر ستتتر  بان

های ایرانی و برخی ا  کشتتتورهای جنور در نظ  جدید جمانی  اگرچه خاص باشتتتگاه

  داللی یاست  اما در اصتل ریشته در ترییر مناستباک حاک  بر فوتبال جمان دارد. پدیده

های  کفایتی مدیرانِ منصورِ مالک باشگاهتجاری اس ( و نیز بی)که خود مولود فوتبال  

های مالی  یادی را در جریان  یان  ،پرسلولی  و استالالل یعنی و ارک ور ش و جوانان

کنتد. همننین دستتتتمزدهتای نجومی و عمومی تحمیتل می  ینالتل و انتالتاالک بته خزانته

برد. تمامی این ها را باال میشتتگاهبا یاداره یفستتاد نمادینه در فوتبال ایران ه  هزینه

 شود. منابا و اموال عمومی پرداخ  میمحل ها ا  هزینه

ها به اشتتخاص حالیالی و حالو ی ستتا ی و واگذاری باشتتگاهخصتتوصتتی  یتاریخنه

ستال  انون استاستی در   44های کلی اصتل حل کارآمد به ابالغ ستیاست عنوان راهبه

آهن استتتالالل اهوا ، راه، باشتتگاه  دیمی  ستته  آن  یگردد که در نتیجهبا  می 1384

ها نیز به بخش خصتوصتی واگذار شتدند. اما سترنوشت  این باشتگاه ،تمران و داماش گیالن

ابالغ این اصتل خصتوصتی شتدند،    یکه در نتیجه بستیاری ا  صتدها شترکتی  همنون

ها افتادن به دام مشتیالک فراوان ا تصتادی، اختالس، بدهیاری و در نمای  نابودی آن

 بود.  

های فوتبال تی   یخصتوصتی در اداره-دولتی یگیری دوگانهموجب شتیل رونداین 

شتود. شتده است  که در آن مدیری  دولتی بد و مدیری  خصتوصتی کارآمد تلالی می

ها به اشتخاص حالیالی یا حالو ی خاص نیز ا  ستوی تمایل برای واگذاری باشتگاه یکفه
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به طور و نیز تولید عل   ،یخبررستان یهاحو هها و مدیران و مستووالن حاکمی ، رستانه

ترین که و یر ور ش و جوانان ایران ییی ا  مم طوریشتود بهمیمداوم تالوی  و تبلیغ 

ستا ی پرستلولی  و استتالالل عنوان فوتبال را خصتوصتی  یحو ه 99های ستال برنامه

 کرده اس .

 ساز« فوتبال»صنعت پول

شتتدن فوتبال و حاک  شتتدن منبا مبادالک پولی و مالی که همزمان با  تجاریبا 

سبح جمان بود، سودهای کالنی به فوتبال سرا یر شد. پخش افزایش محبوبی  آن در  

ستتا ی فوتبال بود که فوتبال و جریان هواداری را به فراتر تلویزیونی انالالبی در جمانی

ها و برندهای تجاری را به آن جلب کرد. این فرآیند ا  مر های ملی برد و توجه کملانی

ها برای کستب درآمد و این کملانیای  های رستانهموجب همدستتی آشتیاری میان بنگاه

ا  فوتبال شتتد. تالش صتتاحبان ستترمایه و برندهای تجاری برای تبلیغ با استتتفاده ا  

ها ا  لحاظ مالی گشتت  و های فوتبالی موجب  درتمند شتتدن باشتتگاهفوتبال و ستتتاره

را  ی باالترها و با یینان ا  طریا دستتمزدهار اب  برای در اختیار گرفتن ستتاره عمالً

 بیستتتت ی پایانی  رن دهها  دو شتتتیل داد. در نمای  هجوم نولیبرالیستتت  به ور ش  

آن  گیریهتای شتتتیتلبتا متاهیت  و ریشتتته فوتبتال را وارد دوران جتدیتدی کرد کته کتامالً

ها، ستتلب مالیی  طبالاک پایین ا   دایی ا  ستتتارهمتفاوک بود. ترییراتی که به ستتو ه

ها به مدارس فوتبال و راندن آنرف  ه شتتمار میبور شتتی کارگری  که  مانیفوتبال 

ها در مدارس فوتبال کشتتورهای جنور، ترییر فرآیند کشتتی ا  فوتبالیستت پولی، بمره

عنوان یک اصتل رستمی و کننده، پیدایش داللی بههواداری و تبدیل هوادار به مصترن

نوینی به نام   . تولد مفمومشتدمالی منجر  یگرایی و فستاد افستارگستیخته انونی، نخبه

دستتتیابی به آن دستتترستتی به منابا مالی بود  یای« که ال مه»فوتبال علمی و حرفه

 خودِ با ی فوتبال را نیز دگرگون ساخ . 
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 دولتی  - خصوصی یهای فوتبال ایران و دوگانهباشگاه

موا اک این ترییراک در ستتتبح جمتان، فوتبتال ملی و بتاشتتتگتاهی ایران نیز وارد بته

در ستیون  تالریباً 60 یدر دهه 57جدیدی شتد. فوتبال ایران که پ  ا  انالالر دوران 

هایی چون پرسلولی  و استالالل که جانی تا ه گرف . باشگاه 70 ینسبی بود، در دهه

   57ها پ  ا  انالالر کردن منابا و داراییملیپیش ا  انالالر خصتوصتی بودند، در روند 

ص چرخیدند و در نمای  به مالیی  و ارک ور ش دولتی و خاشتبهمیان چندین ارگان 

هایی بود که ا  دوران پیش ا  انالالر تا  درآمدند. تراکتورستتا ی تبریز ییی دیگر ا  تی 

های ستتیاستتی و برداریبمرهدر بدو امر، شتتد. به صتتورک دولتی اداره می  97ستتال 

دول  تیجه  و در ن ه بودا تصتادی ا  فوتبال موجب جلب توجه بخش دولتی به آن شتد

عمده گرف  و ربهای کشتور را گذار اصتلی حمای  ا  پرطرفدارترین تی عنوان سترمایهبه

 .داش داری  یرنظر دول   رار امور باشگاه یتمامی اداره

شمار این های بیهزینه بلیهسود حاصل ا  گردش مالی این دو تی   با این حال، نه

منتابا عمومی  هتا را ا  محتلیز این هزینتههتا نآنو هتا تحمیتل شتتتد بر دولت هتا بتاشتتتگتاه

 .  اندتأمین کرده

والن ئمستتت ی رواج داللی و غیردموکراتیتک بودن رونتد انتختار متدیران و در نتیجته

که اس   دستمزدهای باال و ار ام نجومی ای حاک  شد چه بر فوتبال حرفهآن ها،باشگاه

ارد بلیه با معیارهای ستتالف تنما هیچ نستتبتی با شتترایت ا تصتتادی حاک  بر ایران ندنه

ایِ متعارن جمان نیز دستتتمزدی نستتب  به کیفی  باشتتگاه و لیو در فوتبال حرفه

ها ها میلیوناین باشتتگاه ،. در جریان نالل و انتالاالک هر فصتتل فوتبالناهمخوان استت 

هتا و ستتت  کته ارگتانکننتد و این در حتالیدالر هزینته بر منتابا عمومی تحمیتل می

بمداشتت  و درمان، آمو ش، محیت  یستت ،   یرستتانی در حو هخدم  نمادهای دولتی

های  غیر ا  بخشهای اداره امور کشتتتور بهتامین تمامی هزینه ور ش همگانی و تالریباً
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مردم  اکبا مشتتیل منابا مالی و ار  برای تامین وتتروری ،خاصایدئولو یک  –فرهنگی 

 روبرو هستند.  

مختلف کته متاه گتذشتتتتته   یهتا در چنتد پرونتدههتا و جریمتهبتدهی  ،مثتال عنوانبته

میلیون دالر بوده است . ا   دوها ملزم به پرداخ  شتدند بیش ا   تعیین تیلیف و باشتگاه

با یین استتتتالالل و  5ستتتوی دیگر در فصتتتل فوتبالی جاری دستتتتمزد  رارداد فالت 

برای افزایش دوباره    ها )شتتروع عجیب راید در فوتبال ایرانپرستتلولی  بدون آپشتتن

 میلیارد تومان اس . 20دستمزدها( 

کاذر و شتیننده(، کنترل افیار و  اگرچه  ) های فوتبال در ایجاد همبستتگیپتانستیل

ا  سوی ه اس . بودتوجه ساختار سیاسی همواره مورد ،اذهان و همننین نمایش ا تدار

یداد ور شتتی خاص برداری ا  احستتاستتاک جمعی  هواداران باشتتگاه یا روبمره دیگر،

شتان طباهای بارها برای تحمیل ستیاست تواند دستتاویزی برای مدیران باشتگاهمی

گویی در مرایرک گیری و شتفافی  و پاست باشتد که با فرایندهای دموکراتیک تصتمی 

بته نفا ا  فوتبتال و محبوبیت  آن  نیز در ستتتبح کالن عالوه بر آن،  کتامتل  رار دارد.

گرایی و . رواج منبا با ار، مصترنشتودبرداری میبمرهولیبرالیست  و منبا ستیاستی آن ن

هواداران نستب   جمعی  عظی  ا  عشتا برداریبمرهتمامی روندهای نولیبرالی با  تلالین

 تر اس . الوصولبه تی  سمل
عنوان نمادی عمومی و مستتالل ا  دول  تعریف ها بهاگرچه طبا  وانین، فدراستیون

های فدراستتتیون فوتبال نیز بر عمده دول  استتت . هزینهمین أ تاند اما در ایران  هشتتتد

فوتبال با  تی  ملی ستترمربی  یترین خستتارک فوتبال به منابا عمومی به پروندهتا ه

گذاری را شتترک  ستترمایه وی میلیون یورو ا  دستتتمزد پرداختی به  دوگردد که می

 . به عبارک دیگر ا  جیب و اموال کارگران تامین اجتماعی )شتستتا( پرداخ  کرده است 

اجتماعی  مین أ تاین هزینه انجام شده اس . این اتفاق در شرایبی رخ داده که سا مان 
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 یشتتدگان  یرمجموعه همیشتته ناتوان ا  ارائه خدماک کافی و وافی و مناستتب به بیمه

 اس .  بوده خود 

رستد، یعنی الزام به می  های ا تصتادی ایرانستویِ دیگرِ این رویدادها به ستیاست 

های فوتبال به اشتخاص حالیالی و حالو ی ستا ی و واگذاری باشتگاهاجرای خصتوصتی

و پ  ا  ابالغ این اصتل به اجرا   80 انون استاستی. این ستیاست  ا  دهه  44طبا اصتل 

های دول  و با نام کاستتن ا  هزینه ایتعدیل ستاختاری گستترده یدرآمد و در نتیجه

چند باشتگاه فوتبال به بخش خصتوصتی واگذار شتدند. استتالالل اهوا ، ستا ی آن، کوچک

این   یتیمی بودند که خصتوصتی شتدند اما نتیجه  ستهآهن تمران و داماش گیالن راه

 ی هر ستهها، آشتفتگی در ادارهستا ی چیزی جز افول اووتاا ا تصتادی باشتگاهخصتوصتی

 تی ، اختالس و در نمای  نابودی باشگاه نبود. 

های مورد توافا حامیان نولیبرالیس  را در مورد کارآمدی بخش ی اگر فرضیعنی حت

 نیا در ایران چیزی جز شیس  نبوده اس . آن  یخصوصی بلذیری  با  ه  تجربه

 که بوده همراه یجمان سبح در یبرالینول یهااس یس شیس  با سو کی ا  شیس 

های بودگیبه خاص گرید یسو ا  و شد انینما 2008-2007 یمال بحران ا  ژهیوبه

عنوان یک کشور پیرامونی در نظام جمانی و جوامعی چون ایران یعنی  رارگیری به

 یافته در تمامی ساختارهای جامعه. فساد سیستماتیک رخنه 

های  ها اتالن داراییدولتی باشتگاه  یاین است  که ه  اداره ی حاوترنوشتته مدعای

ستتا ی عمومی و مردمی و ناهمخوان با روییردهای دموکراتیک استت  ه  خصتتوصتتی

ستا ی داری و اداره فوتبال باشتد. چون خودِ خصتوصتیتواند بدیل مبلور باشتگاهنمی

های عمومی توستت ا لی  طباله باال و تولیدکننده تصتاحب دارایی  یپیشتاپیش نتیجه

همان روند و   یها به بخش خصتتوصتتی ادامهباشتتگاه  یاستت  و ستتلردن ادارهنابرابری 

همننین بتا فرض درآمتد ایی برای همتان ا لیت  موجتب ستتتلتب متالییت  هواداران ا  

 شود.کننده و تولید فساد مالی میباشگاه و تاللیل هوادار به مصرن
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 داری خصوصی  های درونی باشگاهتناقض

تشتتییل تی  و تالستتی  و ایف و همراهی جما با  فوتبال ور شتتی جمعی استت ، 

دهتد، بته همین دلیتل ستتتایمون مالرراک بتا ی متاهیت  جمعی بودن آن را نشتتتان می

فرم ستتیاستتی کنی « کنی  و تی به فوتبال فیر میلی در کتار »به چه فیر میکرین

داند. ا  ستتوی دیگر در وا ا این جما هواداران متناستتب با آن را ستتوستتیالیستت  می

کننتد. بته هتای متالی عظی  را ایجتاد میدهنتد وگردشکته بته فوتبتال معنتا می هستتتتنتد

عبتارک دیگر فوتبتال بتدون هواداران یعنی هیچ.  وانین بتا ی فوتبتال بر طبا مفموم 

و رعای  عدال  ایجاد شتتده استت  و حدتتور داور در   «Fair Play  »با ی جوانمردانه

تونی میستتون   ینین به گفته مین با ی نشتتانگر اهمی  مووتتوا عدال  استت . همن

خود   «Association Football & English Societyدر کتتار » مورخ انگلیستتتی

کند. تونی با خود نوعی تعلا اجتماعی برای هواداران ایجاد می( club) باشتگاه یکلمه

نشتتتان  « Sport In Capitalist Society»کتالینز دیگر مورخ انگلیستتتی در کتتار 

های ور شتی فوتبال را با یینان، دانشتجویان و کارگران ایجاد دهد نخستتین باشتگاهمی

ها نیز ا  همین  اعده پیروی اهورود فوتبال به ایران و تشییل باشگ  یاند. تاریخنهکرده

 های فوتبال مردمی بودند.  ترین تی کرده و  دیمی

ستا ی های نولیبرالی در ا تصتاد ایران مووتوا خصتوصتیا   مان اجرای ستیاست 

های دول  بوده اس . ا  یک سو دول  خود های فوتبال ییی ا  مممترین چالشباشگاه

مالک دو تی  پرطرفدار و مم  فوتبال است  و دار اصتلی و کالن کشتور  عنوان سترمایهبه

هتای دیگر بته بخش خصتتتوصتتتی بتا نتام واگتذاری ا  ستتتوی دیگر در پی واگتذاری تی 

ی باال در کردن ا لی  طبالهجا برای ستمی . که در اینبه خود مردم است ها مستئولی 

ه دار و مالک منفرد بمفموم سترمایها   جعلی   یتفستیرهای عمومی کشتور شتاهد ثروک

داری انگلستتتان و . تجویز این الگو ملم  ا  ترییراک مدل باشتتگاههستتتی  مفموم مردم

  رغ  افزایش تعداد مالیانچند باشتگاه اروپایی دیگر است . اما مووتوا این است  که علی
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های فوتبال، ورود بخش خصتوصتی و صتاحبان سترمایه به آن در تدتاد  میلیاردر باشتگاه

 اس .شده آن  تباهیموجب های فوتبال و اساسی با ریشه

ها فراه   باشگاه  یهای بخش خصوصی برای ادارهییی ا  نتاید منفی ورود سرمایه 

. به عبارک دیگر اگر عمالً نابرابرند هایی استت  کهباشتتگاهکردن شتترایت ر ابتی میان 

( اکنون چنین نگاهی وجود داردگونه که )همان « تلالی کنی با ار»مستابالاک فوتبال را 

هایی که دسترسی بر رار سا د. باشگاه تعادلیوجود ندارد که  نامرئی این با ار دس در 

هتا و استتتتعتدادهتا را جتذر خواهنتد کرد و نمتایش  تر دارنتد ستتتتتارهبته منتابا متالی بیش

تر به راحتی و های وتتعیف درتمندتری خواهند داشتت . در طرن دیگر میدان باشتتگاه

دهند  می تن یداهای به  واعد وابستتگی و بدهیخودکار حذن خواهند شتد یا مجبورند  

 ر اب  با ی بمانند. یتا عرصه

ستودآوری باشتگاه و  تنا ض دیگر مربوع به تدتاد روندهای دموکراتیک با تدتمین 

گستترش نولیبرالیست  با  است  که میان تدتاد ذاتی  این تنا ض مشتابه ستود مالک است . 

شتگاه تابا افزایش ستود و سترمایه خصتوصتی با  ی. ادارهاست جواما   ستا یتیکدموکرا

طور که در اداره دولتی باشتگاه دول  اعدای هیاک  مالک است  نه خواست  هوادار. همان

داری کند، در شتتتیوه باشتتتگاهمدیره و مدیران را بر استتتاس مصتتتالح خود انتخار می

مدیره  ک أ هیخصتوصتی نیز این مووتوا تابا تدتمین افزایش ستود مالک است . اعدتای 

گویی در  بال هواداران پاست  گونهیردموکراتیک و غیرشتفان و بدون هیچغ  یدر روند

شتتوند. مجموا این فرآیند به شتتدک فستتاد ا استت  و به راحتی به رشتتد انتخار می

هتای ایرانی ه   عینی آن را بتایتد در بتاشتتتگتاه ی نتد. نمونتهداللی نیز دامن می یپتدیتده

ها با  های مشتیو  و اختالسمایهدولتی و ه  خصتوصتی دید که راه را برای ورود ستر

ور ش والن  ئمسپرتیرارترین عبارتی که ا   بان که  شرایبی اس  در این همه کند. می

 شود این اس  که تی  متعلا به هواداران اس .و فوتبال در ایران شنیده می
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های  پیشتتین استت ، به ماهی  باشتتگاه تنا ض ی منبالیکه ادامه یتنا ض دیگر

 کته موجتب ترییر جریتان هواداری شتتتدهگردد بتا میفوتبتال بتا رونتد جتاری حتاک  بر آن 

رویدادهای باشتگاه   ی. بدیمی است  که با واگذاری باشتگاه به بخش خصتوصتی همهاست 

گیرد. مالک و دالل هستتند که بر تصتمیماک سترمایه و ستود  رار میمنافا ثیر أ تتح 

گذار است  نه روتای  ستود ستمامدار و سترمایهمین أ تدارند و اولوی  امور با ثیر أ تاه باشتگ

و توانمنتدی هواداران نستتتبت  بته امور ثیر أ تت هوادار. این امر در درا  متدک موجتب حتذن 

کنند  کنندگان تاللیل پیدا میشتود. در طی این فرآیندها هواداران به مصترنباشتگاه می

و محصتوالک  ور شتگاه  بلیپخش تلویزیونی/ اینترنتی،  که فالت خریدار تماشتای با ی

 باشگاه همنون لباس و پرچ  هستند.

االیام توستت فروش باشتگاه به صتاحبان سترمایه در کشتورهای اروپایی که ا   دی  

شتده موجب ستلب مالیی  هواداران ا  باشتگاه شتده و در نتیجه ستمام هواداران اداره می

که پ  ا  فروش باشگاه مننستر طوری. بهاس   پی داشتههای بسیاری را در ناروایتی

که دیگر هیچ اثرگذاری مالیوم گلیزر، هواداران ا  این ،دار امرییایییونایتد به ستتترمایه

 شدک ناراوی هستند.بهبر تصمیماک باشگاه ندارند 

های  اما مووتتوا مم  دیگر که به مو عی   ئوپلتییی کشتتورها و اجرای ستتیاستت 

گردد جتایگتاه ایران در نظتام جمتانی استتت . مو عیت  پیرامونی ایران و بتا  مینولیبرالی 

های آن حاک  است ، فستاد ستیستتماتیک شترایت مشتابمی را که در بر یل و بر باشتگاه

خصتوص که ا تصتاد غیرمولد ایران وابستته به نف  است . در بر یل آورد. بهوجود میبه

های با  ها همنون شتترک که به موجب آن باشتتگاه  1تصتتویب  انون معرون به »پله«

فوتبال  رار گرفتند و  ینظارک اتحادیه یمحدود خصتوصتی خارج ا  حو هولی   ئمست 

ای ا تصتادی ا  نوا گیری راببههای این کشتور باع  شتیلبدهیاری همیشتگی باشتگاه

 
های نولیبرالی، و یر پیشتین فوتبال بر یل که در  مان ریاست  جمموری کاردوستو و اجرای ستیاست   یستتاره . 1

 ور ش بر یل بود.
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ای  هاین راببه باشتتگاه  یراببه وابستتتگی کشتتورهای جنور به شتتمال شتتد. در نتیجه

های جوان و با استتتعداد های مداوم خود ا دام به فروش با یینبر یلی برای حل بدهی

کنند، به عبارک دیگر مالک برای حل مشتتتیل های بزرگ اروپایی میخود به باشتتتگاه

هتای کنتد. نستتتختهبرداری ا  نیروهتای انستتتانی بتاشتتتگتاه میبتدهی خود ا تدام بته بمره

تجویز شتتتده با همراهی داللی که ییی ا  ستتتا ی که برای فوتبال ایران  خصتتتوصتتتی

تواند  میتر(  )اما در ابعادی کوچکراحتی بهترین علل اتالن منابا مالی است  گستترده

 ای را نیز در ایران ر   بزند.چنین تجربه

باشتگاه به بخش خصتوصتی تجربه عینی   ستهدر تاری  جدید فوتبال ایران واگذاری 

که فستاد نمادینه ویژه اینها بوده است . بهآنو ورشتیستتگی  این تنا دتاک، اختالس

هتای مشتتتیو ، ریستتتک هتا و ستتترمتایتهشتتتده، رانتی بودن جریتان واگتذاری و فروش

 یکنندهتالوی گذاری به دالیل سیاسی و ا تصادی و نبود حا پخش تلویزیونی  سرمایه

ارچور اند در چو حتی نتوانستتته داری در ایران بودهناکارآمدی این شتتیل ا  باشتتگاه

 واعد نولیبرالی که اولوی  با افزایش ستتترمایه مالک و با دهی مالی استتت ، ه  موفا 

طور که های نولیبرالی همانموی ستتیاستت تیرار موبه در چنین شتترایبی، .عمل کنند

، فستاد و مییدابدهی   یهای ا تصتاد شتاهد هستتی ، چیزی جز تیرار چرخهدیگر بخش

 داش . رفتن منابا عمومی نخواهدا  دس 
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شان، به طور عجیبی نمادین اند. امسال ماجرای تلخ همیشگیدفاعکارگران بی -1

شده است. در غیبتِ »نمایندگان« کارگران، نمایندگان »کارفرمایان« و »دولت« با هم 

ترین بخش از سرنوشت اقتصادی امسال کارگران یعنی »حداقل توافق کردند که مهم

هزار تومان؛ در حالی که و هشتصد و سی و پنج  دستمزد« چه اندازه باشد: یک میلیون  

میلیون تومان برآورد تر از سه و نیمترین برآوردها امروز خط فقر را کمحتی کم

 کنند. نمی

شوند. دموکراسی یعنی حق کارگران از فرآیندهای دموکراتیک حذف می -2

داران ترین تصمیمات حیات اجتماعی. دوستمشارکتِ تأثیرگذار همگان در مهم

وگو« را  وگویی« )رایزنانه، مشورتی(، آنان که »مشارکت« و »گفت»دموکراسی گفت 

گرایی« از ارکان این شکل جانبهدانند که »سهدانستند، حتماً میجوهر دموکراسی می

وگو میان دولت و کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل از دموکراسی است؛ گفت

وگویی حرف زد. اگر دموکراسی چنین گفت   »شرایط آرمانی«توان در مورد  دستمزد. می

شناسی« ی افراد برایمان مهم باشد. اگر »به رسمیت را جدی بگیریم. اگر سرنوشت همه

ها« نباشد. اگر وگوی تمدنتواند فقط »گفتوگو میشامل همه بشود. اگر بپذیریم گفت

ها«یی ساختند که امروز پِس به یادآوریم زمانی شریعتی گفته بود »تمدن« را »برده

ی پشت شکوهِ بناهایِ عظیِم یادآورش، اثری از آنها نیست. به قول والتر بنیامین »همه

رسد ولو این شکل ظاهری اند.« نوبت که به کارگران میمدارک تمدن، مدارک توحش

 شناسی«. معناست. همچنان که »به رسمیت از »دموکراسی« هم بی

های مستقل اند. آنها هرگز حق ایجاد تشکلگرایی رفته راست کارگران زیر ضرب    -3

قدرت نگه داشته شدند. با گذر زمان، سخنانِ آتشین در دفاع از  خودشان را نیافتند. بی

ها کارگران نیز آرام آرام به محاق رفت.جنگ تمام شد اما انتظار پایان نیافت. وعده

محتوا شد. یات دینی مدافع کارگران بیقدرتیِ کارگران ادامه یافت. ادبمحقق نشد. بی

کار بعد از انقالب شناسان محافظهبخش قبل از انقالب را معرفتجای الهیات رهایی

گرفتند. دفاع کالمی از »کارگران« آرام آرام با دفاع کالمی و عملی از »کارآفرینان« 

ن  ی سوگیرانه و نامناسبی برای نامیدن کسانی که هدف اول و آخرشا )ترجمه 

سودآفرینی است( جایگزین شد. گفتارهای مدافع کارگران، ضعیف، حذف یا 
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ها از رشد دستمزد کارگران بیشتر نشین شدند. در حالی که تورم در اکثر سالحاشیه 

بود. کارگران فقیرتر شدند. قراردادهای موقت، جای قراردادهای دائم را گرفتند. برای 

بیمه و بازنشستگی و سنوات به رؤیا بدل شد.  اغلب کارگران، استخدام دائم تمام شد.

ها همه در شرایطی رخ  کار نیروی انسانی افتادند واینهای پیمانآنها به دام شرکت

درصد   85های مجلس شورای اسالمی،  ی رئیس سابق مرکز پژوهشدهد که به گفتهمی

ت رسمی رود.)سایگذاران میدرصد از سپرده 2.5سود بانکی در کشور فقط در جیب 

، 1396، در سال ایرنا خبرگزاری( و بنا به گزارش 1397مرداد  22کاظم جاللی؛ 

گذاران توزیع  هزار میلیاردتومان را در میان سپرده280های کشور سودی برابر بانک

های ( معاف از هرگونه مالیات. سیاست1397مرداد  21؛ ایرنا خبرگزاریاند. )کرده

اند. در حالی که هیچ بخشی از حاکمیت  تر کردهضعیف  نولیبرالی کارگران را ضعیف و

 ها مخالفتی نداشته است. تا امروز در برابر اجرای آن سیاست 

معنی است. کارگران جایی در »قانون« ندارند. دفاع از کلیتی به نام »قانون« بی  -4

د. شوشود. به نمایش تبدیل میقانونی که مدافع صاحب قدرت نداشته باشد، اجرا نمی 

المجالس«.پشت هر دفاعی از کلیتی به نام »قانون«، فقط دفاع از بخشی از »زینه 

کند که با منافعش همسو »قانون« نهفته است. هر گروهی فقط از قوانینی دفاع می

ی اهمیت است. مذاکرات دستمزدی، آخرین نشانهباشد. نقض مابقی قوانین بی

های مستقل فراگیر کارگران، ه در فقدان تشکلای بود کهای نصف و نیمهی ایدهبازمانده

آورد. بر اساس گرایی« را به صحنه میجانبهدر مذاکراتی شدیداً نابرابر، نمایشی از »سه

شده توسط بانک مرکزی« و »تأمین زندگی یک قانون کار، »تورم اعالم 41ی ماده

معیار تعیین  شود«، دوخانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می

شد. امسال بیش از حداقل دستمزد است. قانونی که همواره آشکارا زیر پا گذاشته می

کنند. »ناظران« بر های دیگر. اما مدافعان »حکومت قانون« همگی سکوت میسال

کنند. بازیِ منافع، کنند. »قاضیان« خاطیان را محاکمه نمیاجرای قانون، نظارت نمی

 بازی دیگری است. 

ی رضا امیدی، در اند. به نوشتهتر از اغلب نقاط جهانکارگران در ایران ارزان  -5

یتأمین های مؤسسهیادداشتی با عنوان »دستمزد شایسته به مثابه خیر جمعی«، پژوهش
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های باالی های تولید در کارگاهدهند سهم نیروی انسانی از هزینهاجتماعی نشان می

درصد   4.6و    8.8،  14.6به ترتیب    1392و    1386،  1373های  نفر جمعیت در سال   50

، معاون روابط کار وزارت تعاون این نسبت 1393ی تولید بوده است. در سال از هزینه 

درصد اعالم کرده است و در روزهای اخیر یکی از نمایندگان کارفرمایان  6را کمتر از 

درصد در   30های بزرگ و  درصد در بنگاه10تر از  در شورای عالی کار، این نسبت را کم

های پرسنلی های کوچک و متوسط اعالم کرده است. در مقایسه با هزینهبنگاه

درصدی در کشورهای اروپایی، کارگر ایرانی بسیار 80درصدی در جهان و 70

ی »کارگر ( در واقع ایران بهشت عرضه9/1/1399؛ ایرنا خبرگزاریقیمت است. )ارزان 

 ارزان« است. 

داری طرف مواجه نیستند. دولِت به ظاهر ناتوان، برای جانببا دولِت بیکارگران    -6

از طبقات باال و اقدام علیه کارگران، ظاهراً خیلی هم تواناست. هیچ »دولت پنهانی« هم 

ترین تصمیمات کند. دولتی که از گرفتن سادهای منع نمیداریدولت را از چنین جانب

قاطع است. بوروکراسی فشل و از کارافتاده، اینجا  ناتوان است، در این حوزه صریح و

ی ها در بیش از دو دههقبراق و سرحال است. چون پای منافع در میان است. دولت

های اخیر با شرکتی کردن انبوهی از نیروهای کار، اکنون خود طرف قرارداد شرکت

فعلی، مستقیم و اند. بسیاری از مدیران دولتی سابق و کار نیروی انسانیبزرگ پیمان

اند. کارفرمای بزرگ، خودِ دولت های اقتصادی کشور، سهیمغیرمستقیم در منافع بنگاه

 کند. است. پنهان یا آشکار فرقی نمی

جای شوند. در حالی که در همهکارگران در شرایط کرونا شدیدتر سرکوب می -7

ای مواجهه با هبست الگوهای بازاری است و ضرورت تغییر شیوهجهان سخن از بن

کارگران و طبقات فرودست، در حالی که همه از ضرورت کمک به طبقات پایین 

های آنان نه فقط مسئولیتی حتی در قبال گویند، طبقات باالی ایران و تشکلسخنمی 

یابند. ایران مهد تداوم پذیرند بلکه دولت را نیز در کنار خود میبحران کرونا نمی

ایط بحران. تحریم و شرایط سخت اقتصادی و بحران کرونا روی است. حتی در شرراست 

نشینی شود. سخن گفتن از خانهو فساد اقتصادی، همه و همه بر سر کارگران هوار می

ترین کمک به کارگران ماند. در چنین شرایطی مهمو قرنطینه با آنها بیشتر به شوخی می
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لبه بر بحران کرونا تضمین در شرایط کرونایی، چه برای تداوم زندگی و چه برای غ 

ی پذیری »حاکمیت« و همهدستمزد مناسب برای آنهاست. شرط آن اما مسئولیت 

دادن به آنها به کنار؛ مزد عادالنه زحماتشان کردن و صدقهطبقات اجتماعی است. کمک

 به آنها داده شود. 

ن هر شدیابد. حاصل ضعیف شوند و رکود تورمی ادامه میتر میکارگران ضعیف-8

ی متوسط، بحران تقاضای مؤثر و تداوم شرایط رکود تورمی چه بیشتر کارگران و طبقه 

است. نه فقط جهش تولید، که تداومِ اشکالِ سابق آن هم در این شرایط اگر نه ناممکن، 

ی امن دالالن باقی خواهد ماند. دالالن دالر و طال و زمین بسیار دشوار است. ایران خانه

 هر کاالی دیگر. و آهن و شاید 

ی احزاب کشککور شککوند. مسککائل آنان، مسککئلهکارگران به سکککوت کشککانده می -9

کند. مسکائل نمایندگان مجلس هم نیسکت. طلب فرقی نمیگرا یا اصکال نیسکت. اصکول

اش در گرا بکاشکککد یکارقیکب انتخکابکاتیجمهور اعتکدالکنکد. رئیسقکدیم یکا جکدیکد فرقی نمی

گرای بنیکاد جمهور یکا رئیس اصکککولطلکب رئیس دسکککتگکاه قضکککا؛ معکاون اول اصکککال

خواه شککورای عالی انقالب فرهنگی باشککد یا عضککو مسککتضککعفان؛ عضککو به ظاهر عدالت

ی علمیه باشکد یا بهمان ی حوزههای« همه خدمتگزار؛ فالن روحانی برجسکته»قرارگاه

ای هی عمومی؛ سککخنران دائم قبل از خطبهحاضککر در حوزهی همیشککهفعال پرسککابقه

ها سکخنرانی و برنامه در صکدا و سکیماو این مؤسکسکه و نمازجمعه باشکد یا صکاحب سکاعت

آن مؤسکسکه در باب »عدالت«، شکمع آن محفل معنوی باشکد یا مدا  این هیئت پرشکور؛ 

یک مسککتمع، هیچعضککو محترم هیئت علمی دانشککگاه باشککد یا منبریِ فاضککل صککاحب

کنند. هرگونه سکخنی از « احسکاس نمیمسکئولیتی در برابر »حداقل دسکتمزد کارگران

ی ادعاهایشان باید  ی کارگر، از پس چنین سککوتی، نمایشکی بیش نیست. در همهطبقه

وگو و قانون و دموکراسکی و مذهب و انقالب و مردم.راه شکک کرد. ادعای دفاع از گفت

ع  شکان به دفاکارگران خود همراه با طبقات مؤتلف دیگری در افق گشکوده نیسکت. باید

 از خود برخیزند.
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ی اخیر ی کارگر، معلولِ شرررایطی ا ررت که در چند دههتنیدگی مطالبات طبقهدرهم

ی مطرالبرات تنیردهدرهمبینیم، مثلر  بر کارگران تحمیرل شرررده ا رررت. رنزره امروز می

یابی و ها، هر  ره لرلآ رن سد ردم د، حتش ت ر لصرنیی کارگران ا رت که در گ ر دهه

ی بسریار زیادی، مد ل ل شرده ا رت. در ایو نوشردار، ت سیر  رط  امنیت شرغلی  تا اندازه

 کنم.ی کارگر و دالیل رن را برر ی مینازل هر  ه للآ ایو مثل  در زیست طبقه

های حداقلی  ی معناداری با ه ینههای گ شرده،  رط  د ردم د فاصرلهدر طول  رال

ا ردنادی برای تعییو حداقل که مرجآ مسردقل و قابلزندگی پیدا کرده ا رت. در حالی

های  ها و مناطت مخدلف ک رور وجود ندارد. در  رالهای زندگی خانوار در ا ردانه ینه

ی حداقل یافده برای محا رربهلیلها بی توجهی ، روشرری تقاخیر، سالبده بعد از  ررال

های زندگی خانوار در قالب » ررربد معی رررت خانوارهای کارگری« در میانگیو ه ینه

ی م اکرات ر رمی د ردم د، در د ردورکار قرار گرفده ا رت. ایو روا برا را  عرصره

های مرک  رمار ایران و  رر   ها با ا رردناد به دادهی  رربد خوراکیی ه ینهمحا رربه

کند. برای  رال جاری،  ربد معی ردی که با همیو لرریب حداقلی عمل میاعمال یک 

ه ار تومان ا ررت. سالبده، در  940میلیون و  4روا حداقلی محا رربه شررده، حداقل 

تر، حدود ه رت میلیون تومان ا رت.  اما کف د ردم د م رموالن محا ربات ییرر رمی

ه ار تومران هم   800میلیون و  2ی م ایرای م دی، بره قرانون کرار برا احدسرررا  همره

نر یده ا ت. یعنی د دم د دریافدی کارگر بیو یک دوم تا یک چهارم خط فقر تقلیل 

 یافده ا ت.

هرای  نرامرهجرا کره دولرت ایران بره مقراولرهی »حتش ت ررر رل« برایرد گیرت از رندر زمینره

بنردی عملی  مربوط به حت ایجراد  رررنردی را و اعدرا، صرررنیی، پای 87و  98بنیرادیو 

قانون کار تنها  ره قالب ر رمی ت ر ل با اِعمال حت نتارت ا ردیروابی و ندارد و در 

یابی  گ ینش و البده نتارت مدام دولت، به ر ررمیت شررناخده شررده، ام ان ت رر ل

کارگران ایران بسرریار پاییو ا ررت و عبوه بر رن در  ررط  ک رروری نی  ن ررانی از 

های  رررا ررری ونها یا کنیدرا رریقبول جهانی از قبیل فدرا رریونهای قابلشرر ل

 م دبگیران وجود ندارد.

، با ابهام مسررددر در بندهای  69امنیت شررغلی کارگران نی  همان ابددا در  ررال 

ی هیرت قرانون کرار کره در عیو شرررنرا رررایی تلویحیِ »قرارداد دایم« در کرارهرای  مراده
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ی مسرردمر، تحت عنوان »مدت قرارداد« به قراردادهای موقت، مجال وهور در عرصرره

ای در معر، ت ل ل تبردیرل شرررد کره در نهرایرت برا صررردور ار داد، بره مطرالبرهروابط کر 

و صردور مجوز ر رمی برای  1375هی ت عمومی دیوان عدالت در  رال  179ی دادنامه

قرارداد کار موقت در کارهای مسرردمر، اندث سبات شررغلی کارگران نی  از بیو رفت تا  

درصرررد، شرررایلِ واجدِ  10تا  5از تر که امروز در بیو م رررموالن قانون کار، کمجایی

 شود.  قرارداد دائم پیدا می

ی ی کلیردی، تنراور دوطرفرهدر ایو میران، بیو هر دو زو  از ایو  ررره مطرالبره

ی حتش ت رر ل و امنیت شررغلی،  وبرگ رردی وجود دارد و در عیو حال، دو مطالبهرفت

های  اد ت رر لارجحیت بی رردر دارند. تا کارگر امنیت شررغلی نداشررده باشررد، برای ایج

کند و های ر رررمی قانون کار  و عترررویت در رن اقدامی نمیکارگری سحدی ت ررر ل

تواند به که ت ر ل نداشرده باشرد، نمیتواند برای د ردم د بهدر پی ار کند و تا زمانینمی

یافده معدر، شرود. پ  ارتباط صرورت  رازماند ردم دهای میرو  زیر خط فقر به

ی کارگر اهمیت ها، در باال بردنِ  ررط  زیسرردی طبقهیهی ایو مؤلتنگاتنگ و دوطرفه

 بسیار دارد. 

موازات هم  به یهای گ شرده دو  ریا رت کلبه همیو دلیل ا رت که در طول دهه

را رردا،  زمان و همدر پیش گرفده شررده تا کارگران از ایو مطالبات کلیدی، به طور هم

و د ردم دهای پاییو تر از  رازی نیروی کار که با تعییمحروم شروند   ریا رت ارزان

 رازی که همراه رن با روا  قراردادهای سباتخط فقر در هر  رال اعمال و  ریا رتِ بی

ی دو اند و به مثابهموقت در پیش گرفده شررده، »ت سیر انباشرردی« روی ی دیگر داشررده

اهرم ف ررار موازی و هم مان، کارگر ایرانی را به نیروی  رراکو و خامواِ خلت ارزا 

 بگیر«.اند تا چی ی نباشد مگر »کارگرِ قرارداد موقتِ حداقلی بدل کردهاقدیاد

هم مان  یکاهنده رازی، با ت سیر سبات رازی و بیعبارت دیگر، دو  ریا رتِ ارزانبه

اند.  تریو می ان مم و ر رراندهزنی کارگران، د رردم دها را به پاییوروی  ررط  چانه

 تحت پوشررش قانون کار، کارگر قرارداد درصررد نیروی کار شررایلِ 90امروزه بیش از 

زنی زنی فردی نردارد چره بر رررد بره چرانرهبگیر ا رررت کره حدی توان چرانرهموقرتِ حرداقرل

دلیرل موقدی بودن قراردادهرا، معموال  زنی کرارگری کره برهجمعی. تترررعیف حت چرانره
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 شرده و مؤسر ندارند، تنها »داخلِ محل کار« و در گیدمانی شرغلی مدون و سبت رابقه

جمعی، م ر ل  راز نیسرت، بل ه چنیو کارگری، حدی بیرون از های اعدرالری د رده

کارگاه و در بازار کار نی  حت چانه زنی فردی ندارد. چرا که کارگری که م دا همی ه 

ماهه دارد یا از ا ا  فاقد قرارداد شغلی ا ت، حداقل ا ت و همواره قرارداد موقت  ه

کرار، براز هم همران حرداقرل م د را می گیرد و در  بعرد از ده  رررال کرار کردن در محرل

ندیجه اگر از کارگاه محل اشردغال خود خار  شرود، به دلیل پاییو بودن  رط  اعدبار 

شررغلی که ناشرری از کارکردن مدام در پاییو تریو  ررط  اشرردغال بدون ام ان تحرث 

د باالتر،  درون طبقات کارگاهی ا ررت، باز هم برای پیدا کردن کار با جایگاه و د رردم 

د ردش خالی ا رت و در صرورت به کارگماری در کارگاه جدید، باز هم باید از صریر و از 

 همان حداقل د دم د شروع کند.

عام  بگیر« ماهیت اجدماعی و تعریف با ایو حسرررا ، »کارگر قرارداد موقت حداقل

م دبگیران امروز ایران ا ت که تنها در بخش خیوصی و در صنعت، نمود  بخش اعتم

های دولت نی  حتور معناداری دارند. برای نمونه، رموزا و ندارند بل ه در زیرمجموعه

، 98-97ی وزیر رموزا و پرورا، در  رال تحیریلی گیدهپرورا را درنتر بگیریم. به

ی مردر ررره  821ه ار و  91در مقرابرل  واحرد 355ه ار و  15تعرداد مردار  ییردولدی 

دولدی بوده ا ت. تمام معلمان شایل در ایو مدار  ییردولدی که رمار مدون و دقیقی  

الددریسرری و ی جمآ کثیری از معلمان حتها در د ررت نیسررت، به الررافهاز تعداد رن

بگیر خرید خدمدی شرایل در مدار  دولدی، میرداه همان کارگر قرارداد موقت حداقل

ی حداقل د ردم د  راعدی میرو  دند؛ چرا که د ردم دشران  راعدی و بر پایههسر 

شررود و قراردادهای رنها نی  نهایدا   عالی کار سحداقل م د کارگری  پرداخت میشررورای

ها،  رال تحیریلی اعدبار دارد. ایو ولرعیت در بسریاری دیگر از وزارتخانهبرای یک نیم

دهند،  رن را کارگران پیمان اری ت  یل می ازجمله نیت که بخش ب رگی از نیروی کار

 های دولت، میداه دارد.نیرو، مخابرات، بهداشت و بسیاری دیگر از زیرمجموعه

های  شردگان ت میو اجدماعی که در بخشپ  با ایو حسرا ، بخش ب رگی از بیمه

بگیر« هسردند و جا که »حداقلکنند، از رنمخدلف عمومی، دولدی و خیروصری کار می

رداد دایم« نردارنرد، از طریت اعمرال درازمردت و هم مران همران دو  ررریرا رررت براال،  »قرا

اند. امروز امنیت شرغلی رنان در حدی پاییو ا رت که اندث  م رمول  رلب حقوه شرده
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زنی بر  ررر د رردم د دارند و به همیو دلیل ا ررت که هر کن ررگری ام انی برای چانه

ا رررا ررری زیسرررت کارگران از جمله های مندج به ندیجره برای بهبود هریک از مؤلیه

 بینانه در نتر بگیرد.د دم د، باید ایو چند پیوند تنگاتنگ را واقآ

شرود و نه کارگر تا زمانی که امنیت شرغلی نداشرده باشرد، نه عترو ت ر ل صرنیی می 

شرر ل مؤسری مبارزه کند و هم مان اگر مد رر ل ن ررود، می تواند بر ررر د رردم د به

بینانه  د بهدر میسرر نخواهد شرد. بنابرایو هر حرکت واقآزنی جمعی برای د ردمچانه

الیسرم ییرکاربردی، به بهبود عینی و ملمو  در دور از شرعارزدگی و ایدهکه بخواهد به

تنیده را در نتر قرار ی کارگر منجر شرود، باید ایو تنگناها و شررایط درهمزیسرت طبقه

 دهد.
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ترین تعاااد از رغم آن کا  بیشبگیران در ایران پیش از کروناا با بخش اعظم مزدوحقوق 

 در متن های نابرابریشاایاترین جوو دادنا شاایا کل شااغنن در ایران را تکالیل می

کردنا. اما عنو  بر آن وضاااعیات معیکاااتی نود قی نیم ترن گ شااات  را ت رب  می

ثباتی شالوی  بی و نایافتگی، پراکناگیظ تکاللهای اجتماعی ب  لحاوضاعیت این گرو 

 سابق  است.بیدر دوران انیر نیز 

با  ی کاارگر ایران امروز اسااات ی قبقا هاای اجتمااعی کا  دربردارناا همین گرو 

 یآسااتان   ای دردر جامع ک   ویژ  آنب  انا.افتاد  زیر نط فقربه لحاظ معیکاات عماتاً

 نواها داشت.را ای مبهم و نانوشاینا آینا انااز چکمفروپاشی و دگرگونی 

بگیر در کل جمعیت شاااغل، اگر هزار نفر مزدوحقوق  827میویون و  12از م موع  

ی ماایران میاانی و ارشاااا در بخش عمومی یاا  بخش کوچلی از این گرو  کا  در رد 

ی کارگران و نیروی کار کننا ، ساهم ایاوی و تعیینکنار بگ اریم هساتنا رانصاویای 

ی شااغننی  مزدبگیر در اتتصااد ایران امروز کامنً گویا اسات. عنو  بر آن، بخش عما 

 2.5ارتش  د،وشااا می هاا یاادهاا تحات عنوان کاارکناان مساااتقال از آنکا  در آماارگیری

میویون نفری دانکااا ویاان،  3.6ی نیروی کاار ببیلاارانو و آماار میویون نفری ذنیر 

 1آینا.بگیر ب  شمار میی این نیروی عظیم مزدوحقوق اان بالقو متح

این هم  در شارایطی اسات ک  در پی شایوع بیماری کرونا در ککاور بیلاری ابعاد  

هزار نفر  870میویون و  2مهولی پیاا کرد  اسات. برآورد  شاا  ک  رتمی بین حااتل 

متأثر از شایوع ویرو  شالل  هزار نفر از شااغنن کنونی، 431میویون و  6تا حااکثر 

   2دهنا.نود را از دست می

هاا و نعم کاارگر هم با  لحااظ شاااماار جمعیات و هم با  لحااظ تولیاا ارز  یقبقا 

 داریسااارماایا  یاجتمااعی در جاامعا  یترین قبقا ترین و مهمبزرگو معنوی ماادی 

نفت  و  ساااان غولی باین نیروی اجتماعی بالقو  نیرومنا سااات. اما در ایرانن کنونی ا

اجتماعی  -اتتصااادی  های مختوفثر از فکااارها و کنشأ هرازگاهی مت اساات ک بیمار 

 
اسااات. آماار  1398هاای مرکز آماار ایران و مربوب با  بهاار ساااال آماار نیروی کاار برگرفتا  اسااات از آنرین داد   .1

 . 1398ریزی آموز  عالی در پاییز ی پژوهش و برنام دانک ویان نیز برگرفت  است از آمار مؤسس 

 .1399و  کرونا، اردیبهکت های م وس شورای اسنمی، ارزیابی ابعاد اتتصاد کنن شیوع ویرمرکز پژوهش .2
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قور مقطعی فراگیر از  بو گا    آمیزتنونکاا تاافعی و پراکنا  و گا   هایی غالباًواکنش

در اداما  ی کا  ثرؤنبود آگااهی قبقااتی و دیگر عوامال م عواتبا   .نود نکاااان می دهاا

 در نتی   از از داشااتن تکاالل قبقاتی مسااتقل و ویژ  واین قبق  ، گفت  نواها شااا

 است. شا  ثیرگ ار در سرنوشت نود و جامع  محروم أ حضور ت

بناای قبقااتی  دتیق از پیلر برای داشاااتن درکی  در ایراناگرچا  تعااریف آمااری 

های  اشااتلال و پراکناگی در بخش درک منظوراما ب ل اسااتفاد  اساات سااختی تابب 

آن با میزان  یهای تولیای و ناماتی و مقایس ، تعااد و بزرگی بنگا یمختوف اتتصااد

هاای کاارگری و میزان اساااتقنل آنهاا و باا نر   یاافتگی کاارگران در تکااالالساااازماان

آماری های نگاهی گ را ب  داد  ،ایهای بیم برنورداری کارگران از پوشااش و حمایت

 ضروری است. رسمی

نفر  هزار 235و  میویون 26، کل شامار جمعیتن در سان کار ایران 1396در ساال 

هاای مختوف نااماات  در بخش شااااغالهزار  235میویون و  23بود  کا  از آن میاان

از تولیاا نااناالا دانوی را تولیاا  و%18.7بو ککااااورزی  و%31.5بو، یااانعات %49.8ب

 انا.  کرد 

 مین اجتماعیأ کل جمعیت زیر پوشاش ساازمان ت 1395در ساال آمار ایران  مرکز 

در سااال ب هزار نفر 631میویون و  35را حاود  ایااوی و تبعیو گانشااابشااامل بیم 

میویون  13میویونو اعنم کرد  اسات ک  از این شامار حاود  40اناکی بیش از  1398

این رتم   1397بدر ساال  هزار نفر 660 و  میویون 5ایاوی،  یشاا هزار نفر بیم  737و 

بگیر تن نیز مقرری 671هزار و  200بگیر ایاوی و تبعی و مساتمری  میویون اساتو 4.7

 بیلاری هستنا.  یبیم 

 )رسمی( های کارگرییافتگی و تشکلانسازمان

شاامار  دوو جاول  کارگا  ها را ب  لحاظ شاامار کارگران شاااغل تعااد یکجاول 

دها  تکالل های کارگری رسامی بم از در تانون کارو را در ساراسار ککاور نکاان می

 بمنبع نبرگزاری مهرو. 

   



 مطالبات و وضعیت کنونی جنبش کارگری  108 

 : شمار کارگا  ها ب  لحاظ تعااد کارگران شاغل 1جاول شمار  

 تعداد کارگاه ها  ها بر حسب تعداد کارگر کارگاه 

 365.208 کارگر   1  دارای

 202.432 کارگر   2دارای  

 126.110 کارگر   3دارای  

 85.753 کارگر   4دارای  

 64.412 کارگر   5دارای

 141.265 کارگر 10تا    6دارای  

 136.897 کارگر  50تا    11دارای  

 25.456 کارگر و بیکتر   50دارای  

 
 رحسب نوع و سالب های رسمی کارگری : شمار تکلل2جاول 

ر دتعداد تشکل  نام تشکل 

 1384سال 

تعداد تشکل در 

 1397سال 

 1986 1038 شورای اسنمی کار 

 1617 243 ان من ینفی کارگری 

 6246 1124 بم مع نمایناگانو  کارگریی  نماینا  

 347 113 کانون بازنکستگان 

 10196 2518 جمع 

ی هاکل تکاالل  شاامار 11/7/97 ای ب  تاریخکار در مصاااحب  وزیرگفتنی اساات 

 .است  اعنم کرد 342هزار و  13را  رسمی

تپ ، فو د  شالر هفتنی مثل یبزرگ هایشارکتمعاود دارن کارگران مبارزات ادام  

اشاااتلال و   ظافتااد ، حفاهواز، هپلو و آذرآب اراک با هاف دساااتیاابی ب  حقوق عقاب

ک  گویا   بکاود این توهم  مملن اسات موجب ،دار بخش نصاویایاز سارمای  یانوع

و وارد فاز جایا و اسات  کنن ساازمان یافت  ساطحی  کارگر ایران در   یمبارزات قبق 

ا  ای اد شاورای کارگری و تری شاا  اسات. ساطحی از مبارز  ک  مطالب عالی  یمرحو 

 . البت  دتت درتر اساتای گساترد شاورایی کارنان  و حتا تساری آن ب  عریا  یادار 
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آن با شاعارها،   یو مقایسا  کارگران این واحاهاو شامار یافتگی یزان ساازمانساط  و م

این شاعار و تطابق  یدهنا مطالبات و شامار م موع کارگران در ساراسار ایران نکاان

 دارد! با واتعیت موجود در کل جنبش و قبق  کارگر ایران  ها و توهممطالب 

را تکالیل  دریاا از کل جمعیت شااغل 31.5معادل  شااغنن بخش یانعت ک 

دریاا از کل تولیا نانالا دانوی  32.5، با نظرداشات ساهم نفت در م موع  دهنامی

 انا.را تولیا کرد 

کارگا  با کارگران  353هزار و  172کم دها دسااتهای مرکز آمار نکااان میداد 

ها دساات انا ک  در میان آند نفر و بیکااتر در ایرانن پیش از بحران کرونا فعال بو 10

هزار نفر برحسااب  10تا  50کارگا  و کارنان  با تعااد کارگران از  456هزار و  35کم 

توانناا دارای نوعی تکااالال کاارگری بااشاااناا. اماا م موع مقررات و عرف موجود می

ها در شاا  و موجود در این بنگا های کارگری و حتا بازنکاساتگی تکالیل یا ثبتتکالل

های کارگرین مساتقل . از تکالل و ساازمانتکالل اسات 342هزار و  13 رین ادعابا ت

حرفی  ساافان  فعنًأ بان  و نفوذ کارگری باشاانا مت  باتحادی  و ساانایلا و...و ک  دارای

هکااتاد شاااها تولا دو ساانایلای  یکارگری ایران در ده  یتوان گفت. جامع نمی

سافان  ب  د یل مختوف، ک  أ مساتقل بود ک  در آغاز کار بسایار نو  درنکایانا اما مت

 یاز بان تاحاودی ای دارد، در ادام  شاناسای مفصال و ریکا نیاز ب  بررسای و آسایب

ناام   با  جزهاا با  تااریا از پویاایی و حرکات بااز ماانااناا و اکنون از آن کاارگری نود جااا و

هایی ک  تعااد اعضاای پکات آن شاود. بیانی و هرازگا  یک بیانی  اثر دیگری دیا  نمی

فعا ن این دو  ضاارورت داردرسااا. دو یا یک دساات هم نمی گا  ب  شاامار انگکااتان

انا ب  ی نوبی هم داشااات و گ شااات  و کارنام  ساااختی ککااایا  سااانایلا ک  غالباً

های عموی تاکنونی نود سایاسات ها ونش، رو ی بیشاناسای و بازنگری نقادان آسایب

   .پردازناب

های ان من مورد اشاار  یعنیی شاا ثبتهای ک  تکاللواتعیت توخ  از اینگ شات  

از نوع  هااهاای آنیاا نمااینااگاان کاارگری و کاانون یااانفی و شاااوراهاای اسااانمی کاار

تحت نفوذ دولت و شاان وابسات  یا هایهای زرد هساتنا ک  مطابق با اسااسانام تکالل

بینیم بخش اعظم کاارگران ایران شااااغال در می ،شاااونااکاارفرماا تکااالیال و ادار  می
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زرد  هایهای ناماتی حتا در این تکااللویژ  واحاهای تولیای و یاانعتی و ب بنگا 

 یافتگی مطوق.انسازمان . این یعنیاناهم متکلل نکا 

کا   نااماات اشاااتلاال دارناا و در حاالیترین جمعیات کاارگری ایران در بخش بزرگ

دریاا از  57.3دهنا مولا دریاا از جمعیت کل نیروی کار شااغل را تکالیل می 49.8

تولیاا نانالا دانوی هساااتناا. بخش اعظم شااااغنن این رشاااتا  ب  غیر از معوماان،  

های اداری کارکنان سایساتم ها،شاهرداریکارکنان بهااشات و درمان،   یشااغنن شابل 

نفر  اشاااتلاال دارناا.  هاای کوچاک چناا و حتاا تاکهاا و کاارگاا در بنگاا اتااً عما  ماالیو 

ی از معومان را بخکاا ک   جز کانون یاانفی معومان بنیز  نامات در بخشساافان  أ مت

پرساتاری، تکالل یانفی مساتقل دیگری مساتقل  نیم و چنا تکالل  دهاپوشاش می

 حاااتالمااناا  فااتاا بااتیمیویون جمعیات  10 در واتع نزدیاک با  شاااود ودیاا  نمی

  ترین شامار شااغننک  بیشاسات آور این سافأ و ت  توج جالب !یافتگی هساتناساازمان

 های اداری وسایساتم معومان و فرهنگیان و همچنین شااغنن شااملاین بخش  متمرکز

و ها ک  تمامی ویژگیدر حالی کارکنان بیمارساااتانی،بخش نامات بهااشاااتی یعنی 

 یمراتب در م موع  کارفرمایی بکارن مزدیو و سوسو  -ی کارگری اساسی رابط عوامل 

و بسایار  دانناهنوز نود را کارگر نمیشاود، وضاو  دیا  میها ب روابط کاری این گرو 

 ها یاد بکود.نا با نام ناص و عنوان شلوی یا رد  و مارک تحصیوی از آنامایل

 برخورداری از امنیت شغلی و رفاه

یافتگی این قبق  اسات ثر از میزان آگاهی و ساازمانأ نود مت مهم ک دو شاانا 

منای وضااعیت موجود کارگران و میزان بهر  یدهنا نکااانها از برنی جنب توانا می

آنان از نعم و رفاهیات باشاا: ساط  مزد و حقوق و مزایای دریافتی و نسابت آنها با نط 

ها.  وجود نظم در پردانت یاضاااف ب های اجتماعی فقر یا شااانا رفا  و برنورداری

ها و حوادث ناشی  ن شمار بیماریآثر از  أ بهااشت و ایمنی محیط کار و مت شانا دوم

 ییافتگی قبقاتی در جامع ثر و تابعی از سااازمانأ مت از کار اساات. شااانا دوم غالباً

  مارن است.

ساانا نیساات. مزد و حقوق   یارای  در مورد شااانا اول چناان نیاز ب  بررساای و

در نهادی  سااال هرن آی  نان بخش نصااویاای و میزان افزایش سااا کارگر یان ماه
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این شاورا  یشاود. کارنام عالی کار تحت ریاسات وزیر کار تعیین می  موساوم ب  شاورای

کنونو در راسااتای نامت ب  شاات  باز زمان تصااویب تانون کار تاقی ساای سااال گ 

ساای سااال   ینیروی کار ارزان بساایار موفق بود  اساات. نتی   مینأ داری و تساارمای 

رتم  در حالی ک  منابع مختوف 1398عالی کار این اسات ک  در ساال  عمولرد شاورای

نط فقر  میزان و میویون توماان 8.5تاا  5.6 نفر  را از 3.5یاک ناانوار  یمیاانگین هزینا 

م موع مزد و مزایای  ،انابرآورد کرد میویون تومان    9تا  7.5ی ما ماهان آرا داشتن در

توج  و تابل  یمیویون تومان در ما  بود  اساات. نلت  1.8یک کارگر ساااد  ب  متعوق 

تراردادهای موتت »شاان کارها وحاکمیت مطوق ک  در اثر موتتیاسات آور این سافأ ت

 از شیب یمااهاانا  یافتیا در یاجتمااع  نیمأ تا  ساااازماان آماار با  بناا  رانیا کاار  باازار در «کاار

 .است حااتل نیهم حاود در یزیچ سازمان نیا پوشش تحت کار یروین دریا 80

توج  نیروهای کار در سیستم کارنمزدی کسب ت رب  یلی از موضوعات مهم و مورد

موتعیت شالوی و افزایش  یمراتب ساازمانی، ارتقاماد آن رشاا در ساوساو ب  و مهارت و

 جانیاز کارفرما و سایساتم اسات اما آنمهارت در کار، مورددرآما اسات. کساب ت رب  و 

تری پردانات دیگر منطبق باا ساااود و ت ربا  مزد بیشکا  باایاا با  نیروی کاار مااهر و باا

های ضاا انساانی نولیبرالیسام سابب منافع سارمای  نیسات. آزمنای سارمای  و نصاوت

رشاا و گساتر   یها در ساای منای همگانی از نعمتزایش رفا  و بهر شاا  ب  جای اف

های مورد نیازن بازار کار و پایین آوردن ساو با ریز و نرد شاان تخصاا، از یکیانعت

کردن کارها و ساط ن کارگران متخصاا در حا اپراتور دساتگا  و از ساوی دیگر با موتتی

شاالوی و افزایش درآمان ناشاای از رشااا در کار، امنیت  رواج کامل تراردادهای موتت

مراتب شالوی و ساازمانی از نیروی کار ساوب شاود. این منظورن موذیان  و ضاا ساوساو 

، در تنظیم م تعیین مقااار افزایش مزد ساااا نا عاالی کاار هنگاا انساااانی در شاااورای

در « ساایر ساطو  مزدی»مین می شاود. موضاوع افزایش أ نوبی ت های مزدی ببخکانام 

شاود ک  ب  هر دلیل در بنگا   شاامل آن دسات  از کارگران متخصاصای می هاام بخکان

های مزدی هموار  انا. در بخکانام محل کار نود ماناگار و دارای ساوابق کاری شاا 

ساابق  ب  زد و مزایای کارگران متخصاا یا بام شاود ک  بر اساا  آنمیفرمولی تنظیم 

تاریا زد افزایش یابا. در نتی   هموار  و ب تر از افزایشن حااتل ممیزان و دریاای کم
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شاود. ب  این تر میکم هرچ بگیران  اتلد کارگران باساابق  و متخصاا با حامز یفایاو 

تر کردن نیروی کار همیکاا  و با دتت ترتیب در واتعیت امر ساایاساات فقیرتر و ارزان

 شود.  گیری میپی

ادن امنیت نساابی شاالوی و  د در میان کارکنان بخش عمومی و دولتی نیز ضاامنن

جز در  بگیران نود اعطاا می کنناا، با با  باانا  و حقوق  هاا معمو ًهاایی کا  دولاترانات

و مایران ارشااا و میانی ک  در واتع کارگزاران حلومتی هسااتنا،  ت عالیمقاما یرد 

های  هموار  این سایاسات فقیرساازی نیروی کار در مورد بیکاترین شامار کارکنان و  ی 

ها چگون  ساابب سااازیها و فقیرشااود. این نلت  ک  این تبعی پایینی آن اعمال می

 شاوددولتی می یدر بان  های مالیاساتفاد ءگیری و ساولختی، گساتر  فسااد، رشاو 

 .قوبارا میبررسی دیگری 

 ایمنی، بهداشت، بیماری و حوادث ناشی از کار  

هاای نااشااای از کاار در میاان کاارگران بخش در مورد بهاااشااات محیط کاار و بیمااری

های تابل اساتنادی در دسات نیسات. ب  نظر نامات اداری بکارمناانو آمار و گزار 

تر و شاارایط کار ن  چناان سااخت، تعااد  ساااعات و شااات کار کمرسااا ب  دلیل می

های دساات و گردن یا  یان کارمناان ماننا انواع آرتروزهای ناشاای از کار در مبیماری

شااان قو نی ب  مانیتور نیوی زیاد نباشااا. اما در مورد بیماری چکاام ناشاای از نیر 

های نصااویاای یمارسااتانویژ  ببخش بهااشاات و درمان و کارکنان بیمارسااتانی و ب 

ها ک  حاود دو ده  قور اسات در مورد کارکنان شاهرداری تضای  متفاوت اسات. همین

بنودیو پیمانلاری و باتر از هم   هایو پیاایش شااارکت هاساااپااریاسااات با برون

مین نیروی انساانی با مساایوی ماننا ساختی و ساعات کار زیاد، حوادث و أ پیمانلارهای ت

رو  ای روبنحو فزاینا ب یا یا تأنیر در آن  های ناشی از کار و عام پردانت مزد بیماری

 شود.منعلس مینیز ها هستیم ک  گا  در رسان 

قور عام پردانت مزد ها و حوادث ناشای از کار و همینهای بیماریآمار و شاانا

ین  اساات. در بخش یاانعت و معان گویای بحران و فاجع  در این زمیا تأنیر در آن، 

های مساالول دولتی در این مورد بساایار کم و ناتا  ساافان  آمار و گزار  سااازمانأ مت

ها نیز در این مورد بساایار کم و موردی عمل اساات و تابل اعتماد هم نیساات. رسااان 
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هاای  تماامی نکاااریاات کااغا ی و رساااانا  نااص تقریبااً یرساااانا جز یاک  با کنناا. می

هاایی ویژ ، انباار و مساااایال هم در موتعیاتیااافحااتی انااک آندر اللترونیاکن فعاال، 

و  «ایونا»دهنا. نبرگزاری کار ایران  را پوشاش میو حوادث کار کار و کارگری   یحوز 

کارگر هسااتنا  یحلومتی و وابساات  ب  نان   ایک  رسااان  «کار و کارگر» یروزنام 

از مساایل و انبار این  یبخکا  ،ترگ اری ویژ  و گزینکایقور تخصاصای و البت  با فیو ب

این  هاایدهناا. بررسااای و دتات در یاک دور  از انباار و گزار حوز  را پوشاااش می

کارگر   یتری از وضاعیت و شارایط کار قبق روشان توانا تصاویر نسابتاًنبرگزاری می

 .دست باها ایران ب

فعالیت    یحوز  کار و یحادث  حوادث کار بر حساب توفات نیروی انساانی ناشای از

شاود. تعااد  دیا  می 1398 د  ما  اول ساالیازها گزار  شاا  در ساایت ایونا قی آن

ک  گزینکااای برنورد  ها هم ب  دلیال سااایااسااات و گرایش حاکم بر ایوناااین گزار 

شاود و هم ب  دلیل عام حضاور نبرنگاران در تمامی حوادث و تحرکات کارگری از می

ساات توج  داشاات  ا دعا کافیاتر اساات. برای اثبات این واتعی این رناادها کم شاامار

منارج در ساایت همین نبرگزاری  باشایم ک  براساا  گزار  ساازمان پزشالی تانونی

ناشااای از کار ثبت  یمرگ در اثر حادث  898تعااد  1398اول ساااال   یتنها در نیم 

 یو یا بنا ب  گفت    رتفاع بود  اساتمرگ بر اثر ساقوب از ا 354شاا  ک  در این میان 

مریوان در م وس شاورا بباز هم منارج در ساایت همین نبرگزاریو  یمرادی نماینا 

ی کار در این تعااد مرگ ناشای از حادث  شاونا!تن از کولبران ککات  می 365ساا ن  

جمع حوادث کاری من ر ب  مرگ درج شاااا  در ایونا همخوانی ناارد! گرچ  حایااال

ها با  آن یاین آمار و ارتام مملن اسات دتت کافی را نااشات  باشانا اما مقایسا  یتمام

های  بنگا  های مرکز آمار و دیگر منابع در مورد پراکناگیها با داد یلایگر و تطابق آن

هاا در تولیاا نااناالا دانوی تولیاا و نااماات و همچنین ساااهم هریاک از بخش ،کاار

 کارگر ایران است.  یبسیار با و اسفناک حاکم بر قبق گویای شرایط و وضعیت 

جاان نود را از دسااات  نفر 321 هاای ایوناا در حوادث کاار این دور بناا بر گزار 

هزار نفرو روی هم   200میویون نفر و  3.2ب  انا. شااغنن بخش ساانتمان و معانداد 

سااوم کل کارگران تر از یکشااا  و همین قور کمسااوم کل کارگران بیم تر از یککم
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 دو حوادث کار من ر ب  فوت در ایندریاا  55.4 دهنا امابخش یانعت را تکالیل می

 .شاودوبهمین نسابت در گزار  ساازمان پزشالی تانونی نیز دیا  می دهابخش رخ می

بازدهی و زود بخش ب  دلیلاران و کارفرمایان ب  فعالیت در این دو  گاشاتیاق سارمای 

کوچلی  ب  عبارت دیگر،باسااات   سااااد  و ابتاایی فناوریاز  ناشااایساااودآوری زیاد 

در و. شاودنیر پردانت میأ با ت ی ک  غالباًریمتلی یثابت در مقابل سارمای  یسارمای 

 نبود یاا کمبود فااحش املااناات و لوازم بهاااشاااتی و حفااظات و ایمنی در این عریااا 

منظور ب های مسااتقل و ماافع کارگران نبود تکاالل سااو واز یکها و معادن کارگا 

شامار  افزایش دلیل ایاویایمن کار موز  و هکااار نسابت ب  شارایط ناآ ورساانی گاهیآ

. آنچ  جای اساتو دریاا حوادث کارین مرگبار و فقر و فنکت کارگران این دو بخش 

  !ستمسلو ن در تبال این وضعیت مرگبار ا اعتناییپرسش دارد سلوت و بی

 های اعتراضیخیر در پرداخت و کنشأمزد ناعادالنه، ت

ک  منابع معتبر دریای و در شرایطی  50تورم شتابان و با ی با  1398سال  قی

 80 کمدساات ،کردناورد میآمیویون تومان بر 9تا  8نزدیک ب  دولت نط فقر را بین 

ای ناگزیر بودنا  بیم برنوردار از پوشااش قور شاااغنن ناو همین شاااگاندریااا بیم 

 با لحاظ کردنک   عالی کارد مصاااوب شاااورایحااتل مزبرای بیلاار نمانان با همین 

نیوی  رتمی یاا ،بود میویون توماان  1.8 مااهاانا  باال  بر ینبی متعوقا امزایاای جا  تماامی

و اغوب در شااارایط کاری نامناساااب ب  نوعی با تناعت و فنکت روزگار   آن نزدیک ب 

ها و کارگران ویژ  در شاهرساتانآن شامار بسایار زیادی از کارگران ب از باتر  بگ راننا.

های محروم از همان حمایتو    یا حفظ اشتلال  های کاردست آوردن فریت زن، برای ب

حااتل مصاوب و   زتر ااز پ یر  دساتمزدهایی کم ناگزیر حااتوی موجود در تانون کار

ی عریا  برابر، در این شارایط نامناساب و نا .انااعت شاا سا  هکاتبیش از    یکار روزان 

  ،حااکمیاتی از هاایهاا در بخشآن هاای تاارتمنااکاارفرماایاان و  بیکاارگران باا  مصااااف

رسایان ب  شارایط اناکی بهتر، حتا یک روز  برای نارتب  و برای حفظ شارایط موجود

آویز ترار دادن با دساتیااحبان سارمای  و تارت  .هم روی آرامش ب  نود نایا  اسات

رفع موانع اشاتلال و ای اد رونق در بازار کار اما ،  زداییبا شاعار مقررات وشارایط تحریم 

موجود و  کاارتاانون  حموا  با  ،منظور تهااجم بیکاااتر با  حقوق کاارگرانبا  در واتع
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، نیساات بیش  ک  شاایری بی یال و دم و اشاالمناچیز حمایتی آن  سااازی اثراتننثی

. کارگران در تهران و دیگر شاهرها و مراکز کار و ترین فریاتی را از دسات ناادناکوچک

، تن  ، دریافت مزدهای معوت عاد ن   ددفاع از حقوق و دساتمز رایتولیا و یانعت ب

و گاا    مین مواد اولیا أ تا ، هااجووگیری از تعطیال کاارناانا باازگکااات با  کاار و برای 

با برگزاری  اسات، یلما رفت ساازی ب  هایی ک  در پوشاش نصاویایگیری بنگا پسباز

هاای اعتراضااای در محال کاار یاا مقاابال م وس و دیگر نهاادهاای  هاا و ت معراهپیماایی

پوشاااش نبری باا این کا  اناا. پردانتا با  واکنش مسااالول و گاا  برگزاری اعتصااااب 

  تمامیاز پوشاش نبری  گزینکای اسات و نبرگزاری ایونا ب  د یل گفت  شاا  در با  

دتت با این هم  بررسای و  ،کناداری میو ت مع های اعتراضای کارگران نود حرکات

 .توانا روشنگر نلات مهمی باشامی این رسان  1398سال یفحات نبری  در

شالر ی شاامل نیهای کارگران مراکز و کارنان 1398اول ساال  یماه  ییازد در 

هایی از معومان  آذرآب اراک، پتروشیمی بوشهر، معان چادرموو، گرو تپ ، هپلو وهفت

اعتصااااب  10بیش از و هاا باارهاا در شاااهرهاای مختوف و کاارگران برنی شاااهرداری

ط کار و بهبود شاارای ،با هاف دریافت حقوق معوت   را ترروز  و بیشیافت  یکسااازمان

 319بیش از   . همچنین،دهی کردنامانزساا، جووگیری از تعطیوی بنگا  محل کار نود

ور بازگکات ب  کار کارگران انراجی، پردانت ظمنمورد ت مع و راهپیمایی اعتراضای ب 

 .برگزار شاا  اساتکارگران ، نبود مواد اولی  و مخالفت با تعایل و انراج  معوق های مزد

مورد حرکاات اعتراضااای باا اهاااف افزایش حقوق و مزایاا،   10باا نر  در همین ماات 

مورد  10 این  جز بنای مکااغل ثبت شاا  اسات. بو درنواسات قبق  بهبود شارایط کار

 کارگران نصاوت دفاعی داشات  اسات ها و حرکات اعتراضایت مع دیگر موارد در تمامی

مورد شالل اعتصااب داشات  و ساایر موارد از  10فقط  شاا حرکت ثبت 319و از میان 

توازن توا  ب  عبارت دیگر، .اناتری از ساازماناهی و اعترا  برنوردار بود ساطو  پایین

 حفظدر بسایاری از موارد  هااین کنش هاف ک سات ا  ایگون شارایط ب   یم موع  و

 یو ارتقا  ن  بهتر شاان وضاعیت بود  اساتاز باتر شاان پیکاگیری  شارایط موجود و

بنای و جمعشااا  گزاربر های اعتراضااینتمامی حرکات و ت مع دروضااعیت! با دتت 

امنیت  ،شاود ک  مطالبات اسااسای و مکاترک کارگران داشاتن شاللمکاخا می هاآن
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هایی ک  اسات. مطالب  وکافی و منصافان ب  هنگام دساتمزدشالوی و دریافت منظم و ب 

ابزار دفاع جمعی از  باون  زم و همگاانی و یها باون داشاااتن اراد دساااتیاابی ب  آن

  مملن باشاااآن جاهایی هم ک  های مسااتقل کارگری منافع مکااترک یعنی تکاالل

 .ماناگار نخواها بود

 حداقل مزد  یتحقیر در افزایش ساالنهخیر و  أت

جان گسااتر  بیماری کرونا و  با بحران و تعطیوی ناشاای از شاایوع و 1398سااال 

های  از مردمان این ساارزمین ب  پایان رساایا و شااماری از کنش نفر  چنا هزار بانتن

گرفت  ها و روزهای پایانی سااال شاالل میقور معمول در ما  اعتراضاای کارگری ک  ب

قق نیافت. دولت و محافل کارفرمایی نیز فریاات را غنیمت شاامرد  حتا فریاات تح

منظور عالی کار ب ی شاورایجانب جانب  ولی در عمل یکسا  تکالیل جوسااتن ظاهراً

های بهترن بعا از نوروز موکول کارگران را هم ب  فریات 1399تعیین حااتل مزد ساال 

 کردنا.

عالی کار برای تعیین حااتل   وراینکاسات شا  1399ساران ام بیساتم فروردین ساال 

 ،کارگران و افزایش سااایر سااطو  مزدی برگزار شااا. در این نکااساات  99 مزد سااال

 توان گفاتهاای متحاا کاارفرماایی و دولتی برای افزایش مزد کا  مینمااینااگاان گرو 

منظور سارکوب مزدی کارگران شامکایر را از رو بسات  و حتا سابا معیکات نانوار ب 

هزارتومان توافق  960میویون و  چهارهای پیکاین روی مبو  ک  در نکاساتکارگری را  

حایااال شاااا  بود کنار گ اشاااتنا. نمایناگان این دو گرو  متحا باون رعایت مفاد  

 دریاای تورم 41 کارگری و نرخ یمین معیکات نانواد أ تانون کار یعنی ت 41 یماد 

 1398دریا ب  حااتل مزد سال   21تنها ب  افزودن   99، برای تعیین مزد سال اعنمی

و تاارت نریاا واتعی یاااای مزد در 20! این در عمال با  معنی کااهش ی دادنااأر

کارگران نسابت ب  ساال گ شات  اسات. آ  ب  تاری شاور بود ک  برگزیاگان کانون 

عاالی کاار   عاالی شاااوراهاای اسااانمی کاار کا  در جاایگاا  نمااینااگاان کاارگری شاااورای

جوسا ، نکاسات را ترک کردنا. مطابق    باون امضاای یاورتعنوان اعترانکایننا ب می

یابا  ی اکثریت حاضار رسامیت میأعالی کار با ر موجود، مصاوبات شاورای ینام با آیین

مزدی  یی مثبت گرو  کارگری نیازی نیسات. چنا روز بعا بخکانام أو ب  حضاور یا ر
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 41 ییل نق  ماد در حالی ک  ب  دل .نیز بر اساا  این مصاوب  یاادر شاا 1399ساال 

 تانون کار، این مصوب  وجاهت تانونی ناارد.

 واکنش به سرکوب مزدی کارگران

نسابت ب  این  انآنموجود های و تکالل انکارگر رودانتظار می تعارفدر شارایط م

نق  تانون، پایمال شاااان حقوق و سااارکوب مزدی کارگران واکنش نکاااان داد  و 

های مساااتقل ع بپیوناد. اما در نبود تکاااللوای ب  وتهای کارگری گساااترد اعترا 

نصاوص در شارایط شایوع بیماری کرونا و  نوتی ک  بر  و أ ی یکارگری و در ساای 

جز یک را فراگرفت ، ب  انای کارگرر گساااترد قو اجباری ناشااای از آن ب هایتعطیوی

دیا  نکاا.   شاود، حرکت و واکنش محساوسایاشاار  می ادام  ب  آنمورد ناص ک  در 

گروهی از کارگران شااغل و بازنکاسات  و فعال در امور کارگری در اعترا  در پی آن، 

ضاامن حمایت از  ای تنظیم کردنا. در این نام ب  این مصااوب  در فضااای م ازی نام 

نواهاان تلییر و ایااان   «عاالی کاارنمااینااگاان کاارگری شاااورای»بفقطو این عمولرد 

های مسااتقل عالی کار، برنورداری کارگران از حق ای اد تکاالل سااانتار شااورای

، للو این المووی کاارساااازماان بین 87و  98 هاایشاااماار  هااینااما مقااولا  کاارگری برابر

از دیگر کارگران و بازنکاساتگان درنواسات  م اد، یم اکر  غیرتانونی و آغاز یمصاوب 

 تانونی اعترا  کننا. ی غیرببیانی و ب  این مصوب  کردنا با امضای این نام 

شاماری چنا هزار نفر  از کارگران و بازنکاساتگان ک  دساترسای و املان اساتفاد  از 

اعترا  پیوساتنا ک  با توج  ب  ییا این نام  را داشاتنا ب  این أ فضاای م ازی برای ت

دانوی و  «فعاا ن کاارگری»شااامااری از توجا  بود. اماا گرو  کمشااارایط موجود تاابال

 «اعنم مواضاع سایاسای  یبیانی » با  «اعتراضای ییک نام »نارجی با یلساان پنااشاتن 

شاامارتری نیز ساافان  گرو  کمأ داری کردنا و متحمایت از این اتاام اعتراضاای نود از

 ها و مواضع نادرستی را ب  امضاکنناگان اولی  نسبت دادنا.  گا نظر

جز  ب شااا  در یک سااال گ شاات ،ثبت های یاانفیو اعترا  هااز م موع حرکت

دیگر کارگران نامات آموزشایو دیا  شاا ، معومان ب ک  در بخش هانآتعااد کمی از 

و کارگران نظافت و فضااای  سااانتمان ،معان ،های یاانعتمربوب ب  بخش هااعترا 
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در  نمیویون شااغن 13نزدیک ب   بینیمب  این ترتیب میاسات.  ها بود سابز شاهرداری

کیاا موازین أ تانون کار و تا  رغم ترار گرفتن زیر پوشاااشب های مختوف نامات، بخش

ضمن  وداننا از سر ناآگاهی نود را کارگر نمیقور عما   ب المووی بر این موتعیت،بین

از جایگا  یانفی و با هویت اجتماعی و یافتگین قبقاتی، نابرنورداری از هرگون  ساازمان

، موجودسااامان  ای نساابت ب  وضااعیت نابمنحظ تاکنون اعترا  تابلی نود، قبقات

آما  نرو های ب های کارگری در انبوه البت  حضاور پرشامار این  ی  انا.نکاان نااد 

مکااها  بود. اما این وضاو  تابل، ب 98و آبان  96اعتراضاات اجتماعی دی ها و در برآما

قور ک  گفت  شااا ب  شاالل بل همان ،حضااورن فعال ن  با هویت و آرایش قبقاتین ویژ 

  ای از مردم بود  است.انبوه 

 نفعال کارگران بخش خدماتا

یاافتگی در حاالی کا  شاااماار زیاادی از انا آگااهی، پراکنااگی و ساااازماانناااین حاا از 

ساف  أ و ت تأملجای  از تحصاینت دانکاگاهی برنوردارنا واتعاً شااغنن بخش نامات

  یانایکا  و عموی ک  ب  برداشاتن تام ،متاسافان و  واتعیت امر ویژ  این ک  درب  دارد.

ر قو ب کارگر   ی. قبق شااودگردد هنوز دیا  نمیمن ر در نروج از این وضااعیت  ثر ؤم

بایا راهی  ک  بتوانا از این وضاعیت رهایی یابا. کافی توانمنا هسات یبالقو  ب  انااز 

کارگران ک    سااتا ضااروریاین توانایی از تو  ب  فعل درآیا.  ک پیاا و گکااود  شااود 

ای معطوف ب  مکاترک پیاا کننا  اراد  یمبنای منافع مکاترک اراد ساازمان یابنا و بر

این امر  یب  کمک ابزار ویژ  یابی با هاف دنالت در سارنوشات نویشعمل و ساازمان

 .  هایعنی انواع تکلل

   های صنفیتشکلی هاویژگی

ها ب  این دلیل ک  اعضاای آن شاان و دتیقاًهای یانفی برحساب نودویژگیتکالل

های گوناگون دارنا ساویق ، ایائولوژی و منافع یانفی مکاترک، اما باورهای سایاسای

ساازمانی و الزامات آن و رویلرد ب  نا بیش از هر امر دیگری ب  دموکراسای درونیرناگز

ها و ی پسااتهای یاانفی هم اهمیت باهنا. در تکاالل انوکارگرب تکاالل یبان 

گو  کنناگان پاساخمسالو ن بایا هموار  ب  انتخاب تمامیها انتخابی اسات و مسالولیت
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ایی ها برای این ک  تابویت اجرمصاوبات این تکاللها و ها، تصامیمباشانا  سایاسات

مبنای نرد جمعی و در سااازوکاری منطبق بر ا ناگزیر بایا برنبخش باشاا داشاات  و اثر

ها، در ها و حوز کارگرانن تمامی بخشاین گون  اسات ک   ا.نها تصاویب بکاواسااسانام 

 فراینانا. در زآموکننا و میهای مساتقلن یانفین نود دموکراسای را تمرین میتکالل

آموزناا کا   زم اسااات در تماامی اموری کا  میمین مناافع نود أ تن  برای تا عمال و 

در   دموکراتیکهای هاسات نظر داشات  باشانا و با اساتفاد  از ابزار و رو مربوب ب  آن

 یابی ب  منافع یاانفینبرای دساات  سااتا ضااروری موزنا ک بیادنالت کننا.   آن امور

 نود واساتها مربوب  ب  اعضاای یانف آن معنوی مکاترکی ک بتمامی حقوق مادی و 

برای نیل ب  منافع و   ساتا ضاروریورزی کننا. ی اجتماع بکاونا و سایاساتوارد عریا 

  کنامی مینأ ها را تک  منافع آن را تانونی جایگزینیاهااف نود للو توانین نادرسات و 

های ساایاساای  زم را را  و ورزی کردساایاسااتبرای این منظور بایا  .گیری کنناپی

کنا با ابزار مین منافع مکاترک کارگران را ناگزیر میأ د. ضارورتن نیل ب  اهااف و تپیمو

مناسااب در امر مایریتن جامع  نیز ب  شاالل و با ابزار مناسااب مکااارکت  های و رو 

  کامنً در این مورد بایا دتت فراوان ب  تفاوت کارکرد دو نهاد اجتماعی . داشاات  باشاانا

های  یعنی تکالل یانفی و حزب سایاسای توج  داشات. تکالل همجاا و متفاوت از

دو نهاد مساتقل از یلایگرنا ک  در  و احزاب سایاسای چی یا کارگری یانفی کارگری

تواننا و در یاورت اتخاذ را  و رو  درست ضرورت دارد ململ و پراتیک اجتماعی می

توانا تابع یا جایگزین دیگری ک نمییل هیچ زم و موزوم یلایگر باشانا. اما در هر حا

 باشا.

یا با   و یااور بیانی  امری  و شاعار گرایان ، بااراد  وکارگریب یانفی هایاما تکالل

  این مهم امری ساهل و ممتنع و نیازمنا دانایی  شاوناای اد نمینیرنواهان    یتویای 

 ب  میان مرغزار نیسات مملن در گواان  ساهل اسات اماگنام ککات  و بردباری اسات.

تکالل بکارگریو نارج از  .وپن   نرم کرددسات مکالنت و مساایل آنبا و  بایا رفت

هاای واتعی و ی کاارگری ناالی از معناا و محتواسااات. تکااالالمحیط کاار و بااون باانا 

  ماد عناایااار آگا  موجود درون قبقا  و باتوانمناا کارگری با نیروی نود کارگران و ب 

یابا. عمولرد ساازمانگران  و نا، مساتمر و بردباران  اسات ک  عینیت میکار منظم، هافم
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یااور بیانی  و  ن  یارفاً ،دهاها هویت و عینیت میهاسات ک  ب  آنبخش تکاللاگاهی

 ی هرچنا درست و ایولی.یسردادن شعارها

 سیس أموانع ت

بر آزادی و  وILOبالمووی کاار ساااازماان بین 98و  87هاای بنیاادین نااما در مقااولا 

و انعقاد تراردادهای  هاب  آن پیوسااتن ،های کارگریحق کارگران برای ای اد تکاالل

کارگری  مساتقل هایای اد تکاللاما در ایران همیکا  کیا شاا  اسات. أ جمعی تدسات 

 در عمال باا موانع تاانونی، برنوردهاای امنیتی و موانع ذهنی نود کاارگران مواجا  بود 

یابی ب  حقوق و منافع  اسات ک : کارگران در مسایر دسات کیا و تلرارأ  زم ب  ت. اسات

هر یک در گرو برقرف  هساتنا ک  حلّروبرو و مکالل مهم  نود همزمان با سا  مانع

و ارتقای سااط   هامین هزین أ ت ،کارگر برای بقا  یق قب :شااان دو مانع دیگر اساات

های اتتصاادی ک  سایاسات ساتدر حالیاین زناگی ب  مزد کافی و منصافان  نیاز دارد  

ساارکوب و  مسااببقور مسااتقیم  و ب عمنً ،تورم یفزاینا  و نرخ داریساارمای  نظام

داشاتن شالل ، م کارکارگر برای دریافت مزد ب  ان ا  یکاهش مزد کارگران اسات. قبق 

هاای اللترونیاک و هاای ماارن و انقنبفنااوریمنااساااب و امنیات شااالوی نیااز دارد. 

شاات کاهش داد  اسات. ها در یانعت نیاز ب  نیروی انساانی را ب نآکامپیوتر و کاربرد 

 انبو  ساازیبیلارجای ای اد رفا  و آساایش در جامع ،  داری، باین امر در نظام سارمای 

در ذات کارگران را ک   گیری از آن در ساارکوب مزدارتش بیلاران و بهر   گسااتر و 

ب  تحمیل کرد  اساات. برای کنترل و مهار این معضاال  سااتساایسااتم ساارمای  داری

،  عاد ن کارگران برای رسایان ب  مزد  های مساتقل و پویای کارگری نیاز اسات.تکالل

های مستقل و  ها و تکللب  سازمان یابا  بهبود شرایط کار و دفاع از امنیت شلوی نود

ها  ای اد و فعالیت این تکااالل برایاما شااارایط  زم  م هز باشااانا.کارآما کارگری 

های اجرایی آن بسات  شاا  اسات. نام پیکااپیش در تنظیم و تصاویب تانون کار و آیین

 بایا در نود لزوماً یهای مسااتقل و ویژ دیگر کارگران برای ای اد تکاالل سااویاز 

قور نساابی  ها بای یا بنگاهی وابساات  باشاانا و شاالل آنو ب  حرف  بنگاهی شاااغل

در بازار  شان کارها و حاکمیت تراردادهای موتتموتتیاساتمرار و امنیت داشات  باشا. 

چنان شرایط ناگواری در زیست قی چنا ده  آن هاسرکوب مااوم مزدکار و در نتی    
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شاااغنن برای ای اد شاامار بساایاری از کارگران فراهم کرد  ک  و روابط کار اجتماعی 

های  کاریهای زناگی ناگزیر از پ یر  اضااف تعادل نسابی میان مزد دریافتی و هزین 

غالب   .قو نی یا ان ام کارهای دوم و ساوم و اغوب در شارایط کاری نامناساب هساتنا

انایکاای و جساات وی راهلار برای ای اد گران در عمل فریاات و فراغتی برای همکار

های با وجود تصااری  موازین و کنوانساایون اضاااف  بر این های کارگری ناارنا.تکاالل

پس از آشالارشاان تمایل های کار در عمل و در محیطها، المووی بر آزادی تکاللبین

حتا کمتر از این، فقط اشااار  ب  تانون کار،   کارگران ب  ای اد ساانایلا و اتحادی  و گا 

درنگ از کار انراج نکود و اگر بی  زد ها ب  آن  و تولیا اگر انگ امنیتی و اننل در نظم

بعا تلرار و تمایا نخواها نکا. کوتا    یها برای دور کار آن  قور حتم تراردادن نکونا ب

ها بر وتت را در تمامی عریا جانب  و تمامساخن این ک  سایساتم سارمای  تهاجمی هم 

تنهاا باا  کناا: نا حیاات و زیسااات اجتمااعی نیروهاای کاار تااارک دیاا  و اعماال می

گرفتن  کنا ک  با نادیا اناازی میها ب  منابع مالی و پولی عمومی جامع  دستانتن 

نابودی و ب   گیری از تلنولوژی مارن با ت اوز ب  قبیعت و محیط زیستتوانین و بهر 

کردن  کا ییهمچنان ادام  می دها. با   نیز  غارت منابع قبیعی و تخریب محیط زیست

تنها انبو  جمعیت را از ن  در جامع  ساایسااتم آموز  و پرور  و بهااشاات و درمان

رحماانا  آنرین املااناات و ا بولا  بینا کنمناای از این نااماات اجتمااعی محروم میبهر 

 ا.  نککبیرون می ی نیروهای کارکیس را نیز از  شانحقوق اناک

  ،عموم جاامعا  کاارگران و جاانبا  با  حقوق و مناافعمقاابوا  باا این تهااجم هما 

 کنا.جانب  وهمگانی را قوب می، تکلل، همبستگی و مقاومت هم ورزیانایک 
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 مقدمه
ی جنبش کارگری ایرا  برای عدالت اجیماعی و اقیصادی یافیهنخستیین تش  اامما 

ی انقشب بیستی  مدتی س  ام تساتی  نخستیین یتنایر مدر  در آاتیانهدر اوایل قر  

( که با  1290-1285ی جنبش کارگری )مشتتروتیت سدیدار .تتد  ام نخستتیین دور 

ها ی کارگری آغام .تد اعیصتاب کارگرا  .تیشب بندر انیلی و تشتکیل نخستیین اتحادیه

ی اندام  وخییج بهافت های مخیلف باهااین اتت ج جنبش میشتتکل کارگری در دور تا به

ی کارگرا  و میدبگیرا  ا ج در دفاع ام حق ق عادالنهت ا  و مییا  ر.تد کمیی و کییی

ای کته کشتتت رمتا  اقتدامتاب تتس یرگتاار و سرارم.تتتی انتتاد داد  ااتتتت  در هر دور 

های اقیدارگرا و مستتتیبد مرکیی د ار بحرا  و تفتتتنیف .تتتدندج جنبش هاحک مت

ی مرددج برای حق تشتتکیل خ اهانهیی با تش  همگانی و ترقیکارگری نیی در همستت 

مداریج ها و اعیصتابج هشتت اتاعت کار رومانه و بدب د .ترایر کارج آمادیج قان  اتحادیه

رفر تبنیض و نابرابریج بددا.تتت و ایمنی کار و اتتشمت عم میج مستتکن منااتت  و 

امنیتت .تتتولی و  اتتت ادی و آم م  و سرور  و تتسمین اجیمتاعیجمبتارم  بتا بی

 خ اهی مبارماب سرافیخاری را انتاد داد  اات دم کراای

( ام ظد ر تتا دیکیتات ری 1304-1300ی خیی  جنبش کتارگریج )در دومین دور 

های ن سای کارگری با برخ رداری ام حمایت حیب کم نیستتت ایرا  رضتتا.تتا ج تشتتکل

خ د بردا.تیند  در اتا  برد مطالباب گرایی و سیشهای بلندی در رااتیای تشتکلگاد

.د  در تدرا ج نخسیین تشکیشب های کارگری تام  تشکیلج ام سی این اتحادیه1300

هیار عفت  .تکل های کارگرا  تدرا « با هشتتبیرگ کارگری به ناد ».ت رای اتحادیه

هتای مخیلف بتا آگتا  .تتتد  ام ف ایتد  هتا کتارگرا  ایرا  در .تتتدرگرفتت  در این اتتتا 

ها ی کارگری سی اتیند  .تکلی گستیرد  به اتحادیهحادیه با عشقه و بهبرخ رداری ام ات

هیار نیر جمنیت دا.تت د  اتحادیه با   250ج در .تدر تدرا  که 1300در ممستیا  اتا  

های کارگری هیار نیرج اتحادیه 45د  هیار عفت  فنالیت دا.تیند  در ر.تت با جمنیت 

های آ ج با جمنیت نیدیک به ح مه در حدود اته هیار عفت  دا.تیند  در بندر انیلی و

ها را کارگرا  رواتتتی آ  %30ها دارای اتتته هیار عفتتت  ب دند ) هیار نیرج اتحادیه 9

های کارگری و ر.تد ( با باال رفین آم م 2004:182تشتکیل می دادند ( ) ساراتا بناب  
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روم او  کارگرا  ایرا   1301گرایی در میا  کارگرا ج برای اولین بار در اتتا  اتحادیه

گیری رضتا.تا  و تصت ی  قان نی  ما  مه را با تظاهراب با.تک هی برگیار کردند  با قدرب

های کارگری و حیب حامی آنا  های اتحادیهج فنالیت1310خرداد  22اترک بگرانه در 

یکصتد وسنتا    1312تا اتا   1306با اعما  خشت نت ممن ع .تدند  تبق آمارج ام اتا  

( 1377: 173گا  نیروی کار را داتیگیر کردند  )آبراهامیا دهندو .تش تن ام اتامما 

ترین اعیصتاب کارگری خاورمیانه ت ار ی سرتشت ج بیرگگیینی ااتت که در این دور 

 –علیه .تترکت نیت ایرا    1308اردبیدشتتت   13کارگرا  نیت ساالیشتتگا  آبادا  در 

هیار کارگر با ترح  14( دراین اعیصتاب   1370:137وق ع سی اتت  )افیخاری انگی  به

های عادالنه برای بدب د .ترایر کار .ترکت دا.تیند  در سایا  این دور  گر ه خ ااتیه

های رو به گستیر  .تد  فنالیتی رضتا.تا  باعم می قفگیرانههای اتختاتیااتت

ی یتننیی و اتامی« او باعم ر.تد ت اتنههای کارگری .تد اما اتیااتت »مدر اتحادیه

ها ام اتتا  ی کارگر .تتد  تنداد کارخانهد کمیی و کییی تبقهها و ر.تت افیایش کارخانه

کارخانه راتید  در  نین .ترایطی برای نخستیین بار  300به  20ج ام 1325تا  1304

ها  بافیآمار منا  کارگر به هشتیاد هیار نیر راتید که در یتنایر مخیلف امجمله در قالی

اتتیمید بستتیار اندر کار آمیی و با دها تحت .تترایر اتتخت و تبنیضبافیو سار ه

 ( 1993:24کردند ) ف را  می

 1325های ی اتا جی در فایتلهج )به1332 -1320ی ات د جنبش کارگری دور 

های گیری جمد ریاتتب  خیی  اتترااتتری جنبش کارگری و قدربکه به 1328تا 

ی خ دمخیتارآرربتایتتا  و کرداتتتیتا ج حک متت نظتامی اعشد .تتتد( همرا  ب د بتا دور 

های جنگ جدانی دود ایرا  ت اتتر نیروهای های نستتبی دم کراتیک  در اتتا آمادی

.ت روی وامریکا و انگلی  )مییقین( ا.توا  نظامی .تد و در سی آ  رضتا.تا  ام قدرب 

گرایی دوبار   خلر و تبنید .تد  در  نین فریتت و ففتایی جنبش کارگری و اتحادیه

 یابی و حف ر تس یرگاار سیدا کرد   ت ا  اامما 

ای مبنی بر آمادی مندانیا  اتتتیااتتتی ام الیحه 1320ولت فروغی در .تتتدری ر  د

تنداد میادی  1320تصتت ی  گاراند  با تصتت ی  این الیحه ام ترل متل ج در مدرما  
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ها و رو.تنیکرا     و ات اتیالیستت ام مندا  آماد ی کارگری و کادرام فناال  بااتابقه

 .دند   

کار و  دراین دور ج احیاب مییاوب امجمله احیاب اتت اتتیالیستتییج ملیج محافظه

گرا .تکل گرفیند  برای نخستیین بار حیب منا  برخی فا.تیستیی و ندادسراتت و ااتشد

هتای مخیلف و متشب علمی و ایرا  نیی در این دور  فنتالیتت خ د را آغتام کرد  رومنتامته

و احیاب به گستیردگی منیشتر.تدند   تاریخی و فرهنگی مینلق به ا.تخا  اتیااتی

فراوانی .تکل گرفیند  با تشتکیل حیب ت د  ایرا  در اتا  های مدنی بهها و ندادانتمن

ی اتابقهگرایی و حفت ر دیگر فناال  مستیقل وباو حمایت این حیب ام اتحادیه 1320

اتابقه و ای بیدهی اترااتری کارگری جل  کارگری خصت یتاد در یتننت نیتج اتامما 

های یتتنیی و یتتننیی کشتت ر با هیارا  کارگر در گستتیرد  به خ د گرفت  اتحادیه

های مخیلف کارگری مستیقل یا وابستیه به حیب ت د  گرد ه  آمدند  ».ت رای تشتکل

اتحادیه  186ی مرکیی کارگرا  و محمیکشتا  ایرا « در این او  اعیش ت انستت  میحد 

( بتا ت جته بته 1364:53در آورد )اتتابکی  هیار تن را بته میر سر   خ د  335بتا متم ع 

های اتخیی که گا  بین نظردر بین فناال  کارگری و برخ ردرغ  اخیشلمشتکشب و به

های رقی  و فناال  کارگری وج د دا.تت ولی به اتب  گستیر  اترااتری اتحادیه

های های مشتتخو و عادالنه کارگری همرا  با حرکتاتحادیه گرایی و تبیین خ ااتتیه

مثابه رد  اعیراضتی حق تلبانه در اترااتری کشت رج  نبش کارگری ت انستت بهگستی

ها ی ای برای نخستتیین بار تس یر خ د را تا باالترین ندادجنبش اجیماعی تنیین کنند 

تندا سیشگاد در سیکار اقیصادی ها نهحاکمیت و قدرب اعما  کند  در این دور ج اتحادیه

ای ام ه یت اجیماعی و اتتابقه.تتکل بییه به.تتدند بلکه کارگرا  میشتتکل و همبستت 

اتیااتی و اعیبار باالیی در جامنه برخ ردار .تدند  به همین اتب  دولت ق ادج نخستت 

های کارگری ب دج در ی تشتکلتلبانههای حقومیر وقتج که قبل ام این مخالف فنالیت

ی اد  این دور ج به علت قدرتمند ب د  جنبش همبستیه و اترااتری کارگری و ااتیی

های خردمندانه کارگرا  ام اتحاد و قدرب دمکراتیک خ دج متب ر به سایر  خ ااتتیه

قان   کار  1325ی جنبش کارگری .تتد  در اردیبدشتتت اتتا  تلبانه و عادالنهحق

های مد  جنبش عشو ج یکی دیگر ام خ ااتتیهای تدوین وتصتت ی  .تتد  بهسیشتترفیه

متاد کتارگرا  و کتارکنتا  مرتبر بتا یتک کتارگری کته عبتارب ب د ام حق برخ رداری ت



 

 
 

 محمد یی ی  127

ی منین برای تشتتتکیتل اتحتادیتهج نیی م رد ستایر  دولتت ق اد قرار کتارگتا  و یتا حرفته

 گرفت   

های کارگری« و  ی تشتتکیل اتحادیهنامهج »آیین1325به همین اتتب  در اتتا  

ی کارگری کشتاورمی نیی های کارگری کشتاورمی« .تامل اتحادیهی اتامما نامه»آیین

ها«ااتت که ی تشتکیل اتحادیهنامهم جان  دولت تدوین و تنظی  .تد  اتند میر»آیینا

یاد  ی آر.تی کارگری مند ی  ارمند اممتم عه زادهپیمان وهاببه لطف و همت دکیر 

 در اخییار قرار گرفیه اات  خسرو شاکری

 

 

 46561ها شماره نامه تشکیل اتحادیه آیین

 12/1325/ 15مورخ 
ومارب کار و 10/12/1325م رخ  18355ی م ج  سیشتتنداد .تتمار هیسب ومیرا  به

با.تد در ( ماد  می21ها را که .تامل )ی مرب ط به تشتکیل اتحادیهنامهتبلیواب آیین

 نماید   تص ی  می 1325اایند ما   12ی جلسه

کنا  یا  نامه اتحادیه اتتاممانی ااتتت که کارگرا  یا کارام لحاظ این آیین -1ماد  

کارفرمایا  برای حیظ منافر مشتیرر مرب ط به حرفه و بدب د وضتر مادی و اجیماعی 

 دهند خ د تشکیل می

ای تشتتتکیل اتتتامما  کارآم ما  و خرداتتتاال  را در هرگا  اتحادیه -1تبصتتتر  

ی ی ومارب کار سیش بینی کرد  با.تد اتحادیهی  خ د تبق .ترایر مصت بهااتااتناد

عن ا  عفت  وابستیه به اتامما  خ د تبق مقرراب دفاع  ها بهمنافر آ ت اند ام میب ر می

 . د(اا  اتشق می 18 -12کارگیری بین نماید )خرد اا  به

ت انند به تساتی  اتحادیه تبق .ترایر تر مینیری یا بیش 11هر عد   -2تبصتر  

 میر مبادرب ورمند:

 ی ایرا  با.ند تبنه -الف

 با.ند محک میت جیایی ندا.یه  –ب 
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 اا  تماد با.د  18ان آندا الاقل  - 

ی رون .تتت قبل ام اقداد به تشتتکیل اتحادیه قصتتد خ د را کیباد به ضتتمیمه -د

ای که .تامل .تد ی تکمیل.تنااتنامه و برگ عدد محک میت جیایی و برگ سراتشتنامه

 ماید:ی  آ  تسلی  ننکاب میر با.د در مقابل راید به ومارب کار و تبلیواب یا نمایند 

 ناد   .1

 ناد سدر .2

 ناد خان ادگی .3

 نشانی .4

 .مار  .ناانامه .5

 حرفه-.ول .6

مقرراب بند )د( .تامل کستانی ااتت که با حابی ب د  .ترایر مندرجه در  -تبصتر 

ای نامه مبادرب به تشتکیل اتحادیه  ف ق قبل ام اجرای این آیین –ب  –های الف  بند

متا  ام تتاریا اجرای این  6کته در ظرل مشتتتروط بر این –نم د  بتا.تتتنتد نخ اهتد ب د 

 ی  بت تسلی  نمایند ی خ د را به ادار تقاضای  بت اتحادیه 3نامه تبق ماد  آیین

در ظرل یتک متا  س  ام ویتتت   ی آ  ومارب کتار و تبلیوتاب یتا نمتاینتد  -3متاد  

نظر خ د را نستبت به  2ی ( ماد 5.ترح ماک ر در بند )درخ ااتت تساتی  اتحادیه به

 کنندگا  اعشد خ اهند کرد تشکیل اتحادیه به درخ اات

هیئت م قیی س  ام  بت الحاق و یا اتحاد و اعشد .تتنااتتایی ام ترل  -1تبصتتر  

تا انیخاب هیئت جدید تبق ااتااتنامه الحاق یا  ی آ  ومارب کار و تبلیواب یا نمایند 

ما    6کنندگا  باید در ظرل اتحاد وظایف هیسب مدیر  را انتاد خ اهد داد  درخ ااتت

ی خ د را تنظی  و به ومارب ی اتحادیهس  ام انقفتای مدب یک ما  میب ر ااتااتنامه

 ی آ  تسلی  نماید کار و تبلیواب با نمایند 

ی آ  س  ام برراتتتی کامل نستتتبت به مندرجاب یا نمایند  ومارب کار و تبلیواب

ی ااتتااتتنامه در یتت رتی که مندرجاب آ  مخالف با م امین قان نی نبا.تتد گ اهینامه
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منظ ر احرام کنندگا  تستلی  خ اهد نم د تا بهتشتکیل اتحادیه را یتادر و به درخ ااتت

 ی خ د را به  بت براانند .خصیت حق قی اتحادیه

تقاضتتتای تشتتتکیل  2گا  در محلی که تبق مقرراب مندرجه در ماد  هر -4ماد  

ی دیگری قبشد تشتکیل و به  بت راتید  با.تد ومارب کار و ای .تد ج اتحادیهاتحادیه

المنافر در های مشتتتیررمنظ ر جل گیری ام تنداد اتحادیهی آ  بهتبلیواب یا نمایند 

ای متاک ر منم   خ اهتد هت یتک محتل منیدتای جتدیتت را در واحتد اتتتاخین اتحتادیته

 دا.ت 

هتای م ج د متانر ام کننتدگتا  و اتحتادیتهت افق نظر بین درخ ااتتتتعتدد -تبصتتتر 

 ی جدید نخ اهد ب د تشکیل اتحادیه

در یت رتی که تشکیل اتحادیه با م امین قان نی کش ر یا مقرراب و م امین  -5ماد  

ی آ  بتایتد درخ ااتتتت ینتد نتامته منطبق نبتا.تتتد ومارب کتار و تبلیوتاب یتا نمتااین آیین

که درخ ااتت کنندگا  .تکاییی در میقاضتیا  را کیباد با رکر دلیل رد کندج در یت رتی

ت انند اعیراض خ د را به دار میاین خصت   دا.تیه با.تند عشو  بر مراجر یتشحیت

 عالی کار تسلی  نمایند . رای

م ترل ومارب کار و کنندگا  س  ام دریافت گ اهینامه اهرگا  درخ ااتت -6ماد  

ی ی آ  تا .تتتش ما  اتحتادیه خ د را به  بتت نراتتتاننتد گ اهینتامه تبلیوتاب یا نمتاینتد 

که بخ اهند اتحادیه تشتتکیل دهند باید مقرراب یتتادر  باتل تلقی .تتد  و دریتت رتی

 م اد ف ق را دوبار  اجرا نمایند   

که ااتناد ام این ی آ  م ظف ااتت س ومارب کار و تبلیواب و یا نمایند  -7ماد  

 بت راتمی اتحادیه ام ترل ادار   بت یتادر گردید .تنااتایی اتحادیه را کیباد اعشد 

 دارد 

نامه و قان   کار به  بت نراتید  ای که تبق مقرراب این آیینهر اتحادیه -8ماد  

 با.د غیرقان نی تلقی خ اهد .د 

با.تتد باید قبشد در  ی اتحادیه  بت .تتد هرگ نه توییری در ااتتااتتنامه -9ماد  

ی آ  اتحادیه تنریف .تتد  ااتتتج مطرح و م رد متمر عم می که ضتتمن ااتتااتتنامه

 تص ی  الاقل دو  لم اعفای آ  قرار گیرد 
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ی آ  بایستیی در ظرل یک ما  نظر خ د ومارب کار و تبلیواب یا نمایند  -تبصتر 

د  ابشغ و در یتت رب ی نامبررا نستتبت به قان نی ب د  توییراب ااتتااتتنامه به اتحادیه

 قان نی ب د  گ اهی المد برای  بت آ  توییراب یادر نماید 

.تتد  بخ اهند ملحق و یا میحد .تت ند ی  بتهرگا  دو یا  ند اتحادیه -10ماد  

ی خ د متمر عم می تشکیل داد  سیشنداد م ج  اااانامهها بههریک ام آ  اتحادیه

کته این سیشتتتندتاداب بتا اکثریتت دو  لتم ام اینالحتاق یتا اتحتادیته را مطرح نمتاینتد  س  

ها تصتتت ی  راتتتید نمایندگانی امترل هر اعفتتتای متمر عم می هریک ام اتحادیه

ای انیخاب خ اهند .د تا نمایندگا  اتحادیه ملحق یا میحد .د  هیئت م قیی اتحادیه

ی تشتتکیل داد  و تبق ااتتااتتنامه  بت الحاق با اتحادیه را مانند عمل  بت اتحادیه

 جدیدی انتاد دهند 

هیئت م قیی س  ام  بت الحاق و یا اتحاد و اعشد .تتنااتتایی ام ترل  -تبصتتر 

ی جدید تبق ااتتااتتنامه ومارب کار و تبلیواب یا نمایند  آ  تا انیخاب هیئت مدیر 

 الحاق یا اتحاد وظایف هیئت مدیر  را انتاد خ اهد داد 

ظرل .تش ما  ام تاریا تصت ی   های میحد م ج د بایستیی دراتحادیه -2تبصتر 

 نامه تطبیق دهند ی خ د را با مقرراب این آییننامه مقرراب اتحادیهاین آیین

ی آ  هتای میر ام ترل ومارب کتار و تبلیوتاب و یتا نمتاینتد بته اتحتادیته -11متاد  

 گ اهی داد  نخ اهد .د   

ی دیگر بی ا  .تتتد هتای  بتتای کته نتاد آ  را بتا نتاد یکی ام اتحتادیتهاتحتادیته -الف

 مطابقت داد 

 تطبیق ننماید  12ای که اااانامه ا  با مقرراب ماد  اتحادیه -ب

 ی هر اتحادیه باید الاقل حاوی نکاب میر با.د اااانامه -12ماد  

 ناد .1

 نشانی محل .2

 منظ ر ام تسای  .3

 .رایر عف یت .4

 عمل و .ول و حرفه تنیین فنالیت اتحادیه ام حیم منطقه .5

 ی ام ر اتحادیهادار ترم  .6



 

 
 

 محمد یی ی  131

 وظایف متمر عم می و ترم تشکیل و عمل آ  .7

 ترم انیخاب و وظایف و حدود مسئ لیت هیئت مدیر  با هیئت عامله .8

تریق انیصتاب اقشد اته نیر اعفتای مالی با .ترح وظایف و حدود و مستئ لیت  .9

 هاو اخییاراب آ 

نگتاهتداری و ی اتحتادیته و ی درآمتد و هیینتهی نظتارب نستتتبتت بته کلیتهتریقته .10

 های آ بامرای حساب

 های اتحادیه امترل اعفای رایدگی به حساببینی تریقهسیش .11

 کار انداخین وج   اتحادیه و نگدداری ام ا  ترق به .12

دار برای انیصاب یا انیصا  کارکندا  م ظ ل اتحادیه تنیین مراجر یشحیت .13

 و سرداخت حق ق آندا

 سرداخت حق عف یت .14

الناد  ام اعفتتتات اتحادیه بمنظ ر تامین وج   ف ق  حق با مطتالبه و ویتتت   .15

تناو  و  –عیا  –های مخصتت   در م ارد ااتتیثنایی ) مانند جشتتن هیینه

 امثا  آندا(

هایی که اتحادیه به اعفتای خ د )امقبیل حق ق ایاد اعیصتاب یا  تریق کمک .16

ا  ی اخیشل بتا کتارفرمتا بیکتار متانتد  و یت حق ق ایتاد دیگری کته کتارگر در نییتته

ی مناضتتدب قفتتایی در مستتایل مرب ط به ااتتیخداد و حق ق ایاد هیینه

 ناخ .ی و بیکاری و غیر ( خ اهد نم د  

 مقرراب انفباتی مرب ط به اعفا و ترم اجرای آ  .17

 ی هیئت مدیر .رایر اقداد به اعیصاب با تصریح لیود تحصیل اجام  .18

های مما مقرراب مرب ط به .تتکایاب اعفتتا و ترم راتتیدگی ا  ام ترل اتتا .19

 وابسیه به اتحادیه و یا هیئت مدیر  و یا متمر عم می اتحادیه

 .رایر توییر اااانامه .20

 مقرراب مرب ط به انحش  اتحادیه .21

 های دیگرتنیین .رایر اتحاد یا الحاق یا ابیشل اتحادیه با اتحادیه .22

 الناد  و اخییاراب آندا ترم تشکیل متامر ف ق  .23
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ای دارای .تول یا مقامی  ی  بت .تد نند دراتحادیهت ااتباع خارجی نمی -13ماد  

 با.ند 

های خ د را در دفاتر سلم  ی  بت .تد  م ظف ااتت حستابهر اتحادیه -14ماد  

ی خ د را تنظی  و منیشتر نماید و .تد  نگاهداری کرد  و هر .تش ما  یک بار ترامنامه

ی آ  اراتتتا  دارد   یتک نستتتخته ام آ  را برای اتشع ومارب کتار و تبلیوتاب یتا نمتاینتد

ی اتحتادیته را در حتدود م اد منتدرجته در ی آ  ترامنتامتهومارب کتار و تبلیوتاب یتا نمتاینتد 

ی اتحادیه راتیدگی نم د  و هرگ نه بامراتی که ام نظر حیظ منافر اعفتای ااتااتنامه

 عمل خ اهد آورد اتحادیه المد بداند به

ی عملیاب مالی  ی اتالیانهامه.تد  م ظف ااتت ترامنی  بتهر اتحادیه -15ماد  

انفتماد رون .تت قطننامه های اتحادیه را بهخ د را و یت رب دارایی و دی   و اتدرد 

 ی آ  تسلی  نماید مرب ط به ام ر مالی به ومارب کار و تبلیواب یا نمایند 

نامه رفیار کند  مقرراب این آیین 21که اتحادیه برخشل ماد  در یت رتی -16ماد  

ین اگر س  ام تشتتکیل ام حق ق و حدود مشتتخصتته تتاوم نماید و یا م جباب و همچن

واتیله داداتیا  ام ی آ  بهاخش  امنیت را فراه  کند ومارب کار و تبلیواب یا نمایند 

دادگا  .تتدراتتیا  محل بر حستت  م ارد تقاضتتای انحش  ام یک هییه تا یک اتتا  

 م د اتحادیه و تتدید انیخاب هیسب مدیر  را خ اهد ن

ی  بت .تتد  در مدب دو اتتا  در حا  تنطیل که اتحادیهدر یتت رتی -17ماد  

ی آ  در ظرل دو ما  مرات  را به اخییاری ماند  با.تد ومارب کار و تبلیواب یا نمایند 

ی اتحادیه اخطار خ اهد نم د  اگر س  ام انقفتتای مدب یک ما  ام تاریا هیئت مدیر 

ه حتا  تنطیتل متانتد ومارب کتار و تبلیوتاب اتحتادیته را بته آخرین ابشغج بتامه  اتحتادیته بت 

 رایمت نخ اهد .ناخت 

یدور گ اهینامه و اعشد .نااایی اتحادیه ام ترل ومارب کار و تبلیواب  -18ماد  

 ی آ  متانی خ اهد ب د یا نمایند 

ت اند نستبت به .تخو یا ا.تخایتی به علت عفت یت در هیچ کارفرمایی نمی -19

ت اند به عنف یا تددید .تخو ی بخصت   تبنیض قایل .ت د و هیچ ک  نمیاتحادیه

یا ا.تخایتی را واداربه عفت یت در اتحادیه نم د  یا مانر ام عفت یت بشت د میخلیین به 

 خ اهند گردید   روم مندانی غیر قابل ابییاع محک د  30حداکثر 
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ها  ومارب کار و تبلیواب برای ترح و تنظی  ااتااتنامه و مقرراب اتحادیه -20ماد  

عشقه خ اهد گاا.تت و ی اتشعاب م ج د را در داتیراتی .تخو یا ا.تخا  ریکلیه

نتامته مطلر و بته هر نح  همچنین آنتا  را ام ترم عمتل و جریتا  ام ر مرب ط بته این آیین

 ا راهنمایی خ اهد نم د مقیفی با.د اندا ر

ها باید به عن ا  ومارب کار گ نه اتشعاب و راهنماییهای راجر به ایندر خ ااتتت

 ی آ  تسلی  گردد   و تبلیواب یا نمایند 

ی  نامه ومارب کار و تبلیواب یا نمایند در م اردی که به م ج  این آیین -21ماد  

اعشد نمتایتد هر گتا  نظر ومارب یتا   ی خ د راآ  بتایستتتیی در ظرل متدب منینی نظریته

.تد  ریی و نظر ومارب کار ی آ  ابشغ نشت د س  ام انقفتای مدب منین تنییننمایند 

 ها تلقی خ اهد .د ی آ  به نیر اتحادیهو تبلیواب یا نمایند 

هیسب م قیی س  ام  بت الحاق و یا اتحاد و اعشد .تتنااتتایی ام ترل  -1تبصتتر  

ی جدید تبق ااتتااتتنامه تبلیواب یا نمایند  آ  تا انیخاب هیئت مدیر ومارب کار و 

 الحاق یا اتحاد وظایف هیئت مدیر  را انتاد خ اهد داد 

 هانوشتپی
   ایرا  بین دو انقشب ترجمته احمتد گتل محمتدیج  محمتد ابراهی   1377آبراهیمیتا جیروانتد 

 فیاحی تدرا   نشر نی 

-1299را  اتدری .تد  ) خاتراب ی اتف افیخاری(   خاتراب دو1370افیخاریج ی اتف   

  به ک  .ش کاو  بیاب  متید تیر.ی اهرا   فردوس 1329

های    اتتندیکالیستت  در جنبش کارگری ایرا  در فایتتله اتتا  6 الیبا1364اتابکیج ت ر    

  ساری  1325-  1320

-1284های اتیااتی ایرا   )  تاریا یتد اتاله احیاب و اتامما 2004ساراتا بنابج ی ن    

 (ججلد او   وا.نگین دی ای  راوندی   1384
Foran , John.1993,Fragilr Resistance: Social Transformation In 

Iran from 1500 to the Revolution: A History.Boulder, CO: Westview 

press. 
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 ی مترجممقدمه

اول« معروف شددد  ی اسیسددی از   المللکه به »بین  المللی کارگران«»انجمن بین

مارتین شدد ر لندن در کارگران و فعاالن رادیکال از چند کشددور ارویایی در تاالر سددنت

کانونی    عنوانبهسال دوام آورد و  12الملل اول« تشکیل شد. »بین 1864سدتاامرر  28

هدای کدارگری برای بحد  و تردادل نارات در سنرک کدارگری س دت اتسداس سدددیداسدددت

الملدل اول« در مردارزات برای احدددیر ی  روی عمومی در ی عمدل کرد. »بینالمللبین

انگلیس، برای کسد  یوو  اانونی برای کارگران، در یمایت از مو  اعااداباتی که بعد  

های گوناگون های کارگری در کشورراه افااد، در س ت ایجاد اتحادیهبه 1866از بحران  

داری در امریکا تا مرارزات ز مرارزات ضدددب بردها -ای و در همرسدداگی با مرارزات توده

شددرکت داشددت.  –ی ملی در ایرلند و در ل سدداان تا کمون یاریس  لرانهاسدداویل

سرانجام تعمی  اخایفات بین  رفداران ناریات مارکس و  رفداران ناریات باکونین،  

 ر الهه سدتاامرر که در شد  26ی الملل در کنگرهآنارشدیسدت روسدی، باع  شدد که بین

نماینده از کشددورهای آلمان، انگلیس، اتریک، اسددارالیا، امریکا،   65هلند، با شددرکت  

بلژیک، یرتغال، دانمارک و سددوسیس برگرار شددد، به انشددعاه کشددیده شددود. رهرری 

مناس  این کنگره که مورش در نیویورک تعیین شدددده بود، در اسیسدددی در شددد ر 

 الملل روی داد.انحیل بینبه  1876ژوسیه  16فییدلفیا به تاریخ 

 ی تاریخی  زمینه

الملل در الملل ناشدی از یک سدلسدله شدرایر تاریسی بود. در ابادا، بینتشدکیل بین

های تاریسی به م د  گذاری شدد. چرا که این کشدور خود در مسدیر فرایندانگلیس یایه

م با اسداناد به نانگار حدای هابربام تاریخداری حدنعای تردیل شدده بود. اریک سدرمایه

 77میلیون سمعیت بریاانیای کریر 24از  1867گوید که در سددال دادلی باکسددار می

دادلی   1داد.ی کارگری که به کار یدی مشددغول اسددت« تشددکیل میدرحددد را » روه

داران و فروشدددندگان، سدددریرسددداان کارگران و مراشدددرین باکسدددار کارمندان، مغازه

شدمار آورده بود. درنایجه رویارویی  رواتی ی ماوسدر« بهداران را سرء » روهسدرمایه
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دراین کشور به مناه ظ ور گذارد.  بین بورژوازی و یرولااریا اولین شدواهد مسدامرش را 

تا اوایل  1830های در  ی دههران بریاانیای کریر که چارتیسد،، سنرک سدیاسدی کارگ

هایی چون ی  روی یول شددعار »منشددور مردم« برای تحو  خواسددت 1850ی دهه

ی کارگر در تاریخ اسدت. در اولین سنرک سدیاسدی  روه -کرد )برای مردان( مرارزه می

ی  رواتی به انداز مرارزهانگلسداان  ی  بررگی از رهرران کارگری بودند که به چشد،

معنی یک احددل مرارزاتی و همینین یک عامل تاریسی دسددت یافاه بودند. به همین 

سدددرد  درانگلسدددادان بود کده  ی  وسدددیعی از کدارگران بدا اولین ادراک از م ، بودن 

آشدنا و به نیاز به عمل سدیاسدی ماحد و همرسداه   انارناسدیونالیسد، یرولاریهمرسداگی 

 داری واا  شدند.علیه سرمایه

های  ر این اسدداب بود که ییشددگامان سنرک کارگری ماشددکل شدددند. بین سددالب

ی کارگر انجام شدددد.  های  روهاادامات ماعددی برای ایجاد تشدددکل 1864تا  1845

هارنی در ، سولیان1845توان برشدمرد. به سدال ی عمده را میعنوان مثال، سده نمونهبه

هدا لنددن مرکر رد. در آن سددددالهدای برادر« را ایجداد کی دموکراتلنددن »سدامعده

گرایی  ها نیر در ایجاد این تشکل نوک ایفا کردند. ه،جویان سیاسی ارویا بود و اینیناه

به سدال  « ماشدکل بودند با مارکس و انگلسانجمن عادالن» کارگران کمونیسدت که در

ا با  وسود آوردند و برای اولین بار مردارزان کارگری ر« را به»انجمن کمونیسدددت 1847

سداز مرارزه برای یکومت برنامه و اسداراتژی سدوسدیالیسدای انویبی مسدل  کرد که زمینه

المللی کارگران« را ی بینها، »کمیاهکارگری شدد. ارنسدت سونر، از رهرران چارتیسدت

با برگراری سلسددات   1850های یاکمیت ارتجاعی در لندن به وسود آورد و  ی سددال

 1850ی داشدت. این عوامل دراواخر دههری را زنده نگههای کارگبررگ خیابانی تیش

بدا یدک سدددری رویددادهدای تداریسی ترکید  شددددندد و بده اییدای سنرک کدارگری کمدک 

 کردند.  

ترین ، که عمی 1857توان از بحران ااااددادی ترین رویدادهای تاریسی میاز م ،

نگ داخلی ایاالت  و س 1859بحران در ارن نوزده، بود، سنگ اسداویل ایاالیا به سال 

آغاز شددد نام برد. تیثیر این رویدادها بر انگلسدداان،  1861-1860ماحده که در سددال 

گیر بود. در فرانسده شددن بودند، چشد،فرانسده، و کشدورهای ارویایی که در مسدیر حدنعای
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دیکااتوری نایلئون تضدعی  شدد و کارگران فرانسدوی توانسداند ی  شدرکت در اناسابات 

ترین د، سددندیکا بسددازند و در شددرایر کار ب رود ایجاد کنند. اما م ،دسددت آورنرا به

هدای کدارگری را در تحوالت در انگلسدددادان رد داد. اگرچده کدارگران ی  ایجداد اتحدادیده

ی زیماکشدان کماکان ی  روی نداشدت. به دسدت آورده بودند، اما توده 1825سدال 

شددن چند ی ارویا و حدنعایرهداری در اای روابر سدرمایهدرعین یال فرایند توسدعه

کردندد بدا کدارگران کشدددور امکدان رادابدت کدارگرانی را کده دسدددامردی نداچیر دریدافدت می

کرد.زمانی که کارگران انگلیسددی برای افرایک دسددامرد یا کاهک  انگلیسددی محرر می

داران ت دید به اسددافاده از کارگران فرانسددوی، کردند، سددرمایهسدداعات کار مرارزه می

کردندد  از سداند  دیگر سندگ داخلی در امریکدا بده تحری، حددددور یدا آلمدانی میبلژیکی 

ینره از آن کشدور انجامید که حدنعت نسداسی انگلسداان را فلک و کارگران بسدیاری را به 

های کارگری انگلیس را دسدداسوش تحول کرد و بیکاری کشددید. این اوضدداح اتحادیه

رهرران مرارزی از احددناف ماعدد   سنرشددی به نام »اتحادیه گرایی نوین« ماشددکل از

وسود آمدد این سنرک بده هدا بدههدا، بنداهدا و کفداشکک، لولدهانجینیر(چون کدارگران فنی )

های کارگری دسددت یافت و خواهان ی سددیاسددی از سان  اتحادیهانداز مرارزهچشدد،

ی نار ییرامون سدیاسدت داخلی و خارسی بود. رهرران این شدرکت فعال در بح  و اراسه

ی رک تااهرات بررگی را برای کسد  ی  روی عمومی )برای مردان( و علیه تو ئه سن

داران سنوه در سنگ داخلی امریکا وزیر یالمرسدون، که خواهان یمایت از بردهنسسدت

در لنددن برای سنرک  1864آمدی به سدددال ی خوشبود، سدددازمان دادند و سلسددده

    ل  ایاالیا، سوزیه مازینی بریا کردند.اساویل

 الملل اعالم ایجاد بین

ی یکی از نادایک سدددیاسدددی بیداری کارگران انگلیسدددی و فرانسدددوی اییای ایده

انارناسددیونالیسدد، بود. رهرران کارگران در این دو کشددور  ی بازدید هییت نمایندگی  

، با یکدیگر دیدار و مذاکره  1862کارگران فرانسده از نمایشدگاه س انی در لندن به سدال 

ی  لرانه ی مشدارک فرانسده، انگلیس و روسدیه علیه ایام اسداویلرال تو ئهدنکردند. به

ی ها از  ری  مکاتره ادامه یافت. سدرانجام سلسده ، این تماب1863ها به سدال ل سداانی

مشدارکی از هییت نمایندگی کارگران انگلیس و فرانسدوی در تاالر سدنت مارتین لندن 
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های کارگری و نمایندگانی از تشدددکل برگرار شدددد که درآن 1864سدددتاامرر  28در 

های م اسر و یناهنده از کشدورهای مسال  نیر یضدور داشداند. مایادل دموکراتِ گروه

المللی کارگران« گفاگوهای این نشدسدت توافوی سمعی برای اعیم وسود »انجمن بین

عنوان »کمیاه« اناساه شددد که موظ  به تدوین  ای بهبود. در همین نشددسددت، بدنه

الملل که ارار شدد در ی بینای برای این تشدکل سدید شدد. که با اولین کنگرهنامهآیین

 در بروکسل برگرار شود، برای بح  و تاوی  تودی، شود. 1865سال 

های  های سدیاسدی گوناگون داشداندن انگلیسدییاضدران در این نشدسدت تاریسی زمینه

 -1809یر یرودون ژوزف ییدار یرودون )ها، فرانسددویان  رف رفدار اوون، چارتیسددت

گذاران آنارشدیسد،(،  شدناب فرانسدوی و از بنیان، نویسدنده و ااااداددان و سامعه1865

گرایدان ایرلنددی و ل سدددادانی،  رفدداران مدازینی )سوزیده مدازینی  هدا، ملیبینکیسدددت

بسک ملی ان کشدور ، انویبی دموکرات ایاالیایی و رهرر سنرک آزادی1872 -1805)

رسدددیدد( و  1849رهرری یکومدت موادت »سم وری روم« درسددددال  کده بده مودام

 الملل وسود نداشت. انداز مشارکی برای بینهای آلمانی. درنایجه، چش،سوسیالیست

هدای کدارگری  المللی از اتحدادیدهرهرران کدارگران از لنددن، خواهدان یدک تشدددکدل بین

عاادابات را هماهنگ  بودند که دسدامردها را تنای، کند، سداعات کار را تولیل دهد و ا

الملل به ایجاد تفاه،  سدازد. نمایندگانی که از یاریس آمده بودند، امیدوار بودند که بین

 روداتی کمدک کندد و بده تشدددکلی برای اعحدای اعاردار مدالی بددون ب ره و گسدددارش 

هدا ترددیدل شدددود. تن دا یوهدان گئورگ اکداریوب خیداق آلمدانی موی، لنددن کده بده تعداونی

ارکس به سلسدده دعوت شددده بود و به نمایندگی از سان  کارگران ییشددن اد کارل ک

الملل به تشدکل یرولاری انویبی که گفت، اظ ار امیدواری کرد که بینآلمان سدسن می

علیه ناام اسددداثمارگر موسود مرارزه کند تردیل شدددود. مارکس که به دعوت ویکاور 

ای از سداند  وان نمداینددهعنخواه رادیکدال فرانسدددوی موی، لنددن، بدهلولوه، سم وری

امیددوار بود کده  –ی انگلس گفادهبده –کدارگران آلمدانی بده سلسددده دعوت شدددده بود 

المللی سنرک ی بینالملل به انجمن کارگری س انی بدل شدددود که »خادددیادددهبین
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ها نشددان دهد، تا  سددوسددیالیسددای را ه، به خود کارگران و ه، به بورژواها و یکومت

 1شوند و در دل دشمن ویشت بیفاد.« کارگران تشوی  و توویت

 نقش مارکس 

ی کمونیسدای« را احعی کرد. مارکس  انحیل »اتحادیه 1848های شدکسدت انویه

های  انااار تحوالت سددیاسددی محلوه و اییای سنرک کارگری، سددالو انگلس چشدد،

ه المللی کدارگران « بد ی بینارتجداح را بده کدارهدای یژوهک گدذرانددندد. زمدانی کده »کمیاده

ای چنین اباکار ارنسددت سونر شددکل گرفت مارکس به دوسدداانک در امریکا در نامه

بار ام، اینسدر باز زده "تشدکلی"ها مرت  از شدرکت در هر نوشدتن »اگرچه  ی این سدال

با انراشدددت  2یذیرم. چرا که امکدان فعدالیای وااعام مثرت وسود دارد.«)این دعوت( را می

بده انگلس   1863فوریده  13شدددواهدد اییدای سنرک کدارگری انویبی، مدارکس در تداریخ 

  3ها در ارویا دوباره آغازشده است«نوشتن »اکنون عار انویه

ای سداکت بنا به اول خودش »چ ره 1864سدتاامرر   28ی  مارکس که در سلسده

اش به عضدویت در سدیالیسدایسدو –های کارگری اعارارفعالیتدر سدکوی خحابه« بود به

الملل بعدام به »شدددورای مرکری« و ی رهرری بین»کمیاه« اناساه شدددد. نام این بدنه

سددتس به »شددورای عمومی« تغییر یافت و مارکس و اکاریوب تن ا افراد یاضددر در 

ی رهرری تدا بده آخر یضدددور الملدل بودندد کده در این بددندهی اعیم وسود بینسلسددده

 داشاند.

ی  ندامدهی کدار مدارکس محلش شدددد کده او را برای کمیسدددیون تددوین آییندر اباددا

ی اند. در نایجه زمانی که مارکس موف  به شرکت در سلسه الملل نیر اناساه کردهبین

کمیسیون شد، سان وساون از رفداران اوون »اساسنامه« بلندباالیی را آماده کرده بود 

واداران مازینی در دسدددت بود. یس از مدتی  ای ه، به ال، لوسیجی ول  از هنامهو آیین

 12ای به تاریخ بح  ویکاور لولوه میمور شددد تا دو سددند را دره، ادغام کند. در نامه

ای ، اکاریوب از مارکس خواسدت که یا ییک گذارد و در تدوین اسدناد یایه1864اکارر 

 
1. Engels, F. "collected works", vol.24,p.190 
2. Mehring, F. “karl Marx” ,p.144 
3. Marx and Engels, selected Correspondence, p.144  
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ی »کمیاه« سدهالملل شدرکت فعال کند. اما زمانی که مارکس برای اولین بار در سلبین

شدددرکت کرد،  رر لولوه مورد بح  بود. مارکس این  رر  1864اکارر  18به تاریخ 

ای را »مملو از کلیشده« و »سانیفااده« که »افکار مازینی از آن سدا ش اسدت« و»یوسداه

ی در سلسده  1محاواترین سدوسدیالیسد، فرانسدوی« بر آن نشدسداه اسدت، ارزیابی کرد.از بی

ای ارار داد و سلسه آن را برای ویرایک  رر را مورد نود مؤدبانه اکارر مارکس این 18

اکارر در منرل مارکس   20ی کمیسدیون که در ن ایی به کمیسدیون برگرداند. در سلسده

گر انگلیسددی، لولوه و گیوپ فاناانا ایاالیایی  برگرار شددد و در آن ویلیام کریمر اتحادیه

یردازند.  نامه میی آیینگانه 40مفاد  نیر شددرکت دارند به ییشددن اد مارکس به بح 

خواهد این مان را ویرایک کند  سلسده به ییشدن اد کریمر و تواف  همگی از مارکس می

اکارر تشدکیل شدود و مان ن ایی   27ی بعدی کمیسدیون در کند که سلسدهو توحدیه می

. دروااش دراول نوامرر به »کمیاه« اراسه شدود. مارکس  رر لولوه را اسداسدام از نو نوشدت

ای کده مدارکس نوشدددت ندام تشدددکییت ندامدهمداندده از  رر ارلی در مان آیینتن دا بداای

عیوه، مدارکس  رر الملدل بود. بدهی آغدازین بینسددیدد و تداریخ و مکدان برگراری کنگره

المللی کدارگران« ت یده کرد کده ی انجمن بیندیگری را تحدت عنوان »نح  افااداییده

بینی نشدده بود. دو  رر ییشدن ادی مارکس  ا »کمیاه« ییکاریم از  رف کمیسدیون ی

»کمیاه« این اسدناد  1864ی کمیسدیون بح  و تادوی  شددند. در اول نوامرر درسلسده

 را بررسی و به اتفا  آرا تاوی  کرد. 

ی موادت انجمن« بده ال، مدارکس در دسدددارب خوانندده ندامدهدر ادامده، مان »آیین

ی ندامدهای تحدت عنوان »خحدابده و آیینبده حدددورت سروه ارار دارد. این مان اولین بدار

، در لنددن بده زبدان انگلیسدددی چداپ 1864المللی کدارگران« در نوامرر موادت انجمن بین

 
 سه سند از منابش زیر برگرفاه و ترسمه شده است. . 1

 16-14حص  20المللی کارگران« از کلیات مارکس و انگلس سلد ی موات انجمن بیننامه»آیین -

- 441حدص  20 المللی کارگران« از کلیات مارکس و انگلس سلدنامه و موررات انجمن بیننامه« از »آیین»آیین -

441 

، کلیات 22المللی کارگران« از سلد گراری از سددسنرانی کارل مارکس به مناسددرت هفامین سددالگرد انجمن بین -

  634- 633مارکس و انگلس حص 

   ناشر کلیات مارکس و انگلس به زبان انگلیسی، اناشارات »یروگرب« است. -
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المللی کدارگران« و همینین ندامده و موررات اداری انجمن بینشدددد. در ادامده »آیین

المللی بینگرارشددی از سددسنرانی کارل مارکس به مناسددرت هفنمین سددالگرد انجمن  

ورلد« )س ان( به -ی »دکارگران به فارسدی برگردانده شدده اسدت. این گرارش در نشدریه

چاپ شددد و تن ا منرعی اسددت که سددسنرانی مارکس در این  1871اکارر   15تاریخ 

 مراس، را منعکس کرد.  

هدای مسال  وسود دارد کده ندامده بده زبدانگفانی اسدددت کده ماون مافداوتی از آیین

ها گاه  نامه هسداند. این تفاوتهاتی در ترسمه و گاه تعمد در تغییر آیینشدامل اشدارا

 ی این یادداشت خار  است.باع  اخایفاتی نیر شده که یرداخان به آن ا از یوحله

 

 

 سند یکم

 المللی کارگران / کارل مارکسی موقت انجمن بیننامهآیین
 با توسه به این کهن

دسدددت خود  روات کارگر انجام شدددود، که مرارزه رهایی  روات کارگر باید به  -

برای رهایی  روات کارگر نه به معنی مرارزه برای امایازات و انحاددارات  رواتی بلکه 

 ی  رواتی است.برای یوو  و وظای  مساوی و لغو هرگونه سلحه

دسدت انحادارکنندگان ابرار کار، یعنی انحادارکنندگان منابش  انویاد فرد کارگر به -

علت احدلی هر شدکل بردگی و هر بدبسای اساماعی، تحویر روانی و وابسداگی  ییات،

 سیاسی است.

بنابراین رهایی ااااادی  روات کارگر هدف بررگی است که هر سنرک سیاسی  -

 الشعاح آن ارار گیرد.ای تحتعنوان وسیلهباید بهمی

فوددان  دلیدلیدابی بده این هددف بررگ تداکنون بدههدا برای دسدددتی تیشهمده -

ی های گوناگون کارگران هر کشدددور و فودان ییوند برادرانه همرسددداگی در بین بسک

 رو شده است.اتحاد بین  روات کارگر کشورهای مسال  با نا کامی روبه
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ی ای اسدت اساماعی که همه ی محلی یا ملی که مسدئلهرهایی کار نه یک مسدئله -

برای یل آن به همسددازی عملی و  گیرد وکشددورهای دارای سوامش مدرن را دربر می

 های ییشرفاه نیاز است.ناری در بین کشور

ترین کشدورهای ارویایی در عین یال که اییای کنونی  روات کارگر در حدنعای -

دهد و امید سدیدی را به همراه دارد علیه تکرار اشداراهات گذشداه هشددار خحیر می

 کند.  ر میهای هنوز یراکنده را محرنیاز ترکی  فوری سنرک

 به این دالیلن  

ی ی سلسده ای هسداند که اخایاراتک از مادوبهامضداکنندگان سیل که عضدو کمیاه 

های الزم را برای شدود، گامدر تاالر سدنت مارتین لندن ناشدی می 1864سدتاامرر  28

 المللی کارگران« برداشاند.تیسیس »انجمن بین

ی مجدامش و افراد هوادار آن ی« و همدهالمللکنندد کده این »انجمن بینآندان اعیم می

ی ی رفاار خود نسددرت به یکدیگر و نسددرت به همه یویوت، عدالت و اخیایات را یایه

 دهند.ها بدون در نار گرفان رنگ یوست، اعاوادات یا ملیت ارار میانسان

دانند که خواهان یوو  انسدانی و شد روندی، نه حدرفام  ی هر انسدان میآنان وظیفه

کند. هیچ یووای ی خود عمل میخویک که برای هر انسدانی باشدد که به وظیفهبرای 

 ای بدون یوو  )نیست(بدون وظیفه و هیچ وظیفه

المللی« تددوین ی موادت زیر را برای »انجمن بینندامدهو بدا همین روییده، آندان آیین

 کردند.

ین  عنوان مرکر ارتردا دات و همکداری مدابالمللی کدارگران( بدهانجمن )بین .1 

سوامش کارگران موسود که در کشدورهای ماعددی به دنرال اهداف یکسدانی  

هسدداند، در س ت یفاظت از  روات کارگر و ییشددرفت و رهایی کامل آنان 

 کند.عمل می

 المللی کارگران« خواهد بود.نام این سامعه »انجمن بین .2 

ی مجامش کارگری که ی عمومی کارگران« با شدرکت نمایندگان همه»کنگره .3 

برگرار خواهد  1865اند در بلژیک به سددال المللی« ییوسدداهبه »انجمن بین

ی کارگر را اعیم خواهد کرد؛  شدد. در برابر ارویا، کنگره آمال مشدارک  روه
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المللی« را تادوی  خواهد کرد؛ ابرار و  ر  الزم نامه دای، » انجمن بینآیین

و»شدددورای مرکری هایک را بررسدددی خواهد کرد؛ برای موفویدت در فعالیت

 انجمن« را تعیین خواهد کرد.

مور »شدددورای مرکری« لنددن خواهدد بود و )این بددنده( از کدارگرانی از  .4 

المللی« یضدور دارند، تشدکیل خواهد کشدورهای گوناگون که در »انجمن بین

شدددد. »شدددورای مرکری« از بین اعضدددایک مسدددئولین الزم را برای انجام 

دار، یدک دبیرکدل و دبیران ارترداق راندههدایک، چون یدک رسیس، یدک خفعدالیدت

 با کشورهای گوناگون و غیره را اناساه خواهد کرد.

های مالی  اش، بیین علنی فعالیتی عمومی« در سلسدددات سددداالنه»کنگره .5 

»شددورای مرکری« را دریافت خواهد کرد. »شددورای مرکری« که هر سددال 

به تعدداد  شدددود این اخایدار را خواهد داشدددت کهتوسدددر کنگره تعیین می

ی تواند »کنگرهاعضدایک بیفراید. در شدرایر اضدحراری، »شدورای مرکری« می

 عمومی« را زودتر از مواش مورر برگرار کند.

هدای ملی و المللی از میدان گروهی بینمثدابده یدک بددنده»شدددورای مرکری« بده .6 

شدددود تا کارگران در یک المللی کارگران« تشدددکیدل میمحلی »انجمن بین

شددان در دیگر کشددورها باخرر شددوند؛ تا  ر دای، از یرکت  روه وکشددور به

زمان انجام و  ور ه،کندوکاو در شدرایر اساماعی کشدورهای مسال  ارویا به

به  ور یکسدان هدایت شدود؛ تا مسدایل مورد بح  در یک کشدور که مورد 

عنوان مثال در ی عمومی اسدت از سان  همه به بح  گذارده شدود. بهعیاه

زمان و یکسددان عمل المللی، »مجامش« ییوسدداه باوانند ه،های بیندرگیری

ی کنندد. هر زمدان کده منداسددد  بده نار آیدد، »شدددورای مرکری« در اراسده 

 ییشن ادها به مجامش ملی و محلی ییک ادم خواهد شد.

رو که موفویت سنرک کارگران در هر کشدور بدون ادرت ناشدی از اتحاد ازآن .7 

سا که ثمربسشدی »شدورای شدود و از آنمیسدر نمی دیگرو الحا  آنان با یک

الملدل« آشدددکدارا نداشدددی از این اسدددت کده آیدا بدا چندد مرکر از مرکری بین

های کارگری در یک کشددور سددروکار دارد و یا با تعداد زیادی مجامش  انجمن

 محلی و یراکنده.  
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الملل« تا سدرید امکان خواهند کوشدید تا در هر کشدوری که در اعضدای »بین .8 

های سدددراسدددری ) ی کارگری را در بدنهآن فعال هسددداند مجامش یراکنده

شددوند، ادغام  های محلی و مرکری نمایندگی میکشددوری( که توسددر ارگان

هریال، آشددکار اسددت که انجام آن امر در گرو اوانین یاک، بر هر کنند. به

 نار از موانش اانونی، هیچ مجمش ملی مساولیکشور و این امر است که حرف

 از تماب مساوی، با »شورای مرکری« لندن منش نسواهد شد.

سدددتادامرر  28ی برگریدده در تداریخ تدا زمدان برگراری اولین کنگره، کمیاده .9 

های عنوان »شدددورای مرکری موات« فعالیت خواهد کرد تا انجمنبه 1864

ه، مربوق سدددازد، اعضدددایک در »یدادشددداهی ماحدد« ) ملی کدارگران را بده

ندام کندد، ااددامدات تددارکداتی س دت کداتلندد و ایرلندد( را ثردتانگلیس، ولر، اسددد 

ی عمومی« را بده انجدام رسددداندد و یدا بدا مجدامش ملی و محلی برگراری »کنگره

وگو در مورد مسددایل اسدداسددی که باید ییکِ روی کنگره ارار گیرد به گفت

 بتردازد.

الملدل«، محدل اادامدت خود را از کشدددوری بده هرگداه عضدددوی از »انجمن بین .10 

المللی کدارگران« ی »انجمن بینکشدددور دیگر تغییر دهدد از یمدایدت برادرانده

 برخوردار خواهد شد.

ییونددندد در عین یفپ ییوندد المللی« میمجدامش کدارگرانی کده بده »انجمن بین .11 

نسورده یفپ خواهند های موسود را دسددتمداوم همکاری برادرانه، تشددکل

 کرد.
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 سند دوم 

 المللی کارگران«مقررات اداری انجمن بین نامه و »آیین 

 نامه«»آیین 
 با توسه به این کهن

رهایی  روات کارگر باید به دسدددت خود  روات کارگر انجام شدددود، که مرارزه  -

معنی مرارزه برای امایازات و انحادددارات  رواتی بلکه برای رهایی  روات کارگر نه به

 ی  رواتی است.حهبرای یوو  و وظای  مساوی و لغو هرگونه سل

انویاد فرد کارگر به دسددت انحاددارکنندگان ابرار کار، یعنی انحاددار کنندگان   -

مندابش ییدات، علدت احدددلی هر شدددکدل بردگی و هر بددبسای اسامداعی، تحویر روانی و 

 وابساگی سیاسی است.

بنابراین رهایی ااااادی  روات کارگر هدف بررگی است که هر سنرک سیاسی  -

 الشعاح آن ارار گیرد.ای تحتنوان وسیلهع باید بهمی

دلیدل فوددان یدابی بده این هددف بررگ تداکنون بدههدا برای دسدددتی تیشهمده -

ی های گوناگون کارگران هر کشدددور و فودان ییوند برادرانه همرسددداگی در بین بسک

 رو شده است.اتحاد بین  روات کارگر کشورهای مسال  با نا کامی روبه

ی ای اسدت اساماعی که همه ی محلی یا ملی که مسدئلهیک مسدئله رهایی کار نه -

گیرد و برای یل آن به همسدازی عملی و کشدورهای حدای  سوامش مدرن را دربر می

 های ییشرفاه نیاز است.ناری در بین کشور

ترین کشدورهای ارویایی در عین یال که اییای کنونی  روات کارگر در حدنعای -

دهد و اه دارد علیه تکرار اشداراهات گذشداه هشددار خحیر میامید سدیدی را به همر

 کند.های هنوز یراکنده را محرر مینیاز ترکی  فوری سنرک

 به این دالیلن  

المللی و کنددد کدده این انجمن بینالمللی کددارگران اعیم میی بیناولین کنگره

ر خود نسدددردت بده ی رفادای مجدامش و افراد هوادار آن یویودت و اخیایدات را یدایدههمده

ها بدون در نار گرفان رنگ یوسددت، اعاوادات یا  ی انسددانیکدیگر و نسددرت به همه

 دهند.ملیت ارار می
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دانند که خواهان یوو  انسدانی و شد روندی، نه ی هر انسدان میاین کنگره وظیفه

کند. هیچ ی خود عمل میحددرفام برای خویک که برای هر انسددانی باشددد که به وظیفه

 ای بدون یوو  )نیست(.بدون وظیفه و هیچ وظیفهیووای 

المللی« تددوین ی موادت زیر را برای »انجمن بینندامدهو بدا همین روییده، آندان آیین

 اند.کرده

عنوان مرکر ارتردا دات و همکداری مدابین سوامش المللی کدارگران( بدهانجمن )بین .1 

یکسدانی هسداند، در کارگران موسود که در کشدورهای ماعددی به دنرال اهداف 

 کند.س ت یفاظت از  روات کارگر و ییشرفت و رهایی کامل آنان عمل می

 المللی کارگران« خواهد بود.نام این سامعه »انجمن بین .2 

المللی« »شددورای عمومی« از کارگران کشددورهای گوناگون که در »انجمن بین .3 

یضدور دارند، تشدکیل خواهد شدد. »شدورای عمومی« از بین اعضدایک مسدئولین 

دار، یدک دبیرکدل و دبیران هدایک، چون یدک رسیس، یدک خراندهالزم برای فعدالیدت

ره مور »شدورای ارتراق با کشدورهای گوناگون و غیره را اناساه خواهد کرد. کنگ

کندد. تعددادی از اعضدددای آن را اناسداه عمومی« را برای یدک سدددال تعیین می

کندد بدا این اخایدار کده باوانندد بر تعدداد اعضدددای این بددنده بیفرایندد و مکدان و  می

گونده کندد. نمداینددگدان مناسد  بددون هیچی بعدد را معین میزمدان برگراری کنگره

ن شددده )برای شددرکت در کنگره( یضددور ای در زمان و مکان تعییدعوت ویژه

تواند مکان کنگره را تغییر خواهند یافت. در حددورت نیاز »شددورای عمومی« می

 دهد اما ادرت تعوی  زمان برگراری کنگره را ندارد.  

های مالی »شورای اش، بیین علنی فعالیتی عمومی« در سلسات ساالنه»کنگره .4 

تواند  اضدحرار »شدورای عمومی« می  عمومی« را دریافت خواهد کرد و در حدورت

 ی عمومی« را زودتر از مواش مورر برگرار کند.»کنگره
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هایی که با یکدیگر  المللی در میان انجمنعنوان عاملی بین»شددورای عمومی« به .5 

 ور دای، از یرکت تعاون دارند تشدکیل خواهد شدد تا کارگران در یک کشدور به

؛ تدا کنددو کداو در شدددرایر اسامداعی کدارگران در دیگر کشدددورهدا بدا خرر شدددوندد

 ور یکسدان هدایت شدوند؛ تا مسدایل   ور همرمان و بهکشدورهای مسال  ارویا به

ی عمومی اسددت از سان  همه به بح  مورد بح  در یک کشددور که مورد عیاه

المللی مجامش ییوسدداه باوانند های بینعنوان مثال در درگیریگذارده شددود، به

ل کنند. هرزمان که مناسد  به نار آید »شدورای عمومی«  ه، زمان و یکسدان عم

 ادم خواهد شد.ی ییشن ادها به مجامش ملی و محلی ییکدر اراسه

هایی را نشددر  ور ماناوه گرارشبرای تسدد یل ارترا ات، »شددورای عمومی« به .6 

 خواهد داد.

رو که موفویت سنرک کارگری در هر کشددور بدون ادرت ناشددی از اتحاد و  از آن .7 

سا که ثمربسشدی »شدورای عمومی  شدود و از آنحا  انان با یکدیگر میسدر نمیال

های  رزی آشدکار ناشدی از این اسدت که آیا با چند مرکر از انجمنالملل« بهبین

کارگری در یک کشدور سدروکار دارد و یا با تعداد زیادی مجامش محلی کوچک و  

کوشدددیدد تدا مجدامش  الملدل« تدا سدددریدد امکدان خواهندد یراکندده، اعضدددای »بین

هدای  ی کدارگری را در هر کشدددوری کده در آن فعدال هسددداندد در بددندهیراکندده

شدوند،  های ملی و مرکری نمایندگی میسدراسدری ) کشدوری( که توسدر ارگان

هریال، آشدکار اسدت که انجام این امر در گرو اوانین یاک، بر هر  ادغام کنند. به

اانونی، هیچ مجمش ملی مسداولی از نار از موانش کشدور و این امر اسدت که حدرف

 تماب با »شورای عمومی« منش نسواهد شد.

تن دا در سدا کده نفوس دارندد، ندهی فعدالیدت خود تدا آنهدا در یوزههدا و بسکشدددعرده .8 

رسددداندد، بلکده ی مواردی کده بده ییشدددرفدت کلی ییدات اسامداعی یداری میهمده
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ی کدارگر  رای  رودههدای مولدد و دیگر ن دادهدایی کده بچنین در ایجداد انجمنه،

 دست خواهند گرفت.مفید باشند اباکارعمل را به

المللی« محل ااامت خود را در کشدوری به کشدور هرگاه عضدوی از »انجمن بین .9 

المللی کدارگران« برخوردار ی »انجمن بیندیگر تغییر دهدد از یمدایدت برادرانده

 خواهد شد.

ت بشدناسدد. از آن یمایت رسدمیالمللی کارگران« را بههرکس احدول »انجمن بین .10 

کند شدرایر عضدویت در آن را یایر اسدت. هر بسشدی مسدئول راسدای و درسدای 

 یذیرد.اعضایی است که می

 هر بسک یا شعره ی  اناساه دبیر ارترا ات خود را دارد. .11 

ییونددندد در عین یفپ ییوندد المللی« میمجدامش کدارگرانی کده بده »انجمن بین .12 

های موسود خود را دسدت نسورده یفپ خواهند مداوم همکاری برادرانه، تشدکل

 کرد.

ای که  ی یاضدددر نیدامده اسدددت از  ری  موررات ویژهنامهچه که در آیینهر آن .13 

 منوق به تجدیدنار در هر کنگره هساند، تیمین خواهد شد.
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 سند سه:

 مناسبت هفتمین سالگرد گزارشی از سخنرانی کارل مارکس به

 (1871اکتبر  24کارگران )المللی انجمن بین 
الملل )انجمن های تاکنونی بیناو )مارکس( گفدت که موفویدت بررگ ناشدددی از فعدالیدت

المللی کارگران( ناشدددی از شدددرایحی اسدددت که از کنارل اعضدددایک خار  بوده بین

وسه به دلیل هیچالملل ناشددی از این شددرایر بود و نه بهگذاری بیناسددت)یای( یایه

الملدل یداحددددل فعدالیدت هیچ گروهی از کده درگیر آن بودندد. بینفعدالیدت مردانی 

توانسداند مداران س ان نیر نمیی سدیاسدتمداران زیرک نرود؛ )چرا که( همهسدیاسدت

الملل آیین خاحدی را ییشدن اد الملل را فراه، آورند. بینشدرایر الزم برای موفویت بین

های کارگران و ادغام  سنرک اش ماشکل کردن نیروهای کارگری و اتاالنکرد؛ وظیفه

تر گی هرچه بیکالملل در شدرایحی ن فاه بود که سدا، دیدهآنان بود. راز موفویت بین

شد.  گیر آن را باع  میی چش،مردم کارگر در سدراسدر س ان را آشدکار سداخت و توسعه

ی کدارگر نشدددان داد کده بدایدد برای  رز بدارزی بده  رودهی گدذشددداده بدهوادایش چندد هفاده

هدا همدانندد آزار و اسیدت الملدل توسدددر یکومدتگرد بینیی )خویک( مردارزه کندد. ییرهدا

گری امتراتوری روم را نجات نداد. آزار مسیحیان اولیه، به دست روم باساان است. سا،

 الملل نیر باع  نجات نا، موسود نسواهد شد.  و اسیت بین

برای خود آنان انجام شده دست خود کارگران و الملل در این بود که بهنوآوری بین

ای رادیکدال که از میدان  رودات یاک، برنسداسددداده الملدل، عدهاسدددت.ییک از ایجداد بین

هدای ماعددد را برای  رودات کدارگر تدیسدددیس کرده بودندد. امدا  ی سدددازمدانبودندد، همده

ها در الملل توسدر خود کارگران و برای خود آنان به وسود آمد. سنرک چارتیسدتبین

وسود آمد، اگر ی ماوسدر بههای  روهنگلسداان( با تواف  و یاری رادیکالاین کشدور )ا

ی کارگر اسدت. انگلسداان یگانه کشدوری بود های  روهاش مرهون تواناییچه موفویت

ی کافی رشددد کرده و ماشددکل شددده بود تا به ی  روی ی کارگرش به اندازهکه  روه

 عمومی مف ومی وااعی بسشد.

نفش بسشدی از عنوان سنرشدی که به، به1848ی او )مارکس( سدتس به انویه فوریه

یورژوازی و برعلیده یره یداک، عمدل کرده بود، یرداخدت. انویه فوریده ضدددمن دادن 



 

 
 

ی کامران نیری ترسمه  151  

ی یداک، را بدا بسک دیگری هدایی بده  رودات کدارگر، )حدددرفدام( بسشدددی از  رودهوعدده

ترین ی یداک،، ازسملده رادیکدالودهسدایگرین کرد.  غیدان ژوسن، ایدام بر علیده کدل  ر

 ور افراد سدیدی را به ادرت رسداندند، به 1848بسک آن بود. کارگرانی که در سدال 

ای دیگر از ای از سددامگران با دسدداهکردند که با تعویض دسدداهغریری ایسدداب می

 گران به آنان خیانت شده است.سا،

در مورد آن تن دا یدک نار  ترین آندان، کمون )یداریس( بود کدهآخرین سنرک و م ،

داشدت؛ کمون تسدسیر ادرت سدیاسدی توسدر  روات کارگر بود. سدردرگمی زیادی در 

وسود مورد کمون وسود دارد. کمون توانسددت شددکل سدیدی از یکومت  رواتی را به

ی ابرار به کارگران مولد و بنابراین آورد. با نابودسدازی شدرایر سدا، از  ری  اناوال همه

ی یک،  رواتی و سا، را افراد توانا به کار برای امرار معاش، )کمون( یایهی اسرار همه

کده چنین تحولی باواندد حدددورت یدذیرد بده یدک دیکاداتوری از بین برد. امدا ییک از این

بایسدت  شدرق آن یک ارتک یرولاری اسدت.  روات کارگر مییرولاری نیاز بود که ییک

الملل این بود که ی بینآورند. وظیفه ی  آزادسدازی خود را در میدان سنگ به دسدت

 نیروی کارگری را با تشکل و ترکی  آنان برای چنین مرارزاتی در آینده آماده سازد.  
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 ی طبقاتی یا سازش طبقاتی؟مبارزه 

 

های کارگری امریکا به واکنش شماری از رهبران اتحادیه

 پیشنهاد وحدت با کارفرمایان در مبارزه با کرونا

 ی احمد سیف ترجمه 
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توان سالمت جسمی گونه میرو هستیم، چهمانند روبهدر این لحظه که با بحرانی بی

ی »امریکا ای که در نشریهو اقتصادی کارگران امریکا را تضمین کرد؟ براساس سرمقاله

خوانیم که »ویروس کرونا های کارگری منتشر کردند میتودی« چهار رهبر اتحادیه

ای مشاهده های امیدوارکنندهداری است و ما نشانهدرواقع آزمون استرس برای سرمایه

شوند« و هایی که خوب مدیریت میکنیم« و پاسخ ما هم آن است که »با شرکتمی

رفت از این بحران را مدیریت کنند، با وحدت بین خود و یافتن ی برونتوانند »برنامهمی

 حفظ و پرداخت حقوق شاغالن« مشارکت کنیم.های جدید برای حمایت، راه

رفت موافق نیستیم. درمقابل ویروس کرونا، تنها راه با نهایت احترام، با این راه برون

 گذرد، نه سازش طبقاتی. ی طبقاتی میحفظ زندگی و معاش کارگران از کانال مبارزه

نفع هایی بهاستواقعیت دارد که بعضی از کارفرماها در واکنش به ویروس کرونا، سی

ی ای که چهار تن از رهبران اتحادیه آور است سرمقاله اند. ولی حیرتکارگران اتخاذ کرده

ها گیرد. این کمپانیخواهانه را نادیده میاند علل بدیهی این رفتار نیککارگری نوشته

 اند.دههای کارگری ناگزیر از این کار شدرمقابل اقدامات کارگران از جمله حضور اتحادیه

سبب فشار اندیشی هم دارند، بهها که مدیران بسیار روشن ها حتی آنی کمپانیهمه

تواند ی کارگر نمیاین دلیل است که طبقهشمارند. بهچیز مقدم میبازار، سود را بر همه

ی کارگر باید خودش خودش های »خوب« بخواهد که او را نجات دهد. طبقهاز شرکت 

شود، مشاهده های کاری که با کارگران عضو اتحادیه اداره میمحلرا نجات بدهد. در 

ها اند که نیازهای حفاظت از آن کنیم که در سطح کشور پرستاران خواستار آن شدهمی

های کارگری حضور  باید بر هرچیز دیگر مقدم باشد و حتی در محل کارهایی که اتحادیه

های اخیر با ا هم کارگران در هفتههندارند، مثل آمازون و هول فود، در این محل

خواستار  -از جمله با دست کشیدن از کار  -ی خود های اعتراضی قهرمانانهحرکت 

آوردهای مهمی داشته اند. بسیاری از این مبارزات دستهای اولیه از خود شدهحمایت

است. آمازون مجبور شد درنهایت برای کارگران انبارهای خود ماسک حمایتی تهیه 

ی حرارت بدن کارگران را قبل از آغاز شیفت کاری خود و پس از اتمام کار ند و درجهک

اندازه بگیرد. اینستوکارت اعالم کرده که تقاضای کارگران و کارمندان خود برای 

 ابزارهای حمایت بهداشتی را پذیرفته است. 
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تری در ده دهی گسترتری باید انجام بگیرد و سازمانولی هنوز مبارزات بسیار بیش

های اقتصادی و بهداشتی های کاری صورت بگیرد تا کارگران بتوانند سیاستمحل

ها حادث شده رفت ازاین بدترین بحرانی را که برای نسلموردنیاز کارگران برای برون 

 دست بیاورند. است به

شان کنند در سرتاسر کشور زندگیهای اساسی اقتصاد کار میکارگرانی که در بخش

ها به دلیل حرص و آز کارفرماها دستمزدهای فقرآور اندازند ولی به آنبه مخاطره میرا  

ها سهم طور نابرابری از این ناهنجاریپوست بهشود. زنان و کارگران رنگینپرداخت می

دارند. اکنون این تنها سالمت جسمی ما نیست که با خطر روبرو شده است. درمقابل 

های حمایت اقتصادی اضطراری که در امریکا در پیش گرفته هبحران ویروس کرونا، برنام

 بازد. شد در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی جهان رنگ می

نفر کارگر   50تر از نفر یا کم  500هایی که بیش از  به کارگران امریکایی در کمپانی

 1200  ی یک چکبارهشود. پرداخت یکی بیکاری برای بیماری پرداخت میدارند، بیمه

دالری از سوی دولت، برای کمک به ما درشرایطی که با بدترین بحران اقتصادی که از 

ها کارگر زمان بحران بزرگ با آن روبرو شده ایم کافی نیست و بعالوه شامل حال میلیون 

ی جهان هستیم که در شود. درنهایت، ما تنها کشور عمدهکه اسناد کافی ندارند نمی

شود و درنتیجه عنوان یک حق سراسری و همگانی تضمین نمیآن بهداشت عمومی به

اند نه تنها در معرض میلیون کارگری که در یک ماه گذشته کارشان را از دست داده  22

 هستند. ورشکستگی که با خطر ویروس کرونا هم روبرو

توانیم با تمنا داری در این آزمون استرس کرونا مردود شده است و ما نمیسرمایه

دانند که اگر اخالق رهبران کمپانی این مردودشدن را تغییر بدهیم. کارفرماها می از

رسمیت بشناسند و تسهیالت رفاه اجتماعی فراهم کنند، از های کارگری را بهاتحادیه

شان کاسته خواهد شد. از همی روست که آمازون، کارگرانی را که جرأت  سود و قدرت

طور ار اخراج کرده است و ]کمپانی[ تریدر جو هم بهدهی کنند از ککردند تا سازمان

کند و چرا سیاستمداران در هر دو سوی های کارگری فعالیت میفعال علیه اتحادیه

مانند ی بیای که برای این لحظهخواهان( الیحهها وجمهوریدراین کشور )دموکرات

 را تصویب نکردند.  -نجات اقتصادی مردم -حیاتی بود
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ی کارگری اکنون این فرصت سیاسی و این مسئولیت اخالقی را دارند تا هااتحادیه

ها کنند، چه آنها که عضو اتحادیهی کسانی که کار میدهی جنبشی از همهبه سازمان

هستند و چه آنها که عضو نیستند،برای مبارزه برای به دست آوردن امنیت و 

همانند کارگران بازار  های رفاهی که سزاوار آن هستند، مساعدت کنند.حمایت

گیری اجتماعی محصوالت کشاورزی اسپروات در مک آلن تکزاس که توانستند فاصله

دهی خود و درتوافق با اکثریت همکاران شان افزایش بدهند، با سازمانهایرا در فروشگاه

توانیم صبر کنیم تری خواستند. ما نمیکارگر از رؤسای خود محیط کاری سالم

 دست به کارهای درست بزنند، باید آنها را به اقدامات درست مجبور کنیم.  هاتاکمپانی

 

 کارگری در امریکا هایرهبر اتحادیه 26امضای 
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 دهد، اما شاگردی ندارد«  »تاریخ درس می

 گرامشی  ویآنتون

 

ترین تجارب مبارزات کارگری جهان با  شند ترین و شنااخههیک قرن از یکی از مهم

صند سنال ش د در ما   گذرد. یکها، یعای »کاهرل کارگری« میباالترین سنحِ  خواسنهه

کارگران فلزکار  شننهر تورین، م ر کارخانجات شننرکو اتوموب ل سننازی  ۱۹۲۰آوریل 

سنرعو اعهصناب زدند. مو  اعهصنابات به دسنو به 'شنورای کارخانه'ف ات برای حفظ   

ی کشنور را فراگرفو. کارگران ش   ترین ماح هی شناال ایهال ا و صناعهیسنراسنر ماح ه

های صنناحبان صنناایا برای بسننهن کارخانجات، و ها ایسننهادگی در برابر توه هاز مدت

ر صناایا را ی اموها را تسنی ر کردند، و تول د و ادار درگ ری با شل   و ارتد، کارخانه

 برای مدت کوتاهی تحو کاهرل گرفهاد.  

شنوراها در شنرایب بحرانی دوران ش  از جاج جهانی اول، دورانی که به »دو سنال  

شنوراهای تورین هاوون شنوراهای دیگری  ۱سنر«« معرو  شند، به وجود آمد  بودند.

کنه در ن نام میهلج جهنان بنه وجود آمندنند، محصنننول بحران و جانج بودنند. ایهنال نا در 

مجارسننهان   –هارا  آلاان و اترید گانه )بهجاج اول، با آن که بیشننی از اتحاد سننه

ر هرفی بالفاصنله وارد جاج نشند. اما یک سنال ش  از شنروگ جاج دبود، با اعالم بی

هنا ش وسنننو و مهحانل ی م نابنل یعای مهف  ن بنه آنهنای جبهنهم نابنل وعند  و وع ند

های بزرگ های مالی و انسانی  فراوانی شد. با این حال، ش  از شایان جاج قدرتهزیاه

در کافران  شاری  کانک ناندانی به ایهنال نا نکردند. بحران اقهصنننادی، ب کناری، تورم، 

های تول دی شی را در شهرها و واحددرهای شیشورشهای خارجی، و افو تول د، بدهی

های خود به ابزارهای مهعدد  هارا  داشنو، و کارگران برای ش شنبرد خواسنههکشنور به

هنا  باندان گرفهنه، تا تسنننی ر کارخانههای کارگری، از اعهصننناب و را م ناومو و حرکو

 زدند.  دسو می

های داخلی« مهشنکل از سن وندر دوران جاج در اغلب صناایا بزرگ ایهال ا »کا 

هنا بنه وجود آمند  بودنند، کنه عاندتناف تحنو نفو  نانایاندگنان  کنارگران  عانننو  اتحنادینه

 
1. Carl Boggs, (1984), The Two Revolutions: Gramsci and the Dilemmas of Western 

Marxism. P.  69, South End Press. 
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قرار داشنهاد. این کافدراسن ون تشنکل  بزرگ کارگری بود  ۱»کافدراسن ون عاومی کار«

رسنن د و خود تحو نفو  حزب سننوسنن ال سننو که قدمو آن به اوایل قرن ب سننهم می

هنای رادیکنال در جاناپ ننی  این جریناننات، اک رینو رغم وجود گرایدایهنال نا بود. بنه

الب اکهبر روسن ه دنبال ان . بهجویانه داشنهاداعانای در هر دو تشنکل تاایالت  مصنالحه

هایی برای مهحول سننناخهن و و حاایو حزب سنننوسننن ال سنننو ایهال ا از آن، تالش

هنا  عانل آمند. ازجالنه در شننناناری از کنارخناننههنا بنهرادیکنال ز  کردن این کا سننن ون

ی کارگران، نه عانو و نه غ ر عانو  اتحادیه، برای های کارگا « با آرای هاه»کا سنر

ها ها از بحن کا سن ونی کارخانه انهیاب شندند. شنوراناایادگی در کا سن ون داخل

های ف ات در یکی از واحد ۱۹۱۹ها در سنناهامبر وجود آمد  بودند، که نیسننه ن آنبه

تاها آما  خصننومو صنناحبان صنناایا بلکه مورد میالفو ایجاد شنند  بود. شننوراها نه

و ن ز که کافدراسنن ون عاومی کار ن ز قرار داشننهاد و از حاایو حزب سننوسنن ال سنن 

 درگ ر اخهالفات درونی خود بود برخوردار نبودند. 

ها و حذ  شنوراها بودند، و  صناحبان صناایا خواسنهار کاهد اخه ارات کا سن ون

هنا را خواهاند هنای ش ناشی، کنارخناننههنا و درگ رینظایی بیتهندیند کردنند کنه بنا ادامنه

د. هی مذاکراتی ب ن بسنو. کارگران در حاایو از شنوراهای خود دسنو به اعهصناب زدن

ی کار بازگردند، اما اتحادیهی ملی فوالد با کارفرمایان، م رر شند که کارگران بهاتحادیه

ها این تصننا م را ناذیرفهاد. بر این اسننا  از کارگران محلی و کا سننارهای کارگا 

ها در آن شرکو کردند ولی اک ریو گ ری به عال آمد که تاها اقل هی از آنتورین رأی

دهادگان به توافق و بازگشنننو به کار رأی دادند. اما زمانی که مهوجه شننندند که رأی

هنای داخلی و عاالف از کنار اننداخهن  کنارفرمناینان قصننند محندود کردن  ن د کا سننن ون

ی اقدام« توسنب شنوراهای کارگری را دارند، توافق را رد کردند. نه جه تشنک ل »کا هه

ای حزب سنوسن ال سنو ی محلی و ماح هحل، و شنعبهها، اتاق کار  مکا سنرهای کارگا 

های درونی، مذاکرات، و  درگ ری ۲بود.  ۱۹۲۰دهی اعهصنناب عاومی  آوریل و سننازمان

 
1. CGL 
2. Pietro Di Paola, (2011), “Factory Councils in Turin, 1919-1920”, in Immanuel Ness 

and Dario Azzellini, (2011), Ours to Master and to Win: Workers Control From the 

Commune to the Present, p.142-3. 
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داران کارخانه .داران ناندین ما  ادامه یافوهای مجندد ب ن کارگران و کارخانهدرگ ری

ا با بازگشننو مجدد به ها ب رون کردند. امبا کاک ارتد و شل   کارگران را از کارخانه

ها را یکی ش  از ها، در ما  ساهامبر هاان سال کارگران کارخانهی درگ ریکار و ادامه

ها شرکو هزار کارگر در این حرکو ۵۰۰کارخانه با   ۲۰۰دیگری تسی ر کردند. حدود 

داشنهاد. شنوراهای کارخانه تول د را تحو کاهرل در آوردند، »گاردهای سنر«« مهشنکل 

کردند، و ها حفاظو میران و اعاننای محلی حزب سننوسنن ال سننو از کارخانهاز کارگ

دادنند. امنا این اقندامنات آهن مواد اول نه و قحعنات را بنه شنننوراهنا تحوینل میکنارگران را 

 مههورانه موقهی بود. 

ری   و منالنک  ۱۹۲۰نانایی کنارگران در آن م حا تنا حندی بود کنه در اکهبر قندرت

سنننازی  کنارگران و جلنب ی ی لی، برای جنذب و هاندسنننوکاانانی ف نات، ج ووانی آن

ها ش شناهاد »مدیریو تعاونی« داد، که از سنوی شنان، به آنهاکاری حام ان سن اسنی

در بید »فوردیسننم و  های زندانیادداشننوها بعد در ها رد شنند. گرامشننی سننالآن

باید توجه )البهه   ۱امریکان سننم« این سنن اسننو آنی ی لی را نوعی »امریکان سننم« خواند.

داشنو که با آن که آنی یلی و هاری فورد معاصنر یکدیگر بودند، اول ن اتوموب ل ف ات 

های مدیریهی آنی ناد سنال قبل از اول ن اتوموب ل فورد به بازار آمد  بود، و سن اسنو

 تر بود. یلی در مواردی از فورد هم ش شرفهه

 اختالفات و تحوالت نظری

زودی خود به مهم ها قرار گرفو و بهتحو تأئ ر آنگرامشی با ظهور شوراها سیو  

« که نظم نوینی »ترین »معاار  فکری « شنوراها تبدیل شند. م االت گرامشنی در نشنریه

در هاان سننال به هارا  گروهی از مهفکران حزب سننوسنن ال سننو ایجاد کرد  بود، به 

برخال  کافندراسننن ون عاومی کنار و  نظم نوینهنای فراوانی در ایهنال نا دامن زد. بحن 

حزب سوس ال سو، از اعهصابات آوریل حاایو کرد، و به صدای جابد کارگری ایهال ا 

ها  ها در جلسناتی که برای آموزش کارگا ی خود  گرامشنی، کارخانهتبدیل شند. به گفهه

 
 ی فارسی این م اله درترجاه

 http://naghd.info/Councils-NAGHD-1398-L.pdf 
1. Gramsci, A. (1985), Selections from the Prison Notebooks, Quintin Hoare and 

Geoffrey Nowell Smith, p. 286, International Publishers. 
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ی وزنامهبه ر نظم نوینکردند، و دادند، مرتباف از گرامشی و تول اتی دعوت میترت ب می

شننوراهای کارگری تبدیل شنند.« این نشننریه هاکاری دیگر روشننافکران  جوان را ن ز 

یرو س رافا بود که آن زمان دانشجو بود و مهون انگل سی ها شیجلب کرد که بارزترین آن

کرد. او بعدها اقهصنناددان شننه ری شنند و در دوران زندان  را برای نشننریه ترجاه می

های رادیکال هم با  ها و سنادیکال سنوام ان او بود. آنارشن سنوگرامشنی از ش گ رترین ح

ها فعال بودند.  کردند و در آنمواضنا مهفاوت و مشنروم  خود از شنوراها ششنه بانی می

اما هم مهفکرین جااپ  نی حزب سننوسنن ال سننو، ازجاله آمادئو بوردیگا )با دیدگا   

جاله آنجلو تاسنکا )با دیدگا    راسنو  حزب، ازافراهی بلشنویکی ، و هم مهفکرین  جااپ 

ای و سننادیکال سننهی  برخورد انه ادی به شننوراها و نظرات گرامشننی سنناهی اتحادیه

 داشهاد. 

ب ای زیاد ظهور شننوراهای کارگری را »سننرآغاز دوران  گرامشننی با ه جان و خوش

ها«، که ی فرسننهادگان  کارگا »برنامه ۱کرد.جدیدی در تاریخ نژاد بشننر« توصنن ج می

اش بود، اعالم کرد که شنوراهای تورین »گام  آغازیای  ی اصنلیخود  گرامشنی نویسناد 

ی دولو  دموکرات ک  ی خود هسننههها، که به نوبه]اسننو. ... در جهو  ایجاد سننوویو

کارگری را تشنک ل خواهد داد.« این برنامه خواسنهار گسنهرش شنوراها در سنراسنر ایهال ا 

هور کنه هانان ۲ی ملی کنارگران و ده ناننان شننند.تر کاگر و برگزاری هرننه سنننریا

رغم  شناا   برجسنهه، کارل باگز، اشنار  دارد، موضنا گرامشنی در آن م حا بهگرامشنی

ها دموکراتارادت به لا ن، هم با دید بلشنویکی  حزب لا ای و هم با رفرم سنم  سنوسن ال

ن ز فاصنله گرفهه  محور –محور و اتحادیه  –های قبلی  حزب  میالج بود، و از سن اسنو

ی ی »دموکراسنی شرولهری« گرامشنی در آن زمان شنباهو زیادی به نظریه بود. نظریه

شردازانی نون آنهون »کاون سنم  شنورایی« داشنو که هازمان در آلاان و هلاد نظریه

هنا بندون حزب و ای بنه شنننوراجنانبنهکوک و کنارل کررش محرپ کردنند و تنأک ند ینکشناننه

 اتحادیه داشو.

 
1. Gramsci, A. (1977), “Factory Councils”, in Political Writings-I, p.262, Lawrence 

& Wishart. 

2. Carl Boggs, (1984), The Two Revolutions: Gramsci and the Dilemmas of Western 

Marxism. P.85, South End Press. 
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نظرهای ت وریک و سنن اسننی در م ان فعاالن شننورایی ادامه داشننو. از اخهال اما 

های های نظری آمادئو بوردیگا و گرامشنی بود. بوردیگا از نهر ها درگ ریترین آنمهم

رغم ها میالج باشند، بهشناخ  جااپ نی حزب سنوسن ال سنو بود. او بی آن که با شنورا

کرد. او ی بس ار مهای تأک د میو، بر نکههبرخوردهای افراهی که به حزب لا ای داش

ها فعال و شنورا داری برقرار اسنو،مادام که سنرمایهو ش رواند بر این ع  د  بودند که 

ای )م اومو و اصنننالحات  خواهد بود. وی، های نوگ  اتحنادیهنانار محندود به فعنال نوبه

آم ز  »تسنننی ر  قدرت یا  ای با عاوان  هعانهدر م ناله ۱۹۲۰در او  مبنارزات کارگری در 

قدرت  تاها بعد از آن کهتسنننی ر  کارخانه« نوشنننو که »کاهرل امور داخلی  کارخانه 

تواند حائز اها و  ان البی و تصناحبی باشند.« او دسنو  شرولهاریا افهاد ، میسن اسنی به

توسنب ن روی کاری که در  و نه ف ب –ی کارگر اضنافه کرد که »کارخانه توسنب هب ه

ی کنارگر در کل نو  خود قندرت زمنانی کنه هب نهو آن هم در  –کاند رخناننه کنار میآن کنا

ها از من اسنو.  این نکهه یکی از )تأک د ۱تسنی ر خواهد شند.« سن اسنی را کسنب کرد ،

داری و غ ر عالی بودن کل دی ترین مباح  نظری »کاهرل کارگری« در نظام سنرمایه

 ساخو.  ک قرن ش د محرپ میآن قبل از گذار به سوس ال سم را درسو ی

محوری تأک د داشهاد.  -های حزب بر بازگشو به اتحادیه از سوی دیگر رفرم سو

ها بود، ضننان آن که تشننک ل تاسننکا که در آغاز از مهحدین گرامشننی و از نظم نویای

آم زی از دانسنو، معه د بود که گرامشنی انهظارات اغراق ها را گامی به ش د میشنورا

ریزی ی »دولو کارگری« را شی، و این تصور را که این شوراها بهواناد شالود ها داردآن

جا که شنوراها محدود به محل کارند  دانسنو. او معه د بود که از آنکااد نادرسنو می

هرگز نای تواناند تانام نو نظنام سنننرمایه داری را به نالد جدی بکشننناناند، و تأک ند  

تاسنکا بر  ۲تواناد گذار را عالی سنازند.که میها و دولو هسنهاد داشنو که این اتحادیه

ها باید درهم ادغام شننوند، تا در م ابل بوروکراسننی  ها و شننورااین نظر بود که اتحادیه

ها کااکان در ها، شنننوراها ن د دموکرات ک ایفا کااد. گرامشنننی و نظم نویایاتحادیه

هنا بنه تسنننی ر کردنند، و زمنانی کنه درگ ریم نابنل دو جرینان دیگر ایسنننهنادگی می
 

1. Bordiga, A (1920), “Towards the Establishment of Workers’ Councils in Italy”, 

and “Seize power or Seize factory?”, Il Soviets, in Carl Boggs, (1984), op.cit. P.91 . 
2. Angelo Tasca, (1977), “Polemics over the L’Ordine Nuovo Programme”, in Boggs, 

p. 92. 



 

 
 

 سع د رهااا 163

ها عاری به ب ای  آنها مسنهحکم تر شند، اما این خوشموقع و آنها انجام د، کارخانه

 ها داشو. کوتاهی دوران تسی ر کارخانه

های نظری ادامه یافو. کافدراسن ون عاومی  های شنوراها، درگ ریدر او  درگ ری

ای تشنننک ل داد، و دو العاد ی فوق ی مبارز ، کاگر کار، برای بررسنننی نگونگی ادامه

 ابل ناایادگان گذاشنو  یک ش شناهاد از جانب رهبری کافدراسن ون بود ش شناهاد در م

ای« تول د ادامه یابد، و دیگری ش شناهاد از رهبری که مبارز  در جهو »کاهرل اتحادیه

ی حل اک ریو برای اجرای برنامهحزب سننوسنن ال سننو بود که مبارز  در جهو »را 

 ۱ن با اک ریو به تصنویب رسن د.سنوسن ال سنهی« ادامه ش دا کاد. ش شناهاد کافدراسن و

ی کا اهرن مبای بر رغم  توصن هی ادعاهاید، و بهرغم هاهحزب سنوسن ال سنو هم به

نی   ی سن اسنی، کاری از ش د نبرد. گرامشنی و هاراهاند و ن ز جااپی مبارز ادامه

 ویژ ها و حزب، و بهحزب این تصننا م را محکوم کردند، اما در م ابل هژمونی اتحادیه

های دولو و صناحبان صناایا برای جلب مواف و کارگران، نهوانسنهاد بدیل  دسن سنه

ها در م ابل افزاید دسننهازد، و هرپ عالی ارائه دهاد. ظر  ناد هفهه تاام کارخانه

ی تارییی در آن لحظه داران تحویل داد  شند.اجرایی »کاهرل اتحادیه«ای، به کارخانه

عج بود، دو را  در م ابل آن قرار داشنو، سنوسن ال سنم که بورژوازی ایهال ا در نهایو  ضن 

ها شاا   زد  به دامن فاش سوو وحشو ها در انهیاب خود درنگی نکردندیا فاشن سم. آن

دسو کار جابد شورایی را تاام کردند.  های نااق بهبردند، و به این ترت ب فاش سو

جابد در تورین  ی عظ م کاهرل کارگری ظر  ناد هفهه در هم شنکسنو.این تجربه

 مازوی شد، در سحِ کارخانه باقی ماند، و عار کوتاهد به شایان رس د.  

 ها«نتقاد از کارگران و »آگاهیِ تودها

هنا و هنا، بنه بحن شنننکسنننو اعهصننناب  عاومی و کوتناهی عار  تسنننی ر کنارخناننه

ها سننازشننکاری  کافدراسنن ون ترین توضنن ِتری دامن زد. راحوهای ب داظهارنظر

های وابسهه به آن، و حزب سوس ال سو، و ن ز سرکوب دولو عاومی کارگران، اتحادیه

های نی و ات درونی ب ن جااپهای بورژوازی برای فریب کارگران، و اخهالفو دسن سنه

ها بود، که البهه هاگی به درجات میهلج ها و سنادیکال سنوراسنو حزب، آنارشن سنو

 
1. https://marxists.architexturez.net/archive/hallas/works/1985/comintern/ch3.htm#s1 
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ی اصنلی در جای دیگری نهفهه بود، که گرامشنی حهی درسنو و به جا بودند. اما نکهه

ای تحنو عاوان ،»حزب  قبنل از شناینان کنار شنننوراهنا بنه آن رسننن ند  بود. در م نالنه

ها ساخو، شی انه اد خود را مهوجه خود  کارگران و ک ف و آگاهی آنکاون سو« گرام

کام، نوشننو جا تاها به بیشننی از آن اشننار  میو با کالمی تلخ و تاد که من در این

»دشناای که باید با آن نبرد کرد و بر آن ن ر  شند، دیگر ب رون از شرولهاریا ن سنو، ...  

 'بورژوایی 'ان جدید در هر اقدام اش باید با دشننان در خود شرولهاریا خواهد بود... انسنن 

ها« در شنرایحی گرامشنی در این جا به »آگاهی  تود  ۱که در کا ن نشنسنهه بجاگد.«

اجهااعی بورژوایی در هر جابه از زندگی  ها، و روابب ها، ارزشاشننار  دارد که »گراید

ر مورد هژمونی  ی تفکر بعندی گرامشنننی دزم انهکنارگران نفو  کرد « بود، و این ش د

ایدئولوژیک، ضننرورت مبارز  در باال بردن  سننحِ آگاهی اک ریو و ایجاد ضنند هژمونی 

   ۲ها در زندان نوشو.ی آنهایی که بعدا دربار برای گذار به سوس ال سم بود؛ نظریه

گرامشنی ضنان توجه به دیگر عوامل شنکسنو شنوراهای کارخانه، تأک د خود را بر 

ها برای اعهالی د، یعای کارگران و مسن له آگاهی و آمادگی آنعامل ن اصنلی این جاب

داری گذاشنو. جالب آن که درسنو بعد از شنکسنو ان الب جابد و گذار از سنرمایه

ی مارکسن سنو و کاون سنم شنورایی، ن ز شرداز برجسنههآلاان، کارل کررش، دیگر نظریه

او ن ز با تجدیدنظرهایی  ی مشنابهی رسن د  بود. نظ ر گرامشنی و مسنه ل از او به نه جه

ها، دل ل شنکسنو ان الب آلاان را در نبود  آمادگی   های خود در مورد شنورادر دیدگا 

رسنانی، و بسن ا این هب ه ی کارگر دید، و بر ضنرورت آموزش، آگاهیای ولوژیک هب ه

 تأک د کرد. هر دو ن ز، به درجات میهلج ضرورت وجود حزب را شذیرفهاد.

 مثابه »بازیگرِ اصلی تاریخ«ا تا تأکید بر »حزب انقالبی« بهاز تأکید بر شور

های کارگری ایهال ا، یعای گرامشننی،  مهم ترین تحول نظری »معاار فکری « شننورا

ی درک هنا بنه تنأک ند بر حزب ان البی، و ش  از آن ارائنهحرکنو او از تنأک ند بر شنننورا

ی »حزب کاون سننو«،  الهها وی در مدر آغاز  تسننی ر کارخانه جدیدی از حزب بود.

هور ضناای جداشندن از حزب سنوسن ال سنو و ایجاد یک حزب کاون سنو با مدل  به
 

1. Gramsci, A, (1920), “The Communist Party”, Political Writings, pp.331-32, in Carl 

Boggs, (1984), op.cit, p.103. 
2. Boggs, C. (1984), op.cit. p.103. 
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ی مفصنل  خود در مورد مواضنا سن اسنی   روسنی را محرپ کرد. دانهه ج رم او در محالعه

کاد که هرپ  ضننرورت یک حزب ش شننگام، تجدیدنظری در مواضننا گرامشننی ادعا می

درسنو اسنو که گرامشنی در مورد اها و شنوراهای  ۱ود.ها نبگرامشنی در مورد شنورا

ایهنال نا تردیندی نکرد، و حهی در م نالنه ای تحنو عاوان »جابد شنننورای کنارخناننه در 

نوشنو، ضنان انه اد  نظم نوینتورین« که یک سنال بعد از شنکسنو جابد شنورایی در 

ای و رهبری حزب سنننوسننن نال سننننو« و ن ز انه ناد از هنای اتحنادینهاز »بوروکرات

ها«، با تحسن ن فراوان از اعهصناب عاومی ما  آوریل یاد  ها و سنادیکال سنو»آنارشن سنو

اما برخال  نظر ج رم او،  ۲کرد و سناخهار دموکرات ک شنوراها را تشنریِ کرد و سنهود.

ال اشنار  شند، گرامشنی در شنروگ جابد شنورایی ام د داشنو که هور که در باهاان

ریزی کااد و در این فرایاد ها دولو کارگری را شایهها را ایجاد و آنشننوراها، سننوویو

رو، قحعاف در مورد ضنرورت حزب تجدیدنظری در کار صنحبهی از ن د حزب نبود. ازاین

دیگنا، تول ناتی و دیگران از حزب بنه هارا  بور ۱۹۲۱ی کنه بعنداف در ژانوینهبود. )نانان

 سوس ال سو جدا شد و حزب کاون سو ایهال ا را به وجود آورد. 

گرامشنی نظ ر لا ن از ماه دین »اکونوم سنم«، یا ت دم بیشن دن  مکان کی اقهصناد 

کرد، به هرپ ضرورت بر س اسو بود. او ش  از دوران اول ه که تاها بر شوراها تأک د می

ابهدا حزب را »واسحه«ای ب ن ساخهارهای مردمی ازجاله شوراها   حزب شرداخو. او در

و ش  از  ۱۹۲۳-۲۴ویژ  در دانسنو. اما ش  از شنکسنو شنوراها و بهها میو سنوویو

بازگشننو از شننوروی، به تدریا تأک د وی بر شننورا به سننود تأک د بر حزب لا ای، 

  ۳تاریخ« محرپ کرد.م ابه »بازیگر  اصنننلی تر شننند، سنننا  حزب ان البی را بهرنجکم

، اشار  دارد، گرامشی ابهدا مارکسن سم  گرامشیاش، هور که باگز در دیگر اثر مهمهاان

و به این نه جه رسنن د که »تاها از هریق  سننیو تحو تأث ر حزب لا ای قرار گرفو

ی کارخانه و تاها در عرصننهی کارگر، نهیک رهبری مهارکز و وحدت  سننازمانی  هب ه

 
1. Germino, D. (1990), Antonio Gramsci: An Architect of a New Politics, p. 108, LSU 

Press. 
2. Gramsci, A. (1921), “The Turin factory council movement”, L’Ordine Nuovo, 

March 14, 
3. Boggs, C, (1978), Gramsci’s Marxism, p.103-4, Pluto Press. 
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تواند در دسنهورکار قرار که هاوا ن در سناهر  سن اسنی، سنوسن ال سنم میاقهصنادی، بل

بعداف، زمانی هم که مشناهد  کرد که فاشن سنم با نه سنازماندهی و انانباهی  ۱گ رد.«

های قالبی خود سنازمان ها کارگر را در اتحادیهدسنو به فعال و زد  و از جاله م ل ون

کاد که باگز تأک د می ۲ا تک ه کرد.هتر بر ضننرورت حزب برای کاون سننوداد ، ب د

عاوان حزب اقل هی ش شنگام، بلکه تشنک التی با تأک د بر حزب موردنظر گرامشنی نه به

 ها« اسهوار بود. عاصر »مردمی«، و بر مباای تالش در جهو  اعهالی »آگاهی تود 

های رفرم سنهی  حزب سنوسن ال سنو را مورد حاله با ها ن ب اد بود که دیدگا 

گرایانه«ی حزب ش شنگام، که کسنانی  ر داد. »حزب ان البی« گرامشنی با درک »اراد قرا

نون بوردیگا در حزب کاون سو به آن باور داشهاد، بس ار مهفاوت بود. اصرار گرامشی 

هنای کنارگری و ده نانی داشنننو، و بر ینک حزب »مردمی« بود کنه ریشنننه در جابد

ها را در ها، ازجاله شنوراها و سنوویوه آنهای دموکرات ک  مربوم بها و ارگانسنازمان

گرفو. او شنوراها را مکان سنم  م ابله با  یک »سناخهار  دوگانه« )حزب و شنورا  دربر می

های بعدی  دید. و این مباای نظریهها میتاایالت بوروکرات ک در حزب و دیگر تشننکل

ها« محرپ کرد، و ی »ضنرورت  آماد  سنازی  ایدئولوژیک  تود گرامشنی بود که در نوشنهه

جای تأک د  شرورش ب شنننهری یافو. گرامشنننی به های زندانیادداشنننوبعد عادتاف در 

جانبه و بالفاصننله بر تاها یک جابه از تاام و  مبارز  عل ه سننرمایه، بر »سننه فاز  یک

هریک با ابعاد خاص  خود«، و  --ایدئولوژیک -اقهصنادی، سن اسنی، و فرهاگی –اصنلی 

ی سن اسنی ها در »کل و  گذار  ان البی« تأک د داشنو. در برعد  مبارز آنارتبام  مه ابل  

  مبارز  برای مهار کردن  قدرت بورژوازی در نهادهای  ۱ن ز سنه فاز فرعی را هرپ کرد  

های ب شنهری شارلاانی، با این هد  که تعادل  جدیدی ب ن هب ات ایجاد کاد، و آزادی

  مبارز  در جهو  تسنی ر  قدرت و ۲ه وجود آورد؛ ی کارگر بهای هب هرا برای سنازمان

دیکهاتوری '  مبارز  برای اسننه رار   ۳اسننه رار یک دولو  سننوسنن ال سننهی  جدید؛ و 

۳سازی برای حذ   موانا فای و اجهااعی  در را   ن ل به کاون سم«.و زم اه 'شرولهاریا
  

 
 هاان جا . ۱
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ا را شاهان نکرد. او کاد که گرامشنی هرگز انه ادات از دوران شنوراهباگز اشنار  می

های  دید که تک ه بر تسنی ر و کاهرل دسنهگا ی ماح ی سن اسنهی میشنکسنو را نه جه

ی کسنب قدرت سن اسنی را در نظر داشنهه که هازمان مسن لهتول دی داشنو، بی آن

ها در تورین و در جاهای دیگر در تسنی ر باشند. به ها ن دل ل، در زمانی که کارخانه

هور کامل در دسنو بورژوازی بود. نبود  یک سن اسنی و نظامی به کارگران بودند، قدرت

ن روی سنن اسننی در شننکل یک حزب و یا یک ن روی مردمی، سننبب شنند که جابد 

نظم نوین گ ری کرد که راحهی محاصنر  و خررد و نابود شنود. گرامشنی نه جهشنورایی به
کارخانجات محدود و محصنور تحو تاث ر اشنه اق  سنادیکال سنهی خود، ب د از حد در 

ب ا م کنه نظرینات گرامشنننی کنه هاوون منارک  و انگل  و  بنه این ترت نب می ۱منانند.

ترین شننناگردان تاریخ بود ، نگونه با تر  ر و تحوالت واقعی تحول لا ن از برجسنننهنه

 یافو.می

 از »شورای کارگری« تا »شورای کار« و فراتر از آن

 م کنارگری ایهنال نا، بنا اعهصننناب عاومی رغم  گنذشنننو  ینک قرن، جابد عظبنه

انگ زش،  مندت ، و شناینان غمهنا و کاهرل کنارگری  کوتنا اش، تسنننی ر کنارخناننههوالنی

هور که در جای دیگر ترین در ، هاانهای فراوانی را به هارا  دارد. شنناید مهمدر 

ادگان  ضنان آن که کاهرل تول د توسنب خود تول دکا این اسنو که  ۲ام،به آن شرداخهه

های این هب ه اسنننو، این خواسنننهه در نظام  ترین خواسنننههترین و برحقاز شراها و

دار اسنو، عالی  ی سنرمایهداری و تا زمانی که قدرت سن اسنی در دسنو هب هسنرمایه

داری نادان در عاق و سنحِ ش شنرفهی نبود  و نیواهد بود. صند سنال ش د سنرمایه

ی وسنن ا  کارگر در قدرتااد نبود، و هب ه  دار نادانی حاکم  سننرمایهنداشننو، هب ه

کرد، اگر در آن زمنان شنننوراهنای هنای شرولهری« کنار میهنای عظ م ینا »دژکنارخناننه

کارگری )با هد  مدیریو و کاهرل کارگری  در کشننورهای ش شننرفهه سننرمایه داری 

 
1. Boggs, C. (1978), op.cit. pp.97, 138. 
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ز که داری جهانی نول برال  امروها در سنرمایهنهوانسنهاد دوام آوردند، شنان  موف  و ان

داری نه تاها بر اقهصناد جهان، بلکه با ایدئولوژی  مسنلب  خود بر  ها و اک ریو سنرمایه

های  مردمان جهان حاکم اسنو، تول د در صناایا شسنافوردیسنهی در شنبکه ی کارخانه

 ی کارگر تاع ج شد ، رؤیایی ب د ن سو. گ رد، و هب هشراکاد  از یکدیگر صورت می

هور موقو در اروشا و در دیگر ن ام  شننرایب بحرانی به»شننوراهای کارگری« که در 

 –با عاری هوالنی تر از شنوراهای تورین و آلاان  –از جاله در کشنور خودمان ایران 

سنرعو از ب ن رفهاد، یا در کشنورهایی نظ ر یوگسنالوی، الجزایر، و وجود آمدند، یا بهبه

تری داشننهاد، و یا )در ونزوئال تحو حاایو نظام سنن اسننی  حاکم، عار نسننبهاف هوالنی

های گوناگون  به »شورای کار« که به معاای حاور بس ار محدود ناایادگان  اروشا  با نام

 تصا اات مدیریو بود ، تبدیل شدند.   ایکارگران در شار 

ی تارییی تاامی شوراهای کارگری )مدیریهی ،  حال سؤال این اسو که اگر تجربه

داری و در دهند کنه کاهرل کنارگری در دوران سنننرمناینههنای امروز نشنننان میو واقع نو

ی کارگران در غ اب حاایو دولو)های  سنننوسننن ال سنننهی عالی ن سنننو، مداخله

توانند عالی شنننود؟ تاهنا را  ماکن و عالی در دوران ننه میگ ری نگوتصنننا م

داری، مبارز  برای ایجاد »شنوراهای مشنارکهی« اسنو که بهواند به عاوان بازوی سنرمایه

هنای دموکرات نک در مندیرینو شنننرکنو کاند، و هر ننه کنه قندرت بسننن ا و اتحنادینه

د، و توان مندیریهی ایفنا کان  -تر شنننود، سنننحِ بناالتری را در همتشنننک التی آن قوی

ی حرکنو هوالنی در جهنو آگناهی هب ناتی کنارگران را برای ادامنه مندیریهی و سنننحِ

داری باالتر بَرد. تردیدی ن سنو که این سن اسنو عواقب مافی و خحرات گذار از سنرمایه

توانند در غ ناب  مبنارزات فرهاگی و هژمون نک و »آگنا   مهای را ن ز بنه هارا  دارد؛ می

ها را کاهد دهد،  اری  کارگری را باال برد، رادیکال سننم آنها«، سننازشننکسننازی تود 

دسننو« ی کارگر را »همی هب اتی را میدوش کاد، و بیشننی از هب همرزهای مبارز 

داران سنازد. اما نفی این سن اسنو  »دموکراسنی صناعهی« در شنرایحی که نظام  سنرمایه

مگر آن که هر حرکو داری شابرجاسنو و امکان »کاهرل کارگری« وجود ندارد )سنرمایه

کنارگری را کاهرل کنارگری بانام م  ، بنه معای آن اسنننو کنه کنارگران نبنایند در دوران 

ها مبارز  کااد، و بههر اسنو که تاها داری در جهو مشنارکو در تصنا م گ ریسنرمایه

مدیران و صناحبان سنرمایه تصنا م بگ رند  این نظر درسنو بدان معای اسنو که ادعا  
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جویی یب کارگران، مزد باالتر و امکانات رفاهی ب شننهر، ن ز مبارز کا م که بهبود شننرا

کاند. البهنه این واقع هی بود ، کنه هانانحور کنه در مجاوعنه م ناالت هنا را کم میآن

ام، تاامی  ها اشننار  کرد و دالیل شننکسننو آن  سننهی«های رفرم»بازخوانی جابد

انند. واقع نو این بود  کنه هنای ننی در کشنننورهنای میهلج بنا آن مواجنه بود جابد

ی مهوسنب جدید،  داری، نظ ر هب هی سنرمایهبیشنی از کارگران در کشنورهای ش شنرفهه

کاد  ز کسانی میکارتر اها را محافظههایی دارند که از دسو دهاد، و این امر آن»ن ز«

آید؛  که ن زی برای از دسنو دادن ندارند. در این جاسنو که باز گرامشنی به م دان می

هنا، آموزش و سنننازمنانندهی در جهنو ی دائای در جهنو اعهالی آگناهی تود بنا مبنارز 

 های سازشکارانه م ابله کرد. و ...هژمونی، باید با گراید-اسه رار یک ضد

های صنناعهی، بدون  ی اتحادیهواسننحهشننوراهای کارگری، رأسنناف بیاین تصننور که 

وجود یک حزب سن اسنی رادیکال، و یک نظام دموکرات ک، مسنه  ااف ادار  امور اقهصناد  

و اجهااگ را برعهد  گ رند و به سنوسن ال سنم گذار کااد، توهای اسنو که مهأسنفانه 

ر ما، بلکه در دن ای غرب کااکان از سنوی اقل هی از روشنافکران نی، نه ف ب در کشنو

ای ن ز، بی آن که درسی از تاریخ بگ رند، ادامه دارد. این ظاهر  رادیکال مهأسفانه نه جه 

داری را دنار ی ضند سنرمایهشنعارهای غ رعالی مبارز  ارتجاعی دارد، نرا که با هرپ

کاد.  های عالی هرفداران سنوسن ال سنم را مشنکل میرویسنازد، و ش دسنردرگای می

گرد  توانند بنه ع نبهر ن نو و شنننعنار مهرقی لزومناف نهنایا  مهرقی بنه دنبنال نندارد، و می

تارییی ماههی شنود. این را اگر هم ه   جریان نای در جهان تجربه نکرد  باشند، ما  

 ایم. باید ام دوار بود که تاریخ سرانجام شاگردانی ب ابد کرد 
  

 

https://pecritique.com/2020/04/25/حزب-کارگر-و-سوسیال%E2%80%8Cدموکراسی-بریتانیا/
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. هست زین ما لیتخ یبرساخته حالنیدرع اما است یواقع قانون

 باورجنس  ازای یهسا قانون اعی بنیادین، اجتم ینهادها یههم مانند

  البته و ،ترمهم تینها در است ممکن که اندازدزمین میبر  یعموم 

  طوربه که باشد ییهامجازات و مقررات ات، مقام  از تر، دشواریاب 

 دهیم.ربط می  آن به  معمول

ها؛ وکال، سیاست حقاستوارت شاینگُلد، 
 گذاری عمومی و تغییر سیاسیسیاست

 

چگونه در شرایطی که براساس اعالم بانک مرکزی در یازدهم فرودین 

آن، نرخ سبد   درصد است و عالوه بر  ۴1بیش از    ۹۸تورم سال    ۹۹ماه  

 دستمزد یی خانوار( در جلسات رسمی کمیتهمعیشت )سبد هزینه

هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و   ۹۴۰میلیون و   ۴

اند، ساختار معیوب و ناکارآمد رقم را امضا کردهکارفرمایی پای این 

شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن 

المللی کار، اقدام به تعیین نرخ گرایی مورد نظر سازمان بینجانبهسه

درصدی   ۲1ش درصدی افزایش دستمزد کارگران می کند؟! افزای ۲1

قانون کار و نرخ سبد معیشت  ۴1ی تنها با بند دوم مادهدستمزد، نه

خانوار همخوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی )موضوع 

درصد برای  ۲1( نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۴1بند یک ماده 

ها قانون کار دهد که برای دولتیافزایش مزد کارگران نشان می

 .ای بیش نیستپارهورق 

ی فعال اجتماعی در اعتراض به مصوبههزار  ۵ی از متن بیانیه

 ۱۳۹۹مزد 
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ی دستمزد شورای عالی کار رقمی را به عنوان ارزش  چند سالی است که کمیته

کند که قانون کار، ارائه می  ۴۱ی  ریالی نیازهای خانوار متوسط، مندرج در بند دوم ماده

دو واکنش عمده  القاعده حکم ورودی مذاکرات حداقل دستمزد را دارد. این تحولعلی

 و انفعاالت متعارف نهادهای »بوروکراتیک« نادیده  ای از فعلبرانگیخت: یا به چشم نمونه

رغم این، گرفته شد یا همچون تالشی برای تحریف آمار و جعل واقعیت محکوم شد. به

چیز باعث نشد بسیاری از منتقدان در استناد به این سند که ضرورتاً حتی به صحت  هیچ

که افشاگر تناقضی ناخوشامد ای که بیش از آناش باور نداشتند درنگ کنند، رویهیآمار

ای از نمادها و به انباره داشت. »سبد معیشت« باشد از انتخابی استراتژیک پرده برمی

مرکززدوده و چندسطحی در  هنجارهای حقوقی پیوسته بود که طی فرایندی منتشر،

شوند. تا جایی که به »آمار بودنش« مزد احضار میکنش متقابل با سیاست حداقل دست

زد، به این دلیل مشخص شد، »آمار رسمی سبد معیشت« چنگی به دل نمیمربوط می

تر از واقع« بود. اما »رسمی بودنش« این امکان را فراهم کارانه« و »کمکه »محافظه

ی ها، در سایهتری از نیروکرد که نارضایتی از سیاست دستمزد با ائتالف بزرگمی

تر به صحنه آورده تر و زمینیگرایانهای واقعمشروعیتی انکارناپذیرتر و به مثابه مبارزه

به  از باالپردازد که به موجب آن ابتکاری شود. این نوشته به تحولی خالف شهود می

 گری در جامعه منجر شد.های دگراندیشی و نقادی و مطالبهتقویت پویایی

عامی برشمرد که فرانسس کان زیمنس  ای از پویاییتوان شمّهمیاین فرایند را 

شود که یک آرزو نامد. »قانون«، در تعریف زیمنس، »زمانی بسیج می»بسیج قانون« می

عبارت بسیج قانون، در معنایی  ۱یا خواست به دعوی یا حقی قانونی ترجمه شود«. 

نمایاند که قانون را  حقوقی را بازمیشناختی و ای متکثر از مطالعات جامعهموسّع، بدنه

کار با هدف ایجاد تغییر مطلوب به تواندمیگیرند که منبعی استراتژیک در نظر می

داری مطرح شد که قانون را ریشه بندیگرفته شود. این دیدگاه در مجادله با صورت

اسبات کرد که کارکردی جز توجیه و اختفای منی مسلط تلقی میابزاری در دست طبقه 

آید و تحکیم قدرت مستقر می  گری و تثبیتاجتماعی نابرابر ندارد و صرفاً به کار میانجی

 
1. Zemans, F. K. (1983). Legal mobilization: The neglected role of the law in the 

political system. American Political Science Review 77: 700. 
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ای داشته باشد مگر تواند میانههای اجتماعی و تقالهای مردمی نمیرو، با جنبشو ازاین

کنند که چگونه از جنس سرکوب و کنترل. اما کثرتی از مطالعات جدیدتر مستند می

شود، خواه مصادره ست در بسترهای مختلف به دست بازیگران دگرگونیقانون ممکن ا

های جدید و بسیج ها، خلق نارضایتیمعنایی متفاوت بیابد و در برساخت هویت

آفرینی کند. از این قرار، پتانسیل تغییرآفرین قانون، موجود نقشهای ازپیشنارضایتی

های ها و خالقیتورزی نجی عاملیتنه به سیاقی جبرگرایانه و خودکار، بلکه به میا

 شود. بازیگران حاضر در صحنه است که شکوفا می

ی »سبد معیشت« در چارچوب نهادی شورای ی تکوین رویهبر نمونه  از خالل تکیه 

کوشم نشان دهم که چگونه تفکر می گیری از ادبیات »بسیح قانون«،عالی کار و با بهره

نایافتگی جنبش کارگری در ایران یاسی و تشکلاستراتژیک در ترکیب با ریسک س

ارجاع به قانون کار را به تِمی کلیدی در بسیاری از اشکال اعتراض به سیاست دستمزد 

بدل کرده است. در این دیدگاه، قانون، برخالف »مقابل قانونِ« کافکا باروی نفوذناپذیری 

شند، بلکه فرایندی گشوده اش گماشته باناپذیر بر دروازهنیست که نگهبانانی خستگی

شود، نه فقط ای دائمی تعیین میاست که معنایش در مذاکره و مناقشه ۱و ارتباطی

ی ها که در میانهگذاران که توسط شهروندان عادی، نه فقط در دادگاهتوسط قانون

 جامعه. 

 ۹۲ی دادخواهی قضایی علیه دستمزد در سال در ادامه، از خالل بازخوانی تجربه 

نسبت میان نزاع  (۲اش بنشانم؛ »سبد معیشت« را در بستر حقوقی (۱ تا امی کردهسع

 ۲پذیرخصلت نامتعین و ترکیب (۳بر سر دستمزد و دادخواهی قضایی را بسنجم؛ و 

طور مشخص، استدالل خواهم کرد که دادخواهی قضایی، قانون کار را برجسته کنم. به

 ۳ها«چه استوارت شاینگُلد »سیاست حقیا آنمادامی که با تالش برای بسیج سیاسی 

نامد همراه نشود، قادر نیست تغییری معنادار در سیاست حداقل دستمزد در ایران می

شان ایجاد کند. همچنین به مروری کلی بر سازوکارهایی خواهم پرداخت که به واسطه

 
1. relational 

2. polyvalent 

3. Scheingold, S. A. (1974). The Politics of Rights: Lawyers, Public Policy, and 

Political Change. New Haven, CT: Yale University Press: 38. 
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تر تقالهای مردمی شکلبیهای اجتماعی و حتی انواع  تواند در خدمت جنبشقانون می

ی عمیق قرار بگیرد. مواد تجربی این مطالعه، عالوه بر بررسی منابع موجود، از مصاحبه 

 با شماری از نمایندگان و فعاالن کارگری فراهم آمده است.

 شودینم  اجرا که  یقانون

ماه سال جاری به پایان رسید، بیستم فروردین  ۱۳۹۹مذاکره بر سر حداقل دستمزدِ  

های گذشته، با اجماع طرفین، بلکه از طریق اکثریت آرا. در نه به رسم و سیاق سال

ی حداقل دستمزد« نمایندگان کارگری شورای عالی کار اعتراض به »افزایش نابسنده

ی یک کارگر با کردند. حداقل دستمزد ماهانه ی شورا امتناعجلسه از امضای صورت 

توافق میان دولت و گروه کارفرمایی یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و چهارصد 

ی اخیر، این نخستین بار بود کم در یک دههو بیست و هفت تومان تعیین شد. دست

د روز بعدتر، یافت. چنی گروه کارگری خاتمه میپردهکه مذاکرات مزدی با مخالفت بی

از شورای عالی کار در خصوص  تهران استان کار یاسالم یشوراها یهماهنگ کانون

 حقوق  ونیسیکمبه دیوان عدالت اداری کشور شکایت کرد. وکالی  ۹۹ی مزد مصوبه 

وکالت این پرونده را برعهده  خانواده مشاوران و یرسم کارشناسانی مرکز وکال، عامه

  اند.گرفته

 به همراه  ۱۳۹۲تر نیز در سال کانون هماهنگی شوراهای اسالمی استان تهران قبل 

کارگران قراردادی و پیمانی،  یاتحادیه ی، رضو خراسان کار یاسالم یشوراها کانون

شکایتی مشابه تبریز    کارگران پتروشیمی و انجمن صنفی کارگران پتروشیمی  یاتحادیه

ی مزد آن سال به دیوان عدالت اداری کشور تسلیم کرده بود. را در خصوص مصوبه 

درصد افزایش یافت  ۲۵در حالی نسبت به سال قبل از آن  ۹۲حداقل دستمزد سال 

بود. نمایندگان معترض بر آن   دهدرصد اعالم کر  ۳۲که بانک مرکزی نرخ تورم را حدود  

بودند که نرخ تورم واقعی در جامعه در حقیقت از نرخ تورمی که مراجع رسمی اعالم 

ها به دیوان عدالت عمدتًا بر شکاف آشکار میان  ّی آنکنند باالتر است اما شکواییهمی

 نرخ تورم رسمی و رشد دستمزدها استوار بود. 

مثابه معیاری برای تعیین حداقل ن کار نرخ تورم را به قانو  ۴۱ی  اگرچه بند یکم ماده

ی شکایت از تصمیم شورای عالی کار راجع به شناسد، پروندهدستمزد به رسمیت می



 گوییم آقای قاضیمی 176 

ی مزد را در عمل توفیقی نیافت. درخواست ابطال مصوبه  ۹۲حداقل دستمزد سال 

دود برشمرد. ی مرادار  عدالت وانید یبازنشستگ و یکارگر و کار مه،یب یتخصص أتیه

قانون کار  ۴۱ی بند یک مادهچرخید که رأی صادره عمدتاً بر محور این استدالل می

 دال براست و الزامی  کردهبینی پیش را به میزان نرخ تورم «توجهصرفًا » در واقع

 . نرخ تورم وجود ندارد «یبه اندازه» دستمزد کارگران  حداقل افزایش

ی تعیین دستمزد به آن ارجاع که قانون کار در زمینهاما تورم تنها مالکی نیست 

ای را داده است. مخارج زندگی در کنار نرخ تورم رسمی یکی دیگر از معیارهای دوگانه

بایست در تعیین حداقل دستمزد ملی لحاظ دهد که طبق قانون کار ایران، میشکل می

 ی ااندازه  به  دیباد رسمی »قانون کار، حداقل دستمز  ۴۱ی  شود. به تصریح بند دوم ماده

 ،شود یم اعالم یرسم مراجع توسط آن متوسط تعداد که خانواده، کی یزندگ تا باشد

قانون کار ایران با کنار نهادن متغیرهایی نظیر وضعیت  « کند. به این ترتیب،نیمأ ت را

وری« و ... که در بسیاری ی بهرهکالن اقتصادی، ظرفیت پرداخت کارفرمایان، »درجه

روند، بازنگری ساالنه در مزد را صرفًا از کشورها مبنای تعیین دستمزد به شمار می

  ی جمهور  یمرکز  بانک  سوی  از  که  یتورم  درصدنخست،    دهد:تابعی از دو معیار قرار می

 ؛ و دوم، مخارج زندگی یک خانوار متوسط. شودیم اعالم رانیا یاسالم

تر آید، بند دوم لحنی قاطعکه از شواهد متنی برمیچنان  از میان این دو معیار نیز،

خ تورم »اعالم و مؤکدتر دارد. اگر حداقل دستمزد صرفًا »با توجه« و نه »مطابق« با نر

«ی مخارج خانوار تعیین شود. در ذکر باید »به اندازه کارگران مزد حداقل شود«،می

سهو از لفظ »باید« استفاده نشده است. در مقابل، از عمد یا بهمعیار تورم در بند اول به

خانوار ای باشد که بتواند یک نظر قانون کار، مبلغ حداقل دستمزد »باید« به اندازه

رود که جا پیش میگذار در این زمینه تا آنمتوسط کارگری را تأمین کند. قانون

« را بر این الزام شدهمحول کار یها یژگیو و کارگران یروح و یجسم مشخصات»

 انگارد.اثر میقانونی بی

قانون   ۴۱ی  نظر داریم استناد به بند دوم ماده  ۹۲با وجود این، تا جایی که به سال  

توانست داشته باشد. تا آن زمان، ر در مراجع قضایی سودمندی حقوقی چندانی نمیکا

ی که یک خانوادهاستنادی از اینو حتی تا چند سال بعدتر، هیچ تعریف حقوقی قابل

شد. در غیاب کارگری چقدر پول الزم دارد تا بتواند از پس مخارجش برآید ارائه نمی
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ام قانونی، پاسخ پرسش فوق به تشخیص مراجع  ی کمّی مشخص از این الزیک سنجه 

ای از لغزندگی قضایی بستگی داشت. ناگفته پیداست که مفهومی از این دست چه درجه 

گاه که پای دادخواهی قضایی به میان تواند از خود نشان دهد. آنرا می و سیالیت

اندازه   نوار، همانقدر تأمین نیازهای خاقیدوشرط به پرداخت دستمزد بهآمد، الزام بیمی

پذیری داشت ای از انعطافمندانه به نظر برسد، درجهتوانست سخاوتکه روی کاغذ می

که ممکن بود حتی از به کرسی نشاندن این که چهارصد و هشتاد و هفت هزار تومان 

ی یک خانوار کارگری کافی نیست بازبماند، ( برای اداره ۹۲)مبلغ مزد مصوب برای سال  

 ازماند.چنان که ب

 
 

ای به ماهیت گونه اشارهشود هیچکم تا جایی که به خود قانون کار مربوط میدست

کند که کدام ی مخارج زندگی در میان نیست. قانون کار روشن نمییا چگونگی محاسبه

های زندگی خانوار متوسط را بر عهده دارد، محض ی برآورد و تعیین هزینه مرجع وظیفه 

۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰
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لایر

(1۳۹۹-1۳۹۶)مقایسه ی حداقل دستمزد و سبد معیشت 

حداقل دستمزد سبد معیشت
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تر هم اشاره شد بانک مرکزی که قبلبا نرخ تورم که همچنین چنان نمونه، در مقایسه

های اگرچه لزومِ در نظر گرفتن هزینه  مرجع اعالم آن  تعیین شده است. از این هم باالتر،

ی صریح به کند اشارهطور ضمنی بر ضرورت آگاهی از میزان آن داللت میزندگی به

در قانون کار غایب است. این غیاب  ۴۱ی هسازی بند دوم مادالزام محاسبه و کمّی

کند که به یاد بیاوریم به تصریح همین بند، بُعد خانوار خصوصاً زمانی جلب نظر می

 بایست توسط »مراجع رسمی« مشخص شود. یعنی تعداد متوسط اعضای خانوار، می

ای که از چند سال گذشته به این سو شکل گرفته ارزش ریالی مطابق با رویه

قانون کار، پیش از آغاز مذاکرات مزدی  ۴۱ی ازهای خانوار، مندرج در بند دوم مادهنی

 ۳.۳شود. محض نمونه، اواخر سال گذشته اعالم شد که یک خانوار  پایان سال احصا می

نفری چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان نیاز دارد تا خودش را اداره کند. آیا 

اهمیت، ل را چیزی بیش از یک ظاهرسازی صوری و بیدلیلی وجود دارد که این تحو

اثر بر معادالت واقعی، یا بدتر، نوعی تحریف و جعل واقعیت ارزیابی کنیم؟ نمایشی بی

هر چه باشد، طی چند سالی که این رقم ذیل عنوان »سبد معیشت« و به عنوان الزامی 

نبوده است )نگاه  گاه بر آن منطبقشود رقم حداقل دستمزد هیچقانونی تصویب می

 شود چه اهمیتی دارد؟کنید به نمودار باال(. قانونی که اجرا نمی

 یاسیس  رییتغ  و  ییقضا  یدادخواه

دیوان عدالت اداری مرجع دادخواهی مردمی از »تصمیمات و اقدامات واحدهای 

داریم، ی حداقل دستمزد نظر  دولتی و مأموران این واحدها«ست. تا جایی که به مسئله

هر شهروند عادی این حق را دارد که از شورای عالی کار در مقام نهاد متولی حداقل 

ی حداقل دستمزد شود. نظام قضایی چه دستمزد شکایت کند و خواهان ابطال مصوبه

آفرینی کند؟ اندازه قابلیت دارد که در هیئت عامل تغییر سیاسی اجتماعی مثبت نقش

تواند در سیاست اداری به شکل بالقوه چه نقشی را میبه طور مشخص، دیوان عدالت 

 حداقل دستمزد در ایران ایفا کند؟

شکی نیست که به یُمن احصای  شود،تا جایی که به دادخواهی قضایی مربوط می

، بر ۹۲شان در سال نسبت به همتایان ۹۹ی مزد »سبد معیشت«، معترضان به مصوبه

ود این، نه تعیین »سبد معیشت« ابهام و گشودگی اند. با وجتری متکیمستندات محکم
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سره از قانون کار، نسبت به تفسیرهای رقیب را یک ۴۱ی جا مادهذاتی قانون، و در این

یک با تغییر سیاسی یهی مستقیم دادخواهی قضایی تناظری یکبرد و نه نتیجه میان می

بازگردیم، یکی از  ۹۲د ی مزو اجتماعی دارد. اگر مجددًا به مورد شکایت از مصوبه

عنه از این قرار بود که دو معیار مصرح در دفاعیات شورای عالی کار در مقام متشکی

 و نیترمهم صرفاً بلکهنیستند،  یانحصار قانون کار واجد جایگاهی ۴۱ی ماده

شوند و از این جهت، در محسوب می دستمزدبازنگری در  یبرا ارهایمع نیترشاخص

بایست همپای این دو عامل در نظر تعیین حداقل دستمزد عوامل دیگری را نیز می

کاری به این نداریم که چنین تفسیری تا چه اندازه ممکن است در مراجع گرفت. 

توان گذار انطباق دارد. حتی میکه چقدر با مقصود قانونمختلف معتبر تلقی شود یا این

تفسیر فوق تفسیر بسیار ضعیف و نامحتملی   ۴۱ی  مدعی شد که با توجه به سیاق ماده

ی بعد از انقالب در عمل عموماً از مذاکرات حداقل دستمزد در دوره  است. با وجود این،

ی چنین  چنین رویکردی )فارغ از آن که نسبت این نگرش با قانون کار چیست و غلبه

ی دستمزد در ( تبعیت کرده است. همچنان که مصوبه شدهرویکردی چگونه توجیه می

شده را تصریحاً تابع مالحظاتی نظیر های بعد از انقالب دستمزد تعیین غالب سال

شمارد های تولیدی و کارفرمایان« و »شرایط اقتصادی جامعه« برمی»مقتضیات بنگاه

اند. با این ل استنباط سادگی از متن قانون قاباند و نه بهکه نه در قانون کار ذکر شده

از سوی دیوان عدالت   ۹۹ی حداقل دستمزد  حساب، رأی به ردّ درخواست ابطال مصوبه

اداری ممکن است چندان دور از ذهن نباشد. مقصود، در یک کالم، آن است که حتی 

های همچنان ممکن است از راه  ۴۱ی  با وجود تصریح کمّی نیازهای خانوار، قطعیت ماده

 الش کشیده شود. این به آن معنا نیست که قانون بالکل از قدرت برسازندهدیگری به چ

تهی است و بازتابی صرف از مناسبات ساختاری جامعه است و کارکردی جز توجیه 

شده و صیانت از منافع مستقر ندارد. واقعیت آن است که متن گرفتههای از پیشتصمیم

شود و به این مختلف به کار برده می قانون همچون ابزاری سیاسی از سوی بازیگران

 دهد. وسیله به اشکال گوناگون و بعضاً متناقضی به واقعیت اجتماعی شکل می

های اخیر تا در هر صورت، تردیدی نیست که احصای رسمی سبد معیشت در سال

جاست ی قانونی کاسته است. اما مسئله اینی تفسیرپذیری این مادهحد زیادی از دامنه
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را نجات  روزتنهایی نخواهد توانست ی رأی مثبت دیوان عدالت نیز احتماالً به که حت

ی مزد رأی دیوان تنها قادر است به ابطال یا عدم ابطال مصوبه دهد. از حیث حقوقی، 

جا به بعد، ضمانتی در کار نیست که مذاکراتی که متعاقباً بر سر حداقل دهد. از آن

مطابق با نرخ رسمی سبد معیشت را مصوب کند. شود دستمزدی دستمزد برگزار می

ی اختیارات دیوان عدالت در واقع، اتخاذ تمهیداتی معطوف به اجرای قانون از حوزه 

 اداری خارج است. 

این محدودیت البته خاصّ حداقل دستمزد و نظام قضایی ایران نیست. بسیاری از 

ل برای تغییر اجتماعی پژوهشگران نظام قضایی را به طور کلی فاقد پتانسیل مستق

۱کنند.قلمداد می
ی اصالح اجتماعی از طریق شکایت قضایی »امید ها وعدهاز دید آن  

۲پوچ«ی بیش نیست.
تر از منظر سنت »بسیج قانون«، دادخواهی قضایی زمانی بیش 

یابد که همچون عامل بسیج سیاسی به کار گرفته شود بار آوردن تغییر توفیق میدر به

گیرد. زمانی که با هدف به کرسی نشاندن و تحقق مستقیم قانون صورت می نسبت به

 تر بسط داده خواهد شد.این ادعا در بخش بعد بیش

 قانون  بلند  یهیسا

به  تپههفت شکرین مجتمع کارگران ازجمعی  ۱۳۹۹ماه وششم فروردینبیست 

 کتاببه طور حضوری یک نسخه از  ۹۹ حداقل دستمزد یه مصوب  به اعتراض ینشانه

»تحویل دادند«. متنی به شرح زیر بر جلد  شوش شهرستان کار یاداره به را کار قانون

 قانون کار پیوست بود:

 کار، وزارت یبندیپا عدم لیدل به تپههفت»اینجانبان جمعی از پرسنل نیشکر 

 کتاب لهینوسیبد کار، قانون به تپههفت شکرین یکارفرما و کار یعالی شورا 

 روابط در که میبدان تا داده لیتحو شوش شهرستان کار یاداره  به را کار قانون

 انیکارفرما منافع و مصلحت و ندارد ییمعنا ییگراقانون ییکارفرما و یکارگر

 
 برای بحثی متفاوت در همین زمینه، ر.ک.. ۱

McCann, M. W., & G. I. Lovell (2020). Union by Law: Filipino American Labor 

Activists, Rights Radicalism, and Racial Capitalism. University of Chicago Press. 

2 .Rosenberg, Gerald N. 1991. The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social 

Change. Chicago: University of Chicago Press. 
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 خصوص  در کار یعالی شورا میتصم به نسبت نکهیا ضمن. است عمل مالک

 در  شورا آن دنظریتجد خواهان و میمعترض کار قانون ۴۱ یهماد نکردن اعمال

 «.میهست قانون مطابق کارگران یهانیماه حقوق  شیافزا

توانند از قانون برای رسیدن به شده میراندهحاشیههای اجتماعی بهآیا گروه

، تا چه اندازه قادر است شان استفاده کنند؟ قانون، با مُهر قدرت حاکم بر پیشانیاهداف

های اجتماعی که به حکم ماهیت مترصد و آیا جنبش  مناسبات موجود را متزلزل سازد؟

مثابه نماد نظم و ثبات دست دراز کنند؟ نند به سوی قانون بهتواتغییر وضع موجودند می

های بندیدامنه، متکثر و تودرتو شکل داده است. صورت این پرسش به ادبیاتی پهن

های فاقد امتیاز تمامی به سودمندی قانون در نیروبخشی به گروهتر تقریباً بهکالسیک

طبقات حاکم با وضع قانون   ها،دیدگاه  نگرند. مطابق با این مجموعهی تردید میبا دیده

گر و خطرآفرین برای نظم موجود های چالشیا ادغام گروه سازیبه سرکوب، خنثی

سازی گری، عقالنیکارکرد قانون عمدتاً عبارت است از میانجی  کنند. در عوض،اقدام می

 بخشی به مناسبات اجتماعی موجود. و مشروعیت

های است که دیدگاهی رقیب در مطالعات حقوقی و جنبشی اخیر  تنها در چند دهه

های حقوقی برای که از سودمندی استراتژی اجتماعی سربرآورده و قوام یافته 

اش، مفروض کلیدی ادبیات رغم تنوع درونیبه ۱کند.های اجتماعی دفاع میجنبش

هایی برای تغییر تواند حامل ظرفیت»بسیج قانون« از این قرار است که قانون می

به همان اندازه که ممکن است در شرایطی در خدمت تثبیت  اجتماعی باشد،

هم های موجود قرار گیرد. به این معنا ادبیات »بسیج قانون« به نوعی فمراتبسلسله 

های قانونی به طرزی گراید. پتانسیلاز نسبت میان قانون و تقالهای مردمی می  ۲مشروط

بندی و نفع کشف، صورت بایست توسط بازیگران ذی بلکه می یابند،خودکار فعلیت نمی

محور مبتنی ادبیات بسیج حقوقی بر دستورکاری عاملیت عمومی شوند. از این زاویه،

 است. 

 
1. McCann, M. W. 1994. Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal 

Mobilization. Chicago: University of Chicago Press. 

2. contingent 
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ی کدام سازوکارها ممکن است به فرایند تغییر سوخت  ه و به واسطه اما قانون چگون

کم در اصول توسط نظام سیاسی که قانون در مقام گفتاری که دست برساند؟ نخست آن

آید. در پرتو قانون، بدیل مشروعیت سیاسی به شمار میمنبع بی  شده،پذیرفته و درونی  

گران بالقوه ناراضی و هم به چشم چالشها هم در دید نخبگان ها و نارضایتیمطالبه

دهند. هر اندازه که تری خبر میرسند و از ریسک سیاسی پایینتر به نظر میمشروع

اعتنا باشد اقتضائات درونی استمرار نظام نظام سیاسی در عمل نسبت به قانون بی

کم در سطح کم صوری قانون را دستای از حکمیت و محوریتِ دستحقوقی درجه 

کنند شانس باالتری گران احساس میکند. در بسیاری مواقع، کنشتار تضمین میگف

خواهند داشت اگر بتوانند سیستم را به زبان خودش مخاطب قرار دهند، بر حسب مفاد 

 هایش را برمال سازند.قرارداد خودش به چالشش بکشند و تناقض

های فقط به نارضایتیهدهند قوانین نشماری از مطالعات نشان می گذشته از این،

کنند بلکه ها را حول نوعی دالّ حقوقی متحد میبخشند و آن می موجود »مشروعیت« 

این  ۱های جدید خلق کنند.های افراد نارضایتیسازی نگرش توانند با دگرگونحتی می

توان به همبستگی نزدیک قانون با پنداشت عمومی از مفهوم حق نسبت  مسئله را می

تواند به قوانین جدید یا تغییر قوانین موجود، خاصه در دراز مدت، می داد. وضع

 دگرگونی فهم حق در جامعه منجر شود. 

شوند که در بسیاری مواقع کُدها و هنجارهای قانونی به مخرج مشترکی تبدیل می

ای گران خارج از سیستم را با نخبگان ناراضی درون سیستم گرد مطالبهتوانند چالشمی

ی تغییر را افزایش دهند و رانندهنیروی پیش تراز کنند و به این وسیله،هم مشخص

گران خارج از سیستم فراهم آورند. ای از دسترسی نهادی را برای چالشهمچنین درجه 

 های موجود بیانجامد. ّ از این زاویه، تغییر قوانین ممکن است به بازآرایی کامل ائتالف

رهایی که برای تأثیرگذاری قانون بر تغییر اجتماعی ی سازوکاعمده طور کلی،به

تکیه دارند. به بیان دیگر،  ۲ای از فرایندهای شناختیشوند بر مجموعهبندی میصورت 

های اجتماعی را به میانجی اثر قانون گران »بسیج قانون« اثر قانون بر جنبشپژوهش

 
1. Zemans, F. K. (1983). Legal mobilization: The neglected role of the law in the 
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ی اتصالی است این نقطه  کنند.های سوبژکتیو و شناختی افراد تبیین می بر چارچوب 

۱دهد.های اجتماعی پیوند میکه مطالعات حقوقی را به ادبیات جنبش
ادبیات  

گیری تفصیل اهمیت فرایندهای نگرشی را برای شکلهای اجتماعی بهجنبش

طور که اشاره شد، قوانین در پیوند اند. همانهای اجتماعی طرح و مستند کردهجنبش

گران این جریان استدالل برخی پژوهش از حق قرار دارند. تنگاتنگ با تصور عمومی

سازد شده در قانون آگاهی حقوقی افراد را متأثر میکنند که احضار حقوِق حمایتمی

 بخشد. ای سیاسی میو به نیازها و آرزوهایشان جنبه

تواند درک افراد از افق سیاسی را دگرگون به همین قیاس، احضار و بسیج قانون می

تر طرز محسوسی عینیی قانونی برخوردارند بهها یا حقوقی که از پشتوانه زد. آرمانسا

تری را شان خشم و نارضایتی بیشو البته غیاب ۲کنندپذیرتر جلوه میو دسترس

از این زاویه، از لنز ادبیات »بسیج قانون« تغییر عمدتاً از مسیر اجرای قانون  انگیزد.  برمی

مثابه عامل تغییر گری خالقانه حول قانون است که بهمانور و کنش  خورد. بلکهرقم نمی

 یابد.مرکزیت می

محور حقوقیِ دادگاهشناسیتوان در تمایز با مطالعات جامعهادبیات بسیج قانون را می

های اجتماعی را عمدتًا محور که تأثیر قانون بر جنبشفهم کرد. بر خالف جریان دادگاه

»بسیج قانون«  گیرد،ادخواهی قضایی و شکایت به دادگاه پی میبا تمرکز بر روند د

کند. به های سیاسی جستجو می ارجاع به قوانین را در طیف بسیار متنوعی از کنش

های اجتماعی عمدتاً به آثار مستقیم، نقش قانون در جنبش  محور،زعم جریان دادگاه

ها بر رفتارهای گاهپذیر احکام قانونی و آرای صادره از دادفوری و سنجش 

بسیج قانون، در مقابل، احضار قوانین را در  شود.شده محدود میگرفتههدف
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انگارد. از این زاویه، ادبیات بسیج های غیررسمی و غیرنهادی نیز بااهمیت میچارچوب 

 ۱دهد.های اجتماعی مجال میقانون به بررسی مرکززدوده از تأثیر قانون بر جنبش

تر قانون در ادبیات بسیج قانون نسبت داد. توان به تعریف موسّع این رویکرد را می 

ی مثابه مجموعهمحور که بر تعریفی پوزیتیویستی از قانون بهبرخالف جریان دادگاه

گرانِ »بسیج قانون«، پژوهش قواعد و نهادها و بازیگران رسمی نظام حقوقی تکیه دارد،

دهند. گران غیررسمی نیز بسط میاز معناها و هنجارها و کنشای قانون را به مجموعه

های بر این اساس، پژوهشگران این سنت معتقدند که نقش دادخواهی قضایی بر جنبش

توان صرفاً با بررسی احکام و آرای صادره و تأثیر مستقیم و اجتماعی را نمی

غیررسمی از آگاهی و  ایهالهی رسمی قانون، شان دریافت. گرداگرد هسته بالواسطه 

 ای دیالکتیکی با آن قرار دارد. های عمومی تنیده شده که در رابطهذهنیت

شود که به استقالل نسبی بسیج قانونی در متن سنتی تعریف می به این اعتبار،

ها و گونه که در بیان ای. پی. تامپسون منعکس است »شکلحقوق قائل است. آن

 ی مناسبات طبقاتی نیستند بلکهرتوریک قانون« صرفاً میانج

گاه قدرت را محدود کند و بهکنند که ممکن است گاه»هویتی مجزا کسب می

ی سطوح جامعه های قانونی به همهقدرتان را زیر پر و بال بگیرد... قواعد و مقولهبی

سازند کنند و تعاریف عمودی و افقی انسان از حقوق و منزلتش را متأثر میرسوخ می

آفریند. به این شان دارند نقش میها از خود یا درکی که از هویتر تعریفی که آنو د

گشاید که ای را میشود بلکه همچنین پهنهمعنا قانون صرفاً از باال بر افراد تحمیل نمی

  ۲روند.«در آن تعارضات اجتماعی به مصاف یکدیگر می

 عی و سیاسی سروکار داریم،ی تغییر اجتمابه این ترتیب، تا جایی که با دغدغه

های اجرا بلکه بر اساس فضاهایی که برای بایست نه بر حسب ضمانتقوانین می

روبنایی منفعل، واکنشی و صوری  شوند. قانون،گشایند داوری گری خالق میکنش

شود، از طریق گاه که اجرا نمینیست، بلکه به قدرتی برسازنده مجهز است و حتی آن 

شان حول دالی های غیرسیاسی، گرد آوردنبه ناراضیان، بسیج حاشیه عالمت دادن 
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شکل دادن به تصور عمومی از سیاستِ ممکن در کار ساخت واقعیت اجتماعی   مشترک و

 است. 

هایی که با خاصه از سوی گروه  ممکن است در بسیاری مواقع،  گیری از قوانین، بهره

ن دسترسی به مجاری مشارکت نهادی یابی و فقدامحرومیت منابع و ضعف سازمان

ی استناد به بند دوم ماده تلقی شود. محض نمونه، تر از ایدئالانتخابی پایین مواجهند،

عنوان تعریف حقوقی آن عمدتًا با این باور قانون کار و رقم رسمی سبد معیشت به ۴۱

تر، . در بیانی عامگیردی واقعی مخارج خانوار را دربرنمیهمراه است که این رقم گستره

بینند و با وجود این، ها میگران قانون کار موجود را دچار برخی کاستیبسیاری از کنش

دهند تا اثراتی را که باالتر طرح شد هایشان را حول همین قانون سامان میفعالیت

ی خوبی استراتژی زیربنایهای یکی از فعاالن کارگری بهمتبلور سازند. فراز زیر از گفته 

 کند:هایی را خالصه میچنین تصمیم 

 عملیب  و  یریبگ  قرار  یانقالب  و  کالیراد  یشعارها  و  سخنان...    توانی پشتِمی»

 اعتراض  یبرا  ییروین  که  ن،یزم  یرو  و  طیشرا  نیا  در  است  قرار اماگر!   یبمان

 بهبود یبرا داده نشان یواکنش ست،ین موجود هم ابانیخ و کار محل در

 روشن ی؟کردیم چه یبزن چانه مزد سر بر و یکن مبارزه و تالش طیشرا

 موجود یهادستگاه و نیقوان به یادار جیرا اتیادب و ابزارها با دیبا که است

 و اختالف دچار مانهیهمسا با شما و من اگر که گونههمان. یکن استناد

 وارد  راداتیا  گرفتن نظر  در بدون میریبگ  قرار  سرقت  مورد ای  و  میبشو  مشکل

 یِ قاض یق یحق تیشخص و دادگاه تیماه به توجه بدون ،ییقضا ستمیس بر

ما  لحظه آن در. ی... قاض یآقا مییگویم و میشویم وارد دادگاه، در نشسته

  آن  بر نشسته یحقوق تیشخص آن و گاهی جا آن با خود مشکلِ حل یبرا

 و یقاض یاخالق اتیخصوص و یواقع تیشخص با نه میدار سروکار یصندل

 ۱«.حاضر اشخاص
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 آمار  از شیب  یزیچ

های زندگی، مصرح بود که معادل ریالی هزینه ۱۳۹۵برای نخستین بار پایان سال 

ی مزد شورای  قانون کار، تعریفی حقوقی یافت. به اعالم کمیته  ۴۱ی در بند دوم ماده

میلیون و چهارصد و هشتاد و  ۲به  ۹۵نفره در سال  ۳.۵عالی کار، مخارج یک خانوار 

چیزی بیش از سه برابر حداقل مزد رسمی در همان زد، یعنی نه هزار تومان تنه می

کس پوشیده نبود که »دخل کارگران به ها قبل تقریباً بر هیچسال. اگرچه از سال

ای رسمی و و کارفرمایان به شیوه  خورَد« این نخستین بار بود که دولتشان نمیخرج 

 کردند. های زندگی اقرار میمند به شکاف عمیق میان دستمزد و هزینهنظام

 اشیحقوق و یرسم اصطالح به ای یزندگ یهانه یهز یمحاسبهکه اشاره شد چنان 

 مزد یتهیکم. دارد قرار کار شورای عالی مزد یتهیکم یعهده بر شت«،یمع سبد»

 در که کارفرماست و کارگر دولت، ندگانینما از متشکل جانبهسهبا ساختار  ییشورا

 سیتأس کار شورای عالی لیذبا هدف مشخص تدوین سند سبد معیشت  ۱۳۹۲ سال

 یبازنگر یفه یوظ کار قانون با مطابق که است جانبهسه ینهاد کار شورای عالی. شد

ی مزد به انتخاب گروه اعضای کارگری کمیته.  دارد  برعهده  را  دستمزد  حداقل  در  ساالنه

مسئولیت رصد، گردآوری و پردازش شوند و کارگری شورای عالی کار تعیین می

 مورد  در ب،یترت نیا هآمارهای مرتبط با قیمت اقالم مصرفی خانوار را برعهده دارند. ب

صحبت از ترتیبات  . ودب انیم در آمار«» از شیب یزیچ یپااز آغاز  شت«،یمع سبد»

 دستمزد  نییتع آپاراتوس در یدائم ییپا یجا ۹۵نهادی جدیدی است که از انتهای 

  .افتییم

عنوان ها برآوردهایی بهنیز در بسیاری سال ۹۲باید توجه داشت که پیش از سال 

شد. با وجود این، معرفی سند »سبد معیشت« در سال متوسط مخارج خانوار اعالم می

 مرتبط بدیع قلمداد کرد:هم ّتوان از چند جهتِ به را می ۹۵

های کارگری« و در فرایندی جانبه از سوی »تشکل نخست، این برآوردها به طور یک

شد و معموالً در جریان مذاکرات حداقل دستمزد از سوی  غیررسمی تهیه و عرضه می

اش شد و صحت و دقت آمارها و منابعی دیگر به چالش کشیده میکنندهدو مذاکره

ی رقم معیشت در ظرفی محاسبه ۹۶ گرفت. فقط از سالموضوع مناقشه قرار می
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شده اتفاق نظر کننده بر سر رقم تعیینگیرد و سه گروه مذاکرهجانبه صورت میسه 

 دارند. 

 ۹۶های خانوار پیش از سال های کارگری رسمی از هزینه دوم، برآوردهای تشکل

ف های مختلمند داشت. غیرمعمول نبود که تشکلعمدتًا وجهی غیرنهادین و غیرنظام

های زندگی اعالم کنند. در یک سال چند رقم متفاوت را به عنوان سطح معمول هزینه 

کاری غیررسمی و از این گذشته، استخراج سبد مصرفی خانوار عمدتًا به اتکای تقسیم 

سازی و پذیرفت. تالش برای همگنهای رسمی صورت میغیرنهادمند در درون تشکل

های احصای سبد معیشت آماری، و روش  فاده، منابعهای مورد استاستانداردسازی داده

 ی مزد شورای عالی کار بود که آغاز شد. و در ظرف نهادی کمیته  ۹۵تنها از سال 

از حیث حقوقی از ماهیتی   ۹۵های کارگری پیش از سال  سوم، ارقام اعالمی تشکل

ی عالی کار ی مزد شوراآور برخوردار نبود. در مقابل، خروجی مذاکرات کمیتهالزام 

که تا چه قانون کار واجد شأنیتی قانونی است. این ۴۱ی عنوان مصداق بند دوم مادهبه

اندازه بتوان در به کرسی نشاندن قانون توفیق یافت بحث دیگری است. به همین سیاق، 

ی رقم سبد معیشت ای است که تعیین فرضی حداقل دستمزد به اندازهموضوع جداگانه

ی میان تواند چه تبعاتی در خود حمل کند. اما در هر روی، فاصلهمی  از حیث اقتصادی

توان نوعی تخطی آشکار از قانون برشمرد. رقم سبد معیشت با حداقل دستمزد را می

تر که پیش ۹۲ی مزد ی دادخواهی در دیوان عدالت اداری علیه مصوبه که نمونهچنان 

تر از نرخ تورم نیز حداقل دستمزد کمتر حتی افزایش  دهد قبلشرح داده شد نشان می

قانون کار که به الزام  ۴۱ی ممکن بود غیرقانونی تلقی نشود. در مقابل، بند دوم ماده

از ابهام و تفسیرپذیری  کند تا حد زیادیمطابقت دستمزد با نیازهای خانوار اشاره می

 بند مربوط به معیار تورم عاری است.

 سخن آخر

ی مزد ذشته ذیل سند »سبد معیشت« از سوی کمیته رقمی که طی چند سال گ

ای از شود در حکم قطعهشورای عالی کار به عنوان ورودی مذاکرات مزدی اعالم می

آید و از این حیث جایگاهی قانونی آن به شمار می  ۴۱ی  پازل قانون کار و مشخصاً ماده

دارد که بی پرده برمیهای جذادارد. در مقام فرایندی ریزمقیاس، این تحول از پویایی
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کارانه ارزیابی چه بسیاری برآوردی غیرواقعی و محافظهی حاضر بود. آنموضوع مطالعه

زمان به چشم نوعی ظرفیت برای به چالش کشیدن سیاست حداقل کردند هممی

 ۴۱ی ماده تر،دستمزد نیز نگریسته شد. ارجاع به رقم »سبد معیشت« و به طور عام

بسیاری از اشکال اعتراضی که توسط بازیگران گوناگون متعاقب تصویب  در قانون کار،

شود. اگرچه برخی مطالعات نشان رسند به وضوح دیده میی ظهور میدستمزد به منصه

اغماض بر مناسبات اجتماعی دارد، با این دهند آرای قضایی اثری محدود و قابلمی

هی نمادین نیز دانست که همچون بُعد توان واجد وجدادخواهی قضایی را نیز می حال،

های ها را به حرکت دربیاورد، هویتتواند نارضایتینمادین سایر اشکال احضار قانون می

استناد برای مبارزات آتی خلق کند. از این منظر، حرکت ای قابلنو بیافریند، و پیشینه 

عوا در دیوان عدالت علیه ی دی کار و اقامهنمادین کارگران در ارسال قانون کار به اداره 

توانند تأثیرات مشابهی را البته به درجات  هایشان میی تفاوتی مزد به رغم همهمصوبه 

 مختلف بر جای بگذارند. 

تکوین و استقرار »سبد معیشت« بیش از هر چیز در تکاپوهای ضلع کارگری شورای 

توان ا، اگرچه نمیعالی کار با هدف تقویت موضعش در شورا ریشه دارد. به این معن

زا در شورای  کلی عوامل بیرونی را منکر شد، معرفی سبد معیشت عمدتاً تحولی درونبه

این تحول بیش از  تر هم ذکر شد،که قبلآید. باوجوداین، چنانعالی کار به حساب می

منتقدان برای به چالش کشیدن  در دست  که امتیازی برای دولت محسوب شود،آن 

کنند در ها وضع میر رفت. جان بریگام با گفتن این که »قوانینی که دولتدولت به کا

و مرزهای  کنند و به جزئی از اندیشه و هویتهای اجتماعی رسوخ میجنبش

 به تواندیم یرسم استیس ۱شوند« به همین پویایی اشاره دارد.شان بدل میاجتماعی

به این اعتبار، . شود منجر جامعه در یاسیس نزاع دیتشد به رمنتظرهیغ  ییهاوه یش

تحوالت برآمده از درون  تبعات و هاداللتبرخالف گرایش غالب به طرد پیشینیِ 

 اندشده صادر آن از که ییمنشأ  از فارغ ستیبایم ها رانهاد رییتغ نهادهای رسمی، 

 کرد. مطالعه
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مهارشان کند. برعکس، های اجتماعی نیرو برساند یا قانون ممکن است به جنبش

کوشند با چنگ انداختن بر گفتار و کُدهای قانونی بسیاری از بازیگران سیاسی که می

شان با این اتهام هایشان مشروعیت مهیا کنند از سوی همتایانها و نارضایتیبرای آرمان 

این  بخشند.شوند که در واقع آنها نیز به نهادها و قواعد قانونی مشروعیت میروبرو می

چه اهمیت دارد تالش برای مجزاسازی و اتهام ممکن است کاماًل بیراه نباشد. اما آن

شان با یکدیگر و همچنین با ها و شناخت روابط متقابلتدقیق هر یکی از این پویایی

شان است نه دفاع مطلق از یکی به ضرر دیگری. اگر یک مشاهده بتواند بستر تاریخی

شوند آشتی برقرار کند در تالقی حقوق و سیاست جایابی می  میان مطالعات متنوعی که

ی آن مشاهده چیزی جز پذیرش خصلت پیچیده، بافتارمحور، ترکیبی و مشروط رابطه 

 های اجتماعی نیست.قانون با جنبش
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ماه سالِ جاری، در تاریخ بیستم فروردین ۱۳۹۹ متعاقب تصویب حداقل دستمزدِ

ای خواستار بالغ بر شش هزار نفر از کارگران و فعاالن اجتماعی در ایران طی بیانیه

 ۹۴۰میلیون و  ۴بار »با در نظر داشتن رقم ی مزد و تجدید مذاکرات، اینالغای مصوبه

بند  و گراییجانبه صل سههزار تومانِی سبد معاش« شدند. امضاکنندگان با استناد به ا

«ی شورای عالی کار را ی »دوجانبهقانون کار، خروجی جلسه ۴۱ی یکم و دوم ماده

ها همچنین خواهان آن بودند که ساختار شورای  »فاقد وجاهت قانونی« برشمردند. آن 

ه انتشار این بیانی  ۱عالی کار »اصالح« شود و جایگاه نمایندگان کارگری در آن ارتقا یابد.

های شدید و بعضاً دراماتیکی را برانگیخت؛ نه از جانب متولیان تعیین مزد، و به واکنش

تر از سوی اش بود، بلکه بیشتر، حاکمیت که مخاطب و همچنین آماج اصلیطور عام

پروَردند و به هایی همسو میای مشترک اعتراض داشتند، دغدغهکسانی که به مسئله

 ند. افقی یکسان چشم دوخته بود

دیدند، امضاکنندگان با ابزاری به مصاف سیاست طور که منتقدان ماجرا را میآن 

ی قدرت حاکم بود و قرار نبود و پرداخته  رسمیِ حداقل دستمزد رفته بودند که ساخته

زعم آنان، تمسک به کُدهای اش. بهکارکردی داشته باشد جز صیانت از منافع طراحان

گشود هیچ، بر قواعد ناسالم ای از مشکل کارگران نمیگرهقانونی و هنجارهای رسمی، 

»واقعیِ« سبد معیشت، »باالتر از  کرد. رقمِشان میگذاشت و تثبیتبازی نیز صحه می

شد، ماهیتاً مُزورانه و مو اجرا میگرایی، ولو که موبهجانبهها« بود و سهحرف این

خواست »اصالح« شورای عالی کار مُهر رفت. آیا بخش به شمار میکارانه و زیانسازش

آمد و آیا تأییدی بر تصدی این نهاد بر فرایند تعیین حداقل دستمزد به حساب نمی

چه واقعاً تر از آن ها را مشروعپافشاری بر »باال بردن وزن نمایندگان کارگری« جایگاه آن

ر دست مدافعان جنبش ی طبقات حاکم، دقانون، در مقام بازتاب ارادهداد؟  نمی  بود جلوه

 کرد؟ کارگری چه کار می

 
ی لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسویدن به مطالبه ی غیرقانونی حداقل دسوتمزد،ی اعتراض به مصووبه»بیانیه .۱

 مزد عادالنه«، قابل دسترس در:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4FyZI2DILyPDvJjInMBzTUMMm3

TkUjBxQXqqXHnJILAZg/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4FyZI2DILyPDvJjInMBzTUMMm3TkUjBxQXqqXHnJILAZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4FyZI2DILyPDvJjInMBzTUMMm3TkUjBxQXqqXHnJILAZg/viewform
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، شکاف میان امضاکنندگان و منتقدان، برای من که هیچ تر در سطحی شخصی

ی همین احوال ای که در میانهاش نایستاده بودم، چه داللتی داشت؟ در مقالهسوی 

سازِ استناد به قانون را، در مقام شکل یا ُبعدی از فعالیت سیاسی، زمینه ۱نوشتم،

گفته مربوط ی پیشکم تا جایی که به بیانیهها وصف کرده بودم. دستگیری ائتالفشکل

هم میان ، آنگشوده بودی هولناکی را  شد، چنگ زدن به قانون، دست بر قضا، ورطهمی

وکاست ادعای من نبود؟ چنگ زدن کمدغدغه. این، نقض بیرزم و همراهان همیاران هم

پاشاند ها را فرومیساخت یا وحدتآورد و ائتالف مینیروها را گرد می  به قانون، باالخره،

 گویی نیفتاده بودم؟کرد؟ من آشکارا به تناقضها را تجزیه میو جمع

موجود را فعال کرده بود. بخشی از چپ ایران، سنتاً  بیانیه صرفاً گُسَلی از پیش

ی را به چشم انحراف از مسیر های رسمهرگونه اصطکاک با ترتیبات قانونی یا چیدمان

های کاریها و ریزهاست. اگر عجالتاً از خیر پیچیدگی  نگریستهاصلی جنبش کارگری می

ایِ مارکسیسم ارتودوکس اِنماجرا بگذریم، بدبینی نسبت به قانون تا حد زیادی در دی

به   سنت مارکسیسم ارتودوکس کمتر گرایش داشته است  کُدگذاری شده. به طور کلی،

که کارکردهای گاه که برای قانون حتی استقاللی نسبی قائل باشد، چه رسد به آنآن 

که ای. پی. در این دیدگاه، چنان 2های اجتماعی را تصدیق کند.مثبتش برای جنبش

 کند:بندی میتامپسون، البته در مقام منتقد، جمع

تر از هر مصنوع فرهنگی یا نهادی دیگری، پرده»قانون، شاید بی

شود که خود را با طبق تعریف، بخشی از روبنایی محسوب می

دهد. از این اقتضائات نیروهای مولد و مناسبات تولیدی تطبیق می

آید: ی حاکم به شمار میمنظر، قانون آشکارا در عمل ابزار طبقه 

 
قد اقتصواد سویاسی،  ن :ها«و سویاسوت حق "سوبد معیشوت"گوییم آقای قاضوی؛ حداقل دسوتمزد، »میفروزان افشوار،  .۱

 .  2۰2۰یکم مِی 

های مردمی، یا به که بعدتر در متن هم اشوواره خواهم کرد بدبینی نسووبت به مطلوبیت قانون برای جنبش چنان .2

تر، برای تغییر اجتماعی به مارکسویسوم ارتودوکس منحصور نیسوت. محض نمونه، جریان مطالعات حقوقی طور عام

ی  گرانهی سوورکوبگرایانه داشووت، نیز بر رابطهدی به راه افتاد، و البته تباری چپمیال ۱۹۷۰ی  انتقادی که در دهه

 قانون با تغییر اجتماعی متمرکز است.

https://pecritique.com/2020/05/01/%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%af%d9%88%db%8c%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
https://pecritique.com/2020/05/01/%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%af%d9%88%db%8c%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
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بع و نیروی کار را تعریف و صیانت دعاوی حاکمان نسبت به منا

کند که مالکیت چیست و جُرم کند، ]یعنی[ مشخص میمی

های ای از قواعد و مجازاتچیست، و مناسبات طبقاتی را با مجموعه 

هایی که در نهایت قدرت کند، قواعد و مجازات متناسب وساطت می

قانون رو، حاکمیتِ کند. ازاینطبقاتی موجود را تأیید و تحکیم می

صرفاً صورتک دیگری است برای حاکمیتِ طبقه. انقالبیون 

ای داشته باشند مگر همچون نمود قدرت توانند به قانون عالقهنمی

ی حاکم. هدف ایشان نباید چیزی باشد جز براندازی و تزویر طبقه

 ۱قانون.«

الب ی جالبی بود که در قبرای من، طومار اعتراض به حداقل دستمزد صرفاً نمونه 

داد چگونه ای که نشان می)برنوشته( در مطلع متن الصاق شده بود، نمونه  یک اِپیگراف

شان، به قوانین گران سیاسی ممکن است برای طرح نارضایتی یا پیشبرد مطالبه کنش

کم ها باور ندارند یا دستیا هنجارهای رسمی استناد کنند، حتی زمانی که ضرورتًا به آن

مثالً امضاکنندگان از این شکایت داشتند که چرا محاسبات   کنند.نمی  شانتلقی ایدئال

سبد معیشت خانوار در تعیین حداقل مزد لحاظ نشده است. حاال »سبد معیشت« چه  

کند و های زندگی کارگران اعالم میعنوان حداقل هزینهبه خودِ دولتبود؟ رقمی که 

تر است. امضاکنندگان به آماری مراتب پایینی بهتقریباً همواره از برآوردهای غیررسم

هر چه باشد،  کردند.اش نمیگرایانه ارزیابی معتبر یا واقعدادند که ضرورتاًارجاع می

  2یکی دومی باشد؟گرایانه تلقی شده که اینکدام آمار دولتی در ایران هرگز معتبر یا واقع

. مکرر شده بود که در خالل شدگران سیاسی محدود نمیمسئله البته به کنش

«، خودشانها بشنوم که »طبق برآورد  گفتگویی روزمره بر سر حداقل دستمزد، از آدم

طبق برآورد خودشان«، »حتی خودشان هم قبول دارند که این مبلغ کفافِ ...«.   حتی»

 
1. E. P. Thompson. Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. (New York: 

Pantheon, 1975) 259.  
به عنوان یک نمونه، طبق نتایج نظرسونجی تلفنی دفتر مطالعات اجتماعی فرهنگی شوهرداری تهران با همکاری  .2

 به اندتهرانی گفته شووهروندان از درصوود ۶۹صووورت گرفت،  ۱۳۹۸نفر( که در اسووفندماه  ۹2۸ی ایسووپا )با نمونه

 کند اعتماد کمی دارند. رائه میابتال به کرونا و فوت در اثر آن ا تعداد مورد در آمارهایی که دولت
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کل نادیده توانستند رقم رسمی را به این به رخ کشیدن چه معنایی داشت؟ چرا نمی 

؟ بهتر نبود به منابع غیررسمی اکتفا کنند یا صرفًا تصور خودشان از میزان مخارج بگیرند

پخت یکی از نهادهای رسمی حاکمیت سبد معیشت« دست»زندگی را بازگو کنند؟ 

 بود. 

پیدا بود که گوینده اساسًا   ناگفته، بر اساس لحن و آهنگ و تأکید و چینش کلمات،

اند و صادقانه و منصفانه و دقیق حساب ر دولت نشستهای دعدهباوری به این ندارد که 

رقم »سبد معیشت«، دارد. نفره چقدر خرج برمی ۳-۴اند که یک زیست کارگریِ کرده

آمد که دولت ها، در بهترین حالت یک برآورد »دست پایین« به حساب میبه چشم آن

انیت را با نهادهای »زیر بارَش رفته بود«. چگونه است که مردمی که این درجه از خصم

شان اش که بیفتد، ابایی از آن ندارند که به »محاسبات«کنند، پایرسمی تجربه می

اعتمادند، چرا بالکل هایی که تا این اندازه به آمارهای دولتی بیارجاع بدهند؟ آدم

 کشند؟دورشان خط قرمز نمی

برای من جالب  .ای که از آن نام بردم تبدیل شدها به محرک مطالعهاین پرسش

ها چیزی بیش چنینی سر درآورد. آیا این گرایشهای اینشد از کنشبود که چگونه می

لوحی باوری و سادههرجهت بودند؟ آیا خوشبهآمیز، تصادفی و باریهایی تناقضاز کنش

؟ کشاندمیگران را به استناد به »آمارهای غیرواقعی« صرف بود که شهروندان و کنش

گران سیاسی، و البته شهروندان ی نسبت کنشرفتارها چه بینشی دربارهاین دست 

کرد؟ توجه داشته باشیم که »سبد معیشت« از هر عادی، با قانون در خود حمل می

گنجد. رقم رسمی سبد معیشت، در جا میلحاظ در تعریف موردنظر از قانون در این

گوید حداقل دستمزد »باید می  قانون کار است که  ۴۱ی  حقیقت، مصداق بند دوم ماده

ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم به اندازه

گران سیاسی با »سبد می شود، را تأمین« کند. بنابراین، نسبت شهروندان عادی یا کنش

ی که نظام اکند، یعنی با قاعدهها با قانون را نمایندگی میمعیشت« از جهاتی نسبت آن

کم در سطح گفتار، درونی کرده و به رسمیت شناخته است. الزم به سیاسی، دست

ی مقررات، برم، یعنی مجموعه اش به کار مییادآوری است که قانون را در معنای موسع

با این شان متفاوت باشد. ی رسمیت است درجه نهادها و هنجارهای رسمی که ممکن 
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ی ای از بدنهتواند تکهگرایی در تعیین دستمزد نیز مینبهجا، مثاًل تعهد به سهتعریف

کوشد ووو نوعی هنجار قانونی، به این دلیل که گفتار رسمی می بیایدقانون به حساب 

ترین نما، خود را به آن پایبند نشان دهد، ولو که در عمل رعایت نشود. پس، در مرتفع 

ی تجربی مشخصی به ت« زاویه های اجتماعی در قبال »سبد معیشتمرکز بر واکنش

گاهی که کوهی از مطالعات داد برای بررسی نسبت قانون و جامعه، تالقیدست می

و هزار دیدگاه همساز و ناهمساز را به خود دیده  اش آوار شدهنظری و تجربی بر سطح

 است.

های اجتماعی است. تالش برای سوژه  ها نام دیگر عاملیتاین واکنش  که  ضمن این 

ورزی عمومی در قبال قانون، به نوعی در خدمت بندی الگوی حاکم بر کنشصورت 

که وجود و ها نیز قرار داشت، بدون آن مند عاملیتی نظامتمهید مقدمات مطالعه

تأثیرگذاری ساختارهای مسلط اجتماعی را انکار کند. مقصودم این است که اگر معتقد 

ها، طور که مثالً جنگی سیاسی مؤثرند، همانباشیم که این قبیل رفتارها بر پیامدها

دهیم، های سیاسی دخالت میها و رکودهای اقتصادی را در تبیین پدیدهانقالب

مندشان پیش برویم. به بیان دیگر، اگر از بندی نظامکه به سمت صورت  ناگزیریم از آن

یم و گمان ازدهشناختی و سیاسی دلهای جامعهساختارزدگی بخش زیادی از تحلیل

اهمیت نیست، باید ی بازیگران سیاسی در شکل دادن به سیاست بیکنیم که ارادهمی

 ها را کشف کنیم.آفرینی و اثرگذاری این ارادهبکوشیم پارامترهای نقش

ای مطالعاتی معطوف به پاسخ به این عنوان نمونه البته انتخاب سبد معیشت به 

تر به حکم کار میدانی بر روی شده نبود. بیشریزی قدرها برنامهها برای من آنپرسش

بردم، حساسیتی مشدد به تحوالت ای مجزا پیش میشورای عالی کار، که برای پروژه

پاافتاده و حوالتی که از بیرون ممکن بود کامالً پیشدرونی این نهاد پیدا کرده بودم، ت

طور حال، همانهر»روتین« و غیرسیاسی به نظر برسد و اصالً جلب توجه نکند. اما به

تواند برای کوشیدم با ابعاد متنوع این تحول آشنا شوم، به نظرم رسید که میکه می

؛ نه فقط به این دلیل که ی مناسبی باشدهای قانون در جامعه نمونه بررسی پویایی

گران سیاسی و مردم عادی( با قانون به دست ی رویارویی افراد )کنشماکِتی از نحوه

داد. سبد معیشت، قانونی بود که از بطن نهادی رسمی در قلب آپاراتوس )سازوبرگ( می

تعیین حداقل دستمزد در ایران روییده بود. مسئله فقط اعالم شدن یک عدد نبود. این 



 

 
 

 فروزان افشار  197

شد. از این منظر، معرفی »سبد معیشت« ی نهادی مشخص تولید میدد در یک رویهع 

بر وقوع نوعی تحول نهادی در ساختار شورای عالی کار داللت  ۱۳۹۵در انتهای سال 

عیار ی تمام، فارغ از محتوا و خوب و بد و کم و زیادش، نمونه ی نهادیاین رویه داشت. 

هایی کاربردی نظیر این شد. سرنوشت پرسشتحمیل می  به جامعه  از باالقانونی بود که  

ی ها در چه فرایندی انتخاب شوند؛ کمیتهکه چه کسانی »سبد« را احصا کنند؛ آن

ی تخصصی احصای سبد معیشت در شورای عالی کار( چه ساختاری دستمزد )کمیته 

شان از کدام هایداشته باشد؛ چه اقالمی در »سبد« لحاظ شود و با چه ترکیبی؛ و قیمت

منابع آماری اخذ شود همه و همه در ساختار قدرت، یا به طور مشخص، بوروکراسی 

 درست است کهی نیروهای اجتماعی. شورای عالی کار، تعیین شده بود، نه در مناقشه

حال، شود، باایندر نهایت هر قانونی به حکم پذیرش و تصدیق دولت است که قانون می

کم آشکارتر تر یا دستقوانین به وضوح از برخی دیگر پررنگ خاستگاه اجتماعی برخی

ی نهادی »سبد زایی در کار نبود، اما رویهکنم که هیچ تأثیر بروناست. ادعا نمی

وانفعاالت درونی شورای عالی کار سرزَد. وجوش و فعلالی جنبمعیشت« عمدتًا از البه

اش، احتساب  ی مشخصمطالبه صدا و قَدَری وجود نداشت کهنیروی اجتماعی صاحب

گران غیررسمی سیاست قانون کار باشد. شاید بشود گفت چالش ۴۱ی بند دوم ماده

های زندگی را برآورد کنند، تا دادند خودشان هزینهتر ترجیح می دستمزد سنتاً بیش

 که مثالً از دولت بخواهند که این کار را انجام بدهد. این مسئله از این جهت اهمیت این

به  از پاییندارد که افراد ممکن است نسبت به قوانین یا هنجارهای رسمی که آشکارا 

اند وووو شان قابل ردیابیی اجتماعیاند و واضحاً به ریشهدستورکار دولت تحمیل شده

های شوند یا حتی نمونهمثالً قوانینی که در واکنش به اعتراضات خیابانی تصویب می

ظن تری از سوء ی پایینویکرد متفاوتی اتخاذ کنند؛ مثاًل درجهکمتر دراماتیک وووو ر

شان بیاورند، شان احساس کنند، کمتر بیگانه و »دولتی« به حسابسیاسی را در قبال

تر و پذیراتر باشند. تمرکز بر سبد معیشت، در شان گشودهو به همین نسبت، به روی

ها با . آدمی خارجی رؤیت کنیمواکنش بدن اجتماعی را به جسمداد عوض، اجازه می

 کنند؟ ها نیست« چه میقوانینی که »از آن 
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آلود، تناقضتواند یکسر رسید که کنش متقابل افراد با قانون، نمیبه نظر من می

جور گرانه تفسیر شود. در عوض، در پِس اینناخودآگاه و غیرخودتأمل آمیز،ومرجهرج

شود تمیز داد. مقصودم از  تراتژیک را میرفتارها نوعی الگوی اندیشه و کنش اس

تواند مفید از کار دربیاید یا استراتژیک، ضرورتاً درست یا بهینه نیست. استراتژی می

که  ، یعنی بعد از اینبه طور پسینیها این مسئله، و اکثر وقتمضر؛ درست یا غلط، 

ی استراتژیک شود. این که بگوییم تفکر کساستراتژی موردنظر عملی شد معلوم می

اش منفی از آب درآید و هر ی عملاست به این معنا نیست که ممکن نیست نتیجه 

خورد. در عوض، عبارت »استراتژیک« در  کند درست به هدف میتیری که پرتاب می

گیری سنجی و هدفگری، موقعیتای از محاسبهآفرینی درجهجا ناظر بر نقشاین

منظر، الگوی اندیشه و کنش استراتژیک، نه ضرورتًا به آگاهانه و فعاالنه است. از این 

الگو، ناخودآگاه و ی مقابل کنش بیشده، بلکه نقطهمعنای اصولی و مؤثر و توصیه

 نیندیشیده است. 

حتی در  -دهد که نه فقط شهروندان ی سبد معیشت نشان میبررسی نمونه

پذیرا و زودباور نیستند، بلکه در قبال قانون ضرورتاً منفعل،  -بافتارهای اقتدارگرا 

ها گرایانه نیست. آنشده و مطلقسازیوجه خطی، سادههیچبرخوردشان با قانون به

یا  گرایانهتر به درگیری استراتژیک با قانون گرایش دارند تا طرد مطلق و آرمانبیش

تر موارد، شهروندان زیرکانه، خالقانه، اش. در بیشپذیرش دربست و منفعالنه

گاه که قانون آشکارا شوند، حتی آنگرایانه با قانون طرف میگرانه و عملگزینش

را  2کوشند »اقتدار دولت، متبلور در متن قانون«،ها میآن  ۱منشأیی »غیرخودی« دارد.

ها یا پیشگاه قضات در فرایندی هرروزه از آنِ خود سازند، نه ضرورتاً درصحن دادگاه

های شخصی. صد البته که این تن زندگی روزمره و نزاعای، بلکه حتی در محرفه 

های سیاسی جامعه را دربربگیرد و توضیح  ّبندی قرار نیست رفتار یکایک سوژه صورت 

 
ورزی بر بسوتر حقوق مجهزند بح  مفصول دیگری اسوت. مثالً پایگاه تر به ابزار خالقیتکه چه کسوانی بیشاین .۱

طبقاتی، سوطح تحصویالت و غیره ممکن اسوت بر توانایی افراد برای خالقیت قانونی تأثیر بگذارند. در این جا از این 

 شود. جنبه صرف نظر می
2. F. K. Zeman,. “Legal mobilization: The neglected role of the law in the political 

system”. American Political Science Review 77 (1983): 690–703. 



 

 
 

 فروزان افشار  199

گیر شد همچون امری حتمی و خودکار و همهماند اگر میاز عاملیت چه می  دهد. اصوالً

اش جبری بودن برهنه اش کرد و از تقابل بنیادین با ساختاری بودن وبندیصورت 

گران، ولو که ای از کنشچه به قدر کافی وضوح دارد اما این است که عدهساخت؟ آن 

کوشند از قانون به نفع  ای نداشته باشند، گاه میبا نظام سیاسی حاکم هیچ میانه

و کمال  قوانینی که تمام هم نه صرفاً شان استفاده کنند، آنمطالبات یا تغییر مطلوب

 دانند. ست و مناسب میدر

که نوعی اظهار سرسپردگی از آن   بیش  ها،به طرزی جالب، احضار قانون از سوی آن 

های نظام سیاسی به قانون باشد، به شگردی گفتمانی شباهت دارد که قرار است تناقض

ای مشروعیت ببخشد، و دولت را با زبان خودش مخاطب قرار را افشا کند، به مطالبه

کوشند سازوبرگ حقوقی دولت را علیه خودش به کار ها میاین ترتیب، آن دهد. به 

اش. شدهبینیریزی و پیشبه قصد تحقق اهدافی متفاوت از اهداف برنامه  گیرند، معموالً

بایست موضع نواخت، که میدست و یکها، نه همچون بلوکی یکقانون، در نظر آن

شود که مثابه انبانی متنوع و ناهمگن پدیدار می ای در قبالش اتخاذ کرد، بلکه بهیگانه

هایی را از آن میان های مختلفش دست به انتخاب زد، رگهتوان از میان گزینهمی

هایی از آن را علیه هایی دیگر را نامریی جلوه داد، و حتی جنبهبرجسته کرد و رگه

مزد را بتوان های دیگرش بسیج کرد. کمتر کسی از منتقدان سیاست رسمی دستجنبه 

سراغ گرفت که عامدانه بر این نکته تأکید بگذارد که تصویب حداقل دستمزد بدون 

رخ   ۱۳۹۹جلب موافقت نمایندگان کارگری، یعنی همان اتفاقی که در مذاکرات مزدی  

ی نامهخورشیدی که آیین ۸۰ی داد، به یک معنا اساسًا غیرقانونی نیست. از اواخر دهه

کار تغییر کرد، هیچ الزامی برای موافقت نمایندگان کارگری با داخلی شورای عالی 

حداقل دستمزد وجود ندارد. کافی است که اکثریت اعضای شورای عالی کار به یک رقم 

عنوان حداقل دستمزد قانونی یاد کرد. با وجود مشخص رأی داده باشند تا بتوان از آن به

گیرد، ای که به این مسئله صورت میخته وگریجای اعتراضات جسته این، تقریباً در هیچ

تر مثال زدم، ردی یا نشانی ای که قبلاز یک یادداشت اینترنتی بگیرید تا همان بیانیه

از اشاره به قانونی بودن تصمیم شورای عالی کار نیست. در عوض، دولت و کارفرمایان 
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اند و شان بریدهشوند که بدون اعتنا به نظر همتایان کارگریاز این جهت شماتت می

 گرایی« نقض شده است. جانبه هم عمدتًا با این اسم رمز که »سهاند، آندوخته 

توان در پیکربندی پلورالیستی نظم حقوقی ی این امکان را از یک سو میریشه 

های سیاستی، اقتدارهای نهادی، اصول موزاییکی از حوزه  جست. »هر نظام حقوقی ملی

توانند به منابع جوشان دعاوی بعضاً ناهمسازی است که میو قواعد حقوقی مختلف و 

»نه فقط قانون رسمی دولتی، مارپیچی از  ۱ناهمسو نسبت به حق تبدیل شوند.«

های حقوقی متنوع، نامتعین و اغلب متناقض است، بلکه همچنین کثرتی از سنت 

ی جامعه رقابت ها و قلمروهای نهادفرهنگهای نسبتاً مستقل قانون بومی در خردهسنت 

برخالف یک تصور رایج، صرفاً در ایران نیست که نظام قانونی به مارپیچ  2کنند.«می

ها، به پر و  ّماند که در بسیاری نقطهها میها و اصالحیه نامهانتهایی از مقررات و آیینبی

در اند. این خصلت تا حدی و تاب خورده و بر سر و کول هم پیچ پای یکدیگر پیچیده

تواند در بافتارهای سیاسی مختلف اش میماهیت قانون نهفته است، هرچند که درجه 

گیرد که ممکن است هایی صورت میمتغیر باشد. نه فقط وضع قانون به دست ائتالف

منافع یا آرایی ناهمسو داشته باشند و هر یک از نیروها بخواهند مهر خود را بر قانون 

وی و مطالباتی ناهمسو را در قوانین بکارند، بلکه اساساً بزنند و از این رو، بذر دعا

های جدیدی پیش های شناختی مواجهند. همواره موقعیتگذاران با محدودیتقانون

شان اند و موضع قانون در قبالاش بازماندهبینیگذاران پیشین از پیشآید که قانونمی

های گذاریها و قانونیابیصداق بایست به مدد مشان میمبهم و نامطمئن است و تکلیف

شان جا مجال شرحها، و بسیاری خصایل دیگر، که در اینتازه و مستمر روشن شود. این

بخشند. محض نمونه، حداقل الیه و پر پیچ وخم مینیست، به قانون، خصلتی مبهم، الیه

و همان   های یک خانوار متوسط را پوشش دهد.دستمزد، طبق قانون، باید بتواند هزینه 

حداقل دستمزد، باز هم طبق قانون، با رأی اکثریت اعضای شورای عالی کار قابل تصویب 

های یک خانوار متوسط رأی دادند، تر از هزینهاست. حاال چنانچه اکثریت به مبلغی کم
 

1. Jeffrey R. Dudas, Jonathan Goldberg‐Hiller and Michael W. McCann, “The Past, 

Present, and Future  of Rights Scholarship,” In Austin Sarat and Patricia Ewick, eds., 

The Handbook of Law and Society (John Wiley & Sons: 2015) 369.  
2. M. W. McCann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal 

Mobilization. (Chicago: University of Chicago Press, 1994) 8.  
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هایی از این دست شده »قانونی« است؟ نااطمینانیتکلیف چیست؟ آیا دستمزد مصوب

های توانند به فرصتگشایند که میی قانون میرا بر پیکرههایی درزها و شکاف

ای از ی سلسله واسطهبه  ۱گری پایین به باال تبدیل شوند.گری سیاسی و مداخلهکنش

ها و مقرراتِ ها از میان سنت انگاریها، و نادیدهسازیها، برجستهها، تأکیدگذاریگزینش

ی خودشان را از این  کوشند نسخه اسی میگران سیی موجود، کنشروندهقانونی درهم

که چه چیز قانونی است و چه چیز غیرقانونی جا بیندازند، و از این طریق، برای نارضایتی 

 زدایی کنند. از آن مشروعیت وپا کنند، یا برعکس،یا خواستی مشروعیت دست

قانون،   قدرها هم که ممکن است به نظر برسد بیهوده نیستند.و چنین تکاپوهایی آن

طور مطالعات حقوقی انتقادی بر خالف یک باور رایج در مارکسیسم ارتودوکس و همین

ظرفی کامالً تهی نیست که نخبگان حاکم  میالدی رو آمد، ۱۹۷۰ی که عمدتاً در دهه

هر گونه بخواهند پرش کنند، بلکه هویت و منطقی از آنِ خود دارد. تردیدی نیست که 

فسیر و بازتفسیر است. اما نه قدرت تفسیرگری قانون صرفاً به ی تقانون عمیقاً سوژه

ی آن نامحدود است. شاید در ی تفسیرهای بالقوه دولت منحصر است، و نه گستره 

که معنای حقیقی قانون چیست حرف ی اینهای رسمی قضایی، دولت دربارهمحکمه 

اعتمادی اصه در شرایط بیها، خی جامعه. خیلی وقتآخر را بزند اما نه ضرورتاً در صحنه 

اش از قانونیت شانس زیادی اجتماعی شدید، دولت ممکن است در غالب کردن برداشت

را با  اشی اعمال ناعادالنهنداشته باشد. وانگهی، اگر قرار باشد که نظام سیاسی همه

ن عدالتی مترادف شود، قانوتوسل به قانون توجیه کند، به نحوی که قانون کاماًل با بی

این که قانون  اش را برای نظام سیاسی از دست خواهد داد. اصوالًرفته سودمندی رفته 

شمولیت و عدالت های جهانتواند چیزی را توجیه کند، به خاطر انتسابش به ارزش می

تواند تا حد زیادی بگسلد، اما در ها این رشته میاست. درست است که در برخی حوزه 

ماند. به بیان ای. پی. پسماندی از استقالل قانون باقی می کلیت نظام حقوقی همواره

تامپسون، »اگر قانون آشکارا جانبدارانه و ناعادالنه باشد، هیچ چیزی را پنهان نخواهد 
 

تواند به نوعی ابزار سوویاسووی در مطالعات فراوانی وجود دارد که نشووان می دهند که چگونه ابهام در قوانین می .۱

 دگراندیشان تبدیل شود. برای نمونه، نگاه کنید به   دست

S. Skowronek & M. Glassman. Formative acts: American politics in the making. 

(University of Pennsylvania Press, 2007) 
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ای کمک نخواهد کرد، به هیچ چیز مشروعیت نخواهد بخشید، به هژمونی هیچ طبقه

نوان ایدئولوژی آن است که شرط ضروری اثربخشی قانون در جایگاهش به ع کرد. پیش

ای از استقالل را از اعمال نفوذ در روز روشن نشان دهد و عادالنه به نظر بتواند درجه 

برسد. و البته نخواهد توانست چنین به نظر برسد بدون آن که منطق و معیار عدالت 

ت رتوریک  . ... قانون ممکن اسباشدگاه واقعاً عادالنه  بهخودش را حفظ کند و در واقع گاه

های )تأکید در متن اصلی( فرم ۱تهی نباشد.«تواند ضرورتاً رتوریک میانباشد، اما می

پذیرند، هرچند که هرگز کنند انعطافقانونی عمیقاً از حی  محتوایی که حمل می

پذیری ای مواقع، این انعطافهویت و شناور باشند. در پارهبی توانند به طور مطلقنمی

شود، با این که داری میخواهان نظم مستقر کشف و بهرهیشان و تحول توسط دگراند

 .گیردی سرکوب دگراندیشی و حفظ نظم موجود قرار میدر بسیاری مواقع نیز دستمایه

و بیش بدیهی به نظر برسند. معلوم است  ها ممکن است کمبسیاری از این گزاره 

کند و، در عوض، قوانینِ هرچند اش است استناد نمیبه قوانینی که به زیان کسی

کند که با منافع کشد و متورم میی صحنه می تری را به میانهتر و نحیفغیررسمی 

چه اهمیت دارد فرا اَفکندن آن به رغم این، اش همسو هستند. اما،مادی یا غیرمادی

های مفهومی از نسبت قانون و جامعه است. بسیاری از بندیاین »بدیهیات« بر صورت

که ی مشخص، خیلی جا نخوریم از اینما ممکن است در مواجهه با این یا آن مسئله

عمیقاً زیر ای، حتی در شرایطی که خود را گران سیاسی حرفههای عادی یا کنشآدم

که ، و به جای ایننداندازه با قانون درگیر یابند، تا اینضرب قانون و نظام قضایی می

شوند و با آن مثابه کارِ دسِت نظام حاکم کنار بکشند، به آن نزدیک میخود را از آن به 

ی صُلبی معلق رسد، قانون را همچنان سازههای نظری که میاما، به بح   آمیزند،درمی

جانبه با آن قرار دارد. بررسی سبد ای یکر فراز جامعه در نظر بگیریم که در رابطه ب

کند که خصلت تر حداقل دستمزد در مقام یک قانون کمک میمعیشت و به طور عام

تنیده و تعاملی قانون و جامعه را درک کنیم، نوعی گذار از درک قانون به مثابه درهم

 و مستقل از، جامعه برپاست و تی که، بیگانه با،گر دولگ سرکوبزوبربخشی از سا

سازد، به فهم آن همچون  مند میاند ضابطهوجود داشته از قبل  رفتارها و تصوراتی را که  
 

1. E. P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. (New York: 

Pantheon, 1975) 263.  
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ها ها، ذهنیتبه فعالیت  از درونعنصری که در تار و پودِ حیات اجتماعی تنیده شده، و  

  ۱دهد.هایش شکل میو نارضایتی

های انتقادی سنتاً قانون را ابزار کنترل اجتماعی و الی که نگرشعالوه بر این، در ح

ی اقتصادی یا سیاسی و اختفای مناسبات اجتماعی واقعی بخشی به سلطهمشروعیت

کند اند، بررسی مورد سبد معیشت، همسو با ادبیات بسیج قانون، آشکار میکرده تلقی

خوانی و گری و مخالفس، به مطالبهتوانند، برعککه گاه کُدها و هنجارهای قانونی می

تر، به چالش دگراندیشی در جامعه دامن بزنند و مشروعیت نظام سیاسی را، بیش

توان از آن به  بکشند. یک نتیجه این است که برخالف نگرش متعارف به قانون، که می

، توان فرایندی تمامًا آگاهانهقانون را نمی عنوان دیدگاه ابزارگرایانه یاد کرد،

شهروندان صرفًا در مقابل پذیر تصور کرد. دوم این که بینیریزی، و پیشبرنامهقابل

اش کنند یا بگیرند، بازسازی ممکن است قانون را »نادیدهها قانون منفعل نیستند. آن

های گوناگون انگاری شیوهنادیده 2نشده به کارش ببرند«.بینیهایی تازه و پیشبه شیوه 

کنند، موجب های فردی و جمعی بروز میبه قانون که در قالب خالقیتواکنش جامعه 

اندازهای چشم۳ی »اهمیت قانونِ دولتی مبالغه کنیم«،ها دربارهشود که خیلی وقتمی

 گیر شویم. کم بگیریم و از تحوالت سیاسی غافلتغییر را دست 

شمار مان شاهد موارد بیی ما در زندگی شخصی و اجتماعیبه همین سیاق، همه

آن که سر و هایی که ذکر شد، هستیم. افراد، اغلب بی ارجاع به قانون، شبیه نمونه

اندیشند؛ به کنند: برحسب آن میکارشان به مراجع قضایی بیفتد، از قانون استفاده می

ها از قانون مانند یک نماد ها خیلی وقت. آنندکندهند؛ تهدید میخودشان حق می

یا کتاب   گیرندمانند زمانی که کارگران تابوت قانون کار را بر دوش میکنند،  استفاده می

 
 ی دیدگاه اخیر، نگاه کنید به برای بحثی درباره  .۱

Austin Sarat & Thomas R. Kearns, “Beyond the Great Divide: Forms of Legal 

Scholarship and Everyday Life,” In Austin Sarat & Thomas R. Kearns. Law in 

Everyday Life (University of Michigan, 1993) 21_61.  
2. Ibid, 21.  
3. Ibid, 22.  
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ی جور مواقع، قانون به ابزاری برای مخابرهاین  ۱فرستند.ی کار میقانون کار را برای اداره 

کنند با گران سعی میکنشها،  ّوقتد. خیلیشویک پیام یا بیان یک مطالبه تبدیل می

استفاده از قانون هویت سیاسی خود را سیگنال بدهند، از ریسک سیاسِی واقعی یا 

تر گرانِ کمکم تصوریِ مشارکت در کنش سیاسی بکاهند و همراهی کنشدست

های شرکت در تجمعی با شعار پذیر را جلب کنند. در حالت کلی، افراد، مثالً، ازریسک 

گران ای موارد، کنششوند. در پارهتر به آن ملحق میقانونی هراس کمتری دارند و راحت

ناپذیر قدرها هم دسترسکنند تا نشان دهند تغییر موردنظرشان آنبه قانون استناد می

های سیاسی را شکل ی افق امکانتواند تخیل افراد دربارهو دور از ذهن نیست. قانون می

  2رایی کند.دهد یا بازآ

با این افتند. های مراجع قضایی اتفاق میها در خارج از رویه گونه کنشغالب این

گران و متعارف غالباً توسل به قانون را محدود به کنشی ابزارگرایانههای حال، دیدگاه

از قانون، که  گیرند. به این ترتیب، بسیاری از مواردِ استفادهمراجع رسمی در نظر می

شان، بخش دارند، به رغم تأثیر سیاسی قابل مالحظه، نمادین و اطالعی غیررسمی خصلت

 مانند. ی تحلیل بیرون میاز دایره

شود که مایلیم تأثیرات سیاسی قانون را این رویکرد خصوصاً زمانی دردسرساز می

وار  منتقد محترمی که به خود این زحمت را همدر بافتارهای اقتدارگرا ارزیابی کنیم. 

ی مرا گوشزد ها«ی مقاله»کاستی  ۳ای پرتفصیل،کرد که قلم به دست بگیرد و در مقاله

داد که در جایی که قانون آشکارا زیردستِ قدرت سیاسی است و حتی کند، هشدار می

کنند، »منطبق بر مصلحت«  اش نمیگیرند و علناً نقضاش نمیگاه که صراحتاً نادیدهآن 

شود، و در شرایطی که نظام قضاییِ مستقل و دموکراتیکی در ییا تعدیل م دستکاری

توان از آمیز و نابرابر است، چگونه میکار نیست و فرایند دادرسی غیرشفاف و تبعیض

 
انجام شود؛ کارگران هفت تپه یک نسوخه کتاب قانون  ۹۹ی مزد ی اعتراض به مصووبهبه نشوانهخبرگزاری ایلنا، » .۱

 .  ۸۹۸۸۷۵، کد خبر: ۱۳۹۹/ ۰۱/ 2۶«، ی کار ارسال کردندکار به اداره 
2 . Sandra R. Levitsky, “Law and Social Movements: Old Debates and New 

Directions” In Austin Sarat & Patricia Ewick, eds., The Handbook of Law and 

Society. (Wiley Blackwell, 2015) 385.  

 .2۰2۰مِی  ۱۱روشنگری،  ؟ کدام قانون؟ کدام بسیج؟«،"بسیج قانون"رضا سپیدرودی، » .۳

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/898875-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/898875-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/898875-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/898875-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://roshangari.info/?p=39263
http://roshangari.info/?p=39263
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های اجتماعی سخن گفت؟ در یک کالم، قوانینی که اجرا رسانی قانون به جنبشنفع

هایی از این دست، با د؟ دیدگاهتوانند به تغییر اجتماعی کمک کننشوند چطور مینمی

( از اجرا شدن یا نشدناش )شدهبینیتبعات مستقیم و پیشاثرات قانون به فروکاست 

 هستند.  ی اثرات غیرمستقیم قانون ناتوانمشاهده

دانیم، قانون که میشود. چنانمحض نمونه، سبد معیشت قانونی است که اجرا نمی

برای تعیین حداقل دستمزد دو معیار برشمرده است: نرخ تورم    ۱۳۶۹مصوب   کار ایران

اش همان سبد معیشت است. برخالف نرخ تورم های زندگی که عنوان رسمیو هزینه

بینی شده، سبد که در قانون کار، صرفًا »توجه« به آن در فرایند تعیین مزد پیش

بر باشد. به این اعتبار، بایست با آن برامعیشت معیاری است که حداقل مزد دقیقاً می

قانون کار یا همان سبد معیشت حرف  ۴۱ی اجرا«ی بند دوم مادهتوانیم از »زمانی می

بزنیم که حداقل دستمزد دقیقًا مطابق با آن تعیین شود، اتفاقی که از نخستین سال 

احصای سبد معیشت تا کنون هرگز رخ نداده است. به این اعتبار، سبد معیشت هرگز 

که جایی در تاریخ معاصر ایران سندی به  نشده است. با این حساب، اساساً این »اجرا«

های بوروکراتیک و جزئیات اجرایی، عنوان »سبد معیشت« شکل گرفت، جز پیچیدگی

 واجد چیزی از جنس اهمیت و سودمندی سیاسی نیز هست یا به قول منتقد محترم، 

رسمی از یک سو، و »فراهم کردن گران خارج از نهادهای جز »امیدوار کردن« کنش

در شورای عالی کار در رابطه با  "نمایندگان کارگری"ی رفع مسئولیت از بهانه

 حاصلی نداشته است؟ ۱اند«ای که در چهار سال اخیر امضاء کردهدستمزدهای ساالنه

به توان امید چندانی داشت. به اجرای این قانون از طریق مراجع قضایی نیز نمی

صه، فرض کنیم کسی به سطح فعلی حداقل دستمزد معترض است و قصد طور خال

شده بهره بگیرد. شناختهرسمیت دارد برای نیل به تغییر مطلوبش از ابزارهای قضایِی به

ی دعوا نزد دیوان عدالت شده در این رابطه عبارت است از اقامهی حقوقی تعریفرویه

اداری، علیه شورای عالی کار، در مقام متولی ترین مرجع دادرسی  اداری، به عنوان عالی

ی تعیین تعیین حداقل دستمزد در کشور. سازوکار دادرسی قضایی نسبت به رویه

 
 همان.  .۱
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حداقل دستمزد به نحوی طراحی شده که تحقیق چنین هدفی را نزدیک به ناممکن 

سادگی مردود دانسته شود. ی دستمزد ممکن است به سازد. درخواست ابطال مصوبه می

بلکه حتی فارغ از  ه فقط مراجع قضایی از اعمال نفوذ سیاسی مصون نیستند،ن

تواند به تفسیرهای متعارضی مجال خود قانون کار نیز می های غیرحقوقی،تأثیرپذیری

جاست که حتی موفقیت دادخواهی نیز ضرورتاً منتج به تغییر در دهد. اما مسئله این

بهترین حالت، اگر بخت با شاکیان یار باشد، سیاست رسمی حداقل دستمزد نیست. در  

ی حداقل دستمزد را ابطال خواهد کرد. در این صورت، دیوان عدالت اداری مصوبه 

شورای عالی کار ملزم خواهد بود که مذاکرات مزدی را مجدداً منعقد و دستمزد جدیدی 

به عنوان حداقل   بارجاست که که رقمی که این را تعیین کند. واقعیت ناامیدکننده اما آن

اش نیز کمتر باشد. شود، از حی  فنی، ممکن است حتی از میزان قبلیمزد تصویب می

تواند ی حداقل دستمزد رأی بدهد اما نمیتواند به ابطال مصوبهدیوان عدالت اداری می

اش )یعنی به اطمینان حاصل کند که حداقل مزد بعدی دقیقًا منطبق بر سطح قانونی

آمیز، موفقیت دادخواهی در تعیین شود. به طرزی کنایه ( خ سبد معیشتی نراندازه

ی حداقل دستمزد ممکن است از حی  اقتصادی حتی به زیان مزدبگیران تمام زمینه 

شود، مشخصاً به این دلیل که تا هنگام تصویب حداقل مزد جدید، که هیچ مشخص 

القاعده که علی ته،نیست چه زمانی صورت بگیرد، سطح حداقل دستمزد سال گذش

کشیدن سیاست رسمی    به چالش  خواهد بود. با این وصف،تری است، معتبر  مبلغ پایین

اش، ی سیاسیحداقل دستمزد از داخل کریدورهای مراجع قضایی، و منتزع از هاله

 رسد. بندی مطمئنی به نظر نمیشرط 

یا حاکمیت  مسئله، بر خالف گمان منتقد گرامی، حتی فقط فقدان دموکراسی

قانون نیست. نظام قضایی حتی در کشورهای دموکراتیک نیز ممکن است در بسیاری 

ی طویلی از مطالعات »بسیج موارد از زایش تغییر اجتماعی سترون تلقی شود. رشته

ی به دیده  ،قانون« اساسًا به استراتژی تعقیب تغییر اجتماعی از مسیر دادخواهی قضایی

های نهادی الزم برای ها فاقد ظرفیت ّ ز دید این محققان، دادگاها ۱نگرند.ظن میسوء 

 
 برای مثال، بنگرید به  .۱

Gerald N. Rosenberg, The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change. 

(Chicago: University of Chicago Press, 1991). 
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های اصالحی مؤثر هستند. محض نمونه، هورُویتز استدالل پروردن و اجرای سیاست 

های فردی تناسب دارند. وفصل نزاعتر با حلها[ بیش ّ شان ]دادگاههایکند که »رویهمی

تر، تر، نوسانیکنند که منقطع فعالیت میاین به آن معناست که مراجع قضایی بر مبنایی  

ها بر جای تر از آن است که تأثیری سازنده بر عملکرد دولتاطالعتر، و کمجانبدارانه 

  ۱بگذارد.«

های حقوقی واجد ها و تاکتیکبا وجود این، هم دادخواهی قضایی و هم سایر کنش

کارکردشان در معناسازی همبسته ای از تأثیرات غیرمستقیم نیز هستند که با  مجموعه 

ها، اغلب و به ها برای خلق و الصاق معنا به هنجارها، به میانجی زبان حق است. »تالش

تفسیر "افتد. ها اتفاق میطرزی مهم خارج از نهادهای حقوقی رسمی نظیر دادگاه

طور وکال و قضات در آن ، به این معنا، فعالیتی است که غیروکال و همین"حقوقی

از این منظر، تمسک به قانون، فرایندی عام و چندسطحی است.  2کنند.«شارکت میم

 ی جامعه ای نیست و در گستره گران سیاسی حرفه عام به این معنا که مختص کنش

تواند در سطح مختلفی از تمسک کالمی افتد. و چندسطحی به این معنا که میاتفاق می

  شکایت در مراجع قضایی اتفاق بیفتند.ی تا طرح به قصد مطالبه ۳به قانون

های قضایی دهند پیروزی»در حقیقت، با عنایت به شواهد پرشماری که نشان می

گذارند، تأثیرات اغماضی بر کردارهای اجتماعی هدف میاغلب تأثیرات نامتوازن یا قابل

برای مبارزات سیاسی اکثر های غیرمستقیم دادخواهی ممکن است و کاربست

جدا از وجود  هر شکل کنش حقوقی، ۴ترین باشند.«های اجتماعی مهمجنبش

ای از  وبیش متناظر با همان جنبه . این کم«اش، حیاتی نمادین نیز دارداللفظی»تحت 

 
1 . D. L. Horowitz. “The Courts as Guardians of the Public Interest”. Public 

Administration Review, 37(2), (1977): 148_154.  
2. Martha Minow, “Interpreting Rights: An Essay for Robert,” (Yale Law Journal, 

1987). 

مندسازی رفتار کند که »تعریف بسیج قانون به مثابه کنش احضار هنجارهای قانونی به قصد ضابطهاما اذعان می .۳

ترین مورد، ]وقتی که[  گیرد؛ در سوواده ی آغازین کنش حقوقی را در بر میقدر موسووع اسووت که مرحلهعامدانه آن

 شود.«اهی به قانون طلب میرفتاری مشخص تمسک شف
4. M. W. McCann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal 

Mobilization. (Chicago: University of Chicago Press, 1994) 10.  
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بندی مشهورش، »قانون به مثابه ایدئولوژی« قانون است که ای. پی. تامپسون در تقسیم 

 گذارد: نام می

با تئاتر طبقاتی و ها،  ن نهاد )یعنی دادگاهآن گاه که همچو  »قانون،

دادرسان شان( یا به مثابه کارکنان )قضات، وکال، های طبقاتیرویه

سادگی ذیل نهادها و تواند بهگیریم، میصلح( در نظرش می

ی محتویات ی حاکم جذب و ادغام شود. اما همهکارکنان طبقه

توان به نین میگنجد. قانون را همچقانون ذیل این نهادها نمی

ها  ّای از قواعد و مجازاتمجموعه  چشم نوعی ایدئولوژی نگریست،

ای مشخص و فعاالنه )که اغلب یک قلمروی منازعه که در رابطه 

  ۱است( با هنجارهای اجتماعی قرار دارند.

گوید قانون را باید ی مشابهی اشاره دارد آن گاه که میمارک گاالنتر نیز به نکته

مؤثر در های ای از کنترل ظامی از معناهای فرهنگی و نمادین و نه مجموعه»همچون ن

گذارد؛ با به دست دادن ی نمادها بر ما تأثیر مینظر گرفت. قانون عمدتاً از طریق مخابره

  2و غیره.« تهدیدها، نویدها، الگوها، اقناع، مشروعیت و استیگما

ممکن است   های حقوقیها و تاکتیک ّکنشتردیدی نیست که تأثیرات غیرمستقیم  

حال، در شرایط سیاسی متفاوت به اشکال یا به درجات متفاوت متبلور شوند، با این 

طور مطلق غایب فرض های سیاسی اقتدارگرایانه بهها را از بافتتوان آن وجه نمیهیچبه

در گروی دادرسی این به آن دلیل است که تحقق این سطح از تأثیرات ضرورتاً  ۳کرد.

 
1. E. P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. (New York: 

Pantheon, 1975) 260.  
2. Mark Galanter, “The Radiating Effects of Courts,” In Keith O. Boyum and Lynn 

Mather, eds., Empirical Theories about Courts (New York: Longman, 1983)117–

142. 

شووود. به بافتارهای اقتدارگرا نیز تعمیم داده می اش، ادبیات بسوویج قانون به طرزی فزاینده به رغم تبار آمریکایی .۳

 برای مثال، نگاه کنید به  

Lynette J. Chua, “Legal Mobilization and Authoritarianism,” Annual Review of Law 

and Social Science, 2019. 15, 355-376. 
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حتی در شرایطی که نخبگان حاکم به  ۱قضایی دموکراتیک یا حاکمیت قانون نیست. 

های عمومی ها، ایماژها و پنداشتگذارند، قانون همچنان ذهنیتوقعی نمیحُکم قانون  

های ها و مجازاتی مشوق تأثیرگذاری سیاسی قانون صرفاً به واسطه کند.را متأثر می

اش بر واقعیت سیاسی یک قانون، یگانه راه اثرگذاری اجرایگیرد و نمی بیرونی صورت

ها و به ارزش توانند به انتظارات دامن بزنند، خشم و امید برانگیزند، و نیست. قوانین می

که خارج های اجتماعی، با اینهای اجتماعی مشروعیت ببخشند. جنبشاهداف جنبش

 
تواند منشأ اثر باشد، به این دلیل که در نمی ادعای اصولی منتقد گرامی از این قرار است که بسیج قانون در ایران .۱

ایران حاکمیت قانون برقرار نیست و سودمندی بسیج قانون مختص کشورهایی نظیر آمریکاست و به فضای سیاسی 

ی فرانسوس کان زیمنس اسوت و معتقدند که من آگاهانه شوان به مقالهاجتماعی ایران ربطی ندارد. اسوتناد اصولی

 :ی زیمنس از این قرار استام. اصل جمالت مورد نظر در مقالهیسنده را حذف کرده بخشی از نظر این نو
The law is thus mobilized when a desire or want is translated into a demand as an 

assertion of one's rights. At the same time that the legitimacy of one's claim is 

grounded in rules of law, the demand contains an implicit threat to use the power of 

the state on one's own behalf. 

 :ی پیشنهادی ایشانترجمه

شووود که یک آرزو و یا خواسووت به یک مطالبه به مثابه طرح حقوق قانونی فرد ترجمه »قانون هنگامی بسوویج می

 فرد ریشه در حاکمیت قانون )دولت قانون( دارد.«ی شود. درهمان حال مشروعیت مطالبه

 :ی پیشنهادی منو ترجمه

ی حقوق فرد ترجمه اعاده  به مثابه شووود که یک آرزو یا خواسووت به یک مطالبهرو، قانون زمانی بسوویج می»ازاین

او[ مشووتمل بر ی مطالبه] شووود. در همان حال که مشووروعیتِ دعویِ فرد در احکام )مقررات( قانونی ریشووه دارد،

 تهدیدی ضمنی مبنی بر بکارگیری قدرت دولت به نفع خود است.«

اند که صرفاً نیمی از جمله را نقل کنند و به جای که روشن نیست بر چه مبنایی ایشان تصمیم گرفتهبگذریم از این

به معنای حاکمیت  (rule of law) جاسوت که منتقد گرامی عبارتتر آنویرگول نقطه بگذارند، اما ایراد اسواسوی

ی جمع تواند در صویغهاند. اولی اسواسواً نمیقانونی خلط کرده به معنی مقررات یا احکام  rules of law قانون را با

 های قانون صحبت کرد.توان از حاکمیتطور که در فارسی نمیبه کار رود، همان

مندسوازی رفتار«، چنان که به قصود ضوابطه تعریف زیمنس از بسویج قانون »به مثابه کنش احضوار هنجارهای قانونی

گیرد؛ در ی آغازین کنش حقوقی را ]نیز[ در بر میقدر موسوع اسوت که مرحلهکند »عامدانه آنخودش تصوریح می

شوود«. از قضوا، همین ی تمسوک شوفاهی به قانون مطالبه میترین مورد، ]وقتی که[ رفتاری مشوخص به واسوطهسواده 

های حقوقی که به ادبیاتی چنین متنوع و ناهمگن بار داد. بنابراین، احتسواب تاکتیک گشوودگی تعریف زیمنس بود

ی پژوهش اصیل نه تبعیتِ اند با تعریف زیمنس کامالً سازگارند. وانگهی، جوهره جا مورد توجه قرار گرفتهکه در این

ی دانش موجود ه »اجتهواد« در انبواره پرداز خوا  بلکو ی واحود یوا نظریوهنعول و وفواداریِ »منقول« بوه یوک نظریوهبوهنعول

 آوردن سنتزی نوآورانه است.  به قصد فراهم
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بندی شوند، غالباً از گفتار حقوقی برای قابهای سیاسی نهادی تعریف میاز چارچوب 

  ۱کنند.هایشان استفاده میها و نارضایتیمطالبه

های دموکراتیک نیستند، برخی از این نه فقط این سطح از تأثیرات مختص نظام

های تأثیرات ممکن است در بسترهای اقتدارگرایانه به شکلی مشدد ظهور کنند. در نظام

گیرد، کنترل سیاسی تری صورت میاقتدارگرایانه که نقض حقوق با شدت بیش

ا به رسمیت شناخته نشده است، اعطای هشود و حقوق اقلیتتر اعمال میگیرانه سخت 

آرای مساعد به انتظارات   تواند طنین نیرومندتری ایجاد کند.یک حق، ولو روی کاغذ، می

زنند و عدم اجرای آرا به سهم خود دلسردی و خشم عمومی را اجتماعی دامن می

ی سیاسی عمالً بسیاری از د. درست است که اعمال نفوذ و مداخلهانگیزبرمی

هایی کند، اما باید توجه داشت که تحت چنین نظام اثر میهای حقوقی را بیتراتژی اس

تر، و احتماالً خیلی بیشهای سیاسی نیز به همین اندازه، ی سایر انواع فعالیتدرباره

چنینی، قانون، به مثابه در شرایط سیاسی این گیری وجود دارد. دست بر قضا،سخت 

طور نسبی گران بهتواند برای کنشهای پرشمارش، میدیتنوعی گفتار، به رغم محدو

ها به طرزی حداقلی کند، با این امید که از خود در مقابل خودسری دولتجذابیت پیدا  

بازتفسیر قانون به شان را تا حدی تضمین ببخشند. کنند، و استمرار فعالیت محافظت

گاه های اجتماعی است، خاصه آنو عاملیت سوژه  ی مداخله مثابه فعالیتی سیاسی عرصه

 کند. ها بر سر اشکال غیرنهادی کنش جمعی سنگینی میی انواع مجازات که سایه

و  واسطهوانگهی، حتی در مراجع قضایی نیز تأثیرات قانون از تبعات مستقیم و بی

ی در قالب آرا  اشی مستقیم دادخواهی قضایی، عالوه بر نتیجهرود.  اش فراتر میآگاهانه

واجد سطح دیگری از تأثیرات غیرمستقیم یا به  صادره و اجرا شدن یا نشدن این آرا، 

گران کنش  شونده« نیز هست. در حقیقت،تأثیرات »مرکزگریز« یا »ساطع  تعبیر گاالنتر،

ی مستقیم رأی  ممکن است هنگام طرح دعوا در مراجع قضایی به چیزی بیش از نتیجه 

در مواقعی که با فرض  رست به همین دلیل است که حتیدادگاه نظر داشته باشند. د

گران ای از کنشاندازی برای اجرای آن وجود ندارد، مجموعهصدور رأی مساعد، چشم

 
1  Sandra R. Levitsky, “Law and Social Movements: Old Debates and New 

Directions” In Austin Sarat & Patricia Ewick, eds., The Handbook of Law and 

Society. (Wiley Blackwell, 2015) 386.  
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ها ممکن است در پی این باشند دهند. آنبه استراتژی طرح دعوای حقوقی ادامه می

شان به جامعه گواه حقانیتعنوان  رأی صادره را به  ای به دست بیاورند،که بازتاب رسانه

تر برآیند. به همین در صدد جلب همراهی و حمایت بیش عرضه کنند و از این طریق،

های سیاسی یا سیاق، رأی صادره ممکن است در جایگاه اهرم مکمل سایر تاکتیک

 و امتیازگیری از رقبای سیاسی ظاهر شود. زنیتقویت توان چانه همچون ابزاری برای

گری و مانور ی خامی برای بسیجقضایی، مادامی که بتواند ماده  ت، شکایتدر حقیق

تواند در خدمت تغییر اجتماعی قرار بگیرد. کشیدن یک سیاسی فراهم کند، می

سازی و بخشی، برجسته ای از مرئیتها، با درجه نارضایتی به کریدورهای دادگاه

، چه در قالب دادخواهی قضایی و از این زاویه، بسیج قانون بخشی همراه است.فوریت

های مدرن کنش تر اعتراض، با شکلتر و غیررسمی چه در هیئت اشکال خُردتر، پراکنده

 تر،های اعتراضی مدرن، برخالف اشکال سنتیجمعی اشتراکات فراوانی دارد. غالب شکل

غیرمستقیم گیران مبتنی بر نوعی کنش و مالیات تُجار غّله ها،نظیر حمله به آسیابان

هستند. »اساساً در در تقابل با اشکال قدیمی اعتراض، که مستقیم و اغلب 

دهند، اشکال شان قرار میآمیزند و معترضان را در رویارویی با معارضان بالفصلخشونت 

گران، یا به صاحبان اند به نمایش یک مطالبه، یا به خود مطالبهمدرن اعتراض، معطوف

ای توسل به قانون، مادامی که بتوانند مطالبه ۱کننده.«ل  تعیینقدرت، یا به طرفین ثا

ای را افزایش دهند، و ای را برجسته کنند، پوشش رسانهرا به نمایش بگذارند، مسئله

شوند، به سایر اشکال اعتراض سیاسی، نظیر تجمع و اضطرار پرداختن به آن را یادآور 

 تظاهرات شباهت دارد. 

ها با این تفاصیل، باید روشن شده باشد که »بسیج قانون« ناظر بر بسیج در چارچوب 

و مجاری قانونی نیست، بلکه عبارت است از تالش برای بسیج سیاسی با سطحی از 

کم دست  توسل به قانون. محض نمونه، اگر کارگران یک کارخانه دست به اعتصاب بزنند،

اند و به ساحت چوب اعتراض قانونی خارج شدهبرمبنای عرف قانونی حاضر، از چار

اند. اما اگر همین کارگران در خالل اعتصاب پالکاردهایی ی غیرنهادی وارد شدهمنازعه

 
1. Sidney Tarrow, Power in movement: Social movements and contentious politics. 

(Cambridge University Press, 2011) 98. 
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شان به طریقی همکاران  با مضمون قانون کار به دست بگیرند، یا برای جذب مشارکت

از فرایند بسیج  توان مصداقیشان را میگاه کنشبه قوانین موجود ارجاع دهند، آن

شان قانونی نیست. بسیج قانون، به این اعتبار، قانون تلقی کرد، هرچند که بسیج

تواند در داخل یا خارج از مجاری رسمی رخ دهد و مرز میان فرایندی است که می

های نهادین و غیرنهادین اعتراض را مخدوش کند. بسیاری مواقع، بسیج قانون شکل

ی رویکرد مستقلی به اعتراض یا فعالیت سیاسی باشد، یک جنبهبیش از آن که شکل یا  

نمایاند و، به این جهت، با سایر اشکال غیرنهادی کنش اعتراضی مشخص از آن را بازمی

چنینی جزئی محدود و اغلب ثانویه از ی اینها»کنش قابلیت همزیستی دارد. در واقع،

بسیج قانون بیش از آن که به ر واقع، د ۱تر هستند.«یک کارزار سیاسی چندبعدیِ عام

قانون التزام داشته باشد، به مقتضیات بسیج سیاسی پایبند است. از این منظر، بسیج 

هایی همچون نافرمانی مدنی تعریف تواند نه در مقابل بلکه موازی با کنشقانون می

 شود. 

به قانون هستند.  ی نگاه ابزارگرایانهتر در چنبرهمطالعات حقوق کار در ایران بیش

خواهند نشان دهند که قوانین بد چگونه کارگران را متأثر تر میبه این معنا که بیش

کنند یا، در رابطه با قوانین خوب، شکاف میان قوانین روی کاغذ و قوانین در عمل می

های غیرمستقیم تأثیرگذاری توان برطرفش کرد. شیوهناشی از چیست و چگونه می

ردهای سیاسی حقوق تا حد زیادی غایب هستند. باز کردن پای ادبیات قانون و کارک

 تواند در رفع این خأل مؤثر واقع شود. بسیج قانون به مطالعات کار می

 سخن آخر

ای از  نوشته تالشی است برای پاسخ به برخی نقدها و زدودن مجموعه  این

« برای سیاست حداقل های ادبیات »بسیج قانونها راجع به کاربست بینشبرداشتسوء 

گویی ترجیح دادم به جای فرمت معمول مجادله، در قالب نوعی تک  2دستمزد در ایران.

 
1. M. W. McCann, Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal 

Mobilization. (Chicago: University of Chicago Press, 1994) 10_11. 

 برای مثال، نگاه کنید به گفتگوی نصراهلل قاضی با محمدرضا شالگونی، قابل دسترس در لینک زیر:  .2
https://www.youtube.com/watch?v=4FuoLMpUayI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4FuoLMpUayI
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ها و ادعاهای متن در بستر  گذاری ایدهکردم که جایتأملی بنویسم. احساس می

ای شان در روند تحقیق بهتر بتواند نشان دهد که هر کدام از چه دغدغهگیری شکل

دای پاسخ به کدام پرسش را در سر دارند. هم این که »تناقضات«ی خیزند و سوبرمی

خواستم قدر متنوع و گسترده بود که اگر میکه منتقد گرامی در کار من یافته بودند آن

گسیخته به هموار پاسخ دهم، متن شکلی به غایت از شان را جداجدا و فهرست یکیک

رفت و مطلوبیتش شکلی از هم وامیبیی گرفت، یا، بهتر بگویم، همچون توده خود می

 داد. ی مستقل را از کف میبه عنوان یک نوشته 

شد که منتقد گرامی برخی دعاوی اصلی تر مانع از آن میشاید خوانشی شکیبانه 

مقاله را ذیل عنوان نقد به آن بازگردانند و بسیاری از ادعاهای ناکرده را به آن نسبت 

گذاری برای ایشان روشن کرده باشد که میدوارم این درمتنااما، با وجود این،  دهند،

کاربست »بسیج قانون« تالشی بوده است برای افکندن نوری متفاوت به سیاست 

ی الگوی کنش متقابل جامعه و قانون؛ و همچنین فهم تأثیرات دستمزد در ایران؛ مطالعه

ز شکل خاصی از فعالیت اش، و نه تأیید و تجویقانون ورای تبعات مستقیم و بالواسطه 

ی اعتراض به حداقل دستمزد  سیاسی یا به قول ناصواب منتقد محترم »توجیه بیانیه 

 امسال«. 

گنجد، تالشی است برای پرتو انداختن بر  چه ذیل ادبیات بسیج قانون میغالب آن

که بر  آنرسانیِ قانون به تغییر اجتماعی، بی ی نفعآمدهچشم های کمتربهپویایی

ی بح   اش سرپوش گذاشته شود. همهگر و هژمونیککار و سرکوبهای محافظهجنبه 

به نفع تغییر اجتماعی بسیج شود. فهم  تواند در شرایطیمیبر سر آن است که قانون 

کند که سیاسی، صرفاً در آن نوعی بالقوگی را شناسایی می منبعقانون به مثابه یک 

های اجتماعی نظیر پول، منزلت  ّایر منابع جنبشاش )مثل سیابیو جهت فعلیت درجه 

و ...( تا حد زیادی به این بستگی دارد که چه کسی، چگونه و با چه سطحی از خالقیت  

هیچ چیزِ جبری، »اتوماتیک« و ثابتی در میان نیست.  ۱و حساسیت به کارش ببرد. 

ادبیات بسیج قانون مترصد نفِی درک از قانون به مثابه ابزار کنترل، سرکوب و سلطه 

 
1. S. A. Scheingold. The Politics of Rights: Lawyers, Public Policy, and Political 

Change. (New Haven, CT: Yale University Press, 1974) 7.  
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کنندگی گری، سرکوبتری است که کنترل نیست؛ در پی ادغام آن در قاِب تحلیلی وسیع

 گیرد. ر نظر میروی آن دجویی قانون را فقط یکی از سناریوهای پیشو سلطه

که »پاسخ بدهید: باالخره با این مالحظه، در جواب چالش منتقد محترم مبنی بر این 

»باال بردن وزن کارگران« در ساختار »معیوب« شورای عالی کار در بیانیه اعتراض به 

اش دانم. شاید منطقی»بیراه« هست یا نیست؟« صادقانه باید بگویم که نمی  ۹۹دستمزد  

ای را صرفاً به عنوان همان چیزی که هست هزار کلمه  ۵-۶ی ه یک نوشته آن باشد ک

ی ای بسیار باریک از واقعیت، نه همچون کتابچه بخوانیم یعنی تالشی برای فهم رگه

مشخص در فالن  "قانون"گیری سیاسی، که باید روشن کند »از فالن راهنمای موضع 

داد یا نداد؟«.   "امضاء"شد؟    "بسیج"ن  مقطع مشخص باید استقبال کرد یا تماماً علیه آ

ها هستند که قرار نیست »تکلیف کسی را روشن کنند« و پیش ژانر خاصی از تحلیل 

گران روی زمین را  کوشند رفتار کنشروانه میگران بگذارند، بلکه دنبالهپای کنش

 بندی کنند. صورت 

ید، نتیجه الجرم تحلیلی به کنش سیاسی کش هر بُرداری هم که بتوان از پژوهش

راهنماییْ جزئی و ناکامل خواهد بود. به همان اندازه که ممکن است ناامیدکننده به نظر 

برسد، کمتر »تحلیل«ی است که بتواند با دقتی که مو الی درزش نرود به آدم راه و 

گری سیاسی را نشان دهد. این توصیف البته قرار نیست زیر آبِ »تحلیل« و چاه کنش

گری سیاسی را برجسته کند. ینیت را بزند؛ صرفاً بناست پیچیدگی کنششناخت و ع 

ها، حتی اگر بخت یار باشد و بتوانیم زیر و بمِ وضعیت را بشناسیم، در بهترین خیلی وقت

 ایم که ممکن است سبک ی کنش سیاسی پی بردهحالت به مزایا و مخاطرات یک شیوه

تر خوردهاغلب مواقع، واقعیت اجتماعی ترکها نباشد. شان به این راحتیسنگین کردن

تر از آن است که بتوان با احکامی سرراست توصیفش کرد. غالبًا قدری تأمل پارهو پاره

شان را از دست بدهند بخشها و وقایع، یکدستی اطمینانتحلیلی کافی است که پدیده

تواند همزمان سیاسی می هر کنش هایشان را به نمایش بگذارند.و درزها و حفره

شان ممکن است بدواً روشن نباشد. نیروهای متناقضی را از بند آزاد کنند که برآیند کلی

شود، تمسک به قوانین موجود ممکن است به این  تا جایی که به بح  حاضر مربوط می

قوانین مشروعیت ببخشد و از این رهگذر نظم موجود را تحکیم کند. روی آوردن به 

های حقوقی گیر گران را در مارپیچشکایت قضایی ممکن است کنش هایی نظرتاکتیک
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های اندازی ها و اختالفسازیکند. ائتالف تر را متروکبیندازد و رویکردهای رادیکال

غالب پای یکدیگر شکوفا شوند. است همزمان و پابهناشی از »بسیج قانون« ممکن 

سازی هستند، تلزم نوعی یکدستگیرد مسگر میتصمیماتی که فرد در مقام یک کنش

تر باشد و عمل کردن بر اهمیتدهیم کمچشم بستن بر اثراتی که احتمال می مثالً

چه  ترند. اما تا جایی که به »شناخت« نظر داریم،هایی که برایمان مهمحسب مقوله 
گویی« قضا، همان »تناقضبر  ماندن به واقعیت، دست  بسیار مواقعی که یگانه راه وفادار  

ها بگیریم با تعارض  یاد، »پرداز اجتماعینظریهاست، این ضرورت که به قول مایکل کَتز،  

 ۱.«شان راهی بجوییممیانها]ی واقعیت[ زندگی کنیم و و تناقض
 

 

  

 
1. Michael B. Katz, Improving Poor People: The Welfare State, the “Underclass” 

and the Urban Schools as History (Princeton: Princeton University Press, 1997), 5. 
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ی کارگر سه ضلع دارد: دستمزد شایسته، امنیت شغلی گری صنفی طبقهمثلث مطالبه

قراردادهای است که کارگران با رواج  یابی آزاد و مستقل. بیش از سه دههو حق تشکل

 179ی اند. صدور دادنامهموقت از یکی از اضالع مثلث، یعنی امنیت شغلی، محروم

دیوان عدالت اداری با موضوع قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت 

که امروز  سلب حق از کارگران را کامالً قانونی ساخت. چنان 1374مستمر در سال 

درصد کارگران، بدون توجه به ماهیت شغل،  90یش از های مقامات ببراساس گفته 

یابی مستقل نیز در پی انحالل و غیرقانونی ساختن قرارداد موقت دارند. حق تشکل

های بعد از انقالب و در ادامه بعد از تصویب قانون های کارگری در نخستین سالتشکل

ها دولت در آنو با به رسمیت شناخته شدن سه تشکل رسمی که  1369کار در سال 

حق مداخله و اعمال نظر در قالب نظارت استصوابی و تأیید منتخبان را دارد، به قهقهرا  

عالی کار رخ داد، ی شورایشب بیستم فروردین ماه در جلسه چه در نیمه رفته است. آن 

زنی بر سر دستمزد، از زبان همان ی کارگران برای چانهیافتهحقّ ناچیز و تقلیل

  از صافی نظارت گذشته، را نیز یکسره منتفی کرد.نمایندگانِ

ی اساسی برای تعیین دستمزد سالیانه کارگران در قانون کار، دو مؤلفه 41ی ماده

شده و دوم، هزینه های یک خانوار نظر گرفته است. نخست، نرخ تورم رسمی و اعالم

نام برده شده  های اخیر، تحت عنوان »سبد معیشت خانوار« از آنمتوسط که در سال 

 21شب بیستم فروردین رخ داد )تعیین افزایش دستمزد به میزان  چه در نیمهاست. آن

قانون  41ی درصد بدون توافق با »نمایندگان« کارگری حاضر در جلسه( هم با ماده

المللی کار از جمله های بنیادین سازمان بیننامهکار تعارض دارد و هم با تمام مقاوله

جمعی کارگران در که ناظر بر حق مشارکت و مذاکرات دسته 98و  87های مهنامقاوله

 شان است.تعیین سرنوشت 

درصد اعالم کرد. در  34.2، نرخ تورم سالیانه را مرکز آمار ایران 98در اسفندماه 

یازدهم فرودین ماه سال جاری نیز ریاست بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در  

ی ی زنان و تأدیهی مهریه ی محاسبهی نحوهی قضاییه در زمینه ای به رئیس قوهنامه

درصد اعالم کرد. در نتیجه، با در نظر گرفتن این ارقام   41.2را    98چک، نرخ تورم سال  

ی کارگر تفاوت فاحش دارند، رسمی که البته با نرخ تورم واقعی و ملموس زندگی طبقه

قانون کار، یا همان لزوم تطابق  41 ی، بند یک ماده99درصدی دستمزد  21افزایش 
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نرخ افزایش دستمزد با تورم رسمی را به صورت کاماًل ملموس و غیرقابل انکار، نقض 

های اخیر، مجادله در جلسات مزدی همواره بر سر اجرای بند دوم کرده است. در سال

ت. در  قانون کار یا تعیین دستمزد براساس نرخ سبد معیشت خانوار بوده اس 41ی  ماده

ی جانبهروزهای آغاز فروردین ماه، نرخ سبد معاش خانوار در جلسات رسمی و سه

هزار تومان تعیین شد. با این   940میلیون و    4ی دستمزدِ ذیل شورای عالی کار،  کمیته 

 21ها، حداقل دستمزد، تنها حال، علیرغم تصویب این رقم توسط کارفرمایان و دولتی

لیکه براساس الزام قانون، دستمزد باید تا رسیدن به نرخ سبد درصد افزایش یافت. در حا

 یافت.درصد افزایش می 100معاش حداقلی، یعنی بیش از 

عالی کار با قوانین و الزامات، بُعد دیگری نیز ناسازگاری تصمیمات مزدی شورای

درصدی دستمزد در حالی مصوب و ابالغ شده است که در آخرین  21دارد. افزایش 

عالی کار، نمایندگان کارگری، حاضر به امضای صورتجلسه نشده و ی شورای جلسه 

به صورت دوجانبه و براساس نظرات  99اند. با این حساب، مزد نشست را ترک کرده

ها و کارفرمایان تعیین شده و کارگران حتی در حّد کاماًل همسو و هماهنگ دولتی

 اند.مشارکت نداشته »نمایندگان« قانونی و رسمی خود، حق مداخله و 

عالی کار، در اساس وزن نمایندگان کارگری در ترکیب ناموزون و ناکارآمد شورای 

قانون کار، اعضای این شورا،  167رساند؛ براساس ماده جلسات مزدی را به حداقل می

ی کارفرمایی، وزیر کار در نقش واسط و میانجی، و ی کارگری، سه نمایندهسه نماینده

ای که در سال ع و بصیر در مسائل اقتصادی و اجتماعی است. اما با اصالحیه دو فرد مطل

زنی نمایندگان کارگری بازهم توسط دولت احمدی نژاد صادر شد، قدرت چانه 1389

تر های مقابل سنگینکاهش یافت )اعضای شورا مرکب از یازده نفر شدند و وزن طرف

 شد(.

لزوم حضور دو فرد مطلع و بصیر که قاعدتًا   که در متن صریح قانون کار، بهدر حالی

شناس باشند، تأکید شده، همواره عالوه بر وزیر کار که ریاست باید اقتصاددان و جامعه

ی دولت و از میان وزرای رتبهجلسه را برعهده دارد، به جای دو فرد مطلع، دو عضو عالی

ترین و ان، دولت، خود فربهجا که در ساختار اقتصاد ایرشوند. از آناقتصادی حاضر می

ی دولتی در جلسات مزدی، سودآورترین جناح کارفرمایی کشور است، وجود سه نماینده
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ی اصلی ی کارگری باید در مقابل شش نمایندهبه معنای آن است که سه نماینده

ی غیرمستقیم از طرف دولِت ی مستقیم کارفرما و سه نمایندهکارفرمایی )سه نماینده

تواند در مواقعی که ی نابرابرِ سه در مقابل شش، مییان( چانه بزنند؛ این مذاکرهکارفرما

سود سرمایه با افزایش دستمزد در معرض خطر جدی قرار بگیرد، به نفع گروه مقابل 

زنی حذف کند. این عمل و اعتبار و وزن نظرات گروه کارگری را کامالًاز معادالت چانه

ها همواره م فروردین ماه رخ داد. تا پیش از این، دولتیهمان اتفاقی است که در بیست

گیرد و به همین ادعا داشتند که تعیین دستمزد براساس »اجماع طرفین« صورت می

کنند اما در ی مزدی را امضا میی حاضران در جلسه صورتجلسه دلیل است که همه

که به دنبال اجماع گرچه در همان آغاز جلسه وزیر کار ادعا کرد -، 99مذاکرات مزدی 

هنوز چند ساعت نگذشته به   -ها تعیین خواهد شد  ی گروههستیم و مزد با توافق همه

گیری« روی آوردند و رأی شش نفر در مقابل سه نفر را به کرسی نشاندند. »رأی 

درصد برای افزایش مزد موافق نبودند،  21»نمایندگان« کارگری نیز چون با رقم 

 ردند و خارج شدند.صورتجلسه را امضا نک

جمعی، اصل ی مذاکرات دستهالمللی کار تأکید دارد که در همهسازمان بین

نفع باید تأمین شود. با این حال، های ذیگرایی باید رعایت و نظرات تمام گروهجانبهسه 

ها و کارفرمایان این مجوز را داده که بدون عالی کار، به دولتیساختار نابرابر شورای 

تأمین نظرات کارگران، دستمزد را تعیین کنند: شش رأی در مقابل سه رای. 

گیری« گرچه از نظر دولت، برقراری دموکراسی واقعی در مذاکرات و »رای 

گرایی را نقض کرده و با به رسمیت جانبههاست، اما در عمل اساسِ سه زنیچانه

وار و تحمیلی« را هنشناختن حق تعیین سرنوشت مزدی برای کارگران، »مزد برد

 جایگزینِ »مزد توافقی« کرده است.

قانون کار تعارض دارد، هم مغایر بند دوم  41یدستمزدی که هم با بند یک ماده

گرایی بدون تأمین نظرات کارگران جانبه ی قانونی است و هم برخالف سههمین ماده

های جرا به تمام بخشتعیین شده، چگونه قرار است وجاهت قانونی داشته باشد و برای ا

اقتصاد، ابالغ شود؟ براساس آخرین آمارهای رسمی، کارگران و بازنشستگان تحت 

 43ی بزرگ هایشان، یک خانوادهپوشش قانون کار و تأمین اجتماعی به همراه خانواده

میلیون نفر در یک سال تمام،   43دهند. تکلیف معیشت این  میلیون نفری را تشکیل می
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گرایی، مشخص شده است. جانبهانون و بدون در نظر گرفتن الزامات سه بدون رعایت ق

 آیا راهی برای ابطال این تصمیم کامالً غیرقانونی وجود دارد؟

های دولت گریزی البته، امکاناتی در اختیار قوای مقننه و قضاییه برای مقابله با قانون

امالً با دولت همسو هستند. قرار دارد اما این دو قوه نیز در تصمیماتی از این دست ک

بسیار ناراضی هستند اما با  99امروز مزدبگیران از تصمیم دولت برای ابالغ دستمزد 

های مستقل و نیرومند، توان توجه به فقدان امنیت شغلی و نابرخورداری از تشکل

اعتراض به تصمیم ناعادالنه و غیرقانونی دولت در همسویی با کارفرمایان، از آنان سلب 

تر از یافتهاجتماعی امروز ایران بسیار عمق –های اقتصادی شده است. اما سطح بحران 

 وار باشیم. سادگی شاهد تمکین به این دستمزد بردهآن است که به
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ی کارگر است.  های طبقهترین دغدغهدر همه جای دنیا، »دستممزد  یی  ا  مم 

اسمقرار آنما در هرم درآمدی ای که در تعیین جایگاه معیشم  مزدبگیران و محل  مؤلفه

بیشتمرین تثییر را دارد همین دستممزد دریایم  ماهانه است.  با  تد تدریم  مزایای 

ی هفماد شمس  آغا  شد و مزدی و سن.ِ پاداش و ترق  در روابط کار ایران که ا  دهه

بگیر،  ی کتارگر شتتتاغتل در جتایگتاه کتارگرِ قراردادمققت.ِ  تداقتلجتای دادن اکرریت. طبقته

ترین ی مزدبگیران کارگری در پایینمالً امیان بمبقد درآمدی ا  کارگران سلب و همهع 

 ی نردبان طبقات ، در جای خقد میخیقب شدند پله

ستتتا ی، کار را به جای  رستتتانده استتت. که امرو ه بخ    ققق روند تدریم  ب 

هستتمند   بگیر و البمه دارای قرارداد مقق. ی کارگران شتتاغل در کشتتقر،  داقلعمده

عال  کار، رو گار ناگزیر باید با  داقل دستتممزد مبتتقب شتتقرای  یعن  کارگران  که به

هتا ا  جملته مزایتای کتدام ا  مزایتای مزدیِ عری  کتارگتاهبگتتراننتد  برای این کتارگران هی 

کاری و    مثمقری. لحاظ الستتع  یا پاداش و  م  افتتایهبندی مشتتاغل،   طبقه

های  شتان  باشتند و در کارگاهشتده اگر بستیار خقش ققق  ب شتقد  این کارگرانِنم 

ی ی پایهکقچکِ خارج ا  شتمق  با رست  کار، اشتم ا  نداشتمه باشتند، هر ماه به افتایه

ی دسممزد های مندرج در بخشنامهشتده تقستط شتقرای عال  کار، مؤلفهدستممزد تعیین

را در صتقر  ا را  شترایط، ی ستنقا   شتامل    اودد،    مستین، بن خقاربار و پایه

ی دستتتممزد یا همتان  کننتد و دقیقتاً به همین دلیتل استتت. که ایزای  پایهدریای. م 

 » داقل  ققق  برای شاغالن کارگری ایران، اهمی. بسیار دارد 

قتانقن کتار، دو شتتتاخی برای تعیین میزان ایزای   تداقتل دستتتممزد  41ی متاده

ی کارگران مشتخی کرده است.  اولین شتاخی نرو تقرم است. که بایستم  رق  ستادنه

های آن براستتاآ آمارهای رستتم  بانک مرکزی استتمخراج شتتقد و دوم، میزان هزینه

ن به آن »ستتتبد معیشتتت. ی  ندگ  یک خانقار ممقستتتط که در روابط کار ایراماهانه

 شقد  خانقار  گفمه م 

شتتب که نیمه 99ی شتتقرای عال  کار برای تعیین دستتممزد در پنممین جلستته

که پی  ا  آن در اسفندماه، نرو سبد معیش. بیسم  یروردین ماه برگزار شد، در  ال 
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ی دستممزد با  وتقر نمایندگان رستم  دول. و ی کمیمهجانبهی ستهخانقار در جلسته

هتای آمتاری بتانتک  هزار تقمتان تعیین شتتتده بقد و داده 940میلیقن و  4اریرمتایتان، کت 

درصتتد استت.،  داقل  2 41داد که نرو تقرم رستتم  استتفندماه، مرکزی نشتتان م 

درصتد ایزای  یای.  در آن جلسته، »نمایندگان   21ی کارگران یقط دستممزد ستادنه

ی کارگران بدون اموتا و ستادنهجلسته را اموتا نیردند و  داقل مزد کارگری  صتقر 

ی گیری به جای اجماع، که البمه قانقن اجا ه تقای  آنما، با مبنا قراردادن ستیستم  ر ی

 دهد، یقط با اموای نمایندگان کاریرمای  و دول. مبقب شد آن را م 

درصتدی دستممزد،  دود شت  هزار  21ای شتدنِ ایزای  بالیاصتله پ  ا  رستانه

ی ای خطاب به دول.، خقاستمار ل ق مبتقبه یعا  کارگری در بیانیه کارگر، با نشتستمه و

ای که به  ع  نقیستتندگان و اموتتاکنندگان بیانیه، نه به شتتدند  مبتتقبه 99دستتممزد 

خاطر عدم اموتتتای »نمایندگان کارگری  بلیه به دلیل تخلز ا  ممن صتتترین قانقن،  

ی ن معمقدند که با مبتقبه کامالً غیرقانقن  است. و بایستم   مماً مل   شتقد  معمرفتا

ترین خقان  آن نیز یایمهترین و تقلیلدرصتتدی مزد، قانقن کار در ابمدای  21ایزای  

قانقن کار یعن  ستبد معیشت.  41ی مخدوش شتده است.  چراکه نه تنما بند دوم ماده

درصتدی رستم  نیز در تعیین دستممزد  2 41هزار تقمان  بلیه تقرم   940میلیقن و  4

 ر نگریمه اس. مبنا قرا

ی دستممزد صتقر  گری.  البمه باید  ای به مستثلهبعد ا  آن، اعمرافتا  گستمرده

دانند، به ی کارگر م گف. برخ  ا  معمرفان مزدی که خقد را ا   امیان پیشرو طبقه

ی  جای اعمراض به مقفقع دسممزد و بدون در نظر گریمن این واقعی. که بخ  عمده

را با   99های آنما( باید ستا  مگان تثمین اجمماع  و خانقادهشتاغالن ککارگران، با نشتست 

ی شتت  هزار درصتتدی  ققق ماهانه ستتر کنند، به اموتتاکنندگان بیانیه 21ایزای  

اموتای  تاخمند و ادعا کردند که تالش برای ال ای دستممزد کارگران ا  طری  مماری 

ستترکقب کارگران  قانقن  و رایج یعن  شتتقرای عال  کار، به رستتمی. شتتناخمن نظام

های گتشتتمه، تنما مرجت تعیین شتتقد که در دههاین ادعا در  ال  مطرح م  .استت.

دستتتممزد کتارگران کچته بخقاهی  و چته نخقاهی ( همین شتتتقرای معیقب، نتاکتارآمتد و 

های  امیان ریرمیستتم  عال  کار بقده استت.  در طق  چمل ستتا  گتشتتمه، نظریه
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ی دستتممزد ا  ای مبتتقبهی کارگر ایران که امرو  مدع  هستتمند تالش برای ال طبقه

عال  کار، گام  به عقب برداشتمن است.، نمقانستمه یک گام  داقل  رو به طری  شتقرای

جلق را برای بمبقد جایگاه مزدی و طبقات  کارگران محق  ستتا د  امرو  شتتاهدی  که 

های پنماه و ای شتده که خیل عظی  کارگران ممخبتی و پردرآمد دههشترایط به گقنه

ترین نیا  اند که ابمدای بگیری بد  شتدهی  داقلبه کارگران ستادهشتبت. خقرشتیدی، 

های خقد را ا  ستتققس ستتنگین به  یر خط ی آنما برای اینیه بمقانند خانقادهو مطالبه

ی تقرم و ایزای  یقر مطل  نمتا  دهنتد، ایزای   تداقتل دستتتممزد داقتل بته انتدا ه

 های سادنه اس. هزینه

رسم  کارگری برای ال ای دسممزد به دیقان عدال. اداری های در این بین، تشیل

های  را علیه و ار  کار به نامهشتیای. کردند و با همیاری وکالی دادگستمری، شتیای.

 یب. رساندند   

گرای   و »ستتترکقب بطم  مطتالبتا  مستتتل  و قتانقن   امتا دولت. بتا ه  بته »تقلیتل

درصتتدی دستتممزد  21زای  کارگران  دستت.  ده استت.  کارگران خقاستتمار ال ای ای

درصتدی استفندماه را مبنا قرار دهی  و شتماب  2 41گقیند اگر همان تقرم هستمند و م 

ها تا مر  یک تقرم در ستا  جدید را که ستبد معاش خانقار را  داقل در بخ  خقراک 

درصتد  2 21ک  میلیقن تقمان ایزای  داده، در نظر نگیری ،  داقل مزد ا  تقرم دست.

گ  دارد و برای جلقگیری ا  کتاه  قتدر  خریتد کتارگران، بتایستتتم   تداقتل متانتدعقتب

درصتتتد ایزای  یتابتد  امتا دولت. بته روا  همیشتتتگ   2 41ی همتان مزد داقتل بته انتدا ه

ستتا ی مقفتتقع، ستترکقب مطالبا  مزدی کارگران را خیل  نرم و تالش کرد با ستتاده

بررست  دستممزد در شتقرای همده  اردیبمشت.، و یر کار »امیانِ بطم  عمل  ستا د  

هی  تقفیح  در مقرد چندوچقن و  مان   یعال  کار  را مردود ندانس. اما بدون ارائه

این بررست ، خیل  ستریت به ستراق    مستین ری. و ادعا کرد اگر ایزای     مستین 

شتریعممداری  .به دول. برود، تبتمیما  دول. به نظرا  کارگران نزدیک خقاهد شتد

های مزدی است. که با همیاری کاریرمایان در جلسته لفهؤی  ا  م   مستین ی: »گف.

عال  کار بررستت  و قرار شتتد پیشتتنماد اولیه را به هیم. و یران تقدی  کنی      شتتقرای

کارگری کشتقر  یله بمقاند تبتمیما  یعل  را به تبتمیما  جامعهث امیدواری  این مست 

   نزدیک کند
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دستممزد که ه  شتمقلی. عام دارد و ه    یی پایهی ایزای  عاددنهتقلیل مطالبه

ی ای ماندگار استت. کچنان که ستتا  بعد ایزای  بعدی روی درصتتد اعما  شتتدهمؤلفه

ها یاب. و بدون ای مرل    مستین ممین است. ستا شتقد، اما مؤلفهامستا  اعما  م 

ترین ترینتد  ایزای  بمتانتد( بته ایزای  چنتد صتتتد هزار تقمتان     مستتتین،  یرکتانته

ی کارگر بقده است.  با همین روییرد، های مزدی طبقهها برای سترکقب خقاستمهدولم 

ی شقرای عال  کار برای بررس  و ار  کار اعالم کرد بیس. و چمارم اردیبمش. جلسه

ایزای     مسین برگزار خقاهد شد اما شب قبل ا  برگزاری، نشس. را به دلیل عدم  

این گیرودار با ه  »نمایندگان کارگری   امیان  وتقر و رای اقمبتادی ل ق کردند  در

شتقرای عال  کار اعالم کردند که اگر مقفتقع جلسته صتریاً ایزای     مستین باشتد  

با ه  جلستته را بدون اموتتا و تقای  ترا خقاهی  کرد  با ه  همان  امیان خارج ا  

تقان با  م رود و نگقد در بقق و کرنا کردند که دیدید ا  این امامزاده انمظار معمزه نم 

 اموا و بیانیه کاری پی  برد!

درصتدی دستممزد، دست. گتاشتمن   21ها برای دیاع ا  ایزای  تریند دیگر دولم 

هفم  خرداد ماه، بانک    استت.  99روی واقعیم  جعل  به نام »کنمر  تقرم در ستتا  

مرب. و منف     یدرصد با دامنه 22را  99ای، »تقرم هدد  در سا  مرکزی ط  بیانیه

تا   20باید بین  99بیانیه، نرو تقرم در ستا   این براستاآ بنابراین کرد  اعالم درصتد 2

انوتباط  مال  دول. و کستری بقدجه، بانک مرکزی، ب  یدرصتد باشتد  در بیانیه 24

تقرم در  عقاملعنقان  های ار ی، انباشت. نقدینگ  و مشتیال  ناشت  ا  تحری ، بهشتقا

یایمن  نیست.، گتاری شتده دست.باید گف. تقرم هدد  .اقمبتاد ایران عنقان شتده است.

پردا ی ناصتحین های یارانههای اقمبتادی ا  جمله ستیاست. یرا براستاآ تمام شتاخی

دول.، باد کشتیدن مبتنقع  نمادهای بقرست  و ایماد  باب کادب در بقرآ و پایین  

های  دهوکارها و همچنین تمام داآوردن ستتقد بانی  در شتترایط بحران و رکقد کستتب

درصدی برخ    100درصدی نرو  مل و نقل تا ایزای  بی  ا   50میدان  ا  ایزای  

دهتد کته  بتا این  تا ،  م  اگر یرض اقالم خقراک  متاننتد  بقبتا ، چنین نشتتتان م 

درصتتدی را محا  ندانی  و بیتیری  که تقرم ستتا   24تا  20محا  دستتمیاب  به تقرم  

رستتد، با ه  بایستتم  دستتممزدی که درصتتد م  22جاری به میانگین این ارقام یعن  
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درصتتتد  2 21همتان اولین رو  ا  اولین متاه ستتتا  یعن  یی  یروردین، ا  تقرم جتاری 

درصدی  م   22نیایمن  ماندگ  داشتمه، ترمی  شتقد  چرا که تقرم محا  و دست.عقب

قل هزار تقمان ،  دا 940میلیقن و  4اگر محق  ه  بشقد، اعما  آن روی سبد معاش 

یک میلیقن تقمان ایزای  هزینه به بار خقاهد آورد  یعن  ط  ستتا  جاری نرو ستتبد 

میلیقن تقمان خقاهد رستید  باید در نظر بگیری  که ارقام ستبد  6معیشت. رستم  به 

ها و معاش که مبنای محاستتبا  ما قرار گریمه، همان ارقام رستتم  استت. که دولم 

اند وگرنه اند و پای آن اموتا گتاشتمهیریمهکاریرمایان در استفند ماه ستا  گتشتمه پت

میلیقن تقمان   9براساآ آمار غیررسم ، رق  واقع  سبد معاش خانقار همین ادن مر   

 را پش. سر گتاشمه اس. 

ی شتقرای ی جاری کستیزده خرداد( قرار است. جلستهی هفمهشتنبه، سته با این همه

قبتد خقاهد داشت. با تقلیل مقفتقع  عال  کار برگزار شتقد  به ا مما   یاد دول. با ه 

گری کارگران بیاهد اما یک واقعی. مستل  و تاب مطالبهوبه ایزای     مستین، ا  تب

بگیر استتت. و در ی آن  تداقتلی کتارگری کته بخ  عمتدهقطع  وجقد دارد: طبقته

 2تا  300میلیقن و  2های مزدی بین ترین  ال. با ا مستتاب تمام مؤلفهخقشتتبینانه

ی  یات  و کلیدی هزار تقمان درآمد ماهانه دارد، به ستادگ  ا  مطالبه 500و میلیقن  

 تقاند که بگترد!گترد  نم »دسممزد  نم 
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( نیز، 19-گیرشلللدن ویروس کرونلا یک ویلد محلل کلار کلارگران ج،لان، ابلل از ج،لان

ههد، هر روز تلازمان ج،انی کار نشلان می  آخرین گزارشهمیشل  مرگبار و ه  اتلت   

های کاری غیرو،داشلیی و غیرایمنی هر کارگر هرمحیطو شلشل لد هزار  هفتویش از  

 ههند   تطح ج،ان جان خ ه را ازهتت می

وا گذشللت ویش از  -تاکن ن  2019گیری ویروس کرونا، از ما  هتللامبر هم وا آغاز 

خ ه گرفی  ها انسلان هر تلرتاتلر ج،ان شلرایط مرگبارتری و تل  ما ، محل کار مییی ن

اتللت  میفتللفان ، هر این مدا هزاران نفر از مرها ج،ان از ااشللار اجیماعی میفاوا 

انلد  یی این ملدا، زنلدگی  هتلللت هاه عیلت اوی  ول  ویروس کرونلا جلان خ ه را از ول 

ها انسلان هر ج،ان و  اشللاگ گ ناگ ن و مرگباری تحت تفریر ارار گرفی  اتلت  مییی ن

هاری ن  وا اعی لللام عم می کارگران ج،ان ویل  و  تلللبل  عامل  اای لللاه تلللرمای 

تعطیلل هرآملد  هچلار وحرانی عمی  شلللد  و ول  نلاللت نیمل  -ویروس کرونلا –خلارجی  

جا ک  و  اند  تا آنها کارگر و مزهوگیر مشللاغل خ ه را ازهتللت هاه ییی ناتللت و م

ههد  ها نشللان میشلل ه، گزارشاررگذاری مرگبار ویروس کرونا هر محل کار مرو ط می

ارتللیاران، ها کارگر خدماا و،داشللیی و هرمانی، شللامل ارتللیاران و کم مییی ن

کمب ه وتلللایل اویدایی ایمنی و خایر ها، و تلللایرکارکنان ویمارتلللیان ازشللللان و

های مخ ل ،، ا شلش مناتلل، هتلیلش و تا،یزاا کافی و ایشلگیران  مانند ماتل 

اند   فرتلللا هر محل کار خ ه اروانی ویروس کرونا شلللد تلللاعاا کار ی  نی و یاات

های نی ی رک، های ت ل یری و تااهراا خیاوانی ارتلیاران ع ل  اتحاهی  هر ایالتایاا

تن،لا نالاا هرملانی هر این ههلد کل  نل کلالیفرنیلا هر امریللا نشللللان میاییی ن یز و 

ها وا کمب ه کاهر  رروتمندترین کشلل ر هنیا نات ان و شلللنند  اتللت ویل  ویمارتللیان

هرمانی، امللاناا و تا،یزاا ازشللللی و کمب ه تخلت ویملارتلللیانی ت ان مااوی  وا این 

ههند ک  هزاران کارگر نیز نشلان میوضلعیت اضلطراری را ندارند  خبرها از چین و ارواا 

تلبل کمب هها و ناکارآمدی  و،داشلت و خدماا هرمانی از آغاز این اایدمی تاکن ن، و 

اند  هرهمین های محل کار خ ه مبی  و  ویروس کرونا شلللد مدیریت هر ویمارتلللیان

ر ترین میزان مرگ ور ار ای از کارگران امریلا جایی ک  وا تفتللب ویشناگ وخش عمد 

خایر شلی   این ویروس هر محل کار خ ه هر اعیرا  ویروس کرونا را هاشلی  اتلت، و 

اند  هر م ارهی ک  و  ناامن و هن محل کار هتلت و  اعی لام و ااداماا اعیراضلی زه 
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انلد هر ورخ ره ولا این وحران هلای کلارگری و ه کلارگران هر امریللا و اروالا هارای اتحلاهیل 

اندکی شلرایط و،داشلت و ایمنی کار را وا اتخاا ااداماتی ایشلگیران  اند و  میزان  ت انسلی 

 اند ها را تعطیل کره های کارگری کارخان و،یر کنند  هر م ارهی نیز زیر فشار اتحاهی 

ی  ومیر فزایند ی ن اهث شللیی و مرگههند هر کشل ر ما نیز وا ت ج  و  آمار تلان

ی صللیانت از نیروی کارهر هتللی رکارش دغ رتللد هغ نار میکارگران و هولیی ک  و 

ها کارگر و کارمند و مزهوگیر هو چندان نیسلت وا شلی   ویروس کرونا محل کارمییی ن

 وارتر شد  اتت مرگ

 ویروس کرونا زمانی و  کش ر ما رتید ک : 

تری را و  لحاظ ی کارگر و عم ا مرها کشل رما هرتلاگ گذشلی  تلاگ تلختیبا  -

های اای لاهی و از تل  تحری ت را، گرانی و ویلاری گسلیره  تارو  کره  و هند  از ی 

وراور شللدن ایمت ونزین تلل ی هیگر ن اهث آوان ما  ک  هرای افزایش ناگ،انی و تلل 

 هش اری ارار هاه   وا   ای تت، عم ا مرها را هر شرایطو 

مییی ن نفر از مرها ایران محیاج و  60ی رویعی تخنگ ی هولت ویش از و  گفی  -

 ی ناچیز هولیی و هند   نیازمند گرفین یاران 

 ویلاری هر وا ترین تطح خ ه و ه    -

ها و کاهر ارتللیاری ورای ی کارگران، وازنشللسللیگان، معی اعیراضللاا اراکند  -

مزهی و مزایلا هر تلللاگ گلذشلللیل  هر ولا ترین نلد  خ ه و ه و منلاو  ی مطلالبلاا مع ال 

تفمین اجیماعی ک  میعی  و  کارگران و وازنشللسللیگان اتللت م ره ها ا هولت ارار 

 گرفی  اتت 

هتلللیمزههای کارگران و مزهوگیران و  اایین ترین تلللطح کاهش ایدا کره  و   -

 تازی نیروی کار هر اوج ارار هاشت  ارزان

های گذشی  میزان مرگ و ماروح شدن کارگران ور ارر ن اهث و ویماریهر تاگ    -

ای هر وا ترین  تلاوا تلازی، و  شللل ویشللیی خ ل صلار هر وخش معاهن و تلاخیمان

 تطح خ ه نسبت و  چند تاگ گذاشی  ارار هاشت 

گران و ملدیرانی کل  هر ر س ملدیریلت وزارا   هر چنین وضلللعییی و ه کل  نل ملت

هاشللیند، هر ودو امر وا وحران کرونا مانند ی  آنفی نزای تللاه  ورخ ره و،داشللت ارار  
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انگاری و  م ا  و های  و  مرها شلللدند  وا تللل،لرتلللانی و کرهند  آن،ا مان  از ای  

کرهن مرها ورخ ره کرهند  و  های ایشللگیران  و مراابیی و ارنطین اجرای تللیاتللت

شلار مخییب مرها تفریر گذاشلت و همین تلبل ویروس کرونا وا شلدا و تلرعت ور اا

آتلا آل ه  و مرگبارتر از گذشلی  شلد  ها کارگر و مزهوگیر کشل ر ور  محل کار مییی ن

مرگبارترین تفریر ور ایلر کاهر و،داشللت و هرمانی کشلل ر فروه آمد  گفینی اتللت ک  

های هولیی و ارتللیاران کشلل ر هر ویمارتللیانایش از آغاز کرونا ارتللیاران و کم 

های کرهند و ورای هتلیمزههای مع ا ، لل  ارارهاهی هر شلرایطی هشل ار کار میخ ل صل 

ی خ ه خ اهان ی ن ها هر ناگ مبارز ایمانی و عدا اتللیخداا رتللمی و عیی  اخراج

گیری شلللی   ویروس کرونلا و ها ا مرها ویملار ول  و هنلد  هر چنین شلللرایطی ولا اوج

ها، هر   جان خ ه را هر نخسللیین هفی ارتللیار و ازشلل  100ها، ویش از  ویمارتللیان

آوریل(  این را   16مااوی  وا این ویروس از هتلللت هاهند یو  نال از فارین االیسلللی، 

میاتلفان  وا ترین میزان مرگ کارگران و،داشلت و کاهر هرمانی کشل ر هر ماایسل  وا  

ها هیگر کشل رهای ج،ان اتلت  میزان وا ی مرگ کاهر هرمانی کشل ر هر ویمارتلیان

ی هتلیگا  تل مت کشل ر و  خایر های کشل ر و مام ع ههد ک  ویمارتلیاننشلان می

ی هاخیی فااد املاناا کافی وایشلگیران  های ناعاه ن المییی و تلیاتلتهای وینتحری 

ی کافی ورای تفمین تا،یزاا کافی ایمنی و ازشللی اتلت  گفینی اتلت و فااد و هج 

ی نالامی، ول  مبیب ویش از ی کلل و هجل هزینل  (1399ی تلللاگ جلاری یکل  هر و هجل 

ی تل مت و هزار میییاره ت مان تعیین شلد  ک  این ویش از تل  وراور کل و هج  117

 و،داشت عم می کش ر اتت  

هر چنین شللرایطی ک  ارتللیاران و کاهر هرمانی کشلل ر ویش از هر زمان هیگر هر 

ترین ااداا وس کرونا ارار هارند ک اذیر هر صب مادا مبارز  وا ویرشرایط وسیار آتیل

ی مسللیال ورای و،ب ه شللرایط کار آنان این اتللت ک  ن   هاشللین  تشلللل و اتحاهی 

ی رتلیمت شلناخی  شل ه  نا   ومزایای مع ا ارتلیاران و تلایر کاهر هرمانی کشل ر و 

روز  لل  شل ه  ارارهاههای م ات کار تبدیل  89آنان ارهاخت شل ه  ارارهاههای م ات 

صل را رتلمی شلد  هووار  و های رتلمی و هایمی شل ند  ارتلیاران اخراجو  ارارهاه

خطر شل ه  اتلیخداا شل ند  محل کار آنان خ ل صلار هراین شلرایط وحرانی ایمن و ک 

عدالت شللیی آنان تفمین شل ه  هرگ ن  تبعیب ور اتلاس جنسلیت عیی  ارتلیاران ک  
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ی مشلاغل تلخت و رتلیاری هر زمر اکثریت آنان زن هسلیند ورهاشلی  شل ه و کار ا 

 آور ارار وگیره  زیان

ت اند شلرایط کار را و،ب ه وخشلد و  ای گرچ  میهای عاه ن تحا  چنین خ اتلی 

کمی از رنج کارگران و مزهوگیران ولاهد ولی وا ت ج  و  شلدا وحران م ج ه این گ ن  

ارهازه ها میاشلی وندی نهایی ک  و  تلره های محدوه صلنفی و تلیاتلتگریمطالب 

ای مشللیرک ی ما هر لحا گیر شللدن وحران ویروس کرونا هم ناکافی اتللت  وا ج،ان

 ییبد   ای را میای  ک  وظایب تاز ای ارار گرفی ی مشیرک و تاز مااول تارو 

ههند  شلناتلان و کارشلناتلان عی ا اجیماعی مرتبار هشلدار میشلناتلان، زیسلتاایی  

ی گیری مانند او  ، تلارس، زیلا و اکن ن کرونا، راوط  های هم ک  ادیدارشلدن ویروس

هاری و هتلت عمیلره مخرم تلیسلی  تلرمای مسلیایمی وا تخریل محیط زیسلت و 

هاری مدرن اتلت ک  هرارن ویسلی  هر رااوت وا تلرمای  1ایتل تلیالیسل  ت لیدگرایان 

در چنین   ها هر تللطح ج،ان هاره ت  انسللانغرم شلللل گرفت و رفیار فرهی ت 

تویند با آگاه  با نقش وطاین  محیط زطسر   آطا جنبش کارگای م شرایطی   

روشررن   موضررو   کری وطاور کاونرا یز آ  بری - شررایطط زنردگ  شوطش در 

ن مبارزه بایی حقوق صررنف  و یجاما   شود و مبارزه بایی بی -   رونماط  کاد

 د؟  پاسدیش  محیط زطس  پیوند زن

 محیی   جنبش کارگای و  دیل  زطس 

آم زه ک  ج ام  انسلانی از هیرواز هر جن  وا محیط زیسلت ما میتاریخ تمدن وشلری و 

هر وع للی از  نار اژوهشللگران،اند  و و از یبیعت ویش از انداز  ورهاشللت کره  و ه 

ی یبیعلت منار ول  فالای  جلانبل هلای تلاریخی اتلللیثملار و تخریلل یل هوران

 
و می اتحاه ش روی هر آغاز هر اشلاگ مخییب اص ناا محیط زیسیی  ونا و  نار جان و می فاتیر، از نار زیست  1

ی این اص ناا هر وراور هدف یگان  ارن ویسی  هم   30ی  ایشگاا و ه  اما وا ورخاتین و روکراتی اتیالینی هر هه 

ا انین نفاظت محیط زیست را ت  یل کره اما هر عمل  ترین  رن  واخت  اگرچ  این کش ر ورخی از ایشرفی   تولید

ی محسن اذیر، نرجم ی آتیلنال از کیام زمین، تیار  این ا انین ناهید  گرفی  شد  و و  اجرا هرنیامدند  و 
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ها، مانند تمدن تل مر و اینلا شلد  اتلت  اگر هر محیطی و تلا ط کییت تمدنزیسلت

ماند اما وا  ای واای میهاری تخریل محیط زیسلت هر تلطح منطا هوران ایشلاتلرمای 

ای ی زمین میدان عمییاتی تخریل از تطح منطا ی آن ور کر هاری و غیب آغازترمای 

تر ج،انی شلد  ی زمین انیااگ یافی  و اتلیثمار یبیعت هر چ  ویشو  تلطح کل کر 

گا  ان ا  ها ک  منزگاتلللت  اکن ن هر شلللرایطی ارار هاری  ک  ویش از نیمی از جنگل

ونا و  تحایااا هر کشلل ر ما نیر  اند ی ج،ان هسللیند از وین رفی های زند ارگانیسلل 

میر مرو  جنگل و مرت  هر ایران هر ناگ ناو ه شلللدن  350هر هر رانی   ،گرانوهشژا 

های  های زیسلیی، اوم شلدن یخو  همین تلبل گرمایش زمین و انارا  گ ن   هسلیند

ها،  زایی، تللیل، خشلللسللالی، ناو هی تدریای هریاچ اطبی، فرتللایش خاک، ویاوان

تری هر تلراتلر هنیا هر ها وا شلدا ویشرفین جنگلهای مرجانی و ازوینتخریل صلخر 

  ونا و  نار کارشلناتلان،  ناگ گسلیرش اتلت  وی تلبل نیسلت ک  یی چ،ار هه  گذشلی

تر هسلیی  گیر و کشلند های ویروتلی هم ج،ان هر هر هور  شلاهد تلرار ان ا  ویماری

گیره   هتللیان و افراه فروهتللت را میک  شلل روخیان  ویش از هم  جان کارگران، ت،ی

ارتلش این اتلت: هر چنین شلرایط وحرانی و تاریخی ک  ج،ان وا ویروس کرونا هرگیر 

ی خ ه ناشی میرای و ایشرو ورای نفظ ن و ت اند و یا جنبش کارگری میشد  اتت آ

 های آیند  ایفا کند؟  خ ه و وشریت و نسل

ی شللل ه، این جنبش از آتلللیلانل  جلا کل  ول  جنبش کلارگری ایران مرو ط میتلا آن

انا م مشلروییت تاکن ن ناش ایشلرو ورای و،یرشلدن شلرایط کار و زندگی ایفا کره  

اش هر ی ت ان و میزان رشد کم ی و کیفیانداز ای جنبش کارگری و هور  اتت  هر هر

هفلا  از نا   علاه نل  کلارگران و مزهوگیران کشللل رملان االداملاا تلفریرگلذاری را انالاا 

مداری و رف  ان ا  تبعیب مبارز  کره  اتلت هر هاه  اتلت  ورای کسلل آزاهی، اان ن

های زیاهی هگهای کارگری خ نها و اتحاهی ی مدنی ورای ایااه تشلللهفا  از جامع 

تلل اهی وورای آم زش و ارورش همگانی و رایگان ت ش کره  خ ره  اتللت  عیی  وی

اتلت  ورای کاهش تلاعاا کار، ایمنی و و،داشلت کار، امنیت شللیی و عدالت اجیماعی 

 ی خ ه هاره   ای را هر کارنام ی مبارزاا ارزند و اای اهی تارو 

ی خ ه و ورای نگ،داری از ن و هر شلرایطی ارار هاری  ک  جنبش کارگری و اکن ن  

تلل مت خ ه و اکثریت جامع  و ااتللداری از و،داشللت عم می و ت ش ورای تلییراا 
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ونیلاهی نیلاز ول  خیز وینلد هیگری هاره  این جنبش نیلازمنلد آن اتلللت کل  مبلارز  ورای 

عن ان ی  ارزش مبارزاتی م،  هر و  محیطی و ااتداری از یبیعت را نیزعدالت زیست

وایسللت خ اهان مشللاغیی و ه ک  مح ر اصللیی مطالباا خ ه ارار ههد  ورای نم ن  می

های تن،ا ورای انسلللان یکارگر( ویل  عدالت ورای محیط زیسلللت و ان ا  گ ن عدالت ن 

زیسلیی م ج ه نیز رعایت شل ه  خ اهان ت ل یل ا انینی واشلد ک  زیر نار ن،اههای  

هلا، منلاو  آم، ارنلدگلان، جلان ران و ی ر وااعی نلافظ جنگللم کراتیل  اجیملاعی ول ه

ی ت لید و کار و  تللایر مناو  یبیعی واشللد  جنبش کارگری ایشللرو و میرای و  آیند 

هار ای هیگری واید ویندیشللید ک  یبیعت و محیط زیسللت ویش از این خدشلل گ ن 

ی زندگی وشلل،ر و یبیعت ک  آ یند  نشلل ه  از ایااه مشللاغیی و صللنایعی هفا  کند

ها را هر هتلی رکار خ ه های ودیل ت لید مشلاغل، مانند تا یت تعاونینباشلد  واید شلی 

ارار هاه کل  هلدفش هر هملاهنگی ولا یبیعلت وت لیلداتش ورای رف  نیلاز انسلللان و 

گرایی و انباشلللت تللل ه و تخریل یبیعت  واید و  زیسلللیی واشلللد و ن  تاملتلللاه 

جای اخی للا، هاهن و  ی عم می را و ران هشللدار هاه ک  رروا و تللرمای گنل مت

نف  یبیعت و افزارهای مرگبار، و  ایااه مشللاغیی اخی للا، ههد ک  و تللاخت جن 

ی نف  و،داشلت و تل مت عم می و ارتاای فرهنگی عم ا واشلد  و  این نلی  انسلان و و 

عن ان وااعییی خلارج از ول  م،  نیز ولایلد ت جل  هاشلللت کل  یبیعلت چیزی نیسلللت کل 

جامع  انسللانی یا خارج از نیروی کار هر نار گرفی  شلل ه ک  وا آن هرچ  خ اتللیی  

ولنی   و  همین تللبل ورای ایااه یگانگی و وندا وا یبیعت، هر مبارز  ورای عدالت 

خ ا  واشلد  اجیماعی و اای لاهی واید هرای ایااه نامی ک شلید ک  هملراتی  و وراوری

یگی الایلدار ه  ول  انسلللان و ه  ول  یبیعلت هاشلللیل  ولاشلللد و هر ن،لایلت  و هلبسللل 

و می و اایند  هر هتلی رکار کرهن یبیعت و ت لید را هر نا  اای لاهی زیسلتاجیماعی

آم زه گیر اخیر و  ما میهای تاریخی و واتیانی ووحران ویماری هم خ ه وگذاره  هرس

ش ورای نفظ محیط زیسلللت، هر محیطی و ت کل  ولدون مبلارز  ورای علداللت زیسلللت

هلا و اتلللاس هیم تملدنی الایلدار نخ اهلد ملانلد و علداللت و آزاهی و الاینلدگی ورای تملدن

ای ههد ک  ورای آیند ما هشدار میگیر و انسان نیز فراه  نخ اهد شد  این وحران هم 

تللال  ورای خ ه و نسللل آیند ، ااتللداری و هاشللین عشلل  وااعی و  یبیعت و ان ا  
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عن ان ی  ارزش اخ ای و اجیماعی م،  هر مح ر اصللیی وایسللت و ها میگ ن زیسللت

 های هر انسان و هر جنبشی اراروگیره  تماا فعالیت
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داری، به وضدعتت بررن  کنننی طونر با ّ انّ یدتّآ ا ا از منظر تفکر ضدّ  سدرما ه

ان، به جای لیدکر بتکاران جن ای کار از ای بّ ل هسدت که در امکان سداتن  جامعه

فرسدا، فرسدا نّو و غترانسدانی از سدنی سدن، و اجبار به ت  دادن به کارهای ااتت ک

دادن شدرل، همه از امکان کار ان ه  نه روزانه د گر و نتز کابنس همتیدگی از دسدت

سدددایدت برتنردار بداشدددت ، و در یت  زدای، نتدازهدای  6تر، بلکده سدددایدت  دا بتش 12

مان ای  از تنراک و مسدک ، امنز  و بدّاشدت تیمت  و تیدمت  شدننّ و ا   روریضد 

مان را به متل تندمان و برای انجام کارها ی  امکان را به دسددت اور   که ماب ی زمان

 ذارنّ  که تند دوسدت دار   اتناداد دهت آ ا ر ا   امکان هسدت، طه منانعی نمی

ای به ا   پرسدش و امکان سداتن  جامعهمح ق شدندآ د ن ّ هاروی در  ادداشدت ز ر 

 پردازد.ی امروز میجامعه ها و اجرهایبّ ل از تیت

 

  

نن سددد . در ا   م  ا    دادداشدددت را در کنران بحران و روس کروندا در نتن نرک می

طه در زای روی دادن اسددت با ّ طه واکنیددی لحظه، سدد ت بننان پی برد که به ان

ر ز  ،  ها میداری به تتابانوضدعتنی، ما م الفان سدرما هنیدان داد. معمنال  در طنت  

 کنت .  کنت  و د گران را به اینراض دینت میتظاهرات می

هدای جمعی کنش اسدددت م  در منتعتدت  ای کده وتدتش شدددکدلدرسدددت در لحظده

انر که مارکس تتلی تنب برم. اما همانی انزوای شد ادی به سدر میکننّومسدنیلدل

تنانت  تدار   را در شدددرا لش دل ناو تندمدان بسددداز  . بندابرا  ، کندّ، مدا نمیمیبتدان 

مان بدنر   اسددنفادو را هایتنانت  از فرلددتناطار   به ا   بتنّ یدد  که طونر می

 ببر  .

شددرا ل شدد   م  کمابتش ممناز اسددت. م  تادرم کارم را ادامه ده ، البنه از 

کن . کل کاری که م  ننز ز نت  را در افت میام و هتانه. شدددرل  را از دسدددت نّادو

 با ّ انجام بّه  ا   است که تندم را از و روس کرونا دور نگاو دارم. 

 امرو تنلددته دهنّ، از ا  پذ ر ترار میهای اسددت سدد  و جنسددتن  مرا جزو  روو

کننّکه هتچ مالتاتی نّاشددنه باشدد . همت  بایه شددّو م  زمان ز ادی ندر بت  می

مجازی( برای انّ یددتّن و ننشددن  داشددنه باشدد . اما به جای پرداتن  به  جلسددات
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های ممک  ی بّ لجزئتات وضددعتت نتن نرک، به نظرم شددا ّ بدنر باشددّ که دربارو

داری به طنت  شدرا وی طگننه تیمالتی کن  و ا   سداای را ار  کن   تفکر ضدّسدرما ه

 انّ یّآمی

 ی جدیدعناصر جامعه

ی اتفداتداتی کده در جنبش ان البیش نداکدام کمنن ای از مدارکس دربداروسددد ن  را بدا  فنده

 نن سّ کن . مارکس میرخ داد اغاز می 1871پار س 

ای شهرر حارهر و آمادهها هیچ آرمانی کارگر از کمون انتظار معجزه ندارد. آنطبقه

ی داننهد کهه برای درانهداختن نق ههه هها می. آنشههود محقق  خلق  فرمهان بهه  کهه  نهدارنهد

های ی کنونی به یاری فاعلیتتری که جامعهشهان و به همراه  آن شه ع عا یرهایی

شهد  به آن گرای  دارد  نااار خواهند بود یی ارهایی طوننی را از اش بهاقتصهادی

ا و شهرای  هی فرایندهای تاریخی که انسهانهم از رهذرر مجموعهسهر بذررانند  آن

ها هیچ آرمانی ندارند که محقق کنند مذر سههازند. آنرا دگرگون می] شههانزندگی[

ی بورژوایی کرنِ ی جدید که در بطن خودِ جامعهآزاد کردن یتانسهیع عناصهر جامعه

 در حال فرویاشی نرفته است. 

ی ا   توعده بدّه .  ک ، مدارکس بده نحنی بدا تفکر اجدازو دهتدّ تنضدددتحداتی دربدارو

و  1850و  1840های انّ یدانش سدنسدتالتسدت ضدّ ت داشدت، که در دههشددرمانار

انّ یدی سدنسدتالتسدنی درواتت سدنت شداری شددردر فرانسده پرشدمار بندنّ. ارمان 1860

ستمنن، اتت  کابه، لن ی ا نست بالنکی، پتر ژوزف پرودون و سا ر   فنر ه، هنری س 

 بند.  

ها  شدرانّ ش رؤ اپردازانی بتش نبندنّ، انهای ارمانبه نظر مارکس، سنستالتست

تناسددننّ شددرا ل نتروهای کار را همت  االن واتعا    را ی نبندنّ که میکار ران یمل

د ر نن کننّ. ا ر تادّ دار ّ شدرا ل را همت  االن د ر نن کنتّ به فدمی درسدت از 

 داری دتت ا  طتست. ی سرما ها   نتاز دار ّ که  نهر جامعه

ب یددیش  رها یی ان البی با ّ بر تندس به روشددنی معن ّ اسددت که پروژواما مارک

 ی جّیبنّی است. هر پروژو  کار ران منمرکز باشّ. »تند« جزء مدمی در ا   لنرت
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برای ترتتر جدان نتز مسدنلزم د ر ننی همت  تند تناهّ بند. بنابرا  ، کار ران با ّ  

پار س، مارکس به ا   مسدددیله بسدددتار تندشدددان را نتز ترتتر دهنّ. در زمان کمنن  

 داد.اهمتت می

های د ر ننی را کنّ که تندش سرما ه امکانهمه، او ا   را نتز تاارنیان میبا ا  

ی جامعه 2یتنان پنانسددتل ینالددر و  وکنّ و با پتکارهای انالنی میواتعا  ا جاد می

شدر کار ازتندبتگانه تالد  تنانسدننّ ازجّ ّی را »ازاد کرد« که در ان کار ران می

ی جّ ّ که شدننّ. رسدالت ان البی یبارت بند از رهاکردن پنانسدتل ینالدر ا   جامعه

 ی در زای فروپاشی پتیاپتش منجند بند.در زهّان نظ  اجنمایی بنرژوا ی کدنه

 کردن با قوگی با فعع

ی زای اجازو دهتّ بگن   که ما در زای زنّ ی در همان وضدددعتت هسدددنت ،  عن

ی بنرژوا ی کد ش در زای فروپاشدی. اشدکار اسدت که ا   وضدعتت وضدعتت  ک جامعه

ها ی که م  ابّا  هراسدی اسدت، زشدنیلبر ز از طتزها ی کر ه ماننّ ن ادپرسدنی و بتگانه

 ن دّ کده شدددان بداشددد . امدا تنجده کنتدّ کده مدارکس نمیتناه  شددداهدّ جنالننمی

تمام ینالدر منجند در ا   نظ  اجنمایی کد  و در زای فروپاشدی را ازاد   ]پنانسدتل[»

ی بنرژوا یش در زدای فروپداشدددی  هدا ی از جدامعده ن دّ مدا بدا دّ بر ان جنبدهکنتدّ.« او می

 انگیت  ذار   که به رها ی کار ران و اب ات کار ر کمک تناهنّ کرد.

ها هسدددننّ و از کجا  ها کّامشدددند  ا   امکاندر ننتجه، ا   پرسدددش مور  می

دهّ اما ب ش ی کمنن به ا   پرسش پاس  نمیا  درباروا نّآ مارکس در کنابچهمی

ا  را به ا   اتناداد دادو بند که دتت ا  اشدکار سدازد که ی اثار نظری پتیدت یمّو

تنانسدننّ باشدنّ.  کی از جاها ی که ها میهای سدازنّو برای اب ات کار ر کّامامکان

اسدت، مننی   رونّر سدهپردازد من  سدنر،، پتچتّو و ناتمام ته به تفادتل میاو به تید 

 ی تحر ر دراورد. به رشنه 1858و  1857های بحرانی که مارکس ان را در کنران سای

ا  از کمنن کنندّ کده مدارکس از دفدایتدههدای ا   اثر روشددد  میبرتی از توعده

طه در  ک « با فدمی از ان]سددتلپنان[ی »ازادکردن  پار س طه در نظر داشددت. ا ّو

ی بنرژوا ی در ان زمان در زای وتنع بند ارتباط دارد. ا   همان دارانهی سرما هجامعه

 کرد.  ا  تال  میوتفه برای فد طتزی است که مارکس بی
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ی ترتتر تکننلنژ ک و د نامتسد   ، مارکس به انر مفادل به مسدیله رونّر سدهدر 

ی دهّ ا   اسددت که جامعهطه او نیددان میپردازد. انیداری متکننلنژ ک سددرما ه

های جّ دّ   ذاری سدددنگت  در نناوری و ا جداد امکداندارانه ذاتا  به سدددرما هسدددرما ه

دار منفرد با سا ر تکننلنژ ک و سدازمانی  را ش دارد، ز را ا ر م  در ن ش  ک سرما ه

ی م  از تکننلنژی د اسنفادوداران در رتابت باش ، در لنرتی که تکننلنژی منرسرما ه

تنان  سدندی مازاد به طن  اورم. بنابرا  ،  او میی رتبا   بدنر باشدّ انمنرد اسدنفادو

های دار منفردی انگتزو دارد که به دنبدای تکننلنژی منلّتری از تکننلنژیهر سدددرما ه

 های رتبا ش برود.  شّو در بنگاواسنفادو

داری زک شددّو  ی سددرما ه ک در تل  جامعهبه همت  دلتل، د نامتسدد  تکننلنژ

ننشدنه شدّ( به بعّ به ا     1848نکه در سدای   مانتفسدت کمننتسدتاسدت. مارکس از  

ای اسددت که تاددلت برد. د نامتسدد  تکننلنژ ک  کی از نتروهای یمّو  تیددته پی می

 دهّ.داری  عنی ان الب دائمی را تنضتح میسرما ه

وتفه به دنبای ارت ای دهّ بلکه بیجند رضدا نمیداری هر ز به تکننلنژی منسدرما ه

ای که ان اسدت، ز را برتنرداری از تکننلنژی برتر همتیده به شد   و بنگاو و جامعه

تر   دهّ. زکنمت  ا ملت  ا بلنک تّرتی که پتیدرفنهپادا  میان را در اتنتار دارد 

. بندابرا  ، د ندامتسددد  هدا را در اتنتدار دارد پتیدددنداز تناهدّ بندو پن داتر   تکننلنژی

داری دوانّ. از بّو تنلّ سرما هداری ر یه میتکننلنژ ک در ساتنارهای جدانی سرما ه

  ننه بندو است.ا  

 نوآوری ت نو وژیک
ی نناوری تکننلنژ ک ه  روشدنگر اسدت ه  جال . وتنی فرا نّ د ّ او مارکس دربارو

ا ّ که ا    ا ان مان میکنت ، معمنال  فردی به ذه نناوری تکننلنژ ک را تادددنر می

کنّ و به دنبای ان است که هرطتزی را که ساتنه شّو است از نظر طتز را درست می

ی تالدی د گر، د نامتسد  تکننلنژ ک م ن  کارتانهتکننلنژ ک ارت ا بّهّ. به بتان 

 است، نظام تنلتّی تالی، وضعتت تالی.  

ها در واتعتت از  ک سدهدر تنلتّ به اما معلنم شدّو اسدت که بسدتاری از تکننلنژی

های یام نژنر ک( تبّ ل ها به تکننلنژیشدددننّ. انسدددهدر تنلتّ د گری سدددرر ز می
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را انه در دسددنرس هرکسددی اسددت که ب ناهّ از ان شددننّ. برای نمننه، تکننلنژی  می

ی مردم و های تندکارسدازی در دسدنری همهبرای هر هّفی اسدنفادو کنّ. تکننلنژی

 لنا ت است.  

در بر ندانتدا، ابدّاع  1840و  1830و  1820هدای مدارکس پی برد کده در دهده

 یعن.  وکار مسددن ل و مجزا تبّ ل شددّو بندهای جّ ّ د گر به  ک کسدد تکننلنژی

 به کههنا درست کنّ    ماننّ ان را به ا  یزتط ا  ینساج دسنگاو که نبند یکس گر د

  دسدنگاو ان یشدّو رفنهتّمتکارش به یوربدرومنّ اسدت که یالته یّ جّ  یتکننلنژ

تکننلنژی جدّ دّی یرضددده  3. در ینض، اننروپرونرهداتناهدّ داد ش را افزا ینسددداج

 جا اسنفادو شند.  تنانّ همهکننّ که میمی

ها در زمان مارکس منتنر ب ار بند. منتنر ب ار ی ا   دست تکننلنژیی اولتهنمننه

سددن  تمام ا   کاربردهای منفاوت را داشددت، از زهکیددی اب از درون معادن زغای

های ه ، و البنه برای ماشددت ا رفنه تا سدداتن  منتنرهای ب ار و ازّاخ تونط راو

شددّ. بنابرا  ، ا ر شددما های نسدداجی نتز اسددنفادو میتندکار بافنّ ی در کارتانه

ی ابزار و مدنّسدی ن وه وکار نناوری را بررسدی کنتّ، لدنعت ماشدت تناسدنتّ کسد می

 تنبی برای شروع بند.

ی که در زنزو طه پترامنن شدر بترمنگام پّ ّ امّ اتناادهای کاملی دددد ماننّ ان

های کرد دددددددد نه تندا به تنلتّ تکننلنژیابزارسازی ماشتنی به انر ت اای کار می

محاددنالت جّ ّ نتز معونف شددّنّ. زنا در زمان مارکس نتز   ]تنلتّ[جّ ّ بلکه به 

 وکار مجزا تبّ ل شّو بند.نناوری تکننلنژ ک برای تند به  ک کس 

 یبمان  یهست  که جاهمان تا بدوتمام قوا   با
کنّ که وتنی تکننلنژی به  ک تفادددتل بررسدددی می، مارکس به رونّر سدددهدر 

دهّ، وتنی نناوریْ برای تند بازارهای جّ ّ  شدددند طه رخ میوکار تبّ ل میکسددد 

های پتیداپتش منجندش کنّ و د گر ماننّ  ذشدنه نتسدت که به ت اضدای بازارتلق می

پتدامدّهدا ی دارد. بندابرا  ،   تدالدددی برای فالن تکننلنژی جدّ دّ پداسددد  دهدّ طده

 شننّ.داری تبّ ل میی سرما ههای جّ ّ به ننک پتکان د نامتس  جامعهتکننلنژی

ها دارنّ.  کی از ننا   اشددکار  ا   اسددت که تکننلنژیپتامّهای ا   امر دامنه

شدننّ.  شدند و تتلی سدر ت منسدنخ میهر ز سداک  نتسدننّ  جاپاشدان هر ز سدفت نمی
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زا و پرهز نده بداشدددّ.  تناندّ تنشسدددتدّن بده پدای اتر   تکننلنژی میتال  برای ر

 بار باشّ.  های منجند فاجعهتنانّ برای بنگاوشنابان می 4شننّ یمنسنخ

ها ی از جامعه دددد تجدتزات الکنرونتکی، مناد دارو ی، مدنّسی  با وجند ا  ، ب ش

 ابنّ.  اتناداد میژننتک و غترو دددددددددد به انر کامل به تلق نناوری برای نناوری  

هرکسدی که بننانّ نناوری تکننلنژ کی را تلق کنّ که همه را مسدحنر کنّ نمًال  تلف  

تر   کاربردها را داشدنه همراو  ا تبلت(  ا دسدت به نناوری تکننلنژ کی بزنّ که منننع

 ّ.  تنانّ از متّان رتابت پتروزمنّ به در اای( ازنماال  میهای را انهباشددّ نمًال  تراشدده

شددند در روا نی که وکار تبّ ل میبنابرا  ، ا   ا ّو که تند تکننلنژی به  ک کسدد 

 دهّ ن ش مول ا  محنری دارد. دارانه ارائه میی سرما همارکس از  نهر جامعه

های داری از تمام شتنووکار˙ وجه تما ز سرما هشّن تکننلنژی به  ک کس تبّ ل

جا در تار   ادمی وجند داشدنه اسدت. همتیده و همهتنلتّ د گر اسدت. ررفتت نناوری 

ترتترات تکننلنژ ک در طت  باسدنان و زنا در دوران فوندالتسد  ه  وجند داشدننّ. اما 

کنّ ا   واتعتت سددادو اسددت  در ی تنلتّ را منما ز میدارانهی سددرما هطه شددتنوان

وکار یام  ا   کسد وکار تبّ ل شدّو اسدت، کاالی داری، تکننلنژی به  ک کسد سدرما ه

کننّ ان  ها و ه  به ماددرفتنان ه  به تنلتّکننّورو ان را مینژنر ک( اسددت، از ا  

 فروتت. 

داری اسددت و به  کی از نتروهای الددلی محرک ا   و   ی کامال  م ن  سددرما ه

دارانه تبّ ل شدّو اسدت. ا   همان جدانی اسدت که ما طه ی سدرما هفر یدتش جامعه

 کنت .می زنّ ی ناهت  در انب ناهت  طه ن 

 آن   ییوست ماشین
شدددّن تکننلنژی به رود و  کی از پتامّهای بسدددتار مد  تبّ لمارکس پتش می

وکار تبّ ل شدند، با ّ  که تکننلنژی به  ک کسد وکار را منذکر شدند. برای انکسد 

های معتنی بسدت  شدننّ. ا   امر مسدنلزم کاربسدت یل   های جّ ّ دانش به رو شدکل

 ت. های منما زی از جدان اسو تکننلنژی درزک  فد 

هدای جدّ دّ بدا برامدّن یل  و تکننلنژی بده یننان در ننتجده، تلق تکننلنژی

شدند که طونر شدند. مارکس مننجه میهای فکری و دانیدگاهی امت نه مید سدتهلت 
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های جّ ّ دانش برای ا   نناوریش تکننلنژ کش کاربسدت یل  و تکننلنژی و تلق شدکل

 شند.ان البیْ ضروری می

اندّازد. دارانده پرتن میی تنلتدّ سدددرمدا دهد گری از  نهر شدددتنوی  ا   امر بر جنبده

د ندامتسددد  تکننلنژ دک بده د ندامتسدددمی در تنلتدّ دانش جدّ دّش یلمی و فنی و 

هدای و غدالبدا  ان البی از جددان جن  تنردو اسدددت. متدّانهدای ذهنی جدّ دّ برداشدددت

جّ ّ دانش  هایها و شددکلتنلتّ و بسددت  فد  ]هایدنّوطرخ[دانش و تکننلنژی در 

شّنّ  با ّ تیستس می Gal Techو   MITجا افنادو است. در ندا ت، ماسساتی طنن  

 . شندتسدتل می ]وکار عنی تبّ ل تکننلنژی به کس [تا ا   تنسعه 

وکار طه کنّ  تبّ ل تکننلنژی به کسدد مارکس سددهس ا   پرسددش را ار  می

و ثانتا  رو  ادغام کار نو کار ر( در  داریتیثتری بر اوال  فرا نّهای تنلتّ درون سدرما ه

های  داری، برای مًای سددّو ذاردآ در دورانش پتش از سددرما ها   فرا نّهای تنلتّ می

رفنه بر ابزار تنلتّ دددد ابزارهای ضروری دددد کننری ه پانزده  و شانزده ، کار ران روی

رو، کار ر ماهر تبّ ل کرد. از ا  کار تری ا   ابزارها مدارت پتّا میداشدددننّ و در به

ی شددّ به لدداز  انحاددارش ننع معتنی از دانش و ننع معتنی از فد  که، بنا بر  فنه 

 شّ.مارکس، همتیه ننیی هنر تلمّاد می

رسددت ، ای و زنا پس از ان به جدان معالددر میهمه، وتنی به نظام کارتانهبا ا  

شدننّ ز را زمام امنر در ئّ میهای سدننی کار ران زا ننه نتسدت. مدارتتیدته د گر ا  

هدای جدّ دّ دانش در دسدددندان تکننلنژی و یل  اسدددت. تکننلنژی و یل  و شدددکدل

 شننّ و هنر د گر جا ی نّارد.  االت ادغام میماشت 

دددددددد ا ر دوسدت   رونّر سدههای انگتزی از توعهی زترتطنت  در مجمنیهه 

نئ  رجنع کنتّ دددددد مارکس  و راست پنگ 710تا  650دار ّ موالعه کنتّ به لفحات 

کنّ   االت لدحبت میهای جّ ّ در ماشدت شدّن دانش و تکننلنیی رو  زکدربارو

دانش و تکننلنژی د گر در مرز کدار ر جدای ندّارندّ و کدار ر بده زداشدددتده راندّو و بده 

شدند. کل هن  االت تبّ ل میی ماشدت االت  عنی به مرات  سدادوپتنسدنی از ماشدت 

ها م ّاری تّرت انحاداری در برابر به کار ران تعلق داشدت و به ان و دانش، که سدابق

 رود.داد، از بت  میسرما ه می
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های کار ر نتاز داشت ا نک از شر ان تتّ تالد دار که روز اری به مدارتسرما ه

االت تجسدّ  افنه اسدت. دانیدی که از مجرای یل   شدّو اسدت و مدارت در هتوت ماشدت 

االت به »رو ش« االت سددراز ر و ماشددت شددند به سددنی ماشددت میو تکننلنژی تنلتّ 

شددند. ا   وضددعتنی اسددت که مارکس  داری تبّ ل میسددرما ه ]یجامعه[د نامتسدد  

 کنّ.تنلتف می

 رهایی کار
هدای دائمی منکی داری بده انر زتداتی بر نناوریی سدددرمدا دهد ندامتسددد  جدامعده

  یل  و تکننلنژی اسددت. مارکس  ا  بسددتها ی که نتروی محرکهشددند، نناوریمی

زد! اما ما درست االن در وضعتنی به روشنی تل   1858ها در سای ی ا  ی همهدربارو

 ساز شّو است. کننّو و سرننشتبر   که ا   تیته تعتت به سر می

ا  لحبت ی معالر طتزی است که مارکس درباروی هن  ماننیی نس همسیله

دمت  کده هن  مادددننیی از مجرای یل  و تکننلنژی تدا کجدا  کرد. مدا ا ندک بدا دّ بفمی

شددند ن ا ازنماال  به کار  رفنه تنسددعه  افنه اسددت و ط ّر در تنلتّ به کار  رفنه می

تناهّ شدّ(. پتامّ اشدکار اسدنفادو از هن  مادننیی ا   اسدت که جا گز   کار ر 

ری ت تدل و مددارت و کار تشدددند و، در واتت، کار ر را از زتده ررفتنی که برای بهمی

 زدا یدطار ارز  و  سدددال  تلت پتش از بتش ا  در فرا نّ تنلتّ دارد زنات اددد 

 کنّ.  می

نکات ز را را بتان کنّ. اجازو دهتّ    رونّر سددهشددند مارکس در ا   امر بایه می

 انگتزنّ ا نجا ن ل کن  ز را به نظرم به معنای تمام زترتنکات مارکس را در 

دگرگونیِ فراینهد تو یهد از فراینهد کهار سههاده بهه فراینهد علمی  کهه بر نیروههای 

دارد کهه در خهدمهت رفی نیهازههای آدمیهان هها را وامییهابهد و آنطبیعهت اسههتیی می

کنهد ... ی یهایها در تقهابهع بها کهار زنهده جلوه مید  همچون کیفیتی از سههرمهایههدرآینه 

 شود. می 5ی قوای کار به قوای سرمایه ترانرادهبنابراین  همه

دار اسددت. االت و ز ر فرمان سددرما هدانش و ت ادد  یلمی ا نک در هوتت ماشددت  

شدند طنت  پنّاشدنه می رو،ی پا ا منن ل شدّو اسدت، از ا  نتروی منلّ کار به سدرما ه
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شدند. در ننتجه، وتنی پای   ترد. کار ر به زاشدته رانّو میکه از کار˙ سدرطیدمه نمی

ی پا ا به زامل هن  و دانش جمعیش ما تبّ ل ا ّ، سدرما هتنلتّ و مادرف به متان می

 شند.  می

 زدای در بنرژوا یش نظ   رودمی امکدان ا   سدددرا   کراسدددت افزون بر ان، مدارکس

باشدّ. و ان یبارت اسدت  اردو او کار نفت به تنانّمی که  اسدت طتزی  ابسدن ش فروپاشدی

ی انرژی، را به زّاتل از  سرما ه دد »به انر کامال  ناتناسنه دد کارش انسان،  عنی هز نه

کار ران  شدددند و همانا شدددرط رها ی افنه تمام میرسدددانّ. ا   به نفت کار رها یمی

، نید  طتزی طنن تندکارسدازی  ا هن  مادننیی شدرا ل و اسدت.« از نگاو مارکس

 کنّ.های رها ی کار ران را مدتا میامکان

 رشد آزادانه 

ی ی کمنن پدار س اوردم، تیدددتده ی مدارکس دربداروای کده از کندابچدهدر توعده

ب یدیش کار و کار ر بسدتار محنری اسدت. ا   شدرط را با ّ پذ را شدّ. اما ا   رها یتند

 ب ش شّو استآ تّر به انر بال نو رها یشرط زاوی طتست که ا  

افزا نّ.  اجنمایی کار می وریپاسد  سدادو اسدت. کل یل  و تکننلنژی اسداسدا  بر بدرو

تنانّ کاالی بسددتار کنّ، میاالت رسددتّ ی میی ان ماشددت  ک کار ر، که به همه

  رونّر سددهز ادی را در  ک ترتت  زمانی بسددتار کنتاو تنلتّ کنّ. مارکس دوبارو در 

  ن ّ می

هرقدر صهنعت بزر  توسهعه یابد  وابسهتذی خلق ترو  واقعی به زمان کار و میزان 

شههود و  در عو   وابسههتذی بهه قهدر  عوامهع تر میشههده کمگرفتههخهدمهتبهه کهار

شههود  عواملی کهه رکهارآمهدیِ تر میشههده در طول زمهان کهار بی گرفتههخهدمهتبهه

ها نیسهت بل ه بر شهده در تو ید آنموترشهان  تابی میزان زمان کار مسهتقیمِ صهر  

لم در تو ید مت ی اسهت ورهعیت عمومی علم و یی هرفت ت نو وژی یا کاربسهت این ع

دارد  ترو  واقعی خودش را طور که صههنعت بزر  یرده از این حقیقت برمی... همان

شهده و محصهول این زمان گرفتهخدمتتناسه  عظیم میان زمان کارِ بهدر هئیت عدم

  کند. کار متجلی می
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های ر کاردو ی که در ان جا او از  کی از سدنسدتالتسدتافزا ّ نا  اما بعّ مارکس می 

 کنّ( زد ن ل میزمان تل  می

سدایت   6سدایت در روز  12» ک ملت وتنی به راسدنی ثروتمنّ اسدت که به جای  

ی بر زمان کار اضددافی نتسددت ... بلکه ا   همانا سددلوه ]واتعی[در روز کار کنّ. ثروت 

شدددّو در تنلتّ   عنی زمانی که پس از زمان لدددرف 6که زمان تالیش دراتنتاراسدددت 

 مانّ، در اتنتار هر فرد و کل جامعه ترار  ترد.«مسن ت  باتی می

ی داری را به سدنی ا جاد امکان »رشدّ ازادانه ا   همان طتزی اسدت که سدرما ه

ام امدا تر  فندهراندّ. هرطندّ پتشی کدار ران میهدا« از جملده رشدددّ ازاداندهفرد دت

کنّ که تناه  دوبارو تکرار کن  که مارکس همتیددده و همتیددده بر ا   تیکتّ میمی

ی فرد اسدت. ا   زرف منّاوی که مارکس ف ل رشدّ ازادانه ˙هّف غا یش کنش جمعی

 کنّ اشنباو است.به دنبای کنش جمعی است و فرد را ی را سرکنب می

جمعی برای دسدددت  افن  به ازادی کامال  بریکس. مارکس ارفّار بسدددت  کنش 

ی فردی اسدددت. تتلی زود به ا   ا ّو بازتناه   یدددت. اما پنانسدددتل رشدددّ ازادانه 

 ساز است.جا همان غا ت سرننشتهاست که در ا  فرد ت

 کار رروری و غیررروری
ها مبننی اسددت بر »کاهش یمنمی کار ضددروری«  عنی کاهش متزان ی ا  همه

ی کدار بدّان معندا  وری فزا ندّوی جدامعده. بدروازتنلتدّ زندّ ی روزاندهکدار منرد نتداز برای بد 

تنانّ تیمت  و تیدمت  شدند. سدهس تناهّ بند که نتازهای اسداسدی جامعه به رازنی می

ی افراد شند زمانش تالیش دراتنتار وافر که برای رشّ یلمی و هنری بال نوا   سدب  می

 الزم است مدتا شند.

ف ل در اتنتدار  دک اتلتدت ممنداز تناهدّ بند امدا، در نددا دت، در ابندّا، ا   زمدان  

رهاکردن افراد  زمان تالیش دراتنتدار برای همده به ارمردان تناهّ امّ. به سددد   د گر،

برای انجدام کداری کده تند دوسدددت دارندّ از اهمتدت بنتداد   برتنردار اسدددت، ز را 

 و تیمت  کرد.  تنان به مّد تکننلنژی پتیرفنه تیمت ضرور ات اساسی را می

ی مارکس، ا   اسدددت که تند سدددرما ه ننیی »تیددداد/تنات   میدددکل، به  فنه

کنّ بر کاهش زمان کار به زّاتل و، از « اسددت. از  ک سددن، »پافیدداری می7منحرک
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کنّ.« در ننتجه، مًابه تندا معتار و منبت ثروت وضدددت میسدددنی د گر، زمان کار را به

ا بده زمدان ضدددروری ن عنی م دّار زمدانی کده واتعدا   دهدّ و ان رزمدان کدار را کداهش می

 افزا ش دهّ.   8اززّ کنّ تا متزان کار را در شکل ز ادوضروری است( تبّ ل می

نامدّ.  اززّ همدان طتزی اسدددت که مارکس ارز  اضدددافی میت ، شدددکدل ز ادو

کنّآ میدکلی  شدند ا   اسدت  طه کسدی ا   مازاد را تاداز  میپرسدیدی که مور  می

نتست بلکه ا   است که  کنّ ا   نتست که مازاد در دسنرسکس شناسا ی میکه مار

مازاد در دسدنرس اردو او کار نتسدت. ا   در زالی اسدت که ا    را ش هسدت که »از 

 ک سدن، زمان تالیش دراتنتار ا جاد شدند« و از سدنی د گر، »ا   زمان به کار اضدافی« 

  دار »تبّ ل شند«.ی سرما هبه نفت اب ه

شدّ، برای رها ی کار ران به کار  جا ه  که میبه راسدنی، زمان تالیش دراتنتار، ان

های بنرژوازی و بنابرا   انباشدت ثروت از شدند بلکه در جدت پرر کردن جت بردو نمی

 شند.راو وسا ل سننی بنرژوازی به کار بردو می

راسددنی   ن ّ » ک ملت بهتیدداد اسدداسددی در همت  جا ندفنه اسددت. مارکس می

تنان ثروت راسدددنت   دک  ن دّ »تد ، میکنت آ« میثروتمندّ. ا   را طگننده فد  می

ملت را بر اسدداس زج  پنی و طتزها ی د گری که هرکس در کننری دارد فد  کرد.« 

ا  ، » ک ملت به راسدنی ثروتمنّ ملنی اسدت که انر که د ّوهماناما برای مارکس، 

ی بر زمان کار کنّ. ثروتْ همانا سددلوهکار میسددایت در روز   6سددایت بلکه  12نه 

 در شدّولدرف زمان از پس که زمانی اضدافی نتسدت بلکه زمان تالیش دراتنتار ن عنی

 مانّ( برای هر فرد و کل جامعه است.«مسن ت  باتی می تنلتّ

ی به بتان د گر، معتار سدنجش ثروت جامعه زمان تالیش دراتنتاری اسدت که همه

برتنردارنّ تا هرکاری را که تند دوسددت دارنّ بّون هتچ  ننه محّو نی  افراد از ان  

انّ. و اسدنّالی مارکس ا   مان تیمت  و تیدمت  شدّوانجام دهنّ، ز را نتازهای اسداسدی

 جامعه ننع  ا   کنتّ که زالل  باشتّ تا اامتنان  داشنه جمعی  جنبش  ک است  با ّ

ی اب داتی مسدددلل و ای البنده رابودهجدامعده بندا کرد. امدا مدانت نتدل بده طنت  تنانمی را

 دارانه است.اشیمای تّرت اب اتی سرما ه
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 در قرنطینه  
اکننن در ان به سددر ها ا نک پ واک جالبی دارد در وضددعتنی که ما ه ی ا  همه

ی  سدنر  و روس کرونا. بسدتاری از بر    ترنوتنه و فروپاشدی اتنادادی در ننتجهمی

که، از نظر فردی، زمانش تالیش دراتنتار ز ادی دار  . اکًر ما در ما در وضدعتنی هسدنت  

 ا  .  تانه  تر افنادو

داد    تنانت  کارها ی را که سددابق معمنال  انجام میتنانت  سددر کار برو  ن نمینمی

تناهت  طده کنت آ البنده ا ر بچده انجدام دهت . بدا زمدان تدالی کده دراتنتدار دار   می

ا   که کارها برای انجام تناهتّ داشدت. اما ما به وضدعتنی رسدتّوداشدنه باشدتّ، تتلی 

 تنجدی دار  .  زمان تالیش دراتنتار تابل

ی دوم ا   اسدت که ما شداهّ بتکاری  سدنردو هسدنت . اتر   امار نیدان داد نکنه

انّ.  متلتنن نفر شددرل تند را از دسددت دادو 26که در ا االت منحّو طتزی در زّود 

شددند و البنه  ک فاجعه ه   معمنی ا   وضددعتت  ک فاجعه تلمّاد میت ، به انر 

دهتّ د گر تادر نتسدنتّ نتروی کارتان را با  تان را از دسدت میز را وتنی شدرل اسدت

 رفن  به سنپرمارکت بازتنلتّ کنتّ طراکه پنلی نّار ّ.

هدای د گر در اندّ و تتلیشدددان را از دسدددت دادوی تدّمدات درمدانیهدا بتمدهتتلی

انّ. زق مسددک  در معرض تور شددان با میددکل مناجهکاریی بیمنّی از بتمهبدرو

ی جمعتت رسدنّ. ب ش یمّوهای رهنی فرامیها  ا اتسداط واماسدت ز را منیّ اجارو

دالر پنی اضافی در  400درلّ کل تاننارها دددد بتش از   50ا االت منحّو دددد شا ّ تا 

یتدار از ننیی کده مدا اکننن در ندّارندّ، بحران تمدام بداندک برای م دابلده بدا اتفداتدات ندا ددانی

 بر   به کنار.ان به سر می

 ی کارگر جدیدطبقه

که شدبح  رسدنگی شدننّ، درزالیها میازنماال  ا   مردم تتلی زود راهی تتابان

تر به ا   شددان ا سددنادو اسددت. اما اجازو دهتّ نگاهی یمتقهایها و بچهدر برابر ان

 وضعتت بتنّاز  .  

رود از شدددمدار رو بده افزا ش بتمداران مراتبدت کندّ  دا  نتروی کداری کده اننظدار می

شّت االلنی بهنتاز برای بازتنلتّ زنّ ی روزانه را ارائه دهّ یلی تّمات زّاتلیش منرد
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ی کار ر جّ ّی« اسدت که در . ا   »اب هاسدت شدّو مّارتنم و ن ادالند  زدو،تتجنسد 

ی جّ ّ با ّ دو بار را بر داری معالددر ترار دارد. اییددای ا   اب هتل م ّم سددرما ه

شان بتش از همه در سن به تاار شرل دو  بکینّ  ا نان کار رانی هسننّ که از  ک

های جن یمعرض ابنال به و روس کرونا هسددننّ و از سددنی د گر، به دلتل لزوم لددرفه

که هتچ منابت مالی  اتنادددادی که و روس و روس کرونا تحمتل کردو اسدددت، درزالی

 شننّ.  نّارنّ از کار معلق می

های افر  ا ی،  ز امر کا یی کار ر معالر در ا االت منحّو دددددددد که یمّتا  ااب ه

تبارها و زنان مزدبگتر تیدکتل شدّو اسدت دددددددد با  ک انن اب میدمونزکننّو التت 

شدددّن به و روس در جر ان مراتبدت از مردم و روبروسدددت  انن داب بت  ازنمدای الندو

های مناد تنراکی(،  ا  وکارهای کلتّی نماننّ فروشددگاوداشددن  برتی از کسدد بازنگاو

 هتچ مزا ا ی نماننّ تّمات درمانی بسنّو(.بتکاری بّون 

های پذ ر شدّو اسدت که ماننّ سدنژوهاسدت که ا   نتروی کار انری جامعهمّت

ننلتبرایش تنب رفنار کنّ.  عنی ا ر توا ی رخ دهّ تندشددان  ا تّاونّ را سددرزنش 

 داری اسدت.کننّ که بگن نّ شدا ّ میدکل از تندش سدرما هکننّ اما هر ز جزئت نمیمی

تنانندّ ببتندّ کده در پداسددد  بده ا   هدای ننلتبرایش تنب ه  میهمده، زندا سدددنژوبداا  

ها با ّ برای زفظ بازتنلتّ نظ  اجنمایی به  تر و بار نامنناسددبی که انبتماری جدان

 لنگّ.دو  بکینّ  ک جای کار می

 کن بنا نواز  

های جمعی شدکل، به 19رفت از ا   بحران جّی و فائق امّن بر کنو ّبرای برون

دددد  کنش نتاز دار  . برای جلن تری از  سدنر  و روس، به کنش جمعی نتاز دار   دد

 ذاری اجنمایی و اتّاماتی از ا   دسدت. ا   کنش جمعی ضدروری ها و فالدلهترنوتنه

اسدددت تدا در نددا دت مدا را در م دام افراد ازاد کندّ، تدا بننانت  بده روشدددی کده تندمدان 

تنانت  کداری را کده همت  االن دوسدددت راکده مدا االن نمیپسدددندّ   زندّ ی کنت  طمی

 دار   انجام دهت .

ای که در ی تنبی اسدت برای فد   نهر سدرما ه  تلق جامعهاز تیدا ا   اسدنعارو

ان اکًر ما ازاد نتسددنت  کاری را که دوسددت دار   انجام دهت ، ز را ما با تنلتّ ثروت 

 ا  .  هدار واتعا   رم  رفنی سرما هبرای اب ه
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متلتنن بتکدار، ا ر  26طده مدارکس ممک  بند بگن دّ ا   اسددددت  ا   تد ، ان

ی اذوته برای تندشدان تنانسدننّ راهی برای به دسدت اوردن پنی کافی جدت تدتهمی

ای را کده در ان ی تداندهشدددان را ب رندّ و اجداروبتدابندّ و کداالهدای منرد نتداز برای ب دای

طرا نبدا دّ بده دنبدای رهدا ی جمعی از شدددر کدارش   داوکنندّ بهردازندّ، انزندّ ی می

 رفننّآ  کننّو نمیازتندبتگانه

متلتنن نفرش بتکارشّو با ّ   26که تناهت  لرفا  با  فن  ا  به بتان د گر، ا ا ما می

غا ت هنلناک بند( از ا   بحران یبنر ها بهسددر کار بر ردنّ نمیدداغلی که برتی از ان

تناهت  بهرسدت  که  ننه از ا   بحران تارج شدن  آ  ا می تناهت  ا کنت آ ا ا ما می

دهی کرد که همه طتزی تنان تنلتّ تّمات و اجناس اسداسدی را انری سدازمانا ا می

ای برای زنّ ی کردن داشددنه باشددنّ و برای تنردن داشددنه باشددنّ و جای ابرومنّانه

ه بننانندّ بدّون ی وازدّهدای اسدددنتجداری بدّهت  و همد ای برای ت تلدهبننانت  فرجده

ای نتسدت که با ّ به انری جّی به پرداتت اجارو زنّ ی کننّآ ا ا ا   همان لحظه

 ی بّ ل بتنّ یت آتلق  ک جامعه

تدّر مادددم  و ازمندو هسدددنت  کده بر ا   و روس فدائق ا ت ، پس طرا ا ر مدا ان

ر تناهت  سدددر کاکه ما همه میهمزمان به جن  سدددرما ه نرو  آ به جای  فن  ا  

طتز را به زالت اولش  عنی مان را دوبارو به دسددت اور   و همههایبر رد   و شددرل

تبل از شددروع ا   بحران بر ردانت ، شددا ّ با ّ بگن ت  که طرا ا   بحران را از ار ق 

 تلق ننع کامال  جّ ّی از نظ  اجنمایی پیت سر نگذار  آ

هاسدت شدیش کنننی ابسدن  انی بنرژوا یش در زای فروپاطرا ان ینالدری که جامعه

ها انگتز دددد را برنگز نت ، پنانستل اندددد  عنی یل ، تکننلنژی و ررفتت تنلتّی زترت

های سدازمانی را طنان به کار را رها نکنت  و هن  مادننیی، ترتتر تکننلنژ ک و شدکل

تر وجند داشدددت در واتعتت تلق طه پتشنبندّ   که طتزی از اسددداس منفداوت با ان

 کنت آ

 نذاهی گررا به یک بدیع  
ی ا   وضددعتت اضددوراری، ما پتیدداپتش در زای ازمندن هر طه باشددّ، در متانه

ها و محالت ی را گان تنراک به  رووهای بّ ل هسددنت ، از یرضددهواتسددام نظامانناع
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ف ترنیدت   رفنه تا درمان را گان و سداتنارهای بّ ل دسدنرسدی از ار ق ا ننرنت و 

ی سنستالتسنی جّ ّ از تبل در زای ی ننیی جامعه، ینالر و  وامًای ان. درز ت ت

دار ی سرما هاشکار شّن بندو است دددددد ازنماال  به همت  دلتل، جنا  راست و اب ه

 تّر میناق است که ما را به وضعتت منجند تبل از بحران بر ردانّ. ا  

طه  ]کنننی  وضددعتت[که بّ لش ا   لحظه زاوی فرلددنی اسددت برای تیمل در ا  

ای اسدت که در ان فرلدت درانّاتن   ک بّ ل واتعا  وجند تنانّ باشدّ. ا   لحظهمی

که ف ل واکنیدی غترارادی از تند نیدان دهت  و بگن ت  »او، ما با ّ  دارد. به جای ان

ی برتی از درن  بر ردانت « شددا ّ بدنر باشددّ به تنسددعهمتلتنن شددرل را بی 26ان 

 انّ، ماننّ سازمان تیمت  جمعی.تر اتفاق افنادوپتش طتزها ی بتنّ یت  که

ی تّمات درمانی روی دادو اسدت، اما زاال  ا   طتزی اسدت که پتیداپتش در زنزو

ی ک  دارد در زنزو ی غدذا و زندا غدذاهدای  رم، ک کردن یرضدددهاز ار ق اجنمدایی

انّ و از مانّوی رسننرانی بدهّ. همت  االن در نتن نرک، طنّ شبکهتنراک نتز رخ می

ی غدذای را گدان بده انبنو جمعتنی هدای اهدّا ی واتعدا  در زدای یرضدددهبده لوف کمدک

 انّ.   تر شّوانّ و زمت شان را از دست دادوهسننّ که شرل

ی  که »بسددتار تنب، باشدده، ا   تندا کاری اسددت که در هنگامهبه جای  فن  ا  

ای اسدت که به ما  ا   لحظه ن ت ا ّ« طرا نگ ک وضدعتت اضدوراری از دسدنمان برمی

ها بگن ت  رسدالت شدما ااعام مردم اسدت دهّ تا به تمام ا   رسدننرانا   فرلدت را می

 ی غذا ی ابرومنّانه ب نرنّ.تا همه در روز بنناننّ  ک  ا دو ویّو

 تخیع سوسیا یستی
ارس به ا    برای نمننه، بسدتاری از مّما ینالدری از ا   جامعه را پتیداپتش داشدنه

دهنّ. بنابرا  ، بتا تّ ا   رونّ را ادامه دهت ،  شدان در مّرسده غذا ه  میامنزاندانش

شدندآ ا ا ک  ا   درس را بگتر    ا ر به فکر باشدت ، طه ناممکنی ممک  می ا دسدت

ای تنانت  از ا   ت تل سدنسدتالتسدنی برای سداتن  جامعهای نتسدت که میا   لحظه

 بّ ل اسنفادو کنت آ

 ن ّ، بسدددتار ت ، به تمام  شددددرانّ یدددی نتسدددت. بلکه میا    ک جنر ارمان

انّ نگاو ک .  و تنابتّو بسددنه شددّو 9ی اپر وشسددت سددا ّها ی که در منو هرسددننران

تناننّ اب  غذا را از ها میها بر ردانت  دددددددددد رسددننرانبتا تّ مردم را به رسددننران
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تنانندّ  هدا میشدددان ااعدام کنندّ، انهدایتداندههدا  دا در سدددربگترندّ و مردم را در تتدابدان

ی ما به ازادی فردی دست  ابت ، نتاز به ا   که همهسالمنّان را ااعام کننّ. برای ان

 ننع کنش جمعی دار  .  

انّ مجبنر باشدنّ سدر کار بر ردنّ، انگاو  متلتنن نفری که اکننن بتکارشدّو 26ا ر 

تنانت  ردنر یت کار کننّ، بنابرا   ما میبا ّ سددا 6سددایت، که روزی  12ازنماال  نه 

فد  منفاوتی از رو  زنّ ی در ثروتمنّتر   کیدنر جدان را جید  بگتر  . شدا ّ ا   

دان کنّ ن»دوبارو« را به زبالهراسددنی با یظمت میهمان طتزی اسددت که امر کا را به

 تار   بتنّاز تا بهنسّ(.

کنّ  پا ه و  رها و بارها به ان اشارو میای است که مارکس بارها و باا   همان نکنه

ی ت لبی که در ا ّئنلنژی اسددداسش رها ی، ازادی و فرد را ی راسدددنت  نو نه نسددد ه

مان از ار ق شدند( وضدعتنی اسدت که در ان، تمام نتازهایبنرژوا ی در بنق و کرنا می

  و سدایت در روز کار کنت 6شدننّ، به انری که کافتسدت تندا کنش جمعی تیمت  می

 مان دتت ا  به متل تندمان اسنفادو کنت .  ی زمانتنانت  از ب تهمی

ی د نامتسدد  و  ی جالبی نتسددت که ز ت نا  درباروبنّی کن . ا ا ا   لحظهجمت

تناهت  ی سدنسدتالتسدنی بّ ل بتنّ یدت آ اما ا ر میهای برپاسدازی ننیی جامعهامکان

بنر   تندمان را رها ی بب یددت  تا  ب یددی بتفنت ، ابنّا مجبه طنت  مسددتر رها ی

     پذ ر است.در ابت  ت تلی جّ ّ به منازات واتعتنی جّ ّ امکان
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د ن ّ هاروی، ترجمه زسدت  رزمنی، اننیدارات  مارکس، سدرما ه و جننن ی ل اتنادادی،  -

 افکار نن، در دست طا 
2. lineament 
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ی رفنار کسدی را  »کارافر  « معادی درسدنی برای ا   واژو نتسدت، ز را تادلت اب اتی و اسدنًمار ننه

فر   »کارافر نی«  ی ز با و دیانّازد پس واژووکاری را به منظنر انباشددت سددرما ه راو میکه کسدد 

 کنّ د م. ان میپند
4. obsolescence 

بسدا دسدنگاهی از زته فتز کی کامال  تابل اسدنفادو و کارامّ باشدّ.  م ادند کدنگی فتز کی نتسدت. طه

های تّ می تتلی زود منسددنخ شددننّ ز را در شددند دسددنگاوهای جّ ّ بایه میکارا ی باالتر دسددنگاو

 ماننّ د م.ی جّ ّ ی   میهاتر، از دسنگاوتر و ارزانرتابت برای تنلتّ بتش
5. transpose 
6. disposable time 

 فرد اتنتار در ضدروی اجنمایا  کار زمان از شدّن کاسدنه و فنی هایپتیدرفت اثر بر که اسدت زمانی م ّار

 .م د  تردمی ترار جامعه و
7. moving contradiction 
8. superfluous 
9. Upper West Side 

 مندن  نتنروک د م.ای است در محله
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میرهای  وهرچند بسيیار وود اسيت تا درمورد امارهای واي،ی، ادودگی، اوار ، مر 

تر و کسي  های بیشکرونا سيخ  گفت  اما انه  مسي ا اسيت با ریشيرفت ومان و دانسيت 

میرهيا و وی اروشيييمنيد در مورد ای  بیمياری، هر دح ي  او اميار اوار  و مر هياتجربي 

جای  مثال ها اکنون بسيیاری او بیماران ب  انوانب خطرات برخورد با ان کاسيت  شيود. 

گردند و او مصير  طور سيررایی مداوا می ، در مناول و بهادر بیمارسيتان شيدنبسيتری

ده اسيت. هنوو بسيیارند اشيخاكيی ک  ادوده شيده، ودی با  اثر نیز کاسيت  شي داروهای کا

اند.  ک  او امارها جدا مانده خودی حاكي  کرده ا بسيیار کا و ناچیز ببوودی خودبیاال

ی ریشييیران  و درمانی در هاریزیگیری دودتمداران و برنام اما انه  مسي ا اسيت فاف 

بار ای او سيرنوشيت فاج، اي  گوشي ای  امر و امور مشياب  اسيت. بیماری کرونا توانسيت ا

رناه و سيييرگردان و حتی داری دیورال را ب  نمایش گذارد. سيييی  بیماران بیسيييرمای 

ی می یونی هاان ادوده در گوشي  و کنار جبان ب  درماندگی رسيیدند. ادودگیدارسيرمای 

هم  را  و كيدها هزار نفره ک  خواهند رفت تا ب  می یونی برسيند، هامیرهای دهوبا مر 

 در شيفتی فرو برده است. 

ی ک  برای هر م،ضيي ی، وردی در جی  داشييت، دارسييرمای بوق و کرنای دنیای 

روچی خود را ثيابيت کرد و جبيان دانسيييت کي  بيا یيد ت نير، در چي  بياتالق   یهمي 

ای ای فرو خواهد رفت. ورشيسسيتيی، سيراسير جبان را درنوردیده و ایندهخودسياخت 

 کرد ببای نفت ک  هر بشيس برده اسيت. چ  کسيی فسر میفروببت  درنشيان هم  را  بی

دار و حتی بیشيتر رسيیده بود، ب  كيفر هدایت شيود و دنیای ماشيی ،  80-70ب  باای 

ی ا می و كينای  ن امی  هاناچار متويف گردد و در ان سيو، امریسا با ان هم  ریشيرفت

ک  ناچار، يرنطین  را او میان  بنشييیند  تا بدان جا و فضييایی، در چنی  موردی ب  گ 

ک  اکثریت خواران بپرداود و افسيو  اندر جني  ادم هابردارد و ب  رهاسياوی انسيان

کننيد کي  بيا ف ر میروسيييتيان تحمي  و رنيی  انروسيييتي میرهيا را، سيييیياهومر  بزر 

اسيت ک  شيیپورج جبان را کر کرده  یی اوادی دروفینهااند. ای  همان هدی سيفرهها

 .  بود

شيود چنانه  سيرمای  و ف ، در خدمت بشيریت نواشيد، در جاسيت ک  ثابت میای 

ب  سيوسيیادیسا  هاسيرکوفت یاروج اسيت. تا دیروو هم م دار و بینیاو، چ  بی  یدح  

يالبی   هایم دار کرده بودند  بطوری ک  حتی کمونیستبود و کوبای کوچد را چ  بی

ندگی مردم، شیب  می کشیدند ها ب  فحاشی  سابق ک  ف ط برای کس  سسوهای نمای
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کس او وضي،یت امووج و ررورج، ببداشيت و درمان، امووج اادی،  ررداختند. هیچمی

ب  چاپ  هاگفت. کتابوروج و خدمات اجتماای کشيورهای سيوسيیادیسيتی سيخ  نمی

دادنيد  را در خود جيای می هياررداویررداختنيد کي  اايي  هزاران برابر، درو اديوهيایی می

در هودوکاسيت شيرید ها ای داشيتند حتی کشيورهای سيوسيیادیسيتی را  و اگر چاره

کوچد، کوه امارهای واي،ی ببداشيييت و درمان جبان  یشيييمردند، اما ید حادث می

 های دروفی  بیرون کشييید  تا جبانیان بدانند ک  کمونیسييتهاسييرمای  را او ویر ی 

اند. شياید انان نخواسيتند ااي  در امر امووج و درمان چ  کردهخطاها،   یرفا هم ب 

ب  کشيورهای ف یر كيادر کنند، اما رزشيد و ررسيتار و  BMWی رژو، بنز و هااتوموی 

 امووگار چرا.

تر خودنمایی کرد. کموود ببداشييت و درمان، در چند وج ، بیش یکرونا در ومین 

شيام   هاویرسياخت  خصيص در ای  ومین .ی فیزیسی درمانی و نیروهای متهاویرسياخت

ی رزشيسی هاکافی و همهنی  دسيتياه C.C.Uو  I.C.Uی مجبز، مراکز هابیمارسيتان

مورد نیاو و امسان سياخت سيری  وسيای  مورد نیاو، مث  ونتیالتور، ماسيد، کاله و حتی 

ی محياف تی و یيا اميادگی کيافی برای داشيييت  امسيان تتییر خط تودیيد برخی هيادويا 

انبا اجاوه طور اام ب ی م ی ب  تودید ای  وسيای . در دنیای سيرمای ، يوانی  هاخان کار

، بي  تتییر خط تودیيد، مطيابق نیياو جيام،ي  بپرداونيد و ای  خود، هيا دهيد تيا کيارخياني نمی

و  هاتوج  ب  سياخت بیمارسيتانیسی او اوار  بسيیار مبا اسيت. در بخش درمان، ادم

کشييورها بسييیار اهمیت دارد. اینجاسييت ک  مشيياهده می کنیا در نیاو ی موردهاتخت

ی ب  سمت يط  دارسرمای ی هارای سایر بخشسيرمای ، سیستا درمان ها، ها جبان

   .شودی ريابتی ايتصادی و سود بیشتر کشانده میهابندی

طور ک  در بسيیاری کشيورهای جبان، كين،ت بیمارسيتان و درمان در کنترل همان

گیری بندی در حال شييس يرار گرفت  اسييت. در کشييور ما ها ای  يط گروهی خاص 

سيت، بسيیار ک یدی هاگر، ک  دودت ها خود، یسی او انی بیم هااسيت و ن ش سياومان

هزین  کردن، . ب،د او ان الب با کپی برداری او کشيورهای امپریادیسيتی، برای کااسيت

خصيوص در کشيور ما ک   ب  شيدمدل مینی بیمارسيتان و یا مراکز جراحی محدود باب 

گذاری در ای  بخش نداشييت. در ومان ووارت ايای دکتر هیهسس تمای ی ب  سييرمای 

ایرج فاضي ، رای  سياخت ای  مراکز نباده شيد ک  ادوت  ایشيان با حسي  نیت ب  چنی  
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ايدامی دسيت ودند، اما امرووه می بینیا ک  سياخت ای  مراکز در کشيورهای امریسایی  

ای بوده ی بیم هاجویی ايتصيادی و سيود بیشيتر شيرکتاسيا  كيرفاص كيرف  و فربی، بر

ی کوچد ک  بدون هااسييت، ن  خدمت ب  مردم. مراکز جراحی محدود و بیمارسييتان

و بیماران بدون بسيتری شي ، تنبا  اسيت C.C.Uو  I.C.Uی مبا او جم    هابخش

جویی و درنتیج  كرف  شوندچند ساات رس او اامال جراحی او ای  مراکز مرخص می

شييود. امرووه در سييراسيير ای در ن ر گرفت  میی بیم هاای برای شييرکتمالح  ياب 

ی بزر  درامده  هاتری  ريوای بیمارسييتانجبان، ای  مراکز فیرمجبز، مودل ب  بزر 

اند. در مشيسالت ریش امده بیماری کرونا ثابت  کثر انان را ب  ورشيسسيتيی کشياندهو ا

ثری در چنی  ؤگون  کمد می کوچد، هیچهاشييد ک  ای  مراکز و حتی بیمارسييتان

بيایسيييت برای حيذ  مراکز کوچيد و می هيای بحرانی نخواهنيد بود و دوديتهياوميان

یی هاند. بیمارسيتانکبزر  ايدام ریزی و سياخت مراکز درمانی دراو ، افزایش، رای 

ی هياااميال جراحی بزر  را نیز انجيام داده و بي  بخش یکي  بتواننيد همزميان، همي 

یی با تجبیزات هاI.C.Uگسيترده مجبز باشيند. همهنی    C.C.Uو  I.C.U  یویژه

 تر او امروو. بسیار گسترده

، در بحران هاارسيييتانتوج  ب  کادر درمانی و تجبیزات و مناب  فیزیسی مانند بیم 

رراهمیتی ضييي،یف اسيييت   یکرونيا ثيابيت کرد کي  جبيان تيا چي  حيد، در چنی  ومیني 

ک  برای انفجار کره ومی ، با توج  ب  تسييي یحاتی ک  کشيييورها دارند، شييياید  درحادی

ان اسييت ک   یدهندههزاران برابر او امسانات نابود کننده، برخوردار باشييد. ای  نشييان

نیز تا چ   هامداران تا چ  انداوه در دنیای حمايت خود فرق شييده و انسييانسييیاسييت

 اند.تفاوتیی بیهااد،م  ب  چنی  سیاستحدی در اسس

درميان، ابتيدا بي  بخش   یبرای اشييينيایی بيا امسيانيات امالص موجود جبيانی در ومیني 

 یا.ررداومی هاو ت،داد تخت هافیزیسی، ی،نی بیمارستان

در شيرایطی ک  با توج  ب  اسيتانداردهای واي،ی و منط ی، ما برای هر ید هزار نفر 

کنیا ک  ف ط در کشيييورهای تخت نیاومندیا، مالح   می 8تا  6جم،یيت، حداي  ب  

سياد  اخیر،  10-15سيفان  در ای  أ شيده، متسيوسيیادیسيتی ای  اسيتانداردها راایت می

ی هاتاوی روجی، ب  ا ت نوود بدی  سيوسيیادیسيتی درمان، با یس دارسيرمای کشيورهای 

اكيطال،، ب  درمانی و ب  -ی ببداشيتیهاودیورادی خود، ب  محدود کردن بیشيتر بودج ن

هزار تخيت  70مثيال، ایتيادیيا بي  کياهش  انوانبي جویی ميادی دسيييت ودنيد. كيييرفي 
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اند. همی  هزار تخت بیمارسيتانی ررداخت  100سيتانی و حتی فرانسي  ب  کاهش بیمار

بود ک  در شيرایط بحران، مانند کرونا، اام ی شيد تا ب  جبت کموود تخت و  هاسيیاسيت

ی ونتیالتور، شيياهد امالص ب  يت  رسيياندن افراد مسيي  برای نجات بیماران هادسييتياه

ی ايتصيييادی ای  هاجوییری  اوار  كيييرف بارتتر شيييدیا. ای  خود، او فاج، جوان

 اكطال، دموکراتید و ریشرفت  بوده است.کشورهای ب 

 یایند رس او فروراشيی ب و  سيوسيیادیسيتی ک  بیشيتری  خدمات را در ومین  

اول،  یتخيت، رتوي  14کردنيد، اار  بيا ببيداشيييت، درميان، امووج و ررورج ااميال می

 8.7و اوکرای   9.64، روسيی  11.23، بالرو  12.1، کره جنوبی 13.2شيمادی با  یکره

ی بیمارستانی يرار دارند. ادوت  هامی  تختأ ی جبانی او ن ر تهاتخت، در بااتری  رتو 

گیرند.  ، در وضي،یت متوسيط يرار می 6.5و اني سيتان با  7.10، فرانسي  با 8.13ادمان با 

در اوای هر ید هزار نفر می رسيد، اما در او ، ای   2.6ب  ريا  هرچند در سيودد، ای 

کشيور او ن ر ايدامات ریشييیران  در بااتری  حد بی  کشيورهای ارورایی اسيت، اما باو 

ها در كيورت بروو اوار  و بالیای طوی،ی، دچار کموودهای بسيیار شيدید خواهد شيد. 

 3.5مان اواد، چیزی بیش او ثروتمندتری  کشيور جبان و ايتصياد و در  انوانب امریسا 

و  تخت در هزار نفر ندارد و ب  همی  ددی ، امروو ما شييياهد بیشيييتری  ادودگی 4ادی 

 میر در ای  کشور هستیا. وبیشتری  مر 

اوای هر هزار نفر تخت ب  1.8 سييفان  ای  ريا حداکثر ب أ ها مت در کشيييييييور ما

طوق اخری  امارهای ووارت جبانی يرار داریا. امرووه  90 یرسييييييييد ک  در ردهمی

 100هزار تخت بیمارسيتانی بیشيتر نداریا ک   150ببداشيت و درمان، در ک  کشيور  

ی تيامی  هيای دودتی و مياب ی بی  سييياوميانهياهزار ان در کنترل دوديت و بیميارسيييتيان

، شييبرداری، شييرکت هااجتماای، ارتش، بخش خصييوكييی و مراکز متفري  مانند باند

ايدم   و شيييونيد، کي  خود ای  چنيدگيانيیشيييابي  ت سيييیا مینفيت، يوه يضيييادیي  و م

 گذارد.ریزی كحیح میگذاری واحد، تاثیرات سوء خود را در برنام سیاست

ی هاب،د او ان الب ک  بیمارسيييتان ک  ای ک  باید درن ر داشيييت ان اسيييتنست    

گذاری خارج شييدند، وورات ببداشييت و درمان،  ااتوار سييرمای   یخصييوكييی او درج 

د. ای  مراکز همانند يارچ در کرتشيویق ب  سياخت و كيدور مجوو مراکز جراحی محدود 

تاسيييیس شيييدند. ا ت ب  وجود امدن مراکز جراحی محدود در  هاکوچ کوچ  و رس
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ای درمان كيورت گرفت  اسيت. ی بیم هاجویی شيرکتجبان، كيرفاص بر اسيا  كيرف 

ددیي  ايدم کيارایی در ی کوچيد نیز، بي هياسي  ببتر بود او مجووهيای بیميارسيييتياندرحيادی

 300ی خصوكی با کمتر او  هامواي  حسا ، ج وگیری ب  ام  اید و حتی بیمارستان

تخت احداث نيردند تا بتوانند او اسييتانداردهای سييالمت درمان ببره مند شييده و ب  

سيیاسيت جبانی، ايتصياد بر درمان،   ند. طوق ای شيوجویی ايتصيادی نیز نزدید كيرف 

ی کوچد و مراکز هام دم شد. همان بود ک  در شرایط کرونایی دیدیا، ای  بیمارستان

گوني  اروج رشيييتیويانی  کمتری  خيدمياتی نووده و هیچ یجراحی محيدود، ييادر بي  ارادي 

 ی دودتی نداشتند.هابیمارستان در م ایس  بابرای نجات مردم 

کشيييورهيایی   یی بیميارسيييتيانی، در ردههيابي  ت،يداد انيد  تخيتاینيد ميا، بيا توجي    

ی هاهمهون جامادیسا، اردن، مصيير، بوتسييوانا و ویموابوه يرار داریا. او ت،داد ک  تخت

اند، اما در اسيتان دركيد در تبران و خراسيان و شيیراو متمرکز شيده 40بیمارسيتانی، 

 3.8سمنان با برخورداری او    . استاناستتخت مست ر   800 ی وی  و بویراحمد، کالصيکب

ید هزارنفر، ب  نسييوت جم،یت، در ببتری  سييطح کشييور جای گرفت    تخت در اوای

کي  امرووه  اسيييت I.C.Uی ویژه هيامبا دیير، وجود تخيت در بخش یاسيييت. نستي 

ی هااند. ای  همان بخشيييی اسيييت ک  بیمارسيييتانجبان بدان نیاو ریدا کرده یهم 

کوچد یا مراکز جراحی محدود در ک  جبان، فايد ان هسيتند و ما در شيرایط بحرانی 

،  12.5، ایتادیا  29.2، ادمان 34.7همانند کرونا شيدیداص بدان نیاومندیا. اان در امریسا 

در هر كدهزار  I.C.Uتخت   7.3و اار    9.7، اسپانیا   10.6، کره جنوبی   11.6فرانس   

ردیس نيایي  ی، بي  گفتي  I.C.Uهزار تخيت بخش  8یران ها بيا وجود دارد. در ا نفر

ی ویژه ایران، اييای دکتر شيييبرابی، هنوو راه دراوی در کفيایيت ای  هياانجم  مرايويت

انيد  کي  اخیراص اييای دکتر بيابياجيانی گفتي توجي  انبسيييیيار جيادي  یواحيدهيا داریا. نستي 

هزار نفر را تحيت  50تواننيد تختي  خواهنيد بود کي  ب 60ی جيدیيد حيدايي  هيابیميارسيييتيان

ی کشييور هاروشييش يرار دهند. همهنی  اابار داشييت  در مدل جدید، بیمارسييتان

گیرنيدا ایيا  دودتی می یميادسیيت دودتی نيدارنيدا اميا بيا حميایيت ميادی دوديت، او مردم ت،رفي 

سياوی درمان ای  فرمایشيات واي،ا سيوال برانيیز نیسيتندآا ایا ای  ردیده همان خصيوكيی

 ک  کامالص متایر حتی يانون اساسی خود جمبوری اسالمی است.  نیستآامردم 

بخش مبا دیير در امر درمان، نیروی انسييانی اسييت ک  امرووه ثابت شييده، ن ش  

دانایی انسييانی در خ ق اروج افزوده او اهمیت باایی برخوردار اسييت. در کشييورهای 
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ی هادركيد ب  سيرمای 16 دركيد اروج افزوده مت، ق ب  نیروی انسيانی و 84ریشيرفت   

و  64طوی،ی و فیزیسی بسيتيی دارد و ای  ريا در کشيورهای درحال توسي،  ب  ترتی  

اول در امر درمان، رزشيسان و   ییابد. ای  نیروی انسيانی را در درج دركيد تنزل می 36

ی با  هادهند و سپس کادر رشتیوانی. ررورج ای  نیروها در کشورررستاران تشسی  می

رای امووج و ررورج، امووج ب راتوج  بوده و ی سيوسيیادیسيتی بسيیار موردهاسيیسيتا

می یونی  3اميد. او ت،يداد حيدود ايادی بي  ای  نیياوهيای جيام،ي  توجي  ویيادی بي  امي  می

سيوم ان ف ط در کشيور اتحاد شيوروی مشيتول ب  کار بودند  رزشيسان در ک  جبان، ید

وده اسيييت. ها اکنون نیز ک  امار دهنده اهمیت موضيييور در ان ومان بو ای  نشيييان

در هر هزار نفر جم،یيت را نشيييان می دهيد،   3.1تری  حيد متوسيييط جبيانی در ريایی 

رزشيد  6.7، با هامشياهده می کنیا ک  کشيور کوچسی مانند کوبا با ان هم  محدودیت

اول جبانی يرار گرفت  اسيت و همهنی  کشيورهای  یب  اوای هر ید هزار نفر در رده

کنار یونان  او اتحاد شيوروی مانند بالرو ، گرجسيتان، يزايسيتان و روسيی  درجدا شيده 

و اتریش جزو هفت کشييور برتر او ن ر ت،داد رزشييسان در جبان هسييتند. کشييور ما  

در هر هزار  1.4ی بسييیار ویاد رس او ان الب، اخیراص ب  ريا هاسييفان  با وجود تالجأ مت

رایی  جبانی اسييت. ای  ريا در ومان شيياه و  یردهدر نفر رسييیده اسييت ک  همهنان 

دهد در ان ومان ها تالشييی در بوده اسييت ک  نشييان می 0.2 – 0.25يو  او ان الب، 

مار، در دندانپزشيسان ما  جبت ببوودی ای  ن یصي  ب  ام  نیامده بود. ای  ببوودی در ا

نیز ياب  توج  اسيت. امرووه ااي  ب  رزشيسان خارجی، او راکسيتان، هند و بنيالدج ک  

انوان  ی يالبی بهابسييیاری او انان، در اكيي  حتی رزشييد ها نوودند، ب س  با گواهی

 رزشد در شبرهای کوچد، هموطنانمان را درمان می کردند، نیاوی نداریا.  

، مسي ماص ب  هافیت باای رزشيسان کشيور ما و ای  گسيتردگی دانشيياهبا توج  ب  کی

وودی ای  کموود رزشيد ما مرتف  خواهد شيد و ای  یسی او نسات مثوت و ک یدی در 

بار انس ، دودت، ا یرفا  تاسيف یام سرد ووارت ببداشيت و درمان کشيور ما اسيت. نست 

ی م ی کشيييور ما  هارمای تالج در راه امووج رزشيييسی، در حفي ای  ازیزان ک  سييي 

کنيد. بيا وجود انسي  شيييمياره ن يام رزشيييسی ميا بي  هسيييتنيد، هیچ توجبی نسرده و نمی

هزار رسيیده اسيت اما امالص بسيیاری او ای  اشيخاص یا او کشيور خارج شيده و یا  180

ادتحصيی  جوان اند. او جم  رزشيسان فار حتی او ف،ادیت در ای  شيت ، دوری جسيت 
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هزار نفر اكيييالص برای دریيافيت کيارت ن يام رزشيييسی مراج،ي  11ی اخیر، ف ط هياسيييال

 اند.  نسرده

بنيا بي  اابيار اييای دکتر اويا  کيامیيابی، ردیس انجم  رزشيييسيان امومی، او حيدود  

دهند،  کار رزشيسی انجام نمی هزار نفر اكيالص 30تا  20هزار رزشيد امومی کشيور،  80

شيمی، ای  ن یصي  افزایش اهک  بخصيوص رس او اجرای طر، تحول سيالمت ايای دکتر

بطور میانيی ،   92ايای دکتر وادی، تا سييال  ینشييان داده اسييت. همهنی  ب  گفت 

ریشيین  جبت خروج او کشيور كيادر می شيده،  هفت  ید گواهی برای مت اضيیان سيوءهر

 هزار نفر رسیده است. 2ب   94اما ای  امار ف ط در سال 

اسيت ک  او ک  رزشيسان امومی ما  او سيوی دیير، دکتر جبانيیری اابار داشيت  

ی،نی ما با ام سردهای ف ط،   امط  دارند. ی،نی چ آ یهزار نفرشيييان رروان  31ف ط 

 ی خود را او دست می دهیا.هاتری  ثروتبزر 

 

 تعداد پزشكان در هر هزار نفر جمعيت نام كشور

 6.7 کوبا

 6.2 یونان

 5.2 بالرو 

 4.9 اتریش

 4.8 گرجستان 

 4.8 روسی  

 4.1 يزايستان

 در رتو  ااآآآ ایران 

 

جادوی برمیخوریا. اسيتان سيمنان،  یتفسيیا رزشيد ب  نست   یبا نياهی ب  سيران 

طور اذربایجان شيريی، یزد و ایالم و سيپس بااتری  تراکا رزشيسی را داراسيت. همی 

ی رایی ، اسييتان اردبی  و ادورو، ادوت  در هاچبارمحال و بختیاری و گ سييتان و در رده

تبران ت،داد رزشيسان متخصيص و فوق تخصيص بیشيتری تمرکز یافت  اسيت. اسيتان 

 رنجا کشور يرار گرفت  است.  یاو ن ر تراکا نیروهای متخصص، در ردهنیز گ ستان 
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او دیير نیروهای انسيانی مبا، ررسيتاری اسيت. طوق امار م،اونت ررسيتاری ووارت  

نفر ان  1.8دارد ک  نفر ب  اوای هر تخت ااالم می 2.5اشيت، نیاو کادر ررسيتاری را  ببد

هزار  100تا  90هزار تخت بیمارسيتانی، ها اکنون   150باید ررسيتار باشيد. باتوج  ب  

ن ص بزرگی در ای   یدهندهی کشيور ما شياف  هسيتند ک  نشيانهاررسيتار در بخش

ها در اوای هر تخيت بیميارسيييتيانی. انب  0.8 تا 0.7ومیني  اسيييت. ی،نی ريمی حدود 

ی ویژه، طوی،تاص ای  ريا افزایش می یابد. ای  مسيل   باتوج  ب  هاشيرایطی ک  در بخش

ی متفري ، بیانير ان اسيت های وایمانی و یا مرخصيیهات،داد ررسيتاران درحال مرخصيی

دهند و در ای  می کاری ب  مسييلودیت خود ادام ناچار با ت و  اضيياف ب ک  ای  يشيير، 

کرونا دیدیا، همی  خسييتيی مفر ، چ  ت،داد او ای  ازیزان را موتال و حتی  یفاج، 

 ب  کام مر  فرستاد.

نفر و در  6نفر و متوسييط   10شيياخص نیاو ررسييتاری در کشييورهای ریشييرفت  

هزار  30تا  20نفر در اوای هر تخت بیمارسيتانی اسيت. او ان سيو ما  3تری  حد، رایی 

هزار نفر ررسييتار دیير  100ررسييتار بیسار داریا ک  باتوج  ب  نیاو حداي ی، با کموود 

ی  هيامواجبیا و جبيت رف  نیياوهيای اياجي ، بي  ددیي  بحران ميادی در بیميارسيييتيان

خصيوكيی، ما و همهنی  ووارت ببداشيت و درمان، مان  او بسارگیری و اسيتخدام ای  

 نیروها است.

ک  هرچند هنوو با م،یارهای   اسييتدرمانی کشييور ما  ای  گوشيي  ای او وضيي،یت

ادم  ی ساوگاری ندارد، اما ب  ا ت فداکاری و اوخودگذشتيی نیروهای کادر درمان،  بی 

کرونا نشيان  یسياد  و چ  در فاج، هشيتتوان خدماتی چندبرابر خودرا چ  در جنگ  

داده اسييت. اما درهرحال، وضيي،یت وخیا درمان کشييور را بایسييتی جدی گرفت و در 

ی دفاای، کمد ب  سييایر کشييورها و هااكييال، ان کوشييا بود. اوم اسييت او بودج 

ی امووج و ررورج، ح وق هيای مراکز ميذهوی مت،يدد کياسيييت و بي  بودجي هيابودجي 

طور ببيداشيييت و درميان و نيد و همی ای  نیروهيا هسيييت یدهنيدهم، ميان کي  ررورج

  هاسييالمت جسييمی و روحی مردمان در ای  بخش کرد  چراک امووج اادی اضيياف  

 .ستنبفت  ا
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شده است هایمان حبس کرده و باعثگیر ویروس کرونا ما را در خانهبیماری عالم

کننده گسترش یابد. تماس با خطوط هزاران شغل از دست برود و یأس و هراسِ ناتوان

و شمار زیادی از ما  اند ناگهان زیاد شده استتلفنی که برای مواقع بحرانی تعیین شده

کردن این است که آیا سیاسیشان بردلی  نیم. پرسش  کاحساس دلواپسی و دلسردی می

 جمعی کمک کند؟  التیامتواند به این احساسات می

 

 

*** 

 

ی دولتی شیکاگو شدند. وارد اداره پوشدوشامبررُب ، پنج زن2003ِاول ماه مه 

«. نگاه 1شدند؛ برای اولین »روزِ افسردگان سیاسیها برای اعتراضی سیاسی آماده میآن 

چرخید به سوی زنانِ معترضی که تعدادشان کمتر از تعداد پلیس رهگذران می

ای پر ضدشورش بود. یک ساعت بعد واِنلی گریِن هنرمند سوار بر یک تاکسی با جعبه

شده؟ ممکنه ها نوشته بود: »افسردهشرتهای سفیدرنگ از راه رسید، روی تیشرتاز تی

است که در واکنش   2تَنکجمعیِ فیل  یهارانِ پروژسیاسی باشه!« وانلی گرین از بنیانگذ

زندگی در آمریکا از سوی زنان شکل گرفت. ِدبی گولد  یهبه احساسات نومیدانه دربار

به یکی از افسران کنجکاو پلیس گفته بود: »ما این احساس را همچون حسی فردی 

ود دارد.« این تمامی سیاسی وجکنیم، ولی در واقع در این مورد چیزی بهتجربه می

مان شدن باید افسردگیتفاوتجای بیاعتراض سیاسیِ دلچسب پیامی روشن داشت: »به

 را سیاسی کنیم.«

 3چیوِتکوویاَن س  کاگو،یدر ش  زیرروزِ باران  کیده سال پس از آن اعتراض در    باًیتقر

اش به نام حالدر جستار، نقد و شرح  ر،یو کوئ ی هودی تیاستاد مطالعات جنس

 ی ماریب  کیسانِ  هرا ب  یآنکه افسردگ  یجااز ما خواست به   یهمگان  ی: حسیافسردگ

 چیوِتکووی. سمیریدر نظر بگ  یو فرهنگ  یاجتماع   یادهیمثابه پدآن را به   مینیبب  یپزشک

عدِم تعادل  یروح یهایماریعلِّت ب نکهیبر ا یمبن ها،یدر برابر باور اغلب غرب

 یواکنش یبا دارو درمان شود، معتقد است که افسردگ تواندیاست و م ییایمیوشیب
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و  یزومن یِبرالینول یِدارهیسرما یهجامع کی یزابه عوامل استرس  یاست منطق

 .ثباتیب

سالمت روان    صی که تشخ  مینیبب  تیواقع  نیرا در ا  یز یچ  نیانعکاسِ چن  میتوانیم

شده است.  دتریو شد ترعیمتحد شا االتیدر ا الخصوصیعل ،ی در جهان صنعت یعموم

به کشور   یاز کشور  یماریدارد، چرا نرخ ب  یکیولوژیدر عوامل ب  شهیر  یروح  یماریاگر ب

حالش در شرح چیوتکوویمتفاوت است؟ س اریسب یطبقات یهانظام انیو در م گرید

 پرورانَدیترس را م  نیدانشگاه او را از پا درآورد و چطور دانشگاه اچطور کار در    دیگویم

احساسات  نیهوشمندانه« نباشد. ا ایمهم  یکاف یهکه »به انداز دیبگو یزیکه مبادا چ

 .دهدیرا بروز م ینیبال یمربوط به افسردگ یهانشانه

همانطور که از هر ده توانست مصرف قرص پروزاک )فلوکستین( را آغاز کند، او می

اش را معطوف کرد وتکوویچ توجهکند، اما سیآمریکایی یک نفر این قرص را مصرف می

های جامعه به ما طلبیاش. او احساس کرد جاهبه نیروهای اجتماعی پیرامونِ افسردگی

شدن در نظامی نابرابر کنیم ارزش دارد و این قربانیگوید فقط آنچه را تولید میمی

گوید: »این احساس که  شده تا ما را در نومیدی نگه دارد. او مینظامی که طراحی   است،

وتکوویچ آنچه نامش را کارِ تو اهمیتی ندارد احساس مردن از درون است.« به نظر سی

رفتن با فرهنگِ پاپیشسازِی اثراتِ پابهی... پزشکیگذاریم »مقولهافسردگی می

 ست.« به عبارت دیگر، افسردگی غیرمنتظره نیست.و اقتصاد بازار ا 4هاابرشرکت 

 جادِ یو علل ا تیماه ییشناسا کنندیتالش م تَنکلیو هم ف چیوتکوویهم س

 یبالقوه برا یدهند و آنها را به »منبع رییرا تغ یمربوط به افسردگ یاحساسات منف

 یدر نظر گرفتنِ افسردگ یهکنند. پروس لیبرضدِ آن« تبد یزیو نه چ یاسیکنشِ س

 ای یافسردگ گرِرانیو تِیفیک رفتندستِ کم گ یمعنابه یرفتار یتیوضع یه منزلبه

 چیوتکوویگونه که س. همانستیمؤثر باشند ن توانندیکه م ییهاانکار درمان یمعنابه

 یِ اجتماع  تِیماه یسازروشن  یاست برا  یامنظورِ ساده یاسیس یِ: »افسردگدیگویم

را  نهاگذاشتن بر احساسات بد، آسرپوش یجابه میتوانیکار م نیبا ا مان،یدیمنو

 .«میریبپذ
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 یمسائل اجتماع   انیم  دهیتندرهم  وندِ یپ   نیا  19  دیکوو  ریگعالم  یماریب  وعیش  یدر پ 

جانسون   سینکه بورآروز پس از    کی.  دیآیبه چشم م  یاندهیبه شکل فزا  یشناختنو روا

 افتندیدر یدر کشور را اعالم کرد، محققان دانشگاه منِع آمدوشد ایتانیبر رِیوزنخست 

 از یشوک ناش ی. وقتکنندیرا گزارش م یشتر عالئم افسردگیدرصد ب 22که افراد تا 

 یتر شدند، اما اثراتش بر رومنعطف یو روان یلحاظ روحرفع شد افراد به منع آمدوشد

سالمت روان  یهحوز یهاهیریت که در خآشکار اس حض نمونهروانِ ما تمام نشده، م

 شتریکرونا ب روسی از و یشنا اضطرابِ یوگو براگفت یها و تاالرهاباتاختصاص چت 

ها، که در هفته ییاز تبعاتِ تروما میندار یتصور چیما ه میوراست بگوشده است. رک

 .ابدییرو در سراسر جهان ادامه م شِیپ  یهاها و سالماه

. کندیو ترس را به جهان ارسال م شیآورِ تشوامواج شوک  ریگعالم یماریب

 یو تراژد  یعیطب  یایو بال  یجهان  یهاگرفته تا جنگ  5از رکود بزرگ  یجهان  یدادهایرو

. دهندیم  رییها را هم تغملّت  یِشناسروان  کنند،یسپتامبر فقط اقتصاد را ساقط نم  ازدهی

نفر   هزار90از    شیو ب  ایتانینفر در بر  هزارهفتاز    شیب  سمینویمقاله را م  نیا  کهاکنون  

 روسیو نیاند. اشان را از دست دادهکرونا جان روسیدر سراسر جهان بر اثر ابتال به و

 یدیشد به تهد لیتبد ایخوییبا چنان درنده نیزم یه کر یدر آن سو یماریب کیاز 

 ییایتانیبر ندِیو ناخوشا هودهیب امشبا آرکه ها جان انسان یبرا روندهپیش سرعتبه

باعث اضطراب   تیاز منع آمدوشد عدم قطع شیپ  .ی مهارش اعالم شدشتابزده ایده

 یهادر روالِ روزمره، برنامه دیشد  راتییتغ  شود،یم  یباعِث افسردگ  تیشد. اکنون واقع

 یهانظام ،یگفقر، خشونتِ خان ،یگرسنگ ،یاجتماع  یلغوشده در طول سال، انزوا

است.  تیواقع یآشکارِ اقتصاد یو نابود یدیمرگ، نوم ،یادیّشکسته، شسالمتِ درهم

 یِ »سرسخت نکهیا یبرا ،یو عموم یاسیس ،یدر قالب اجتماع  یافسردگ نیقراردادن ا

جان  یبه ما کمک کند از آن افسردگ تواندیم م«یاوریخود ب ادیرا به  کالیتصوراتِ راد

 .میبه در ببر

و رو  ریگوناگون ز یهاوهیبه ش شانیزندگ روسیو نیکه با ا یهزاران انسان یبرا

 یاری. بسرسدیدار به نظر مروشن خنده یاندهیآ یهدربار کالیشده است تصورات راد

شان را ور شکم خانوادهپس چط  نیاز ا  دانندیاند و نمشان را از دست داده از مردم شغل 

 یِ نفر متقاض ونیلیم کی باً یتقر ایتانیآمدوشد در بر نعِ اولِ م یههفت کنند. در دو ریس
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 3.9 ایتانیدر بر ی کاریکرونا نرخ ب روسیو وعیاز ش شیشدند. پ  6ت یکرد ورسالیونی

درصد برسد. هزاران   5.2به  یکارینرخ ب 2020 لیتا آور شودیم ینیبشیدرصد بود. پ 

صفر  یکار یکه قراردادها یکسان کنند،یبه صورت آزاد کار م ایتانیکه در بر یانسان

افراد  نی. اشوندیآمار حساب نم نیدر ا کنندیکار م 8گیدر اقتصاد گ ایدارند  7ساعت

از  تیحما یتعهد دولت برا یایدر مزا ستیو قرار ن دهندی شغل خود را از دست م

 داشته باشند. یدر پرداخت دستمزد کارکنان سهم انیکارفرما

سرجمع  1993از سال  یدر ضمن آن طور که گزارش شده است نرخ افسردگ

مارمِت،  کلی. مادیدر معرض خطر هست  شتریب دیباش ریاست و اگر فق افتهی شیافزا

درصد  20و بزرگساالن متعلق به  که »کودکان افتیدر ،ییایتانی بر ستیولوژیدمیاپ 

 یهادر نمودار دهک  خانوارها نیدرآمدترکم یعنی ینییخانوارها ]دو دهک پا ینییپا

 یهایماریاحتمال دارد که به ب شتریبرابر بسه ییدرصد باال 20[ نسبت به یدرآمد

 یوام و بده ایتانیکه در بر یدرصد از افراد 50متداول مبتال بشوند.« و حدود  یِروح

 شیب ،ی. در سطح محلکنندیوپنجه نرم مدست یاز انواع اختالالت روح یکیدارند با 

 یایمزا افتیدر ی لندن متقاض نگتونِیسلیا یه که در منطق یاز افراد یمین از

بخش   نیا  نیمطالبه را دارند. همچن  نیسالمت روان ا  یهنیهستند در زم یازکارافتادگ

، 2010تا  2007سال  یآمار را در فقر کودکان دارد. در طول بحران اقتصاد نیباالتر

به  «یسازمان بهداشت جهان ییاروپا یهقچالش در منط نیترکه هنوز »بزرگ یبحران

 دهدیانجام نشان م  در دستِ   یسالمتِ روان سقوط کرد. پژوهش  یهانرخ  رود،یشمار م

ازجمله وجود    گذارد؛یاثر م  یاختالالت افسردگ  یهابر نرخ  یاجتماع   یکه چطور نابرابر

 .ینوع اختالل خُلق کیکشور و خطر ابتال به  کیثروت  انیارتباط همبسته م

اند خورده  یترسخت   یههستند که ضرب  یبحران کسان  نیافراد در ا  نیرتریپذب یآس

دو  نی. اکنندیرا تجربه م یمشکالت سالمت روان یبا احتمال باالتر زیافراد ن نیو هم

از  شیکه ب افتیدر 9والاستون  ییهریخ ادیبن 2017. در سال ستندین یتصادف تیواقع

که در مجموع مربوط به تمام طبقات  یداشتند؛ آمار یفسردگا دگرباش از افراد یمین

 دپوستانِ ینسبت به سف 10دپوستیسف ریغ  ای BAME های نژادییتاقل بود. جوامع

 جه یو در نت  کنندیرا تجربه م  یو روان  یمشکالت روح  یشتریب  لخود با احتما  یهردهم
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زنان  11نهاد نژاد و سالمت یدر معرض خطر مرگ قرار دارند. بر اساس آمارها شتریب

احتمال دارد که دست   شتریجوان تا دو برابر ب  دپوستیجوان نسبت به زنان سف   ییایآس

جوان تا  دپوستیجوان نسبت به مردان سف  پوستاهیبزنند، و مردان س یبه خودکش

 یهایماریدر بخش ب  12احتمال دارد که بر اساس قانون سالمت روان  شتریشش برابر ب

(  BAME)  دپوستیرسفیغ   ای  معلول  چوال،سکیبا  ر،یبشوند. اگر شما فق  یبستر  یروان

 13IAPTی هارا ندارند کمتر از درمان اتیخصوص نیکه ا ینسبت به کسان دیباش

و  ینژاد یهاین نابرابریا 19 دیکوو روسیو وعیش تِیبود. در وضع دیبهرمند خواه

 تبارییقایآفر ییِ کایکه اگر شما آمر دهندیشده است. آمارها نشان م تیتقو یاقتصاد

. دیجان خود را از دست بده روسیو نیدارد که بر اثر ابتال به ا یشتریاحتمال ب دیباش

درصد از   70از  شیاما ب دهدی م لیرا تشک کاگویش ت یدرصد از جمع 30 پوستاناهیس

متحد   االتیکه در سراسر ا  یتیهستند. وضع  پوستاهیس  19  دیاز کوو  یناش  شدگانِتفو

 مارِیب دوهزار یمطالعه بر رو ایتانیدر بر شود،یم دهید زین ایتانیوجود دارد در بر کایآمر

 نیدرصد از ا  35که    دهدینشان م  یشمال  رلندیکرونا در ولز و ا  روسیبدحالِ مبتال به و

گونه که آفوا هستند. همان یومق یهاتیاقل ریاز سا ای ییایآس پوست،اهیس مارانیب

 میترس یبرا یروش 19 دی: »کووسدینویم ن،یگارد یهروزنام سِینوهِرش، مقاله

 شودیقائل نم  ضیکرونا تبع  روسیو  نکهیا  انِیما دارد. ب  یهاو برمالکردنِ نظام  یدگیپوس

 اریبس  ی»واکنش  یافسردگ  دیگویم  یتیوضع  نیدر چن  چیوِتکوویباطل است.« س  یفکر

 است. «یمنطق

 یهاهیتنگناها و رو ،یاجتماع  یهایبه نابرابر یمنطق یواکنش یاگر افسردگ

: »گفتنِ دیگویم  چیوتکوویطور که سهمان  د؟یآیاز ما برم  یاست، چه کار  یدارهیسرما

 کندی( است به من کمک نمیینژادگرا ای ییاستعمارگرا ای) یدارهیمسئله سرما نکهیا

و گسترده را تجربه   یاز درد جمع  یناش  یهایرانیو  ما.« اکنون  زمی که صبح از خواب برخ

تحول باشد.«  سازِنهیزم تواندیواقع، احساس بد م»به  چیوتکوویاما به قول س م،یکنیم

گونه کند. همان  جادیا  یمثبت  رییتغ  تواندیم  یپناهیب  یهادوره  یهتجرب  یدر سطح فرد

 ن ی: »اسدینویم 14،اذهن پرسروصد کیدر خاطراتش،  سونیمیج لدیردف یکه ک

 دهد،یفرد را از درون شکل م یاست... که زندگ یپناهیو ب یقراریب یِفرد یهالحظه 

ها و به عشق ییغا یو جلوه و معنا دهدیم رییکار او را تغ یِوسوو سمت تیماه
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را   گرانیرنج د  قیعم یِافسردگ  یهادوره.« جان به در بردن از  بخشدیاو م  یهایدوست

به دام  نانهیبدب یدر وحشت ایرا  یآدم یوضع نی. چنسازدیآشکار م یآدم یبرا زین

 مور،ی. جاناتان دالکندیم لیتر تبدتر و همدلحساس یاو را به فرد ای اندازدیم

در  کند،یرا بازگو م یحس نیچن ی،مطالعات افسردگ ،اشدر مقاله ات،یپژوهشگر ادب

 ی سوگوار برا یحس فرد گمانیمن ب یافسردگ یهادوره: »در سدینویکه م ییجا

 ندارد.« یمعن یلیخ یافسردگ یِرپایاز عجز د یناش یِ دارم.« اما »همدل گرانیفالکت د

افتادن« است  ریبساِن »گ یافسردگ میریفرض بگ چیوتکوویس تیاگر بر اساس روا

در   ی. خاطرات افسردگمیکردن باشحرکت   یبرا  ییهااست که به دنبال راه   یپس ضرور

است، اما  یافسردگ یبه راز و رمزها یتجسم انسان دنِیمهمِ بخش اریخدمت هدف بس

در درونِ فرد در نظر  گرفتهی جا یزیچ یه منزلرا به ینوع خاطرات افسردگ نیا

عواطفِ ما رنجور  یعنی ییفردگرا یِدئولوژیداگِن ا زایپروفسور ل یه. به گفترندیگیم

کرده است  یشانه خال یرفاه اجتماع  تِیبارِ مسئول ری که »دولت از ز به این دلیلاست 

 .«شدهیخصوص یهرا محدود کرده است به خانواد یعاطف یو زندگ

ی پادزهرِ فالکت از جامعه به منزله 15خوشبختی رادیکاللین سِگال در کتابش 

تواند »از انزوا که ی خوشبختی همگانی میکند. به تعبیر ِسگال ایدهفردگرایی دفاع می

شک اهمیت ی افسردگان است راهی بگشاید.« راهی که اکنون بیهمواره تهدیدکننده

ام. زمانی کردهدارد. من قدرتِ در میان گذاشتنِ درد به منظور پروراندنِ امید را احساس  

که شیوع ویروس کرونا آغاز شده بود من در پروازی غیرمستقیم از راه چین بودم، زنی 

چینی روی صندلی کنار من نشسته و طفلی روی دامنش خوابیده بود، در طول پرواز 

اش برای بازگشت به کشور گفت و به اینکه زدن کردم. او از نگرانیبا او شروع به حرف

 سفیدپوست در آن پرواز بودم خندیدیم. برای کاستنِ اضطرابی که من تنها مسافرِ

ی بازگشتن به کشور بر من چیره شده بود، فضایی تقریباً زنانه وقفهخاطرِ بدبینیِ بیبه

برای حمایت مثبت ایجاد کردم. این کار برای از بین بردن افسردگی و هراسِ عمیقی 

آورد »هیچ وتکوویچ به یادمان میکه سی طور کردم کافی نبود، اما همانکه حس می

وجود ندارد... فقط کار آهسته و پیوسته بر روی  [برای افسردگی]حل جادویی راه

ماندنی منعطف، رؤیاپردازی اتوپیایی و سایر ابزارهای مؤثر برای تغییر و تحول.« در  زنده



 گیربیماری عالم به وقتِکردن افسردگی سیاسی 272 

های اجتماعیِ بر ضِد گذاریگذاری بر روی سیاستقِبالِ اضطراب و اندوه جمعی سرمایه

 ندی است. مکملِ دستیابی به خرس نژادپرستی، فاشیسم و هموفوبیا

 میمراقب باش ستیبا یافسردگ 16کردنیرپزشکیو غ  کردنیاسیس یدر تالش برا

 یهانیفردگرا یهجلو ای میجلوه نده زیرا ناچ یافسردگ یهانشانه بودنِیکه جد

 جاد یا یبرا ستیبا یدئولوژیا نیا شی. به جامینکن دهیچیرا مبهم و پ  یافسردگ

 میتوانیکه به ما نشان دهد چگونه م ییوگوبه کار رود؛ گفت ریفراگ ییوگوگفت

مربوط   یابه مسئله  یافسردگ  لی. تبدمیرا دوباره متوازن کن  یشناختبودنِ رواننامتوازن 

کاهش خدمات تحت   هیها به منظور توجشود در دست دولت  یسالح  تواندیبه جامعه م

که چگونه   دهدینشان م  نیکار همچن  نیاما ا  ،ییجادو  یامثابه قصهبه  یاریپوشش خود

 یاندهیآ  یگذاشتن تصورات درباره  انیخرسندتر باشد. در م  تواندیم  ی معاشرتیجامعه

کتاب سِگال:  یجمله نیدر آخِردرنگی کنیم است.  بخشیتر انرژبرابرتر و عادالنه

با مسرّت   تواندیخوش م  یهافرجام  میکنیم  یاحساس توانمند  گرانیکه با د  ی»هنگام

 نیگفت باالخره چن توانیکه هرگز نم میباش دانسته دیبا کنوندنبال شوند، هرچند تا

 .است.« دهیفرا رس ییهافرجام

 
 

1 Day of the Politically Depressed 
2 Feel Tank 
3 Ann Cvetkovich 
4 corporate culture 
5 The Great Depression 
6 Universal Credit 

زندگی ها در مخارج شود تا به بریتانیاییای است که ماهانه از سوی دولت پرداخت میکمک هزینه 

 .توانند آن را دریافت کنندکمک کند و تنها در صورتی که بیکار باشند و یا درآمد کمی داشته باشند می

 م.
7 zero-hour contract 

شوند، مطابق قرارداد صفر ساعت پرسنل فقط در زمانی که به آنها نیاز باشد در محل کار خود حاضر می

رند و حقوق بیکاری هم ندارند. این نوع قرارداد کاری در گیشان حقوق میبه میزان تعداد ساعت کاری

های درمانی و آموزشی نیز بسته های مختلف از جمله خدمات فروش، هتلداری، رستورانها، بخشبخش

نفر را با همین نوع قرارداد  350تقریباً  2013شود. کاخ سلطنتی باکینگهام بریتانیا نیز در تابستان می

 استخدام کرد. م.
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8 gig economy 

ها ها و سازمانای در بازار است که به طور معمول موقعیت و جایگاه افراد در آن موقتی است و شرکترویه

وقت های تمامکنند. در این اقتصاد افراد شغلمدت با افراد یا در واقع آزادکاران منعقد میقراردادهای کوتاه

راغ فعالیت دیگری خواهند رفت. مشاغلی که به این و بلندمدت ندارند و با تمام شدن یک فعالیت به س

های ساماندهی این شوند لزوماً از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. به دلیل شیوهروش انتخاب می

مشاغل، نتایج نامطلوبی برای کارگران ازجمله دستمزد کم، سرقت دستمزد، عدم اطمینان شغلی، شرایط 

اهد داشت. این سیستم اقتصادی مسئولیت چنین مشکالتی را بر کاری خطرناک و تبعیض به همراه خو

نهاد با قابلیت شرایط کاری دهد نه یکی ساده نشان میگیرد و خود را در جایگاه یک واسطهعهده نمی

 معمول. م.
9 Stonewall 
10 black, Asian, and minority ethnic 

 رود. م.های قومی به کار میها و اقلیتن، آسیاییدر بریتانیا برای اشاره به غیرسفیدپوستان یعنی سیاها
11 Race for Health 

 م. .دهدمیان نژاد و سالمتی انجام می ی رابطههایی دربارهنهادی در بریتانیا که پژوهش
12 Mental Health Act 
13 The Improving Access to Psychological Therapies 

 درمانی در سیستم بهداشت بریتانیا. م.بهبود دسترسی به خدمات روان
14 An Unquiet Mind 
15 Radical Happiness 
16 de-pathologize 

 

 

 

 متن اصلی:پیوند با 
Verso, Politicising Depression During a Pandemic, Sian Bradley, 17 April 

2020. 

 

https://www.versobooks.com/books/2819-radical-happiness
https://www.versobooks.com/blogs/4667-politicising-depression-during-a-pandemic
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گیر بیرون خواهد آمد؟ آیا این بیماری عالم  19-ی ما چگونه از بحران کوویدجامعه

نظارت و کنترل بیشتر احتیاج داریم؟ دهد که به قدرت دولتی متمرکزتر،  به ما نشان می

 ها آماده کنیم؟مقابله با آن خود را برای توانیمو چگونه می ندتهدیدات علیه ما چیست
شدگان از تعداد کشته کرونا در نیویورک  شدگان ویروسشتهک تعداد ،چند روز پیش

و  اننظرهر وقت صاحبدانیم که میفراتر رفت.  2001سپتامبر  11حمالت 

 دلهرهبرای شوک و  را تا صحنه دارندکنند، تالش می یادسپتامبر  11سیاستمداران از 

 .کنند مهیا

شکنجه و فرستادن پنهانی   1پرستی،سپتامبر برای توجیه قانون میهن  11از حمالت  

تری بر قوانین بازجویی افراد برای بازجویی به کشورهایی که نظارت کم حدوحسابیب

های بعدی، این اقدامات راه را برای فاجعه. دارند، اشغال افغانستان و عراق استفاده شد

مبر سپتا  11غیرنظامی در    2977  کهیدرحالظهور دولت اسالمی، هموار کردند.    ازجمله

کشته شده بودند، »جنگ با ترور« متعاقب آن، حداقل صدها برابر آن از غیرنظامیان را 

 به قتل رساند.

این است که پاسخ دولت به  دهدنشان چیزی را به ما سپتامبر  11 یمقایسهاگر 

تر از خود ویروس خواهد بود. بیایید خطرات و منطق  مراتب مخرب به گیریعالماین 

بعدی بحران  یی برای مرحلهگمنظور آمادرا به یکه قصد دارند پاسخ دولترا کسانی 

]وضعیت[ سر که آنچه از این  . ضرورتی نداردبررسی کنیمبرانگیزند، قبل از وقوع آن 

با خیزش ، ممکن است  مقابلدر    باشد؛  های خودکامانهگسترش روش  حتما    د،ورآمی  بر

 مواجه شویم.  و تحول

بین زندگی و بقا تفاوت ، ادعا کردیمدر قرن دیگری ها پیش طور که مدتهمان
تنها قدرت توتالیتر همراه با آن، بیایید نهچنگال و  گیربیماری عالممقابله با  در. هست

چگونه در پی آن ، بلکه خواهیم برد دربه جانکه چگونه  باشیم این سؤال نگران

 .خواهیم زندگی کنیممی

 
1. Patriot Act 

https://crimethinc.com/2000/09/11/there-is-a-difference-between-life-and-survival
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را کشت  ییهاشد که صدها هزار نفر از انسان  ییهااستیسپتامبر منجر به س 11طور که حمالت درست همان

از استبداد در حال  یدی جد انشروع دور یطلب با تالش برافرصت هایدولتها نداشتند، با آن یارتباط چیکه ه

 هستند. یماریب نی به ا ییپاسخگو

 
ی سایه   نیزمقررات طاعون  های میانه،  ی گذر از سدهها پیش از این و در هنگامهقرن

 ی ازهایحوزه بهرا  یی قدرت دولتگسترده بسطها . آنانداختبر تاریخ سیاسی بلندی 

ها ت... آناقتدار سیاسی نبوده اس تابعهرگز  نیازاشیزندگی بشر نشان دادند که تا پ 

کنترل بر اقتصاد و حرکت مردم را توجیه کردند؛ نظارت و بازداشت اجباری را مجاز 

های مدنی صادر کردند. ها و انقراض آزادی؛ و جواز قانونی برای هجوم به خانهدانستند

ی قدرتمند سیاسی و هاکلیسا و صداپاسخِ اضطرار سالمت عمومی، با استدالل غیرقابل

 در ایلحظه  نشان از علیه طاعون کردند. کارزارقدرت استقبال  بسطاین از  پزشکی

تر، موجب افزایش قدرت و مشروعیت دولت یطور کلو به داشت حکومت مطلقهظهور 

 .« مدرن شد

 1فرانک ام. اسنودن، تاکنونگیر و جامعه از مرگ سیاه های همهبیماری-

 

 
1 Epidemics and Society from the Black Death to the Present, Frank M. Snowden 
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 بدترین سناریو
ای از جمعیت جهانی سازی و اتوماسیون نولیبرال، بخش فزایندهبه دلیل جهانی

، کارگران به بخش جهیدرنت. برای تولید و توزیع صنعتی غیرضروری است یسادگبه

 کنند.تری را برای بقا کار میهای طوالنی و طوالنیاند و ساعتخدمات سرازیر شده

و  هاکاپیتالیستصلح بین  اتمعاهد یدرباره ی مجددمذاکره یجابه هاحکومت 

هر  مجددا  به پلیس 1،داشتندرپا نگهسرا در طول قرن بیستم  کاپیتالیسمکارگرانی که 

 جمعیتتحت کنترل گرفتن های تکنولوژیک برای بسته به نوآوری وا سرکوبگرچه 

با  2019ها در سال ناآرامی -دلیل همینیا به - نیاوجودبا .کنندمیتکیه  ناراضی

کشور دیگر به ها کنگ، شیلی، کاتالونیا، لبنان، سودان، هائیتی و دههایی در هنگقیام

... تا اینکه ویروس شدمی  بینیپیش  2020در سال    یهای بیشتر ند و قیاماوج خود رسید

 را دوباره بُر زد. هاکارتآمد و 

. وقتی مقامات تعداد نیستگیر  عالمبیماری    ی مواجهه بااربای  این وضعیت فرخنده

 شدنقابل قربانی  انحمعنوان مزابه   هر چه شدیدتریبا خشونت  ای از جمعیت را  فزاینده

برخی مانند ترامپ دارند. داشتن ما کمی برای زنده نگه یدر نظر بگیرند، انگیزه

طبقه، ملیت و قومیت تأسیس کنند و همه را  بر مبنای محصور اجتماعاتیخواهند می

برخی به امان خدا رها کنند. یافته افزایش  در بیرون دروازه در معرض این خطرات تازه

با فراهم کردن  و مردم جدیدی بین حاکمان یمعامله یدیگر امیدوارند که واسطه

 یبه هر دو ادامهدر  .نظارت و کنترل باشند یسابقهدر ازای اشکال بیاندکی ایمنی 

ویکم خواهیم برای چگونگی تثبیت قدرت دولت برای قرن بیست  هاشنهادیاین پ 

 .پرداخت

انداز تحوالت اجتماعی ها نسبت به چشمبسیاری از رادیکال که رسداگر به نظر می

شده   دفاعرقابلیغ آشکارا  هستند، تنها به این دلیل است که شرایط کنونی ما    بینخوش 

 دارد.وجود  امیدبخشی خصوصبه یچیز  چون، نه است

 
این »معاهدات صللح« شلامل سلوسلیالیسلم دولتی اقتدارگرا در بلوک شلرقی، ترکیبی از سلازش فوردیسلتی و . 1

 ی اقتصادی در جنوب جهان بود.متحده و اروپا و نوید توسعهدموکراتیک در ایاالتسوسیالهای تأمینی شبکه
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س از های پلیاست. ربات از پیش رودرروی ما از بسیاری جهات، بدترین سناریو 

هواپیماهای   کهیدرحال؛  های آفریقای شمالی هستندزنی در خیاباندر حال گشت  پیش

 یدر قلب اروپا  1ویکتور اوربان  .دهندمیایتالیا را هدف قرار    ییانروستا  ،بدون سرنشین

هراس اسالم حکومت ت.مجارستان تبدیل شده اس به دیکتاتورعمال  ظاهرا  دمکراتیک 

 ی،شرقی  جاوهر  . داست  ی در خانه قرنطینه کردهیارد نفر را با دستور واحدمیل  1.3  ،هند

خود در برابر   یبرای پراکنده کردن ساکنانی که از منطقه   خانه بمانید«در  »از دستورات  

. از استفاده شد ،عملیات معدن توقفبرای  نه اما ،کردنددفاع می یمخرب طالیمعدن 

ای برای سرکوب خبرنگارانی داده است ها بهانهگیر به حکومتچین تا پرو، بیماری عالم

استفاده کرده سوءترامپ از این موقعیت کنند. که مهار ضعیف بیماری را گزارش می

اذهان که اینبرای غربی تشدید کند، نه  یاست تا عملیات نظامی را در سراسر نیمکره

احمقانه تصور   از افراد طور که برخیمنحرف شود، همان ویروس ارناتوانی او در مهاز 

برای پیشبرد   یمقاومترقابلیویروس به او فرصت غ که کنند، بلکه به دلیل اینمی

 داده است.دستورکار خود 

 
چک کردن مدارکتان  یکه شما را برا دیرا تصور کن یسیربات پل د،یخواهیم ندهی از آ یری تونس: »اگر تصو

 تا ابد«. - کندیمتوقف م

 
1. Viktor Orbán 
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صریحا  بر اساس طبقه  19-، ریسکِ قرار گرفتن در معرض کوویدمتحدهاالتیادر 

رسانند ای مینویسان رایانهرا به برنامه  خواروبارتوزیع شده است. رانندگان بخش تحویل،  

-بیماران با عالئم کوویدکنند؛ پرستارانی که به درمان  هایشان را ترک نمیکه هرگز خانه

کنند  1تایمبرند تا دکترها بتوانند با بیماران فیساند، با خود آیفون میگمارده شده 19

 خودشان در معرض خطر قرار بگیرند. کهنیابدون 

هستیم در یک شهر شرکتی    اسیرکنندگانی  پایگاه مصرفهایمان،  ما محصور در خانه

یک توانند ما را با  های ارتباطی که میوابسته به شرکت   شود،که توسط آمازون اداره می

حرکات ما   یو کنترل همه  ردیابیمقامات امکان  د. از یکدیگر جدا کنن  سوییچ  به  تلنگر

ای پیشرفت کند، اگر چنین برنامه دارند. سالمتیهای دادهی مبتنی بر هاگذرنامه را با

آزادی حرکت بر اساس منزلت حقوقی توانند همچنین آن را برای کنترل ها میآن 

 ی ما را به زندان تبدیل کنند.گسترش دهند و کل جامعه

اند«، اقدامات اضطراری حتی در کشورهایی که »منحنی ]شیوع[ را مسطح کرده 

های بزرگ ممکن است تا ها برای گردهماییگذاری اجتماعی و ممنوعیت شامل فاصله

 ول بکشند.یک سال دیگر که واکسن ساخته شود، ط

 یفاصله  نیاز به سطوح متحدهاالتیتا زمانی که واکسن وجود نداشته باشد، ا

 ی آمیز، وضعیت نظارت دیجیتالی با اندازه و دامنهاقتصادی فاجعه لحاظبه اجتماعی

 تردهندهحتی تکان یجمعی با اندازه و مزاحمتدسته  آزمایش سازوبرگدهنده، یا تکان

 .دارد

 2ام. ترسناک هستند.« ازرا کالینهای بازگشایی اقتصاد را خواندهبرنامه»من -
های برای جنبش ها چه معناییی اینما باید صریح و روشن صحبت کنیم که همه

 در به آزادی خود را حداقل تعرضترین . در کنار ویروس، ما وحشیانهدارنداجتماعی 

 تجمع درجمعی به    صیانت نفسسیاری از ابزارهای ما برای  . بکنیمیک نسل تجربه می

حتی باشد. بسیار خطرناک باعث شده است کاری تعداد زیاد بستگی دارد که ویروس 

 سالمتقیام شیلی رخ دهد، مقامات طبق الگوی  یاگر اواخر امسال شورش جدید

 
1. FaceTime 
2. Ezra Klein 
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جدید  ایقرنطینهاپیدمیولوژیک تلقی کرده و خواستار تحمیل  یعمومی آن را خطر

تمایل دارند شود که هایی میباعث ایجاد شکاف در صفوف ما بین آن خواهند شد که

خطر انتشار   برایغیرمسئوالنه حرکتی و کسانی که آن را  ی مقاومت کنندهر قیمت به

 .دهندترجیح میتسلیم کامل را به آن  و در نتیجه دانندیویروس م

خودرو    درتظاهرات  آزمایش با  در حال    کند. برخیجدی ایجاد می  یاین امر مشکالت

 .را توسعه دهیم هاگزینهاز تری بسیار گستردهطیف هستند، اما باید 

های خود برای تحکیم قدرت و پیشبرد برنامه گیربیماری عالمها از آن کهیدرحال

مشروعیت  نیز از این فرصت برای ها ی طیف همه از  اقتدارگرایانکنند، استفاده میسوء

ی مؤثر برای مقابله با بحران  یعنوان تنها وسیلهتهاجمی دولت به  یبخشیدن به مداخله

های و مدل  اعتبار کنیمبیرا    انهای آنما باید استدالل.  کننداستفاده می  19-مثل کووید

دولت به این بحران ارائه دهیم.  واکنشتری برای چگونگی بخشتر و الهامکنندهقانع

بدون مقدار  تواندی نم خود در اختیار چاپلوسانها و فناوری یوجود همهحتی با 

، چماق کند. در تغییر قطعی از هویج به  حکمرانی ظاهریمشخصی از مشروعیت 

 شوند.وارد قمار خطرناکی میحاکمان ما 

 
که  ظلماتی ،بگستردمصر  نیبر زم ظلماتآسمان برافراز تا  یسوگفت: »دست خود را به یو خداوند به موس

 بتوان آن را احساس کرد.«
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 تحمیل مشکل

ی ما را از پیش تا حد کند که جامعههایی را مطرح میگیر تنشبیماری عالم

 :میندازیبثبات کرده بودند. بیایید همراه هم نگاهی به آنان شکستن بیدرهم

 بحران مالی

ها اند. اکنون برای دههی کردهنیبشیپ هاست بحران مالی را بسیاری از افراد سال

درآمده است.   -و بیگاری کشیدن از مردم برای آن-ی کار اقتصاد  بدهی به خدمت ادامه

، اگر کردیا فسخ  درآوردمقننه به حالت تعلیق  حکم توان بارا میاگر تعهدات بدهی 

 هابانک برای به زیان دیگران هاحکومتکند که فقط به این دلیل عمل می کاپیتالیسم

. باید کل سیستم را زیر سؤال برد  در ساحت نظر، پس  کنندوثیقه تأمین میها  و شرکت

ایمنی، ضروریات  برای-پاسخگوی نیاز اکثر مردم  کاپیتالیستیکه اقتصاد  هاییشیوه 

گیرند. کامال در معرض دید قرار میامروز  ،نیست -و معنا دور هم بودنمادی، شادی و 

د که تاجتماعی و تنگناهای اقتدارگرایانه مانع از این شو گذاریفاصلهاما اگر الزامات 

 چسبیدن بهممکن است با ی را نشان دهد، بسیاری از افراد محتمل لیکسی بتواند بد

 .دهند پاسخخیالی از عادی بودن  ایگذشته

 خدمات درمانی

 ی قیمتها قبل امتیاز گراناز مدت خدمات درمانی، دسترسی به متحدهاالتیدر ا

هیچ تفاوتی در زندگی فقیرترین   1ی درمانی اوبامابیمه ها،  بوده است. در بسیاری از ایالت

بر کل  تواندیخص است که سالمتی افراد فقیر چگونه ممردم ایجاد نکرد. اکنون مش

 .جمعیت تأثیر بگذارد

طبق شرایط  ما یکه جامعهوجود دارد. یکی این بارهنیدو پاسخ احتمالی درا

 نیازهای بهداشتی کل جمعیت ای رفع، منابع را برنهایمابا توجه به اولویت خودمان و

 راعمومی    جمعیت  ناشی از  سالمتی  هایریسک   ،نخبه  یطبقه   کهدیگر آنهدایت کند.  

 شود. مدیریتبرای حفاظت از افراد ممتاز تلقی کند که باید  یخطر

 
1. Obamacare 

 صرفهبهی حفاظت از بیمار و مراقبت مقرونیا الیحه
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 مسکن

ها نفر را آواره کرده و میلیون  ،در سراسر جهان امالک 1سازیسوداگری و اعیانی

است. جای تعجب نیست که تقریبا    دسترس ساختهغیرقابلمردم  مسکن را برای اکثریت  

کسانی که د. ای برای ماه آوریل پرداخت نکردنآمریکا اجارهی هانشین اجارهسوم یک

 ها، اکنون در آنبرآیندشهری  هایکبریتقوطیزندگی در  یتوانند از عهدهفقط می

« یددر خانه بمان» دستورات  رویارو بادیگران  اند؛شده محبوس مانند سلول زندان

، به خشونت خانگی و مسائل مربوط به سالمت روان در کنار ویروسخانمان هستند.  بی

 اند.گیری رسیدههمه ابعاد

است  آیا امالک و مستغالتکند: خانه چیست؟ ها مسئله را پررنگ میی اینهمه

 پدرساالرفئودالیسم    بخشی جزئی از اموال  یا  انزواکه بتوان با آن سوداگری کرد، یا فضای  

همبستگی  ی کهاحساس امنیت -یا چیز دیگری است  ؟ی اوست«(ی مرد، قلعه)»خانه

جدا کردن از  یجارا به اجتماعاتتواند افراد و ب، چیزی که آوردبه وجود می جمعی

 ؟پیوند دهد ، به همیکدیگر
 
 درکه ما را  ستین یخصوصای خانه محوطه»

بتوان تقسیم جدا کند که  ی از همزیر یهاولیت

 یجمع یخانه همبستگ کرد؛فتح  کیبه  کی و

 گریکدیکنار در  گیستادیا ندیاست که ما در فرا

 جادیصدمه ا جادیا صورتِو مداخله در 

 «.میکنیم

 

 

 

 

 

 

 
1 Gentrification 



 و بعد از ویروس؟ مخاطرات پیشِ رو  284 

 انزوای اجتماعی

های خود خانه درگیر، به معنای واقعی کلمه میلیاردها نفر را بیماری عالماین 

 ای غیرمنتظره  تأثیراما در بسیاری از موارد    -کسانی که اصال  خانه دارند-کرده    محبوس

، ایجاد اشکال جدیدی از صمیمیت معاشرتعنوان فضای  باز کردن خانه به  :داشته است

و به تعداد  -مجازی است  تمامیبه با یتقر معاشرتاین  حالنیبااها. هو تقویت شبک

 د.بستگی دار از راه دور ارتباط هایپلتفرمها و بسیار کمی از شرکت

که   تا حدی  کنداجتماعی فشار زیادی بر افراد وارد می  گذاریفاصلهدر حال حاضر،  

 شیدنبه آغوش کتعداد زیاد،  گردهمایی ای را برایاضطرار مأیوسانهبسیاری از ما 

معاشرت کنیم. ارزش فضاهای عمومی و  احساس می  هاغریبه  زدن بهتنهدوستان خود و  

تواند اثرات ، مییابدروشن نبوده است. اگر این فشار ادامه  بیش از اکنون  هرگز    اجتماعی

 د.داشته باش یبخشییمخرب یا رها

اجتماعی به مدت یک سال یا بیشتر به اشکال متنوع ادامه  گذاریفاصلهاما اگر 

انبوه جمعیت را ترسناک بدانند و  که ، آیا مردم به آن عادت خواهند کردداشته باشد

روابط  به انجام قدر آیا آن ند؟شو یاجتماعی جدید هایو اضطراب  1آگورافوبیا  دچار

صورت توانیم بهحتی وقتی می  که بعدازآن  خواهیم کردهای مجازی عادت  خود در رسانه 

دهیم؟ آیا قدرتی که روابط را به شکل سابق ادامه  ،حضوری در کنار هم باشیم

، دارندبوک برای شکل دادن به گفتگوی آنالین هایی مانند فیسهای شرکتالگوریتم 

 حتی بیشتر از بیش بر آنچه تصورش ممکن است تأثیر خواهد گذاشت؟

 شناسیبوم

صدر اخبار  ، دردر چین ی خانگیقرنطینه یدر دوره شناختیمبوکاهش خسارات 

محیطی موجود را چیزی فراتر از زیست  یسراسر جهان بوده است. تاکنون، همه فاجعه

توانیم جلوی آن می  -بخواهیماگر تصمیم  -اکنون واضح است که  د.  دانستنکنترل ما می

اند این موضوع را در اولویت های اقتدارگرا نتوانسته تحکومرا بگیریم. نه دموکراسی و نه  

 
 های بازهراس از مکان. 1
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را متوقف کند، جنبش اجتماعی   شناختیبومتواند نابودی  قرار دهند. اما اگر ویروس می

 تواند.می نیز کنترلغیرقابل

 خواهیتمامیت

 نیازاشیپ ی پلیسدولت و خشونت  ، اقتدارگرایییسرکوب مرزها، نظارت دولت

 1«چیزدو برابر یا هیچ»بازی خطرناک مشغول . مقامات گرفتیسرعت شدت مبه

ی قدرت دارند، اما در صورتغصب  برای    یها توجیه قدرتمندآن  ،. در حال حاضرهستند

تواند تمام فشاری که ایجاد شده است میکه پای خود را از گلیمشان فراتر بگذارند، 

 د. منفجر شو

اصال  الزم   اول  یکند که در وهلهتأکید می  هاو زندان  هابازداشتگاهآزادی زندانیان از  

 گیرندمیویروس را  جلوی گسترش که کسانی عنوانآنجا باشند. پلیس خود را به نبود

تر خواهد از خیابان نیز امن  هاآن   جمع شدن، اما بر اساس این منطق،  معرفی کرده است

توان با استفاده است که می یدشمن ،تصور کنید ویروس اگراست هایت حماقت د. نبو

ای د. مانند هیدرا، هر ضربهرمبارزه ک «، به قول ترامپ، با آنجنگ»از ابزار نظامی در 

 .فقط باعث تقویت آن خواهد شد ،ندبزنکه نیروهای مسلح به آن 

نیز صادق خواهد بود   مای مقاومت  ماند که آیا این موضوع درباره باقی می  سؤالاین  

 یا خیر.

 
1 Double or nothing 
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 یجنوب یقایآفر، تاونپیدر ک ی. هشداردیالبته اگر خانه دار - دیدر خانه بمان

 سه برنامه
توان گیر، میعالمهای موجود برای چگونگی پاسخ به بیماری چارچوب  لیتحلدر 

پیروان مرگ، رسوالن بقا  سازی کنیم:ساده  را در سه اردوگاه رقیبشده  ههای ارائگزینه 

 .زندگی هایو پارتیزان

 ، مرگگریدانیببهپیروان کاپیتالیسم، یا  

. برای بازار نشانگر مرگ برای ما است  «زندگی»آشکارتر نبوده است که  از این  هرگز  

 شانیبهار نمودارهای گرانسرعت به خاطهای قتل که ما را بهدونالد ترامپ و دیگر بارون

همیشه  . کاپیتالیسمانداندازه کافی روشن کردهاند، این مسئله را بهبه کار برگردانده

 فروشیمدستمزد می برایزندگی خود را  ناپذیرمرگ بوده است. ما لحظات تکرار کیشِ

 بازار   کههمچنان  -هیمکامیم  س  به  دود، آب را  هرا ب  ی تمیزاره، هواها را به خاکجنگل-

. شودیما م  یبقیه   ان و مفلوک شدنباعث ثروتمندتر شدن ثروتمندمحور  -رقابتی سود

 به سمتشماری خواهیم پیوست که قبال  های بیبه گونه یزودبا این سرعت، ما به

 م.ایانقراض رانده
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ما را نیست که آیا ترامپ قبل از اینکه دانشمندان به او اجازه دهند،    تنها این  سؤال

 بهابه بازگشت به کار فراخواند؛ در حال حاضر، هرجایی که کارگران برای پرداخت اجاره 

ها بر زندگی انسان  از پیشقرار بگیرند، بازار   19-کووید اجبار مجبورند در معرض خطربه

 گیر شدن بیماری.عالماست، دقیقا  مانند قبل از  اولویت یافته

 
 کن.«  ینمودار را دوباره صعود یما را بکش ول یاگر شده همه یلطفاً حت ای»خدا

 اهمیت جلوه دادنکمضمن  1مانند ترامپ و ماتئو سالوینی هاییناسیونالیست

مرزها بستن    یبرای پیشبرد برنامهگیر  عالمخطرات بازگشت به محل کار، از این بیماری  

که مهاجران چینی، آفریقایی و آمریکای التین مسئول  ، با این فرضانداستفاده کرده

 ؛رسد که ویروس از اروپا به نیویورک رسید، به نظر میواقعدر  .  هستند  بیماریگسترش  

، سیاستمداران و افسران پلیس جهانی ی کاسبانطبقهاصلی احتماال  شامل  حامالن

بدون وسایل   آزادانه  هستند و  یهایی که مجاز به تجمع گروهشوند، یکی از تنها گروهمی

 زنند.چرخ میمناسب  تیمحافظ

ها ناقلین ویروس کنترل ، اینکرونا اینگونه گسترش یابد خواه نهویروس  خواه

تمام  به خاطر. اگر سازدچیزی که ویروس کرونا را چنین خطرناک میهمان – هستند

 
1. Matteo Salvini 
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سیاسی و اقتصادی  نظام پیش ها، ما مدتنبود هاها و زندان هها، دادگاها، دوربینپلیس

اگر این برچیده بودیم. ، آفریندمیبزرگی در ثروت و قدرت  هایناهمگونیرا که چنین 

کار خود ادامه دهیم، حاضر شدن در محل  که به    نیستیمد، ما مجبور  ننباش  هاناهمگونی

 توجهِ ریسک ازلحاظ آماری قابلقرار گرفتن در معرض  زمانی که کار کردن به معنای

منابع   نامتوازنتوزیع  است.    مزدیدستکشته شدن عالوه بر همه تحقیرهای معمول کار  

دهد، اما همچنین این خطراتی را که فقرا با آن روبرو هستند، افزایش می ،و قدرت

خانمان و کارگران مجبور شوند دهد که افراد فقیر، افراد بیاحتمال را افزایش می

 .شودگسترش ویروس میی ادامهبه  منجررا ادامه دهند که ی کارهای

آزمایش ی  نتیجه سناتوری بود که    نخستین  »لیبرتارین«  1لارند پ   از شوخی روزگار،

برای   بارکیو بسیاری امیدوار بودند که ویروس او را  -  مثبت درآمد  ویروس کرونابرای    او

بسیاری از افسران پلیس   ابتالیند  مان  ابتالی او  -مجازات کندبه خاطر تفرعنش  همیشه  

. هرگز کنندها برای ما ایجاد میای مناسب برای خطری است که آن ، استعارهنیویورک 

دستگاه مجبور شوند بدون  2هیچ خطری وجود نداشت که رند پال یا بوریس جانسون

که از  هستندها بردارهایی دقتی، خشونت و سودآوری آن . بیتنفس مصنوعی بمانند

  ای فرشته  19-. کوویددهدقرار می  مرگما را در معرض خطر    یها ویروس بقیهریق آن ط

 .دبگیرجو نیست که انتقام مردم را انتقام

 یهزینهپروا دهندگان بورژوا که بیتمالیا یوقتگیر باشیم آسان است خرده

پرداختند، از می برای کشتار مردم در عراق و افغانستان را دهونشهای هدایتموشک 

هرگونه نباشیم.  مباالتبیمرگ  یبارهدر بیایید. اما کنندویروس کرونا وحشت می

 و به کارفرمایان تیدرنها ،کنیم ابراز گیراین بیماری عالمکه در مورد  سوءظنی

اهمیت کمکارگران  را برای که قصد دارند خطرات خواهد کردخدمت  یسیاستمداران

 3یم.دهند ما بمیرترجیح می جلوه دهند و

 
1. Rand Paul 
2. Boris Johnson 

ها برای ایجاد انگیزه در انسان، تمایل ترین محرکاظهار داشت که یکی از اصلی  ها و قدرتتوده الیاس کانتی در    .3

متحده، حال، در ایاالترسلد؛ بااینبه عمر بیشلتر از همسلاالن خود اسلت. در نگاه اول، این گزاره عجیب به نظر می

لب بدبختی دیگران را پروا سللامان یافته اسللت، مردم اغهای بیجایی که روابط اجتماعی همیشلله بر اسللاس رقابت
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بله، امسال بیماری قلبی و سرطان افراد بیشتری را نسبت به ویروس کرونا خواهد 

در اثر که  یها نفرمیلیون به  اخیرا  کمتر کسیعوارض ناشی از ایدز.  طورنیهمکشت؛ 

اگرچه پناهندگان جزو  فکر کرده است؛ شوند،میهای جهانی کشته و آواره درگیری 

های روش اند. اکثر مردم به هزینهویروس دیدهبیشترین آسیب را از  کسانی هستند که  

ناشی  اقلیمیتغییرات  خاطربهکره کل زیست مداومخودکشی -قتلزندگی ما، ازجمله 

به ی نظرکوته کرونا ویروس برمرکز گسترده در این زمینه، ت ؛اندکرده عادت، از صنعت

ای دغدغهدهیم، باید  عادتتهدید دیگری به را  مانکه خوداین یجااما به. دآیمی نظر

 یهای دیگرمصیبت دهند، به تمام  نشان می  کرونا  شیوع ویروسنسبت به  بسیاری  را که  

 .اند، گسترش دهیمعادت کردهچنین که همه به آن 

است. ما  حدواندازهیب ای، فاجعهی مااز توزیع نابرابر منابع جامعههر مرگ ناشی 

به قتل  ،دهیم که ساکنان فرگوسن، میسوری واکنش نشانروشی  کدام بهباید به هر

کنند تا از تالش می قطعا ها کاپیتالیست کهیدرحال. دادند واکنش نشان 1مایکل براون

اند و کسانی که از پیش ی بیکار شدهتازگبهتمایز بین »کارگران ضروری«، کسانی که 

جایگاهی متزلزل داشتند یا محذوف بودند، برای بازی دادن همگی ما علیه یکدیگر 

شان در معرض خطر قرار خاطر شغلبرداری کنند؛ ما باید را بین کسانی که بهبهره

انی که گیرند، بین کسخاطر بیکاری در معرض خطر قرار میاند و کسانی که بهگرفته

هایشان را بپردازند تا قسط اندتالشهایی که در بها پرداخت کنند و آن توانند اجارهنمی

دار خانمان بودند، پیوندهایی از همبستگی معنیازاین بیو کسانی که بس بسیار پیش

 تک ما ضروری هستیم.تکبرقرار کنیم. 

 

 
های شللجاعت اسللت که جوانان با آن کنند. این راهی برای فهم برخی از الفسللود خالصللی برای خود تلقی می

 دهد.تأثیر قرار میویژه افراد پیر و ناسالم را تحتاند که بهگیر را در نظر گرفتهانداز بیماری عالمچشم
1 Michael Brown 
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 2020مارس  ن، یدر برل یتظاهرات 1

 

 ، بقاگریدانیببهیا    ، 1رسوالن تکنوکراسی

باشد، پس از سرعت  پایینی داشتهاگرچه ممکن است آمریکا در ابتدا سرعت عمل 

ازجمله   ،های اقتدارگراتحکومبسیاری از های ظرفیتتواند با گرفتن، احتماال  می

 مطابقت یابد. ،ت چینحکوم

کند، فرانسیس کشور را در برابر ویروس کرونا تعیین میچیزی که مقاومت یک  -

 2فوکویاما
مانند حزب دموکرات رقابت کند  روهاییمیانهی همچون ترامپ باید با انفریبعوام

که   نندکمراتبی را حفظ کنند، اما پیشنهاد میکه قصد دارند همان ساختارهای سلسله 

گرفته تا  مزیتاورکیویاز نر بسته شوند. به کاو کارآمدتر  ترخردمندانه طرزیبه هاآن 

اقدامات  درخواستغربی حزب کمونیست چین، بسیاری از اندیشمندان با  ستایندگان

احتیاط ترامپ به و بی احمقانهاز پاسخ  شانسعی در متمایز کردن خود ترگیرانه سخت 

که در باال   هستندها پرشورترین طرفداران اقدامات تهاجمی نظارت  آن.  ویروس داشتند

 
1. Technocracy 
2. The Thing That Determines a Country’s Resistance to the Coronavirus, Francis 

Fukuyama 
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دهند که ترامپ شانس بهتری برای بقا به کسانی ارائه میها شد. در عوض، آن  توصیف

 کند.به دست مرگ تسلیمشان می

کند که ما به تمرکز بیشتر، نظارت نمی دیتأکگیر راستی آیا این بیماری عالمبه

 تر« نیاز داریم؟»قوی بیشتر و حکومت 

اطالعات مربوط به  -متحدهاالتیااز چین و ایران تا -هر شکل از حکومت  درواقع

که خطر را برای همه   اندتأخیر داشتهآن    در واکنش بهو    هرا پنهان کرد  گیربیماری عالم

. در حفظ شودمردم قبل از انتخابات آرامش در ایران، توجیه این بود که . درتشدید ک

، این بود که بازار سهام تا حد ممکن ادامه یابد. مشکل این نیست که متحدهاالتیا

هرگاه قدرت در دست . تمرکز قدرت است خودِ مسئله ؛اندنداشته  کافیمقامات کنترل 

ان حزب یا مقامات منتخب، رگزارکاچه  ارتش نظامی،    چهمتمرکز باشد،   معدودی  افراد

هر حزب حاکم مشتاق داد. خواهند  ترجیحدیگران  را به منافعناگزیر منافع خودشان 

ها با قدرت که آنها بهتر از دیگران خواهد بود، یا اینگوید که حکومت آنبه ما می

ین به چن  بدانیم که  تری انجام دهند، اما ما باید بهتربیش  توانند کارهای خوببیشتر می

 نیست. یهایی اعتمادوعده

مردم به حاکمان خود اعتماد  کهنیفرانسیس فوکویاما استدالل کرده است که ا

گیر به بیماری عالم  حکومت  هایواکنشاثربخشی    درترین عامل  کننده، تعیینیا نه  دارند

 :است

آیا شهروندان به رهبرانشان اعتماد دارند   کهنیانوع رژیم مهم نیست، بلکه    تیدرنها

 رانند یا نه«.آیا آن رهبران بر دولتی الیق و مؤثر حکم می کهنیایا نه و 

افتد زمانی که رود: چه اتفاقی میاین سخن به شکل آشکار و متمایزی به خطا می

مل به حکومتی »الیق و مؤثر« وجود دارد که به صالح مردم کشورش ع   اعتماد گسترده

 کند؟نمی

که  چیزیتنها ی کافی واضح است. اندازهبهها پاسخ این مشکل برای آنارشیست 

چه   ،برای انتقال اطالعات است  گستردهافقی    وسایلتواند ما را ایمن نگه دارد، ایجاد  می

که  را سانسور دولتی تا بتوانیم- نند یا خیرببی مناسبکه مقامات برای ما آن 

دور در چین را به تأخیر انداخت،    19-کووید  گیریی عمومی از همهآگاه  ،مثالعنوان به



 و بعد از ویروس؟ مخاطرات پیشِ رو  292 

متقابل و   یاریو مشارکتی خودمان برای بقا،    آیینقادر به اجرای اقدامات خود  و  -بزنیم

موجود  هایحکومتمشکالت خود به  یاگر برای حل همهشویم. جمعی  صیانت نفس

ها محدود خواهیم آنی خودخواهانهخطرناک و  یهااستیستأیید وابسته باشیم، به 

ابزار  برای دستیابی به تغییر از طریق  آنان بخشاقدامات نارضایت به در حالی کهبود 

 ایم.امید بسته 1برنی سندرز کارزارانتخاباتی، مانند 

بر  های تکنوکراتیک از باال به پایین، تجلیل از آزادی فردیحلپذیرش راه بدیل

 تبادل  برای توانایی بیشتر درگذاری انرژی خود  نیست. در عوض، سرمایهزوی  مبنایی من

ها همیشه از که آنارشیست ، المللیها در سطح بیناطالعات بیشتر و هماهنگی فعالیت

 هستند.دو چیز متفاوت  مرکزگرایی،ند. هماهنگی و اهآن حمایت کرد

به تأخیر  اقداماتی که باعث ند، اکثریت اعتباراهاستدالل کرد دیگرانطور که همان

که داوطلبانه در  اعطا شود باید به افراد عادیاند شده 19-کوویدگسترش  افتادن

. ها، نه به حکومتاجتماعی و سایر اقدامات مسئوالنه شرکت کردند گذاریفاصله

اجبار،  است و نهاخالق  هامحرک آنیافته که سازمان-های داوطلبانه و خودفعالیت

قدر به  طور گسترده و یکنواختاگر منابع و دانش بهدهند. میهمیشه بهترین نتیجه را 

توانند می  دیگری  گیری متمرکزد، مردم بسیار بیشتر از هر ارگان تصمیمنوتوزیع ش  کافی

، آورند، ارزیابیشوند و برای دیگران به وجود میها مواجه میخطراتی را که با آن

 .کنندرسیدگی بندی و اولویت 

سیاسی موجود  یهانظام در طور خالصه، تنها راه اطمینان از تأمین نیازهای مابه

یا سرنگون  بازسازیها را آن یراحتبه ،ه بتوانیم در صورت عدم موفقیتاین است ک

 .کندکنیم. کنترل متمرکزتر فقط این مسئله را دشوارتر می

بیماری های پس از پایان رساند که در سالمی پرسش مرتبطیاین مسئله ما را به 

 ایمنیکمی امنیت و    آیا به دست آوردنای برخوردار خواهد بود.  گیر، از اهمیت ویژهعالم

ما  خود دست بکشیم؟آزادی فردی  آن را ندارد که از مقداری از ارزش ،بیشتر

را  یشیطان ید که این معاملهدیخواهیم  روجناح میانهرا از  یبانیفرعوام ادیزاحتمال به

 .دهندبه ما پیشنهاد می

 
1. Bernie Sanders 

https://angryworkersworld.wordpress.com/2020/03/25/the-corona-crisis-a-letter-from-a-comrade-in-china-did-china-buy-time-for-the-west/
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، در خارج و خودمانبا شرایط  مانو دفاع از خود یدهبدون آزادی برای سازمان

، دفاع آوریمآن به دست میدستاوردهایی که درون از وانیم تحاکم، نمی نظمبرخالف 

 شرایط ترینحداقلی درکه بقای خود را  باشدما این  یکنیم. حتی اگر تنها دغدغه

مان به ما در راه رسیدن به  دست کشیدن از حتی یک اینچ از آزادی حفظ کنیم،  مادی

 کند.نمیآن هدف کمکی 

 ن امستبدواقعی برای    بدیلیها این است که  و تکنوکرات   روهامیانهراز آشکار در مورد  

دولتی است که  سازوبرگها همیشه برای تقویت های آندهند. برنامهبه ما ارائه نمی

در دفتر که اوباما را ی ترامپ تمام قدرتد. گیرنعلیه ما به کار می را آن سپس مستبدان

استبداد وحشیانه یا  انتخاب میان به ارث برد. در پایان، متمرکز کرده بود، اجرایی

 .است کاذبیانتخاب  ،تکنوکراسی کارآمد

تاکنون،  ی کارشناسان علمی، بحث را خاتمه دهیم.کالمی دربارهبیایید با 

ی بدون رسوایاین فاجعه  از  گروهی از مسئوالن باشند که    تنها  دانشمندان پزشکی شاید

. به نفع تمام بشریت عمل نکرده است گاهچی. اما خود صنعت پزشکی هاندبیرون آمده

را در جمعی باشد که کل نژاد بشر  یدانش علمی باید تالش یآل، توسعهدر حالت ایده

کنند. افراد دیکته    یدر آن حقیقت را به همه  ای که کارشناسان معتبر، نه حوزهبربگیرد

 مشارکتی دانش یهاست در توسعه شده مدتاقتدار نهادینه یهاو نظام کاپیتالیسم

ی حقوق مالکیت فردی، انحصارهای این فرایند به وسیله  و از دسترسی به  دخالت کرده

، ممانعت به به بودجه دسترسی پیدا کندنهادی بر اطالعات و تعیین اینکه چه کسی 

ها های آنکند، اولویتحمیل میپژوهشگران ت برسود که بازار  یانگیزهاند. عمل آورده

مثال، کارکنان مطالعات پزشکی   عنوانبه  ؛کندمی  تداخل ایجادرا فاسد و در خود فرآیند  

دهند، اجاره می یعنوان موش آزمایشگاهرا به  شانخود بهاکه برای پرداخت اجاره 

برای که در پی کسب سود هستند، پزشکی  آزمایشهای شرکتاز بیشتری  یانگیزه

 ندارند.پاسخگویی صادقانه به سؤاالت 

 هاینسبت به مدلرا المللی مشارکتی رویکردهای بین ارزش گیرعالماین بیماری 

مرزهای نهادی   فراسویمحور نشان داده است. عمال  همه امیدوارند که دانشمندان    بازار

 خودآیینیبه ، از زندگی ما تمام جوانبد و ملی برای تولید واکسن همکاری کنند. مانن
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 تشکیالتمراتب بیشتر. بیشتر، ارتباط بیشتر و هماهنگی افقی نیاز داریم، نه سلسله

 ند.سیاسی حاکم نیست نهادهایتر از ما مناسب حکمرانی برپزشکی موجود برای 

 ، زندگیگریدانیببههای آزادی، یا  پارتیزان

محروم کرده است،   آنکه زندگی را از کاربردهای اجتماعی    یگیرعالمر بیماری  »د

 .«کندکه جامعه را کامال  تهدید می آیدزندگی به نظر می

 1گیری، نیل ماتا ریساجتماع عالم _

 نیست. کافیاست ولی  الزمی ماجرا نیست. بقا برای زندگی ضروری است، اما همه

توانیم آن را با اصطالحات پزشکی می ؛کافی ساده است یاندازهصحبت از بقا به 

است. وقتی کسی  گیرانهجانبذاتا   زندگیتعریف کنیم. از طرف دیگر، صحبت از 

 عواطف  ،از روابط خاصی یزندگی، مجموعه خاص یه ، همیشه از شیوزندگیگوید می

که گویا  کننداشاره مینحوی به «زندگی». کسانی که به کندمی ها صحبتو ارزش 

 .آستین دارند دستورکار دراست، همیشه نوعی  بدیهیاز این کلمه ها آن منظور 

 ما بقایچگونگی اطمینان از  برکنند بحث را حاکمان ما سعی می کهیهنگام

 ن یازاخواهیم در دنیای پستغییر دهیم که می اینمتمرکز کنند، باید موضوع را به 

های اقتدارگرا وجود داشته دلزندگی کنیم. ممکن است برخی م  گیر چگونهبیماری عالم

 زندگیتوانند نوع کدام نمیتوانند بقای ما را تضمین کنند، اما هیچبباشند که درواقع 

اگر فقط با حاکمان خود بر سر مشاغل، دستمزدها و . موردنظر ما را ارائه دهند

حالت ، در بهترین کلنجار برویمضروری است، ی ما های بهداشتی که برای بقامراقبت

شده در واحدهای یکسان قرنطینه، دستبندهای هویت مسکن تضمین  به تیما درنها

فلیکس برای العمر نتعضویت مادام های بیولوژیکی وشده با دادهدیجیتالی رمزگذاری

 2دنیای قشنگ نوهایی که  کرخت کردن احساساتمان و پرت کردن حواسمان از زندگی

 
1. The Pandemic Community, Nil Mata Reyes 

2 .Brave New World - اشاره به داستان دستوپیایی آلدوس هاکسلی 

https://ill-will-editions.tumblr.com/post/615023120884039680/the-pandemic-community-nil-mata-reyes-01-welcome
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به نظر خواهد آمد، خواهیم رسید. این چیزی است که  1در جادهدر مقایسه با آن مثل 

 تری داشته باشیم.بیشتر تکنوکرات برای عرضه دارند. ما باید رؤیاهای بزرگ

مرتبط با آن نوع سخن گفتن از آزادی در سال طاعون تقریبا  بیهوده است. آزادی 

. طئه استاین ویروس نوعی توکه خود  کنند  مرتجع است که هنوز وانمود می  هایدلقک

 گونهی هیچبرندهتوانیم نمی آزادیطور که در باال گفته شد، بدون ، همانحالنیباا

دفاع کنیم. کسانی که قدرت را در دست   از آن  یا  شویمدر کیفیت زندگی خود    بهبودی

و بدون   -بخشی طبق شرایط خودمان اعطا نخواهند کرد  تعین-خودگاه به ما  دارند، هیچ

 .ها هستیم. ما باید تعادل قدرت را تغییر دهیمآن در ید قدرتآن، ما 

دهد، بسیاری از مردم  امروزه با محرومیت از تقریبا  هر چیزی که به زندگی معنی می

ترین معنای بیولوژیک آن باقی ها چیزی جز بقا به حداقلیکنند برای آناحساس می

به تسلیم شدن  شیازپ شیبها مین دلیل است که آن نمانده تا به آن چنگ بزنند. به ه

کشد، بیایید برای آنچه چیز را به پرسش میهمه  واقعا  کنند. ولی اگر این بحران  فکر می

 خواهیم بجنگیم.می واقعا 

بها و شورش زندان، های یاری متقابل و اعتصابات وایلدکت تا اعتصاب اجارهاز پروژه

ها تالشاند. این  رای مقاومت در سراسر جهان شکل گرفته ای باز پیش تحرکات جسورانه 

و آن  نندخواهی جدید مقابله کد که بتوانند با تمامیتنهایی شوباید باعث ایجاد شبکه

 اهمیت قضیه هرگز از این باالتر نبوده است.را شکست دهند. 

گی بدون ضمانت. کسانی که مایل به زند  عملبقا یعنی    یجازندگی به  کردن  دنبال

در اینجا حتی بیش  امعنباید جان خود را به خطر اندازند.  اوقاتیکامل هستند، بعض

 اهمیت دارد.از ایمنی 

و دیگر مسائل پزشکی؟  19-خواهید؟ آزمایش و درمان رایگان برای کوویدچه می

ی خودرو دستگاه تنفسی جابهی کارفرمایتان ها در کارخانهبا ماشین کهنیاتوانایی 

استفاده از امکانات پزشکی در شغل پرستاری خود، برای مراقبت بسازید؟ آزاد بودن برای  

 ی تأمین مخارجاز عهده  انددوستان و همسایگان خود که هرگز نتوانسته آن دسته از  از  

 
1 .On the Road - اشاره به رمان جک کروک 
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ها، منابع و رای به خدمت گرفتن مهارتبرآیند؟ داشتن فرصت بدرمانی مناسب 

از بین بردن فشارهای اقتصادی که ی فرامین بازار؟ جابه، همگانتان برای نفع خالقیت

اقلیمی جهانی به تغییرات کمک ویروس و  گسترش پذیرش خطر مردم را وادار به

 به ،کنیدکند؟ اینکه بتوانید بدون مشخص کردن محالت شهرهایی که بازدید میمی

گیر یا پلیس، عالمکه بتوانیم بدون ترس از بیماری این های دیگر سفر کنید؟سرزمین 

؟ در آغوش بگیریم و به آغوش کشیده شویم، های جشن جمع شویمآزادانه در جمع 

 کامروا شویم؟

بیایید بر اساس شورانگیزترین پاسخ دهید و    سؤاالتی عزیز، خودتان به این  خواننده

ها، در مشترک بیابیم. ما مصمم برای پایان دادن به تمام کابوسرؤیاهامان، جنبشی 

 ها خواهیم پیوست.ی این کابوس به شما در خیابانخاتمه

کردیم خواهیم، فقط گمان میدانستیم که چه چیزی می»ما در تمام این مدت می

ممکن است، بلکه تنها مسیر امن ما به سمت آینده  تنهانه محال است. چنین نیست. 

 است.« 

 1»چگونه سقوط کنیم«  _
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کنیم و همه چیز را مرمت توانیم اقتصاد را وقتی که این وضع به پایان برسد ما می

 کند. می ادعایی دارد. ولی او اشتباهیقین ترامپ چنین به وضع طبیعی برگردانیم. به

خود ویروس  یاندازهبه – داریمششالتت سشرمایه ترمیمهای ناکافی برای کوشش 

 درواقع دالیل اصلی گرفتاری ما دراین شرایط کنونی هستند.   - کرونا

 بگذارید از چند مفهوم تعریفی به دسششت بدهم. وقتی از سششتمت اقتصششاد سششخن

کاالها و   یادعای ما دو بخ  دارد. بخ  واقعی اقتصشاد  که ششامل همهگوییم این می

ها و کنیم و »بخ  مالی« که ششامل پو،  بازارسشهام   بان می خدماتی اسشت که تولید

 اعتبارات است. 

 آمدهای ویروس کرونا خود را در چند مرحله نشان داد.  پی

بخ  واقعی   ی  را درآمدها  وقتی که ویروس در چین ششیو  یافت  ما پینخسشت

تولید کاه  یافت. چین بسشیاری از  2020  یکه درژانویهچناناقتصشاد مششاهده کردیم 

ا جلوی گسششترو ویروس را بگیرد. سششرتاسششر کشششور تعطیل کرد ت ها را درکارخانه

ششدند و دیگر کششورهایی که خریدار این ناگهان  بسشیاری از کاالها دیگر تولید نمیبه

آمدهای  را احسششاس کردند. اپل کوشششید بخشششی از تولید ودند  پیکاالها از چین ب

خودو را از چین بشه کششششورهشای دیگر منتقشل کنشد. فورد و تویوتشا هم بع شششی از 

چین تعطیل کردند. فد اکس و یو پی اس هم مسشششیر از خارج  را در های خودکارخانه

 را تغییردادند.   های خودبع ی از فعالیت

بازارهای سشششهام هم   خیر خود را برأ آمدهای  با اندکی تبعد ششششاهد بودیم که پی

پردازان گونه که بع ی از سیاستآن – آمدها بتفاصشله اتفا  نیفتادندنششان داد. این پی

سشهام به  کردند که »ویروس تحت کنتر، اسشت«. بازارمی جمله دونالد ترامپ( ادعااز)

 او در ماه فوریه ادامه داد.  رونق

این بازارها به  گذاران درکند و سشرمایهمی کار بینیولی بازار سشهام براسشاس پی 

 یمقابل امالان و گسششتردگی برنامه آمدهای ویروس بر تولید و مصششرد دربررسششی پی

داوجونز بشدترین عملالرد  ساواخر فوریشه تشا آخر مشار کننشد. ازنجشات دولتی مبشادرت می

 نشان داد.  1987از بعد   را در پایان ی  فصلخود 

بخ  واقعی اقتصششاد در  آمدها را برچین  ما پی فراتر از  رسششیممیس وقتی به مار

  ها تولید و ارایه خدمات را متوقف کردند کنیم. ششششرکتمی هم مششششاهده دنیا  یبقیه
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ها هم  کتهم بسشته ششد. البته ششماری از ششر هاششوییها تعطیل ششدند  خشش رسشتوران

 کارشششان رونق داشششت. ولی در هاخواروبارفروشششیها و کارشششان رونق گرفت. داروخانه

ششان کمتر ششد.  از مردم کارششان را از دسشت دادند یا سشاعات کاری بسشیاریبخ  غالب  

 رسیم این مشالتت جهانی شد.  وقتی به آوریل می

چنان  گذاران همسششرمایه  البته بازارسششهام به باال و پایین رفتن خود ادامه داد چون

 ر بششششونشد. وقتی دربهشای نجشات دولتی بشاخو کیفیشت برنشامشه کمیشت منتظربودنشد تشا از

 ششاخصبسشیار عظیم نجات اقتصشادی را تصشویب کرد   ینگره برنامهک ساواسشط مار

 بهای سشهام افزای  یافت ولی وقتی آمارهای بیالاری اعتم ششد  دوباره سشقور کرد. در

هشای ویروس کرونشا تطبیق خواهشد داد  مشا بشه هشای آینشده کشه جهشان خود را بشا واقعیشتمشاه

 .ها خواهیم بوداحتما، زیاد شاهد همین باال و پایین رفتن

 ای نیستکژکارکردی امر تازه 
کمبود   دهد که نظام اقتصششادی ما چقدرواقع نشششان می در گیراین بیماری جهان

داری از نظر ایدئولوژی بردو اصششل فردگرایی و رقابت اسششتوار سششاختاری دارد. سششرمایه

چشه کشه نیشاز داریم  همبسشششتگی   کشه بشه آن اسشششت و این بیمشاری جهشانی نششششان داده

 به همگان است.  یاریهای اشتراکی و حلراه

تصشششمیمشات مشا   یکننشدهسشششود بشایشد تعیین ینیم کشه انگیزهبرای مثشا، اگر فر  ک

توانند به این خدمات  حتی ها آدم نمیب  میلیون  خخدمات بهداششتی باششد یدرباره

به آزمای  برای تششخیص بیماری دسشترسشی داششته باششند. و بدیهی اسشت که ویروس 

 تمندان برای روزشششود تا ورومی حل بازار باعثبه گسششترو خود ادامه خواهد داد. راه

 در که حالی در  ندکنهای کم  تنفسششی را برای خودشششان خریداری مبادا دسششتگاه

. تاکنون دولت امریالا هیچ تعهدی نداده است هستها نیاز ها به این دستگاهبیمارستان

که اگر واکسششنی پیدا شششود اسششتفاده از آن مجانی خواهد بود یا به قیمتی که اکثریت 

 خواهد گرفت.  او را داشته باشند دردسترس همگان قرارپرداختتوان 

که در نظام اقتصشششادی ما  تر کرد را عیشانهایی گیر ضشششعفبعتوه این بیمشاری عالم

وضشع نامسشاعدی بود. ویروس  این سشو دربه 2008دارد. بخ  واقعی اقتصشاد از   وجود
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توان گفت می .آن را زد هباعث نششد تا بازارسشهام در فوریه سشقور کند بلاله تنها جرق

توانسشت اختت، بیششتر را تحمل که بخ  واقعی اقتصشاد درششرایطی بود که دیگر نمی

 کند.  

ر بگیرد این بود که توانسششت مورد اسششتفاده قرامی 2008امالانی که پس از بحران  

های درازمدت دارد و داری را مدیریت کند«  یعنی دولت طرحسششرمایهدولت بالوشششد »

تولید سششبز«  دراین صششنایع حمایت از صششنایع خا   برای مثا، »ختن و برای سششا

کنشد و براین کشه می هشا پو، صشششردو برای بشازسشششازی زیرسشششاخشت گشذاریسشششرمشایشه

   عنوان مثشا،)بشه کننشد و یشا چشه نبشایشد بالننشد نظشارت خواهشد کردمی گشذاران چشهسشششرمشایشه

مومی مثل مدارس بششود پردازند که صشرد کارهای ع می درآمد را ها مالیات برششرکت

بششود( در نتیجه    سشوداگرانههای بماند و صشرد فعالیت ششرکتدسشت  نه این که در

او ششششالننده فعلی یششششویم  اقتصشششاد به اندازهمی ها و یا رکود روبرووقتی با حباب

 بود. البته کارها به این شالل انجام نگرفت.  نمی

بود. درواقع رششد اقتصشادی  ورؤحتی روششن نیسشت که آن ششیوه هم م  از آن گذششته

روند نزولی داششت که از آن رها نششدند. و  1970 یدههاغلب کششورهای وروتمند از  در

در  مسشتمر و مسشتحالمبرای مثا، رششد  -حتی درجایی که ششاهد مقداری رششد بودیم

 توسط نشد.  این رشد باعث بهبود سطح زندگی ی  کارگر م -ی کارورهرهب

  کرد تربغرنجرا   مسألهها«  حل»راه

ی که اقدامات واکنششش ای از  لنگان با مجموعهی  نظام لنگ  عنوانبهداری سششرمایه

کاری ها« درواقع وصشلهحلراهت باششند ادامه یافت. اغلب این »حل مششالتبود راه قرار

 ترشدن مشالتت شدند.  مدت بودند که باعث وخیمکوتاه

ی   1970 یها رونق اعتبار و بدهی خصشوصشی بود. از دههکارییالی از این وصشله

متوسط مشالتت فراوانی داشت. وقتی   یکارگر متوسط برای حفظ سطح زندگی طبقه

 ی  برای کشارگری کشه تنهشا دوره[1989] کشار کردههشا« آغشاز بش سشششیمسشششون» کشارتون

او باشد و با ی  درآمد هم  بود که صاحب خانه پذیربود امالاندبیرستان را تمام کرده 

حتی برای کارگرانی که مدارک کالج و دانششششگاهی هم    د. امروزکناو را اداره خانواده

 دارند چنین امالانی آرزویی محا، است.
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های اعتباری فقط کوشیدند که بقا  ستانی و کارتوام بسیاری از کارگران با تالیه بر

وباتی در کل اقتصشاد  ند. نتیجه ایجاد بحران بدهی خصشوصشی بود که منبع بیداششته باشش 

انداز ندارند تا برای دالر پس 400ها حتی گویند که آنمی هاامریالایی درصشد40ششد. 

 گونه بود.اینوضع ویروس کرونا   اضطراری مصرد کنند و تازه قبل از شیو یهزینه

کشاری برای اقتصشششاد جهشانی هم بود یعنی  درواقع اسشششتفشاده از بشدهی یش  وصشششلشه

ها کنندگان امالان یافتند به مصشرد ادامه بدهند در حالی که سشطح دسشتمزد آنمصشرد

  دکنش ششششده را خریداری کسشششی نتواند کاالها و خدمات تولیشدبرای آن کافی نبود. اگر 

 .  تواند به کارو ادامه بدهداقتصاد نمی

ها مالیات  جنگ جهانی دوم  دولت رپیدکاری دیگر بدهی دولتی اسشت. ی  وصشله

ها و وروتمندان را کاه  داده اند و در نتیجه درآمد صششندو  عمومی کمتر شششرکت بر

 یبودجه  ها بایدشدت کاه  یافت  دولتبه  1970 یدهه  شد. وقتی رشد اقتصادی در

بد   وام گرفتند. وام گرفتن دولت ضشششرورتاً رتو برای این کار بی  افزای  دهندرا  خود

  -های عمومینیسششت ولی از آن اسششتفاده کردند تا کاسششتن از مشششاغل دولتی و برنامه

هشای  هشای ملی و حتی ادارهکشه درتوزیع غشذای دولتی یشا پشارکرا کسشششانی برای ازجملشه  

 توجیه کنند. -کنندمی پست کار

 قواعشد حشاکم بر 1980ی دهشهکشاری دیگر این بود کشه از اوایشل یش  وصشششلشه

هشای گشذاریسشششرمشایشه هشا امالشان دادنشد تشاهشا را تغییر و بشه آنگشذاران و بشانش سشششرمشایشه

  ناکامیگویی درصشورت  آمیزتر انجام بدهند بدون این که ششرایط را برای پاسش مخاطره

ها هموار کرده باشششند. برای نمونه  وام مسششالن دیگر تنها ی  وام مسششالن این پروژه

بشازارمشالی در آمشد کشه حتی ی پیچیشدهصشششو، معمولی نبود بلالشه بشه صشششورت یش  مح

 2009-2008 وقتی این بازارها در سششا، آورد. ودر نمیاسششتریت ازاجزای آن سششروا،

ششششان را هاینه مردمی که خانه  اسشششتریت افتادسشششقور کرد دولت به فالر نجات وا،

 ازدست داده بودند.

  فروو کاال و صششورت روزافزونی به جای این که منبع سششودشششان ازها بهکمپانی

حدود  1980 یدهه کنند. درمی خدمات مالی کسششب درآمد  یخدمات باشششد  از ارایه

چه رسشیده است. آن %35ها از بخ  مالی بود ولی اکنون این رقم به سشود ششرکت 10%
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 ها نه این که سششود را درکه این شششرکتاسششت تر کرده این مراتب وخیمکه وضششع را به

ند بلاله آن را یا به صشورت کنگذاری طور کلی سشرمایههدراقتصشاد بششرکت خوی  یا 

یا برای افزودن بربهای سشهام خود  صشرد بازخرید  و داران توزیعسشود سشهام بین سشهام

  -درواقع بخ  غیرواقعی - از اقتصشاد ما بزرگیند. بخ  کنمی سشهام خودششان از بازار

این وجود دارد کشه در آن  برایپیالر اسشششت. غو، یدر حشا، حشاضشششر یش  قمشارخشانشه

هم   -هشا و کمپشانی افراد - دارگشذاران خیلی پو،بنشدی ششششود و سشششرمشایشهششششرر

 دهند.  می های بزرگ انجامبندیشرر

 درتمندتوهم اقتصاد ق

 درتمندها این توهم را ایجاد کرده اسشت که ی  اقتصشاد قکاریدرمجمو  این وصشله

که مقدار  - او الد بزندترامپ دوسششت دارد دربارهیعنی اقتصششادی که آقای  - داریم

کنند. ولی این می ای انباششتهم وروت افسشانه ششماریاندکزیادی پو، در آن هسشت و 

  تر مقدار زیاد پو، نمایانگر کاالها یا خدمات واقعی نیسششتند. برای مثا،  تا مدتی پی 

 کشه پو، زیشادی نشدایدرتمنشدهشای قش ششششرکشت «وی ورک»و  «اوبر» رسشششیشدنظر میبشه

بندی کرده بودند که این چنین خواهد بود. گذاران شششررچون سششرمایه - سششازندمی

 دانیم که این ادعا صحت ندارد.  می اکنون

تر وجشه عمشده بشاعشث وخیم و در حشل نبودنشدواقع راههشا بشهحشلاین راه زکشدام اهیچ

ناسشت که ما االن کاری اقتصشاد با گسشترو اعتبار به این معششدن وضشع ششدند. وصشله

 های اعتباری  و  کارتدرمانیاقتصششادی داریم که در آن سششطح بدهی خانوارها  بدهی 

تر های دانشششجویی درکنار سششطح عمومی دسششتمزد که وابت مانده از همیشششه بی وام

اسشتریت اقتصشاد متزلزلی ایجاد کرده اسشت که در آن زدایی از وا،ششده اسشت. مقررات

 گیرد.  می شاللهای زیادی حباب

  عین حشا، کشه بشاعشث تقویشت بخ  کشازینویی اقتصشششاد ی« درگرایبعتوه  این »مشالی

ها های درازمدت مثل زیرسشاختگذاری در پروژهششود  درواقع اقتصشاد را از سشرمایهمی

ترین مشدت امالشان چشه کشه در کوتشاهآن سشششوی هروکنشد و پو، را بشه سشششمشتمی منحرد

کاهند  می ها از تعداد مششاغلکمپانیوقتی د. برای مثا،  کنمی سشازی دارد هدایتپو،
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دهد درحالی که این نو  می مثبت نششان واکن بازارسشهام کنند  می  سشپاریو یا برون

 کند.  مدت و درازمدت به سودآوری کم  نمیها درمیانسیاست

داری ها با طرحی واقعی که با حفظ نظام سشرمایهکس در دولتاز آن گذششته هیچ

این مورد  نگذاشششته اسششت. در پا پی رای مقابله با بحران محیط زیسششت کار کند  ب

 واقع بسیار لرزان است. داری بهسرمایه

 های جدیدداری و قطحی ایدهسرمایه

فردی اسششت که در هببحران منحصششربحران اقتصششادی کنونی که رسششد می به نظر

 دانان فدرا، رزرو سششنت لوییز برآوردنداشششته اسششت. اقتصششاد  تاری  معاصششر ما نظیر

امریالشا بیالشار خواهنشد ششششد  یعنی میزان  میلیون نفر در 47کننشد کشه تشا مشاه ژوئن می

تری برای های گسشتردهکششورهایی که سشیاسشت خواهد ششد. در درصشد 32 به بیالاری

برای نمونشه در  - تر خواهشد بودمیزان بیالشاری کم انشد احتمشاالًمشداخلشه در پی  گرفتشه

بیشتر   ی احتماالًهای دیگر جهان این بیالاربخ  ولی در - بع ی از کشورهای اروپایی

 کند.  می خواهد بود. چین برای احیای تولید تقت

هشای مختلف دوام آورده ولی بشه میزان برابر بحران قرن در پنجداری سشششرمشایشه

دولتی نیشازداششششتشه اسشششت و همشان طور کشه وولفگنشگ اسشششتریش   یی مشداخلشهفراینشده

رسششد که می نظربرای این که برای خود فرصششت بخرد«. بهگوید »می شششناسجامعه

 او ندارند.  تازه و بدیعی برای نجات یداری دیگر ایدهمدافعان سرمایه

انی از سشتاعتنا وجود دارد  مثل مالیاتقابل هایای از پیششنهادخوششبختانه مجموعه

از وروتمنشدان  خشدمشات بهشداششششتی برای همگشان  و توجشه بشه منشافع بین  اسشششتریشت ووا،

رفشت از این بحران مین مشالی کشارهشای اجتمشاعی کشه بشه مشا راه برونأ هشا برای تش نسشششل

نیو دیل سشبز« ها مثل »دهد. بع شی برنامهمی اقتصشادی و بهداششت عمومی را نششان

 رساختن بهداشت محیط زیست است. درواقع تنها امالان ما برای پایدا

اعتنا ضشششروری اسشششت که از اصشششو، بنیادین  های قابلولی برای اجرای این برنامه

سشازی سشود بیششینه یرقابت با انگیزه و داری یعنی نظامی براسشاس فردگراییسشرمایه

درآییم این اسشت هتوانیم از این وضشعیت به سشتمت بمی فاصشله بگیریم. تنها حالتی که
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باید جامعه و اقتصششادمان را براسششاس همبسششتگی و منافع اشششتراکی برای برآوردن که 

 نیازهای بشر بازسازی کنیم.  
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ی ترین اپیدمی جامعهگیر است؛ شاید این مهماعتمادی و شک همه عصر ما عصر بی

ی حقیقت، نمایندهاعتمادی و شک به هرآنچه که در مقام حقیقت یا معاصر باشد. بی

کرد. تشکیک در حقیقت، در طول تاریخ گاه، انسان را ساکن این جهان میعنوان تکیه به

اند، بر این شک ورزان تالش کردهورزی بوده است. اما اندیشهاندیشه، ویژگی اندیشه

ورزی متناوب در اندیشه را با اتصال فائق آیند. هگل در پدیدارشناسی روح، این شک

روشنی صورتبندی کرده است. اما مردم در زندگی روزمره، همواره به تاریخ، بهها آن 

اند. اند یا ازدست ندادهمبانی اعتماد خویش به حقیقت را شاید جابجا کرده؛ اما رها نکرده

شدن سرمایه، همراه جهانیقرن اخیر است که به فقط در عصر مدرن و خصوصاً در نیم

ی همان اندازهی شده است. در این زمینه، زندگی روزمره بهگیر و جهاناعتمادی همهبی

خواهند این فقدان را با اعتمادی و شک است. هرچند برخی میاندیشه، توأم با بی

 کنند.ها کار بیهوده میی اجتماعی تشریح کنند. آنی سرمایهمقوله 

یابی ما به واقعیتیابی و های قرن پیش بود که گفت: »حس جهت آرنت در نیمه 

( 375:  1396توانست به آن اعتماد کند، سست و لرزان شده است.« )آرنت،  هرآنچه می

گویی« است که نهاد اعتمادی در »هنر سیاست مدرن دروغ ی این بیاز نظر او، ریشه 

ی آن، حقیقت امر واقع را دستکاری، جعل و ابداع و درنتیجه واسطه قدرت مدرن، به

دانست؛ یابی این امر میهای گروهی را میانجی فعلیتکند. آرنت، رسانه  حقیقت را مبهم

ی منطقی آن رساند و رسانه را خود قدرت تلقی کرد. اما شاید باید استدالل را به نتیجه 

های« ها و وجههبه این سبب که صنعت پرسود رسانه، عمالً خود، بنگاه تولید »نقش

عنوان نوعی تخصص، همواره حقیقت را ابداع  به  حقیقت است و با سازوکار جابجاسازی،

شود که هم وار ممکن میسازی« یا دموکراسی تودهایکند. این امر در قسمی »تودهمی

تولید همین هنر است و هم موضوع متقاعدسازی یا خشونت آن. توگویی اکنون در 

هرگونه هانی بهاعتمادی جی آن همان رخوت و بیکنیم. نشانهجهانی توتالیتر زندگی می

 شکل« است.ای همها به »تودهحقیقت و تبدیل شدن سوژه

هایمان واپس زده است تا مجالی بیابیم و بار دیگر به ویروس کرونا ما را به خانه

اعتمادمحور و مشکوک بیندیشیم. شاید تنها از این مجال »حقیقت« در این جهان بی 

البته در سطح اندیشه. حقیقت   -بازسازیم  باشد که بازهم قادر باشیم حسّیات خویش را  

ویروس کرونا برای زندگی اجتماعی ما چه خواهد بود؟ اندیشیدن به این مسأله، با 
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شود که از قضا موضوع اندیشه و »هنر سیاسی مدرن« وری در امر واقع ممکن میغوطه 

جوی  نیز هست. با این تفاوت که بخشی از امرواقع، همواره از دسترس آنکه در جست

 1شده و سری. اما حقیقت عینی بندیدور است: در قالب آرشیو طبقه حقیقت است، به 

 تواند مسیر خویش را برود.کماکان، می

نباید از حقیقت روی برگرداند؛ زیرا حتماً حقیقتی وجود دارد. حقایق عینی عمل 

ند؛ زیرا خوراند. در برابر خصم اصلی خویش، یعنی دروغ شکست میکنند؛ اما ضعیفمی

تر است. شکست حقیقت، کاربردن دروغ برای قدرت راحتدروغ قدرتمند است یا به

قدرتی است. آن دست نظر، حقیقت، نه قدرت که  بیمعنای فقدان آن نیست. از اینبه

ها را نادیده گرفته یا تشخیص نظریات که مرزهای حقیقت و دروغ و سازوکار عمل آن

اند. جستجوی حقیقت، بیش از هرچیز  یش از پیش کمک کردهاند، خود به ابهام بنداده

ی ایجابی خویش، اگر موفق چیز« است که امکان دارد، در لحظهنوعی حرکت »ضد همه

خودی خود، نوعی گریز از به جلب نظر قدرت شود، به استبداد نیز بینجامد؛ اما به

ا از وجه بساعتقادات قالب است و در هنگام میل به زندگی اجتماعی، چه 

 
1

میان حقیقت فلسییفی، حقیقت  (، تمایزی کالسیییک 1396)حقیقت و سیییاسییت اش ی مهمآرنت در مقاله.  

شیود. او برآن اسیت که خصیم حقیقت فلسیفی، خطا یا وهم اسیت و خصیم حقیقت  عینی/ امورواقع و عقیده قائل می

اندیشیید، برآن اسییت های نظرورزانه میها و لغزشگویی. آرنت که همواره در شییکاا اندیشییهعینی دروغ و دروغ

دشیواری ی اخالقی برای »یک تن« اسیت که بهه حقیقت فلسیفی گزاره حقیقت همواره در فراسیو قرار دارد، حال آنک

آوری« را مبنای تواند وارد »قلمرو سیییاسییی« یا کنشییگری شییهروندان در امور زندگی شییود. او »م الو ندرت می

دهد و بر آن است، کسی چون سقراط فقط با جان خویش، »متقاعدسازی« حقیقت فلسفی برای شهروندان قرار می

تر و حتی ی مهمبود حقیقتی را اثبات کند که در »تنهایی فلسیییفی« خویش به آن رسییییده بود. اما مسیییألهقادر  

 ی نسبت حقیقت عینی/ امور واقع، عقیده و دروغ است.تر، مسألهخطرناک

ع حقیقت فلسیفی، مطلقاً در فراسیوی عقاید قرار دارد. یعنی اعتبار خویش را از کندوکاو میان عقاید و امور واق

گیرد؛ امیا برعکس، حقیقیت عینی ییا نیام دیگر آن، حقیقیت مربوط بیه امور واقع مسیییتقیمیاً بیا عقیایید در ارتبیاط برنمی

که سییاسیی پذیر اسیت، خصیوصیاً زمانیهمین دلیل، خدشیهکشید. بهاسیت و اعتبار خویش را از میان واقعیات برمی

جاسیت که با »دروغ« تماعی تأثیر بگذارد. در اینشیود تا بر وضیعیت اجی کنشیگری میشیود، یعنی وارد عرصیهمی

شییود. از نظر آرنت، دروغ یکی از سییازوکارهای قدرت، برای صیییانت از خویش اسییت و در اینجاسییت که مواجه می

 شود: واقعیت/ امر واقع. موضوع حقیقت و قدرت یکی می

ی سیعید مقدم، ، ترجمهی ستیاستی  )هشت  مریی  در اندیشته میان گذشتهه و ییند ( 1397آرنت، هانا )

 تهران: اختران
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نوعی عقیده شود که با توافق بودگی« یا عینی خویش تنزل یافته و تبدیل به»حقیقت 

 یا مخالفت روبرو شود. 

طرفی، عینیت و حتی زمختی جستجوی حقیقت و کشف آن دفاع کرد. باید از بی

یابی خویش را غبارآلود یابی و جهتاین ضرورت عصر ماست؛ عصری که قوای واقعیت

هاست که حتی در سطح نظرورزی نیز ضعف این حس بیند. ما سالیو مطرود م

های آن را باید در ایم. شاید نشانهیابی را صورتبندی تئوریک کردهیابی و واقعیتجهت 

اعتنا به کند؛ اما حقیقت عینی، بیتقابل آن با دروغ فهمید. دروغ رضایت تولید می

دیدگان نوشهه  س  ماریخ سهمکه قیار احهی زمانیهرنوع رضایتمندی است. »

 شود.« 

1 

، در ایران  1399گذاری اجتماعی« نام طرحی بود که از هشتم فروردین ماه  »فاصله

و با کمی پیش یا پس در کشورهای زیاد دیگری اجرا شد. هدا از اجرای این طرح، 

کمک به قطع زنجیره انتقال کرونا با کاهش تماس و حذا ترددهای غیرضروری بود. 

ی اجرای این طرح نیز به این صورت بوده که تنها افراد بومی و ساکن ایران، شیوه در 

هر شهر مجاز به ورود به آن شهر هستند و ورود افراد غیرساکن ممنوع است. این نوع 

وار« نیز شد که طبق مفاد ی جمعی/ رمهمواجهه با پاندومی کرونا، معروا به »قرنطینه 

های جمعی آن درحال گسترش است و در ادامه از  لتگذاری هوشمند، دالطرح فاصله

 سطحی شهری و استانی به کشوری رسید:

گذاری اجتماعی است ی طرح فاصله ادامه گذاری هوشمند»طرح فاصله 

که از اسفند ماه همزمان با شیوع بیماری کرونا در ایران اجرا شده و در این 

رعایت  م بهمرحله، صرفاً مشاغل »غیرپرریسک« همراه با التزا

های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی دستورالعمل 

فروردین در تهران مجوز   30های کشور و از فرودین در استان 23از تاریخ 

کنند.« )بند دوم اطالعیه شماره یک کمیته اطالع رسانی فعالیت پیدا می

فروردین  19ند، گذاری هوشمستاد ملی مقابله با کرونا درباره طرح فاصله

1399) 
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در بند سوم همین بیانیه بر محوریت و تداوم »در خانه بمانیم« تأکید دوباره شده 

اصناا و مشاغل  -های تولیدیاست؛ اما بالفاصله در بند بعد آمده است که »بخش

های رسانی به مردم نیز با اجرای دستورالعمل برای خدمت -مشخص شده در طرح 

شتی مصوب و ابالغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصصی و عمومی بهدا

گذاری اجتماعی، وکار خواهند داشت«. »هوشمندسازی« فاصلهامکان فعالیت کسب

تر بگوییم بازار است. وکار یا روشنی قصد دولت برای بازگشایی کسبدهندهنشان

 کند.  شعارها، این واقعیت را پنهان می

بخش آن، های واقعیتدهیم« و کمپینا شکست میشعارهایی همچون »کرونا ر

گذاری اجتماعی«، خطاب به مردم، هرروز تکرار مانیم« یا »فاصله همچون »در خانه می

شوند. تکرار از طریق تبلیغ و تم یل، سازوکاری متقاعدکننده است که در برخی می

های از این نمونه   لحظات توأم با خشونت نیز بوده است. برخورد پلیس آمریکا با خاطیان

جابجایی است. این در شرایطی است که نهادهای رسمی قدرت، تالش وافری در جهت 

اند: »مدافعان یا های خاص کردهآفرینیها و تقابلسازیها و دوگانهسازیقهرمان

طور عام مردم. اما کنند یا بهقهرمانان سالمت« در برابر آنان که قرنطینه را رعایت نمی

هایی برای ها، امکانها/ تقابلسازیها و دوگانهرسد، این شعارها و کمپین مینظر به

 آورد تا روندهایی رخ بدهد. کاری و جایگزینی فراهم میدست

ها در پی ارزیابی شهروندان از شوند و آنها، شهرها بازنمایی میهر روز در رسانه

قام نوعی حقیقت، همچون  گذاری هوشمند« هستند که در منظر رعایت اصول »فاصله

شوندگان ها را داوری کنند. مصاحبه شمشیر داموکلس بر سر »مردم« نهاده است تا آن

ی دوربین که ازقضا قسمی کنترل است، از مردم عادی هستند تا در مقابل نگاه خیره

ظاهر مؤدب، وجه مهربان و دموکراتیک حقیقت دفاع کنند. خبرنگاران، فیگورهای به

ای را که وکارهای پلیسی در ایام قرنطینه هستند. مخاطبان براساس مبانیترویج ساز

اند، خود و وضعیت اجتماعی عنوان حقیقت پذیرفتهها بهتر از طریق همین رسانه پیش

دهند و مبنای نحوی خویش را در مقابل خویش قرار میکنند و بهخود را داوری می

طرا و بیرونی گذارند. زیرا حقیقت اساساً بیطرا« بیرون میحقیقت را در مقام »امر بی

های کمک میانجیآور است. تالش اصلی نهاد قدرت بهاست و درنتیجه الزام 
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های خویش در شرایط کرونایی همواره خطاب قرار دادن مردم بخش« ایده»واقعیت

 بوده است.

شیوع کرونا ی با ی مواجهه ی نحوهدربارهاپیدمی ترس... در نوشتاری که با عنوان 

ی کرونا به »امر پزشکی« و نگاشتیم، تالش کردیم، نشان دهیم که تقلیل مسأله

بخش همچون »مدافعان سالمت« و... چه کردن »بهداشت« تحت عناوین تقدسامنیتی

ناپذیری هرگونه پرسش در ترین پیامدهای آن، امکانپیامدهایی دارد. از جمله مهم

توانند سازی ترس« موجب شده است آنان که نمیتیکمقابل صدای قالب است. »دموکرا

گذارانه را رعایت کنند، در مقام مجرم/ گناهکار قرار گیرند و حق هرگونه قواعد سیاست

های قدرت داده شود. امروز با اجماعی ها به نظامبرخورد و است ناسازی در قبال آن

کردن این امر قانونیرسمیت شناخته و حتی در پی مواجه هستیم که این حق را به 

است. م الً در بسیاری از کشورها، جرایم سنگین چندصد دالری تصویب شده است. آیا 

کردن آن نوعی جعل نیست؟ آیا حقیقت درحال سازی و امنیتیواقع، قهرمانبه

 کاری نیست؟ اصالٌ آیا با حقیقتِ واقعیت روبروییم؟دست

طه خورد و به صداهایی گوش فرا داد. تر در واقعیت حاضر غورو باید عمیقاز این

متره. من تا دیری خانه  40ی ما باید سخنان یک نوجوان کارگر را نیز شنید: »خانه

ساله، کارگر ساختمان، ساکن روستای   14شه.« )نوجوان  روم چون با همه دعوام مینمی

نوعی فشار، آل »خانه«، برای کارگران )کشاورزی، ساختمانی و...( تجلی ایده 1پهن(ده

بدهکاری، اعتیاد، انواع خشونت و فقر عمیق است و هیچ داللتی بر »امنیت« ندارد. 

کنندگان اند و در نتیجه تخطیهمان گرفته شدهکه همواره خانه و امنیت ایندرحالی

ها نادیده شوند که باید عقوبت آن را بکشند. آنهایی گناهکار« میتبدیل به »سوژه

هاست؛ زیرا در »خانه« ها حق آنمیرند؛ اما مرگ آنشوند و مییمار میشوند، بگرفته می

ترین مکان برای اند: »خانه امنها »خانه« را مکان رستگاری دانسته اند؛ زیرا رسانهنمانده

تایمز، از هر پرسد، کدامین خانه؟ به گزارش نیویورکمحافظت از شماست«. کسی نمی

هایی که یت بسیار نامناسب خانگی قرار دارند. خانهنفر در وضع 4کودک آمریکایی  10

 درصد جمعیت کودکان این کشور. 40پذیر نیست. این یعنی وجه سکونت هیچبه
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بخش دیگری از شعار »در خانه بمانیم«، »فقط در مواقع ضروری بیرون بروید« 

ی وکارهای فروشگاهی اینترنتبخشی به کسبساز مشروعیتاست. این شعار که زمینه

های اینترنتی جهانی همچون آمازون و جی کاال در ایران و شرکتهمچون »اُکاال«، دی

های کوچک و بزرگ شده است، امر ضروری را به خرید یا مصرا تقلیل داده آپ استارت 

است. این نوع تلقی، درواقع قسمی سرکوب پنهان طبقاتی است که طی آن امکانات 

دهد، دریغ از ثروتمند را به کل جامعه تعمیم میی متوسط روبه باال و مقتضی طبقه 

که ضرورت برای طبقات محروم معنای دیگری دارد. ضرورت برای این طبقات، یعنی آن 

گذاری اجتماعی در خانه نماندن و حضور در محل کار بدون هیچ امکان قرنطینه و فاصله

کردم، گری گفت: »کارگری میدر حال تکدی  1ساله، زیر پل والیت  70است. پیرمردی  

ی کارها تونم کاری انجام بدم، برام سخت شده. البته کاریم نیست؛ چون همه االن نمی

ساله اینجاییم. چندسالی هست، هم کار  40تعطیلن. من و چندنفر دیگر بیشتر از 

 2دم بخورن؟«ام چه بکنیم و هم گدایی. چه کنیم؟ االن فقط گدایی هست. به خانوادهمی

طور انتزاعی تهی است. باید آن را به امور واقع وصل کرد و منطق آن امری ضروری، به

 آیی وقایع استنتاج کرد.همرا در شناخت منطق پی

گذاری اجتماعی را به چه وقتی از کارگری کشاورزی جویا شدیم که طرح فاصله

نفر هستیم که با  20دود کند؟ پاسخی مستقیم داد: »ما هر سرویس حنحوی اجرا می

ها، ساعت صبح برای کار آماده بشیم. زود برسیم خانه غروب 5بوس ساعت یک مینی

تومن  70گن. آخه ما باید بریم سرکار. االن روزی غروب است. فاصله چیه که می 7

 
بسیتان کرمانشیاه که محل تجمع کارگرهای سیاختمانی . پل والیت معروا به لب آب، در انتهای جنوبی بلوار طاق1

های اخیر، در کنار کارگری، های بیکیاری و گرانی در سیییالاسیییت. این کارگران در فشیییارهای اقتصیییادی و موج

شییوند، روی یابند. مجبور میها در طول روزها کاری نمیدهد که آنکنند. این امر زمانی رخ میگری نیز میتکدی

ای و...  ها فاقد هرگونه حمایت بیمهکنند. آنمیگری خود را بپوشیانند و تا پاسیی از شیب کنار مسییر ایسیتاده تکدی

ای ندارد. دهند؛ اما بازهم مجبور به کارند؛ زیرا چاره هاسییت که کار سییخت انجام میها دهههسییتند. برخی از آن

 گری است.ی دیگرشان تکدیهمین دلیل گزینهبه

یدمی ویروس کرونا بر نیروی کار در ی میدانی نگارندگان در شیییهر کرمانشیییاه برای فهم پیامدهای اپمصیییاحبه. 2

 1399فروردین و اردیبهشت 



 وضعیت کرونایی و تردستی سیاست مدرن  312 

 1سال، کارگر فصلی کشاورزی( 39گیریم. آخه اگر نریم سرکار، چه بکنیم؟« )زن، می

ها خود در کارگران با کارگران مهاجر در سراسر جهان تفاوتی ندارد. آن سرنوشت این

اند و زندگی کشورهای محل کار )در اینجا آمریکا( بدون هیچ مراقبتی رها شده

هایشان در سرزمین مادری دچار بحران حیات شده است )رجوع کنید به گزارش خانواده

 2(.2020آوریل  25سمپل در نیویورک تایمز، 

ونقل، عدم برخورداری از امکانات بهداشتی های حمل دحام نیروی کار در سرویساز

گذاری محروم شوند. طرح جدید ها از هرگونه فاصلهشود، آنمقتضی و... سبب می

کند. اما ماجرا سازی را بیش از پیش میگذاری هوشمند، حتی روند امنیتیفاصله

ی نیروی کار. نیروی کار یط قرنطینه ناپذیری رعایت شراکماکان پابرجاست: امکان

تعبیری روشنگرتر است. حتی اگر این مفهوم را در نسبت با همان قهرمانان و مدافعانی 

 شود که عمیقاً تأثیرگذار است.زا بر واقعیت تابیده میکار ببریم، نوری وحشت به

 های زیادی در طول چندماه اخیر نوشته شده است که این بخش از نیرویگزارش 

کار، محل است ماری ساختاری قرار دارند که ریشه در سیاستگذاری قالب در بخش 

همراه کردن جایگاه آنان، بهکه امنیتیخدمات عمومی درمانی دارد. درحالی

عنوان نوعی در دوران شیوع ویروس کرونا، دقیقاً باید بهبخشیدن به این جایگاه تقدس

قرن پیش در جهان آغاز فته شود که در طول نیمای درنظر گرایدئولوژی فرار از فاجعه

 ی اخیر در ایران در این بخش تشدید شده است.شده است و در یک دهه

هزار استخدام   100ی پرستار، »هشت سال پیش ما های رییس خانهطبق گفته 

که به جای جای ایناند، بههزار پرستار بازنشسته شده 5داشتیم. بعد از آن ساالنه 

اند. در حال حاضر گان پرستار استخدام شود، از پرستاران شرکتی استفاده کردهبازنشست

شرکت آوای سالمت،  3درصد پرستاران وزارت بهداشت شرکتی هستند.« 30بیش از 

زیر نظر وزارت بهداشت، از طریق سازوکار قراردادها پرستاران شرکتی را از هرگونه 
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2. Semple, Kirk (2020) Economic Freeze Cut Remittances, a Lifeline for Migrants’ 

Families, in The New York Times, 25 April  
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ماه ساله و حتی کمتر تا حد کمتر از سه ها یککند. زمان قرارداد گری محروم میمطالبه

  1ای خود نباشند.ی حقوق بیمهاست، تا آنان طبق قوانین کار قادر به مطالبه

ها و ی اصلی دولتهای قالب و دغدغهکردن و... رویهزی، شرکتیساخصوصی 

نظر تفاوتی میان سیاستگذاران در بخش خدمات عمومی سالمت بوده است. از این

و  2(1398نیروی کار بخش سالمت با آموزش عالی )رجوع کنید به کریمی و دیگران، 

هرچند باید تأکید کنیم که حس فشار حاصل   -کارگر ساختمانی و کشاورزی و... نیست

ها، تفاوت فراوانی دارد و پیامدها نیز بسیار متفاوت است. از این روندها و نوع واکنش

نبودن گفت، »مشکل اصلی ما رسمییکی از اعضای کادر بهداشت در شهر کرمانشاه می

 6همه را قراردادی، شرکتی و... استخدام کرده. من خودم    است. دولت در ده سال اخیر

شود و باالتر ی چهار هستم، یک جورهایی قراردادی محسوب میساله استخدام با تبصره

  3از پیمانی است.« )زن، کادر بهداشت شهر کرمانشاه(

از سوی دیگر، بسیاری از پرستاران و کادرهای درمانی با قراردادهای یکساله و حتی 

شوند که پیامد آن چنین است: »متاسفانه امروز متوجه موضوعی روزه استخدام می  89

ی نیروهای شرکتی هست. ما نیروهای بهداشت شرکتی، ی همهشدیم که شاید مسأله

حال ضریب سنوات به ما پرداخت نشده است تازه متوجه شدیم که بعد از پنج سال، تابه

کردند. امروز با ستاد و شرکت صحبت کردیم. نمیی کاری را اعمال  و هیچ سالی سابقه

گه پای شرکت است و کاری قرار گرفتیم که ستاد میی پاسطبق معمول در مرحله

 4اندازد.« )مرد، کادر بهداشت استان کرمانشاه(ی ستاد میعهدهشرکت به

 وضعیت بهداشت و درمان، از نظر تعداد پزشکان به جمعیت نیز مناسب نیست:

 
1

 شود.های بازنشستگی و... نمیبیمهسال، مشمول . طبق قانون کار، قراردادهای کمتر از یک 

2
ی  ، نشییریهی بازار بی یموزش عالی اییانستتیهی ( 1398. کریمی، جلیل، امید منصییوری و نادیه رضییایی ) 

 ، بهار و تابستان54شناختی، پیاپی مطالعات جامعه
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ی شرقی ی مدیترانه، در کشورهای حوزه2017هزار نفر در سال یک : تعداد پزشک به ازای دهتصویر 

 از نظر سازمان بهداشت جهانی

 
 11: 1399منبع: گزارش سازمان بهداشت جهانی، تقل در دارکش، 

1
 

هزار نفر  10چنان که مشخص است، وضعیت استخدام پزشک در ایران در هر آن 

را   11.40، عدد  2017ی شرقی در سال  ی مدیترانهاصطالح حوزهدر میان کشورهای به

دهد. این نسبت در مقایسه با کشورهایی چون لبنان، کویت، عربستان سعودی، نشان می

ی عربی، اردن، بحرین، قطر و عمان، بسیار ضعیف است. از این نظر، حتی امارات متحده

ه ازپیش رخ داده بود، اپیدمی کرونا وضعیت فلسطین از ایران با فاصله بهتر است. فاجع

 فقط آن را عیان کرد. 

ی این فرآیندها خود را در طول دوران اپیدمی کرونا نشان داده است. هرچه نتیجه 

رویم، وخامت اوضاع ویرانگرتر است. ی اقتصادی میتر در زنجیرهای به مناطق حاشیه

قطعی، محتمل و مشکوک، از اخیراً در استان کرمانشاه، »براساس معیارهای تشخیصی 

های مختلف بهداشتی، نفر از کارکنان بخش 107آغاز اپیدمی تا تاریخ نگارش مقاله 

نفر از این  23اند. مبتال شده 19 -ی سالمت استان به کوویددرمانی و ستادی حوزه

نفر از کارکنان بهداشتی و ستادی هستند.«  44نفر پرستار و  40همکارانِ پزشک، 

 2ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، نقل در ایرنا، )سخنگوی 

 
، در کرونا از منظر اقتصاد سیاسی )مجموعه کیونا و اقهصاد سیاسی سالم  در اییان( 1399. دارکش، محمد )1

 www.pecritique.com پذیر در سایت مقاله(، دسترس
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فضایی در کار است که کادر درمانی   -دلیل فشردگی زمانیها به(. این1399اردیبهشت  

 های اخیر مجبور تحمل آن هستند.دلیل تحوالت بازارگرایانه در سالو بهداشتی به

ننده به بخش خصوصی، موجب دهی« و رستگارکهای »ارزش تمام این مکانیسم

اعتمادی در شده است که پیامدهای آن ناشناخته بمانند و آن تداوم حس ناامنی و بی

گیری از کار و ازخودبیگانگی مضاعف کادر درمانی است و موجب قسمی فاصله

شود. چیز با پول سنجیده میهای حقیقی این حرفه بوده است. در این شرایط همه ارزش 

آفرینی اقتصادی است. به همین خست در بنگاه اقتصادی کارایی و ارزش زیرا معیار ن

بهداشتی   -سبب است که با وقوع بحران در بخش درمانی، نخستین اولویت مراکز درمانی

 23ها تعدیل نیروی خود بوده است )رجوع کنید به ایلنا،  خصوصی، همچون بیمارستان 

های ت. برای م ال به تبعات سیاستاین مسأله فقط خاص ایران نیس(.  1399فروردین  

 های اخیر توجه کنید:بازار آزادگرا در بخش درمانی فرانسه در دهه

 در فرانسه 2018تا سال  2003های بیمارستان از سال : آمار کاهش تخت دوتصویر 

 
 2020زردهای فرانسه، منبع: سایت جلیقه

تخت   500هزار و    46، تعداد  2013تا سال    2003، از سال  دوطبق اطالعات تصویر  

  2017عدد دیگر و از سال  500هزار و  17، تعداد 2016تا  2013بیمارستان؛ از سال 

هزار و  68عدد دیگر نیز کم شده است که در مجموع،  172هزار و  4، تعداد 2018تا 
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ته شده که در دوران عدد تخت بیمارستانی از خدمات عمومی درمانی فرانسه کاس  172

بحرانی چون االن، موجب فشار بر کادر درمانی در این کشور شده است. پرستاران در 

کنند. در کادرهای درمان خسته ایاالت متحده هرروز از کمبودهای مختلف اعتراض می

قرن از دهند و دچار فشار شدید هستند؛ اما آن پیرمرد کارگر نیز نیماند؛ مرگ میشده

ود را تحت فشار است و نوجوانان کارگر نیز هیچ امید و اعتمادی به زندگی زندگی خ

اند که صرفاً هنر سیاست مدرن آن ها وجوه مختلف یک ضرورت خویش ندارند و... . این

 کاری تغییر چهره داده است. را با جعل و دست

انتزاعی و پس دیگر تقابلی میان قهرمانان یا مدافعان سالمت با مردم در معنای 

هایی باشد که دولت و بازار در جهان ی آن نیست؛ بلکه تقابل باید با سیاستواسطهبی

های ها همنوا هستند. در سالو در ایران با همکاری نهاد رسمی دین، بر روی اجرای آن

کردن را های بازاری اخیر، دولت ایران بیش از پیش تالش کرده است که قواعد و ارزش

 المت رواج دهد.ی سدر حوزه 

راحتی دستکاری شوند تا حقیقت امرواقع بهها مرزهایی است که کدر و مبهم میاین

و جعل شود. این یک سازوکار جهانی است. توگویی هیچ بدیلی نیست. بخش دولتی در 

مقابل بخش خصوصی قرار گرفته است و هرچه دولتی است، خطرناک، فاسد، ناشفاا 

بخش، شفاا، رستگارکننده و کارا. صی است، رهاییو ناکاراست و هرآنچه خصو

 گویی سیاسی است.های عمل هنر مدرن دروغمحدودساختن تخیل، یکی دیگر از شیوه

2 

در روزهای اخیر، بیش از همیشه ضرورت رعایت نکات بهداشتی از طرا مردم و 

است که شنویم. این در حالی ها میی شیوع ویروس کرونا را از رسانهگسترش دوباره

تر، رونق بازار است. پردهاصطالح بیوکارها یا بهها بازگشایی کسب دغدغه اصلی دولت

کند؛ وکارها حمایت میگرایان بر ضد تعطیلی کسبدولت ترامپ از اعتراضات راست 

هم بدون رعایت رییس جمهور برزیل در میان معترضان ریودوژانیرو حضور پیدا کرد، آن

خطر، وغریب مشاغل کمبندی عجیباجتماعی. دولت ایران با ردهگذاری هرگونه فاصله

 پرخطر و متوسط، اقدام به بازگشایی مراکز خرید کرده است.

ی استانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: حریرچی معاون وزیر بهداشت، در شبکه

»هنوز خطر جدی است باید تا زمان دستیابی به واکسن اصول را رعایت کنیم و به 
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( او با 1399فروردین  30دیگر به زندگی با کرونا عادت کنیم.« )خبرآنالین،  عبارت

هزار تومان اعالم کرد و ضرورت   700ی هر تخت برای دولت را  حسابی سردستی، هزینه

گذاری اجتماعی و بهداشت فردی، عادت کردن با شرایط کرونایی را با رعایت فاصله

سنگین دانست و مردم را به ضرورت رعایت بیم  یادآور شد. او این هزینه را برای دولت

گذاری روی دست دولت.« او داد، »نخست برای سالمتی خود و دوم، برای عدم هزینه

گذاری اجتماعی را رعایت توانند فاصلهسپس در مازندران به مردم توصیه کرد، اگر نمی

گذاری اجتماعی، ی معمولی استفاده کنند.« فاصلهالیههای سهکنند، »حداقل از ماسک

متری است سانتی 80متر و  1ی یک وجه فیزیکی در دل خود دارد که رعایت فاصله

هایی از حقیقت که بر دست و (. این فیگورها با نشانه1399اردیبهشت  1)خبرآنالین، 

ها، امروز منادیان حقیقت هستند که ها و دستکشصورت خود دارند، همان ماسک

 اند.ها بیش از همیشه کردهسازی تودهتالش خود را در متقاعد

گذاری اجتماعی درواقع نوعی شدن مفهوم »هوشمند« به اصطالح فاصلهاضافه

ی بازگشایی بازار و ممانعت از کنندهبخش به این مفهوم بود تا توجیهتحرک توهم

ار های درون کشورها را دچتبع آن بازاربحرانی باشد که چندماه اخیر بازار جهانی و به

های بازارمحور و استفاده از مفهوم کلی رکود و حتی سقوط کرده بود. این فضاسازی

ی ویروس را فراهم ها در قبال هرگونه شیوع دوبارهمردم، عماًل امکان جابجایی مسئولیت

گذاری اجتماعی هوشمند، از همان آغاز با روندهای »مقصرسازی« توسط ساخت. فاصله

 مید« سرمایه بود.ها، جهدی برای »تعرسانه

شدن سرمایه شدن این اپیدمی نسبت عمیقی با جهانیاین درحالی است که جهانی

قرن اخیر در سیاستگذاری آن دارد. »فرض عملیاتی این است که علت و روند نیم

ی هر یک از عوامل واگیردار فقط در ابژه زا را نه گونه عوامل بیماری و سایر این  19  -کووید

بومی یافت که سرمایه ی روابط زیستنی آن، بلکه همچنین باید در حوزهیا مسیر بالی

ای از عوامل اند. طیف گستردهو سایر علل ساختاری به نفع خودشان غصب کرده

های های انتقال، دورههای منبع، شیوههای مختلف، میزبانزا، بازنمود گونهبیماری

زده از حدقه در ما را با چشمان بیرونبالینی و نتایج اپیدمولوژیک، تمام عالئمی که 

فرستند، نشانگر نقاط دوان به سراغ موتورهای جستجو میهنگام ]وقوع[ هر شیوع دوان
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های استفاده از زمین و انباشت و مسیرهای مختلف در امتداد انواع یکسانی از دورپیمایی

ها مصروا احیای دولت. اما کل تالش 1(20: 1399ارزش هستند.« )واالس و دیگران، 

وار که نوعی گسترش ی جمعی/ رمه که در شرایط قرنطینه آن شده است. در حالی

خودخواهی فردی حاصل از تقلیل کرونا به امری پزشکی )رجوع شود به منصوری، 

ی اصطالح شکست زنجیره در سطح کشورهاست، هیچ تضمینی برای توقف یا به  2(1398

 اپیدمی ویروس کرونا نیست.

ی اقتصادی وزیر اقتصاد ایران، حرکت اقتصاد به بازار سرمایه/ بورس را در برنامه

. گستری سرمایه در ایران استمعنای ورود بازار به دور سوم قلمروکشور قرار داد. این به 

)رجوع  ی مالی« در سطح ملی استسرمایه -ی »پیوند دولتاین حرکت تاییدکننده

آقای وزیر آنچنان آن را تنها راه »نجات« کشور تلقی کرد که  3(1393شود به هاروی، 

 یاد ندارد.را به 2008که انگار همین امسال متولد شده است و بحران سال 

در همین روزها، به فرمان ترامپ، قلمروگستری سرمایه معطوا به ماه نیز شده  

دورپیمایی  با اتصال گردش سرمایه ودانند و ها نابودی زمین را حتمی میاست. آن 

تولید بیشتر برای تحصیل سود بیشتر( به  -مصرا -توزیع -سرمایه )در مقام تولید

بخشیدن به ولع انسانی در تولید و مصرا برای کسب سود  »سرنوشت بشریت« و ابدیت 

سازی و جهد ی منطقی این طبیعیاند. نتیجهبیشتر، این وضعیت را »طبیعی« ساخته 

ی زمین را تخریب خواهیم کرد، : »درنهایت ما کرهبیشتر در ت بیت سرمایه است

همین دلیل فقط فضا باقی مانده است. از این منظر، اکتشاا فضا تنها راه حل ممکن به

سی، بیی بشریت است.« )پروفسور بنجامین در مصاحبه با خبرگزاری بیبرای آینده

 (1399فروردین  27

های بینیتوان با خوش نمیهای جدید است و سرمایه درحال ورود به عرصه

بینی وهمی است، بین بود. دلیل اصلی اینکه این خوشباورانه به تعدیل آن خوش هزاره
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توان ای است که نمیگونهها و نظام اقتصادی حاکم بهها، رسانهی دولتاین است که رویه 

، ی جهانی است. بیماری کروناانداز دید. این یک پدیدهمسیر دیگری را در چشم

ها بیشتر بر که رسانهپیشگیری و تشخیص آن نیز وارد این افق شده است. درحالی

های تمییز تأکید دارند. هر دولت در رسانهی یک کل بیم ابهی مردم بهزندگی روزمره

کند های را بازنمایی میی محدودیت در قرنطینه دولترسمی خویش، اقدامات کاهنده

ی خویش را توجیه کند. »همچون تصمیات جهت کاهندهها اقدامات تا با این قیاس

هایی برای بازگشایی ایالت به تعطیلی و دستور به ساکنان برای ماندن در خانه، برنامه

 1(2020آوریل  24تایمز، ایالت و منطقه به منطقه صادر شده است.« )نیویورک

(3  

 ی ماریخ ما اطالع ثانوییایان سخ : در جایگا  فیشهه

کردن و گذاری اجتماعی، بهداشتیمقوالتی همچون مردم، هوشمندسازی فاصله

ها بخوانیم توانیم برمبنای آنسازند که میی مفهومی را برمیوکار، منظومهرونق کسب

 که افق زندگی اجتماعی در دوران پس از شیوع کرونا به چه نحوی خواهد بود. 

گذاری اجتماعی را رعایت فاصلهشوند که اگر همچنان طرح »مردم« سرزنش می

ی جمهور روحانی در »رسانههای بعدی شیوع کرونا باشیم. رییسنکنند، باید منتظر موج

هیئت دولت در ایام اپیدمی کرونا تأکید کرد، »اقدامات  ، در جلسات هرروز ملی«

ار داریم، که در مسیر کنترل بیماری قررغم آندهد که بهها نشان میشده و ارزیابیانجام

اما اگر چنانچه سطح هشدارها و هوشیاری مردم کاهش یابد، ممکن است بیماری اوج 

ی خبر ها باشیم.« )شبکهبگیرد و در این شرایط ناگزیر به احیا مجدد محدودیت

زننده است. این مفهوم، ( اما مفهوم مردم، گول1399اردیبهشت  6جمهوری اسالمی، 

شود. چون این کلیت کار برده میکلیتی انتزاعی به آمیز است چراکه در مقامفریب

یافتن با وجوه فردی آن است. کدام گری برای نسبت انتزاعی، فارغ از هرگونه میانجی

ی متناقض و میانجی از این مفهوم، موجب نوعی مواجه ی بیمردم؟ این نوع استفاده

سوی دیگر، سرزنش همین   گرایی و ازسو تودهشونده از آن شده است: از یک سوءاستفاده
 

1. Mervosh, Sarah and Jasmine C. Lee (2020) See Which States Are Reopening and 

Which Are Still Shut Down, in The New York Times, April 24 
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ی منطقی این امر قرار گرفتن مردم در برابر مردم است؛ ی مقصر. نتیجهم ابهتوده به

جای حقیقت جا زده ای که خود را بهدهندهطور که گفته شد، سازوکار فریبزیرا همان

سو اهمیت فردیتی منزوی در و دست به روایت خاص خویش از وقایع زده است، از یک

کند و از سوی دیگر، پذیری در قبال اپیدمی را تبلیغ میپیشگیری و مسئولیت  مبحث

های کنند تا نقصگیرد که چرا رعایت نمیواسطه مورد خطاب قرار میدر کلیتی بی

ها را پنهان کند و در جایگاه دادن فاجعهها و فرآیند رویگذاریاساسی در سیاست 

 طرا و خیرخواه قرار گیرد.بی

زنندگان این ر بر بازگشایی مشاغل و رونق بازار است، چه کسانی باید رقماگر قرا

کارویژه باشند؟ مگر رونق بازار منوط به گردش کاالها نیست؟ مگر گردش کاالها یا 

سرمایه، شامل تولید، توزیع، مصرا و تولید بیشتر نیست؟ چه کسانی باید این کار را 

بار اند و یککنندهبار توزیعنیروی کار، یکاند و بار تولیدکنندهبکنند؟ مردم یک

ی کادر کننده. در این شرایط کرونایی نیز همه نیروی کار هستند. این امر دربارهمصرا

بهداشتی نیز صادق است. هرچند نظریات اقتصادی بازار آزادگرا میل به   -درمانی

آنان دارد، اما ما شناختی ها ازهم دارند و این ریشه در فردگرایی روشکردن اینجدا

بار در مقام ها مردم هستند. مردم باید بدانند که یک دانیم که همه این بخشمی

شونده، وظایفی اجتماعی در کننده، درمانگر یا درمانبار در مقام مصراتولیدکننده، یک

ها فقط در مقام موضوع خطاب، قبال هم دارند و ازقضا از یکدیگر متمایز هستند؛ آن

 تند. مردم هس

دلیل عملکرد هایی مطرح شده است که بیش از هرچیز بهاز سوی دیگر تقابل

ترین تقابل، هاست. مهمهای جهانی و ملی وابسته به آنها و رسانهصدایی دولتتک

بهداشتی برجسته شده بود. همانطور که  -تقابلی بود که میان مردم و کادر درمانی

بیشتر نوعی تداوم ایدئولوژی بازارگرایانه است تا مسئوالن توضیح داده شد، این تقابل 

ی اساسی، تفاوت میان مردم و کادر درمانی جا شوند. در تحمل فشارها مسألهفاجعه جابه

اند بهداشتی -شود که مردم همان کادر درمانینیست. درواقع با کمی مداقه آشکار می

سازی واقعیت است. نامیدن در بهمو برعکس؛ اما مفهوم مردم نوعی استراتژی برای م

کردن« ایدئولوژیک  سازی است که فقط از طریق نوعی »خطاب این معنا نوعی مسئولیت

 شود.ممکن می
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سازی، موجب نوعی استراتژی شده است که در این تأکیدِ بدون تفکیک، یا توده

اند: مردم ار کرده ها بارها تکرهای آنقرن اخیر طرفداران بازار آزاد در دولت و رسانه نیم

ی منطقی این خود مقصرند. این پروژه اکنون نیز دوباره درحال تکرارشدن است. نتیجه 

گریز« در قبال وظایف اجتماعی خویش است. پروژه، تعمیق رویه دولت »مسئولیت

که های اقتصادی است، تا جاییاش بازار و حمایت از بنگاهی اساسیدولتی که دغدغه

کند؛ اما بحران اجتماعی را در قالب »مقصرسازی مردم« ملی وصل می آن را به امنیت

ای ها و...، مسألههای اجتماعی، بیمهکه تضعیف انواع حمایت نهد. درحالیوامی

های زندگی المللی است که حاصل قلمروگستری سرمایه و بازار به تمام عرصه بین

اقتصادی راه   -تا رهبران سیاسی  اجتماعی است. مردم در مقام توده باید برساخته شوند

خویش را پیش ببرند. »خودفریبی« اصل اساسی هنر سیاست مدرن است. مفهوم 

توان ترین فریبی است که میها و خصوصاً بحران ویروس کرونا، بزرگ»مردم« در بحران 

هایش را برساخت تا هر چیزی به امنیت گره بخورد تا سرمایه در گردش خویش، سوژه

وار ثروت جامعه را در قالب اقیانوسی درآورد؛ انباشتی از جمعیت که سیزیف به حرکت 

 آورند. از کاالها برهم انباشته و بازهم به حرکت درمی

ی اصلی خویش را معطوا چند روز قبل بود که ترامپ با صراحت اعالم کرد، دغدغه

 های حفاری نفت شیل کرده است. هموست که تمامبه حمایت و احیای شرکت

های داند؛ اما از جنبش داری را کذب میمحیطی و ضدسرمایههای زیست جنبش

کند. دولت گرای ضدقرنطینه، برای بازگشایی مشاغل با تمام وجود حمایت میراست 

گذاشتن اموال عمومی شستا، ایران، درحال بازگشایی تمام مشاغل است و با به حراج

سوی بازار سرمایه ی فرهنگیان، حرکت بهعنوان گام ابتدایی و سپس صندوق ذخیرهبه

گذاری آن با شفافیت و رستگاری سازی، از طریق برابر بخشی خصوصیو تقدس

باوری تغییر »جهان پساکرونا« و تعابیری از این  دهند که هزاره، نشان میایتوسعه 

عنوان ای بیش نیست. محوریت رضایتمندی به بینی متوهمانهدست، خوش 

سازد ای است که مردم را میس انسانی کماکان ادامه دارد. این میانجیارزشمندترین ح

دهند. هیچ های مختلف در مقابل هم قرار میگذاری ها در تقابلی عجیب با نامو آن

دهد. این ی نمود مدرن آن، شهروندانش را فریب نمیاندازهقدرت رسمی )دولت( به
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است که میانجی اصلی اتصال دولت و  تنیدهودستگاه تولید رضایت درهمفریب با دم

 هم وابسته است.عنوان دو منطق متمایز اما عمیقاً بهبازار به

ها را به حقیقت گرایانه، آنسازی تودهودستگاه تولید رضایت، با همشکل دم

ودستگاه مذکور، قسمی ها را راضی کند. دماند تا در گردش کاالها آناعتماد کردهبی

نیز هست. رضایت، تجلی ارزشیِ دروغ و خودفریبی سیاست مدرن  سازوکار معنادهی

ایم. دانستیم کجا ایستادهاست. اگر فریب مانند حقیقت فقط یک چهره داشت، بهتر می

گرفتیم. اما عکس حقیقت، گفت را حقیقت مسلم میزیرا ضد آنچه دروغگو به ما می

ها ( آن373:  1396نقل از آرنت،  نهایت است.« )مونتنی به  هزار صورت دارد و قلم آن بی

های متقاعدسازی و کنند. نمونهبا »متقاعدسازی« و »خشونت« حقیقت را نابود می

خشونت در دوران شیوع کرونا بسیار بودند. ازجمله قفل درب منازل یا اتصال فناوری 

گذاری اس به بیماران توسط دولت چین یا عذاب گناهکاران )کسانی که فاصلهپیجی

ها در یک آمبوالنس که کنند( توسط پلیس هندوستان، با انداختن آنرعایت نمیرا 

بر خود این نمایش هم مبتنی  -طور نمایشی یک بیمار مبتال به کرونا در آن قرار داردبه

 فریب است.

اعتمادی را به یک امکان تبدیل کرده است. در این وضعیت رضایت، این بی

طور انضمامی، مرزهای دروغ و حقیقت مبهم میل«، بهیافتن »بازارمحور، با محوریت 

سوی حقیقت. شود. زیرا میل بیشتر متمایل به پذیرش فریبندگی است تا حرکت بهمی

پردازی و فریبندگی گی دروغطلبی میل و متقاعدسازی هزارچهرهاین را باید در تنوع

رو در دوران ت. از اینشکل، مفهوم مردم اسی بیظاهر خن ای تودهجستجو کرد. نمود به

ای از دولت و سرمایه ها که آمیزهپردازی قدرتکرونا، توجه به مفهوم مردم، در ایدئولوژی 

است، بسیار مهم است. هرچند محوریت خاص در وضعیت حاضر با دولت است؛ زیرا در 

 های اقتصادی، دولت همواره حافظ سرمایه بوده است. بحران 

تنیده است. مفهوم مردم، با دیگر مقوالت فوق درهم یواسطه سازی بهاین توده

ظاهر در کند که هرچند بهکردن فضای اجتماعی، فردیتی انتزاعی تولید میبهداشتی

تقابل با آن کلیت انتزاعی مردم است؛ اما هردو، در مقام دو وجه اساسی روندهای 

هستند که احتماالً   های بازار و رام فرآیندهای پلیسی جدیدیساز، موضوع سیاست توده

پس از کرونا بیشتر گسترش خواهند یافت. این گسترش را باید در سیاست 
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ی فرآیندهای هوشمندسازی یا ورود تارهای واسطه هوشمندسازی دید. پس از این به

های منتزع ازهم است، هم مجازی اینترنت به زندگی خصوصی که فضای زندگی فردیت

 نی گسترش خواهد یافت. های کنترل و هم سودآفریامکان

تر واقعی، به فضای مجازی انتقال پیدا درحال حاضر بسیاری از ارتباطات پیش

ها با تمام توان خود اند. دولتوکارهای اینترنتی سود بسیاری کسب کردهاند. کسبکرده

های امکاندلیل کردن بازار، بهکنند. افق اینترنتیهای کوچک حمایت میاپ از استارت 

خوبی در خدمت همان سیاست آن هم برای گردش سرمایه بسیار سودمند و هم به

فریبکاری مدرن است. هابیزیسم چینی، بهترین م ال آن است. ضمن آنکه اکنون 

های خبرنگاران همان فیگور مهربان و مؤدب پلیس وارد منازل ها و میکروفندوربین

ی خصوصی بیش از پیش درحال هی عمومی و حوزشوند و تفکیک حوزهمی

دادن است. مطمئناً شدن مضاعف درحال رویشدن است و روندهای پلیسیتضعیف 

تر خواهد شد و نبض آن، سرمایه از قِبَل فرآیندهای هوشمندسازی دوران کرونا چاالک

های آن است. نیرومندتر خواهد زد؛ زیرا تمام حیات سرمایه مبتنی بر دورپیمایی

ها بوده گذاری اجتماعی، از اساس روندی برای جابجایی مسئولیت فاصلههوشمندسازی  

است. مردم مسئول مقابله با شیوع موج دوم کرونا شدند و درنتیجه مقصر و دولت، 

 مسئول بازگشایی بازار و صیانت از مناسبات بازار سرمایه.

دهند یها را نشان مشدن و هوشمندسازی نیز روند جدیدی از تربیت انسانپزشکی

که حاکی از تربیت جمعیت/ انبوهی از جانداران زنده در حیات سیاسی دولت و سرمایه 

است که باید سالمت باشند و سالمتی بیش از همیشه، کاالیی مصرفی خواهد بود. شاید 

بخش استراتژی اولویت  از این پس، باید از »الهیات سالمت« صحبت کرد که تعمیق

البته آزادی و سالمت بیش از  -بر آزادی در جهان بازارگراسترفاه ]فردمحور و نابرابر[ 

توان هر پیش محوریت تنانه خواهند یافت. از این پس به نام حفاظت از سالمت، می

حقیقتی را نابود کرد و دست به هر نوع جعل و دستکاری زد. سالمت خود، هر مجوزی 

بند و رضایتمندی صرا نیز یاها حول رضایتمندی قوام میکند. تمام اینرا صادر می

تر و نتایج ها پیامدهای محتمل تنیده با همان فریبکاری دارد. اینسازوکاری درهم

ها باید آموخت که باوریهای »پساکروناگرا«. از این هزارهباوریاند تا هزارهتریحقیقی 
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ین کنش در تربرد، »بیاموزیم که ناامید نباشیم.« این مناسبجایی نمیاگر امید، راه به

ودستگاه فریب سیاست مدرن کماکان نیرومند عمل نسبت با وضعیتی است که دم

کند. نوع مواجهه با اپیدمی ویروس کرونا و جهان پس از آن بازتولید همان تم یل می

ی تاریخ پل یعنی فرشته ی مفهوم تاریخ، تزهایی دربارهدرخشان بنیامین در تز نهم 

 شرفت/ تراژدی گردش سرمایه تا اطالع ثانوی. است: تداوم توفان پی 1کله

  

 

 
1

بینیم با چنان ای را میفرشیته Angelus Nevous( موسیوم به P. kleeهای پل کله )در یکی از نقاشیی . 

اینک در شییرا روی برگرداندن از چیزی اسییت که با خیرگی سییرگرم تعمق در آن اسییت.  ای که گویی همچهره 

ی تاریخ در ذهن چشیمانش خیره، دهانش باز، و بالهایش گشیوده اسیت. این همان تصیویری اسیت که ما از فرشیته

ای کنیم؛ او فقط به فاجعهای از رخدادها را رؤیت میذاشییته دارد. آنجا که ما زنجیره سییوی گاش رو بهداریم. چهره 

افکند. فرشییته سییرِ آن دارد که کند و آن را پیش پای او میوقفه مخروبه بر مخروبه تلنبار مینگرد که بیواحد می

از جانب فردوس درحال وزیدن  بماند، و آنچه را که خرد و خراب گشییته اسییت، مرمت و یکپارچه کند؛ اما توفانی

ها نیسییت. این توفان او را با کوبد که فرشییته را دیگر یارای بسییتن آنهای وی میاسییت و با چنان خشییمی بر بال

ها پیش روی او سییر به که تلنبار مزبلهراند که پشییت بدان دارد، درحالیای میناپذیر به درون آینده نیرویی مقاومت

 نامیم.است که ما آن را پیشرفت می کشد. این توفانیفلک می

ی مراد فرهیادپور و امیید مهرگیان، تهران: ، گزینش و ترجمیهی زبتان و متاریخدربتار ( 1396بنییامین، والتر )

 هرمس
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را  2020های آغازین سال گیریِ کرونا »شوک« عظیم ماهعالم ی مترجم:مقدمه

تنها از حیث گستردگی، جهانی را درگیر خود ساخته، بلکه از رقم زد. شوکی که نه

از »خاستگاه  19حیث پیچیدگی هم، ابعاد متکثری به خود گرفته است: کووید 

ی ه و مهمان ناخواندهها را درنوردیدملتـسخت دولتواش«، چین، مرزهای سفتمکانی

سایر ملل نیز شده است. ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی و روانی این 

زدن از بیماری درمقاِم محِض ای کثیراالضالع که دمبیماری گواهی است بر پدیده

انتقادیِ ـکند. در واکنشِ تحلیلیبیماری را نه ممکن، و نه از منظر تحلیلی بسنده می

های فراوانی نگاشته و بعضاً به زبان فارسی بیماری«، متنـچپ به این »شوک  متفکران

ها مورد توجه و ترین نکاتی که عمومًا در این متناند. یکی از کلیدیهم برگردانده شده

مثابه فرصتی برای آشکارگی و نقد گیری بهتأمل قرار گرفته است، نگاه به عالم

ی سالمت و بهداشت، و از خالل این نقِد انه در حوزه دارهای اقتصادیِ سرمایهسیاست

زدن مناسبات بخش، اندیشیدن به امکاِن تغییرِ شرایط نابرابرِ حاکم و برهمآگاهی

داری است. گروهی، وجود چنین امکان غیرانسانیِ غالب در جهان سرمایه

این امکان را دانند و انتساب گیریِ ویروسی را منتفی میای در یک عالمبخشانهرهایی

توان به بدیو و ی اینان میشمارند؛ از جمله خیالیِ چپِ »انقالبی« برمیبرآمده از خوش 

 اشاره کرد.  1ای با عنوان »درباب وضعیت اپیدمی«اش در نوشته گیریموضع 

ی بدیو و انتقاد از متنی که در ادامه خواهید خواند پاسخ استفن تامینو به نوشته 

راستی در که آیا بهگیری است. فارغ از این« او به خاستگاِه این عالمیِـنگاه »رخداد

چه بیش از هر های تغییر وضعیت را مندرج یا مفقوده بدانیم، آن گیری فعلی امکانعالم

ی نوشتار پیشِ رو هم هست، تمرکز تامینو بر نوعی دلیل ترجمه چیز اهمیت دارد، و به

گیریِ فعلی از ی همهوارهبت واقعی«، یعنی فهم غیرهایی است که برای فهِم »گاهگره

ها در شمایلِ ی امور ــ هر چند که آن ی برسازندهجویانهخاللِ فهمِ مناسبات ستیزه

 نسب »پدیدار گردند« ــ حیاتی و گریزناپذیر هستند. واصل»شوک«های یکباره و بی

 
منتشر شده است. از این دو،   تز یازدهمو دیگری در سایت    پروبلماتیکای بدیو دو ترجمه، یکی در سایت  از مقاله.   1

ای است. با نظر به ی بسنده ، ترجمه تز یازدهمی نوید نزهت با عنوان »درباب وضعیت اپیدمی« در سایت ترجمه

ی بدیو را )بار دیگر( مطالعه ز خواندن این متن، نوشتهکنم پیش ای بدیو، توصیه میارجاعات مکرر تامینو به نوشته

 کنید. 
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ایستا، و غیراجتماعیِ  ی مصلوب،نقد در این معنا، حرکتی است عمقی که از رُویه

ی چیزها« گذر »چیزها«، به بطنِ پویا، اجتماعی، و دیالکتیکیِ »مناسبات برسازنده

ی آگاهِی افکنی بر چهرهکند. ماحصل این نگاهِ انتقادی چیزی نیست مگر خدشهمی

 های »چیزمحورِ« برخاسته از آن.  ایدئولوژیک و تبیین 

*** 

علت است، و نه بازگشتِ »طبیعتِ«  یک »رخدادِ« بینه    19گیریِ جهانیِ کووید  همه

دهی جهانیِ کار و مالکیت شده، بلکه تشدید تضاد بنیادین میان سازمانسرکوب 

شان دادنِ شغل و خدمات درمانیها نفر در حالِ ازدستخصوصیِ سود است. میلیون 

اثر وقوع این کنند، و یا بر ها دارند نیروهایشان را تعدیل میهستند، زیرا یا شرکت

ی سالمت، ورشکسته شده در حوزهبینیپذیر که پیشبینیفقط پیشمشکلِ جهانِی نه

شوند، آن هم به دلیل ]روی کار بودنِ[ اقتصادی که ارجحیتش سوداندوزی است، می

ریزیِ عمدتاً سوسیالیستی ای با برنامهتا برآوردن نیازها. بحرانی از این دست، در جامعه

ی امور به دست کارگرانی است ای که در آن، رشته یافت، جامعهدام نمیانمجال عرض

خوبی سازیِ نیازهای انسانی برای کسب سود، بهکه همگی از خطرات ناشی از کاالیی

از افشای این حقیقتِ اقتصادیِ بنیادین در پِی  1چپ ـاند. با این همه، ]جریانِ[ پساآگاه

جوید که به موجِب بهره می  2ی«ـو از یک منطقِ »رخدادزند  گیری فعلی، سر باز میعالم

ها یعنی استثمار کار به دست سرمایه، های بنیادین آن ها و علتآن، پیوند میان معلول

نظر هنجار« بهگیری فعلی نوعی گسست در نظم »به شود و عالمازهم گسیخته می

 ی گریزناپذیر آن. رسد، نه نتیجه می

ی کمونیستی«اش، نظریهـهای »نون بدیو که در نوشته باب نمونه، آلمِن

( مبدل 239: ی کمونیسمایده) 3مارکسیستیِ ارتدوکس را به یک »دولت خیالی«

کوشد »گسست برآمده از رخداد انقالبی« ــ یعنی »ابعاد تصادفی، فرّار، سازد که میمی
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ـ را مهار کند )247:  ی کمونیستیفرضیهمتغیر، گذرا«ی »واقعیت سیاسی« ) (، 35(ـ 

کند و نشان گیریِ فعلی »تضاد اصلِی جهان معاصر« را برمال میگوید عالماینک می

ها پا ملتـی دولتهای جهانیِ سرمایه« از قدرتِ همه طور »مکانیسمدهد که چهمی

ه، او یابند )»در باب وضعیت اپیدمی«(. با این همها تفوق میگذارند و بر آنفراتر می

ای که باورهایش را به چالش کشیده، باورهایی بدین در مواجهه با واقعیت اجتماعی

خودیِ برآمده از رخدادهاست و نه بهی گسستِ خود مضمون که تغییر اجتماعی نتیجه

اند، ماحصلِ پراکسیس انقالبِی کارگرانی که به آگاهِی طبقاتیِ جهانی دست یافته

کند که موقعیت اپیدمی شاید همان »رخداد بنیادینِ یک یبدبینانه این ایده را رد م

داریِ رو به افول و »امحای ی میان سرمایهسابقه« باشد، زیرا ]از دید او[ رابطهانقالبِ بی

ی های سادهای از ابهام قرار دارد«. درعوض، بدیو با استعانت از »ایدهیک ویروس در هاله

جامعه« ـی فعلی یکی ]از مصادیق[ »تقاطعِ طبیعت گیردارد که عالمدکارتی« اذعان می

تر های قدیمیشده در ووهان که از سنتاست؛ تقاطعی میان »بازارهای کثیفِ واقع

ی خاص، در کالبد حیوانی که ها »ویروس کرونا در یک دقیقهکنند« و در آنتبعیت می

شدت بهخودش ویروس را از یک خفاش به ارث برده است، در یک محیط عمومی 

ی متراکم، و در شرایط بهداشتِی رشدنیافته، ظاهر شده است« و »از همین نقطه

دارانه گسترِ این بیماری، از خالل بازار جهانیِ سرمایهی جهانخاستگاهی است که اشاعه

ی شناسیِ ویروسیِ بدبینانهتوان از هستیرقم خورده است«. به بیان دیگر، درسی که می

ت که بحران اخیر علتی برای انقالب نیست، چرا که بازارِ »سنتاً« بدیو گرفت این اس

شده )ی دیگریِ فرهنگی( علت وقوع آن ]بحران[ است و لذا پیشگیری آتی ]از تنظیم

چنینی هم[ صرفاً مستلزم ]وضع[ مقررات »بهداشتی« بیشتر  های اینوقوع بیماری

 خواهد بود. 

منطق  [1]ژورنالیستیِ بدیو نهفته، صرف نظر از علم مشکوکی که در پسِ لفاظی

های سیاسی و علتـهای اجتماعییِ« بدیو با گسیختنِ پیوند میان معلولـ»رخداد 

مثابه کرانه و ها، صرفًا رونوشتی است از عقل سلیم بورژوایی بهاقتصادیِ بنیادینِ آن

اریخیِ ی تحلیلی درباب شرایط مادی و تجای ارائهالیهِ شناخت. بدیو بهمنتها

شمارد علت را »رخدادهای« جدیدی برمیهای بیگیری، این معلولی عالمایجادکننده

مثابه اخاللی در وضع ای خودانگیخته و بدون هدایت آگاهِی طبقاتی، بهکه به گونه
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گوید ای، میهیچ ایهام و کنایهشوند. به همین خاطر است که او، بیموجود ظاهر می

سابقه نیست، مادامی که علتش »مبهم« باقی یک رخدادِ بی هرچند علت بحران فعلی

ی خاص، در ی« است )»ویروس کرونا در یک دقیقهـای »رخدادمانده، کماکان واقعه

دارد )»انتشارِ جهانیِ بیماری از  1کالبد حیوانی ظاهر شده است«( و تأثیرات »عرضی«

دارانه رقم خورده است«(. به بیان ی خاستگاهی، از خالل بازار جهانیِ سرمایهاین نقطه 

نفسه علّی هایش بازشناخت و جهانِ فیتوان در سطح معلولدیگر، »واقعیت« را تنها می

یِ این ویروس، در بهترین ـهای رخداد»غایب« است. بر اساس این منطق، خاستگاه

هانِی توانند با منطقِ جشوند و لذا نمیشان شناخته میحالت، فقط در تجلیات محلی

 ثبت شده است، پیوند بیابند. وداری، که در قانونِ ارزش حکسرمایه

گیری فعلی اساساً اعالم جرمی است علیه نظام ی این احوال، عالمبا همه

های حیوانی از بازارهای گیری که، همهنظر از این داری جهانی. صرفسرمایه

اهند یافت ــ فقط کافی است نگاهی بعد نیز شیوع خواند و مِنتر شیوع یافتهشدهتنظیم

ــ شرایط  [2]نیویورک 2بار«شده در »بازارهای ترهشمارِ ثبتبیندازید به تخلفات بی

ظرافت موجود در ووهان برآمده از »آداب و رسوم قدیمی« یا، به تأسی از نژادپرستیِ به

ر چین نیست، ی بدیو، ناشی از »آلودگی خطرناک« و »بهداشت رشدنیافته« دشدهپنهان

انگیزِ کار در چین ــ که حاصل وری هولبلکه نمایانگر تضادهای موجود میان بهره

زادورشد شهری و توسعه در مقیاس تاریخی است ــ و تبدیل آن به کشوری واجد 

ای که برای کنندهترین اَشکالِ »تنظیم بازار« است، یعنی همان مقررات تنظیممدرن

گذاریِ های سرمایهترین شرکتر در چین با هدفِ جذب بزرگداشتن قیمت کانگهپایین

اند. در مقام توضیح باید افزود، موضوعِ علمِ اقتصاد »بازار« ریزی شدهشمالِ جهانی طرح

شدنشان از قِبَِل کارِ استثمارشده، در آن نیست ــ یعنی جایی که کاالها، پس از تولید

است. مقرراتِ بازار صرفًا »قواعد«ی هستند ی تولید« شوند ــ بلکه »شیوهمبادله می

ی نیروی کارِ کارگران به کاال افزوده شده، به وسیله ای که بهبرای توزیع ارزش اضافی

عالوه، تحقق این قواعد هم برحسب داران فراملی؛ بهترین سرمایه دستِ بزرگ
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یابی این لتکند، یعنی ع شود. کاری که بدیو میشان بر نرخ سود تعیین میاثرگذاری 

تواند این نکته را توضیح بحران به نحوی که انگار یک رخدادِ محلِی تصادفی است، نمی

که این فرایند چگونه  سازیِ حیوانات برای کسب سود، فارغ از این دهد که چرا کاالیی

تنظیم و ساماندهی شده باشد، همواره در خدمت قانونِ ارزش است، قانونی که نه نیاز، 

گرفته در علم، های صورت دهد. در حالی که پیشرفترا در اولویت قرار میبلکه سود 

ی مردم جهان آورَد که همه پزشکی، تکنولوژی، و کشاورزی این امکان را فراهم می

سازیِ غذا بدان معناست بتوانند به غذای سالم و مغذی دسترسی داشته باشند، کاالیی

د. نظِر بدیو تکرار همان کاری است که که سود همواره نسبت به ایمنی اولویت دار

گیری فعلی عاجز ها که از دادنِ پاسخ مناسب به همه دهند: آنها انجام میامپریالیست 

شده« در ووهان ی تقصیرها را به گردن بازارهای غذایِی »بدنگهداریاند، همهشده

ترین در پیشرفته  اندازند. این در حالی است که کارگران در خودِ ایاالت متحده، یعنیمی

برند و صنایع غذاییِ انگیزی به سر میدارانه، تحت شرایط کاریِ رقتبازارهای سرمایه

 3شود سالیانه چیزی بالغ بر زا در این نواحی رو به افزایش است و گفته میبیماری

و  گیریی پیوندِ میان پایانِ همهنقطه [3]زند«. میلیارد دالر به اقتصاد آمریکا »ضرر می

های دکارتِی داری که بنا به ادعای بدیو بسیار »مبهم« است، چراکه از »ایدهپایانِ سرمایه

مندیِ بهتر تر یا واجد سامانیافتهداری سامانکند، یک سرمایهسادۀ« او تخطی می

ریزیِ دارانه با برنامهمندیِ بازارِ سرمایهمرجِ ناشی از سامانونیست، بلکه جایگزینِی هرج

عالوه، تنها ای مبتنی بر نیاز، و نه سود. بهریزی تصادیِ سوسیالیستی است؛ برنامهاق

ای را ی انقالبیِ جهانیای که به لحاظ مادی موقعیت آن را دارد که چنین پروژه طبقه 

پردازان  ی کارگر است، آن هم با رهبری کارگرانی که به »نظریه پیش برانَد، طبقه

ی اند، به بیان دیگر، کارگرانِ »همه( بدل شدهد کرد؟چه بایسوسیالیست« )لنین، 

ی پرولتاریا را، فارغ از هر ملیتی، در اولویت کشورها«، همانان که »منافع مشترک همه

ی بزرگ پرولتاریا این امتیاز را ها »از حیث نظری ... بر تودهدهند« چرا که آن قرار می

جِ عامِ نهایی ِجنبش کارگری را درک دارند که آشکارا مسیر پیشروی، شرایط، و نتای

 (. مانیفست حزب کمونیستکنند« )مارکس و انگلس، می
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ی کمونیسم« بنا بودنِ خودش را بر دفاع از »ایدهی چپجایی که بدیو سابقهاز آن 

آلیستی برای برابریِ انتزاعی در گفتمان اوست(، ناگزیر نهاده )که فقط یک میل ایده

داری را تحت پوشش »کمونیسم جدید« پنهان کند. بدیو از است حمایتش از سرمایه

گوید ... دولت مجبور ی این عبارت که ماکرون »درست مییک سو، با ادای بدبینانه

ترند ... در حالی که درون نظم هایی بزند که ... اقتدارگرایانهاست ... دست به کنش

سازد، و از سوی دیگر، با میماند« چنین حمایتی را برمال اجتماعیِ مستقر باقی می

طرح این مدعا که امپریالیسم فرانسوی برای »مدیریت مؤثر شرایط ... منفعت آن 

کند« )»در باب تر ادغام میصالحش است با منافع عمومیی ذی ای را که نمایندهطبقه 

 وضعیت اپیدمی«(. 

می« را تبیین مثابه ضامن »منفعت عموچگونه باید باور بدیو به دولت بورژوایی به

یِ« او قرار ـی »رخدادکه این اعتقاد در تضاد مستقیم با نظریهکرد، با نظر به این

تواند »دو را در یک« آشتی بدهد، زیرا ای بدین مضمون که دولت نمیگیرد، نظریهمی

( را تحت انقیاد نوعی »انتساب Metapolitics 81باید »حقیقتِ امر جمعی« )

(؟ 4-93برآمده از یک »پایگاه اجتماعی ... جنسی ... نژادی« درآورَد )ی  1مدارانه« هویت

های ی سیاستی کمونیستیِ جدیدِ« بدیو، که در آن، همهبه این خاطر است که »فرضیه

های بورژواییِ که دفاعیهای است برای این واقع شیوهی« هستند، بهـ»رخداد  ْرادیکال

ی کمونیستیِ توان رهاکردن ایدهه طریق دیگری مینظر برسند. به چ]او[ »رادیکال« به

سابقه«، که از دید بدیو گیری به »رخدادِ بنیانگذارِ یک انقالب بیانقالبیِ تبدیلِ همه

الزمانیِ« »انقالبیون«، را فهمید، در حالی که او ی »آخرچیزی نیست مگر خطابه 

داند می 2ی اپیدمیک«پردهساز نوعی »فاصله/میانهمزمان هژمونی بورژوایی را زمینه

سیاسیِ جدید، و  هایی تأسیس عرصهکه اندیشیدن به »اَشکال جدید سیاست، پروژه

سازد )»در باب وضعیت ی سوم کمونیسم« را ضروری میی فراملِی مرحلهتوسعه 

 اپیدمی«(؟
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 هایای که بنا بر مؤلفه دار باشد که فیلسوف رخداد، در مواجهه با واقعه شاید خنده

داند. با این همه، این امر تجلِی خودِ او یک »رخداد« است، آن را غیررخدادی می

هاست، و تری از چپی انقالبی و پراکسیس از سوی طیف وسیعکنارگذاشتن نظریه

ای که ی آن هم چیزی نبوده مگر نابودی پیکار برای امحای مناسبات طبقاتینتیجه 

 شند. بخسود را بر نیاز اجتماعی ارجحیت می

هاست. این یِ منطق بازار در سطح ایدهـتهِی بدیو تکرار رخدادی میانرادیکالیته 

کند؛ امر جدیدی رادیکالیته به نفع »میلِ« خودانگیخته برای »امر جدید« استدالل می

که[ خودِ شود؛ ]حال آنپرده/فاصله« از امر بهنجار پدیدار میکه به علت نوعی »میان

ای ممکن شده که دیکتاتوریِ یافتهی کاماًل سامانزمینه ی پیشواسطهبهاین امر بهنجار  

پرده/فاصله« چه هم »میانتردید، آنبارِ سرمایه آن را سروشکل داده است. بیخشونت 

ی کار است، که اختالل در آن وقفهسازد استثمار بیو هم »امر بهنجار« را ممکن می

عنوان شود و بدیو آن را بهداری منجر میمایه درست همان چیزی است که به بحران سر

 کند. الزمانیِ« »انقالبیون« رد میی »آخر خطابه

دهد قطعاً چیز جدیدی نیست ــ های بدیو را توضیح میچه این قبیل وارونگیآن 

 1های هیستریکِ« گر[ همان چیزی است که لنین »تکانه]عاملِ تبیین این

 بیماری کودکینامید )داری« میهای سرمایهاز دهشتحال بورژوازی شوریده»خرده 

ی طلبانههای فرصتثباتی(. پاسخ کمونیستیِ راستین به بیروی« در کمونیسم»چپ 

توان در این شعار لنین در ضدیت با جنگ جهانی اول پی این اندیشمندان چپ را می

 گرفت:

 «جنگِ با ویروس را به جنگ داخلی بدل کنید! »

 

 

  مطالعه کنید:  پیوندتوانید در این  متن اصلی این نوشتار را می
http://redcritique.org/WinterSpring2020/thewaragainstthevirusisa

classwar.htm 

 
1 . hysterical impulses 

http://redcritique.org/WinterSpring2020/thewaragainstthevirusisaclasswar.htm
http://redcritique.org/WinterSpring2020/thewaragainstthevirusisaclasswar.htm
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 ی موفق حزب کمونیست هند )مارکسیست( بررسی تجربه 

 در ایاالت کراالی هند برای مقابله با ویروس کرونا

 

 1مترجم  یمقدمه

رفته پای آن در همه جای دنیا هاست که جانِ جهان را گرفته و رفته ویروس کرونا ماه

از کشورهای پیشرفته و ثروتمند تا فقیرترین مناطق جهان باز شده است. با وجود این، 

هایی وجود عملکرد کشورهای مختلف برای مقابله آن متنوع است. در این میان تجربه 

کنند و یا خیلی گذرا و ها سکوت میصلی یا در مورد آنهای جریان ادارد که رسانه

ملت مستقل ازجمله این   -پردازند. کوبا به عنوان یک دولتها میای به آن حاشیه 

مقابله کند بلکه در  19آمیزی با کووید طرز موفقیت تنها توانست بههاست که نهتجربه 

یافت و تالش در این  های جدیدی برای درمان آن دستعلم پزشکی نیز به پیشرفت

 دهد. زمینه را ادامه می

ی دیگری است که جای تأمل و عالوه بر کوبا، ایالت کراالی هندوستان منطقه

آموزی بیشتری دارد. به خالف کوبا که یک »کشور« است کراال یک »ایالت« درون درس

برد. یهای نولیبرالی را پیش مکشوری است که اتفاقًا دولت مرکزی آن کشور سیاست

 دهم. ی کراال مهم است و این اهمیت به چند دلیلی است که در ادامه توضیح می تجربه 

کیلومتر مربع و  ۳۸٬۸۶۳ایالت کراال در نوار ساحلی جنوب غربی هند با مساحت 

نفر در هر کیلومتر   9۶0میلیون نفر قرار دارد. تراکم جمعیت در آن    ۳7جمعیتی بیش از  

 17رود، های هند به شمار میترین ایالتجمعیتی یکی از متراکممربع است و از نظر 

کراالیی در خارج   هزار  کنند، صدهادرصد جمعیت آن در مناطق دیگر کار یا زندگی می

کنند و ساالنه بیش از یک میلیون توریست وارد کراال  )از جمله در چین( تحصیل می

 شود. می

 
 منابع استفاده شده در مقدمه مترجم:. 1

- The Kerala Model, Shashi Tharoor, May 11, 2020, https://www.project-

syndicate.org 

  آبسکورانژاد، تارنمای پیوند مارکسیسم و دموکراسی در باال، سعید انوری  -

https://fa.wikipedia.org  -  

https://www.project-syndicate.org/commentary/kerala-model-for-beating-covid-19-by-shashi-tharoor-2020-05?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=3ce69c95d3-sunday_newsletter_17_05_2020&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-3ce69c95d3-107120245&mc_cid=3ce69c95d3&mc_eid=0b463d6264
https://www.project-syndicate.org/commentary/kerala-model-for-beating-covid-19-by-shashi-tharoor-2020-05?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=3ce69c95d3-sunday_newsletter_17_05_2020&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-3ce69c95d3-107120245&mc_cid=3ce69c95d3&mc_eid=0b463d6264
http://obscura.ir/343/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7


 

 
 

خسرو صادقی بروجنیی  / ترجمه   سامانتا آگاروال 337  

ایی و همچنین فقر و محرومیتی که در با توجه به این مشخصات جمعیتی و جغرافی

کشور هند وجود دارد ناگفته پیداست که کنترل هر نوع بیماری واگیردار در این 

 ای نیست. ی کوچک با تراکم جمعیت باال کار سادهمنطقه 

میلیون نفر در هند مبتال به ویروس کرونا هستند و ایالت کراال اولین  1.۳هم اکنون 

که این ویروس به آن وارد شد. با این حال، بیشترین تعداد ای در هند است منطقه 

های مثبت مربوط به این منطقه است و با نرخ ترین میزان تست گان و کمبهبودیافته

ی ویروس کرونا در کشور هند را ومیر در نتیجه درصد کمترین آمار مرگ 0.5۳مرگ 

 دارد. 

 1957گیری عمومی سال أیحزب کمونیست هند )مارکسیست( برای اولین بار در ر

در کراال به قدرت رسید و تاکنون فراز فرودهای چندی را در ائتالف و رقابت با حزب 

کمونیست هند و حزب کنگره طی کرده است. حاکمیت کنونی این حزب در کراال 

ی مدنی فعال، حقوق ی اجتماعی، جامعههای الزم برای توسعهتوانسته زیرساخت 

مستقل و آزاد و سیستم سیاسی رقابتی را ایجاد کند و برآیند این   هایشهروندی، رسانه

طلبی، حقوق بشر، اعتماد عمومی و اقدامات تمرکززدایی از قدرت، شفافیت، برابری 

است. چنین تحوالتی در یک ایالت کوچک آن هم در کشوری گویی حکومت محلی  پاسخ

ی بیشتر ی مطالعهه شده شایستهکه همواره با فقر، نابرابری و محرومیت گسترده شناخت

ی موفق این ایالت در مقابله با کرونا ی حاضر مروری بر تجربهآموزی است. مقالهو درس

 است.

*** 

نفر برسد و تعداد  5۸۳هزار و  ۶۳در آمریکا به  19حتی اگر شمار قربانیان کووید

ش یکی را بخآمریکاییانی که مجبورند بین ورشکستگی و کنارگذاشتن درمان نجات

های بزرگ بمباران های طرفدار شرکتانتخاب کنند افزایش یابد ما روزانه با لفاظی

شود کنند. به ما گفته میشویم که با سیستم مراقبت بهداشتی همگانی مخالفت میمی

های بهداشتی که بازار کارآمدترین سازوکار برای توزیع کاالها و خدمات شامل مراقب

 Medicareسیال دموکراتیکی مانند »بهداشت همگانی« )های سواست و سیاست

for Allکند.( یک فانتزی مالی است که ما را با مراقبت با کیفیت پایین رها می 
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چالش سختی برای این منطق طرفدار بازار ایجاد کرده است.  19اما بحران کووید 

ی مراقبت آمریکا نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند به رغم سطح باالیی از هزینه

کمتری دارد بلکه   های بیمارستانیی تختتنها سرانه بهداشتی در بخش خصوصی، نه

 ها وجود دارد. ای بزرگی در چگونگی توزیع تختهایش اختالف منطقهدر میان ایالت

های اکسیژن و اند که وسایل محافظت شخصی، دستگاهپزشکان خودشان دریافته

شوند. در صورت ایجاد واکسن مؤثر ی بازار سیاه میروانهدلیل کمبود  داروهای حیاتی به

های داروسازی خصوصی تهدیدی جدی برای تا سال آینده یا پس از آن، شرکت

 دسترسی مناسب به آن هستند. 

این حکایت کامالً آشنایی برای کشورهای دیگری مانند ایتالیا و بریتانیا است که با 

اند. همانطور که یکی از تحلیلگران گفته است، سیاست اقتصادی نولیبرالی غارت شده

ی سالمت ملی خود، آن را بریتانیا در تالش است تا یک دهه پس از ویرانی شبکه 

  بازسازی کند.

آرامی اما با این حال، پرتویی امید در این فاجعه وجود دارد: اجماع نولیبرالی به

دموکراتیک برای  ی سوسیالتردید در حال افشا شدن است. همچنین مداخالت سیاسبی

ای معمولی این موضوعات را منعکس شود. در حالی که پوشش رسانهتر میمردم جذاب

دهندگان حزب دهد برای مثال اکثریت رأیهای اخیر نشان میکند، نظرسنجینمی

ی های بهداشت همگانی دولتی را نسبت به بیمه دموکرات ایاالت متحده سیستم مراقبت

 دهند.می خصوصی ترجیح

جمهوری حزب دموکرات که کارزار مبارزاتی سناتور برنی سندرز نامزد ریاست 

ای برای »بهداشت همگانی« قائل شده نقش کمی در تغییر بنیادی افکار اهمیت ویژه

عمومی ایفا نکرد. به همین ترتیب، در بریتانیا، جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر، 

بهداشت ملیِ کامالً عمومی حمایت کرده است. اما در حالی با جدیت از ترمیم خدمات 

های بهداشت همگانی از اهمیت باالیی برخوردار  که این تأییدات بسیار زیاد مراقبت

عنوان یک حق همگانی برسانند های بهداشتی بهکه ما را به مراقباست اما برای این

ی ایدار با مشارکت گستردهای مبارز و پ کافی نیستند. این تالش به یک جنبش توده

 ی کارگر نیاز دارد.طبقه 
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ها و ساختن این جنبش، این مزیت را برای چپ خواهد داشت تا موفقیت

های گوناگون برای مراقب بهداشتی همگانی در سراسر جهان را های جنبششکست 

 ارزیابی کنند. 

ب هند باید در همین زمینه، تاریخ حاکمیت حزب کمونیست در ایالت کراال در جنو

ای با جمعیتی که چگونه منطقه ی درسی ما باشد. این مثالی است از این بخشی از برنامه

رغم ای با وسعت ورمونت و نیوهمشاپر بهی فشردهی ایالت کالیفرنیا و در ناحیهاندازه

 توجه بهداشتی دست یابد. تواند به دستاوردهای قابلظرفیت های پایین صنعتی می

خود   ( در اثر بدیعPatrick Hellerطور که »پاتریک هلر« )ان، هماندر همین زم

ها نه تنها در یک در مورد حاکمیت کمونیستی در کراال اشاره کرد، کلید این موفقیت

توسط ائتالفی از  1950ی گذاری مردم محور است که از اواخر دهه رویکرد سیاست

یست هند )مارکسیست( شکل احزاب چپ به عنوان »جبهه چپ« به رهبری حزب کمون

ی ایالت بسیار مهم است. گرفته بلکه همچنین میزان مشارکت مردمی در امور روزمره

این امر منجر به نتایج چشمگیر بهداشت عمومی در کراال، از جمله، اخیراً، در واکنش 

 گیر ویروس کرونا شده است.به بیماری همه

را در پایان ژانویه تشخیص داد، راه  19دکووی ای که ایالت کراال اولین مورداز لحظه 

گیر، برد. رویکرد کراال برای تسکین ویروس همهگیر را پیش میمبارزه علیه بیماری همه

سختی داری که بهی سرمایهبرای کشورهای پیشرفته  -بلکه به ویژه-نه تنها برای هند 

 دهد.می های ارزشمندی ارائهاند درسدر اثر شیوع این بیماری آسیب دیده

 واکنش کراال به کرونا

المللی مشغول به کار که تعداد زیادی از ساکنان کراال در سطح بینبا توجه به این 

در هند در آنجا  19کووید یا یا تحصیل هستند، جای تعجب نیست که اولین موارد

پایان کشف شده است. کراال تاکنون دو موج عفونت را تجربه کرده است. اولین موج در  

آموزان کراال که در شهر هوبئیِ شماری از دانشژانویه بود، هنگامی که تعداد انگشت 

ها ی آزمایش آنکردند به خانه بازگشتند و نتیجهاستان ووهان در چین تحصیل می

مثبت بود. دومین موج یک ماه بعد شروع شد، هنگامی که یک زن و شوهر از ونیز به 
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گشتند و موفق نشدند تاریخ سفرشان را به مقامات بر Panthanamthitta منطقه

 گوشزد کنند. 

های های خانواده و دوربینحکومت محلی در پاسخی سریع اطاعات مربوط به تلفن

بر اساس آن یک نمودار مفصل از تمامی  آوری کرد.مداربسته در منطقه را جمع 

ان تقریبی تهیه کرد. های دقیق بازدید شده توسط بیماران به همراه تاریخ و زممکان

طور سپس نمودار برای کسانی که ممکن است با خانواده در تماس بوده باشند به

های اجتماعی همراه با یک خط تلفن ثابت پخش شد. صدها تماسی گسترده در رسانه

بتواند نمودار خود  که حکومت محلی در روزهای بعد دریافت کرد به او یاری رساند تا

کننده بود اما در های تلفنی مبتالیان هر چند خستهکارات رصد تماسرا کامل کند. ابت

گیر قرار داشته است. افرادی که در ردیابی قلب پاسخ کاماًل مردمی دولت به ویروس همه

برای آزمایش فرستاده و در  -شان بسته به وضعیت  -شوند مخاطب مشخص می

شوند یا به مدت نگهداری می ( بیمارستانisolation wardsی )های قرنطینهبخش

گیرند. ایالت کراال همچنین سیاست جدیدی از روز در منزل تحت نظر قرار می 2۸

پذیرترین اقشار جامعه، آوریل اعالم کرد که در آن آسیب  1۳ی معکوس« را در  »قرنطینه 

 شوند.مانند سالمندان یا بیماران مبتال به بیماری تنفسی، در خانه جدا می

ت بر بسیاری از افراد برای مدت طوالنی کار آسانی نبوده است. این امر  اما نظار

هزار داوطلب  2۳5عالوه بر نیروی کار خط مقدم معمول، نیازمند ارتش واقعی 

از جمله )اما نه  های مختلف حکومت محلیهای بهداشتی و کمک دستگاهمراقبت

ی زنان موسوم به کنی فقر و طرح توانمندسازمحدود به آن( پرچمداران ریشه

"Kudumbashree" هزار یگان محله در سراسر ایالت  277دارای بیش از  که بود

های اساسی را انجام ی مدنی و داوطلبان فعالیتاست. این نیرو متشکل از فعاالن جامعه

هزار ماسک و دو هزار لیتر مایع ضد عفونی کننده دست  145داده از تولید بیش از 

 اب، دارو و مواد غذایی به افراد در قرنطینه خانگی.گرفته تا تحویل کت

کراال همچنین اقدامات مهمی در سطح کالن برای مهار مشکالت اقتصادی و روحی 

هزار کرور  20ی محرک یک بسته .که عموم مردم با آن روبرو هستند انجام داده است

ی توزیع اولیه مارس اعالم شده است امکان  19میلیارد دالر( که در  2.۶ای )روپیه

های غذایی درآمد و جیرههای نهار برای کودکان کمحقوق بازنشستگی سالمندان، وعده

ی کند. همچنین یک بودجهشان را فراهم میبرای همه متناسب با وضعیت اقتصادی
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میلیون دالر( برای مأموریت طرح توانمندسازی زنان به  2۶1.4ای )دو هزار کرور روپیه

میلیون دالر( برای تقویت   1۳0.7های کم بهره و هزار کرور روپیه )م منظور توزیع وا

 طرح ایالتی ضمانت اشتغال روستایی اختصاص داده شده است. 

ترین بخش کارگران ثباتکه ایالت کراال مبرا از انتقاد نسبت به رفتارش با بیدر حالی

هایی عمل کرده است. دادهی کشور بهتر  یعنی کارگران مهاجر نیست اما نسبت به بقیه 

درصد   2.7۶دهد در حالی که کراال فقط  دست آمده نشان میکه اخیراً از وزارت کشور به 

های امدادی ( اردوگاه4000درصد )بیش از  ۶9دهد، از جمعیت هند را تشکیل می

 کشور و سرپناه برای کارگران مهاجر را ایجاد کرده است.

های تقریباً جهانی برای داشتن مقدار کافی ا چالشرغم مواجهه بدر نهایت کراال به

انگیزی یکی از باالترین میزان طور شگفت وسایل محافظت شخصی و دستگاه اکسیژن به 

نفر  ۳۸۳مورد ثبت شده در کل،  497بهبودی بیمار را در هر جا نشان داده است. از 

ها بیش از کراال در ییاند. اکثر کراالتاکنون بهبود یافته و فقط چهار نفر جان باخته 

 اند. نیویورک به کرونا مبتال شده

طور کلی باالتر از متوسط  توان با کیفیت بهای میکننده را تا اندازهاین واقعیت خیره

مراقبت در کراال توضیح داد، اما بیشتر به این دلیل است که کراال توانست با استفاده از 

ای بهداشتی را از ناکامی نجات دهد: رصد هی خود سیستم مراقبت رویکرد دوطرفه

 های تلفنی مبتالیان و اقدامات جدی برای جداسازی. دقیق تماس

گیر تنها جدیدترین حرکت در مسیر طوالنی از ویروس همه واکنش مؤثر کراال به

ایِ دولت کمونیستی است که شامل اصالحات ارضی، میزان  دستاوردهای توسعه

 52.2)زمانی که نرخ با سوادی کل هند فقط    1990تا سال    درصد  90باسوادی بیش از  

ومیر نوزادان در سطح یک پنجمِ میانگین ملی، امید به زندگی حداقل درصد بود(، مرگ

شمار مؤثر با هدف سالمت باروری هستند. سال باالتر از میانگین ملی و مداخالت بی  10

ی پایین در مقایسه با اجتماعی با هزینههای توسعه یابی به شاخصشاهکار مهم دست

 توسعه لقب گرفته است. Kerala Model)شمال جهانی، »مدل کراالییِ« )

 گیرها در موفقیت کراال برای مبارزه با ویروس همهنقش اساسی جنبش
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ای به رسمیت شناخته شده که بدون اقدام جمعی، مدل کراال طور گستردهاین مسئله به

های مردمی خورد. جنبششکست می -ی دولت رادیکال و متعهدانهحتی با اقدام  -

پذیری وادار کردند. برای مثال ، غالبًا پای دولت را وسط کشیدند و آن را به مسئولیت

، که خود را جنبش علمی  Kerala Sathra Sahithya Parishad (KSSP)اخیراً  

گیراست.  ها به ویروس همهکند، در حال بررسی واکنش دولتمردم انقالبی توصیف می

کننده« نصب شده های ضد عفونیای را علیه »تونلآوریل ، بیانیه 11در  این جنبش

ها غیرعلمی هستند در برخی از مناطق این ایالت صادر کرد و اظهار داشت که این تونل

 و هشدار داد محلول آب ژاول پاشیده شده برای استفاده روی بدن انسان مناسب نیست.

KSSP های مهم بسیاری تالیف کرده است از همچنین از لحاظ تاریخی گزارش

ی آن با جمله مطالعه برجسته در مورد اثر عوارض بیماری در سراسر ایالت و رابطه

»متغیرهای اقتصادی و اجتماعی«، و همچنین یک بررسی خانواری گسترده در مورد 

شیمیایی دفع آفات بر مزارع  یتأثیرات بهداشتی سمپاشی هوایی آندوسولفان، ماده

 بادام زمینی. 

ها بدون آن  -کنند  عنوان سازوکار فشار عمل نمیفقط به KSSP هایی مانندگروه 

 KSSP عنوان مثال،به  -ی خود برسد  به بسیاری از اهداف توسعه  امکان نداشت دولت

ترده که در باال آموزی گسهزار معلم داوطلب را برای کارزار سواد  20به تنهایی بیش از  

 گفته شد بسیج کرد.

هاست که بخشی از بافت ها حتی پیش از حاکمیت کمونیستی در کراال مدتجنبش

به   -ی کراالیی هستند. در اواخر قرن نوزدهم، تعداد زیادی از افراد حاشیه نشینجامعه

ات درگیر مبارز –اعضای سابقاً »نجس« در نظام کاستی هند  -ها ویژه زنان و دالیت

بنیانی شدند که از روابط قدرت فئودالی بسیار موفقی علیه صدها اقدام درونی و کاست

ی رنسانس کراال برای ای پشتیبانی می کردند. برخی این دوره را دورهمنطقه 

های ی غیرعقالنی و گسترش آزادی کن کردن اندیشهدموکراتیک کردن آموزش، ریشه 

ها پایگاه خود را نشود که آاین واقعیت ناشی میها از فردی نامیدند. قدرت کمونیست 

ی های ستمدیده و منکوب شده ایجاد کردند و شبکهدر بین بسیاری از این جنبش 

دهند که بتوانند پیام حزب را به هر ای از کادر آموزش دیده را توسعه میگسترده

 روستایی منتقل کنند.
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داری بدون تناقض سرمایهاما داشتن دموکراسی اجتماعی در بستر یک کشور 

به بحران درازمدت مالی و  19۸0ی دارتر از همه اینکه هند از دههنیست. مسئله

ی همانند بقیه  اقتصادی وارد شده که هنوز به طور کامل از آن بهبود نیافته است. کراال

کشور برای آزادسازی اقتصادی تحت فشار قرار گرفت، گرچه حزب کمونیست هند 

در بنگال غربی آن را به طور تمام عیار اعمال کرد، کراال هرگز به طور )مارکسیست( 

  کامل آزادسازی اقتصادی را انجام نداد.

نابرابری اجتماعی هنوز به طرز چشمگیری گسترش یافته است، که در بخش 

 19۸۶-199۶ی های بهداشتی نیز منعکس شده است. به عنوان مثال، در دورهمراقبت

هزار تخت( افزایش یافت   ۳۸درصد )تا  5.5های عمومی  ا در بیمارستانهتعداد تختخواب 

تخت( زیاد  ۶7.500درصد )تا 40های خصوصی ها در بیمارستاندر حالی که تعداد آن

درصد  40کنند و مجبورند درصد از فقرا به بخش خصوصی اعتماد می 70شد. امروز 

درصد توسط  2.4قابل های بهداشتی کنند در ماز درآمد خود را صرف مراقبت 

 ثروتمندان. 

ی جایگزینی برای دکترین نولیبرالی، کارزار  ی چپ گویا با احساس نیاز به ارائه جبهه 

معرفی  199۶را در سال  PPC) ریزی غیر متمرکز )یا به اختصارمردمی برای برنامه

وانند تکرد. این کارزار هدف خود را ایجاد نهادهای خودگردان محلی تعیین کرد که می

هایی را که از طریق مشارکت مردم تهیه شده، انجام دهند. در ابتدا، ها و برنامهپروژه

ی ایالتی برای این نهادهای مشورتی محلی اختصاص داده شد، و درصد بودجه  ۳5-40

 KSSPهایشان کردند. میلیون نفر را درگیر فعالیت 1.۸در دو سال اول بیش از 

همچنین در اینجا نقش اصلی را در کمک به شناسایی منابع محلی و ظرفیت انجام 

هایی اعم از تولید تخم مرغ و سبزیجات گرفته تا احیای سالمت عمومی ایفا فعالیت

کرده است. این یک شاهکار بزرگ بود؛ متأسفانه، همزمان با ظهور مشکالت مختلفی 

هایی کاهش یافته است. چنین تالش  PPC شیی اجرا طی سالیان بعد، اثربخدر مرحله

ویروس  نیاز به بازنگری و تجدید حیات دارد. امیدواریم که تالش برای مهار  PPCمانند  

 ی اصلی انجام این کار باشد. های موجود است انگیزه کرونا که وابسته به این شبکه 

توان نمی ی چپ وجود دارد کهی حکمرانی جبهه های بسیار دیگری دربارهنگرانی

های ها را نادیده گرفت، از جمله مسیری که نتوانسته است به مظلومیت گروهآن 
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و  )مردم بومی هند( بپردازد Adivasis)ها )ها« و »آدیواسی »دالیت ای مانندحاشیه 

مسائل جدی زیست محیطی را کنار گذاشته است. چپ آمریکا همزمان که دستیابی به 

کند باید این سیال دموکراتیک کراال را ترسیم میبهترین دستاوردهای جنبش سو

 نگرانی ها را نیز جدی بگیرد. 

در ایاالت متحده آمریکا، ما در چهارراهی از تاریخ مبارزات اجتماعی قرار داریم. در 

ها مانند جنبش تسخیر وال استریت،  ای از جنبشسابقه سال گذشته شاهد رشد بی  10

(، Black Lives Matterپوستان )رستی علیه سیاهجنبش مقابله با خشونت و نژادپ 

(، اعتراضات Red for Ed، جنبش آموزگاران )Me Too#)جنبش علیه آزار جنسی )

 Standing)محیطی و علیه انتقال خط لوله از محل سکونت قبایل بومی زیست 

Rock) ا هو نابرابری عظیم نژادی، جنسیتی و اقتصادی که آن -ایم. این مبارزاتبوده

راهی را برای یک سوسیالیست نواندیش، سناتور برنی سندرز،   -را به وجود آورده است  

جمهوری پر انرژی را شروع کند. با این حال، در پی فراهم کرد تا یک رقابت ریاست

تعلیق کارزار سندرز، شماری از متفکران چپ نسبت به »بازگشت به جنبش گرایی« و 

 کنند.ای« احتیاط میی »سیاست تودهنها عرصهعمده کردن انتخابات به عنوان ت

 -دهد: بهداشت همگانیکراال درس ارزشمندی به چپ در ایاالت متحده می  یتجربه 

ی کارگر در تمام بدون مشارکت مبارز طبقه  -ای از نوع سندرزو حتی ریاست جمهوری 

تیک کراودمسطوح جامعه بسیار محدود خواهد بود. دستاوردهای چشمگیر سوسیال 

 ریزی شد. با مشارکت قوی مردم عادی پایه 19کراال، از جمله نبرد آن با کووید 

کنیم، پرسش استراتژیک  انداز دوران پسا سندرز را ارزیابی میهمانطور که چشم

گرایی گرایی به قیمت انتخاباتدرست این نیست که چگونه از تقلیل به جنبش

توانیم جنبشهای مستقلی ایجاد کنیم میجلوگیری بکنیم، بلکه این است که چگونه 

که بتوانند به عنوان اهرم برای نامزدهای انتخاباتی مترقی عمل کنند تا احتمااًل بهترین 

  های سندرز دنبال شود.سیاست

تدریج پدیدار تر فاجعه اقلیمی که بهو تهدیدهای بسیار بزرگ 19کوویددر دوران 

 تگی دارد.شود، بقای بشریت به قدرت مردم بسمی

 

 منبع اصلی: پیوند با 
This State in India Shows Us Why Fighting COVID-19 Requires 

Working-Class Power 

https://truthout.org/articles/this-state-in-india-shows-us-why-fighting-covid-19-requires-working-class-power/
https://truthout.org/articles/this-state-in-india-shows-us-why-fighting-covid-19-requires-working-class-power/


 

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ازدواج ناکام مارکسیسم و فمینیسم:

 سوی وصلتی پیشروتربه

 

 هایدی آی. هارتمن 

 پریا رحیمی ی ترجمه 



 ازدواج ناکام مارکسیسم و فمینیسم 346 

 پیشگفتار مترجم

ی کوشیدم ضمن ارائه   1دهید سالح آبائی را«،ی »بین شما کدام صیقل میدر مقاله

شناسی جنبش فمینیستی در ایران، نشان دهم که این جنبش در طی حدود جریان

تدریج به قسمی کنشمندی سیاسی سه سال اخیر چه اَشکالی به خود گرفته و چگونه به

چپ متمایل شده است. آن مقاله و بسیاری از دیگر مقاالت تالیفی فمینیستی در همین  

ات و انتقاداتی از جانب خوانندگانی قرار گرفتند که آشکارا رویکرد هدف نظر  2سایتوب

 اند. ی زنان داشتهای از مارکسیسم نسبت به مسئله کیشانه و تحلیل راست

های هاست که نه فقط متوجه مقاالت فمینیست ای اما سالچنین رویکرد و مواجهه 

که چنان نیز بوده است. آنمان ی جنبش زنانداری بلکه منتقد کلیت مبارزهضدسرمایه

گونه چهارده سال پیش، امید مهرگان یادداشت انتقادی خود در باب جنبش زنان را این

پایان برد: »به هر حال در روز جهانی هشتم مارس، در کنار گردهمایی و صدور بیانیه، 

توان فکر کرد، به این پرسش که پیکار فمینیستی چگونه پیکاری به این چیزها هم می

پرسش مهرگان و همچنین این تناقض که چگونه مقاالتی فمینیستی از موضعی   3. است«

ی گرایان باشد ابهاماتی هستند که مقالهچپ باید تیررس انتقادات طیف دیگری از چپ

گوی دودلی آن بحث او همچنین پاسخ ها بپردازد.تواند به تفصیل به آن هارتمن می

سبت به جایگاه مطالبات زنان درون پیکار طبقاتی ایی از کنشگرایان است که ندسته 

کفایت چپ و سیاسی نبوده و فمینیسم اساسا مرددند یا معتقدند جنبش زنان به

 ای بورژوایی است.نظریه 

گراست که همزمان ترین آثار ادبیات فمینیستی چپی حاضر یکی از مهممقاله

ن دادن کوری این نظریه در ترین نقدها را به »مارکسیسم ارتدوکس« با نشاسهمگین 

ی زنان وارد کرده است. این مقاله پیوندی است میان فمینیسم رادیکال و قبال مسئله

 
بررسی سه جریان موازی درون جنبش زنان دهید سالح آبائی را:  بین شما کدام صیقل می(،  13۹۸رحیمی، پریا ).  1

 وبسایت نقد اقتصاد سیاسی.  ،ایران

ارزیابی مجدد اشکال کار: راهی به سوی فمینیسم (، 13۹۸رجوع کنید به: رنگریز، عاطفه )همچنین . 2

 ، وبسایت نقد اقتصاد سیاسی.دارییه ضدسرما

فمینیسم یا سیاست؟ بله، لطفا!: نکاتی در باب پیکار فمینیستی به (، 13۸۴اسفند  1۷مهرگان، امید ). 3

 . 1۸(، ۷1۸)3، شرق، مارس روز جهانی زن ۸مناسبت 
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عنوان بدیلی برای تزویج مارکسیسم و فمینیسم؛ وصلتی که فمینیسم سوسیالیستی به

بست خود رسیده داند؛ ازدواجی که کمابیش به بنهارتمن آن را اندوهبار و ناموفق می

 ت. اس

کوشد دارش میهای پرخون و استخوان و استدالل هارتمن با دقت نظری خود

ی های مارکسیسم و فمینیسم رادیکال را در تحلیل غایی مسئلهها و نابسندگیکاستی

بخشی زنان روتر در راستای رهاییزنان نشانگر شود. او سرآخر به مسیر درست و پیش

داری در ی همزمان علیه مردساالری و علیه سرمایهزهتاباند. راهکار اصلی او مبارنور می

مراتب بیدادگر! دو سنگر مجزاست. از نظر او شکست هر کدام از این دو سلسله

 ی دیگر نیست. بخش رهایی زنان و ضامن شکست جبهه تضمین 

های فمینیسم سوسیالیستی است در سطر آغازین ترین چهرههارتمن که از شاخص

ای بینی و ابراز امیدواری کرده که مطلب بلندباالیش بحثی گستردهی خود پیشمقاله

ی وی بیش از چهل سال گونه مقالهپیوندد تا اینبینی او به واقعیت میبرانگیزد، پیش

های گوناگونی از فعاالن حقوق زنان و مورد توجه و آماج بازخوردهای متفاوت طیف

فمینیسم، اثر کالسیکی است که هر  ها باشد. ازدواج ناکام مارکسیسم ومارکسیست

فمینیست چپگرا باید بخواند و نسبت به آن موضعی صریح و روشن بگیرد. یا باید خود 

شناسی مارکسیسم، ی هارتمن تنها از روشکشیده دانست و به توصیه را فمینیستی آب 

صراحت خود را ی تکامل اجتماعی بهره جست، یا باید بهترین نظریهاین بالغ

قد خواند و به برخورداری از کمک و همفکری رفقا نهایتًا در سازمان کسیستی تماممار

 زنان )و نه جنبش زنان( بسنده کرد. 

بیست سال پس  13۷۸بار در سال ی این مقاله اولدر پایان گفتنی است، ترجمه

ن ی آزاده شکوهی و به همت نشر بیدار به خوانندگااز انتشار  به زبان اصلی با ترجمه 

ی مجدد آن فارسی عرضه شد و اکنون پس از گذشت بیست سال از آن تاریخْ ترجمه 

را پیش رو دارید. امروز با تأسف بسیار و البته بی هیچ جای شگفتی برگردان خانم 

 1شخصه تنها ردی از آن را در نقد و تحلیل فروغ اسدپورشکوهی در دسترس نیست و به 

 
 ، وبسایت تریبون چپ. های مارکسیستیهای فمینیستی تا پاسخاز پرسش(، 13۹۴اسدپور، فروغ ). 1

 

https://lefttribune.com/از-پرسش-های-فمینیستی-تا-پاسخ-های-مارکسی/
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متعاقباً، به سیاق خود هارتمن آرزومندم که متن ترجمه شده یافتم.   ی هارتمنبر مقاله

ای برانگیزد. همچنین امیدوارم برگردان زبان نیز بحث گستردهدر میان مخاطبان فارسی

ها و ابهاماتی که در این پیشگفتار طرح شد و در این مقاله پاسخی باشد اواًل به پرسش

 )پ.ر.(  بالتکلیف مشابه.ی دیگر انتقادات و مواضع ی دوم به همهوهله

*** 

ی اشکالی که تا این مقاله مدعی است پیوند میان مارکسیسم و فمینیسم در همه

به حال به خود گرفته، پیوندی نابرابر بوده است. روش مارکسیستی و تحلیل فمینیستی 

داری و جایگاه زنان در این جوامع ضروری هستند اما هر دو برای فهم جوامع سرمایه

های ی حاضر آثار فمینیست تدریج در فرع قرار گرفته است. مقالهاقع فمینیسم بهدر و

کشد، و ترکیب ی زنان« را به چالش میها در باب »مسئله رادیکال و مارکسیست

ای باید بحث گسترده  داند. این مقالهداری را در تحلیل ضروری می پدرساالری و سرمایه

 برانگیزد؛ البته آرزومندیم!

حقوق  گونه که درویج« مارکسیسم و فمینیسم مانند ازدواج زن و شوهر بوده آن»تز

ترسیم شده است: مارکسیسم و فمینیسم یکی است و آن یک  عرفی انگلیسی

های اخیر برای درآمیختن مارکسیسم عنوان فمینیست، تالشما به 1مارکسیسم است.

پیکار فمینیستی را ذیل پیکار  هاگونه تالشبینیم؛ اینبخش نمیو فمینیسم را رضایت

دهیم مان را جلوتر بریم، نشان میکه تشبیه دهند. برای آن تر علیه سرمایه قرار میکالن

 تر است یا طالق. چه نیاز داریم ازدواجی سالمآیا آن

های اجتماعی، تصادفی نیستند. بسیاری های این تزویج، مانند اکثر پدیدهنابرابری

تر از ستیز طبقاتی معمواًل معتقدند فمینیسم در بهترین حالت کم ها،از مارکسیست

این وضع موجد  اندازد.کارگر تفرقه می یاهمیت دارد و در بدترین حالت بین طبقه 

 
سان، بودن یا وجود قانونی زن در بنا بر قانون انگلیس، »با ازدواج، زن و شوهر در قانون یک نفر هستند: بدین. 1

اج به حالت تعلیق در آمده، یا حداقل با بودن و وجود شوهر یکی یا تلفیق شده است«؛ این موضوع معموالً طول ازدو

 شود که »زن و شوهر یکی هستند و آن یکی شوهر است«،بدین شکل بیان می
I. Blackstone, Commentaries, 1765, pp. 442-445, cited in Kenneth M. Davidson Ruth 

B. Ginsburg, and Herma H. Kay, Sex Based Discrimination (St. Paul, Minn.: West 

Publishing Co.,1974), p. 117.  
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براین، قدرت کند. افزونتحلیلی است که فمینیسم را در پیکار طبقاتی مستحیل می

ن در قبال سکسیسم را های آتحلیلی مارکسیسم در قبال سرمایه، محدودیت

کنیم که تحلیل الشعاع قرار داده است. در این نوشتار این نکته را طرح میتحت

ی تاریخی، مشخصًا قوانین سرمایه به مارکسیستی بصیرتی ژرف در باب قوانین توسعه 

 های آن چشمش را بر جنسیت بسته است.بندیما بخشیده، اما طبقه

مند روابط میان زنان و مردان را ی، سرشت نظامتنها یک تحلیل منحصراً فمینیست 

خود نابسنده است چراکه نسبت به  خودیکند. تحلیل فمینیستی کماکان بهافشا می

ماتریالیستی نبوده است. اگر بناست تحول  تاریخ کور بوده و آن چنان که باید و شاید

م، باید از تحلیل ی زنان در این جوامع را درک کنیداری غرب و مخمصهجوامع سرمایه

مارکسیستی، خاصه روش تاریخی و ماتریالیستی آن، و همچنین از تحلیل فمینیستی، 

مند شویم. خاصه این نکته که پدرساالری یک ساختار تاریخی و اجتماعی است، بهره

 کنیم. فمینیستی پیشنهاد می -در این نوشتار مسیر نوینی برای تحلیل مارکسیستی 

ی زنان« را بررسی  ویکردهای متعدد مارکسیستی به »مسئله بخش اول بحث ما ر

های رادیکال. پس از اشاره گردیم به کار فمینیستکند. سپس در بخش دوم بازمیمی

تعریف خودمان را ارائه   های رادیکال از مردساالری،های تعاریف فمینیستبه محدودیت

و همچنین فمینیسم بهره از قدرت مارکسیسم   کنیمکنیم. در بخش سوم تالش میمی

داری و وضعیت فعلی زنان ببریم تا پیشنهادهایی در خصوص پیشرفت جوامع سرمایه

شناسی مارکسیستی را برای تحلیل غایات فمینیستی کنیم روشعرضه کنیم. تالش می

چنین عدم تعادل موجود در کار اخیر سوسیالیستی و فمینیستی را به کار ببریم و این

اقتصادی فعلی عرضه کنیم. طبق   -  بندی اجتماعیتری از صورتل کاملتحلی و اصالح

ی روانی استدالل ما تحلیلی ماتریالیستی مؤید آن است که مردساالری صرفًا یک پدیده

کنیم نیست، بلکه ساختاری اجتماعی و اقتصادی است. همچنین به این مهم اشاره می

ای و فهمیده شود که دریابیم جامعه به شیوه تواند به بهترین نحی ما زمانی میکه جامعه

ای مردساالرانه نظم یافته است. همچنین ضمن اشاره دارانه و همزمان به شیوهسرمایه

دهیم که انباشت سرمایه داری نشان می های میان منافع مردساالری و سرمایهبه تنش

ساختن آن  دهد و هم در ابدیهم خودش را با ساختار اجتماعی مردساالر وفق می
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کنیم که امروزه ایدئولوژی سکسیست  دست دارد. همچنین در همین زمینه اشاره می

دهیم  یکی از اشکالی را نشان می ًی غریبی به خود گرفته است، ضمنادارانه شکل سرمایه

کند سپس داری را تقویت میی آن مناسبات مردساالری سرمایهکه معموالً به وسیله 

تدریج همکاری و شراکت داری بهیم که بین مردساالری و سرمایهکنمختصراً بحث می

 شکل گرفته است.  

 سیاسیکنیم که مناسبات گیری، بخش چهارم، استدالل میدر قسمت نتیجه 

ی ی مارکسیسم بر فمینیسم در درک چپ از »مسله مارکسیسم و فمینیسم، سلطه

سیسم و فمینیسم نه تنها دهد. پس وصلتی پیشروتر میان مارکزنان« را توضیح می

مستلزم فهم عقالنی بهتری از مناسبات میان طبقه و جنس بلکه همچنین مستلزم آن  

 چپ بشود. است که اتحادْ جایگزین سلطه و تبعیت در سیاست

 ی زنان. مارکسیسم و مسئله۱

ی فمینیسم ی فمینیسم« نبوده است. مسئلهی زنان« هرگز »مسئله»مسئله 

ی مرد بر زن. بیشتر لل نابرابری جنسیتی بین زن و مرد و سلطهمعطوف است به ع 

شان را، به جای نسبت زنان با مردان، به های مارکسیستی از جایگاه زنان، مسئلهتحلیل

کنند کنند، چراکه از قرار معلوم فرض میی زنان با نظام اقتصادی معطوف میرابطه 

ی زنان با نظام اقتصادی توضیح داده رابطهی  شان دربارهی زنان با مردان در بحثرابطه 

ی زنان سه شکل اصلی به خود گرفته است خواهد شد؛ تحلیل مارکسیستی از مسئله

بینند. این گونه ها را در پیوند )یا عدم پیوند( زنان با تولید میکه جملگی سرکوب آن

ها با مردان ی آن طهی کارگر، همواره رابعنوان بخشی از طبقه ها با تعریف زنان بهتحلیل

های اولیه یعنی دهند. نخست، مارکسیستی کارگران با سرمایه قرار میرا در فرعِ رابطه 

ی زنان را داری همهمارکس، انگلس، کائوتسکی و لنین به چشم خود دیدند که سرمایه

به درون نیروی کار مزدی کشیده است، و دیدند که این فرایند، تقسیم جنسیتی کار 

های معاصر، زنان را در تحلیل »زندگی روزمره« در برد. دوم، مارکسیستبین می  را از

های زندگِی زنان، نظام جنبه یاند. در این دیدگاه، همهداری جا دادهسرمایه

کند و ما جملگی کارگران این نظام هستیم. و سوم، داری را بازتولید میسرمایه

اند، و برخی سبتش  با سرمایه متمرکز شدهها بر کار خانگی و نفمینیست -مارکسیست
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آفریند و کارگران خانگی ]زنان کنند که کار خانگی ارزش اضافی میاستدالل می

ترتیب کنند. در این مقاله هر سه رویکرد بهداران کار میدار[ مستقیماً برای سرمایهخانه

 اند.ارزیابی شده

، جایگاه فرودست زنان را تمنشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولانگلس، در 

چنین استدالل . او این1دهدتشخیص و آن را به ساختار مالکیت خصوصی نسبت می

همسر هایشان خدمت کنند، تکهای بورژوا، زنان باید به اربابکند که در خانوادهمی

زنان اما زعم انگلس، باشند، و وارثانی را تولید کنند که مال و منال را به ارث ببرند. به

اند، زیرا اصالً مالکیت خصوصی نبوده است که نسل در میان پرولتاریا تحت انقیاد نبوده

ی کار مزدی، دهقانان که توسعهچنانگوید همبه نسل، دست به دست شود. او سپس می

خرده مالک را نابود کرد، و زنان و کودکان همچون مردان در نیروی کار مزدی وارد 

  2فوق مرد خانواده نیز تضعیف شد و روابط مردساالرانه نابود گشت.شدند، اقتدار ما

داری پس نزد انگلس کلید رهایی زنان، مشارکت در نیروی کار بود. سرمایه

ی کارگران یکسان رفتار خواهد کرد. های جنسیتی را خواهد برداشت و با همهتفاوت

راستای تحقق انقالب پرولتری زنان از لحاظ اقتصادی مستقل از مردان خواهند شد و در  

ی مردم، کارگر که همه هایی برابر با مردان برخواهند داشت. پس از انقالب، زمانیگام

خواهند بود و مالکیت خصوصی منسوخ شده است، زنان نیز همچون مردان از بند 

های مشارکت نیروی کار ها آگاه بودند که دشواریسرمایه خواهند رست. مارکسیست

چه نتیجتاً منجر شد به اشتغال زنان در ها به چه معناست، آنای زنان و خانوادهزنان بر

ی روندهتر بر سرشت پیشها بیشدو شغل کار خانگی و کار مزدی. با این اوصاف، آن

برداری زنان در داری در الغای روابط مردساالر تأکید داشتند تا بر تداوم فرمانسرمایه

شود و هم زنان از بار مسئولیت مْ هم کار خانگی اشتراکی میخانه. تحت لوای سوسیالیس

 شان خالص خواهند شد. دوگانه

 
1. Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, edited, 

with an introduction by Eleanor Burke Leacock (New York: International Publishers, 

1972). 
2. Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England (Stanford, Calif.:  
Stanford University Press, 1958).  See esp. pp.162- 66 and p.296. 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های سیاسی این رویکردِ نخست مارکسیستی روشن است. برای آزادی زنان داللت

که در پیکار انقالبی ها مانند مردان کارگر شوند، و دوم آنی اول نیاز است که آندر وهله

های اولیه، سرمایه و مالکیت ه مردان بپیوندند. طبق باور مارکسیستداری بعلیه سرمایه

طور عام خصوصی علت انقیاد خاص زنان است تنها به این دلیل ساده که سرمایه به

 علت استثمار کارگران است. 

در توجه اما  شان آگاه بودند  های اولیه از وضعیت اسفناک زنان در زمانهمارکسیست 

ها اند. آنداری عاجز بودهتجربیات زنانه و مردانه در سرمایه میان هایتفاوتبه 

های فمینیستی متمرکز شوند که چگونه و چرا زن بما هو زن  نتوانستند بر این پرسش 

ها همچنین نتوانستند منفعت شخصی مردان را از  فرمانبرداری منقاد شده است. آن

 مادام زنان تشخیص دهند. 

که مجبور به کار خانگی مطرح کردیم، مردان از اینطور که ذیل بخش سه همان

کنند و از داشتن جایگاه ها خدمت مینیستند، از داشتن همسران و دخترانی که به آن

که روابط اینهای اولیه مبنی برمندند. برخالف باور مارکسیستبهتر در بازار کار بهره

شوند، این دارند از رده خارج میداری  مردساالرانه بقایای گذشتگانند و به دست سرمایه

جا که سرمایه و اند. و از آنتنها به حیات خود ادامه داده بلکه رونق نیز یافتهروابط نه

تنهایی مالکیت خصوصی علت ستم بر زن به ما هو زن نیستند، پس پایان این دو نیز به

 شود. به پایان ستم بر زنان منتج نمی

اند و نشان از رویکرد مارکسیستی دوم، اخیراً چاپ شده  احتماالً از میان مقاالتی که

ی مقاالت ایالی زارتسکی در  تر مجموعه مکتب زندگی روزمره دارند، از همه محبوب 

.»انقالب سوسیالیستی« باشد
ای تازه نیست گوید سکسیسم پدیدهزارتسکی وقتی می  1

 
1. Eli Zaretsky, "Capitalism, the Family, and Personal Life", Socialist Revolution, 

Part I in No. 13-14 (Jan-April 1973), pp. 66-125, and Part II in No.15 (May-June 

1973), pp. 19-70.   
 همچنین:

 Zaretsky, "Social- ist Politics and the Family", Socialist Revolution (now Socialist 

Review), No. 19 (Jan-March 1974), pp. 83-98, and Capitalism, the Family and 

Personal Life (New York: Harper & Row, 1976).  

 هایشان به زنان مرتبط است شاید بتوان با زارتسکی در یک گروه قرارشان داد:کنند تحلیلجا که ادعا می از آن
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اما تأکید دارد شکلی که داری باشد با تحلیل فمینیستی موافق است، که مولود سرمایه

سکسیسم امروز به خود گرفته محصول سرمایه است. او بر تجربیات متفاوت زن و مرد 

داری کند. زارتسکی، یک قرن بعد از انگلس، وقتی که سرمایهداری تمرکز میدر سرمایه

 ی زنان را با شرایطی برابرداری همه تنها سرمایهدهد نهبه بلوغ خود رسیده، نشان می

کند بلکه سرمایه بین خانه، خانواده و زندگی شخصی با مردان در نیروی کار دخیل نمی

  1از سویی و محیط کار از سوی دیگر جدایی انداخته است.

موجب این جدایی  میان کار داری، بهی زارتسکی، سکسیسم در سرمایهطبق گفته 

نده بر زنان، خط خوردنشان تر  نیز شده است. علت ستم فزایمزدی و کار خانه، خطرناک

که مردان با اجبار به انجام کار مزدی از کار مزدی است. زارتسکی معتقد است درحالی

اند. نخستین عامل محرومیت اند، زنان با منع از انجام کار مزدی تحت ستمتحت ستم

داری هم کار مزدی خارج از داری است، زیرا سرمایه زنان از نیروی کار مزدی سرمایه

خواهد در خانه کار کنند تا کارگران مزدی را آورد و هم از زنان میخانه را پدید می

داری بازتولید کنند. زنان نیروی کار را بازتولید و روان کارگران را برای نظام سرمایه

شوند در بحر از خودبیگانگی. از نظر زارتسکی، ی همدلی میکنند، و جزیرهتیمار می

کنند و نه برای مردان؛ این فقط جدایی خانه از محیط کار و ار میزنان برای سرمایه ک

داری است که تصویری رقم زده از زنانی که سازی محیط کار به دست سرمایهشخصی

که زنان برای کنند. تفاوت میان ظاهر، اینطور خصوصی در خانه کار میبرای مردان به

کنند، به نیروهای ای سرمایه کار میکه زنان برکنند، با واقعیت، اینمردان کار می

 
Bruce Brown's Marx, Freud, and the Critique of Everyday Life (New York: Monthly 

Review Press, 1973) and Henri Lefebvre's Everyday Life in the Modern World (New 

York: Harper & Row, 1971) . 

بنای تحلیلش را این قرار داد که زنان در رو مارگارت بنتسون است، بنتسون سنگدر این منبع زارتسکی دنباله. 1

های مصرفی را رند. او از این بحث کرد که زنان، در خانه ارزشداری دای متفاوتی با سرمایهقیاس با مردان رابطه

دارانه خواند )و در کار رایج زنان های مبادله را. او کار زنان را پیشاسرمایهکنند و مردان در بازار کار ارزش تولید می

ن بنا کرد، اما هر دوی پایگاهی برای اتحاد سیاسی یافت(. زارتسکی کار خود را بر این تفاوت ذاتی کار زنان و مردا

 دارانه خواند.ها را سرمایهآن 
The Political Eco- nomy of Women's Liberation", Monthly Review, Vol. 21, no.4 

[Sept. 1969], pp. 13-27) 
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ی دهد. زنان باید تشخیص دهند که زنان نیز بخشی از طبقه جنبش زنان نشانی غلط می

 کارگرند، حتی اگر در خانه کار کنند. 

 از دید زارتسکی، 

نشانِ عنوان کارگرانِ سرشت ها بهپهلوی پرولتر و هر دوی آندار، پهلوبه»زن خانه 

 1داریِ پیشرفته ظهور کردند«ی سرمایهجامعه

دار ستم روا خانه-پرولتاریا و هم زن-شان، هم بر شوهرهایبندی زندگیو تقسیم

ی دیگر پردازی مجدد تولید که کار زنان در خانه و همهدارد. تنها نوعی مفهوممی

ها امکان نبرد برای برپایی های ضروری اجتماعی را دربرگیرد به سوسیالیست فعالیت

  ت بر این جدایی و تمایز ویرانگر فائق آید. بخشد که قادر اسای را میجامعه

ی بنا بر نظر زارتسکی، مردان و زنان با یکدیگر )یا جدا از هم( باید برای اتحاد دوباره

گونه سوسیالیسمی انسانی را پدید آورند که فضاهای مجزای زندگیشان بجنگند تا این

کند. زنان و مردان با تشخیص  ی نیازهای شخصی و همچنین  عمومی ما را برطرفهمه

شان زین پس علیه سرمایه خواهند جنگید و نه ی مشکلداری به عنوان ریشه سرمایه

های خصوصی و عمومی ما جا که باعث و بانی جدایِی زندگیعلیه یکدیگر. از آن

هامان دهد و زندگیداری به این افتراق خاتمه میداری است، پس پایان سرمایهسرمایه

 بخشد. سازد و به ستم بر زنان و مردان پایان میگر بار متحد میرا دی

حال هدف او از تحلیل زارتسکی به جنبش فمینیستی بسیار مدیون است، اما با این

این بحث، تغییر مسیر جنبش است. زارتسکی این استدالل فمینیستی را پذیرفته که 

ها مبنی فمینیست   -مارکسیست  داری تقدم دارد؛ او اکثر مباحثات  سکسیسم بر سرمایه 

دهد بر ضرورت حیاتی کار خانگی برای بازتولید سرمایه را پذیرفته است؛ او تشخیص می

که کار خانگی کار دشواری است که نباید خوار شمرده شود؛ وی همچنین مفاهیمی 

 یی ایدهکند. اما تحلیل او سرآخر بر پایهدربارۀ تفوق مردان و سکسیسم طرح می

ی ثقل مسئله، تقسیمی که منسوب ی نقطهی سوار است، بر مفهوم تقسیم به مثابهجدای

های مکمل« اوایل قرن بیستم که »حوزه داری است. زارتسکی مانند بحثبه سرمایه

گرفت، وجود و های  زنان و مردان را مکمل، جدا، اما به یک میزان مهم فرض میحوزه 

 
1. Zaretsky, "Personal Life", Part I, p.114.  



 

 
 

ی پریا رحیمیهایدی آی. هارتمن / ترجمه  355  

ی میان زنان، کند. تمرکز او بر رابطه ن را کامالً نفی میاهمیتِ نابرابریِ میان مردان و زنا

چنان که براین، حتی اگر آنداری است. افزونی خصوصی با سرمایهخانواده و حوزه

ای ی خصوصی است، پس چرا به گونه داری مولد حوزه مدنظر زارتسکی است سرمایه

ی کار؟ مطمئناً چنین در نیرو مردانکنند و جا کار میدر آن نانزرقم خورده که 

ی تواند بدون ارجاع به مردساالری توضیح داده شود، بدون ارجاع به سلطهچیزی نمی

مند مردان بر زنان. از دیدگاه ما، مشکل موجود در خانواده، در بازار کار، اقتصاد و نظام

جامعه خیلی ساده و سرراست تقسیم کار میان زنان و مردان نیست، بلکه تقسیمی 

 دهد. ه مردان را در جایگاهی فرادست و زنان را در جایگاه فرودست قرار میاست ک

داری در ستم به زنان طور که انگلس مالکیت خصوصی را مشارکت سرمایههمان

اند کشداند. زنان از آن رو ستمبیند، زارتسکی شریک جرم را فضای خصوصی میمی

و انگلس در باب خانواده و جماعت   کنند. زارتسکیطور خصوصی کار میکه در خانه به

ای که مردان و زنان، بزرگساالن و خردساالن با دوره -کنند بافی میپیشاصنعتی خیال

کردند و همگی در زندگی جماعتی نقشی محور کار میای خانوادهیکدیگر در پروژه

و داشتند. پس سوسیالیسم انسانی زارتسکی خانواده را باری دیگر متحد خواهد کرد 

 آن »کارگاه شاد« را از نو برپا خواهد کرد. 

نفع مردان، هرگز روشن نیست نفع زنان است و هم بهکه سوسیالیسم، هم بهدرحالی

جنگیم، یا اصالً مفهوم ی ما برای شکل واحدی از سوسیالیسم انسانی میکه آیا همه

ه سرمایه مشترکی برای رسیدن به چنین مقصودی در ذهن داریم، چه برسد به اینک

که زارتسکی معتقد است کار زنان تنهایی مسئول ظلم موجود علیه ما باشد. درحالیبه

در خدمت مردان است و در واقعیت در خدمت سرمایه است، به نظر ما کار   الظاهرعلی

داری را نیز اگرچه آشکارا سرمایه –در خدمت مردان است  واقعا  زنان در خانواده 

ای که  ی نوع جامعهتعریف تولید شاید به ما کمک کند تا دربارهکند. بازبازتولید می

خواهیم بسازیم بیندیشیم، اما میان اکنون و خلق آن، پیکار بین مردان و زنان باید می

 کماکان همراه با پیکار علیه سرمایه ادامه یابد. 

 اند نیز همچنان ستیز هایی که به کار خانگی نظر داشتهفمینیست  - مارکسیست

دهند. تحلیل تئوریک ماریارزا داال ی ستیز علیه سرمایه قرار میفمینیستی را در حاشیه 
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ی کار خانگی با سرمایه و جایگاه کار کوستا از کار خانگی ذاتاً بحثی است در باب رابطه

طور که در داری و نه تحلیلی در باب روابط زنان با مردان آن سرمایه  یخانگی در جامعه

که زنان باید با این اوصاف، موضع سیاسی داال کوستا، این  1تصویر شده است.کار خانگی  

طور گسترده نسبت به اهمیت  دستمزدی برای کار خانگی طلب کنند، جنبش زنان را به 

های زنان در سرتاسر آمریکا کار خانگی هوشیار ساخته است. این خواسته میان گروه

تنها به سبب ا طرح این ادعا که زنان در خانه نه داال کوستا ب 2مورد بحث بوده و هست.

آورند، بلکه همچنین از  بازتولید نیروی کار، خدماتی ضروری برای سرمایه فراهم می

ها را نیز نسبت به اهمیت کار هشیاری چپ  3آفرینند،طریق این کار، ارزش اضافی  می

نگی با سرمایه پیش ی کار خابخشد و بحثی درازدامنه میان رابطه خانگی ارتقا می

  ۴کشد.می

 
1. Mariarosa Dalla Costa, "Women and the Subversion of the Commu- nity", in The 

Power of Women and the Subversion of the Community by Mariarosa Dalla Costa 

and Selma James (Bristol, England: Falling Wall Press, 1973; second edition) 

pamphlet, 78 pps.  

  نقش  خانگی کار برای دستمزد است معتقد کوستا داال ( ۷ی ی اصلی )منبع شماره که در مقاله شایان ذکر است .2

( ۵3-۵2 صص) 1۶ منبع در یادداشتی در اما( 3۴-32 صص) کندمی سازینهادینه  بیشتر هرچه را زنان داریخانه

جا به بعد او فعاالنه از این مطالبه کند. از آنعنوان ابزار ارتقای آگاهی اشاره میبه  کاربردش  و  مطالبه  این  عمومیت  به

 حمایت کرده است. بنگرید به:
Dalla Costa, "A General Strike", in All Work and No Pay: Women, Housework, and 

the Wages Due, ed. Wendy Edmond and Suzie Fleming (Bristol, England: Falling 

Wall Press, 1975). 

های مصرفی را  خوانیم: » باید این نکته را روشن سازیم که در دستمزد، کار خانگی فقط ارزش در متن مقاله می .3

چه دقیقاً گوید: »آنمی 12(. در یادداشت 31کند بلکه برای تولید ارزش اضافی نیز ضروری است« )ص تولید نمی

است، یعنی مولد ارزش اضافی است«  ارکسی کلمهتولیدی به معنای مداری کاری مد نظر ماست این است که خانه

، تأکید از خود نویسنده است(. تا جایی که ما اطالع داریم این ادعا هرگز تا این اندازه مصرانه از جانب ۵2ی  )صفحه

 اند.ها به این ادعا مفصالً پاسخ داده گروه دستمزد برای کار خانگی طرح نشده است. به رغم این، مارکسیست

 ی نظری این بحث: نهپیشی. ۴
Lise Vogel, "The Earthly Family", Radical America, Vol. 7, no. 4-5 (July-October 

1973), pp. 9-50; Ira Gerstein, "Domestic Work and Capitalism", Radica/America, 

Vol. 7, no.4-5 (July-October 1973), pp. 101-128; John Harrison, "Political Economy 

of Housework", Bulletin of the Conference of Socialist Economists, Vol. 3, no. 1 

(1973); Wally Seccombe, "The Housewife and her Labour under Capitalism", New 

Left Review, no.83 (January- February 1974), pp. 3-24; Margaret Coulson, Branka 
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ی کار واقعی، با گیری از فهمی فمینیستی از کار خانگی به مثابهداال کوستا با بهره

این استدالل که کار خانگی باید کاری مزدی باشد، مشروعیتی برای این نوع کار در 

ی کار زور وارد نیروکه اجازه دهند بهجای آنکند. زنان بهوپا میداری دستسرمایه

عنوان نیروی کار سنتی سنتی شوند باید برای کار خانگی دستمزد طلب کنند، زنان به

ی کار مزدی، با پذیرش »روز مضاعف« همچنان خدمات کار خانگی را عالوه بر ارائه 

دهد زنانی که دستمزدی مجانی برای سرمایه فراهم خواهند کرد. داال کوستا نشان می

به صورت جمعی  شان راکنند قادر خواهند بود تا کار خانگیبرای کار خانگی دریافت می

ی غذا، و مانند ضبط و ربط کنند، با تمهیداتی چون جماعت مراقبت از کودکان، تهیه 

ها. درخواست دستمزد و برخورداری از آن هشیاری زنان نسبت به اهمیت کارشان این

را  اشخصوصی ضرورت کارشان و همچنین  اجتماعیبرد؛ آنها اهمیت را باال می

 درخواهند یافت، نخستین گام ضروری در راستای تغییر اجتماعی فراگیرتر! 

به باور داال کوستا اهمیت اجتماعی کار خانگی در ضرورت آن برای سرمایه است. 

اهمیت راهبردی زنان در همین واقعیت نهفته است. زنان با خواست دستمزد برای کار 

خانگی و با امتناع از مشارکت در بازار کار قادرند ستیز علیه سرمایه را رهبری کنند. 

های تنها نخستین بنیان خراب کند و نهسرمایه را خانهتواند نهادهای جماعتی زنان می

ای نوین های جامعهاندازی سرمایه بلکه همچنین نخستین بنیانمقاومت در برابر دست

 را برپا کند. 

 
Magas, and Hilary Wainwright, " 'The Housewife and her Labour under Capitalism', 

A Critique", New Left Review, no.89 (January-February 1975), pp. 59-71; Jean 

Gardiner, "Women's Domestic Labour", New Left Review, no. 89 (January-February 

1975), pp. 47-58; Ian Gough and John Harrison, "Unproductive Labour and 

Housework Again" Bulle- tin of the Conference of Socialist Economists, Vol. 4, no. 

1 1975); Jean Gardiner, Susan Himmelweit and Maureen Mackintosh, "Women's 

Domestic Labour"; Bulletin of the Conference of Socialist Economists, Vol. 4, no. 2 

(1975); Wally Seccombe, "Domestic Labour : Reply to Critics", New Left Review, 

no.94 (November-December 1975), pp. 85- 96;Terry Fee, "Domestic Labor: An 

Analysis of Housework and its Relation to the Production Process", Review of 

Radical Political Eco- nomics, Vol. 8, no. 1 (Spring 1976), pp. 1-8;Susan Himmelweit 

and Simon Mohun, "Domestic Labour and Capital", Cambridge journal of 

Economics, Vol . 1, no. 1 (March 1977), pp. 15-31.  
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دهد که مردان در برابر آزادی زنان مقاومت خواهند کرد داال کوستا تشخیص می

( و زنان مجبور خواهند شد تا علیه  که زنان اجتماعاتشان را شکل دهند!)به محض آن

ای کمکی است که باید قدرش را دانست تا هدف مردان نبرد کنند، اما این نزاع مقوله

اند اما نه بدین غایی سوسیالیسم به ثمر نشیند. برای داال کوستا پیکارهای زنانْ انقالبی

اند. داری دسرمایهها ضخاطر که این مبارزات فمینیستی هستند، بل به این دلیل که آن 

ی داال کوستا با تبدیل زنان به تولیدکنندگان ارزش اضافی و متعاقبًا مخرجی از طبقه 

کند. این رویکرد فعالیت ی زنان جایگاهی در انقالب دست و پا میکارگر، برای مبارزه

  1سازد.سیاسی زنان را برحق می

ها ست زیرا برای فمینیست جنبش زنان هرگز در اهمیت نبرد زنان تردیدی نداشته ا

شود. کمک داال ی زنان محقق میهدف، آزادی زنان است، هدفی که تنها با مبارزه

حد و حصر بوده است. کوستا در افزایش آگاهی ما از سرشت کار خانگی، پیشرفتی بی

جا مرور شد، رویکرد او نیز بر سرمایه اما مانند سایر رویکردهای مارکسیستی که این

نه بر روابط میان مردان و زنان. تحلیل بسیار قدرتمند او از این واقعیت   -است  متمرکز  

دارد و نقش مهم و شاید داری ما را تحت سلطه نگه میکه چگونه نظام سرمایه

دهد که مردان و الشعاع قرار میاستراتژیک کار زنان در این نظام این واقعیت را تحت

مختلفی دارند. در نوشتار داال کوستا رتوریک های زنان منفعت، اهداف و استراتژی 

فمینیسم پیداست )ستم بر زنان، ستیز با مردان( اما تأکید بر فمینیسم نه. اگر تأکید 

کرد که اهمیت کار خانگی فمینیستی هم در کار بود، داال کوستا احتماالً از این بحث می

ق همیشگی مردانه است. ای اجتماعی مبتنی بر نقش حیاتی آن در تفوعنوان رابطه به

کنند، شرط بقای که زنان مشغول به کار خانگی هستند، و برای مردان کار میاین

 مردساالری است. 

ی تحلیلی بسنده از فرایند کار در انگلس، زارتسکی، و داال کوستا همگی در ارائه 

داران، طور قطع سرمایهبرد؟ بهخورند. چه کسی از کار زنان سود میخانواده شکست می

عنوان شوهر و پدر خدمات برند، تمام کسانی که بهمطمئناً مردان هم سود می

 
شود متوجه مشی اپورتونیست کار خانگی اغلب شنیده می در آمریکا، انتقاد سیاسی که به گروه دستمزد برای. 1

 این گروه است.



 

 
 

ی پریا رحیمیهایدی آی. هارتمن / ترجمه  359  

کنند. با توجه به هر طبقه یا گروه قومی و نسلی شده در منزل دریافت میشخصی

ممکن است محتوا و میزان خدمات تفاوت داشته باشد، اما واقعیت دریافت خدمات از 

مندی از مصرف تجمالت، اوقات فراغت، و بهرهزنان خیر! مردان نسبت به زنان در 

رویکرد ماتریالیستی نباید   1شده از سطح باالتری از زندگی برخوردارند.خدمات شخصی

نتیجتًا مردان از  سرکوب و ستم مستدام بر زنان  2ی اساسی را نادیده بگیرد.این نکته

»آگاهی کاذب« باشد، تواند قسمی  برند. چنین چیزی در درازمدت میمنفعتی مادی می

مراتب درون مردساالری بهره ببرند. اما توانند از الغای سلسلهچراکه اکثریت مردان می

مدت، چنین چیزی برابر است با سلطه و کنترل کار مردم، کنترلی که مردان در کوتاه

 ی آن ندارند.  رغبتی به رها کردن داوطلبانه

گرفت و بر ار خانگی را نادیده میهای اولیه ککه رویکرد مارکسیست درحالی

گذاشت، دو رویکرد بعدی چنان بر کار خانگی مشارکت نیروی کار زنان انگشت می

اند. با این حال، هر سه کنند که بر نقش فعلی زنان در بازار کار چشم فروبستهتأکید می

ان را کارگر قرار دهند و ظلم بر زن ی کردند تا زنان را ذیل طبقهرویکرد تالش می

نگاهی ی دیگری از ستم طبقاتی فهم کنند. برای این منظور، جملگی نیمعنوان چهره به

ظرافت به موضوع تحلیل فمینیستی، روابط میان زنان و مردان انداختند. مشکالت ما به

اند. تمرکز تحلیل مارکسیستی همواره حال بد فهمیده شدهتحلیل شده، اما بااین

بوده است؛ هدف تحلیل مارکسیستی فهم قوانینی بوده که  معطوف به روابط طبقاتی

شناسی مارکسیستی داری هستند. باور داریم که روشی سرمایهنیروی محرک جامعه

 -بندی کند، اما رویکردهای مارکسیستی تواند استراتژی فمینیستی را صورت می
 

 ی کارگر در این اثر مستند کرده است:الرا ارن، این موضوع را برای طبقه. 1
 England, 1860-1950", Feminist Studies, Vol. 1, no.3-4 (Winter-Spring 1973), pp. 

107-25.   
جا عفی ابتدایی را در تحلیل انگلس در کتاب منشا خانواده نشان داد، ضعفی که از آناخیراً استفان هایمر به ما ض.  2

کند که مردان، ناشی شده که انگلس در تحلیل فرایند کار درون خانواده ناکام است. انگلس از این بحث می

به جا بگذارند. هایمر اما  شان را برای فرزندان خودشانها مایل بودند داراییاند زیرا آنهمسری را تحکیم کرده تک 

عنوان ریگِ احتمالی بهبورژوا چندان یک »عطیه« نبوده است، آن مرده نشان داد که احتمال وارث بودن در بین خرده 

رفته است تا فرزندان به کار برای پدرانشان وادار شوند. باید به فرایند کار نگاه کنیم و ببینیم یک چماق به کار می

 برد. سی از کار دیگران بهره میکراستی چهکه به



 ازدواج ناکام مارکسیسم و فمینیسم 360 

ها آشکارا م آن کنند؛ مارکسیسوضوح چنین نمی شان رفت بهفمینیستی که باالتر شرح 

 شود.  شان غالب میبر فمینیسم

تر گفتیم، این تا حدی به علت قدرت تحلیلی خود مارکسیسم چنان که پیشآن 

ی فرایند انباشت در ی طبقاتی است، نظریهی تکامل جامعهاست. مارکسیسم نظریه

شرفت ی ظهور و پیو نظریه  ی طبقاتیی بازتولید سلطهداری، نظریه جوامع سرمایه

تقاضاهای فرایند  داری تناقضات و ستیز طبقاتی است. نیروی محرک جوامع سرمایه

ترین شکل  در این واقعیت  خالصه شده  که تولید انباشت است، و این امر به فشرده

داری، تولید به سوی مبادله هدایت شده است و نه به سوی مصرف. در یک نظام سرمایه

سوددهی یاری رساند، و ارزش مصرفی تولیدات تنها یک  جا مهم است که بهتنها تا آن

گیرد داران در استثمار قدرت کار نشأت میی تصادفی است. سود از توان سرمایهمالحظه

اند بپردازند. انباشت سود چه تولید کردهتر از ارزش آن گونه به کارگران، کمتا این

مند ساختار اجتماعی را نحوی نظامسازد، بهگونه که روابط تولید را دیگرگون میهمان

ی کارگران، فقر و تنگدستی شمار زیادی از مردم و کند. ارتش ذخیرهنیز دگرگون می

وضعیت در شرف فقر بسیاری دیگر، این انتقادات انسانی نسبت به سرمایه، محصوالت 

گر را ی کاردارانه، بازتولید طبقه جانبی خود فرایند انباشت هستند. از منظری سرمایه

سازد ای را میهمزمان، سرمایه ایدئولوژی   1باید با خیال راحت به حال خودش واگذاشت.

جویی، استیال، و در کشد، ایدئولوژی فردگرایی، رقابتکه همگام با خودِ سرمایه قد می

ی پیدایش ایدئولوژی نزد هرکس هر چه که ی ما، شکل خاصی از مصرف. نظریهدوره

داری های مسلط جوامع سرمایهعنوان ارزش ها را بهایدئولوژی باشد، فرد باید این

 تشخیص دهد. 

داری سازد تا بسیاری چیزها را در خصوص جوامع سرمایهمارکسیسم، ما را قادر می

بشناسیم: ساختار تولید، تولید نیروی یک ساختار شغلی خاص، و سرشت ایدئولوژی  

های خالی« ی تکامل »جایگاهداری نظریه ی مارکس در باب تکامل سرمایهمسلط. نظریه

 
ی کارگر شرایطی  این جمله نقل به مضمون شده است. کارل مارکس نوشته است: »نگهداشت و بازتولید طبقه. 1

دار خیلی راحت اجرای آن را ضروری برای بازتولید سرمایه است و تا همیشه باید باشد. اما ممکن است که سرمایه

 ی صیانت نفس و زاد و ولد.«کند، به غریزه به غرایز کارگران محول 
(Capital [New York: International Publishers, 1967], Vol. 1, p. 572.).  
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بینی کرده بود. در بورژوازی را پیشالمثل مارکس رشد پرولتاریا و مرگ خردهاست. فی

ها، کارگران دفتری و تر و با جزئیات بیشتری پیدایی جایگاهاین میان، بریورمن دقیق

. درست 1استداری پیشرفته توضیح داده کارگران بخش خدمات را در جوامع سرمایه

کنند ها را اشغال میتوجه به افرادی که آن ها را بیطور که سرمایه این جایگاههمان

های تحلیل مارکسیستی نیز همچون »طبقه«، »ارتش بندیکند، دستهخلق می

دهند که چرا افرادی خاص ی کارگران«، »کارگران مزدی« توضیح نمیذخیره

دهند که ای به ما نمیها هیچ نشانه. این تحلیلکنندهای خاصی را اشغال میجایگاه

های بالعکس نه. مقوله اند و چراچرا زنان درون و بیرون خانواده فرع بر مردان

ها مارکسیستی، همچون خود سرمایه نسبت به عامل جنسیت کورند. این مقوله

د کرد. تحلیل های خالی« را اشغال خواهنتوانند به ما بگویند که چه کسانی »جایگاهنمی

 برد.ای رنج میی زنان، از این مشکالت پایهمارکسیستیِ مسئله

 به سوی فمینیسم مارکسیستی مفیدتر

مارکسیسم همچنین روشی برای تحلیل جامعه است، نام این روش ماتریالیسم 

دیالکتیکی تاریخی است. جولیت میچل و شوالمیث فایراستون با به کارگیری این روش 

اند. ای را پیشاروی فمینیسم مارکسیستی گشودهراستای مسائل زنان مسیرهای تازهدر  

 اندیشیم کهدرستی میگوید، ما بهمیچل می

بلکه این  -ی ما با سوسیالیسم نیست که همیشه باید مسئله باشد»این رابطه 

عنوان روش  گوییم[ بهاستفاده از سوسیالیسم علمی ]ما بدان روش مارکسیستی می

مان است که باید مسئله باشد. معتقدم ی انقیادمان و نقش انقالبیحلیل سرشت ویژهت

قدر که پیش از آن به چنین روشی به فهمی از فمینیسم رادیکال نیازمند است، همان

 2یافته نیاز دارد.«فهمی از نظریات جوامع توسعه

 چنان که انگلس نوشته:آن 

 
1. Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital [New York: Monthly Review 

Press, 1975).  
2. Juliet Mitchell, Women's Estate (New York: Vintage Books, 1973), p. 92.  
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ماتریالیستی، در نهایت امر، تولید و بازتولید زندگی اولیه، عامل »طبق برداشت 

کننده در تاریخ است. همین امر همچنین خود خصلتی دوگانه دارد: از یک طرف، تعیین

تولید وسایل حیات، وسایل خوراک و پوشاک و سرپناه و وسایلی که برای چنین تولیدی  

. سازمان ی بشریها، زادوولد گونهاند؛ و از سوی دیگر، تولید خود انسانضروری 

کنند با هر دو نوع ی تاریخی مشخص در آن زندگی میاجتماعی که مردمان یک دوره

 «1شود...تولید تعیین می

این همان نوع تحلیلی است که میچل تالش کرده تا ارائه کند. او در نخستین  

بازتولیدی، و هم سکسوالیته ترین انقالب« هم بازار کار و کار  جستار خود »زنان: طوالنی

  2کند.و پرورش کودک را ارزیابی می

شود، احتماالً به این خاطر که از نظر او طور کامل موفق نمیمیچل، در این راه به

آید. فقط کارِ بازاری است که به عنوان تولید ی کار زنان تولید به حساب نمیهمه

ها مشغول به کارند )با زنان در آن هایی کهکه دیگر حوزه شود؛ حال آن شناخته می

شوند. مردساالری که شوند در خانواده(، ایدئولوژیک خوانده میمسامحه خالصه می

بخشد نزد میچل هیچ زیربنای عمدتًا بازتولید، سکسوالیته و پرورش کودک را نظم می

ی تحلیل مادی ندارد. شرح و بسط میچل در جستار »وضعیت زنان« بیشتر بر توسعه 

ی تحلیل کار زنان در خانواده. کتاب بیشتر کار بازاری زنان متمرکز است تا بر توسعه 

ی زنان با مردان و ی زنان با سرمایه و کار زنان برای سرمایه است تا رابطهنگران رابطه 

کار زنان برای مردان، این کتاب از مارکسیسم تأثیر بیشتری پذیرفته است تا از فمینیسم 

ی مهمی را برای ، حوزهکاوی و فمینیسمروانتر خود، در اثر تازه رادیکال. میچل

های دادن مردان و زنان به شخصیت   کند: شکلی روابط زنان و مردان کشف میمطالعه

رسد میچل به دنبال بیان این نکته است که  نظر میبه 3بنیان متفاوت.جنسیت 

 
1. Engels, Origins, "Preface to the First Edition", pp.71-72.  

ی تکامل کار از یک سو و تکامل خانواده از سویی دیگر«. قول آمده است: »...با سطح و مرحلهی این نقلدر ادامه

خواهیم ی کوری است که میشود. این دقیقاً نقطهجالب است که تلویحاً کار از رخ دادن درون خانواده منفک می

 در این جستار بر آن نور بتابانیم. 

2. Juliet Mitchell, "Women: The Longest Revolution", New Left Review, No.40 

(Nov-Dec 1966), pp. 11-37, also reprinted by the New England Free Press. 
3. Juliet Mitchell, Psychoanalysis and Feminism (New York: Pantheon Books, 1974). 
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کند، یعنی جایی که کودکاِن می  شناسی عملی اول در قلمرو روان پدرساالری در درجه 

هایی متمرکز جا میچل بر حوزه گیرند زن یا مرد باشند. در ایندختر یا پسر یاد می

شمرد، یعنی بازتولید، سکسوالیته، و پرورش کودک، اما او شود که در آغاز ناچیز میمی

ن تحلیل دهد و به همین دلیل نقص بنیادیاین امور را در قلمرو ایدئولوژیک قرار می

چنان در کار است. او آشکارا مردساالری را ساختار ایدئولوژیک زیربنایی پیشین او هم

 داند:طور که سرمایه را ساختار اقتصادی زیربنایی میکند، درست همانتلقی می

ی که این مورد را به صورت نموداری نشان دهیم، باید بگوییم ما با دو حوزهبرای آن 

 1داری و وجه ایدئولوژیک مردساالری.اقتصادی سرمایه خودآیین طرفیم: وجه

ی زیربنایی زند، اما شکست او در ارائه میچل  از نفوذ متقابل این دو حوزه حرف می

مادی برای روابط میان نیروی کار زنان و مردان، و شکست مشابهش در اشاره به 

اش ی نظریهگیری شخصیت و ساخت جنسیت از کارایهای مادی فرایند شکلجنبه 

 کاهد.می

کارگیری تحلیل ماتریالیستی در بررسی مردساالری، شوالمیث فایراستون با به 

ی ی او از تحلیل ماتریالیستی به اندازهاستفاده  2زند.میان مارکسیسم و فمینیسم پل می

گوید که دیالکتیکِ جنس، دیالکتیک و مردد نیست. فایراستون می تحلیل میچل دوپهلو

 3اریخی است، و زیربنای مادی مردساالری کاری است که زنان برای بازتولیداصلی ت

دهند. اهمیت کار فایراستون در استفاده از مارکسیسم برای تحلیل ی بشر انجام میگونه

کم گرفته موقعیت زنان، در تأکید بر اینکه مردساالری زیربنایی مادی دارد، نباید دست

او از تاکید بیش از حد بر بیولوژی و بازتولید ]یا تولید  یشود. اما با این حال نظریه

شناختی( خورد. آنچه باید بدانیم این است که جنس )یک واقعیت زیست مثل[ ضربه می

ی کار شود. ضروری است که همه چگونه به جنسیت )یک واقعیت اجتماعی( بدل می

صرفاً بر بازتولید تمرکز  کهزنان را در بستر اجتماعی و تاریخی قرار دهیم، به جای آن

شناسی مارکسیستی ی فمینیستی نوینی از روش کنیم. اگرچه کار فایراستون استفاده

 
1. Mitchell, Psychoanalysis, p. 412. 
2. Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex (New York: Bantam Books, 1971). 

 در انگلیسی در ضمن به معنای تولید مثل است.  reproductionی کلمه. 3
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ی بنایی که همهی مردانه بر زنان به عنوان سنگاست، اما پافشاری او در تقدم سلطه 

ی  تر در دستهشود، کتاب او را بیشدیگر انواع ستم )طبقه، سن، نژاد( بر آن بنا می

های مارکسیست. کار او بیان دهد تا آثار فمینیستفمینیسم رادیکال قرار می

 وکاستی است از موضع یک فمینیست رادیکال. کمبی

طور مثال، ها رد شده است. بهتمامی از جانب مارکسیستکتاب فایراستون به 

ی کتاب چه برای زنان دربارهخواند. با این همه، آنزارتسکی آن را »طلبِ سوژگی« می

ی مردان بر زنان بود و خشم طبیعی انگیز بود تحلیل او از سلطه فایراستون بسیار هیجان 

او در قبال این موقعیت. فصل مربوط به عشق، در فهم این مسئله بسیار موثر بوده و 

ی »ایدئولوژی مردانه« نیست، ایدئولوژی که هست. این مسئله فقط چیزی درباره

ها(، با آن سر و کار داشته باشند )صرفًا پرسشی از جنس نگرشها بتوانند مارکسیست

که زیستن در ی مردان بر زنان است، شرح آنبلکه شرح و بیان پیامدهای ذهنی سلطه 

یک نظام مردساالر چه حسی دارد. شعار »امر شخصی، سیاسی است« آن چیزی نیست 

بودن، بل این شعار تر کند: طلب سوژگی، تمنایی برای خوش که زارتسکی مراد می

عنوان واقعیتی اجتماعی و ای است برای تشخیص قدرت مردان و انقیاد زنان به مطالبه

 سیاسی.

 . فمینیسم رادیکال و مردساالری۲

ی متون فمینیستی رادیکال در مستندسازی شعار »امر شخصی، نیروی عمده

ی زنان، کنند که نارضایتها از این بحث میسیاسی است« خرج شده است. آن 

ی عصبی فردی ناسازگار نیست، بلکه پاسخی است به ساختاری اجتماعی ومویهضجه 

اند. جایگاه اند و استثمار شدهکه در آن زنان به طریقی ساختاری تحت ستم و سلطه

ی متوسطی، ی دوم زنان در بازار کار، ساختار عاطفیِ مردمحور ازدواج طبقه درجه 

 –نژند اصطالح فهم روان زنان به عنوان افرادی روان به ها،استفاده از زنان در آگهی

و بسیاری از دیگر  -شناسی دانشگاهی و بالینی آن را فراگیر کرده استباوری که روان

ی صنعتی پیشرفته مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته شده وجوه زندگی زنان در جامعه

ای ساده را است. ادبیات فمینیستی رادیکال بسیار پروپیمان است و مجال خالصه 

شناسی پابرجا و استوار است. سند سازماندهی بر روان   دهد. در عین حال  تاکید آننمی
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های های رادیکال نیویورک »سیاستِ اگو )خود(« بود. از نظر فمینیست فمینیست 

رادیکال، شعار »امر شخصی، سیاسی است« بدین معناست که ستیز طبقاتی اصلی و 

برای ای بین دو جنس است، یعنی نیروی محرک در طول تاریخ، تالش مردان ریشه 

  1.ها این شعار همانا دیالکتیک جنس استسلطه یافتن بر زنان بوده است، برای آن 

بر همین منوال، فایراستون فروید را برای فهم رشد و تبدیل پسران و دختران به 

چه صفات توصیف او از آن 2مردان و زنان در چارچوب  قدرت بازنویسی کرده است.

ای نوعی است از نوشتار فمینیستی رادیکال. ستند، نمونهشخصیتی بارزِ مردانه و زنانه ه

گرا ؛ جوست و عملجوید، او خودمحور است و فردگرا، رقابتمرد، قدرت و تسلط را می

بیند. زن مربی است، هنری و فلسفی است؛ فایراستون »وجه  تکنولوژیک« را مردانه می

 شناختی« زنانه است. »وجه زیبایی

 
1. "Politics of Ego: A Manifesto for New York Radical Feminists," can be found in 

Rebirth of Feminism, ed. Judith Hole and Ellen Levine (New York: Quadrangle 

Books, 1971), pp. 440-443.  

تاریخ، تالش مردان برای تسلط بر زنان  ترین پویایی ایکنند که ریشه های رادیکال« از این بحث می»فمینیست

ه نیست، بلکه در دار، سوسیالیست، متعلق به پادفرهنگ و غیراست. »رادیکال« در این بافتار به معنای ضدسرمایه

های های دیگر از فمینیستهاست. نوشتهای از باورهای فمینیستی یا گروهی از فمینیستمعنای مشخص مجموعه

توان در این منبع ها بودند، میترینشده های رادیکال نیویورک احتماالً از شناختهها فمینیسترادیکال را، که بین آن

 یافت: 
Radical Feminism, ed. Ann Koedt (New York: Quadrangle Press, 1972).  

به عنوان مثال، تمرکز بر قدرت در نقد فمینیستی  فروید گامی مهم به سمت جلو بود. به زعم فایراستون اگر . 2

ها برای دادند که پسربچهها تشخیص میخوردند به این خاطر بود که آنهای مردانه غبطه میها به آلتدختربچه

قدرتی و نه ها منقاد شوند. بیشوند تا توسط آنها بزرگ مییابند و دختربچهی قدرتْ رشد میعضویت در طبقه

اند. ی مفهوم ناخودآگاه نزد فایراستون انتقاد کرده ها از رد فایده اختالل روانی، قلب جایگاه زنان بود. اخیراً، فمینیست

های شخصیتی  ی مردانه بر ذات بنیادین تفاوتیح قدرت و تداوم سلطه های فمینیستی اخیر در تالش برای توض نوشته

اند. ها تاکید کرده رو دشواری ریشه کن کردن آنها در ساختار ناخودآگاه و ازاینبنیان و منشأ این تفاوتجنسیت

 :بنگرید به

Dorothy Dinnerstein, The Mermaid and the Minotaur (New York: Harper Colophon 

Books, 1977), Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering (Berkeley: 

University of California Press, 1978), and Jane Flax, "The Conflict Between 

Nurturance and Autonomy in Mother- Daughter Relationships and Within Feminism, 

Feminist Studies, Vol. 4, no.2 (June 1978), pp. 141-189.  
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شناختی« شوک بزرگی به یونانیان زنانه بودنِ »وجه زیبایی یشکی نیست که ایده

جاست: »دیالکتیک کرد. خطای تحلیل فمینیستی رادیکال همینباستان وارد می

های »مردانه« کنند نمود کنونِی ویژگیهای رادیکال طرح میجنس«ی که فمینیست 

ت تحلیل فمینیستی ی قوترین نقطهافکنند. برجسته و »زنانه« را به کل تاریخ فرامی

ترین ضعفش اما تمرکز بر امر بزرگ  رادیکال بینش آن نسبت به وضعیت اکنون است.

 کند. شناختی است، امری که فمنیسیم رادیکال را نسبت به تاریخ کور میروان 

دلیل این مورد نه فقط در روش فمینیستی رادیکال، بلکه همچنین در خود ذات 

ری شکل بسیار منعطفی از نظم اجتماعی است. مردساالری است، زیرا مردساال

برند های رادیکال از مردساالری برای ارجاع به یک نظام اجتماعی بهره میفمینیست 

خوبی معرف همین شود. تعریف کیت میلت بهی مردان بر زنان شناخته میکه با سلطه

 مسئله است: 

شود  بر ما آشکار میی ما... یک )نظام( مردساالری است. این حقیقت فوراًجامعه

های سیاسی، امور ها، دانش، منصباگر به یاد آوریم که ارتش، صنعت، فناوری، دانشگاه

سخن کوتاه، هر مسیر قدرت درون جامعه، از جمله نیروی قهری پلیس در دست  -مالی  

 1مردان است.« 

ای که این تعریف فمینیستی رادیکال از مردساالری در خصوص هر جامعه

ها تمایزی قائل شود. کاربرد تاریخ، نزد تواند میان آنکند و نمیشناسیم صدق میمی

هایی از وجود مردساالری های رادیکال عموماً محدود است به گردآوردن مثالفمینیست 

  2ها.ی مکانی ادوار و همهدر همه

برای هر دوی دانشمندان مارکسیست و جریان اصلی علوم اجتماعی، پیش از 

جنبش زنان، مردساالری به نظامی از روابط میان مردان ارجاع داشت که رئوس سیاسی 

دادند، جوامعی که و اقتصادی جوامع فئودالی و برخی جوامع پیشافئودالی را شکل می

کرد. دانشمندان بورژوای علوم  هایی انتسابی پیروی میها  مردساالری از ویژگیدر آن 

 
1. Kate MiIlett, Sexual Politics (New York: Avon Books, 1971), p. 25.   

 این اثر یک نمونه از این قسم تاریخ فمینیستی رادیکال است: . 2

Susan Brown- miller's Against Our Will, Men, Women, and Rape (New York: Simon 

 & Schuster, 1975). 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بینند؛ ساالرانه و بوروکراتیک و غیرشخصی میرا شایستهداری اجتماعی جوامع سرمایه 

برای هر  1دانند.ی طبقاتی میهای سلطهداری را نظامها جوامع سرمایهاما مارکسیست 

داری غربی دو گروه دانشمندان علوم اجتماعی، نه جوامع مردساالر و نه جوامع سرمایه

ی شوند روابطی که سلطهلقی نمیهایی از روابط میان مردان تیک نظامامروزی، هیچ

 سازند. مردان بر زنان را میسر می

 سوی تعریفی از مردساالریبه

ای از روابط اجتماعی میان مردان تعریف توانیم مردساالری را مجموعه معموالً می

مراتبی هستند، وابستگی متقابل و قسمی کنیم که زیربنایی مادی دارند و اگرچه سلسله 

سازد. ها را به تسلط بر زنان قادر میسازند که آنمردان برقرار میهمبستگی میان 

های قومی متفاوت ها و گروهمراتبی است و مردانی از طبقات، نژادمردساالری سلسله

های متفاوتی برخوردارند، اما در یک چیز با هم مراتب مردساالری از جایگاهدر سلسله 

ها برای حفظ این سلطه به شان. آنزنان شان بری مبتنی بر سلطهمتحدند، رابطه

 اند.همدیگر وابسته

ها حداقل تا حدی »کارآمدند« زیرا موجد منافع شخصی در وضع مراتبسلسله 

تر های پایینهایی را که در ردههای باالتر قدرت هستند آنها که در ردهموجودند. آن

تر های پایینشند که به افراد ردهبخها این امکان را میخرند و در عوضْ به آنهستند می

ی مردان، حال مراتب مردساالری، همهاز خودشان اعمال قدرت کنند. در سلسله 

اند، و در عوض امکان شان در نظام مردساالری هر چه باشد، جملگی خریده شدهرده

که وقتی ها اعطا شده است. شواهدی هست دال بر اینکنترل حداقل چند زن به آن

 
 توانید به این نمونه رجوع کنید: برای نگاه علوم اجتماعی بورژوایی به مردساالری می. 1

Weber's distinction between traditional and legal authority, Max Weber. - The 

Theories of Social and Economic Organization, ed. Talcott Parsons (New York: The 

Free Press, 1964), pp. 328-357.  

 ها در اثر الیزابت فی نیز بحث شده است:این دیدگاه 
The Sexual Politics of Victorian Social Anthropology', Feminist Studies, Vol. 1, nos. 

3-4 (Winter-Spring 1973), pp. 23-29, and in Robert A. Nisbet, The Socio- logical 

Tradition (New York: Basic Books, 1966), especially Chapter 3, "Community".  
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رفته به قدرت ری برای اولین بار در جوامع دولتی نهادینه شد، حاکمانی که رفته مردساال

شان ساختند )با هایرسیدند به معنای واقعی کلمه، مردان را سرکردگان خانوادهمی

پوشیِ مردان از شماری از  ها بر همسران و فرزندانشان( در ازای چشمی آناعمال سلطه

مردان برای حفظ کنترل خود   1ا به این حاکمان جدید.هشان و سپردن آنمنابع قومی

 شان(. مراتبیرغم انتظام سلسلهاند )علیبر زنان به همدیگر وابسته

ترین شکل بر کنترل مردان  ای که مردساالری بر آن بناست به بنیادیزیربنای مادی

زنان از دسترسی به بر نیروی کار زنان تکیه دارد. مردان این کنترل را با محروم کردن 

داری، اند )به طور مثال، در جوامع سرمایه دست آوردهشماری از منابع تولیدی ضروری به 

پردازند( و همچنین با محدود ساختن مشاغلی که دستمزدی متناسب با معیشت می

همسری شکلی تا حدی تازه و کارآمد ازدواج دگرجنسگرای تک  2ها.ی آن سکسوالیته 

 
 رجوع کنید به: . 1

Viana Muller, "The Formation of the State and the Oppression of Women: Some 

Theoretical Considerations and a Case Study in England and Wales', Review of 

Radical Political Economics, Vol. 9, no .3 (Fall 1977), pp. 7-21.  
ی کنند و سکسوالیتهها مردان دسترسی زنان به منابع اقتصادی مهم را کنترل میهای مشخصی که طی آن راه . 2

گروه و در طول زمان بسیار متفاوتند. هرچند، گروه به خرده سازند از شهر به شهر، از خرده زنان را محدود می

ی اول از تجربیات سفیدپوستان این بخش از مقاله برای ترسیم مردساالری استفاده کردیم در درجههایی که در  مثال

 دهند: ها را نشان میداری غربی برآمده است. این منابع اما تنوع بیشتر این راه در کشورهای سرمایه
Towards an Anthropology of Women, ed. Rayna Rapp Reiter (New York: Monthly 

Review Press, 1975), Woman, Culture and Society, ed. Michelle Rosaldo and Louise 

Lamphere (Stanford, California: Stanford University Press, 1974). 

 و:
Females, Males, Families: A Biosocial Approach, by Lila Leibowitz (North Scituate, 

Massachusetts: Duxbury Press, 1978). 

داران( برای ی زنان با جایگاه کودکان پیوندی تنگاتنگ دارد. درک خواست )مردان و سرمایهکنترل سکسوالیته

 فرزندآوری به منظور فهم تغییرات در انقیاد  زنان حیاتی است. 

تولید مثل  و پرورش ی زنان معموالً به سوی  جایی که کودکان برای نیروی کار امروز یا فردا مورد نیازند، سکسوالیته

جز هدف ی زنان به سمت اهدافی  شوند، سکسوالیتهشود. وقتی کودکان به چشم زیادی دیده میفرزند سوق داده می

ی های مردانه بکشانند. مجلهتولید مثل ترغیب شده است، اما مردان تالش خواهند کرد تا آن را به سوی ارضای نیاز 

ی توش و ی که از پرورش کودک خالص گشته اما متوجه گشته که باید همه ی خوبی است از زنکازموگرل نمونه

ی زنانه برای توانند از سکسوالیتهداران همچنین میتوان خود را مصروف جذب و ارضای میل مردان بکند.  سرمایه

 .دهد که موفقیت کازمو در تبلیغ کاالهای مصرفی نشان میمقاصد خود استفاده کنند، همچنان
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دهد تا بر این  دو حوزه  کنترل داشته باشند. کنترل ه مردان مجال میاست که گویا ب

ها، در مقابل، این نوع ازدواج به مردان ی آنقدرت زنان بر منابع و کنترل سکسوالیته 

رسانی به انحای منظور خدمتدهد تا نیروی کار زنان را کنترل کنند، هم بهاجازه می

دان. خدماتی که زنان به مردان عرضه  مختلف شخصی و جنسی و هم پرورش فرزن

کنند و خدماتی که مردان را از اجبار به اجرای بسیاری وظایف ناخوشایند معاف می

وشوی سرویس بهداشتی(؛ این دو رویه چه داخل و چه خارج کنند )همچون شست می

ران و های خارج از خانه و خانواده شامل آزار کارگاند. مثالاز محیط خانواده قابل رؤیت

گیری هایی چون بهره شود، مثالدانشجویان زن به دست کارفرمایان و اساتید مرد می

ها برای اجرای فرامین شخصی، درست کردن قهوه و فراهم بسیار متداول از منشی

نیروی کارِ فرزندان منشأ  حال پرورش فرزندان )خواه این کردن محیطی »سکسی«. با

ی شد خواه نه( در تداوم بخشیدن به مردساالری به منزلهشان بای پدرانواسطهسود بی

ی طبقاتی باید با مدارس، طور که جامعهای حیاتی است. همانیک نظام، وظیفه

های اداری، هنجارهای مصرفی، و غیره بازتولید شود، روابط اجتماعی مردساالرانه مکان

یابند ن در خانه پرورش میی ما کودکان معموالً به دست زنانیز به همچنین. در جامعه

که شوند، درحالیعنوان فرودستان مردان تعریف و شناخته میطور اجتماعی بهو زنان به

شوند. کودکانی که عمومًا ندرت ظاهر میمردان در تصویر و فضای داخل خانه بسیار به

مراتب جنسیتی را نیز کنند جایگاهشان در سلسلهبه این سبک و سیاق رشد می

ها هایی که در آنهای خارج از خانه، مرکز این فرایندند، حوزهیابند. حوزهدرمی

شود: جا تأیید و تقویت میرفتارهای مردساالرانه آموخته و جایگاه فرودست زنان در آن

ها، کارخانجات، ادارات، ها، ارتشانجمن ها،های ورزشی، باشگاهکلیساها، مدارس، مکان

 ا و غیره.همراکز بهداشتی، رسانه

بنابراین، زیربنای مادی مردساالری تنها بر فرزندآوری در خانواده تکیه ندارد بلکه 

سازند تا کار زنان ای مبتنی است که مردان را قادر میی ساختارهای اجتماعیبر همه

شود های ساختارهای اجتماعی که باعث تداوم مردساالری میرا کنترل کنند. آن جنبه 

پذیرند. گیل روبین با ها تفکیکشناسایی هستند، و از دیگر جنبهبلاز حیث نظری قا
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ی تمییز دادن نظام جنس از نظام جنسیت، توانایی ما را برای تشخیص مؤلفه 

 ی این ساختارهای اجتماعی  بسیار ارتقا بخشیده است: مردساالرانه

ه ی تدارکات و تهمیداتی است که جامعه بمجموعه  "نظام جنس/جنسیت"»یک 

کند، شناختی را به محصوالت فعالیت بشر تبدیل میی زیستها سکسوالیته ی آنواسطه 

  1شوند.«ها ارضا مییافته در چارچوب آن و این نیازهای جنسی دگرگونی

عنوان زن یا مرد شناختی(، اما بههای زیستآییم )جنسما مؤنث و مذکر به دنیا می

که شوند(. اینور اجتماعی تأیید و بازشناسی میهایی که به طشویم )جنسیت ساخته می

اش گفته، تولید است که انگلس درباره وجهایم دومین جنبه از ساخته شده چگونهما 

 ی بشر«.»تولیدِ خودِ ابنای بشر، تکثیر و زادوولد گونه

کنند به صورت اجتماعی تعیین ی بشر را تکثیر میکه مردم چگونه گونهاین

شناختی و جنسی چندریختی هستند، مثال، اگر مردم از حیث زیست  طورشود. بهمی

بایست تصادفی باشد. تقسیم سفت و سخت کار بر مبنای جنسیت پس تولید مثل می

شده است، دو جنسیت بسیار ی جوامعِ شناخته که نوعی ابداع اجتماعی مرسوم در همه

که به خاطر دالیل اقتصادی متمایز از هم را ساخته و به زنان و مردانی نیازمند است 

کند تا زنان و مردان نیازهای همکاری کنند. بنابراین، همین رویکرد کمک می

خواهانه سوق دهند. اگرچه از حیث نظری شان را به سمت ارضای دگرجنسجنسی 

ی ای داشته باشد، اما در همهتقسیم جنسیتی کار نباید به نابرابری میان دو جنس اشاره

شده، آن شکل از تقسیم کار مبتنی بر جنسیت از حیث اجتماعی ه جوامعِ شناخت

تری را برای کار زنان قائل شود. تقسیم کار جنسیتی پذیرفته شده است که جایگاه پایین

فرهنگ جنسیتی است که به یمن آن مردان و زنان زندگی را ریزی خردههمچنین پی

یِ قدرتِ مردانه است که )در کنند؛ این زیربنای مادمتفاوت از یکدیگر تجربه می

های شغلی شود، هم در انجام ندادن کارِ خانه و در تضمین فرصتی ما( اعمال میجامعه

 شناختی. برتر و هم از حیث روان 

کنند، مردم چگونه تولید مثل شان را برآورده میمردم چگونه نیازهای جنسی

کنند، های بعدی القا میلها چگونه هنجارهای اجتماعی را به ذهن نسکنند، آنمی
 

1. Gayle Rubin, "The Traffic in Women", in Anthropology of Women, ed. Reiter, 

p.159.  
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ها درون ی اینآموزند، زن یا مرد بودن چه حسی دارد ــ  همه چگونه جنسیت را می

نامد. روبین بر تاثیر خورند که روبین نظام جنس/جنسیت میقلمرویی رقم می

توانی نیازهای کند که با چه کسی میکند )چه چیز به تو حکم میخویشاوندی تاکید می

های خاص و شکل دادن به شخصیت  برطرف کنی( و همچنین بر توسعهجنسیت را 

جنسیتی به میانجی پرورش کودکان و »ماشین اودیپی«. با این حال ما همچنین از 

کنیم تا دیگر نهادهای اجتماعی را بیازماییم. مفهوم نظام جنس/جنسیت استفاده می

اتب جنسیتی نقشی دارند. مرنهادهایی که هر یک به نوعی در تعریف و تحکیم سلسله

ی تواند تحت سیطرهروبین معتقد است که نظام جنس/جنسیت به طور تاریخی می

های زدن به نظام طلبانه باشد، اما او از برچسبزنان یا مردان قرار بگیرد یا اصالً برابری 

هایی بندی تاریخ بر اساس چنین برچسب جنس/جنسیتی شناخته شده و مختلف و دوره

کنیم که نظام جنسی/جنسیتی کنونی را مردساالری کند. ما انتخاب میع میامتنا

ی مردانه را که محور مرکزی  مراتب و سلطه بنامیم، زیرا چنین برچسبی مفاهیم سلسله

 سازد. آورد و مجسم میدانیم، به خوبی به چنگ مینظام فعلی می

ه تولید بگویند( و تولید ها عادت دارند به آن وجچه مارکسیست تولید اقتصادی )آن

کنند که به ی جنس/جنسیت، هر دو »سازمانی اجتماعی« را تعیین میمردم در حوزه

ی تاریخی مشخص و در کشوری مشخص تحت آن  قول انگلس »مردمان یک دوره

توان کلیت جامعه را تنها زمانی شناخت که به هر دو کنند«. بنابراین، میزندگی می

  1د، مردم و چیزها بنگریم.نوع تولید و بازتولی

داری ناب« وجود دارد و نه چیزی به نام »مردساالری نه چیزی به نام »سرمایه

چه وجود دارد زیستی کنند. آنناگزیر با یکدیگر همناب«؛ زیرا این دو باید به

ی داری مردساالرانه است، یا فئودالیسم مردساالرانه، یا جوامع شکارگر/گردآورندهسرمایه

 
ی ی تولید )مردم و چیزها( منطقاً برای توصیف وجه یا شیوه اند که هر دو جنبهوایت و موان اشاره کرده هیممل . 1

تنهایی خودکفا ا بازتولید کند. هر جنبه بهی تولید باید بتواند خود رتعریف، یک شیوه تولید ضروری هستند زیرا بنا به

دهد داری به مردم را تشخیص مینیست. به زبان ساده، تولید چیزها به مردم نیاز دارد. مارکس، اگرچه نیاز سرمایه

اند و یا چه پیوندهایی میان این دو جنبه از تولید برقرار بوده ها چگونه تولید شده گیرد که خود آدم اما در نظر نمی 

 است. رجوع کنید به:

 See Himmelweit and Mohun, "Domestic Labour and Capital" ( 1۰یادداشت  ). 
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طلب، یا جوامع باغبانی مادرساالر، یا جوامع باغبانی مردساالر و امثالهم. در این رابری ب

در یک بُعد از تولید و تغییرات در بعدی دیگر  پیوندی  تغییراتها گویی میان مثال

داری به سوسیالیسم تغییر تواند از سرمایهبرقرار نیست. برای مثال جامعه میضروری 

گوید مان به ما میالبته عقل سلیم، تاریخ، و تجربه  1الر باقی بماند.کند و کماکان مردسا

که این دو بُعد از تولید پیوندی تنگاتنگ با هم دارند و تغییر در یکی معموالً در دیگری 

 کند. نیز جنبش، تنش یا تناقض ایجاد می

 تواند در همین زمینه فهم شود. توضیحات بیشتری مراتب نژادی نیز میسلسله 

هایی از زیست اجتماعی که های رنگ/نژاد«، عرصهتوان ارائه کرد در تعریف »نظاممی

به نژاد.  سازد،بندی اجتماعی بدل میشناختی را به یک دستهرنگِ پوست زیست

هایی از سازمان های جنسیتی، جنبهمرتبههای نژادی، مانند سلسله مرتبهسلسله 

ها شوند. آنکه مردم چگونه تولید و بازتولید مینهایی از ایاجتماعی ما هستند، جلوه

مراتب موجد بُعد دوم وجه تولید ما هستند، یعنی اساساً ایدئولوژیک نیستند؛ این سلسله 

مان را برای بندی آن باشد که جوامع ترین صورت تولید و بازتولید مردم. شاید دقیق

گونه اشاره کنیم: »جوامع مردساالر ها اینداری« ننامیم، بلکه به آنمثال صرفًا »سرمایه

آید، ما ها«. در قسمت سوم که در پی میی مبتنی بر برتری سفیدپوستدارانه سرمایه

ها های نژادی سازگار است و از آنکنیم که با نظامداری را تصویر میموردی از سرمایه 

داری و مردساالری چنین به چندین نمونه از روابط متقابل میان سرمایهبرد و همبهره می

 کنیم. اشاره می

مراتب کارگران پدید آورده است، هایی را برای سلسله داری جایگاهی سرمایهتوسعه 

های مارکسیسم سنتی قادر نیستند به ما بگویند چه کسی چه بندیاما دسته

مراتبی نیست، بلکه هایی را باید اتخاذ کند. مردساالری صرفاً سازمانی سلسلهجایگاه

کنند. تنها های مشخصی را پر میمراتبی است که طی آن افراد مشخصی جایگاهسلسله 

اند و آموزیم چرا این زنان هستند که تحت سلطه ی مردساالری است که میدر مطالعه

 
 برای بحثی عالی از چنین گذاری به سوسیالیسم، ر.ک. به: . 1

Batya Weinbaum, "Women in Transition to Socialism: Perspectives on the Chinese 

Case", Review of Radical Political Economics, Vol. 8, no. 1 (Spring 1976), pp. 34-

58.  



 

 
 

ی پریا رحیمیهایدی آی. هارتمن / ترجمه  373  

اند، اما به مردساالری اند. بر این باوریم که بیشتر جوامع مردساالرانه چگونه تحت سلطه 

نگریم. بلکه مردساالری ای الیتغیر نمیانی، به عنوان پدیدهعنوان امری کلی و جهبه

ی مردان بر زنان را میسر ی روابط متقابل میان مردان که سلطهعنوان مجموعه به

کند، هم از نظر شکل و هم شدت در طی زمان تغییر کرده است.  ضرورت دارد که می

زنان را در جوامع تاریخی شان در تسلط بر نسبت وابستگی متقابل مردان با توانایی

مراتب میان مردان و دسترسی متفاوتشان به ارزیابی کنیم. ضروری است که سلسله 

مواهب مردساالری آزموده شود. مسلماً طبقه، نژاد، ملیت و حتی وضعیت تأهل و گرایش 

توانند در این میان نقش داشته باشند. و زنان از چنین سن و سال میجنسی و هم

بقاتی، نژادی، ملی و با وضعیت تأهل یا گرایش جنسی متفاوت در معرض های طگروه

درجات متفاوتی از قدرت مردساالر هستند. زنان خود ممکن است بر مردانی که نسبت 

تری مراتب مردساالری از جایگاه پایینبه مردان قوم و خویش خود در سلسله 

مردساالرانه کنند )آن هم از برخوردارند، اعمال قدرت طبقاتی، نژادی یا ملی و حتی 

 شان(. طریق روابط خانوادگی

ای از روابط تعریف کردیم که تکرار رئوس مطالب: ما مردساالری را  مجموعه 

مندی میان مردان وجود دارد و زیربنایی مادی دارند. درون مردساالری روابط سلسله 

ن سلطه یابند. زیربنای سازد تا بر زناها را قادر میهمبستگی میان مردان است که آن

مادی مردساالری کنترل مردان بر نیروی کار زنان است. این کنترل با سلب دسترسی 

ی زنان به دست لحاظ اقتصادی مولد و با تحدید سکسوالیتهزنان به منابع ضروری و به

کند: دریافت خدمات شخصی شان را در موارد زیر اعمال میآمده است. مردان کنترل 

داری و پرورش فرزندان، برخورداری از حق  عدم اجبار به انجام کارهای خانه از زنان،

های اصلی دسترسی به بدن زنان برای آمیزش، احساس قدرت و داشتن قدرت. مؤلفه

گرایانه کنیم عبارتند از: ازدواج دگرجنسشان میتجربهدر حال حاضر مردساالری که 

، پرورش فرزندان و کار خانگی به دست گرایی که در پی دارد()و  هراس از همجنس

زنان، وابستگی مالی زنان به مردان )ترتیبات و تمهیدات بازار کار مقوّم آن است(، دولت، 

ها، شماری که مبتنی بر روابط اجتماعی میان مردان هستند ــ باشگاهنهادهای بی
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ها. اگر خواهان ها، و ارتشها، کلیساها، شرکتها، دانشگاهها، حرفهها، انجمنورزش 

 ی این عناصر مورد مداقه قرار گیرند. داری مردساالر هستیم باید همهشناخت سرمایه

کارکرد  مقوّمچنین وابستگی متقابل میان مردان، و انقیاد زنان مردساالری و هم

پرسیم، آیا گذاریم و میاند. ما پرسش از خلق  این روابط و مناسبات را کنار میجامعه

داری را تشخیص دهیم؟ باید همان ی درون جوامع سرمایهنیم روابط مردساالرانهتوامی

دارانه کشف  کنیم، همان پیوندهای یکسان میان مردان را درون جوامع سرمایه 

پیوندهایی که هم دانشمندان بورژوای علوم اجتماعی و هم دانشمندان مارکسیست  

اهمیت در بهترین حالت، اضافاتی بی علوم اجتماعی دیگر قائل به وجودشان نیستند یا

توانیم دریابیم که چگونه این روابط میان مردان در جوامع کنند. آیا میقلمداد می

هایی را تشخیص دهیم که توانیم شیوهاند؟ آیا میداری دایمی و ابدی شدهسرمایه

  داری جهت داده است؟شان به مسیر تکامل سرمایهمردساالری از طریق

 شراکت و همکاری مردساالری با سرمایه  - ۳

داری را  ی درون جوامع سرمایهتوانیم روابط اجتماعی مردساالرانهچگونه می

رسد که گویی هر زن فقط به دست مرد خودش طور به نظر میتشخیص دهیم؟ این

منقاد شده است؛ انقیاد او انگار مشکلی خصوصی است. روابط میان مردان و میان 

که روابط میان رسد. تشخیص اینمیتکه به نظر ها به یک میزان گسسته و تکهخانواده

مردان و روابط بین زن و مرد به شکلی سیستماتیک مردساالرانه است دشوار است. ما 

عنوان نظامی از روابط میان مردان و زنان در البته باور داریم که مردساالری به

ی داری شراکت و همکاری سالم و نیرومندداری وجود دارد و در جوامع سرمایهسرمایه

بین مردساالری و سرمایه در جریان است. با این همه، اگر کار را با مفهوم مردساالری 

یابیم که شراکت و همکاری داری آغاز کنیم، فوراً درمیو فهمی از وجه تولید سرمایه

داران اغلب منافع متضادی مردساالری و سرمایه ناگزیر نبوده است؛ مردان و سرمایه

برداری از نیروی کار زنان. این تضاد ممکن است خود را بدین رهدارند، خاصه  بر سر به

اند زنانشان در خانه بمانند شیوه نمایان کند: اکثریت پرشماری از مردان یحتمل مایل

خواهند دارند، احتماالً میتری از مردان که سرمایهها خدمت کنند. شمار کمو به آن 

گران مزدبگیر شاغل باشند. با سنجش و اکثر زنان )جز زنان خودشان( در بازار کار
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توانیم های ناشی از این تضاد منافع بر سر نیروی کار زنان، میبررسی تاریخیِ تنش

داری و همچنین بنیان شراکت ی درون جوامع سرمایهزیربنای  مادی روابط مردساالرانه

 و همکاری میان سرمایه و مردساالری را بشناسیم. 

 دستمزدهای خانوادگی ی  صنعتی شدن و توسعه

ای از پدیدارهای اجتماعی که در طول قرن نوزدهم شاهد ها از گزیدهمارکسیست

ها، اما، نهایتاً قدرت نیروهای اجتماعی هایی کاماًل منطقی رسیدند. آنبودند به استنتاج

کرد و ها مجادله میی نوظهور باید با آنی از پیش موجود که سرمایهمردساالرانه

ن نیاز سرمایه برای سازش با این نیروها را دست کم شمردند.  انقالب صنعتی همچنی

کرد؛ در واقع، ی مردم از جمله زنان و کودکان را وارد نیروی کار میرفته همهرفته 

که زنان و این 1بردند.ها تقریبا فقط از کارگران کودک و زن بهره مینخستین کارخانه

ن مزدی به دست آورند هم روابط اقتدار را زیر سؤال کودکان قادرند مستقل از مردا

این فرایند   1۸۹2دارد. کائوتسکی در سال  برد و هم دستمزد همگان را پایین نگه میمی

 را چنین توصیف کرده است: 

توانند از پس خودشان بربیایند، حقوق سِن مرِد کارگر می»چون زن و فرزندان کم

یابد بدون هیچ خطری ای شخصی خودش کاهش مینحوی مطمئن تا سطح نیازهمرد به

 نفس را متوقف کند.ی نیروی کار تازهکه ذخیره

 
یا با  –اشان داشتند ی پیشاصنعتی زنان سهم زیادی در امرار معاش خانواده به یاد داشته باشیم که در دوره . 1

کت های کشاورزی. پاگیری کار مزدی زنان هم به رخ دادن این مشارمشارکت کردن در صنعتی خانوادگی یا با فعالیت

مستقل از مردان خانواده نیاز داشت هم بدان مجال بروز داد. بنابراین، راه تازه این نبود که زنان درآمد داشتند، بلکه 

 ی پدران یا شوهرانشان درآمد داشتند. ها در فراسوی کنترل و سلطهاین بود که آن

Alice Clark, The Working Life of Women in the Seventeenth Century (New York: 

Kelly, 1969) and Ivy Pinchbeck, Women Workers in the Industrial Revolution, 1750-

1850 (New York: Kelly, 1969) 

هایی را که به محض کند و همچنین دگرگونیداری زنان را توصیف می های اقتصادی پیشاسرمایه آلیس کالرک، نقش

ضوع این است که مارکس، انگلس و کائوتسکی کامالً از نقش اقتصادی زنان داری بروز کردند. گویا مووقوع سرمایه

 داری آگاه نبودند. پیش از سرمایه
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تر فرمانبهعالوه بر این، کار زنان و کودکان، مزیت افزونی دارد، کودکان و زنان گوش 

طرز چشمگیری کمیّت ها به صفوف کارگران بهاز مردان هستند؛ و باز شدن پای آن

 دهد. شود افزایش میوش به بازار عرضه میکاری را که برای فر

شکند زیرا بازار متعاقبًا، کار زنان و کودکان... مقاومت کارگران مرد را نیز درهم می

ها دستمزد کند. به خاطر این دو وضعیت، اشتغال آنرا بیش از حد پر و اشباع می

  1دهد.«کارگران مرد را کاهش می

درآمد، ی کارگر کمی طبقهر زندگی خانوادهتأثیرات سهمناک )این مسائل( ب 

ی اعضای آن در نیروی کار، مشارکتی اجباری دارند، توسط ای که همهزندگی خانواده

 نویسد:ها شناسایی شده بود. کائوتسکی میمارکسیست

کند، داری در بیشتر مواقع خانوارِ منفرد مرد کارگر را نابود نمی»نظام تولید سرمایه

های ناخوشایند آن را. امروزه، فعالیت برد مگر ویژگیچیزش را به تاراج می بلکه همه

زنان در مشاغل صنعتی... باری است اضافه که بر سنگینی بار مسئولیت پیشین سوار 

خانوار مرد کارگر هر زمان که کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد. هیچشود. لیک می

 2کشد.«رج باشد رنج میخی خانه کمکهمسرش باید در قوت یومیه

ها و وضعیت نامساعد کار دستمزدی مردان کارگر و همچنین کائوتسکی گرفتاری

پایین برای شوهرانشان بودند بلکه تنها رقابتی سطحکردند.  زنان نهزنان را درک می

 رسانی کنند«. توانستند به خوبی »به دو ارباب خدمتزنانِ کارگری بودند که نمی

کردند، ی زنان و کودکان به بازار کار مقاومت میمردان کارگر در مقابل ورود عمده

ها را از عضویت در اتحادیه و همچنین نیروی کار طرد کنند. در کوشیدند تا آنو می

 نوشت: تن آورز ادووکت ]به فارسی: مدافع ده ساعت[  ی نشریه 1۸۴۶

د شرایط اخالقی و فیزیکی کارگران ها برای بهبوی تالش»ناگفته پیداست که همه

که ساعات کارشان واقعاً کاهش یابد. قطعاً ما ، عقیم خواهد ماند، مگر آنزن کارخانه

جا پیش رویم که بگوییم بسی بهتر است که زنان متأهل، وقت و توانشان را باید تا آن

رکت ماشینی که دنبال حیابی در انجام وظایف خانگی خانوار کنند تا آنمصروف مهارت
 

1. Karl Kautsky, The ClassStruggle (New York: Norton, 1971), pp. 25-26.  
 شاید تاکیدات از ما باشند: . 2

 outside the household," Kautsky, Class Struggle, p. 26  
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گوییم آن روز چندان دور نیست، افتد. پس امیدوارانه میباشند که هرگز از نفس نمی

ها را برای بیگاری که آنآنروزی که شوهر قادر است خرج زن و خانواده را دربیاورد بی

  1ی پنبه بفرستد.«به کارخانه

ی چاپ حادیهی ملی تایپوگرافی ]اتدر ایاالت متحده، در اتحادیه 1۸۵۴سال 

ها[ عزمش را جزم کرد تا دیگر با اعمالش استخدام زنان ها و سایر رسانهروزنامه

خواستند زیر بار حمایت اتحادیه چین را تشویق نکند«. اعضای مرد اتحادیه نمیحروف

ها در عوض تالش کردند تا زنان را از اتحادیه کنار بگذارند. در آن از زنان کارگر بروند؛

توانیم المللی سیگارسازان گفت: »ما نمیی بینولف استراسر، رئیس اتحادیهآد 1۸۷۹

ها از کار را به کمک قوانین ی آنزنان را از تجارت بیرون برانیم، اما قادریم سهم روزانه

  2کارخانه محدود سازیم«.

 بود، اما مشکلحل میدهی زنان و جوانان مزدگیر قابلمشکل رقابت ارزان با سازمان

گسیخته، خیر! مردان حمایت اتحادیه از مردان را برای خود کنار همزندگی خانوادگی از

گرچه قوانین  3کنند.گذارند و از قوانین حمایتی کار برای زنان و کودکان دفاع میمی

ها از کارگران زن و کودک شده اما حمایتی کار، مانع شماری از بدترین سوءاستفاده

 ۴بزرگسال را در بسیاری از مشاغل »مردان« محدود کرده است.همچنین مشارکت زنان  

 
 به نقل از: . 1

Neil Smelser, Social Change and the Industrial Revolution (Chicago: University of 

Chicago Press, 1959), p. 301.  
 اند: جا اخذ شده ها از ایناین مثال .2

Heidi I. Hartmann, "Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex", Signs: 

Journal of Women in Culture and Society, Vol.1, no. 3, pt. 2 (Spring 1976), pp. 162-

163.  
ای تصویب شد، ممکن داران و در مقابل اعتراض عده ی سرمایهطور که قوانین کارخانه به نفع همه درست همان . 3

ی کارگر توسط دولت تصویب شده تولید طبقه نگاهی به بازگذاری حمایتی برای زنان و کودکان نیز با نیماست قانون

گذاری حمایتی با گیرد که قوانین کارخانه و قانونباشد. فقط یک نگاه کامال ابزارگرایانه دولتی این را نادیده می

 ی کارگر.هایی هستند به مطالبات خود طبقهبخشند پاسخسازش و دادن امتیاز به دولت مشروعیت می

 گذاری حمایتی کار و زنان به این منبع رجوع کنید:درباب قانونتر برای بحثی جامع. ۴

C. Hill, "Protective Labor Legislation for Women: Its Origin and Effect", 

mimeographed (New Haven, Conn.: Yale Law School, 1970)  
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طور کلی دستمزدشان مردان کوشیدند تا مشاغل پردرآمد را برای خود نگاه داشته و به 

کنند که به نیروی کارشان امکان دهد ها از حقوقی دفاع میرا افزایش دهند. آن

تدریج در اواخر مزد خانوادگی« بهشان بربیاید. سیستم »تنهایی از پس مخارج خانوادهبه

ی های باثبات طبقهقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بدل شد به هنجاری برای خانواده

اند که زنِ شاغلِ بدونِ دستمزد بخشی از زندگی شاهدان بسیاری اذعان کرده 1کارگر.

 
 هایی از آن در این منبع منتشر شده است:پاره 

Barbara A. Babcock, Ann E. Freedman, Eleanor H. Norton, and Susan C. Ross, Sex 

Discrimination and the Law: Cases and Remedies (Boston: Little, Brown & 

Co.,1975), an excellent law text. Also see Hartmann, "Job Segregation by Sex", 

pp.164-166.  
کنند که سلب مالکیت تولید ایوی پینچبک »در کارگران زن« ادعا میآلیس کالرک در »زندگی کاری زنان« و . 1

 از خانه با یک فرایند تنظیم اجتماعی همراه شده بود که موجد دستمزد خانوادگی بود.

 ی دکترای خودهایدی هارتمن در رساله 
Heidi Hartmann, Capitalism and Women's Work in the Home, 1900-1930 

(Unpublished Ph.D. dissertation, Yale University, 1974; forthcoming Temple 

University Press, 1980).  

های کیفی، این فرایند در آمریکای اوایل قرن بیستم رخ داده است. بایست فردی کند که بر مبنای داده عنوان می

نیز خود باید برای سالیان مورد مطالعه  ی خانواده بیازماید، این بودجهطور کمّی با سنجش بودجهاین فرضیه را به

های درآمدی متفاوتی که شوهر خانواده به دست قرار گیرد و به روند میزان درآمد خانواده برای هر یک از گروه 

ی ما در دسترس نیستند. راه حل »دستمزد پذیر با دوره ها به شکلی مقایسهآورده است توجه کند. هرچند این داده 

 جهانی دوم تضعیف شده است. ی پس از جنگاالً در دوره خانوادگی« احتم
 Carolyn Shaw Bell, in "Working Women's Contributions to Family Income", Eastern 

Economic Journal, Vol. 1, no.3 (July 1974), pp. 185-201  

کند که امروزه درست نیست فرض کنیم که مرد، فردِ های موجود را ارائه کرده است و بحث میجا کارولین داده این

های ابتدایی قرن بیستم هرچه باشد، ما اما از این امروز یا سال  واقعیاولِ درآمدزایی در خانواده است. حال موقعیت  

اشان ها بتوانند کل خانواده ایدی مردان باید قدری باشد که آن گوییم که هنجار اجتماعی این بوده و هست که عمی

طور جهانی که چنین چیزی هنجار بوده است به معنای آن نیست که این هنجار بهرا تأمین کنند. گفتن از این

محقق شده است. دقیقاً این شکست در دست یافتن و محقق کردن این هنجار است که شایان توجه است. مشاهدات 

د آن بود که در غیاب دستمزدهایی که به کفایت باال  باشد، الگوهای »هنجاری« خانواده از بین رفتند، برای مؤی

 سومی آمریکا. مثال در میان مهاجران قرن نوزدهم و امروزه در میان تابعین جهان
Oscar Handlin, Boston's Immigrants (New York: Atheneum, 1968)  

ها استخدام  کند که در بوستون اواسط قرن نوزده زنان ایرلندی در نساجیه از این بحث میدر این کتاب، نویسند

کردند. دادند و اغلب شوهران بیکار خود را تأمین میشدند، و زنان بیش از نیمی از کارگردان مزدی را تشکیل میمی

 شدت ادامه دارد. بنگرید به: بهپوست هنوز های سیاه ی ساختار خانواده میان آمریکایی امروزه بحث درباره 
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ابرِ مرد و که برای دستمزد برکارگران مرد به جای آن 1مطلوب کارگران مرد بوده است.

خواستند خدمات ها میکردند، آنزن بجنگند برای »دستمزد خانوادگی« تالش می

ی کارگر شان را در خانه نگاه دارند. در صورت غیاب مردساالری، یک طبقه همسران 

ایستاد، اما مناسبات اجتماعی مردساالرانه به یک داری میبسا در برابر سرمایه متحد چه

داد، آن هم به زیان بخش دیگر یعنی زنان. در فرایند السکوت میبخش یعنی مردان حق

مراتب بین مردان مهم بود و هم همبستگی میانشان. وفصل این موضوع، هم سلسله حل

حل نزاع بر سر نیروی کار زنان دانست، نزاعی که توان راه»دستمزد خانوادگی« را می

 داری در جریان بود.  در آن دوره بین منافع مردساالری و منافع سرمایه

دستمزدهای خانوادگی برای اغلب مردان بزرگسال بر پذیرش مردان و همدستی 

سن، زنان و نیز تر برای دیگران داللت دارد، یعنی برای افراد کمدر ]تثبیت[ حقوق کم

پوستان و غیره؛ ها، سیاهکند )ایرلندیها را فرودست تعریف میمردانی که اجتماعْ آن

هایی هستند که از مواهب مردساالری ها آنترین گروهمراتب مردساالر پسته در سلسل

تر برای زنان و کودکان و مردان فرودست با تفکیک شغلی در اند(. دستمزد کمبهرهبی

ها و مدیریت و نهادهای ی اتحادیهواسطهشود که آن نیز خود بهبازار کار تقویت می

گردد. هم تفکیک ها حفظ میزشی، و حتی خانوادههای آموکمکی چون مدارس، برنامه

درآمدتری دارند، که زنان مشاغل کمشغلی بر مبنای جنسیت و هم اطمینان خاطر از آن 

اندازد که قائل کند و عقایدی را جا میوابستگی اقتصادی زنان به مردان را مسجل می

ی رای بیشتر مردان توسعه هایی »مناسب« برای زنان یا مردان هستند. بنابراین ببه حوزه

دستمزد خانوادگی، زیربنای مادی تسلط مردانه را از دو طریق قطعی و مطمئن ساخت. 

 
Carol B. Stack, All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community (New 

York: Harper and Row, 1974), ( ویژه فصل اولبه ). 

مردان در بازار  های نسبی زنان و ها این هنجار به میانجی جایگاه گوییم که برای بیشتر خانواده همچنین از این می 

 شود  )یادداشت پایین را ببینید(.کار حفظ می

ی زندگی در اوایل عنوان جزئی از معیارهای مردانه، معتقد است که زنان غیرشاغل عموماً بهکار زنانهارتمن در . 1

خانگی« ( و همچنین گرستاین در »کار  ۶در منبع یادداشت    13۶شدند )بنگرید به ص.قرن بیستم در نظر گرفته می

 121ی آید )به صفحه ی ارزش نیروی کار مردانه به حساب میکند که هنجار زن شاغل جزئی از محاسبهاشاره می

 کتاب رجوع کنید(.
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تر زنان در شود. درآمد کمتری نسبت به مردان عایدشان مینخست، زنان دستمزد کم

کند تا سازد و زنان را تشویق میبازار کار برتری مادی مردان بر زنان را دایمی می

ی دوم، زنان به کار خانگی مشغول عنوان شغل برگزینند. در مرتبهداری را به همسر

ی دیگر خدمات در خانه، اموری که مردان مستقیماً از آن داری، و ارائهشوند، بچهمی

شان در بازار ی خود جایگاه فرودستنوبه های خانگی زنان نیز بهمسئولیت   1برند.بهره می

  2بخشد.کار را تحکیم می

گونه به حلی که در اوایل قرن بیستم توسعه یافت همانباید توجه داشت که راه

داران  گویند سرمایهداری سود رساند که به منافع مردساالری. اغلب میمنافع سرمایه

شدن اوایل قرن نوزدهم غالب بود، تشخیص دادند که طی شرایط سختی که در صنعتی

ها کفایت بازتولید کنند. آنتند خودشان را بهتوانسی کارگر نمیهای طبقهخانواده

تری دار کارگران سالمدریافتند که در مقایسه با زنان شاغل به کار مزدی، زنان خانه

کرده کارگران بهتری هستند نسبت به آورند، و فرزندان تحصیل کنند و بار میتولید می

 
طور که پت میناردی کنند بسیار مهم است. هماناین واقعیت که زنان در خانه خدمات کاری به مردان عرضه می.  1

  در این منبع بدان اشاره کرده است:

The Politics of Housework" "[t]he measure of your oppression is his resistance" (in 

Sisterhood is Powerful, ed. Robin Morgan [New York: Vintage Books, 19701, p. 

451). 

ز مناسبات  قدرت ی بحث فایراستون درباب عشق مهم است؛ این مقاله تحلیلی است ای او، احتماال به اندازه مقاله

 داری تجسم یافته است. گونه که در خانهمیان زنان و مردان آن

ی نیوانگلند ی کار را با الگوهای خانواده در منطقهی میان عضویت در بازارهای اولیه و ثانویهلبی زیمرمن رابطه. 2

 کاویده است:

Women in the Economy: A Case Study of Lynn, Massachusetts, 1760-1974 

(Unpublished Ph.D. dissertation, Heller School, Brandeis, 1977).  
 ها در بازار کار است. های خانوادگی و جایگاه باتیا وینباوم در حال حاضر مشغول کاویدن روابط میان نقش

edefining the Question of Revolution"; Review of Radical Political Economics, Vol. 

9, no. 3 (Fall 1977), pp. 54, 78.  

 و:
The Curious Courtship of Women's Liberation and Socialism (Boston: South End 

Press, 1978).  

 توان در این منبع یافت:داری و مردساالری را میی تعامل سرمایهمطالعات بیشتر درباره 
Zillah Eisenstein, ed., Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminist 

Revolution (New York: Monthly Review Press, 1978).  
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وادگی به مردان و نگه پرداخت دستمزد خان–بستان فرزندان بدون تحصیالت. این بده

داران و نیز  کارگران مرد خوش آمد. گرچه به مذاق سرمایه -داشتن زنان در خانه 

بستان در طول زمان جرح و تعدیل شده است اما کماکان این واقعیت چارچوب این بده

صادق است که خانواده و کارِ زنان در خانواده با فراهم آوردن نیروی کار در خدمت 

توانند در آن ی فضایی که آنان میدر خدمت مردان است، آن هم به مثابهسرمایه و 

کنند اشان کار میبرتری خود را اعمال کنند. زنان برای خدمت به مردان و خانواده

خانواده همچنین  1رسانند.کننده به سرمایه خدمت میعنوان مصرف که به همچنان

طور که فایراستون شود، همانخته می مکانی است که تسلط و فرمانبرداری در آن آمو 

فرزندان مطیع  2اند.و مکتب فرانکفورت و بسیاری دیگر این موضوع را طرح کرده

شان را های مناسبکارگران مطیعی خواهند شد، دختران و پسرانی که هریک نقش

 آموزند. می

االری داری خود را با مردسکه دستمزد خانوادگی مؤید آن است که سرمایه درحالی

کند، وضعیت متغیر فرزندان نشانگر آن است که مردساالری خود را با سرمایه تنظیم می

کند. کودکان همچون زنان از کار مزدی کنار گذاشته شدند. وقتی توانایی تنظیم می

شان نیز تغییر کرد. در  ها با والدینی قانونی آنکودکان در کسب پول کم شد، رابطه

ایاالت متحده باور آن بود که محقق کردن نیازمندی کودکان به آغازِ عصر صنعتی در 

ها اهمیتی اساسی و حتی بنیادین دارد. پدران ی آنپدرانشان برای رشد سعادتمندانه

در موارد نزاع بر سر حضانت فرزندان، اولویت قانونی داشتند. کرول براون نشان داده 

در رفاه اقتصادی خانواده کاهش که توانایی کودکان برای مشارکت است به محض آن

ی فرزندانشان ضروری قلمداد ای برای رشد سعادتمندانهطور فزایندهیافت، مادران به

 
 برای بحثی درباب کار مصرفی زنان رجوع کنید به: . 1

Weinbaum and Amy Bridges, "The Other Side of the Paycheck: Monopoly Capital 

and the Structure of Consumption" Monthly Review, Vol. 28, no. 3 (July-Aug 1976), 

pp. 88-103. 
 های مکتب فرانکفورت رجوع کنید به: برای آشنایی با دیدگاه . 2

Max Horkheimer, "Authority and the Family", in Critical Theory (New York: Herder 

& Herder, 1972) and Frankfurt Institute of Social Research, "The Family", in Aspects 

of Sociology (Boston: Beacon, 1972). 
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در این مورد،  1گونه، زنان در موارد حضانتِ مورد نزاع اولویت قانونی یافتند.شدند و این

مردساالری با تغییر نقش اقتصادی کودکان سازگار شد: وقتی کودکان مولد بودند، 

که دیگر مولد نبودند، به مادرانشان سپرده مردان خواهان کودکان بودند؛ به محض آن

 شدند. 

 همکاری و شراکت در قرن بیستم

ی نیاز های قرن نوزدهم که مردساالری در سایهبینی مارکسیستاین پیش

داری به پرولتر ساختن همگان تحلیل خواهد رفت هنوز به واقعیت نپیوسته  سرمایه

کم گرفته بودند بلکه پذیری مردساالری را دست ها نه تنها قدرت و انعطافاست. آن 

ی ی نیروی اجتماعی تازهها دربارهگرفتند. آنباال میهمچنین قدرت سرمایه را نیز دست

گسیخت، کردند، همان رؤیایی که روابط فئودالی را از هم میبافی میداری خیالسرمایه

ی بهتری به تفاوت میان رؤیایی همان اندازه خیالی که قدرتمند. ناظران امروزی از زاویه 

نگرند، آن داری واقعی یا بالفعل میهای سرمایهداری و گرایشهای ناب سرمایهگرایش

شود. مباحثات وزمره با نیروهای تاریخی مواجه میداری در عمل رهم زمانی که سرمایه

ی های نژادی و مباحثات دربارهی همکاری و شراکت بین سرمایه و نظمدرباره

که چگونه نیروهای آورد از اینتری فراهم میهای بیشبندی بازار کار مثالتقسیم

این فرایند داری در کنند. سرمایهداری ناب با واقعیت تاریخی برخورد میسرمایه

 پذیری عظیمی از خود نشان داده است.  انعطاف

کنند اند این نکته را مطرح میهایی که آفریقای جنوبی را مطالعه کردهمارکسیست

بسا منجر به پرولترشدن یکسان همه نشوند، ولی با این همه این های نژادی چهکه نظم

طور خالصه، به  2کنند.وگیری میبدین معنا نیست که موانع نژادی از انباشت سرمایه جل

 
1. Carol Brown, "Patriarchal Capitalism and the Female-Headed Family" Social 

Scientist (India), no. 40-41 (November-December 1975), pp. 28-39.  
 بنگرید به: های نژادی، برای بحث بیشتر در باب نظم. 2

Stanley Greenberg, "Business Enterprise in A Racial Order", Politics and Society, 

Vol. 6, no. 2 (1976), pp. 213-240 . 

 و:
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دهد تا گویند که چه ترتیباتی به سرمایه این مجال را میگران از این میتحلیل

داران هنوز در یک موقعیت تاریخی »بیشترین« ارزش اضافی را اخذ کند. سرمایه

ی هایی از کارگران و مراقب مداخلهمشخص باید مراقب کنترل اجتماعی، مقاومت گروه

ی یک کل بازتولید باشند. ممکن است دولت مداخله کرده تا جامعه را به مثابه دولت

داران ضرورت یابد، آن هم برای غلبه بر کند؛ شاید مراقبت و نظارت بر برخی سرمایه

ترین داران با در نظرگرفتن  این مالحظات، بیشهای سرمایه. سرمایهبدترین گرایش

داران ند. و اگر نیاز به کنترل اجتماعی باشد، سرمایهرسانرا به حداکثر میعملی منافع 

اندازند، چیزی در خود سرمایه نیست که مشخص سازد کار را در مسیری مشخص می

تر نیروی کار مزدی را از چه کسی موقعیتی برتر خواهد یافت و چه کسی مراتب پایین

ادی با چه  جا منظور از چه کسانی، پرسش از چه افرآن خود خواهد ساخت )این 

داران به اهمیت نیست که بیشترِ سرمایههای انتسابی است(. البته این نکته بیویژگی

رو نژادپرست )و سکسیست( هستند. های اجتماعی مسلط و ازایناحتمال زیاد از گروه

های های گروههای مسلط و همچنین ویژگیهای انتسابی گروهداری وارث ویژگیسرمایه

 فرودست است. 

بندی بازار کار ی انحصاری به ایجاد تقسیمهای اخیر پیرامون گرایش سرمایهثبح

کنند از داران تعمداً نیروی کار را تقسیم میوقتی سرمایه 1با این فهم سازگار است.

تر، این برند، به بیانی ظریفی کارگر بهره میهای انتسابی برای تفکیک طبقه ویژگی

های خیزد و نه از ضرورت داری برای کنترل اجتماعی برمیه مسئله مشخصاً از نیاز سرمای

انداز در جداسازی های تفرقهگونه تالشی اینو در طول زمان، همه 2انباشت سرمایه.
 

Michael Burroway, The Color of Class in the Copper Mines: From African 

Advancement to Zambianization (Manchester, England: Manchester University 

Press, Zambia Papers No .7, 1972).  
 بندی بازار کار، رجوع کنید به:ی بیشتر در خصوص تقسیمبرای مطالعه. 1

Michael Reich, David Gordon, and Richard Edwards, "A Theory of Labor Market 

Segmentation" American Economic Review, Vol. 63, no. 2 (May 1973), pp. 359-365, 

and the book they edited, Labor Market Segmentation (Lexington, Mass.: D.C. Heath, 

1975) . 

مّی )نیازهای انباشت( ی کارآمدی کیفی )نیازهای کنترل اجتماعی( و کارآمدی کبرای مطالعه بیشتر درباره . 2

 بنگرید به:
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دهی به نیروی کار مند. توانایی سرمایه در شکلها نه موفق بوده است و نه فایدهگروه

طور مثال، آیا تولید بستگی دارد )به  های سرمایهنیز در معنای محدود کلمه به ضرورت 

کند؟ به نحوی سامان یافته است که ارتباطات میان شمار انبوهی از کارگران را طلب می

و هم به نیروهای  1ی کارگران به زبان انگلیسی صحبت کنند(اگر بله، چه بهتر که همه

طبیق کار درون جامعه بستگی دارد که ممکن است سرمایه را به سازگاری و ت

های بهداشتی جداگانه در آفریقای تشویق/مجبور کنند )برخورداری از امکانات سرویس

ای اقتصادی« برای  پوستان تنها به عنوان »هزینه جنوبی برای سفیدپوستان و سیاه

ی اجتماعی تالش برای اجبار تر از هزینه خرجشود، البته کمداران فهمیده میسرمایه

 پوستان(. بی به شستشو در مکان مشترک با سیاهسفیدپوستان آفریقای جنو

دارانه این است که ی سرمایهمشی توسعهی بحث ما درباب خطاگر اولین مشخصه 

سرمایه قادر مطلق  نیست، دومین مؤلفه آن است که سرمایه شدیداً منعطف است. 

سازد و هم ها را نابود میشود، و هم آنانباشت سرمایه با نیروهای اجتماعی رویارو می

توان به عنوان بازتابی از قدرت فهمید، شود. سازگاری سرمایه را میها سازگار میبا آن

اند. با های تازه تداوم  یافتهبازتابی از قدرت اَشکالِ از پیش موجودی که حال در محیط

مانند. برای مثال، تغییر نیز مییابند، بیحال مادامی که این اشکال تداوم میاین

ی تحکیم وسیله اساسًا به  شود،دئولوژی که امروزه نژاد و جنس به میانجی آن درک میای

 گیرد.  و تقویت تقسیمات نژادی و جنسی در فرایند انباشت شکل می

 خانواده و دستمزد خانوادگی در دنیای امروز

داری در باال اشاره کردیم که در اوایل قرن نوزدهم سازگاری یا انطباق متقابل سرمایه

ی دستمزد خانوادگی در آمد. دستمزد خانوادگی شراکت و مردساالری به شکل توسعه

 
David M. Gordon, "Capitalist Efficiency and Socialist Efficiency", Monthly Review, 

Vol. 28, no.3. 
های قومی سازماندهی کردند  ی تولید را مطابق گروه داران میلواکی نخست کارگران حوزه به طور مثال، کارخانه. 1

ران انگلیسی آموختند، چراکه فناوری و نیازهای مناسب کنترل اجتماعی تغییر کرده بود. ی کارگاما بعدها به همه

 بنگرید به:

Gerd Korman, Industrialization, Immigrants, and Americanizers, the View from 

Milwaukee, 1866-1927 (Madison: The State Historical Society of Wisconsin, 1967).  



 

 
 

ی پریا رحیمیهایدی آی. هارتمن / ترجمه  385  

ی رغم مشارکت فزایندهکند. علیداری را تقویت میو همکاری مردساالری و سرمایه

نیروی کار زنان که به طور خاص پس از جنگ جهانی دوم سریع بوده، بحث ما این 

 –گ بنای تقسیم کار جنسی کنونی است است که دستمزد خانوادگی کماکان سن

بیند و مردان را مسئول  ی اول زنان را مسئول کار خانگی میتقسیم کاری که در وهله

ی واحد تر زنان در بازار کار وجود مداوم خانواده را به مثابهکار مزدی. دستمزد پایین

شود تأمین می  ای که با درآمد خانوادگیکند. خانوادهضروری تجمیع درآمد تضمین می

نتیجتاً به کنترلِ کارگرانِ زن به دست مردان، هم درون خانواده و هم بیرون از آن 

 دهد. میدان می

اگرچه افزایش کار مزدی زنان ممکن است به خانواده استرس و فشار تحمیل کند 

)مشابه آن فشاری که در قرن نوزدهم، کائوتسکی و انگلس به آن اشاره کردند(، اما 

اشتباه است اگر فکر کنیم که نتیجتاً مفاهیم و واقعیات خانواده و تقسیم جنسیتی 

سیم جنسیتی کار در بازار کار مجددًا ظهور زودی ناپدید خواهند شد. تقکارگران به

شوند، اغلب همان خواهد کرد، و در این بازار، زنان در مشاغل زنانه به کار گرفته می

سازی و خدمات غذایی، انواع و آماده–تر در خانه مشغول به آن بودند اموری که پیش 

درآمد منزلت و کمغل کمجا که این مشااقسام تمیزکاری، نگهداری از افراد و غیره. از آن 

مانند، اگرچه زیربنای مادی این روابط وکاست بر جا میکمهستند، روابط مردساالرانه بی

شود. برای مثال، کارول براون تاحدی از خانواده به اختالف در دستمزدها منتقل می

داری، در حال حرکت از مردساالری  استدالل کرده است که ما درون سرمایه

  1بنیان« هستیم.بنیان« به سوی »مردساالری صنعت »خانواده

بنیان به انحای مختلف تحکیم شدند. قراردادهای ی صنعت روابط مردساالرانه

های ترقی کمتر را برای زنان لحاظ تر، منافع و فرصتهای پاییناتحادیه که دستمزد 

یدئولوژی  رنگ گذشتگان، ردی از باورهای سکسیستی یا اکنند، تنها ردپای کممی

کنند. این قراردادها زیربنای مادی نظام مردساالری را حفظ می –مردبرتربین نیستند 

گویند مردساالری پیشاپیش از خانواده رخت بربسته روند که میجا پیش میبرخی تا آن

 
1. Carol Brown, "Patriarchal Capitalism".  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اما ما قائل به  1ی استوارت ایون(،نوشته فرماندهان آگاهی طور مثال ر.ک بهاست )به

یستیم. شرایط و چارچوب سازش بین سرمایه و مردساالری در حال چنین چیزی ن

دارانه طور که وظایفی که سابقاً در خانواده جای داشتند امروزه سرمایهتغییر است همان

که با وجود این، چنان 2آید.اند، و نیروی کار زنان در محل دیگری به خدمت درمیشده

عنوان برآیند ختالف در دستمزدها بهشرحش رفت، هنوز این نکته صادق است که ا

بخشد و توأمان با تشویق زنان به تفکیک شدید مشاغل در بازار کارْ خانواده را قوام می

که  –کند؛ و »آرمان« دستمزد خانوادگی ازدواج، تقسیم خانوادگی کار را تحکیم می

ی آرمان شاید راه را برا -مردی درآمدی مکفی برای تأمین کل خانواده داشته باشد

موجب آن مردان و زنان هر دو با کسب دستمزد در درآمد نقدی گشاید که بهدیگری می

شکلی روزافزون در  کنند. از این رو، اختالف  در دستمزدها بهخانواده مشارکت می

سازی مردساالری، در کنترل مردان بر نیروی کار زنان ضرورت خواهد یافت. دائمی

دمت تعریف کار زنان به عنوانِ فرعِ کاِر مردان است. در اختالف در دستمزدها در خ

عین حال همین اختالف در دستمزد، وابستگی اقتصادی مداوم زنان به مردان را امری 

ی تجلی سازد. تقسیم جنسیتی کار در بازار کار و هرجای دیگر باید به منزلهناگزیر می

 م است. مردساالری فهم شود که در خدمت دائمی ساختن این نظا

داری و مردساالری همکاری و شراکتی بسیاری بر این باورند که اکنون بین سرمایه

ناپذیر داری تحمل در کار است، اما ممکن است در درازمدت، همین شراکت برای سرمایه 

شود؛ شاید سرمایه نهایتًا هم روابط خانوادگی را برهم زند و هم پدرساالری را. منطق 

داری )که خانواده جزئی از آن به ه مناسبات اجتماعی سرمایهبحث مذکور آن است ک

 
1 (New York: Random House, 1976.)   

را ببینید(، دالیل تغییر موقعیت کار زنان را از دیدگاه سرمایه   1۰جین گاردینر در »کار خانگی زنان« )یادداشت  .  2

ی تجاری به چه چیز نیازمند خهسنجد که سرمایه در مراحلِ متعددِ رشدِ و چرکند. او این نکته را میروشن می

کند که در مواقع شکوفایی  ی بازارها(. او بحث میاست )از جهت سطح دستمزهای واقعی، تأمین نیروی کار، و اندازه 

دارانه کردن آن( گرایشی مسلط شود، و در مواقع تر سرمایهداری )یا دقیقیا رشد سریع احتماالً اجتماعی کردن خانه 

داری در شکل سنتی خود حفظ خواهد شد؛ البته گاردینر در تالش خود برای ارزیابی جهت نه رکود اقتصادی، خا

کنیم که فقط کند. ما در این مقاله بحث میاحتمالی اقتصاد بریتانیا نیازهای اقتصادی مردساالری را مشخص نمی 

رد که مردساالری و همچنین که باید و شاید تعیین کتوان مسیر احتمالی نظام اقتصادی را چنان در صورتی می

 سرمایه را به حساب آوریم. 



 

 
 

ی پریا رحیمیهایدی آی. هارتمن / ترجمه  387  

گیر شود، چراکه هرچه توانایی زنان برای  آید( مایل است جهانی و همهشمار نمی

روز بیشتر از گردن نهادن به فرمانپذیری در خانواده سر درآمدزایی بیشتر شود، روزبه

پیشه است، این  ال زنان و فرزندان ستمجا که خانواده مشخصاً در قبزنند، و از آن باز می

که مردم بتوانند خود را خارج از آن حمایت کنند، برهم خواهد شراکت به مجرد آن 

 خورد. 

آسانی ای که در خانواده تجسم یافته بهکنیم که مناسبات مردساالرانهما فکر نمی

خانواده در حال که نظام توسط سرمایه منهدم شوند، و گواه ناچیزی داریم دال بر این 

حاضر رو به اضمحالل است. اگرچه مشارکت نیروی کار زنانْ طالق را هرچه بیشتر 

ها برای متارکه چندان قوی نیست. دستمزدهای زنان به ی آنمیسر کرده، اما انگیزه

کفایت تامین دهد تا خود و فرزندانشان را مستقالً و بهشمار اندکی از ایشان اجازه می

اند. نرخ طالق رنگی سنتی در بهترین حالت بسیار کمهای فروپاشی خانوادهکنند. نشانه

چندان افزایش نیافته و این نرخ میان طبقات مختلف ثابت است؛ به عالوه، نرخ ازدواج 

اش را دنبال ، نرخِ ازدواجِ اول افول تاریخی1۹۷۰مجدد بسیار باالست. تا سرشماری 

اندازند، ه مردم ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر میرسید کبه نظر می  1۹۷۰کرد. از  می

که امروزه شمار  اما طی چند سال اخیر، نرخ زادوولد افزایش مجدد یافته است. این

کنند کذب نیست. های سنتی زندگی میبیشتری از جمعیت خارج از چارچوب خانواده

ی ی خانوادهبه شیوه که ازدواج کنند و زندگی را این روزها خاصه جوانان، پیش از آن 

دهند. کنند و خانوار خود را تشکیل میی والدینشان را ترک میسنتی آغاز کنند، خانه

شان، شدن فرزندان و جدایی یا مرگ همسران ویژه زنان، با بزرگتر، بهافراد مسن

یابند. با این حال، روندها حاکی از آن رفته خود را درون خانوارهایشان تنها میرفته 

ای در سنین بزرگسالی خود بس بیش از هر های جوان جدید در نقطهت که نسلاس

به   1۹3۰ای مبادرت خواهند کرد. متولدین ی هسته زمان دیگری به تشکیل خانواده 

اند. های قبلی در ازدواج بادوام و فرزندآوری ثبت کردهبعد، آمار بسیار باالتری از گروه

گیریش کماکان در حال کوتاه شده باشد اما همهی ازدواج و فرزندآوری شاید دوره

  1گسترش است. 
 

 ای بنگرید به:های هستهبرای نسبت مردم در خانواده . 1
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کند« ادعایی است که نیروهایی اجتماعی  خانواده را »ویران می ْاین بحث که سرمایه

ی رقابتی، کنند. در جامعهگیرد، نیروهایی که زندگی خانواده را جذاب میرا نادیده می

دانند، شناختی مخرب میای را از حیث روان های هستهخانوادهبرخالف انتقادهایی که 

سازد. این مسئله نه تنها در خانواده همچنان نیازهای واقعی بسیاری را برآورده می

بسا بیشتر در مورد پرورش فرزندان همسری درازمدت صادق است بلکه چهخصوص تک

تری را متحمل روانی سنگینوالد بار مسئولیت اقتصادی و های تکصدق کند. خانواده

ی کارگر، »استقالل« از مشارکت طور اخص برای زنان طبقهها بهشوند. این مسئولیت می

والد های تکگذاری، خانوادهگران سیاستسازد. اخیراً، تحلیل در نیروی کار را موهوم می

ل به بینند که با ازدواج مجدد بدهای خانوادگی انتقالی میبندیرا به چشم شکل 

  1شوند.های دو والدی میخانواده

ی نیروی کار زنان در شاید اوضاع از این قرار باشد که تأثیرات مشارکت فزاینده

های شود، و نه در طالق کند و دیده میکاهش تقسیمِ جنسیتیِ کار در خانواده بروز می

که صوص آن بیشتر، گرچه برای این ادعا نیز شاهد و گواهی در کار نیست. آمار در خ

هایی با زنان مزدبگیر، تغییرات دهد، حتی در خانوادهچه کسانی کار خانگی را انجام می

دهد؛ کماکان این زنان هستند که مسئولیت کار های اخیر نشان میاندکی را در سال

چندان جای تعجب ندارد که »روز مضاعف« برای زنان مزدبگیر   2دارند.  خانگی را بر عهده

 
Peter Uhlenberg, "Cohort Variations in Family Life Cycle Experiences of U.S. 

Females", journal of Marriage and the Family, Vol. 36, no. 5, (May 1974),  pp. 284-

92.   
 برای نرخ ازدواج مجدد بنگرید به:

Paul C. Glick and Arthur J. Norton, "Perspectives on the Recent Upturn in Divorce 

and Remarriage",  Demography, Vol. 10 (1974), pp. 301-14. 
 برای طالق و سطوح درآمد بنگرید به:

Arthur J. Norton and Paul C. Glick, "Marital Instability: Past, Present, and Future", 

journal of Social Issues, Vol. 32, no. 1 (1976), pp. 5-20. Also see Mary Jo Bane, Here 

to Stay: American Families in the Twentieth Century (New York: Basic Books, 

1976).   
1. Heather L. Ross and Isabel B. Sawhill, Time of Transition: The Growth of Families 

Headed by Women (Washington, D.C. The Urban Institute, 1975).   
 بنگرید به:. 2
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زنان را به  -در بازار کار-است چراکه تقسیم جنسیتی کار خارج از خانه  یک واقعیت

بگیر هستند. به هر روی، دارد، حتی زمانی که خودشان حقوق مردان وابسته نگاه می

ی مردساالری نیز ی مردساالری فقط متکی به روابط خانوادگی نیست. آیندهآینده

 پذیر باشد. عطف و سازشآور منتواند به شکلی شگفتهمچون سرمایه می

نهایتاً، خواه تقسیم کار مردساالرانه درون خانواده یا هرجای دیگر برای سرمایه 

که چناندهد.  داری را شکل میپذیر باشد خواه نه، امروزه این تقسیم کارْ سرمایهتحمل 

وع دهیم، مردساالری هم کنترل سرمایه را قانونی و مشردر ادامه با ذکر مثال نشان می

 کند. زدایی میسازد و هم از اشکال مشخصی از پیکار علیه سرمایه مشروعیتمی

 ایدئولوژی در قرن بیستم

مراتب میان مردان )بدین شکل که مردساالری با بنا کردن و قانونی ساختن سلسله 

داری را تحکیم و مردان، از هر گروهی بر حداقل چند زن کنترل دارند( کنترل سرمایه

 کند. ی مصلحت و خیر مردساالرانه را تعریف میدارانههای سرمایهارزش 

های مشخص آن  دهد نمونهتشخیص میای که فایراستون  شناختیهای روانپدیده 

ی واقعیات ها نتیجهچیزی هستند که در روابط وابستگی و سلطه در جریان است. آن

، اما آنچه به این -شودقدرتی که از زنان دریغ می –قدرت اجتماعی مردان هستند

داری ی سرمایهها در بستر یک جامعهدهد این واقعیت است که آن ها شکل میپدیده

های گونه فرض گیریم که فمینیست های مردان را آن اگر ویژگی 1پیوندند.وقوع میبه 

های بینیم که ویژگیگاه میآن  -گرجو، عقالنی، سلطهرقابت–کنند  رادیکال توصیف می

 داری است. ی سرمایههای جامعهمردان بسیار مشابه توصیف ما از ارزش 

 
Kathryn E. Walker and Margaret E. Woods, Time Use: A Measure of Household 

Production of Family Goods and Services (Washington, D.C.: American Home 

Economics Association, 1976).  
ی میان مردان در محیط کار را بررسی شناختیِ درون روابط مردساالرانهمنبع زیر انواع مشابه پدیدارهای روان. 1

 کرده است:
Richard Sennett's and Johnathan Cobb's the Hidden Injuries of Class (New York: 

Random House, 1973). 
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عنوان ی نخست، مردان به یح داد. در وهلهتوان به دو شیوه توضاین »تقارن« را می

شوند و به ی موجود مستحیل میدارانه کارگران مزدی درون مناسبات اجتماعی سرمایه

های سان ارزش کنند و بدینشوند که همین مناسبات تجویز میدرون رقابتی کشانده می

رادیکال های  توصیف فمینیست   1کنند.مطابق این وضعیت را در شخصیتشان جذب می

که ی دوم، حتی زمانیداری مغایر نبود. در وهلهرفته با جوامع سرمایههماز مردان روی 

کند، کنند که هنجارهای جنسیتی حکم میمردان و زنان کامالً به آن شیوه رفتار نمی

شود. خواهند که در ایدئولوژی مسلط ارزشمند تلقی میمردان صفاتی را از آن خود می

که مردان وود« دریافتند با اینهای کرستای مثال،  نویسندگان »بلندیبنابراین، بر

گذراندند )و ای روزهایشان را به بازی دادن و آلت دست قرار دادن زیردستان میحرفه 

برند که برای واداشتن افراد به رفتار مرجح هایی بهره میبرای این کار اغلب از تکنیک 

شوند( مردان و زنان، مردان را »عقالنی« و متوسل می هایی اساسًا غیرعقالنیبه انگیزه

های ی روششان را وقف مطالعهکه زنان نیروهای شگفتدانند. و در حالیگرا« می»عمل

کردند، مردان و زنان، زنان را »غیرعقالیی و علمی پرورش فرزند و رشد کودک می

 2احساساتی« متصف کردند.

داری وضیح صفات مردانه و زنانه در جوامع سرمایهچه رفت نه تنها به توصیف و تآن 

آید که ایدئولوژی سکسیستی در کند بلکه به کارِ ایضاح شکل مشخصی میکمک می

 داری به خود گرفته است. درست به همان سیاق که کار زنان به هدفجوامع سرمایه 

لوژی کند، ایدئوی مردان و تولید سرمایه کمک میسازی سلطهی دائمیدوگانه

داری و های سرمایهی تجلیل سجایای مردانه / ارزشسکسیستی نیز به هدف دوگانه

 
ها  توانیم  آنجا نمی های طبقاتی در سکسیسم به دست دهد که ما اینهایی از تفاوت تواند سرنخاین موضوع می. 1

 را بکاویم.

سادگی نتیجه گرفت عنوان جایگاهی »در تولید« توصیف شود، اما نباید بهاگرچه ممکن است جایگاه مردان به. 2

حل مزد او برآیند و راه گیرد. کار بیوظایف زنان نیز به دست سرمایه شکل می-ه زنان »در تولید نیست« که جایگا

ی های مصرفی در جامعه، تأمین ارزشی تولید است برای مبادله با نیازی که به صورت اجتماعی تعیین شده هر روزه 

ای های مبادله ای که تحت تسلط ارزش در جامعهی مصرف است(. این واقعیت که زنان داری  )این زمینه سرمایه

تر در تواند به منظور تحقیر  زنان به کار رود. برای بحثی جامعکنند میهای مصرفی ایجاد می است »صرفاً« ارزش

 این خصوص بنگرید به:

Weinbaum and Bridges, "The Other Side of the Paycheck"  
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کند. اگر زنان در دیگر جوامع خوار یا منکر شدن خصایل زنان / نیاز اجتماع خدمت می

اند، دالیل )توجیهات عقالنی( که مردان برای این موضوع داشتند متفاوت قدرت شدهبی

عنوان موجوداتی داری نگاه از باال به پایین به زنان بهی سرمایهبود. تنها در یک جامعه

عنوان لقب، کند. این صفات در رنسانس، بهاحساساتی و غیرعقالنی معقول جلوه می

داری است که خوار شمردن زنان ی سرمایهداشتند. فقط در جامعهمحلی از اعراب نمی

در جوامع فئودالی، »وابسته«   دهد.با متصف کردنشان به صفت »وابسته« معنی می

که تقسیم کار تضمین جاییتوانست معنایی داشته باشد. از آن عنوان یک لقب نمی به

نحوی گسترده با تولید عنوان همسران و مادران در خانواده بهکند که زنان بهمی

ها به معنای پنهان کردن باشند، کوچک شمردن این فعالیت های مصرفی مرتبطارزش 

وانی سرمایه است در برآوردن نیازی که به صورت اجتماعی تعین یافته است؛ نات

ای که در عین حال زنان را در چشم مردان خوار و خفیف و توجیهی عقالنی سرمایه

کند. مثالی از این وضعیت را شاید بتوان در دودلی و وپا میی مردان دستبرای سلطه 

ها به موانعی واقعی ید. از یک سو، این آگهیهای تلویزیونی دوغریب آگهیتردید عجیب

یافته وجود دارد، از طرف دیگر، باید پردازند که در راه تأمین نیازهای اجتماعًا تعینمی

مشغولی به این مشکالت را خوار بشمارند؛ این کار از طریق تحقیر زنان انجام هرگونه دل

 دست و پنجه نرم کنند. شود، یعنی همان کارگرانی که باید با این مشکالت می

ی شراکت و همکاری مردساالری و دهندهتوان از بحثی مشابه که نشانمی

داری باشد در مورد تقسیم جنسیتی کار در نیروی کار بهره برد. تقسیم جنسیتی سرمایه

درآمد و در انجام وظایفی جا انداخته است که مناسب نقش کار زنان را در مشاغل کم

ی ند. زنان معلم و کارگران بخش رفاه اجتماعی هستند و قاطبهشوزنان تلقی می

های پرورشی و مراقبتی دهند. نقشهای سالمت و درمان را تشکیل میکارگران بخش

آیند زیرا مردان کنند سطح پایین به حساب میکه زنان در این دست مشاغل ایفا می

داری تن این مشاغل، سرمایهشمارند. دیگر دلیل سطح پایین دانسکار زنان را پست می

است که بر استقالل شخصی و توانایی کارفرمایی خصوصی تأکید دارد تا بتواند 

ی نیاز برای خدمات ی نیازهای اجتماعی باشد، تأکیدهایی که به واسطه کنندهتأمین

که اهمیت اجتماعی وظایف مراقبتی شوند. مادامیشده نقض میاجتماعیِ جمعاً تأمین
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به این اعتبار که زنان مؤدی این توانند خوار و پست انگاشته شوند می و پرورشی

ی توان از مواجهه با اولویت ارزش مبادله در سرمایه به میانجی مطالبهاند، میوظایف

. پس از این نظر، این نه فمینیسم بلکه سکسیسم است  های مصرفی پرهیز کردارزش 

 کند.ی کارگر را چند دسته و تضعیف میکه طبقه 

 تربه سوی وصلتی پیشرو  - ۴

ها را بکاویم. مردساالری به سیاقی که در هنوز مسائل بسیاری هستند که باید آن

این مقاله طرح شد بیشتر در حد یک اصطالح توصیفی باقی ماند تا اصطالحی تحلیلی. 

تنهایی نابسنده است و فمینیسم رادیکال فی حد اگر بر این باوریم که مارکسیسم به

ی ما را دشوار چه وظیفه های جدیدی بنا کنیم. آنذاته ناکافی است، پس باید مقوله

هایی یکسان از جمله تقسیم کار، اغلب هم مردساالری و سازد این است که ویژگیمی

دارانه و مردساالر، ی مطلقًا سرمایهبخشند، و در یک جامعهداری را تحکیم میهم سرمایه

ای مردساالری را اوراق کنیم. با این حال، چنین مسئولیتی دشوار است که سازوکاره

که چه کسی ایم: توجه به اینی عزیمت اشاره کردهبر دوش ما قرار دارد. به چند نقطه

برد، افشای زیربنای مادی مردساالری، کشف سازوکارهای از نیروی کار زنان بهره می

 شمارند. توان طرح کرد بیمیهایی که مراتب و همبستگی میان مردان. پرسشسلسله 

توانیم از قوانین تحرک نظام مردساالر بگوییم؟ مردساالری چگونه پیکار می

ها های جنسی و ستیز میان جنسیت چه انواعی از سیاست   کند؟فمینیستی را ایجاد می

تناقضات نظام  داری پیشرفته شاهد بود؟توان در جوامعی جز جوامع سرمایهرا می

دانیم که روابط داری چیست؟ میها با تناقضات سرمایهکدامند و نسبت آنمردساالر 

شود، و مسبب نبرد طبقاتی همانا مردساالر باعث ظهور جنبش فمینیستی می

های تاریخْی ی فمینیسم با پیکار طبقاتی چگونه در زمینه اما رابطه–داری است  سرمایه

کوشیم تا به پرسش آخر پاسخ بخش میبه روی صحنه آمده و ادامه یافته است؟ در این  

 گوییم. 

ی فمینسیم با پیکار طبقاتی یا مسیرهایی در طول تاریخ و همین اکنون، رابطه

مجزا را طی کرده )فمینیسم بورژوا از طرفی، نبرد طبقاتی از طرفی دیگر(، یا درون 

ی مارکسیسم بر فمینیسم درآمده است. در توضیح این نوع  جریان چپ، به شکل سلطه 
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رت تحلیلی مارکسیسم و همچنین قدرت مردان ای پیامد قددوم باید نوشت چنین رابطه 

هایی آشکار در جناح چپ و درون جریان چپ بوده است. این مسائل هم پیکارها و نزاع

 های مارکسیست به بار آورده است.   هم موضعی متناقض برای فمینیست

دار، کنند )ضدسیستم، ضدسرمایهتلقی می  هایی که خود را رادیکالغالب فمینیست 

اند که القول متفق پریالیست، سوسیالیست، کمونیست، مارکسیست و چه و چه(ضدام

که بخش بورژوای جنبش، آهنگش کند شده است در حالیجناحِ چپِ جنبشِ زنان ضرب 

ی مهیج و پرشور تازد. جنبش ما دیگر با آن دورهفرصت را قاپیده و به پیش میگویی 

ارتقای آگاهی،    –کردیم اثر داشت  هر چه می  خود فاصله دارد، دورانی که مهم نبود چه، 

سهولت در جنبش که بتوانند بهوارد کردن زنان بیشتر به درون جنبش )حتی بیش از آن

پذیر ساختن هرچه بیشتر معضالت زنان در جامعه، آن هم ادغام شوند(، در مشاهده

بست عه را از پایداری و هم روابط مردساالر موجود در جاماغلب به طرقی که هم سرمایه

شود و رفته ادغام میهایی از جنبش رفتهکنیم که بخشانداخت. حس میبه لرزه می

های برای مثال، وقتی در پرونده –شود اکنون »فمینیسم« علیه زنان به کار برده می

مدت بیرون هایی طوالنیکنند که زنانی که از ازدواج ها، قضات استدالل میدادگاه

اند، نیازی به دار را داشته هایی که در آن نقش زن خانهشوند، ازدواجدا میآیند و جمی

اند. عدم نفقه ندارند چراکه جملگی مطلعیم که زنان امروزه از بند رسته و آزاد شده

های موفقیت در تضمین تصویب »متمم حقوق برابر« تا بدین روز نشانگر حضور ترس 

که فمینیسم به همین منوال علیه خود زنان نمشروع بسیاری از زنان است، ترس از آ

سازد برای بازسنجی استفاده شود، و چنین چیزی نیاز مبرمی را بر ما آشکار می

چنین شریک جرم و ادغام شده است. که بسنجیم چرا جنبش اینمان، برای آنجنبش

را برای ما پذیرفتنی و منطقی است که به مارکسیسم رجوع کنیم تا به یاریش جنبش 

ای پرورده در بحث تغییر اجتماعی است. مجدداً ارزیابی کنیم، چراکه مارکسیسم نظریه

تر است و در ی فمینیستی، بینشی پروردهی مارکسیستی در مقایسه با نظریهنظریه 

 ایم. مان دور شدهگیری از آن گاهی از اهداف فمینیستی تالش برای بهره

مردد و دودل بوده است و اغلب آن را جریان چپ همواره نسبت به جنبش زنان 

ی خطری برای هدف و آرمان خود، انقالب سوسیالیستی، دیده است. وقتی که مثابهبه
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بندند، ممکن است این وصلت از جانب مردان گرا با فمینیسم پیمان میزنان چپ

چپی از های دستگرا تهدیدی شخصی احساس شود. و البته که بسیاری از سازمانچپ 

های چپ )هم در اشکال پیشرو و هم برند. بنابراین، بسیاری از تحلیل زنان سود می کار

کوشند تا ها میسنتی( خدمتی به خود چپ است هم از حیث نظری و هم سیاسی. آن

شان برای بسط فهمی مستقل از وضعیت زنان را رها بر زنان تاثیری بگذارند بلکه تالش

گزینند. و در خصوص واکنش ما به این فشار باید کنند و فهم مردان از وضعیت را بر

ایم، طبیعی است که متذکر شوم که چون ما خود به سراغ تحلیل مارکسیستی رفته

بکوشیم به این »انجمن اخوت« بپیوندیم و از این پارادایم بهره ببریم، و چه بسا سرآخر 

اخوت توجیه کنیم کارمان به جایی برسد که تالش کنیم پیکارمان را برای این انجمن 

که بکوشیم وضعیت زنان را تحلیل کنیم تا عمل سیاسی خود را بهبود به جای آن

ی زنان ها به تحلیل سنتی مارکسیستی از مسئلهبخشیم. سرآخر بسیاری از مارکسیست 

توان بینند که با آن میی چارچوب دقیقی میها طبقه را به منزله کنند. آنقناعت می

پیکار  ی کارگر شناخته شوند؛عنوان بخشی از طبقه فهمید. زنان باید بهجایگاه زنان را 

داری باید بر هر ستیز دیگری بین مردان و زنان مرجح ی کارگر علیه سرمایهطبقه 

 دانسته شود. نباید گذاشت که ستیز جنسیتی به همبستگی طبقاتی خدشه وارد کند. 

طی چند سال گذشته بدتر شده جا که وضعیت اقتصادی در ایاالت متحده از آن 

است، تحلیل رایج مارکسیستی دوباره آشکار شده و قدرت خود را به رخ کشیده است. 

، جنبش دانشجویی آزادی بیان، جنبش ضدجنگ، ۶۰ی جنبش حقوق شهروندی دهه

های متخصص و جویی  گروهمحیطی، افزایش مبارزهجنبش زنان، جنبش زیست

ها هایی را پیشاروی مارکسیستها و اعتراضات پرسشسفید، تمامی این جنبشیقه

اند. اما اکنون رجعت مشکالت عیان اقتصادی چون تورم و بیکاری اهمیت این نهاده

مطالبات را تحت شعاع قرار داده و توجه جریان چپ را به بنیادهای اساسی بازگردانده 

-پیشاحزبی مارکسیست  هایتر(. فرقهی کارگر )در تعریفی جزئیطبقه  است، به سیاست

لنینیست که در حال رشدند چه از بُعد نظری و چه از بُعد عملی با تعهد تمام با 

های که دغدغههایی مشهود است از آن فمینیسم ضدیت دارند. و همچنین نشانه

ی چپ دانشگاهی رو به کاستی گذاشته است. خدمات مراقبتی و فمینیستی در اندیشه

که مارکسیسم یا اقتصاد شوند. همینهای چپ محو میانسپرستاری دارند از کنفر
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ی محصالن سابق و مذکر آکادمی شود، شبکهرفته پذیرفته میسیاسی از نظر فکری رفته

محصالن مذکر جوان امروز که متشکل از  ی همدستان ولیبرال در شکل شبکه 

رغم دید، بهی جشود، و اعضای این شبکههاست تکثیر میها و رادیکالمارکسیست

 اند و نگاه و منظری مردانه بر شبکه حاکم است.   شان، مردانرادیکالیسم و جوانی

فشار بر زنان رادیکال سنگین شده است تا این امور احمقانه را رها کنند و انقالبیونی 

»جدی« شوند. کار ما در مقایسه با »تورم« و »بیکاری« شبیه اتالف وقت به نظر 

عنوان بحران ی مردانه که بیکاری زنان را هرگز بهرسد. این دردنشانی است از سلطه می

، بیکاری 3۰ی رین بحران سنگین اقتصادی، بحران دههدر نظر نگرفته است. در آخ

 –فصل شد وی انواع مشاغل همراه و حلگسترده تا حدودی با خط زدن زنان از همه

داری و مردساالری تنها یک شغل مزدی برای هر خانواده، و آن  هم برای مردان. سرمایه

های اقتصادی ه بحران طور کدرست همان  تر از پیش برخاستند.از دل بحران حتی قوی 

بسا به بخش دارند، چهداری کارکردی توانها برای سرمایهبا اصالح ناهماهنگی

 زنان را دوباره سر جایشان نشاند.   3۰ی مردساالری نیز خدمت کنند. دهه

اگر مطالعه و عمل در خصوص معضالت فمینیسم کنار گذاشته شوند، نبرد علیه 

آمیز باشد. پیکاری که هدفش را تنها مناسبات د موفقیتتوانسرمایه و مردساالری نمی

های اساسی ی سلطه قرار داده باشد، شکست خواهد خورد چراکه پشتوانه دارانه سرمایه

ی سلطه در چنین تحلیلی از قلم خواهد افتاد. برای تعریف آن مناسبات مردساالرانه

عنی تنها نوعی از سوسیالیسم ، ی  نوع از سوسیالیسم که مردساالری را ویران خواهد کرد

خورد، تحلیل مردساالری اهمیتی مبرم دارد. مردان و زنان هر دو که به درد زنان می

داری هستند، اما در عین حال هر گروه جنسیتی منافع خاص خواهان سرنگونی سرمایه

های مذکر کند. نه از طرح ما، نه از تاریخ، و نه از سوسیالیستخودش را نیز حفظ می

جنگیم نزد زنان و مردان یکی هیچ پیدا نیست که آیا »سوسیالیسم«ی که برایش می

تنها مستلزم آگاهی از این موضوع خواهد بود که است. زیرا »سوسیالیسم انسانی« نه

ی جدید باید به چه شکل باشد و انسان سالم چگونه انسانی است، بلکه از آن جامعه

 که مردان از امتیاز و تفوقشان چشم بپوشند. تر، مستلزم آن خواهد بود انضمامی



 ازدواج ناکام مارکسیسم و فمینیسم 396 

مان برخالف گذشته، ما زنان نباید اجازه دهیم ما را از اهمیت و ضرورت وظایف

حاصلی بجنگیم که با وسایلی ظریف و گاه نه چندان ظریف منصرف کنند. باید با زور بی

 تالش دارد تا اهداف فمینیستی را برای همیشه رها کنیم.

که دهد. نخست آن ی راهبردی را پیش روی ما قرار میمالحظه این موضوع دو

هایی با عالئق و منافع پیکار برای برپایی سوسیالیسم باید پیکاری باشد که در آن گروه

مختلف پیمانی را تشکیل دهند. زنان نباید باور کنند که مردان بعد از »انقالب« به 

ها که دلیلی وجود ندارد فکر کنیم آنها »رهایی« خواهند بخشید، تا حدی برای آن آن 

ها ضرورتی در این کار اصالً چنین چیزی را بلد باشند؛ و قدری بدین خاطر که آن

دار زنان است. به جای ها در انقیاد دنبالهبینند؛ در حقیقت، نفع شخصی فوری آن نمی

انیاً، بر این های خودمان و پایگاه قدرت خودمان را داشته باشیم. ثآن ما باید سازمان

داری به زنان تجربه و مشقی داده است که به باوریم که تقسیم جنسیتی کار در سرمایه

ایم وابستگی متقابل و نیازهای انسانی چیستند. ما با لیز ُوگل موافقیم لطف آن آموخته 

دانند باید اند، اما زنانند که میسرمایه جنگیده علیهکه گرچه مردان برای مدتی مدید 

داری ای کلی، جایگاه مردان در مردساالری و سرمایهعنوان قاعدهبه 1چه جنگید.ای بر

ها را از تشخیص نیازهای انسانی برای پرورش، مشارکت و رشد باز داشته است، آن 

مراتبی و ای غیرسلسله طور که از ایشان ظرفیت تأمین آن نیازها را در جامعه همان

ها را ارتقا دهیم، هوشیاری و آگاهی آن  غیرمردساالرانه سلب کرده است. اما حتی اگر ما

کنند و باز سنگین میهای بالقوه را سبکاحتماالً مردان دستاوردهای بالقوه علیه زیان

گزینند. مردان چیزی بیش از زنجیرهایشان برای از دست دادن وضع موجود را برمی

 دارند.  

هیم که هم به پیکار های سوسیالیست باید عملی را سازمان دعنوان فمینیست ما به

 داری. باید پافشاری کنیم بر اینپردازد هم به پیکار علیه سرمایهعلیه مردساالری می

ای است که در آن تشخیص وابستگی خواهیم بسازیم جامعهای که مینکته که جامعه

متقابل به معنای رهایی است نه شرم؛ و پرورشْ عملی کلی و جهانی است و نه فعلی 

 
1. Lise Vogel, "The Earthly Family" (یادداشت 1۰ را مالحظه کنید).  
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کاذب و در عین حال عینی  ای که زنان در آن به حمایت از آزادینه؛ جامعهجویاسلطه 

 دهند.و ملموس مردان ادامه نمی

 

 

 یادداشت

با امی. بی.بریجز مشترکاً  1۹۷۷و  1۹۷۵های ی این مقاله طی سالی اولیه نسخه 

 های کنونی نتوانست به این همکاری نوشته شد. متأسفانه امی به خاطر فشار مشغله

برانگیز آن در کنارم بود. تر تاریخ بلند و بحثادامه دهد، او از آغاز مقاله و در طول بیش

ها برای ما نظر و یادداشتی نوشتند، ما را به در طول این سالیان، بسیاری افراد و گروه

ها، مایلم از گروه مارکسیست مباحثه دعوت کردند، و از ما حمایت کردند. از میان آن

ی قدردانی کنم، و همچنین از کالج مطالعات زنان دانشگاه بوفالو، از رشته 1  فمینیست 

ی اقتصاد سیاسی های بسیاری از »اتحادیهمطالعات زنان دانشگاه میشیگان، و گروه

رادیکال«. همچنین مایلم از تما کاپالن، آن مارکوزن و جین فلکس تشکر کنم که اخیراً   

ی زنان و در نشریه 1۹۸۰د. این نوشتار اوایل سال این مقاله را بسیار دقیق خواندن

ها، اضافات، نقدها و غیره منتشر خواهد شد، ویراستار نشریه، لیدیا انقالب همراه با پاسخ

سارگنت است و ناشر ساوف اند پرس. از لیدیا ممنونم، از ساوف اند پرس، و ویراستاران  

 شان به این مقاله.»سرمایه و طبقه« به پاس لطف
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است؛ علیه هویت جنسیتی و جنس  نامِ زناین متن در راستای برآشوبیدن علیه 

مان را به قهقرا کشانده  دومی که پیشاپیش ما را تحت انقیاد و ستم قرار داده و زندگی

  1.است

 مقدمه

است؛ بدین  2یا به عبارتی هویتِ پیشاپیش جنسی/جنسیتینام زن مسأله بر سر 

نظر از ف )صر )زن و مرد( محال است ی جنسیمعنا که تصور فردی خارج از دوگانه

کاوی های متکثر گرایش جنسی و سکسوالیته که توسط علوم پزشکی و روانهویت

تری اند(. در این هویت جنسیتی، زنان به لحاظ تاریخی جایگاه فرودستگذاری شدهنام

پرسش محوری متن  نسبت به مردان پیدا کردند و تحت استیال و استثمار قرار گرفتند.  

داری  مراتب جنسیتی در جهان سرمایه یت و سلسله حاضر این است که چگونه هو

تر استیال و استثمار زنان شد. مسئله برسر  معنای نوینی یافت و منجر به اشکال تازه 

داری  ی جنسی در سرمایه که چگونه تولید سوژه  شناسیِ انتقادی استنوعی هستی

 تولید و بازتولیدِهای این سیستم با دنده مدرن رخ داده است و اساساً چرا چرخ 

به . کندمراتب جنسیتی کار می ی جنسی و سلسله ها، خلق سوژه تضادها، دوگانه 

 یروهاین بندیمفصل که چگونه است یاسیس بدن و بدنِ  استِ یس بر سربحث  یعبارت

گرای سفیدپوست( مذکر دگرجنس یجنسیتی )سوژه یگیری سوژه شکل  ی بهاجتماع 

 
در  تیجنس    ینام)زن( هس تم«« و ر رورت تبارش ناس   نیمن ا  ای»آ به پرس ش ت«یو جنس    ختاری »گاه  در کارگاه .  1

 اریمس   تقل در اخت یدر قالب مقاالت جیتدرگرفتم که مباحث جلس   ات را به میپرداخت ه ش   د. حال تص   م رانیا

بزرگ و پدر نهان   یگرینام زن، قانون، د  ام نش ان دهم که در پسِمندان قرار دهم. در متن حار ر، تال  کرده عالقه

دست  نیبه تمر  دیبا  ییرها یبرا  رونیکرد. ازا  لیاست که انواع و اقسام سکوت بر بدن، وجود و تفکر را بر زنان تحم

صدا  دن،یشیبا اند  دیجاست و با نیفاجعه هم رایو... ز یلیتحم تیاز هو یخودمان و خالص  خینوشتنِ تار نیزد: تمر

بر  ییهااس ت که کماکان نش انه یها همان س کوتنقطهگرچه س ه گذر کرد. تیور ع نیو... از ا یس تگش دن و همب

به  شی. پس پمیس  یبنو  س ازتیش کاف در زبان هو ی»...« را نه از س ر س انس ور بل برا بار نیخود دارد اما باش د که ا

به  دوارمیام. امپرداخته  یخیتار  یدارهیجنس دوم در س رما دیحار ر به مبحث تول ی! در مقالهییرها یکلمه یس و

  ی در تکمیل این متنسیمعاصر بعد از بازنو  یدارهیدر سرما نیو همچن رانیدر ا تیجنس  یمباحث تبارشناس  یزود

 منتشر شود.

همانی جنس و جنس یت اس ت. از مس أله دقیقا  همین اینهس تند و   هماننیا تیجنس و جنس   در متن حار ر،2

 شود. ی جنسیت استفاده میاالمکان فقط از واژه  رو برای راحت خواندن متن حتیاین
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شمول منجر شده است. بنابراین باید اقتصاد سیاسی و جهانعام و  یعنوان سوژه به

زمان بررسی تا نشان داده شود که این سیستم طور همداری بهاقتصاد میل در سرمایه

های بدن را در فرایند انباشت با هدف تولید و کسب سود، میل و توان کار و توانایی

ی آن را تحت کنترل خود گرایهنجارسازی میل دگرجنسبدوی تصاحب کرده و با به

 درآورده و تضاد زن و مرد را شکل داده است. 

ساز در ابتدا نقش زبان دوگانهتبارشناسی،  با تمرکز بر روشدر این متن 

تنها شود که زبان نه شود. سپس این مهم مطرح میریزی تضاد زن و مرد افشا میپایه

زند رقم می بازنمایی غلطی از قدرت راخنثی نیست بل با قانون و حقوق مرتبط است و  

های قدرتی اشاره تکنیک  سپس به کند.ی بدن را پنهان میو روابط قدرتِ منقادکننده

گرایی هنجارسازی میل دگرجنسکنترل بدن و به بخشی وشود که در فرآیند انضباطمی

گیری مثابه ماشین برساخته شده و شکلنوع خاصی از فردیت جنسیتی و بدن به

گیرد؛ فرآیندی که طی مورد بررسی قرار می ی جنسیتی در فرآیند انباشت بدویسوژه 

نیروهای مولد از ابزار تولید، جدایی فرآیند تولید از بازتولید  از خالل جدایی آن

زدایی از کار زنان ممکن شد. و در آخر مراتب جنسیتی و ارز ایجاد سلسله اجتماعی،

بندی بوده که از طریق فرآیند تولید و مفصلمدرن    داریهیرمااز الزامات س  سازی سوژه

... امکان یافته و یو پزشک شناسیستیزکاوی، هایی چون فلسفه، روان نیروهای دانش

 است.

که شود و این پرداخته میی رهایی و مبارزه  مسئلهبه   در قسمت دوم این نوشتار  

 یتمام یواژگون دنبالبه جنبش فمینیستی، جنبشی عمیقا  سیاسی است که 

و  یخوارشده، برده، منزو یانسان موجود ،که در آناست  یاجتماع مراتب سسلسله 

 ت یجنسهای  که فرودستی زنان همزمان به مقوله  جاییشود. ازآن شمرده می ریتحققابل

های هویتی و لیبرالی مانند خواست حق و  جای پیشبرد سیاستگردد، بهبرمی  و طبقه

خلق  و ادغام خود در نظام، باید به براندازی نظام سلطه و بهتر گاهیجا یبراحقوق 

 خود با رویکرد ماتریالیستی خِینوشتن تارید دست زد؛ اموری نظیر  جد  هایته یویسوبژکت

 ی ونام مادرو همچنین خالصی از  گانیکار ارزان و را داری، امتناع ازهو ردسرمای

 و در یک کالم نامِ »زن«. یهمسر
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 طرح مسئله و روش تبارشناسی انتقادی

 یتیجنس/یجنس  یسوژهی  درباره 

 مرد   /زن  یبراساس دوگانه  یعنشود، ییخود شناخته م  تِیجنسجنس/فرد اساسا  با  

 یبدن و آناتوم  یولوژیب  مرتبط با  )زن/مرد(  جنسدر رویکرد عمومی    .)زنانگی/مردانگی(

رو، در این ی اوست. ازاینجنس لیمی کنندهِی فرد و تعیینو ذات ریتقداست که  انسان

  ت یجنسگرایانه است. اما  ی جنس، الجرم دگرجنس دلیل دوگانهرویکرد میل جنسی به 

 است. یرپذیو محصول جامعه یفرهنگ ی( امریمردانگ/ی)زنانگ
فرض دوگانگی جنس و جنسیت، فرض تفاوت جنس با  بر هعام عالو کردیرودر 

اما جنسیت نیز وجود دارد: جنس امری ابدی و ازلی و سرنوشت ناگزیر انسان است 

 مثابه محصول فرهنگی، امری تاریخی است که سرشتی تغییرپذیر دارد.به  تیجنس

اگر که این  رینظ یاالتؤ. سشودیمطرح م یجد یاالتسؤ ،عام کردیرو نیا انیب با

 ازاگر مرد  یعندهد« یینم یبر جنس است پس چرا شکاف رو یریتفس تیجنس

 ی گذاررمزجنس    یروبر  خود  را کماکان    تیچرا جنس  ی متفاوت و مجزاست،مردانگ

 مردانه زن ِ  اها« و چرا مردِ زنانه و یزن  ایبر  یو زنانگ  امرده  ایبر  یمردانگ  یعنکند: ییم

 ی تیو هر جنس وجود ندارد تیجنس ،فرداندام جنسی از فارغ گیرد« چرا شکل نمی

 کهو کماکان جنسیت معلول جنس است« و دیگر اینبه جنس وابسته است«  ریناگز

 ی جنسیت است، کنندهبدن تعیین است و ریناپذییجدا یزنانگ/یاگر مرد/زن از مردانگ

گرایانه جنسیت چون آناتومی تقدیر نیست« اگرجنس علت میلِ جنسی دگرجنس ایآ

هایی که شوند« کنشگرایانه پدیدار میهای جنسی غیردگرجنس است، چرا کنش

کند« رو میها را با چالش روبه انسان  یسجن  عتیطبکنند و  ی هویت را متزلزل میقاعده

 ریزد.(می علیت میل، جنس است برهمتابع جنس نیست و این گزاره را که  که یلی)م

های باال، تردید در تمایز جنس و جنسیت و تبعیت جنسیت از با توجه به پرسش

فرض تمایز جنس و جنسیت در رویکرد عام از گفتارهای روزمره   باید پرسید چراجنس،  

ی و همچنین در برخی پزشکو روان یکاوروان ،شناسیستیچون ز ومیتا ساحت عل

 خورد«رویکردهای فمینیستی به چشم می
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 تبارشناسی انتقادی

 های  کرد که از سوژه  یمبتن  اییخیتارفراشمول و  جهان  هایه یعمل را بر نظر  توانینم

زبان استوار  کیاجتماع و  کیمربوط به  طیبر شراآن را  دیبل با دگوییسخن م یفرد

بررسی شرایط اجتماعی و زبان ناگزیر به اتخاذ رویکرد تاریخی است که از پذیرفتن   .دکر

شمول، جهان کند و حضور تاریخی را جایگزین نظریات شبهرویکرد عام اجتناب می

عنوان کند. در این رویکرد نقش زبان بهباورانه میذات فراتاریخی، طبیعی و شبه

 بندی هویتی مورد پرسش است تا بهه و دسته ی اندیشطرفانهی ِبیدهندهانتقال

برای رهایی از ورعیت فرودستی دست یابد. در این نگاه تاریخی  نام زن یرازوارگ

صورت امری ای دارد و بهدلیل پدیداریِ رویدادهای تاریخی بر آن اهمیت ویژهبدن به

شناسی انتقادی که به این پرسش شود. یعنی نوعی هستیمند بررسی میتاریخ

های هم متوجه محدودیت « تام«یاشده لیتبد میهستپردازد که »چگونه به آنچه می

 شدن به موجودی غیر از آنچه هستیم میسر شود.  اکنونِ خود شویم و هم امکان تبدیل

 بندی هویتیافشای نقش زبان در دسته

ا ، به درون زبان توان از طریق کالم دریافت. فرهنگ ما را به درون کلمهفرهنگ را می

کردن از دست تأمل در زبان و عملرو هیچ تأمل سیاسی قادر نیست افکند. ازاینمی

یابیم در درون زبان متولد که ما هستی میی زبان خالصی یابد. »به محض آنواسطه به

کند: مدل خویشاوندی ا  را تحمیل می گوید، قوانینشویم و زبان برای ما سخن میمی

مطلق ی کند و حتی در یک لحظه ا  را تعیین می کند، مدل نکاحیخود را ورع می

ریزد. ما پیشاپیش ی وجود و پرسش از وجود را طرح می یک ادراک پذیرفتن اندیشه

ایم؛ میلی که محرک گفتمان ی نوع معینی از میل مردانه به تصرف درآمدهواسطه به

شود، فورا  پاسخ ها سر بر که پرسش چیستی مطرح می محض این فلسفی است. به

ایم. بازجویی مردانه به همان مردانه اسیر شدهآورند و ما پیشاپیش در استنطاقی می

گیرد: پرسش  گوییم فالنی را پلیس بازجویی کرد داللتی به خود میصورتی که می

»چیست« و معنای مستتر در آن کارکردی مشخصی دارد یعنی داللت بر فرآیندی دارد 

تشکیل معنا ها که همزمان به ی توزیع گزارهکه آن معنا را به خود گرفته است. نحوه
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یابد گیرد و تجسد میبخشد و آن هنگام که معنی شکل میکمک کرده، به آن نظم می

ای است که طی آن یکی از دو زوج به نفع دیگری نابود شده کنار گذاشته مستلزم رویه 

طرفانه نیست. گفتمان فرهنگی ی و زبانی بیگفتمانی هاتیمحدوددر واقع 1شود.«می

شمول  جهان تِیچون زبان عقالنو هم افتددوتایی زبان گیر می همیشه در ساختارهای

کند، را بازنمایی می  تیجنس  ،که زبان  ایدر حوزه  به معنای دیگر انقیاد.  گرددیم  داریپد

ی شود، هرچند خود برساخته زبان ابزار و بازتاب سرکوب می  .از پیش شکل گرفته است

 مناسبات مادی در فرایند تاریخی تکوین و تکامل این مناسبات بوده است. 

 ی مدرنتولد سوژه 

جهان   رییامکان شناخت و تغ کهمندی هاراد و شناسا یسوژه یعنی مدرن  یسوژه 

پرسوناژ . ردگیگذار را میقانون یخدا یو انسان جا شودیبا مرگ خدا متولد مرا دارد 

ی مضامینی چند است: حاو  -«پس هستم،  شماندی یم»-  دکارت  مفهومی اصل اندیشگی

 فعل و( من) فاعلیی جدان دارد و دوم شناخت یاراده و دنیشیمن امکان انداول 

 وجود داشته باشد(ی باید  کار  یکننده،  دنیشیاند  برای).  در آن نهفته است(  دنیشیاند)

نفس با فضیلتِ اندیشیدن از بدن ست؛ ا و بدن ی نفسدوگانگقائل به  نیو همچن

عنوان انسان در تمایز با حیوان و ی هستی من بهکنندهمجزاست و این نفس تعیین

امور پستی چون بدن، امر  تفوق بر تیقابل جنسی )زن/مرد( است و نفسسوژه اساسا  

 ا دارد.جنسی و طبیعت ر
 هایحوزه   انیم  یشناختی هست  میتقس  «انسان  یدرباره»  یدکارت در رساله  ،واقعدر

و  نفسبدن مکان و زندان نهد؛ را بنیان می فلسفه انیبن یماد و تماما   یذهن ا  تمام

ذات بشر و  انیم یمیعظ شناختییشکاف هست نی و همچن است عتیهمسان با طب

بدن دکارت زعم . بهشودیجدا منفس فرد  که بدن از کندیا  برقرار می عرر طیاشر

از هرگونه    نفسو هدف آزاد کردن    ،کنترل آن کرداراده به    دیاست که با  ی خطاپذیرامر

بدین اراده است. در واقع فرد و صاحب یعقل دانیاست. روح م یشرط جسمانشیپ 

 .کندی میگذارهیرا پا عتیانسان و طب کیهژمون یرابطه  یوترتیب 
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مراتبی را به چالش بندی سلسلهتوان این دسته با رویکرد تبارشناسی انتقادی می

فرری جوهرگرا شناسی وجود، اگو و فرد پیشبندی روانکشید. باید گفت که این دسته

ی اجتماعی است که گرایانه دارد. در واقع این زبان مبتنی بر ساختارهای نهادینهو ذات

 کند. پذیر میرا امکان ی شناساباور به سوژه

ت أ نش یو ذات نی)اگو، فرد، شخص( از توهم جوهر یشناسروانهای مقوله یتمام»
 لسوفانیبلکه ف عمومتنها که نه گرددیخرافه برم نیتوهم اساسا  به ا نی. اما ارندیگ یم
 نی. ادستورزبانیمقوالت  قتیحق تر،قیدق یاباور به زبان  یعنی - بدیفریم زیرا ن

 «من» بود که یدکارت نِیقی )ساختار نهاد و مسند( بود که الهام بخشدستورزبان 
 یشوند: در تمامیم یاز من ناش شترها بیشهیکه اند ییجااست، از آن شهیاند یسوژه 
موارد، علت افکار  نیا ییکند که گویرا حمل م ایاراده گرامربه  مانیا ل،یموارد ذ
 یساختگ  هاییگانگیکاذب هستند که به    یمیخود، فرد، تنها مفاه  ،: سوژهاستشخص  

 1نیچه .«دارند یزبان یتیشوند اما در آغاز تنها واقعیم لیذوات تبد
؛ است  یکیزیمتاف  ی رویکردیبرساخته  سوژه  نیکه چگونه ا  کندیدستور زبان افشا م

امر تاریخی را به صورت جوهری فراتاریخی و طبیعی بازنمایی ی که  کیزیمتاف  رویکردی

 کند. می

 های زبانیدوگانه

و متضادهای )زوج سلبی( در   انسان/طبیعت، نفس/بدن، من/دیگری، زن/مرد و... دوگانه

رود. در این زبان فرآیند ساخت کار میها بهپذیرکردن و شناخت پدیدهزبان برای تعریف 

سازی و تضاد زوجی کلمات چون و دیگری هاگری( برحسب تفاوت نشانهمعنا )داللت

گیرد و چیزها برحسب  مرد/زن، حضور/غیاب، متمدن/وحشی، غرب/شرق صورت می

زن   کیاو    مگویییمرد، م  عنوان مثال برای تعریفشوند. بهچه که نیستند تعریف میآن 

تناظری در جهان واقعی ندارد   هایی از این دستدوگانه  اما باید گفت  و بالعکس.  ستین

 آفریند. و زبان است که این تضادها را می
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 ی نفس و بدندوگانه

بدن، نفس فضیلتی انسانی است که توان شناخت جهان و  و ی نفسنهدوگادر 

، قیاس انسان با حیوان گذاری را با کنترل بر بدن دارد. برای ساخت این دوگانهقانون

شود؛ یعنی بدن امری حیوانی و همسان با طبیعت است و این نفس عامل تمیز طرح می

دلیل وجه شهوانی و حیوانی امری خوار و حقیر  رو، بدن بهانسان با حیوان است. ازاین 

 است. 

 گر،ید واناتیح انیدر م یوانیاز منظر ح توانیرا نم گوهر انساناما باید گفت 

از وجه   یسادگکه به  یگوهر وجود آدم  فیتعر  یبرا  یرو، هر تالش  نیکرد. از هم  فیتعر

موجودات فرض کند،  گرید انیدر م یموجود شیشاپ یپ را او  آغاز ووجود او  یوانیح

ی ده یاشناسی نیز از همین علم زیست خواهد ماند. یکیزیناچار در بند سخن متافبه

گیرد و قائل به وجود یک بدنِ طبیعی مجزا از فرهنگ جدایی بدن و نفس نشأت می

و رفتارشناسی  نهیو ماد نهیامر نر است که کارکرد ارگانیستی دارد. تقسیم حیوانات به

از   است وساز انگار و جنسیتی این زبان دوگانهنیز خود برساخته  آنها بر این اساس

شود. آنچه که در  گذاری میرو جهان حیوانات از منظر انسانی تفسیر و ارز  این

ای مراتب نفس و بدن اهمیت »سیاسی« دارد این است که امر جسمانی دادهسلسله 

 شود که باید بر آن فائق آمد.طبیعی و فرودست تلقی می

 ی جنسی )زن/مرد(دوگانه

دهند: طبیعت/ فرهنگ، استعاریِ فرهنگ مسلط را سازمان میهای ها زنجیرهدوگانه

 تاینظر ماده/صورت، واال/پست، تاریخ/طبیعت، حرکت/سکون و... در واقع تمامی

 .ابدییم تبلور یدوگانگ نیدر ا نیو نظام نماد یاجتماع 

اند و هر چیزی یافته  »تمام چیزهایی که با گفتمان هنر، مذهب، خانواده و زبان نظام

کنیم؛ همگی اینها در ی آن عمل میما را اشغال کرده و حتی هر چیزی که برپایهکه 

هم در نهایت به تضاد زن و مرد اند که آندهی شدهپیوند با تضادهای طبقاتی سازمان

پنداشته  دگریذات و تولبهمئکه آشکارا فعال، قا یزن در تضاد با مردو  1برد.«راه می

 یمعن خودکارطور و مرد/زن به ردگییقرار م تریشده است، در مقام پست
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و باید گفت این تفاوت را گفتمان فرهنگی و   دآوریم ادیبزرگ/کوچک، مهتر/کهتر را به 

سیاسی همچون یک امر طبیعی ورع کرده و ناظر بر تفاوت بین انفعال و فعالیت است. 

 شود. سازی وجودِ ذات، همواره بازتولید میین با طبیعیباوری و تضاد زوجاین دوگانه

 زبان و قدرت و سکسوالیته

ظاهر  ادیخودبنوجودی  ی وکیزیگفتار متاف کی ای یعیجنس همچون جوهر طب»

 نیکه ا  شود یحاصل م  یگفتمان  ایو    زبان یاجراگر  چشیپ   قیاز طرظهور    نی. اشودمی

 1«ناممکن است. ا ادیبن تیجنس ایجنس  کوجود ی که کندیرا پنهان م تیواقع

تنها خنثی نیست بل تفسیر خاصی از جهان در کار تاکنون گفته شد که زبان نه 

دهد که طبیعی/غیرطبیعی، یابد. اما افشای زبان نشان میاست که در زبان تبلور می

یابد. زبانی که باوری زبان تبلور میفرض است و متضاد زن/مرد در دوگانهتنها یک پیش

است ناب بدون   یزیکه ذات و جوهر وجود دارد و بدن چ  کندنحوی نمایان میخود را به

شود و این میل الجرم ی و تاریخی. بدنی طبیعی که میل از آن ناشی میاثرات فرهنگ

ی متضاد باید پرسید که اگر جنس گرایانه است. اما پس از افشای این دوگانهدگرجنس

گرا نیز طبیعی نیست پس چرا این میل نیست پس یکتا میل جنسیِ دگرجنسطبیعی  

گذاری در جنس است که میل طبیعی تلقی شده است« در واقع عامل تفاوت

و  ی )بدن(عیبا خلق امر طب یکاوواقع روان درگرایی را سبب شده است. دگرجنس

قانون میل براساس   فیآن هم فقط از منظر مردانه و تعر  -  یگریبه د  لیمنوط کردن م

نهد. زیرا فرض بر آن است  گرایی را بنیان میدگرجنس  ، ناگزیر میلو فقدان و سرکوب

 ی ادیپ و تابوی زنا با محارم میل را و عقده فالوسو  است ریتقد یِ دوگانهآناتومکه 

خورد؛ و کنند، میلی که با قانون و رمیر ناآگاه و ساحت خیالی پیوند میمی نییتع

 2و فقدانِ فقدان است. ندارد یلیزن مرو ازاین 
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کند و در واقع در این تحلیل میل، زبان اوال  با متضادسازی مرد/زن نقش ایفا می

کند. بازنماییِ میل براساس خود را بازنمایی می 1ثانیا  با فرم حقوقی و قانون»تو نباید«

گیرد؛ همان گویی فرض میون و نهی ممنوعیت و قانمنزله فرم حقوقی، قدرت را به

ی کنندهگوید: »تو نباید«. به بیان دیگر، در تحلیل میل با زبان بازنماییقدرتی که می

ها که از رهگذر آن  اندیعناصر  شیشاپ یو قانون پ   تیممنوع  ان،فقد  ،یاختگ  از،ینقدرت:  

 با یزنا تیممنوع  یجنس لیم یکنندهنییتع یانگارهشود و جنسی برساخته می لیم

عنوان در این نوع تحلیلِ میل، رویکرد متافیزیکی کامال  مشهود است. به  محارم است.

ی باوری یا به تعبیری دستیابی به حقیقت از طریق ردیابی نقطهمثال رویکرِد خاستگاه

شناسی چون  آغازین تاریخ و بدنِ ناب و عاری از اثر فرهنگی و... مانند کارهای انسان

اشتروس، رویکردی است که برای دستیابی به حقیقت به ابتدای تاریخ و بدن ناب  لوی

کند. همچنین این زبان  و بدون اثر فرهنگی، به قبایل اولیه ارجاع و آن را تحلیل می

شود؛ خود  کند و در تحیل میل استفاده میکه به شکل حقوقی خود را بازنمایی می

گونه ا  اینکه نوع پرسش است )در غرب(ی و قدرت دولت یاز قدرت سلطنت یناش

 ی نیدارد«« و قدرت چه قوان  اریقدرت را در اخت  ی»قدرت کجاست«« و »چه کس  است که

 ییبازنمابراساس آن  که زبان نیاوال  که ا گفت دیاما با .کندیرا در بدن مستقر م

به  یحقوقی هشیاند یکه با توسعه شودیم یناش پادر ارو یاز قدرت سلطنت یحقوق

. کندیم  ییبازنما  ا  یقدرت را در وجه حقوق، زبانی که  محور منجر شددولت  یشهیاند

مبادالت  یدهامکان شکل زیبه بورژوا ینظام حقوق یتوسعه براساس آن زبانی که 

 یتا سده طاو سلطنت از اواخر قرون وس ی. بورژوازدادیا  را مو توسعه یاقتصاد

 کردیم  ییاز قدرت را مستقر کنند که خود را بازنما  یموفق شدند شکل  جیتدربه  هجدهم

 ،سخن گری. خالصه به ددادیگفتمان و زبان به خود م یمنزله را به یقوقحگان اژو و

از نظام حقوق  ریغ  یگریقدرت هرگز نظام د لیو تحل یندبصورت  ییبازنما یغرب برا

روابط قدرت  یکنندهپنهانی قوقح ییبازنما نیا وو نظام قانون نداشته است. 

 لیدر م ینگریرا با سلب یجنس تیهو است که تهی و سکسوال لیبدن و م یبرسازنده

 فیتعر یگرید تِیبا جنس یتقابل یرابطه  قیاز طر لیم یعنی. کندیخلق م یجنس
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مثابه بهزن و مرد و براساس زبان  یدوگانه قیاز طر ی تیجنس تیهو رونی. و ازاشودیم

 .شودیخلق م «دیتو نبا»قانون

طور تاریخی  والیته و بدن ما چگونه تولید شد و بهسپس حال باید پرسید میل و سک

مراتب گرایی و سلسلهسازی جنس و بهنجارسازی میل دگرجنسچگونه طبیعی

 جنسیتی رخ داد« 

 سیاست بدن و بدن سیاسی

 تکنولوژی قدرت  

اوال  که این زبان  :است و کثیر تفاوت های م قدرت  ریالجزاجامعه مجمع 

ی روابط قدرت در تولید سکسوالیته و هویت جنسی است زیرا نه یک قدرت کنندهنهان

و  یمورعها دوم آن که قدرت  .های قدرت وجود دارندها یا تکنولوژی مرکزی بل قدرت

مورد توجه قرار گیرد. شان  ییایو جغراف  یخیتار  یبودگ خاص  بایدای هستند که  منطقه 

بندی امور اجتماعی و از این منظر باید تولید میل و سکسوالیته را توأمان با مفصل

 مند بررسی کرد.صورت تاریخبه

  عنوان امریهب و نقش آن  بدن زن  ی رازوارگو کار - نی عنوان ماشبدن به  دیتول

ای پیدا  ی سبب شد که هویت جنسیتی کارکرد ویژه داره یسرما یدر جامعه  یعیطب

  در آن را  د یشود بلکه با ی تلقیفرهنگ  ت یواقع کید صرفاًینبا تیجنس  رواز این  کند. 

 ی بررسی کرد. مناسبات طبقات

و  عناصر نیزتریاست که با آن کنترل ر یدر واقع سازوکار قدرت بخشیِ بدنانضباط

ها ییشود و توانا  تیتقو  عملکرد فرد  چگونهشود؛ این هدف که  امیال بدن افراد ممکن می

از  باشد دتریجا مفکه در آن  ردگیقرار  ییدر جا و ابدیا کاهش ی شیا  افزاتیو قابل

شود. به عبارتی دیگر انضباط و طریق کنترل افراد بر خود و تمایالت و رفتار میسر می

بندی نیروهای تدریج در اثر همین مفصلبدن و رفتار اوست که به مراقبتکنترل و 

ی تولید مثل سرفصل ی دکارتی و همچنین مسئله عنوان ابژهاجتماعی، جمعیت به

 ها را دربرآن  یشناختست یز نیقوانی که تیجمعگیرد. های اجتماعی قرار میسیاست

ی و و هرم سن ریومو مرگ دینرخ موال یو بر آن مسلط و حاکم است و دارا ردیگیم
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  بر افراد را قدرت سیاستی که . . استو.. یسالمت تیو ورع یمار یب وعینرخ ش همچنین 

 ینیماش یمنزله به تیو جمع کرداعمال  شناختیای از موجودات زیستعنوان گونه به

 یهاکنترل ی  جاتلقی شد. به  افراد  ریسا  دیها و تولییدارا  دیثروت، تول  دی، تولدیتول  یبرا

راستای فرایند اقتصادی با کنترل  در ،ساز هر فردیو فرد ایبا قدرت ذره وکالن یکل

های کنترل بر کیتکن شد، یعنیکنترل  یاقتصاد ندیفرا یدر راستاا  خود و بدن

باشد، رخ داد و  مسئول اعمال خودشد که که درون فرد مستقر  یاخالق رینظ خود،

ا ته نه بیاست و سکسوال یت اجتماع حسا ،آگاهخودنا ریرم رونیازا .مداما  بازتولید شد

 کندیپس آنچه که زبان آن را پنهان م،  شودیم  دیتول  با قدرت مولد  سرکوب بلکه مدام

های افتراقی در برابر های مولد تولید سکسوالیته و هویت جنسی و مقاومتقدرت

اساساً نه با قدرت    ز ی ن  ل یاجتماع است و م  یو برساخته   مندخ یبدن تار  گرایی است.ذات

گرا  دگرجنس  هنجارسازی میلشود؛ به یساخته م  لدسرکوبگر بلکه براساس قدرت مو

کاوی اتفاق افتاد. مدد علومی چون روان در فرایند هیستری شدن و ابژه شدن بدن به 

 ی است. و کنترل ی انضباط یجامعه ی،کردوکارو زندگ استیسعدم تمایز در واقع 
 اقتصاد سیاسی و تولید بدن 

 و موجد بدن دور کرد هایدندهروح را از ماده و ذات را از چرخ ی مدرنهشیاند

ی ثانوی از مراتب  و کردوکارهای جسمانی را در مرتبه  لیبدن و م یی شد کهکردهایرو

 یتی جنس یسوژه  دیاز تول شودیچگونه ماما باید پرسید با این منطق  .تولید قرار داد

 بحث کرد«

ی را صرفا  جنس  یسوژهپردازند تولید   یو بدن م  لیکه به امر م  یانتقاد  ییکردهایرو

از مناسبات آن را  و گیرند»روبنایی« درنظر می و یو در ساحت ذهن یفرهنگ یدادیرو

باید برای تولید این  که ی. در صورتدانندمی جدا داریسیاسی سرمایه و اقتصاد دیتول

امور  ،یزبان یهریبه زنج ی عینیاجتماع  هایروین بندیی جنسی به مفصلسوژه 

 ل یم رایزهای جغرافیایی پرداخت، ههای زمانی و محدوددر دوره و... یاسیس ،یاقتصاد

 دیدر تولگیرند و قرار می سیاسی و اقتصاد یمناسبات اجتماع در بستر  تهیو سکسوال

عنوان ی بهاسیتوسط اقتصاد سوجود دارد که    لیم  ی تصاحب و رمزگذاریِجنس  یسوژه 

  ی سرکوب جنس  چیهگفت  توانیطور خالصه م. بهشودیم دیتول گرنیرویی تصاحب
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کنش  برهم  لیمنیست و ممکن   یاسیس ادیو انق یاستثمار اقتصاد کردن ی بدون درون

قانون سودآوری تمایل به ایجاد  ی متکی براما جامعه. است یاسیاقتصاد س یروهاین

 یرا به ساحت زندگ لیم تا دارد یاجتماع  دیو تول لیم دیتول نیب یپرنشدن شکافی

 .زند هیبه کار سودآور تکنیز پرتاب کند و جامعه  یخصوص
 برساختِ عنوان به  تیجنس یبر مقوله  جانبهتأکید یکزنان  یمسألهدر  رون یازا

 ا ریزجایی نخواهد برد راه به اقتصادی در حوزه نیروییعنوان طبقه بهتقلیل و  یفرهنگ

 لیم یلهأ مسراندن و ی در اقتصاد میل با هم تالقی دارند دیو امر تول یمر فرهنگا

 دیتول یو مسئله خطاست یخصوص یمربوط است به حوزه تیبه جنس ی کهجنس

 لیمی )امر خصوص یدوگانگبه بیانی دیگر . ردیکانون توجه قرار گباید در  یاجتماع 

استثمار    و بازتولید  هیاست که توج   یدارهیگفتمان سرما  یزاده   دیتولی  حوزه و    ی(جنس

ی متغیر  ی صرف سرمایه رابطه فقط    دیتول  طور خالصهبه  .کندیرا فراهم م  خود  ادیقو ان

یافته یعنی ی ثابت و تشخصی اقتصادی با سرمایه عنوان مقولهو نیروهای کار به 

از   لیم و بازتولید دیتول چگونگی متأثر شدنکار  میتقس  بلکه ستین دارسرمایه 

هنجار و کدام میل را  که کدام میل را به کند. یعنی این مناسبات تولید را تعیین می 

هنجار و بدنِ رو باید با تبارشناسی انتقادی سیاستِ بدنِ به ایناز. کندهنجار می نابه 

های تاریخی و جغرافیاهای خاص خود واکاوی داری مدرن را در دورهسیاسی سرمایه

 .کرد

 ی جنسی در غربگیری تاریخی سوژهشکل 

 انباشت بدوی

شرط شیکه پ  ی در بیان مارکس مجموعه رویدادهایی استانباشت بدوفرایند 

ی اتصال و گذار از مناسبات پیشین )دوران  ی و حلقه دارهیوجود مناسبات سرما

 همراه با تغییراتِ  که یندیفرا شود،داری محسوب میفئودالیسم( به عصر سرمایه

اروپا در پاسخ به بحران  دار سرمایهحاکمِ یطبقه  ی بود کهو اقتصاد یاجتماع  ساختارِ

و کار  هیسرما یرو ینیشیبدون تمرکز پ و این امر  اتخاذ کرد در فئودالیسم انباشت

 تیمالکسلب ها،یعالوه بر حصارکش یدارهیرشد کند و منبع ثروت سرما توانستینم
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و  کایامر انیبوم یسازچون برده یعوامل و جز آن، دیابزار تول ازیی نیروی کار جداو 

 یروین دیبازتولکارگزار ها به زنان و فروکاست آن ادیکار و انق نیبدن به ماش یدگرگون

رخ انباشت کار کارگران دیگر، انباشت بدوی تنها با  انیبود. به ب هم در آن مؤثر کار

بازنمایی تاریخ . در واقع بود دیبدن جد دیو تول تمایزاتمستلزم انباشت نداده بل 

 دیکار مولد و تول یبنیان مرکزی و یکپارچه براساسی صرفا  دارهیسرما گیریشگل

 ارک یروین دیو بازتول دیتول یبرا یدارهیسرمای نشده. زیرا کار پرداخت استاشتباه 

عنوان نیروی آوری( و نگهداری از آن به)فرزند مثل دیتولنی شود. یعنادیده گرفته می

رو بدن زن کار آتی با توجیه طبیعت بدن زنانه، بر دو  زنان گذاشته شده است. ازاین

ی استثمار است و آوری را برعهده گرفت؛ بدنی که خود حوزهفرزند ینقش کارخانه

اند. نابودی تصاحب کردهو انباشت کار  دیبازتول یلهیوس عنوانآن را بهدولت و مردان 

بود که با  شانزدهم وهفدهم یکی از وقایع مهم در این زمینه هایدر سدهها ساحره

میل همچون قابلیتی برای کار  یهاهیسو  میبرتمای و سپس بازار  گستر  کنترل دولت

نمای بازتولید همیشگی نظام مزدی و رایگان و تربیت ماشینی برای کار، سرشت 

 داری است. سرمایه

که    است   یداریه سرما  ی روابط قدرت در اجتماعی از ارکان مهم و پیچیده  دیبازتول

سرمایه است که سبب   دیبازتولیکی از قلمروهای اثرگذار در بروز تاریخی و همچنین 

کار   سازیزنانه داری با سرمایه  . شده استزنان  ی سازفرودست اشکال گوناگون 

مزد و مواجب کردن کار   زدایی از آن یعنی بیو ارزش   ویژه در کار خانگی ی به دیبازتول

گرایانه  ی رویکردی ذات ی کار مزدی به اشاعه ولهها به مق خانگی و عدم ورود آن 

بعدی را دامن زد که گویا  )طبیعتِ بدن زن( انجامید و در این چارچوب گفتمانی تک 

در این راستا،   .دارانه استفرودستی زنان در خانه صرفاً ناشی از مناسبات پیشاسرمایه 

ی هاکارگران در شغل  فرونشاندنبرای کار منضبط  یروین دادن بهشکل بادولت 

های فرهنگتحمیلی، نقش کلیدی بازی کرد. این الگوی انضباطی که به سرکوب خرده

سازی بازتولید نیروی کار انجامید، کنترل زدایی و فردیمتکثر و همچنین اجتماع

ی و کنترل تیمراتب جنسسلسلهزادوولد با تلقی رحم زن چون ماشین تولید نیروی کار،  

ی کنندههای جمعیت برای کار را به خدمت گرفت و عوامل خنثین زنان وتواناییبد

گرایش نزولی نرخ سود، ازجمله وجود میزانی از نیروی کار بیکار و ارافه جمعیت نسبی 
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دست به در این راستا    سیاسی بورژوایی  فلسفه و اقتصاد  تجربی،  علوم، سایکلرا رقم زد.  

 قق شود. این امر محدست هم دادند تا 

نقش مهمی داشته و زنان بدن  و کنترل استثمار داریهیانباشت سرما ندیفرآدر 

ی دارهیسرما  یکاال  نیتریاتیحی  کنندهدیکننده و هم بازتولدیولچرا که زنان هم ت  دارد؛

استثمار  کننده دررکن تعیینزنان  یناشدهپرداخت  بودند و کار کار یروین یعنی

که   ی استدیتول  ینظام اجتماع  امدیتفاوت قدرت زنان و مردان پ ی است.  کارگران مزد

، داندینم هیو منبع انباشت سرما یاقتصاد-یاجتماع  یتیکارگر را فعال دیو بازتول دیتول

ی داوطلبانه زنان آن را  و مبادله  خدمتی  با انگاره  اداند، یی میعیطب  یآن را منبع  بلکه

کار نهفته در آن سود به دست  بدون مزدِ  طیاز شراحالی که در  کندیم سازیطبیعی

آنان   یاجتماع   گاهیزنان و تنزل جا  یناشدهپرداختکار و کار    یتیجنس  میتقس  ورد.آیم

 نیتکوی بار دیگر در شکلی جدید احیا شد.  دارهیسرما  با تکامل  ی،انباشت بدو  در دوران

 پول  یدارانه یهسرما  یهژیکارکرد و لید وتوازاز ب  دایی تولیدج  ی قلمرویی برایکار خانگ

ی چنین بود که فرمانروایی مرد در خانوادهناشده بود و اینپرداختکار  رب هسلط یبرا

 تکرار شد.  ای بورژوایی بار دیگرهسته 

به دنبال است که تنها  ییالیاست یهمواره در خدمت پروژه یتیمراتب جنسلسله س

و میل زنان  مثل دیتولبنیانی یگانه است که بر  تداوم بازتصاحب قلمروهای کثیر میل

 .کند و محاسبات بارآوریِ کار کار یروین دیبازتول ،کار یتیجنس میرشد تقسرا تابع 

ی سنجه براساس  را    یماد  کاالی  دیتولی که صرفا   دارهیسرما  ی ازخوانش  ،عمودر مج

 یتمام حوزهی معاصر را که دارهیسرما ستمیس دهد، عملکرددر مرکز قرار می زمان

در  زین یرمادیکار غ در این میان و کاال را از آن خود کرده است و  از بدناعم  ،دیلتو

ی  دارهیسرما  باید تأکید کرد که.  پنداردگیرد یا آن را ثانوی می، نادیده مین سهم داردآ

صرفا  جنبه اقتصادی و تولید کاالی مادی نیست بلکه تولید شکلی از زندگی و بودن و 

 تولید بدن جنسی و عاطفی در راستای کسب سود بیشتر است. 
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 بدن درکانون سیاست 

ی تولید مراتب جنسیتی تنها به شیوه داری ایجاد سلسله ی گذار به سرمایه در دوره

کرد. از بازتولید نیز نقش مهمی را در آن ایفا می گشت، بلکه جدایی تولیدبازنمی

گیری های معینی برای زنان است و از سوی دیگر به شکلبازتولیدی که مستلزم نقش

 داری وجود نداشت.نوع جدیدی از فردیت و بدن منجر شد که تا قبل از سرمایه

ود. داریِ مدرن بگیری سرمایهدر واقع خلق فردیت جنسی یکی از لوازم شکل

شود، منظور صرفا  یک قدرت متمرکز و داری مدرن صحبت میبنابراین وقتی از سرمایه

منقادسازی در اثر روابط قدرت است. در ساحت ی نهاد دولتی نیست بل منظور سوژه

پزشکی، ی دکارت، هابز و فیسلوفان لیبرال با علومی چون روان موازات فلسفه اندیشه به

در واقع بدن مرکز ها، بدن در مرکز توجه قرار گرفت.  لت/ملتساختار دو  وشناسی  زیست 

ی کسب سود الزمهکار    نیعنوان ماشاز بدن به  ینوع   ساختِ  رایز  ،بود  یداره یسرما  هتوج

خود و کار  را بر عهده  تیباور که مسئولو اراده خلق بدن منضبطبود و این امر با 

و  و علم مدرن سایون کلیی چروهاینگفتمانی به یاری  بندیمفصل قیاز طرگیرد می

در  های شانزدهم و هفدهمهر سد. دقدرت صورت گرفتهای ولوژیکالم تکن کی در

با شکستن   کار بیشتر را  کهگیرد  شکل می  از فرد  یدیمفهوم جد  یغرب  یاز اروپا  یمناطق

 ن یماش  نتیجه عالوه بر اختراعکرد. در  ی ممکن میروز کار  کردنطوالنیو    عتیموانع طب

-، ابداع تکنولوژی سیاسی بسیار مهم بود زیرا این ابداع، بدن را به منظور فردیتبخار

  شرط عملکرد سایر ابداعات بود.گرفت و این خود پیشسازی نشانه می

کند که میل کند و ناخودآگاهی خلق میی بدن زن را ابژه میکاوروان  رظینی  علوم

 ریرمسازد. اما باید گفت  و پذیر  هویت جنسیتی کنونی را ناگزیر می  گراییدگرجنس

اندازِ   آگاه را از چشمخودنا ریتمام رم دیاست. فرو یاسیس قا یآگاه عمخودنا

در پیوند آگاه  خودنا  ریکه رم. درحالی  دهدیم  وندیبه اسطوره و خانواده پ محورانه  فالوس

گرایی است داری مدرن مولد میل دگرجنسسرمایهی است و سیستم ساحت اجتماع  با

 داند.نهد و زن را چون دیگریِ مرد می که هویت جنسیتی و تضاد زن و مرد را بنا می
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 داری ی جنسیتی در سرمایهجمع بندی: تولید سوژه

برای تولید و  که یستمیس رخ داد؛مدرن  داریهیسرما یتی باجنس یسوژه تولید

در   کند.تداوم خود با نشانه گرفتن میل و بدن فرمِ زیستی خاصی را بر افراد تحمیل می

 در فلسفه ( اگو) مفهوم خود، من هجدهمدر قرن ی صنعتی دارهیسرما ی ابتداییدوره

تفوق  بدن بر دیبامند پدیدار شد که براساس آن نفس اراده و شناسا یسوژه مثابهبه

و از طرف  شد ی سالخیی ابژهشکزو پ  یشناسست یعلوم ز در بدنفت. از یک طرف ای

ا  ناشی از فقدان و تر از بدن مردانه شد که میل و سکسوالیته دیگر بدن زنانه نازل

 محورانه بود.کاوانه از بدن و میل زنانه که فالوسسرکوب است، خوانشی روان 

( یغرب یجنس ی)سوژه خاص یخیتار یدوره در سوژه دیتول یتبارشناس

گرا است  دگرجنس  لیم  یهنجارسازه )زن/مرد( و ب  دوگانه  دیتول  ی چگونگیدهندهنشان

که آن را چون   ی. فررشودمیکار فرض    یبرا  یتیقابل  ای  ریمتغ  یاهیسرما  که بدن، چون

 د یتول یعیطب یهالفهمؤانداخت و از  رکاهب توانیم یمراتب و فرودستدر سلسله  یاابژه

 بار کفقط یکه    ستی ن  یامر  یجنس  یسوژه   این  دیتول  ما گفتنی است که. اآورد  به شمار

داری برای تداوم خود نیاز  سرمایه   بلکهافتاده است،    اتفاق   هیاول  داریهیسرما  یدر دوره

داری با  ه یسرماروست که اکنون  به تولید و بازتولید مداوم این سوژه دارد و از همین

المللی کار و ورود به دوران نولیبرالی بیش از هر زمان دیگر به یک سیستم  بین تقسیم  

  1. که دیگر به غرب محدود نیست  بدل شده است ی جهان کامالً

 مشربانه؟امتناع سرکش از موقعیت یا پذیرش کلبی

 دیاست که به قصد تول یاجتماع  های نیروهایکنشها و برهمبندیمفصل یبدن زاده

را آن  تا    هرا نشانه گرفت  تمایالت آنبدن و  ی کرده،  جنس  را  فردداری،  هیسرما  دیو بازتول

 متغیریصرفا  و است  لیوابسته به م تیجنسجایی که از آن .کندکار -نیبدل به ماش

و  الیاست ؛ستین یاقتصاد یمقوله  رفا داری صهیسرما نیز در دیست و تولین یفرهنگ

 
ی عام و و ارتباط آن با س  وژه  جانیاان و تحلیل موقعیت اکنون و ی جنس  ی در ایررو، تبارش  ناس  ی س  وژه ازاین 1

ر رورت تبارش ناس ی جنس یت در ایران )با تکیه  مقاله زودیبه امید اس ت که .ردیقرار گ تأمل مورد دیباش مول جهان

 آبادی( بعد از بازنویسی منتشر شود.ریش« اثر افسانه نجمبر کتاب »زنان سبیلو و مردان بی
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بندی گردد که میل و تولید را به نحوی مفصلی برمیاستثمار زنان به کل ساحت اجتماع 

 تر از مرد بدل شود. کرده است که بدن زن به جنس دوم و فرودست

شد و  یاسیبدن زن سکه چگونه ی یعنی پرسیدن از اینجنس تیهوپرسش از 

هنجارسازی میل ی و بهداره یسرماظهور  و چرا. بدن چه بودشده بر اعمال ستیاس

گرایی و تقلیل میل بدن زنان به کارکرد تولید مثل و فرزندآوری و همچنین دگرجنس

تقسیم جنسیتی کار یعنی برعهده گذاشتن کار بازتولیدی رایگان بر دو  زنان، به 

کند؛ تولیدی که در ماشین کار را تولید می-ی که بدناستیسفرودستی آنان ختم شد. 

: نقش اصلی را داردکارخانه  و  چون خانواده، مدرسه،    یینهادهامعه مانند  تمام سطوح جا

 یعلومکار مراقبتی و نیرویی چون مذهب و ارزان و  یخدمات یرویدار، مادر، نزن خانه 

زن » ینگارهو ا  دهندیجلوه م  یذات  وی  عیبدنش را طب  شناسیستیو ز  یکاوروان   رینظ

شود و زدایی میارز «»آید، کار غیرمادی و عاطفی « به وجود میفقدان است فقدانِ

و  شده بر بدنرهایی از سیاست اعمال از نام زن ییپس رهاشود. کار محسوب نمی

و  یو انقالب کالیکلمه راد دیاک یبه معنا یستینیجنبش فم روهمیناز است.  زندگی

اجتماعی/اقتصادی/سیاسی ا  در گرو رهایی از کل ساختار ییاست و رها یاسیس

و مستلزم فرارفتن از کل سیستم   ستیحقوق ن  محدود بر تحقق برخی  رای. زموجود است

 داری است. سرمایه

. ستا  به خود انسان نی جز بازگرداندن جهان انسان و روابط  یزیچ  ایییرها  »هر

 یتیبه فرد ،ییبورژوا یاز جامعه یانسان به عضو لیتقل یاز طرف یاسیس ییرها

 ییرها است. یفرد اخالق کیشهروند به  کیبه  گریخودخواه و مستقل و از طرف د

 یروهایخاص خود  را همچون ن  یروهایکه انسان ن  شودیمحقق م  یانسان فقط زمان

 هایرا به شکل قدرت  یاجتماع  یروین گریبازشناسد و سازمان بخشد و د یاجتماع 

1کارل مارکس «از خود  جدا نکند. یاسیس
 

حاصل از رشد  امدیپ  یهمنزلکه به دیجد یاست که هر طبقه  قدیمی یقتیحق نیا

را به نوع بشر عرره  دیجد  یدئولوژیای  نوع  کندیم  شرفتی، پیو فرهنگ ماد  یاقتصاد

 
 .3»رهایی در مقام مفهومی سیاسی در مبارزات فمینیسیتی و کوییر«، کورنلیا موزر، ترجمه سمیرا رشیدپور، ص. 1
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، است. اقتصاد یدئولوژ یا نیاز ا یبخش یجنس و هویت مقررات رفتارداشته است و 

 .هستند گریکدیبا  ی تنگاتنگوندیدر پ  یو اخالق جنس ی، سازمان کاراسیس قدرت

 ضیعامل تبعاند: نخست، آنان که   بر دو دستهعموما   ی رایجهادگاهیدجایی که  از آن 

محورانه و به سبب زبان فالوس تیجنسبه تمایز جنس/و  نندبییم یرا امر فرهنگ

کنند. در مقابل، آنانی قرار دارند که سرکوب جنسیتی را مردساالر اشاره میفرهنگ 

اهمیت شمردن تبعیض جنسی طبقه را عامل دهند و با کمذیل مفهوم طبقه جای می

عامل را    یامر فرهنگ  فقط  است که  نیاول ا  کردینقص رو  کنند.اصلی ستم زنان تلقی می

ی سازت یدر جنس اقتصاد سیاسی را ی و نقشاجتماع سطوح  ریساداند و مسلط می

که به نقش انباشت قدرت و ثروت و تقسیم کار است  نیدوم ا کردیرو صنقبیند و نمی

 توجه است.ی زنان و عامل جنسیت بینشدهجنسیتی و کار پرداخت

و  ینظر کردیرو یبرا ییبه عنوان مبنا جنسی )زن( یبر سوژه صرف دیکأ ت پس

بازی بیافتد که  نینقش سرکوبگر داشته باشد و در دام همان زم تواند یم یستینیفم

 یدر حوزه  رییتغ خواست هرگونه  به بیان بهتر. دهدیرا شکل م ضیتفاوت و تبع خود

و  یخیکور و ردتار یکردهایقرار دهد و از رو تردیدرا محل  تیجنسخود ِ دیزنان با

ی تیجنسهیز کند. زیر اگر هویت پر زن یی سوژهشمول دربارهو جهانباورانه اسطوره 

 منقادسازی شکل گرفته، -است که به دلیل روابط قدرت با سوژه هاییمقوله از  یکی

را  ادیانق نیا دیخود خطر بازتول تواندیزنان مبه نام  واحد یتیبرهو یو پافشار دیکأ ت

که بدن   ردفکر ک  ینینو  هایته یویسوبژکت  دیتولپس باید به رهایی و    .درپی داشته باشد

رغم وجود نیروی زیرا بهرها کند.  یدارهیسرما ستمی را بتواند از س ا لیمکثرت و 

یی به رویکردهای فمینیستی گونهسرکوب و ستم و استیال، کماکان مقاومت وجود دارد.  

های فرمبه گویی نه نیهستند و همچنسازی جنسیت  دیخواه ناخواه در خدمت تولکه 

ای ندهیآ  به  انقالبموکول کردن  و    تیموفق  یمراتب، انگارهسلسله  ی قدرت چونروزمره

گویی و نقد سلبی برای رهایی کافی نامعلوم رروری است. اما باید توجه کرد که نه

 ی نجات داد.ارتجاع  ینهادها وغیرا از نیست و باید خود، بدن و زندگی 

رخ نداده بلکه   بارک یفقط    یجنس  یژهوس  دیتول  م ستیساین    در  همچنین باید گفت

کند  دیبازتول تولید ورا ی تیجنس تیفرد به دلیل نیاز به تداوم خود باید مداما   ستمیس
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افراد را نیز بخشی از خود   باورمسئول و اراده یت، مانند فردیخلق فرددر این روند با  و  

 سازی سهیم شوند.کند که در جنسیتمی

گیرد: من زنم، یک اجرا کردن جنسیت خود افراد مدام صورت میکردن خود و  بیان

در برابر  دیبارو، ی ساده نیست بلکه اجرا و بیان این فردیت تحمیلی است. ازاینگزاره

برآشوبید:  کندیم لیتحم افرادرا به  این سیستم ایستاد و بر هویتی که شکلی از بودن

نه به ، مثل دیتول زنان برای نترل بدنو نه به ک یت یمراتب جنسنه به سلسلهمانند 

رهایی   و  گانیامتناع از کار را  نیو نه به خانواده و همچن  یو عشق همسر  یمادر  یهزیغر

 ی فرزندآوری و...عنوان کارخانهداری و بهبدن از مناسبات سرمایه

اگر  زنی کماکان زنان را به سکوت کشانده است، اما باید گفت گردن  گرچه ترسِ

! باشد نجایا  دیبا  زیقالب ننا جاستن یفاجعه ا
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آن در ساا      حولدولات در سااارتاار طبقاا ی و  نقشدر بخش چهاار  بر 

 مرکز    وسااعهداری درحالکشااورهای ساارمایه  ساا    میانجی انتزاع و در

های قبلی  ی بخششاناساانههساتی- شاناساانهبراساا  مباح  رو کنیم. می

انضااما ب بخش یایانی ایر رساااله )بخش ینه( به  - در ساا وم مختلا انتزاع

 وساعه  در کشاورهای درحال داریبررسای   رکی  طبقا  در ساارتار سارمایه

 یردازد. ر میدر س   انضمامی

   
 

داری  سییطم د د دها   ی سییر ا  بررسییی سییا طار تی ا ی و یی ا ی ر  در هر ها ع 

 نفعب  دول    ساس –درا  دت و کال  های اقطصییادی راهیردی  سییساسیی روشیی ی ا  

داری و  أثسر ر  بر دهرهینی سیییا طار تی ا ی اسییی   و با  یلسد سیییر ا   هسیییطر 

داری  مرک  بر ن ش دول  نسا   د د دها   سر ا  نظاد چارچیب  ما س  در   حال،باا ن

هیای د یالکطسکی بیا هیای روب یا ی در  عیا ی ا   ؤلفی  کی   ثیابی   سییی می ا  دولی  بی 

حیل  حاضیرهای غسراقطصیادی اسی   بد ن دلس ، ب ش ی اقطصیادی و د رر  ؤلف  ؤلف 

     شید:دهی  یی ج  یحث سا  ا 

 داریسر ا  نظاد    ما سّ در ی اهطماعیارابط   ثاب دول  ب  (1)

 دول  و د یکراسی (2)

 د یکراسی نیلسیرال (3)

 و  حیل ر  ب دی تی اتدر یسکر ن ش دول   (4)

ی  یسییع  ا  ده سییساسیی  اقطصییادی راهیردی دول  در ک یییرهای درحال (5)

 ب  ا ن سی 1950

 

همد اوّل در  ی  عروف  ارکسها هفط بسساری ا   ارکسسس   –مقدمه 

ک  ب  دول    را  (  1945-46)   »ا دئیلیژی رلمانی«کطاب  ارکس و انرمس  

ب  در سر ا   داری، و ب  تیر    ص ب  دول  در رلما ، اشار  دارد، 

 ا  هرا ان ()ب   ثاب  د دهاهی   مس  های  طفاو ی، اب ارانراریشسی  
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ای  هین ب  ا و ،  هرا ان ( دول  )ب   ثاب  د دهاهی اراد  ید  طارانراریِ

ب  دال می ک  ب  ر     د  ک فسسر  ی ر ا  ا ن دو د دها  ن س ، یسچسد 

 ی  ارکس:هفط  فسسر  ا در هانب  فسسر سید اس   ب   یاهسم یردا  ،  

صرف ک  بیرژوا ی د رر  ک تی   اس ،    ِسیب ا ن واقعسّ»ب  

 حمی،   در سطحاهطماعی، ناه  ر اس  ک   ید را ن   ای   ر ی ن   

 می، سا  ا  بدهد، و ب   سانرسنِ   افع  ید  در سطحبمک  

، دول  نُط   کُمی شکمی عاد بی  د  با رها ی  الکس   صیصی ا   

ی  دنی؛ ها ع  فراسییدر ک ار و شید،  طما    ی  ک واحدِ

دهی ک  بیرژوا ی برای هردو سا  ا   ا ا چس ی نسس   رر شک 

 اب    ظیر  ضمسن  طهای دا می و  ارهی  ید، ب هدف

یذ رد  اسط الل دول  را ا ن ناه  ر  ی الکس  و   افع  ید، ب 

 را ب ها در ر  یا   اف  ک  رو ها   ها در ر  ک یرها ی  ی

اند، ک  در ر  اهطماعی ه ی  کا الً ب  تی    کا   نسافط 

اند،  ر حذف شد های اهطماعی ک  در ک یرهای یس رفط  هرو 

ای وهید در ها ی ک  در ر  ر س   ه ی  ا فاهر ن ش هسط د، و

ی  طمق دارد ک  هی ی هسچ ب  ی ا  همعس  قادر ب  سسطر 

و ژ  در رلما  وهید دارد  بر د ررا  نسس   ا ن  یرد ب  

ی دول   در  در ا ر کای شمالی اس    ر ن نمین کا  

نی س دها   در  فرانسیی، انرمسسی و ا ر کا ی همری قائ  ب  

  ظیر حفظ  الکس   صیصی وهید دول    ها ب ا ن نظرند ک   

ه  ار ر    کرد  رو ا ن واقعس  ب  وهدا  انسا  ب دارد، ا ا ن 

 اس   

ی حاکم ها ک  دول  شکمی اس  ک  در ر  افراد تی   ا  ر   

ی ک  د و در ر  ک  ها ع  ی اعمال  افع   طرک  ید را 

شید ک     یشید، نطس  دنی  ک دورا  ها ِ کالد ر  عصر  ی

و   سان ی شید ب دی  ما ی نهادهای   طرکدول  در صیرت 
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ید د ب ابرا ن ا ن  یهم   د ا ن ک  نهادها شک  سساسی  اب

ی ر اد، و در ح س   ک  قانی   یط ی بر اراد ،  ا اراد ر د  ی

ا  هسسط  اس   ی واقعیای اس  ک  ا  شالید بر ی ای اراد 

ی  ید ب  قیانسن بالفع    مس  نیب ب  همسن  ر سب، عدال  ب 

  (، ا دئیلیژی رلمانی، فص   کمو انرمس  ارکس ابد « ) ی

 ر ن  شیییکمی بسیییسار ف یییرد  ب  بر ی ا   همقیل تیالنی باال  ارکس ب در ن  

 -داری در سیطی    طم  انط ا   ار  یِ  فهید دول  در سیر ا   -  ط ی  یهاه ی 

شی اسیان  و چ  ا  نظر  ضیمی  و ی رو ها، چ  در عرصی یردا د  ا ن ه ی انضیماد  ی

ی اقطصادی با روسا   ی شالید داری، عیار  د ا : رابط شیک ِ  فهید دول  در سیر ا  

ی حاکم و ی سییساسییی تی   ثاب   سان یِ سییمط دول  ب  ؛ا دئیلیژ کسییساسییی و 

ع یا  داری؛ دول  ب نهادهای سییساسییی دول  در روسییا   سییساسیییِ نظاد  سییر ا  

 ثاب  حافظ  الکسّ   صیییصییی؛   دارا ؛  دول   ب سییر ا    سانرسنِ   افع د  سییا  ا 

ی روابو سیع ی اسیط الل دول  ا  تی   حاکم در  شیرا و و  راح     طم   یدره 

   1 کِ دول ا دئیلیژ تی ا ی و   کا   اقطصادی؛  ن ش 

های  همّ کارکردی دول  در قیل بر ی د رر ا  ه ی روشین اسی  ک  در ا ن ن  

حفظ و  ضییمسن   افع نظاد تی ا ی  ان د ن ش  سییرکیب و د ال  دول  در با  یلسد 

ال   طم  سیساسیی دول   و داری، ائطالفات تی ا ی، اشیکاهطماعیِ سیر ا  -اقطصیادی

های  در بررسیی »ا دئیلیژی رلمانی« یا   تی ا ی ک   ارکس و انرمس یس ا  نرار  

 رو،ا ا ن 2یردا ند، اشیار  ن ید  اسی   فصیس  ب  رنها   ی ید  ب  ر نظری و انضیما ی

و  أکسد بر رو  د الکطسکی در  اسیی  برای ارا  قیل صییرفاً سییررغا    اسیییی ن   ا ن

  ر بررسی داری در سطح انضما ی یسسن دول  و   فسسر   ا ا  دول  در سر ا  

  دولی  -  داریساارماایاهنظاا  ت  ماامیّ در ی اجتمااییامثااباه راب اهدولات باه 

های عرصی  ر ن  کی ا   هم -( ابژ  )چس  ک  ن  و فرا  د، –ی اهطماعی ا ثاب  رابط ب 

هین  ک  هما   اسی  (سیساسیی و ا دئیلیلیژ ک ،اقطصیادی ) با  یلسد و  یار ات اهطماعی

 ثاب   ک ک  و فرا  دهای اهطماعی ب  داریسیر ا  های یس یسن بحث شید، در ب ش

در  د  دول ن، یی ا ی و  ضیادهای درونی  ید را دارا ن ک  )اقطصیادی و غسراقطصیادی(

 یدرو  هیا ع ، تثیابی، ودر نطس    یسچسد   طضییاد و   یارابط  بسانرر کمسّ  ا ن نظاد

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01c.htm
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-ها، دول  سیطعمر ها، نسم ها،  سیطعمر ها )برای  ثال ا پرا یری سا  ر نس   عسن و 

 اس   ها و ه  ر ( م 

روابو، فرا  دها و  داری در سیییر ا   سیییید هفط  شییید،  در ب ش ک  هین  همیا 

د  دول ، در چارچیب شییو  یسسن  ی ابد  ی  ا عات سیساسیی ا  تر ق دول   ح ق  

 ثاب   ک اسیی   دول ، ب  اهطماعی- ک نظاد اقطصییادیی سییساسییی، ب  ییی ا   ؤلف 

های  ی اقطصیادی و و ژهیی سیساسییِ روسیا طی، ار یاتی د الکطسکی با شیالید رابط 

   چ سن د یدهیاهی  یسسنِدارد   عمیلی( -)و نی   کیانسکیِ عمی  د یالکطسکی عسّن 

ک ید  ییذ ر  یا کیا  نظیاد را را  درو  کمسّ ییسچسیدهی روابو دوهیانیی  و  رسسر در اه ا

   )  ک  ب ش  کم( 

سیی  و ژهی    ادروری،  داریدر سییر ا   ی دول سش ا  رغا  بحث  فصییسمی دربار ی 

ی  یسسن شی اسیان در روابو اهطماعی برای درک رو  کطسکی ط ابالً  ر یو  عسّن د ال

در  ار  یِ دول  -  ط یسیا ی برای  فهید هاشی اسیا ی ا ن و ژهیال د اسی   دول  

( شییرا و 1ها عیار  د ا : )ا ن و ژهی اسیی    ضییرروری انضییماد-هر سییطحی ا  انط ا 

برای شییید  ) عسسن وی اقطصیییادی( رابط  برای  ثال،ک  د  )های  عسسنوحدت  ؤلف 

ها، و ( با  عسّن سیاد  و با  عسّن  رکب ر 2های سیساسیی و ا دئیلیژ ک(، )رابط   ثال،

م، ا ن ها  هما  هین  ک  در ب ش ن سی  د د ر س  ر ( هسیطی و دهرهینی   اق 3)

تیر  ط اب ،  سیط سم و غسر سیط سم، هسیطی و با  یلسد ها و فرا  دها( ب ها )رابط  ؤلف 

در   هذارند ک  د،  ع ی ب  روشیییی  ار بر  کد رر  أثسر  ی کد رر را   یییروی  ی

ک ،    ک و  سا  ع اصیر   طم  ک ک ّ  ی د الکطسکی درو  هیا ع انسیانی ا ن رابط 

 ارکس، هروندر س ،   )  شید ( ان اد  یو اهطما ی    ی تی ا یار   سان ی یرا سک ) یب 

 (فص  ن س 

و شییی یا طی بیاال در بررسیییی دولی  در سیییطح  سیان ی ی نکیات رو چهیار ه یی 

ب  ا ن  ضییید ن وحدت د الکطسکی  عسّن  دراهمس   یر ی دارد  ن سییی ،انضیییما ی 

   طضیاد )  ع ی ع اصیر  عسسن ک  د  و  عسسن شد ( ری دو ع صی رابط اسی  ک    ع اسی 

؛ در ا ن رابط     او ن    کانسکی  و شیا  د الکطسکی اسی ، طما  و  در هسیطی  ط اب  

شییید  ) ثالً  عسسن  صیییروهید ع )برای  ثال روابو اقطصیییادی(  ک  د  ی  عسسن ؤلف 
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ب  ید:  کی بدو  د رری  ثاب  شیری وهیدی  ید، ضیرورت  یی سیساسیی( را ب  ؤلف 

 یاند وهید داشیییطی  باشییید، و   ها در ا ن  ع ا  کی ا  ع اصیییر د رری را  عسسن نمی

بید  ب   ع ای شیری با  یلسد و نس  شید  عسسندر وحدت ضید ن ک د  عالو  بر ا ن،  ی

برای  ثال،  شیید  )ع صییر  عسسنای  در چ سن رابط  اسیی   ک  د سسنی  عنفی  ؤلف 

ی اقطصیادی شیالید برای  ثال،  ک  د  )ع صیر  عسسن ( بر  دئیلیژ کع اصیر سیساسی  و ا

های بعدی ا ن ب ش همانرین  ک  در قسیم   اسی  حدود هذارد، ا اّ ا ن اثر  (  اثر  ی

ی  رسسرات  حطممی ک  ع صییر دا    ا ن ا ر دال بر ر  اسیی  ک   أثسر  یاهسم د د،

)برای  ک  د های دول ( بر ع صیر  عسسنها و رفردسیساسی  ،ع یا   ثالشید  )ب  عسسن

ب    ان ا د ی کمّیهذارد،  حدود اسی  و صیرفاً ب   رسسرات   ثال، روابو اقطصیادی(  ی

یا  ا  معیارت د رر، وهید سیا طار اقطصیادی بدو  سیا طارهای سیساسیی و ا دئیلیژ ک ه

    3 صیر نسس  قاب نیا هم

هیای و د رر  ؤلفی  -ی اقطصییییادی و دولی  فی  عیا ی  د یالکطسکی بسن  ؤلدود، 

  در ه سن  عا می ع اصیر  طضیاد  طما  ، و ن  سی   ضید ن اوحدت    یمیر -روسیا طی

روابو  عسسن ک  د  )برای  ثال،   صییر   ا، ا   کد ررند، و در عسن وحدت و  ضییاد، ع 

، اهر چ  ع صیر  عسسن شید  نس  بر دارد "چسرهی" ک ّر   بر سیا ر ع اصیر (اقطصیادی

هر  اسیط الل هذارد )با  عسّن  ا رسیی   ط اب (  ا ن ا ر ن یا ع صیر  عسسن ک  د  اثر  ی

 یشید ع اصیر  عسسنی اهطمای در عرصی  شید  اسی    برای  ثال عسسنصیر نسییی ع 

های سییساسییی ) ان د دول  در   اد  ک ،  ع ی  ؤلف داری ب   ثاب   ک ک ّسییر ا  

در هها  واقعی،  ی اقطصییادی اسییط الل نسیییی دارد  ا  شییالید   رابط ( و  ا دئیلیژ کِ

نا ی و ِ  دهرهینی دهد، برای  ثال:ب  دال     طمفی  ید را ن یا   یاسیط الل نسییی 

هیای درونی  هرا ش کردعمم؛  رسسر در اقطصیییادی، سیییسیاسیییی و ا یدئیلیژ یک و  رکّیب

یذ رِی   أثسر هسرد؛فاصیم   یی اقطصیادی ا  شیالید  اغمبسیپهرهای غسراقطصیادی ک  

یسیسیطری ؛ اقطصیادی،  ان د ن ش افراد-ها در ع اصیر غسراقطصیادی ا  عیا   فرادهرهینی

و   ؛ و فره ری ا دئیلیژ ک، ب  و ژ  یی ع اصیر غسراقطصیاددرونی در  یسیع و اسیطمرار  

  ک ی اشکال هیناهی  سساسی و ا دئیلیژ أثسر دوهانی 

هیای اقطصیییادی و غسراقطصیییادی همیار  بیا  سیان ی د رر  ؤلفی  ی، رابطی سیییید

ی اقطصییادی، شییید  ب ابرا ن، با د  أکسد کرد ک   ؤلف های روسییا طی ان اد  ی ؤلف 
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   یک  طی و  کیانسکیبی ی  یک ر ،  سیییط سمیاً در رابطی ی ک  ید رغم ن ش  عسسنبی 

 د شیروابو سساسی  ا ا دئیلیژ ک نمی حیل  ا  یدهرهین یهب  

   ی عا مسّ دد  دا م سیران اد،  رسسر  ا دهرسیانی نظاد )کمّی و کسفی( همیار  ب 

 ر س ک یییمکشی تی ا ی سیییطس ر س  و ا یرا سک تی ات اهطماعی ) یار   انسیییانی، 

یذ رد  ا ن  دا م  برحسیب ( صییرت  یو   افع اهطماعی د رر بر ی ای   افع تی ا ی

 بس  ا د   سساسی و اقطصادی یاند ب   رسسر کمّی و  ا کسفیِی  راکم  ضادها  یدره 

ی  ده ید اه ای   یییکسی  الکطسکیِی د ی یسچسید   عیا ی ی  یارکس و انرمس دربیار 

 شیید ، عسسن –ک  د  های  عسسن ؤلف  ،  ع ی شییرا و وحدت ثاب   ک ک ّب ها ع  

د دها  روشی ی  ر ، دهرهینی و ر س   اق  هسیطی و  رکب، با  عسّن و سیاد  با  عسّن

 ر شییید، اشییکال در افط د ک  هرقدر   سییسم اهطماعی و ف ی کار بسش هاداشییط د  رن

 ر  یاهد شید  انرمس در سیال ک د  ط ی ی و ا دئیلیژ کی ک  ها ع   یلسد  یسیساسی 

ی  یأثسرهیذاری قیدرت دولطی بر فرا  ید ای بی  ک راد اشیییمسی  شیییسی در نیا ی  1890

ر د بر  یاند سییی  ییهی د ک  »قدرت دولطی«  یک د  وی  یاقطصیییادی را  یسسن  ی

ها   یسیع   ا  راسیطا حرک  ک د و ر یاند در هم ییس یرف  اقطصیادی داشیط  باشید: »

 یاند با  سییسر  یسییع    الف  ک د، در ر  حال  ا رو   قدرت ید،  یشیی  ر  یسییر ع

ی اقطصیادی ا   یاند  یسیع یاشید،  ا  یدولطی در هر  م  ب رهی در درا  دت فرو ی

بر ی  سیسرها را قطع ک د و  سیسرهای د رری بر ر   حمس  ک د  ا ن  یرد سیران اد 

ا ا روشن اس  ک  در  یردهای دو و دهد   ید را ب   کی ا  دو  یرد یس سن   مس   ی

ی اقطصیادی ب ند و حاصی  ر  برباد   یاند رسیسیی هدی ب   یسیع سی  قدرت سیساسیی  ی

 (1890سی ، ی انرمس بی  ک راد اشیییمنیا ی  یاهید بید« )  یا نسرو و ب رگ داد  انیی  

  سسم اهطماعی کار  کا   بر یردار باشد   را بر  اسط الل نسیی یاند ا  ا ن دول   ی

 ی انرمس بسسار ر ی ند  اس :قیل  فصمی ا  نا   یط ی اس   ن  

ب  رها ی ا  ک  قادر شیید  یبر ی کارکردهای   یطرک  یهب ها ع  »

ی هد دی ا    سیسم نسسی   اشی ار بره  د  برای ا ن کارکردها شیا  ر  

هیا  د  ا ن ا ر   یافع  یاصیییی بی  ر  ی ده  یییکسی   ی  هیا عی  درو کیار را 

اند؛   طما   ا    افع کسیانی اسی  ک  رنا  را   صییب کرد نس  ب  ید ک   ی
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 وهید  یعرص   ب  دول    و  – ابد شا  اسط الل  یک  دها ا ن هرو  ا  نصب

    هذاردیا ی

دهد ک  در   ارت کاال ی و سیپس   ارت  یو اک ی  هما   کا می ر  

د،   ک ییلی شیاهد بید م، در عسن حال ک  اسیاسیاً ا  حرک   یلسد یسروی  ی

عالو  بر ر ، ب  سیییب اسییط الل درونی )اسییط الل نسیییی ک  در رغا  ب  ر  

و و  ب  شرانسی  ی  ید  ر  یسع   اف ( ب  نیب  در ج بسشواهذار شد و ب 

دهد  ا ن ا ر  عا   دو نسروی نابرابر اسیی : ا  ن ییا   ی روند  یلسد واک ش

هد د سیساسیی ک   اها ی ک   قدرت  اقطصیادی، ا  سییی د رر کسیی ی حر

 ر اسی  و ا ن ک  ا   ابی ب  اسیط اللی هرچ  بسش مکن اسی  در یی دسی 

  د شد  ب  تیر کمی،  ه را ی ک   أسیسس شد ا  حرکطی ا  ر   ید نس  بهر 

هیا ی ا  هیانیب حرکی   یابید ا یا ا  واک شرا   ید را  ی حرکی  اقطصیییادی

  د شید  ا  سیی ی با  سیساسیی ک  اسیط رار  افط  و ا  اسیط الل نسییی بهر 

  الفطی ک  هم  ا   ا  سیی د رر   احم  ا  هانب حرک  قدرت دولطی و 

شییید     یار   بسن تی ات ا یسش  یهید اسیی  و  ،  یاه   یک دا  اد  ی

رنیا  بیا  کید رر در  ییار   بسن دولی  و ایی  سیییسی  انعکیاس  ن ا   یاک ینی

، ن   سیط سم بمک  غسر سیط سم، ن  در وارون شیکمی  ب  ابد، ا ا عالو  بر ر    ی

ی تی ا ی بمک  همچی  ه ری بر سیر اصییل سیساسیی،  و چ ا    اد  یار  

  «سم ا  را در ابی طیان بار د رر  ا  تیل ک سدسال   ه ارا  افط  ک     حر  

 (1890اکطیر  27انرمس، نا   ب  ک راد اشمس ، )

 
، ع اصیر اصیمی  حمس  د الکطسکی  ذکیر و اسیط الل نسییی در باال هماه گ با نرا 

رود  برای بی  کیار  ی ، نیدکی  انرمس ا  روابو ح یقی و ا یدئیلیژ یک  یهم هیا ی  ثیال

  ثال:

 

هیا ریا   نیا بیا بیا ید هم  هیا »در دولی   یدر ، قیانی  نی 

دارای ر  باشیید، بمک  با د عالو  بر ر   بسانرراقطصییادی عاد و 

 اهای درونی رشییکارو ب  سیییب   اق  ونی باشییدانسیی اد در
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 ابی ب  ا ن انسی اد، رسید  و ب    ظیر دسی ننا  سی م ب  نظر 

شید    ین     رهرچ  بسش ی شرا و اقطصادیبا  اب صادقان 

 ر شیییاهد  یاهسم بید ک   ر  ح ق  ابد کمهرچ  ا ن ا ر بسش

 ی  کای قانینی  یمیر صییر ح،  طمق و  ح  سییمط   میع 

 » فهید ب   حمم   اک ی   ید   یدیب  ا ر ا ن –تی   باشیید 

     فهید   ط ی نیابِ بی  نیایموی  قیانی  در حطی  بید عیدالی «

بی  ر   1796 یا  1792هیای عیدالی  کی  بیرژوا ی ان البی سیییال

های   طمفی  عدی شید  بید، و  ادا ی ک  باور داشی  ب  شیسی 

ی یرولطیار یا  شییید همیار  بی  سیییییب قیدرت ف ا  ید اهرا  ی

شید    ب ابرا ن  ا حد   ادی روند  دسیط ی  انیا   عد الت  ی

برای  » کا   قانی «   ها  رکب اسیی  ا : ن سیی  کیشییش

ی  سیط سم روابو های ناشیی ا   رهم   اق  ا  سا  برداشیطن

اقطصیادی ب  اصییل ح یقی و اسیط رار نظاد هماه گ ح یقی و  

اقطصیادی ر ی ب  ن    کرر ناشیی ا   کا   سیپس نفی  و ف یار 

 ر در ر  اسی  شیید ک   سیطم د   اقضیات بسشر    طهی  ی

 ک م(  ی   ها ا  قانی   دنی صحی  ی حاضر)در لحظ 

نس   ثاب  اصییییل ح یقی انعکاس   اسییییات اقطصیییادی ب 

ضیرور اً ا ری رشیفط  اسی : بدو  ا ن ک  فرد ا  ر  رها  باشید  

ک د بر ی ای اصییلی یس یس ی  صییر  ی دا ح یق دهد؛ ر   ی

ک ید، در حیالی کی  ح س طیاً   هیا بیا  یاب غسرارادی عمی   ی

س   و ب  نظرد رشکار   اوارونرو هم  چس   اقطصادی اس ؛ ا ا ن

سیا ی  ادا ی ک  ناشی ا ط  باشید، چس ی را اسی  ک  ا ن وارون 

ی نیب   یانسم ک  ب ب  ید ک   فهید ا دئیلیژ ک  یشیک   ی

 یاند در هد و  یی اقطصیادی واک ش ن یا   ی ید ب  شیالید 

 فرض با –ی قانی  ارث  حدود  عس ی ر  را اصیال  ک د  شیالید 

 اقطصیادی ا ری – باشید  کسیا   انیاد   کا   ی رحم  ک  ا ن
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  طمق ر ادی ک  کرد اثیات  بطیا  سیی    ثال برای ا ا  اسیی 

 یدی کی  در شییید هیای حیدود ی  و انرمسیییطیا  در ده ید ارث

شییید در  ما ی ه ئسا ش ناشییی ا  فرانسیی  بر وی  حمس   ی

عیا   اقطصیادی اسی   با ا ن حال، هر دو بر سیپهر اقطصیاد  ا  

هیذارنید، چراکی  کی  بر   سیییسم  یالکسی    یادی  یأثسر  یحید 

  ؤثرند  )هما (

  ،و ن   کانسکی ،د الکطسکی  ار  ی و هایی ه ی ده د قیل تیال ی باال ن یا ن  

 ی یط ی بر  ضیاد  داریی سیر ا  شیید ک ّ ها ع  ا ر السسیم اسی    ن یا  داد   ی

ن  )د ک   ر یو، ا ا  طما    یش یسا طار دول   هسری یهب شک اقطصادی اس  ک  

هذارد و در وحد ی  ط اق  با ر  اس  ، بر ر  اثر  یی اقطصادی اس ا  شالید  (   ا

) ا ائطالف تی ا ی( حاکم  و با  یلسد   ی سساسیِ تی  سمط   دول   سان ی  ا  ا ن رو،  

ها در کا   ر اقطصیادی اسی   هداسیا ی کا   اقطصیادی و سیساسیی،  ا ح  اهطماعیِ و 

هر وحدت ضید ن در ک د  چ سن روابطی ارائ  کد رر الریی واقعی روابو را   ر ب  ی

 طی  ط اق  اس   ما سّ

، دول  های قیمیو ب ش شییی ا طی باالشییی ا طی و هسیییطیبر ی ای نکات رو 

 یا   طم یًا  داری را نمی  سیییر یا ی ی روسیییا طی در چیارچیب کمسّ ثیابی   یک رابطی بی 

 ثاب  دول  ب در   اب ،  دار  ا  طم اً وابسیط  ب  ر  دانسی  ی سیر ا  ا  تی   سیط   

 – ی  یأثسر  یار  ی و  سیان ی روابو اهطمیاعی نهیای ی سیییسیاسیییی نطس ی  یک رابطی 

ی روابو اقطصیادی اقطصیادی، روابو قدرت ناشیی ا  ر  و  یار ات تی ا ی،  ح  سیمط 

  واقعی  داریِاسی   در  ما ی هیا ع سیر ا    های ر داری و ال ا ات و  حدود  سیر ا  

  یی ب   واقعی های  ک دول ِهای راهیردی و ه     ح ق قدرت سییا طاری، فرفس 

یسیندهای سییا طاری د الکطسکی بسن دول  و نظاد سییساسییی  حای بر ر ، رابط  بسن 

المممی، ا   ک سیی، و سا طار اقطصادی  دول  و نسروهای اهطماعی و سیساسیی،  می و بسن

های روسییا طی، ا  سیییی د رر، اسیی   ا ن ا ر های ا دئیلیژ ک و د رر  ؤلف و  ؤلف 

های ب دی شسی داری  سیمو  یط ی بر  فصی ا طار سیر ا  دهد ک  دول  با سی ن یا   ی

های اهطماعی، در داری و تی ات اهطماعی و هرو و غسرسیییر ا  داری  یلسد سیییر ا  

های ا دئیلیژ ک و سییساسییی، در سییطح  ابد   ؤلف المممی، ار یای  یسییطح  می و بسن
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ی ا ن عیا ی  در  میا ی  المممی، بر ر   یأثسر قیدر م یدی دارنید  اهمسی   میا  می و بسن

  طالعات   ربی  سطم د  حمس  انضما ی وضعس     ص اس  

 بسییسار ها را  واقعیداری  ی سییر ا  عالو  بر ا ن، با د  أکسد کرد دول  در هر ها ع 

داری، قدرت هاس   بر الف هیا ع یس اسر ا  ی تی ا ی و   او   انسیا  هم  یار  

داری، دهی سیساسیی تی   وابسیط  نسسی   در سیر ا  داری ب  سیا  ا تی ا ی در سیر ا  

 ( 1358نعمانی بر الف فویدالسسم )  ک  

دار حقّ واداشییطن کارهر ب  کار کرد  برای سییر ا  ا   ن   و قدرتا    ن ی  سییمو تی  

نیاه  ر ا  کیار کرد   ی  یدکیارهرا  برای ب یا هرچ ید،  بر یردار اسیییی   فرد 

  د ر  هسیط د)  ک  ب ش سیید(  در چ سن وضیعسطی، قدرت سیر ا   در قدرت نظاد

ح یق  ر  نظیاد قیانسنِ ی ا ی  هم یابید  ه یی  ثیابی   فهی ی ار ییاتی بیا  یاب  یبی 

ع یا  کارکردهای  هم دول   الکس ، و سیا وبرگ سیرکیب و  یاردی ا  ا ن دسی ، ب 

روسی  ک  برای اهرای   ی ص   د اسی   ا ا نی ا ن قدرت نظادانضیما عمال برای اِ

  د اسی ، هر قانی   ار دول   یردنسا  اسی   سیر ا   بد ن  فهید دارای قدرت نظاد

  هسیط دشیا  فاقد چ سن قدر ی رغم   او  ب  فاقد ا طسا های ک  کار و هرو درحالی

اهرچ  دول  ا  تر ق قدرت ی حاکم وابسییط  ب  دول  اسیی ،  حال، قدرت تی  باا ن

دهید کی  قیدرت ا ن ا ر ن یییا   یهسرد  تی یا ی در ار ییاتیا ی د یالکطسکی شیییکی   ی

ی ر ر  الکس  ح س ی وسیا    یلسد و شیید و   یع قدرت در وهم تی ا ی سیساسیی  ی

   ی  ع  حصیل اهطماعی اس  

را   یروی سیا طار دول  و سیساسی  دولطی داران   ب  عیارت د رر، انیاشی  سیر ا  

  یع  ،ک دک د،   را سییرکیب اقطصییادی ک  انیاشیی  سییر ا   بر کارهر  حمس   ی ی

، حضیییر سییا وبرگ دولطی برای با  یلسد و لحاسییا طاری قدرت تی ا ی اسیی   باا ن

شیرا و انیاشی  سیر ا   ال د اسی   قدرت سیر ا    ید را در با  یلسد روابو  دهرسیانیِ

سیا د و کارر دی سیا طار هفط   طیمیر  یکیبِ یسشاهطماعی هژ ینسک و نهادهای سیر

داری  سطم د دولطی ک د  عالو  بر ا ن، سر ا  اقطدار و   ارک  سساسی را   روی  ی

ثییا ی  ا ی نظیاد اقطصیییادی را  د ر   ک ید، و رشیییکیار و ی هیا ، اسییی  ک  بطیاند بی

ا کی  در  حمسی  صیییراحی   یا  می حی، ا    یا عیات تی یا ی همیهسری ک ید  بید ن  ع ی بی 

https://drive.google.com/file/d/1qsyO5G7ZGtQy0oybE19K85q5mmSZR4ri/view
https://drive.google.com/file/d/1qsyO5G7ZGtQy0oybE19K85q5mmSZR4ri/view
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ی اهطماعی و  صیییصییی نها ی دول  در  د     افع سییر ا   اسیی   ا کار، ه    

های بسرونی اهطماعی  أثسر ها و فا د هسرد، و بر ه     یانیاشیی  سییر ا   را برعهد  

 سا    رغم اسط الل نسیی ر  ا  تی ات درونی )درو  تی  هذارد  ب ابرا ن دول ، ب  ی

ی، بسن تی یات و  در   یابی  نسروهیای  یارهی(، دارای هرا ش بی  نفع هیای تی یا ه یا 

با ا ن   4ی  سیمو ها ع  اسی ، ا ا صیرفاً اب ار اهرا ی ر  در  ما ی شیرا و نسسی  تی  

ای سا د، و  ا اندا  ثیات  یحال، ب   با  د الکطسکی، وهید دول  نس  ا ن شرا و را بی

 ر س ک ییمکش بسن تی ات و  یا   هی ان سییطس  ی  یا    سان ی   او    ا  یار  ب 

 شید ب  دهرسانی ا ن شرا و   طهی  ی درو   ک تی  ،

عطصیاب،   او  ، شییر  و ه  ر ، اعطراض، ا ی تی ا ی در اشیکال  طفاوتِ یار  

  ال ا ات انیاشی  سیر ا   هسردرا ب  چالش  یهژ ینی روابو  یلسد بسن کار و سیر ا   

ی   رابط  ک یدی  ید  ی ح  سیمط را  عم ی کارهر  ا فرفس  ر  برای قدرت تی  

ی  یلسد و  رد ی ک   ح  ک طرل ر  هسییط د با  اب  ر س  بسن دول  و شییسی   اق 

انیاشیی  سییر ا   دول  را  اتحال، اهر ال ا ی دول  اسیی   باا نداران ی سییر ا  و ژه

ی حیاکم اثر ی تی یات  حرود بر راهیردهیای تی ی  حیدود سیییا د،   یاو ی  فعیاالنی 

هیای هیدفم ید  تیر کمی و ک شهیذارد  بی  عییارت د رر، بسن  کیا ی  نظیاد اهطمیاعی بی  ی

 دل در   ش وهید دارد  ا ن   یاق ِدهید، کی  نظیاد را   یییکسی   یو   یا عیات تی یا ی 

  عالو  بر ا ن، بر ی شیرا و ان ا د یهای اقطصیادی و سیساسیی دول  بحرا ب  ها ع  

 یاند ب    یید د  ا   فس  اسییط الل نسیییی دول  و ن ش  ار  ی درونی و برونی  ی

 دول  در فرا  د  یسع  بس  ا د   

و  عاصیرِ نسییطاً قدر م د،  ان د  رکس  و ا را    های  دربر ی دول   یهسرشیک 

ی اسییط الل در   س    ایبرهسییط  های ب  دو دلس   ثال   یرشییسدی  1310ی در ده 

  نسیییی دول  و د ال  دول  در سییپهر اقطصییادی، سییساسییی و ا دئیلیژ کی هسییط د

ا ن  ب ی و اقطصییادی اهطماعی، سییساسیی  ا دئیلیژ ک، نهادهای  در  قانینی،   ییکس 

 رنها ها و  رهسحات  ار  ییذ رفط   ا اصیال  شید  ا با  اب و ژهی هیا ع انط ال  اف ، 

سییاالری و  الی    اری، ف ی، نظا ی، د یا  روابو ،های نی  دررونی شیید   ا د باشیید

ضییع  اقطصییادی و سییساسییی  در عسن حال،  سییطم د دولطی نسیییطاً  سییط   اسیی  

داری و یر و اهمس  نسیییی روب   وال تی ات اشییراف یس ییاسییر ا  دارا  نیفهسییر ا  
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ی سیا طار دولطی نسییطاً  سیط   و ب  نفع  یسیع ا ن دو ها ع    ایهای ع یسر قدرت

  در چ سن  یاردی، دولی  بیدداری ی سیییر یا ی قیدرت اعمیال اقطیدار ر  برای  یسیییعی 

با یسروی ا    طق ههانی،   ر  ی شیید   ابرنا  نافر ب    صییید و ای  یاند ب  شییسی  ی

داری ب    ا  ی  یلسد سیر ا  دار و شیسی ی سیر ا  ی تی  ی  یسیع برند حطی یسش

های اسیطرا ژ ک دولطی  یا  با  هین  سیساسی ی  یلسد و سیساسی  کهن باشید  ا نشیسی 

کرد  ا  را  ها ر   ی واردات، اصیالحات ارضیی، رشید با  دنیال کرد  سیساسی  صی عطی

و  1980 ا  1950های داری دولطی در ده د  و ک یاور ی و یس ییرد سیر ا   حیر  ع

ی صادرات،  ا نیلسیرالسسمی ب  رنگ  ذهیی  ا بدو  ر ، اسیطرا ژی اقطصیادی با   یسیع 

و  یا  با  هاهای  ارهی و  یا  با همکاری ر  یا  با اسط الل نسیی ا  سر ا   و دول 

در  یارد د رر،   5دنیال شیید  اسیی   و اقطدارهرا ان نیعی ا  د یکراس  ا با د کطا یری 

ا ن اسیییط الل ا  ک طرل تی ات و دول  دا می و  ارهی  ا ا  تر ق حرک  دول  در 

های اقطصادی،  ا وهید درر د ه رف  دولطی ب  سیب  الکس    ابع  بسیساری ا  فعالس 

  اس   با ا ن حال، های رانطسر،  ا هردو حال ، ان اد شدتیسعی سیدرور در  یرد دول 

ها ی  چ سن دول ده د،  اهس   ط اق  سیساسی  ها ان اد  یچ  دول نظر ا  ر صیرف

 اس  بید  داریی  اهس   ط اق  سر ا  ده د ، با  اب

اسط الل نسیی دول  ا    افع  ار تی ات فرادس  و فرودس ،  می و فرا می، با  

های بالفع  هسیط د   صیمسمات قاتع، واقعس های ر  و ا  ا  اقطدار اهرای سیساسی 

عالو  بر ر ،  ار خ اغمب ن یا  داد  ک  قدرت دول  را قدرت سیا  انی اح اب سیساسیی،  

ک ییید   های اهطمیاعی و اقطصیییادی ب  اشیییکیال  طرسر، ب   یا    یها، ان منا حیاد  

قطدارهرا، سیاالر، اسیاالر، د یا شیدت  طمرک ،  یدکا  ، اسیطیدادی، د نهای ب دول 

 ابی ب  نظا ی، روحانی،  ا یمسسییی، ب  درهات و اشییکال   طم   یانعی برای دسیی 

دسطرسی  طما   ب  سا وبرگ   6ک  د  یا    طمیب قدرت بسن دول  و ها ع  ا  اد  ی

  هیذارد، بی  نفع بر ی و بی    یا دولطی بر روابو قیدرت تی یا ی در هیا عی   یأثسر  ی

هیا  کی  در ر    هیا  سیییاالر، اقطیدارهرا  یا ر یی  یا د نهیای  یذهد ررا  اسییی   دولی 

اند و در رسیمس  شی ا ط  شید  ر ادند، تیق  عر    تردک  د باور  دا  ب   ذاهب ب 

و یسروا  ر ، را فرا ر ا  د ررا  قرار ده د،   نصیر ی ک   ک  ذهب، باروهای ر ، قیانس
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های سیساسیی، و  ن اشیکال رژ مدر  ضیاد با د یکراسیی هسیط د  با ا ن حال، در  ما ی ا

 در دول  –ب  درهات  طرسر، سیا طار دولطی و اعمال قدرت دولطی در   اسییات تی   

ک  د  و ی  ارهی   ها ن ش   یرویدهد و دول  و تی ات سیر ا  ر   ی  مّی سیطح

   میب یدی  یدد یسکر  حیدودک  ید  دارنید  بیا ا ن همی ، نسروهیای عیا ی  فرا می را بیا ید بی 

 ، درونی کرد  میا    افع و روابو تی ا ی و دول    ار

ی سییساسییی در  ضییاد با دو د دها  افراتی  ثاب   ک رابط  یسسن باال ا  دول  ب 

واقعاً  یهید ع   عاصیر و با نما ی نادرسی  رابط  بسن دول  و سیا طار اقطصیادی در هیا

ها ب  هرای دول  و د دها  اسییط الل کا   دول    یسسن ر اسیی ،  ع ی د دها    مس 

های ها ب  شکمی ب  رو  ش ا طی و نظری  کانسسطی اس  و اهر ا ن د دها لحاظ رو 

 بس  سساسی بس  ا د  یاند ب  بن ی ،شید بدلسساسی 

سچسیدهی و   ی  ن ش سیییی ی  بی  ی انید و نریاهی  یکغیا ی  انط اعیرو کرد بی   ا ن دو

ی تی ا ی در سییطح  سان ی و انضییما ی  حمس  دارند  ن سیی ، هر دو دول  و  یار  

وضیییی  ا  ، ب اسییی درونی همرن لحاظ ب دان د ک  ها دول  را نهادی  یا ن هرا ش

 ک بسن دول  و ب ی عمّی  ک،  یا  ا  تر ق رابط شییید   ا  یسییا طار اقطصییادی 

د یدهیا   ی ده ید بیا  یابهیای کیا الً  طمیا  ی کی   ؤلفی   یا  و، ی اقطصیییادیشیییالید 

  با ا ن حال، همچ ا  ک  در ب ش سیید د د م، سیا طار اسی روابو و  رسسر  کی کانس

ی ی  یلسدی که   و نی  ح  سیییمط  داری  رکب ا  رابط اقطصیییادی هیا ع سیییر ا  

 یی تی ا سیا طار چ دهان ب دی روابو  یلسد ب  هین   فصی داری اسی   ا نسیر ا  

  نیدرتبی ی حیاکم شیییید تی ی و  یهیب  ی   ر  دو تی ی  اهطمیاعی،ی فرا ر ا  رابطی 

 ی  عسن باشد ای ا   ک تی  ال  

 ب دود، فرض  می حی ا ن دو د دها  ا  دول  ر  اسی  ک  دول  اب اری در  د   

ر عاد در برابر کار تیاسی  ) ع ی سیر ا   ب    ی سصسیهیل  قاب اسی  ک  ب   افعی 

های رقسب(  با ا ن حال، در ها و سیر ا  در برابر دول  دول  - م  تیر عاد،  ا  ک ب 

سیییهیلی  غیا ی  انط اعی و بی بی  هینی  اشیییکیالِدنسیای واقعی چ سن   یافعی بی  ا ن

تی ات و   افع    یاند وهید داشییط  باشیید شیی اسییا ی، همیار  وهید ندارد و نمیقاب 

ی نها ی  های سیساسیی و ا دئیلیژ کی، در وهم ای د الکطسکی با  ؤلف رابط تی ا ی، در 

 ما ی ا ن  فرا  دهسرد و شیید و شیک   ی  یروی  ی ،ی  سیموداران با روابو سیر ا  
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هسرد  عالو  بر ا ن،  یارد ب   سان ی  یار ات سیساسیی و ا دئیلیژ ک تی ا ی شیک   ی

با  یلسد اهطماعی ک   الریی د سییا   سییر ا   و ی یی ا، انیاشیی  و   دا ن رابط در 

ند  ا ن  ؤثرهای  ط یعی ب  شییسی  هسرد،بر ی ای ر  صیییرت  یهسری تی ا ی شییک 

های کارهری و د رر اشیکال فعالس ، و الریها سیا طارهای اشیطرال، شیرا و کار، ا حاد  

    هسردبا  یلسد رو ان  در  ان ، در  ح  کار و هاهای د رر را دربر ی

ک د  هرد  داری ن ش رو اف ونی ا فا  یها، دول  سییر ا  در هر ک ا  ا ن حی  

دهد ک  ب  لحاظ سیا طاری  طما   ا ا ن  شیک   یفعالس  سیر ا   ب  سیپهر اقطصیادی 

ی غسراقطصیییادی اسییی   در ا ن  عیا ی  د یالکطسکی،  ؤلفی   روابو –   ا ا  فرا  یدهیا 

 سیا هاریتیر هم  ا  وابسیط  و  طکی ب  فرا  دهای غسراقطصیادی اسی   اقطصیادی ب 

ها  های اقطصادی و سا ر نابرابریو  یهس  نابرابریو رعا   ر   روابو  الکس    باکارهرا   

  یلسد شییند  ب ابرا ن، ضیرورت با ،ی روابو بالفصی  ار شییکم ب  هما  اندا  با د دسی 

داری ب  شیک  رو اف ونی با ن ش غسراقطصیادی ر  در با  یلسد سیا طاری دول  سیر ا  

داری، همچ ا  ک  شید  دول  در سر ا  اهطماعی ب  همرا  با  یلسد اقطصادی  مق  ی

ها ش با هدف حفظ و با  یلسد روابو اهطماعی ب  انحای   طم  در  طابق با  سیساسی 

نیا  دول  و  یا    یهید قدرت سیساسیی اسی ، همیار  ب  تیر  سیط سم و غسر سیط سم ا

سیطانی،  درهسر  ندهی اقطصیادی و و غسراقطصیادی اسی   چ سن دولطی ا  تر ق  السات

، فرا  د  یلسد و با ار کار،   د د   ای و درر دی،   ظسم انیاشیی های ه    سییساسیی 

کیاری نر  ار  ا  تر ق ، دسییی ایور هیای  دبحرا سیییا طیار سیییر یا ی  در هر یا  

ی ر ی  ، بهداشی  و سیا ر اقطصیادی، ارائ های کال های ییلی و د رر سیساسی سیساسی 

ها و  یق سیساسیی و فردی، ح یق  نا ، ح یق  مس ح د ات،   ظسم ح یق انسیانی، 

ها بر تی ات هر ک ا  ا ن سیساسی ک د  ه  ر ، ار   اضیافی را  صیاحب و با  ی  ع  ی

هذارد و اشیییکال  طرسری ا   یار ات و های تی ا ی ب  شیییک   طفاو ی  أثسر  یال   و

 رورد ها را ید د  یائطالف

ک    اسی  ی تی ا یها را   هم  یار    ای سیساسییرابط   ثاب دول  ب سیران اد، 

و ن )ی  عسدرو   ک تی  هی ان  ک ییمکشتی ا ی و   افع   یهی ان سییطس    افع 

ی ن ش  ییار   (در ادا ی  در ب ش دولی  و د یکراسیییی  یاهسم د یدهمچ یا  کی  
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را بیا نمیا ی   ر قیدرتی د یکرا سیکتی یا ی در  عمسق ح یق د یکرا سیک و  یا نی 

  هسرند یکم دس دو د دها  افراتی باال ر  را ک   ی اس ا ن واقعسطک د  ا ا  ی

  د رری در  صیییر دول  عالو  بر ا ن، اف و  بر دو  فسییسر باال ا  دول ، د دها

شیا  ا  کسیانی اسی  ک  درک  ِهسی  ک   طفاوت ا  د دها   اسی   ا ن د دها  ا  ر

دار ی سییر ا  های  می و حضیییر تی  « بر ی ای ک ارهذاشییطن دول سییا ی»ههانی

المممی ا م،   د د روابو قدرت بسنحاکم »ههانی« اس   چ ا  ک  در ب ش سید د د 

شید  ب  یسچسدهی رابط  ب  روابو  می  المممیعس  اسی  و ا ن بسنداری  ک واقسیر ا  

 دد   ارت المممی ک  ب ی  طحرک بسنو فرا می اف ود  اسیی   ا ا، در   اب  سییر ا  

دار ی سییر ا  ک د و  ح   د ر   تی  الکطرونسکی در سییر اسییر هها  حرک   ی

رغم ب   وهید دارد ی حذف ن ش دول   میر س  دربار نررشیی اغراق  ،»ههانی« اسی 

شید  سیر ا   در سی  شیک  ییلی،  یلسدی و کاال ی، با  یلسد المممیی بسنسیطح ف ا  د 

ناه  ر  سیطم د ن ش دول   می اسی  و داری ب و ژ  غسراقطصیادی سیر ا  اقطصیادی و ب 

نیا ی با   طق سیر ا   ار در هه  همحطی ا ن ن ش را   ید د کرد  اسی   هرچ د ف ی 

و  رد   ی  طیسیییوتی ی  یعمید ب ش  ،حضییییر دارد،   یاو ی  رو اف و  کیارهرا  

، ا  را سیا یحال، ههانیاسی   باا ن   های بهطر نس  در حال هسیطربرای بد    بیرژوا ی

افی  المممی ار   اضییی ع یا   یأثسر بیا  یلسید بسنهر   ظر و بیا هر درکی ا  ر ، بیا ید بی 

ی ک ینی ع یا  شیکمی ک  قیانسن اقطصیاد سیساسیی در دور داری و در نطس   ب سیر ا  

سییا ی  الحظ  کرد  سیی ن کی ا ، هر  ع ا ی را ک  با کاربرد ههانی ،اندب   ید هرفط 

های اقطصیادی، سیساسیی و ا دئیلیژ ک یسیند ب نسم، ب  لحاظ  حمسمی با د  در تیل ه ی 

ا  یلسد و  صیاحب ار   اضیافی حفظ کرد  درنطس  ، ا ن یرسیش یسیند ب سادی ر  را ب

های   طم  داری هسی  ک  ب  حفظ دول شیید ک  ر ا ا ری در  ات سیر ا   طر   ی

 هرا ش داشط  باشد 

داری نسسی   ا ن هرا ش در  ات سیر ا   حادثی نا ی و  و ژهی هرا ش  یسیع 

داری ب  حرک  در نظاد ههانی  داری اسییی   در دنسای واقعی، سیییر ا  نظاد سیییر ا  

هذاری رغم حضییر انیا  عیا   حادث، دسیطرسی ب  سر ا  هرا ش دارد، در حالی ک  ب 
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ی اولطراا پر السسییم و با ار  ی  ع نابرابری ب  لحاظ هررافسا ی دارد  ل سن در ن د نظر  

سسم عمس اً هی د ک  قرار داد   ی ای  حمس  سساسی بر روی اولطراا پر الکائی سکی  ی

  تیر یسیسیط داری در واقع ب هی د ک  یی ا ی  کا   سیر ا  اسی   وی  ی  ک  دهمرا 

شیییید و  ال  ثیا ی   طهی  یهای بیدهد و ب  دور  ی  ع ههانی قدرت را  رسسر  ی

های  طعدد و  ال  برای ب اکرد  دولطی فرا می را  ضیعس  سیر ا   ر س یدرهمبرای 

ب  لحاظ اقطصادی  هم دهد و وری را اف ا ش  یی نا ی و  ک  هم بهر  یسع  7ک د  ی

ب  لحاظ اقطصادی داری اس   همسن نسرو اس  ک  در  ات سر ا   ،ک  د  اس ثیاتبی
ک د و  ال  برای ب ا کرد  های  طعدد را  ضیعس   یسیر ا  ر س ی درهم ال  برای 

دهد  اقطصیاد سیساسیی  ارکسیسسیطی روابو  یرا  حمس   سیساسی  دول  فرا می در سیپهر  

 ضیییاد    ا ن نظیاد دانید ر س   یداری را در  ات  ید   یا عی اقطصیییادی سیییر یا ی 

رورد کی   یهیب هیا را یید ید  یی   یافع بسن تی یات و  سیا  سیییر یا ی هی یانی سیییطس  

 رکب را و نا ی و    ی یسییع ی ک  د شییید و فرا  د  ید  ی   ی هینری  هابحرا 

 ک د  ی د د  

 

هیا ع  و در سیساسیی  یرابط   ک  ع یا ب  داریسیر ا   دول  – دولت و دموکراسای

ی دارد ک  قدرت ا ی اهطماعی اسییی  ک  یی ا ی یسچسداو  سیا  هیا ع   طم ، رابطی 

و   یروی   یط ی بر رابط همیار   ی ر هاهای اسیطرا ژ ک و ه    سیا طاری، فرفس 

نظاد     ثاب  نهاد اصیییمی سیییساسیییی، ح یقی و ا دئیلیژ کِتیر عاد، دول  ب اسییی   ب 

 ا بمیک تی ا ی  سیمو در نظاد اقطصیادی  داری نما انرر ها را   د ر   تی  سیر ا  

 یاهسم هفی ،  ع یای ا ن ا ر ا ن نسسییی  کی   ا ن ب شاسییی   ا یا همچ یا  کی  در 

د یکرا سیک،  برای  ثیالبی  شیییکی  دولی ،   نسییییی حیاکم و  حکید  تی یات   طم ِ

  هسط داعط ا فاشسسطی، اقطدارهرا و ه  ر ، بی

نظیاد حق ریی عمی ی و ح یق د یکرا سیک را بیا رهیا ی   1848 یارکس در سیییال 

  :داری یسیند ب  سد و ر  را ها ی ب  همی دانس سساسی در سر ا  

ی  ، کی  در رونید  کیا ی   ید ییا ی اسیییطییدادی»ا  سییییی د رر، دولی  

ی بیرژوا ی  ن سری بر ییای هیا عی بی  ، دادا  را ا  دسییی  قید میاهطمیاعی 
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  بیرژوا ی،  ید   شد  ی  یلسد و ال ا ات  رسسر افط ی  رسر افط هد د و شسی 

با سیی   دعی سییهم  ی ش ا  ا ،  یی   طق   افع  ادیواسییط ولی ب 

بیرژوا ی قادر اسیی  ال ا ات   اری و   دِ    ها  یشیید یقدرت سییساسییی 

   ع یی ا ن  یارد،صییی عطی  ی ش را ب  لحیاظ قانینی اعمیال ک ید  با د ادار 

سیاالری عطس ی ک  هم هاه  و  را ا  دسیطا  د یا  "ا   ر ن   افع  دس"

ی ثروت  می    با د ادار هرف  یب  دسی   ی ش  طکیر اسی ، دررورد  هم 

 یانید  ا  بیرژوا ی،  حرود  کرد یتمیب  ،دانید ی را کی   ید  را  یالق ر 

  یاصییطال  ر ی   و رها  ا  ا ن واقعس  ک  دان یی ب  سییاالری انحصییارِد یا 

ی بیرژوا ی دارد، ا ن بم یدیروا ی را  را یب بر ر ا  ال ا یات ح س ی هیا عی بی 

ها را  اهطماعی، ها را  سیساسیی  ید  را  أ سن  با ک  همرا   داشی نس   ی

ر ادان  بر سیر   افع و   بید یدر ا ابی ب  ا ن هدف با د قد  برای دسی رک ی

ر ادی "ا ن را حق    بیرژوا یک یدهیا ش و اقیدا یات دولی  بحیث د یدهیا 

ر ید ضیییروری رقیابی  ر اد، همچ سن بیا ید  ع یا  ییبی      یانید  ی " طییعیات

، بیرژوا ی 1848د  قیی  ا   یارس رک یر ادی  یذهیب و ه  ر  را  طیالیی  

کرد    روشین اسی ، ا ن  یسیرع  در هه   ح ق اهدافش حرک  یروس ب 

  ها   با سیی اسیی ،  ی ی یها ی ک  بیرژوا ی برای  ید   ح یق و ر ادی

کارل  ارکس،  ) " کردب  یمهای  رد ی ت ادیرو   یق  ردد ح ح  شعار 

           (1848بیرژوا ی و ضدان الب، نیرا  س    سا طینگ، دسا یر 

 

  فیاهیایی قیدرت، بیا درهیات و ژر یار  یِ رابطی ع یا   یک شیییکی  د یکراسیییی، بی 

و در بسیییسیاری ا  ک ییییرهیای  کرد  اعمیالحیاکمسی  اکثر ی  بر اقمسی  ا   ، طفیاوت

های فردی،  ذهیی،  داری یس ییرفط ، ر ادیو ژ  ک یییرهای سییر ا  داری، ب سییر ا  

مید حال، ع رسمس  ش ا ط  اس   باا نسساسی سکیالر، ر ادی و برابری شهروندا  را ب 

اهطماعی  طعارف تیعاً  عر   د یکراسیی را ب  صیفات صییری، و غسراقطصیادی  حدود  

هسرد  را در نظر  ی ها ع  اهطماعی –ک د و ا ن  یارد را    ا ا  وضیعس  اقطصیادی  ی

ع یا  ک د  ا ا د یکراسیی ب شیمیل ارائ   ی ثاب   ک  فهید سیساسیی هها و ر  را ب 

 طأثر ا    اهرچ  ،ک دی اقطصیادی  عسسن  یرا نها طاً  ؤلف  دهی ها ع سیا  ا   ی ا شیکم

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/12/10.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/12/10.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/12/10.htm
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ی  عسن در  یک  یک تی ی  و ی قیدرت بسن تی یات و درسیییطح و کسفسی   یا نی 

ی  ار  اً   یی ص اسیی   ح یق د یکرا سک و نهادهای د یکراسییی ک  عمی اً ها ع 

ر دهد ک  یارلما  و د رشییید، چارچیب قانی  اسییاسییی را   ییکس   ی حسییسن  ی

 ا دئیلیژ ک اهطماعی، د یکرا سک، –های نما  دهی و ح یق سیساسیی سیکیالر سیا  ا 

های  ب  یید  با ا ن حال، دره  و عمق و ژهی یق اقطصییادی را شییک   یح بر ی و

برداری ا  ح یق ادعا ی د یکرا سک ب  ف ییار و بسییسج اصییمی د یکراسییی برای بهر 

های سییساسییی های  طرقی و سییا  ا ه یشی کارهر و سییا ر ی تی ا ی تی   یار  

سیاالری نس  ک  د یا  شیید و   یی شید  اسی   در  یرد  هار کرد   اشیسن  یی  ی

صییادق   ا ن ا ر ،شییید یاهان   ی  یی ب  سییرشیی  و شییدت  یار ات تی ا ی و  رقی

داری، شیا   ع اصیر سساسی و ی سیر ا    ها ع    ما ی ع اصیر روسیا طی در کمسّاسی 

 یاهان   یار ات تی ا ی و  رقی  لیژ ک، ا  روابو اقطصیادی اسیط الل نسییی دارندا دئی

ب ش د یکراسییی ضییعفس  و صیییری صییرف  أثسر های   ا  یاند فعاالن  بر ه ی  ی

 برذارد و ر  را  حدود ک د 

 ر ن ی ار  اعیرا  و وح ییسان رشییکا بر الف د یکراسییی، فاشییسسییم د کطا یریِ

 ای ا  ا ناند ش  ا   درو  ذهیی و  ا ر س   ار کادیرسیی ، شیییو  سسیی ، نژع اصییر 

ی حاکم در حفظ قدرت  ید با  های سیر ا   اسی   فاشیسسیم با  اب نا یانی تی  ال  

 ر ن و ضیدکارهری    ر ب  رو ارو یهای  طعارف د یکرا سک اسی   فاشیسسیم رو 

سیییهسری تی ا ی و   دارای  ما ی اح اب سییساسییی  در برابر ها ر ن ال  ضیید طرقی

 یسیع  و یس یرفط ، هر دو شیک  در ک ییرهای درحال  شیید یهای  طرقی سیا  ا 

 یهرقدر هم اشیکال  طفاو ی ا   کد رر داشیط  باشی د،  ان د نیلسیرال  ،حاکمس  سیساسیی

داری و اقطدارهرا، با سیر ا    (کار غسرلسیرال )سیکیالر  ا غسرسیکیالر حافظ   یِو ییییلسسیط

 رند    یانی داهم

کی ا ، د یکراسیی و اشیکال  طفاوت ر ، برای نمین  نما  دهی و   یارکطی،  سی ن

، صیرفاً شیکمی ا  روابو سیساسیی در بررسیی ر انضیما ی  ر انط اعی و بسشدر سیطح کم

 قدرتِ روابو یی ا ی با را  ر  قیت و  کا   نیید،   اسی   داریسیر ا    م  – ک دول  

 ع ی  سیا   ید تی یات، و  قیدرت، روابو د رر بیا د یالکطسکی  عیا ی  در تی یات –دولی  
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 –ب دی اهطماعی   صییییرت می در دلِ کمسّ ع اصیییر با یسیندنس  ع اصیییر فرا می در 

   ما ی  یرد در  ار خ ک  اسیی   چس ی ا ن  در اف   یا  ی داریسییر ا   اقطصییادی

نفسیی  هدف اسیی  و ن  اندا ، د یکراسییی ن  فیچ ییم ا ن ا   هی د ی  اب  ک یییرها

در  تی یا ی و اقطصیییادی – رکسیی ا سیییطیا ا  نهیادهیا کی   سیییط ی  ا  روابو اهطمیاعی 

ک د  رو کرد تی ا ی ب  د یکراسیی  صید ق  ی  ار خِشید   باداری ب دی سیر ا  صییرت

ی سیساسیی  های سیساسیی ک  ا   الل انط ابات و د رر نهادهارغم اهمس  ر ادیک  ب 

ها را  ضمسن صرف ح یق د یکرا سک ثیات و  حکسم د یکراسی کسیب شد ، ش اسا یِ

ک د  ا  ا ن روسیی  ک  حطی در  یرد د یکراسییی لسیرالی حداقمی، د یکراسییی و نمی

داری تیر  ط اب  همد رر را   ی   ک  د  سیر ا  ها ی نسسیط د ک  ب داری نظادسیر ا  

 ر ن ع یا  ب رگی کارهر ب و چسرهی کمّی و   تی    ها وضیعس  عس ی برای رشید 

 یالکیا  ب رگ داریِک ید و بی  اضیییمحالل   سنتی ی  در  سیا  تی یات را  مق  ی

شیید   داری   طهی  یهای روابو  یلسد یس یاسیر ا  داری و د رر با  اند یس یاسیر ا  

ی  در هیا عی   ر ن تی ی  در   یا سییی  بیا سیییا ر تی یاتع یا  ب رگی کیارهر بی تی ی 

برای  یار   ب    ظیر دسیطسابی ب  ح یق سیساسیی و قانینی و نس  ح یق  ،داریسیر ا  

 عمسق د یکراسیی دارد  در چ سن وضیعسطی      رشیکاری برای   اهطماعی –اقطصیادی 

ی در  ید بی  هر دهرسیییانی تی ی د یکراسیییی شیییری ال د، ا یا نی  کیافی و  سیییهسی 

های سییساسییی و برای  ید( ا  تر ق سییا  ا ی اهطماعی )تی    هسری تی  شییک 

 اقطصادی اس  

داری، د یکراسیی ک  در باال هفط  شید، در هیا ع تی ا ی سیر ا  با ا ن حال، چ ا 

  ا اب  د  با  اب  یرا  نابرابری و سر ا   اقطصادی –ناه  ر قدرت اهطماعی سیساسی ب 

ی کارهر شیید ک  تی  داری   انی ب  بهطر ن شیک   أ سن  یی سیر ا    افع تی  

حق  ندهی و نس  حق اعطصیاب باشید  نداشیطب ش، حق سیا  ا فاقد قانی  کار رضیا  

ان یا ید و قیدرت وار نسروی کیار بیا  کید رر  یر ی، بی  رقیابی   ر برای قیدرت  ؤثر هردهم

یار  مدر ک یییرهای   طم  ه کارهرا رو، دهد  ا ا نتی ا ی   الفانش را اف ا ش  ی

 –ی عدال  اهطماعی باشیید دربردارند  ک اند  ال  کرد   ایبرای  عمسق د یکراسییی

سییر ا های کارهری در سییراف و  بر ا ن،  ار خ تیالنی ه یش د یکرا سک  نظاد  ع ی

با   ی  طرقیبا  ال  تی   کارهر و نسروها دهد ک   کا   د یکراسیییهها  ن ییا   ی
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ی کیارهر، و ا کیا  ائطالف هیای تی ی هیای  یدنی و سیییا  یا  مق فضیییا ی برای ر ادی

ی  طیسییو و  حمطک ییا  های یا س ی تی  و ژ  ائطالف با ال  نسروهای  سییط  ، ب 

ب دی ، اهرچ  دول  در صیییرتدر عسن حال 8ک د  یشییهری و روسییطا ی را  سییهس  

دار دارد، قادر نسس  ی سر ا   طفاو ی اسط الل نسیی ا  تی  داری ب  درهات سیر ا  

در در واقع،    ضیمح  ک د در چ سن نظا ی ی اهطماعیسیر ا   را در   اد  ک رابط 

های رفرد ، دول  قادر اسی ی تی ا ی یاهان  ؤثر و  رقی  افط ،سیا  ا   غساب  یار ات

ا  تر ق انط ابات سییرکیب ک د    را با قهر  ا اقطصییادی  طرقی –سییساسییی و اهطماعی 

بس د ک   سیطم د یسکار د یکراسیی، ر  را فرا  دی  ی ا  رو،  فسیسر ها ع تی ا یا ا ن

 و فرا وفرود با ک  اسیی  قدرت  ی یا ن  در  سییطمر سییساسییی و اقطصییادی –اهطماعی 

    شید ی  یاه  رف یس و یس رف 

  د و غا  ، در اشییکال   طم  د یکراسییی  ف  و  عمسق د یکرا س اسییسی ریس یی 

ی  یار ات قدر ی اسی  ک  در نطس   اسیییس یرف  و  عمسق د یکر    یدکار نسسی 

تیل  ار خ بسن تی ات شیک  هرفط  اسی   ا ن ا ر د یکراسیی را ل ررها  روابو قدرت 

  شیدب   یار   برای   سسم قدرت ب  درهات  طرسر   طهی  ی عمالّسا د و سساسی  ی

ا  سیی ی  دو فرا  د سیساسیی اسی :  صیالح  بسننیعی فرا  د د یکرا سک  سیطم د لسکن 

ا   تی ات فرودسی ، و و سیساسییِ  ی طالیات ح یق  رد ی و با نما ی   افع اقطصیاد

ا  فرا  دهای   فرودسیی تی ات   ن یرا   مطا  برای  ک ار هذارد اولی   سیییی د رر

  سییساسییی و اقطصییادی –میب نسروهای اهطماعی ی نا ط یا ن ا  ا ن رو،   د یکرا سک

 ک د    وارون  حطی  ا  ضعس  را د یکرا سک فرا  دهای  یاند ی

 

هی ان  ب    او    ردد در برابر حضییر   افع تی ا ی سیطس    –دموکراسای نولیبرالی  

ان یا ید  چ سن   یاو طی  هیای اهطمیاعی، قیانینی، اقطصیییادی و ا یدئیلیژ یک  یعیدالطیبی

های اقطصیییادی، سیییساسیییی، و ا دئیلیژ ک در  ما ی هیا ع انضیییما ی  ما ی  ؤلف 

ک د و بر ها بدل  یی تی ا ی و   او   انسییا  هم  یار   ها را داری را ب  سییر ا  

 أثسر  ،ای اصیالحات،  ا بره ی  ا  اصیالحاتی قدرت تی ا ی ب  نفع یار یی ا ی  یا ن 

د یکراسییی صیییری شییک  سییساسییی   ا  نیعی 1980ی هذارد  با ا ن حال، ا  ده  ی
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دول  در بسیساری ا  های نیلسیرالسسیم شید  اسی  ک  بر  فکر سیساسیی  طعارف و رو 

در واک ش ب   1970ی ک ییییرها  أثسر هذاشیییط  اسییی   نیلسیرالسسیییم در اوا ر ده 

 د یکرا سک،سیسسال  – دا ی ا  اهما  کس  ی  دهرسانی شرا و انیاش  ب  همرا   فص 

 یده   اوا ر در ر  نها ی  فرور  ی و  شیییروی بمیک  ضییعس  و هرا ی، یسییع   بحرا 

  د  ی نظادد فسمهی، »نیلسیرالسسیم  ا اً  یط ی بر اسیطفاد عظر سی شید  ب  ن ید دار ،1980

ی   ظیر  حمسی  یروژ ، بی "عیدد  یدا می "ا  قیدرت دولطی،   ر ییشیییش ا یدئیلیژ یک 

هژ ینسک با ررا ی حاکمس  سییر ا   در ی ج سییطح اسیی :   صییسص دا می   ابع،  

ی کارهر« با  یلسد تی   المممی، با  یلسد دول ، ا دئیلیژی ور س ی اقطصیادی بسندرهم

د فسمهی، بحرا  در نیلسیرالسسیم،  ا بحرا  نیلسیرالسسیم، سییشیالسسی  رهسسیطر، عسی اسی   )

نیلسیرالی و  یاهسم د د، د یکراسییی ا ن ب ش یا انی  قسییم ک  در(  همچ ا 2011

داری اسی   در ا ن ب ش،  ناشیدنی سیر ا  ی اقطصیادی ر   یط ی بر   ا عات ح ه ی 

  9شی م های ا دئیلیژ ک و سساسی نیلسیرالسسم  طمرک   ی ا عمد اً بر ه ی 
سییا ی سییساسیی ،  فرسییا ش  د یکراسییی نیلسیرالی روابو تی ا ی را ا  را   هی

 ر حاکمس  در  د ر   روابو تی ا ی ادار  هرا ان های اقطدارهای  دنی و شیسی ر ادی

هی ان   یط ی بر  فهی ی ای سیطس  شیسی صیراح  و ب ا ن الریی د یکراسیی ب ک د   ی

شییمیل ا   ید و ها ع  داران  و هها تمب، سییر ا  تیر صیییری برابریفردهرا ان ، ب 

های اقطصیادی در ییشیش »اصیال «  ا »ان الب«،  رسسرا ی ار  اعی در سیساسی  و اسی 

برد: در ح س  ، هدف سیساسیی  یسش  یب و غسراقطصیادی دول  در  د   سیر ا   را 

  ی   قدرت نسیییی سییر ا   در برابر  1980ی اصییمی د یکراسییی نیلسیرالی ا  ده 

ثیا ی رو اف و  ههانی،  ای   ییین و  هاهمی بید  اسییی   بیتی ات  ردد ب  شیییسی 

های اقطدارهرای انط ابی، رقاب   ها، انط ابات نما  ییی، رژ مد یکراسیییاف ا ش شییی 

و ژ  در های دا می و  رور سیم ب وبسش   یاب ، ه گهای کماح اب نیلسیرالی با برنا  

اندا  ک ییرهای یسیااسیطعماری بحرا  ا ن یروژ  را رشیکار کرد  اسی   نیلسیرالسسیم چ یم

ساسیی را دهرسیا  کرد  اسی   در اغمب ک ییرها، تس  سیساسیی ب  سیم  راسی  سی 

ای های  ید های کارهری و سیا  ا چر ش یسدا کرد  و اح اب چپ و  طرقی، ا حاد  

ا ن  دل د یکراسییی را با د ن د و نفی کرد  ا  سیییی  اند س  شیید ع ا حد   ادی  ضیی 

های  طرقی و  سییم و سییساسیی ار   واالی ر ادی سییساسییی، سییکیالربا د بر د رر، 

https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/14338
https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/14338
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در تیل  ار خ،  س ا  یس ییرف  کرد   ا عا  اهطماعی – ری اقطصییادی  یاهان برابری

ی  ردد،  ر د  یار ات یره    تیر ثاب  یید یکراسییی در بسییساری ا  هیا ع   ر یاً ب 

هیای  طرقی بید  اسییی   د یکراسیییی نیلسیرالی بیا  ی کیارهر و تی یات و ه یشتی ی 

های  همی ا  حسات اهطماعی سیا هاری ندارد  هسیطر  و یکراسیی ب  حی  هسیطر  د 

هیای اقطیدارهرا،  عمسق د یکراسیییی اهرد  ؤثری برای حیذف نیلسیرالسسیییم و رژ م

هین  ک  در هما اند ش اسییی   با ا ن حال، عطسق و  ار کیرسییی ، که  د کطا یری، 

 ر، و عمسق هسیطرد  سییِسیسا با د  أکسد کرد ک  د یکراسییِقسیم  قیمی هفط  شید، 

 داریسییر ا    اسیی  سییساسییی –شییری ال د ا ا ن  کافی برای د یکراسییی اقطصییادی 

  ید  یاند ی سیساسیی  حدود د یکراسیی با   ها تی ات ب     سیم ایها ع   ع یا ب 

  دهد  طیسق را

داری سر ا  ک د: اهر د یکراسی سساسی در ا ن  سیأل  یرسیش  همی را یسش  ی

د برای هسیطر  و  عمسق د یکراسیی  یار   رد ا    حدود اسی ، چرا با د اکثر    ب 

ها در بسیسج نهاد بسیساری ا   ؤلف هسیطر  و  عمسق د یکراسیی همچی  هم ک  د؟ 

ک د  هسیطر  و اند  یی، د کطا یری و اقطدارهرا ی عم   یعمس  نیلسیرالسسیم،  ار ک

ک د و قادر اسیی  های اهطماعی  طرقی را  سییهس   یلی   عمسق د یکراسییی بسا  او

ی  ردد فراهم ک د  ا ا یمطفر ی برای بهیید شییرا و   سیی  و کار اکثر   هسییطرد 

هسیطر  د یکراسیی اقطصیادی و سیساسیی  سیطم د هسیطر  سیپهر سیساسیی اسی   

های فردی و اهطماعی قادر اسی  ی سیساسیی بر سیر سیرشی  و  حطیای انرس   یار  

داری را ب  یرسش ک د    اق  بسن د یکراسی های سر ا  و تی ا ی و  حدود  رواب

اند  ییی،  های هرهین   ار کاقطصییادی و د یکراسییی سییساسییی صیییری بر  حدود  

افک د   یار ات د یکرا سک اقطصادی، ا دئیلیژ ک  یداری روش ی  و سر ا    د کطا یری

های فردی و  ر ن ه     انرس  مو سیساسیی بر سیر سیرشی  و  حطیای د یکراسیی با ک

داری را رشیکار های سیر ا    د و سیرشی  تی ا ی و  حدود  اهطماعی را درهم  ی

 ک د  ی

چ  وی ک د  ر یارلمانی را انکار نمی هایبحث ارکس   افع د یکراسیی صییری و 

ی ر  همچی  هیدفی فی حید  ا ی  اسییی  کی  دهرسیییانی  ک ید   یییاهید رد  ی
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لی ی  برو رِ مهژدهسک  سییطم د فرارفطن ا  ر  اسیی    ارکس در د یکرا سیییسییسال
 هی د:(  ی1852) ب ایارت

   یانید بحیث را  م ی هینی   ی»نظیاد ییارلمیانی بیا بحیث  نید  اسییی ، چی 

شیید های عاد بدل  یها هر   فع  و هر نهاد اهطماعی ب  ا د ک د؟ در ا ن

هین  هر   فع  و هر نهادی شید؛ چ ها ی بر سر ر  بحث  یو همچی  ا د 

 یاند  ید را بر ر ا   فکر قرار دهد و همچی  ا ری ا مانی  ید را  حمس   ی

کار نی سییی دها  سیییا  یس  مس    س    ر یی ک د؟ یسکار سییی  رانا  در 

ناه  ر با باشیرا   یاحثات شیید، باشیرا   یاحثات در   مس ب  طییعات  ی

شیییید؛ نمیا  دها  ک  دا ماً ب  افکار عمی ی ها و بارها  کمسی   یدر سیییالن

ا  را در تی ارها  شیییند، ب  افکار عمی ی حق بسا  افکار واقعی طیسیی   ی

ک ید، یس   صیییمسم اکثر ی   یدهید  نظیاد ییارلمیانی هرچس ی را   یی بی   ی

چرا اکثر   عظسم  ارج ا    مس ن یاه د  صییمسم برسرند؟ وقطی در ریس 

ک  رنانی ک  یییییا  داشی   رر ر   ن د، انطظاری نمیدول  هم  و یلی   ی

 یارکس، هژدهم برو ر لی ی ب یاییارت، در   ی  هسیییط ید ییا کیبی ک  ید؟« )

 (، فص  چهارد1852

ریی عمی ی و ح یق د یکرا سیک در  »رهیا ی سیییسیاسیییی« همرا  بیا نظیاد حق

ا  نیشی ، شیری کافی رها ی ب یر نسسی ، ا ا د یکراسیی بیرژوا ی ک   ارکس دربار 

ی  ثی  »اصییال  یارلمانی«  ( با ا عا  بر ه ی 1852شییری ال د ر  اسیی    ارکس )

 برو ر مِهژدهاری در دهای د یکراسیییی در سیییر ا  واقعی و در عسن حال  حیدود  

 نی سد: ی

در ک یییری  ث  فرانسیی  ک  قدرت  اسیی  ک درنگ روشیین  »بی

رانید و  سمسینی ا  کیار  یدا  فر یا   یاهرا ی بر سیییپیاهی بسش ا  نسم

 ر ن شیییکی  ب یابرا ن ب ش ب رهی ا    یافع و  عس ییی  را در  طمق

را ا  ی  یدنی در هیا ی کی  دولی  هیا عی  ؛داردوابسیییطری نری   ی

ی وهیدی  ا هسییطی   ر ن شییسی  ر ن احسییاسییات، ا  عاداهمس بی

 ح  ف یار، ک طرل، نظارت، سیریرسیطی و ر ی   قرار  صییصیی افراد 

  ر ن  مرک  در ا ن سیا  ا ِ دد افراتیدهد؛ ک ییری ک  در ر  ب  ی

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch04.htm
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وق ، فرفس  حرکطی یرشیطاب ها و هم وار ا  چ ا  حضییری هم انر 

 یا   ی    ر  را   ها در وابسییطری در اند بر یردار اسیی  ک    ییاب  

 انطصیاب حقّ  ا   می   مس ک ییری  چ سن در ک  اسی  روشین – اف  

 ا  را  اداری دسییطرا  بر ا نظارت و باشیید،  حرود و ار ی هایسییم 

د رر نفی ی واقعی در ها ع  ن یاهد داشی   رر ر  ک   بدهد، دسی 

 ر و سیپا    ا ات  با ا  دسی  داد  ر  حق، دسیطرا  اداری دول  سیه 

ی  ر شییید و سییران اد برذارد ها ع  ا ها ی ک   مکن اسیی  کیچک

های  ید  را،  سیط   ا  قدرت دولطی،   دنی و افکار عمی ی سیا  ا 

و م با  شییسن دولطی هسییطرد  و یر یسچ مق ک د  ا ا دقس اً حفظ ر   ا

هیا  ر ن ار ییای را دارد  در ا ننفع  یادی بیرژوا ی فرانسییی  ن د یک

چ  را ک  در شیک   ابد، و ر ها ی برای همعس   ا اد  ید  ی  صیب

شییید ب  شییک  ح یق ا  ال حم  عا د  نمیسییید، بهر ، ران  و حق

ک د ک  هر قطضیا  یا  اهسرد  ا  سییی د رر،   افع سیساسییدول   ی

های سیییرکیب را   ییید د ک د و ب ابرا ن   ابع و کار  دا  رو  رو 

وقفی  را دولی  را اف ا ش دهید، در حیالی کی  در عسن حیال بیا ید ه ری بی

های  بر عمس  افکار عمی ی یسش بیرد و ها ی ک  ه ی  نطیانسط  سا  ا 

ک د و ا  کار  ها را  ثم  ک  ا  بسن بیرد، ر  سیط   ه یش اهطماعی ب 

ا  ناه  ر  بس دا د  ب ابرا ن بیرژوا ی فرانسی  ب  سییب  یقعس  تی ا ی

بید ا  سیی ی شیرای ال د برای هرهین  قدرت یارلمانی و ب ابرا ن بد ن  

دربرابر قدرت اهرا ی ک    ی د رر ر سب  ید  را ا بسن بیرد و ا  سیی

 ارکس، هژد  برو رِ لی ی ب ایارت، فصی  )  سیمسم شیید  ،ا  اسی  صیم

4) 

 
 ید،   ندهی در تیلا  تیالنی ارکس در اوج  یار ات سییساسییی و ا دئیلیژ ک 

 یانسی  بسش ا  ا ن در د رر نمی 1881فیر    22هسس، در ای ب  دو ال نسیو در نا  

 باشد:صراح  داشط   ان بس  یرد  یار   برای رها ی سساسی واقع

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch04.htm
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ب  نظرد  ا  ر  با یرد کردیی ر ی  ور خ ک  ی ک رر " سییأل "»

ی   ییی صِ ر  ید  با د ان یاد داد،   طیا اسییی   کاری ک  در هر لحظی 

درنگ با د ان اد داد،   یی ب  هر ا  کمی شیرا و  ار  ی کاری ک  بی

اسی  و بس ان  ی غسرواقععم  کرد  ا ا ا ن یرسی ی اسی  ک  با د در ر  

ن ِد   ک یرسییش اسیی  ک    ها یاسییخ ب  ر    یهم ب ابرا ن واقعاً تر  
 یا  ح  کرد  رر ر  ک  ای را نمیاسیی   هسچ  سییأل   ید یرسییش

 شیر سیاریح  در  ید  سیأل   یهید باشید  عالو  بر ا ن، ع اصیر را 

وهید ر ید  هسچ چس  بی  یدد یسرو ی  ردد دولطی کی  نیاههیا  بی 

سساسطمدارا  یسرو  بیرژوا  در عسن حال،»سیسسالسسطی«  اصی ندارد  

کم  ها دس  د در حالی ک  سیسسالسس هسط«شا   ی »یسرو یشر  د 

 یان د بدو  شیر  دهی ب  عم  دسی  ب ن د  چس ی ک  در هر حال  ی

سییسیسالسسیطی در  ک ک ییر با د ا  ر   طمون باشیی ا ن اسی : دول  

رسید  رر ر  ک  شیرا و چ ا   کا    افط  باشید ک  ا ن ب  قدرت نمی

ی بیرژوا ی ب  دول  قادر باشید اقدا ات ال د برای  رعیب سیا طن  ید 

  desideratum  شییری  ن سییطسن –د نکار بیرد  ا   ا  ب  دسیی  رور
 برای اقداد  سطمر 

نظر ا  ا صیرفات ب  کمی  یار س اسی ؛ ا شیا د اشیار 

 س    ک شیهر در شیرا و اسیطث ا ی صیرفاً ا ن واقعس  ک  

بید، اکثر ی  کمی  اصیییالً سییییسیییسیالسسییی  نییدنید و  

حال، رنا  با اندکی ع   سییمسم   یانسییط د باشیی د  باا ننمی

نفع ک ّ  ای با ورسیای برسی د ک  ب  یانسیط د ب   صیالح  ی

    ییا  ر  در رنییا  کیی  چس ی   هییا –ی  ردد بید  ید 

 فرانسی   بانک  صیاحب صیرفاً   اب د دسی  ر  ب   یانسیط د ی

 وح ی   در غرق  را ورسیای اهالی اداهای  ما ی  ا بید کافی

های  سالی  بس ییرسیطی و یسش  و غسر     اصییلغسر و ک د

ی عم  برای ان الب ر  د    ها  ا را ضیروری در  یرد برنا  
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  یاشییییِ ا همعممی ا  ک د    بس ش ی ا رو  دور  یا   یار  

ناه  ر نظم  سمو ها ع  یسیسط  در برابر د د  اس  و شیر 

ی اشیییییا  هیا ی کی  در   ر  یا  یانی  ید  یهردد ف ا  ید 

   یلسد وسیا    ثی   کا   حال عسن در –اند ی دول که  

  ضییمسن  هاا ن یهم  – رود ی یسش یسکرغیل ها یهاد با

  واقعی یرولطری ان الب برر ید یلحظی  کی  هسیییط ید کیافی

واقعی    شییرا و ا ن هرچ د) بید  یاهد شییرا طی همچ سن

   modus operandiعم    یشییسی اسیی  ن  را ا ی( ا  

 ی ر    فیری ر

ی بحرانی برای ان من هید ید  بی  بیاور  ن ه ی  لحظی 

های  رو  ما ی ک رر المممی کارهرا  فرانرسییسد  و ا ا نبسن

های سیییسییسالسسییطی، را  اداد ک  با  و ژ  ک رر ب ، یکارهر

شییرای فیری   یی ص در ا ن  ا ر  ک یییر  ار  ر یو 

ها همیار  دانم  ر رور  ی  ها سیید  د بمک    ا نیاشید، ن 

شییییند   یاافطاد  و  یطذل  حی  یشیییمار وقا ع یسشدر بی

 (1881یو  هی س، س نالی  ارکس ب  دو نا  )

 
 ر د یکراسیی ای راهیردی، در سیطح عمسق ثاب  یه  دول ، ب  اهرسیران اد ر  ک  

هیا  بی  دولطی ح یق  طیا   د یکرا سیک و عیدالی  اقطصیییادی عمی  ک ید و ر  بر ی یای

 ابد، چ ا  ک  ییالن اس نطس   هرف  »سیییسییسالسسییم  ا  سیییسییسالسسییطی  کا   

 (265، 1978د یکرا سک  یاهد بید و  ا اصالً وهید ن یاهد داش « )

 

 در ک  دهد ی ن یییا   ار خ – بنادی طبقاا نقش دولت در  وسااعاه و یی ر 

 بسیساری در اقطصیادی ی یسیع   سیسر در هادول  ن ش ههانی دود ه گ  ا  بعد یدور 

  یاردی  چ سن  در  اس  بید   اهمس   در یر  یس سن  های سطعمر نسم  و ها سطعمر   ا 

اسی   الیط ، در هها  واقعی  ما ی    قاب   یهّ  حاکم یتی    ا  دول  نسییی  اسیط الل

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/letters/81_02_22.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/letters/81_02_22.htm
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های   طم  ، ا  سییا ر تی ات و ال    طم داری ب  درهات و انیا   های سییر ا  دول 

 ر د د م،  ک  یسشاند  چ ا داشییط اسییط الل  المممی، ی  عسن، دا می و بسن ک تی  

و   ، نیعی اسیط الل نسییی ا  تی اتشید  در  ک کمسّ عسسنع صیری   دول  ب  ع یا   

ب  ها ک  د  دارد  اسییط الل نسیییی   انی وهید دارد ک  دول روابو اقطصییادی  عسسن
تیر کمی  دار  ا ا ن تی   ب ی سیر ا  های   فرد تی  در ا طسار ب ش شیک   سیط سم

های سیا طاری و  ار  ی، اسیط الل نسییی نیاشید  با ا ن حال، ب  سییب بر ی و ژهی

داری ی سیر ا   افط ا  ک ییرهای  یسیع    رهسیط بر یسیع  دول  در ک ییرهای درحال

 :اس 

یس اسر ا  ،  هذارِرحالد د یلسِهای سر ا   در شسی  رو ب  رشد ب دی(  فص 1

 د                                                                                                              ای ها را   سمو ندارک  در ر  هسچ تی     دشی ی رکّب  ی قدر ی   یهب رشد  یا ن  

ی داران   یسیع  دول  فعاالن   سیسر سیر ا  ( در بسیساری ا  ک ییرهای درحال 2

و ها ی  ان د اصیالحات ارضیی ی اقطصیادی را یسش برد  و در ا ن راسیطا سیساسی  یسیع 

های  داران  را اهرا کرد  اسی   ا ن سیساسی اصیالحات سیساسیی و اقطصیادی سیر ا  

داری  ارهی بید ،  های سیر ا  اسیطرا ژ ک ک  عمد اً  ا با هماه ری و  ا با ابطکار دول 

داری رهیا کرد ، و ب  یییی ا  نسروی کیار ارضیییی را برای بیا ار کیار و  یلسید سیییر یا ی 

 ک د اش  سر ا   ی طسیانی  یهای دولطی اس  ک  ا  انیسساس 

های  ب دیداری دولطی ب  درهات   طم  ه ا ها با هسیطر  سیر ا  ( ا ن دول 3

هذاری انییهی در صیی ا ع ، سییر ا  دار را ب  وهید رورد  یدشییا  ا  تی ات سییر ا  

انید  چ سن بیانکیداری و  یالسی  و بر ی  ید یات ان یاد داد  ،یسییی رسن و واسیییطی 

ی فعال دول  در ر ی  ، بهداشیی  و سییا ر  د ات  همرا   دا م ها ی ب  سییساسیی 

 ی نسیی تی ات کارهر و  طیسو داشط  اس  عمی ی، سهم  همی در اف ا ش اندا  

(  یالکسی  دولطی   یابع  هم تیسعی  یان ید نفی ، و رانی  نفی ، بیا ا  یاد اسیییط الل 4

ر  در اقطصیاد را  ی حکسم قدرت دولطی و  دا م   ، الی نسییی دول  ا  تی ات  مطا

 سا د های اقطصادی  سط سم در  یلسد و  ی  ع را ساد   یبرای  أ سن  الی فعالس 

ی  یارهی و  حمی  حسطی بسن سیییر یا ی اولسی   ( دولی  بیا عمی  در   یاد  سیان ی 5

هذاری  ارهی و  حمی و  سییهسالت   رسییا طی ضییروری را  فراهم  ا ن برای سییر ا  

 کرد  اس  
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داری یس ا  ه گ دود ههانی درک ییرهای های سیر ا  سییب ا ن عیا  ، دول ب 

 ری ا  تی ات  حمی و نسروهای فرا می )تی ات و  یسیع  اسیط الل نسییی بسشدرحال

هیا  یییا ( داشیییط ید و ن ش  همی در یسینید بیا  یلسید اهطمیاعی و اقطصیییادی و دولی 

ردند  با ا ن حال، ا ن ن ش ب  المممی ا فیا کدهرسیییانی هردو در سیییطی   حمی و بسن

ی تی ا ی دا می و  ارهی و اعمال قدرت تی ا ی برای  أثسرهذاری بر   ید د  یار  

 و ژ ب  و تی ات بر ی نفع ب  دولطی هایسییساسیی  و سییا طار ها ع ، –روابو دول  

شیید  کی ا  ر  ک  دول  در روابو بسن نسروهای تی ا ی و    طهی دارسییر ا    یتی  

هیای  رغم  حیدود ی فرا  ید  یلسید و  ی  ع  سیان سرری کرد  اسیییی   در واقع، بی 

داری  ب   اتر تی ات  حمی و ال ا ات عیا   فرا می برای انیاشی  سیر ا   و سیر ا  

داری و ر ا  ی سی ا طصیار سیرشی   ط اق  ر ، دول  نسروی  همی در  سیسر  یسیع ب 

  یسع  بید  اس  سا طار اهطماعی ر  در ک یرهای درحال

 

ی  سایاسات اقتصاادی راهبردی دولت در کشاورهای در حال  وساعه از دهه

هسری صیادرات شید  با هه شید  ا  را  ها ر   ی واردات و صی عطیصی عطی  -   1950

ی ا  دهی  بعید   یسیییعی درحیال هیای می  –غسرسییی طی دو راهیرد  هم درا  یدت دولی  

ار  اسییی   داری در ا ن ک ییییرها همبید  و با  کا   و  عمسق روابو سیییر ا   1950

راهیرد هیا ر   ی واردات )در  میا   بیا  حمسی  صیییرف  عرفی  بر واردات( در بر ی 

هردد  راهیرد بیا  ی 1960ی و در بر ی د رر بی  دهی  1950ی ک ییییرهیا بی  دهی 

ی های ف ا  د هردد ک    شبا  ی  1970ی   حدود اواسو ده هسری صادرا ی بهه 

داری در دورا  بحرا  اقطصیادی ی سیر ا  راهیرد ها ر   ی واردات در  سیسر  یسیع 

حمی بید ک  صیی دوق المممی در اوا   ا ن ده    یید د شیید  ا ن راهیرد هد د را بسن

کا الً با   وسیا ی« بید »ههانی المممی ییل و بانک ههانی ارائ  کرد ک  با  اب رشیدبسن

هم یانی  1980ی  هاهم ا دئیلیژ ک، سیساسیی و اقطصیادی نیلسیرالسسیم ا  اوا   ده 

 یسییع  هم یانی ی حاکم ک یییرهای درحالداشیی   هر دو راهیرد با دول  و تی  

داری عمس اً  طأثر ا  ی سییر ا  ی راهیردی برای  یسییع داشییط د  اهرای ا ن دو ه    

ی  رسسر در سیهم در  رکسب تی ات، ق یرب دی درو  ا ن تی ات، رشید تی   شیطاب 
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ی یس ا  ی نسییی قدرت اقطصیادی تی ات در دور سیاالری و  یا ن  طیسیو و د یا 

ه یگ  یاک ی  بید  اسییی    رکسی  و ا را  نمیا یانرر دو  یرد هیالیب و  هم در  سیا  

های بر ی ای ا ن سییساسیی  داریی سییر ا  ی  یسییع وار ر   رب نما  دها  نمین 

 راهیردی اس  ک  هر ک  سسر  ید را رفط د 

  ،المممی برای بسییساری ا  کاالهاو فرویاشییی   ارت بسن 1930ی رکید ب رگ ده 

ر س ی اقطصیاد  یسیع  را رشیکار کرد و فرا  د درهم  د ک ییرهای درحال  یک  نظاد

دها   حصیالت اولس  و   ابع تیسعی ک  ع یا  عرض المممی کار ب بسن  ها در   سسمر 

شید  بر ی ای نیعی سیساسی  ها ر   ی واردات در را   ط  سیا     اسیطرا  صی عطی

 یسیع  در ا ر کای ال سن و ا را  و  رکس  در  اور سان  ب  ا ن بر ی ک ییرهای درحال

هردد  ا ن  ال  اسیییاسیییاً راهیرد دفیاعی بر ی بیا  ی 1930ی بحرا  در اوا ی  دهی 

المممی برای در واک ش ب  فرویاشییی   ارت بسنو حرا   بهای  حمی در   ابم  با  دول

ی ی رکید ب رگ در ک ییییرهای یس یییرفط  ی اولس بسیییساری ا  کاالها در  الل دور 

ها بید  با  ها و غسر سیطعمر داری و در نطس   کاهش صیادرات سی طی  سیطعمر سیر ا  

ی راهیردی بررسیییی  یا در هینی در ه   ی دار دهری  ر یو و  ع یا ن حیال، دور 

داران  و  سمو ر  بر وبسش، دهرسانی سر ا  شید  چراک ، کمی یسیاه گ رغا   یدور 

ی رغا  شییید و در ده  1950ی ی ک ینی در ده  یسیییع اکثر   ک ییییرهای درحال

  یی ییلی، سر ا  ی صی عطی، سر ا  وقطی درو  دوریسما ی فرا  دهای سیر ا   1960

  ، شطاب هرف المممی شدی   اری نس  بسن یلسدی و سر ا  

داری ههیا  رونق ی سیییر یا ی  یافطی ب ش  یسیییعی  1960و  1950هیای در دهی 

ر  ی اقطصییادی تیالنی را   رب  کرد  در عسن حال، حضیییر ا حاد شیییروی و برنا  

و کرد شید   مق بد   راد کالی برای صی عطی  ،ی حیر ر  برای  یسیع  رک ی دول 

های ضداسطعماری د  عال  بر ا ن، ه یشنمیی  ط اب  سساسی و ا دئیلیژ کی ارائ   و ن 

شید  رشید با ارهرا نسا  داشی   ب ابرا ن نسروی  حرک هها  ب  ترحی برای صی عطی

المممی کار را ای در   سیسم بسنا ن  رسسرات هم دا می و هم  ارهی بید ک   رسسر  ا  

ا هر فیا  »هیا ر   ی واردات عمیدی« بید کی   راحی    طم  داد کی  رغی بیا  یاب  ی

ای را درونی  ای و کاالهای سیر ا  سیا   صی عطی کاالهای  صیرفی و  حصییالت واسیط 

ی ر  ی ها ر   ی واردات بدو    یارک  سیر ا  ی  یسیع کرد  اسیطرا ژی هسیطرد  ی
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سیط سم  ارهی( در هذاری   افط  )سیر ا  ی ک ییرهای  یسیع شید المممی  ا  بسن

ی ر ر هیای چ ید مسطی در  یلسید کیاالهیای وهمی ی ههیانی شیییرکی چیارچیب شییییکی 

هذاری در صیییادرات  عدنی و ک یییاور ی، همرا  با  ) صیییرفی( و اف ا ش در سیییر ا  

حال،  یذ ر نیید  باا نهذاری سیی طی، یس یییرد چ سن ا ری ا کا های سییر ا  ک سییر 

ی اهطماعی   طفاوت بید و ا  سیطح نا ل  یسیع شید  کا الًعممکرد ا ن  ال  صی عطی

 روابو سیساسیی و اقطصیادی  أثسر سیطح شیهرن یس ی،  یدره  با ار، یاندا   اقطصیادی، –

 یذ رف   ،  أثسر  یدول و   ال   حمی تی ات قدرت و  داری،یس یاسیر ا   تی ات و

10  
ک  دها  برای عرضیی ها ر   ی واردات ب  اسییطرا ژی حما   ا  با ارهای دا می 

های دولطی نسا   دد   ظسمهذاری  سییط سم  ارهی ب دار  حمی  ا سییر ا  سییر ا  

هیای  داشییی   ا ن حمیا ی  ا  تر ق  عرفی   یا  حیدود ی    یداری واردات،  یا ا  را   یارانی 

هیای دولطی همرا  بید  اسیییطرا ژی هیذاریشییید و عمی یاً بیا سیییر یا ی هینیاهی  ارائی   ی

های  ی ب را های حما طی و اشیطرالی دول  و  یسیع ات نمادی ا  برنا  ها ر   ی وارد

هییای کییچییک اولیسیی  بیید  اسیییطیرا یژی هییا یری  ی یی واردات بییا هیید یید ا   ی یسییاس

رغم  فاوت های اقطدارهرا و د کطا یری ب رفر سسی   ا دول های د یکراسییسییسیسال

اقطصییاددانا  نظری ب  لحاظ هم یانی داشیی  و  ،هاهای با  ی  عی ر در سییساسیی 

 کردند نهادهرا و کس  ی ا  ر  حما    ی

، فرا  ید  رسسر در ک ییییرهیای 1980ی و اوا ی  دهی  1970ی در اوا ر دهی 

های  نظاد دوهای اقطصادی سا طاری هد د در هر یسع  ب   عد   افط  و درحال یسیع 

ی های نفطی ده  یسیع    طهی شید  بحرا داری یس یرفط  و ک ییرهای درحالسیر ا  

داری وری در هیا ع سییر ا  همرا  شیید با افیل و رشیید نا ی و   یلسد و بهر  1970

یس ییرفط ، اف ا ش در   ا عات اهطماعی و سییساسییی و در عسن حال با یس ییرف  در 

ون  ،  د ر   و با ار ابی همرا  شید  کارسیا ی، حم ف اوری ار یاتات و اتالعات،  ید

 یسییع  را  افط  و درحالها  د ر   سییر ا  ، بسن ک یییرهای  یسییع ا ن یس ییرف 

ی   طهی شید ک  تمسع    دهی  یلسد در   ساس ههانییذ ر سیا   و ب  سیا  ا ا کا 
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ای ههسری صییادرات غسرسیی طی و سییساسیی داری با هه ی سییر ا  ی  یسییع  رحم 

 اقطصادی نیلسیرالی بید 

ی صیادرات، بر الف راهیرد ها ر   ی واردات، اسیاسیاً درهسر حذف راهیرد  یسیع 

بید  اسیی  ک   حذف عیا   حما طیالمممی صیی ع ، و  یانع  حمی در برابر رقاب  بسن

و کاالهای  عس یطی ا طصیار   ای،   هس اتب   یلسد  حمی  یاد  اد، کاالهای واسیط 

کرد ک  ا   أثسر های  صیییصییی  ا دولطی را   ییی ق  ی ن راهیرد شییرک  اف   ا ی

ییشیییی ک  ید و ا  قیدرت  ر ید دسیییطم دهیای ییا سن و ا راج نسروی کیار چ یییم

کرد  ب ابرا ن، ن د ها ی یطسیانی  یها و  ممسکهای عمی ی، ادغادسیا ی ب را  صییصیی

کاری غسر  ط ی اد کمی دسی کارا  نیلسیرال، راهیرد ها ر   ی واردات نم حافظ فیق 

های کس  ی بر هها  روا داشیط  بیدند   د یکراتب  دسی  قدرت دولطی بید ک  سییسیسال

روا، و نس  -های با ارهرا و با اری صیادرات  سیطم د سیساسی ب  نظر رنا  راهیرد  یسیع 

 های قانینی و سرکیب دولطی بید ارها 

 ر شید و تی ر  فرا  د  یلسد فرا میا ن فرا  د با   سیسم هد د کار همرا  شید ک  

المممی درر س    در های بسنی  حمی در دوریسما یهای انیاشیی  سییر ا  دوریسما ی

ی کارهر،  های قدرت و نس  اح اب سیساسیی تی  های دول  و بمیکا ن شیرا و سیساسی 

چ سن هیای تی یا ی در   یالفی  بیا ای و اهطمیاعی، و ائطالفهیای حرفی هیا، ان منا حیاد ی 

های اقطصیادی ناه  ر  أثسر یذ رفط د و  رسسر کردند ک  با  اب سیساسی ها ی، ب سیساسی 

یردی نیلسیرالی با هدف سیساسیی اصیمی   ی   قدرت نسییی سیر ا   دربرابر تی ات هرا

   11 ردد بید 

 یا  ی صیادرات را  یی   یطرک راهیرد اقطصیاد نیلسیرالی و راهیرد  یسیع هسیط 

 ثاب  اب اری  دا ی ا  با ار کار با  رسسر قیانسن کار ب ن س ،   ررات :دچ سن  الص  کر

ی اف ا ش دسیطم د و شیرا و بهطر  ا ن ا ر برای کاهش قدرت   دبرسرا  برای  طالی 

های ییلی در   ابم  با  یرد دنیال شید و ر س  و هم با سیساسی های سیرکیبهم با رو 

های  سیساری ا  ک ییرها   طهی شید  اسی   سیساسی کاری در بب  اف ا ش بسیسار   اد بی

نظر ا  اف ا ش شییید ید  ف، صیییر1980ی ی اف ا ش نر  بهر  در رغیا  دهی هرا یانی ییل

المممی   طهی شید: ی بسنهذاری سیر ا  بسکاری، ب  ا  اد سیپهر  همی برای سیر ا  

سن کار،  یذ ر کرد « قیانها  سییرکیب دسییطم دها و »انعطافسییطی  باال ر بدهی دول 
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 نی کارهرا  در برابر سیییر ا   را کاهش داد ، ا ا هم  ا  شیییرا و برو  و قدرت چان 

 رورد فهیر بحرا  اقطصادی را ید د  ی

سیپاری با هدف   ید د ر ادهی  ب  یسد  ب    ارت  ارهی و برو دود، سیهیل 

   ابیی با ار  سر ا    ظیر کاهش ار   و ا  سا  برداشیطن المممی ب برای رقاب  بسن

ب  ییی« ب  کار در ناکافی )غسررقابطی(  ا ن دو ع صییر سییا وکارها ی برای »انضیییای

ها، در واقع   د و داری و انیاشی   سیطمر اسی   ا حاد  ال ا ات   د دسیا طار سیر ا  

 نی، ا  دسییی  داد  تیر کمی، ا ن نطیا ج را بیا کیاهش  یقعسی  چیانی برسرا  بی ح یق 

ی  یلسد و انط ال ب  یییی ا   ن سر  ب  سیییا ر  ا   د د سیییا طار  ن سر   حسو کار،

 اند ک یرها   رب  کرد 

های   طم  فعالس  دولطی و  رسسر در  رکسب سیییا ی ب شسیییید،  صییییصیییی

های   فرد د رر ع صیر هذاری سیر ا  های دولطی  هسیطر  فضیا برای سیر ا  فعالس 

ها عا    همی در هسیطر  سیپهر  الی   یسیاکانینی الریی نیلسیرالی اسی    صییصیی

کم وقطی واهذاری ا  ب ش ر دها ی برای   دبرسرا  دارد  دس هسط د  ا ن ا ر نس  یی

ها ر  ن  ی  ع  ،کاالها ی دارای قسم و شییید عمی ی ب  ب ش  صیییصییی ان اد  ی

شیییینید، ال ا ی برای هسیییطر   یالسی  وهید دارد  در نطسحی ،  ی یا ی برای را ریا   ی

شییید، ا ا در ف ا ش بدهی  انیارها ی ک  ب  نظاد بانکی دسییطرسییی دارند ا  اد  یا

های هد دی ا  با ار،  ان د  ها ب  ب شای برای نفی  بانکصیییرت ل ود فضییاهای بال ی 

سیا ی و   د س    در چارچیب همسن   طق  صییصییر دید د  یهای دان ی ی ی، واد

دهد ک  در حفظ سیطی  ها ر   یشیرک  کاهش  السات بر سیید ، ر سییدهرچ  بسش

یسرسرا  سیید بدو  ر سیک ای انیی  باالی بدهی دولطی سیهم دارد  اصیالحات نظاد بسم 

های  هذاری، صیی دوق های سییر ا  های بسم ، صیی دوق ها، شییرک بانک را ب  شییرک ِ

ک ییاند و رشییکار اسیی  ک  بد ن  ر سب و  ان د ر   ی یذ رر سییکهذاری سییر ا  

 ک د هد دی بر   دبرسرا   حمس   ی ف ارهای

داری در بسییساری ا  ا ن ک یییرها، و ی ها ر   ی واردات  کا   سییر ا   رحم 

ی عظسم و هسیییطر  های درونی و بحرا  نها ی، ب  انیاشییی  سیییر ا  رغم   اق ب 

با ارهای دا می، اشیطرال شیهری و رشید   طهی شید  درنطس  ، اهرای ا ن اسیطرا ژی در 
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طم  ب  اف ا ش سیییهم تی یات کارهر و  طیسیییو در هر دو ب ش دولطی و درهات   

 صییصیی، ب  همرا  رشید نابرابری نسییی اقطصیادی و سیساسیی، با د یکراسیی صییری و  ا  

 حیر با  ی نیلسیرالی صیادراتحال، یذ ر  اسیطرا ژی  یسیع بدو  ر ،   طهی شید  باا ن

سییا ی« و د  اسیی   »ههانیو با ار ههانی همرا  بی هسری ب  سییم  سییر ا  هه 

هذاری و برای های سر ا  ی صیادرات با ارهای ههانی را برای صی دوق اسیطرا ژی  یسیع 

های ب رگ را قادر سیا ط    ابع  ید را با حداکثر انعطاف  کاالها  یسیع  داد ، سیر ا  

   د شییند  فرا  دب  کار بیرند و در صییرت وهید سیید ا       نسروی کار ار ا  بهر 

 ر درهسر انییاشییی  با عدد ا کیا ب  اف ا ش درر د  می برای با ار ابی  حصییییال ش، کم

شییید  ا دئیلیژی و سییساسیی  اقطصییادی نیلسیرالی  ی یاصییالحات  یلسدی و با  ی  ع

ت با  ی  عی تی ات  ردد ا طالیا   های دول  را ک  د و سیساسی  کد رر را   ی    ی

داشیط ، ا ا ن دسیطم دها را یا سن نر موهای نا طشیر ک  د  بسکاری هسیطرد  و دور  ی

ع یا  شری ضروری با  یلسد  ید  ی نیلسیرال نررا  با  یلسد اهطماعی کار ب سر ا  

 نسس  

 ر ا   ع یا  هی کرد  و داری را هرچی  بسشنیلسیرالسسیییم د یکراسیییی سیییر یا ی 

یار    یکراسیی ر  در یار ی دی یطسیانی ا  نیلسیرالسسیم و شیسی  باد یکراسیی نیلسیرالی 

اسییی   با ا ن حال،   ن ش داشیییط ی   الف  ی کارهر و د رر   ابع بال ی کرد  تی  

دهد   های د یکراسیییی نیلسیرالی را در سییی  سیییطح هسیییطر   ی  اق  ،وهید ر 

دار و اف ا ش ی سیر ا  ی تی  های اقطصیادی نیلسیرالی ا  را  با سیا ی سیمط سیساسی 

 دد نیعی د یکراسیی ک  و در عسن حال ب   ک دنیاشی  را  رغسب  یاسیطثمار اکثر   ا

  ند  نیلسیرالسسیمشیید  یاهی نسروهای   ال  را رقم  ی ی ا  یای بیب  شیک  ف ا  د 

ها و ی،  را  یردا   الد د  سییطمر هدر شییرا و   ا ها را واداشییط  دول  اقطصییادی

های رفاهی   یاضیییی و سیییساسییی نهای ییلی و  الی اسیییساسییی  ،های نر  ار بحرا 

  ،سا دی ص عطی و  الی را رقاب  ههانی   ضیو  ی د  سر ا   د  را اهرا کن حدودشی

های سیرکیب اقطصیادی رسیسب شیدت ا  سیساسی های ر  ب ی کارهر و سیا  ا و تی  

 اند د د 

های بسن ک ییرها را ر دهای اقطصیادی، سیساسیی و ا دئیلیژ ک نیلسیرالسسیم   شیی

های  ی  ارهی را اف ا ش داد  و ناسییسینالسسییم افراتی و برنا   ر کرد ،  دا م سمو 
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ی اقطدارهرا ی سا   یسع   س    وسطس ان  را دوچ دا  سا ط   سساسیِ  ذهیی و  ارهی

داری و هم در ی سیر ا  ع یا  بد   نیلسیرالسسیم هم در ک ییرهای یس یرفط هد د ب 

های کارهری،   نیلسیرالسسییم با  ضییعس  ا حاد   یسییع  شیید  اسیی ک یییرهای درحال

داری و ک ییرهای ی سیر ا  ای در ک ییرهای یس یرفط های  ید اح اب چپ و سیا  ا 

اندا  سییساسییی را ای ک  حطی فاقد د یکراسییی صیییری هسییط د،  چ ییم یسییع درحال

  راس  ک اند  اس  دهرسا  کرد  و ب 

 هار ن ید، اثرات ناهیاری روی   ،  می و ههانی،در سطح سساسی  یاهر چ سن هرا  

با  یلسد تی ات فرودس   یاهد هذاش   در وضعس  عس ی و  ه ی ک ینی،  یف س  

در  ما ی   یهای اقطدارهرا و د کطا یرو حاکمس   یاند   یار   عمس  نیلسیرالسسم،  ار ک

هسری راهیرد یی  ، وعمسق افط  و ک یرها   یی ب  بسسج حیل د یکراسی هسطر 

راهی  حمطک ا  شهر و روسطا و ب ش ب  همی کارهر تی     یسوسیسسالسسطی  

 یاهد   طرقی ود یکرا سک اهطماعی،  هایه یشی  طیسو، و  ما ی ی تی  عمد 

                                                                                                                     بید 
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 سعید رهنما 459

ترین قدرت داری و بزرگترین کشتور سترمایهدر قرن نوزدهم، انگلستتان پیشترفته

رشتد، و بیشتترین تعداد کارگران عتنعتی بود. ی بورژوازیِ روبهاستتعماری جهان با ببقه

انقالب عتنعتی ااول  را پشتت ستر گتاشتته بود، کم انی هند شترقی اانگلیس  که از 

اش بر مجموع قرن هفدهم به راه افتاده بود، حال با ارتش خصتوعتیِ عتدها هزارنفری

کرد،  های عظیمی از آستتیای شتترقی و مرکزی حکومت میی هند و بخشقارهشتتبه

پیش برده بود، قیتامِ بزرگِ هنتد در انحصتتتار تجتارت تریات و تحمیتل آن به این را به 

رحمتانته ستتترکوب کرده بود. کم تانی پیش از انحالل و انتقتال حتاکمیتت را بی۱85۷

مستتقیمِ هند به دولت انگلستتان، انحصتارِ استعماری، تجارت و در حقیقت تارت منطقه 

های افریقا و های دیگر جهان را نیز در قارهرا برعهده داشتتت. استتتعمار انگلیس بخش

یافت و انبوه میامریکا تحت کنترل داشتتت. در داخل بریتانیا، شتتهرها گستتترش می

شتدند. وضتعیت ها سترازیر میجمعیت از روستتاها برای کار در عتنایع و خدمات به شتهر

کردند و یا از بیکاری، فقر و گرستنگی رن  کارگران که در ستخت ترین شترایک کار می

ی کتارگر در ین ببقته در کتتاب »وضتتتعیتت ببقتهبردنتد در تحلیتل انگلسِ جوان از امی

های کارگری، حق خوبی تشتری  شتده بود. به دنبال اعتصتابات و اعتراضانگلیس«، به

، زمانی که هنوز تفکیک رستتمی بین بورژوازی و کارگر عتتورت ۱8۲۴تشتتکل ازستتال  

تدری  جای خود را های مخفی بهنگرفته بود، به شتکل قانونی کستش شتده بود و تشتکل

ها منشتور خلق را برای اعتالا انتخابات های رستمی داده بودند. اارتیستته اتحادیهب
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های اپ ستوستیالیستت، آنارشتیستت و الملل اول متشتکل از گروهعرضته کرده و بین

تدری  به ای در لنتدن به وجود آمده بود. بورژوازی عتتتنعتی، تجتاری، و مالی بهاتحتادیه

، فقر کارگران و مشتکالت ۱88۰ی قتصتادی دههی مستلک تبدیل شتده بود. رکود اببقه

های نشتتینان و بیکاران را تشتتدید کرده و در نوشتتتهنشتتینان و حاشتتیهزندگی زاته

های یافت. در این اوضتتتاع و احوال افکار و خواستتتتمصتتتلحین اجتماعی انعکای می

د، شتده بو های اروپا مطراها قبل در انگلستتان و دیگر کشتورستوستیالیستتی که از دهه

 شد.های سیاسی مترقی و انقالبی میساز ایجاد تشکلیافت و زمینهتری میرونق بیش

 های اولیه سوسیالیست 

ی متفکرین اواخر قرن هجتدهم، از تومتای ِپین تتا  خواهتانتههتای عتدالتتبرکنتار از ایتده

خواهانه در انگلستتتان همراه با تیییر و های ترقیهال، و ادوارد پیس، ستتیاستتتاارلز

ترین آنها  های پیشرو که در زیر به مهمحوالت اقتصادی و اجتماعی از سوی شخصیتت

ی بعدی را فراهم  خواهانههای ترقیهای جنبشاشتاره خواهد شتد مطرا شتده و زمینه

 آورد. 

 (  ۱۷۷۱- ۱۸۵۸: )رابرت اوُوِن

رابرت اُوِون شتخصتیتی خودستاخته و محصتول دوران انقالب عتنعتی بود. در جوانی 

ول مختصتتری که از برادرش قرض گرفته بود و با شتتراکت یک مکانیکِ، شتتروع به با پ 

ریستی کرد، ست س به استتخدام یک شترکت نستاجی در آمد و با  ستاخت نوعی ماشتین ن 

خواه بود، جا که انستانی ترقیاستتعدادی که داشتت، خود عتاحش عتنعت شتد. از آن

بر آموزش و پرورش کارگران و  اش با تأکیدهای متفاوتی را در مورد کارگرانستیاستت

شتان، ایجاد فاتای ستالم برای پرورش شتخصتیت کودکان و جوانان، و ایجاد هایخانواده

جنبش تعاونی به پیش برد. او ستیاستت »هشتت ستاعت کار، هشتت ستاعت تفری  و 

 در پیش گرفت.  ۱8۱۰هشت ساعت استراحت را« از 

زمتانی کته متارکس کودتِ نُه  – ۱8۲۷هتایش در اُووِن در یکی از اولین نوشتتتتته

رود،  ای کته در تولیتدِ کتاال بته کتار میدر بحتِِ کتار و ستتترمتایته --ای بیش نبود ستتتالته

گوید ستاال اعتلی این استت که »آیا مفیدتر آن استت که مالکیتِ سترمایه فردی می

ی باشتد یا همگانی«، و منظورش از »مفید بودن« ، »عدالت اجتماعی، تقستیمِ منصتفانه
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الملل« بود. وی اشتتاره کرد که اقتصتتاددانانی همجون جیمز میل، بین و عتتل ثروت، 

هتا و دانستتتتنتد، و »کمونیستتتتمتالتوی و دیگران متالکیتت فردی را منتاستتتش می

ی تی .ال. جارمان ، این اولین باری بود ها« مالکیت همگانی را. به گفتهستوستیالیستت

 به اعتل مستئله، یعنی مالکیت شتد، و مستتقیماًکه عبارت »ستوستیالیستت« استتفاده می

داری های سترمایهاوون به تناقض ۱شتد.عمومی یا کنترل توستک سترمایه، پرداخته می

کرد. او جهانی را که در آن این همه »فقر در میان وفور« وجود داشتت مورد اشتاره می

نی هایش نوید جهانی را داد که مردم با آگاهی مبتانتقاد قرار داد و در آخرین نوشتتتته

خوبی تتتا خواهنتد خورد، لبتای خواهنتد بر »علم اجتمتاعی جتدیتد« »برای همیشتتته بته

پوشتید، سترپناه خواهند داشتت، تعلیم خواهند دید، آموزش خواهند داشتت، اشتتیال 

   ۲خواهند داشت، تفری  خواهند کرد،...«

متارکس احترام و توجته ختاعتتتی بته اُووِن داشتتتت، و او را بته ختابر انتقتادش از 

داری و نقش بستیار مهمی که در تاری  »ماتریالیستم« و جنبش تعاونی داشتته، هسترمای

های نظری اوون را کرد. حتی در انتقاد از »ستوستیالیستمِ تخیلیِ« او، ضتعفتحستین می

3کرد.اش، قلمداد میی ذهنی زمانهانعکاسی از شرایک تاریخی و توسعه
 

 (۱۸۰۶- ۱۸۷۳) جان استوارت میل

عنوان فیلستو  و اقتصتاددان لیبرال معرو  استت، و تا  استتوارت میل عمدتاً بهجان 

های ستوستیالیستتی او ناشتناخته بود. اما مورخان ستوستیالیستم انگلیستی او را ها ایدهمدت

کنند. ارنستت ی پیشتگامان تفکر ستوستیالیستتی در انگلستتان قلمداد مینیز در زمره

ُپلی بینِ دیدگاهِ اقتصتادِ لِسته فِر و دیدگاِه    ۱88۰تا  ۱8۴8نویستد که میل »از بارکر می

 ۴ی اجتماعی دولت، و رادیکالیستم ستیاستی و ستوستیالیستمِ اقتصتادی بود.«مداخله

بور ستوستیالیستم میل از نوع ستوستیالیستم اوُون، ستن ستیمون و فوریه بود. البته همان
 

1. T. L. Jarman, (1972), Socialism in Britain, P.11. 
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3. David Leopold, (2014), “Karl Marx and British Socialism”, in W.J. Mander (ed.) (2014), The 

Oxford Handbook…. 

4. Ernest Barker, 1959), Political Thought in England, 1848 to 1914, in Willard Wolfe, (1975), 
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اور داشتت و مطمئن ی ستوستیالیستم را در اعتول بکه ویالرد وولف اشتاره دارد، میل ایده

توانتد عتدالتت موردنظر را بته موقع اجرا گتتارد. او معتقتد نبود کته تتا اته حتد در عمتل می

آورد، و شتأن و هارمونی و همنوایی اجتماعی را فراهم میی بود که ستوستیالیستم زمینه

هتای در هر عتتتورت افکتار میتل بر تشتتتکتل ۱گردانتد.منزلتت کتارگر و کتار را بتازمی

ها تأثیر بستیار مهمی ویژه بر فابیانستوستیالیستتی که بعداً در انگلستتان بوجود آمدند، به

  داشت.

 (۱۸۳۰- ۱۸۵۸)ها  چارتیست

ترین شترایک و در فقر و متلت  در فاتایی که کارگران در ستخت  ۱83۰ یدر دهه

کردند، و از حق رأی محروم بودند، ببقات حاکم با تجدیدنظر  فراوانی کار و زندگی می

تر کردند. قبالً برای کاهش فقر و متلت کارگران و در»قانون فقرا« شتترایک را ستتخت

، اما با قانون جدید تنها کستانی که در شتدها تقستیم میبیکاران، تتا و پوشتات در زاته

کردنتد،  هتایشتتتان جتدا »زنتدگی« میهتا«، جتایی کته کتارگران از ختانواده»نوانختانته

ها استتفاده کنند. قانون جدید مبتنی بر دیدی مالتوستی بود توانستتند از این کمکمی

یک که بعداً بخشتتی از آن تحت عنوانِ »قانون آهنین مزدها« معرو  شتتد و عمالً شتترا

تری را در زنتدگی کتارگران فراهم آورد. بخشتتتی از کتارگران منتابق مختلف ستتتختت

ها نداشتتنِ ی مشتکالت آنویژه در شتمال انگلستتان، با این تصتور که همهانگلیس به

راه انداختند، نماینده در پارلمان استتت، جنبشتتی را برای حق رأی همگانیِ امردان  به

رفرمیستتیِ در اششتکالِ بدوی خود بود. جنبش با   های دموکراتیک وکه از اولین جنبش

هتای دیگر و ایجتاد نشتتتریتات متعتددش بته دیگر نقتاس انگلیس، از جملته لنتدن و منطقته

نیز ستترایت کرد. در ستتال  -که تشتتکل کارگران ماهر بود  –»انجمن کارگران لندن« 

ی ا با جلش حمایت شتتش نفر از نمایندگان مجلس عوام و شتتش کارگر، کمیته ۱83۷

شتد: حق رأی مطرا ۱838تشتکیل شتد و »منشتور مردم« با شتش خواستت مشتخ  در 

های برای مردان، رأی مخفی، حت ِ شرس مالکیت، پرداخت حقوق به نمایندگان، حوزه

آمیز ی پارلمان. این جنبش ضتمن آن که مستالمتانتخاباتی مستاوی، و انتخابات ستاالنه

موفق  ۱8۴۲ها در همراه بود. اارتیستتت بود، گاه با خشتتونت در تظاهرات مختلف نیز
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ای از ها دستتتگیر شتتدند. پارهبه برگزاری یک ستتلستتله اعتصتتابات و بستتیاری از آن

هتای  کتانتدیتداهتای پتارلمتان کته حق شتتترکتت در انتختابتات را داشتتتتنتد، از ستتتیتاستتتت

هتا انتختاب و وارد پتارلمتان یتک نفر از آن ۱8۴۷کردنتد، و در هتا حمتایتت میاتارتیستتتت

پیمایی  ها در یک راههای ستراستری اروپا، اارتیستت، همزمان با انقالب۱8۴8شتد. در 

ها نفر اماتا کرده بودند، به پارلمان تحویل اند عتد هزار نفری بوماری را که میلیون

ی پارلمان جز انتخاباتِ ساالنهها بههای اارتیستدادند. با آن که تقریباً تمامی خواست

های  رستتانی و تربیت کادرلی شتتد، و جنبش در آگاهیهای بعد عمتدری  در ستتالبه

از  ۱858تدری  تحلیل رفت و عمالً در آمیزی داشتت، بهکارگری نقش بستیار موفقیت

 بین رفت.  

در مورد جنبش  ۱8۴5در  ی کارگر در انگلستتتانوضتتعیت ببقهانگلس در کتاب 

ها و تگوید: »جنبش نیروی کار به دو بخش تقستتیم شتتده، اارتیستت اارتیستتم می

یافته، اما تر توستعهترند و کمماندهها از دیدگاه نظری عقشها. اارتیستتستوستیالیستت

هتا کننتد. ستتتوستتتیتالیستتتتی خود را نمتاینتدگی میانتد و ببقتههتای واقعیپرولتر

جا کنند، اما از آنها توعیه میهای عملی را برای مقابله با نارواییحلنگرترند، راهآینده

ی کارگر در یکدیگر  بور کامل با ببقهگیرند، قادر نیستتند بهی منشتا  میکه از بورژواز

کند که »اتحاد ستتوستتیالیستتم و گیری میادتام شتتوند.« براین استتای او انین نتیجه

ای انگلیستتی، گام بعدی استتت که اارتیستتم، بازتولیدِ کمونیستتم فرانستتوی به شتتیوه

ی کارگر زمان استت که ببقه های آن برداشتته شتده استت. تنها در آننخستتین قدم

   ۱تواند نقش رهبریِ ذهنیِ واقعی انگلستان را ایفا کند.«می

ی هتایی کته برای روزنتامته متارکس در تحلیتل خود از أحزاب ستتتیتاستتتی در گزارش

ی کتارگر هتا، »بخش فعتال ببقتهنوشتتتت، برای اتارتیستتتتمی  نیویورت دیلی تریبیون

ها کند که شتتش خواستتت اارتیستتته میانگلیس« اهمیت زیادی قائل شتتد. او اشتتار

هتا حق رأی همگتانی توهمی ایزی جز »حق رأی همگتانی و شتتترایطی کته بتدون آن

ی کارگر انگلیس بیش نخواهد بود« نیستت و نوشتت، »اما حق رأی همگانی برای ببقه
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دهد،  برابر استت با قدرت ستیاستی، جایی که پرولتاریا اکتریت جمعیت را تشتکیل می

ببقه[ در یک جنگ داخلی بوالنی هر اند پنهانی، نستبت به موقعیت  جایی که ]این

آگاهی یافته، و جایی که حتی در روستتتاها دیگر دهقانی وجود  وضتتوااش بهببقاتی

اند. بنابراین، داران عنعتی، ازارعین ، و کارگرانِ اجیر فعالندارد، و تنها مالکان، سرمایه

تر از مراتش ستوستیالیستتیگلستتان اقدامی بهموفقیت در کستشِ حق رأی همگانی در ان

  ۱شود.«می ی اروپا انجامایزی خواهد بود که تحت این عنوان در قارههر آن

 (۱۹۵۰- ۱۸۵۶)جُرج برنارد شاو، 

ی خود را از خواهانهنویس و فعال ستیاستیِ ایرلندینانگلیستی، افکار ترقینمایشتنامه

داد. آن بور که ویالرد وولف در مورد هایش اشتاعه میها و ستخنرانیبریق نمایشتنامه

ستالگی   ۲۶کند، او در اگونگی گرایش یافتن برنارد شتاو به ستوستیالیستم اشتاره می

بعی تنتدخو و متنتاقض، یتک رادیکتالِ افرابی بتا عقتایتِد  بنز خود را »یتک انقالبی بتا ببته

کند. در لندن با افکار جز فعالً، اقتصتتتاد« معرفی میها، بهپیشتتترفته در تمام عرعتتته

ی جان راستکین که »هر شتود، و تحت تأثیر این گفتهلیبرالی و آنارشتیستتی آشتنا می

های ستوستیالیستتی ایشکند، یا دزد استت یا گدا« اولین گرآن که بدون کار زندگی می

دان امریکایی که کند. ست س تحت تأثیر هنری جُر،، اقتصتادستیاستیدر او رشتد می

نظرات او به مکتش »جُرجیستم« معرو  شتد، و از جمله معتقد بود که ارزشِ حاعتل از 

ی اعاتتای جامعه باشتتد، قرار گرفت. بر این زمین و منابع ببیعی باید متعلق به همه

ی به توعیه   ۱883ی زمین و مالکیت را برا کرد. در ایش مسئلههاسای در سخنرانی

هایندمان در مورد مارکس برپا کرده بود رفت، و با  دوستتتانش به یکی از جلستتاتی که 

هتاینتدمتان ایراد گرفتت و بتا پرختاش او مواجته شتتتد کته تتا  دفتاع از دیِتد هنری جُر، بته

ای از ظر کند. برنارد شتاو نستخهمارکس را نفهمیده حق ندارد در مورد اقتصتاد اظهارن

قول خودش آورد و پس از خواندن آن بهرا گیر میکاپیتال ی فرانستته جلد اول ترجمه

هایم را باز نویستد که آن کتاب »اشتمشتود و می»یک مارکستیستتِ خشتمگین« می

کرد... درت جدیدی از جهان به من داد، و به زندگی ام هد  بخشتتید.« وولف البته با  
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کند، ارا که آشتنائی شتاو با زبانِ فرانسته اندان پیشترفته به این ادعا برخورد میتردید 

عمتدتا از  نظر وولف، شتتتاو بیش از آن که تحتت تأثیر مارکس باشتتتد، نظراتشنبود. به

   ۱گرفت.پرودون، راسکین، و هنری جر، نشأت می

اتپ  هتای رادیکتالِ شتتتاو، وی بته ویلیتام موریس کته در جنتاابتا رشتتتد گرایش

های انگلیستی قرار گرفته بود، نزدیک شتد، و در دعواهای بین جناا اپِ مارکستیستت

 جا که در آن زمان جنااهایندمان، بر  اولی را گرفت. از آن موریس و و جناا راستتِ

خابر هایندمان عمدتا مارکستیستت بودند، شتاو »بهاپ عمدتاً آنارشتیستت و برفداران 

هتای فردی«، خود را آنتارشتتتیستتتت اعالم کرد،  بته آزادی هتا[آمیز ]آنتوجهی جنونبی

اش، به دید کالستتیک او در مراحل بعدی تحوالت نظری ۲هراند که بعداً منکر شتتد.

ریکاردو، مارشتال و مالتوی نزدیک شتد، و هم از دید مارکستی و هم جُرجیستم فاعتله 

اور داشتتت، گرفت، و ستترانجام به ستتیدنی وِب، که هم به مارشتتال و هم به مالتوی ب

گیرد که فاعتتتله گرفتن شتتتاو از مارکستتتیستتتم تنها نزدیک شتتتد. وولف نتیجه می

ها را که تعداد محدودی بودند، از خود رنجاند، اما بستیاری از کستانی را که مارکستیستت

ی ببقتاتی مختالف بودنتد، بته خود جلتش کرد. همین بتا دیتدگتاه انقالبی مبتنی بر مبتارزه

به این تشتکل پیوستت و  ۱88۴ها نزدیک کرد، در ستال ابیانبرخورد بود که شتاو را به ف

 ی نظرات آنان ایفا کرد.و توسعهنقش مهمی در بسک 

 (۱۸۵۸- ۱۹۴۳، ۱۸۵۹- ۱۹۴۷)  سیدنی وِب و بئاتریس پاتر/ وِب

ی عالی اقتصتادی گتار مدرستهستیدنی وب، اقتصتاددان، مصتل  ستوستیالیستت و پایه

خواهانه های اجتماعی و عدالتار، به فعالیتلندن، از جوانی ضتمن تحصتیل شتبانه و ک

تأستیسِ فابیان آشتنا پرداخت. ستیدنی با برنارد شتا آشتنا شتد، و شتا او را با انجمن تازه

اش با همستتر و همکار آینده اش بئاتریس پاتر  هایکرد. ستتیدنی در یکی از ستتخنرانی

رتم د. بئاتریس بهآشنا شد. این ازدوا، از هر جهت موقعیت سیدنی وِب را بهبود بخشی

ی هنگفتی بته او رستتتیتده بود، بته زنتدگی  ی ثروتمنتد بود و ارثیتهآن کته از یتک ختانواده

 
1. Willard Wolfe, (1975), From Radicalism to Socialism: Men and Ideas … pp. 113-149. 

2 G. Bernard Shaw, (1885), “What’s in a Name?”, in Anarchist, March, cited in W. Wolfe, ibid. 

pp. 133-4. 
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جنبش ها ستتتختت عالقمنتد بود، و کتتاب زحمتکشتتتان و تالش برای بهبود زندگی آن
زودی هر دو بتا همکتاری و هم فکری یکتدیگر  را تتألیف کرده بود. بتهتعتاونی در بریتتانیتا 

هتای  تر مطرا شتتتدنتد. از اولین کتارمترقی انگلستتتتتان هراته بیش در میتان فعتاالن

عتتنعتی دموکراستتی  ، و ۱89۴ا گراییتاری  اتحادیهشتتان، دو جلد کتابِ مشتتترت

  اکتابی که بعداً لنین آن را به روستتتی ترجمه کرد  بود. ستتتیدنی تحت تأثیر ۱89۷ا

د. با ستوستیالیستمِ افکار جان استتوارت میل و اگوستت کنت و اقتصتاددانان کالستیک بو

ی ِعلمی اه در مارکستی ستخت مخالف بود و معتقد بود که ستوستیالیستم هیه پایه

ی یک ستاختار اجتماعی استت که با ستعادت اقتصتاد و اه اخالقیات ندارد، بلکه نظریه

تدری  از به عاتویت انجمن فابیان در آمد، به ۱885بشتر همخوانی دارد. زمانی که در 

ها از گرفتنِ فابیانیستتم ابریتانیائی  دستتت برداشتتت. فاعتتلهمخالف اش با ستتوستتیال

ی وولف، تتا حتدی تحتت تتأثیر نظرات وِب بود. وی در یتک متارکستتتیستتتم هم، بته گفتته

خوانم، ارا که آرزو دارم که گفت، » من خود را ستوستیالیستت می ۱88۶ستخنرانی در 

اده کند، از بین ببشرشم.«. دار را که از سترمایه تنها به نفع خودش استتفاین تمایل سترمایه

داری، کردن ستترمایهکند که انتخاب بین مالکیت عمومی ستترمایه و اخالقیاضتتافه می

ستیدنی و بئاتریس وِب به حزب کارگر   ۱9۱۴در  ۱ها بحتی باز استت برای ستوستیالیستت

ستیدنی با حمایت   ۱9۲۲مراتش حزبی باال رفتند. در سترعت در ستلستلهپیوستتند و به

فدراستتیون معدنجیان در انتخابات پارلمان برنده شتتد و در دو دولت کارگر به وزارت 

 رسید، و سرانجام عاو مجلس اشرا  شد.

 (۱۸۸۴ -- )ها فابیان  

های اخالقی و اومانیستتتی، تشتتکلی پا گرفت که ، از بطن جنبش۱88۴در ستتال 

نقش مهمی در جنبش رفرمیستتتتی انگلستتتتتان ایفتا کرد. در آن ستتتال، گروهی از 

های ستوستیالیستتی این انجمن را به قصتدِ ایجاد روشتنفکران و فعالین اجتماعی با ایده

تحوالت اجتمتاعی بته  جتا کته معتقتد بودنتدوجود آوردنتد. از آنتر بتهای انستتتانیجتامعته

شتود، نامِ »فابیان« را برای خود بر گزیدند. ااین نام برگرفته شتکلی تدریجی میستر می

هانیبتال،  از نام فابیوی ژنرال بزرگ رومی بود که در جنتگ با ارتش کارتاژ تحتت رهبری
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جای جنتگ رودررو، از تاکتیتک جنتگ و گریز و مراتش قدرتمنتدتر بود، بهکه ارتشتتتی به

ها معتقد هانیبال استتفاده کرد، و سترانجام او را شتکستت داد.  فابیان  تدریجیتاتعیفِ

داری و ایجاد یک نظام ستوستیالیستتی، اعتالحات و بودند که تنها راه شتکستت سترمایه

ها با مارکس، که درست قبل از تشکیل این های عبورانه و تدریجی است. آنرویپیش

ودنتد. این انجمن توانستتتت بستتتیتاری از انجمن در لنتدن درگتتشتتتتته بود، مختالف ب

هایی که در این ترین شتخصتیتی انگلیس را جتب کند. مهمهای برجستتهشتخصتیت

ستیدنی وِب و انجمن فعال بودند و نقش بستیار مهمی در جنبش داشتتند، برنارد شتاو، 

های ها ستوستیالیستم خود را عمدتاً از ستوستیالیستتبئاتریس پاتر ن وِب بودند. فابیان

ها تر از مارکس و مارکسیستیسی قبل از خود، از جمله اوُون، راسکین، و بسیار کمانگل

جای آن که بتوانند این تشتتکل را هایی که به آن پیوستتتند، بهگرفتند. حتی رادیکال

ی ها را »ببقه ی بارز آن برنارد شتاو بود که فابیانتیییر دهند، خود تیییر کردند. نمونه

های شورشی ها را جتبِ دیدگاهخواند و قصد داشت که آنمیهای خیرخواه«  متوسطی

 ها شد.  آمیز فابیانهای مسالمتو انقالبی خود سازد، اما خودش جتبِ سیاست

ی نمایندگی کارگری« و ستتتر انجام حزب ها در ایجاد »کمیتهبستتتیاری از فابیان

امه داد و همجنان کارگر نقش بستیار مهمی ایفا کردند. انجمن فابیان به حیاتِ خود اد

 عنوان یک گروه فشار در درون تشکیالت حزب کارگر فعال است.به

 احزاب سیاسی و نمایندگی طبقاتی

در اوایل تا اواسک قرن نوزدهم سیاست بریتانیا زیر سلطه و رقابت دو حزبِ قدیمِی  

  بود. مارکس که در آن زمان در تبعید در انگلستتتان Tory  و تُوری اWhigsویگز ا

ی انتختابتات پتارلمتانی  دربتاره نیویورت دِیلی تریبیونی بود، در گزارشتتتی برای روزنتامته

های این دو حزب بزرگِ ببقتات حاکم را تشتتتری  کرد. ویگز تفتاوت ۱85۲انگلیس در 

احبان عنعت و تجارت نمایندهِ اشرا  انگلیس، و با رشد بورژوازی عنعتی و تجاری، ع

هتا کرد.«. توریبود، و خواستتتتتار اعتتتالحتاتی بود کته »بورژوازی بته آن تحمیتل می

ها »محافظت از ی مالکان زمین و کلیستای انگلیس بودند، و ستیاستت اعتلی آننماینده
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متارکس در مورد حزب ویگز کته بته زبتان بنز و تحقیرآمیزی  ۱رانتت زمین« بود.

ی کنتد کته »... همزمتان کته ببقته دهتد، اضتتتافته میا شتتترا می»نتاهمگنی نتاگوارِ« آن ر

متوستک ]منظور بورژوازی آن زمان[ تقویت شتد و مستتقالً توانستت از منافع خود دفاع  

ایجاد حزب مستتتقل »فری  ۲رفت.«اش به حامیان اشتترافی از بین میکند، وابستتتگی

-ی بورژوازی خودکته متارکس آن را »نمتاینتده --برفتداران تجتارت آزاد  –تریتدرز« 

شتتدن آن به ی انین استتتقاللی بود. با رشتتد بورژوازی و تبدیلنامد، نمونهآگاه« می

جای اشتترا  فئودال، مارکس از حرکت به ستتوی »انقالب اجتماعی« ی حاکم بهببقه

 آورد.  در انگلیس عحبت به میان می

آن مقطع ی متختاعتتتم کته در او موقعیتت متنتاقض بورژوازی را در مقتابتل دو ببقته

ی اشتتترا  دشتتتمن دهد: »ببقهاش قرار داشتتتت، انین شتتترا میتاریخی در مقابل

کند که ی کارگر دشتمن رو به فرازِ آن استت.« او اضتافه میزوال بورژوازی، و ببقهروبه

دهد که با دشتمن رو به زوالش و نه دشتمن رو به فرازش که آینده می بورژوازی ترجی 

کند. اما از این رو از هرگونه مقابله با اشترافیت پرهیز میاز آنِ اوستت، ستازش کند، و 

ای جز این نتدارد کته »متأموریتت تتاریخی« خود را گویتد کته این ببقته اتارهمتارکس می

گیرد که »آن پاره کند، و نتیجه میانجام دهد و »انگلستتتتانِ کهن و گتشتتتته« را تِکه

را در دست گیرد، و مبارزه  لحظه که این ببقه انحصار قدرت سیاسی و تفوق اقتصادی

از همان  –بر علیته ستتترمایه دیگر متفتاوت از مبتارزه بر علیه حاکمیت موجود نباشتتتد 

متارکس البتته در آن مقطع  3خورد.«لحظته تتاری ِ انقالب اجتمتاعی انگلستتتتتان رقم می

ی کارگر تفوق ستیاستی را به دستت گیرد، و آن بور که در مورد انتظار داشتت که ببقه

ها که قبالً اشتاره شتد برا کرد، کستش این »قدرت ستیاستی« را از بریق اارتیستت

 دید.»حق رأی همگانی« ممکن می

ها با ائتال  یگزکار« تبدیل شتتدند. وها به »حزب محافظهدر تحوالت بعدی، تُوری

را   Liberal Party»حزب لیبرال« ا۱85۰ی هتا در دهتههتا و رفرمیستتتتفری تریتدر
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تشتکیل دادند، و اندین بار دولت تشتکیل داده و اعتالحاتی مترقی را با گرایشتی به 

ها ای ازجمله جان استتوارت میل و ستالهای برجستتهاپ به پیش بردند. شتخصتیت

 این حزب وابسته بودند.   بعد، جان مینارد کِینز به

 (  Independent Labour Party -- ILP« )حزب مستقل کارگر»

ی دنبال نمایندگی ستیاستی برای ببقه در آتاز بستیاری از مبارزان کارگری که به

دانستتتتنتد، و اتلتش ای برای نیتل به این هد  میکارگر بودند، حزب لیبرال را وستتتیلته

 Tradesتی.یو.سی« ا –های کارگری ی اتحادیههای کارگری ازجمله »کنگرهاتحادیه

Union Congress  کردند.  ه بود، از حزب لیبرال حمایت میایجاد شد  ۱8۶8  که در

ی »فابیان« ای از روشتتنفکران ستتوستتیالیستتتِ تیرمارکستتی و پیروان جامعهحتی پاره

حامیان این حزب بودند. اما برفداران مارکس که بر تاتاد ببقاتی بین کار و سترمایه 

کردند، و تکیه داشتند، همکاری و انتظار نمایندگی از یک حزب بورژوا لیبرال را رد می

 تشکل خود را به وجود آوردند.  

تدری  دلستتترد از حزب لیبرال در انتخابات های کارگری نیز، بهکارگران و اتحتادیه

مستتقیماً کاندیداهای نمایندگی تعیین کردند و سته کارگر بدون حمایت حزب  ۱89۲

و در  تدری  تقویت شتتدی حزب مستتتقل کارگری بهلیبرال به پارلمان راه یافتند. ایده

ی تی.یو.ستی. که در همان ستال در لندن تشتکیل شتد، کمیستیونی برای بررستی کنگره

ای از جمله های برجستتتهایجاد انین حزبی تعیین شتتد. در این کنفرانس شتتخصتتیت

جر، برنارد شتتا، ادوارد اوِلینگ، داماد مارکس، و نیز ادوارد برنشتتتاین به نمایندگی از 

 ت داشتند. دموکرات آلمان، شرکحزب سوسیال

پیشتنهادِ نامِ »حزب کارگر ستوستیالیستت« برای این حزب رد شتد اراکه بستیاری از 

آی.اِل.پی«  —، و نتام »حزب مستتتتقتل کتارگر کتارگران ستتتوستتتیتالیستتتت نبودنتد

 ۱893  به تصتویش رستید. این حزب در Independent Labour Party -- ILPا

برد، اما با مستتتایل و پیش میهای اپ و کارگری را بهتشتتتکیل شتتتد و ستتتیاستتتت

 ها باقی ماند، جنااهای بسیاری مواجه بود. این حزب در حد محدودی تا سالدرگیری

الملل کمونیستتتی و تشتتکیل بین  ۱9۱۷اپ باقی مانده در حزب در پی انقالب اکتبر 

خواستتتتار پیوستتتتن به کمینترن بود که مورد تأیید قرار ۱9۱9  در ستتتال اکمینترن
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این حزب به جناحی از حزب کارگر تبدیل  ۱9۷۰ی دهه نگرفت. ستر انجام در اواستک

 شد.

 Labour Representation Committee« ی نمهاینهدگی کهارگریکمیتهه»

– LRC) ) 

های کارگری، اپ ی تشتکلها خواستتار اتحاد عملِ تمامای اتحادیهپاره ۱899در 

و ستتوستتیالیستتت برای حمایت از نمایندگان کارگری و ایجاد یک بلوت کارگری در 

اِل. آر.ستی.  –ی نمایندگی کارگری »کمیته ۱9۰۰پارلمان، شتدند. بر این استای، در 

Labour Representation Committee – LRC) متشتکل از دو نفر از حزب  

دموکرات، و یک نفر از انجمن فابیان  مستتتقل کارگر، دو نفر از فدراستتیون ستتوستتیال

تشتکیل شتد، و رمزی مک دانِلد از رهبران حزب مستتقل کارگری به دبیریِ آن انتخاب 

گردید  این بلوت بعداً زمینه ستازِ تشتکیل حزب کارگر شتد که در ادامه به آن خواهم 

 پرداخت. 

ی حزب کارانههای محافظهجناا رادیکالِ حزب مستتتقلِ کارگر، دلستترد از حرکت

دموکرات« که در ادامه به به تشتکل مارکستیستتی »فدراستیون ستوسیال ۱9۱۲کارگر در 

 آن اشاره خواهد شد، پیوست. 

 های سوسیالیستی مارکسیستیاولین تشکل
مِ مارکستی در انگلستتان ی اروپا، ستوستیالیست های ستوستیالیستتی قارهبرخال  جنبش

هتای جنبش ای از رادیکتالدر اواخر قرن نوزدهم بستتتیتار ضتتتعیف، و محتدود بته پتاره

ای الملتل اول، و پتارهبتا بین اتارتیستتتتی، انتد شتتتخصتتتیتت متارکستتتیستتتتِ مرتبک

نومیدانه  ۱8۷8مارکس در  ۱های پراکنده در اند کلوب و تشتتکلِ بود.ستتوستتیالیستتت

ی حزب لیبرال، حزبِ ستتتتمگرانِ انگلستتتتتان دنبتالجتهی کارگر اشتتتاره کرد که ببقته

دار استتت. انگلس نیز بر این باور بود که در آن زمان جنبش کارگری به معنی  ستترمایه
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ی اما از اوایل دهه ۱ی اروپا مطرا استت، در انگلستتان وجود نداشتت.اه که در قارهآن

های متعددی پدیدار  هشتتاد قرن نوزدهم، تیییر و تحوالتی عتورت پتیرفت و ستازمان

شتدند. هر اند، همانطور که کیت لِی بورن اشتاره دارد، نفوذ ستوستیالیستمِ مارکستی در 

 هرحال محدود ماند.انگلستان به

 مارکس و انگلس و سوسیالیسمِ بریتانیایی
مارکس پس از تبعیتد به فرانستتته، در ستتتفری به لنتدن همراه انگلس با اعاتتتای 

ی اتحتادیته  ۱۷۴۷هتا مالقتات کرد. در ی اتارتیستتتتمتانتدهی عتدالتت« و بتاقی»اتحتادیته

ی کمونیستی« تیییر نام داد، و به درخواست همین اتحادیه بود که عدالت به »اتحادیه

در لندن منتشتتر  ۱8۴8کردند که در را تهیه  مانیفستتت کمونیستتت  مارکس و انگلس 

اروپا بود، از کشتوری به  ۱8۴8های شتد. مارکس که در آن زمان که مصتاد  با انقالب

وارد لندن شتتد، به این امید که اند  ۱8۴9شتتد، ستترانجام در کشتتور دیگر تبعید می

اش به بول ستتال و تا زمان مرگ 3۴ای بیشتتتر آن جا نماند، اما این تبعیدِ آخر  هفته

ها بعنوان ی کمونیستتی که به توعتیه او در دوران انقالبنجامید. او مجدداً در اتحادیها

یک تشتتتکل مخفی بین المللی تعطیل شتتتده بود، و دفتر مرکزی آن مجدداً به لندن 

ها، مارکس بر آموزش در فاتتای پس از شتتکستتت انقالب ۲بازگشتتته بود، فعال بود.

هتای  کرد، و بتا رادیکتالات انقالبی تتأکیتد میهتا برای حرکت کتارگران و آمتاده ستتتازی آن

بالنکیستتیِ »انجمن همگانی انقالبیون کمونیستت« که بر تدارت بالفاعتله برای انقالب 

خوانتدنتد. در هتا هم متارکس را »تیر انقالبی« میکرد. آندادنتد، مختالفتت میشتتتعتار می

امیدوار   مارکس را ۱85۷ی کمونیستتتی منحل شتتد. بحران اقتصتتادی اتحادیه ۱85۲

»انجمن بین المللی  ۱8۶۴ی انقالب جتدیتدی فراهم آمتده استتتت. در کرد کته زمینته

کارگران« که به بین الملل اول معرو  شتتتد، با هد  ایجاد وحدت بین جریانات اپ 

 
1. K. Marx, and F. Engels, (1975), Selected Correspondence, Progress publishers, pp. 

295, 300-1 

 نقد اقتصاد سیاسی میراث پایدار او،سعید رهنما، کارل مارکس و . ۲

 https://pecritique.com/2018/05/05/کارل-مارکس-و-میراث-ماندگار-او-سعید- رهن/ 

https://pecritique.com/2018/05/05/کارل-مارکس-و-میراث-ماندگار-او-سعید-رهن/
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وجود های کارگری کشتورهای مختلف، در لندن بهستوستیالیستت، آنارشتیستت، و اتحادیه

 .آمد، و مارکس در آن نقش مهمی یافت

کرد. پس از مارکس در مورد انگلستتان در موارد مختلف نظرات متفاوتی مطرا می

ویژه در ، متارکس کمتاکتان بته امکتان انقالب در اروپتا و بته۱8۴8هتای شتتتکستتتت انقالب

در   ۱ی کمونیستتتی«ی مرکزی اتحادیهی کمیتهانگلستتتان امیدوار بود. او در »خطابه

های ستیاستیِ مشتخ ِ مارکس او رین رهنمودتدر لندن، که حاوی یکی از مهم ۱85۰

انگلس  و عمتدتتاً در مورد تحوالت احتمتالی در آلمتان استتتت، و جتداگتانته بتایتد بته آن 

کند. او در نامه ای به زیگفرید پرداخت، اندین بار به »انقالب قریش الوقوع« اشتاره می

شتتور برای ترین ک نویستتد که »انگلستتتان... مهممی ۱8۷۰یِر و اگوستتت فُگت در می

انقالب کارگران، و تنها کشتتوری استتت که شتترایک مادی این انقالب در آن به درجات 

گوید که مهم ترین هد  انجمن معینی از بلوغ رستتیده استتت« و بر این استتای می

ی جای ببقه الملل[ »تسریع انقالب در انگلستان است.« اما بهالمللی کارگران ]بینبین

لی به بورژوازی انگلستتان« را از جانش ایرلند اکه اشترافیت ی اعت کارگر انگلیس، »ضتربه

در موارد  ۲دید.ی اشتیال آن منافع مشتترت داشتتند  میدار و بورژوازی در ادامهزمین

اش بر راه پارلمانتاریستتی  ی رستیدن به ستوستیالیستم، تأکید عمدهدیگر در موردِ نحوه

، حتی زمتانی کته ۱85۲شتتتد، در هتا اشتتتاره بود. انتانجته در بتاال در مورد اتارتیستتتت

ها برای حق ها بستیار تاتعیف و پراکنده شتده بودند، در مورد خواستت آناارتیستت

موفقیت در کستشِ حق رأی همگانی در انگلستتان اقدامی  نویستد که »رأی همگانی، می

ی اروپا تر از هر ایزی خواهد بود که تحت این عنوان در قارهمراتش ستوستیالیستتیبه

پس   ۱8۷۲بور که در جاهای دیگر اشتاره کرده ام، در ستال یا همان 3شتود.«یم انجام

گوید، »...ما انکار الملل اول در یک ستتخنرانی در آمستتتردام میی بینی الههاز کنگره

 
  خطابه کمیته مرکزی به اتحادیه کمونیستی. ۱

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1850-ad1.htm  
 است.زاده انجام شده و در سایت زیر موجود ترجمه فارسی این خطابه مهم توسک ناعر کفاش

http://ketab-m.blogspot.com/2011/06/blog-post.html 
2 Karl Marx, Fredrich Engels, Selected Correspondence, Progress Publishers, 1975, pp. 220-

224. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1870/letters/70_04_09.htm 
3. Karl Marx, (1852), “British political Parties”, NYDT, in David McLellan, (1977), Karl Marx 

Selected Writings . pp. 331-2. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1850-ad1.htm
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تواننتد  کنیم کته در کشتتتورهتایی اون انگلستتتتتان، امریکتا، و... هلنتد، کتارگران مینمی

 ۱8۷8مارکس در جای دیگری در  ۱های خود برستند.«آمیز به هد شتکل مستالمتبه

ی کارگر در شتترایطی می گوید، »اگر برای متال در انگلیس، یا در ایاالت متحده ببقه

تواند از برق قانونی  دست آورد، میباشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکتریت را به

، اما این در ها شتتده رها ستتازدی آنخود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع توستتعه

در  ۱88۰. و در ۲شترایطی استت که جامعه به حد کافی به بلوغ و توستعه رستیده باشتد.«

گتار اولین تشتکل ستوستیالیستتی انگلستتان که در ادامه به آن هایندمان اپایه ای بهنامه

نویستد، »...یک انقالب انگلیستی الزم نیستت، اما... محتمل استت. اشتاره خواهد شتد  می

ی کارگر ی حاکم و هم ببقهناپتیر مبدل به انقالب شتتود، هم ببقهاجتناب اگر تحولِ

ی ی حاکم با فشتار... کستش شتده... اگر ببقه آمیزِ ببقهمقصتر هستتند. هر امتیاز عتل 

ی کارگر انگلیس تر تاعیف شده، تنها به این خابر بوده که ببقهتر و بیشکارگر بیش

ها، که هر دو را قانوناً در اختیار دارد، استتفاده زادیداند اگونه از قدرت خود و از آنمی

   3کند....«

ها رتم انتظاری که مارکس از کارگران عنعتی انگلیس داشت، کالً از عملکرد آنبه

ای به کوگلمان در ها برخورد کرد. ازجمله در نامهناراضتی بود، و در اندین مورد با آن

ستد، »در انگلیس در حال حاضتر تنها جنبش نویدر مورد کارگران انگلیستی می ۱8۷۴

کارگران روستتایی حرکتی دارد؛ کارگران عتنعتی اولین کاری که باید بکنند این استت 

ها را در کند که »وقتی آنشتتان خالص کنند.« و اضتتافه میکه خود را از شتترر رهبران

تیره دانستتم که خود را در معرض نامحبوب شتدن ، تهمت، و الهه نکوهش کردم، می

یر و فگت نوشتت و در باال به آن اشتاره شتد  ای که به میدر همان نامه ۴دهم.«قرار می

 آورد.از »کارگران ناتوانِ انگلیسی« بحِ به میان می

 
 ۱۶۰، ص ۱8، الرنس و ویشارت، جلد مجموعه آثار مارکس و انگلس. ۱

 ۲۴8، ص ۲۴“بحِ پارلمانی در باره قانون ضد سوسیالیستی”، مجموعه آثار مارکسنانگلس، جلد . ۲

 .۱9۷5ی مکاتبات مارکسن انگلس، ااپ مسکو، ، برگزیده ۱88۰ماری  8هایندمان،  بهی مارکس نامه. 3
4. K. Marx, Letter to Kugleman, May 18, 1874, Marx-Engels Correspondence, Martin 

Lawrence. 
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وضتعیت بار کارگران انکلیستی را در کتاب وضتعِ فالکت ۱8۴5انگلس که در ستال 
ی اولین که در مقدمه ۱885ای در شترا داده بود، در مقاله ببقه کارگر در انگلستتان

ای تیییر و تحوالت گنجتانتده شتتتد، بته پتاره ۱88۶ی انگلیستتتیِ آن کتتاب در ترجمته

گویتد، ستتتعی نکرده کته کتتاب را و میکنتد. اانگلستتتتتان در آن اهتار دهته اشتتتاره می

عالوه مارکس در روزرستتانی کند، ارا که حجم کتاب بستتیار بزرگ خواهد شتتد و بهبه

های مربوس به وضتتعیت کارگران انگلیس تا  به بستتیاری جنبه ستترمایهجلد اول کتاب 

کنتد کته من »بستتتیتاری از پرداختته استتتت. همجنین تتأکیتد می ۶۰ی اواستتتک دهته

وتتاب الوقوع در انگلستتتتتان را کته تتشزجملته وقوع انقالب اجتمتاعی قریتشهتا، ابینیپیش

که ارا انگلس در پاست  این ۱جوانی مرا به برا آن متمایل ستاخته بود« حت  نکردم.

جای آماده شتدن برای راه انداخت، بهی کارگر انگلیس که جنبش اارتیستم را بهببقه

رتم نفوذِ اُووِنیستم، در کستش قدرت، تستلیمِ قدرتِ سترمایه شتد، و ارا ستوستیالیستم به

گتارد که انگلستتان به پیش نرفت بر انحصتار عتنعتیِ انگلستتان در جهان انگشتت می

ی حاکم که بخشِ اعظم این منافع را تصتاحش کرد، ستهمی از آن تِ کواک ببقهاقلی

را بته کتارگران انگلیس نیز داد. همجنین در مورد موقعیتت ممتتازی کته کتارگران عاتتتو 

گوید »دلیل آن که پس از مرگ اوونیستتتم، اند، میهای کارگری کستتتش کردهاتحادیه

ین امر استت. ااز همین بحِ بود دیگر ستوستیالیستم در انگلستتان وجود نداشتت«، هم

عنوان توضتتیحی برای تیر رادیکال بودن بخشتتی از که مفهوم »اشتترافیت کارگری« به

ببقه کارگر کشتورهای پیشترفته مطرا شتد، که بعداً کائوتستکی، لنین و کمینترن از 

توانتد  کننتده میدفتاع و یتا گمراهآن استتتتفتاده کردنتد. این کته این مفهوم تتا اته حتد قتابتل

رفتن کند که »با ازبینبینی میای استتتت.  انگلس در آخر پیششتتتد، بحِ جداگانهبا

ی کارگر انگلیس موقعیت ممتاز خود را از دست خواهد داد... و به همین انحصار، ببقه

عالوه بر آن، در مقدمه   ۲دلیل انگلستتتان دوباره ستتوستتیالیستتم را تجربه خواهد کرد.«

 
 وضعیت ببقه کارگر در انگلستانانگلس بر ااپ انگلیسی  ۱88۶مقدمه . ۱

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-class-

england.pdf 
  تکرار شده و در فارسی ترجمه شده، در این سایت موجود است. ۱89۲ااین بخش از مقدمه انگلیسی در مقدمه آلمانی  

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/engels-vaze-tabaghe-kargar-

englestan1.pdf 
 همانجا . ۲
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تان دوباره ستوستیالیستم از هر نوع، آگاهانه یا ناآگاهانه،  کند که امروز در انگلست اضتافه می

 به وجود آمده است.

 - Social Democratic Federation) دموکراتیکفدراسهیون سهوسهیال

SDF  ) 

شتتد، اولین حزب اپ این تشتتکل که ابتدا »فدراستتیون دموکراتیک« نامیده می

 Henry Mayersهایندمان استوستیالیستتی انگلستتان بود که توستک هنری مایرز

Hyndeman او در آتاز ستیاستتمدار محافظه کاری بود که  ۱به وجود آمد.  ۱88۱  در

ی تحت تأثیر فردیناند الستتال به مباحِ ستتوستتیالیستتتی عالقمند شتتده و با مطالعه

داری، به مارکس گرویده  و تحت تأثیر تحلیل مارکس از سترمایه  مانیفستت کمونیستت

ان ای از جمله النور، دختر مارکس، ویلیام موریس و جهای برجستتهبود. ستوستیالیستت

اِ  تحت عنوان »ستوستیالیستم به .بِرنز، نیز به این تشتکل پیوستتند. مانیفستتِ اِی.دی

زبان ستاده« از جمله خواستتار آموزش رایگان برای کودکان، تتای رایگان در مداری، 

ها و راه آهن، و کردن زمین، بانکبهبود مستکن کارگران، هشتت ستاعت کار روزانه، ملی

ی آن به سته زی و عتنعت بود. اعتالا پارلمان، تقلیل دورهنظارت دولت بر تولید کشتاور

بور کل ایجاد شترایطی ستال، الیای مجلس اشترا ، حق رأی همگانی برای مردان، و به

ی کتارگر بتوانتد نمتاینتدگتان خود را بته پتارلمتان بفرستتتتتد«، از دیگر کته ».. ببقته

را به »فدراستیون  این تشتکل نام خود ۱88۴ای این تشتکل بود. در های برنامهخواستت

ی دموکراتیک« تیییر داد و اند عد نفر عاو فعال داشت. ای.دی.ا  روزنامهسوسیال

هایی اون جر، خاص خود را نیز تحت عنوان »عدالت« تأستتیس کرد، که شتتخصتتیت

های  عدالتینوشتتتند. این تشتتکل بر علیه بیبرنارد شتتا و ویلیام موریس نیز در آن می

ز موضتتع قابعی گرفت، و از یک ستتو نیروهای مترقی را جلش انگلستتتان در ایرلند نی

 کار آن زمان را از دست داد.ی متوسک ِمحافظهکرد، اما از سوی دیگر حمایت ببقه

ی مالکیت زمین و اعتالحات ارضتی یکی از مهم ترین مستائل اواستک قرن مستئله

در همان زمان  ها را به ستوستیالیستم معطو  ستازد.توانستت توجه تودهنوزدهم بود و می

 
1. Keith Laybourne, (1997), The Rise of Socialism in Britain… PP.3-13. 
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ی استتتقالل ایرلند نیز در مرکز توجه فعالین ستتیاستتی بود. از این رو بود که مستتئله

های مترقی از جمله فدراستیون ستوسیال کردن زمین در دستتور کار تشتکلخواستت ملی

یِر و  متارکس در نتامته بته می ۱هتای کتارگری قرار گرفتت.ی اتحتادیتهدموکراتیتک و کنگره

نویستد، »اگر اشترافیت انگلیس ایرلند را از دستت ه آن اشتاره شتد میفوگت که در باال ب

انقالب  اش در انگلستتان فراهم خواهد آمد، و این شترس مقدماتیِی ستقوسدهد، زمینه

 ۲پرولتری در انگلستان است.«

شتد. فدراستیون ستوستیال دموکرات تدری  ظاهر میهای ستیاستی نیز بهنظراختال 

هایندمان بود، دیگری  ؛ یکی گرایش مارکستیستتی مرتبک بااندین فراکستیون داشتت

ها، و پاره ای از فعتاالن استتتکتاتلنتدی بودند که ای، آنارشتتتیستتتتهای اتحتادیهرادیکتال

ها بر راه پارلمانتاریستتی  هایندمان برای پیشتبرد ستیاستتسترانجام به انشتعاب انجامید. 

دانستت. موریس در رمایه میتأکید داشتت، اما موریس پارلمان را نهادی در خدمت ست 

تر بود. در همان ستال موریس و مورد ستیاستت خارجی و ضتد ام ریالیستتی نیز رادیکال

ای را بنیان گتاشتتند. مارکس و انگلس که اکتر اعاتا انشتعاب کردند و ستازمان جداگانه

انگلستتتان ای به این اولین تشتتکل ستتوستتیالیستتتیِ  هر دو در انگلستتتان بودند عالقه

ی هایندمان نیز از دالیلی استتت که بستتیاری رو و مقتدرانهِد. شتتخصتتیتِ تکنداشتتتن

ای به این اولین تشتکل ستوستیالیستتی مورخین ستوستیالیستمِ انگلیستی برخوردِ نقادانه

هابزبام، مارکستیستت برجستته انگلیس، ضتمن  مارکستیستتی داشتته باشتند. اما اریک

هابزبام در انتقاد به کند. می اش، از آن دفاعهای این تشتتکل و رهبریپتیرش ضتتعف

گوید درست است که »مارکس از آن بیزار بود، انگلس  یکی از مورخینِ ای.دی.ا ، می

ترین اعاتتا آن را ترت کردند«، اما اش بود، و ویلیام موریس به همراه برجستتتهمخالف

امی  ی مستائل توانستت پایدار بماند، و تمرتم همهفراموش نباید کرد که این تشتکل به

اهمیت باقی ماندند، و برخی هم به آن بازگشتتتند. او هایی که از آن جدا شتتدند، بیآن

هتای این تشتتتکتل را نیز بتایتد دیتد، و بتا آن کته نتوانستتتت کنتد کته دستتتتتاوردتتأکیتد می

متابه یک سازمان سوسیالیستی در اندین ای به پارلمان بفرستد، اما خود را بهنماینده

 
1. Willard Wolfe, (1975), From Radicalism to Socialism: Men and Ideas .... PP. 79-86. 

2. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1870/letters/70_04_09.htm 
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ترین آن تربیت تقر ستتاخت و نقش مهمی ایفا کرد، که مهممنطقه از جمله لندن مستت 

 ۱درپی مبارزان و رهبران کارگری بود.های پینسل

 (  Socialist League -SL)  ی سوسیالیستیاتحادیه

 ، نویستتتنتتده، هنرمنتتد، براا و یکی از William Morrisویلیتتام موریس ا

 ۱88۴زمان، این تشتکل را در های فرهنگی انگلستتان در آن  ترین شتخصتیتبرجستته

گتاری کرد. موریس از نظر ستیاستی ابتدا با جناا اپ لیبرالیستم انگلیس در حزب پایه

با گروهی از کارگران رادیکال،   ۱88۱ها دلستترد شتتد و در لیبرال فعال شتتد، اما از آن

یش ها نیز دلسترد شتد و به ستوستیالیستم گراوجود آورد. از آنی رادیکال« را به»اتحادیه

دموکراتیک« به فعالیت پرداخت یافت، به مارکسیسم گروید، و در »فدراسیون سوسیال

هایندمان از آن  خابر اختالفات بااما به ۲زودی به کادر رهبری این جریان پیوستت.و به

ی ستوستیالیستتی را با تکیه بر ستوستیالیستم جدا شتد. موریس شتخصتاً مانیفستتِ اتحادیه

انقالب جهتانی تهیته کرد. در این راه تتأکیتد او بر »خلق انستتتانِ  المللی، وانقالبی بین

ها برای استتقرار یک نظام  دهی و بستی  نیروستوستیالیستتی« از بریق آموزش، ستازمان

ها ی خوبی نیز با آنارشتیستتستوستیالیستتی بود. او با انگلس نیز آشتنا شتد، و رابطه

های بیشتتری را برای تداشتت. با رشتد جنبش ستوستیالیستتی، دولت و پلیس محدودی

ی این نشتتریه ۱885آن به وجود آورد، و در اند مورد موریس بازداشتتت شتتد. وی از  

های برجستته از « منتشتر کرد و بستیاری شتخصتیتستعادتِ همگانینام »تشتکل را به

نوشتتند. موریس در جمله انگلس، برنارد شتا، ُپل الفارگ، و کارل کائوتستکی در آن می

«  اخبارِ ناکجاهای خود را به عنوان پاورقی تحت عنوان »داستتتتان  این نشتتتریه یکی از

منتشتتر کرد، که ترکیبی بود از دیدی مارکستتی و تخیل رمانتیک. اداستتتانِ یک مرد 

شتود، و جهانی  بیدار می ۲۱رود و در قرن ستوستیالیستت استت که به خوابی بوالنی می

جتا نته کِ وستتتایتل تولیتد. در آنی متالکیتت عمومی و کنترلِ دموکراتیت بینتد برپتایتهرا می

های بزرگ، نه مستئوالنِ امور، نه نظام پولی، نه مالکیت خصتوعتی در کار استت، نه شتهر

 
1 Eric Hobsbawm, (1961), “Hyndman and the SDF”, New Left Review, July/Aug., 

https://newleftreview.org/issues/I10/articles/eric-hobsbawm-hyndman-and-the-sdf 

2 Keith Laybourne, (1997), The Rise of Socialism in Britain… PP.13-20. 
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اختالفات درونی این تشتتکل روبه  ۱های ببقاتی. بالق، نه دادگاه، نه زندان، و نه نظام

ستال  ها در آن دستت باال را یافتند، و موریس سترانجام درافزایش بود، و آنارشتیستت

های ستیاستی و از اتحادیه استتعفا داد، و با گروهی از برفداران خود به فعالیت ۱89۰

ی بر اثر بیماری درگتشتتتت. در تیاب موریس، اتحادیه ۱89۴هنری ادامه داد. وی در 

 از بین رفت.   ۱9۰۱سوسیالیستی به یک جریان آنارشیستی تبدیل شد، و سر انجام در 

اند،  نظرات متفاوتی در مورد سهم موریس ابراز کرده مورخان سوسیالیسمِ انگلیسی

اما ای. پی. تام ستتون که خود ستتخت تحت تأثیر ویلیام موریس بود، و کتاب مفصتتلی 

های ها و مارکستتیستتتموریس را یکی از بهترین ستتوستتیالیستتت ۲ی او نوشتتت،درباره

نظرات ضتتِد  های انگلیس با که اکتر ستتوستتیالیستتترتمِ آندانستتت، و بهبریتانیا می

بخشِ بستیاری بود پارلمانی و ضتدِ دولتی او موافق نبودند، معتقد بود که موریس الهام

که برای نیل به ستوستیالیستم به »خلقِ انستان ستوستیالیستت« باور داشتتند. او مبارز و 

فردوستی را به انگلیستی  شتاهنامههنرمندی اندبعدی بود که ازجمله قصتد داشتته که 

 ترجمه کند. 

 (  Socialist labour Party)حزب کارگر سوسیالیست  

ی نیل به دموکراتیک بر ستتر نحوهی اختالفات درونی فدراستتیون ستتوستتیالادامه

انجامید. گروهی از کادرهای این تشتتکل   ۱9۰3ستتوستتیالیستتم به انشتتعاب دیگری در 

  ، مارکستیستت انقالبی مقیم امریکا وDaniel DeLeonتحت تأثیر دانیِل دی لئون ا

از کادرهای »حزب کارگر ستوستیالیستتِ« امریکا، حزب کارگر ستوستیالیستت بریتانیا را 

ای از مارکستیستمِ انقالبی بود او همجنان هستت  تشتکیل دادند. »دی لئونیستم« شتاخه

شتتتد و در  انقالبی مطرا ی آخر قرن نوزدهم بتا تکیته بر ستتتنتدیکتالیستتتمِکته از دهته

دارانی یافت. این جریان با تأکید بر نقش کشتتتورهای مختلف از جمله انگلستتتتان برف

های عنعتیِ کارگری، برای جلش حمایت اکتریت او نه اقلیتی پیشگام   انقالبی اتحادیه

کرد و بتا هر گونته فعتالیتت آمیز تالش میاالمکتان مستتتتالمتتبرای انقالبی حتی

ف بود. های بورژوایی مخالبلبانه، پارلمانتاریستتم و شتترکت یا همکاری با دولتاعتتالا

 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris 
2. E. P. Thompson, (1977), William Morris: Romantic to Revolutionary, Merlin Press. 
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الملل دوم هایی بودند که برعلیه جریاناتی که در بینی رادیکالها در زمرهلئونیستدی

ی قبلی در مورد ستوستیال و در نوشتته --شتدند باوران« شتناخته میعنوان »ممکنبه

باوران را ها ممکنکردند. آنمبارزه می –دموکراستتتی فرانستتتوی به آن اشتتتاره شتتتد 

  Impossibilistبتاوران« اعنوان »نتاممکن، و خود بتهخوانتدنتدبلتش« می»فرعتتتت

های نظری، بور که استتتانلی پیرستتون اشتتاره دارد، ستتردرگمیمعرو  شتتدند  همان

های عتنعتی اختالفات درونی را دامن زده بود. یک گروه با تأکید تام و تمام بر اتحادیه

ای برای رهبری انقالب ها کالً نیازی به سازمان سیاسی جداگانهو ایجاد وحدت بین آن

۱ی ستیاستی تاکید داشتت.ی انقالبی در عرعتهدید، و گروه دیگر بر ضترورت مبارزهنمی
 

خابر حزب در انتخابات محلی با این نظر که علت رأی نیاوردن حزب مستقل کارگر به

های رفرمیستتی بوده، و بنابراین باید بر شتعارهای انقالبی تأکید کرد ها و شتعارستیاستت

منتشر ستوستیالیستت ای بنام کرد. حزب کارگر ستوستیالیستتِ انگلستتان نشتریهشترکت می

 ، اما نفوذ اندانی نیافت و از بین رفت.ها فعال بودکرد، و تا سالمی

های های ستتوستتیالیستتتی دیگری از جمله انجمنعالوه بر این جریانات، تشتتکل

ی ستوستیالیستتی ویلز جنوبی«، که ستوستیالیستتی منابق مختلف بریتانیا نظیر »جامعه

 عمدتاً کارگران معدن بودند، و »شورای کارگران اسکاتلند« فعال بودند.

 (  Socialist Party of Britain) بریتانیا  حزب سوسیالیست

دموکرات رادیکال حزب مستتتقل کارگر به فدراستتیون ستتوستتیال ، جناا۱9۱۱در 

بی.اِی.پی را به وجود آورد. در جریان  –پیوستتت و »حزب ستتوستتیالیستتت بریتانیا« 

ها اختالفات زیادی بروز کرد. ها و شتووینیستتجنگ جهانی اول بین انترناستیونالیستت

ای در میان کارگران و مردم به دستتت آورد. پس از حزب نتوانستتت حمایت گستتترده

  انقالب اکتبر اکتریت اعاتای آن به کمینترن پیوستتند و در حزب کمونیستت بریتانیا

 ادتام شدند.

 

 
1. Stanley Pierson, (1979), British Socialists…. P.261-267. 
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 انقالب روسیه و تالش برای وحدت جریانات چپ مارکسیست

بور که بر دیگر جریانات اپ ستوستیالیستت قاره  روستیه، همان ۱9۱۷اکتبر  انقالب

اروپا تأثیر گتاشت، جریانات اپ بریتانیایی، را نیز سخت تحت تأثیر قرار داد. همانطور 

های بریتانیائی از ستته جریان رکستتیستتت، ما۱9۱۷که ادوین رابرتز اشتتاره دارد، در 

ها، و ستتندیکالیستتت-هایی از آنارکوباورانِ دی لیونی، گروهشتتدند؛ ناممکنتشتتکیل می

این  ۱هتا در حزب کتارگر فعتال بودنتد.گرا. اکتر آنهتای تتدری هتاینتدمتانی هتایمتانتدهبتاقی

ای ز کردند. پارهجریانات متاکراتی را برای وحدت و ایجاد حزب کمونیستت بریتانیا آتا

ویژه حزب کارگر ستتوستتیالیستتت، و بخش وستتیعی از فدراستتیون از این جریانات به

ستتتوستتتیتالیستتتتی کته در نظرات قبلی تجتدیتد نظر کرده بودنتد، بر رد  مبتارزات 

ها کردند و خواستتار پیشتبرد ستیاستت شتورایی مشتابه بلشتویکپارلمانتاریستتی تاکید می

 شده بودند.  

 ای بریتانیاهلنین و سوسیالیست

در لنتدن زنتدگی  ۱9۰8و  ۱9۰5، ۱9۰۲-3لنین در انتدین مقطع از تبعیتد در 

را در همین شتهر منتشتر کرد. او از قبل به جنبش کارگری و ایستکرا ی کرد و نشتریه

بور که قبالً اشتاره شتد، جلد اول کتاب ستوستیالیستتی انگلستتان توجه داشتت، و همان

وِب را به روستتی ترجمه کرده بود. مفهوم ستتیدنی و بئاتریس  دموکراستتی عتتنعتی

اشترافیت کارگری را نیز متاثر از شترائک بریتانیا در مورد بخشتی از کارگران انگلیس به 

 کار گرفت.  

: اختاللِ کودکانه  'اپجناا 'کمونیستتمِ لنین پس از به قدرت رستتیدن، در کتاب 
ای از پتارههتای ادر فتارستتتی »بیمتاری کودکتانته اتپ روی در کمونیستتتم«  برخورد

نظیر آنجه که در مورد آلمان نیز  --های انگلیس به فعالیت پارلمانی را  ستوستیالیستت

مورد انتقتاد قرار داد. او در پتاستتت  بته مطلبی کته رهبر فتدراستتتیون  --کرده بود  برا

دموکرات برعلیه پارلمانتاریستم منتشتر کرده و همکاری با حزب کارگر را رد ستوستیال

گوید که نویستتتنده کند، اما میانقالبی نویستتتنده را تحستتتین می  یکرده بود، روحیه

کنتد کته »اگر پرولتتاریتا بخواهتد بر بورژوازی تلبته کنتد، بتایتد کته فراموش می

 
1. Edwin A. Roberts, (1997), The Anglo-Marxists… p.42. 
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را، که از هیه نظر نباید کمتر از ستیاستتمدارانِ بورژوا باشتد،  خود   'ستیاستتمدارانِ ببقه'

نویستنده نرستیده این استت که  اه که به نظرکند که آنتربیت کند«. لنین اضتافه می

که ستتیاستتتمدارانِ برفدارِ شتتورا را وارد پارلمان کرد، به »...آیا امکان دارد که بی آن

  پیروزیِ شتورایی بر پارلمان دستت یافت، و پارلمانتاریستم را از درون متالشتی کرد... «

ی نویستنده که »حزب کمونیستت نباید ستازش کند....  در جای دیگر لنین به این گفته

اش را از رفرمیستتم حزب کمونیستتت باید اعتتول خود را خال  نگهدارد، و استتتقالل

سوی رویِ بدون توقف و دور زدن، مستقیماً بهمصون دارد، ]ارا که[ مأموریت آن پیش

با این نظر قابعانه که »بالعکس، این که اکتر  گیرد،انقالب کمونیستتی استت« ایراد می

کنند، و هنوز های انگلیستی پیروی میها و شتایدمانکارگران انگلیس هنوز از کرنستکی

های دهد که کمونیستتتتی دولتی متشتتتکل از این مردم را ندارند... نشتتتان میتجربه

ت.  بر این استتای در اقدام پارلمانی شتترکت کنند...« اتأکید از لنین استت  بایدبریتانیا 

ی پارلمانتاریستتی و همکاری با  ی لنین تشتکیل حزب کمونیستت واحد، مبارزهتوعتیه

 ۱حزب کارگر بود.

تشکیل شد، این جریانات   ۱9۲۰اما زمانی که حزب کمونیستت بریتانیا در ماه اوت 

ی حزب بر شتترکت حزب در انتخابات پارلمانی و اپ به آن ن یوستتتند، ارا که برنامه

های کمونیستتت خود را ایجاد کردند،  هی با حزب کارگر تاکید داشتتت. آنها حزبهمرا

اما ستتتال بعد با حزب کمونیستتتت بریتانیا وحدت کرده و »حزب متحد کمونیستتتت 

 ها ن یوست. بریتانیای کبیر« را به وجود آوردند. اما حزب کارگر سوسیالیست به آن

رتم نقش بستیار مهمی که در بور کلی جریانات ستوستیالیستتی مارکستیستتی، بهبه

ی وستیعی با  ی افکار ستوستیالیستتی در انگلستتان ایفا کردند، نتوانستتند رابطهاشتاعه

دموکرات بر این باور بود که ی کارگر بریتانیا برقرار ستازند. فدراستیون ستوستیالببقه

ی شتتود. اتحادیههای کارگری عملی میستتوستتیالیستتم موردنظرش از بریق اتحادیه

ها از خود نشتان داد، ی جلش حمایت اتحادیههای بهتری در زمینهستتی تالشستوستیالی

ها  ی جلش حمایت اتحادیهها در زمینهاما عمر کوتاهی داشتت. کاری را که این تشتکل

 
1. V. I. Lenin, (1971), “’Left-Wing’ Communism in Great Britain”, in “Left-Wing” 

Communism: an Infantile Disorder. 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/lwc/ch09.htm 
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های خاص خود انجام داد، که نتوانستتند انجام دهند، سترانجام حزب کارگر با ستیاستت

 ها اشاره خواهد شد.به آن

 (  CPGBبریتانیای کبیر )حزب کمونیست 

گنجد و بررستی جداگانه ای بررستی حزب کمونیستت بریتانیا در این مجموعه نمی

 یتابتد، اشتتتاره کرد.بلبتد، امتا بتایتد بته انتد نکتته کته بتا بحتِ اعتتتلی ارتبتاس میرا می

اند ستتال پس از انقالب اکتبر، از ادتاِم   ۱9۲۰بور که گفته شتتد، این حزب در همان

حزب کمونیستتت بریتانیای کبیر هرگز نظیر  مارکستتیستتتی به وجود آمد.اند جریان 

احزاب کمونیستت فرانسته و ایتالیا حزبی قدرتمند با پایگاه وستیع مردمی نبود. اما در 

های بیستت و ستی قرن بیستتم و بخش کوتاهی از دوران پس  های کارگری دههجنبش

ع ، حزب »روشتتتنفکران از جنگ دوم، نقش مهمی داشتتتت. اما این حزب در آن مقط

که در پیشتبرد مباحِ ستیاستت و فرهنگی نقش بستیار مهمی ستط  باال« بود که با آن

های قویِ استتالینیستتی حزب و ستاختار داشتت، با مشتکالت زیادی مواجه بود. گرایش

ی دوم قرن بیستتتم تأیید ستترکوب ستتفت و ستتختِ تیر دموکراتیک آن، و در نیمه

  ۱9۶8  و اکستتلواکی ابهار پراگ در ۱95۶ن ادر های لهستتتان و مجارستتتاجنبش

درپی  هتای کتارگری، و خرو، پیستتتبتش از دستتتت دادن حمتایتت بستتتیتاری از اتحتادیته

ای انتختابتات محلی عتاری از توانِ کته حزب جز در پتارهمتفکرین حزب شتتتد. نتیجته آن

ای  نظری و ستازمانی برای حلِ مستائل ستوستیالیستم در بریتانیا بود. بستیاری از کادره

متفکر جدا شتتده از حزب، که »اپِ نو« را به وجود آوردند، ُپلی بودند بین گتشتتته و 

ی بازستتتازی باند، »گتار به گتار«، یا رشتتتد افکار نو زمینهآینده، و به قول رالف میلی

   ۱جنبش کارگری را فراهم آورد.

هتای داخلی و حمالت نظتامی آن بته هتای شتتتوروی، ستتترکوببتا افزایش بحران

ستتتان و اکستتلواکی و لهستتتان، حزب کمونیستتت در بریتانیا نظیر دیگر احزاب مجار

کمونیستت داار بحران و انشتعابات شتد. برخی به »اوروکمونیستم« پیوستتند، و برخی 

ها با انتقاد و فاعتله گرفتن از شتوروی، بی  احزاب جدیدی ایجاد کردند. اوروکمونیستت

کراستتتی و جلتش حمتایتت همگتانی تتأکیتد کته در عمتل بتا آن قطع رابطته کننتد، بر دموآن

 
1. Lin Chun, (1993), The British New Left, Edinburgh U. Press, p. 3. 
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ها به عمالً ماتمحل شتدند. جناا راستت آن  ۱99۱کردند، و با ستقوس شتوروی در می

های پراکنده تا مدتی فعالیت  ها نزدیک شتتد، و جناا اپ در گروهدموکراتستتوستتیال

 –ها و مارکستیستت بر اثر اختالفات درون حزبی بین اوروکمونیستت  ۱988داشتت. در 

ای از ا، انشتتعاب مهمی در حزب کمونیستتت بریتانیای کبیر رد داد، و عدههلنینیستتت

ی تالش برای استتقرار ستوستیالیستم و تحول انقالبی اعاتا با انتقاد از شتوروی و ادامه

  را به وجود آوردند که هنوز با نقش محدودی CPBجامعه، حزب کمونیست بریتانیا ا

شتوروی، حزب اعتلی کمونیستت بریتانیا   پس از انحالل ۱99۱وجود دارد. ستر انجام در 

 خود را منحل کرد، و گروه »اپ دموکراتیک« را به وجود آورد.

 جریانات تروتسکیست و مائوئیست

برکنار از حزب رستتمی کمونیستتت، جریانات متعددی از جمله بیف وستتیعی از 

های کواکِ تروتستتکیستتتی در بریتانیا به وجود آمدند، از جمله جریانات و ستتازمان

المللی ی بینی کمونیستتتتی«، »اتحتادیته»حزب کمونیستتتتت انقالبی«، »اتحتادیته

ستتوستتیالیستتت«، »جنبش ستتوستتیالیستتتی«، »اقدام ستتوستتیالیستتتی«، »بدیل 

البته  اند.ها کماکان فعالای از آنپاره ستوستیالیستتی«، »مقاومت ستوستیالیستتی« و.. و

المللِ اهارم به نباید توجه داشتتت، ضتتمن آن که اتلش جریانات تروتستتکیستتت و بی

هتا در مبتاحتِ خود بتا اتپ نو هم  ای از آن»اتپِ قتدیم« مربوس بوده و هستتتتنتد، پتاره

 International المللیستوستیالیستمِ بین نامه معتبراند. برای نمونه، فصتلمطرا بوده

Socialism   ای کوتاه کماکان ادامه دارد، مباحِ منتشتتر شتتد و با وقفه ۱9۶۰که از

عالوه بر  کنتتد.نظری مهمی را بتا توجته بته اوضتتتتاع و احوال امروز منتشتتتر می

های متعدد مائوئیستت نیز در بریتانیا به وجود آمدند،  ها، جریانات و گروهتروتستکیستت

تونگ«، »انجمن کارگران ئوتستهی مالنینیستم، اندیشته-ازجمله »انستتیتو مارکستیستم

ی انقالبی کمونیستتتت«، »اتحتادیته کتارگران کمونیستتتت، کمونیستتتت«، »اتحتادیته

لنینیستتت«، »کمیته برای شتتکستتت ریویزیونیستتم«، و ..... که اتلش از -مارکستتیستتت

 های کواک فعالند.رفته و یا به شکل گروهبین
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 چپِ نو، »نیو لِفت«

هتای مهم وجود آمتد. یکی از ویژگیِبته ۱95۶اولین مو، اتپ نو در انگلستتتتتان در 

ی تفکر و تحلیلِ این اپ، که تأثیر مهمی را بر ستتیاستتت انگلستتتان، و نیز بر اشتتاعه

های ستیاستی شتکل مارکستی در جهان داشتت، این بود که خار، از احزاب و تشتکل

ی بیستتم حزب کمونیستت شتوروی، ی خروشتجف در کنگرهگرفت. ستخنرانی محرمانه

، ۱95۶ی ارتش شتوروی به مجارستتان در همان ستال یام لهستتان، و حملهسترکوب ق

بستتیاری از روشتتنفکرانِ بریتانیایی را که عاتتو یا هوادارِ حزب کمونیستتت بودند داار 

ی اپ، های برجستتتهستتردرگمی کرد. آنها به همراه دیگر روشتتنفکران و آکادمیستتین

بریتانیایی، اپِ نو را  ستوستیالیستمِی ایجاد »اپِ نو« را فراهم آوردند. مورخان  زمینه

کنند. از مهم ترین ی شتتصتتت  و بعدی تقستتیم میی اولیه اتا اوایل دههبه دو دستتته

هال، ِپری توان از ای. پی. تام ستون، ریموند ویلیامز، استتوارتهای اپ نو میشتخصتیت

ویل، دوریس لِستینگ، جین مک کریندِل، مایکل بشرشت  شتیال براون، -اندرستون، جان ستش

بِنستون، لین ستیگال، دوروتی وِدِربِرن، اارلز تیلور، کریستتوفر هیل، تام باتامور، رالف 

ای بودند  و مردان برجستتته ۱ی زنانها از زمرهمیلی باند، و دیوید مک لِالن نام برد. این

گتتاری کردنتد، و هریتک از دیتدگتاه  کته این جنبش مهم را در مقتابع مختلف پتایته

مختلف اقتصتادی، ستیاستی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی را تحلیل  هایمارکستی جنبه

های برجستته بور مستتقیم و تیرمستتقیم در تربیت اندین نستل از اپکردند، و به

جهتان نقش بستتتیتار مهمی ایفتا کردنتد. پتایته گتتاران اولیته ی اتپ نو، آنطور کته متایکتل  

اما   ۲ا از آن جدا نشده بودند.کِنی اشاره دارد، با آن که از گتشته فاعله گرفته بودند، ام

در مقابع بعدی هر یک به درجات مختلف با فاعتله گیری بیشتتر از ارتدکستیِ اولیه بر 

های اجتماعی، فمینیستم، محیک زیست، های اومانیستتی، فرهنگ مردمی، جنبشجنبه

 و بسیاری دیگر از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ تکیه کردند.

ها در ابتدا عاتو حزب کمونیستت همانطور که گفته شتد، برخی از این شتخصتیت

کرد. پس  های شتوروی تبعیت میبریتانیا بودند، که نظیر دیگر احزاب برادر از ستیاستت

 
1 Lynne Segal, Sheila Benson, and Dorothy Wedderburn, (1989), “Women in the New Left”. 

Out of Apathy: Voices of the New Left Thirty Years On, Verso. 

2 Michael Kenny, (1995), The First New Left: British Intellectuals After Stalin, Lawrence and 
Wishart. 
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ها از ستوی ای. پی. تام سون و جان سشویل رد داد. العمل، اولین عکس۱95۶از حوادث  

ر مورد استتتالینیستتم و فجایع آن دوران حزبی دها خواستتتار گشتتایش بحِ دروناین

بودند، اما رهبری حزب قبول نمی کرد. این دو قصتد جدایی ستریع از حزب را نداشتتند 

ای با تکتیر و ستتعی شتتان ایجاد اعتتالحات دموکراتیک در درونِ حزب بود، و نشتتریه

س هابزبام، موری  به وجود آوردند. اریککنندهاستتتدالل« اReasonerنام »محدود به

ای را خار، از حزب منتشتر کردند. پس از ی سترگشتادهداب، و کریستتوفر هیل نیز نامه

ماجرای مجارستتان، حزب دیگر امکان سترکوب اعاتا را نداشتت. تام ستون و ستویل از 

ای را به عتورت وستیع تحت ستوی حزب معلق شتدند و هر دو استتعفا دادند، و نشتریه

یابی  محور مهمی شتتد برای ستتازمان « منتشتتر کردند، کهNew Reasonerعنوان »

باند،  های دیگری از جمله، دوریس لِستینگ، و رالف میلیزودی شتخصتیتاپ نو، و به

ها پیوستتند. پس از ماجرای ستوئز، که انگلستتان همراه با فرانسته و استرائیل به نیز به آن

ین مصتر حمله کردند، اپ جدید نقش فعالی در فشتار آوردن برای خرو، انگلیس از ا

حملته و اِشتتتیتالِ نظتامی داشتتتت. گروه دیگری از استتتتتادان جوانِ اتپ، از جملته 

نتام  ی اتپ جتدیتدی بتههتال، رالف ستتتاموئتل، و اتارلز تیلور نیز نشتتتریتهاستتتتوارت

«Universities and Left Review, ULR  نیو « به وجود آوردند، که به نستبت
ی بت و تنش بین دو نشتتتریه کرد. رقامی تری را برا، مباحِ جدیدتر و وستتتیعریزنر

بحِ بر ستر این بود که این اپ باید   ۱959اپ نو ناگزیر بود. اما در انتخابات عمومی

های حزب کارگر اش و رئالیستمِ ستیاستی« حرکت و از فعالیتهای اوتوپیایی»بین آرمان

ها ستبش شتد که دو نشتریه درهم ادتام شتوند، و از این ادتام بود حمایت کند. این بحِ

رتمِ مشتکالت « ستر برآورد، که بهNew Left Reviewنیو لفت ریویو ی »ه نشتریهک

ی اپ نشتتریه ۱9۶۴در  ۱ترین نشتتریات اپ جهان تبدیل شتتد.اولیه به یکی از مهم

« Socialist Register»  ستوشتالیستت رِجیستترعتورت ستالنامه تحت عنوان  دیگری به

ین نشتریه نیز نقش بستیار مهمی در توستک رالف میلیباند و جان سِتویل منتشتر شتد، و ا

 هایی افکار مارکستتیستتتی برعهده گرفت، و کماکان با ستتردبیری شتتخصتتیتاشتتاعه

 شود. مختلف از جمله کالین لیز، لیو پانیه، سام گیندین و گِرِگ آلبو منتشر می

 
1. Lin Chun, (1993), The British New Left, ….. pp. 10-16. 
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تام ستون نظریات خود را در قالش »اومانیستمِ ستوستیالیستتی« که مبتنی بر انتقادی 

از استتالینیستم بود و بر نقش تاریخیِ فرهنگ و عاملیت انستان تکیه داشتت، جانبه همه

کرد، که هم برفداران بستیاری یافت و هم مورد انتقادات زیادی قرار گرفت. در  مطرا

ای از »آنتی اومانیسمِ ساختارگرایانه«ی رحمانههمین زمینه، اند سال بعد او به نقدِ بی

ها«ی اقتصتتادی، ستتیاستتی و د بر تقدم »ستتاختارآلتوستتر دستتت زد. آلتوستتر با تأکی

اهمیتت ایتدئولوژیتک، و روابک اجتمتاعی بر آگتاهی فردی، نقش عتاملیتت انستتتان را کم

هتا یتافتته بود، ی او برفتداران فراوانی در میتان اتپجتا کته نظریتهگرفتته بود. از آن

این که ا ۱در نقدی بوالنی به ستتختی به او حمله کرد.  فقر تئوریتام ستتون در کتاب 

ی انتقادات تام ستون به آلتوستر عتحی  و قابل دفاع بوده یا نه، بحِ مفصتل آیا همه

شتد، از نظرهای دیگری نیز در میان این اپ نو مطرا میاختال  ۲ای استت. جداگانه

ی واحد، در ترها. بر کنار از اختالفات قبل از ایجاد نشریهها و جوانترجمله بین قدیمی

ترین آن درگیری تام ستتون با  نیز ادامه یافت. مهم  نیو لفت ریویویس ها با تاستت گیری

پنجه نرم وبا مشتکالت مالی زیادی دستت  نیو لفت ریویوی ِپری اندرستون بود. نشتریه

ها ازجمله تام سون را ی بزرگترکرد. ِپری اندرسون که جوان با استعدادی بود توجهمی

منصتوب شتد، و از آن جا که  یو لفت ریویونبه ستردبیریِ   ۱9۶۲جلش کرده بود، و در 

ی بستیار ثروتمندی بود، با کمک مالی شتخصتی او نشتریه امکان اندرستون از خانواده

 نصیش نگتاشت.ادامه حیات یافت. اما تیغِ تیزِ تام سون او را هم بی

های موجود عنوان بدیلی در مقابل تشکلاپ نو به دنبال ایجاد تشکلی جداگانه به

»مانیفستتتِ« اپِ نو، تام ستتون بر این باور بود که اکتریت این اپ در حزب  نبود. در

هتای کتارگری فعتال خواهنتد بود. دیگر رهبران این جریتان از جملته بشرشت کتارگر و اتحتادیته

براون اعالم کردند که »ما به دنبال جتبِ جنش کارگری نیستتتیم، بلکه برآنیم که آن 

ن متفاوت بود. جان سشویل بر این باور بود که حزب را متحول ستازیم.« اما نظرات دیگرا
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با این حال این اپ در مواردی  ۱ای برای ستوستیالیستم نخواهد بود.کارگر هرگز وستیله

ی فایف  های انتخاباتی نیز بشتود، ازجمله در ناحیهستعی کرد که مستتقیماً وارد فعالیت

ی نتام »اتحتادیته ای بتهاتحتادیته ریزنری ای از هوادارن نشتتتریتهدر استتتکتاتلنتد کته پتاره

های جدا شتده از حزب کمونیستت تشتکیل ستوستیالیستتی فایف« حول یکی از شتخصتیت

هتای حزب کمونیستتتت و حزب کتارگر پیشتتتی ، و در انتختابتات محلی از کتانتدیتدادادنتد

کرد، بعد از اند ستال فعالیت  ی خود را نیز منتشتر میگرفتند. این اتحادیه که نشتریه

محدود، ستترانجام به حزب کارگر پیوستتت. در مورد دیگری نیز انها ستتعی بر نفوذ در 

ستتتیتاری از فعتاالن اتپ نو بتا این دیتد کته ب ۲هتای کتارگری کردنتد.هتای اتحتادیتهفعتالیتت

هایی با پایگاهِ مردمی و کارگری دارد،  های سوسیالیستی نیاز به تشکلپیشتبرد سیاست

ای دیگر کماکان در محافل فرهنگی، هنری و دانشتگاهی  به حزب کارگر پیوستتند. پاره

 باقی ماندند.

های مارکستیستتی هی دیدگاپردازی و اشتاعهاپ نو ستهم بستیار مهم ای در نظریه

درستتی گفته بود که روشتنفکران مارکستیستتِ خار، از بلوت داشتت. تام ستون زمانی به

ی ترین ستهم را در پیشتبردِ نظریه شتوروی در مقایسته با روشتنفکران این بلوت بیش

گتارانِ و بزرگانِ اند. این واقعیت مهمی استتتت که بعد از مرگِ پایهمارکستتتی داشتتتته

داری، های جدیِ مارکستتیستتتی در مورد تحوالت ستترمایهنظریهمارکستتیستتم، تمامیِ 

ام ریالیستم، فوردیستم، پستا فوردیستم، تحوالت ببقات، دولت، فمینیستم، مسائل نژادی، 

ی اقتصتادی، ستیاستی،  بور کل مستائل پیجیدههای هویتی، محیک زیستت و بهگروه

تیر اردوگاهی، که اجتماعی و فرهنگیِ جهان حاضر، توسک نظریه پردازان مارکسیستِ  

اند، توستتعه و اشتتاعه یافته استتت. حتی ها آکادمیک نیز بودهاتلش قریش به اتفاق آن

های مارکستی پردازان از نظریههای پیجیده و دور از جزم این نظریهها و برداشتتتحلیل

پردازان اردوگتاهی هتای تکراری و »الفبتایی« نظریتهتر از تحلیتلمراتتش روشتتتنگرانتهنیز بته

های اجتماعی، از نظر عملی تأثیر محدودی رتم شتترکت در جنبشده استتت. اما بهبو

ای موارد نیز این نظریات یا بدون توجه به واقعیات یا نداشتتتن بدیل  داشتتتند. در پاره
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شتد. یکی از این مستائل، مالکیت عمومی وستایل تولید بود که حزب مشتخ  مطرا می

بود، که در زیر به آن اشتتاره خواهد شتتد.   کرده کارگر پس از جنگ جهانی اول مطرا

ها انتقاد داشتتند، کردنی ملیدرستتی به نحوههای نو ضتمن آن که بهبستیاری از اپ

در  ۱9۶۰ی هرگز نتوانستتتتنتد بدیل مشتتتخصتتتی در این مورد ارائه دهنتد. یا در دهه

ی کنترل کارگری های مفصتتلی دربارهی دموکراستتی عتتنعتی، بحِی مستتئلهزمینه

شتتتد. کِنِتت کُوتس کته او هم از حزب کمونیستتتت استتتتعفتا داده و تحتت تتأثیر  مطرا

ی شتصتت اروپا،  های اجتماعی دههدر او، جنبش ۱9۶8شتوراهای یوگستالوی بود، در 

منظور جلتش نمتاینتدگتان اتحتادیه بتا کمتک همفکرانش »انستتتتیتو کنترل کتارگری« را بته

تر فعالیت آموزشتی و انتشتاراتی ه بیشها و کارگران رادیکال به وجود آورد، کای کارگاه

مدیریتیِ کارگران«  –داشتتت. او ازجمله خواستتتار گتار از »کنترل کارگری« به »خود 

او و همفکرانش  ۱شتده به شتکل دموکراتیک بود.ی یک اقتصتادِ ستوستیالیستتیواداره

مدیریتیِ کارگران آن -توجه نداشتتند که بدون حمایت یک دولت ستوستیالیستتی، خود

ی جامع داری شتتعاری بیش نیستتت. همانطور که لین در مطالعهدر نظام ستترمایه هم

ی کنترل کارگری در اواستک نیافتهکند، جنبش توستعهخود از اپِ نو بریتانیا اشتاره می

تدری  از بین رفت. به قول ها، به، به جز اند تالش برای اِشتتیالِ کارخانه۱9۷۰ی دهه

ناتوانیِ اپ نو نبود، بلکه اکتریت کارگران بیشتر نگران  او »این واقعیت تنها محدود به

 ۲«.'کنترل'مزدها بودند تا 

هتای اجتمتاعی اواخر تتدری  ضتتتعیف و پراکنتده شتتتده بود، بتا جنبشاتپ نو کته بته

ها ازجمله ترای گرفت. در »مانیفستتِ اول ماه مه« که قدیمیی شتصتت جان تازهدهه

هتای اتپ نو از ترهتال بته همراه جوانو استتتتوارت ریمونتد ویلیتامز، ای. پی. تتام ستتتون،

همراه بتا جنبش همتان  ۱9۶8جملته بتاب راتورن و تِری ایگلتون تهیته کرده بودنتد، و در 

های شتتد. اما حرکت های مختلفی براستتالِ فرانستته انتشتتار بیرونی یافت، خواستتت

های شتتتورش از --های وستتتیعی از جهان اتفاق افتاد انقالبی که در آن دهه در بخش

فرانسته، اِشتیال کارخانجات در آن کشتور و در آلمان و ایتالیا تا جنبش حقوق مدنی در 

در بریتانیا انعکای  --امریکا، جنبش دانشتتجویان برکلی و مبارزات ضتتد جنگ ویتنام 
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کمتری داشتت، و اپِ نو، اعم از قدیم و جدید، که تا ان زمان نتوانستته بود جنبش را 

گم متانتده بود. جنبش دانشتتتجویی در بریتتانیتا نیز، نظیر دیگر ستتتازمتان دهتد، ستتتردر

جهان همجون اه گوارا،  ی قهرمانانِ انقالبیِ دیگر نقاسهای دانشتجویی شتیفتهجنبش

هو شتی مین، و مائوتسته تونگ، و از نظر ایدئولوژیک تحت تأثیر »متفکرین تربی«، از 

رانتس فانون، و رژی دبره قرار جمله هربرت مارکوزه، ژان پل ستتارتر، لوئی آلتوستتر، ف

ی عتتتنعتی بود که نتوانستتتت یک جنبش گرفته بود. بریتانیا تنها کشتتتور پیشتتترفته

اه ی منستتجم و قابعی برای انین جنبشتتی، معادلِ آن دانشتتجوییِ مبارز، و یا نظریه

، در این راه نیو لفت ریویوی  که در جاهای دیگر اتفاق افتاده بود، به وجود آورد. نشتریه

هایی که خار، از انگلستتتتان ها و نظریههای انقالبی، از دیدگاهدر جستتتتجوی نظریه و

های پنجاه  گوید در حالی که دههِپری اندرستون می ۱کرد.یافتند، تیتیه میتوستعه می

آلتوستر  –و شتصتت شتاهد فورانی از مکاتشِ مهمِ مارکستیستتی در نقاس مختلف اروپا بود 

در بریتانیا انین نبود. دالیل این  –ن، و دِال وُل ه در ایتالیا در فرانستتته، آدورنو در آلما

اش هرگز بتا یتک اتالِش  ی بورژواییبینتد کته جتامعتهامر را در »فرهنتگِ انگلیستتتی« می

جتدیِ درونی مواجته نشتتتد، و همین فرهنتگ همیشتتته متانعی جتدی و مخرب برای 

راحتی از گویتد همین فرهنتگ بوده کته بتههتای انقالبی بوده استتتت. او میستتتیتاستتتت

 –های مختلف تأثیر گرفته کار و »ضتتتد انقالبی« در عرعتتتهمحافظه متفکرین مهاجرِ

در حالی  –ی اجتماعی و ستیاستی، و ... ویتگنشتتاین در فلستفه، برلین و پوِپر در نظریه

اعتناییِ آکادمی  که شتخصتیتی اون آیزات دویجر در تمام بول عمرش با ناستزا و بی

ی مقتاالتی دربتاره نیو لفتت ریویودر بور مرتتش بتا آن کته بته ۲بریتتانیتایی مواجته بود.

شتد، خوانندگان اپ انگلیستی با کلِ های اروپایی منتشتر میهای مارکستیستتنظریه

مالحظاتی بر بیف این نظریات آشتتنایی الزم را نداشتتتند. اندرستتون، خود بعداً کتاب 
و، را با مرور نظریات بزرگانی از جمله لوکاچ، کُرش، گرامشتی، آدورنمارکستیستمِ تربی 

  3مارکوزه، آلتوسر، سارتر، و دال وُل ه منتشر کرد.
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ی نظری و رتم نقش بستیار مهمی که در عرعتهبور خالعته اپ نو در بریتانیا بهبه

ی نظرات مارکستتی و گستتترش ابعاد اخالقی، فرهنگی و اجتماعی آن ایفا کرد،  اشتتاعه

نقش اندان مهمی در ستبش شترایک عینی بریتانیا نتوانستت  دالیل ذهنی و اه بهاه به

ی کارگر و ارتبتاس با ببقتهستتتیتاستتتت این کشتتتور ایفتا کنتد، و عاری از تشتتتکتل و بی

 عنوان جنبشی روشنفکری مطرا بوده است.تر بههای اجتماعی، بیشجنبش

 مارکسیسم«، مارکسیسمِ ارتدکس انگلیسی- »آنگلو

نیستتت های بریتانیایی از حزب کموزمان با جدا شتتدن جمعی از مارکستتیستتتهم

ریزی جریان اپ های شتوروی و پایهدلیل مخالفت با استتالینیستم و ستیاستتبریتانیا به

ای انتقادات به استتتتالینیستتتم و های دیگری نیز ضتتتمن برا پارهنو، مارکستتتیستتتت

گرایانه از مارکستیستم، ستعی کردند که نه تنها در حزب بلکه در قالِش  های جزمبرداشتت

این دستتتتته از نظریته پردازان بته عنوان  متارکستتتیستتتم ارتتدکس بتاقی بمتاننتد.

ها« معرو  شتدند. ادر مواردی به ستختی می توان دیواری بین این »آنگلومارکستیستت

دو دستتته از اپ های ستتوستتیالیستتتِ مارکستتیستتتی بریتانیا تصتتور نمود.  از جمله 

ی شتخصتیت های بستیار مهم انگلو مارکستیستم، موریس داب، اقتصتاددانِ برجستته 

به حزب کمونیستتت پیوستتت و تنها استتتاد  ۱9۲۰، که در ستتال مارکستتیستتت بود

مارکستیستتِ دانشتگاه کمبری  بود. داب به دعوت جان مینارد کینز به عاتویت کلوب 

اقتصاد سیاسی درآمد. بعد از سفری که او به مسکو داشت و مطالبی که در باره اقتصاد 

ی افکار داب در اشتاعه کار به او اتهام جاستوستی زدند.شتوروی نوشتت، استتادان محافظه

مارکستیستتی، نقد اقتصتاد کالستیک از دیدگاه مارکستی، و نیز تربیت نستل مهمی از 

اش، اریک مارکستیستت های انگلیستی نقش مهمی داشتت. یکی از شتاگردان برجستته

های سترشتنای شتد و از مورخان مهم حزب هابزبام، بود که او هم از انگلومارکستیستت

یگر شتتخصتتیت مهمی که در رابطه با داب به مارکستتیستتم  کمونیستتت بریتانیا بود. د

گروید، موریس کورنفورت بود. او که ابتدا در مکتش لودویگ ویتگنشتتتتاین تحصتتتیل 

ی زبانی الینگویستتیک  او و نیز برتراند راستل کرده و ستخت برفدار منطق و فلستفه

لنین که یکی از   ماتریالیستتتم و ام ریوکریتیستتتیستتتمِزودی تحت تأثیرخواندن  بهبود، 
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های عاتو حزب کمونیستت دانشتگاه کمبری  به او توعتیه کرده بود، شتروع به کالستیهم

آشتنایی با موریس داب در  تردید در»ایدآلیستمِ ذهنی« استتادش کرد. کورنفورت درپی

مارکس، خود را مارکستیستت اعالم کرد، اما بالفاعتله سترمایه ی آن دانشتگاه و مطالعه

ی دکترا در دانشتگاه اکستفورد بود که به حزب پیوستت بعداً در دورهعاتو حزب نشتد. او 

و آنقدر در کارحزب و مطالعه آثار کالسیک مارکس و انگلس توبه ور شد که تز دکترا 

زودی بته مقتاِم  کورنفورت بته ۱بور تمتام وقتت بته حزب پیوستتتت.را نتاتمتام رهتا کرد و بته

مناً ریاستت انتشتاراتی الرنس اند فیلستو ِ رستمی حزب کمونیستت ارتقا یافت. او ضت 

ویشتارت را که وابستته به حزب کمونیستت بود، و از مهم ترین کارهای این انتشتاراتی 

 انتشار مجموعه آثار مارکس و انگلس به انگلیسی بوده، برعهده داشت. 

دهد که، در دوران پس از جنگ جهانی دوم و شتتتروع اِدوین رابرتس توضتتتی  می

های کورنفورت های ایئولوژیک، تمام آثار و نوشتتتهمقابله جنگ ستترد و شتتدت گرفتن

داد. حتی در لنینیستم را ارائه می-ی مارکستیستم وفادارانه خکِ رستمی شتوروی درباره

متاتریتالیستتتمِ دیتالکتیکی و اعالم کرد کته کتتابِ  متاتریتالیستتتم و روش دیتالکتیتککتتاب 

او بر کنار از  ۲یستتی استت ی مارکست استتالین یک متن بنیانی برای درت فلستفهتاریخیِ 

زودی توجه های ستنتی حزبی بود، بهاش که در واقع تکرار همان دید گاههای اولیهکار

راستتتی که در دوران پس از جنگ و در مقابله با  های دستتتخود را به مقابله با نظریه

ایتدئولوژیِ اتپ محبوبیتت فراوان یتافتته بود، معطو  کرد. اولین حمالت او متوجتهِ 

وزیتیویستتتم منطقی، کته خود در آتتاز در آن پرورش یتافتته بود، و نیز پراگمتاتیستتتمِ پ 

روز در بریتانیا  ی تحلیلی استتادش ویتگنشتتاین روزبهوارداتی از امریکا بود. نفوذ فلستفه

ی زبتانیِ او را از دیتدگتاه  شتتتد، و کورنفورت تصتتتمیم گرفتت کته فلستتتفتهبیشتتتتر می

رار دهد. اما جالش آن که باز به قول رابرتس، در مارکستیستتی مورد بررستی و انتقاد ق

، که محصتول این بررستی بوالنی بود، بخشتی از ی زبانیمارکستیستم و فلستفهکتاب 

اش به دیدگاه ویتگنشتتاین و فلستفه زبانی را به کار گرفت. کورنفورت در کارهای بعدی
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مبنتا بر تری کرد، و بر آن ی بیشهمین ختابر بته مستتتئلته اخالق ااِتیکس  توجته

ی مارکس تاکید نمود. او کاربردِ های اومانیستتی ستنت مارکستیستم و آثار اولیهجنبه

ی  اعتل اخالق را در مارکستیستم، »اومانیستم کمونیستتی« نامید. بعد هم به نقد قابعانه

اش گرایانههای ضتتدِ مارکستتیستتتی او، و به نقد آلتوستتر و افراسِ ستتاختپوپر و دیدگاه

های اوستت، به ترین کتابکه از مهم  کمونیستم و فلستفهدر کتاب پرداخت. در آخر هم 

کند که ماتریالیستمِ تاریخی رستد. از یک بر  تأکید میگیری بستیار جالبی مینتیجه

آورد داروین و آوردی در علوم انستانی، به بزرگیِ دستتمارکس و انگلس کماکان دستت

کند که باید بین جر و زد میها گوشت گالیله در علوم ببیعی استت. اما به مارکستیستت

پردازانی که های آن دستتتته از نظریهگرایان و تجدیدنظربلبان، و تالشهای جزمبحِ

ی نظریه  دنبال توستتتعه و بهبود بخشتتتیدنِ مارکستتتیستتتم اند، همانگونه که گالیلهبه

 ۱کوپرنیک را بهبود بخشید، تفاوت قائل شوند.

هتابزبتام در آن مقطع مقتابلته بتا   نفورت، وپردازانی اون داب، کوراهمیتت نقش نظریته

جور ضتتد مارکستتیستتتی بود که پس از برمال شتتدن ابعاد وحشتتتنات استتتالینیستتم، 

های داخلی و خارجی شتوروی، و ریزشِ وستیع روشتنفکران از حزب کمونیستت، سترکوب

کردند که های ستابق از جمله آرتور کُستتلر تبلیغ میبه او، خود رستیده بود. کمونیستت

دادند تا دستتت به هر کار زاب کمونیستتت اعاتتای خود را شتتستتتشتتوی میزی میاح

اخالقی بزنند، مورخینِ ضتتتد کمونیستتتت هم اون آرنولد توین بی، کمونیستتتم را بی

ی هایی اون کارل پوپر در همه نامیدند، و ضتتد مارکستتیستتتپریشتتیِ دوران میروان

ی مارکستیستتی به عنوان لهدادند. در آکادمی هم هر نوشتته و مقاها جوالن میعرعته

ی گرفت، و هر نظریه و نوشتته اعتنایی قرار می»تعصتش آلوده« بودن مورد حمله و یا بی

 شود  شد. او میراحتی پتیرفته میبرفانه بهعنوان یک بررسی علمیِ بیضد اپ، به
 

*** 

 
1. Maurice Cornforth, (1980), Communism and Philosophy: Contemporary Dogmas and 
Revisions of Marxism, Lawrence and Wishart, p. 11, cited in Edwin Roberts, ..p. 239. 
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جریانات کارگری در بریتانیا در آغاز ساا ی بر آن طور که قبالً اشااارش شاا   همان

داشاات   که نمای  گی ساایاساای  ود را از طری  دیار احزاب از جم ه حزب لیبرال 

ی اما در سااال یایانی قرن نوزدهم تیاامیم به وح ت گر،ت    و تکمیته  1تأمین ک   .

سایال نمای  گی کارگری« متشال  از ساه جریانح حزب مساتک  کارگر  ، راسایونح ساو

باا توا،   1۹۰۶دموکرات  و انجمن ،اابیاان باه وجود آما . این ب و  در انتتااباات ساااال 

کار انجام داد  مو،  شاا  که ای که با حزب لیبرال برای مکاب ه با حزب محا،ظهماهرانه

کرسای یارلمانی را از آنح  ود ساازد. همین گروش از نمای  گان کارگری در یارلمان  ۲۹

زودی به یلی از دو حزب بزرگ بریتانیا تب ی  شاا   برای ا  که بهنام تحزب کارگر« ر

چه که بود  در به این ترتیب بود که تساوسایالیسامح« انا یسای  هر آن  ود برگزی ن .

   ۲ی سیاسی به حزب کارگر و به چپح تکارگر«ی واگذار ش .عرصه

هاای  ود اقا امترین حزب کاارگر یلی از مام1۹1۸یس از ج ا  جااانی اول  در 

ی حزب به انجام « در اسااسا امه۴ی در جات گیری ساوسایالیساتی را با تیاویب تمادش

نویس این مادش که  واسااتار تماللیت عمومی وسااای  تولی   توزی  و  ییش 3رسااان .

م ا ی کااما  کاارگران یا ی و اه ی از محیاااول کاارشاااان و م ظور تبارشمباادلاه« باه
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   برنشتاینهای ر،رمیستی سوسیالیستیج بش باز وانی •

 1۸۹5م مای انا سح  •

 ک ام کائوتسلی •

 هایی از مارکسیسم اتریشیرودلف هی فردی   و ج به •

 یههای م شویک روسدموکراتگئورگی ی تانف و سوسیال •
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3. Keith Laybourne, (1997), The Rise of Socialism in Britain,… p. 163. 
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ه« بود  توسا  سای نی وحب تایه شا ش بود. با آن که در این ترین ح ح توزی ح عادالنبیش

مادش مشاتیااً اشاارش ای به ساوسایالیسام نشا ش بود  اما از نظر بسایاری ماهیت حزب 

ی در اوای  دههسااا ت. مشااتم میبه ع وان یک جریان سااوساایالیسااتی  کارگر را  

ر تب ی  از حزب لیبرال ییشای گر،ت و در مکاب  حزب محا،ظه کا   حزب کارگر1۹۲۰

های اش با اتحادیهرغم تأسایس حزب کمونیسات  رابطهبه ایوزیسایون رسامی شا   و به

ی دولت در اقتیاااد را تر شاا . ج   جاانی اول واارورت م ا  هکارگری مسااتحلم

ا،زایش داد  و حزب کارگر برای اولین بار در سایاسات گذاری نکش یا،ت. از آن تاری  

   داد. به ب   در چ  ین نوبت دولت تشلی

 (۱۹2۹ - ۱۹۳۱، و  ۱۹2۴دولت رمزی مک دانلد )

اش باا ج ا  در ج ا  کاه متاالفاترغم آنگاذارانح حزب  باهرمزی ماک دان ا  از یاایاه

  به رهبری حزب برگزی ش شا . در 1۹۲۲جاانی اول مووا  او را تعا یف کردش بود  از 
های زیادی را در یارلمان از دساات داد  کار کرساایکه حزب محا،ظه 1۹۲3 انتتابات

ی بزرگی  ودی  ود حادثهحزب کارگر اولین دولت اق یت را تشااالی  داد. این امر به

ال اادش طبکااتی بریتاانیاا برای اولین باار ا،رادی از کاار و ،و  ی محاا،ظاهبود و در جاام اه

ی ی کارگر  و ب ون سابکهی بزرگ  با م شاء طبکههای غیراشرا،ی و غیر بورژواز انوادش

م یریت  دولتح تشاالی  دادن . اما این دولتی مساات ج  بود و چون در مج س عوام و 

در مج س اشااراا اکیریت ن اشاات  نُه ماش بیشااتر دوام نیاورد. با این حال مو،  شاا  

ای بیلاران  یارشنف  مردم و زحمتلشان به ییش بَرَد  از جم ه کمک به هایی بهسیاست

ها. در سایاسات  ارجی نیز ساازی برای بی  انمانهای مح ود اجتماعی  و  انهبیمه

ها شا .  دولت شاوروی را به رسامیت شا ا ت  و  واساتار برقراری رابطه با ب شاویک

ای اسااات  همین امر و دیار حوادث مربوط به آن  که  ود داساااتان طوالنی ج اگانه

ی ها با جوّسازی در مورد ت طر ب شویسم«  زمی ه و لیبرال کارانسبب ش  که محا،ظه

 انحالل یارلمان و انتتابات ج ی  را ،راهم آورن .  

های  کاران ا،تاد  اما حزب کارگر بسایاری از کرسایدسات محا،ظهبا آن که دولت به

تری آورد و مک   حزب کارگر رأی بیش1۹۲۹یارلمانی  ود را حفظ کرد. در انتتابات 



 دموکراسی بریتانیاییحزب کارگر و سوسیال سوسیالیسم بریتانیایی:   496 

 واهانه را به های ترقیای سیاست  مج داً دولت اق یت تشلی  داد  و توانست یارشدان 

زودی بحران بزرگ جاانی آغاز ش   و ا تالا بر سر چاونای مکاب ه با  ییش بَرَد. اما به

ی دولت آن به اوج  ود رسای . مک دان   بر الا نظر کی ز  تیامیم به کاهش بودجه

زماانی کاه باا متاالفات حزب مواجاه شااا     1۹31ر،ات  و در هاا گای برنااماهو حاذا یاارش

کار و لیبرال شا . حزب کارگر از  واساتار ایجاد دولت وح ت م ی با دو حزب محا،ظه

این تیامیم مک دان   بسایار  شاماین شا   و با یک تیامیم قاط انه او و چ   نفر از 

  حزب کاارگر 1۹31 جاات بودنا  از حزب ا راج کرد. در انتتاابااتوزرا را کاه باا او هم

دان   با  دانساات. مکدان   میشاالساات ،احشاای  ورد که آن را م  ولح ت یانت« مک

 1۹35ای نمای  گان حزب کارگر و دیار احزاب دولت تشااالی  داد که تا حمایت یارش

جا که حمایت چ  انی ن اشات  عمالً آلت دسات دیار احزاب بود ادامه یا،ت  اما از آن

 ش نر،ت.و کار چ  انی به یی

 (۱۹۴۰- ۱۹۴۵دولت ائتالفی زمان جنگ )

در ایوزیسایون مان ش   1۹۴۰تا ساال  1۹31حزب کارگر که یس از شالسات ساتتح 

بود  در آن ساال بتشای از دولت ائتال،ی وی ساتون چرچی  شا  که در آن کح حمح ت آت ی 

مامی   های انهای از دیار وزرای حزب کارگر وزارتمکام نتست وزیر  و یارشنکش قائم

   را از جم ه  کار  اقتیاد  و کشور تحت ک ترل داشت  .

 (۱۹۴۵- ۱۹۵۱دولت کِلِمنت آتلی )

نوعی ساوسایالیسامح بریتانیایی ب   از ج   جاانی  دوران طالیی حزب کارگر و به

در میان تحیر بساایاری  از جم ه  ودح  1۹۴5دوم آغاز شاا . حزب کارگر در انتتابات 

کاران و چرچی  را شالسات داد و برای اولین بار دولت ظهرهبران حزب  قاط انه محا،

ی حزب کارگر متفاوت از قب  بود؛ شا شاکیریت تشالی  داد. ترکیب نمای  گان انتتاب

شا ن  و عم تاً از طبکات متوسا    ازجم ه ها برای اولین بار وارد یارلمان میدوساوم آن

شارای  یس از ج    نظیر  1گر بودن .ی کارنااران  و نه از طبکهیزشالان  وکال  روزنامه

ی دورانح یس از ج   جاانی اول و یا یس از هر روی ادح بزرگ دیار  واارورت م ا  ه 

 
1. T. L. Jarman, (1972), Socialism In Britain… part 4, p.163. 
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های اجتماعی و اقتیاادی را مایا کردش بود. بح  ساوسایالیسام ی عرصاهدولت در همه

شاا   حتی برای م تی تا قب  از شااروگ ج   ساارد   یااومت با  تر مطرح میراحت

هایش در ج   بر ع یه ،اشاایساام  کاهش یا،ته بود. با این  اطر ییروزیشااوروی  به

انات ساایاساای متت ف برای دوران حال بر اثر تتوا،کی« که در دوران ج   بین جری

های ر،اهی و یس از ج   صااورت گر،ته بود  دولت ج ی  ناچار بود که بین  واساات

طور که ب  اً به آن وارورتح باال بردن باروری کار ت ادلی برقرار ساازد. همین امر  همان

که های ،راوانی را ایجاد کرد. دولت آت ی  با آن اشاارش  واه  شا   ساردرگمی و ت اق 

ی های مامی را در ییش گر،ت. برنامهرو بود  سایاساتم اری میانهاوشاتیااً سایاسات

تحت ع وانح تبه اسااتکبال آی  ش برویم« رسااماً اعالم کرد که تحزب  1۹۴5حزب در 

کارگر یک حزب سااوساایالیساات اساات  و به آن مفتتر...« اما ت ریف مشااتم برنامه 

الم اا،  کشاااور ایجااد مشاااتر ازتساااوسااایاالیسااام« این بود کاه تها ا نااایی در 

ی ]است  کشوری[ آزاد  دموکراتیک  کارآم   مترقی  با روحیه  –ساوسیالیستی بریتانیا 

ده  که عالوش هشا ار میاجتماعی  ]و با[ م اب  مادی اش در   مت مردم بریتانیا.« به

 ی یک انکالبح آ ر هفته عم ی شود. اععایشبه  درنتیجهتساوسایالیسم نمی توان  یک

این در  از سوسیالیسم  1ان .«بینحزب کارگر  نظیرح مردم بریتانیا  مردان و زنانی واق 

در واق  مبت ی بود بر ساوسایالیسام اووحنی تا مارکسای. آت ی  در یاساتی به چرچی  که 

ی ارویا اسات« و ادعا کردش بود گفته بود ساوسایالیسام تدرکی از جام ه بشاری در قارش

توان  مساتکر یساتی ب ون یک ی یس سایاسای شابیهح گشاتایو نمیکه تهیچ نظام ساوسایال

ی سااوساایالیسااتی را شااود...«  جواب دادش بود که تچرچی  ،راموش کردش که نظریه

 ۲ها قب  از مارکس  رابرت اوُوحن در بریتانیا مطرح کرد.«م ت

ها  کردن« اساااساا امه  ود را در مورد م ی۴ی دولت کارگر برای اولین بار تمادش

موق  اجرا گذاشات. از جم ه بانک انا ساتان  م ادنح زغال سا    هواییمایی کشاوری  هب

ی ارتباطات  صا ای  ،والد و صا ای  گاز م ی شا ن . عالوش بر این آهن  شابلهی راششابله

ها  قانون   مات م ی با اشاتی با یوشاش ساراساری از تیاویب گذشات  و نیز کردنم ی

 
1. https://history.hanover.edu/courses/excerpts/111lab.html 
2. T. L. Jarman, op.cit, p.9. 
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ادگی و غیرش باه موق  اجرا درآما . اجرای مجموعاه این هاای بیلااری  از کاار ا،تا بیماه

های  ها  و ب هیها  بیلاریویرانی -ها در اووااگ و احوال اقتیاادی یس از ج   برنامه

همراش های مامی را بهدساتاورد -ی مسات مرات  ... دولت  کمبود واردات  ح  مسائ ه

بریتانیا که وجود داشاته و  داشات. در واق  قسامت اعظم  اگر نه تمامیح  سایساتم ر،اهی

های های دولت کارگر بودش است. کمکه وز تاح ودی وجود دارد  محیول همین سال

مارشااال با آن که به کمک این دولت آم . اما با شااروگ ج   مشااروطح امریلا و طرح 

ی دولت به امور ج ای سارد و ج   کرش  اووااگ تیییر یا،ت و بتش زیادی از بودجه

ویژش وا ف و یا  های درون حزب  بهها با نوساانات ج احشا . این سایاسات ا تیاا  دادش

ها در همین ح  باقی مان   و چااری جم ش نش . م یق رت ج اح چپ دچار تیییر می

ها  وامن آن که کردناقتیااد بریتانیا در دسات بتش  یاوصای باقی مان ش بود. م ی

ساوسایالیسام اسات  ب ون ایجاد دیار ترین اق امات یک دولتح باورم   به یلی از مام

ی نیروی کار گیری ساوسایالیساتی و ب ونح مشاارکت ،زای  شتیییرات ،زای  ش در جات

توانسات مو،کیت چ  انی داشاته باشا  و در عم  تساایالت ها  نمیی امور آندر ادارش

 داری بزرگ ایجاد کرد. های سرمایهبیشتری را برای شرکت

تری نماای ا ش کمااکاان در قا رت  حزب کاارگر باا ت ا اد کم  دولاتح1۹5۰در انتتااباات 

های ر،اهی ازجم ه ای برنامههای نظامی  ازجم ه سابب شا  که یارشمان . ا،زایش هزی ه

  حزب 1۹51با اشات عمومی رایاان مورد تا ی  و تج ی نظر قرار گیرد. در انتتابات 

ت و مجا داً چرچیا  باه ی کم باه محاا،ظاه کااران باا ا کاارگر انتتااباات را باا ،ااصااا اه

کاران را برای حفظ وزیری رسای   و حزب کارگر ت اا توانسات موا،کت محا،ظهنتسات

 ی دولت آت ی اتفا  ا،تادش بود  ج ب ک  .تیییراتی که در دورش

(، و جیمز کتاههتان ۱۹۷۴- ۱۹۷۶و  ۱۹۶۴- ۱۹۷۰هتارولتد ویلستتون )هتایدولتت

(۱۹۷۹ - ۱۹۷۶) 

سال در ایوزیسیون باقی مان .   13ب کارگر برای    حز1۹51با شلست در انتتابات 

های چپ و راساتح حزب به اوج  ود رسای . ج اح راسات از ا تال،ات درونی بین ج اح

دانسات و  واساتار تیییر این سایاسات در ها را مسائول شالسات میکردنجم ه م ی

با آن که  های حزبی بود  اما ج اح چپ مان  از ایجاد این تیییر شاا . چپ نو نیزبرنامه



 

 
 

 س ی  ره ما 499

ها توسا  حزب کارگر انتکاد داشات  اما نتوانسات ب ی   کردنی م یدرساتی به نحوشبه

راسات حزب کارگر    مشاتیای در این زمی ه ارائه ده   و سارانجام در مکاب ه با ج اح

برن ش شاا  و برای 1۹۶۴شاا . دولت وی سااون در انتتابات  ۴ی ت اا م ا،  حفظ مادش

ای را  واهانههای ترقیت اکیریت تشاالی  داد  و ساایاسااتدومین بار حزب کارگر دول

ی آموزش به ییش برد. در آن دورش أوواااگ اقتیااادی بریتانیا نساابتاً ویژش در عرصااهبه

نیزحزب باه میزان  1۹۶۶ وب و درصااا  بیلااری نسااابتااً یاایین بود. در انتتااباات 

تفاادش نلرد تاا  ی کاا،ی از ،رصااات اسااا هاای یاارلماانی  ود ا،زود اماا باه انا ازشکرسااای

ی حزب کارانههای محا،ظهتری را به ییش برد  و بر وردی بیشهای قاط انهسایاسات

داد. این مشال  تا  های کارگری را از دسات میویژش اتحادیهت ریج حمایت مردمی بهبه

ی مردمی   کاار از نظر یاایاهی مور اان آن دورش  حزب محاا،ظاهحا ی بود کاه باه گفتاه

اش  از حزب کارگر ییشای گر،ته بود. جالب آن ی و حمایت عمومیمیزان ععاویت حزب

این دورش باا   1ی کاارگر بودنا .کاار از طبکاهدرصااا ح حاامیاانح حزب محاا،ظاه ۴۰کاه 

ی شاایاات که ارویا و امریلا را دربر گر،ته و در بریتانیا ان لا  های اوا ر دههج بش

کااران ا تالا کمی از محاا،ظاه باا 1۹۷۰حزب در انتتااباات یاا،تاه بود  نیز همراش بود. 

 1۹۷1شلست  ورد. از اولین اق امات دولت محا،ظه کار تیویب قانون رواب  ص  تی 

ی جا ی کرد. این امر مکااب اههاا را محا ود میهاای اتحاادیاهزنیبود کاه قا رت چااناه

شاااان از حزب کارگر را به همراش داشااات. اوای  دهه ها با آن دولت  و حمایتاتحادیه

نیز میااادا بود با بحران نفتی که عالوش بر شاا ت گر،تن اعتیااابات کارگری   هفتاد

بازگشاتح دولت وی ساون را که این بار  1۹۷۴کار شا   و در ساببح شالسات حزب محا،ظه

 دولت اق یت بود  به دنبال داشت.

دولت دومح وی ساون همراش با اوج بحران نفتی و مساائ  اقتیاادی به ارث رسای ش از 

درصا  رسای ش بود  بیلاری رو به گساترش بود  و کشاور با   3۰ود. تورم به دولت قب ی ب

ها مواجه بود. صاا ای  انا یس هم در مکاب  رقبای  ارجی مشاال  ج یح تراز یردا ت

در حال ا،ت بودن . با این حال از اولین اق امات دولت کارگر لیو قانون رواب  صاا  تی 

های کارگری ی سراسری اتحادیهک ارشبود  امری که  واست اص ی تی.یو.سی   1۹۷1

 
1. John Callaghan, (1990), Socialism in Britain Since 1884, ….. p. 210. 
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و شارطح حمایت آن از حزب کارگر بود. اما دولت کارگر در مکاب ح لیو این قانون  به یک 

تتوا،  اجتماعی« )با توا،  احزاب ب   از ج   جاانی دوم اشاتباش نشاودب با تتی. یو. 

های موردنظرح ستای سیاسی« رسی   که با امی  ماار کردن تورم  در مکاب  اجرایح یارش

  1داری نشاان ده  .ها  در موردح در واسات ا،زایش دساتمزدها از  ود  ویشاتناتحادیه

های راسات و چپ نیز در دا   حزب به اوج رسای ش بود. از یک ساو های ج احدرگیری

چپ به ییش ااد   ها بود  در حالی که ج احکردنج اح راسات کماکان  واساتار لیو م ی

ل کارگری  واستار اجرای دموکراسی ص  تی و ک ترل کارگری که حزب انستیتو ک تر

ج اَح چپ در حال رشاا   ۲شاا .گ جان ش بود  می 1۹۷۴آن را در مانیفساات انتتابات 

کرد. دولت وع ش دادش بود که اصاالحات در ها توجه چ  انی نمیبود  اما وی ساون به آن

درآم   هیچ ز برای ا،راد بساایار کمساایسااتم مالی را به ییش برد  اما نظام مالیاتی ج

 1۹۷۶ساتت بود که وی ساون در  در این شارای  3ای ن اشات. واهانه یاوصایتح ترقی

به ع ت بیماری اسات فا داد و رهبر حزب  جیمز کاالهان نتسات وزیر شا . کاالهان با  

 همان مساائ  درونی و بیرونی مواجه بود  و با آن که أووااگ اقتیاادی تاح ودی رو به

بابود بود  کااالهاان تیااامیم باه تما یا  م   ا،زایش دساااتمزدهاا گر،ات کاه ساااتات 

داد. در ها و کارگران را از دساات میها را عیاابانی کرد. حزب حمایت اتحادیهاتحادیه

ی ی جمح میزان ععاااویات دهاهععاااویات در حزب کاارگری یاک 1۹۷۹زماان انتتااباات 

ترین همان ساااال  یلی از بزرگ در چ ین ووااا یتی بود که در انتتابات ۴بود. 1۹5۰

 ی کارگر در بریتانیا  ی  ی مارگارت تاچر  به ق رت رسی .دشم ان طبکه

 اختالفات درون حزبی در دورانِ اپوزیسیون: از تونی بِن تا تونی بِلِر

حزبی را ا،زایش داد. دوران ا تال،اات درون 1۹۷۹شااالسااات حزب در انتتااباات 

ها و مشالالت  اطر شالساتنولیبرالیسام از قب  آغاز شا ش بود  و ج اح راساتح حزب به

هایی که از دسااات دادش بودن   در موق یت های وی ساااون و کاالهان و ،رصاااتدولت

 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Contract_(Britain) 
2. John Callaghan, (1990), Socialism in Britain Since 1884, ….. p. 220. 

 ۲۲1همانجا    . 3
 ۲1۹همانجا    . ۴



 

 
 

 س ی  ره ما 501

 ۴ی تری  واساااتاار حاذا ماادششوااا یفی قرار گر،تاه بود  اماا کمااکاان باا قااط یات بی

های لیبرالی و نولیبرالی بود. )این کار را حزب گیری ساایاسااتاساااساا امه حزب  و یی

 هاا انجاام داد ب اماا از ساااوی دیار  ج ااحکاارح ماارگاارت تااچر باا قااط یات برای آنمحاا،ظاه

ای برای یک تبرنامه اقتیااادی چپ تکویت شاا ش بود  و تحت رهبری تونی بحن کمیته

 ی « تشالی  داد  و  واساتار اصاالحاتی ج ی در ساا تار حزب شا   ساا تاری که به ب

های یارلمانی ش ش بود. تونی بحن که قبالً از میانه رو -نظر بحن مان  از هرگونه ، الیت ،را

ی هشااتاد هرچه های وی سااون و کاالهان بود  در دههحزب و وزیر قب ی کار در دولت

ترین صا ای ج اح چپح حزب شا . بحن در مورد حزب مام تر به چپ روی آورد  وبیش

گرایانه تب ی  شا ش که عمالً کارگر نوشات که یارلمانتاریسام به بیماری و مَ حشای نتبه

گذاری حزب نکشای ده  کسای  ارج از ک وبح یارلمانی بتوان  در سایاساتاجازش نمی

ی  ای تیییر اسااسا امههای ،شاار چپ براز این رو  واساتار ایجاد گروش 1داشاته باشا .

هایی در انتتابات شاارداری ل  ن  و در ج ب حزب شا . این سایاسات در عم  مو،کیت

ای وجود آم ن یارشهای ،می یساتی  طر، ار     ساالح و غیرش داشات  و نیز در بهگروش

 های مح ی حزب نکش مامی ایفا کرد.  سازمان

تی رهبری حزب کارگر گرایش های اولح این دورش از ایوزیساایون  برای م در سااال

 واهانه ای را در دساتورکار حزب قرار داد  های ترقیبه ج اح چپ داشات و سایاسات

هاا  و ی اقتیاااادی ارویاا   روج از نااتو  نظاارت دولات بر بااناکازجم اه  روج از جاام اه

حزب 1۹۸1غیرش. این امر ساااباب شااا  که چ ا  وزیر قب ی از حزب ج ا شااا ش و در 

)این حزب ب ا اً باا حزب  ۲دموکرات« ایجااد ک  ا .تحزب ساااوسااایاال ناامجا یا ی را باه

راسااات  --دموکرات«  لیبرال ائتالا و سااارانجام وح ت کرد و حزب امروزی تلیبرال

را ایجاد کرد.ب ج اح راساات نیز سااتت دساات به  --تر از حزب کارگر ی راسااتمیانه

ب انتتاب شود. با این حال مکامی حزمکاب ه زد و از جم ه مان  ش  که تونی بن به قائم

در مکاب  دور دومح تاچر  یالتفرم تیاویب شا ش تحت ع وان  1۹۸3در ت ار ح انتتابات 

 
1. Tony Benn, (1982), Parliament, People and Power, New Left Book. 

2. Radhika Desai, (1994), Intellectuals and Socialism: ‘Social Democrats’ and the Labour 

Party, Lawrence and Wishart.  
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چپ و  ی ج اح واهانههای ترقیتامی  ج ی  برای بریتانیا« عم تاً برمب ای ساایاساات

ی قب ی که شاا شها و صاا ای  م یطر، اران تونی بن تایه شاا ش بود: بازگردان ن نااد

های حمایت دولتی  ک ترل ها و برنامهسا  تاچر  یاوصای شا ش بود  ا،زایش هزی هتو

ریزی صااا  تی  برقراری دموکراسااای گذاری م ی  برنامهواردات  ایجاد بانک سااارمایه

هاای مح ی  ازجم اه تر باه دولاتصااا  تی  و عا م تمرکز و واگاذاری ا تیاارات بیش

ها با ه اح  رم تأکی  کرد که این سایاساتهای انتتابتی حزب کارگر بود. این یالتفوع ش

ی نف  زحمتلشاان و  انوادشنایذیرح ت ادل ق رت و ثروت بهت... تیییرح اسااسای و بازگشات

 1گیری  واه  ش .ها« ییآن

ی راسات نولیبرال در کشاور و ا تال،ات شا ی  دا  یح در ،عاای سا طهبا این حال 

درصا  آرا   ۲۷در مکاب  تاچر ی  ی کسابح ت اا ح ود  1۹۸3ی انتتابات حزب  نتیجه

ها دموکراسی با لیبرالتأسیسح سوسیالدرص  بیش از آرایح ائتالاح حزب تازش ۲که ت اا 

ترین درصااا  حماایت مردمی از ساااال یینبار بود. این یابود  برای حزب کارگر ،اج اه

 واهااناه و چاپ هاای ترقیباه ب ا  بود. این واق یات نشاااان داد کاه ت ااا باا وعا ش 1۹1۸

توان انتظاار ییروزی در انتتااباات را داشااات  و بسااایجح حماایات مردمی از طری  نمی

 ط ب .  آموزش و سازمان هی و برهم زدن ت ادل ق رت را می

های بریتانیا  اعم از چپ نو و یا  های چپا و نوشاتههتح ی  این شالسات در بح 

داد ؛ از هاای متفااوتی را مورد تاأکیا  قرار میهاا  ج باههاا و غیرحزبیهاا  حزبیارتا کس

ی متوسا   تیییر ی کارگر گر،ته  تا رشا  و نفواح طبکهتأکی  یا تردی  بر عام یت طبکه

   ق رت راساات و غیرش. اریک ی جاانی نولیبرالیساامداری  ساا طهو تحوالت ساارمایه

های درونی این طبکه  ا،ت هابزبام  ازجم ه کاهشح ت  ادح کارگران ی ی  تش ی ح تفلیک

های مترقی و ساوسایالیساتی همبساتای طبکاتی و کاهش ععاویت کارگران در ساازمان

ی کارگر انجامی ش اسات. ییشح طبکهشامرد که به توقفح حرکت بهرا ازجم ه دالی ی می

کارانه و مانیتاریستی دولت کاالهان برای مکاب ه با  های محا،ظهست که سیاستشاک نی

ی شاالساات بود  اما بساایاری نیز های ر،اهی  از دالی  عم شتورم و بحران مالیح برنامه

تماامی برمب اای ی اقتیاااادیح با یا « ج ااح چاپ کاه باهتردیا  داشااات ا  کاه آیاا تبرنااماه

 
1. 1983 Labour Party platform, The New Hope for Britain, in John Callaghan, (1990), Socialism 
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توانسات از شالسات حزب کارگر ج وگیری های کی زی طراحی شا ش بود  میسایاسات

توانساات سااتتی میک  . بریتانیا  ود بتش مامی از اقتیاااد جاانی شاا ش بود و به

شا ن سارمایه تحمی  های م ی  ود را مساتک  از تیییرات مامی که جاانیسایاسات

   1کردش به انجام برسان .

های مردم  و ناروااایتیدر شاارایطی که چپ نتوانسااته بود با اسااتفادش از رشاا   

رساانی نکش مو،کی بازی ک    این یویولیسامح راسات بود که به تاچراملان داد با  آگاهی

توجه یی انتتاب شاود. قاب دری ییها ساه دورشهای مردم و بسایج آناساتفادش از نارانی

های گرامشای که اسات که در همان زمان حزب کمونیسات بریتانیا با اساتفادش از نوشاته

  ی ییش از آن به انا یسای ترجمه شا ش و توسا  انتشاارات حزب ارائه شا ش بود  چ

تتاچریساام« و تیویولیساامح اقت ارگرا« را مورد تح ی  قرار داد  و وح ت سااراسااریح 

  ۲ واش را برای شلست دادن تاچر توصیه کردش بود.نیروهای چپ و ترقی

ی انا یسای آن رداز برجساتهی های ساا تاری و آنهه باب جحساون نظریهالبته بحران

را ت،وردیسامح م یوب« نامی   نکش بسایار مامی در ظاور تاچریسام داشات. در دوران 

های ج    بتشی از تحوالتح ،وردیستی رغم رون  اقتیادی و بازسازییس از ج   به

جویی گیری از صار،هدر انا ساتان نیز ر  دادش بود: )از جم ه تولی  انبوش مبت ی بر بارش

ماهر؛ میارا انبوش مبت ی بر ا،زایش یا  و   ح تولی ح متیا  توسا  کارگران نیمهمک

هاای بزرگ از طری  ساااود و مزد  و تساااایالت ماالی و وام؛ تا اوم تولیا  در شااارکات

ها با بارآوری کار؛ و اساتان ارد کردن جم ی  انطبا  ا،زایش دساتمزددادهای دساتهقرار

ت در ا تال،ات بین ساارمایه و کار.ب ب   از ج    گری دولها و   مات  و میانجیکاال

وجود آوردش بود که ساایسااتم ،وردیسااتی در سااطق جاان تکساایم کار ج ی ی را به

کشااورهای کامالً ،وردیسااتی آن زمان نظیر امریلا و ژاین دساات باال یا،ت  . جحسااون 

ب   از های مت اق  ناشای از توا،  احزاب   اطر سایاساتده  که بریتانیا بهتووایق می

انطباا    ااطرح تولیا  انبوشح نسااابتااً محا ود و باارآوری نسااابتااً یاایین  و عا مج ا   باه

ی ،وردی را ییادش ک  . زمانی هم  دساتمزدها با بارآوری  نتوانسات یک م ل ییشار،ته
 

1. John Callaghan, (1990).... p.232. 

 همانجا . ۲
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ت ریج جای آن را که ،وردیسام در ساطق جاانی دچار بحران شا  و یساا،وردیسام به

ت اقتیادی ش ی  ش  و ق رت انطبا  با تحوالت سری  گر،ت  بریتانیا دچار مشالالمی

برک ار از این تیاویر ک ی  جساون در مورد به ق رت رسای ن تاچر  1جاانی را ن اشات.

هاا  از هاا و ماالیااتک ا  کاه کاارگران مااهر نااراوااای از ا،زایش قیماتازجم اه اشاااارش می

های     جذبح وع شداشاتن دساتمزدها  که در باال به آن اشاارش شا سایاسات مح ود ناه

هاا  و تیییر در مکررات تااچر شااا نا   کاه ازجم اه باه مااار کردن تورم و کااهش ماالیاات

ای جریانات راست عالوش تب ییات وا  اتحادیههای دساته جم ی تاکی  داشات. بهقرارداد

ها را مساائول مشاالالت اقتیااادی بریتانیا ق م اد  ها که اتحادیهو مطبوعات و رسااانه

شا ن   بسایاری از ها عم تاً با حزب کارگر شا ا ته میجا که اتحادیهاز آن کردن   ومی

 ۲مردم را به سوی محا،ظه کاران سو  داد.

ی  رحم دوران تاچریساام که ازجم ه به اعتیاااب قارمانانهدر ،عااای  شاان و بی

هاای درون حزب کاارگر باه اوج  ود کاارگران م اادن زغاال سااا ا  انجاامیا   درگیری

اش داشت  وزیریی اول نتستهایی که در دورشی ناکامیرغمح همهتاچر بهرسی ش بود. 

ت اا با از دسااات دادن ت  ادی کرسااای  1۹۸۷و مج داً انتتابات  1۹۸3در انتتابات 

 اطر ع م محبوبیت به 1۹۹۰یارلمانی به نف  حزب کارگر  در ق رت باقی مان   اما در 

وزیریح کاران تحت نتسااتو محا،ظه و  طر انتتاب شاا ن حزب کارگر  اساات فا کرد

 جان محیجحر در ق رت مان ن .  

راساات حزب کارگر جان تازش ای گر،ته بود  و تالش  در این شاارای  بود که ج اح

کردن« تونی بحن برای رهبری را به شالسات کشاان ش بود. گروهی تحت ع وان تم رنیزش

ی کارگر و تی حزب ی  ی طبکهحزب به رهبری تونی ب ر  با تأکی  بر این که یایااش س 

توجه بودش  در ی متوساا  که حزب به آن بیشاا ن  و طبکهها در حال کوچکاتحادیه

های ج ی  م طب  سازد  در حال گسترش است  و این که حزب بای   ود را با واق یت

 ود با گذشااته نام ت]حزبح[  حزب به ق رت رساای ن . آناا برای نشااان دادن تفاوتح

 
1. Bob Jessop, (1992), “From Social Democracy to Thatcherism: Twenty Five Years of British 

Politics”, in Nicholas Abercrombie and Alan Warde, (1992) Social Change in Contemporary 

Britain, Polity Press, p.18-20. 
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  به رهبری 1۹۹۴ن« را انتتاب کردن   و بح ر سارانجام با مرگ رهبر حزب در کارگر نوی

 رسی .

 (، ۲۰۰۷ -۲۰۱۰(، و گوردون براون )۱۹۹۷-۲۰۰۷های تونی بِلِر )دولت 

 حزب »کارگر نوین«، و »راه سوم«

کار بر اثر بحران ناشاای از که طی آن حزب محا،ظه 1۹۹۷قب  از انتتابات سااال 

ساال  1۸ساتتی شالسات  ورد و حزب کارگر یس از اش بههای اقتیاادیسایاسات

دوبارش دولت تشااالی  داد  تونی بح ر در دا   حزب کارگر تیییرات زیادی را در جات 

اسااسا امه در رابطه با   ۴ی دشحرکت به ساوی راسات انجام دادش بود. ک ار گذاشاتن ما

هاا از اولین اقا اماات او بود. ب ر باا اعالم این کاه حزب کاارگر یاک تحزب کردنم ی

ای ازجم ه تاق ام جم ی برای ساوسایالیساتح دموکراتیک« ) ب است  با عبارات ش ارگونه

ی  آن که ق رت  ثروت  و ،رصات در دسات بسایاری و نه م  ودی قرار گیرد«  این مادش

 م را یس از بیش از نیم قرن  ک ار گذاشت. ما

های  ود را تحت ع وان ت]حزب[ کارگر نوین« و ب   تراش ساوم« تونی ب ر سایاسات

به ییش برد. تراش سااوم« مفاوم ساایاساای مت اولی بود که در نکاط متت ف جاان با  

هاا کماابیش بر مب اای حا   ی آنهاا و م اانی متت فی رایج بود  اماا اساااا  هماهتاأکیا 

شا ش    یریزداری و ساوسایالیسام  و بین اقتیااد بازار و اقتیااد برنامه،اصا ی بین سارمایه

داری را از طری  برقراری هاای سااارماایاهبود  باا این ادعاا کاه از یاک طرا تا،راط«

ک    و ها از طری  سایساتم مالیاتی برطرا میهای اجتماعی و کاهش نابرابریحمایت

ان  داریهایی که  واهان سارناونی سارمایهیالیساتهای ساوسا از ساوی دیار از ا،راط

ج وگیری  واه  کرد. بح حر از انواگ و اقساااام مفاهیم دیار از جم ه تساااوسااایالیسااامح 

ها قب  از او در انا ساتان کرد. ساالداری ج ی « هم اساتفادش میمتفاوت« و تسارمایه

تراش میااناه«  کاار ازوزیر حزب محاا،ظاههاارولا  ماک میالن  نتسااات 1۹۴۰ی در دهاه

در همان سااالی که به رهبری حزب کارگر  1۹۹۴صااحبت به میان آوردش بود. بح ر در 

رساای ش بود  از دو نوگ سااوساایالیساام یاد کردش بود؛ یلی به قول او بر مب ای در  

ل ی یساتی و دیاری بر مب ای ساوسایالیسام ا القی. بح ر از -یح مارکسایساتجبرباورانه



 دموکراسی بریتانیاییحزب کارگر و سوسیال سوسیالیسم بریتانیایی:   506 

حزب کارگر  آنتونی گی نز نیز بارش گر،ت. گی نز هم از شااا ا  طر، ار نظرات جام ه

ی  نظر سایاسای )   میانهب  و هم از نظر تئوریک )از جم ه ردح تفو ح هر یک از دوگانه

ساا تارها و عام ین در عم  اجتماعی  که محسا ات و م ایب آن در این جا از بح  ما  

 اشت.ها تأثیر بسیار دبر بح ر و دیار راش سومی 1 ارج استب

ها بیرون آم  و تب ی  به ساایاساات و عم ح حزب ی این بح آنهه که از مجموعه

کارگر شاا   چیزی جز انتکال از چپ میانه به راساات میانه و در بساایاری از موارد در 

رغم تمام ی جاانی نولیبرالیسام و بهگیری نولیبرالیسام  نبود. در ،عاای سا طهآغوش

ن   و در حاالی کاه مردم  شاااماین از صااا ماات تااچریسااام و ریااانیسااام باه جااا

کااران  باه حزب کاارگر رأی دادش بودنا   حزب کاارگر تنوین« بال،ااصااا اه یس از محاا،ظاه

های موردنظر کارگران ازجم ه برقراری ای سایاساترسای ن به ق رت  وامن اجرای یارش

طور که ریهارد های نولیبرالی را در ییش گر،ت. همانح اق  دساتمزد م ی  سایاسات

در واق  نه تونی بح حر و نه گوردون براون هرگز تالشاای ج ی برای فحرنان اشااارش دارد  هح

ها حرکت های اقتیاادی تاچر نلردن   و عم تاً در جاتح همان سایاساتتیییر سایاسات

 ۲کردن .

جاا کاه ربطی باه ساااوسااایاالیسااام و هاا  از آنمرور جزئیاات این سااایااسااات

ساو طور  الصاه  از یکمی گ ج . اما بهدموکراسای ن ارد  در این نوشاته نساوسایال

تری به بانک انا ساتان دادش شا  که همیشاه از سایاسات مانیتاریساتی ییروی اقت ار بیش

ت اا ها داد. نهکرد. تأکی  بر اشاتیال جای  ود را به تأکی  بر سایاسات تیبیتح قیمتمی

ماللیت دولت شاا ش را که تاچر و براون  یااوصاای کردش بودن   به های قبالً م ینااد

تری به بتش  یاوصای ،رو ته شا ن . حتی بتشای بازگردان ش نشا   ب له صا ای  بیش

های دولتی ها و هزی هاز سایساتم ک ترل ترا،یک کشاور هم ،رو ته شا . ساطق یردا ت

کار باقی مان   و بح ر با ا،تتار اعالم کرد که تکارگرح نوین در همان ساطق دولت محا،ظه

کارح قب  از  ود در ییش گر،ته  و به تری از دولت محا،ظهساتتانعاباط مالی و یولی 
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هایی ازجم ه برقراری های تب ییی در عرصاااهحتی از نظر شااا ار 1آن مفتتر اسااات.«

های بیشاتر برای زنان  نیز هیچ صا اقتی در کار بح ر نبود. سایاسات ب ر برای ج ب شاانس

گویی باه تالش برای یااسااا رابی اشاااارش دارد  طور کاه انجال ماکرأی زناان  هماان

اش به زنان شاااغ ی بود که های زنان ب ون ،می یساام« بود  و بیشااتر توجهت واساات

های ،می یساتی قائ  نبودن . بح ر در ت اقعای گر،تار بود اهمیت چ  انی برای  واسات

های  ساو  واساتار ا،زایش اشاتیال زنان بود  و از ساوی دیار همان سایاساتکه از یک

های اجتماعی را  که از جم ه به ها و حذا حمایتسازیر مورد  یوصیمشابه تاچر د

۲کرد.گیری میزد  ییبسیاری از زنان ص مه می
 

  با از دساات دادن چ  ین کرساای یارلمانی   ۲۰۰1در سااال  حزب کارگر مج داً

ی مام ها را ادامه داد. اما در این دورش مسائ هی انتتابات شا  و همان سایاساتبرن ش

اش تعا یف کرد  و آن ی موق یت بح ر و حزب را در مکاب  اععاای عادی و حامیاندیار

ت اا در سایاسات دا  ی مشاارکت در تجاوز امریلا به عرا  بود. حزب کارگر تنوین« نه

ال ادش ارتجاعی داشاات  و حتی قب  از ج   که در ساایاساات  ارجی نیز نکشاای ،و  

هاای امریلاایی بود. از عرا  در ک اار نئوکاانهاای ی نود در بمبااران  از اوا ر دهاه۲۰۰3

ها که در صا ای  ج ای بودن    ویژش آنهای بزرگ انا یسای بهاین بابت بود که شارکت

 کردن .ستت از بح ر حمایت می

ها رشاا  نابرابری در بریتانیا بود. بررساای های بح ریترین اثرات ساایاسااتاز مام

نشاان داد که نابرابری براساا   ۲۰۰۴گذاری عمومی در انساتیتو تحکیکات سایاسات

  بیشاتر شا ش  و شاا م ۲۰۰1-۲۰۰۲و  1۹۹۶-1۹۹۷های درآم   الم بین ساال

رسای ش اسات. بررسای انساتیتو مطال ات مالی نیز  3۶به  33جی ی نیز در همان دورش از  

ی اول دولت ب ر به باالترین ح   ود رسای   و در ها در دورشده  که نابرابرینشاان می

طور کاه آللس کاالی یلو  اشاااارش دارد  عالوش هماانباه 3دوم کمی کااهش یاا،ات.دور 
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های بزرگ را کاهش داد  و همان سایاسات تاچر را دولت ب ر ،شاار مالیاتی بر شارکت

،راموش نل یم که  1نسابت به انتکال ،شاار مالیاتی از مساتکیم به غیرمساتکیم ادامه داد.

ها را کاهش  داری« ج وگیری ک   و نابرابریهای سرمایهاین راش سوم قرار بود از تا،راط

ب  ی اعتباری مودیز  باالترین  های دولت ب ر  شاارکت ردشده   جالب آن که در سااال

 ۲ی اعتباری را برای انا ستان ت یین کردش بود.ردش

امریلاا در کشاااانا ن بریتاانیاا باه ج ا ح  نولیبرالیسااام حزب کاارگر و هما ساااتی باا

انجامی . رقم ععااویت در حزب که در اش  ده  گانبار عرا   به ا،ت ت  اد رأی،اج ه

هزار نفر رسی . ت اا  1۸۰تر از به کم ۲۰۰۶می یون بود   در ی ی جاش  بیش از یک دهه

ساابب  یراک  ش شاا ن اععااا 3هزار نفر از حزب  ارج شاا ن . ۲۰۰بیش از  ۲۰۰5در 

که در غیاب جریاناتح قویح چپ  حامیان قب ی حزب تکویت دیار احزاب شا . جالب آن

دموکرات«  و از آن ب تر جریانات تر  از جم ه حزب تلیبرالکارگر جذبح جریانات راست

بی.ان.یی.«  و تحزب اسااتکالل -یویولیسااتی راساات ا،راطی نظیر تحزب م ی بریتانیا 

 ۴یو. ح.آی.یی.« ش ن .

  البتاه باا از دسااات دادن ۲۰۰5این حاال  بح ر کاه برای ساااومین بااردر انتتااباات باا 

کاران  باردیار   اطر متالفت مردم با محا،ظههای بسایار در یارلمان و عم تاً بهکرسای

مجبور به  ۲۰۰۷محبوبیت در  ارج از حزب  در انتتاب شا   تحت ،شاار دا  ی و ع م

وزیری رسای . براون با دورانی بحرانی از مساائ    اسات فا شا   و گوردون براون به نتسات

یس از شالسات اسات فا  ۲۰1۰ها مواجه بود و در انتتابات ای رساواییاقتیاادی و یارش

 کاران به ق رت بازگشت  .کرد  و محا،ظه
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 باند و جرمی کُربینچرخشی به چپ در دوران اپوزیسیون: اِد میلی

هاای بح ر و براون  حزب کاارگر باا شاااروگ دوران باار دولاتهاای ،ااج اهیس از ساااال

  ۲۰1۰ساال به طول انجامی ش  به طرا چپ حرکت کرد. در  1۲ج ی ی که تا ک ون 

بان  مارکسیست م روا بریتانیایی  با نشان ان کی از ی ر   احد می ی بان   یسر رالف می ی

کرد   با آن که  ود را ساوسایالیسات م ر،ی می به ریاسات حزب کارگر انتتاب شا . او

ی بیشاتردولت در اقتیااد  نظارت داریح مسائوالنه« را از جم ه م ا  هسایاسات تسارمایه

های بسایار بزرگ  برقراری ساکفی برای ح اکیر بر نظام بانلی  ا،زایش مالیات شارکت

یاارلماان ارویاا  هاایی در انتتااباات مح ی و حکو   و باازتوزی   مطرح کرد. حزب مو،کیات

تری را از دساات داد  و احد می ی بان   های بیشکرساای ۲۰15داشاات  اما در انتتابات 

رغم متالفت اکیریت نمای  گان حزب در یارلمان  جرمی اساات فا کرد. در آن سااال به

ها با راست درون حزبی مبارزش های حزب که سالترین شتییتکُربین  یلی از مترقی

رزان وا  ج    وا  ناتو و ازم ا، ان محی  زیسات بود  با تأکی  بر کردش بود  و از مبا

ساوسایالیسام دموکراتیک به رهبری حزب رسای . اصاالحاتی در سیستم انتتابات دا  ی  

حزب کاه در زماان می ی باانا  اتفاا  ا،تاادش بود  باه انتتااب کُربین کماک کرد. باا انتتااب 

  نیز ساای کرساای ۲۰1۷انتتابات ها هزار نفر به ععااویت حزب درآم ن   و در او صاا 

رهبری  تأکی  بر های حزب اواا،ه شا . از اولین اق امات او یس از یارلمانی به کرسای

ها آن را ک ار ها  که بح ریکردنی حزب در مورد م یاساااساا امه ۴ی بازگردان ن مادش

 ااح آهن بود. جکردن آب و بر   انرژی و راشی عما ش بر م یگاذاشاااتاه بودنا   باا تلیاه

راساات حزب چ   بار ساا ی بر برک اری او کرد  اما کُربین موق یت  ود را مسااتحلم 

های ای حلومتها از یارش  برک اار از بر ی حماایتنمود.کُربین در سااایااسااات  ارجی

ازجم اه از  کرد. واهااناه را یی گیری میارتجااعی متاالف آمریلاا  سااایااساااتی ترقی

اساارایی  بود  و به همین دلی  ساایسااتم ی های تجاوزکارانهم تک ان ج ی ساایاساات

ع وان تو  یاود« م ر،ی کردن   امری که همراش ها او را بهتب ییاتی وسی  صایونیست

ی ارویا گر،ته بود  به او ص مه با مواو  مت اقعی که در مورد  روج بریتانیا از اتحادیه

ده اام در ساال ج ی زد. کُربین در یی شالسات انتتاباتی حزب کارگر در انتتاباتی زو

 از رهبری حزب ک ارش گر،ت و کحی یر استارمحر از چپ میانه به رهبری رسی . ۲۰۲۰
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*** 

های  ساتن کوتاش  حزب کارگر در مسایر طوالنی حیات بیش از یک قرن  ،رازو،رود

در غیااب جریااناات چاپ بسااایااری را در قا رت و در ایوزیسااایون از سااار گاذرانا . 

به وجود آم ن  و عم تاً به  اطر ،ره   سایاسایح   ساوسایالیساتی که در مکاط  متت ف

ع وان حزبی باا یاایاااشح کاارگری و مردمی   غاالاب در بریتاانیاا  یاا نار،ت ا   حزب کاارگر باه

اش  شا . این حزب های ساوسایالیساتی  البته از نوگح انا یسایحام ح اصا ی سایاسات

گیری ی و ییرغم دسااتاوردهای مامی که در مکاط ی از نظر ایجاد ساایسااتم ر،اهبه

 واهانه داشاات  هم به دلی  ع م قاط یت و ن اشااتن یک دی گاشح  های ترقیساایاساات

ی م ی  ی سارمایه در عرصاه اطر رویارویی با ق رت ،زای  شراهبردیح م ساجم  و هم به

دریی شا . مور ان و های ییهای ساا تاری  دچار شالساتو جاانی  و دیار واق یت

ی گونااگون دالیا  متت فی را در تبیینح ا،ولح حزب کاارگر یردازان چاپ از زوایاانظریاه

 ان .  طرح کردش

هارول   های دولت و تح ی  سیاست سوسیالیسم یارلمانیرالف می ی بان   در کتاب 

های یارلمانی و نادی ش  ی حزب کارگر به ، الیتجانبهدرساااتی تأکی  یکوی ساااون به

،ک ان رادیلالیسام الزم در حزب را مورد گر،تن هر حرکت ساازن ش  ارج از یارلمان  و 

انتکاد قرار داد و حزب کارگر را ت اا حزبی دانسااات که به دنبال اصاااالحات اجتماعی 

1داری بودش است.مح ود در قالب نظام سرمایه
 

  م تک ن  که یایان ساوسایالیسامح یارلمانتاریساتیلیو یانیچ و کالین لیز  در کتاب 

ک حزب کارگر و نه یک حزب سااوساایالیساات بودش حزب کارگر انا سااتان همیشااه ی

رسا   های کارگری در اوا ر قرن نوزدهم میهای اتحادیهاسات. اصا  و نیاب آن به کادر

یروران ن . زمانی که در که آرزوی یک تشال  سایاسای مساتک  کارگری را درسار می

ت  هاا را گر،ا کاار جاای لیبرالحزب کاارگر باه ع وان با یا ح اصااا یح حزب محاا،ظاه 1۹۲3

ع وان لیبرالیسام شا ا ته شاود. ع یار ای شا  که بهاش یایه اساتااش غیرساوسایالیساتی

مرکزیح لیبرالیساام بر  الا سااوساایالیساام  م ی و نه طبکاتی بود  و بجای تالش در 
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جای تیییر و تب ی ح داری  و بهکردنح سارمایهجات اساتکرار ساوسایالیسام  بر انساانی

  1عی تلیه کرد.سازیح اجتمااجتماعی  برم رنیزش

دموکراسای حزب کارگر حتی در اوج  ود ک   که ساوسایالکیت لحی بورن اشاارش می

ی مردمی سابب شا  که حزب مح ود مان . ،ک ان یک جریان قوی مارکسایساتی با یایه

تر  ود های رادیلال مواجه شااود  بیشبی آن که با چالشاای از ج اح چپ و یا اتحادیه

ی کار در آ ر این طری  یارلمانتاریساام مح ود ک  . نتیجه را به تیییرات مح ودی از

۲هایش  تکویت ک  .داری بریتانیا را با تک ی  دادنح ب ترین ج بهبود که سرمایه
 

ان  که الکولجان کاالهان با ساایر مور ان ساوسایالیسام بریتانیائی در این امر متف 

ز عوام  مامی بود که بسایاری ساا تار الیاارشای و غیردموکراتیکح حزب کارگر  یلی ا

کاار بتوان ا  در چ ین حزبی باا یاایاااشح وسااای  ایح محاا،ظاهاز رهبران یاارلماانی و اتحاادیاه

تر  میاااون ک  ا . در غیااب دیار جریااناات هاای رادیلاالای   ود را در برابرگرایشتودش

ااش  هایی که به ، الیت در یک تشالیالت با یایقویح ساوسایالیساتی  اغ ب ساوسایالیسات

قولی این حزب به وساای  مردمی اعتکاد داشاات    به حزب کارگر ییوسااته بودن   و به

   3ها« تب ی  ش .تگورستانح سوسیالیست

ها اشاارش شا   بسایار تمامیح این نظرات و دیار نظراتی که در طول این مکاله به آن

های اقتیاادی  اجتماعی  سایاسای و ،ره ای  ان . اما زمی ه و واق یتصاحیق و قاب  د،اگ

ی هفتااد کح حات کوتس  از رهبران بریتاانیاا را نیز باایا  در نظر داشااات. در اوایا  دهاه

تیتو ک ترل کارگری که در باال به آن اشااارش کردم  و رادیلال کارگری و مؤسااس انساا 

های کسی که  ود سرانجام به حزب کارگر ییوسته بود )و ب  اً بتاطر ییایری سیاست

سااوشااالیساات ی  ای در نشااریهچپ در یارلمان ارویا  از حزب ا راج شاا ب  در مکاله
حزبح توانا  باه یاک ساااؤال مامی را مطرح کرد: تاگر حزب کاارگر نمیرجیساااتر 

توانیم یک حزب گونه میسااوساایالیسااتی تب ی  شااود  یرسااش این اساات که چه

توانیم حزبی ساوسایالیسات ایجاد ک یمگ اگر یاساتی آمادش برای این یرساش ن اریم  نمی
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ایان واقا ایاتای باود کااه بسااایاااری از  1را کااه وجاود دارد  ماتاتاومااه اعاالم کا ایام.«

و در غیااب جریااناات رادیلاال هاای بریتاانیاایی باا آن مواجاه بودنا   ساااوسااایاالیسااات

ی کارگر و داشاتن یایااش مردمی به حزب ساوسایالیساتی مارکسای به امی  رابطه با طبکه

طور موقتی  نتوانسااات ا  حزب را تیییر کاارگر روی آوردنا   اماا جز لحظااتی آن هم باه

 ها« تب ی  ش .ده    و چ ان که گفته ش  حزب کارگر به تگورستانح سوسیالیست

 باوران«ساختارها یا عامالن: »ساختارباوران« یا »عزم

رغم ح آن حال سؤال مام ییوسته این بودش که چرا جریانات مارکسیستی بریتانیا  به

شا اساانی که به جاان عرواه ها و مارکسترین مارکسایساتکه بسایاری از برجساته

ها  شک   ش در دانشااشکردش  نتوانست   یایااش مردمی یی ا ک   . برک ار از چپ نو یراک

های کوچک و یراک  ش ی ای از دیار نکاط جاان  بساایاری گروشنیساات که نظیر یارش

چپح رادیلال  اعم از تروتساالیساات  مائوئیساات  کمونیساات  آنارشاایساات و غیرش  با  

ک ام جز شااارکت در های یرطمطرا  در بریتاانیا ، ال بودش و هسااات    اما هیچع وان

ها  ان ازن   نکشح چ  انی در ییشبرد سیاستیابانی که دیاران راش میای تظاهرات  یارش

ی کارگر و مردم ن اشااته  و یایااهی هم در میان مردم ن ارن . شاااه  آن به نف  طبکه

میزان آرای گاش دو رقمی و سه رقمی است که این جریانات و تاحزاب« در هر انتتابات 

 ک   .  کسب می

طور شالساتح ر،رمیسام ساوسایالیساتی در بریتانیا و به یاسا  به این ساؤال و دالی 

ی  ی دوگانههای مامی که در انا سااتان دربارشتوان در بح ک ی در دیار نکاط را می

بودش    هاا« و تعاام یات«  کاه در آن کشاااور بیش از هر جاای دیاری مطرحتساااا تاار

ن ای. یی.  های نظری ا،رادی چوتر به درگیریی حاواار ییشجسااتجو کرد. در مکاله

هایی که یا  بح  --تامپساون و لویی آلتوسار  و بتش وسای ی از چپ نو و چپ سا تی 

های ساا تاری  و یا علس آن تأکی   بر تفو ح نکش و قیا ح عام یت انساانی بر مح ودیت

یرداز انا یسی )حال در اشاارش ش . دو دی  گاشح متعادی که کالین هحی  نظریه --داشاته 

ده  که اولی باوران«  ارائه میتحت ع وان تسااا تارباوران« و تعزمها را ،رانسااهب  آن

 
1. Kenneth Coates, (1973), “Socialists and the Labour Party”, in Socialist Register, 1973, 

Merlin, p. 155. 
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هاا و سااااا تاارهاایی کاه عاامالن و ، ااالن اجتمااعی در قاالاب  تااکیا ش بر زمی اه

توان ا  عما  ک  ا   و دومی بر ر،تاار  قیااا  و عزمح ، ااالن و هاا میهاای آنمحا ودیات

تووایق شالسات حزب کارگر ساازد شاای  بتوان  ما را به عامالن تلیه دارد  مطرح می

 1نزدیک ک  .

های جریانات سایاسی   ها و شالساتاسات که در بررسای مو،کیت با این حال  واواق 

باوری  نادرسات اسات. جانبه به هریک از این دو دی گاشح ساا تارباوری و عزمتأکی  یک

اجتماعی  عمالً های تحمی یح ساااا تارهای اقتیاااادی و جانبه بر مح ودیتتأکی  یک

نا،ی نکش و توان عامالن تیییر اساات. تحز سااوم و تزح یازدهمح تتزهای ،وئربا ح« مارکس  

یاب  «  و وارورتح ت... تیییر دادنح جاان ..«ب ها تیییر میها توسا  انساان)ت...موق یت

جانبه بر نکش عام یت  های درست بر نکش عامالن است. از سوی دیار تاکی  یکتأکی 

گرایی نیساات. مارکس در های سااا تاری  چیزی ،راتر ارادشتوجه به مح ودیتب ون 

هاا هسااات ا  کاه تااری   ود را ک ا  کاه ت... انساااانزیباایی اشاااارش میهجا هم برومر باه

ساازن   ... اما نه در شارایطی که  ود به دلتواش انتتاب کردش باشا  ...«. شاک نیسات می

ردو ج به ی عام یت و ساا تار را بای  در که در تح ی  سایاسای و ت یین اساتراتژی ه

ملاانیح مشاااتم در نظر گر،ات. این گفتاه را  -ارتبااط باا هم و در شااارای  زماانی 

وجه نبای  شااابیهح آنهه که گی حنز تحت ع وان تساااا تاربتشااای« در رابطه با  هیچبه

ک    در نظر گر،ت. عام یت و سااا تار  و برابری و ع م تفو  یلی بر دیاری طرح می

ر الا آنهه که گی حنز و طر، ارانش باور دارن   تفو ح ساا تارهای اقتیاادی  سایاسای  ب

های گوناگونی را ملانی مشاااتم مح ودیت-اجتماعی  و ،ره ای در هر مکط  زمانی

ها عم  ک      توان   در قالب آنجام اه می  تیییرحک  ا  که ،اعالن و عامالنحتحمیا  می

هاای هاای گااش تا ریجی و گااش تاااجمی  محا ودیاترویو باا عما  و عزم  ود  و باا ییش

ی عم   ود را گساترش ده  . شاک نیسات که نف   ود کاهش و حوزشساا تاری را به

اساااتراتژیاک  گااش ییشاااروی و گااش  نظیر هر رویاارویی دیار  در این نبرد طبکااتیح 

 نشی ی در کار است. عکب

 
1. Colin Hay, (1999), The Political Economy of New Labour: Labouring Under False 

Pretenses?, Manchester University Press. pp. 32-34.  
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یا از یک طرا م  ولح بر این اساا  شالسات ر،رمیسامح ساوسایالیساتی در بریتان

ویژش حزب ها  بههای نادرساتح عامالن ساوسایالیسات )ا،راد و تشال ها و انتتاب طا

 های سا تاری بودش است. کارگرب  و از طرا دیار م  ول مح ودیت

ها«  ها ت  بار شا ن تسا ت،ره   سایاسای یک جام ه که  ود محیاولح ساال

که تهمهون کابوساای بر اهنح زحن گان  های مُردش« اساات های تنساا ها و باورارزش

ک  « )مارکس  هج هم برومر...ب  بتشای از این ساا تارها هسات  . همین سا ای ی می

ترین ساا تارهای اقتیاادی و سایاسای در رغم ییشار،ته،ره   سایاسای بودش که به

کارانه و ی کارگر و متوسا ح این کشاور همیشاه بر وردی محا،ظهبریتانیا  مردم و طبکه

ی کاارگر و اکیریات مردم از انا ؛ طبکاهرادیلاال برای تحول اجتمااعی داشاااتاهغیر

های ساوسایالساتی شا ن    ها هم که جذبح ای شساوسایالیسام مارکسای دوری کردن   و آن

ی عامالن ساوسایالیساتی در گیری کردن . کوتاهی عم شساوسایالیسام بومیح اوُوحنی را یی

ژمونی در مکاب  ،ره   و باورهای مسا   قول گرامشای وا  هاین بود که نتوانسات   به

های یارلمانی  طور که اشااارش شاا   حزب کارگر  ود را به ، الیتبه وجود آورن . همان

رسااااانی  و یاارلماانی از جم اه آموزش  آگااهیهاای برونمحا ود کرد  و از ، االیات

بب دهی یرهیز کرد. در درونح حزب نیز ساا تار بورکراتیک و غیردموکراتیک سا ساازمان

هاا هم کاه باه حزب شااا نا  کاه حزب نتوانا  ما ام نیروهاای جا یا ی را جاذب ک ا   و آن

توانسات   صا ایی داشاته باشا  . حزب کمونیسات بریتانیا نیز از همان ییوسات    نمیمی

اش برد  حتی دُوزح اساتالی یساتی ، جیح دیار احزاب برادر در دوران ج   سارد رنج می

 شوروی نیز عمالً از صح ه  ارج ش . ب   از سکوط  تر از احزاب مشابه بود  وبیش

شا ن  داری  جاانیدیارعام  ساا تاری بسایار مام  تیییرات ساری  نظام سارمایه

تر ساارمایه  تیییرات تل ولوژیک و سااازمانی  کاهش ت  اد  گر،تن بیشساارمایه  ق رت

ی متوساا  ج ی   همای  ی کارگر  رشاا  طبکهکارگران صاا  تی و تعاا یف طبکه

های ساوسایالیسات در بریتانیا به های بسایاری را برای ر،رمیساتشالالت و مح ودیتم

هاایی برای ییشااابرد وجود آورد  و حزب کاارگر نشااااان داد کاه عااجزاز یاا،تن راش

ها اسات  و با توجه ها و مکاب ه با آن واهانه در قالب این مح ودیتهای ترقیسایاسات

 م نولیبرالیسم ش . حزبی  تس یراست درون به اکیریت ج اح
*** 
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 هاای درسپاره

مارکس که  ود در جریان تانکالب اجتماعی در انا ساااتان« )جایازی ی ت ریجیح 

ی روزا،زونح رواب  ی حاکم  و سااا طهع وان طبکهجای اشاااراا ،ئودال بهبورژوازی به

داریب در آن کشااور شاااه  این تحوالت بود  امی وار بود که همراش با رشاا  ساارمایه

جویی آن طبکاه  انکالب اجتمااعی جا یا ی در ی کاارگر و ا،زایش ،الکات و مباارزشطبکاه

دی .  آمیزمملن میراش باشا . انکالب ساوسایالیساتی را هم از طری  قار و هم مساالمت

باه تانکالب  1۸5۰ی کمونیساااتی در ی مرکزی اتحاادیاهی کمیتاهوی در  طااباه

ترین کشااور برای انکالب ا سااتان را تمامها ب   انالوقوگ« اشااارش دارد  و سااالقریب

هاا و املاان کاارگران« اعالم کرد. اماا از ساااوی دیار تحات تاأثیر ج بش چاارتیسااات

ی کاارگر انا یس« را در کساااب تح  رأی همااانی...  مو،کیات این تبتش ، اال طبکاه

شااود...« ی ارویا انجام میچه که در قارشتر از هر آنمراتب سااوساایالیسااتیاق امی به

ی ی عم لرد طبکاه دیا . باا آن کاه ب ا اً باا مشااااها شی چ ین تحول اجتمااعی میمی اهز

ها طرح کرد  اما نسااابات به ها و انتکاادهای زیادی را در رابطاه با آنساااردیکارگر دل

 بین بود. الوقوگ بودن انکالب سوسیالیستی در آن کشور همه ان  وشقریب

طور که اشاارش شا   بر الا دیار کشاورهای ارویایی  ساوسایالیسامح بریتانیائی  همان

ی کارگر  روشااا فلران و مردم تحات تأثیر از آغاز ر،رمیساااتی و نه انکالبی بود. طبکاه

که رو داشات  . با آنها  گرایشای میانهسا ت ساوسایالیسامح اوُوحنی  چارتیساتی و ،ابیان

یردازان ماارکسااایسااات و ین متفلران و نظریاهترانا ساااتاان بسااایااری از برجساااتاه

شا ا  را به جاان عرواه داشات  ساوسایالیسامح مارکسایساتی ییشار،تح چ  انی مارکس

های کارگری و اجتماعی این کشاور ن اشات  و جریاناتی که در این زمی ه به در ج بش

وجود آم ن   به ساارعت جذب دیار جریانات و ساارانجام حزب کارگر شاا ن . حزب 

بریتاانیاا نیز هرگز باه اهمیات دیار احزاب ارویاایی نرسااایا . حتی ل ین باا  کمونیسااات

های  دساات آوردش بود  در اعتراب به رادیلالی کارگر بریتانیا بهشاا ا تی که از طبکه

انا یسای که تحت تأثیر انکالب اکتبر  واهان مبارزش برای حلومت شاورایی در بریتانیا  

این واق یت که اکیر کارگران انا یس تأکی  کرد که و ردح یارلمانتاریسم بودن   مشتیاً 

ده  که ک   ... نشااان میهای انا یساای ییروی میها و شااای مانه وز از کرنساالی
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در اق ام یارلمانی شارکت ک   . همه ین توصایه کرد که  بای های بریتانیا کمونیسات

 را تربیت ک  . ود  'سیاستم ارانح طبکه'ی کارگر بای  طبکه

ی ی نظری و اشاااعهرغم نکش بساایار مامی که در عرصااهدر بریتانیا بهچپ نو 

دالی  نظرات مارکسی و گسترش اب اد ا القی  ،ره ای و اجتماعی آن ایفا کرد  چه به

 اطر شارای  عی ی بریتانیا نتوانسات نکش چ  ان مامی در سایاسات اه ی و چه به

هاای ا طبکاه کاارگر و ج بشارتبااط با این کشاااور ایفاا ک ا   و عااری از تشااالا  و بی

 ع وان یک ج بش روش فلری مطرح بود.تر بهاجتماعی  بیش

ترین ق رت امپریالیساتی جاان داری انا ساتان که بزرگوسا ت و ق رت سارمایه

ی کارگر با سطق داد. طبکهی حاکم قرار مینیز بود  املانات وسی ی را در ا تیار طبکه

نبود کاه دولات بورژوایی باا گاذرانا ن تقاانون ،کرا«  ای اساااتیماار بااالتر دیار آن طبکاه

هاا«  جاایی کاه هاا  در تنوانتااناهجاای توزی  در زاغاهتوزی  غاذا و یوشاااا ح کاارگران را باه

ها برساان . کارگران انا یسای  کردن   به آنهاشاان تزن گی« میکارگران ج ا از  انوادش

داری هم  نیز شا ن . سارمایه داری صااحب اتحادیههای دیار سارمایهزود تر از کشاور

هاای دولات شااا   باا اساااتفاادش از دساااتاااشهاای ااتی  ود روبرو میهرزماان باا بحران

گذاشات  و م ام با ایجاد انکالب در تولی  صا  تی  و بورژوایی  بحران را یشات سار می

داد. در مراح  ی ق مرو  ود را گسترش میگستردن بازارهای دا  ی و  ارجی  حیطه

رغم از دسات دادن موق یت جاانی  ود یس از ج   جاانی دوم و عکب ز  بهب  ی نی

ی ناقم و تم یوب« ،وردیسم  و یسا،وردیسم   اش  تجربها،تادن از رقبای امپریالیستی

ی مالی   ی سارمایهداری  به ویژش در عرصاههای بزرگ سارمایهی ق رتکماکان در زمرش

توانسات ساتتی میاقتیااد جاانی شا ش بود و بهبریتانیا  ود بتش مامی از باقی مان . 

شا ن سارمایه تحمی  های م ی  ود را مساتک  از تیییرات مامی که جاانیسایاسات

های بزرگ  ناچار داریی بریتانیایی  نظیر دیار سارمایهسارمایه کردش به انجام برساان .

م بر آن داری و نو لیبرالیساامح حاکهای جاانی شاا ن ساارمایهبود در قالب مح ودیت

 واهانه و ر،اهی را در های ترقیعم  ک  . در بریتانیا نیز  هر زمان دولتی ساایاساات

ب ا ی  ی جااانیح  مودیز و اساااتاانا ارد انا  یور  ردشهاای سااارماایاهگر،ات  گزماهییش می

 آوردن .  اعتباری بریتانیا را یایین می
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کارگران صا  تی    داری ییشار،ته  ا،تح روزا،زون ت  ادتیییرات طبکاتی در سارمایه

های درون ی متوس  ج ی   تش ی  تفلیک و قشرب  یرشا  کارگران   ماتی و طبکه

ها در ی آنهای کارگری و مساتحی  شا ن ،زای  شطبکه کارگر  کاهش ق رت اتحادیه

ی کاار در مکاابا  سااارماایاه را بیش از ییش تعااا یف کرد. داری  جبااهنظاام سااارماایاه

های حزب کارگر سابب از دسات ر،تن یایااش مردمی شا   کاریها و محا،ظهرویراسات

رساااانی و توجایح حزب کارگر و جریانات ساااوسااایالیساااتی در آگاهیو ناتوانی یا بی

سوی ها را بهی متوس   بسیاری از آنی کارگر و اقشار یایی ی طبکهدهی طبکهسازمان

  تااریتی   کاار ساااو  داد. در چ ا  مکطدموکرات و حتی حزب محاا،ظاهحزب لیبرال

کار از کارگران حزب کارگر بیشاتر بود. در بتشای از ت  اد کارگرانح ععاو حزب محا،ظه

همین  ی کاارگر بودنا .کاار از طبکاهدرصااا ح حاامیاانح حزب محاا،ظاه ۴۰ ی هفتااد دهاه

گرا و کمبود آگاهی بودش که بساایاری از کارگران انا یساای را به جریانات ا،راطی م ی

های دور سات. احساا ح کاابح برتری انا یسای  که از گذشاتهنژادیرسات جذب کردش ا

ی حااکم محا ود نبودش و بتشااای از ،ره ا  اسااات مااری آن م ات بودش  ت ااا باه طبکاه

طور که ی کارگر نیز به آن باور داشاته و دارد. در گذشاته  همانبتش بزرگی از طبکه

ن کارگران مسات مرات ها مطرح بود  و ب   از آمارکس اشاارش داشات  در مورد ایرل  ی

 ها.ها و یاکستانیویژش ه  یبه

ی آگاهی کارگران و اقشاااار یایی ی و میانی طبکه  در شااارای  نازل بودن ساااطق

هاا ما ام باه هاای ایا ئولوژیاک و رسااااناهمتوسااا    ایا ئولوژی حااکم از طری  دساااتاااش

 حاکم  ده  . سااا تارهای اقتیااادی و اجتماعی و ،ره ایحسااازی  ود ادامه میگمراش

هاسات و بسایار ق رتم  تر از توان و املانات نیروها و عامالن مترقی برای مکاب ه با آن

های رادیلال کا،ی نیست. در مکاط  متت ف در بریتانیا جریانات  صارراح داشتن سیاست

رادیلال از جم ه حزب کارگر ساوسایالیسات و اتحادیه ساوسایالیساتی وی یام موریس با 

رو ازجم اه ،ا راسااایون ادیلاال در مکاابا  جریااناات میااناههاای بسااایاار ریالتفرم

دموکرات  و یا حزب مساتک  کارگر قرار گر،ت    اما شالسات  وردن  و از بین ساوسایال

کاه ماارگاارت تااچر برای دومین باار انتتااب  1۹۸۴تر در انتتااباات ر،ت ا . از آن مام

اش آشالار ور اولهای  شانح دشا   و صا مات اقتیاادی و اجتماعی ناشای از سایاساتمی
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ی های ج اح چپ به نف  طبکه شا ش بود  حزب کارگر با یلی از مترقی ترین سایاسات

کاران شالسات  ورد. کارگر و زحمتلشاان  وارد صاح ه شا   اما به ساتتی از محا،ظه

جالب آن که بسایاری از کارگران ماهر  ناراوای از ع مح ا،زایش دساتمزدها و ناراوای از 

هاای  هاا و تیییرح سااایااساااتهاای تااچر در مورد کااهش ماالیااتوعا ش ااطر هاا  باهماالیاات

 داد  به او رأی دادن    ها را کاهش میجم ی که نکش اتحادیهزنی دستهچانه

رو داری ییشاار،ته روبهاین امر ما را با یلی از واق یات سااتت و مت اق ح ساارمایه

ی ت بتشای از طبکه داری ووا یی سارمایهساازد؛ این که در مسایر طوالنی توسا همی

یاب   و رغمح تشاا ی  اسااتیمار  تا ح ودی بابود میهای باالیی آن  بهویژش الیهکارگر به

 ی متوسا  با حکو  و دساتمزد نسابتاً باالتر و با گر،تنح وام صااحب نظیرح بتشای از طبکه

  توان آورد که میهایی به دساات میت ریج تچیز«شااود  و به انه و دیار املانات می

گیری ها را از دساات ب ه . این تیییر نساابیح موق یت در بساایاری موارد در موواا آن

ویژش در ی مبارزاتی ا،رادح با آگاهی کم  بی تأثیر نیساات. این امر بهساایاساای و شاایوش

تر نیروهای چپ در رو و واا فح بیشکار و میانهبریتانیا با ،ره   ساایاساای محا،ظه

اسات. تاکی  بر آگاهی از این نظر اهمیت دارد که   رساانی  شا ت بیشاتری داشاتهآگاهی

کاار  هاای زیاادی برای از دسااات دادن دارد  لزومااً محاا،ظاهلزومااً هر آن کاه چیز یاا چیز

ی های مبارز که عم تا از طبکه نیسات. شااه  این م عا این اسات که اکیر ساوسایالیسات

 اطر ه ودارن   بهها برای از دسات دادن داشاتمتوسا  ج ی  هسات    و بسایاری تچیز«

ان  آگاهی و اعتکاد به املانح سا تنح جاانی دیار  با سرمایه و ارتجاگ به مکاب ه یردا ته

 یردازن .و می

ی واق ی در مکاب ح نیروهای مترقی در بریتانیا  و هر بتش دیاری از جاانی  مسائ ه

دارد  یا،تن   ی کار قرارداری و وا ف جباهی ق رتم  ح سارمایهکه کماکان زیرح سا طه

هاای مباارزاتی بر ع یاه سااارماایاه و روی و گساااتردنح حوزشهاای گونااگون برای ییشراش

ی های اقتیااادی و ساایاساای  حوزش ق رتی که عالوش بر ک ترل حوزش -ارتجاگ اساات  

طور کاه در مبحا  ی هژمونیاکح  ود دارد. هماان،ره ای و تفلر را نیز تحات سااا طاه

ر اشااارش شاا   در شاارائطی که ج   ترودررو« با  ی حاواا گرامشاای در آغازح مجموعه

های ه ری و ادبی  مملن نیست  ت اا تر  جز در رؤیا و یا  القیتمراتب قویدشمنح به

های تمووا ی« در جات به چالش کشای نح هژمونی حاکم و ایجاد وا  رویراش  ییش
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طور که نای طوالنی اسات که طی آن  همای م نی اسات. این مبارزشهژمونی در جام ه

بود  نیروهای چپ تبای  بین  های بریتانیایی مطرحدر بتشای از مبارزات ساوسایالیسات

های شاارطهای اوتوییایی  ود و رئالیساامح ساایاساای« حرکت ک   . یلی از ییشآرمان

مامح ییشاروی نیروهای چپ  با الاام از گفته ی وی یام موریس ساوسایالیسات انکالبی 

های بریتانیا  نظیر سایالیسات« اسات  کاری که ساوسایالیساتبریتانیایی ت    انساانح ساو

ان  انجام ده  . این مام کماکان در دساتور دیار ساوسایالیسات جاان  تاک ون نتوانساته

 داری قرار دارد.کارح گذارح طوالنی از سرمایه
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رسد شود. به نظر میهای خودکار( حرف زده میجا از اتوماسیون )سیستمدر همه

روباتیک به متحول کردن  های سریع در هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و پیشرفت

ها ترین کارخانههایی مانند تسال قصد دارند در پیشرفته دنیای کار آغازیده باشند. شرکت

های خاموش« دست یابند که در آن فرآیندهای کامالً خودپوی کار، به تولید با »چراغ 

مین توانند در تاریکی انجام گیرند. در هکه دیگر نیازی به دخالت انسان ندارند، می

هایی به نمایش گذاشته های روباتیک، سیستمهای نورانی نمایشگاهحال، در سالن

ی جنسی داشته توانند پینگ پنگ بازی کنند، آشپزی کنند، رابطه شوند که میمی

های کامپیوترها نه تنها در حال پردازش استراتژی    باشند و حتی با یکدیگر گفتگو کنند.

هایی شود سمفونیهستند، بلکه گفته می Go Gameجدید برای بازی »گو« 

آورد. کامپیوترهایی که لباس سفید آزمایشگاه نویسند که اشک شنوندگان را درمیمی

های زودی استراتژی یا لباس مجازی بر تن دارند، در حال شناسایی سرطان هستند و به

در سراسر  هاست کههای بدون راننده مدتحقوقی را پردازش خواهند کرد. کامیون

های های روباتیک در دشتوآمد هستند. سگی آمریکا در حال رفتایاالت متحده

کنند. آیا ما در روزهای پایانی رنج و زحمت با خود حمل میهای نظامی  متروک، سالح

شدن بریم؟ آیا آنچه ادوارد بالمی »فرمان بهشت« نامید در حال فسخانسان به سر می

1شوند؟همچون خدایان می -یا حداقل ثروتمندترین آنها - ها«است؟ یعنی »انسان
 

واقعیت  نمایی تردید داشته باشیم.دالیل زیادی وجود دارد که نسبت به این بزرگ 

های شسته، داری از باز کردن درب، یا تا کردن لباسطرز خندهها بهاین است که ماشین

مراکز بزرگ خرید )مال( با سر به درون روباتیک در  گاردهای امنیتی ناتوان هستند.

ی دیجیتالی و کامپیوتری کنندههای کمکافتند. سیستم دار میهای فوارهحوض 

ها پاسخ دهند و اسناد را ترجمه کنند، اما توانایی انجام کار بدون توانند به  پرسشمی

در   2صادق است.های خودران نیز همین امر  ی اتومبیلی انسان را ندارند. دربارهمداخله

ی آمریکا در اواسط جنبش »برای حداقل دستمزد پانزده دالر در ساعت ایاالت متحده
 

 .68[، ص. 1888] 2007، آکسفورد "1887 – 2000نگاهی به گذشته، "، ادوارد بالمی، اتوپیارجوع شود به  .1

( ربات نجات پیدا کرد: فقط Apocalypseشود از ویرانگری )چگونه می"به ترتیب نگاه کنید به، دانیال هرناندز،    .2

چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟ تاریخ و ". دیوید اوتور، 2017نوامبر  10، وال استریت ژورنال، "درب را ببندید

 .6–25، صص 2015، 3، شماره 29، جلد. تصادیانداز اقی چشممجله "آینده اتوماسیون در محیط کار
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کردند در مبارزه کنید«، تابلوهای تبلیغاتی در سانفرانسیسکو نصب شدند که تهدید می

های لمسی، جایگزین کارگران صورت تصویب قانون افزایش حداقل دستمزد، صفحه 

ی استخدام روبات« لقب ، الیحه را »مصوبهالوال استریت ژورنفست فود خواهند شد. 

های داد. و این در حالی است که بسیاری از کارگران فست فود در اروپا در کنار صفحه

ی کنند و اغلب حقوق بیشتری نسبت به همتایان خود در ایاالت متحدهلمسی کار می

 بوده است؟ آمیزی اتوماسیون مبالغهآیا بحث درباره 1کنند.آمریکا دریافت می

 گفتمان اتوماسیون

 ی های ترسناک دربارهپسند، داستانها و مجالت عامهدر صفحات روزنامه

بیهوده باقی بماند. اما در طول یک  پراکنیاتوماسیون، ممکن است فقط در سطح سخن

ی گذشته، این بحث تا سطح یک تئوری اجتماعی تأثیرگذار ارتقا یافته که ادعا دهه

ی آنها بینی آیندههای فعلی و پیشنها به تجزیه و تحلیل تکنولوژی کند نه تمی

تواند عواقب تغییرات تکنولوژیکی بر کل جامعه را نیز بررسی کند. پردازد، بلکه میمی

اینک توسط اول، کارگران، هم ی اصلی استوار است:گفتمان اتوماسیون بر چهار گزاره

 "بیکاری تکنولوژیکی"، که به افزایش سطوح  شوندتر جایگزین میهای پیشرفته ماشین

ی ورود ی این است که ما در آستانهدهندهمنجر شده است. دوم، این جایگزینی نشان

های خودکار و کامپیوترهای ی کارها را سیستمای هستیم که در آن تقریباً همهبه جامعه

انی بشریت از کار هوشمند انجام خواهند داد. سوم، اتوماسیون باید موجب رهایی همگ

بریم که بیشتر مردم برای زنده ای به سر میجا که ما در جامعهو زحمت شود، اما از آن 

چهارم، و بنابراین،  2ماندن باید کار کنند، ممکن است این رؤیا به  کابوس منتهی شود.

ی همگانی و قطع ی بیکاری گسترده، پرداخت درآمد پایهتنها راه جلوگیری از فاجعه 

 
، فرانکیوز 2017آوریل    3،  وال استریت جورنال،  "حداقل دستمزد را باید قانون استخدام ربات نامید"اندی پوزدر،    .1

 .2017، نیویورک جایی که کارهای نا مطلوب بهتر استکریس تیلی،  کاری و

کنند تحوالت تکنولوژیکی، بدون نیاز نند ری کورزویل، که تصور می گرا، ماهای فنبیناین موضع با دیدگاه خوش   .2

 .به تحول اجتماعی، باعث ایجاد یک جهان آرمانشهر خواهد شد، متمایز است
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دهند، همچون مسیری برای ایجاد جامعه ابطه میان درآمد مردم با کاری که انجام میر

 نوین است. 

اند. اریک خودخوانده مطرح کرده  futuristsگرایان  این استدالل را تعدادی از آینده

( استدالل 2014)  "عصر دوم ماشین"ی  آفی در کتاب پرخواننده بریفولسون و اندرو مک

هایی که قباًل ایم که بسیاری از تکنولوژی عطفی قرار گرفته در نقطه"کنند که ما می

آنها  "شوند.شدند، به واقعیت روزمره تبدیل مییافت میهای علمی فقط در داستان 

بزرگی هستند. اما هشدار  "نعمت"ی دهندههای جدید، بشارت گویند تکنولوژی می

ی کارگران یا حتی اکثریت بگوید همههیچ قانون اقتصادی وجود ندارد که  "دهند که  می

، بلکه  برعکس، در همان حال که  "مند خواهند شدها بهرهکارگران از این پیشرفت

یابد، تر کاهش میهای پیشرفتهتقاضا برای نیروی کار با به کار بردن تکنولوژی 

یروی کار ای از درآمد ساالنه، نه نصیب نماند. بنابراین سهم فزایندهدستمزدها راکد می

کنند یابد. آنها استدالل میشود و در نتیجه، نابرابری افزایش میبلکه نصیب سرمایه می

نامند، با می "عصر دوم ماشین"به سمت آنچه آنها   "حرکت ما"تواند که این امر می

های که در آن تصاحب رانتی بر نوآوری "داریحالت فروماندگی  سرمایه"ایجاد 

ظهور  "گونه در مارتین فورد نیز به همین  1یابد، آهسته کند.یتکنولوژیکی غلبه م

هستیم که  "عطفیبه سمت نقطه"کند که ما در حال پیشروی ادعا می "هاربات

گوید . او می"کل اقتصاد را به سمت تعدیل نیروی کار بکشاند"شود پیشبینی می

با  جهانی نهایتًا خود راترین سناریوی درازمدت برای همه این است که نظام ترسناک"

منجر   "فئودالیسم با سیستم خودکار"، که این امر به ایجاد  "واقعیت جدید تطبیق دهد

و نخبگان به وجود تقاضای  "دهقانان اساساً زائد خواهند بود"خواهد شد که در آن 

به نظر این نویسندگان، آموزش و بازآموزی به منظور   2اقتصادی نیاز نخواهند داشت.

 
، هادومین عصر ماشین: کار، پیشرفت و شکوفایی در زمان درخشش فناوری اریک بریفولسون و اندرو مک آفی، . 1
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تثبیت تقاضای کار در اقتصاد مبتنی بر سیستم خودکار کافی نخواهد بود؛ باید نوعی 

 1ریزی شود. شده غیر از دستمزد، مانند مالیات منفی بر درآمد، طرحدرآمد تضمین

ن پوش در گفتمان اتوماسیون با شورو شوق مورد استقبال نخبگان شلوارجی

کند. مارک ها حمایت میقرار گرفته است. بیل گیتز از مالیات برروبات  "سیلیکون ولی"

هایی ایده"گوید که آنها باید  زاکربرگ به کارآموزان کارشناسی ارشد دانشگاه هاروارد می

، سیاستی که ایلون موسک نیز فکر "  ی همگانی را بررسی کنندمانند تأمین درآمد پایه

ها برنده ها در طیف وسیعی از مشاغل در رقابت با انسانبا گذشت زمان که رباتکند  می

موسک  در اثر خود  با عنوان  2خواهد شد.  "ضروری"ای شوند، به طور فزایندهمی

اثر آیین. م.  "جریان فرهنگی"برای  پهپادهای خود به تقلید از کتاب  "فضای ایکس"

های خود در کتابش انتخاب که بانکس برای سفینه گزیند را برمیبانکس، همان نامی 

آمیزی هستند که تخیلی و اتوپیایی ابهام –های علمیکرده بود. هر دو کتاب، رمان

های هوشمند ها در کنار روباتکشند که در آن انسان دنیای پساکمیابی را به تصویر می

  3کنند.شند، زندگی میبدون این که نیازی به بازار یا دولت داشته با "ذهن"به نام  

سیاستمداران و مشاوران آنها نیز به همین گونه با گفتمان اتوماسیون، که به یکی 

نوایی ما تبدیل شده است، هم "ی دیجیتالآینده" یاندازهای مهم دربارهاز چشم 

موج بعدی "جمهوری، گفت: در سخنرانی خداحافظی ریاستاوباما  کنند.می

امان سرعت بی"ناشی از تجارت خارجی نخواهد بود، بلکه از  "های اقتصادیدرگیری 

، ناشی خواهد شد. "کندی متوسط را منسوخ میاتوماسیون که بسیاری از مشاغل طبقه 

رابرت ریچ، وزیر کار در زمان بیل کلینتون، با ابراز ترس مشابهی اظهار داشت: ما به 

ین بسیاری ازمشاغل، نه فقط تکنولوژی جایگز"ای خواهیم رسید که زودی به نقطه 

ما باید موضوع  "و اضافه کرد    "ای نیز خواهد شدای بلکه مشاغل حرفهمشاغل غیرحرفه

داری کلینتون، الرنس سامر، وزیر خزانه  "ی همگانی را جدی بگیریم.تأمین درآمد پایه

 
 . 61-257، صص "ها ظهور ربات"فورد،  .1

 .2017ژوئن  18، ی وال استریتروزنامه "هاافیون زاکربرگ برای توده "اندی کسلر،  .2

یادداشت "، و همچنین به مطلب او  2000، لندن  به وزش باد نگاه کنبه عنوان مثال نگاه کنید به آیین م. بانکس    .3

 .  2004، در مجموعه نوشته های او، سانفرانسیسکو "ی فرهنگها درباره 
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 ماند وهمین امر را پذیرفت و اظهار داشت: وقتی که دستمزدهای کارگران راکد می

ی بیکاری در اثر تکنولوژی که زمانی احمقانه یابد، ایدهنابرابری اقتصادی افزایش می

رسد. این گفتمان، به پایه و ای هوشمندانه به نظر می نمود، اکنون به طور فزایندهمی

بدل شده است:  2020جمهوری برای سال اساس یک کمپین طوالنی مدت ریاست

ی در زمان اوباما، عنوان کتاب قطور خود درباره "انیسفیر کارآفرینی جه"اندرو یانگ، 

گذاشته است. او اکنون بر مبنای پالتفرم تأمین   "جنگ علیه افراد عادی"اتوماسیون، را  

است. یکی از  "اول بشریت"ی همگانی، سرگرم کارزار رو به آینده با عنوان درآمد پایه

المللی کارمندان ی بیناتحادیه"هواداران پرسروصدای یانگ، اندی استرن، رئیس سابق  

 Raising the "باال بردن کف"است که کتابش با عنوان   SEIU  "خدمات

Floor1ی دیگری است در حمایت از این گفتمان.،نمونه 

سخت  -مانند سایر نویسندگان دیگر که در باال به آنها اشاره شد  -یانگ و استرن 

کوشند که به خوانندگان اطمینان دهند که البته برخی از اشکال سرمایهداری باقی می

خواهند ماند، حتی اگر سرمایهداری مجبور باشد که خود را از شر بازار کار رها کند. با 

تری ی رادیکالکنند که نسخه های چپ اذعان میگذاری چهرهوجود این، آنها به تأثیر

اختراع  دهند. نیک سرنیسک و الکس ویلیامز در کتاب از گفتمان اتوماسیون ارائه می
جدیدترین موج اتوماسیون "کنند که: ، استدالل میInventing the Future  آینده

ای تواند هر جنبهزیرا می آماده است که به طرز چشمگیری بازار کار را دگرگون کند،

تواند کنند که فقط یک دولت سوسیالیستی میآنها ادعا می  2."از اقتصاد را در بر بگیرد

ی ، وعدهpost-scarcity، یا پساکمیابی Post-Workبا ایجاد جامعه پساکار 

 
تواند ما را از هم یتر در وداع با اوباما: اتوماسیون میک موضوع تاریک "به ترتیب، نگاه کنید به کلیر کین میلر، . 1

مشاغل مورد تهدید "؛ ادواردو پورتر، "ها زاکربرگمخالف توده "؛ کسلر،  2017ژانویه    12،  نیویورک تایمز، "جدا کند

پیام ". کوین روز، 2016ژوئن  7، نیویورک تایمز "آالت: نگرانی قباًل احمقانه که حال مشروعیت یافتهماشین

؛ اندرو 2018فوریه  12، نیویورک تایمز، "ها در حال آمدن هستند: روبات2020های انتخاباتی او در سال رقابت

های آمریکا و چرا تأمین درآمد پایه و همگانی ی ناپدید شدن شغلجنگ علیه افراد عادی: حقیقت درباره یانگ، 
تواند اقتصاد  ی همگانی میباال بردن کف: چگونه تأمین درآمد پایه ؛ اندی استرن، 2018، نیویورک ی ما استآینده 

 ، را ببینید.2016، نیویورک ما و رؤیای آمریکایی را بازسازی کند

، ص. 2015، لندن و نیویورک داری و دنیای بدون کاراختراع اینده: پساسرمایه نیک سرنیسک و الکس ویلیامز. 2
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، هوشمندانه نتایج بدیل چهار آیندهاتوماسیون کامل را عملی کند. پیتر فریز در کتاب 

کند. به باور او این نتایج بستگی به این دارد که ی پساکمیابی را بررسی میر جامعهد

آیا در آن جامعه هنوز مالکیت خصوصی  وجود خواهد داشت و جامعه هنوز از کمبود 

رنج خواهد برد یا  -تواند بعد از غلبه بر کمبود کار همچنان تداوم یابدکه می -منابع 

کنند که نند طرفداران لیبرال گفتمان اتوماسیون، تأکید مینویسندگان چپ، ما  1نه.

پیشرفت الزم "ناپذیر باشد، این به معنای حتی اگر ورود به روباتیک پیشرفته اجتناب 

سرنیسک، ویلیامز و فریز همگی از طرفداران پرداخت درآمد   2."به دنیای پساکار نیست

ی همگانی، پلی است  برای آمد پایهی همگانی در طیف چپ هستند. از نظر آنها درپایه

؛ اصطالحی  که آرون باستانی  در سال "کمونیسم لوکس و کامالً خودکار"رسیدن به 

گذاری هدف احتمالی سیاست سوسیالیستی ابداع کرد و به مدت پنج برای نام 2014

 سال به عنوان الگوی رفتاری در اینترنت، قبل از انتشار کتابش، رونق گرفت. کتاب او

پردازد که در آن هوش مصنوعی، انرژی خورشیدی، ی خودکار میبه طرح کلی آینده

های برداری کانی از شهاب آسمانی و تولید گوشت، بهرهgene-editingویرایش ژن 

آزمایشگاهی، سرانجام موجب پیدایش دنیای اوقات فراغت بی یایان و خودابداعی انسان 

 3خواهد شد.

 های مکررهراس

ی بینی مشترکی دربارههای سیاسی، بر پیشی طیفگرا، از همای آیندهدیدگاهه

 مسیر تغییرات تکنولوژیک متکی است. 

آیا حق با آنها است؟ برای پاسخ به این پرسش، در نظر گرفتن دو تعریف کاربردی 

مفید است. اتوماسیون ممکن است به عنوان شکل خاصی از نوآوری تکنولوژیکی جهت 

های اتوماسیون کامالً جایگزین کار نیروی کار درک شود: تکنولوژی  جویی درصرفه 

 
تکنومیک : اقتصاد جنگ  . مانو سعدیا2016، لندن و نیویورک داریچهار آینده: زندگی بعد از سرمایهز، پیتر فری. 1

 .2016، سانفرانسیسکو ستارگان

 127، ص. اختراع آینده سرنیسک و ویلیامز، . 2

 .2019، لندن و نیویورک کمونیسم لوکس کامالً خودکار: مانیفستآرون باستانی، . 3
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های تولیدی انسان را تقویت کنند. با استفاده از شون این که صرفاً ظرفیتانسان می

ی معین شغلی همچنان دهند، یک رشتهوری کار را افزایش میهایی که بهرهتکنولوژی 

وری بیشتری خواهند داشت. ر آن  شغل بهرهادامه خواهد یافت، اما هر یک از کارگران د

های جدید به خط تولید معین در مونتاژ اتومبیل، به عنوان مثال، اضافه کردن ماشین

وری کارگران افزایش یابد، بدون آن که این خط تولید ممکن است باعث شود که  بهره

د تعداد معین از بین برود. در این حالت در مجموع به تعداد کارگر کمتری برای تولی

شود به کارگران کمتری نیاز باشد، خودرو نیاز خواهد بود. این که آیا این امر باعث می

 بستگی به میزان کل تولید خواهد داشت. 

 "پیانوی خودکار"در مقابل، اتوماسیون ممکن است آن گونه که کورت وونگوت، در  

بندی شغلی به طور کلی از بین یک طبقه"کند، درک شود: در این حالت توصیف می

نظر از هر میزان احتمالی در افزایش تولید، دیگر هرگز شود صرف. گفته می"رودمی

پراتور سیستم تلفن یا کسی برای چرخاندن نیازی به استخدام فرد جدید به عنوان ا

ها کامالً جایگزین نیروی کار انسانی اهرم فوالدی نخواهد بود. در این حالت، ماشین

ی اتوماسیون در محل کار، مبتنی بر ی آیندهی مباحث دربارهشوند. بخش عمدهمی

ی این ویژگی ی نزدیک است که داراهای موجود یا در آیندهارزیابی از سطح تکنولوژی 

هستند که جایگزین کار شوند و یا بهروه وری کار را افزایش دهند. در عمل ثابت شده 

که تشخیص میان این دو نوع تغییر تکنولوژیکی، بسیار دشوار است. بنا بر بررسی 

درصد مشاغل موجود در ایاالت   47مطالعاتی مشهوری در آکادمی مارتین در آکسفورد،  

عرض خطر اتوماسیون قرار دارند. مطالعات اخیر در سازمان ی آمریکا در ممتحده

درصد از مشاغل در   14بینی کرده است که  پیش  OECDهمکاری اقتصادی و توسعه  

درصد دیگر مشاغل   32قرار دارند و    کشورهای عضو این سازمان در معرض خطر باالیی

ها( ی نوآوری تیجه وری کار تا جایگزین شدن مشاغل در ن)بیشتر به دلیل افزایش بهره

 1ی کار، قرار دارند.در معرض تغییر قابل توجه از لحاظ شیوه

 
به صورت آنالین منتشر   2013مایکل آزبورن ابتدا نتایج پزوهش خود را در آکسفورد مارتین در سال  کارل فری و  .  1

ی اشتغال: مشاغل تا چه انذازه ظرفیت پذیرش کامپیوتری شدن کارها را  ِینده کردند. بعدًا این پزوهش با عنوان آ
؛ لوبوبیکا ندلکوسکا و گلندا 2017نویه ، ژا114، جلد. آوری و تغییر اجتماعیبینی فنپیشمنتشر شد،  دارند؟
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با وجود این، روشن نیست حتی باالترینِ  این برآوردها حاکی از آن باشد که اختالف 

درصد مشاغلی که کارگران  57کیفی با گذشته اتفاق افتاده است. طبق یک بررسی، 

در واقع، اتوماسیون از   1مروز دیگر وجود ندارد.دادند، اانجام می 1960ی در دهه

داری است. در مقابل اما گفتمان اتوماسیون، که از های ماندگار تاریخ سرمایهویژگی

رسد، پایدار نیست و به ی اجتماعی گسترده مینمودهای تغییر در تکنولوژی به نظریه 

ی فرا رسیدن عصر طور مقطعی در تاریخ مدرن تکرار شده است. هیجان درباره

توان از اواسط قرن نوزدهم به این سو مشاهده کرد. چارلز بابیج، را حداقل میاتوماسیون  

منتشر کرد.  1832را در سال  در باب اقتصاد ماشینی و تولیداتاثر خود موسوم به  

انتشار داد،   1833را در سال    بهشت در دسترس همگان، بدون کارجان آدولفوس اتزلر،  

الوقوع ها ظهور قریب منتشر شد. این کتاب  1835سال    اثر آندرو اوره در  ی تولیدفلسفهو  

دادند که با حداقل یا صرفًا با نظارت کار انسانی عمل هایی را بشارت میکارخانه

 سرمایهکردند. این دیدگاه تأثیر زیادی بر مارکس داشت، او در جلد اول کتاب می

های دارای روابط نی ماشیاستدالل کرد که در مرکز زندگی اقتصادی، دنیای پیچیده

 در روند جایگزین شدن کار است.  Interacting Machinesمتقابل 

ظاهر شد؛  1980و  1950، 1930های های خودکار دوباره در دههتصور کارخانه

از نو پدیدار شود. همزمان با ظهور این  2010یعنی پیش از آن که مجددًا در سال 

بار و فرا رسیدن عصر بیکاری فاجعه"مبنی بر  هاییبینیها یا اندکی بعد، پیشدیدگاه

کردند تنها از طریق  سازماندهی مجدد رواج یافتند که اعالم می "فروپاشی اجتماعی

 
، اسناد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مسائل "ها و آموزشاتوماسیون، استفاده از مهارت"کوئینتینی، 

 .2018، 202ی ی مهاجرت اکتبر، شماره اجتماعی، اشتغال و بررسی هایی درباره 

. همچنین به رابرت 2017ژوئیه    j  ،21  ی وال استریت ژورنالهروزنام،  "ها نترساز روبات "به نقل از جری کپالن،  .  1

، بنیاد "2015–1850هشدار کاذب: اختالل تکنولوژیکی و بازار کار آمریکا، "، (John Wuاتکینسون و جان وو )

 مراجعه کنید. 2017فناوری اطالعات و نوآوری، 
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اشاره به تناوب ظهور این گفتمان به    1جامعه امکان جلوگیری از این فاجعه میسر است. 

ان همراه بود باید ای را که با این گفتماندازهای اجتماعیاین معنی نیست که چشم

ی تکنولوژیکی که توسط های غیرمنتظرهمردود دانست. نکته این است که پیشرفت

ها بینیتواند هر لحظه اتفاق بیافتد. این پیششود، میبینی میگفتمان اتوماسیون پیش 

به این دلیل که در گذشته اشتباه بودند، لزومًا به معنای آن نیست که در آینده نیز 

ی اتوماسیون اندازها دربارهتباه از آب درخواهند آمد. افزون برآن، این چشمهمیشه اش

اند: آنها به برخی احتماالت آرمانی نهفته به طور آشکار از لحاظ اجتماعی سازنده بوده

کنند. خطای رویکرد آنها صرفًا در این است که داری مدرن اشاره میدر جوامع سرمایه

ی داوم تکنولوژی، این احتماالت آرمانی از طریق فاجعه کنند با تغییرات متصور می

 بیکاری گسترده، خود را آشکار خواهند کرد.

ی اتوماسیون به آن متکی است، واسیلی لئونتیف، ای را که نظریهدریافت پایه 

عملکرد مؤثر مکانیسم "تر توضیح داد. او خاطرنشان کرد که اقتصاددان هاروارد، دقیق

 "ی تکنولوژی مدرنبه خصلت ویژه "داریمرکز جوامع سرمایه در "خودکار قیمت

سابقه افزایش بی"بستگی دارد. به این معنی که تکنولوژی به رغم فراهم کردن موجبات  

 2."کل تولید، نقش غالب نیروی انسانی در بیشتر فرآیندهای مولد را تقویت کرده است

تواند این اتصال شکننده را از بین یبه باور او پیشرفت کلیدی در تکنولوزی هر لحظه م

های اجتماعی کارکرد اقتصادهای بازار را نابود کند. با اتکا بر این شرطببرد و پیش

و فقط با اضافه کردن این که اکنون چنین پیشرفتی در تکنولوژی صورت  -دیدگاه 

ی داری باید شیوهکنند که سرمایهگویان اتوماسیون غالباً استدالل میپیش –گرفته

 
-1919،  "ی بیکاری ناشی از تکنولوژزیامریکا درباره خودمان را در مشاغل کشف کنیم: بحث در  "سو بیکس،  ایمی   1

هیچ جایی برای رفتن نیست: اتوماسیون، ". همچنین به جیسون اسمیت، 7–305، صص 2000، بالتیمور 1919

 رجوع کنید. 2017آوریل  -، بروکلین ریلی، مارس "گذشته و اکنون

ی ، شماره 9، جلد  بررسی جمعیت و توسعهرآمد«،  واسیلی لئونتیف، »پیشرفت تکنولوژی، رشد اقتصادی و توزیع د.  2

 404، ص. 1983، 3
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دهد که خود تولید گذرا باشد که در نهایت جای خود را به شکل جدیدی از زندگی می

 1دهد.را بر اساس کار مزدی و مبادالت پولی سازمان نمی

بتوان گفتمان  ی اتوماسیون را شاید با توجه به تناوبی بودن ظهور آن نظریه 

داری توصیف کرد که بنا به ترکیبی از دالیل ساختاری و ی جوامع سرمایهخودانگیخته 

های این جوامع چاره برای فرا رفتن از محدویتمشروط، به طور مکرر و به عنوان راه

رساند، ی ظهور میشود. آنچه گفتمان اتوماسیون را به صورت ادواری به عرصهظاهر می

عمیق از عملکرد بازار کار است: واقعیت به سادگی این است که مشاغل  وجود نگرانی

ی کثیری از مردم وجود دارد. طرفداران گفتمان اتوماسیون به کمتری به نسبت توده

ی پایین بودن تقاضا برای نیروی کار را از منظر تغییرات طور مداوم مسئله 

 دهند.ی تکنولوژیکی توضیح میافسارگسیخته 

 ضای کارکاهش تقا

این که امروزه گفتمان اتوماسیون، یک بار دیگر به طور گسترده مورد توجه قرار 

نظر از علل این گرفته، به این دلیل است که پیامدهای منتسب به اتوماسیون، صرف

داری جهانی به وضوح قادر نیست اکنون در پیرامون ما وجود دارند: سرمایهپیامدها، هم

به عبارت دیگر، تقاضای اندک و  جویای کار شغل فراهم کند.برای بسیاری از افراد 

های اقتصادی فاقد ایستا برای کار، خود را تنها در افزایش میزان بیکاری و رونق 

نشان  - پردازان اتوماسیون اشاره شدهکه هر دو مورد اغلب آماج نظریه -زایی اشتغال

یابد و آن سهم بازتاب میتر نیز ای با عواقب عمومیدهد، بلکه در پدیدهنمی

کنند که سهم ی کار از درآمدها است. بسیاری از مطالعات امروزه تأیید مییابندهکاهش

ها شد، برای دهی رشد اقتصادی تلقی میکار، که ثبات آن یکی از حقایق آشکارشده

 (. 1سال در حال کاهش بوده است )نمودار 

 
داری به در اقتصادهای سرمایه کینز نیز واکنش مشابهی به کشف خود داشت مبنی بر این که هیچ مکانیسمی. 1

هایی  له، در مقا"(1930های ما )امکانات اقتصادی برای نوه "ی او کند. به مقالهطور خودکار اشتغال کامل ایجاد نمی

استخدام کامل در مراجعه کنید. همچنین به ویلیام بوریج  1932، نیویورک Persuasionی )ترغیب( درباره 
 مراجعه کنید. 3-21، به ویژه صص 1944، لندن ی آزادجامعه
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زنی کارگران است. اما واقعیت برای این تغییرات نشانگر کاهش شدید قدرت چانه

دهد؛ زیرا رشد دستمزدها به طور کارگر معمولی بدتر از آن است که این آمار نشان می

 ان یک درصد بدنام باالیی.ای به سمت باالترین درآمدها چرخیده است: همفزاینده

وری نیروی کار و متوسط دستمزد، بلکه بین رشد شکاف فزاینده نه تنها بین رشد بهره

متوسط دستمزد و دستمزد میانگین نیز ایجاد شده است. در نتیجه، بسیاری از کارگران 

ی ناچیز خود از کیک رشد اقتصادی هستند )نمودار شاهد ناپدید شدن همان قطعه

های بازتوزیع، افزایش ی برنامهتحت این شرایط، تنها با نیروی محدودکننده 1(.2

شود. حتی منتقدان گفتمان اتوماسیون مانند دیوید اتور و رابرت ها کنترل مینابرابری

 
ی مؤسسه، "وری و دستمزد کارگر معمولیدرک واگرایی تاریخی بین بهره "به جاش بیونز و الرنس میشل، . 1

وری و رابطه بین بهره "؛ و پائولو پاسیمنی، 2015( سپتامبر Briefing Paper 406سیاست گذاری اقتصادی )

 مراجعه کنید. 2018، مارس 9، مباحث کمیسیون اروپا "جبران خسارت در اروپا

 1.8  شکل،  1  ، فصل2017(  اقتصادی  یتوسعه  و  همکاری )سازمان  OECDتولید  هایشاخص  جزء:  منبع
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گوردون از این روندها ناراضی هستند، به نظر آنها: اشتباهی باید در اقتصاد صورت  

 1ای کار منجر شده است.گرفته باشد که به تقاضای کم بر

 
 

آیا اتوماسیون علت کمبود تقاضای کار است؟ من در پاسخ به این پرسش همراه با 

منتقدان گفتمان اتوماسیون، استدالل خواهم کرد که این گونه نیست. با وجود این، در 

امتداد راه، من این منتقدان را نیز نقد خواهم کرد؛ هم برای آن که آنها تحلیلی از 

دهند که تنها در رابطه با کشورهای با درآمد باال مصداق کمبود تقاضا برای کار ارائه می

دارد، و هم برای آن که قادر نیستند چیزی شبیه یک دیدگاه رادیکال برای تغییر 

اجتماعی، متناسب با مقیاس مشکالتی که اکنون با آن روبرو هستیم، ارائه دهند. در 

پردازان چپ اتوماسیون بیشتر نزدیک هستم تا که من به نظریه واقع، باید از ابتدا گفت 

 به منتقدان آنها.

پردازان اتوماسیون ناکافی باشد، حداقل آنها همواره توجه حتی اگر توضیح نظریه 

اند. برتری آنها همچنین در این  جهانیان را به مشکل کمبود تقاضا برای کار جلب کرده

برای این مشکل به تصویر بکشند که به طور کلی هایی حلاند راهاست که کوشیده

گرایان پردازان اتوماسیون، آرمان بخش دارند. به تعبیر جیمسون، نظریه خصلت رهایی

 
انیان راگان  در سابرام "پارادوکس وفور: اضطراب برگشت اتوماسیون"رجوع کنید به ویرایش دیوید اتور، . 1

(Subramanian Rangan ،)" آکسفورد  "ی سرمایه داری، تجارت و جامعهعملکرد و پیشرفت: مقاالت درباره

 ..604، ص. 2016پرینستون  "برآمد و افول رشد آمریکا "؛ رابرت گوردون، 257، ص. 2015
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utopians طوفان "شده در وردر جهان غوطه  1داری متأخر هستند.ما در سرمایه

گیری سرکش و اوجهای فزاینده، نئولیبرالیسم  ناشی از تغییرات اقلیمی، نابرابری   "محض

کوشند از این فاجعه پردازان اتوماسیون کسانی هستند که میناسیونالیسم قومی، نظریه

ی بعدی ای که در آن بشریت به مرحله بخش بیابند؛ آیندهی رهاییراهی به سوی آینده

 -نظر از هر تعریفی که از آن وجود داشته باشد یا بخواهیم داشته باشیم صرف  –تاریخ  

دهد که آمال خود را کشف کنیم گذارد و در این راه، تکنولوژی به ما امکان میمیقدم  

ی شدهارائه  اندازو برای رسیدن به آن بکوشیم. با این حال الزم است که چشم

ی چگونگی تحوالت اجتماعی و گرایان کنونی )همچنان که اسالف آنها( دربارهآرمان

و بندهای عمدتاً فانتزی و تکنوکراتیک نجات   ی بهتر را از قیدحرکت به سوی آینده

  داد.

ی ی دولت در اقتصاد، تنها تحت فشارهای گستردهتغییر عمده در اشکال مداخله 

گیرد، همچنان که در طی قرن بیستم، این تغییرات به دنبال تهدید اجتماعی صورت می

ی ممکن است کمونیسم یا فروپاشی تمدن اتفاق افتاد. در حال حاضر اصالحات سیاس

ای جدید با هدف تغییر بنیادی نظم اجتماعی در پاسخ به فشار ناشی از یک جنبش توده

موجود صورت گیرد. به جای هراس از جنبش باید خود را بخشی از آن بدانیم، به 

سازی اهداف و هموار کردن راه آن کمک کنیم. اگر جنبش به شکست بیانجامد، شفاف

باشد، اما این   "درآمد همگانی"ست خواهیم آورد پرداخت  شاید بهترین چیزی که به د

های نباید هدف باشد. ما باید به سمت دنیای پساکمیابی حرکت کنیم که تکنولوژی 

پیشرفته مطمئناً در تحقق آن به ما کمک خواهند کرد، حتی اگر اتوماسیون کامل قابل 

 دستیابی یا حتی مطلوب نباشد.

عوارض عصر ما است، همان گونه که در گذشته نیز بازگشت گفتمان اتوماسیون از 

آید که ناکارآمدی اقتصاد جهانی در ایجاد چنین بود: این مسئله زمانی به وجود می

شود مردم کارکرد بنیادی آن را زیر سوال ببرند. ازکارافتادگی شغل کافی باعث می

ا در مقایسه با مکانیسم بازار امروز شدیدتر از هر زمان دیگری در گذشته است. زیر

 
، لندن و نیویورک های علمیاستانشناسی اینده : آرزویی به نام آرمانشهر و سایر دباستانبه فردریک جیمسون،  .1

 مراجعه کنید. 2005
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گذشته اکنون بخش بیشتری از مردم جهان برای زنده ماندن، به فروش کار یا محصوالت 

ی نیروی کار خود نیاز دارند، و این در شرایطی است که رشد اقتصاد جهانی در ساده

ی ی آیندهتخیلی درباره -های علمیحال کند شدن است. واقعیت کنونی ما با داستان

شود تا با تجزیه و تحلیل چیز ناخوشایند است، بهتر توصیف میجا همهننزدیک که در آ

کنیم با پهپادهایی که بر فراز سر ی داغی زندگی میرایج اقتصادی. ما در سیاره

کنند؛ جایی که ثروتمندان های مسافرکشی پرواز میچرخه های خیابانی و سهدستفروش 

ی ما وقت اند، در حالی که بقیه زیدهشده سکنا گهای کنترل و محافظتدر مجموعه 

گذرانیم. ما های هوشمند میهای ویدیویی در تلفنآینده و با بازیخود را با مشاغل بی

 ی زمانی دیگری شویم.ی زمانی بیرون برویم و وارد بازهباید از این بازه

نچه ی افراد، بدون استثنا، به آرسیدن به دنیای پساکمیابی که در آن دسترسی همه

ای باشد که بشریت نبرد علیه تواند زمینهبرای زندگی نیاز دارند، تضمین شود می

ای باشد که ما جهان را تواند شالودهرا تدارک ببیند. این همچنین میتغییرات اقلیمی 

طور که جیمز بوگز گفت در  بر اساس آن بازسازی و شرایطی را ایجاد کنیم که همان

های وسیعی از مردم آزاد خواهند بود تا بدون تاریخ بشریت، تودهبرای اولین بار در  "آن  

ی غذایی بعدی، اکتشاف کنند، تأمل کنند، سؤال نگرانی از چگونه تأمین کردن وعده

طور که یافتن مسیر آینده همان 1."کنند، خلق کنند، یاد بگیرند و آموزش دهند

ع رابطه بین کار و درآمد است. اما کنند، مستلزم قطپردازان اتوماسیون تأیید مینظریه 

این همچنین مستلزم قطع رابطه بین سود و درآمد است که بسیاری از پذیرش آن سر 

 زنند. باز می

بنابراین، در پاسخ به گفتمان اتوماسیون، استدالل من این است که کاهش تقاضا 

علت تغییرات  ها در تکنولوژی، بلکه بهی نوآوری سابقه برای کار نه به علت جهش بی

مداوم فنی در شرایط تعمیق رکود اقتصادی است. در بخش دوم این نوشتار، که در 

منتشر خواهد شد، استدالل خواهم کرد که کاهش تقاضا  نیو لفت رویو 120ی شماره

 
ی سیاه ، در ویرایش توسط استفان ورد، صفحات دفترچه"مانیفست برای یک حزب انقالبی سیاهان"جیمز بوگز،    .1

 مراجعه کنید. 219 ، ص2011 دیترویت) Detroit، (A James Boggs Readerرادیکال: جیمز بوگز ریدر )
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-underبرای کار، خود را نه در بیکاری گسترده بلکه در اشتغال نامکفی 
iemployment دهد که از نظر نخبگان ضرورتاً معضل به حساب و گسترده نشان می

کنم. های تکنوکراتیک، مانند درآمد پایه را نقد میحلآید. بر این اساس، من راهنمی

توانیم نوعی مبنی بر این که چگونه مینظری ارائه خواهم داد  -من استدالل تجربی

ها. همچنین ها استوار است و نه بر ماشینی پساکمیابی را تصور کنیم که بر انسانجامعه

ی اجتماعی و نه از طریق دخالت توانیم از طریق مبارزهنشان خواهم داد که چگونه می

اهش تقاضای کار اداری به این جامعه برسیم. اما نخست، در بخش اول، دالیل اصلی ک

ای در دهم. این امر مستلزم تغییر مسیر در بررسی وضعیت تولید کارخانهرا توضیح می

زدایی کار های رقابتی در صنعت سطح جهانی و نیز در بررسی پویش

deindustrialization  labour’s  .است 

 زدایی جهانی کارصنعت  - 2

ی ها را نتیجه ر نابودی شغلپذیرند که اگپردازان گفتمان اتوماسیون مینظریه 

ای خواهد داشت و شامل کاربرد تکنولوژی بدانیم، این امر پیامدهای اجتماعی گسترده

درصد از  74از بین رفتن اشتغال در بخش بزرگ و پرتنوع خدمات نیز خواهد شد که 

درصد در سراسر جهان را به خود جذب کرده   52کارگران در کشورهای با درآمد باال و  

 "اشکال جدیدی از اتوماسیون در بخش خدمات". بنابراین آنها توجه خود را بر 1است 

کنند، جایی که های فروش غذا متمرکز میها، حمل و نقل و سرویسمانند فروشگاه

ها سفارشات در جریان است و لشکر رو به رشد ماشین  "روباتیک شدن"شود گفته می

کنند و همبرگر آماده کنند، رانندگی میبت میگیرند، میزان موجودی کاالها را ثرا می

کنند. از نظر آنها، بنابراین، بسیاری دیگر از مشاغل در بخش خدمات، از جمله می

ها آموزش و تعلیم است، نیز ظاهراً به علت پیشرفت در هوش مشاغلی که مستلزم سال

 
ی جهانی آمده است که در اقتصاد جهانی بسیاری از این های توسعهی شاخصدر گزارش بانک جهانی درباره . 1

ها یا فروش دانمشغول به کار هستند و با جمع آوری بنجل از ز زبالهکارگران در بخش خدمات به طور غیررسمی 

مشاغل احتماالً با تکنولوژی قرن بیستم یعنی کنند. این  های سنتی معیشت خود را تأمین میمواد غذایی با چارچرخ 

 های بزرگ از بین رفته باشد. دار و فروشندگان مواد مصرفی در کارتونهای یخچالها، کامیونظهور سوپرمارکت
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البته این ادعاها بیشتر مبتنی بر  1های آینده منسوخ خواهند شد.مصنوعی در سال

هایی بینیی اشتغال است. اما چنین پیشبینی تأثیر تکنولوژی در الگوهای آیندهپیش

دار تواند اشتباه باشد. برای نمونه، ایتسا، یک شرکت خودکار فست فود که نه صندوق می

عطیل های خود را تاکثر فروشگاه 2017و نه پیشخدمت داشت، مجبور شد در سال 

  2کند.

اشاره  ایپردازان اتوماسیون غالباً در اثبات بحث خود به بخش تولید کارخانهنظریه 

کنند که به نظرشان در آن بخش، آنچه به گمان آنها اکنون در بخش خدمات در می

ی اشتغال در بخش تولید حال روی دادن است، در گذشته اتفاق افتاده: و آن فاجعه

پردازان اتوماسیون، منطقی است نابراین برای ارزیابی ادعای نظریه. ب3ای است کارخانه

نظر از که بحث را با بررسی نقش اتوماسیون در سرنوشت این بخش آغاز کنیم. صرف

ای است که بیشترین قابلیت را برای اتوماسیون  ای، حوزه هر چیز دیگر، تولید کارخانه

ار ماشین به طور بنیادی تسهیل و محیط را برای ک"دهد که دارد، زیرا امکان می

های صنعتی وجود دارند: هاست که رباتمدت 4."ی فعالیت خود کار را مهیا کردزمینه 

های جنرال موتورز نصب شد. در یکی از کارخانه 1961، در سال "یونیت"اولین ربات، 

محققانی که سرگرم پژوهش در این بخش بودند به  1960ی  با وجود این، تا دهه

iالدایت"های  راحتی ترس  i"مورد اعالم وار از بیکاری درازمدت ناشی از تکنولوژی را بی

های فنی هایی رشد یافت که نوآوری کردند. در حقیقت اشتغال صنعتی در آن قسمت 

 
رسد که . به نظر می184، ص. 2015، لندن پرولتاریا: کار جهانی در گرداب دیجیتال-سایبرویتفورد،-نیک دایر. 1

توان خود کار کرد تا مشاغل یدی غیرمعمول که تر میکری روتین، حتی کارهای بسیار ماهر را آسانهای ففعالیت

عصر دهند، نیاز است. برایانیولفسون و مکافی، های کنونی ارائه میدر آن به مهارت بیشتری نسبت به آنچه ماشین
 .9–28، صفحات دوم تکنولوژی

ی سبک غذا خوردن در آینده باشد، اما مردم آن را دهنده تیم کارمن، ‘این رستوران خودکار، قرار بود نشان. 2

 .2017اکتبر  24، واشنگتن پستنخواستند، 

ظهور "؛ مارتین فورد، 1-30، صص "عصر دوم ماشین"به عنوان مثال رجوع کنید به: برایانیولفسون و مکافی، . 3

 .12–1، صص "هاروبات 

 23، ص. "قدر شغل وجود دارد؟چرا هنوز این"آتور، . 4
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ترین ها سریعها قیمتاش این بود که در این قسمت شد. دلیلبا سرعت به کار گرفته می

 1شد.محرک رشد تقاضا برای فروش محصوالت میکاهش را داشت و این خود، 

زدایی که در اکثر کشورها، روند صنعتی شدن جای خود را به صنعت  هاستمدت

سهم کارگران   2های صنعت داده است.ی بخشای بلکه در همه نه فقط در تولید کارخانه

ی ت متحدهها نخست در کشورهای با درآمد باال سقوط کرد: در ایاالشاغل در کارخانه

ها بودند. این سهم در استخدام کارخانه  1970درصد از کل کارگران در سال    22آمریکا  

ی زمانی در فرانسه سهم اشتغال  درصد کاهش یافت. در همین بازه  8به    2017در سال  

درصد  8درصد به  30درصد و در انگلستان از  9درصد به  23ای از در تولید کارخانه

توجهی را تجربه کردند: ، آلمان و ایتالیا نیز روند نزولی کمتر اما قابلکاهش یافت. ژاپن

درصد، در آلمان  15درصد به  25ای در ژاپن از سهم کارگران شاغل در تولید کارخانه

درصد رسید. در تمام موارد،  15درصد به  25درصد و در ایتالیا از  17درصد به  29از 

ای همراه یر تعداد کل افراد شاغل در تولید کارخانهگسرانجام، این روند با کاهش چشم

ی آمریکا، آلمان، ایتالیا و ژاپن، تعداد کل افراد شاغل در تولید بود. در ایاالت متحده

ی پس از جنگ جهانی ی اوج خود در دوره درصد از نقطه  30ای تقریباً حدود کارخانه

درصد بوده  67در انگلیس  درصد و 50دوم کاهش یافته است. این کاهش در فرانسه 

 3است.

ی انتقال تجهیزات به برون  زدایی باید در نتیجهمعموالً فرض بر این است که صنعت

مرزها روی دهد. اما در هیچ یک از کشورهایی که نام آنها در باال ذکر شد، از دست 

است. ای همراه نبوده ای با کاهش میزان تولید کارخانهها در بخش کارخانهرفتن شغل

 
، جلد. المللیبررسی نیروی کار بین، "وری در اقتصادهای صنعتیاشتغال و بهره "آیلین آپلبام و رونالد شتکات، . 1

 .9–607، صص 1995، 5–4، خیر. 134

ی آن است که به طور معمول ای، قسمتی از بخش صنعت به مفهوم کلالزم به توضیح است که تولید کارخانه. 2

شود. که همچنین با کاهش اشتغال ای شامل معدن ساختمان و آب و برق و غیره نیز میعالوه بر تولید کارخانه

  ای بوده است.ها در تولید کارخانهاند که دلیل آن عمدتاً و نه منحصراً به از دست رفتن شغلمواجه بوده 

ی مقایسه"شود، از هیئت نمایندگی کنفرانس اله، به جز مواردی که ذکرمیی این بخش از مقآمارها در بقیه. 3

بانک اطالعات کل "و  2018ی روزرسانی ژوئیه، آخرین به"ی واحد نیروی کار المللی باروری صنعتی و هزینهبین

 برگرفته شده است. 2018روزرسانی در نوامبر ، آخرین به"اقتصاد
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ی در ایاالت متحده 2017و  1970های ی واقعی در این بخش، بین سالارزش افزوده 

آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا بیش از دو برابر شد. حتی در انگلستان، که وضعیت 

درصدی  25ای آن در میان این گروه از همه بدتر بود، شاهد افزایش بخش کارخانه

طی این دوره بودیم. مطمئناً کشورهای با درآمد کم و متوسط ی واقعی ارزش افزوده

کنند. با این کاالهای هر چه بیشتری برای صدور به کشورهای با درآمد باال تولید می

ی انتقال امکانات تولید به کشورهای تواند نتیجهزدایی اخیر به سادگی نمیحال، صنعت

معموالً "زدایی های دانشگاهی، صنعتتهبا درآمد کم یا متوسط باشد. از این رو در نوش

، بدون در نظر گرفتن میزان تولید "کاهش سهم بخش کارخانه ای در کل اشتغال

پردازان اتوماسیون همسان . این تعریف با دیدگاه نظریه1ای تعریف شده استکارخانه

 شود.است: کاالهای بیشتری، اما با تعداد کارگران کمتری، تولید می

وری کار و نه سرازیر شدن اساس است که مفسران معموالً افزایش سریع بهرهبر این  

ها در بخش صنعت قیمت از خارج را علت اصلی از بین رفتن شغلواردات ارزان 

بینیم که این تر بررسی کنیم میبا وجود این، اگر دقیق 2دانند.کشورهای پیشرفته می

ای رخ نداده وری در تولید کارخانهتوضیحات ناکافی است: هیچ جهش صعودی در بهره

وری در این بخش برای چندین دهه رشد کندی داشته است و به برعکس، بهره 3است.

iهمین دلیل بود که رابرت سولو  i i  ،جا یوتر را در همه ما عصر کامپ"به طعنه گفت

پارادوکس "پردازان اتوماسیون نظریه 4."وریبینیم، مگر در آمارهای مربوط به بهرهمی

 
ی اقتصادی مجلهالمللی«،  زدایی: تجزیه و تحلیل اشتغال در تولید و بازدهی تولید بینویژگی صنعت"فیونا ترگنا،  .  1

 433، ص. 009ی، ، شماره 33، جلد. کمبریج

، "زدایی: علل و پیامدهاصنعت  "ی رابرت روثورن و رامانا رامسوامی،  در این رابطه به عنوان مثال نگاه کنید به مقاله.  2

آیا دوران شورش پوپولیستی به "، و در مطبوعات به ادواردو پورتر، 1997، 42/ 97سند صندوق بین المللی پول 

 مراجعه کنید. 2018ژانویه  30، نیویورک تایمز "ها روش خود را دارنداتمام رسیده است؟ اگرنه روبات

آمیزی شاهد  ای به طور تناقضجا این است که اگر اتوماسیون در حال وقوع باشد، تولید کارخانهتصور در این. 3

وری کار است، حتی وقتی تعداد بیشتری کارگر از روند تولید بیرون انداخته شده باشند: افزایش سریع سطح بهره 

کماکان مشغول به کار بودند با سرعتی  رسد که افرادی کهرود، و به نظر میی هر کارگر در تولید باال مینیاز برا

 کردند.باورنکردنی کار می

 100، ص. دومین عصر کامپیوتربه نقل از برایانوالفسون و مکافی، . 4
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یابند و آن را بر اساس وجود تقاضای را به عنوان مشکلی در بحث خود در می  "وریبهره

کم برای محصوالت یا در دسترس بودن همیشگی کارگران با دستمزد پایین توضیح 

دهند. دلیل آن تا حدودی اما آنها به اهمیت واقعی این مشکل کم بها می دهند،می

ای به این سو در تولید کارخانه 1950وری کار از سال ظاهر مداوم بهرهناشی از رشد به

درصد  3شود به طور متوسط ساالنه حدود ی آمریکا است که گفته میایاالت متحده

تواند و مکافی اظهار داشتند که اتوماسیون می بوده است. بر این اساس، برایانفولسون

خود را به صورت تأثیر مرکب رشد تصاعدی نشان دهد تا این که در افزایش بسیار 

1ناچیز نرخ رشد.
 

ی آمریکا ای در ایاالت متحدهی نرخ رشد تولیدات کارخانهدرباره اما، آمار رسمی

یی که سرعت پردازش باالتری دارند آمیز است. به عنوان مثال تولید کامپیوترهااغراق 

بر این اساس، آمارهای  2معادل تولید کامپیوترهای بیشتر در نظر گرفته شده است.

ی الکترونیک، وری در تولید کامپیوترها و زیرمجموعه کنند که سطح بهرهدولتی ادعا می

فته افزایش یا 2011و  1987ای درصد بین ساله 10به طور متوسط، ساالنه بیش از 

درصد در سال در همان   2وری در خارج از این زیرمجموعه حدود  است، اگرچه نرخ بهره

ای ، این روند در سراسر بخش تولید کارخانه2011از سال  3ی زمانی کاهش یافت.بازه

ازای هر ساعت کار در این بخش به طور کلی در بدتر شده است: میزان تولید واقعی به

وری در این تر بود. نرخ رشد بهرهپایین 2010خود در سال نسبت به اوج  2017سال 

شد به علت اتوماسیون این نرخ به سرعت بخش دقیقًا زمانی سقوط کرد که تصور می

 در حال افزایش است.

 
 .43-5صفحات  دومین عصر کامپیوتر،برایانوالفسون و مکافی، . 1

، "تولید در آمریکا: درک گذشته و پتانسیل آن در آینده "مارتین نیل بیلی و باری پی بوسورث،  به:رجوع کنید . 2

؛ دارون آسموگلو ات آل،‘بازگشت از پارادوکس سولو؟ 2014، 1ی ، شماره 28، جلد. های اقتصادیی دیدگاه مجله

؛ و سوزان هاوسمن، 2014،  5ی  ، شماره 104، جلد.  بررسی اقتصادی آمریکاوری و اشتغال در تولید آمریکا «،  آن بهره 

 .2018، 287–18( اوژوهن Upjohnی تحقیقی مؤسسه) ، مقاله"درک کاهش اشتغال تولید ایاالت متحده "

ی درصد از بازده  15تا  10. کامپیوترها و الکترونیک 9، ص. "ی آمریکاتولید ایاالت متحده "بیلی و بوسورث، . 3

 کنند.تولید ایاالت متحده را محاسبه می
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ی آمریکا، آن را با روندهایی ای ایاالت متحدهوری در تولید کارخانهتصحیح آمار بهره

دهد. در آلمان و ژاپن نرخ شود، در تطابق قرار میمی که در آمار سایر کشورها مشاهده

ی اوج خود بعد از جنگ جهانی دوم به طرز ای از نقطه وری در تولید کارخانهرشد بهره

چشمگیری کاهش یافته است. به عنوان مثال در آلمان، بهره وری در این بخش با 

 2000این رشد از سال  رشد یافت.    1960و    1950ی  درصد در دهه  6.3میانگین ساالنه  

ی پایان یافتن درصد رسیده است. این روند نزولی تا حدی نتیجه  2.4به این سو به 

دوران رشد شتابان برای رسیدن به دیگران است. با این حال، این امر باید همچنان 

ی رباتیک آور باشد، زیرا آلمان و ژاپن در زمینه پردازان اتوماسیون تعجب برای نظریه 

ی های مورد استفاده در کارخانهاند. در واقع، روباتاز آمریکا جلوتر رفتهصنعتی 

 1سازی اتوماتیک تسال در کالیفرنیا را یک شرکت آلمانی روباتیک ساخته است.اتومبیل 

درصد،  60ی آمریکا، حدود های آلمانی و ژاپنی در مقایسه با ایاالت متحدهشرکت

2کنند.هزار کارگر استفادهمیده ازای هرهای صنعتی بیشتری به ربات
 

وری در صنایع رمق نرخ بهرهرغم نرخ رشد بیزدایی علیبا وجود این، صنعت

پردازان  طور که نظریهای همچنان در تمام این کشورها ادامه دارد: یعنی همانکارخانه

دالیل  دهند. برای کاوش بیشتراتوماسیون انتظار دارند، اما نه به دالیلی که ارائه می

کنم. در هر صنعت معین، نرخ رشد زدایی، از اصول حسابداری زیر استفاده میصنعت 

(. ΔE( برابر است با نرخ رشد اشتغال )ΔPوری کار )( منهای نرخ رشد بهرهΔOتولید )

3بنابراین، 
EΔP = Δ -O Δ درصد در سال رشد  3 خودرو به عنوان مثال، اگر تولید

 
 26ی وال استریت(، ، )مجلهsj، "کنندروبات های خارجی کف کارخانه های آمریکا اشغال می"دانیل مایکلز،  .1

 .2017مارس 

 2016کارگران خط تولید در سال    10000ازای هر  شده را بههای صنعتی نصبکشورهایی که باالترین سطح ربات  .2

( در مقایسه با ایاالت 303( و ژاپن )309(، آلمان )488(، سنگاپور )631ی جنوبی )داشتند عبارت هستند از کره 

،  'یابدتراکم ربات در سطح جهانی افزایش می'المللی رباتیک،  ( طبق اعالم فدراسیون بین68)  ( و چین  189متحده )

 .2018فوریه  7المللی رباتیک( ) فدراسیون بین ifrانتشارات مطبوعاتی
آورد.  ، به حساب نمیEΔPΔشود،  ( نامیده میcalled small term-soاین معادله آنچه را که اصطالح کوچک ).  3

توان ( صحیح است، نمیO / Eوری کار )جا که این معادله مطابق با همان تعریف بهره اشته باشید که از آنتوجه د

 استفاده کرد.  Pو  E ،Oاز آن برای ایجاد روابط علیت در بین سه اصطالح، 
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درصد رشد یابد، باید اشتغال در آن صنعت  2وری در صنعت خودرو ساالنه کند و بهره

درصد در سال  3( برعکس، اگر تولید 3-2= 1لزوماً یک درصد در سال افزایش یابد )

 - 1یابد )در صد در سال کاهش می 1درصد در سال، اشتغال  4وری رشد یابد و بهره

 =4-3.) 

ای را به ما نشان ای در فرانسه الگوی عمومیی تولید کارخانهشدهرشد تفکیکنرخ   

 (3)نمودار  1دهد که در تمام کشورهای با درآمد باال مصداق دارد.می

 
وری در صنعت داری پساجنگ، نرخ رشد بهرهاصطالح طالیی سرمایهدر دوران به

درصد در سال، بین  5.2ه طور متوسط یعنی ب -ای فرانسه بسیار باالتر از امروزکارخانه

بود. اما نرخ رشد تولید، به علت افزایش مداوم اشتغال با نرخ   -  1973تا    1950سالهای  

، هر دو نرخ تولید و 1973درصد در سال بود. از سال  5.9درصد، حتی بیشتر از  0.7

اهش یافت. وری کوری کاهش یافتند، اما نرخ رشد تولید خیلی بیشتر از نرخ بهرهبهره

 2.7هرچند بسیار کندتر، با  -وری یکم، نرخ رشد بهرهوهای اوایل قرن بیستدر سال

 
حدودی شدیدتر بوده شایان ذکر است که از دست دادن شغل در فرانسه در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی تا  .  1

 است.
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درصد بود، افزایش یافت، در نتیجه،   0.9تر از نرخ رشد تولید که  سریع   –درصد در سال  

 درصد در سال افت پیدا کرد.  1.7اشتغال در صنایع به شدت یعنی با نرخ 

کند تا دریابیم چرا ای در فرانسه کمک میلید کارخانهی توشدهنرخ رشد تفکیک 

وری در صنایع با آهنگ تند در پردازان اتوماسیون به اشتباه بر این باورند که بهرهنظریه 

وری تنها نسبت به رشد بسیار اندک تولید، حال رشد است: در حقیقت، رشد بهره

کشورها مشاهده کرد: هیچ  توان در آمار سایرپرشتاب بوده است. همین الگو را می

کاهش مطلق در مقدار تولید صورت نگرفته است، اما نرخ رشد تولید کاهش یافته و 

(. 1وری رشد کرده است )جدول نتیجه این که تولید با سرعت کمتری نسبت به بهره

ترکیب همزمان محدودیت در پویایی تکنولوژیک و بدتر شدن رکود اقتصادی، موجب 

 اشتغال در صنعت به طور کلی شده است.کاهش مستمر سطح 

 
را تنها  output-led "ناشی از تولید"زدایی پذیر نیست که صنعتبنابراین امکان

ی عزیمت جایگزین، اقتصاددانان در جستجوی نقطه  1از منظر تکنولوژیکی توضیح داد.

 
، در چاپ خوزه آنتونیو "بیماری هلندی "و مفهوم جدیدی از"زدایی چهار علل صنعت"جوزف گابریل پالما، . 1

. 81-79، صفحات 2005نیویورک  "پذیری اقتصاد کالن،فراتر از اصالحات: دینامیک ساختاری و آسیب"اوکامپو، 

، "زدایی زودرسصنعت"، و دنی رودریک،  6، ص.  "دایی: علل و پیامدهازصنعت"همچنین به روتهورن و راماسوامی،  

 مراجعه کنید. 7، ص. 2016، 1ی ، شماره 1، جلد. ی رشد اقتصادیمجله
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ضرر اقتصادهای پیشرفته اند تا صنعت زدایی را به عنوان ویژگی بیبیشتر ترجیح داده 

های شدید در ی عزیمت، ناتوان از توضیح تفاوتتوصیف کنند. با این حال، این نقطه 

تغییر مسیر تکاملی   ی آن گویای داخلی است که در محدودهسطح تولید ناخالص سرانه

 1970ی و اوایل دهه 1960ی زدایی در اواخر دهه اقتصادی اتفاق افتاده است. صنعت

ای که در آن سطح درآمد برای اولین بار در کشورهای با درآمد باال و در پایان دوره

ی ایاالت متحده، اروپا و ژاپن به هم نزدیک شده بود، آشکار شد. سپس در سرانه 

به کشورهای با درآمد متوسط و پایین و دارای  "زودرس"زدایی د، صنعتهای بعدهه

 ( 4)نمودار  1تفاوت زیاد در درآمد سرانه گسترش یافت.

 
 

در برزیل  1986در سال  -شود گیری میکه با کاهش سهم تولید اشتغال اندازه  -زدایی به عنوان مثال، صنعت. 1

برای قدرت خرید  2017دالر بود )در سال  12100ی داخلی این کشور آغاز شد، زمانی که تولید ناخالص سرانه

ی داخلی فرانسه در سال تولید ناخالص سرانه بیشتر از نصفگیری شد (، یعنی کمی مساوی با دالر آمریکا اندازه 

زدایی کرد. آفریقای جنوبی، اندونزی و مصر حتی زمانی که و این در زمانی بود که فرانسه شروع به صنعت 1973

زدایی کردند. همچنین به سوکتی داسگاپتا و تری را داشتند شروع به صنعتشان سطح درآمد پایین دراقتصادهای 

زدایی زودرس در کشورهای در حال توسعه: تحلیل کالدوریایی، ای، خدمات و صنعتید کارخانهتول"آجیت سینق، 

)ای دی سی (، گسترش توسعه: مطالعات در اقتصاد و سیاست توسعه،   EDSدر جورج ماوروتاس و آنتونی شروروک،  

 مراجعه کنید. "زداییی صنعتمشخصه"و ترگننا،  2007لندن 
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های زدایی وارد جنوب اروپا شد. سپس طی دهه، صنعت1970ی در اواخر دهه

شرقی هایی از شرق و جنوب ای از آمریکای التین، بخشبخش عمده 1990و 1980

ی اوج صنعتی شدن در بسیاری آسیا و جنوب آفریقا همین مسیر را شروع کردند. نقطه

تر باشد بگوییم که آنها هیچ وقت از کشورهای فقیر به حدی پایین بود که شاید دقیق

1شروع به صنعتی شدن نکردند.
 

ان زدایی را به عنوتوانستیم صنعتبه این ترتیب، در اواخر قرن بیستم، دیگر می

ای در سراسر گیر جهانی مشاهده کنیم. اشتغال در تولید کارخانهنوعی بیماری همه

درصد در سال به صورت مطلق افزایش  0.4به  2016تا  1991های جهان بین سال

یافت، اما این رشد بسیار کندتر از رشد مجموع نیروی کار جهانی بود؛ در نتیجه، سهم 

چین یک  2درصد کاهش یافت. 3مدت مشابه  ای در کل اشتغال درصنعت کارخانه

، 1990ی ( در اواسط دهه5استثناء مهم است، اما فقط به طور نسبی. )نمودار 

های دولتی چین تعداد زیادی از کارگران را از کار برکنار کردند که موجب شد شرکت

یل چین از اوا 3ای در مسیری رو به کاهش قرار گیرد.سهم اشتغال در بخش کارخانه

در مسیر   2010ی  مجدداً صنعتی شد، اما پس از آن دوباره در اواسط دهه  2000ی  دهه

درصد  19.3ای این کشور از زدایی قرار گرفت: سهم اشتغال در صنایع کارخانهصنعت 

کاهش یافت و احتمال سقوط بیشتر آن    2017درصد در سال    17.5به    2013در سال  

توان با اتوماسیون یا تکامل داخلی اقتصادهای زدایی را نمیوجود دارد. اگر صنعت

 تواند باشد؟پیشرفته توضیح داد، پس خاستگاه آن چه می

 
زدایی، تغییر ساختاری و رشد  صنعت"در  "زدایی قبل از صنعتی شدنصنعت"د را به عنوان فیونا ترگنا این رون. 1

 . UNido / UNU 32- 2015زمینه ی پیشکند. مقاله، توصیف می"اقتصادی پایدار

. یونیدو نشان 166، ص. 2017، وین 2018(، UNIDOی صنعتی ملل متحد، یونیدو )گزارش سازمان توسعه. 2

درصد کاهش یافت. با این  11.1درصد به  14.4از  2016تا  1991سال از  25تولید جهانی در  دهد که سهممی

نسبت  UNIDOرسد که تعداد واحدهای کنند. به نظر میدرصد نزدیک می  17حال، منابع دیگر سهم فعلی را به 

 است.تر تر بودن روش شمارش اشتغال در بخش تولید چین پایینبه سایر منابع به دلیل سخت

درصد   40گذاری دولتی به علت بازسازی اقتصادی های سرمایه اشتغال در شرکت 2004و  1993های بین سال. 3

، ص. 2007انستیتوی فناوری کمبریج ماساچوست "اقتصاد چین: گذار و رشد،"کاهش یافته است. به باری ناتون، 

 مرجعه کنید. 105
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 . بالی مازاد ظرفیت صنعتی3

اش هستند، زدایی ناتوان از تشخیصآنچه اقتصاددانان در تبیین خود از صنعت 

حقیقت این است  پردازان اتوماسیون نیز غایب است. همانی است که در مباحث نظریه

ای رو که نه تنها در این یا آن کشور بلکه در سراسر جهان، نرخ رشد تولیدات کارخانه

ای کل تولید کارخانه 1960و  1950های ( در دهه6. )نمودار 1به کاهش داشته است

 1970ی  درصد در سال رشد کرد. این نرخ در دهه  7.1در جهان با نرخ متوسط و واقعی  

درصد کاهش یافت. از  3.0به  2007تا  1980های درصد و بین سال 4.8به تدریج به 

ای در جهان فقط ی تولید کارخانه، نرخ رشد ساالنه2014تا  2008زمان بحران سال 

بعد از  "عصر طالیی"اصطالح چهارم سرعت خود در به درصد یعنی کمتر از یک 1.6

شامل گسترش چشمگیر ظرفیت   شایان ذکر است که این ارقام  2جنگ جهانی دوم بود.

 
 .2015ن المللی (، آمار تجارت بیWTOسازمان تجارت جهانی ). 1

ای داشته نه تنها تجارت، آهنگ رشد آهسته"بانک جهانی خاطرنشان کرده است که از زمان بحران مالی جهانی، .  2

 "محور بوده بلکه به این دلیل که رشد اقتصادی جهان کندتر شده است.به این دلیل که رشد اقتصادی کمتر تجارت 
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جا نیز همین کاهش باورنکردنی یا حتی توقف شود. اینای در چین نیز میتولید کارخانه

وری در دهد چرا رشد بهرهای در مقیاس جهانی است که توضیح میرشد تولید کارخانه

ه طور رود، در حالی که همین رشد بای به ظاهر با گام تند رو به پیش میتولید کارخانه

پردازان  گونه که نظریهواقعی نسبت به قبل از سرعت کمتری برخوردار است. همان

کنند، محصوالت هر چه بیشتری توسط کارگران کمتری تولید اتوماسیون ادعا می

شود اما این به آن دلیل نیست که تغییرات تکنولوژیکی موجب افزایش در نرخ باالی می

ای از آن رو امروز وری در تولید کارخانه، رشد بهرهوری شده است، بلکه بر عکسبهره

شود، در حال کوچک گیری میرسد که معیاری که این رشد با آن اندازهسریع به نظر می

 شدن است.

 
زدایی نه در توان گفت که خاستگاه موج جهانی صنعتبا نگاه از این منظر می

ای در ازاد محصوالت کارخانهگسیخته، بلکه در بدتر شدن وضع متغییرات فنی عنان

بازارهای جهانی است. پس از جنگ جهانی دوم، وضع این مازاد به طور پلکانی بدتر 

 
 "ای با مسثولیت محدودهای کارخانه ی شرکتمشکل در تولید ؟ آینده "دایرمیر و گوراو نایار - به مری هالوارد

 مراجعه کنید. 81 ، ص2018واشینگتون دی سی 
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ها میزبان ترین تکنولوژی ی پس از جنگ، ایاالت متحده با پیشرفته شد. بالفاصله در دوره

در  ایاالت متحده در مواجهه با تهدید گسترش کمونیسم 1پویاترین اقتصاد جهان بود.

های خود را با اروپا و همچنین در شرق و جنوب شرقی آسیا، حاضر شد که تکنولوژی 

شریک  "خط مقدم"رقبای سابق امپریالیستی یعنی آلمان و ژاپن و سایر کشورهای 

ی این انتقال تکنولوژی در چند دهه 2شود تا آنها را زیر چتر امنیتی خود قرار دهد.

دوم، باعث افزایش سریع رشد اقتصادی در اروپا و ی پس از جنگ جهانی نخست دوره

محور را برای آنها فراهم آورد. این استراتژی  ی صادرات ژاپن شد و فرصت برای توسعه 

با  3های اروپایی و ژاپن در برابر دالر تقویت شد.همچنین از طریق کاستن ارزش پول 

ش ظرفیت صنعتی در طور که رابرت برنر استدالل کرده است، افزایاین حال، همان

رکود "سرعت موجب ایجاد مازاد ظرفیت شد که این خود باعث سراسر جهان به 

 4در نرخ رشد تولید صنعتی گردید. "طوالنی

ای بعدها در جنوب جهان تقویت  موضوع تنها این نیست که ظرفیت صنعت کارخانه

د آلمان، ایتالیا هایی پیش از آن در کشورهایی ماننشد، بلکه این است که چنین ظرفیت

هزینه در دوران پس از جنگ  و ژاپن ایجاد شده بود که نخستین تولیدکنندگان کم

 
درصد بیشتر از  127، محصول یک ساعت کار در کل اقتصاد ایاالت متحده، به طور متوسط 1 950در سال . 1

، 2007آکسفورد    "1945اقتصاد اروپا از سال  "محصول یک ساعت کار در کشورهای اروپایی بود. به باری ایچنگرین،  

 ، مراجعه شود.18ص. 

، لندن "بحران در اقتصاد جهانی"گیری ایاالت متحده در دوران جنگ سرد، به رابرت برنر، ی تجدید جهتدرباره .  2

توکیو ، "عصر رشد سریع"؛ یوتاکا کوزای، 8–54صص  "اقتصاد اروپا"ایچنگرین،  50-47، صص 006و نیویورک 

، صص 992، کمبریج "افول معجزه: چهار دهه اقتصاد بازار در آلمان "، هربرت گیرش ات آل، 68-53، صص 1986

 مراجعه کنید. 26–17

اروپا پس از جنگ جهانی "مراجعه کنید. همچنین به ایچنگیرین   93–67، صص  "بحران اقتصاد جهانی"به برنر،  .  3

ی ؛ و به ویژه درباره 38کند. به اقتصاد اروپا، ص. توصیف می "د صادراتنمونه کالسیک از رش"را به عنوان  "دوم

، به صفحات 1949ی نقش تنزل قینت ارز در سال مراجعه کنید. درباره  6–24نقش تحوالت تکنولوژی، به صفحه 

 مراجعه شود. 8-67، و کوزای، عصر رشد عصر رشد با شتاب باال، صص 77-9

جا، من در بحران اقتصاد جهانی و همچنین در آثار جدیدتر مطرح کرده است. در این رابرت برنر این استدالل را. 4

ترکیب   "دهم. همچنین به ادبیات مرتبط با عنوان  زدایی کار بسط میی صنعتگزارش او را به منظور توضیح درباره 

، "شودمحور مید صادرات کاهش بازدهی منجر به رشد اقتصا"در تجارت جهانی، مثاًل رابرت بلککر،  "آمیزسفسطه

 .2000ی توسعه، تجارت و امور مالی بین المللی، نیویورک مقاله ای از پروژه 
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برای خود در بازارهای جهان برای کاالهای صنعتی به دست بودند و موفق شدند سهمی  

رسید آماج گاه بازار داخلی ایاالت متحده را که قبالً نفوذناپذیر به نظر میآورند و آن

، نرخ رشد تولیدات 1960ی ر دهند. این رقابت باعث شد که در اواخر دهههجوم قرا

زدایی صنعتی در ایاالت متحده کاهش یابد، که این خود از لحاظ سطح اشتغال به صنعت

i"برتون وودز"منجر شد. زمانی که ایاالت متحده با شکستن پیمان  v  و کاهش ارزش

ش نشان داد، همین معضالت در کشورهای واکن  1970ی  دالر به افزایش واردات در دهه

ی اروپا رواج پیدا با باالترین دستمزدها از آمریکای شمالی و شمال اروپا تا ژاپن و بقیه

ای که تعداد هر چه بیشتری از کشورها ظرفیت تولید کارخانهبنابراین هنگامی 1کرد.

و وارد بازارهای جهان محور را اتخاذ کردند خود را باال بردند، استراتژی رشد صادرات 

ای و ای شدند، افت نرخ رشد تولید محصوالت کارخانهبرای فروش کاالهای کارخانه

زدایی کار به آمریکای التین، خاورمیانه، آسیا و آفریقا نیز متعاقب آن موج صنعت

  2گسترش یافت و اقتصاد جهان را به عنوان یک کل دربرگرفت.

ت تکنولوژیکی نیست، بلکه افزونگی جهانی زدایی فقط به معنای پیشرفصنعت 

شود که در آن  های تکنولوژیکی نیز هست که موجب اشباع بیشتر در بازارها میظرفیت

که این مکانیسمی  3گردد.های سریع رشد تولید صنعتی مشکل تر میدستیابی به نرخ

بود که قیمت کاالهای داد همان مکانیسمی مشکل را به سراسر جهان انتقال می

 
 مراجعه کنید. 42–122، 1–50به برنر، بحران اقتصاد جهانی، صص . 1

ی های تعدیل ساختاری توسط توصیهی تحمیل برنامه، در بحبوحه1982پس از بحران بدهی جهان سوم در سال  .  2

زدایی در جنوب جهان گسترش یافت. با آزادسازی تجارت، مرزهای کشورهای فقیر وق بین المللی پول، صنعتصند

کرد ارزهای این می "بازارهای نوظهور"های داغ را وارد به روی واردات باز شد، در حالی که آزادسازی مالی، پول

آنها به طرز چشمگیری کاهش یافت. رجوع شود  ایپذیری تولید کارخانه گذاری شدند و رقابتکشور دوباره قیمت

. 50-42، صص 006، ژنو 2006 "گزارش تجارت و توسعه "ی سازمان ملل، به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه

ی انجمن مجله، "تغییر ساختاری در جهان وابسته به یکدیگر: نگاه جهانی به کاهش تولید"کیمینوری ماتسویاما، 
 .86–478، صص 2009، 3–2ی ، شماره 7جلد. ، اقتصادی اروپا

مازاد تولید نه "جین مراجعه کنید: -ی رابرت برنر با جونگ سونگی این نظر، به مصاحبهبرای آشنایی با چکیده . 3

ی ، شماره 7، جلد. ی آسیا و اقیانوسیهمجله، "سقوط مالی جوهر بحران است: ایاالت متحده، آسیای شرقی و جهان

 .  2009، 5ی. ، شماره 6
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. این امر به کاهش 1داد.شدت تحت فشار قرار میای در بازارهای جهانی را بهکارخانه

گاه به گذاری منجر شد و سپس به کاهش نرخ سود و آنازای هر واحد سرمایهدرآمد به

در این شرایط،  .2تر رشد تولید انجامیدگذاری و از این رو به نرخ پاییننرخ سرمایهکاهش  

شوند. با کاهش عمومی ها با تشدید رقابت برای کسب سهم در بازار روبرو میشرکت

های دیگر نرخ رشد تولید برای هر شرکت، تنها راه رشد سریع، سرقت سهم بازار از بنگاه

 3ام تالش خود را به کار ببرد تا خود را در مقابل رقبا حفظ کند.است. هر بنگاه باید تم

وری با شدت ، نرخ رشد بهره1970ی  دهد که چرا از اوایل دههمازاد ظرفیت توضیح می

رغم افت نرخ رشد تولید ها بهکمتری نسبت به نرخ رشد تولید کاهش یافته است: بنگاه

اند )در غیر این صورت ری خود ادامه دادهوبه بهترین وجه ممکن به افزایش سطح بهره

اند(. زمانی که نرخ رشد تولید های آماری ناپدید شدهسقوط کرده و از میانگین

زدایی وری رسید، صنعتتر از نرخ رشد بهرهای از کشوری به کشور دیگر به پایینکارخانه

 در سراسر جهان گسترش یافت.

 سازیمحرک جهانی

زدایی از منظر مازاد ظرفیت جهانی و نه از منظر عتتحلیل امواج جهانی صن

های این پدیده را درک کنیم ای از ویژگیدهد تا پارهاتوماسیون صنعتی به ما امکان می

 
ی صنعتی مراجعه کنید. برای نمایش گرافیکی، به سازمان توسعه  14–108، صص  بحران در اقتصاد جهانبه برنر،  .  1

. رجوع کنید . رودریک همچنین خاطرنشان 172، ص. 018ی صنعتی (، گزارش توسعهUNIDOملل متحد )

در معرض  "زمانی که  "شرفته وارد کردندزدایی را از کشورهای پیکشورهای در حال توسعه صنعت"کند که می

، ص. "زدایی زودرسصنعت". به رودریک "های ناشی شده از اقتصادهای پیشرفته قرار گرفتند روند نسبی قیمت

ای ای وغیر کارخانه مراجعه شود. توجه به این نکته ضروری است که اختالفات بین روند قیمت محصوالت کارخانه  -4

 ی باومول توضیح داده شود.دی با بیماری هزینهتواند تا حدونیز می

ی گذاری به نوبهمراجعه کنید. کاهش تقاضا برای کاالهای سرمایه  40-37، صص  بحران در اقتصاد جهانیبه برنر،  .  2

رسید که بدتر شدن مازاد انداز به نظر میجا شد. نتیجه این شد که آنچه از یک چشمخود باعث رکود تقاضا در همه 

رسد، که منجر به کندتر گذاری کم و از این رو زیر تقاضا از دیدگاه دیگر به نظر می د باشد، بدتر شدن سرمایه تولی

 شود.شدن رشد بازار و رقابت شدید می 

های کنند یا نه، باید به طور مداوم ظرفیتای استفاده میهای پیشرفتهنظر از این که از فناوریها صرف ی بنگاه همه.  3

ای شده ساختار تکنولوژی و عملکرد صادرات محصوالت کارخانه"خود را ارتقا دهند. به سانجایا الل مراجعه کنید، 

 .69-337، صص 2000، 3، نه 28، جلد. سعه آکسفوردمطالعات تو، 98-1999، "توسط کشور در حال توسعه
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رسد. به عنوان مثال، افزایش ظرفیت تولید که در غیر این صورت متناقض به نظر می

ی داوم برای توسعه های مزدایی نه تنها با تالشدهد که چرا صنعتتوضیح می

ای جویی در نیروی کار، بلکه همچنین با ایجاد زنجیرههای جدید برای صرفهتکنولوژی 

کننده همراه بوده است که معموالً تأثیرات مخرب پیکر عرضههای غولاز بنگاه

 1960ی  ی عطف کلیدی در این ماجرا در دههنقطه   1اند.محیطی بیشتری داشتهزیست 

قیمت به بازار داخلی آمریکا هجوم که محصوالت ژاپنی و آلمانی ارزان  رخ داد، زمانی

ی درصد در اواسط دهه  7بردند و ضریب نفوذ واردات صنعتی ایاالت متحده از کمتر از  

از این مرحله به بعد مشخص  2افزایش یافت. 1970ی درصد در اوایل دهه 16به  60

وان چتر محافظتی در برابر رقابت کشورهای وری کار، دیگر به عنشد که سطح باالی بهره

های آمریکایی که در این شرایط بهترین تر کاربرد ندارد. شرکتبا دستمزد پایین

عملکردها را داشتند، آنهایی بودند که با جهانی کردن تولید خود، به شرایط واکنش 

الت متحده های چندملیتی ایاها، شرکتنشان دادند. در مواجهه با رقابت بر سر قیمت 

هایی را المللی را بنا نهادند و آن بخشکننده در سطح بینهای عرضهای از بنگاهزنجیره 

کنندگان و عرضه  از فرایندهای تولید که کارمحور بودند به خارج از کشور منتقل کردند

ی در اواسط دهه  3را برای دستیابی به قیمت دلخواه خود در مقابل یکدیگر قرار دادند.

ی جنوبی افتتاح شد. محور در تایوان و کره نخستین مناطق فرایند تولید صادرات  1960

 
های جهانی خریدمحور کاال: چگونه سوپر مارکت ایاالت متحده شبکه ایهای زنجیره سازمان"به گری گرفی، . 1

و  ی کاالشرکتهای زنجیره  ": eds، به گری گرفی و میگوئل کورزنویویس، "دهندتولید خارج از کشور را شکل می

اقتصاد "مراجعه کنید. برای اطالعات بیشتر به ویلیام میلبرگ و دبورا وینکلر،  1994، لندن "هانیداری جسرمایه

 مراجعه کنید. 2013، لندن "داریی سرمایههای ارزش جهانی در توسعهسپار: زنجیره برون

 113، ص. بحران در اقتصاد جهانیبرنر، . 2

های نیافته و شرکتتولید صادرات از کشورهای توسعه"ی این روند، به جی ک هالیین، برای شرح اولیه. 3

، کاالهای 1980و  1966های بین سال ff 28، ص. 973، 329ی ، شماره 3، جلد ی اقتصادیمجله، "چندملیتی

میلیون  953ر نتیجه ارزش آنها از شد که دتولیدی به ایاالت متحده وارد، اما سپس در خارج از کشور مونتاژ می

درصد افزایش   1300سال ارزش آنها بیش از    15یافت در نتیجه در عرض  میلیارد دالر افزایش می  14دالر به تقریباً  

، واشنگتن، 87-1984ی ایاالت متحده، های تعرفهاز برنامه 807.00و  806.30مانده پیدا کرد. به واردات اقالم پس

dc 1988 ه کنید.رامراجع 
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کامپیوتر مورد نیاز خود را به صورت  Chipsهای حتی سیلیکون ولی که قبالً چیپس

کرد، تولید خود را به مناطقی منتقل کرد که ی سن خوزه تولید میمحلی در منطقه

کردند )همچنین تری از تکنولوژی استفاده میدستمزدها کمتر بودند و از سطح پایین

برخوردار  زیست و ایمنی کارگراناز مزایای فقدان قوانین سخت پیرامون آلودگی محیط

های مشابهی اتخاذ کردند های چندملیتی در آلمان و ژاپن نیز استراتژی شرکت  1بودند(.

مند تباطی بهرههای ارهای جدید حمل و نقل و تکنولوژیجا از زیرساخت که همه

 شدند.می

سازی تولید این امکان را برای ثروتمندترین اقتصادهای جهان فراهم کرد که جهانی

زدایی کار را ظرفیت صنایع خود را حفظ کنند، اما این کار، روند کلی به سمت صنعت

کننده در سراسر جهان ایجاد ای عرضههای زنجیرهجا که شرکتمعکوس نکرد. از آن

ی رقابت در بازار ها در کشورهای هر چه بیشتری به سمت چرخهدند، شرکتشده بو

جهانی کشیده شدند. در برخی از کشورها، این حرکت با تغییر مکان در ایجاد 

  Rustbelts"بلتزراست"های موسوم به های جدید همراه بود: در آمریکا ایالتکارخانه

های کردند، رو به زوال گذاشتند، در صورتی که ایالتکه برای بازارهای داخلی تولید می

ی جهانی ادغام شده بوند، به های عرضهکه در شبکه sunbelts "سانبلتز "موسوم به 

زیان  طور چشمگیری گسترش یافتند: چاتانوگا به زیان دیترویت، سیوداد جوارز به

با وجود این با توجه   2گدونگ به زیان دونگبی رشد کرد.مکزیکوسیتی، و در چین، گوان

گیری ای، این جهتنرخ گسترش بازار جهانی برای محصوالت کارخانهبه کندی عمومی  

فروغ بیانجامد: برآمد توانست به پیامدهای کممجدد به سمت بازار جهانی فقط می

 دایی جهانی منجر شد.زبلتز را جبران کند و به صنعتسانبلتز نتوانست افول راست 

ای در سطح جهانی توضیح عین حال، بحث مازاد ظرفیت برای تولید کارخانه در

ها دست ی باالیی از استفاده از رباتاند به رتبهدهد چرا کشورهایی که موفق شدهمی

اند. بر متن رقابت شدید جهانی، برخوداری زدایی را نداشته یابند، بدترین رتبه در صنعت 
 

 71پرولتاریا، ص. -ویتفورد، سایبر-دایر. 1

علیه قانون: مبارزات "ی جهانی، به چینگ کوان لی، های چینی در مقایسهبرای اطالعات بیشتر از راستبلتز. 2

 مراجعه کنید.  58-242ویژه صفحات ، به2007برکلی  "های چینکارگری در راستبلز و سانبلتز
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بخشد و به آنها امکان ها میها مزایای رقابتی به شرکتی باال در استفاده از روباته از رتب

های کشورهای دیگر بگیرند. بنابراین آلمان، ژاپن و دهد سهم بازار را از دست بنگاهمی

کنند، بیشترین مازاد تجاری در های بیشتری استفاده میی جنوبی که از روباتکره

دانند که اتوماسیون های اروپایی و آسیای شرقی میکارگران شرکتجهان را نیز دارند.  

همچنین چین از نظر مازاد تجاری جزو چهار کشور  1کند.به حفظ شغل آنها کمک می

ای کشور را هم از لحاظ رشد محصوالت برتر جهان است و همین امر بخش کارخانه

رده است. چین در این شدت تقویت کتولیدشده و هم از لحاظ رشد سطح اشتغال به

ها، بلکه به علت ترکیبی از دستمزدهای جبهه نه به علت سطح باالی استفاد از روبات

های زیرساختی قوی پیشرفت کرده های متوسط تا پیشرفته و ظرفیت پایین، تکنولوژی 

رغم وجود مازاد ظرفیت و کند شدن سرعت است. با این حال نتیجه همان است: علی

سرعت صنعتی شده است، زیرا سیستم، جمهوری خلق چین به  نرخ رشد در کل

نه تنها در آمریکا،   -های دیگراند سهم بازار را از چنگ شرکت های چینی توانسته شرکت

ها سهم خود در در آورند؛ این شرکت -بلکه در کشورهایی مانند مکزیک و برزیل هم 

توانست  د. غیر از این نیز نمیهای چینی از دست دادنبازار را همزمان با گسترش شرکت 

توانند با ها تنها میباشد، زیرا در شرایطی که متوسط نرخ رشد پایین است، شرکت

گرفتن سهم بازار از رقبای خود به رشد باالیی دست یابند. این که آیا چین با افزایش 

ن سطح دستمزدها در این کشور خواهد توانست جایگاه رقابتی خود را حفظ کند، همچنا

های چینی اکنون برای جلوگیری از وقوع این احتمال، در یک پرسش باز است. شرکت

 اند. کارگیری روبات مسابقه گذاشتهبه

 ای . فراسوی تولید کارخانه4

جا در توضیح از دست رفتن مشاغل در بخش صنعت شواهدی که من تا این

کن است در ظاهر چنین به ای به علت بدترشدن ظرفیت مازاد ارائه داده ام ممکارخانه

از جمله در رابطه با دستمزدهای  -تر اقتصادی ی وسیع ی گسترهنظر برسد که درباره

 
ادای "؛ یوری کاژیاما، 2017دسامبر  27، نیویورک تایمز، "آیند و سوئد آماده است ها میروبات"پیتر گودمن، . 1

 .2017آگوست  16، آسوشیتد پرس نیوز، "ها: اتوماسیون گنج کارگران ژاپنیاحترام به روبات
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راکد، افت سهم کارگران از درآمد، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار و بهبودهای اقتصادی 

پردازان مصداق چندانی نداشته باشد. نظریه -زایی پس از هر رکودفاقد اشتغال

ها را با استناد به تشدید دینامیسم تکنولوژی توضیح  اند این عرصهون تالش کردهاتوماسی

دهند. بنابراین ممکن است چنین به نظر برسد اتوماسیون هنوز توضیح خوبی برای 

کاهش تقاضای کار در بخش خدمات اقتصاد کشورها و به همین ترتیب در کل اقتصاد 

توان از  ی گسترده را نیز بهتر میعرصهجهان است. اما معضل کاهش تقاضای کار در

تا با  -امگونه که من توضیح دادههمان–ی بدتر شدن رکود صنعتی توضیح داد زوایه 

به این سو، یعنی زمانی که نرخ  1970ی گسترش دینامیسم تکنولوژیکی. زیرا از دهه 

چ ای در کشورها یکی پس از دیگری در رکود فرو رفت، هیرشد محصوالت کارخانه

بخش دیگری ظهور نکرده تا جایگزین صنعت به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی شود. 

در عوض، کند شدن نرخ رشد تولید در صنایع با کندی در نرخ رشد اقتصادی به طور 

کلی همراه بوده است. این روند در آمارهای اقتصادی کشورهای با درآمد باال قابل 

(. در فرانسه، ارزش 7ی بارز است )نمودار نهمشاهده است. فرانسه باز هم یک نمو

درصد در   5.9با نرخ    1973و    1950های  ای، بین سالی واقعی در تولید کارخانهافزوده

ی واقعی در کل اقتصاد )تولید ناخالص سال افزایش یافت، در حالی که ارزش افزوده 

، میزان رشد در هر دو مورد به 1973از سال  1درصد در سال رشد کرد. 5.1داخلی( 

 2001الی  1977های ی حدفاصل سالطور چشمگیری کاهش یافته است: در دوره

درصد در سال در حال افزایش  0.9ای، تنها با ی واقعی در تولید کارخانه ارزش افزوده

درصد در  1.2رمق بود، در حالی که تولید ناخالص داخلی با سرعت بیشتر اما هنوز بی

، رشد ارزش افزوده 60و    50های  سال افزایش یافت. توجه داشته باشید که در طول دهه 

ای موتور اصلی رشد راند: صنعت کارخانهای کل اقتصاد را به جلو میدر تولید کارخانه

توان در سایر کشورهای با درآمد باال نیز اقتصادی در کلیت آن بود. همین روند را می

انداز محور به دست (. در این کشورها موتورهای رشد صادرات2جدول مشاهده کرد )

 
و تولید ناخالص داخلی، به قیمت ای شود، نرخ رشد ارزش افزوده در تولید کارخانه مگر در مواردی که ذکر می . 1

آن. میزان تولید ناخالص داخلی از مورد استناد قرار گرفته و نه قیمت اسمی -بعد از تعدیل نرخ تورم، -وافعی آن

 اقتباس شده است. "بانک اطالعات کل اقتصاد"هیئت کنفرانس 
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به همین دلیل، نرخ کلی رشد اقتصادی به طور   شان بسیار آهسته شد،افتادند و حرکت

 1چشمگیری کاهش یافت.

 

 

 
کاهش یافته است،  1973خلی از سال ای و تولید ناخالص دای صنعت کارخانه در آلمان، نرخ رشد ارزش افزوده . 1

ای هنوز با سرعتی بیشتر از تولید ناخالص داخلی در حال رشد است. این در اما نرخ ارزش افزوده در صنعت کارخانه

 حالی است که در ایتالیا اقتصاد کامالً در رکود فرو رفته است.
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دهند که کنند، اغلب تذکر میزدایی پژوهش میی صنعتاقتصاددانانی که درباره

کاهش یافته است، ای از تولید ناخالص داخلی اسمی کارخانهدر حالی که سهم تولید 

ای تا همین اواخر سهم کم و بیش پایدار خود را از تولید ناخالص اما صنعت کارخانه

ی ، ارزش افزوده2000تا  1973گویند که از سال داخلی واقعی حفظ کرده است. می

 1لی واقعی رشد کرده است.واقعی در صنعت تقریباً با همان سرعت تولید ناخالص داخ

ی زمانی، با کاهش دینامیسم در اما معنای این سخن در عمل این است که در این بازه

بخش صنعت، پویایی در کل اقتصاد نیز کاهش یافت و شاهد تغییر چشمگیر مسیر 

تقاضا از صنعت به بخش خدمات نبودیم. در عوض، با کاهش سرعت انباشت سرمایه در 

ای کاهش ای، میزان رشد تولید ناخالص داخلی نیز به طور قابلمالحظه هتولید کارخان

 یافت. 

بنابراین، گرایش به رکود در کل اقتصاد، که ناشی از کاهش پویایی در تولید  

ی کاهش تقاضای کار در سراسر سیستم و نیز دهندهای بوده، توضیحکارخانه

 
،  بررسی اقتصادی آمریکا، در "بحران شهریتومی رشد ناموزون اقتصاد کالن : آنا"نگاه کنید به ویلیام باومول، . 1

؛ 11-9، صص 'زدایی: علل و پیامدهاصنعت'؛ روتورن رمازوامی، 26–415، صص 1967، ژوئن 3ی ، شماره 57جلد. 

 .16، ص. "زدایی زودرسصنعت"رودریک، 
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کنند: راکد پردازان اتوماسیون به آنها اشاره میمشکالتی است که نظریه  یدهندهتوضیح 

کاهش تقاضای کار در   1ران از درآمد و غیره.ماندن دستمزدهای واقعی، افت سهم کارگ

ی اتوماسیون در بخش خدمات نیز وری به واسطه ی افزایش نرخ بهرهکل اقتصاد، نتیجه 

ای حتی کندتر وری در خارج از بخش تولید کارخانهنبوده است. برعکس، رشد بهره

ای لید کارخانهوری در بخش توبوده است. به عنوان مثال در فرانسه، در حالی که بهره

در حال افزایش   2007الی    1001های حدفاصل  درصد بین سال  2.7با میانگین ساالنه  

در کشورهای  2درصد در سال افزایش یافت. 0.6وری در بخش خدمات فقط بود، بهره

پردازان اتوماسیون بار دیگر نیز همین فاصله بین دو نرخ فوق وجود دارد. اشتباه نظریه

وری متمرکز که به جای پرداختن به کاهش رشد تولید، بر رشد بهرهدیگر این است 

شرایط کندتر شدن رشد اقتصادی، خود به تنهایی تقاضای پایین برای کار را  شوند.می

ویژه که بازار کار بسیار راکد است، شرایط برای کارگران بهدهد. هنگامی توضیح می

و قوانین کار نیستند، برای فشار به  های قدرتمندکارگرانی که تحت حفاظت اتحادیه

 شود.کارفرمایان با هدف باال بردن دستمزد بسیار دشوار می

قابل  -از جمله در چین و کشورهای با درآمد باال -این روندها در اقتصاد جهانی 

ای و ، ارزش افزوده در تولید کارخانه60و  50های (. در دهه8مشاهده است )نمودار 

درصد افزایش  5.0درصد و  7.1خلی در مقیاس جها نی به ترتیب تولید ناخالص دا

توجهی از رشد  ی قابلای با فاصلهیافت. یعنی رشد ارزش افزوده در تولیدات کارخانه

که آهنگ رشد ارزش  به بعد، هنگامی 1970ی تولید ناخالص داخلی جلوتر بود. از دهه

ناخالص داخلی جهان نیز کاهش ای آهسته شد، رشد تولید افزوده در صنعت کارخانه

ای در جهان های بعدی، میزان رشد ارزش افزوده در تولید کارخانه در بیشتر دهه یافت.

 
یش نابرابری را تئوریزه کنند. ی آن با افزااند که گرایش به رکود اقتصادی و رابطهبرخی از اقتصاددانان سعی کرده .  1

ظهور و افول . گوردون،  2014، کمبریج، سرمایه در قرن بیست و یکمبه عنوان مثال، نگاه کنید به: توماس پیکتی، 
ی الرنس سامرز، با ویرایش کویین تیولینگز و ریچارد  ی فرضیهشده درباره های گردآوری . و مقالهرشد در آمریکا

 .2014، لندن مدواوم: حقایق، علل و عالجرکود  بالدوین،

. برگرفته شده . 2018های اصلی، چاپ آمارها از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بانک اطالعاتی شاخص . 2

جا بر اساس میزان تولید برای هر فرد شاغل، و نه میزان توجه داشته باشید که برای انسجام مطلب، باروری در این 

 گیری شده است.ازه تولید در ساعت،اند
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همچنان بیشتر از میزان رشد تولید ناخالص جهان بود، اما با این تفاوت که فاصله کمتر 

سال  درصد در 1.6ی العاده آهسته ، هر دو نرخ با سرعت فوق 2008شده بود. از سال 

اند. بار دیگر این به آن معنی است که زمانی که نرخ رشد در تولید در حال رشد بوده

ای کاهش یافت، هیچ بخشی ظهور نکرد که جایگزین صنعت به عنوان موتور کارخانه

یکسان و به یک ی مناطق اقتصاد جهانی این کاهش را بههمه رشد شود. با وجود این،

اند، سرعت رشد کردهما حتی کشورهایی مانند چین که بهاند، ااندازه تجربه نکرده

مجبورند با کند شدن تولید ناخالص جهانی و پیامدهای آن دست و پنجه نرم کنند. از 

، نرخ رشد اقتصادی چین به طور چشمگیری کاهش یافته و 2008زمان بحران سال 

 زدایی است.اقتصاد آن در حال صنعت

 
فرد رشد کلی ای، موتور منحصربه که: صنایع کارخانه  نتیجه به طور روشن این است

وری است که با استفاده از ی بهرهتولید صنعتی، مستعد رشد فزاینده 1اقتصاد هستند.

 
،  ی رشد اقتصادی در انگلستانعلل سرعت آهسته برای آگاهی از نخستین تشریح این پدیده به نیکالس کالدور، . 1

ی مشکل در پروسه(،  Nayyarمراجعه کنید. برای بررسی بیشتر همچنین به هالوارد دریمیر و نایار )  1966کمبریج  
 مراجعه کنید. 37-9صص  تولید؟
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توان آنها را با مقاصد متفاوت در بسیاری از خطوط شود که میهایی حاصل میتکنولوژی 

دینامیسم تولید در مقیاس انبوه تولید به کار بست. صنعت همچنین از مزایای ثبات و 

ی صنعت وجود ندارد: برخوردار است. در همین حال، هیچ محدودیتی برای توسعه

تواند از راه فرایند صنعتی های اقتصادی است که میی فعالیتی کلیهصنعت دربرگیرنده

وری کم در کشاورزی و خدمات جا کردن کارگران از مشاغل با بهرهصورت گیرد. جابه 

ازای هر ها باعث افزایش میزان درآمد بهوری باال در کارخانهانگی به مشاغل با بهرهخ

شود. کشورهایی که از نظر کارگر و از این رو باعث افزایش نرخ رشد کلی اقتصاد می

اند از جمله ژاپن، کره جنوبی و تایوان اکثراً این کار را از راه درآمد به غرب رسیده

های کارگیری تکنولوژی ها و بهاند: آنها با استفاده از فرصتهصنعتی شدن انجام داد

پیشرفته، در مقیاس انبوه برای بازار جهانی تولید کردند. این کار به آنها امکان داد 

سرعت رشد کنند؛ رشدی که غیر قابل دستیابی بود اگر تنها به تقاضای بازار داخلی به

 1کردند.اتکا می

های فنی مازاد در عتی شدن به علت انتقال مکانی، ظرفیتزمانی که موتور رشد صن

افتد، هیچ جایگزینی انداز میسطح بین المللی و رقابت سبعانه برای بازارها به دست

برای آن به عنوان منبع رشد سریع وجود ندارد. به جای این که کارگران از مشاغل با 

دهد؛ یابند، روند معکوس رخ میوری باال انتقال وری کم به سمت مشاغل با بهرهبهره

وری کم در بخش خدمات متمرکز ای در مشاغل با بهرهزیرا کارگران به طور فزاینده

ی عظیم گیری سرمایهزدایی، با شکلشوند. در عین حال کشورها همزمان با صنعتمی

ی ثابت جدید، به دنبال گذاری در سرمایهشوند که به جای سرمایهمالی مواجه می

 
 

تغییر ، در"2005-1950صنعتی شدن به عنوان موتور رشد در کشورهای در حال توسعه، "سزیرمایی، آدام . 1
. همچنین به آدام سزیرمایی و بارت 20-406، صص 2012، 4ی ه ، شمار23، جلد. ساختاری و پویایی اقتصاد

،  تغییر ساختاری و پویایی اقتصاد در    ،"1950-2005  "تولید و رشد اقتصاد در کشورهای در حال توسعه،"ورزپاجن،  

 مراجعه کنید. 59-46، صص 2015، سپتامبر " 34جلد 
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ی باالیی از مازاد رغم وجود درجهعلی  1های نقدشدنی است.سود از طریق دارایی   کسب

تولید در صنعت، از منظر سرمایه هیچ جایگزینی در اقتصاد واقعی وجود ندارد که برای 

داشت ما باید گذاری سودآورتر باشد. در حقیقت، اگر چنین جایگزینی وجود میسرمایه

گذاری و از این رو در نرخ رشد باالتر تولید تر سرمایههای باالشواهد آن را در نرخ 

ها در واکنش به کند تا دریابیم چرا شرکتدیدیم. این امر کمک میناخالص داخلی می

پذیرتر و کاراتر دهند که ظرفیت صنعتی موجود خود را انعطافانباشت، ترجیح میاضافه

ی تولید کمتر در وری باال و هزینهههای با بهرکنند تا این که قلمرو خود را به بنگاه

 2سایر کشورها واگذار نمایند.

ها در کشورهای دهد که چرا دولتنبود موتور رشد جایگزین، همچنین توضیح می

المللی و از قبل کنند که به بازارهای بینفقیرتر، تولیدکنندگان داخلی را ترغیب می

یرا هیچ چیزی جایگزین این بازارها ز 3شده محصوالت صنعتی رسوخ پیدا کنند.اشباع

به عنوان منبع اصلی تقاضا در سطح جهانی نشده است. در کشاورزی نیز مازاد ظرفیت 

جا بدتر از صنایع است. درهمین حال، خدمات، که وجود دارد و حتی اوضاع در آن 

 4دهد.عمدتًا غیر قابل تجارت است، تنها سهم اندکی از صادرات جهانی را تشکیل می

تحت این شرایط، اگر کشورها بخواهند پیوند قابل اتکای خود را با بازار جهانی حفظ 

ی صنعت، هر قدر هم که مازاد عرضه در آن وجود کنند، باید راهی برای ورود به عرصه

رشد سیستم و کاهش عمومی داشته باشد، بیابند. از این رو، مازاد ظرفیت در سراسر 

ای بسیاری از کشورهای فقیرتر داشته است: میزان ارزهای اقتصادی، تأثیری ویرانگر بر

 
ی اسپانیایی ، ترجمه"آنچه که برای گلدمن ساکس مفید است برای آمریکا مفید است"گفتار رابرت برنر،  به پیش.  1

رای توضیح متفاوت، به منتشر شده است مراجعه کنید. ب 2009، که توسط آکال در سال بحران در اقتصاد جهانی

 مراجعه کنید. 2010، لندن کینز: بازگشت استادرابرت اسیدلدسکی، 

 .7–153، صص بحران در اقتصاد جهانیبرنر، . 2

 .7–153، صص بحران در اقتصاد جهانیبرنر، . 3

جمله کاالهای اند. کاالهای اساسی، از درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده  70ای تولیدات کارخانه. 4

هد.  درصد را به خود اختصاص می 5دهند. خدمات تنها درصد را تشکیل می 25کشاورزی، سوخت و مواد معدنی، 

ی مازاد تولید در  . درباره 11، ص. 2018(، بررسی آماری تجارت جهانی، ژنو WTOسازمان تجارت جهانی ) 

 ، رم مراجعه کنید.2000اورزی کشاورزی، به سازمان غذا و کشاورزی، وضعیت مواد غذایی و کش
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خارجی که از طریق اجرای نئولیبرالیسم به دست آمده و همچنین تعداد مشاغل 

 1انگیز بوده است.شده بسیار رقتایجاد

ویژه برای کشورهای با درآمد کم و متوسط، در واقع، کاهش رشد اقتصاد جهانی به 

ها به این دلیل که آنها فقیرتر هستند، بلکه به این دلیل که این ویرانگر بوده است؛ نه تن

تاکنون،  1980کاهش در عصر افزایش سریع نیروی کار اتفاق افتاده است: از سال 

میلیارد  1.5درصد رشد داشته است و بیش از  75نیروی کار مزدی در جهان تقریباً 

ندگان به بازار کار که اکثراً در کشورهای . این واردشو2اندنفر به بازار کار جهان اضافه شده

ای رشد و نمو کردند و جویای کار شدند کنند، از بخت بد در زمانهفقیرنشین زندگی می

ی که مازاد ظرفیت صنعتی در جهان، حرکت خود برای شکل دادن به الگوهای توسعه 

والت اقتصادی در کشورهای پسااستعماری را آغاز کرد: کاهش نرخ رشد صدور محص

، بحران 1980ی و اوایل دهه 1970ی صنعتی به ایاالت متحده و اروپا در اواخر دهه

ی تعدیل ساختاری تحت نظارت را جرقه زد، و به دنبال آن برنامه 1982بدهی سال 

ی جهانی و ی رکود فزایندهالمللی پول، این کشورها را واداشت تا در دورهصندوق بین

رغم انی خود را با بازارهای جهانی تعمیق دهند. علیرقابت از طرف چین، همپوش

ی کند شدن نرخ رشد جهانی و تشدید هایی که به تقاضا برای کار در نتیجه شوک

های اقتصادی، وارد شده بود، تعداد زیادی از کارگران را مجبور کردند که برای تالطم

 3زنده ماندن به دنبال پیدا کردن کاری برای خود باشند.

 
ی توسعه، "مناطق پردازش صادراتی در جمهوری دومینیکن: تبدیل تولید صنایع به کاالها"رافائل کاپلینسکی، . 1

ی توسعه". همچنین به ویلیام میلبرگ و متیو آمنگال، 65–1851، صص 1993، 11ی ، شماره 21، جلد. جهانی

(، ILOی مقدماتی سازمان جهانی کار) ، مقاله"زش صادرات: بررسی روندهااقتصادی و شرایط کار در مناطق پردا

 سپاری اقتصاد مراجعه کنید.و میلبرگ و وینکلر، برون 2008ژنو 

ی عالی: چالش بازار دوبله". همچنین به ریچارد فریمن،  "بانک اطالعات کل اقتصاد"ی کنفرانس،  به هیئت مدیره .  2

توان رؤیای آمریکایی را  پایان دادن به فقر در آمریکا: چگونه میاردز و همکاران، ، در جی. ادو"جهانی جدید کار
 مراجعه کنید. 2007، نیویورک بازیابی کرد

مراجعه کنید. همچنین به آرون بناناو،  2006، لندن و نیویورک نشینی زاغه سیاره به مایک دیویس، . 3

تاریخ علوم ، "2000–1950جهانی، ی رشد نیروی کار غیررسمی درباره شناسی و سلب مالکیت: توضیح جمعیت"
 مراجعه کنید. 2019، 4ی ، شماره 43، جلد اجتماعی
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ممکن است پاسخ دهند که اگر ما مقیاس سنجش خود را نه دوران استثنایی   برخی

ی های قبل از آن، برای مثال دورهبعد از جنگ دوم جهانی، بلکه دوره "عصر طالیی"

ی کنونی، های پایین رشد جهانی در دورهگاه نرخقبل از جنگ جهانی اول قرار دهیم، آن

گاه به کاهش تقاضای کار از منظر جهانی، پاسخ ای غیرعادی نخواهد بود. اما نپدیده

ی قبل از دهد. این واقعیت دارد که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دورهاین ادعا را می

شباهت بیشتری با   vthe Belle Epoque  1914تا    1871جنگ جهانی اول یعنی از  

اما در آن دوره، بخش بزرگی از مردم هنوز در روستاها زندگی  1نرخ رشد امروز دارد.

های امپراتوری  2کردند.کردند و بیشتر نیازهای زندگی خود را خودشان تولید میمی

ی تکنولوزی جدید اروپایی که هنوز جهان را تحت تصرف خود داشتند، نه تنها اشاعه

زمان و فعاالنه سیاست صنعتی را به چند منطقه محدود کرده بودند، بلکه هم

ی قبل از جنگ  با این حال، دوره 3کردند.ی جهان را دنبال میزدایی در بقیهصنعت 

رغم بسیار محدود ی بین جنگ اول و دوم جهانی، دورانی بودند که بهجهانی اول و دوره

با مشکل کمبود  -جایی که روند صنعتی شدن صورت گرفت  -بودن قلمرو بازار کار 

ساز ها و زمینهاین امر، موجب ناامنی شغلی، افزایش نابرابری   4کار، روبرو بودند.تقاضای  

های اجتماعی پرشور برای تغییر روابط اقتصادی شد. از این لحاظ دنیای وقوع جنبش

 
درصد در انگلیس   1.9، تولید ناخالص داخلی با نرخ متوسط ساالنه  1913تا    1870های  به عنوان مثال، بین سال.  1

 1.2درصد در سال، )در مقایسه با    1.6(، در فرانسه  1717تا    2001های  درصد در سال برای سال  1.6)در مقایسه با  

 2001های  درصد بین سال  1.4درصد در سال )در مقایسه با    2.9( و در آلمان  2017تا    2001های  درصد بین سال

: 2ی اروپای مدرن، جلد  تاریخ اقتصادی کمبریج درباره ( افزایش یافت. به استفان برادبری و کوین اورورک،  2017تا  
 مراجعه کنید 36، ص. 2010، کمبریج تا به امروز 1870

تاریخ اقتصادی کردند. برودبری و اوراک، درصد از جمعیت اروپا در کشاورزی کار می 47، هنوز 1913در سال . 2
 61، ص. کمبریج

، جلد مراجعه ی تاریخ اقتصادی اروپامجله، "1980تا  1750المللی از سطوح صنعتی شدن بین"به پول بایروچ، . 3

، که جهان سوم عقب ماندتجارت و فقر: هنگامی. همچنین به جفری ویلیامسون،  1982، پاییز  2ی  ، شماره 11کنید.  

 مراجعه کنید. 2011لندن 

؛ کریستین توپالف، 1986، کمبریج، بیکار: قرن اول بیکاری در ماساچوست به عنوان مثال، الکساندر کیسار،. 4

 را ببینید. 1994، پاریس 1919-1880نایسانس دیو چومیور، 
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و تفاوت در این است که امروز   1امروز به دنیای قبل از جنگ جهانی اول شباهت ندارد.

ی زندگی به یافتن کار در بازار کار از مردم جهان، ادامهتری برای بخش بسیار بزرگ

 وابسته است. 

نامند در ی تشدید دینامیسم تکنولوژی میپردازان اتوماسیون، نتیجه آنچه نظریه 

رسد که در وری به نظر میواقع پیامد بدتر شدن رکود اقتصادی است: نرخ رشد بهره

حال باال رفتن است، در حالی که در واقعیت امر، نرخ رشد اقتصادی در حال نزول است. 

ی بین نرخ نیست، سطح تقاضا برای کار را فاصلهاین برداشت نادرست، بدون دلیل 

ی معکوس کند. نگاه به کاهش این فاصله از زوایه وری و نرخ رشد تولید تعیین میبهره

ی کاهش نرخ رشد وری است تا نتیجهی افزایش بهرهکه گویا این کاهش، نتیجه  –

یرد. طرفداران ی گفتمان اتوماسیون شکل بگشود که دنیای وارونه باعث می –تولید 

ی دالیل کاهش تقاضای کار، به این گفتمان سپس برای تأیید دیدگاه خود درباره

پردازان اتوماسیون با این پردازند. نظریهجستجو برای یافتن شواهد تکنولوژیک می

ی کاهش تقاضا برای دهندهشده و کندی اقتصادی را که توضیح جهش، بازارهای اشباع

 بینند.کار است، نمی

 حتی اگر اتوماسیون عامل اصلی تقاضای پایین برای کار نباشد، با وجود این می 

توان درک کرد که در یک اقتصاد جهانی با رشد آهسته، تغییرات تکنولوژیکی، در 

زایی، ممکن است ی نزدیک و در متن رکود اقتصادی و نرخ رشد پایین اشتغالآینده

دی قرار دهد. در این حالت نیز تحوالت تعداد زیادی از مشاغل را در خطر نابو

تکنولوژیکی به عنوان علت ثانویه و در چارچوب علت اول، موجب پایین آمدن تقاضای 

به این   نیو لفت رویو 120ی کار خواهد شد. بخش پایانی این مقاله در شماره

ناشی   -هاو فرصت-های تکنولوژیکی و همچنین مشکالت اجتماعی و سیاسی  دینامیسم

 پردازد.تقاضای کم برای کار در جوامع سرمایه داری متأخرمی از

 2019، مارس  119ی منبع: نیو لفت ریویو، شماره

   
 

انگیز از تجارب کارگرانی که اوکلند اشغال شده بودند و کارگران کمون پاریس ارائه کریستین راس، تصویر خاطره .  1

 مراجعه کنید. 3، ص. 2015، لندن و نیویورک اریستصویر سیاسی از کمون پدهد: به می
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 زیرنویس مترجمان

 
i .وقت یا های نیمهشغل –رود از جمله: (ها به کار میای از شغلاین مفهوم در توصیف مجموعه

( 2اند،وقت، به آنها مشغولوقت که افرد شاغل نه به علت تمایل خود بلکه به علت نیافتن شغل تمامپاره

جا که شغلی هایی که ارتباط مستقیم به تخصص یا مدررک تحصیلی فرد شاغل ندارند و افراد از آنشغل

ثبات از جمله های بی( شغل3اند؛ را برگزیدهاند، از سر ناچاری آن ی تخصصی خود نیافتهدر حوزه

 امضا. های بدون قرارداد یا با قراردادهای سفیدشغل

ii .ی مخفی از کارگران نساجی انگلیس در قرن نوزدهم بود که نامهالدایت سازمانی با سوگند

 شکستند.آالت را میماشین

iii . نده رابرت سولو توصیف کرد که اظهار اقتصاددان و نویس 1987این عبارت را اولین بار در سال

او بر این باور  "وری مشاهده کنید.جز در آمار بهرهجا بهتوانید عصر کامپیوتر را در همهشما می"داشت، 

شود: زیرا نسبت سرمایه به است که افزایش مداوم سرمایه فقط به طور موقت باعث افزایش نرخ رشد می

 رود.واحد کار باال می

iv .نفر نماینده از کشورهای ملل متفق در برتون  730با شرکت  1944برتون وودز در  کنفرانس

المللی های بینهای نظام پولی جهان و نهادهایوودز، در نیوهمپشایر آمریکا به منظور تعیین سیاست

، ها برگزار شد. بر طبق توافق کنفرانس که به توافق برتون وودز مشهور شدناظر بر پیشبرد این سیاست

های رایج خود قرار دهند و تبدیل کننده از جمله متعهد شدند که طال را مبنای پولکشورهای شرکت

آن به طال را تعهد کنند. ایجاد صندوق جهانی پول و بانک جهانی از نتایج دیگر این کنفرانس بود. در 

داد، این توافق عمالً ی امریکا از پشتیبانی دالر با طال انصراف زمانی که دولت ایاالت متحده 1971

 شکسته شد.  

V .)افزایش حقوق در مشاغلی است که شاهد  یپردازی دربارهمفهوم بیماری باومول )یا اثر باومول

ی آنها با مشاغلی وری کار در آنها اندک بوده است، و مقایسهوری کار نبوده یا این بهرهافزایشی در بهره

وری کار صورت گرفته است. این پدیده را ویلیام جی. باومول افزایش بهرهاست که افزایش حقوق همراه با  

 توصیف کرده است.
v. The Belle Époque  یاLa Belle Époque »اصطالحی است در نامگذاری  ،»عصر زیبا

تا وقوع جنگ   1871ای از تاریخ فرانسه و اروپا که زمان پس از پایان جنگ فرانسه و پروس در سال  دوره

 گیرد.را در بر می 1914ی اول در سال جهان 
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از ظرفیت تغییر جهان برخوردار   ی کارگرطبقه که  ادعای کارل مارکس مبنی بر این

شود. پیش از یستی محسوب میی سوسیالنظریهترین سهم او در گمان مهماست، بی

متعارف،  طوربهقربانیان نظام )موجود(، یا  عنوانبهمارکس، کارگران در بهترین حالت 

د. کرتهدید می رفتند که وجودشان تمدن بشر رامردمی فرومایه به شمار می عنوانبه

ها را به چالش طلبید و اعالم کرد مبارزات جمعی کارگران برای مارکس این فرضیه 

 رود.شمار میداری به ای برای نظام سرمایهآزادی بدیل سوسیالیستی بالقوه

ای در معرض انتقاد قرار دارد. با این وصف، انتقاد گسترده نحوبهاین دیدگاه امروزه 

در مورد کسانی صادق  ویژهبهکند. این امر معنا نمیاز مارکس، هدف نقدهای او را بی

های ی دیدگاهیا بر پایه «عقل سلیم»است که الگوی مارکس از طبقه را با 

های بندیهایی که گرایش دارند طبقه را با قشردیدگاه ؛کنندشناختی رد میجامعه

های مختلف فرق گذاشتن بین مردم بر بنیاد درآمد، روش - بپندارند اجتماعی یکسان

دارای  ست: آیا معلمانِاجتماعی، شغل یا الگوهای مصرف. پرسش اما این منزلت

ها منافع مشترکی تحصیالت دانشگاهی، کارگران کارخانه یا شاغالن کم درآمد فروشگاه

 دارند؟

 یه الگوهای قدیمی مبارزهشود کنظرهای دیگر آشکار میاز دیدگاه اینان و اختالف

ها ابعاد شوند، بلکه تفاوتتر به سیاست مربوط مینسبت به گذشته کم تنهانهطبقاتی 

چنان پیچیده کنونی اختالفات آن که الگوهای طوری تری پیدا کرده است، به گسترده

 شوند که اتکا به طبقه اعتبار ندارد.می

درون نیروی کار، تنها در صورتی منطقی   طرفه بر تمایزات اما این گرایش تأکید یک

استثمار ملحوظ شود. در مقایسه،  یاست که قشربندی )طبقاتی( مجزا از روند پیچیده

 تنهانهداری کشی در سرمایهبهره یروند پیچیده گونهچهمارکس نشان داد که 

ابط مشترکی هنگام روکند، بلکه همرا در بین نیروی کار ایجاد می  شماریهای بیتفاوت

کند که با اختالف در درآمد، شغل، موقعیت اجتماعی و غیره سنخیتی ریزی میرا نیز پی

سازد. الگوی استثمار ندارند. همین مناسبات مشترک است که طبقه را به طبقه بدل می

را نادیده   ی کارگرطبقههای درون  ها تفاوتشود مارکسیست نظر مارکس باعث نمیمورد

ها اشاره مادی همبستگی در بین این تفاوت یس، عنصر استثمار به پایهبگیرند. برعک

 دارد.
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 روش مارکس

توان درک کرد. او تصریح تاریخ رویکرد مارکس به طبقه را بهتر می یدر عرصه

دیگر تفکیک کنیم، اما ها را با معیارهای گوناگون از یکتوانیم انسانکرد: اگرچه می

نیاکان ما در واقع از طریق کارهای اجتماعی هدفمند و با قصد تغییر طبیعت برای رفع 

ترین محور این فرآیند، کردند. مهمتمایز مینیازهایشان، خود را از دنیای طبیعی م

 هزار10تا  هزارهشت ی زمانی بین ها در بازههایی از انسانانقالب نوسنگی بود. گروه

کردند، الگوها و سال پیش که تا آن زمان در طبیعت برای بقای خود کندوکاو می

 رفتارهای کهن را ترک و تولید محصوالت کشاورزی را آغاز کردند.

عنوان کشاورز، مجبور بودند برای نخستین بار مازادی را ها با بازسازی خود بهنسانا

 تأمینبرای نمونه،  -ها تولید کنند منظور بازتولید مزارع خود طی سالطور منظم بهبه

دردنخور. این امر یک مشکل اجتماعی جدید ذخایر غالت در رویارویی با محصوالت به

ها و ستم گیرد؟ طبقات )همراه با دولتل مازاد را برعهده میایجاد کرد: چه کسی کنتر

انتقالی بسیار طوالنی کنترل  یها پس از دورهبر زنان( زمانی پدیدار شدند که اقلیت

 خود را بر مازادی که سایر اعضای جامعه تولید کرده بودند، تثبیت کردند.

ی عام در تاریخ بشری دهد[، طبقه یک ویژگاز این منظر ]نشان می مسألهدریافت 

ای که در آن خاص دارد، رابطه  ینیست، بلکه خاستگاه تاریخی مشخصی در یک رابطه

 آورد. یک گروه، کنترل بر مازاد تولید اجتماعی از سوی گروه دیگر را به دست می

که به مارکس اجازه این رویکرد برای بررسی طبقه سه قوت اساسی دارد. نخست این

حاکم،   یهای مختلف اخذ مازاد تولیدکنندگان از سوی طبقه ارسی روشدهد که با ومی

ی استثمار اربابان فئودال از دهقانان با عنوان نمونه، نحوهبندی کند: بهتاریخ را دوره

سهم خود، داران از کارگران مزدی متفاوت است. این امر بهکشی سرمایهی بهرهنحوه

 پی دارد.داری را درجوامع فئودالی و سرمایهاجتماعی در  یاشکال مختلف مبارزه

که، این مدل با اشاره به خاستگاه طبقه، شرایط الزم را برای الغای آن روشن  دوم این

بتواند   برگزیده  وجود آمد که مازاد کافی وجود داشت تا یک گروهِکند: طبقه زمانی بهمی

مند شوند. قدر نبود که همه از آن بهرهآورد، اما این مازاد آنآن را تحت کنترل خود در

پذیر شد که افزایش مازاد به سطحی رسید که غلبه بر تقسیمات طبقاتی زمانی امکان
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امری که مارکس امکان تحقق آن در نظام  ؛مند شوندعموم مردم توانستند از آن بهره

 داری را توضیح داد.سرمایه

چون بنیاد تحلیل خود از طبقه، روابط ادن تولید مازاد همسوم، مارکس با قرارد

 دهد.داری را نشان میها در اقتصاد سرمایهای از نقشدرونی طیف گسترده

داری تنها در پرتو الگوی پویای در واقع، برداشت مارکس از روابط طبقاتی سرمایه

تولید جدید، پویا  یه چون یک شیوداری همیابد. سرمایهاو از انباشت سرمایه معنا می

 «پرولتاریا»ها به  و یگانه با جدایی تولیدکنندگان مستقیم )دهقانان( از زمین و تبدیل آن

توانند تولیدکنندگانی که تنها با فروش نیروی کار خود در بازار کار می ؛پدیدار گشت

ا شرایطی اهمیت بود، زیرتحول در روابط اجتماعی بسیار با  به بقای خود ادامه دهند. این

ترین داری هم زمان به پویاترین و در عین حال به لجام گسیخته کرد که سرمایهرا ایجاد  

 اجتماعی در تاریخ تبدیل شد. نظام ترین («بیگانه»)یا به تعبیر مارکس 

 تولید دهقانان

ثبات نسبی تولید دهقانی در تمایل دهقانان به کنترل مؤثر بر زمین ریشه دارد: 

عنوان مالیات به اربابان کردند )بخشی از آن را بهعمدتًا برای خود تولید میها آن 

دادند. ی پایاپای یا مبادله در بازار اختصاص میدادند( و بخش اندکی را به معاملهمی

مزدی، بر روشی استوار است که در آن کارگران مجبورند  در مقابل، نظام مبتنی بر کارِ

است در جستجوی کار باشند. این ویژگی کارگر مزدبگیر به  پذیردر هر کجا که امکان

کارگران را )مازاد بر نیاز در یک منطقه همراه با افزایش دهد تا داران اجازه میسرمایه

کنند. عالوه  جاتر سودآور به مناطق سودآورتر جابهمناطق کم آن در جاهای دیگر( از

ماً زیر فشار نوآوری )رقبا( قرار یداران داسرمایهجا که تولید برای بازار است،  آن بر این، از

دارند. در مجموع، این شرایط بدان معنی است که کار بین کارآترین تولیدکنندگان 

گرایش داری  مزدی به افزایش بارآوری در نظام سرمایه  رو، کارِبازتوزیع خواهد شد. ازاین

 دارد.

داری مطالب ویایی نظام سرمایهرابطه بین کار مزدی و پ   یاگرچه مارکس در زمینه 

که در آن به تعریف طبقه آغاز کرده را ، اما هرگز جلد سوم »سرمایه« نوشتزیادی را 



 

 
 

ی بیژن سپیدرودی لج / ترجمهپل بلک 569  

کافی مصالح برای ما تدارک دیده، تا  ی، او به اندازهاین بود به پایان نرساند. با وجود

 بتوانیم الگویی از طبقه را از آثار او بازسازی کنیم.

عنوان یک رابطه تعریف  ر به تالش مهمی دست زد. او طبقه را به لنین برای این کا

خرند. داران آن را میکه سرمایهفروشند، در حالیکاری خود را می کرد: کارگران توانِ

 متفاوت است. های بین مشاغل ظاهراًقوت این رویکرد، توضیح شباهت ینقطه 

داری مدرن از  ونه، سرمایهبخش نیست. برای نممتأسفانه، این الگو کامالً رضایت

کاری  کند، مدیرانی که مانند کارگران، اغلب توانِطریق مدیران ارشد خود عمل می

شوند )در شباهت به کارگران، استثمار نمیها، بیرسانند، اما آنخود را به فروش می

رند های دیگری نیز وجود داکشی از دیگران نقش اساسی دارند(. گروهها در بهرهواقع آن

شان ها و هم با کارگران زیردست داران برتر از آن ها هم با سرمایهکه شرایط زندگی آن

متوسط   یطبقه »خاص و غیره. این  کارشناسان، میانیمدیران  -پوشانی دارد هم

داری است، به ، که وجود آن بازتاب پیچیدگی روزافزون روند کار در سرمایه«جدید

زمان رساند، در حالی که همکارگران تمایل دارد و به آن یاری میحفظ استثمار 

 کند که تا حدودی با فشار بر کارگران متناظر است.فشارهایی را تجربه می

مارکس در رابطه با فرایند  یترین تالش برای بازسازی تئوری طبقه پیچیده

کروا در اثر درخشان استثمار از سوی جفری. دی سن    ییابندهاجتماعی پیچیده و تکامل

طبقه »او »مبارزات طبقاتی در جهان یونان باستان« بیان شده است. وی تصریح کرد: 

چون یک رابطه( عبارت است از بیان جمعی اجتماعی واقعیت استثمار، )اساساً هم

به گروهی از افراد  ...یافته در ساختارهای اجتماعی... یک طبقهی استثمار شکلشیوه 

از سوی کل نظام تولید اجتماعی تعیین  شود که جایگاه آناطالق میدر یک جامعه 

 شده است.«

 کشیبهره

چون یک داری، همی استثمار و سرمایه هنگامی که به طبقه از منظر فرآیند پیچیده

افزایش  گونهچهرا درک کنیم که توانیم ایناندیشیم، میی تولید، میوجه پویا و یگانه

  منجر خواهد شد.  ی کارگرطبقههای مداوم در ساختار  به دگرگونیبارآوری نیروی کار  
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برای نمونه، این افزایش بارآوری در تولیدات انجام گرفته است. در حالی که وزن 

اجتماعی کارگران در بخش تولید بریتانیا آن اندازه نیست که زمانی بود، افزایش بارآوری 

رغم کاهش مشاغل تولیدی، بازده تولید در بریتانیا در ست که، بهمعنی آننیروی کار به

 باالتر از هر زمان دیگر بود. 2007سال 

زمان با کاهش تعداد مطلق کارگران صنعتی، حاکی از آن است که هم  تنهانهاین امر  

های فناوری  یدهد که ارائه طور عینی نیرومندتر شوند، بلکه نشان میتوانند بهها میآن 

های بسیار جدید بدان معنی است که کارگران مدرن نسبت به پیشینیان خود به مهارت

 متفاوت نیاز دارند.

این تغییرات این است که کارگران مدرن نسبت به کارگران در گذشته   ییک نتیجه

سطح تحصیالت رسمی بسیار متفاوتی دارند. اگر در گذشته آموزش در خدمت حفظ 

ای ادبی و حساب های پایهموزش رسمی )حداقل در سطح مهارتنخبگان بود، امروزه آ

نیاز ضروری هر شغل محسوب ای تا سطح دانشگاه( تقریباً پیشساده، و به شمار فزاینده

 شود. این روند دو نتیجه دربردارد:می

نخست، کارگران امروزه نسبت به گذشته از تحصیالت بسیار بهتری برخوردارند: در 

ترند، و های گذشته با فرهنگرگران مدرن حتی از اکثریت حاکمان زمانواقع، اکثر کا

ها برای دستیابی به کنترل دموکراتیک بر کل جامعه یاری سازی آناین به آماده

 رساند.می

دهد دوم، بررسی نظام آموزشی از منظر روند انباشت سرمایه به ما این امکان را می

کارگران را درک کنیم. زیرا صنعت به کارگران ماهر   مربیان با سایر  یکه چگونگی رابطه 

جا که آموزش جمعی )در اساس( فرآیندی است نیاز دارد. عالوه بر این، از آن انو مربی

که برای تولید نسل بعدی کارگران طراحی شده است، از نظر کیفی با عملکردهای 

صرفاً برای تجهیز  لحاظ کارکرد تفاوت دارد. تحصیل در عملکردهای پیشینپیشین به

 نخبگان در کسب مهارت و اعتماد به نفس الزم برای حکمرانی متمرکز بود.

دهند. امروزه بخش زیادی از معلمان، کارگران را برای فرایند تولید آموزش می 

دهند، یعنی توانایی کاری خود را مانند عنوان کارگر مزدی انجام میها این کار را بهآن 

پی دارد درای از زندگی دهند. این کار تجربهعرض فروش قرار میسایر کارگران در م
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ها مدام تحت فشارند، تا با ی سایر کارگران شبیه است: آن طور فزاینده به تجربهکه به

 آموزان، کارآیی خود را افزایش دهند.تر به دانشآموزش بیش تر و باکم یهزینه

های بهداشتی و خدمات اجتماعی بیان نظام یتوان دربارهروایت مشابهی را می 

روند، شمار میای بهداری( منبع پرهزینهکرده )از دیدگاه سرمایهتحصیل کرد. کارگرانِ

معنای ها از بازار کار شود، که بهتواند موجب حذف آنو هرگونه بیماری و مانند آن می

اجتماعی نظیر نظام  های خدمات بهداشتی ودادن سرمایه است. بنابراین، نظامهدر

نتیجه، آن دسته از پرستاران، اند. درضروری آموزشی، برای فرآیند استثمار کامالً 

کنند به دلیل نقشی ها فعالیت میمددکاران اجتماعی، مدیران و غیره که در این حوزه

شناخته  ی کارگرطبقهبخشی از  عنوانبهکه در حفظ روند انباشت سرمایه دارند، 

 شوند.می

 های بهداشت، درمان و آموزش را بتوان صرفاًاین امر به معنای آن نیست که نظام 

های اجتماعی از این نهادها روشن است که جنبش -به نیازهای سرمایه فروکاست 

هایی که شیوههایشان را بسط داده است، بهی کارکرداند که حوزهمطالباتی را خواسته 

جا که ، از آناین ر افزایش سود ارتباطی ندارد. با وجودسرمایه ب یبینانهبا تمرکز کوته

ی کسانی که اند، بخش عمدهها اساساً در پاسخ به نیازهای سرمایه رشد کردهاین نظام

نامد، می «کارگر جمعی»را چون بخشی که مارکس آنکنند باید همها کار میدر آن 

 درک کرد.

 منافع مشترک 

شمار مشاغل و توانیم درک کنیم که کارگرانی که در بیاین دیدگاه می تعمیم با

کنند، همگی بخشی از کارگران  های گوناگون با دستمزدهای متفاوت کار میجایگاه

ش بارآوری شوند، و فشارهای مشابهی را برای افزایسر استثمار میاند، که یکجمعی

منافع مشترکی در مقاومت )جمعی(  گری کارطبقه رو، کل اینکنند. ازخود تجربه می

داری و به هدف نیل به بدیلی دموکراتیک برای از میان بردن کامل علیه استثمار سرمایه

 استثمار دارند. 

داران، برعکس، کسانی هستند که روند استثمار را در اختیار دارند و سرمایه

، پلیس، ارتش و گروجیه تهای مدیران، دستگاه قضایی، رسانه -هایی از کارمندان الیه
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کشی را تضمین هایی که تداوم شرایط بهره اند، الیهغیره را پیرامون خود گرد آورده

کنند، داران فرایند استثمار را هدایت میکنند. با این وصف، در حالی که سرمایهمی

رقابت  کند، زیرا بر نظامی کهها را هم، مانند کارگران، بیگانه میتولید برای بازار، آن

، هیچ نظارت فراگیری حاکم ها بر آن سلطه داردبین سرمایه برنامهکورکورانه و بی

 .نیست

داران از کنترل بر روند ساز بیگانگی همه است، اما سرمایهداری زمینه اگرچه سرمایه

چون آزادی و  شوند، بلکه تمایل دارند که این بیگانگی را هممند میبهره  تنهانه استثمار  

بیگانگی، احساس   شوند و در اثرتحققی تجربه کنند. برعکس، کارگران استثمار میخود

 کنند.ذلت و خواری می

داری را  کند. این بدان معناست که سرمایهی خصمانه ایجاد میاین اختالفات رابطه 

 ی طبقاتیمبارزهمثابه نظام  تر، بهها( بلکه، اساسیبندینه از رهگذر تقسیم طبقاتی )قشر

پیوندهای   تنهانهفرآیندی اجتماعی    مثابهتوان درک کرد. استثمار به به بهترین وجه می 

کند، بلکه با چون بخشی از کارگر جمعی، ایجاد میران مختلف، همعینی بین کارگ

وجود ای خصمانه بهاند، رابطهنفعدردسر نظام ذیداران و کسانی که در اجرای بیسرمایه

کشان بهره»  -در متنی کمی متفاوت    -آورد: کسانی که بوخارین، مارکسیست روسی  می

 بود. نامیده «جمعی

مبتنی بر روابط استثمارگرانه، بنیاد  ی طبقاتیمبارزهم که که تشخیص دهیزمانی

توانیم درک کنیم که کارگران در نظام دهد، میداری را تشکیل مینظام سرمایه

جا که این نظام به استثمار کار مزدی همتایی هستند. از آنداری دارای قدرت بیسرمایه

 بزیر کشیدن آن برخوردار اند. یوابسته است، در نتیجه، کارگران از قدرت بالقوه

 ؟ی کارگرطبقهچرا  

کارگر باید علیه  یگیری طبقه کنند که جهتها استدالل میرو، مارکسیست این از

دوریم، اما ه داری باشد. البته ما از هرگونه توهم در مورد فرشته بودن کارگران بسرمایه

ها از قدرت استراتژیک ایراد ضربه بر جریان سود برخوردارند. و ظهور دانیم که آنمی

ازار ب  یشدهسازد تا مناسبات بیگانهاین کارگر جمعی است که تولیدکنندگان را قادر می

 را با کنترل دموکراتیک بر تولید و توزیع مازاد اجتماعی جایگزین کنند: سوسیالیسم.
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دانیم که اگرچه باید از رمانتیزه کردن کارگران خودداری کرد، با این وصف، می

ها داری، آنهای جمعی الزم برای مقاومت و در نهایت شکست سرمایهبرای رشد سازمان

 تنهانهها باید برای همبستگی بکوشند تا  ف خود غلبه کنند. آنباید بر اختالفات در صفو

برآن، بر اختالفات هایی که در باال ذکر شد، بلکه عالوهبراشکال مختلف قشربندی

هراسی و گراجنسشود: نژادپرستی، تبعیض جنسی، همبسیاری که از ستم ناشی می

در درون خود   ی کارگره طبق یموجب تجزیه  هایی که غالباًغیره چیره شوند، ستم

  شود.می

شناسان طبقه، تمایل دارند پردازان فرهنگی معاصر، مانند جامعهدر حالی که نظریه

های مختلف تحت ستم را برطرف کنند، اگر تشخیص دهیم که تا اختالفات بین گروه

اند، داری استثمار شدهسرمایهی از انحا در روند  نحوبهها در واقع  اعضای این گروه  یهمه

 وجود آمده است.توان مشاهده کرد که اساس رهایی همگانی بهمی

نگرند، استدالل ما این است عنوان تفاوت میدر مقابل کسانی که ستم را صرفاً به

 معنایگیرد که در پیوند با روند استثمار )به تمام کسانی را دربر می ی کارگرطبقه که 

های مختلف دهد تا دریابیم طبقه بخشقرار دارند. این امر، اجازه می ی آن(گسترده

بیکاران تا آن دسته از کارگران   «یارتش ذخیره»کارگران را از هر گروه تحت ستم نظیر  

شود که ناخواسته با ماندن در خانه در کنار فرزندان، به بازتولید نیروی کار را شامل می

  کنند.کمک می

چالش کشیدن مداوم خص است که با همبستگی کارگران تنها با بهاز این منظر، مش

های مختلف هایی که گروهتوان به پیروزی نایل آمد، ستمانواع و اشکال ستم می  یهمه

دهد. به همین دلیل است که لنین اصرار قرار می دیگرکارگران را تجزیه و در برابر یک

های کارگری، بلکه باید یران اتحادیهعنوان دبفقط بهها نهداشت که سوسیالیست

عمل کنند. به همین دلیل است که مارکس  «گویان ستمدیدگانسخن »عنوان به

نامید. او یادآوری کرد که کارگران برای کسب  «ی عامطبقه »مدرن را  ی کارگرطبقه 

جاکه او صورت جمعی مبارزه کنند، و از آنآزادی خود باید برای دموکراسی واقعی به

کارگران در  «خودرهانی»ای از طبقه داشت، بر این باور بود که جانبه برداشت همه

 تواند حاصل شود.با رهایی بشریت می دار تنهاسرمایه یمبارزه با طبقه
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 بازگشت مقاومت

داری از کاربست اشکال سرانجام، اگر امکان بدیل سوسیالیستی در برابر سرمایه

عنایتی به این به دلیل بی  عمدتاً خیزد،  همبستگی از سوی کارگر جمعی برمی  یروزمره

 نشینی کرده است.به بعد عقب 1980 یبدیل است که جنبش کارگری از دهه

را   تغییر این وضعیتی  از مصر تا یونان و انگلیس زمینه  ایسرگیری اعتصابات توده

توانند در پیوند با جنبش کارگری به این داری میکند. نیروهای ضد سرمایهفراهم می

وجود آورده باشد که فرایند یاری رسانند. امیدوارم این مقاله تا حدی این درک را به

این ظرفیت را دارد که  تنهانهچرا باید چنین پیوندی برقرار شود: همبستگی کارگران 

تواند آن را با بدیل دموکراتیک سوسیالیستی ست دهد، بلکه میداری را شکسرمایه

 جایگزین کند.
 

 

 پیوند با منبع اصلی:
Paul Blackledge, Why workers can change the world, 

Socialist Review, December 2011. 

 

http://socialistreview.org.uk/author/paul-blackledge
http://socialistreview.org.uk/364/why-workers-can-change-world
http://socialistreview.org.uk/364/why-workers-can-change-world
http://socialistreview.org.uk/issue/december-2011
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ی طبقه یچهار افسانه درباره

 [1]کار«»موقت

 

 سارا گری 

 رسول قنبری  یترجمه 

تا با  کارگر وجه اشتراک دارند یبا طبقه تربیش ،کارانموقتی

 های کوچک.شرکت  کارانصاحب
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( یک شرکت Duane Morrisاواخر سال پیش، تماسی عجیب از دوان موریس )

ور خط آنالمللی که مرکزش در فیالدلفیا است دریافت کردم. خانمی که حقوقی بین

( و Blanche Lincolnبالنش لینکلن ) سناتور پیشین،بود گفت که دوان موریس با 

 تاکنند همکاری میهمچون مایکروسافت و گوگل  بزرگهای برخی دیگر از شرکت 

 grassroots) «ی»نهضت  عموم یکمک به دارندگان مشاغل آزاد موقت یبرا

movement) کنند. جادیا 

کمک  (freelancers) یدارندگان مشاغل موقتپرسیدم که این جنبش چگونه به 

را نسبت به   (employers) صاحبکاران ،خواهد کرد و او پاسخ داد که قوانین اشتغال

پذیر المللی آسیببین یشدهبندیبه اشتباه طبقه  ی کارگران  دادخواهی و جرایم برا

خواهند به جای استخدام دائمی )که واجد دریافت مزایا کرده است. از کارگران می 

همکاری  (independent contractors) مستقل کارانمقاطعهشوند( به عنوان می

ی شود و طبق گفتهمی کارانموقتیپذیری« مانع استخدام نمایند. این »آسیب

تر از دریافت خدمات بزرگ-ترین مشکل دهندگان این »جنبش«، امروز بزرگ سازمان

درمانی، پرداخت قبوض، به دوش کشیدن بار کمرشکن بدهی وام دانشجویی، یا 

 است. کارانموقتیپیش روی  -دستیابی به سرمایه

هستم، از من پرسید   دارای شغل موقتی  ویراستارو    نویسندهکه من هم یک  ازآنجایی

 باشم؟وکار خودم را داشته ها بپیوندم تا آزادی انجام کسبخواهم به مبارزه آنکه نمی

ی که پر از سایتوب-جدید جنبش رهنمون شد  سایتوبخانم پشت خط مرا به 

برای  کارانموقتیی دفاع از حقوق درباره (infotainment) سرگرمی اطالعاتی

ای و نیازی نیست به جداول کلمات، تصاویر حرفه -وکار خودشان بوداندازی کسب راه

(stock photos صاحبان کسب )ًانگیز فلَش هیجان وکارهای کوچک، و یک بازی واقعا

(Flash gameکه خواننده می ) زامبی  هایبرفیآدمی برفی را به سوی توانست گلوله

 پرتاب کند اشاره کنم. ندی سیاستمداران بودت که نمایندههای تیز و کراوابا دندان

داد که قوانینی همچون قانون پیشگیری از کالهبرداری به من هشدار می سایتوب

بندی نادرست ( و قانون ممانعت از طبقه Payroll Fraud Prevention Actدستمزد )

تواند هزاران نفر ( »میEmployee Misclassification Prevention actکارکنان )

http://www.sarahgreywrites.com/
http://www.greyediting.com/
http://www.itsmybusiness.com/
http://www.itsmybusiness.com/
http://www.itsmybusiness.com/
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وکارشان و اخراج کارکنانشان نماید. اگر این اتفاق بیفتد، عواقب را وادار به تعطیلی کسب 

 باری برای اقتصاد خواهد داشت«.فاجعه

به منظور ترساننده « نهضت عمومیها برای ایجاد یک »بدیهی است که این تالش

ها، برای شرکت   (temps)  یران پیمانکارمثابه کارگهبندی کارگران بترسازی طبقه دهسا

تر ساختن خودداری از پرداخت مزایا برای بخش بزرگی از کارگران درواقع برای ساده

افزاری که زند؛ غول نرمبوده است. حضور مایکروسافت مهر تایید را بر این موضوع می

کارگران  شکایتهایی مشهور است و چندین بار با کار بردن چنین روش خاطر به به

 مواجه شده است.

ان کاوبر تا پزشرانندگان ، از ای از کارگراندی که تنوع گسترده در یک بستر اقتصا

ای  جای اینکه با درجهاند تا بهوادار شده  دیگریبیش از هر زمان  ،  رایشگرانآاورژانس و  

کاران مستقل« عمل کنند، مشکل این نیست عنوان »مقاطعهاز ثبات استخدام شوند به

تر بلکه این است که آنچه که پیش ؛ وچک نیاز به آزادی عمل دارندوکارهای ککسب

 شود.وکار کوچک در نظر گرفته میشد، امروز کسبشغل شمرده می

وضوح در خدمت منافع ی کارگر و خرده بورژوازی به میان طبقه  م کردن مرزمبه

من. من درخواست پیوستن به »جنبش«    همچونبوده است نه اشخاصی    ی کالنسرمایه

 را رد کردم.

پذیرند اند نمیرگوکارهای بزکه بخشی از کسب را استدالل اینی که کارانموقتی

د. وشنامیده می [2]یکاریابخشی از آنچه هستند که پرها گویند که آناغلب چنین می

بیرون آمد؛ ترکیبی از  G8جنوا علیه در شهر  2001اصطالحی که از دل اعتراضات 

که به دنبال توصیف روند جهانی دور شدن از اشتغال (  precarious)پرولتاریا و متزلزل  

و فاقد اتحادیه )به ویژه در  (casualized) موقتیرسمی و رفتن به سوی نیروی کار 

توسعه( ویژه در کشورهای درحالرشد غیررسمی )بهیافته( و بخش روبهکشورهای توسعه 

 است.

وم شکل گرفته است. گای ی این مفهتوجهی دربارهاز آن موقع تا کنون مباحث قابل

ی جدید که شامل این طبقه ی( اقتصاددان کتابی دربارهGuy Standingاستندیگ )

، [3]وقت، نیروی کار با قراردادهای فرعی، کارکنان مراکز تماس»کارگران موقت و پاره

https://www.nytimes.com/2000/12/13/business/technology-temp-workers-at-microsoft-win-lawsuit.html
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کند که این کارگران بخشی از و استدالل می نوشتشوند شمار کارآموز« می]و[ بی

دهد: »کارگران ائه میار  آنآوری تعریف محدودی از طور حیرت بهکه وی -پرولتاریا 

ت مشخصی دارند فساعات کاری ثابت که مسیرهای پیشربا  مدت، باثبات و  مشاغل بلند

دران و مادران عناوین شغلی که پ با  توانند اتحادیه و توافقات جمعی داشته باشند،  و می

مشخصات و نام با شوند و با صاحبکارانی طرف هستند که کارگران هم متوجه آن می

 .نیستند -«آشنا هستندها آن 

بندی این اصطالح را زیر سوال بردند. های مربوط به طبقهپژوهشگران دیگر، داللت

که پیش از جنگ جهانی اول »قریب به  کندعنوان می( Charlie Postچارلی پست )

بردند« و دسترسی ناچیزی  ی کارگر در وضعیت به شدت متزلزلی به سر می اتفاق طبقه 

بندی ی کارگر« طبقه ان »طبقه به آن نوع شغلی داشتند که استندینگ تحت عنو

نویسد که مارکس کتاب استندیگ می بررسی( در Jan Bremanکند؛ جان برمن )می

ی دهکننکنند که یکی از شرایط تعریفاستدالل می مانیفست کمونیستو انگلس در 

سازی«، همان وضعیت متزلزل است »کارگران که دستشان از ابزار معاش بر ا»پرولتاری

 روی زمین کوتاه شده است، تنها با فروش نیروی کار خود زنده خواهند ماند«.

داری در مورد چگونگی درک و شناسایی طبقه در سرمایه هاپیچیدگی سردرگمی

های اخیر بسیار ، که تعداد آنها در دههکارانموقتیمدرن در این واقعیت نهفته است که  

وجود فروش نیروی  ، بادارندترین پله قرار اینکه در پایین رغمبهفته است، افزایش یا

، بدون دسترسی زندگی بخور و نمیر دارندکارشان در ازای دستمزد و در بیشتر مواقع 

ی از مثابه بخشهایدئولوژیکی بلحاظ به، های بهداشتی و یا دیگر مزایابه مراقبت

 بورژوا«.-نوعی »پریکاریا- دانبورژوازی ساخته شدهخرده

( چند افسانه pseudo-classاستدالالت از باال و پایین برای وجود این شبه طبقه )

هایشان ترینرا در مورد اعضای این طبقه محبوب ساخته است. بگذارید نگاهی به رایج

 مناسب است؟بورژوا -آیا مفهوم پریکاریاداشته باشیم تا ببینیم 

 بورژواشدت خردهبه.  1

 تشدگروهی از به-ی کارفرمای جدید به عنوان طبقه  کارانموقتیمعرفی 

وکارهای کوچک که مترصد تبدیل شدن به مدیرعامالن کسبورژواهای خردهبخرده

https://www.jacobinmag.com/2015/04/precarious-labor-strategies-union-precariat-standing/?__cf_chl_jschl_tk__=b72a18b6855626acad73ab1fd8077bd8c4b3800e-1588064590-0-AUaRXkU9w_WyNcbj9wIIwE90MubBHmXIVSTxmh5X92DA6S-X4UhMNnzCULIT6h3PpXc3F-2JlWvxzkd4b5Lz2pwcjdTo2wXgG2VQ7PDz_Vh36Z6mXZ7kOcDyZCQTYOudfbHdiwgl_cNFCON_f1mnalOCwUCFIM88Ljp2q_1Qsdb7V9zko4vnIOt5oQHHYZ-Dvf25CZVpkao2yL4CKA4mb1ck8A_u5a-mOc1yYq7JOssRoNZIQEsXAi8GWMQwJV6_NFXdAcXCl-Y0KJzRpLucahzF_Xy6A1osSY6iV1zsfkNCs0D3CkB9eQ3IuYgBm1Kq_vNDDkIa3CwfP1ofEbFmApQQjUnMncyy9C_m9fBSIUzJJ7hPU8lC4PrLUEHqcm-LSrs7qc4IojhZtob5c0RjY657U217tCKWRIIkuoNMOItC
https://www.jacobinmag.com/2015/04/precarious-labor-strategies-union-precariat-standing/?__cf_chl_jschl_tk__=b72a18b6855626acad73ab1fd8077bd8c4b3800e-1588064590-0-AUaRXkU9w_WyNcbj9wIIwE90MubBHmXIVSTxmh5X92DA6S-X4UhMNnzCULIT6h3PpXc3F-2JlWvxzkd4b5Lz2pwcjdTo2wXgG2VQ7PDz_Vh36Z6mXZ7kOcDyZCQTYOudfbHdiwgl_cNFCON_f1mnalOCwUCFIM88Ljp2q_1Qsdb7V9zko4vnIOt5oQHHYZ-Dvf25CZVpkao2yL4CKA4mb1ck8A_u5a-mOc1yYq7JOssRoNZIQEsXAi8GWMQwJV6_NFXdAcXCl-Y0KJzRpLucahzF_Xy6A1osSY6iV1zsfkNCs0D3CkB9eQ3IuYgBm1Kq_vNDDkIa3CwfP1ofEbFmApQQjUnMncyy9C_m9fBSIUzJJ7hPU8lC4PrLUEHqcm-LSrs7qc4IojhZtob5c0RjY657U217tCKWRIIkuoNMOItC
https://www.jacobinmag.com/2015/04/precarious-labor-strategies-union-precariat-standing/?__cf_chl_jschl_tk__=b72a18b6855626acad73ab1fd8077bd8c4b3800e-1588064590-0-AUaRXkU9w_WyNcbj9wIIwE90MubBHmXIVSTxmh5X92DA6S-X4UhMNnzCULIT6h3PpXc3F-2JlWvxzkd4b5Lz2pwcjdTo2wXgG2VQ7PDz_Vh36Z6mXZ7kOcDyZCQTYOudfbHdiwgl_cNFCON_f1mnalOCwUCFIM88Ljp2q_1Qsdb7V9zko4vnIOt5oQHHYZ-Dvf25CZVpkao2yL4CKA4mb1ck8A_u5a-mOc1yYq7JOssRoNZIQEsXAi8GWMQwJV6_NFXdAcXCl-Y0KJzRpLucahzF_Xy6A1osSY6iV1zsfkNCs0D3CkB9eQ3IuYgBm1Kq_vNDDkIa3CwfP1ofEbFmApQQjUnMncyy9C_m9fBSIUzJJ7hPU8lC4PrLUEHqcm-LSrs7qc4IojhZtob5c0RjY657U217tCKWRIIkuoNMOItC
https://newleftreview.org/issues/II84/articles/jan-breman-a-bogus-concept
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 ثبات امروز کار بیها در رابطه با ترین افسانهیکی از اصلی -های واقعی هستندشرکت

 .است

وقت شدم، همچون تمام کارموقتییک نویسنده و ویراستار  2011وقتی در سال 

 (entrepreneurship) جدید دیگر با ایدئولوژی فراگیر کارفرمایی کارانموقتی اغلب

هایی وجود دارند که این افسانه را تبلیغ کتاب شماری ازی بیمجموعهروبرو شدم. 

کتاب -، و شکم سیری نویسنده، ثروتمند کارموقتیهایی همچون کنند، کتابمی

  شغل رسیدن به خاطرات هل یا: طغیان بدون سانسور در مسیر -من محبوب
بگیر! باش! کنترل سرنوشتت را در دستانت  یرقمشش  کارموقتی. یک [4]رقمیهفت 

 تو آزادکار نیستی، تو مدیرعامل خودت هستی، شرکت خودت را داری!

کن و در اندک زمانی  ذاست: طرز تفکر مدیرعاملی را اتخابسیار واضح  ،ایدئولوژی

به دفتر کار جدید جذابت نقل مکان کنی، و  ورا استخدام  کارمندانتقادر خواهی بود 

ی سازشبکه   خوریهای صبحانهبرنامهرید. بسیاری از  راری خودت را خواهی خماشین ف 

دهند. در صورت شرکت در یک جلسه، باید سخنرانی این روایت را ترویج می ،تجاری

ا با سایر ات رخود را تمرین کرده و کارت ویزیت (elevator speechی )کنندهتهییج 

سازی اند رد و بدل کنی. البته که شبکه وشلوار تنشان کردهکارگر که کت یافراد طبقه 

ی هایاز دست دادن ساعت خاطربه صرفاً احتمال بسیار به -د نخواهد کرد نمروتتو را ث

صرف دک  خود را ها وقتهفته برای زمان مولد خود عذاب وجدان خواهی داشت و  از

 ی عمر خواهی کرد.کردن فروشندگان بیمه

یک با مرکزیت نیویورک )هشدار:  (Freelancers Union) کارانموقتیاتحادیه 

 12ی ( که طindividuals»افرادی ) با عنوانرا  کارانموقتی( ی واقعی نیستاتحادیه

 اند«ای یا قراردادی بوده، موقتی، پروژهایحاشیهماه گذشته به نوعی درگیر کارهای 

درصد کل   34گیرد؛ یعنی  میلیون آمریکایی را در بر می  53این تعریف    کند.تعریف می

، طی کارانموقتیی گذار اتحادیه، بنیانوویتزسارا هارهای نیروی کار ملی. طبق گفته

وکار خود را راه انداختند به  هایی که کسبتعداد آمریکایی  2008»بحران بزرگ پس از  

 بیشترشان مالکان منفرد بودند« و– رسیدپانزده سال گذشته  باالترین سطح

https://books.google.com/books?id=qPyI2eRiJt4C&printsec=frontcover&dq=the+wealthy+freelancer&hl=en&sa=X&ei=TmpLVcf2I8WYsAWmyYDoBw&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=the%20wealthy%20freelancer&f=false
https://books.google.com/books?id=LyeVPwAACAAJ&dq=The+Well-Fed+Writer&hl=en&sa=X&ei=XGpLVbirLcmNsAWy7oCIBQ&ved=0CCYQ6AEwAQ
https://books.google.com/books?id=LyeVPwAACAAJ&dq=The+Well-Fed+Writer&hl=en&sa=X&ei=XGpLVbirLcmNsAWy7oCIBQ&ved=0CCYQ6AEwAQ
https://books.google.com/books?id=LyeVPwAACAAJ&dq=The+Well-Fed+Writer&hl=en&sa=X&ei=XGpLVbirLcmNsAWy7oCIBQ&ved=0CCYQ6AEwAQ
https://books.google.com/books?id=jJzMoAEACAAJ&dq=The+Hell+Yeah+Diaries:+Uncensored+Outbursts&hl=en&sa=X&ei=b2pLVeGZBcvFsAXR_IHgAw&ved=0CB4Q6AEwAA
https://www.jacobinmag.com/2014/10/freelancers-union/
https://www.jacobinmag.com/2014/10/freelancers-union/
https://www.jacobinmag.com/2014/10/freelancers-union/
https://www.jacobinmag.com/2014/10/freelancers-union/
https://www.indiebound.org/book/9780761164883
https://www.indiebound.org/book/9780761164883
https://www.indiebound.org/book/9780761164883
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نظرسنجی کار مستقل خودخوانده مقاطعه پنج هزار اخیرا از کارانموقتیاتحادیه 

معاش خود  -میلیون نفر 21.1-درصد نیروی کار مستقل  40که  دریافته استو  کرده

میلیون نفر همزمان که مشغول  14.3کنند. کار مستقل تامین میرا به عنوان مقاطعه

مشاغل میلیون نفر در کنار  9.3کنند. نیز می مشاغل موقتیکار تمام وقت هستند، 

کاری شناخته  عنوان نیروی پیمانبه میلیون نفر    5.5وقت نیز دارند، و  یک کار پاره  موقتی

وکار یل عنوان صاحبان کسبذتوان  میلیون نفر را می  2.8یعنی  درصد،    5. فقط  اندشده

 ام خود دارند.بندی کرد که یک تا پنج نفر را در استخدطبقه کارموقتی

درواقع این پول  دارند، یرقم ششکه حقوق و درآمد  یکارانیاما درخصوص موقت و

آورند. بیشترشان پول را از یا زمانشان به دست نمی کاریمقاطعهی فروش واسطه را به

های از سهای الکترونیکی یا کالمانند کتاب-کنند طریق فروش محصول کسب می

شویم )قابل  قمیرشش درآمد با آزادکار شده در مورد اینکه چگونه یک پیش ضبط

تر( محتمل بسیار یا ) مندانهمچنین با استخدام کارها آندالر(.  49.95خرید با فقط 

ی به عبارت دیگر، با گذار به رتبه-نیروی کارشان    استثمارعقد قرارداد با فروشندگان و  

کم در بیشتر مواقع ایجاد این و دست .دهنداین کار را انجام می -حقیقیبورژوای خرده

 گذار نیازمند دسترسی به سرمایه است.

 –  است جامعه یطبقات میاز تقس ی، درواقع بازتابکارانموقتی انیم یطبقات میتقس

مانند که پیش از آغاز باقی می یاطبقه  همان یاعضا مواقع شتریب در کارانموقتی

ی کارگر عضو طبقه  کارانموقتیدرصد  99متعلق به آن بودند. باید بگویم کاری موقتی

ی د و در مبارزهنرسانبه فروش می  کاریمقاطعهرا برای    انمانند، و نیروی کارشباقی می

بر سر نرخ استثمار نیروی    -یبلکه مشتر  سینه به عنوان رئ-دار  ی سرمایهدائمی با طبقه

 افتیم.( گیر میپردازند یچقدر به ما م یعنی) کارمان

  را در جیب پول زیادی کارفرما بنامیم،  ،ارگررا به جای ککاران موقتیاینکه 

. نگه خواهد داشتو مزایای پرداخت نشده  عنوان مالیات دستمزد، حقوق  به داران  سرمایه

کاران مستقل یکی عنوان مقاطعهبندی اشتباه کارگران بهطبقهجای تعجب نیست که 

آن نوع کالهبرداری که  عمدتاً-ها است شکال کالهبرداری شرکتترین اَاز رایج 

 اند.سازی آنبه دنبال قانونی اندکار گرفتهبههایی که دوان موریس را شرکت

http://www.slideshare.net/oDesk/global-freelancer-surveyresearch-38467323/1
http://www.slideshare.net/oDesk/global-freelancer-surveyresearch-38467323/1
https://fu-web-storage-prod.s3.amazonaws.com/content/filer_public/c2/06/c2065a8a-7f00-46db-915a-2122965df7d9/fu_freelancinginamericareport_v3-rgb.pdf
http://www.thesixfigurefreelancer.com/pro/2009-09-14/index.html
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ند ردککار می محلبرای کارگرانی که در یک  ش از اینکه پیبراین، درحالیعالوه

دشوار بود دستمزدهای استانداردی دریافت کنند و روزانه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند 

نیز کاران مستقل مقاطعه -کنندها را تجربه نمیهیچکدام از آنکاران موقتیکه -

ها برای تعیین دستمزدهای تالشی  دهندهنشانکه    قانون ضدتراست شرمنمجبورند با  

قیمت و در نتیجه غیرقانونی است مخالفت  یکنندهعنوان تثبیت صنعتی استاندارد به 

 کنند.

تواند تغییر کند و چنین است که ساختار طبقات در طول زمان می که قطعاًدرحالی

، مارکس با زیرکی کنداشاره می(  Bertell Ollmanور که برتل اولمان )کند )همانطمی

ها را ویژه در رابطه با ایاالت متحده(، بسیار مهم است که آنبه این نکته اذعان کرد، به

 - کنیم تعریف یتولید اسباتنمر از نظهای مشترک بلکه نه با فهرستی از ویژگی

 ی طبقاتی را شکل داده است.همبارز قلب که ایمنازعه

از  یکه بعضبورژوازی )کاران با اهداف خردهموقتیهمراه کردن ایدئولوژیک 

  ( Eric Olin Wright)  تیرا نیاول کیکنند، از جمله اریم چنین هم هاستیمارکس

حال مانعی ی کارگر دارند، بااینبا طبقه  بیشتری (، اگرچه مشترکاتطبقاتدرکتاب 

. دهدمی قرارکارگران  مثابهسازماندهی و تقاضای حقوق به برای دیگر بر سر راهشان

: »تالش برای مبهم کردن، یا گویدمی(  Richard Seymourچنان که ریچارد سیمور )

 است«. شده»ناپدید کردن« مفهوم طبقه، یک مأموریت عمدی سیاسی

 ی خالقطبقه.  2

دانند و نیروی کار عشق میهمچون ی که کار را انکارموقتیی خالق« در مورد »طبقه 

 گویید؟کنند، چه میصرف می کار به خاطر عشق محضهای مدیدی را بهساعت

 کی یدرآن صورت حت، »کاری را بکن که دوست داری و شودهمانطور که گفته می

 «.کرد یروز هم کار نخواه

( بیان Nicole Cohenآنگونه که نیکول کوهن )-خالقانه در این دیدگاه، کار 

ها و یا تز ازخودبیگانگی« است، زیرا کارگران فرهنگی که با اندیشه»آنتی -کندمی

ای از کنترل و خودبیانگری سروکار دارند، »خودمختاری نسبی در فرآیند کار« با درجه 

 کارصاحب  شدید  کنترل  از  را  کارگر  خانه،  از  کردن  کارطور ویژه  . بهدارندگری  خودهدایت

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=51
https://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/class.php
https://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/class.php
https://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/class.php
http://www.indiebound.org/book/9781859841792
https://www.indiebound.org/book/9780745333281
https://www.indiebound.org/book/9780745333281
https://www.indiebound.org/book/9780745333281
https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-love/
https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-love/
https://www.jacobinmag.com/2014/01/in-the-name-of-love/
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 ؛کندمی آزاد -استراحت وقت در محدودیت و اینترنت فیلترهای پوشش، قوانین-

کند »اگر مانعی بر سر اند که همانطور که کوهن توصیف میمتوجه شده  دارانسرمایه

ی قوقتوان کنترل کامل تولید را در دست گرفت«. اگر کارگر حاستثمار نباشد، میراه 

 شود یا نه.دریافت نکند، تمام چیزی که اهمیت دارد این است که آیا کار انجام می هم

سفید مانند رسانه، در مشاغل خالقانه و یقهکاران موقتیشود که معموالً تصور می

ه در واقع بسیار گسترده است و افراد مختلفی شاخکنند. اما این و فناوری کار می نشر

، (sex workers) ها، کارگران جنسیسازان، پرستاران بچه کابینترا که شامل 

ها )و شغل خود من، ، مترجمان و دیلماجنمایندگان بیمه، دستیاران اجرایی، هنرمندان

 گیرد.در بر می باشندمیویراستاران کتاب( 

برخی از این مشاغل مانند هنرمندان و نویسندگان، مشاغل خالقی هستند؛ برخی 

جمین، ویراستاران و )متر اندمعلق ( تولید مستقیم شرکتیقیت و )عمدتاًمیان خال

ها، کارگری جنسی، ؛ دیگران وظایف »غیرخالقی« همچون مراقبت از بچه خوانان(نسخه 

 دهند.داری را انجام میفرزندآوری جانشینی و خانه

کاری موقتیای، و تکنولوژی در بیشتر موارد با های خالق، رسانهدلیل این که بخش

تر تر و کاملرا بسیار پیش کاریموقتیشوند این است که این صنایع مدل شناخته می

شکال اَ تغییر به سویکند اند. همانطور که کوهن اشاره میاز سایر صنایع اتخاذ کرده

ای نایع فرهنگی که »همچون مدلی از کار منعطف و پروژهمتزلزل اشتغال ابتدا در ص

 اند« صورت پذیرفته است.در خدمت صنایع دیگر بودهکه 

ها بازتولید خدمات سالمت و آرایشگاه ها تااز دانشگاه ،هر جاییدر  اکنون این مدل

ر »به معنی فرا  کارموقتیکند کار کردن به عنوان  اشاره میوی  شده است. اما چنان که  

دارند،   کارموقتیهایی که تکیه بر نیروی  شرکت-کار« نیست  -از استثمار یا تضاد سرمایه

اند... که شامل افزایش های بدیل استخراج ارزش اضافی از کارگران را بسط دادهروش

ی و پیگیری بسیار سختگیرانه  (unpaid labor timeی بدون پرداختی )زمان کار

شامل هر کاری است که زمانی بر دوش  ی بدون پرداختیزمان کاررایت است«. کپی

برداری، مدیریت پروژه، کار بود: از پژوهش و جستجوی مقاالت گرفته تا نتصاحب

 بازاریابی و فروش، و کارهای اجرایی.
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باشد.   ترکنندهراضیتواند  یخالق حتی م  کارشود:  اکنون بخشی از واقعیت هویدا می

 انتشارات  گیرندگانی چونبه شخصه دوست دارم در خانه کار کنم، و برای خدمات

کار ویراستاری انجام دهم تا اینکه مطالب آموزشی   تاریخی  ماتریالیسم  یا  مارکت بوکزهی

ها را در یک دفتر واقع در زیرزمین بدون پنجره ویراستاری کنم. من خودم را شرکت

 هایی را که واقعاً دوست دارم انجام دهم.کشم تا بتوانم پروژهساعات طوالنی به کار می

که در آن کارگران خالق چندین مشتری و  (portfolio career)مشاغللیست اما 

که های خود برآیند، درحالیتوانند از عهده هزینهبروژه را همزمان در دست دارند تا پ 

کنند، ی بعدی استفاده میهای خود و یافتن پروژهها برای بازاریابی مهارتاز آن پروژه

 کننده است.نوعی کنش متعادل

های ، ساعت(Frantz Fanon) نگیز فرانتز فانونای شگفتنامهبه ازای هر زندگی

برای کارگزاران امالک و  سایتوبها و نوشتن خوانی گزارشات شرکتمتمادی نمونه

پرداخت اجاره، بدهی وام دانشجویی و حق بیمه  با هدف که وجود دارد مستغالت

 .شودانجام می خدمات درمانی

نگاری جدی و که کوهن مورد بررسی قرار داده است روزنامه کارانیموقتی

آور پرداخت ی ماللبرای چرخه آن را  دانند؛ چیزی که  مدت را چیزی لوکس میطوالنی

بیش از کاران موقتیدانند. اگرچه گیرد مناسب میها را میقبوضی که بیشتر وقت آن

لذت بیشتری خودکنترلی«  گاهی از »فردیت... آزادی، استقالل، و ،کارگران خانگی

ی لزوم فروش نیروی کارشان واسطه به ، اما شدیداً(گویدمی)چنان که مارکس  برندمی

 شود.دستمزد محدودتر میکاهش در فضایی با رقابت فزاینده و فشار 

 [، داوطلبانه است.کاریموقتی. اما ]3

 پرند؟ اصال اهمیتی دارد؟شوند یا خودشان میهل داده میکاران موقتیآیا 

های کنند. برخی چنان که کلیشه را انتخاب میکاری موقتیمردم به دالیل زیادی 

گوید واقعا به دلیل ثروت و جبروت وارد این  می (millennials) هزاره خیالبی جوانان

یافته است که بسیاری از دراش نظرسنجیدر ن اکارموقتیشوند؛ اتحادیه کار می

 اند.ن راضی اند و از انتخابشارا خودشان انتخاب کردهکاری موقتیدهندگان پاسخ

https://www.haymarketbooks.org/
https://www.haymarketbooks.org/
https://www.haymarketbooks.org/
http://www.historicalmaterialism.org/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch21.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch21.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch21.htm


 ی رسول قنبری سارا گری / ترجمه  584 

به همراه دارد: نه مقررات   مزایای بسیاریجای هیچ شکی نیست که نداشتن رئیس 

برای باید باز، نه اداری، نه جوراب شلواری، نه آزار جنسی از سوی سرپرستان هوس

این حق را دارند که کاران موقتیمد هر روزه. همچنین آونه رفتو کسی قهوه بریزیم، 

 ، هر چند که آزادی رضایت به وفور کار بستگی دارد.نپذیرندپروژه را 

ی الزم برای ها جذاب به نظر بیایند، باز هم انگیزههر قدر هم که این ویژگی

 شوند.محسوب نمیکاری موقتی

 چرا  ،کنندکاران مستقل کار میعنوان مقاطعه بهکاران موقتیتوجهی از بخش قابل

و اشتغال ثابت و امنیت  بازسازی شدهکه ساختار صنایعی که در آن مشغول به کارند 

نویسندگان،  ،های چاپیشغلی را زدوده است. برای مثال، در صنعت نشر و رسانه

اند که صنعت شدهکار موقتیای بدین دلیل ویراستاران، طراحان و دیگر مشاغل رسانه

کار موقتیی نیروی فاتر و ارتش ذخیرهی استثمارشده در دحول حداقل خدمه

 ی خود شکل گرفته است.کاری فرعی به ارادهمقاطعه

پیش از اینکه اینان به شغل دست   شانشوند که صنایعمیکار  موقتیرو  سایرین ازاین 

اند و یا حول الگوی ارتش ذخیره برای شروع کار شکل یابند ساختار خود را تغییر داده

های دیجیتال ویژه برای جوانان شاغل در تکنولوژی و رسانهاند. این موضوع بهگرفته

غل عنوان مشاصادق است، جایی که آنچه گای استندینگ مشاغل دارای ثبات را به 

 .تسا داند هرگز از اول هم وجود نداشته»پرولتاریای حقیقی« می

 -و اغلب نیز دست کم گرفته شده است-ای از کارگرانی وجود دارد  در نهایت، طبقه

زیرا شرایط اشتغال سنتی با امتناع از مهیا کردن   ،اندرانده شدهکاری  موقتی   که به سوی

ی انسانی همچون مرخصی بیماری و مرخصی والدین این طبقه را به نیازهای اولیه

 بیرون رانده است.

که به  (The Family Medical Leave Act) قانون مرخصی پزشکی خانوادگی

گیرند که برای کمتر ی بدون حقوق بدهد تا مرخصی مادرانهبرخی کارگران اجازه می

 تنها کشورهایشود؛ ایاالت متحده و گینه نو پاپوا  درصد از صاحبکاران اعمال می  10از  

 اند که در قانونشان هیچ تضمینی برای مرخصی مادرانه ندارند.جهان

 75، تقریبا (Bureau of Labor Statistics) آمار نیروی کار مرکزمار بر اساس آ

 ی مرخص  یمقداروقت  درصد کارگران پاره  27وقت ایاالت متحده و  درصد کارگران تمام

http://www.pbs.org/newshour/bb/u-s-support-paid-family-leave-one-pay/
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  ( average full-time worker)  . کارگر تمام وقت میانهدارند  یماریبا حقوق به خاطر ب

مرخصی بدون  هشت تا نه روز -متوسط زمان اشتغال-ی کمتر از پنج سال با سابقه

تواند شامل روزهای تواند یا نمیحقوق بیماری ساالنه دارند. همچنین این زمان می

باشد، چرا که بسیاری از صاحبکاران سیاست »پرداخت مرخصی« را برای   تعطیل

 دهند.ترجیح می تعطیلیبیماری یا 

اند های مزمنوالدین )به ویژه والدین مجرد( و دیگرانی که دچار ناتوانی و یا بیماری

شان مشغول به کار شوند و از خدمات شوند: با بیماریمجبور به اتخاذ یک انتخاب می

تیماری  مربوط به ت برای خودشان و فرزندانشان چشم بپوشند، یا با سیاست سالم

 یهاشامل پرداختی اخراج را پیش روی خود ببینند. اگر نتوانند صاحبکارشان گزینه

، تنها در منزل بمانند و کار نکنند نینتوانند به عنوان والد ای و مربوط به ناتوانان بشوند

کنندگان در نظرسنجی درصد شرکت  40است. بیش از  ری  کاموقتیمانده  ی باقیگزینه 

کاری موقتیی خود برای ری کاری را اولین انگیزهیپذانعطاف ،کارانموقتیی اتحادیه

 دانند.می

طور نامتناسبی بر روی دوش با توجه به اینکه بار مراقبت از کودکان و سالمندان به

به شدت به زیان زنان کاری موقتی، سنگینی تعادل جنسیتی نیروی کار باشدمیزنان 

درصد  75شرکت کرده بودم که  کارموقتی است. اخیرا در کنفرانسی برای ویراستاران

 دادند.یکنندگانش را زنان تشکیل مشرکت

آوری شکاف دستمزد طرز شگفتدهد که بهآمار نیروی کار نشان می  مرکزهای  یافته

سنت برای زنان  51ازای هر دالر برای زنان سفیدپوست و سنت به  77زنان که 

بسته به سایر عوامل همچون نژاد، کاری موقتیباشد، در جهان پوست و التین میسیاه

که برخی کارگران  دهدنشان می امررود. این از بین مییابد یا حتی ظاهراً کاهش می

ناپذیر را به قدری تحمل های صاحبکاران شرایطتبعیضشاید پیش خود حساب کنند 

دهند خودشان بیرون از فضای رسمی اشتغال گلیم خود را از سازد که ترجیح میمی

 آب بیرون بکشند.

اند یا اینکه ان اقدام به پریدن کردهتوان گفت که این کارگران خودشمیآیا  بنابراین  

 ها را هل داده است؟کسی آن

https://smallbusiness.chron.com/industry-standard-sick-days-73953.html
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 ی ناممکن. طبقه4

امکان کار  موقتیبارها و بارها با لحنی غمگین اما باتحکم به ما گفته شده است که بخش  

یابی ندارد. واقعیت این است که این امر همچنان نامشخص باقی مانده است، سازمان

 .تاکنون ناموفق بوده استدهی این بخش  ها برای سازمانتالش  که  است  درستاگر چه  

توانند به آن بپیوندند: ی وجود دارند که کارگران مستقل میروصهای  اندک اتحادیه

سازی، تخفیف در خدمات ی حقوقی، شبکهکه مشاوره  کارانموقتیی  اتحادیهبرای مثال  

فرصت خرید بیمه سالمت گروهی برای کارگران  رکشومناطق وکار و در برخی کسب

دفاع کاران موقتیکه ]موسسات[ غیرانتفاعی از منافع کند. درحالیفراهم میکار موقتی

بند یا سهمی در آن یاکنند، برای منازعات دستمزد یا مبارزات طبقاتی سازمان نمیمی

ی که اتحادیه معتقد است (Atossa Abrahamian) واقع آتوسا آبراهامیانندارند. در

ای برای سرمایه فراهم خدمات ارزنده ،سرکشکاران موقتیسازی با رام کارانموقتی

  کند.می

اتحادیه ملی )که خود من نیز جزوشان هستم( متعلق به کاران موقتیسایر 

 United]سازیکارگران متحد اتومبیل 1981محلی ی اتحادیه) هستند نویسندگان

Auto Workers] از  متشکل به عنوان یک سازمان مستقل 1983(، که در سال

 سازی شد.جزئی از کارگران متحد اتوموبیل 1991نویسندگان تاسیس شد و در سال 

ی کافی ناشایست و جمعی باشد دستمزد به اندازه یاختالف دربارهدر مواردی که 

ملی نویسندگان در اختالفات مربوط به  یپذیر شود، اتحادیهتا سازماندهی امکان

کند که معموال هایی شکایت میز مجلهبرای مثال، ا-کند دستمزد دخالت می

های آموزشی و دهند. همچنین کارگاهنویسندگان را در پرداخت حقوق فریب می

 کند.ی حقوقی به اعضایش ارائه میمشاوره

ها را یک اتحادیه در مفهوم سنتی آن دانست توان هیچکدام از این سازماناما نه می

یابی همچنان های سازماندستمزد دارند. این روشو نه حتی قدرت کافی برای تعیین 

 .تا کارآمد باشند نیازمند نوعی تمرکزیابی نیروی کار هستند

تواند یابی باشند. یک امکان میهای نوین سازمانشاید کارگران آزادکار نیازمند شیوه

کنونی  یابیهای سازمانتالش-مشاغل خانگی باشد  کارمندانهای پیوستن به فعالیت

 تواند در این مورد آموزنده باشد.( میGawker Mediaاوکر مدیا )گ

https://www.freelancersunion.org/
https://www.alternet.org/story/154590/when_30_of_workers_are_freelance,_how_do_they_build_power_on_the_job
https://nwu.org/
https://nwu.org/
https://gawker.com/why-weve-decided-to-organize-1698246231
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طور کند آگاهی طبقاتی باشد، بهاما اگر بخشی از آنچه که طبقه را مشخص می

دالری   15برای دستمزد    درآمدکم  شود که همچنان که کارگرانای مشخص میفزاینده

اند، خود کرده امتناع از پرداخت بدهی دانشجوییو دانشجویان شروع به  جنگندمی

وضعیت خالصی اند از این  دلبورژوازی همتوانند مادامی که با خردهنیز نمیکاران  موقتی

دستمزد رای ب اند،آمدهی کارگر طبقه  از دلطور روزافزون بهکاران موقتییابند. 

تر کارگران ی گسترده طبقه -و متزلزل-منافع اولیه در  کنند وتری کار میپایین

  اند.مشترک

 ی نزاع طبقاتی هستیم.ما آینده-ما پریکاریا بورژوا نیستیم 

 

 اهیادداشت
ام. به کار برده فیاستادم احمد س شنهادیمعادل را به پ نای– freelancer classمعادل [ 1]

freelancer از بار ایدئولوژیک  ترجمه شده است. زیآزادکار ن  ای لنسریصورت فربه یدر زبان فارس

«free.در این ترکیب نباید غافل شد » 

[2 ]Precariat -در متن از خود  گرید یبیوجود اصطالحات ترک لیبه دل -یکارثباتیب  نیهمچن

 استفاده شده است. ثباتیب  یجاواژه به

مرکز تماس خود را به  تر،نییپرداخت دستمزد پا یبرا سبوکیهمچون گوگل و ف ییها[ شرکت3]

 اند.همچون هند منتقل کرده ییکشورها

و  ونیلیم کی یباال یعنی یرقم7است.  یصحبت از حقوق و درآمد است که چند رقم نجایا [ در4]

 راستاریو –از صد هزار به باال  یعنی یرقم 6نحو  نیبه هم

 

 پیوند به متن اصلی
https://www.jacobinmag.com/2015/05/freelance-

independent-contractor-union-precariat 

https://fightfor15.org/
https://fightfor15.org/
https://fightfor15.org/
https://fightfor15.org/
https://strikedebt.org/
https://www.jacobinmag.com/2015/05/freelance-independent-contractor-union-precariat
https://www.jacobinmag.com/2015/05/freelance-independent-contractor-union-precariat
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ها آمدهای ناگوار دریافتیم که وقتی دولت، ما با این پی2008پس از بحران مالی 

طور نامحدود برمیزان بهکه بنیادی برای بهبود پایدار و فراگیر آماده کنند به جای این

نقدینگی بیفزاید، چه برسر اقتصاد خواهد آمد. اکنون که بحران شدیدتری در راه است 

 همان اشتباه را نباید تکرار کنیم.

 

روست. یک بحران بهداشتی ناشی از داری حداقل با سه بحران روبهسرمایه

ادی درآمد که از سرعت به صورت یک بحران اقتص گیرشدن ویروس کرونا که بهعالم

افتد که ها در حالی اتفاق میی اینخبریم. همهآمدهایش برای ثبات مالی فعاًل بیپی

ی ما قابل محیطی داریم که با رفتاری مثل همیشه زمینه، بحران زیست در پس

ورجوع نیست. تا همین دو ماه پیش، مطبوعات ما سرشار از تصاویری بود که نشان رفع

اند و درآن موقع صحبتی از ناکامی نشانی مغلوب آتش شدهمأموران آتشگونه  داد چهمی

 .کشان بخش بهداشت عمومی ما نبودزحمت 

داری داریم برمال ی سرمایهگانه چند مشکل اساسی را که ما در ادارهاین بحران سه 

پردازیم ی بهداشت عمومی میکرده است که درحالی که ما به بحران جاری در حوزه 

کنیم ولی در جای جا حل میل شود. در غیر این صورت، مشکالت را در یک باید ح

مان نسبت العملتری ایجاد خواهیم کرد و این کاریست که با عکسدیگر مشکالت تازه

ای نقدینگی وارهپردازان در جهان به صورت سیلایم. سیاستکرده  2008به بحران مالی  

گذاری اش به سوی سرمایه ای برای هدایتچ برنامهرا وارد بازارها کردند بدون این که هی

ها دوباره به بخش مالی برگشت که برای منظوری که ایجاد داشته باشند. در نتیجه، پول

 ای نبود. شده بود مفید فایده

کمبودهای دیگری در ساختار اقتصادی ما را برمال کرده است،  19بحران کووید 

و یک  1ی رشد اقتصاد دم را غنیمت بشمار در نتیجه  -ثباتی روزافزون کار فقط بینه

زنی جمعی کارگران. کار از طریق اینترنت و تلفن ی طوالنی کاستن از توان جانهدهه

ها به کارگرانی که قراردادهای برای اغلب کارگران امکان ندارد و اگر چه قرار شد دولت

 
غنیمت را ام اقتصاد دم گذاشته کاری ثبات مدت و بی که مبتنی بر قراردادهای کوتاه  Gig economyبه جای . 1

   شمار
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کنند به امان ی خود کار میهایی بکنند ولی بعید نیست آنها که برامنظم دارند کمک

 خدا رها شوند. 

از آن بدتر، در شرایطی که بدهی بخش خصوصی از نظر تاریخی به میزان زیادی 

های تازه ارایه بدهند. در خواهند به صاحبان واحدها وامها میافزایش یافته است، دولت

ریلیون دالر فراتر  ت  14.15ایاالت متحده امریکا، بدهی خانوارها قبل از بحران کنونی از 

تر است. مگر این که فراموش ونیم تریلیون دالر بیش، یک2008اش در  رفت که از میزان

دامن  2008کرده باشیم ولی این بدهی زیادی بخش خصوصی بود که به بحران مالی 

 زد. 

 گرفتن سیاست ریاضت اقتصادیدر پیش

اضت مالی واقتصادی را متأسفانه در ده سال گذشته بسیاری از کشورها سیاست ری

ی اجرای این  در پیش گرفتند تو گویی مشکل اصلی بدهی بخش دولتی بود. نتیجه 

هایی سیاست درواقع نابودی نهادهای بخش عمومی بود که درواقع برای غلبه بربحران 

به این سو، بریتانیا از  2015ها نیازمندیم. از گیری ویروس کرونا به آنچون عالم

هایی را که در ت عمومی یک میلیارد پوند کاست و سنگینی کار پزشکی بهداشبودجه 

تر کرد )که باعث شد بسیاری از آنان از نظام بهداشت مراتب بیشحال کارآموزی بودند به

گذاری درازمدت در این بخش هم کاسته ملی خارج بشوند( و به همین نحو از سرمایه 

و از نظر فناوری پیشرفته، با ابزارها و  شد که برای مداوای بیماران در شرایطی ایمن

کفایت نیروی انسانی مکفی الزم بود. درامریکا که هرگز یک نظام بهداشت عمومی به

ی گیری خواهان کاستن از بودجهطور پیتأمین مالی شده نداشت هم دولت ترامپ به

 ها بود.نهادهای درگیر از جمله مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری 

ی متورم شدهها، یک بخش مالیپردازی های ناشی از سیاستبر این جراحتعالوه 

کند، یعنی های مختلف زهکشی ارزش میهم داریم که دائماً از اقتصاد به شکل و صورت 

گذاری در تحقیق و جای این که از مازاد برای گسترش رشد درازمدت و یا سرمایهبه

ها مزدباالتر بپردازد، عمدتاً ن کند و به آن توسعه استفاده کند، یا صرف آموزش کارگرا

شود. داران صرف خرید سهام خودی در بازار سهام میبه صورت پاداشی برای سهام
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ی آموزش و درنتیجه منابع مالی خانوارها ته کشیده و تأمین مایحتاج روزانه در عرصه 

 مسکن هر روزه دشوارتر شده است. 

 و پایدار فراگیر

تر کرده است. و شدت وخیمی این مصایب را بههمه 19این که کووید ناگوار  خبر

توانیم برای ایجاد نظامی فراگیر و اما خبر خوش این که از شرایط اضطراری کنونی می

پایدار استفاده کنیم. نکته این نیست که مانع مداخالت دولت بشویم و یا آن را به تعویق 

بدهیم. باید از تکرار اشتباهات پس از بحران  بیندازیم، بلکه به آن ساختار مطلوبی

ها امکان داد های نجات اقتصادی به بنگاهشدیداً اجتناب کنیم، زمانی که برنامه 2008

های یک بهبود تر سود ببرند ولی نتوانستیم بنیانکه پس از تخفیف بحران حتی بیش

 ریزی کنیم.فراگیر و پایدار را پی

یقین مشروط به شرایطی باشند. سسات اقتصادی باید بهی نجات مؤاین بار، برنامه

حاال که دولت در اقتصاد نقش اساسی دارد، باید بپذیریم که بخش دولتی درواقع قهرمان 

توان از آن بهره برد. این سخن لوحی است که میواقعی ماجراست نه این که نهاد ساده

عاجل پیدا کنیم ولی باید به  هایحل به این معناست که باید برای مشکالت موجود راه

 ای این کار را انجام بدهیم که منافع عموم در درازمدت تامین شود. گونه

های دولت در نظر گرفت. ای برای مساعدتتوان شرایط ویژه برای نمونه می

شوند حق ندارند کارگران و کارمندان مند میهای دولت بهرههایی که از کمکبنگاه

عالوه باید تعهد بدهند وقتی این بحران بهداشت عمومی ار کنند و بهخود را از کار بیک

گذاری خواهند کرد رفع شد برای بهبود مهارت کارگران و بهبود شرایط کاری سرمایه 

ها حمایت حتی از آن بهتر، کاری که در دانمارک انجام گرفت، یعنی دولت باید از بنگاه

های کنونی کار به خاطر محدودیتمالی بکند که حتی در شرایطی که کارگران 

شان پرداخت خواهد شد تا خانوارها درآمدشان حفظ شود و کنند، ولی حقوق نمی

درعین حال جلوی گسترش ویروس گرفته شود و شرایط را طوری آماده کنیم که پس 

های مولد بتواند بدون اتالف وقت از سرگرفته از پایان بحران بهداشت عمومی، فعالیت

 شود. 
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ای تدوین شود که به گونههای نجات اقتصادی باید بهعین حال، برنامه در

های تولید ارزش هستند های بزرگ که درمقابل زهکشی ارزش، مشوق فعالیتشرکت

پاداش داده شود. باید از خرید سهام خودی در بازار جلوگیری شده به عوض 

شویق شود. وقتی در سال گذاری در رشد پایدار و از نظر محیط زیست مطلوب تسرمایه

ی مبتنی بر منافع همگانی هستندحاال گذشته اعالم شد که خواهان الگوی توسعه 

ها در امریکا ی عمل پوشید. اگر بنگاهزمانش رسیده است که به این ادعاها جامه

کنند، باید نادرستی آن را نشان بدهیم. چنان بر همان الگوی پیشین پافشاری میهم

ویژه درشرایطی که ها باید از امکانات اعطای وام بهرسیم دولترها میوقتی به خانوا

ها به بدهی خانوارها بسیار زیاد است به بخشش بدهی آنها برسند. حداقل، پرداخت

کاران باید تا زمان پایان گرفتن عاجل بحران اقتصادی و تزریق منابع مالی به این طلب

درصد مزد کارگران   100تا    80ید پرداخت بین  خانوارها متوقف شود. درامریکا دولت با

را همان گونه که در انگلیس و شماری از کشورهای اروپایی و آسیایی کرده اند، تضمین 

 نماید.

 پرورهای انگلتوافق

را بازبینی کنیم.   1زمان آن فرارسیده است که »مشارکت بخش خصوصی و عمومی«

پرورانه است. تراک تعاونی بلکه درواقع انگلی اشها نه نشانهدر اغلب موارد این توافق 

ای دیگر از این تواند نمونه شود میمی 19هایی که برای ساختن واکسن کووید کوشش

های خصوصی از فروش محصولی که عمدتًا جانبه باشد، یعنی بنگاهمناسبات یک

د. زننجیب میگذاری بخش عمومی در پژوهش است سودهای کالن بهی سرمایهنتیجه 

ی ای در توسعهمالحظه دهندگان امریکایی به میزان قابلدر واقع با وجود این که مالیات

اند ولی وزیر بهداشت امریکا الکس آزار اخیراً اعتراف کرده گذاری کردهواکسن سرمایه

ها به احتمال زیاد دردسترس اغلب امریکایی 19است که داروها و یا واکسن کووید 

 نخواهد بود. 

 
1. Public-Private Partnerships 
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از هوش   –داشته باشیم که در ابداعات  1جد نیاز داریم که دولت »کارآفرین« هما ب

گذاری کند. ولی سرمایه -های تجدیدپذیر مصنوعی، و بهداشت عمومی تا انرژی 

داند چگونه دهد ما به دولتی نیاز داریم که میگونه که این بحران به ما نشان میهمان

 گذاری عمومی نصیب عموم شود. فع ناشی از سرمایهزنی کند تا مناباید مذاکره و چانه

داری غربی را افشا کرده است. های بنیادی اقتصادهای سرمایهویروسی کشنده ضعف

اند، فرصت داریم که این نظام را ترمیم کنیم. اگر ها حالت جنگی گرفته حاال که دولت

سکونت شدن روزافزون یعنی غیر قابل  –در این مهم موفق نشویم، در برابر بحران سوم  

ایم و هیچ شانسی برای موفقیت در برابر آن  سالح شدهطور کامل خلعبه -ی زمین کره

 های بزرگ و کوچکی که از آن نتیجه خواهد شد، نخواهیم داشت.  و بحران 
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 فاعل، همچون  ی کارگرطبقه  ظرفیت  و  کمیّت نقش، که  است  مدتی کنونا  مقدمه:

است.   گرفته قرار جدی چالش و تردید پرسش، مورد سوسیالیسم یآفریننده و سوژه

 بر  کارگری جنبش عملی شکست پرولتاریا، نقش  از جزمی تفسیرهای و روایت هTالبت

 جنبش ریزهایخاک ه ب  بورژوازی تعرض  کارگری، انقالبات کژدیسگی و مسخ اثر

ی طبقه  توانایی نفی، ایدئولوژیک و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، هایگستره  در کارگری

 پرولتاریا«، خداحافظ» رو،ازاین  .دهدمی جلوه »طبیعی« ظاهراً و فهمقابل را  کارگر

 وزن »کاهش سیستم«، در  کارگران »ادغام ی کارگر«،طبقه  بودن »غیرانقالبی

 هندد جلوه بدیهی را ی کارگرطبقه  شکست تا شوندمی سرریز نباتونقل  مثل «کارگران

 کنند.  تثبیت و ننهادی راآن  فرودست موقعیت و

دم به  نیکه تا واپس یی،کایبزرگ امر ستیمارکس ی،زیپل سوئ رینظ یبرخ

را در  یتیظرف نیچن یتجرب ثیباور داشت و بدان وفادار ماند از ح سمیالیسوس

بدون  سمیمارکس»اندرسون  یقول پربه یمشاهده نکرد. برخ کایامر یایپرولتار

 « صنعت فرهنگ»  یمقوله   نییمدد تبهها باصحاب مکتب فرانکفورت. آن   رینظ  «اندسوژه 

 کنندیمشاهده نم  ایپرولتار  نیدر جب  تیآن بر اذهان مردم، نور عاف  یو فرادست  ییبورژوا

  .کنندیجو موفرد جست «جهانستیز»و  یشناسییبایز یدر قلمرو را اصالً ییو رها

جان   دانند،یم  « شعوری ب»و    «لجن»را    ایپرولتار  خی خصمانه از ب  یابه گونه   زین  یبرخ

 حیترج یکه لجن را بر ماه رمیرا بپذ یمرام توانمیچگونه م» دیگویم نزیک ناردیم

... جنگ   دهد؟یشعور را باالتر از بورژواها و روشنفکران... قرار م  یب  یایو پرولتار  دهد،یم

 .«افتیبافرهنگ خواهد  یبورژواز نارمرا در ک یطبقات

 »رسالت« و نقش پیرامون  بازاندیشی به  که کسانی البته هستند میان این  در

 مارکسیستی احکام از ایپاره به که هستند کسانی کنند.نمی  احساس نیازی پرولتاریا

 کسانی پندارند.می هادشواری  و هامعضل یهمه  راهگشای را  آن  و اندبسته  دخیل

 و .شوندمی خالص تعمق و تفکر شر از و کنندمی پاک را مسأله صورت که هستند

 دادن  »صیقل ضرورت نه و فهمندمی  را شکست معنای نه که هستند کسانی باالخره

 ینشانه را خود یزدهزنگ  سالح  همه از بدتر حتی نبرد،روز«  آبایی را برای سالح
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 بهتر را شکست  به »اعتراف پاسترناک بوریس قولبه  باید اما ما .کنندمی قلمداد  پیروزی

 ینظریه خاستگاه به بازگشت با تا کنیم، قلمداد موفقیت«  به تظاهر و ریاکاری از

در    طبقه ساختار تحوالت  و تغییر بررسی با تحلیل، و روشاین   از آموزش با مارکسیسم،

 نقش از  اصولی و دفاعقابل مفهومی چارچوب دیگر بار ،داری معاصرپرتو تغییرات سرمایه

تر از آن جدید از سوژه و مهم ی. بازسازی روایتکنیم ارائه پرولتاریا وظایف و ظرفیت و

ترین ارکان سیمای یک چپ جدید اگر نگوییم بنیادی  ،دهی واقعی بلوک طبقاتیسازمان

متنی شود.  محسوب می  چپ  ترین محورهای بازسازیکم در شمار بااهمیتدست  ،است

 دهد. )م.(کنید تبار این ایده را در نزد مارکس مورد پژوهش قرار میرا که مشاهده می

 

*** 

 

ی لنین مبنی بر این که »مارکسیسم بایست تعریف فشردهتردید مارکس و انگلس میبی

دادند. در این فرمول فشرده، نظریه و عمل انقالب کارگری است« را مورد تأیید قرار می

عنصر کلیدی نه »وحدت نظریه و عمل« است که متأسفانه از ظرافت خود تهی شده، 

ی هم در ابهام فرو رفته، بلکه عنصر کلیدی این تعریف کلمهآن و نه »انقالب« که 

 »کارگری« است، یعنی بخش مربوط به خصلت طبقاتی آن.

ای مبهم بوده است، زیرا مالحظهطور قابلاما »انقالب کارگری« از همان آغاز به 

شده توان از آن دو طرح متمایز از هم را استنتاج کرد که در عمل نیز هر دو دیده می

رسانند، در طرح بخش خود را به انجام میاست. در یک طرح کارگران انقالب رهایی

 گیرند.ای برای انقالب بهره میچون وسیله دیگر، از کارگران هم

ی طرح نخست جدید و دومی قدیمی است. مارکس و انگلس اما از متفکران اولیه  

ها ، و این امری طبیعی بود. آناندسوسیالیست بودند که به این تمایز حساسیت داشته 

کردند، که کارگران استثمار بار در تاریخ جهان مطرح مینخستین کسانی بودند که اولین
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گیرند که خصلت طبقاتی خود را بر نظم نوین شده اعماق جامعه در موقعیتی قرار می

 زنند.جهان نقش می

پروراندند آدمی می  هنگامی که مارکس و انگلس نظرات خود را در باب این موضوع

جا تشخیص دهد. این مارکس نبود جا و آنتوانست ظرفیت انقالبی پرولتاریا را اینمی

ی انقالبی است. پیش از او از باب بار کشف کرد که پرولتاریا یک طبقهکه برای اولین 

دهی اش، به سازماندوستی بورژوازی در نفی طبقه ننمونه رابرت اوئن، ناامید از انسا

ها در انگلستان روی آورده بود، اما نظر اوئن این نبود ی کارگر و اتحادیهجنبش طبقه 

ی لشکری بهره مثابهها بهخواست از آنی کارگر انتقال یابد، بلکه میکه قدرت به طبقه

دوست را به پیش ببرد؛ گروهی که به »نفع ی انسان ی یک گروه نخبهبگیرد که برنامه

داران، دانشمندان و . سن سیمون نیز امیدش را به سالطین، بانککند«ها کار میآن 

های او را توصیف در برنامهها قادر نبودند که عدالت غیر قابلغیره از دست داده بود، آن

، برای مسیحیت جدیدبرای بشریت درک کنند. سن سیمون در واپسین اثرش، 

خواهد رؤسای خود را متقاعد میها آورد و از آنبار به سوی کارگران روی مینخستین 

 کنند که به نقل سن سیمون توجه کنند.

 

 تر الگوی تاریخی در مقیاس وسیع 

رود، شمار میظرفیت انقالبی پرولتاریا در دیدگاه نخست ابزاری در دست دیگران به 

همچون تبرزینی در خُرد کردن نظام کهنه، نه نیرویی که به نام خود برای برپا ساختن 

تنها مقدم بر مارکسیسم های غیرپرولتری نهنظامی نوین، مناسب است. این سوسیالیست 

های سوسیالیستی جهان چه امروز و چه دیروز بسیار  شکل گرفتند، بلکه در جنبش

اند. باید تأکید کرد این دیدگاه مختص جنبش نیرومندتر از مارکسیسم بوده

ی تاریخ مکتوب یابد، بلکه در همهسوسیالیستی نیست، که به سوسیالیسم تکامل می

ک بخش از تواند مشاهده کند. یجا که چشم انسان میگذشته وجود داشته، البته تا آن

های ناچار به برانگیختن وسیع تودهطبقات باال که از نیروی حاکم ضربه خورده است، به

ها و ی مردم را با وعدهشود، بنابراین تودهتر، در هر دوسوی منازعه متوسل میپایین
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دارد تا خود را به مسند قدرت برساند. از این روست شعارهای مناسب به حرکت وامی

شوند، نه از ونه تیرانواهای یونان قدیم در زبان مدرن تیرانی خوانده میکه از باب نم

رو اند، بلکه ازآن ها بیش از الیگارش سابق قدرت خود را بر مردم اِعمال کردهرو که آن آن 

اند تا بر خود الیگارشی اعمال قدرت کنند. این الگو را در  ها استفاده کردهکه از توده 

توان مشاهده کرد که در تاریخ مدرن رایج است. این کلید یم 1هاداستان گراسوس 

 ی درون طبقات در طول زمان بوده است.ی طبقاتی و مبارزهمحرک مبارزه

اما این یک قمار است و همیشه یک خطر اجتماعی در آن وجود دارد. هنگامی که 

نید پس از تواخوانید، چگونه میی عمل اجتماعی فرامیهای فرودست را به صحنهتوده

شان بازگردانید؟ این حیوانات هایشان را گرفته به سوراخ انجام کارتان، جلوی

ها اند: مواظب باشید. مستی یک پیروزی مشترک ممکن است موجب شود آنخطرناک

ها برای ها هستید. ممکن است آنطور طبیعی آقای آنفراموش کنند که شما به

ا فراتر بروند، یا در مراحلی اوضاع را به هم بریزند. دستیابی به هدف خود از انتظارات شم

ها( کش )بردگان، آزادمردان، کارگران، یا رعیتهای وسیع زحمتدر زمانی که توده

اندازی متناسب با منافع طبقاتی خود در مورد یک نظام نوین ندارند، وقتی که چشم

کنند، این خطر وجود دارد  ها نتوانند در بازسازی جامعه نقش خود را از پایین ایفاآن 

تر خطر جدی برای نیروی حاکم محسوب که به فاجعه بینجامد، بنابراین، آنچه که پیش

 شود.شد، به خطری مرگبار برای خود نظام اجتماعی تبدیل میمی

 دوزخیان پرولتری 
داری در انقالب کارگری صورت این تحولی است که در طی تاریخ با رشد سرمایه

ای که حیات جامعه طبقه -رای نخستین بار یک طبقه از اعماق جامعه پذیرد. بمی

دهی ای از خود برای سازمانآورد که ماهیتاً برنامهسر برمی -مبتنی بر کار او است 

 
اشاره به مبارزات برادران گراسوس در امپراتوری روم در قرن دوم پیش از میالد که درصدد اصالحاتی در این . 1

 نظام به نفع فرودستان جامعه برآمدند
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ها در مبارزه به جریان گذاشته گذارد. هنگامی که این برنامهمجدد جامعه پیش می

ی خدمت به ی که محدود به ارائه شود، این طبقه یک هدف تاریخی دارد: هدفمی

تواند در خدمت ی حاکم( یا دیگران نیست، بلکه میی حاکم )یا بخشی از طبقهطبقه 

تواند تحت کنترل درآید: زیرا خیلی جوان، و یقین، این نیرو هنوز میخود قرار گیرد. به

توان ما تا کی میای ناآموختگی و بالهت دارد، اعمدتاً نابالغ است، و اغلب به نحو کودکانه

ی طبقاتی بورژوازی به علت پای این غول نوجوان را در شلوار کوتاه نگه داشت؟ غریزه

های کارگر ی مدنی تودهدارد که در مبارزات جامعهمیاین خطر نوع جدید، او را باز نگه

عنوان یک متحد ی کارگر بههای خود از طبقهرا فرا خواند. بورژوازی برای تأمین هدف

کرد، تمایل بورژوازی از آن  برای کسب قدرت سیاسی در برابر نظم فئودالی دوری می

های فرودست را، کنترل ها و ابزاری است که تودههنگام به بعد اساسًا متوجه کشف راه

پردازان منفرد و ماجراجویان سیاسی، ی نظریهو دچار تفرقه سازد. در این میان مسأله

ی ضد های سیاسی که در جهت یک گروه نخبهیشو به همین ترتیب نیز گرا

کنند موضوع دیگری است. از این رو یکی از تضادهای مشخص داری عمل میسرمایه

مداران بورژوا، بازی با این آتش به درجات مختلف است. مارکس به این مسأله سیاست

ز به دست  مدار »لیبرال« تیر توجه داشت، از باب نمونه در تصویر موجزی که از سیاست 

ی قتل عام کمون پاریس را دهد. او پس از خدمت به لویی فیلیپ و بناپارت، وظیفهمی

ای به خاطر اشتیاق... برای به ی یک »انقالبی« حرفهمثابهرساند: تیرز بهبه انجام می

شد، هرگز به خود تردید چنگ آوردن قدرت... او هر وقت به صفوف مخالفان رانده می

ای را برانگیخته و برای بیرون راندن رقیب فاجعه ایجاد ه احساسات تودهدهد کراه نمی

به ناسزا  "جماعت فاسد"تر تحت عنوان ها را پیشی کارگری که او آن کند... طبقه

 (1)گرفت«.می

این تیپ سیاسی، خصوصیت ویرژیلی )شاعر کالسیک روم( داشت که در زمان 

ی روشن مورد توجه قرار گیرد، و در شش کلمهمارکس آنقدر مشهود بود که امروزه باید  

های پایینی را به کند »اگر نتوانیم قدرت را از باال تغییر دهم، الیهخود را توصیف می

ی گوید دیکتاتور آیندهکتاب ژرژ براند در مورد السال می (2)آورم«حرکت در می
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حاسبه مشغول  اش به ماش »مثل آشیل در خیمه کارگران، در ارزیابی مسیر سیاسی

موضوع بر قلم انگلس  (3)کرد...«بود، و در مغز خود شب و روز خطر ویرژیل را تکرار می

های بعد نظر های فرانسوی در دورههم جاری شد وقتی که او در مورد حماقت لیبرال

 (4)ترسند.های پایین پرولتاریایی میها از الیهها نیست. آنداد کار آنمی

کند که در بنیاد خود هم با و سومی از پرولتاریا عرضه می مارکس دیدگاه نوین

 ی حاکم بعدی در تضاد بود. ی کارگر و هم دیدگاه طبقهدیدگاه المپیایی طبقه

 

 اصل جدید 

ای بر قوانین در مقدمه  1864بندی کالسیک اصل خودرهانی از سوی مارکس در  صورت 

 نوشته شده:در واقع در اولین عبارت آن -انترناسیونال

 (5)آید...ی کارگر به دست میی کارگر از سوی خود طبقه که رهایی طبقهنظر به این 

عبارت باال از این منبع است که شهرت یافت و از سوی عناصر گوناگون که به یک 

ی مفهوم را به »همان درستی سابقهکلمه آن باور نداشتند تکرار شد. بعدها انگلس به

ی مانیفست کمونیست نوشت: »از همان آغاز، داد و در مقدمهآغاز« کارشان نسبت 

( 6)."ی کارگر باشدی کارگر باید کار خود طبقه رهایی طبقه "دیدگاه ما بر این بود که 

ی گوتا بندی کمی متفاوت است، مارکس هم این مسأله را در نقدی بر برنامهاین صورت 

از آغاز مارکسیسم وجود داشته است.  نظر انگلس: این عبارتمورد تأکید قرار داد«. به

اما اگر ما مسیر مارکس و انگلس را پیش از آن که به این اصل کلیدی خودرهانی 

ی آن را خواهیم یافت. زیرا در آن هنگام این پرولتاریا دست یابند ترسیم کنیم، زمینه 

معمول، استثناهای طبق  ]نمود.  تصور میتر تقریباً غیر قابلاصلی ناشناخته بود که پیش

)جناح چپ و »حفاران«   اجتماعی وجود دارند. یک نامزد برجسته جرارد وینستلی است

طور کامل به های اولیه ناشناخته و بهبرای سوسیالیست  انقالب انگلیس(، اما او کامالً 

)که موضوع نخستین تحقیق جدی   فراموشی سپرده شده بود. سپس توماس مونتسر بود

که مارکس نوشت:  - قرار گرفت(، و اسپارتاکوس 1848انقالب انگلس بعد از 
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-تاریخ کهن دیده شده است، ژنرال بزرگ یترین شخصیتی است که در همهدرخشان 

توان کس را نمیو هیچ[  ی واقعی پرولتاریای کهن«.شخصیت اصیل، نماینده  -گاریبالدی

 (7)سراغ گرفت که این اصل از او اقتباس شده باشد.

دانیم. مارکس مجبور شد این مفهوم را ی دو نفر اخیر بسیار کم میدربارهاما ما 

یا ازنو بسازد. احتماالً این مارکس بود که انگلس را در جریان کار  -خودش ابداع کند 

 در ایدئولوژی آلمانی به سوی این موضوع سوق داد. 1845شان در سال مشترک

 

 مارکسیسم تاگرایی  انگلس: از نخبه

هایی را در نظر بگیرد که او ناگزیر بود راه بیوگرافی خوب از انگلس باید انبوه ایدهیک 

ها باز کند. تا بتواند حتی به درک رویکرد مارکس دست خود را از رهگذر چالش با آن

خواهم جا فقط میتری هست تا در مورد مارکس، اینهای بیشگاهیابد. در مسیر او توقف

ی گرای خانوادهطلب و قدرتبتدا مجبور شد تا مسیحیت منزهیادآوری کنم انگلس ا

سیسم »آلمان حساب کند، بعد نوبت تکامل فکری اولیه از طریق رمانتیخود تصفیه 

شد. لیبرال دنبال می-رسد که با شیفتگی به لودویگ برونو رادیکالجوان« می

عالوه برخورد اولیه های چپ( در برلین بههای جوان )هگلیی هگلیدرآمیختن با حلقه

کشاند که در آن اصطالح »کمونیسم« موسی هس میوگو با بهبا شلی، او را به گفت

هنگام در دوران شیفتگی خود نسبت به »آنارشیسم پرودونی« بود که او آن را با 

دانست. در انگلیس در سال بورژوایی خودش مشابه میسوسیالیسم احساساتی خرده

ها ها در تماس بود که برای »دنیای اخالقی نو« آنتر با اوئنییش، انگلس ابتدا ب1843

نگارش به زبان انگلیسی را آغاز کرده و با کارگران کمونیست مهاجر نظیر کارل شاپر 

ای اشتیاق به اصطالح کمونیسم »کارگری« ویلهلم نیز آشنا شده بود. سپس دوره

 رتیستی ارتباط پیدا کرد.وایتلینگ را از سر گذارنید، سرانجام با جنبش چا

ها، انبوه وبیش مشابه این بود: معجونی از ایدهگرایی چیزی کمی رادیکالصحنه 

ها اساساً ها. و پیش از پیوستن انگلس به چارتیسم، هریک از آن وبرهمی از جنبشدرهم
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به ها را کشان را رها کنیم، و آنخواهیم زحمت گرا بودند، به ان معنا که: »ما مینخبه 

 جایی هدایت کنیم که گوسفندان در امنیت به چرا مشغول شوند...«

انتخاب کنیم: او برای »دنیای اخالقی   1843ی انگلس را از پایان سال  بگذارید نمونه

نویسد، در حالی که به »کمونیسم فلسفی« هس گرویده و آنارشیسم پرودونی نو« می

را    1840ر چیست؟« اثر پرودون سال  ی کلیدی او »فقکند. در یک مقالهرا تحسین می

ستاید )اما او این ترین اثر »کمونیستی« که تاکنون منتشر شده است میی مهممثابهبه

گیرد که پرودون عنوان »کمونیسم« را که تحت تأثیر هس اختیار واقعیت را نادیده می

 هد.دکرد( مقاله دیدگاه پرودون را مورد تأکید قرار میکرده بود، محکوم می

نظر پرودون هر نوع حکومتی مردود است چه دموکراسی باشد، چه سلطنتی، زیرا به

کنند و در بهترین حالت ممکن، نیروی اکثریت ضعف اقلیت را همه با زور حکومت می

خواهیم آنارشی است، رسد: آنچه ما میگیرد، عاقبت او به این نتیجه میزیر ضرب می

 (8)نه دیگری. حکومت هیچ کس، هرکس مسئول خود،

ی انگلس هست، که ظاهراً رادیکال و تری از پرودونیسم در مقالهردپای بازهم بیش

در مضمون ارتجاعی است. عبارت زیر پرودونیسم خالص است: دموکراسی، منظور من 

ی اشکال حکومت است، با خودش در تضاد است؛ غیرحقیقی است، چیزی نیست همه

دی سیاسی، آزادی ساختگی، بدترین بردگی ممکن، آزادی مگر ریاکاری... تا اعماق. آزا

رو ظاهری، و بنابراین واقعیت بردگی است. برابری سیاسی نیز همین گونه است، از این

-دموکراسی نظیر هرنوع حکومت باید در نهایت خُرد شود... ما باید یک بردگی معمولی

یعنی -برابری واقعییعنی یک خودکامگی عریان داشته باشیم یا آزادی واقعی، و 

 (9)کمونیسم.

ی پرودون از دموکراسی است که حقیقت مربوط به  توزانه این انعکاس نفرت کینه 

رسد، نه آن که خواهان تبدیل دموکراسی ساختگی به محکوم کردن خود دموکراسی می

 دموکراسی ساختگی به دموکراسی واقعی شود.

 



 مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا  604 

 گرایی »فلسفی« نخبه

مثابه مرید شود. انگلس بهیسم فلسفی« هس نیز اضافه میبه این پرودونیسم، »کمون

زند که برخالف کند. او الف میی فکر آلمانی را اعالم میهس در این مقاله، پیروزی ویژه

ها از طریق فلسفی، با های سیاسی، آلمانیهاِی مشغول به اقتصاد و فرانسوی انگلیسی

ها یک ملت فلسفی« که زیرا »آلمانی (10)اند.استدالل روی اصول اولیه، کمونیست شده

خواهند کمونیسم را »بر بنیاد اصول فلسفی درست بنا کنند. این مسلمًا صورت می

رو، بدون تردید در آلمان بیش از هرجای این شانس عملی به خود خواهد گرفت و از این

ا هی جامعه یک حزب کمونیست ایجاد شود. آلمانیکردههست که بین طبقات تحصیل

توجه هستند، اگر در آلمان منافع با اصول شدت به منافع خود بیملتی هستند که به

کند. همان عشق به تصادم پیدا کنند، اصول غالبًا همیشه ادعاهای منافع را خاموش می

ها را در موقعیت توجهی به واقعیت و منافع خویش که آلمانیاصول انتزاعی، همان بی

همان خصوصیات، موفقیت کمونیسم فلسفی در آن کشور را  پراکنده قرار داده است، 

اش انهدام ها عجیب خواهد بود که حزبی که هدفکند. از نظر انگلیسیتضمین می

مالکیت خصوصی است، از سوی کسانی ساخته شود که خود مالک هستند، با وجود 

که تنها  گیریماین در آلمان قضیه چنین است. ما نیروی صفوف خود را از طبقاتی می

ها و از گیری از تحصیالت بسیار خوب هستند، یعنی از دانشگاهها قادر به بهرهآن 

 (11)ایم.توجهی همراه نبودههای تجاری و ما تاکنون در هر دو مورد با مشکل قابلالیه

خوبی نشان تأثیر[ هس نوشته شده است، بهطور خالص]تحتاین قطعه، که به

گفتند. اثر دیگر او در کردند و سخن میدوره چگونه فکر می دهد که افراد برتر آنمی

ی قبلی او را نیز ویژه از وایتلینگ گرفته شده که انگلس در مقالهروزنامه اوئنی، به

کند: جا تأکید میستاید. انگلس اینی رهبر »کارگری« کمونیسم آلمانی میمثابهبه

دهد، یعنی الغای دولت توسط قهر رار میی اصلی که وایتلینگ را باالتر از کابه قنکته

ی افسران  اکثریت، و استقرار یک دستگاه اداری ساده به جای...]او[ و طرح انتصاب همه

هایی که بر ی آن از سوی این دستگاه...نه به مدد اکثریت بزرگ جامعه، بلکه به وسیله

ترین رند، و یکی از مهمباید در آینده انجام دهند اشراف دا  مقاماتای که  آن نوع کارویژه
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از راه ترین اشخاص را کنندگان باید مناسبخصوصیات این طرح آن است که منصوب 

 (12)برگزینند... نویسیی مقالهجایزه

گذارد. دهد که مارکس در آن پای میها تفکر رادیکال دنیایی را نشان میاین نمونه 

ی با رابطه 1845و آغاز سال  1844ها، در پایان سال مقاالت بعدی انگلس برای اوئنی

 (13)شود.تر عوض میتر و بیشتدریج بیشکمونیسم و طبقات به

وقتی که انگلس با مارکس روی »ایدئولوژی    -بود    1845ی چرخش پایان سال  نقطه 

ای که با مشارکت انگلس و در حقیقت در نخستین مقاله  -کرد آلمانی« همکاری می

ی های چپ یعنی »ستارهها، بلکه برای روزنامه چارتیست ارگان اوئنینوشته شد، نه برای  

ی متوسط که از طبقه ها مبنی بر اینشمال« بوده است. انگلس با هشدار به چارتیست 

دهد: از قلب هیچ تحول انقالبی را انتظار نداشته باشند، چرخش کامل خود را نشان می

واهد شد. این درست است که در میان مردم کارگر ماست که اقدام انقالبی آغاز خ

خواه حتی کمونیست وجود دارد، و نیز جوانانی ی متوسط ما تعداد زیادی جمهوری طبقه 

وقوع بپیوندند، در خدمت جنبش خواهند بود، اما که اگر اکنون یک انفجار عمومی به

کنند این »بورژواها« سوداگران، صاحبان صنایع هستند، که از زحمت مردم زندگی می

گردند. و چه کسی به ما ی کارگر فربه میو از طریق زالوصفتی و »استثمار« طبقه 

 شان نخواهد شد؟ها مغلوب تجارت و موقعیت اجتماعیدهدکه وجدان آنضمانت می

ی وایتلینگ جالب توجه است که در قرن بعد برنارد شاو فابیانیست مجدداً ایده

اجتماعی« برای جایگزین کردن الیگارشی را کشف کرد. مبنی بر وارسی »خدمات 

مانند« تعداد بسیار کمی خواهند ها که »در اندیشه پرولتری میدهد: آنانگلس ادامه می

انگلس اکنون   (41)کنیم«.بود، »خوشبختانه، ما بر روی طبقات متوسط اصالً حساب نمی

 .به یک مارکسیست بدل شده است

 

 دهنده اتی حاکم نج ضیهقمارکس: 
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تری برخوردار بود. اما مراحل مهمی باید در مسیر زندگی مسیر مارکس از پیچیدگی کم

ها به او نشان داد که کسب موقعیت گاهاو مورد توجه قرار بگیرد. یکی از اولین گره

تواند چه معنای داشته باشد. تصادفاً، موضوع به تقابل تاریخی اصل آکادمیک می

دهنده در ارتباط بود. یک شکل این توهم همیشه امید کم نجاتخودرهانی با توهم حا

خواه جدید به رهایی از طریق انتقال سلطنت از یک پادشاه مستبد به یک پادشاه آزادی 

 های جوان در اوان عمر گذر کرد.ی هگلیبود. مارکس از این مرحله در حلقه

ست، او درمقام در پروس ولیهلم فردریک به جای پدر نش 1840در اواسط سال 

ها برانگیخت که به رفرم مشروطه دست خواهد ی لیبرال ولیعهد امید زیادی در حلقه

ظاهراً این   (15)ی آزادی و وحدت ملی سروصدای زیادی به پا کرده بود.زد، زیرا او درباره

ی وارثین سلطنت بود. این شیوه یک قرن پیش از آن هم صادق بود، عادت دیرینه

که فردریک کبیر به نحوی مشابه »عبارت زیبایی را...کمی پس از دستیابی به وقتی

ی لیسینگ است که به نظر او سلطنت« مطرح کرد. عبارت فوق از مهرینگ در افسانه

های جوان، های درخشان هگلیاست. یکی از چهره   (16)ها«»لیبرالیسم مورد نظر ولیعهد

ی حیات ترین ایدهها »عالیبرونو باوئر از این فرصت بهره گرفت تا به روح هوهنزولرن 

نهایت ادای احترام را به عمل آورد. امید به دموکراتیزه کردن از باال  (17)دولت ما«

را به یک منصب دانشگاهی سرعت خاموش شد: پادشاه جدید یک مرتجع ارتدکس به

سپس باوئر حتی از ُپست خود در   (18)چشمی به آن داشت، منصوب کرد.که باوئر گوشه

جا بود که برای مارکس روشن شد که چه دکتر باشد در این  (19)دانشگاه بن برکنار شد.

ی نهادی چون آکادمیا را یا نباشد، شغل آکادمیک وقتی به او نزدیک است که چکمه

 بلیسد.

 

 مارکس و کوپن 

شواهد غیرمستقیمی وجود دارد که مارکس همراه دیگران، امید خود را به تصور لیبرالی 

ک. اف. کوپن ( 20)بهترین دوست مارکس 1840پادشاه جدید از دست داد. در آوریل 

تر بود، با نگاه به های چپ که ده سال از مارکس بزرگی هگلیکه از اعضای برجسته 
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یکی از  (21)بی به نام »فردریک بزرگ و مخالفان او« منتشر کرد.سلطنت جدید، کتا

 کند: نویسان مارکس کتاب را چنین توصیف مینامهزندگی

 -ی دشمن ارتجاع آلمانی مثابهکوپن، فردریک را مورد تجلیل قرار داد که به 

که ی بنیادی او این بود مسیحی »به روح او در مرگ و زندگی سوگند یاد کنیم«. ایده

یابد که از سوی پادشاهی نظیر ترین شکلش در روح سلطنتی تجسم میدولت در خالص

تواند فردریک، یک فیلسوف، یک خادم آزاد روح جهانی، حکومت کند. تجدید حیات می

 (22)تنها از باال صورت پذیرد...

کرد که پادشاه جدید باید مانند جد کبیرش مشعل )حاکم کوپن پیشنهاد می

 دهد:نویس دیگری چنین نظر میه( را حمل کند. زندگی نامهدهندنجات

این واقعیت که مردی مثل کوپن در آرزوی »ظهور یک روحانی« بود بدترین نوع 

هایی را که ما را از ورود ی آن خودکامگی تاریخ پروس است تا »با آتش و شمشیر همه 

ای را که ا فضای ویژهکن کند«، کافی است به مدارند ریشه به سرزمین موعود باز می

 (23)زیستند، نشان بدهد«.های جوان برلین در آن میاین هگلی

ی ای« در این برخورد وجود ندارد. این ایدهی »ویژهاین درست نیست که مسأله

چند هزار ساله اساسًا هنوز هم حاکم هست. فردریک ممکن است که »بدترین 

ددگرا« بود و این رویه هنوز هم میان ی »تجخودکامه« بوده باشد، اما یک خودکامه

های مدرن تبدیل خواهند به بوروکرات هایی که میویژه میان آننیت، بهمردم خوش

های تجددگرا گردند انبوهی متحد داشت. دوستان لیبرال ی خودکامهشوند، یا طعمه

شوند که اگر فقط قدرت به )آدم خوب( مارکس به این ادعاهای کهن متوسل می

بنابراین آدم را از تمام  -آورد سد، او از مسند حکومت رهایی را به ارمغان میرمی

کند. کتاب کوپن، »به مصایب دستیابی به رهایی در مبارزه علیه قدرت خالص می

توان باور دوستم کارل هاینریش مارکس تریر« تقدیم شده بود. به دالیل گوناگون می

دید و ای« در موضع دوست خود نمی ویژه ی »کرد که مارکس در این هنگام مسأله
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ی گفتار رساله وانگهی، مارکس سال بعد در تنظیم پیش(  24)احتماالً با آن موافق هم بود.

  (25)، تمجید کوپن را با تحسین کتاب او پاسخ گفت.1841دکترای خود به تاریخ مارس  

برال را  سرباز زدن شاه جدید از تحقق بخشیدن به رؤیاها، احساسات محافل لی

ناگهان دگرگون کرد. انگلس بعدها نتایج آن را توصیف کرده است: در واقع، طبقات 

متوسط، که ازجمله انتظار داشتند شاه جدید بالفاصله مشروطه به ارمغان آورد، آزادی 

مطبوعات، محاکمه توسط هیأت منصفه و غیره را اعالم کند، و در یک کالم خود رهبری 

ها برای کسب سیادت سیاسی منتظرش عهده بگیرد که آنرا به آمیزی انقالب مسالمت

انگلس ادامه  (26)خیزند.به اشتباه خود پی بردند، و خشمگینانه علیه او برمی -بودند 

ی لند« منجر به ایجاد روزنامهدهد این رویگردانی ناگهانی با عصبیت در »راین می

های جوان آن موقتاً به هگلی راینیشه تسایتونگ در کلن گردید و حامیان بورژوای

سردبیر آن   1842مارکس در اکتبر  -عهده بگیرندرادیکال اجازه دادند دبیری آن را به

 شد.

ی توهم به باید خاطرنشان کرد انگلس جوان نیز در چنین شرایطی بود که دوره

خواه، پیش و پس از فردریک ویلهلم را از سر گذرانید. درست پیش از آن، سلطنت نیک

انگلس در نامه به دوستی، نارضایتی خود را از فردریک ویلهلم سوم در عدم اجرای 

چندان رادیکال ابراز کرد: های خود برای اعالم مشروطیت، اگرچه به نحوی نه وعده

پدرش را برکنار کرد و به خادمان خود در کابینه قول  1815همان شاهی که در سال 

 -ها مشروطه خواهد دادو را از آب نمک درآورند به آنها اداد نظم را برقرار کند اگر آن

هیچ  -همان شاه ملعون منحوس لئیم نشان داده است... به کسی مشروطه نخواهد داد  

مشحون از جنایات سلطنت نیست، تقریباً هر  1830تا  1816های ای مثل سالدوره

های صهتوانم قای که حکومت کرد سپس به مرگ محکوم شد... من میشاهزاده

من هر چیز خوبی را فقط   -آوری از عشق شاهزادگان به خادمان خود تعریف کنم  نشاط

های اش به دوران افتاده، و پنجرهای انتظار دارم که سرش از فریاد مردماز شاهزاده

ی شاه انگلس پس از خلف وعده (27)شود.های انقالب خُرد میقصرش زیر باران سنگ 

ای به چاپ رساند که در آن به ، مقاله1840ه سلطنت در سال جدید بعد از دستیابی ب
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های سیاسی و اجتماعی شاه حمله کرد و اخطار داد که آزادی مطبوعات و یک دیدگاه

شود، بلکه مردم باید آن را به دست آورند. مقاله ی شاه اهدا نمیپارلمان واقعی به وسیله

 (28)یابد.شود، پایان میود نزدیک میخ 1789ای به این که پروس به انقالب با اشاره

ویژه از این شاه نباید چندان ها آموخت که بهصراحت به لیبرال تمام این حوادث به

انتظار داشت، لیبرالیسم در سرشت خود همیشه در جستجوی اصالحات چشم به 

تر از های قدرت را در دست دارد. اما برای مارکس، درس عمیقنیرویی دارد که اهرم

 ریزد.دهنده فرو میین بود، و آخرین توهم او به حاکم نجاتا

 

 « آکادمیا»دولت خادم و 

ی این ( و همه1843مارکس بعدها، جریان گذار از دموکراسی رادیکال به کمونیسم )

منشانه« دوره را در بازبینی گذشته چنین خالصه کرد: »تراوشات و سخنرانی لیبرال

دمیدن حیات به دولت« بود. اگرچه این صرفاً نوعی حیات ی آرزوی شاه »نشانه

شد، یعنی رؤیاهای کهن آلمانی. اما وقتی حتی ی خود او نیز محسوب میگرایانهواپس

ی دیگری به بار آورد، آورد که در پروس نتیجه وجود میاین نوع تغییر، خطر آن را به

کند«. یرآلمانی را نابود میی بوروکراتیک قدیمی »این نوع تحوالت غ نظام خودکامه

فرهنگ بر بنیاد بنابراین معنای عبارت این بود: »ناکامی اقدام مبنی بر تحول دولت بی

  (29)خود آن«.

این فقط یک اشتباه بود که در لحظاتی تصور شود که همراهی با آرزوها و یا پندارهای 

فرهنگی یر دهد. بیتوانست چیزی را در بنیاد تغیشاه اهمیت دارد. این مسأله نمی

فرهنگی است. کند و سلطنت همیشه سلطان بیابزاری است که سلطنت را تزئین می

های آزادی و واقعی به انسان -اگر آنچه باقی بماند -اش راتواند نه خود، نه مردماو نمی

  (30)تبدیل کند.

انیِ ی خود را رها کرده و به دنیای انسجا که غیرممکن بود دولت »پایهاز آن 

 ی ناگزیر عبارت بود از:دموکراسی گذر کند«، نتیجه
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کنند و بازگشت به دولت خادم فسیل شده که در آن بردگان در سکوت خدمت می

ی شدهی تربیت جا ممکن است در سکوت، از طریق خدمهاش تا آن ارباب زمین و مردم

نه  -خواهندچه میتوانند بگویند رانند. هیچ یک از آن دو نمیکاماًل مطیع حکم می

هایش کاری در زمین خود خواهند آدم باشند، نه دومی که برای آدمها که میاولی

اش اطاعت ندارد. تنها راه بنابراین حفظ سکوت است.]گله ساکت است، تسلیم، و از معده

 (31)کند[.می

ین آگاهی، ها بیدار گردد. فقط اابتدا باید در قلب آن-ها به آزادیبنابراین اعتقاد آدم

توانند بار ها از جهان رفت و در غبار آبی بهشت مسیحیت خاموش شد، میکه با یونانی

شان، دستیابی به ترین هدفهایی بازگرداند که بزرگدیگر جامعه را به جماعت آدم

برای مارکس اعتماد به خود، فقط با رها شدن از توهم حاکم   (32)دولت دموکراتیک باشد.

د، بلکه تصمیم به ترک کردن ارتقای شغلی در جهان دانشگاهی هم دهنده نبونجات

بود. زیرا آن راه تنها زمانی میسر بود که اطاعت خاموش از دولت خادم را پذیرفت، از 

مبارزه با دولت مستقر عقب نشست و سر خود را در کار پرمشغله دانشگاهی فرو برد، 

 کرد.روایی میو ناانسانیت حکم عدالتیهای رنگی بیدر حالی که بیرون از پنجره

 

 مارکس: روح پرومته 
معنای آن ای به سوی قدرت غیرممکن بود، این بهاگر برای مارکس راه ارتقای حرفه

رو برای این یا آن فرد چیزی را نیست که حکم تاریخ یا نیروهای اجتماعی به هیچ

ترکیبی از کل شخصیت و کند. آن چه مارکس را به این تصمیم واداشت، تعیین نمی

 هوش او بود که هر دو مشروط به زمان خود بودند.

تواند آن را اخذ کند: های مارکس تدوین شد، هرکسی میمسلماً همین که نظریه

ی مارکس ها شدیدا تحت تأثیر شخصیت ویژهاما چگونگی تدوین آن و شکل بیان آن 

همراه نویس محبوب مارکس )بهنمایشنامه –بود. محور پوالدین این شخصیت را شاعر 

ی دوران به تصویر کشیده است: آشیل در »پرومته در زنجیر«. او  شکسپیر( برای همه 

کوشد توضیح دهد چرا خدایان جدید کمر به نابودی پرومته بسته بودند، که واقع میبه
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گونه که همه کس اصرار داشت به بشریت خدمت کند. برای این که او حاضر نشد همان

اش را پیش زئوس خم کردند، گردنشی خیرخواهان به او توصیه میاز جمله همه و

 کند. این امر صرفاً از سرشت شخصیت او برخاسته بود.

رسد نظر میجا که اطالعات در دست است( بهمارکس نیز مثل پرومته بود )و تا آن

شده بود. طور که پدرش هوشمندانه خیلی زود تشخیص داد، او چنین متولد هم آن

ی دکترایش را برای چاپ  اش، رساله ی اندیشه مارکس خود، هنگامی که اولین ثمره

کرد، پیوند ]با پرومته[ را برقرار کرد. اگرچه موضوع رساله دموکریت و اپیکور آماده می

دهد. ی مرکزی را به پرومته اختصاص میاش صحنه گفتار رسالهبود، مارکس در پیش

راستی من یابد: بیانبه پرومته:»به است پرومته علیه قدرت پایان میگفتار با دادخوپیش

ی خدایان زمینی و آسمانی است که از خدایان نفرت دارم« شعار فلسفه، علیه همه

ها نباید وجود داشته باشد و آگاهی انسان را گویند هیچ خدایی هم سطح آنمی

:»من هرگز زنجیر خود را با خدمت گویدی اولویت برتر قبول ندارد. پرومته میمثابهبه

ها زنجیر شده باشم تا داران عوض نخواهم کرد. برای من بهتر است که به صخره به برده

ترین قدیسان و شهدای سراسر تاریخ فلسفه به بندگی زئوس در آیم«، پرومته از نجیب

 (33)است.

»تهور  -ددهنده بوی پایانی برای دوستاش برونو باوئر هشداردادخواست جمله 

پژواک ناخودآگاه توصیه به احتیاط بزدالنه توسط رئیس هیأت منصفه -(34)غیرضروری«

های نویسبه پرومته. در خود رساله از پرومته نام برده شد، هرچند مارکس در پیش

مربوط به آن نوشته بود: مانند پرومته که آتش را از بهشت دزدید و شروع به ساختن 

ای که خود را به جهان]واقعی[ گسترش روی زمین کرد. فلسفه  خانه و استقرار خود در

تر بار دیگر در آثار مارکس پیدا پرومته کم (35)گردد.دهد، علیه جهان ظاهری برمیمی

توجه، شود و عبارت فوق هرگز در زمان حیات مارکس منتشر نشد. تنها مورد قابلمی

 فقر فلسفهمارکس در    (36)شود.یمارکس مشاهده م  1844های سال  نوشته بعداً در دست

ی نوعی رابینسون کروزوئه اقتصاد پرداخت، اما مثابهی پرودون از پرومته بهبه استفاده
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طور گذرا به او مراجعه کرد که به کمی بعد به  (37)خود پرومته مورد تمثیل قرار نگرفت.

ی رها از زنجیر« شود. معلوم نیست آیا مارکس »پرومتهموضوع کنونی ما مربوط نمی

( را دیده بود؟ اما نشانی از این امر نیست، در واقع مارکس هرگز از شلی 1819شلی )

هوادار شلی بود. ولی هایش نام نبرد، این انگلس بود که از جوانی تا دم مرگ در نوشته 

ی دیدند. وقتی حکومت روزنامه شناختند شباهتی بین این دو نمیکسانی که او را می

زمان در کاریکاتوری، مارکس به عقاب سلطنتی »راینیشه تسایتونگ« را بست، هم

ی نشریه شعر آخرین شماره (38)های حیاتی او را به منقار گرفته بود.پروس اندام

 شد:وار ختم میعنوان وداع به چاپ رسانده بود، که با یادداشتی پرومته به  ای راامضانشده

 بادبان ما را به زیر کشیدند، ولی ما نترسیدیم

 خدایان خشمگین هرگز نتوانستند ما را وادارند خم شویم

 کلیمو نیز ابتدا خوار شد و به چیزی گرفته نشد

 اما عاقبت دنیای نو را به چشم دید

 دهیدتان را به شادی برای ما تکان میجغههای جغچوب آی دوستان، که

 آی دشمنان، که با ستیزتان به ما افتخار دادید

 ما باز هم در میدان جنگ دیگری رویارو خواهیم شد:

 اگر همه چیز مرده باشد جسارت زنده است.

تأثیری که شخصیت مارکس بر همکاران جوانش گذاشت، جالب و نیز به همان 

های بلندباالیی که انگلس قبل از آن که ی اسطورهبخش است. در حماسهنیاندازه روش

مارکس را مشخصاً بشناسد در ارتباط با اخراج برونو باوئر نوشت، در آن تصویرهای 

های جوان« داده شده بود. بخشی که به مارکس اختصاص داده مشخصی از »هگلی

 :های شش بندی، تقریبا چنین استشده بود، در ترجیع

 آید؟زده میجا که با توفانی از خشم شتابپس کیست آن 

 ی واقعیجوان گندمگون از تریر، یک پدیده

فام توفان پرد، و حول خود با خز سرخ جهد، بلکه در هوا میرود، نه میاو نه راه می

 کندبه پا می
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 آیداز خیمه دوردست آسمان گسترده به زمین می

 گستردها میدر بلندی بازوی افق را برای گرفتن بادها

 کنداش طغیان میهای گره کرده، بی آرامبا مشت

 (40)ور در خود دارد.ها هزار روح شعلهگویی که ده

انگلس جوان یک  -تصویر مزبور در »حماسه« کاریکاتوری آشکارا دوستانه است 

در اما تردیدی نیست که شخصیتی ویژه در تنوع خود را  -تصویرگر ماهر کارتون بود 

 کاریکاتور ترسیم کرده است.

 

 انتخاب و شخصیت 

بود که مارکس را در برابر انتخاب قرار داد:  1841این وضعیت جامعه و تاریخ در سال 

ی غیر تسلیم به قدرت یا جدایی از آن. اما این شخصیت مارکس بود که نتیجه

اجتنابی را در برابر این انتخاب قرار داد. چنین شخصیتی طبیعتًا همیشه قابل

ت انگیزد. در مجموع، بسیاری از تماشاچیان در موقعیهای متفاوتی را برمیواکنش

ریزند، هم او است های شورانگیز لیبرالی میگیرند، در حالی که اشکهفاستوس قرار می

رغم کند که این علیبندد، »در همان حال اعتراض میپای قهرمان میکه عمالً زنجیر به 

نالد: »این کار کثیف باید صورت گیرد، اما مرا بیش از حد میل اوست. او نزد قدرت می

 هل ندهید«.

آید، »من به تری در موقعیت اُستاوس قرار دارند، که در نصحیت درمیبیش تعداد

دهم که احتیاط کنی... ببین عاقبت زبان بیش از حد دلیرانه چیست. تو نه تو اندرز می

کوشد با زئوس در باب صلح فروتنی آموختی، نه به شیاطین تسلیم شدی...« او می

انگیز جلوگیری  کنی و از سخنان فتنه ا حفظ میمذاکره کند، اما در عین حال: »تو صلح ر

کنی«. دیگران در موقعیت رهبر هیأت منصفه قرار دارند که در مورد گناهان قهرمان می

کنی، بیش از حد به تشخیص خود را دارند: »در حالی که از منافع خود غفلت می

ی بریتانیا تلف ر موزه که وقت خودت را دجای اینعبارت دیگر: به)به(  41)ها نپرداز«.مرده



 مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا  614 

ی هرمس وجود کنی یک شغل خوب به دست آور( سپس در میان تماشاچیان ورثه

کند هر کس در مقابل قدرت تعظیم نکند صرفاً یک ندارند، »خادم زئوس« که فکر می

 عیار است، بهترین چارچوب فکری برای یک نوکر را دارد. دیوانه تمام

 

 مارکس: تعلیم معلم 

سوی اصل توانست تنها نیمی از راه مارکس بهعدالتی قدرت میوار بیمتهاما ردّ پرو

که گفتیم کم نبودند کسانی که نقاب پرومته بر چهره خودرهانی باشد. زیرا چنان

زدند تا حکومت زئوس را تعویض کنند. آشیل خود، خیلی پیش از لرد اکتون مسأله می

را تحمل کند/ این هرمس، خادم زئوس تواند در خوشبختی تورا طرح کرد: چه کسی می

دهنده در دهد. پس از نفی حاکم نجاتاست که پرومته را مورد این ریشخند قرار می

ی بعدی عبور کند: امید به نوعی بایست مانند دیگران از مرحله مارکس می  1841سال  

 وتاب است وهایشان از همه روی با مردم رنجبر در تباز نخبگان روشنفکر که دل 

آور حاضرند خود را فدا کنند تا گله را به چراگاهی جدید و بهتر هدایت کنند. اعجاب

هم کاماًل ی ناچیز آن ی انتقالی، تنها یک نمونهاست که در مورد مارکس، حتی در دوره

است. آن مورد   1844ی تفکری وجود دارد که مربوط به اوایل سال  مبهم از چنین شیوه

یابد که رهایی ده است که مارکس در آن به این ایده دست میای آمدر انتهای مقاله

آید: مغز این رهایی فلسفه پرولتاریا به معنای رهایی انسان است. سپس این جمله می

خود در نظر گرفته شود قابل مقایسه خودی این جمله اگر به   (42)است، قلب آن پرولتاریا.

اند و ها خود مغز جنبشند که آنفریببا سنت نخبگان روشنفکر است که خود را می

توان با مجموعه سختی میآیند. از سوی دیگر این تعبیر را به شمار میها لشکر آن بهتوده

بندی شده است. طور ساده جمعی تفکری آشتی داد که در صفحات پیش بههشیو 

 گونه که جوهر فلسفه سالح مادی خود را درمارکس قباًل توضیح داده بود: »همان

جوید« و رهایی مورد اش را در فلسفه میکند، پرولتاریا سالح فکریپرولتاریا پیدا می

ای باشد که اعالم کند جوهر عالی انسان، انسان است و نظر باید بر بنیاد »آن نظریه 

دهد مراد مارکس از »فلسفه« دقیقاً غیره. این بیانات و بسیاری موارد مشابه نشان می
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با وجود این، تردیدی نیست که حتی  (43)فان، یعنی روشنفکران.نظریه است نه فیلسو

بینی »یک سال پیش« مارکس ها به پیش، در روزنامه اوئنی1845مارس  درانگلس ]

مبنی بر اتحاد »فیلسوفان المانی« و کارگران آلمانی اشاره کرد، اتحادی که اکنون دیگر  

اندیشند، و کارگرانی که برای ما ای که میفالسفهکند با تحقق یافته است. او اضافه می

زمینی آن قدر نیرومند خواهد بود که با پیشروی ما مقاله  -جنگد، آیا هیچ قدرتمی

ی مزبور را کمابیش در معنای متداول آن درک کرد، که انگلس هنوز به [ جملهکند.

طی کند، مطمئناً  تمامیخواست این مسیر را به و اگر مارکس می (44)آن باور داشت.

ی مارکس »او تردید گرایش عمومی اندیشه داد اما بیطور غیرعادی خود را نشان میبه

های پیش از تفکر کرد. در نخستین نوشته از همان آغاز« در راه دیگری سیر می

ی در واقع در اولین مقاله - 1842اش در راینیشه تسایتونگ در سال سوسیالیستی 

گذار در »تسایت« وانیم پاسخ زیر را بیابیم که به استدالل یک قانونتاش میمنتشر شده

دهنده دارد، مبنی بر اینکه انسان طبیعتًا ناقص و نارس است و نیاز به راهنمایی آموزش 

اش، تمام عمر پرداخته بود: »برای او آموزش عبارت است از این که انسان را در گهواره 

آموزد و فقط گیرد، افتادن را هم میراه رفتن را یاد میقنداق کنند... زیرا همین که آدم  

گیرد. اما اگر همه، کودکانی در قنداق از طریق افتادن است که راه رفتن را یاد می

مان کند؟ اگر همه در گهواره بمانیم، چه کسی باید ما را بمانیم، چه کسی باید قنداق 

 (45)بان ما خواهد بود؟چه کسی زندانی ما در زندان باشیم،  در گهواره بگذارد؟ اگر همه

های »کهنه و نو« به نفع ی استداللجا پاسخ اساسی را به همهتعمیم مفهوم تا این

کند. تا همین جا متضمن این معنی است که رهایی دهنده ارائه می»دیکتاتوری تعلیم

ت، بلکه التحصیلی اخذ دیپلم از معلم به خاطر موفقیت در امتحان نیسنوعی جشن فارغ

ی مردمی است که هنوز برای رهایی »آماده نیستند، و تنها هنگامی آماده روند مبارزه

ی رهایی سازد، مشعل مبارزه را ها را آمادهخواهند بود که پیش از آن که کسی آن 

در همین مقاله است که مارکس با مخالفان آزادی مطبوعات که بر آن بودند ]برافروزند.  

نی خودشان هستند که به نیابت خدا نگهبان مطبوعات اند، به این که تنها حکومت یع



 مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا  616 

اما تاریخ انگلیس به حد کافی ثابت کرده است که اعمال وحی   ترتیب به مقابله پرداخت:

وحی  یشود، و چارلز اول در نتیجه الهی از باال موجب وحی الهی متقابل از پایین می

 [(46) رفت«.دار باال  یالهی از پایین بود که از چوبه 

 

 پرداز نظریه و نظریه 

در تز سوم از »تزهایی در باره فوئرباخ« یکی   1845این اصلی است که مارکس در بهار  

کوشد دیدگاه جدیدی از جهان را برای خودش روشن های او که در آن میاز نوشته 

کسی کند: چه  نهد این پرسش را طرح میکند، مطرح کرد. معمایی که تز سوم پیش می

ی نقش گرایانهمعلم را تعلیم خواهد داد؟ پرسش مستقیماً با مفهوم نخبه

های ناآموخته در ارتباط  ی »سازندگان سوسیالیسم« برای توده مثابهکردگان بهتحصیل 

ی اند که ایدهکردگان بودهاست. طبیعتاً مارکس این واقعیت را که این تحصیل

برد. به این ترتیب است که کردند، زیر سؤال نمی ها مطرح  سوسیالیسم را در مقابل توده

طرفه باشد. وقتی انگلس ی یکتواند صرفاً یک رابطهشود. اما این امر نمیکار شروع می

رساند، این مفهوم را با معرفی این تزها را با مسئولیت خود به چاپ می 1888در سال 

بخشد. این د تجسم میهای اصلی مارکس نبوکه در یادداشت -رابرت اوئن-یک مثال

جانبه تأکید داشت انسان محصول شرایط محیط و ماتریالیسم نوع اوئنی بود که یک

گرفت برای تغییر انسان در جهت بهتر باید شرایط تربیت خویش است، و نتیجه می

محیط و تربیت او را تغییر داد. تزهای مارکس مستقیماً قلب مسأله را در این استدالل 

ها آشکارا از قانونی که خود د: چه کسانی هستند که عامل تغییرند؟ اینگیرنشانه می

ها که محصول شرایط محیط خود هستند، اند، زیرا آن کنند مستثنیاعالم می

توانست  ها را مشروط کرده است. پرومته میخواهند جهانی را تغییر دهند که آن می

بود، اما مشکل اوئن)و مشکل مارکس(   انسان را از بیرون تغییر دهد، زیرا او خود یک خدا

 ها است.بیش از این

شوند؟ دهنده میگونه تعلیمتوانند باشند؟ و چهدهندگان« چه کسانی میاین »تعلیم

ها »مردمی مثل من« هستند که صرفاً برحسب پاسخ مورد نظر اوئن ساده است: آن 
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ا منطق مستحکم خود متقاعد ی دیگرانی را که باند، به اضافهاتفاق به این ایده رسیده

دهنده تعلیِم خود تعلیم-1کنند: کرده است... تزهای مارکس، برعکس، خاطرنشان می

دهنده« خود تغییر نکرده باشد و تا وقتی این »تعلیم -2حایز اهمیت اساسی است

شونده فایق آید. »آن تواند بر تقسیم جامعه، به حاکم و حکومت»تعلیم نبینند«، نمی

داند و معتقد است که ی ماتریالیستی که آدمیان را محصول شرایط و تربیت میآموزه 

ها کند که همین انسانبرای تغییر آدمیان باید شرایط و تربیت را تغییر داد، فراموش می

رو این دهند، و خود مربی نیز به تربیت نیاز دارد. از اینهستند که شرایط را تغییر می

کند، که یکی از آن دو بر فراز جامعه را به دو بخش تقسیم میآموزه به ناگزیر جامعه 

زمانی تحول در شرایط و تغییر  گیرد. ]از باب نمونه در دیدگاه رابرت اوئن[ همقرار می

توان به نحو عقالنی واکاوی و درک فعالیت بشر را تنها به صورت یک عمل انقالبی، می

بندی مارکس در سال نده شود، مطابق صورتها، اگر بدون پرانتز خوااین عبارت]کرد«.  

  ( 47است. ) 1888است. عبارت درون پرانتز توضیحات انگلس در تنظیم چاپ  1856
نحوی قاطع منعکس بخش را بهدر همان مقاله مارکس بازتابی از ردپای حاکم نجات

ر که بر مردم متکی باشد مورد حمله قرارا جا که او توسل به سلطانی کند، در آنمی

البته بی اطالع از این دو دهه بعد این به موضوع مذاکرات السال و بیسمارک  -دهدمی

خواهند مختصری به آن آقایان بکنیم که می یخواهیم اشاره»می شود:تبدیل می

ای نزد مردم نجات دهند. سلطنت لرزان پروس را به کمک چرخش صدوهشتاد درجه

چیز برای شاه، مردم هستند. مردم واقعی،  تر از هرعوامل خطرناک یدر میان همه

گوید: پسرک ستبر ها کسانی هستند که هابس میها، اینپرولتاریا، دهقانان خرد، و توده

خواهد آلت دست سالطین چاق و سالطین الغر باشد. این مردم باید اما فروپایه که نمی

عمومی، و ازادی اجتماعات، ی أحضرت را وادار کنند که به حق ربیش از هر چیز اعلی

این مطالبات،   یآزادی مطبوعات و سایر چیزهای نامطبوع تن بدهد. و دستیابی به همه

ها قدرت...سلطنت را چگونه تر نشان دهد که آنماند که هر چه سریعبه این کار می

بیند و به همین سیاق، پرسش دهنده، تعلیم می[پس چگونه تعلیم  (48کنند«.)درک می

ی تمامی دوجانبهشود؟ چگونه روندِ بهدهنده تبدیل میونه تعلیم ندیده به تعلیمچگ

مدد »عمل انقالبی« آدم پذیرد؟ پاسخ مارکس این است بهدگردیسی صورت می
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کوشد خود را دگرگون کند، آدم آموزد که جامعه را دگرگون کند. حتی وقتی که میمی

کند جامعه را دگرگون کند. که تالش میبیند خود را دگرگون کند وقتی آموزش می

کنند، یک ی کارگر این روندی است که در آن دو طرف درهم نفوذ میبرای طبقه 

کند بهتر از یک پیرو کوهنورد که راه خود را از میان یک »دودکش« سنگی باز می

 تواند این امر را دریابد. متافیزیک می

ون مبنایی برای اصل خودرهانی چبندی »فلسفی« مارکس هماین تز سوم صورت 

گردد و سخت ی سوسیالیستی است که نظریه برمیبار در تاریخ اندیشهاست. این اولین 

 نشیند. پرداز میی نظریهبه نظاره

 

 بشردوستانه -گرایانهگرایی انسان نخبه

-گرایانهشود که همه نوع برخورد انسان اش به این امر منجر میتز سوم معنی مستقیم 

شود. این امر نه تنها مختص اوئن و ها مردود اعالم میبشردوستانه نسبت به توده

ی انواع دیگر سوسیالیسم چنین به درجات مختلف برای همهشهرگرایان، بلکه همآرمان

ها نیاز دارند از خود در ر مورد این امر که چرا تودهپیش از مارکسیسم صادق است. د

ترین این دالیل مقابل این دوستان محافظت کنند، دالیل بسیاری وجود دارد»اما مهم

شان ی زور و خشونت، بلکه با تهی کردنخیریه است«. مردم را در درازمدت نه به وسیله

ها پیش توضیح داده دس مدتتوان در انقیاد نگه داشت. پتر مقاز ظرفیت مبارزه می

ی موسی توضیح  چنین در تثنیهپوشاند: همی گناهان را میی همهبود: »زیرا خیریه 

شوند، بنابراین من به تو فرمان داده شده بود: »زیرا فقیران هرگز از زمین محو نمی

دهم که دستانت را به سوی برادرت دراز کن، به سوی فقرا و نیازمندان، در روی می

جا روی بنابراین تأکید شده است که دلیل عملی این فرمان مقدس را ین«. در این زم

دهد. انفجار خشم مارکس از این استراتژی اجتماعی مسیحیت متوجه یک توضیح می

ی ها که برای توسعهکرد: »اگر آنشد که موعظه می 1847پروسی پرهیزکار، در سال 

ها به قط به آن عمل کنند، کمونیستدهند فاصول اجتماعی مسیحیت فراخوان می

 شوند که خاموشی گزینند«.زودی وادار می
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اند و ی وقت داشتهسال برای توسعه 1800اصول اجتماعی مسیحیت تا به حال 

تر توسط ناصح آن پروسی ندارند. اصول اجتماع مسیحیت ی بیشهیچ نیازی به توسعه

اری قرون میانه را عزت بخشید و اکنون دی باستان حقانیت داد، رعیتگی دورهبه برده

داند چگونه از استثمار پرولتاریا دفاع کند، هر چند در برابر آن حالت در صورت نیاز می

گیرد. اصول اجتماعی مسیحیت ضرورت وجود طبقات حاکم و محکوم ترحم به خود می

ت از آرزوی  ی آنچه را که برای محکومین دربر دارد عبارت اسکند، و همهرا موعظه می

ها خیر باشند. اصول اجتماعی مسیحیت اصالحات ناصحان زاهدانه مبنی بر این که اولی

ی وجود آن فجایع روی  رو ادامه سپارد و ازاین ی فجایع را به آسمان میدر مقابله با همه

ی اعمال کند همهبخشد. اصول اجتماعی مسیحیت اعالم میزمین را حقانیت می

دارند یا فقط تنبیه به خاطر گناه اولیه و سایر تثمارکنندگان روا میای که اسشریرانه 

دارد. اش بر بندگان خود روا مینام عقل الیتناهیگناهان است، یا امتحانی که خداوند به

بینی، خواری، تسلیم، افسردگی و در اصول اجتماعی مسیحیت، حماقت، خودکوچک 

خواهد با او کند و پرولتاریایی که نمیمیهای ولگرد را موعظه ی ویژگییک کالم همه

مثل ولگرد رفتار شود، پیش از نان به شهامت خویش، اعتماد به نفس خویش، غرور 

 خویش و به حسّ استقالل خویش نیاز دارد.

اصول اجتماعی مسیحیت خائفانه است و پرولتاریا انقالبی است. چنین است اصول 

  (49)اجتماعی مسیحیت.

وار رزمندگی از قلب آغشته به »عشق به نوع بشر« عبارات روح اصیل پرومتهدر این  

در همان مقاله مارکس بازتابی از ردپای حاکم شود. ]به خود پرولتاریا منتقل می

جا که او توسل به سلطانی که بر کند، در آنبخش را به نحوی قاطع منعکس مینجات

البته بی اطالع از این دو دهه بعد این به   -دهدمردم متکی باشد را مورد حمله قرار می

مختصری به  یخواهیم اشاره»می شود:موضوع مذاکرات السال و بیسمارک تبدیل می

خواهند سلطنت لرزان پروس را به کمک چرخش صد و هشتاد آن آقایان بکنیم که می

رای شاه، تر از هر چیز بعوامل خطرناک  یای نزد مردم نجات دهند. در میان همهدرجه 
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ها کسانی هستند که ها، اینمردم هستند. مردم واقعی، پرولتاریا، دهقانان خرد، و توده

خواهد آلت دست سالطین چاق و گوید: پسرک ستبر اما فروپایه که نمیهابس می

حضرت را وادار کنند که به حق سالطین الغر باشد. این مردم باید بیش از هر چیز اعلی

ی اجتماعات، آزادی مطبوعات و سایر چیزهای نامطبوع تن بدهد. و ی عمومی، و ازادأر

تر نشان دهد که ماند که هر چه سریعاین مطالبات، به این کار می  ییابی به همهدست

ی اسپارتاکوس آغاز [ پرومته به اضافهکنند«.ها قدرت...سلطنت را چگونه درک میآن 

 مارکسیسم است.

 

 خصلت طبقاتی خیریه 

یابد. بشردوستانه افزایش می-گرایانهاریخ نبرد مارکس علیه سوسیالیسم انساناز این ت

ی کارگر در انگلیس« تا حدودی انگلس پیش از آن این امر را در اثرش »وضعیت طبقه 

 ریاکارانهدوستی  کند: »انسانبینی کرده بود، در بخشی که به نظام خیریه حمله میپیش

اید به قربانی خود یک صدم آنچه که از کار او ربودهدر خدمت منافع شما است«، شما »

کشاند، و بیش از آن که به او بدهد، از دهید. خیریه شخص را به حقارت میصدقه می

خواهد محرومِ برد، میتر در گِل فرو میستاند، خیریه که پایمال شده را بیشاو می

آخرین چیزی است که   تحقیرشده را از جامعه به بیرون پرتاب کند، خواهان تسلیم

که از سر ترحم داغ برای او باقی مانده، یعنی خود ادعای انسان بودن او، او پیش ازآن

 (50)ننگ را در شکل خیریه بر پیشانی او بکوبد باید ترحم را گدایی کند.

گونه که روبرت  ای است، هماناین نخستین کتاب انگلس یکی از نخستین آثار بالنده

هایی که از طریق توان گفت »اندیشهدیگری به آن اشاره کرده، می یبروک در زمینه

، انگلس صراحت 1847تر است«. در سال  ی خود آن عالقانهشود، از اندیشهآن ایجاد می

ی آن بورژوایی برجستهتری داشت. یکی از مقاالت او که مربوط به ادبیات خردهبیش

های اعتمادی مهلک به یکی از »آهنگهای حقیقی« بود با  زمان، گرایش »سوسیالیست

ی روچس فیلد اشاره دارد سرآغاز شود. شعری که به خانهمرد فقیر« کارل بک شروع می

مطلب است. »روچس فیلد شاعر، شرایط اجتماعی و قدرت واقعی را که بر آن بنا شده 
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. او کند که از شرایط بشردوستانه استفاده شودکند، او فقط آرزو میاست تهدید نمی

پرور دوستان سوسیالیست نیستند. خیالداران انسانکند که بانکسوگواری می

این   احساساتی نیستند، حامیان خیرخواه بشریت نیستند، بلکه فقط بانکدارند. یک ترانه

کند، آمیزی توصیف مینوا و بزدل، این »مرد فقیر« را به نحو ستایشخرده بورژوای بی

نه پرولتاری -ی ابعادشانه و مقدسش، »آدم کوچک« در همهبا آرزوهای حقیر، زاهد

مارکس تقریبا در همین زمان، در »فقر فلسفه«  (51)مغرور، تهدیدکننده و انقالبی را«.

نویسد: مکتب بشردوستی. او می-یک صفحه به کنایه نیز آورد که اختصاص داشت به

های واقعی را ناچیز »درجستجوی آن است که از طریق آرام کردن وجدان خود، تضاد

نشان دهد، صمیمانه بر مصایب پرولتاریا و رقابت ناگریز بورژواها زاری کند، کارگران را 

کند که نجیب باشند، سخت کار کنند، کم فرزند داشته باشند. بورژوازی را  تشویق می

کند که به نحو معقولی تولید کند...مکتب »بشردوستی« مکتب آنانی است نصحیت می

ها را به بورژوا ی انسانخواهد همهکند، میگرا است. ضرورت تضاد را انکار میلکه کما

خواهند مقوالتی که روابط بورژوایی را بازتاب تبدیل کند...از این رو بشردوستان می

ها آورد و از آن ها را به وجود میکه تضادی که آندهد از بین ببرد بدون آنمی

طور جدی با عمل کنند دارند بهها فکر میه باشند، آنناپذیر است از بین بردجدایی

 (52)ها خود بورژواتر از دیگران هستند«.کنند، اما آنبورژوازی مبارزه می

شود، در بخش »سوسیالیسم دقت تکرار میدر مانیفست کمونیست این نکته به

ی قبل از سال دورهمعنای اصالحات اجتماعی بورژوازی است. زیرا در بورژوایی« که به 

ایسم« هنوز صرفاً عنوان مشترکی برای اصالحات مربوط به »مسایل -»سوسیال 1848

شود. طور ویژه از او نام برده میعالوه این پرودون بود که به)سوسیال(« بود. به-اجتماعی

ی گرایان، کسانی که خواهان اصالح شرایط طبقه اقتصاددانان، بشردوستان، انسان

پرستان طرفدار دهندگان خیریه، انجمن مبارزه با آزادی حیوانات، کهنه سازمان  کارگرند،

و کمی   (54)کار از هر نوع قابل تصور به این بخش تعلق دارند.طلبان وصلهاعتدال، اصالح

رغم محتوای »انتقادی« مثبت شود که سوسیالیسم تخیلی نیز، بهپس از این یادآور می
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ها پرولتاریا »برای آن  (55.)ن نوع سوسیالیسم مستحیل شودخود، گرایش دارد که در ای

فقط از این منظر وجود دارد که رنجبرترین طبقه است«. و »پرولتاریا که هنوز در دوران 

ی تاریخی یا ها منظری از یک طبقه بدون هر نوع انگیزهکودکی خویش است، برای آن 

پیام مانیفست این است  برعکس، (56)کند«.هر نوع جنبش سیاسی مستقل رسم می

ی کارگر، جنبش مستقل خودآگاه اکثریت عظیم، برای اکثریت عظیم »جنبش طبقه 

 ( 57)است«.

کند، اگرچه اصل این »از همین آغازی« است که انگلس بعداً به آن اشاره می

 ای که با آن مشهور شده، به خود نگرفته بود.خودرهانی هنوز آن شکل فشرده

 

 ای خود گام برداشتن با پ

ی مارکس و انگلس پرورانده ناپذیر از اندیشهعنوان بخشی جداییپس، این اصل بهاز این 

 .شودهایی به دست داده میجا نمونهشود. در اینمی

نویس انگلس برای مانیفست )»اصول کمونیسم«( مطلبی اما توجه کنید که پیش

چنین در مطرح نکرده است، هم  رادر مورد این عدم تجانس مذکور ندارد، حتی اصالً آن

ها آن را به ولف )که تحت عنوان اصول کمونیسم( منتشر شد و بعضی-نویس شاپرپیش

  (58.)داننداند و مقدم بر اصول کمونیسم انگلس میانگلس نسبت داده

ی انقالبی پس از مانیفست کمونیست، مقاالت مارکس و انگلس در در دوره

شود، در این تسایتونگ« مداوماً به اقدام توسط جمهوری مردم متمرکز می»نئوراینیشه  

زمینه انگلس نوشت: »در آلمان از وقتی که مردم آن قدر آزاد شدند که سنگرهای خود 

ای دیگر، که در ستایش در آغاز مقاله (58)وجود ندارد«. "تابعی"را رها سازند، دیگر 

ی یک ها نوشته شده، با طنز مؤثری دربارهروسیی پ ها در برابر غلبهمقاومت لهستانی

ی کشیش جوزف بوناویتا بالنک برداشته نامهدوست علمی اشاره دارد که از زندگیانسان

کردند و مردم از دیدن این سن  ها پرواز میشده است. اطراف مرد مقدس، مرتب پرنده

ها را ایین منقار انی پ شدند. تعجب ندارد او نیمهشدت حیران میفرانسیس جدید به

ی او غذا بگیرند. های بخشندهتوانستند از دست ها فقط میطور که آن قطع کرده بود، به
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گوید پرندگان به او نویس مینامهگیرند: زندگیانگلس در پند اخالقی نتیجه می

ی زنجیری حاضر  شدههای مثلهورزیدند و لهستانیی بانی رحمت خود عشق میمثابهبه

ی انقالب یکی از دالیلی بود تجربه (59)ند به بانیان خیر پروسی خود عشق بورزند.نیست

ها که مارکس را نسبت به ضرورت جدا کردن مردم آلمان از عادت از قدرت باالیی

تر از هر چیز آن است که هدایت جوشش ی کارگر آلمان ضروری حساس کرد: برای طبقه 

باال متوقف کنند. نسلی که این همه در مکتب  مدد نوعی اجازه از مقاماتخود را به 

نزدیک به   (60)ی کامل »خودیاری« بگذرد.بوروکراسی تعلیم دیده است باید از یک دوره

ای که ما در فصل قبلی از آن قول آوردیم، مطرح همین زمان، او این ایده را در نامه

شود و تنظیم می جا]در آلمان[ زندگی کارگر از کودکی توسط بوروکراسیکرد: »این

خود او به مقامات باور دارد، باید پیش از هر چیز به او آموخت که بر پای خود 

 (61)بایستد«.

 

 ویض ف اصل ت

البته این فقط مختص کارگران آلمانی نبود. این اصل در زمان مارکس هم وجود داشت، 

مشاهده است. بلی »انقالب از باال« در پیوند با بناپارتیسم قاو در هنگام وارسی پدیده

هاردن برای جلب حمایت در مقابل -در پروس از بیسمارک، اصالحات از باالی اشتین

ناپلئون طرح شده بود. در روسیه رها کردن رعایا از سوی تزار مطرح بود. مارکس در 

ی اجتماعی خصلت محدود و مقید گوید: در هر دو کشور اصالحات جسورانه باره میاین

شد، به جای آن که از سوی مردم به توسط سلطنت تفویض می به خود گرفت زیرا

 ( 62.)تسخیر درآید

تری دارد. ی وسیع »تفویض« لغتی نادر در زبان انگلیسی است، اما مورد استفاده

دقیقاً به معنای ارائه تحوالت از باال به   -مضمون آن بیش از »اعطا« یا »واگذاری« است

گذاری ست. )در حقیقت سوسیالیسم تفویضی نامپایین، در مقابل تسخیر از پایین ا

مناسبی برای مفهوم مخالف اصل مارکسیستی خودرهانی است. مارکس در کتابش 
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کند. )مثال در ی تئاتری مشخص مراجعه میفرانسه، به استعاره 1848ی انقالب درباره

ین«، بلکه »تئاتر جنگ«(: در این مورد، نه به صورت مقابل هم قرار دادن »باال« و »پای

ی تاریخ در مقابل ناظران منفعل صحنه و اطراف به صورت شرکت فعال در صحنه 

های معدودی از بورژوازی، طبقات جای بخشی انقالب: »بهتماشاخانه. در اولین صحنه

شدند شوند، مجبور میی فرانسه ناگهان به مدار قدرت سیاسی کشیده میجامعه

 (63)کنند و شخصًا در صحنه انقالب نقش بازی کنند.«  ها، سکوها و گالری را ترکصندلی

که پیروزی در انتخابات دهم -و در مورد دهقانان که دقیقًا به عمل کشیده شده بودند

مثابه کسانی که زمانی قهرمان نمایش را به بناپارت تقدیم کنند: »به 1848دسامبر 

ی گروه کُر باز مایهبی ها را به نقش منفعل وانقالب بودند، دیگر امکان نداشت آن

ی خودرهانی پرتو مثابهاستعاره، بر درک مارکس از انقالب از پایین به (64)گرداند«.

های عدم بلوغ تر حالت تمثیلی دارد، شاخصافکند. مارکس در بخش دیگری، که کممی

 ای که منافع انقالبی جامعه در او متمرکز شده است،کند: »طبقهپرولتاریا را ذکر می

خیزد محتوا و مواد مورد نیاز فعالیت انقالبی خود را مستقیماً از درون  همین که بر می

افتادند، اقداماتی که ضرورت ها باید فرو میآورد: دستموقعیت خویش به دست می

ی کارگر فرانسه شود که... طبقه کند، نتایج اقدامات خود او موجب میمبارزه ایجاب می

 (65)بلوغ رسانیدن انقالب خودش ناتوان بود«.د و هنوز از بهبه این سطح نرسیده بو

ی خود یک خیزش های خودانگیخته پرولتاریا هنوز ناتوان که از پایین، براساس انگیزه

را به انجام برساند. انگلس خاطرنشان کرد پس از آن بناپارت قدرت خود را تحکیم کرد، 

ی بناپارتیست آن صورت دارودسته  او آرزو داشت مردک رذل به قتل نرسد. زیرا در

توانست به راحتی با سلطنت اورلئانی به توافق برسد و راه خود را مستقیم ادامه می

های کارگری حتی فکرش را بکنند، مورنی انقالب درباری بدهد: پیش از آن که بخش

افتد، یداد و اگر چه انقالب از پایین از این طریق فقط کمی به تاخیر مخود را انجام می

 (66)کرد.ی دیگری پیدا میولی پایه

 در انترناسیونال اول 
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تری تدقیق شد، به این علت بود که با رسمیت بیش  1864اگر اصل خودرهانی در سال  

ی انترناسیونال جدید روبرو بود که باید بین طیف ی تنظیم برنامهمارکس با مسأله

توانست به ای میموضع برنامه کرد. چهوسیعی از نظریات سیاسی توافق ایجاد می

سازمان، چارچوب یک جنبش طبقاتی پرولتاریایی اعطا کند، و در عین حال پرهیز کند 

تراز شود؟ خود های ایدئولوژیک درون طبقه یا خارج از آن همکه با یکی از گرایشاز این 

یک  -ستیی مارکسیجدا از فرقه -ای این مفهوم که برنامه باید طبقاتی باشد نه فرقه

ی حل مارکس، مقدمهای بود، اما جنبش برای درک آن آماده نبود. راهمفهوم پایه

 تر نقل کردیم.شد که پیشمقررات بود که با عبارت مربوط به خودرهانی آغاز می

طوری که مورخان آکادمیک معمولی ای ساده بود بهنحو فریبندهاصل به

ها بعد اصالً درنیافتند. از این رو بود که سالی مستقر در آن را تا سوسیالیسم، نکته 

درستی خاطرنشان کرده مورخ سرشناس بلژیک امیل دوالولی )که انگلس در مورد او به

ی تاریخ انترناسیونال جز »دروغ و افسانه« پراکنده نکرد( در سوسیالیسم است که درباره

 نوشت: 1881معاصر در سال 

کشان باید کار خود رهایی زحمت"که  »انترناسیونال هم چنین تأکید کرد

. ظاهراً این ایده از اصل خودیاری اتخاذ شد و بسیاری از افراد "کشان باشدزحمت 

برجسته، حتی در فرانسه را که تردیدهایی در مورد چگونگی تعبیر بعدی آن داشتند، 

 به طرف مجمع جدید جلب کرد. این دلیل جدیدی برای این واقعیت که بارها مشاهده

طور فزاینده به خشونت  های انقالبی همیشه به شده است فراهم کرد که جنبش

ی نوبهشوند که بهتری جایگزین میگرایند. برپادارندگان جنبش... با اشخاص متعصبمی

ی انقالبی ناگزیر به آن ی نهایی که منطق وحشیانهشوند، تا ورطهخود کنار گذارده می

 (68)شود، فرا برسد«.منجر می

برخالف این نادان لیبرال، مورخ مرتجع شرور انترناسیونال، ادموندو یلهتارد، 

ای داشتند که به سرعت دریافت که مبارزان انترناسیونال چنان تعصب وحشیانه به

 سرعت به مضمون خودرهانی باور آوردند. اتهام او این بود:
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ها و ز این در قلبتر اای به جز شاید نفرت از سرمایه شورانگیزانه »هیچ عقیده

ها فرو نرفت« او از یکی از مبارزان فرانسوی که به خاطر عضویت در مغزهای آن

کرد: »ما به حد کافی اعالم  انترناسیونال از سوی بناپارت دستگیر شده بود، چنین نقل

مثابه ابزار خدمت کنیم، خواهیم بهخواهیم دیگر نمیایم... که دیگر دالالن را نمیکرده

که ما آنقدر شایستگی شناخت وضعیت خود را داریم که مثل هرکس دیگر منافع ینو ا

 (69)خود را درک کنیم«.

اصل مزبور همین که مطرح شد، بارها در اسناد انترناسیونال که توسط مارکس و 

ی ملی کارگران ی رسمی خطاب به اتحادیهشد، تکرار شد. در بیانیهدیگران نوشته می

 ا این استعاره به صحنه بازگشت:امریکا، مارکس ب

ی باشکوه برعهده شماست که به جهان ثابت کنید که باالخره »اکنون این وظیفه 

ی بازیگران مثابه نوکران خادم، بلکه به مثابهی تاریخ، نه بهی کارگر دیگر به صحنهطبقه 

 (70)شود که از مسئولیت خودآگاه است...«.مستقلی وارد صحنه می

کرد، مارکس ای که تیراندازی به کارگران اعتصابی در بلژیک را محکوم میدر بیانیه 

 تصدیق کرد که:

همیشه هر نوع قانون  -ورزد که داری بلژیکی چنان به آزادی عشق می»سرمایه 

کند. خود این ایده که یک کارگر کارخانه را که به آزادی تخطی کند، غضبناک رد می

باشد که سرنوشتی را به جز ثروتمند کردن آقا و مافوق   عادی بتواند به قدر کافی شرور

خواهد کارگر او نه تنها آورد. او میطبیعی خود ادعا کند، او را از نفرت به لرزه در می

تر از مزد خود دریافت کند، بلکه العاده کار کند و پایینیک اجیر بدبخت باشد که فوق 

ی خادم، شکسته ی دلشدهر کمر خمخواهد او یک اجیدار دیگری میمانند هر برده

وار او علیه لحاظ مذهبی مطیع باشد. از این جاست جنون دیوانه اخالقاً از پا درآمده و به

  (71)اعتصاب، برای او اعتصاب کفر، شورش بردگان، عالمت یک مصیبت اجتماعی است«.

رانی ی ایرلند، در حین یک سخنی مسألهدر یک مباحثه شورای عمومی در زمینه 

ی بّ کالم را طرح کرد: »خمیرمایه طوالنی در حمله به سیاست انگلیس، مارکس لُ
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خواهیم اعطا کنیم زند: ما میی ]حکومت[ بیرون میقدیمی انگلیسی غالباً از این بیانیه

 ی ارباب.یعنی رفتارکریمانه (72.)اما شما باید تقاضا کنید«

 

 »خود را به انجام برسان«  بشنج

فراخوانی برای مطبوعات مستقل کارگری، نه از سوی مارکس، بلکه از طرف دیگر اعضای 

خواهی کاری انجام گویند بنیامین فرانکلین گفته است: »اگر میشورا تنظیم شد: می

شود و خوب انجام شود، خودت آن را انجام بده« و این دقیقاً آن چیزی است که ما باید 

رهایی را خودمان به دست بگیریم... برای حفظ خود از دوستان انجام دهیم...ما باید امر  

 (73)فریبکار، باید مطبوعات خودمان را بنا کنیم«.

کند که نفوذ انترناسیونال و خود مارکس نویس خاطرنشان میرویدن هاریسون تاریخ

اش که بر ی زمین و کار هیچ جا آن قدر مشهود نیست« که در خطابیهبر »اتحادیه

شود که: »چاره یکی و فقط یکی است. به خودتان  دل مارکس خواهان آن میاساس م

کمک کنید، مصمم شوید که دیگر این وضعیت شنیع را تحمل نخواهید کرد. بر اساس 

تان به عمل برخیزید، و این وضعیت از بین خواهد رفت... ما بسیاریم، مخالفان تصمیم

ای که دارید حقوق خود را یده و مشغلهاند. پس کارگران زن و مرد با هر عقما اندک

 (74)بخواهید... رهایی خودتان را به کف آورید؟«

 

 تلفیق مارکس و شلی 

طور غیرمتداولی نسبت به این مسأله گذشته از بیانیه، شورای عمومی انترناسیونال به

داد. یک مورد کوچک اما کند، حساسیت نشان میها عمل میکه چه کسی به نام آن

وار در اجالس شورای عمومی رخ داد، پس از تنظیم خطاب مشهورش به ابراهام نمونه 

جلسه: » سپس بحث مفصلی در شد. صورت لینکلن که باید به سفارت امریکا داده می

ی خطابیه و مزایای همراهی یک عضو پارلمان با هیأت نمایندگی مورد چگونگی ارائه
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گفتند کارگران به خود متکی ن که میصورت گرفت. با این کار بسیاری از نمایندگا

ای مصوبه( 75)باشند و در جستجوی کمک بیگانه بر نیایند، به شدت مخالفت کردند«.

 که صادر شد هیأت نمایندگی را به اعضای شورا محدود کرد. مارکس به انگلس نوشت:

کند،   خواستند یک عضو هیأت نمایندگی را معرفیهای کمیته میای از انگلیسی»...پاره

 (76)ها باید ملغی شود«.زیرا این امر معمول بود. این وسوسه از سوی اکثریت انگلیسی 

، شورای عمومی اعالم کرد که پیشنهاد یک لرد ثروتمند 1856وار در موارد نمونه 

 (77)رد کرد«. "حمایت از سازمان"عنوانانگلیسی مبنی بر اهدای کمک سالیانه را، به

 رفت که برای تمام قرن به موضوع خودرهانی تبدیل شود.« میهای »طالی توری مسأله

 

 بینی مسایل آینده پیش 

ها خارج ی خودرهانی را از بیانیهمسأله 1871و کمون پاریس در    1870آغاز جنگ در  

کرد و به فعلیت در آورد. بعدها این امر در تحلیل مارکس از سرنوشت دولت کمون  

کنیم. مارکس ی آن اشاره میگویانهتر اما پیشموارد کوچک جا ما به  منعکس شد. در این

 کند که:ی دوم« انترناسیونال در مورد جنگ، به این واقعیت اشاره میابتدا در »خطابیه 

است، این واقعیت   "برانگیزتوهم"مداران لیبرال،  ی سیاست»جمهوری تازه تأسیس شده

معنای براندازی نگون نشده است )که بهکه جمهوری از باال ساخته شده و بناپارتیسم سر

از پایین است(، بلکه تعویض شده است: جمهوری سلطنت را سرنگون نکرده، بلکه فقط 

جای آن را که خالی مانده بود ُپر کرده است. این اعالم پیروزی اجتماعی نیست، بلکه 

 (78)یک اقدام ملی تدافعی است«.

 عظمت کمون مارکس درست عکس این بود: 

ی کارگر پاریس کار را به دست گرفت: این واقعیت عجیبی است. برخالف قه »طب

ها و آن همه ادبیات انبوه در مورد رهایی کار، در شصت سال گذشته، همین تمام حرف

گیرند، بالفاصله که مردم به خواست خود در جایی سرنوشت خود را به دست خود می

 (79)شود...«.ی کنونی آغاز میهگویان جامعآمیز سخنهای پوزشپردازی عبارت
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درنگ )در واقع خود جمهوری بورژوایی که مارکس تردید خود را نسبت به آن بی

ابراز کرد، ابزار خُرد کردن جمهوری کارگران بود که کارها را به دست خودشان گرفته 

تری هایش راجع به دولت کمون چیزهای بیشباره از مارکس در نوشته بودند. در این

 شنویم.می

نویس »جنگ داخلی در فرانسه«  هایی از اولین پیشجا اجازه بدهید به بخشاین

تر برای ما آشناست نوشته است. بخشی ها را به زبانی که کمنمراجعه کنیم که مارکس آ

 پرسد:نویس وجود دارد که در آن میدر این پیش

بار این انقالب را  »چه چیز این انقالب جدید است؟ این درست است که کارگران

های فرانسه صادق بود. سپس ی انقالباند، اما این امر در مورد همهبه دوش کشیده

های که انقالب به نام عموم مردم، یعنی تودهویژگی دوم آن است که جدید نیست: این

های فعلی است. تولیدکننده صورت گرفته خصوصیت مشترک این انقالب با انقالب

قالب این است که مردم پس از اولین خیزش خود را خلع سالح خصوصیت جدید ان

ها خواه طبقات حاکم تسلیم نکردند، آننکرده و قدرت خود را به دست دالالن جمهوری 

ی عملی انقالب خود را به دست خویش گرفته و با تصویب قانون اساسی کمون اداره

پیروزی، با جایگزینی ماشین فوراً به ابزار نگهداری قدرت به دست خود مردم در صورت  

حکومتی طبقات حاکم با ماشین حکومتی خودشان دست یافتند. این است جنایت غیر 

هزار باالیی تجاوز کرده و تمایل خود را به درهم 10ها، کارگران به امتیازات  بیان آنقابل

ی یافتهی اقتصادی خودکامگی طبقات که برای امر خود نیروی سازمانشکستن پایه

اند اعالم نمودند، این است که طبقات محترم اروپا و ولتی را در جامعه ایجاد کردهد

 ( 80)ایاالت متحده را دچار حمله در اثر تشنج کرده است...«

یافته است: و سپس چیزهایی بیان شده که در چاپ نهایی به نحو مؤثری گسترش

کارگران کمون پاریس   ها تنها این است که»اما خصوصیت اجتماعی واقعی جمهوری آن 

 مارکس نوشت: (81)کنند«.را اداره می
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خواهند به این دلیل با کمون همدردی ی کارگر میبرخی دوستان حامی طبقه

دهد: مارکس کنند که هیچ »اقدام سوسیالیستی )تخیلی( به عمل نیاورد«. او پاسخ می

های انگلیس در کند، زیرا کومتیستجا بدون تردید به پیروان کومت اشاره میدراین

زنی مطبوعات دفاع در مقابل تهمت عین آن که ضد سوسیالیست بودند، از کمون

ی تأسیس انترناسیونال اول بر کردند، به ویژه پروفسور ادوارد بیلی )که در جلسهمی

آمیز درست پیش از این  کرسی ریاست نشسته بود(. مارکس در یک پاراگراف طعنه

شان متمایز کرده و کومتیسم های انگلیسی را از »همتاهای مذهبی« فرانسوی کومتیست 

عنوان پیامبر سیاست را چنین مورد حمله قرار داده بود: »کومت نزد کارگران پاریسی به

داری امپریالیسم ]بناپارتیسم[ سیاست دیکتاتوری شخصی، سیاست حاکمیت سرمایه

های اقدام بشری، حتی در مراتب در تمام حوزهدر اقتصاد سیاسی، سیاست سلسله

المسایل جدید با یک پاپ جدید و یک حلی عنوان نویسندهی دانش، و بهحوزه 

این حمالت در چاپ نهایی (  82)ها شناخته شده است«.های جدید به جای قدیمیقدیس

های انگلیسی در دفاع از کمون، یا علت احترام به شهامت کومتیستنیامده است یا به

ی واقعی و هابه سبب کمبود جا، یا به هر دو دلیل. این حامیان خیرخواه که از انگیزه

 کنند. اند، یک چیز را فراموش میی کارگر عمیقاً غافلجنبش واقعی طبقه

ی کارگر ای تعلق دارند که طبقه های سوسیالیستی به دورهگذاران فرقه»تمام پایه

دهی کافی داشت داری نه آموزش و نه سازمانخودش از رهگذر پیشروی جامعه سرمایه

 (83)ی گیتی وارد شود...«صحنه ی فاعل تاریخی بهتا به مثابه

دهد: »اما این نقص کمون نبود که نپذیرفت، فوریه یا ایکاریای کوچک او ادامه می 

ی کابه را ایجاد کند، آنچه کمون ایجاد کرد شرایط رهایی خویش بود، از روی نسخه 

ز ی کارگر فقط اآلود نشده بود، زیرا حکومت طبقههای تخیلی مهکه دیگر با افسانه

تواند فرانسه را نجات دهد و امور ملی را به انجام طریق تالش برای رهایی خویش می

  (84)برساند، شرایط این رهایی در عین حال شرایط تجدید حیات فرانسه است«.

ی مستقیمی بین سرشت انقالبی )در مفهوم دقیق برای مارکس و انگلس رابطه

ل رهایی از پایین وجود داشت. اصلی که ها و اصن کننده( سوسیالیسم آکلمه سرنگون
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»به همین  (85)که انگلس نوشت، جایی برای...حمایت خیرخواهانه از باال ندارد«.چنان 

تواند یک جنبش ی طبقاتی از پایین نظر دارد میمنوال، تنها جنبشی که به مبارزه

ی رین قشر جامعهتپایین "پایین"پرولتاریایی اصیل باشد. زیرا این پرولتاریا بود که در 

که قشربندی مقامات تواند قد برافرازد، مگر آنتواند برخیزد، نمیکنونی ما بود، که نمی

 (86)ی رسمی منفجر شده به هوا برود«.فوقانی جامعه

ی تئوری و عمل انقالب پرولتری ناگزیر بود تئوری مثابهبنابراین مارکسیسم نیز به 

 گیرد. اصالت بنیادی آن نیز از این منبع سرچشمه می  و عمل خودرهانی پرولتاریا باشد و

 

 متن حاضر برگردانی است از:
Hal Draper, THE PRINCIPLE OF SELF-EMANCIPATION IN MARX 

AND ENGELS, 1971 Socialist Register   

 

 اهنوشتپی

تری است ذیل عنوان »تئوری انقالب کارل مارکس« که در دست انجام بزرگاین مقاله بخشی از کار *

مارکس در باب سرشت انقالب پرولتری است. اگر مقاله را  یاست و تنها معطوف به یک جنبه از نظریه

طوری جانبه تعبیر شود، بهتنهایی مورد توجه قرار دهیم این خطر را دربر دارد که یکجداگانه و به

من، چنین  یعقیدهدهی طبقاتی و رهبری سیاسی قرار داده شود. بهنی« در برابر سازمانکه»خودرها

نظرم در واکاوی پایه است. چنین تقابلی البته از بیخ با رویکرد مارکس منافات دارد، بهبرداشتی یکسر بی

 1967ی حزب« در سوشیالیست ریجستر »مارکس و انگلس و نظریه نتی جانستوناقابل تحسین م

با مالحظه جانستون موافقم که:»اصل مشهور مارکس و انگلس مبنی  ثابت شده است. من کامالً  یتمامبه

آید، در مقابل مفهوم حزب قرار ی کارگر به دست میی کارگر تنها به دست طبقهکه آزادی طبقهبر این

شود«. درواقع »اصل خودرهانی« مفهوم حزب طبقاتی و سازمان پیشگام را تکمیل می ندارد، بلکه با آن

گذارد. حقیقت این است که اصل مزبور با مفهوم خودویژه تعدادی از کند و بر آن اثر میمشروط می

احزاب شناخته شده از جمله احزاب کالسیک و کنونی سوسیال دموکرات و احزاب استالینیست که همه 

ای از نوع ای است که به کار جداگانه و گستردهگرا هستند، تعارض دارد .اما این مسألهی نخبهبه نحو

 خود نیاز دارد.

 

http://socialistregister.com/
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است  ی »مارکس و انگلس و مفهوم حزب« نخستین اثر مستند و پژوهشی رساله 

های مارکس و انگلس  ی جایگاه مفهوم حزب در اندیشه طور خاص به بحث درباره که به 

برانگیز چند مدل حزبی را    جانستن با موشکافی و دقت تحسین مانتی . پردازدمی

 ها اندیشیده ی آن باره ه، در کار داشتها سروکند که مارکس و انگلس با آن معرفی می 

ها  دهد که برای آن اند. رویکرد مارکس و انگلس نشان می ها موضع گرفته و در قبال آن 

ای برای خود« بدون شکل دادن به حزب  ای در خود« به »طبقه تحول کارگران از»طبقه 

  نشست افتتاحی روست که مارکس در ناپذیر است. از این همین سیاسی امکان 

پا کردن حزب سیاسی خاص خویش  با بر»کارگران  گوید:می اول انترناسیونال 

 ی یک طبقه عمل کنند«. مثابهتوانند به می

جانستن، ما تنها با ضرورت برپایی حزب نزد مارکس و انگلس  مانتی  پژوهشدر 

روایم. این رساله  همواجه نیستم، بلکه عالوه بر آن، با تنوع فرم تشکیالت حزبی نیز روب 

امر ثابتی نیست، و بسیار گوناگون است، و از  دهد که فرم تشکیالت حزبی نشان می 

ی کارگر، و مشخصات اوضاع سیاسی در این یا آن  رهگذر شرایط تکامل جنبش طبقه

 شود. کشور معین در این یا آن دوره از جدال طبقاتی تعیین می

های قرن بیستم  ترین مارکسیست ( از برجسته2007- 1928مانتی جانستون ) 

سبب دگراندیشی از  عاالن حزب کمونیست بریتانیا بود اما به از فانگلستان است. وی 

ها، آثار  از نشریات حزبی کنار گذاشته شد. در این سال  1980ی تا حدود دهه  1956

شد، ازجمله در نیولفت ریویو و سوشالیست  در نشریات چپ نو منتشر می عمدتاً وی 

 رجیستر. )نقد اقتصاد سیاسی( 
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مفهوم حزب کارگری در اندیشه و فعالیت سیاسی مارکس و انگلس جایگاهی 

ی مثابهتواند بهی کارگر نمی»طبقه   باره چنین است:ها در ایندارد. استدالل آن   بنیادی

طبقات  طور مجزا و در مقابل احزاب قدیمیِکه خود را به یک طبقه عمل کند، مگر این

قصد تضمین پیروزی انقالب به»این امر  .«ددارا، در یک حزب سیاسی متشکل ساز

وصف، نویسندگان با این (1)ود«ر شمار میاجتماعی و هدف الغای طبقات، ضروری به 

ی حزب کارگری، یافته، نظریه»مانیفست حزب کمونیست« در هیچ کجا به شکل نظام

ه با طبقه اند، و تحقیق در باب حزب در مقایسرا تدوین نکردههای آنماهیت و ویژگی

ها بر این، آن  اند. افزونو دولت که با حزب پیوند وثیقی دارند، در اولویت خود قرار نداده

ی ، انقالب و دربارهی طبقاتیمبارزهشان را پیرامون در چارچوبی عام و گسترده نظرات

چون ابزاری برای تحلیل  ها همها و کارکردهای احزاب کارگری ارائه کرده و از آنشکل

ای برای ایجاد ها پیشاپیش نقشه گرفتند. ]اما[ آنهای متنوع تاریخی بهره میموقعیت

گاه و هیچ  (2)چون راهنمای فعالیت نظری خود طراحی نکردند،حزب انقالبی کارگری هم

، از حیث 1844اند. مارکس و انگلس در آغاز سال سس یک حزب سیاسی نبودهؤم

بنابراین، بر  (3)،هستندروی اصلی رهایی اجتماعی نظری دریافته بودند که کارگران نی

وجود آمده بود، تکیه های پیشروی این طبقه به های موجودی که از سوی بخشسازمان

پیش تعیین شده از خارج به جنبش ر تالشی را که اشکال تشکیالتی ازکردند و همی

. مارکس در کردندگرایی محکوم میی جزم مثابهبهکرد، تحمیل می ی کارگرطبقه 

ی طرح گفت که مولیر دربارهی ساختمان حزب، همان چیزی را میزمینه 

 کنم«.ام را از هر کجا که باشد، پیدا می»من دارایی های خود گفته بود:نمایشنامه

اما   (4)های حزبی بودند،مارکس و انگلس اگرچه تنها چندسالی عضو و رهبر سازمان

ی دوم زندگی خود را به مشاوره پیرامون برنامه و گسترش نیمه ویژه ، بهبسیارزمان 

چون اند، زیرا از نقش خود هماحزاب کارگری در کشورهای گوناگون اختصاص داده

و کارمندان معمولی دارای جایگاه ویژه در  (5)المللی«»نمایندگان سوسیالیسم بین

 یمربوط به احزاب که فاصلهکردند. با وارسی نظرات و تمامی فعالیت یاد می (6)حزب 

شویم می روروبهها گیرد، با انبوهی از تنوع و پیچیدگیزمانی حدود نیم قرن را دربرمی

براین، در خالل دوران فعالیت مارکس که در نگاه نخست تناقضاتی را در بردارند. عالوه
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یر گرفت و تغیاری شکل میهای فعالیت جی حزب سیاسی با شکلو انگلس کل ایده

گونه که خواهیم دید، همان (7)افزاید.که این امر بر دشواری تحقیق ما میکرد، می

ها که آناند، بدون اینکار بردهمعنایی گوناگون به  ی حزب را در بارِمارکس و انگلس واژه

توان اسناد و مدارک زیادی دال بر برخوردها و تفسیرهای را تعریف کنند. بنابراین، می

 ها به دست داد.  های آنویژه نوشته ها و بهعقاید، فعالیتمتضادی از 

درک نظرات مارکس و انگلس پیرامون احزاب کارگری فقط زمانی ممکن است که 

ی بسیار متنوع تاریخی و معناشناختی خود قرار مورد معین، در زمینه   برحسبها را  آن 

ها که هر حزب در آثار آن های اصلی  »مدل  کوشم که این کار را با وارسیدهیم. من می

در این یا آن کشور معین در   ی کارگرطبقه یک با مرحله یا مراحلی از تکامل جنبش 

( سازمان الفتوان چنین تقسیم کرد: )انطباق بوده است«، انجام دهم. این مراحل را می

  « حزب»( ب( )1847-1852 های کمونیست اتحادیه) المللی کادرهای کمونیستبین

ی شصت ی پنجاه و آغاز دههدهه - )طی دوران افت جنبش کارگری بدون تشکیالت

-1872)انترناسیونال اول  های کارگری( فدراسیون گسترده سازمانجقرن نوزدهم( )

ی هفتاد و آلمان، دهه دموکراسیسوسیال) ای ملی مارکسیست( حزب توده د( )1864

)در بریتانیا و امریکا  حزب فراگیر ملی کار( هی نود قرن نوزدهم( )هشتاد و آغاز دهه

ی نود قرن نوزدهم( که بر مدل چارتیست بنا شده بود. ی هشتاد و اوایل دههدر دهه

ها در مورد هم بررسی کنم، زیرا آن ست که نظرات مارکس و انگلس را باقصد من این ا

انگلس طی  هم توافق داشتند. وانگهی،شود باجا بحث میایلی که در اینتمامی مس

های سیاسی ی مهمی، طبق تقسیم کاری که با مارکس انجام داده بود، به پرسشدوره

داد و این فعالیت را پس از مرگ مارکس تا عصر انترناسیونال از سراسر دنیا پاسخ می

 دوم ادامه داد.

 هاکمونیست  یاتحادیه

سر برخی دریافتند که بر 1844 - 1845که در سال مارکس و انگلس پس از آن

دیگر توافق دارند، به همکاری درازمدت خود همت گماشتند. این اصول بنیادین با یک

 یجلب پرولتاریای اروپا و در درجه  برایهمکاری بر »تکامل عقاید نظری و تالش 

ی کمیته 1846استوار بود. مارکس و انگلس از همان آغاز سال  (8)نخست آلمان«
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ویژه در بلژیک، بریتانیا، فرانسه و آلمان ایجاد کردند. پایگاه ستی را بهمکاتبات کمونی

وفصل مسایل داخلی به موضوعی ها در بروکسل بود. مارکس و انگلس در حلآن 

در این  (9)پرداختند که انگلس بعدها آن را »حزب کمونیست در روند تکوین« نام نهاد.

تر به مفهوم سنتی بیش  (10)»حزب ما«دوره او و مارکس راجع به »حزب کمونیست« و  

گفتند، و نه سازمان گویان منافع یک طبقه سخن میانجمن اندیشمندان و سخن 

سیاسی به معنای امروزین آن. رهبران عدالت در شمار کسانی بودند که تبلیغات و 

کردند. شد، دریافت میهای چاپ سنگی را که در آن زمان در بروکسل منتشر میجزوه

شکل گرفته بود هنوز یک انجمن مخفی و کوچک   1836که در سال    ی عدالتیهاتحاد

ها به فعالیت وران آلمانی تشکیل شده و در واپسین سالاز پیشهعمدتاً  المللی بود که  بین

های فرهنگی کارگری روی آورده بود. این اتحادیه، سازمانی بود که مارکس در انجمن

صراحت اعالم پیوستند. رهبران این سازمان بان و انگلس به دعوت رهبرانش به آ

ها مبنی بر پذیرند و با شرط آنکردند که در مجموع، نظرات مارکس و انگلس را میمی

ای که در تابستان در کنگره  (11)بالنکیستی گذشته توافق دارد.  یگرانه نفی اشکال توطئه

رسمیت شناخته ها بهست ی کمونیعنوان اتحادیهبرگزار شد، این سازمان به  1847سال  

اهداف  ی دوم در پایان همان سال رسماًشد و قوانین جدیدی را پذیرفت و در کنگره

داشت دموکراتیک آن مقرر میکاماًل  ی جدید و  نامهکمونیستی خود را اعالم کرد. اساس

رسی و انتخابی بودن، حساب های ساالنه بر»قدرت قانونی اتحادیه و بر حقّکه کنگره

در   (12)دارد«.  تأکیدکنندگان  های رهبری در هر زمان از سوی انتخابانحالل کمیته   نیز

اتحادیه بود که مارکس و انگلس  (13)ی مفصل نظری و عملی«ی »برنامهپیوند با تهیه

 تحریر درآورند.  ییابند »مانیفست« معروف »حزب کمونیست« را به رشته می  مأموریت

المللی کارگری بود و در تعدادی از یک انجمن بین هاکمونیست ی اتحادیه

گرچه مارکس   (14)کشورهای اروپای غربی شعبه داشت، اما توجه خاصی به آلمان داشت.

 (15)دانستند،کم در زمان صلح »انجمن تبلیغاتی محض« میو انگلس این انجمن را دست

طور مخفی نج سال حیات خود به اما شرایط زمانی، این انجمن را وادار کرد که طی پ 

دو جریان "گیری این انجمن به نوشت: »شکل  1892فعالیت کند. انگلس در سال 

و از دیگر سو، به  "دست کارگرییک جنبش یک"گردد، از یک سو به برمی "مستقل
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از عمدتًا هگلی برآمده بود«، و  یکه از انشعاب پیروان فلسفه "یک جنبش نظری"

 1848»مانیفست کمونیست سال  دهد:کرد. انگلس ادامه میمارکس پیروی می

برخی از اجزای اصلی برداشت مارکس و  (16)ی پیوند این دو جریان است«.دهندهنشان

ها شود که کمونیستانگلس از حزب در مانیفست آمده است. در این اثر مطرح می

گران برتری دارند. ی کاراند، زیرا از حیث نظری بر تودهی کارگرطبقهمدعی رهبری 

ها ها و کمونیستمارکس یک سال پیش از آن در جدل با پرودون از سوسیالیست 

ها « نام نبرده بود. اما اکنون او و انگلس کمونیست ی کارگرطبقه پردازان  »نظریه   چونهم

کنند که »منافعی جدا از منافع پرولتاریا ای معرفی میعنوان پیشگامان نظری طبقهرا به 

 کنند که جنبش پرولتری را مطابق آن قالبای را علم نمیند« و »هیچ اصول ویژهندار

 (18)بگیرند«.

« در این است که در مبارزات ی کارگرطبقه »با دیگر احزاب  هاتنها تفاوت آن

ی ملیت ها منافع مشترک و مستقل از مجموعه »آن  های گوناگونکارگران ملیت

شناسند«. و در مراحل گوناگون مبارزه علیه معتبر می کنند وپرولتاریا را برجسته می

ها در عمل کنند«. آنجنبش را نمایندگی می  یها »همواره منافع مجموعه بورژوازی آن 

یعنی بخشی که در هر   ی کارگرطبقهترین بخش متشکل  خود از »پیشروترین و مصمم

ی هنگام در »عرصهشوند، و همدهد«، تشکیل میپیش سوق میکشوری دیگران را به 

 پرولتاریا« از این امتیاز برخورداراند که تصور روشنی از »شرایط، ینظری«، بر »توده

ی »جنبش آگاه و مثابهو آن را به  (19)ی دارند«.یمسیر و نتایج عمومی حرکت پرولتاریا

 (20)دانند.مستقل اکثریت عظیم در خدمت اکثریت عظیم« می

دهی پرولتری در یک انگلس در مانیفست در باب »سازمانکه مارکس و هنگامی

مدل انگلیسی را مدنظر دقیقًا نوشتند، می (21)طبقه و در نتیجه در یک حزب سیاسی«

داشتند که مارکس یک سال پیش در »فقر فلسفه« آن را توضیح داده بود. مارکس در 

های تحادیهخود نخست در ا یی کارگران در مبارزهاین کتاب نوشت که توده

از یک   گونهچه   (23)ها«  و سپس با ایجاد»یک حزب سیاسی به نام چارتیست   (22)کارگری

ضرورتاً عیار برای خود و ی ملی تمامشکل، پراکنده و در خود، بدل به طبقهی بیطبقه 

ی در مرحله ی کارگرطبقهشوند. در اروپای آن زمان در مبارزه سیاسی درگیر می

ها یا سازمان ی کمونیست یابی خود بود، و همراه با آن اتحادیهسازمان ابتدایی تکامل و
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در سراسر اروپای غربی گسترده  (24)شدکادرهایی که بالغ بر دویست تا سیصد عضو می

ها حزب خاصی در مقابل دیگر کرد که کمونیست بود، »مانیفست« خاطرنشان می

ع در این زمان تنها یک حزب کارگر دهند، در واقتشکیل نمی  ی کارگرطبقه   (25)احزاب

های بریتانیا، جولیان وجود داشت و کمونیست  (26)ها، در سطح ملیمتشکل، چارتیست 

در دیگر  (27)جناح چپ فعالیت داشتند. عنوانبههارنی و ارنست جونز در این حزب 

 های فرانسوی الدرو رولن وات دموکرسوسیال کشورها، اعضای اتحادیه به احزابی چون 

 (29)زی و کارگران« بورژواخردهرا »ائتالف لویی بالن پیوسته بودند که مارکس آن

 به حزب دموکراتیک،   1848ها در انقالب توصیف کرد. در آلمان نیز کمونیست 

را ترین جناح آنپیشرفته  1849ملحق شده بودند که  تا بهار سال    (30)زی«بورژواخرده »

ها ها را تعیین کرد، اما آنگرچه شرایط زمانی شکل این تاکتیک (31)دادند.تشکیل می

های حزبی نوع خود، مشترک بودند. اجتناب حاوی عناصری بودند که در تمامی مدل

ها در آن بتوانند فعالیت که کمونیست   برایاز انزوای سکتاریستی و پیدا کردن بستری  

  (32)« برسانند.ی کارگرطبقه »صدایشان را به گوش 

که یک انجمن  ی کمونیستیاتحادیهبایستی روشن شده باشد که  از مطالب باال می

داد، از مبارزان را تشکیل می (33)کوچکی« یالمللی بود و »تنها هسته مخفی بین

رفت و کار میتوانست حتی به مفهوم رایجی که این اصطالح بارها در آن زمان بهنمی

ای که های بزرگ ملیرفت یعنی در مورد سازمانمی کاردر معنایی که در مانیفست  به

دانشمند   ،ها در آن شرکت داشتند، تعریف و به کار رفته باشد. ای. پی. کندلکمونیست 

ی اتحادیه نوشته شده هایی که دربارهشناس شوروی در یکی از معدود کتابمارکس

حزب را »مانیفست   یرغم این حقیقت که برنامهبهکند که مارکس و انگلس مطرح می

ی »نطفه و هسته«  مثابهرا تنها به  های کمونیست اتحادیهنامیدند،    (34)حزب کمونیست«

به  های کمونیست اتحادیهنویسد شرایط زمانی »اجازه نداد دیدند. او میشان میحزب 

 ( 35)حزب واقعی تبدیل شود«

کند. مارکس می  ییدتأ این استدالل را    1848-49نقش اتحادیه در انقالب    یمطالعه

اعضای اتحادیه که  یبه اتفاق کلیه 1848و انگلس پس از شروع انقالب در بهار سال 

ها کردند، به آلمان و شهر کلن بازگشتند. در این شهر بود که آن در خارج زندگی می
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 ها از اواسط ماه مه آن سال ظاهراًمرکزی اتحادیه شدند. آن یخواستار فعالیت کمیته

سایتونگ« کرده تشه یست تمامی کوشش خود را صرف نشر روزنامه »نویه راینبایمی

ی آن در شد و نخستین شمارهمعروف و رادیکال روزانه منتشر می  یباشند. این روزنامه

 برایقاطعی  یروز اول ژوئن منتشر شد. این روزنامه به سردبیری مارکس به مبارزه

همت گماشت.  1848دموکراتیک -ژواتحقق کامل وظایف دموکراتیک انقالب بور

اتحادیه در رساندن رهنمودهای خود به حامیان   مارکس و انگلس که به مشکالت عظیم

شان پی برده بودند، به این نتیجه رسیدند که بهتر است این رهنمود از طریق پراکنده

های اخیر در سال ،1848پیرامون انحالل اتحادیه در سال  (36)مطبوعات پخش شود«

در امریکا   1966سختی بین بوریس نیکوالسکی منشویک قدیمی که در سال    یشاجرهم

از   1848این که آیا مارکس در ژوئن سال  (37)درگذشت و ای. پی. کندل درگرفت.

انحالل اتحادیه استفاده  برایای که در آغاز انقالب به او داده شده بود اختیارات ویژه

باره دو نظر وجود هرگز روشن نخواهد شد. در ایناحتماالً کرده بود، امری است که 

کند استناد می  (38)دارد، نظر اول متعلق نیکوالیوسکی است که بر اظهارت پی جی روزر

به زندان محکوم شد.  1852رهبران اتحادیه در کلن در سال  یکه در دادگاه محاکمه

طبق اظهارات او مارکس از اختیارات ویژه خود برای انحالل اتحادیه استفاده کرده است، 

نظر دوم متعلق به کندل است. بحث کندل این است که چنین امکانی با ارزش زیادی 

و  (40)( برای اتحادیه قایل بودند«1848-52) هرو انگلس در تمام دو (39)که »مارکس

( 41)اند،های اتحایه به انحالل آن اشاره نکردهخود پیرامون فعالیت  هایکه در گزارشاین

تر اسناد جدیدی را کشف نکرده است، و ناچاریم بر های بیشدر تناقض است. پژوهش

ری کنیم. باری، در مورد این سخن انگلس پیرامون گیی احتماالت تصمیم مبنای موازنه 

ی عظیمی که به جنبش پیوستند این حقیقت که »چند صد عضو اتحادیه در میان توده

 ی ت کمیته یپذیرد که فعالاختالف نظری وجود ندارد. کندل می  (42)ناگهان ناپدید شدند،

ان او اواخر اوت یا گم)به متوقف شده بود و این کمیته 1848مرکزی کلن در تابستان 

لندن واگذار شد. عالوه بر این،  (43)ایناحیه یسپتامبر( منحل و قدرت آن به کمیته 

بین مارکس و  1849ی دیداری که در بهار سال بارهح روزر درمورخان شوروی توضی

ی کمیته ژوزف مول از سوی  (44)دانند.ژوزف مول رخ داده بود را »باورنکردنی« می

دوباره سازمان دهد. طبق   (45)ندن به آلمان اعزام شده بود تا اتحادیه را  جدید ل  مرکزی
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نظر روزر، مارکس اعالم کرده بود که »با آزادی بیان و آزادی مطبوعاتی که وجود دارد، 

 (46)اتحادیه دیگر زاید است«.

ها را در تعدادی از مورخان مارکسیست معاصر ضروری دیدند این تاکتیک  متأسفانه

 هیأتلنینی از حزب تفسیر کنند. بنابراین، بر این نظرند که    فهوم جدیدتر و طبعاًپرتو م

راینشه سایتونگ( مرکز سیاسی رهبری حزب پرولتری در آلمان  )نویه   روزنامه  یسردبیر

 (48)های کمونیست اتحادیه ی مرکزیکمیته »که در آن زمان در عمل وظایف ( 47)بود

در توضیحاتی که مارکس و انگلس پیرامون تاریخ  (49)ها گذاشته شده بود«عهده آنبه

ی شصت و هشتاد قرن نوزدهم نوشتند، چنین اتحادیه و این روزنامه در دهه

های لنین چنین  شود. در این باره در نوشتههنگامی دیده نمیههای ناببندیجمله 

 1905خطاهایی وجود دارد. لنین که شاگرد ُپرشور تاریخ مارکسیسم بود در سال 

 نوشت:

تقریباً انقالبی بود که مارکس و انگلس به مدت  ی»تنها پس از انتشار این روزنامه

طرفداری خود از سازمان خاص کارگری را اعالن کردند. تا    1849ریل  یک سال، در آو

کردند که با حزب مستقل کارگری هیچ را اداره می "ارگان دموکراسی"صرفاً آن زمان 

کنونی ما وحشتناک و باورنکردنی  گاهاشت. این واقعیت که از نظرپیوند تشکیالتی ند

دهد که چه تفاوت عظیمی بین حزب کارگری آلمان و حزب است، آشکارا نشان می

 ( 50)ات روسیه کنونی وجود دارد«.دموکرسوسیال 

تحول عظیمی   1849کند، ماه آوریل  می  تأکیدگونه که لنین در بخش یادشده  همان

ها دهد. مارکس و دیگر کمونیستی انقالبی مارکس و انگلس نشان میرا در استراتژ

لند های دموکراتیک راین ای انجمن ناحیه یای استعفای خود را از کمیتهطی بیانیه

ریزی ی ملی آن برنامههای کارگری« که کنگرهاعالم کردند و بر »اتحاد تنگاتنگ انجمن 

اند که کارگران ها به این نتیجه رسیدهسد آنرنظر میاصرار ورزیدند. به (51)شده بود

اند تا بتوانند در جهت ایجاد حزب سیاسی کافی کسب کرده یآلمان اکنون تجربه 

گام عملی های کارگری گذاشته شده اش بر انجمن ای وسیع کارگری که پایهتوده

فاصله   ژوابورخردههای دموکرات  (52)بردارند، تا از این طریق با »دودلی، ضعف و ترس«

گرفته باشند. اما برای شروع  موفق این نوع برنامه خیلی دیر شده بود. قیام در جنوب 
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پایان  یدهندهیه نشانیشد و شکست آن در اواسط ژوزودی شروع میو غرب آلمان به 

 انقالب آلمان بود.

در لندن دور هم جمع   1849یز سال  یاغلب رهبران قدیمی اتحادیه در تبعید در پا

ی یک انجمن مثابهناگزیر بهرا بازسازی کردند و اتحادیه را به ی مرکزیکمیتهند، شد

سازمان دادند. مارکس و انگلس بر بنیاد این فرض که »یک انقالب جدید   مخفی مجدداً

ی کمیته خود را به نمایندگی از سوی    1850معروف مارس    یخطابیه   (53)در راه است« 

، شود که طی دو سال انقالبدر این خطابیه اشاره می  (54).اتحادیه تدوین کردند  مرکزی

در صف مقدم مبارزه قرار گرفته بودند، اما  یفردشکل هرچند اعضای اتحادیه به

ل که حزب دموکراتیک  طرز بارزی تضعیف شده بود. در عین حا»تشکیالت استوار« به 

تر خود را سازمان داده بود، »حزب کارگری« )که منظورشان در  در آلمان هرچه بیش 

ی یک مثابهطور کلی باشد یا منافع پرولتاریا بهبایست یا جنبش کارگری به جا میاین

ی اتحادیهها )که منظور آن »تنها جای پای محکم خود را از دست داد« (55)طبقه(.

گیری اصلی یازده صفحه خطابیه عبارت است از :»به این اوضاع است( نتیجه   کمونیستی

ها نباید اجازه و آن  (56)د«کر بایست احیارا می بایستی پایان داد، استقالل کارگران می

 (57)دهند که به موقعیت حزب بزرگ اپوزیسون رانده شوند که عقاید متنوع را دربربگیرد.

نخست، اتحادیه بایستی کوشش کند   یرگران و در درجه»کا  مارکس و انگلس نوشتند:

اتحادیه سازمان   مسلماً  (58)کند«.  تأمینسازمان مستقل، مخفی و علنی حزب کارگری را  

های انجمن کارگری »به مرکز هسته  بایستیهای آن میدهد و شاخهمخفی را شکل می

بورزوایی به بحث گذاشته   تبدیل شوند که در آن نگرش و منافع پرولتاریا مستقل از نفوذ

دارای  های کارگری که در سراسر آلمان وجود داشتند و معموالًاین انجمن  (59)شود«.

ای وسیع و سازمان علنی حزب ماهیتی اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بودند پایگاه توده

آوردند. پس از انقالب دموکراتیکی که وقوع آن مستقل کارگری مورد نظر را فراهم می

بایستی در انتخابات مجمع ملی یا کاندیداهای مستقل خود رفت، کارگران میتظار میان

 شرکت کنند. (60)که »تا حد ممکن از اعضای اتحادیه باشند«،

و  (61)داند. جورج لیشتهایممی (61)ادوارد برنشتاین خطابیه مارس را »بالنکیستی«

یقین صف، مفهوم حزب و انقالب بهاز او پیروی کردند. با این و (63)پرفسور برترام ولف

ها فاصله دارد، البته فرازهایی هم با بالنکیست ،متداول کلمه یشدهدر مفهوم پذیرفته



 

 
 

ی آزاده ریاحیمانتی جانستون، ترجمه 647  

که تا حدی غیرمعمول   1848های بالنکیستی سال  وجود دارد که این مفهوم با تاکتیک

ها برای یستشود که از سوی بالنکای یکی میهای مبارزهگونه با شکلو همین  (64)بودند

های با بالنکیست (65)1850بینی شده  بود. مارکس و انگلس در سال انقالب آتی پیش

روشنی کامل ترسیم مدتی امضا کردند. آنچه این خطابیه بهکوتاه ینامهمهاجر موافقت

کند یک کودتا نیست که از سوی نخبگان انقالبی به اجرا درآید، یلکه سازمان دادن می

بورژوا همگام های خردهترین حزب کارگری است که در انقالب بعدی با دموکراتایتوده

کند ها را به پیش هدایت میها به قدرت برسند و سپس آن کند آنشود و کمک میمی

های کارگران در »تالطم (66)داری عملی شود.تا حداکثر تعرض به مالکیت سرمایه

ی مثابهکوشند خود را بهو می  (67)ود را زنده نگه دارند،انقالبی موظف اند تا حد ممکن خ

سازمان  مستقالً (68)کنندگارد پرولتری با فرماندهان و کارکنانی که خود انتخاب می

 ی محرمانه  یکند خطابیهنشان میکه دکتر رودلف شازینگر نیز خاطر  گونهدهند. همان

ابع نظارت کمونیستی باشند، بلکه اند تها موظفکند که این گروهمارس پیشنهاد نمی

بایست »خود را زیر فرمان شوراهای انقالبی عمومی ها میبر این امر داللت دارد که آن

شناسد که رسمیت میخطابیه این امر را به (69)کنند« قرار دهند.که کارگران بنا می

ته با الب (70)شان چیست؟«بایست روشن باشد که منافع طبقاتی»برای کارگران می

آشکار به این که اتحادیه موظف است همچون یک انجمن تبلیغاتی فعال باشد.   یاشاره

داری اروپا مارکس به این نتیجه رسید که سرمایه 1850وقتی در اواخر تابستان سال 

ی آتی انقالب جدیدی در کار نخواهد بود با به دوران شکوفایی وارد شده و در دوره

ضای اتحادیه به رهبری ویلیچ و شاپر مواجه شد. مارکس که از اع   بزرگیمخالفت بخش  

»تنها  شرایط واقعی یجای مطالعهها بهکرد گفت که آنها مبارزه میگرایی آنبا اراده

 روروبهاتحادیه با انشعاب  مسألهدانند. بر سر این می (71)اراده را نیروی محرک انقالب«

جا مدتی فعال بود تا این تقل شد و در آنبار دیگر به کلن من ی مرکزیکمیتهشد و 

از سوی دادگاه کلن محکوم شدند. کمی   1854که اعضای آن دستگیر، و در نوامبر سال  

فعالیت آن در اروپا دیگر وجود   یپس از آن به پیشنهاد اتحادیه اعالم شد »امکان ادامه 

  (72)ندارد«.
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 حزب بدون تشکیالت

و  1850سال  پاییزدر  های کمونیستاتحادیهمارکس و انگلس پس از انشعاب در 

گیری« طور واقعی کنارهحتی پیش از انحالل رسمی آن در دو سال بعد، از اتحادیه »به

و »موفقیت نویسنده مستقل را« نسبت به »حزب به اصطالح انقالب« ترجیح   (73)کردند

آرامش خود را در پایان »سیستم  1851سال  یمارکس دریازدهم فوریه (74)دادند.

 (75)هایی که به خاطر حفظ ظاهر تحمل کرده بودند«.سامانیهامتیازدهی دوجانبه و ناب

ها تنها به انگلس ابراز داشت و انگلس دو روز بعد شادمانه پاسخ داد که از آن پس آن

هایی نظیر ما که از دم»آ از روی عصبانیت گفت: او بعداً (76)اند.نسبت به خود مسئول 

وارد  "حزب"خواهند به یک می گونهچهکنند های رسمی مثل طاعون فرار میُپست

دانند حاضراند به سر یعنی مشتی االغ که چون ما را مثل خودشان می "حزب"شوند؟ 

ای دارد؟«. این اندازیم چه فایدهما سوگند بخورند. حزب برای ما که به شهرت تف می

گوید خطاست این گونه که فرانس مهرینگ میسیار خشنی دارد، اما همانجمله لحن ب

رو قابل دفاع نیز هیچاظهارات آن زمان انگلس را که بیش از حد هم افراطی بود و به

ها و مانند برترام ولف مطرح کنیم که این (78)ها جدا کنیمی واقعی آننیستند از زمینه 

توان آن را در  می  اند وی حزبو انگلس دربارهترجمان نظرات واقعی و شخصی مارکس  

ها را نقل کرده است( ای از آن ها )مهرینگ پارهسی تا چهل سال بعد آن برابر اظهارات

ی دشوار  های نخستین دورهقرار داد. این نظرات سرخوردگی (79)»پیش چشم دیگران

ر نقالب جدیدی دزندگی در تبعید را پس از شکست انقالب و پذیرش این واقعیت که ا

ی واکنش مارکس و انگلس نسبت دهندهد. این نظرات نشان کنراه نیست، منعکس می

کشیدند که خود را از آن کنار می  (80)های حقیر زندگی« در مهاجرت بود«به »درگیری

 قطع شده بود روی آورند. به این امید که مشخصاً  1848شان که از سال  تا به مطالعات

 ( 81)ی اقتصاد سیاسی، »پیروزی علمی برای حزب ما کسب کنند«.در عرصه

ی اتحادیه»حزب« بود که مارکس و انگلس پس از انحالل  پس این کدام

گویند. آن هم در دورانی که آن سخن می  یکماکان درباره  1852در سال    هاکمونیست 

ار دیگر به انجمن مخفی نوشت که »هرگز ب  1860لیگرات شاعر در سال  فرای  همارکس ب

تری های نظری« او »نفع بیشو بر این باور بود که »فعالیت (83)گردد«یا علنی برنمی

ی اروپا به سر هایی  که عمرشان در قارهدارد تا شرکت در انجمن ی کارگرطبقه برای 
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ایم، یک حزب در مفهوم متعارف نیست آنچه در این جا با آن مواجه  (84)رسیده است؟«

تواند کار برد و حتی نوشت که »هیچ حزب سیاسی نمیبه  1852ه انگلس در دسامبر  ک

ی نخست اشاره به اصطالحی بود بلکه در درجه  (85)بدون تشکیالت وجود داشته باشد«،

 ی مشخص مارکس و گروه کوچکی که وسیعاًی چهل در رابطه که دیدیم در اواسط دهه

گرفت. گزارش پلیس پروس و استفاده قرار می با نظرات اصلی او موافق بودند، مورد

اشاره  (86)عنوان »حزب مارکس«ی حامیان مارکس در این دوره به این گروه بههمه

ی اتحادیهچهار ماه پس از انحالل    1853تر مارکس به انگلس در مارس  کنند. پیشمی

ری مان عضوگیبایستی نیروی جدیدی برای حزبمی »مسلماً نوشت: هاکمونیست 

شان، حزب به شمار هایرغم تواناییبهکند  دارانی که او ذکر میکنیم« زیرا معدود طرف

به ویدمایر در امریکا نوشت این  1853ای در سال انگلس در نامه(  87)روند.نمی

شوخی افرادی را مدنظر داشت که پیرامون او و مارکس با مطالعه، ی ما«، او به»دارودسته 

مارکس عالقمند بود   (88).کردندزات انقالبی که در پیش است آماده میخود را برای مبار

گونه که ویلهلم لیبکنشت بعد که فعالیت عمومی اعضای این »حزب جنینی« را همان 

ای پیرامون  مقاله 1859هماهنگ کند. السال هنگامی که در  (89)آن را چنین نامید،

ه مارکس مخالف آن بود. مارکس ضمن جنگ ایتالیا منتشر کرد و نظری را ابراز داشت ک

 تأکیدبایستی بر اصول حزبی »می اش مبنی بر نافرمانی نوشت:انتقاد از ضعف رفیق 

 (90)چیز به لجن کشیده خواهد شد«کنیم، در غیر این صورت همه 

نیز صحبت   1860تر از سال  در هر حال مارکس از »احزاب« در مفهومی غیرتجربی

ام، قول آوردهتر نیز از او نقللیگارت که پیشای به فراینامه در 1960کرد. او در سال 

 دار قرارداد و گفت که حزب ناپایدار در شکل اتحادیه ایاین حزب را در مقابل حزب ناپ 

هشت سال است که از نظر من موجودیت خود (  91)»حزب در مفهوم عظیم تاریخی خود

ها«ی بالنکی و صدها چون »انجمن فصلهم  هاکمونیست ی  اتحادیه  (92)را از دست بود.«

وجود خودجوش بهبه شکل  مدرن    یجا در جامعهه انجمن دیگر »در تاریخ حزب که هم

از نظر مارکس حزب در این مفهوم نظر او را  (93)کوچکی بیش نبود.« یآید، حادثهمی

را در   (95)البی جامعه«کرد که »منافع انقبیان می ی کارگرطبقه  (94)پیرامون »رسالت«

خود متمرکز ساخته است تا »وظایف تاریخی که خود به خود از شرایط عمومی هستی 
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به انگلس گزارش   1859مارکس، در سال    (96)عمل بپوشاند.  یه آن برخاسته بود« را جام

عنوان نمایندگان حزب داد که به نمایندگی گروهی از کارگران مهاجر گفته بود:»ما به

با نفرت  مأموریتایم، اما این مان را از کسی جز خودمان نگرفتهمأموریت پرولتری

های دنیای قدیم نسبت به ما حقانیت ی احزاب و فراکسیون عمومی و انحصاری همه

جا همین مفهوم از »حزب« را در نظر دارد. آیا این اظهارنظر او در این (97)یافت«.

های پیامبرگونه از سوی و دارای رگه (98)کاریزماتیکهومی فی انتخاب مدهندهنشان

تردید، )مارکس بی این ادعا را کنار بگذاریم یاگر لحن متکبرانه  (99)مارکس است؟

ای از رفقای مهاجر رها قت پارهحمااز های دشوار فقر و بیماری که ویژه در این سالبه

ماند، این است مارکس و بود، حق داشت که مغرور باشد( چیزی که باقی می شده

 ی کارگرطبقه زب حنظری و علمی خود را رهبر  یی درک پیشرفته واسطهانگلس به

 ( 101)مدت تنها« از حیث نظری وجود داشت.این حزب »در کوتاه  (100)دانستند.آلمان می

ی استثنایی بود که با جریان اصلی اندیشه  ها استنباطی موقت واین البته از نظر آن 

اختصاص داشت.  ی کارگرطبقهی حیات ی اولیهآنان خوانایی نداشت و به مرحله

ی کمونیستی و پیدایش ی زوال اتحادیهدر این مرحله یعنی درفاصله ی کارگرطبقه 

و وجود خواهد آمد های جدید کارگری که مارکس و انگلس مطمئن بودند، بهسازمان

خواستند که  نمی ها مسلماً آن (102)گیرد، رشد چندانی نکرده بود«جای اتحادیه را می

هایی کنند که در آن زمان وجود نداشتند، اما بار دیگر پس از خود را جایگزین سازمان

تنها وجود آمد، مارکس و انگلس نهششم قرن نوزدهم به  یکه جنبش واقعی در دههآن 

جا که جنبش واقعی دانستند، بلکه برعکس هرلتری نمیپرو خود را نمایندگان حزب

را کسانی کرد حتی اگر رهبری آن کارگری حضور داشت و علیه نظم موجود مبارزه می

دیدند هویت میها اختالف نظر زیادی داشتند، خود را با آن همعهده داشتند که با آنبه

دانستند. به این ترتیب مارکس ی حزب »در مفهوم عظیم تاریخی آن« میرا جلوهو آن

مندترین عمل حزب ما در پاریس از قیام به کوگلمان گفت که کمون پاریس »شکوه

انگلس هم کمابیش به همان ترتیب، به کمون  (103)ژوئن به این سو بوده است«.

نگریست، هر چند انترناسیونال وچرای انترناسیونال میچون ی فرزند معنوی و بیمثابهبه

انگلس که در سال  (104)وجود آوردن آن حتی انگشتی هم تکان نداده بود«بهبرای 

های فرانسوی مقاله ی جنبش کارگری در آلمان برای سوسیالیست درباره 1892
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گوید و کرد که »فقط به نام خود و نه به نام حزب آلمان« سخن می تأکیدنوشت، می

ی این حزب حق چنین کاری را برگزیدههای نمایندگی هیأتکمیته و صرفاً »

 (105)«.دارند

ای برای تشکیل حزب  ی پنجاه زمینهچه انگلس در دههجالب توجه است که اگر

اصرار داشت که رهبر چارتیست  1857دید، در سال کارگری متشکل در آلمان نمی

 (106)د«بریتانیا ارنست جونز »حزبی را شکل دهد و برای این کار به مناطق کارگری برو

ها در مناطق صنعتی فعالیت خود را گسترش او در نظر داشت که انجمن ملی چارتیست 

های چارتیستی قدیمی برای تبدیل خود به حزبی که  دهد، و از این طریق از سنت 

عهده دارای پایگاه وسیع کارگری باشد استفاده کند که در آن نقش رهبری را جونز به

تنها انگلیسی »را  او 1869جونز در سال  ت مرگداشته باشد. انگلس به مناسب

به این ترتیب مارکس  (107)کرد«.ها طرفداری میاز آن  دانست که قلباًکرده میتحصیل 

هایی که موقعیت حساسی نداشتند دریافت اساسی خود را از و انگلس حتی در سال

ازمانی که در ی سمثابهرا بهکوشیدند آنحزب حفظ کردند و هر جا که ممکن بود می

 آمیزند، متحقق سازند. سوسیالیستی با جنبش کارگری درهم می یآن نظریه 

 انترناسیونال اول

برای مارکس و کمی بعد برای  1863گیری انترناسیونال اول در سال شکل

این فرصت را فراهم آورد تا از انزوای نسبی خود بیرون آیند و به جنبش  (108)انگلس

از  ترکارگری اروپای غربی بپیوندند. این جنبش در آن زمان در مقیاسی بسیار وسیع

که کار شد. مارکس بدون اینی چهل قرن نوزدهم احیا میی خود در دههیسلف اروپا

تر به بیش 1874ی هاگ در سال ره نظری خود را کنار بگذارد، تا برگزاری کنگ

های کارگری المللی سازمانی بیندهی، وحدت و هدایت این فدراسیون گسترده سازمان

نه از سوی  های کمونیست اتحادیه چون عضو توجه داشت،  انترناسیونال اول نیز، هم

برآمده بود و  (109)مارکس و انگلس، بلکه خود به خود از جنبش کارگری آن زمان 

دادند و به آن رهنمود می (110)ارکس و انگلس از حیث توانایی نظری و معنوی خودم

در هیچ  (111)های کمونیستاتحادیهف ها برخالکردند. آنرا ترسیم میآن انداز چشم
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دانستند. و یا هواداران خود در ای انترناسیونال را یک حزب کمونیستی نمیمرحله 

عنوان حزب یا فراکسیون یک انجمن مخفی فعالیت انترناسیونال به  یچارچوب گسترده 

ی افتتاحیه انترناسیونال از »تعدادی...که با این وصف، مارکس در خطابیه (112)نکردند.

گوید و نظر حزبی خود مبنی بر سخن می (113)با اتحاد و دانش گرد هم آمده بودند«

را به طور مبسوط تفسیر و تحلیل   (114)ی سوسیالیستی با جنبش کارگریترکیب نظریه 

ویژه پس از کمون پاریس، نظرات خود پیرامون تشکیالت کرد«، مارکس و انگلس به

انترناسیونال   یتر از همیشه گسترش دادند. مارکس برنامهحزبی را در انترناسیونال کامل

ای داشت و ی نظری پیشرفته که برنامه های کمونیست اتحادیه یرا در مقابل برنامه

نحوی تنظیم کرد که »از نظر به (115)قوانین مقدماتی آن را خود او تدوین کرده بود

باره گفته بود که جنبش او خود در این (116.)قبول باشدجنبش کارگری حاضر قابل

های فرانسوی، های کارگری بریتانیا، پرودونیستبایستی رهبران لیبرال اتحادیهمی

این جنبش هم اعضای منفرد   (117)های آلمانی را دربر گیرد.ی و السالیایتالیایی، اسپانیای

بایستی »اجازه دهد این اصل که جنبش می  (118)پذیرفت.های عضو را میو هم سازمان

رغم بهموجب شد که مارکس  (  119)ی نظری خود را آزادانه تدوین کند«هر بخش، برنامه

ها، پیشنهاد دهد که ی آناد به برنامهتردید در پیوستن باکونین به جنبش و انتق

طرفدار او در انترناسیونال پذیرفته  دموکراسیسوسیالالملل های اتحاد بینشعبه 

 ( 120)شوند.

های نخست انترناسیونال، که اسناد و مدارک جنبش را تنظیم مارکس در سال

ن، ملزومات کرد، خود را به »آن نکاتی که بستر توافق فوری و عمل مشترک کارگرامی

او  (121)شد محدود کرد.دهی کارگران در یک طبقه میو نیز سازمان ی طبقاتیمبارزه

در آغاز پی برد »که الزم است جنبش دوباره احیا شود، تا بتواند برای پذیرش گفتارها 

های »مانیفست« اما او برای پیروزی نهایی ایده (122)ی مساعدی فراهم کند.«زمینه 

بایستی میضرورتاً  که    (123)تکیه کرده بود،  ی کارگرطبقهو منحصرا بر رشد ذهنی  صرفاً  

از وحدت عمل و بحث هماهنگ به دست آید، با گسترش جنبش او موفق شد برای 

به این ترتیب   (124)هایی که خصلت سوسیالیستی داشتند، طرفدارانی پیدا کند.خواست 

کار خود را بدون موضعی نسبت به مالکیت ، انترناسیونال که 1868با فرارسیدن سال 

 گذاشت، رسماًون پرودونی که رو به افول میی رغم وجود اپوزیسبهدولتی آغاز کرده بود،  
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ها و های زراعی، جنگلآهن، زمیناعالم کرد که طرفدار مالکیت جمعی بر معادن، راه

 ( 125)وسایل ارتباطی است.

داخلی در فرانسه« از کمون پاریس   گ»جن   مارکس از طرف شورای عمومی در اثرش

ثرترین شکل فعالیت ؤم یمسألهدفاعی ُپرشور کرد. این واقعه  1871در بهار سال 

 مسألهرا پیش رو گذاشت. این  ی کارگرطبقهسیاسی جهت تضمین قدرت سیاسی 

ها که مخالف شرکت و کارزار باکونیست ی کارگرطبقه ی برای  أدنبال گسترش حق ربه

روز تبدیل شد. پس از بحثی که مارکس و انگلس  یمسألهبه ( 126)بات بودند«در انتخا

کنفرانس لندن را که در آغاز  9معروف شماره  یقطعنامه (127)در آن شرکت داشتند

 این مقاله نقل شده تصویب کردند. انترناسیونال با این قطعنامه برای نخستین بار رسماً

 (128)در یک حزب سیاسی« اعالم کرد.  ی کارگرطبقه پشتیبانی خود را از »سازمان دادن  

قواعد انترناسیونال شد. هدف از  یهاگ ضمیمه  یاین هدف یک سال بعد در کنگره

ه است؟ دکتر تیلکی مولنار شدتر وارسی بندی چیست که بارها نقل، اما کماین صورت 

برانگیزنده و مستند و در عین اهل ژنو، در پژوهش خود از کنفرانس لندن که تحقیقی 

، همراه با کسانی که با ارقام و آمار سروکار دارند، این است برانگیزحال بسیار بحث

المللی قطعنامه را تدارک انترناسیونال به منظور »تبدیل شدن به نوعی حزب بین 

ای  در حالی که تا آن زمان مارکس انترناسیونال را »شبکه  (129)کند«متمرکز تفسیر می

گوید که بعدها او نیز به همین مولنار می (130)دانست«.هم پیوسته میهای بهاز انجمن 

های غیرمنسجم ها و گروهی این انجمن ی تبدیل همه»ایده  نظر رسید و در لندن آشکارا

  (131).المللی را پیش کشید«به یک حزب بین

ن از مارکس و انگلس سندی ی لندتفسیر خود از قطعنامه  تأییدتواند در  مولنار نمی

گیرد. مارکس و انگلس از این ارائه کند، او مدارک محکم این کنفراس را نادیده می

گیری از شکل  1893رو، انگلس در سال این متفاوتی داشتند. ازکاماًل قطعنامه منظور 

دقیقاً حزب کارگری مستقل در بریتانیا استقبال کرد و گفت که »این حزب جدید 

در کنفرانس لندن  1871ر اعضای قدیمی انترناسیونال است که درسال مطابق نظ

تصویب کردند و عالقه داشتند تکوین  (132)ای را به نفع حزب مستقل سیاسیقطعنامه

آن را مشاهده کنند. عالوه بر این، انگلس در بروشور موسوم به بخش خارجی منچستر 
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ها و اعضای فدراسیون  ی بخشتنظیم کرد خطاب به همه 1873که در دسامبر 

گیری حزب کارگری متمایز در خواهان شکلصرفاً » نوشت که قطعنامه( 133)بریتانیا«،

دهد: »این انگلس ادامه می  (134)میانه در هر کشور است.«.  یی احزاب طبقه مقابل همه

ی حزب خواهد از این که دنبالهمی  ی کارگرطبقه جا یعنی انگلستان، از  قطعنامه در این

گونه که در بزرگ لیبرال باشد، سر باز زند و حزب مستقل خود را تشکیل دهد، همان

به این ترتیب، ما به مدل  (135)چنین کرد«. یدوران شکوهمند جنبش بزرگ چارتیست

در دوران کارگر گردیم یعی اولین حزب مردان ای چارتیستی برمینبش تودهج

گونه که در باال توضیح داده شد، همان مدلی که نویسندگان همان (136)مدرن.

ی طبقه و در پی مثابه»مانیفست کمونیست« از »سازمان« در سر داشتند: »پرولتاریا به

 (137)آن به یک حزب سیاسی«.

مدلی دیگی در ذهن داشتند. این مدل حزب  1871در سال مارکس و انگلس 

ات آلمان بود که دو سال پیش در آیزناخ تکوین یافته بود. دموکرسوسیال کارگران 

گیری ضد جنگ ببل و لیبکنشت یعنی رهبران این مارکس در کنفرانس لندن موضع

در  ی اهمیت حضور نمایندگانچون نمونه حزب در پارلمان را در سال قبل هم

گیری انگلس هم زمانی که به شورای فدرال کرد. موضع یاد می (138)های ملی پارلمان

 ی انگلس در این نامه  (139)نامه نوشت، مشابه بود.  1871اسپانیایی انترناسیونال در فوریه  

همه جا نشان داده  گوید که »تجربهمهم که درست پیش از حادثه کمون نوشت، می

ی احزاب قدیمی آن است که در هر هایی کارگران از سلطه است که بهترین راه ر

(140)متمایز از دیگر احزاب به وجود آید«.کامالً مشی کشوری، حزب پرولتری با خط
  

گیری به بعد فعالیت برای شکل 1871به این ترتیب، مارکس و انگلس از سال 

خواستند این  ها به هیچ رو، نمیاحزاب کارگری ملی مستقل را در دستور قرار دادند. آن

های ها زیر نفوذ ایده« حزب شبیه آن چه آیزناخی»مارکسیستع یا آن حزب با نو

افته تر رشدیو یا نوع حزبی که از حیث نظری کم  (141)ل داده بودندکها( شنظری)خود آن 

ی عنوان تنها مدل برای همهتری داشت را به وسیع  یبود ولی در جنبش چارتیستی پایه

گونه که مولنار مدعی است این نبود که ها آنهدف آن  (142)کشورها تجویز کنند.

ی  نظری عمومی« که »برنامه (143)های عام مجهز کنند«.انترناسیونال را »با آموزه

نظر در انترناسیونال به وجود آورده تدریج از طریق تبادلو به 1869مارکس در سال 
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تری قرار داشت. دو روز پس از پایان کنفرانس لندن مارکس در چارچوب وسیع  (a143)بود

کرد  تأکیددر ضیافت شامی برای نمایندگان سخنرانی کرد، در این سخنرانی مارکس 

دهی نیروهای آن سازمان  یفهکه »انترناسیونال آیین خاصی به وجود نیاورده است. وظی

 (144)ها است«های کارگری گوناگون به یک دیگر و اتحاد آنکارگری، پیوند جنبش

عنوان ضمیمه چاپ کرده )طنزآمیز است که مولنار گزارش کامل این سخنرانی را به 

ها؛ ترین مبارزات علیه آنارشیستدر اوج سخت 1871است( در آخر ماه اوت سال 

»به تبلیغ   انگلس توضیح داد که باکونین و هوادارانش حق دارند در درون انترناسیونال

 ( 145).خود« بپردازند یبرنامه

»تاریخ انترناسیونال« اشاره دارد،  تاب خودکگونه که جولیوس برونتال در همان

تشکیل  یمسألهسبب تناقضات نظری بر سر درگیری بین مارکس و باکونین »به

کوشید فریبی آزادمنشانه خود، میرغم عوامبهباکونین    (146)انترناسیونال به وجود نیامد«

دهی هایی در آورد که سازمانانجمن یا انجمن  یانترناسیونال را زیر تسلط غیرمسئوالنه

به یکی از پیروان خود   1870ریل سال ومراتبی و هرمی بود، او روز اول آها سلسلهآن 

ی را ایجاد کنی پیروز ئ»اگر این دیکتاتوری جمعی و نامر نام آلبرت ریچارد نوشت:هب

شود، در غیر این صورت شکست  خواهی شد، انقالبی که خوب رهبری شود پیروز می 

 ( 147)خواهد خورد«.

بایستی مورد اختالف بین مارکس و باکونین این بود که آیا انترناسیونال می  یمسأله

هایش به ای که در کنگرهی سازمانی دموکراتیک و علنی با مقررات و خط مشیمثابهبه

پنهانی  ی»فعالیت آن را با توطئه رسید اداره شود، یا به باکونین اجازه دهدتصویب می

اند از پذیرش هایی که با تصمیمات کنگره مخالفا و بخشهو فدراسیون   (148)فلج کند«

 (a 148).آن سرباز زنند

های مخفی تردید به رفتارهای واقعی انجمنگاه و بیمارکس و انگلس هم گاه

کار هم مشکل بود کهنه گرِ)گاه برای خود توطئه دادندباکونینیست بیش از حد بها می

های واقعی و خیالی ذهن ه باشد و بین پروژهها اطالع داشتی این نقشهکه از همه

که در اوج درگیری جدلی به حمالت و به خاطر این  (149)گر خود تمایز قایل شود(توطئه 

مقصر بودند. »البته هیچ یک از این  (150)شدند،دلیل و مدرک متوسل میشخصی بی
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رسید که چاشنی این انترناسیونالیست فرضی نمی  ییهودستیزانه ناسزاها به سطح نفرت  

دست باکونین دالیل کافی برای بسیج نیرو به  (151)کرد.«های خود به مارکس میفحش

گرد نیرو    1872ی هاگ در سپتامبر  ها داده بود تا برای شکست و اخراج او از کنگرهآن 

 .آورند

پیشنهادهای مارکس و انگلس پیرامون افزایش قدرت شورای عمومی که در کنگره 

زی برای  کی اعمال طرح مازینیستی »نوعی دولت مرمثابهید، نباید بهبه تصویب رس

رد این پیشنهاد را در آغاز  یطبقات کارگر اروپا« دریافت شود، مارکس زمینه

های فرانسوی که طور طرح بالنکیستهمین (152)انترناسیونال تضمین کرده بود.

کاماًل المللی انقالب پرولتری« با رهبری »پیشگام بین خواستند انترناسیونالمی

 کههاگ از انترناسیونال مبنی بر این یها پس از کنگرهجویانه باشد و انتقاد آنسلطه 

مارکس و انگلس توان به هیچ کدام را نمی (153)»پارلمانی« است حد »نهادی« بیش از

کردند این بود که حق شورای عمومی برای ها پیشنهاد میچه آنآن  ینسبت داد. همه

از آن کاماًل شد و باکونین هم  تأییدل با 1869ی سال ها که در کنگرهاخراج بخش

کرد به این  تأکیدالبته مارکس  (155)ها هم داده شود،به فدراسیون  (154)حمایت کرد،

 (156)های شورای عمومی تحت کنترل باشد«.ت»فعالی شرط که

 ای ملیحزب توده

مارکس و انگلس که در دوران پس از کمون با آزار و تعقیب نیروهای ارتجاعی و 

ای جز مبارزه برای ایجاد رهبری متمرکز ها مواجه بودند، چارهگری باکونینیست اخالل 

ه پایان دادن به فعالیت آن نیز شتاب و کارآ برای انترناسیونال نداشتند. اما با این کار ب

ساز بسیج مخالفانی علیه شورای عمومی ها به باکونین زمینه بخشیدند. پیشنهادهای آن

مداری« -انترناسیونال در ایتالیا، اسپانیا و بلژیک شد که محور عمومی آن »ضداقتدار

ا حمایت هتر از مارکس علیه پرودونیستها که پیشبود و  بخش مهمی از انگلیسی

مارکس و  (157)کرده بودند و تمایالت آنارشیستی نیز نداشتند، از آن پشتیبانی کردند.

ها قرار نگیرد مجبور بودند، که شورای عمومی زیر نظارت بالنکیستانگلس برای این

هاگ را تشویق کنند تا محل خود را به نیویورک منتقل کند، این کنگره  یکنگره

طرز بارزی پایان انترناسیونال اعالم کرد به 1874سال  پاییزگونه که انگلس در همان



 

 
 

ی آزاده ریاحیمانتی جانستون، ترجمه 657  

ی نوشت: »جهان پرولتری« برای »ایجاد احزاب پرولتری همهاول را نشان داد. او 

او بر این باور بود که انترناسیونال  (158)کشورها بیش از حد بزرگ و گسترده شده بود«

تواند »آشکارا های مارکس داشت، میای که نوشته گسترده تأثیربعدی پس از 

 (159)کمونیستی باشد و با صراحت اصول خود را اعالم کند«.

ی هاگ مارکس و انگلس امیدوار بودند که ی نخست پس از کنگرهدر دوره

انترناسیونال اول احیا شود، اما ناسازه این بود که رشد احزاب کارگری ملی مانع این 

های جدید انترناسیونال طوری طراحی شده بود که به رشد این احزاب شد. اساسنامه

های خودمختار با انترناسیونال ی سازمانابهمثها بهآن یکمک کند، اما در عمل توسعه

»این احزاب از انترناسیونال زاده شدند   گویدتعارض پیدا کرد. حق با مولنار است که می

دکتر راجر مورگان در بررسی بسیار مستند خود  (160)اما خود باعث زوال آن شدند«.

پیدایش   گونهچه که    (161)تفصیل نشان داده استترین این احزاب بهپیرامون اولین و مهم

زبان انترناسیونال به رهبری جی. بی. بایستی جایگزین گروه آلمانیحزب آیزناخ که می

های الیتعی ملی، به کاهش فها در مبارزهبکر از ژنو شود، به دلیل اشتغال آیزناخی

ین کردند امارکس و انگلس اگر فکر می  (162)مستقیم انترناسیونال در آلمان منتهی شد.

دهی، دیگر برای جنبش واقعی مناسب نیست و به مانعی در شکل مشخص از سازمان

چسبیدند. اگرچه هرگز به آن نمی (163)شود،تر آن تبدیل میراه پیشرفت بیش

هذا نتوانست انترناسیونال اول را نجات دهد، مع 1871-72ها در سال گیری آنموضع 

بایست به وجود آیند ی احزاب دیگری که میاصول  سیاسی و تشکیالت یها به تهیهآن 

کردند. این کمک می (a 163)و در اغلب موارد ماهیتی کمابیش مارکسیستی داشتند،

مارکسیسم  تأثیرتحت  چنین کمک کردند تا انترناسیونال دوم قویاً ها همگیریموضع 

مایت هرچند که مستقیما کمونیستی نبود. این انترناسیونال سرانجام با »ح ،باشد

 یکنگره  یتشکیل شد، انگلس که تصمیم یکپارچه   1889انگلس در سال    (164)ُپرشور« 

های آنارشیست را تحلیل  مبنی بر کنار گذاشتن نمایندگان گروه 1889دوم در سال 

رسد و »با اتخاذ این تصمیم انترناسیونال قدیمی به پایان می کرد، نوشت:می

های شود. این تصمیم نوزده سال پس از تصویب قطعنامهمیانترناسیونال جدیدی آغاز 

 (165)ها است«.چون و چرای آن کامل و بی تأییدهاگ به معنی  یکنگره
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 های کارگریی سازمانفدراسیون گسترده

 عمومی کارگران آلمان  یاتحادیه 1863نظر مارکس، وقتی السال در سال به

(ADAVرا پایه گذاشت، با دمیدن روح تا )ای به جنبش کارگری مستقل پس از زه

که مارکس نکات مثبت رغم آنبهبا این وصف،  (166)پانزده سال خدمتی فناناپذیر کرد،

 1864-65این سازمان مستقل کارگری را به رسمیت شناخت و مدت کوتاهی در سال  

 ( 167)کارگری« یتر »یک فرقهاو و انگلس آن را بیش با ارگان آن همکاری کرد عموماً

ها را مبنی بر تعیین ها کوشش السالیکردند تا یک حزب کارگری. آن توصیف می

باید دنبال کنند، و ترویج  (168)جزمی مشخصی« یمسیری که کارگران »طبق نسخه 

( پیرامون آزادی کامل سیاسی داشتند نفی 1868کم پیش از سال  نامناسبی که )دست

ها را که »سفت و سخت« آن   (169)ن رهبری و تشکیالتس و انگلس آییککردند. مارمی

های تحت نفوذش کرد حتی به درون اتحادیهی عمومی کارگران آلمان سعی میاتحادیه

مارکس که با  (170) دانستند.آن می یگرایانههم گسترش دهد، ترجمان ماهیت فرقه

 ی عمومییهاتحادبه شوایتسر رئیس  1868کرد در سال ها مخالفت میی اینهمه

ویژه »جایی که کارگر از کودکی انضباطی کارگران آلمان نوشت که در آلمان به

اند، باور دارد، از ی که بر فراز او قرار گرفته یهاسازمانو  اقتداربیند و به بورکراتیک می

 (171)مستقل عمل کند. گونهچهتر آن است که به او یاد دادند همه مهم

تک کوشید تکای ایجاد شعب انترناسیونال در آلمان میمارکس بر 1865از سال 

ی تدارک یک حزب کارگری ها را زمینهاعضا را به این شعب فرا خواند. مارکس این شعبه

وجود خروشی که بیسمارک جهت اتحاد آلمان بهودانست که ایجاد آن با جوشملی می

 با انتشار جلد نخست ،یک قرن پیشدقیقاً مارکس  (172)شد.آورده بود تسهیل می

»سرمایه« کمک نظری مهمی به ایجاد این حزب کرد، او امیدوار بود که با انتشار این 

های و یک سال بعد نیز در کنگره  (173)جا که ممکن است ارتقا دهد،»حزب را تا آن  کتاب

های کارگری آلمان به و مجمع سازمان (174)ملی، دو سازمان اصلی کارگران آلمان

ای که در آیزناخ در سال در کنگره (175)بل و لیبکنشت از آن استقبال کردند،رهبری ب

( پیوستند ADAVبرگزار شد، انجمن ببل همراه با عناصری از اپوزیسیون به )  1869

مارکسیسم بر  تأثیرای که ات آلمان را بر اساس برنامه دموکرسوسیال و حزب کارگران 

ای آن مشهود بود، تشکیل دادند. البته خواست»دولت آزاد مردمی« این انجمن و پاره



 

 
 

ی آزاده ریاحیمانتی جانستون، ترجمه 659  

این حزب در  (176)مارکس و انگلس قرار نگرفت. تأییدهای السالی مورد بندیصورت 

کارگران آلمان  ی عمومیاتحادیهی ها به اندازهای جنبه عین حال که از پاره

مذکور  یشک این امتیاز را بر اتحادیهلس بیسوسیالیست نبود، از نظر مارکس و انگ

یافته بود، در این حزب مارکس و انگلس یک حزب پرولتری راستین داشت که سازمان

در سال  های کمونیست اتحادیهو برای اولین بار پس از انحالل  (177)را بازشناختند،

  (178)ند.کار برداصطالح »حزب ما« را برای حزب سیاسی متشکل آن زمان به 1852

وحدت بین این دو سازمان کارگری آلمان در گوتا  یکنگره 1875وقتی در سال 

حزب جدید انتشار یافت، مارکس و انگلس نقد معروف خود   یتشکیل شد و طرح برنامه 

های نظری این برنامه را جهت بررسی خصوصی برای رهبران آیزناخ پیرامون نارسایی

پیش بردارد، از یک دوجین گامی که جنبش واقعی به»هر    مارکس نوشت:  (178)نوشتند.

توان برای  کم میرو، اگر نتوان از برنامه آیزناخ فراتر رفت، دستتر است، ازاینبرنامه مهم

رغم این بهمارکس و انگلس  (179)فعالیت علیه دشمن مشترک به توافق  دست یافت«.

ی مثابهزودی به این حزب هم بهبهتردیدها با حزب متحد جدید همکاری کردند و 

و انگلس در پایان عمر خود این اتحاد را به سبب  (180)کردند»حزب ما« اشاره می

 (181)»افزایش قدرتی« که در پی داشت تحسین کرد.

گیر حزب جدید خرسند بودند، مارکس و انگلس در عین حال که از رشد چشم

بتذال کشیده شدن حزب و تئوری« را در اهای »بههمواره زمانی که عالیم و نشانه

ها خاستند. به این ترتیب، آن به دفاع از حزب برمی (182)کردند،صفوف آن مالحظه می

حنی که به رهبران حزب فرستادند از لشدیدال  ینامهطی بخش  1878در سپتامبر سال  

ند با که سعی داشت (183)زی« بورژواخردهطلبانه برخی »از نمایندگان برخورد آشتی 

)عنصر  یمثابهو به این ترتیب به (184)خصلت پرولتری حزب مبارزه کنند

»غیرقابل درک  هادر درون آن عمل کنند، انتقاد کردند. برای آن (185)کننده(تضعیف 

که بگویند کارگران بیش از آن  (186)بود« که »در درون خود« افرادی را تحمل کنند

به ببل نوشت  1882انگلس در سال  (187)زاد کنند.فرهنگ اند که بتوانند خود را آبی

رسد که بین ما و عناصر متمایل به بورژوازی  که هیچ توهمی ندارد که »روزی فرا می
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دیگر جدا از یک (188)آید و جناح راست و چپوجود میدر حزب درگیری به 

  (189)شوند«می

 ین و نیز برنامهی آهای آخر عمر خود خط حزب در اصول گستردهانگلس در ماه

او  (190)قرار داد. تأییدمورد  1891ارفورت در سال  یرا پس از نقد اولیه در کنگرهآن 

شاهد رسیدن آن به مرز   1893های انتخاباتی »ما« که در سال  غرور خود را از موفقیت

حد، اکثریت انتخاباتی و تشکیل   بینی بیش ازدو میلیون نفر بود، ابراز داشت؛ و با خوش 

او در سال  (191)بینی کرد.را پیش 1910تا  1900های دولت سوسیالیست بین سال 

 1848  در فرانسه  ی طبقاتیمبارزهای که بر »چند ماه پیش از مرگش در مقدمه  1895

ی پرولتری«  جدید مبارزهکامالً    ی« اثر مارکس نوشت، از حقانیت نظری »شیوه1850-

دفاع   (192)وجود آمده بود  ی عمومی« برای پرولتاریا بهأی موفق از حق رکه »با استفاده

های آگاه با قربانی گیرانه و انقالبی را که از سوی اقلیتکرد، و »دوران حمالت غافل

متعلق به گذشته دانست. اما به پل الفارگ   (193)رسید«های ناآگاه به ثمر میکردن توده

ها توان در کلیت آنیم شده است میکه در این کتاب ترسرا هایی کرد تاکتیک تأکید

ها »ممکن است فردا در در فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اتریش دنبال کرد. این تاکتیک

 (194)«.آلمان غیرقابل اجرا باشند

طور  تنها بهی آن نهاتیک« را برای »حزبی که برنامهدموکرسوسیال انگلس عنوان » 

است، و هدف سیاسی نهایی آن الغای کل   کمونیستی  عام سوسیالیستی، بلکه مستقیماً

پرفسور هارولد السکی در  (195)رو دموکراسی است نامناسب دانست.دولت و از این

پذیرد که مارکس و ای که بر صدمین چاپ »مانیفست کمونست« نوشت، نمیمقدمه

اند. او مدعی است که تکامل داده 1848انگلس نظرشان را پیرامون حزب پس از سال 

شود. این ایده در تفکر ی حزب کمونیست مستقل به انقالب روسیه مربوط میه»اید

کند که »مارکس یاستدالل م چنیناو  (196)مارکس یا انگلس محلی از اِعراب نداشت«

پروفسور  (197)حزب مستقل کمونیست آلمانی نبودند«. تأسیسصدد و انگلس هرگز در

ی مثابهبه»کمونیسم آلمانی هنوز  السکی متوجه نیست که از نظر مارکس و انگلس

گیری به زورگه نوشت شکل 1864انگلس در سال  (198)حزب کارگری وجود نداشت«.

 شود.آغاز می 1869حزب سوسیالیستی به رهبری ببل و لیبکنشت پس از سال 



 

 
 

ی آزاده ریاحیمانتی جانستون، ترجمه 661  

ی تکوین حزب مارکسیستی در همان طور نظرات مارکس و انگلس دربارههمین

»مارکس   کند که معتقد بودنمی  تأییدبیش از حد عام السکی را  دوره در فرانسه ادعای  

و انگلس بدون این که حزب مستقل خود را تشکیل دهند، همواره از احزاب کارگری 

»چنین حزبی  کردند، حتی زمانی که کمونیست نبودند«، و به این امر کهحمایت می

 1882در حقیقت در سال    (199)بودند«.اعتنا  ی مناسبی نداشته باشد بیممکن بود برنامه

اتین فرانسه را   ی( و جناح چپ اقلیت حزب کارگری، کنگرهGuesde) زمانی که گد

ت و »پوسیبلیست« تبدیل شد، انگلس از و این حزب به حزب گدیس (200)ترک کردند

این حرکت پشتیبانی کرد. او این جدایی »عناصر متضاد« را »ناگزیر« و »مفید« توصیف 

ای به برنشتاین گزارش داد که جناح »پوسیبلیست« راست »جایگزین و در نامه  (201)دکر

شد، که مارکس »به کمک مقررات  1880کمونیستی« برنامه حزب در سال  یمقدمه

انگلس گفت که این جدایی  (202)«ریزی کرده بود.پایه 1866انترناسیونال سال 

های فرانسوی بسیار ا پرودونیستشد، زیرطور فراگیر طراحی میبایست به»می

انگلس در همان نامه  (203)افتاده بودند و هنوز درست نبود کنار گذاشته شوند«،عقب

آوردند که هرکس وجود میها حزبی بدون برنامه بهمطرح کرد که »اگر پوسیبلیست 

ند »چ  توانست به آن بپیوندد، در آن صورت این دیگر حزب نبود« . او اضافه کرد که:می

ی درست در حیات یک سازمان، هنوز هم بهتر از ماندن صباحی در اقلیت بودن با برنامه

  ( 204)«درحزبی است که تنها شباهت اسمی با حزب بزرگ دارد.

 حزب ملی فراگیر کار

بریتانیا   یزمینه   ی حزب فراگیر کارگری که مارکس و انگلس دررسد ایدهبه نظر می

 هایدر دهه  ،انگلس پس از مرگ دوستشو  کردند،  و ایاالت متحده  از آن پشتیبانی می

ی کارگری در این دو کشور جان هشتاد و نود قرن نوزدهم که جنبش خودانگیخته 

، دقیقاً همان چیزی که در آلمان و فرانسه با آن گسترش داد این ایده را کامالًگرفت، 

ای به فلورانس کلی طی نامه 1886رو، انگلس در پایان سال از این مخالف بودند.

ی کارگران... أیک تا دو میلیون ر» نویسد که در انتخابات آتی آمریکاویشنوتسکی می

ای برنامهبه ی أتر از صد هزار رنهایت بیشبرای یک حزب واقعی کارگری ارزشش بی
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ماندگی نظری عقبانگلس نسبت به  (205)است که از حیث نظری کامل است«.

دارش« بود توهمی های حزب کار که هنری جورج در این »حزب پرچمشوالیه 

او توضیح   (207)اما بر این باور نبود که وقت انتقاد از آن فرارسیده است. (206)،نداشت

 - »هر چیز که یکپارچگی ملی حزب کارگری را به تعویق اندازد و یا مانع آن شود داد:

گفتاری در پیش  1887او در سال    (208)اشتباه بزرگی است«  -  که باشد  ایمشیبا هر خط

« نوشت، 1844در انگلستان در سال  ی کارگرطبقه  وضعیتبر چاپ امریکایی کتاب »

های مستقل گوناگون در یک ارتش  بایستی از طریق »اتحاد گروهپارچگی میاین یک

و کاخ سفید  ساختمان کنگره»هدفش فتح  کارگری ملی« عملی شود این حزب باید

 (209)باشد«.

نوشت، می 1881در سال  دانگلس در مجموعه مقاالتی که برای لیبر استاندار

وجود خود را به  (210)»حزب سیاسی کارگری« جنبش کارگری بریتانیا را تشویق کرد

 ینی دربارهگویی درخشااو با پیش (211)آورد و نمایندگان خود را به پارلمان بفرستد،

»در کنار   بایستی داشته باشد، نوشت:می  (212)شکل سازمانی که دو دهه بعد، حزب کار

ای عمومی، سازمان سیاسی بایستی اتحادیهای مشخص میهای حرفهیا برفراز اتحادیه

و  9188-8188انگلس از دل قیام نظامی  (213)به طور عام، سر برآورد«. ی کارگرطبقه 

ها را تشویق سوسیالیست   یهمه  انخستین پیروزی کاندیداهای مستقل کارگری، آشکار

شکل گرفته بود بپیوندند. او معتقد بود که   1893کرد به حزب مستقل کار که در سال  

دیگری  (214)« یسرانجام هر »سازمان سوسیالیست ،این حزب مدبرانه هدایت شوداگر 

های مضحک« در میان رهبران حزب  »انواع آدم رغم وجودبهرا جذب خواهد کرد. 

ها پشت سر رهبران هستند یا رفتار درست »توده  مستقل کار، انگلس به سورگه نوشت:

اما گسترش حزب جدید در  (215)ریزند«.ها را دور میها خواهند آموخت یا آن را به آن 

ب بلکه جز فرقه »نه یک حز1895دو سال بعد طبق انتظار او پیش نرفت و با آغاز سال  

حزب جدید نه بر پایه معیار طرفداری آن  یانگلس آشکارا درباره (216)شدمشاهده نمی

که تا چه حد »یک حزب کارگری متمایز« بود از تئوری مارکسیسم، بلکه بر بنیاد این

ها باشد و در هر شکلی منافع جنبش توده   (217)کرد؛ حزبی که »جنبش خودِ«  داوری می

 دهد. کاس و ارتقا میخود را انع
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این وزن و اهمیت بسیار متفاوتی که انگلس به اهمیت درک نظری صحیح به ماهیت 

آن در مورد آلمان و فرانسه از یک سو و بریتانیا و  یحزب و به وسعت جاذبه یبرنامه

یقین به دو مفهوم متفاوت از حزب پرولتری اشاره دارد.  دهد، بهامریکا از دیگر سو می

گذاران بنیان یها مطلق نیستند و تناقضات غیرقابل توضیحی را در اندیشه اما تفاوت

را در هر موردی بر اساس  اگر کاربردشان  (218)دهند.نمی نشان سوسیالیسم علمی

قول ای که به خانم کلی ویشنوتسکی نوشت و در باال از آن نقلتوضیح مارکس در نامه

جا مارکس دیگرند. در آنشویم که حتی مکمل یکآورده شد، وارسی کنیم، متوجه می

ی روند تکامل است و این روند دهندهما جزم نیست، بلکه نشان ی»نظریه گوید:می

ی طبقهبریتانیا و ایاالت متحده در آن زمان  (219)گیرد«.تعددی را دربر میمراحل م

های صنفی مبارز و مهمی را رشد داده داشتند که غالبا سازمان بزرگیصنعتی  کارگر

شمار فهمیدند، انگشتجا کسانی که در باب سوسیالیسم چیزی می بودند، اما در آن

شود با ای میجا مقایسه را جلب کرد، در این ونه که انگلس توجه سورگهگند. همانبود

« در  1848های کارگری پیش از در بین انجمن  های کمونیست اتحادیه نقشی که »

دید که توضیح دهد مناسب میکاماًل  بنابراین، در این مورد انگلس    (220)آلمان بازی کرد.

های سوسیالیست همان ترتیبی عمل کنند که بایست »به های امریکایی میمارکسیست

گونه یا همان  (221)بودند عمل کردند«،  ی کارگرطبقه ی زمانی که اقلیت کوچکی از  یاروپا

ها یک حزب خاصی در مقابل »کمونیست  که »مانیفست کمونیست« خاطر نشان کرد:

اروپا  یوضع کارگران در قاره 1848اما از سال  (222)دیگر احزاب کارگری نیستند«.

 1885تری فرانسه در سال و تا حد کم 1869ود. در آلمان در سال بهتر شده ب بسیار

وجود آمده بودند، به  ی کارگرطبقههای کمابیش سوسیالیستی در میان  احزابی با برنامه

های دیگر به نظر مارکس و انگلس هرنوع کوششی برای درآمیختن این احزاب با سازمان

تردید هایی »بین و یا حذف چنین برنامهابتذال کشیدتر از طریق بهیا کسب آرای بیش

اما برای بریتانیا و آمریکا، جایی که کارگران از   (223)ها گامی قهقرایی« بود.برای آن 

لحاظ سیاسی به احزاب بورژوایی وابسته بودند، هر گامی در جهت حزب متحد 

داشته ای افتادهی نظری عقبها است هرقدر هم که زمینهتری که حزب خود آن وسیع

 (224)تر بعدی است که باید برداشته شود«.شود و »گام بزرگباشد، پیشرفت محسوب می
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انگلس  (225)های متشکل مارکسیست بر خود تحمیل کرده بودند،انزوایی که گروه

هایی شبیه فرقهصرفاً  ها به سبب رفتار و کردارشان که  را به این جهت سوق داد که از آن 

( 226)ای خشک تقلیل دهند«،خواستند تئوری مارکسیستی را به ایدهبودند که »می

انگلوساکسونی موجب شد از فدراسیون    (227)گراییانتقاد کند. انتقاد انگلس به این جزم

بریتانیا و حزب کار سوسیالیست ایاالت متحده جدا شود و دلیل این   اتدموکرسوسیال 

و  (228)گیت،گونه که کول، پوست جدایی انتقاد از رفتار »بدون ظرافت« هیندمن، آن

ها با اما انگلس معتقد بود که این سازمان (229)ها کارو هانت ادعا کنند، نبود.پس از آن

در صورتی نقشی برعهده خواهند گرفت که در  (230)ی ما و کسب اصول،»قبول نظریه 

ی »گروه اصلی مردمی که جنبش و مثابهمنعطف« کارگران بهکاماًل های میان »توده

عهده ی بعدی رهبری را بهرو، خود در مرحلهاینو از کنند،هدف آن را درک می

همراهی . تجربه نشان داده است که »درآن مرحله در میان (231).گیرند«  کار کنندمی

که ما موضع مشخص یا حتی تشکیالت خود بدون این  ی کارگرطبقهبا جنبش عمومی  

توانند ها میدر آن صورت مارکسیست   (232)را کنار بگذاریم یا مخفی کنیم، ممکن است«.

جنبش کارگری کشور خود داشته  (233)سزایی در تدوین »خطمشی نهایی«سهم به

ی رزمنده  ی کارگرطبقهساساً شبیه خط مشی کلی  بایستی اای که میمشیباشند، خط

شک شکل گرفتن »حزب بعدی« در این مرحله، انگلس بی  (234)اروپا باشد و خواهد بود«

گویی کرده بود که حزب گونه که چهار دهه پیش از آن پیشبینی کرد، همانرا پیش

ی وی به شیوه جدیدی »از اتحاد سوسیالیسم و چارتیسم، با بازتولید کمونیسم فرانس

تر تر و کمافتادهها، که »به لحاظ نظری عقبانگلیسی« از رهگذر پیوند چارتیست 

منظور های »دوراندیش« بهرشدیافته بودند« اما در اصل پرولتر بودند، و سوسیالیست

 (235)وجود خواهد آمد.به »رهبر معنوی واقعی« کشورشان به  ی کارگرطبقهتبدیل 

ی حزب را  کنار گذاشتند گوید مارکس و انگلس »ایدهکه میبرخالف ادعای سورل  

ای در رشد و تکامل پرولتاریا ها حزب را لحظه آن (236)ی طبقه باز گردند«تا به ایده

تواند هم چون یک طبقه عمل کند«. انگلس در »نمی  دانستند که بدون آن پرولتاریامی

ی کافی توانا باشد تا در که به اندازهبرای آن  ی کارگرطبقه»  به تریر نوشت:  1889سال  

ی احزاب دیگر و در تقابل با بایستی حزبی جدا از همه ساز پیروز شود، میروز سرنوشت 

، مسألهکردن وجود آورد، یعنی یک حزب طبقاتی آگاه« و بعد با کمی سادهها بهآن 
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سو مطرح به این 1847چیزی است که »مارکس و من از سال افزاید که این آنمی

ی »نظام پروس و حزب کارگران آلمان« در مقاله  1865انگلس در سال    (237)ایم«.کرده

که با مارکس پیش از انتشار مورد بحث و بررسی قرار داده بود، حزب کارگران را تعریف 

کند. در این مقاله او تنها سازمان کارگران موجود یعنی سازمان مستقل کارگران را می

داندکه به داند و حزب کارگران را »آن بخش از طبقه میباق  با این تعریف نمیدر انط

هرگاه از حزب پرولتری از روی مسامحه  (238)منافع مستقل طبقه آگاهی یافته است«.

ها این ظاهراً محتوای نظر آن  (239)انگارند،گویند و آن را با طبقه یکسان میسخن می

 ها استواقع هدف آنچه در نند، در صورتی که آنکاست که به کل طبقه اشاره می

تر طبقه با چه بیشهای هرکه بخش (240)است »بخش از حیث سیاسی فعال طبقه«

 خیزند. ها برمیبه حمایت از آن  (241)»آگاهی به رهایی خویش«

به بعد  1844های فعالیت و اندیشگی مارکس و انگلس، از سال ی دوران در همه

عناصر   ی کارگرطبقه ی خودِ طبقه(  )فعالیت خودانگیخته   استقالل عملآگاهی نظری و  

دهد که با شرایط گوناگون ها از حزب پرولتری را تشکیل میاصلی برداشت آن 

ها همواره عوامل ممکن در برداشت مارکسیستی از تحول های متفاوتی دارند. آننسبت 

ای که ، و نه»دوگانگی«دارندپرولتاریا به پختگی و آگاهی کامل را عرضه می

شت مارکس از کوشد برداروبل می (242)کند.ماکسیمیلیان روبل اهل پاریس مطرح می

که ی بر ایننبرانگیز قرار دهد مببسیار بحث یست این نظریه حزب را در تخت پروکر

شناسی ماتریالیستی و اخالق آرمانی او بین جامعه خوانی اساسیدر آثار مارکس ناهم

ی انقالب اجتماعی رد که از کمونیسم به ارث رسیده است و در خدمت »فرضیه« وجود دا

مارکس   1895تا    1841های  های سالروبل با گردآوری اسنادی از نوشته   (243)قرار دارد.

ای دارند و با نادیده گرفتن کامل تکوین تاریخی این ی گستردهو انگلس که دامنه

ای از حزب پرولتری« تشخیص »برداشت دوگانه هاکوشد در کارهای آنها، مینوشته 

شناختی حزب کارگری از یک سو و مفهوم اخالقی حزب دهد و بین »مفهوم جامعه

بین   رسماً»روبل مدعی است که مارکس    (244)از دیگر سو تفاوت قایل شود.  «کمونیست

دارند، تمایز ها که وظیفه نظری و آموزنده )مجموعه( کمونیست  حزب کارگری و گروه

ها( که شکل نمایندگان غیرنهادی دارند و اینان )کمونیست  (245)شود«قایل می
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هویت توانند خود را هماند، »نمیجنبش پرولتری در مفهوم »تاریخی« کلمه ینماینده

و  (246)های از خودبیگانگی سیاسی است«با تشکیالتی واقعی بدانند که تابع محدودیت

»جنبش طبقاتی پرولتاریا  گوید:روبل می (247)ن و اساسنامه مدون«.تابع قوانی »رسماً

برعکس اگر این » دهدو ادامه می «توان با ترویج سیاسی احزاب یکی دانسترا نمی

جنبش کارگری نقش انقالبی خود را درک کند و صادقانه آن را عملی سازد، از سوی 

اخیر که سعی شده است مارکس و در این ادعای  (248)شود«.ها نمایندگی میاتحادیه

نادیده گرفته شده که کامالً جمله این حقیقت نگلس را سندیکالیست معرفی کند ازا

ی آیزناخ درست همین بحث را که یوهان فیلیپ بکر مارکس و انگلس پیش از کنگره

بایستی دیوانه »بکر پیر می رد کردند. انگلس به مارکس نوشت: (249)مطرح کرده بود

باید های کارگری میتواند حکم صادر کند که اتحادیهمی گونهچهشد. آقای بکر شده با

  (250):ی تشکیالت آن باشد.کانون واقعی و بنیاد همه

آورد و کل تاریخ فعالیت قول میکه روبل از آن نقل «»مانیفست حزب کمونیست

دهد نشان می ایم، با وضوح و روشنی کاملحزبی نویسندگان که ما به آن اشاره کرده

ها از دوراندیشی نظری، که روبل نوعی کیفیت اخالقی آرمانی کمونیست  یکه استفاده

بدین منظور دقیقاً  ی سیاسی فاسدکننده فاصله دارد،  کند که با مبارزهدر آن مشاهده می

و »به پیش کنند است که با عمل سیاسی مبارزات سیاسی زمان خود را رهبری 

انتشار یافت یک  های کمونیست اتحادیهعنوان برنامه باری، مانیفست به (251)ببرند«.

  (252)مدون و رسمی. یسازمان سیاسی بود تابع قواعد و اساسنامه

های بسیار گذرا و استثنایی خارج از »سازمان واقعی« ها تنها در دورهکمونیست 

این سازمان   -  یونال اولدر مورد انترناس  که مثالًتوان گفت  کردند، هر چند میمل میع 

از  (253)همواره الزم نبود یک حزب کمونیستی باشد. این یک »دیگر احزاب کارگری«

شد، ای کمونیستی داشت و توسط تئوری کمونیستی هدایت میاین لحاظ که برنامه

 مبنای احساس س بر این باور بودند کارگران »برفرق داشت، با این حال مارکس و انگل

هایی به مدد آن (254)ی مارکسیسمپذیرش نظریهراه خویش را به سمت طبقاتی خود، 

ی توانند این فرایند را به گونهپیمایند، و میشان از حیث نظری روش است« میکه ذهن

ها معتقد بودند که دیر یا زود بسیاری از  این احزاب یا آن (255)بارزی کوتاه کنند.

از سوی احزابی که برنامه کمونیستی دارند جذب   پذیرند یاهای کمونیستی را میبرنامه



 

 
 

ی آزاده ریاحیمانتی جانستون، ترجمه 667  

 آلمان که اساساً   دموکراسیسوسیال  یها در اواخر عمر خود با دیدن نمونهشوند. آنمی

تر شدند که دیگر احزاب شد در این باور خود راسخای تبدیل میبه یک حزب توده

ه آن نزدیک  های ملی خود در نهایت بهای متفاوت و در شکلکارگری از نظرگاه

ی اتحاد دهندهپرولتری را نه نشان ییافتهگسترش کامالً ها این حزب شوند. آنمی

، های کمونیست اتحادیهتئوری سوسیالیستی با گروه کوچکی از کارگران پیشرو مانند 

 دانستند. ی کارگر میی طبقههای بزرگ و رشدیابندهبلکه اتحاد این تئوری با بخش

ترین دموکراسی درونی ممکن را ویژگی اساسی حزب املمارکس و انگلس ک

های مخالفان جناح چپ رهبری توسط حزب  دانستند. انگلس که از اخراج پرولتری می

)که در باال به ان اشاره شد( نوشت:   ای به تریرسوسیالیست دانمارک ناراحت بود در نامه

ریزی شده است. انتقاد یهموجود پا ی»جنبش کارگری با شدیدترین انتقادها از جامعه

را  نظرهاتواند از انتقاد اجتناب و اختالف می گونهچهعنصر حیاتی آن است بنابراین 

ممنوع کند؟ آیا ممکن است از دیگران آزادی بیان بخواهیم برای آنکه آن را دوباره در 

 1890انگلس زمانی که رهبران حزب آلمان در سال    (256)صفوف خودمان از بین ببریم؟

 ی ها موافق نبود( در چهار روزنامه )که انگلس به لحاظ سیاسی با آن هانسبت به یونگن 

که تحت کنترل داشتند، واکنشی آمرانه نشان دادند، به زرورگه اتیکی دموکرسوسیال 

آن یک ضرورت   درون»این حزب آن قدر بزرگ است که آزادی مطلق بحث در   نوشت:

که تواند به حیات خود ادامه دهد مگر اینترین حزب در این کشور نمی است... بزرگ

از نظر  (257)ه باشند«.های نظری درون آن اجازه ابراز وجود داشت روشن سایه یهمه

 دموکراسیسوسیال تنها با حیات انگلس چنین دموکراسی درونی، تنوع نظر و بحث نه

ترین و ترین، منضبطی قویمثابهآلمان در تعارض نبود، بلکه این حزب به

گونه که مارکس درست همان (258)ترین حزب سوسیالیست خواهان آن بود.رشدیابنده

ی معینی از تاریخ انترناسیونال، یک شورای عمومی نظر در مرحلهو انگلس برخالف این  

شرط کارکرد  ،که در موارد استثنایی دارای اختیارات انضباطی باشد را ترقوی

 دانستند.دموکراتیک آن می

»رهایی طبقات کارگر از سوی خود کارگران  کهاصل معروف مارکس مبنی بر این 

ها از حزب کردند با برداشت آن  تأکیدبارها بر آن  او و انگلس (a258)آید«دست میبه
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 ی مسألهدر » 1873تنها در تعارض نیست، بلکه مکمل آن است. انگلس در سال نه

به این دلیل یک حزب  دقیقاً ات آلمان دموکرسوسیال»حزب کارگر  مسکن« نوشت:

کند، را دنبال می ی کارگرطبقهمشی طبقاتی« یعنی مشی ضرورتاً کارگری است، که 

کند مقررات خود  تالش میضرورتاً  ات هم  دموکرسوسیالبه همین ترتیب، حزب کارگر  

وجود خود را به (259)»حاکمیت طبقاتی« و بنابراین ی کارگرطبقه را،  یعنی مقررات 

ی طبقه  یکه پرولتاریا حزب خود را تشکیل دهد، »شرط اولیه« است و مبارزهآورد. این

هدف بالواسطه«. مارکس و انگلس در بحث پیرامون   (260)»دیکتاتوری پرولتاریا...و    کارگر

ی ن را »دوره آکه  (261)حزب پرولتری با برداشت خود از دیکتاتوری پرولتاریا یرابطه 

دانستند، از این فراتر نرفتند. در داری و کمونیسم میبین سرمایه (262)گذار سیاسی«

یافت   (263)حزبی است،توجیه تالش استالین مستلزم نظام تکها مدارکی دال بر  آثار آن 

ی مستبدی ی است بر نفی فعالیت دارودسته تأییدشود. نقد انگلس علیه بالنکی نمی

وجود های سوسیالیسم را بهکنند تا برخی از پایهمی  ی کارگرطبقهکه خود را جایگزین  

شود که هر »از برداشت بالنکی این امر نتیجه می نوشت: 1874آورند. انگلس در سال 

آورد که پس از آن دیکتاتوری وجود میناگهانی یک اقلیت انقالبی به  یانقالبی را حمله

بی یعنی پرولتاریا، بلکه انقال یگردد، البته نه دیکتاتوری کل طبقهضروری می

اند و پیشاپیش تحت ثمر رساندهبهدیکتاتوری گروه کوچکی که چنین کودتایی را 

یقین کمون پاریس که مارکس آن به  (264)اند«.دیکتاتوری یک یا چند نفر سازمان یافته

و انگلس آن را »دیکتاتوری   (265)«ی کارگرطبقه را »فتح قدرت سیاسی توسط 

 (267)حزبی نبود.)که او هم همان منظور را داشت( نامید، یک حکومت تک  (626)پرولتاریا«

و ضوابطی استوار بود که  (268)ی همگانیأ کارمندان از طریق حق ر یبر انتخاب همه 

کرد اعالن میداشت به این ترتیب که مصون می مقامات»آن را در برابر نمایندگان و 

 (269)کنند«.ر هر زمان پیروی مید فراخوانیاز اصل  که همه بدون استثنا

جا فوت کرد، در اثر خود »مارکسیسم، گذشته و حال« آن  اًآقای کارو هانت که اخیر

کند که »غیرقابل درک است پاافتاده اظهارنظر میمبنای این استدالل پیش برکه مجدداً

 گونه هچو    (270)که او به اقدامی متوسل شود که مخالف سوسیالیست خود را نابود کند«

ممکن است به مخالفان خود اجازه دهد »تا خود را از لحاظ سیاسی برای شکست 

ی استدالل ضعیفی از پایه (271)هایی که انقالب بدان دست یافته سازمان دهند«هدف
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درنظر دارد، مثال باکونین و حامیان  حرکت کرده است. مثالی که کارو هانت ظاهراً

»اسب چوبین   نویسد:ی حضور این افراد در انترناسیونال اول میاوست. ای. اچ. کار درباره

»مخالفت آشکار   ای به بولته نوشت:در نامه  1873مارکس در سال  (  272)وارد دژ تروا شد«

ها هست، اما حضور آن  زند، بلکه مفید هماین افراد با انترناسیونال ضرری به آن نمی

عنوان عناصر مخالف در درون آن، جنبش را در هر کشوری که جای پایی داشته به

ها را رد کردند، او و انگلس استدالل باکونینیست  (273)کند«.باشند، نابود می

توان انترناسیونال را به دلیل این که مجبور است به گفتند: میها میباکونینیست

حد تاای سازمان داد که گونهداری پاسخ گوید، بهمبارزه علیه سرمایه ینیازهای روزمره

از  مارکس و انگلس، مطمئناً (274)آتی طرفدار آزادی همساز باشد. یممکن با جامعه

کردند، اما هیچ اقدامات استثنایی علیه مخالفان مرتجع در یک جنگ داخلی حمایت می

ی مثابهپوزیسیون سیاسی و ناراضیان به ها از سرکوب ادلیلی در دست نیست که آن 

 طبیعی دیکتاتوری پرولتاریا دفاع کنند.  یمشخصه 

شود، متولد می  ی کارگری معینی از زندگی طبقهحزب پرولتری که در مرحله   نقش

های مختلف تحول  در انطباق با مراحل گوناگون تکامل این طبقه در کشورها و دوره

دهد، و به پیشرفت آن  بت به این تکامل واکنش نشان میی خود نسیابد، و به نوبهمی

ی زمینه   ی کارگرطبقهبخشد. پیروزی این حزب در کمک به ایجاد حکومت  سرعت می

سطح آگاهی  یبا ارتقا ی کارگرطبقه حکومت  (275).کندرفتن آن را فراهم میازبین 

واقعًا نهادهای    ی آموزشی گسترده، ایجادهای جمعیت از طریق عرضه ترین بخشوسیع

 (277)پردازد که »مردم خود به نفع خویش عمل« کنند. به این امر می (276)دموکراتیک

شده« رو به بیت فرهیخته و تر یریج شکاف بین »هسته تدتوان فرض کرد که بهمی

رود و علت وجودی آن  از بین می طبقه یدر حزب و بقیه  (278)افزایش صدها هزار نفر

شود. سرانجام مارکس توهمی نداشت که ای مجزا از میان برداشته میی ردهمثابهبه

اقدامات اقتصادی پرولتاریای در قدرت به حاکمیت   (279)چنین امری سریع صورت گیرد،

ی یک طبقه و همراه با آن به هستی »در مفهوم سیاسی کنونی« مثابهو حیات آن به 

ی طبقهانتقالی آن جامعه، دیکتاتوری مارکس بر این باور بود در  (280)دهد.پایان می



 مارکس و انگلس و مفهوم حزب  670 

حیات حزب پرولتری   یادامه  (281)انجامدبه الغای همه طبقات و تضادهای آن می  کارگر

 امری خالف روند تاریخ است. در آن زمان مشخصاً

 مشخصات منبع اصلی:

Monty Johnstone, Marx and Engels and  the Concept of the Party, 

Socialist Register 1967, pp.121-158. 

 ها:یادداشت
سوپتامبر  المللی کارگران در )مصووب کنفرانس هاگ در مجمع بین مربوط به مقررات ی.قطعنامه. 1

که توسط مارکس و انگلس   1871نهم کنفرانس انترناسیونال لندن سال  یقطعنامه یادامه 1872سال 

  ریزی شده بود. درطرح
The International Herald (London), No.37, 14 December 1872.  

 منتشر شد. این ترجمه از متن اصلی فرانسوی که در 
 K. Marx and F. Engels, Selected Works, hereafter noted as SW 

(Moscow 1950), I. p.325,  
مندرج در منتخب آثار بسویار متفاوت اسوت زیرا   یاز ترجمهاحتماالً درج شوده اسوت. این برگردان 

 ی پیرامون مفهوم این قطعنامه بدان اشاره کرده است. مقالهبیرءتعویژه به منظور توضیح سوانگلس به
K. Marx and F. Engels, On Britain, Moscow 1962, p.500)  

ای که به اچ. یونگ در پایان ژوئیه سوووال  چنین مارکس از متن انگلیسوووی این قطعنامه در نامههم

های »الغای  جاد ...طبقات دارا« و واژه»ای فرسووتاده اسووتفاده کرده اسووت و در آن نامه بر عبارت: 1872

 کرده است: تأکیدطبقات« 

 (K. Marx/F. Engels, Werke, hereafter noted as Werke, Berlin 1966, 33, 

p.507) 

2. cf. M.I. Mikhailov, Voznikovenie Marksizma. Bor’ba Marksa i 

Engel’sa za Sozdanie Revoliutsionnoy Proletarskoy Partii (Moscow 

1956), p.15, 
ی چنین کنود کوه موارکس و انگلس بر پوایوهمودرکی اظهوار می یبودون ارائوه هجوایی کوه نویسووونود 

 اند.ای پیش رفتهبرنامه

  نگاه کنید به .3
K. Marx, Introduction to The Critique of Hegel’s Philosophy of Right, 

in T.B. Bottomore, Ed., K. Marx, Early Writings (London 1963), pp.58-9. 
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ها بودند  ی کمونیسوترکس و انگلس از اعضوای سوازمان حزبی اتحادیهما 1852تا  1847فقط از  .4

ها نقش اصولی را  آن 1874تا  1870از سوال  مؤثر نحو و در مورد انگلس نیز به 1864هر چند از سوال 

 )انترناسیونال اول( ایفا کردند. المللی کارگراندر مجمع بین

5. F. Engels to E. Bernstein, 27 February-1 March 1883, K. Marx and F. 

Engels, Selected Correspondence (Moscow n.d. – 1956?), hereafter noted 

as Sel. Cor. (Moscow), p.432. 

6. F. Engels to A. Bebel, 11 December 1884, ibid., p.457. 

7. See, e.g. M. Duverger, Political Parties (London 1954), pp.xxii-xxx; 

U. Cerroni, Per una teoria del partito politico, in Critica Marxista (Rome, 

1963), I, 5-6, pp.18ff. 

8. F. Engels, On the History of the Communist League, SW, II, p.312. 

9. Ibid., p.313. 

10. See, e.g. K. Marx/F. Engels, The German Ideology, Marx/Engels 

Gesamtausgabe (MEGA), (Moscow-Leningrad 1933), 1, 5, pp.31 and 437; 

K. Marx to P. V. Annenkov, 28 December 1846, K. Marx and F. Engels, 

Selected Correspondence (London 1943), hereafter noted Sel. Cor. 

(London), p.18; K. Marx/F. Engels, Circular against Kriege, Werke (Berlin 

1959), 4, p.3. 

11. Engels, op. cit., pp.307, 313-4; K. Marx, Herr Vogt, Werke (Berlin 

1961), 14, pp.438-9; H. Forder, Marx und Engels am Vorabend der 

Revolution (Berlin 1960), pp. 128-135. For a different and not fully credible 

version, see D. Ryazanoff’s Introduction to D. Ryazanoff, Ed., The 

Communist Manifesto of K. Marx and F. Engels (London 1930), pp.14-20. 

12. Rules and Constitution of the Communist League, in D. Ryazanoff, 

Ed., op. cit., pp.340-345, esp. p.342. 

13. K. Marx/F. Engels, Preface to German Edition of Manifesto of the 

Communist Party, hereafter noted as Manifesto, SW, I, p.21. 

14. Manifesto, op. cit., p.61. 

15. Engels, History, SW, II, p.315; K. Marx, Herr Vogt, op. cit., p.440. 

16. F. Engels, Socialism in Germany, Werke (Berlin 1963), 22, p.248. 

17. K. Marx, The Poverty of Philosophy (Moscow n.d.), p.140. 

18. The original German text uses the word “besondern”, meaning 

“special”, but the English edition of 1888, revised by F. Engels, prefers 

“sectarian”. 

19. Manifesto, p.44. 

20. Ibid., p.42. 

مارکس و انگلس از حزب در   هایی مربوط به برداشت. نگاه کنید به بحث 41جا، صفحه همان . 21

 .291و  290تر بدان اشاره شد. ص این زمینه در اثر فوردر که پیش
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22. K. Marx, op. cit., p.194. cf. K. Marx, Political Indifferentism, Werke 

(Berlin 1962), 18, p.304:  
 دهند«.را در یک طبقه سازمان می ی کارگرطبقههای کارگری...»اتحادیه

23a. Ibid., p.195. 

24. L.I. Gol’man, Voznikavenie Marksizma. Bor’ba Marksa i 

Engel’sa za Sozdanie Revoliutsionnoy Proletarskoy Partii (Moscow 

1962), p.70. 

25. Manifesto, p.44. 

26. See ibid., p.60,  
تر سوازمان  طلبان ارضوی در امریکا نیز اشواره شوده اسوت. این سوازمان دوم بیشجایی که به اصوالح

 کارگری. نگاه کنید بهترویج برای دهقانان بود تا حزب 
(D. Ryazanoff, Ed., op. cit., pp.242-245). 

ای که کارل مارکس در دوازدهم در نامه های کمونیسوتاتحادیهبه عضوویت هارنی و جونز در  .27

مناسوبی در اثر جی. سویل   ییش انگلس نوشوته اشواره شوده اسوت. از این نامه قطعهبه فردر 1848مارس 

 وجود دارد. 159، 158، 143، 142تحت عنوان »ارنست جونز چارتیست« اثر ای. شوین صفحات 
 Harney’s and Jones’ membership of the Communist League is indicated 

in a letter from K. Marx to F. Engels about 12 March 1848, from which the 

relevant extract is printed in J. Saville, Ernest Jones: Chartist (London 

1952), p.231. See also A.R. Schoyen, The Chartist Challenge (London 

1958), pp.142-3, 158-9. 

28. Manifesto, p.60. 

29. K. Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, SW, I, 

p.249. 
 کند.استدالل بی اساس آقای روبرت کونکست را مسخره میقول در آن آمده است این بند که نقل 

 (Marxism Today, Ampersand Books, London, 1964, p.42) 
پرولتواریوا و هم  یتوانود هم نمواینودهکوه یوک حزب میگویود :»اینیعنی این نظر او را  کوه می 

 در تعارض است«.کامالً دیگری باشد با نظرات )مارکس(  یطبقه ینماینده

30. K. Marx/F. Engels, Address of the Central Committee to the 

Communist League (March 1850), hereafter noted as March Address, SW, I, 

p.98. 

31. F. Engels to F. Kelley Wischnewetsky, 27 January 1887, Sel. Cor. 

(London), p.455. 

32. Ibid., p.455. 

33. F. Engels, Marx and the Neue Rheinische Zeitung (1848-1849), SW, 

II, p.297. 

34. E. P. Kandel’, Marks i Engel’s – Organizatory Soyuza 

Kommunistov (Moscow 1953), p.264. 

35. Ibid., p.264.  
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آور«  ی امری»تعجبمثابهبهگیری لنینیسوم برلن به این نتیجه-جی. وینکلر از انیسوتیتو مارکسویسوم

 در 

Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft (Berlin 1954) II, 4, p.542,  
رسود که خود را  به این نتیجه می ژوئن اتحادیه اسواسواً یسوازد که کنگرهکند و مطرح میحمله می

مورخان   . این همان خط مشووی بوده اسووت که اسوواسووا545ًبه یک حزب پرولتری متحول سووازد. ص 

 :اند. نگاه کنید بهجمهوری دموکراتیک آلمان پیش گرفته
 (Grundriss der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin 

1963, p.42)  
 :کند نگاه کنید بههایی به این خط مشی اضافه میالبته تاریخ رسمی جدید  ویژگی

 (W. Ulbricht and others, Ed., Geschichte der deutschen 

Arbeiterbewegung, Berlin 1966, I, p.66)  

36. F. Engels, On the History of the Communist League, op. cit., p.318. 

37. See B. Nicolaevsky, Toward a History of ‘The Communist League’, 

1847-1852, in International Review of Social History (Amsterdam 1956), 

I, 2, pp.234-245, esp. 237, 244; E.P. Kandel’, Iskazhenie istorii bor’by 

Marksa i Engel’sa za proletarskuyu partiyu v rabotakh nekotorykh pravykh 

sotsialistov, in Voprosy Istorii (Moscow), 1958, No.5, pp.120ff.; B.I. 

Nicolaevsky, Who is Distorting History? in Proceedings of the American 

Philosophical Society (Philadelphia), Vol.105, No.2, April 1961, pp.209-

236; E.P. Kandel, Eine schlechte Verteidigung einer schlechten Sache, in 

Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung hereafter 

Beiträge (Berlin 1963), V., 2, pp.290-303. 

 ی شده در  متن کامل این سوگندنامه که از سوی دکتر بلومنبرگ فقید معرف. 38
 International Review of Social History (Amsterdam 1964), IX, 1, 

pp.81-122. See esp. pp.88-9, 96. 
 چاپ شده است.

(. 70جا ص )همان نپیوسووته بود هامونیسووتی کاتحادیههنوز به  1849روزر تا بهار سووال  . 39

 89تا  88 جا، صتازگی ندارد. همان 1848بنابراین مدارک او پیرامون انحالل ادعایی اتحادیه در سووال 

 .96و 
p.90) His evidence on its alleged dissolution in 1848 is therefore of 

necessity presented second-hand. (Ibid., pp.88-9, 96) 

40. Voprosy Istorii, op. cit., p.124. 

تصومیم مربوط   مخصووصواً 1850مارس  یکه ادعا کرد که »خطابیه نیکولوسوکی در اشوتباه بود .41

   :به انحالل اتحادیه را نقد کرده است« نگاه کنید به

(B. Nicolaevsky and O. Maenchen-Helfen, Karl Marx: Man and 

Fighter, London 1936, p.206)  
 چرا که در این اثر ذکری از انحالل اتحادیه نشده است.
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42. F. Engels, Marx and the NRhZ, op. cit., p.299. 

43. Beiträge, op. cit., p.303. 

44. See, e.g. E.P. Kandel, Ed., Marx und Engels und die ersten 

proletarischen Revolutionäre (Berlin 1965), pp.105, 502 (n.60). The 

relevant extracts from Roser’s deposition are given in E.P. Kandel and S.Z. 

Leviova, Ed., Soyuz Kommunistov: sbornik dokumentov (Moscow 1964), 

pp.218-224. 

مارس شوده، اثری  یلندن در خطابیه ی مرکزیکمیتهبه این حرکت  99ص  ی مثبتاشواره . 45

 داند.می 1849در مقابل نظر روزر که آن را بهار  1849-49که بدان اشاره رفت. مول آن را زمستان 

(IRSH, op. cit., p.89) . 

46. IRSH, op. cit., p.90. 

47. E.P. Kandel, Beiträge, op. cit., p.299. 

48. S.Z. Leviova on the Neue Rheinische Zeitung, in A.I. Malysh and 

O.K. Senekina, Ed., Iz istorii formirovaniya i razvitiya Marksizma 

(Moscow 1959), p.255. 

49. W. Ulbricht and others, Ed., op. cit., pp.117-8. 

50. V.I. Lenin, Two Tactics of Social Democracy, in his Selected 

Works (Moscow 1936), III, pp.131-2. 

51. Werke (Berlin 1959), 6, pp.426, 584. 

52. F. Engels, Germany: Revolution and Counter-Revolution 

(London, 1936), p.48. See, e.g. G. Becker, Karl Marx und Friedrich Engels 

in Köln, 1848-1849 (Berlin 1963), pp.234-256. 

53. March Address, op. cit., p.99. 

54. Ibid., pp.98-108. 

55. Ibid., p.98. 

56. Ibid., p.99. 

57. Ibid., p.102.  
.» 308-309، جلد هفتم ص  1850به اتحادیه ژوئن  ی مرکزیکمیته یمقایسووه کنید با خطابیه

های آن را برای مقاصد خود به کار  تواند دیگر احزاب و فراکسیونبسیار خوب میاحتماالً حزب کارگری 

 گری کند.«گیرد، اما نباید خود را تابع هیچ حزب دی
58. Ibid., p.103. 

59. Ibid., p.103. Cf. June Address, op. cit., p.310; M.I. Mikhailow, in I.S. 

Galkin, Ed., Aus der Geschichte des Kampfes von Marx und Engels für 

die proletarische Partei (Berlin, 1961), pp.132-3. 

60. March Address, op. cit., p.105. 

61. G. Lichtheim, Marxism (London 1961), pp.124-5. 

62. B.D. Wolfe, Marxism (London 1967), pp.153-4, 157, 163. 

63. E. Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die 

Aufgaben der Sozialdemokraten (Stuttgart 1899), p.29. 
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(New York 1957), p.9; S. Moore, Three Tactics: the Background in Marx 

(New York 1963), p.22. 

65. See D. Ryazanoff, Zur Frage des Verhältnisses von Marx zu Blanqui, 

in Unter dem Banner des Marxismus, II, 1/2 (Berlin-Vienna 1928), 

pp.140-145. 

66. March Address, op. cit., pp.101, 107. 
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69. Ibid., p.104; R. Schlesinger, Marx: His Time and Ours (London 

1950), p.270. 

70. March Address, op. cit., p.108. 

70a. K. Marx, Revelations on the Communist Trial in Cologne, Werke 

(Berlin 1960), 8, p.412. 

71. K. Marx to F. Engels, 19 November 1852, Werke, (Berlin 1963), 28, 

p.195. 

72. K. Marx to F. Engels, 11 February 1851, Werke (Berlin 1963), 27, 

p.184. 

73. F. Engels to K. Marx, 12 February 1851, ibid., p.186. 

74. K. Marx to F. Engels, 11 February 1851, ibid., p.185. 

75. F. Engels to K. Marx, 13 February 1851, ibid., p.189. 

76. Ibid., p.190. 

77. F. Mehring, Karl Marx (London 1936), p.209. 

78. Wolfe, op. cit., p.196. 

79. K. Marx to J. Weydemeyer, 1 February 1859, in K. Marx/F. Engels, 

Letters to Americans, 1848-1895, hereafter noted as LA, (New York 1963), 

p.61. 

80. See M. Dommanget, Les Idées d’Auguste Blanqui (Paris 1957), 

p.355. 

81. K. Marx to J. Weydemeyer, LA, p.62. 

82. K. Marx to F. Freiligrath, 29 February 1860, Sel. Cor. (Moscow), 

p.146. Italics in original. 

83. Ibid., p.147. 

84. F. Engels, Germany: Revolution and Counter-Revolution, op. cit., 

p.114. 

85. F. Mehring, op. cit., pp.218-220; F. Engels to J. Weydemeyer, 12 

April 1853, LA, p.58. 

86. K. Marx to F. Engels, 10 March 1853, Werke, 28, p.224. 
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ی این کار  ویکنند نباید »زیاد به خود زحمت بدهند« گجایی که انگلس درباره کسووانی که فکر می

 چنین نگاه کنید به»پدر مارکس« است که همه چیز را باید بداند! هم یعهدهبه

 Karl Marx: Biographical Memoirs, Chicago 1901, p.85)  
  یخانهکه لیبکنشت معتقد است که مارکس»حزب« خود را هر روز به قرائتراجع به مارکس و این

 برد.بریتانیا می یموزه

89. W. Liebknecht, Karl Marx zum Gedächtnis (Nuremberg 1896), 

p.113, 

90. K. Marx to F. Engels, 15 May 1859, Werke (Berlin 1963), 29, p.432. 

91. Sel. Cor. (Moscow), p.146. 

92. Werke (Berlin, 1964), 30, p.495. (This part of the letter is not 

included in the English Sel. Cor.) 

93. Sel. Cor. (Moscow), p.147. 

94. See, e.g. Manifesto, op. cit., p.42. 

95. K. Marx, The Class Struggles in France, 1848-1850, SW, I, p.136. 

96. K. Marx, Revelations, op. cit., p.458. 

97. K. Marx to F. Engels, 18 May 1859, Sel. Cor. (London), p.123. Italics 

in original. 

98. M. Rubel, Remarques sur le concept de parti proletarien chez Marx, 

in Revue française de Sociologie, II, 3 (Paris 1961), p.176. 

99. R. Quilliot, La conception du parti ouvrier, in La Revue Socialiste 

(Paris), February-March 1964, p.172. 

گرایی« خورد، و تروتسوکی نیم قرن پیش، این مفهوم از سووی تروتسوکی برچسوب »جانشوین. 100

داد. او به نام مارکسوویسووم به لنین حمله و ادعا کرد که لنین حزب را به جای  آن را به لنین نسووبت می

نهود و اعالم کرد نتیجوه این کوار بوه وجود آمودن یوک »دیکتواتور« اسوووت کوه خود را بوه  می ی کوارگرطبقوه

 :گذارد. نگاه کنید بهجای حزب می

 (I. Deutscher, The Prophet Armed (London 1954, pp.90-91.) 

101. F. Engels, Karl Marx: Critique of Political Economy, Werke 

(Berlin 1961), 13, p.469. 

اه کنید در مورد تعمیم غیرمجاز این مورد خاص که به لحاظ تاریخی مشوخص شوده اسوت نگ. 102

 به:
 R. Garaudy, Humanisme Marxiste (Paris 1957), p.299. 

مطرح شد( پس   1956در مورد پرسوش )که در رابطه با وضوعیتی چون وضوعیت مجارسوتان در سال 

سوت که یک فرد یا گروهی از افراد به رسوالت تاریخی  اجایی  ی کارگرطبقهکجا اسوت؟  ی کارگرطبقه

هوای جودیود ت. گوارودی کننود. نوشوووتوهبرای تحقق این رسوووالوت مبوارزه میآگواه انود و  ی کوارگرطبقوه

تر از ده سووال  بانه بیشآی آن اسووت که او امروز به خطرات نهفته در این برخوردهای پدرمدهندهنشووان

 نوشت آگاه است.پیش که آن را می

103. K. Marx to L. Kugelmann, 12 April 1871, Sel. Cor. (London), p.309. 

104. F. Engels to F.A. Sorge, 12 (and 17) September 1874, ibid., p.330. 
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105. Socialism in Germany, op. cit., p.247. 

106. K. Marx to F. Engels, 24 November 1857, Sel. Cor. (London), 

p.101. Italics in original. 

107. F. Engels to K. Marx, 29 January 1869, in J. Saville, Ernest Jones: 

Chartist, op. cit., p.247. 

از منچسوووتر بوه لنودن نقول مکوان کرد،  تنهوا توانسوووت بوه   1870 پواییزنگلس هنگوامی کوه در . 108

 .نال برودشورای عمومی انترناسیو
 (G. Mayer, Friedrich Engels: A Biography, London 1936, p.197.) 

109. See D. Ryazanoff, Die Entstehung der Internationalen 

Arbeiterassoziation, in Marx-Engels Archiv (Frankfurt a.M. n.d. – either 

1925 or 1926), I, pp.119-202. 

110. See K. Marx to F. Bolte, 23 November 1871, Sel. Cor. (London), 

pp.317-8. 

111. See W. Schmidt, Zum Verhältnis zwischen dem Bund der 

Kommunisten und der I. Internationale, in Beiträge, 1964, VI, S. 

112. See K. Marx to M. Barry, 7 January 1872, Werke (Berlin 1966), 33, 

p.370.  
 1848معتقود بود البتوه فقط بر مبنوای اظهوارنظر طنزآمیزی کوه موارکس در سوووال  بواکونین ظواهراً

ی یک انجمن  مثابههنوز به هامونیسووتی کاتحادیهنسووبت به او کرده بود که در زمان انترناسوویونال، 

 :مخفی وجود داشت. نگاه کنید به

(Michel Bakounine et l’Italie, 1871-1872, Pt. 2, Archives Bakounine, 

Leiden,1963, I, 2, p.127, and A. Lehning, Introduction to Michel Bakounine 

et les Conflits dans l’Internationale, 1872, op. cit., II, p.xix. 

113. SW, I, p.348. 

114. Dr. Ernst Engelberg, in his Johann Philipp Becker in der I. 

Internationale (Berlin 1964), p.30,  
ش »حزب منضوبط و بندی منظوربا این صوورت 1864کند که مارکس در سوال جا که ادعا میآن

 کند.متمرکز« با تئوری علمی آن بوده، اغراق می

115. SW, I, pp.350-353. 

116. K. Marx to F. Engels, 4 November 1864, Sel. Cor. (London), p.163. 

117. See F. Engels, Preface to the German edition (1890) of the 

Manifesto, op. cit., p.30. 

118. General Rules of the IWMA, SW, I, pp.351-3. 

119. Documents of the First International (Moscow, n.d. – 1966?), 

Vol.III, p.311. 

120. See Marx’s Marginal Notes on the Alliance’s Programme and Rules, 

15 December 1868 in ibid., pp.273-7. (Beside the words “fondue entièrement 

dans la grande Association Internationale des Travailleurs” in the 

programme, Marx writes: “fondue dans, et fondée contre!” – p.273.) 
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های مقابله با ویروس کرونا دو ایران دو عین حال های متضماد و وو گیریسمت 

ای ایران و وفع ی هسمممتمهمرهی حول برنماممههمای برونای اه جماالی تماه بما مرحلمه

کس، حتی خود همماممااوان اموو نیب بماوو نمااونما کمه بما  هیچ 1اسممم  هما توم  بود  تحریم

همای اعترایمممی اخیر، اجتتمای تترین کرد ، هنماگی عتومی ووا ی سمممرکون جن  

»عمادی  یمافتمه و بحران معمممروعیم  خماتتمه  یماا کرد  اسممم   کماماز برعرس  یری اه 

های  تااو  تن  هدایی اه ویمممع موجود وترین ت عات بحران کرونا، تعمممایا توهممهم

  .بود  اس   کعتی نظا »سیاسی دوون 

جای »نان و آهادی  به خایق ایائو وژی بسمممیاوی اه اینان که سممما یان سمممال به

بسمم  اصتدممادی و بحران »توسممعه ، به سمموی خووانا  بودنا اکنون دومواجهه با بن

منتقاان انا  ووهی نیسمم  که منطقی و یا »وآ یب   کعممانا  همما     وهیتیویسممم»

ا تللی  ول یا بانک جهانی   رو اصرص »امپریا یسم  به سوی ووسیه، چین، صناوق بین

به بیان دیگر دو هممرایک کنونی، وا  »توسممعه  به یممرووتی دسمم  گاایی دواه نرننا  

 تجربی م ال گعته و هرکه غیر اه آن گویا کتاکان دچاو تدووات و خیاالت اس  

بر »علو    »غربی  ها که  س اه فرمان حذف علو اهسوی دیگر، جتع کثیری اه آن

ی علو  ویژ  دوعرصممههای تجربی بهاسممامی ، تریه کرد  بودنا، دو برابر علو  و وو 

 .اناط یعی و  بهری مج وو به تترین ها 

ی نظم حماکم، »علو  غربی  دو بخعمممی بمه حیمات ووهمر هتمه، اه منظر تمااو بمااین

ی  فناوری بویژه در حوزهسمر  علو   بهمری و حرم همتعمیری دوسمر اسم  که یک

اسم ، و آن سمر دیگر  »علو  انسمانی  اسم  که گفته هما  »منجر به تروی   اتمی

همراکی  و تردیا دو م انی دینی و اعتقادی خواها هما   چنین اسم  که با توجه به 

 همیلیون ا  دوهای اعترایمی دانعمجویان و اسماتیا دانعمگاهی و این که که حاود حرک 

ونیم میلیون دانعمممجو علو  انسمممانی می خواننما، نیماهمنما جلوگیری اه تروی  سمممه

اعتقادی به تعا یم ا هی و اسمامی  اسم   برای هتین فرمان »اسمامی »مادیگری و بی

 .کردن  علو  انسانی صادو ها  اس 

 
ها  ی  هیر عنوان »اتم، فریفتاوی علم و نقا ی جستاوی اس  که سالووه ها  ی باال متن ویراسته و بهنوهته  1

 خردِ تجربی  نوهته بود  
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 یا  ته امر به »نفی  مترن اسم  مااحان وا به تقا و ترا و واداو کنا اما انایعمه 

توان به سم ک و سمیاق حراسم  دانعمگا  سمرکون کرد  چناننه همانی بود، آهاد وا نتی

ها و تعمری  »سمتاد انقان فرهنگی ، و ، تخته کردن دانعمگا "انقان فرهنگی"اه س 

 .ها ستاد و هووای »فرهنگی  دیگر تاکنون انجا  ها  بودسپس د 

ای »مادی گرا تر یا عرصمههای علتی، آاما  رسمیانی اسم  که اهمیان تتامی وهمته

نگر که تاوو ود  دنیوی توان یاف ؟ آیا دو نظامی اسممماسممماز جهاناه »علو  اتتی  می

اسمم  و »ووح   دو عا م مادی هممناوو اسمم ، اسممتناد به اموو »ا هی  کاوبردی بجب 

ایجماد ووکعمممی ایمائو وژیمک بر حقمایق تلا و دونما« »همینی  داود؟ آیما دو خودآگماهی 

اه ویمممع فعلی، ترفیتی ممافوق فیبیری یما »معنوی  برای ایجماد بمایلی  گران حفماتم 

کمه آنهما هم بمه این جب  تماویخی اسمممامی دوبرابر »علو  مث تمه  وجود داود؟ و یما آن

ای نفسممه »بی طرف  اسمم  و اسممتق ال اه آن صممرفاز جن ه انا که علم فیایتان آوود 

وو می توانما دوخمامم  »خنثی  اسممم  و اه اینخود خودیابباوی داود  یعنی علم بمه

 اهاافی مت این و حتی متناصض دوآیا؟

ا  تمه بمایما انعمان کرد کمه نظر بمه واصعیم  انرماونما مذیر وصمابم  اتتی دو جهمان، چمه 

ی اسممتا ینی، علم اتتی اه ابتاای ا   و چه دو ووسممیهدوهمان هیتلر و »مردان علتی

کاو گرفته هما  اسم   دو این ووای  سمیاسمی به ی  یعم رد مقاصمایعنوان وسمیلهکاو به

همای تجربی و تماویخی، دانعمممتنماان اتتی چنمان مجمذون خودِ فرآینما »عینی  وو 

ی  یعم رد اکتعمافات »همیرین  علتی خود همانا صاوی همیفتهصول »جان دویی  بهبه

 .ناتفاوت مانای کاوهان بیبرداوی اه نتیجهکه نس   به عاص   کاو و چگونگی بهر 

خود آمانا که کاو اه کاو گذهممته بود برخی اه آنان هتنون »او نهایتر  موصعی به

عا  بعمری منجر هما  ترین صت ی علتی خود ایعمان دو هیروهمیتا به فجیعو فرآوود 

بود  حرمایم  ایسمممتمادگی بعمای او دوبرابر بتمت اتم، حتی تحتم  هنماان دو هممان »ممک 

همما  وا تیییر نتی دها   أییا باهمما، عت  انجا تحسممین و تکاوتی ، هرچقاو هم صاب 

ی عظیتی وا به حرک  دوآوود  و ماهمین ع اوت دیگر، این دانعمتناان اتتی چرخهبه

صول »هووکهمایتر ، حتی جریمان انمااختمه بودنما کمه دو وونما خود، بمهخودکماوی وا بمه

 !ی خود وا نیب به بیرون  رتان کرد  اس واننا 
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کرد که بتت اتتی خود محدمول جاایی بنیادین بین هسمتی  توان ادعاجرمت میبه

اجتتاعی و فرآینا علتی دو جهان معاصممر اسمم  که »عق   وا دوگیر هممرافی دوونی  

سممماحتی آن، و بدعما  تماهر عینی علم و  وی  تمککرد ؛ ثنویتی کمه یمک بدعما  وونما بمه

این گردد  آ یسمم اسمتعایی  نتادین میدیگر  عقلی »دوون سمر  اسم  که دو »ایا 

گسسسس» یعینی» ر روع علمی از اهاهیمی یریت تبتبیر همنو» یحقیق»ر   

نهسسس   را فییاخالقیسا«ر  یززادیر  یبتابتیر اتممساعی و ریته ا سس» نس  ز»

نشسی از انسسا» و یعی »  خادم اهدافی ای نند ن  ب   سم  اتمماعی و برته

 تداوم ای بخشد.

ها گرفته بنای کردن آنها و دستهد اه دا -های علتی بودن وو جب  ست  عینی

چنان جبو »بایهیات  هممما  که تا حای نقا و  -همممان تا تحقیق، معممماها  و اث ات

صول جا که بهانا  اما اه آنهای آن وا ناتوان سماختهفرض رسمعمگری م انی علتی و  ی 

 ماوکس هک و  رسعگری واهگعاس ، بایا  رسیا:

ای نقمادانمه و آهاد برصراو کنیم و اه اسممماوت بیرون وابطمهتوانیم بما علم گونمه میچمه

 آییم؟

ی توان جن ه ی تو یما و تخریت اه کجما ناهمممی هممما  اسممم ؟ آیا میوونا دوگانه

ی نامطلون اه علم، باون نقا تخری ی علم معاصممر وا ترذیت کرد و صممرفاز به اسممتفاد 

کلی  های نهنی بهی اه جن مههای علتا  بسمممنما  کرد؟ آیا وو های نظرینهماد  ی 

توان عب  به کسممت فناووی وا اه عقانی  علتی و نیب اه ماهی   بری هسممتنا؟ آیا می

تضمممادمنما ترنو وژی مماون تفریمک کرد؟ آیما »علم نمان ، حتی  ی  اه تجسمممم 

ی مدمممرف ، خود ناتماز اه خدممملتی ابباوی برخووداو ا  دو ترنو وژی و نحو خماوجی

هدگی  متهم ساخ ؟ آیا علم دو توان به نوعی »عت لتی وا میهای ع نیس ؟ آیا وو 

مرانی دو ووای همان و تعاویمات و تخاصمتات اجتتاعی ایسمتاد  و دو باهتو یا و تااو  

 جهان واصع هرک  نااهته اس ؟ 

ا ، حاکی اه خوا  و چه همر   ی رالواصعی  جوامع کنونی، چه دو همر  تتامی 

هما ، اه یک سماهماناهی کان برخووداو بود  و نظاوتآنسم  که علم ماون هاای  و 

وو علم  انا  اهاینهای علتی کاز با نیات و اهاافی معین هما  مطابق   یاا کرد  ژوه 
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 توان اه ساهماناهی ک  اجتتای مجبا کرد وستی وا نتی

ای اه عنوان مجتوعمه س بمایما تمأکیما کرد کمه نگما  اتتی علم موجود بمه اجتتمای بمه

کنا که این گبینه، خود محدمممول فرآینا اجتتاعی جهان های مرد ، فرامو  میداد 

یافتگی هسمتی عتومی و نیب تفرر بنا هما  اسم   سمتای  معاصمر اسم ، یعنی بر همی ی 

ی هتانی علم و حقیق  دو حوه  هان به اینی اجتتاعی و صائ علو  فیبیری دو عرصه

 .نظری، مانع وها فرر آهاد و نقاد می هود

توانما چنین علتی وا کمه آوممان  م یما واصعیم  اجتتماعی  ی انتقمادی نتیانمایعمممه

عنوان معیاو ویبی ها ، بههدایی اه انسان  ایهاس  که بر ستم، سلطه، سرکون و انسان

حقیقم  بپمذیرد  دوعوض بمایما تدمممایق کرد کمه آننمه دو هممان مما »ا هیمات  و »علم  

سمممتیب  بما »اوممانیسمممم ، یعنی بما تا  برای وهمایی اه هنما، هم  یونما میموجود وا بمه

گتایی وا سه  یا بیسیت«یپوزیمیویسس ر و ادرا  بی  همرایطی غیر انسمانی اسم  

هسا بسا تو سس  بس  احبساای بی  انسد  هتدوی ز»ای اشسسابس دینی  دچسار عسار سس 

وچتا  خیسسلمی ا سسمعسدادی دا سسمس  و راه را بت تهبت انمقسادی اسسسدود چو»

ها در تعیین ا نای زندگی ب  اهاهی  و ایسادیقی ا سمناد ز» ننند. هتدویای

گتایی  ورزنسد نس  نسسسعس» بس  هسسسمی انسسسا» وتودی خسارتی دارنسد. اهل ای

گرانِ تجریاات مهناسممانِ جبمیات علتی و ویخته ها فتاانسسانی ا س».هتدوی ز»

 .انا یتانعقیا  و همدینی، هردو دو حراس  و حفات  اه نظم موجود هم

هایی  هایی »عینی  که دو اصمم  گباو وان  وهیتیویسممم دو ت عی  اه »داد  فراخ

سمرهم  فرامینی اسم  که اجتتای وا به تابعی  اه »نظا   و نهادهای  نهنی هسمتنا، هم

ی مضمممامین خا ع، عا  و تجریای دین خوانا  دینی که با تخلیهوسمممتی دین فرامی

سماالو هیبگاوی  و »تقوا  دیوانگویی ، » اکاامنی ، » رهتنون »فضمیل  ، »واسم 

هما  اسم ، یعنی محتویات عینی جهان واصع هتنون صاوت، دو   و توانتنای مادی  

داود کمه »عقانیم   علتی و وا جمذن وجود خود کرد ، دو هتمان مسمممیری صما  برمی

همان اه ماهی  تعق  انسمانی واهی آن هما  اسم   این واهی اسم  ترنو وژیک با بیگانه

 !ی نابودی و هوال ک  ط یع  کعانا  اس ان معاصر وا به ووطهکه اکنون جه

که میلون و میضمون فرهنا ناخلف ، یعنی علم مث ته، هما  و اما »فلسمفه  با این
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-ی »بنیادگرایی  دینی ) اسمامیای تاویخی خوود ، و نیب دو دووان ما با هجتهتاهیانه

ن داود و دسممم  اه تا  یهودی و غیر ( مواجه هممما ، هنوه جانی دو با -سمممیحیم

توانا صمرفاز به نقا علم ماون بسمنا  کنا، بلره برنااهمته اسم   با این حال، فلسمفه نتی

بایا با خود نیب اوت اطی »منفی  برصراو که واهگعمای مسمیری نوین گردد، میبرای آن

 کنا، یعنی م انی نظری خود وا نیب نقادی کنا 

ی انسممان کاسممیک یونانی بر ایا ی  دوسمم  اسمم  که مفهو  »عق   دو فلسممفه

جای  ذیر  سماه بنا هما  بود، و بهوو خودسمرنوهم عنوان موجودی متفرر و اهاینبه

ی واصعی  »آمپریک ، بر »حقیق  عا ی  و غای  انسمان های حایمر و آماد اعت او داد 

یگانگی  ویبی همما  بود  اما این مفهو  بین »هسممتی  و »عق   عنوان انسممان  ایهبه

ی  عقیما ای صمائم  بود کمه جوهر هسمممتی وا صمممرفماز دو فرر بماهمی یمافم   بمهواسمممطمهبی

 .بنای فلسفی توسک علم ماون فروویخ »هوسرل  این ساختتان

عوض دان  ویایمیات ط یعی »گا یله  یک نظم عقانی »نان  برصراو سماخ  و به

وه و هافتنا، ادوا« و ی کاسمیک، و نیب انسمان خردوتجریای و »متافیبیری  فلسمفه

جای فراووی ی بافدم ، معمخع و عتلی جهان واصع وا جایگبین کرد  بهت یین تجربه

ی هرچمه م ثرتر بر کم  ط یعم  و و وفع حیمات آمپریمک، عقانیم  علتی جمایما سممملطمه

طریق »خرد نظری  بمه »خرد عتلی  نیب انسمممان وا دو دسمممتووکماو گمذاهممم   اه این

 استحا ه یاف  

هوسممرل ، ک  این حرک ، این دگرگونی ت وویک، این تعها سمماختاوی و نظر »به

دوونی »خرد نان  به واصعی  تجربی، اه دیاگان علم ماون  وهمیا  مانا  و به  رسم   

توانا خویعمتن وا همود   ذا علم نسم   به م انی خود »ناآگا   بود  و نتیگذاهمته نتی

ع ماوت دیگر، جهمان تجربی هاه اسممماوت و چماوچون واصعیم  آمپریمک وهما سممماهد  بم 

ها وا هتنون مفاهیم نان دهنا  و سمماهای مفاهیتی هسممتنا که علم ماون آنهممر 

 انگاود ت وویک می

توانا برای علم  دها و نتیجا، عق  توانتنای فلسمممفی خود وا اهدسممم  میاین دو

 عنوان یمک امرمسمممیر و همافی معین کنما  امما اه ی این دگرگونی، خود »واصعیم   بمه

گردد  »اصم  مطلق  همهود ویایمی دو منظر گا یله آ یب   میچناوجهی ویایمی، »ایا 

گردد که علم ماون هرگب خود آن »اص   وا موود بروسی و چنان »بایهی  وانتود می
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 .سنج  علتی صراو نااد  اس 

ترین و م ثرترین کنما، این بمادوا طوو کمه »هربرت مماوکوه   تمأکیما میهتمان

ای ویایمی سمامان یافته، با  تاویا تفرر اسم   وو  علتی که خود بر ایا فریفتاوی دو 

جمای »حقیقم  ، علیرغم فراسمممم ، دصم  و جمایگبین کردن یمک وو  خماص بمه

ی واسممطه کنا که بهباهمما   ذا خائی ایجاد مییافته میمحاسمم ات  فاصا هافی تعی ن

م الیی ا سس»   عل  اسدر» نس  تاتسای ریتا سس ی تجربی  ر می همممود  جهمان ووهمر 

واقع نشا»   اخمما» واق یا« انضماای را د » نخورده باقی ای گذارد. این ب 

یتفیر عل  نسا،  توهمی بی  نیسسس» چتا نس  این دهسد نس  ادعسای یبیای

نند.  های واق یس» زارتی  را ا سسممسار اینرسادهیتفی  ااهیس» رابهس  با پی بی

عقالنیمی را دربت دارد نس  عل  نسا،  لسذا یعقالنیس» علمیر در بهن خود عسدم

 تواند بت ز» تسلط پیدا نند.نمی

توانا صمرفاز به اصم  خود وجوی کنا و دوباو  سمرووی ی نوین نتیاما یک فلسمفه

عقلی کمه تماویخماز مرتفع هممما  وا احیما کنما  یعنی عقلی کمه اه جوهری صمممرفماز معرفتی  

کنما  ا  تمه بما  ژ  ی تماویا میعوض علم، خود وا بمه تنهمایی »سممموبرخووداو اسممم  و بمه

بمایما خود تفرر وا »ابژ  ی تعقم  کنما، هماف  نمه خردی »دوخود  کمه فلسمممفمه میاین

کنا   جا و اکنون هیسم  میبلره تعام  همعوو خودآگا  با خردی اسم  که دو دنیای این

تفاوت  توانا بیی کن  بعمممری اسممم ، نتیهرحال فرآوود فلسمممفه دو دنیایی که به

بایا توجه و انرژی خود وا سمراسمر به محتویات بیرران جهان ایسمتا، بلره میدوکناوی ب

 . ایااو معطوف ساهد

نقا فلسممفی اه خود فلسممفه، بعضمماز باان معنی اسمم  که تفرر صممرفاز دو نهن 

ها وا جای طرد هممعوو و باووهای »مرد  عامی ، آنگنجا  فلسممفه به»فیلسمموف  نتی

خودهمممان صراو داد  و به »خرد عتومی  بیانی تعقلی دوترف تاویخی و بسمممتر معین 

دانا که علو  جایا خود اه دوون فلسمفه سمر برون بخعما  دوعین حال فلسمفه میمی

ع اوتی،  انا  بهگیری اه خاستگا  خود، دچاو تعاویی دوونی ها آوود  و سپس با فاصله

کرد ، هسمتی و  تعق  خود وا به »غیر خود  آغعمته سماخته و چون به دیا رتیک  عم 

 .نات، کن  و نظر، و عینی  و نهنی  وا به تعام  نرسانا  اس 
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ی انسمان نیب نوعی دو حواس و تجربهصول »هگ   هیچ چیب دوتفرر نیسم  که بهبه

موجودی  نااهمته باهما  دومنظر وی »حقیق   هتواو  انضمتامی و مأخون اه »فع   

دو »فعلی  ، و به تع یر ماوکسممی، دو اسمم   »ایا   وا نه دو ووای جهان موجود بلره 

ی اجتتماعی بمایما یمافم   فلسمممفمه »واصعیم   نتمادین، معمممرو ، گمذوا و کن  نقمادانمه

 ایااوی وا با »ناتی  که با کن  نقادانه، عتلی و انقابی انسمان مترادف اسم  اهمت ا  

 .کناگیرد  اهاینرو بین »ایا   و »واصعی   هرافی ببوگ ایجاد نتینتی

وغم نیات ، هتواو  به حرم »کانتی   ه، برخاف »خرد است اادی  که به س فلسف

کنا بلره هممود، »آینا   وا به »حال  تحتی  نتیاالجرا  متوسمم  مییک »بایا اله 

نتایا  این ها، تحوالت و تتنیات امروهین اسممتخرام میمختدممات  وا اه متن گرای 

مفهو  اومانیسمم دو علو  انسمانی  »اومانیسمم  فلسمفی، دوعین حال  ی برد  اسم  که 

معاصممر جع  همما  و اه نتادی ایائو وژیک برخووداو گعممته اسمم   دو این اومانیسممم  

انتباعی، »سموژ  ی انسمانی تحریش هما  و توسم  به مقوالت مجردی چون »ترصی ، 

 .ال   انسان و ایتحال ک  ط یع  منجر ها  اس ن» یعرف   و »توسعه  به 

نوهدهم، یعنی دو اوان گسممتر  صممنع  ماهممینی و علم ماون، ی صرن دو نیته

نا ذیر علم و ی آهممتیی معاصممر وا دو سممتیب »کاول ماوکس  تعاوض بنیادین جامعه

ی افسمون واسمطهصول او انگاو هته چیب بهکنا  بهصمنع  با فاک  ماون خاصمه می

نیروهای مو ا  »عقلی مراو  به یما خود آغعمته هما  اسم   منابع نوتهوو توانتنای

ی تتا  وسما که نتیجهنظر میانا: »بهی مسمتتنای و نیاه گردیا اجتتای، سمرچعمته

ها، اعطای هستی تعقلی به نیروهای مادی و ت ای  هستی انسانی  اختراعات و  یعرف 

 به نیرویی مادی بود  اس   
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دادن کنترل دموکراتیک وجه مشترک تنش اجتماعی نابرابری و ازدست مخالفت با

ها درواقع این است که نولیبرالیسم ی این چالشجهانی است. نیروی اصلی همه

موضوعیت خود را از دست داده و بحران درونی خویش را تشدید کرده و درها را برای 

 گسترش رویارویی گشوده است. 

انتیاگو حضور دارند. میدان اوکوتنوا در بارسلون در آتش های سها در خیاباننظامی

های سیاسی و کنند. اگرچه حلقه های بیروت سنگربندی میسوزد و درخیابانمی

دهند ولی پیداست جهان ای در فرانسه برسر محدودیت حجاب داد سخن میرسانه

ر زیاد بار که در روزهای اخیهای درگیری خشونت آتش گرفته است. درواقع صحنه 

های مشابه در اکوآدور های مجزا ازهم نیستند. پس از ظهور صحنه شاهدش بودیم مقوله

هاییتی )هنوز جنبش سراسری ادامه دارد(، شاهد استمرار آن در عراق، مصر، اندونزی، و  

های اجتماعی در زیمبابوه، نیکاراگوئه، ایم؛ البته اگر از درگیری کنگ، و کلمبیا بودههنک

 زردها در فرانسه دیگر چیزی نگوییم.صربستان و البته که جنبش جلیقه رومانی،

ها شاهد یک وجه محلی هم باشیم که به ی این درگیری البته امکان دارد در همه

گری هاییتی، و نظامیدهند، برای مثال فقر مزمن در مورد خاصی واکنش نشان می

دن بخشی یا کامل در اکوآدور و کرگرایان در شیلی، و دالریگسترده در میان راست

ی کاتولونیا« و یا آرزوهای رسمیت شناختن »مسئله لبنان، و یا اجتناب اسپانیا از به

کنگ. البته هیچ کدام از این توضیحات نادرست نیستند، ولی دموکراتیک مردم در هنگ

 اند؟آیا کافی

مان وشهای دموکراتیک و اجتماعی محلی همیشه وجود داشتند، ولی خجنبش

زمان های شرایط کنونی این است که اکنون همبیاید یا نه شاهدیم و یکی از ویژگی

دهد که شکل ناگزیری، نشان میها در پنج قاره بهی این انقالبزمانی همهاند. همشده

 دیگر مرتبطند. ای به یکطور ویژهاین رویدادها به

 تشدید کرده استکوشش نولیبرالیسم برای بقا، بحرانش را  

-2007ی این رویدادها احتماالً این است که جهان از سال ی مشترک همهحلقه 

چه که خیلی هنوز به خاطر دارند، »سقوط گرفتار بحران بزرگی شد. فراتر از آن   2008

شروع شد بسی  2008سپتامبر  15من برادرز« در بزرگ« که پس از ورشکستگی »لی
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اش هم این است که تنها یک هنوز ادامه دارد. دلیل عمده تر بود وتر و عمیقگسترده

ی مدیریت ی مالی و یا اقتصادی نبود. بلکه بحرانی بود در شیوهبحران ساده

داری، یعنی بحرانی بود در نولیبرالیسم که بر سه اصل استوار بود: دولت را در سرمایه

 ی جامعه. سازگرایی اقتصاد و کاالییخدمت سرمایه قرار بدهد. مالی

داری ی عمل سرمایهبحران کنونی هم شیوه  1970و    1930های  همانند بحران دهه

اند که با مدتها معموالً طوالنیکنونی را به چالش کشیده است. این نوع بحران

هایی از ناآرامی همراه هستند. همان گونه که آدام توز، مورخ، در کتاب »توفان« دوره

آغاز شده  1929داری نه این که با سقوط شاش در سرمایهدهد اغت( نشان می2014)

باشد بلکه درطول جنگ جهانی اول آغاز شد و تنها پس از پایان جنگ جهانی دوم به 

شود مربوط می 1990ی سرانجام رسید. در پیوند با نولیبرالیسم، غالب شدنش به دهه

 د. پس از این که پارادایم پیشین گرفتار بحران شده بو 20یعنی 

حتی بحران کنونی هم با کوشش نولیبرالیسم برای جلوگیری از انهدام خود تداوم 

بست و تعمیق یافت. کوشش نولیبرالیسم برای تداوم بقای خویش دارد جهان را به بن

به   2010را از سر گذرانده و حتی از    2008کشاند. البته که نولیبرالیسم شوک سال  می

های کنونی را ارایه کند، حل«رسیده است که بتواند »راهرسید به جایی نظر میبعد به

ی برای نمونه، ریاضت مالی، و »تعدیل ساختاری« که هدفش درواقع انهدام تتمه

شان امنیتی داشتند. نولیبرالیسم، با حمایتی از کارگران و دیگرانی بود که در زندگی

 است.  ی خود، بحران خود را تعمیق بخشیدهکوشش برای تداوم سلطه

ی نظام اقتصادی جهان درواقع این بود که جهشی در رشد اقتصادی نجات اولیه 

پیش آمد که البته عمدتاً با کوشش رژیم چین برای برآوردن تقاضای غربی ادامه یافت 

العاده برای حال نیروی محرک نظام اقتصادی چین بود. ولی این کوشش فوق که درعین

ی کاالهای صنعتی پیش آید که ازجمله موجب سابقهرشد موجب شد تا مازاد تولید بی

خوبی نشان تشدید بحران بهداشت محیط زیستی شد. ارقام موجود این نکته را به

های برای مدت  –دهند. تولید فوالد در چین در طول دو سال از فوالدی که بریتانیا  می

ید کرد سال تول 150در طول  –ی فوالد در جهان بود ترین تولیدکنندهمدید بزرگ

تر بود و یا سیمانی که چین در این دو سال تولید کرد از کل تولید سیمان درامریکا بیش
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تر بود. این استراتژی البته موفق نشد. نتیجه این شد که در اقتصاد در قرن بیستم فزون

طور مستقیم برای عرضه کنندگان تر شد و این کاهش هم بهها کمچین سرعت فعالیت

چین از برزیل تا آرژانتین، و اکوادور و ونزوئال اثر منفی گذاشته است و  مواد اولیه به

ی این کشورها با کاهش تقاضا برای مواد اولیه روبرو شده و ناچار شدند تا همه

 های اقتصادی خود را به این دلیل تعدیل کنند. سیاست

های سیاستکارگرفته شد تا نولیبرالیسم حفظ شود استفاده از موتور دیگری که به

های مشوق مالی بود. استفاده از این ها در استفاده از سیاستپولی برای اجتناب دولت

عالوه، دیگر های فراملیتی بزرگ شد. بهها تنها باعث نجاتِ بخش مالی و شرکتسیاست

اند. رشد اقتصادی جهانی طور کامل شکست خوردههای نجات نولیبرالی بهوجوه برنامه

چنان ثابت مانده است اگرچه » انقالب تکنولوژیک« را وری همشد بهرهاحیا نشد و ر

گذاری در بخش خصوصی بسیار ناچیز است و این بخش ایم. سرمایههم داشته 

ای از رکود های اخیر اقتصاد جهان وارد دور تازهگذار خوبی هم نیست. در ماهسرمایه

 درازمدت شده است. 

ها ی سود بنگاهی نولیبرالی برای محافظت از حاشیههای رفرمدر این شرایط، ادامه

تر داشته است. آمدهای منفی بیشو درآمد ثروتمندترین بخش جمعیت هم پی

شود و تازه گذاری میکنیم، بخش ناچیزی از سود سرمایهطور که مشاهده میهمان

هم چنان وری کار به سیر نزولی اش  شود و رشد بهرهگذاری میشکل بدی هم سرمایهبه

چنان کش طور مشترک از آن استفاده شود همماند تا بهدهد و ثروتی که میادامه می

ها چنان به ثروتمندان و بنگاهرود. ولی از آن جایی که در پاسخ به این سیر نزولی، هممی

گذاری ها که میزان ناچیزی سرمایهها حتی برای آنشود، نابرابری ارجحیت داده می

شود. براساس این منطق، همین تر میکنند، بیشگذاری نمیاصالً سرمایهکنند یا می

ها برسر کسانی شود که هزینه ترین کوشش بر این میشود، بیشکه تعدیلی ضروری می

ترین توان برای پرداخت آن را دارند، برای مثال مالیات برای سرشکن شود که کم

هاییتی، و یا افزودن بر انرژی در اکوادور و  یافزار واتزآپ در لبنان، یا حذف یارانهنرم

ی ی شیلی. ناگفته روشن است که همه نقل عمومی، نمونهوی استفاده از حمل هزینه

 ها بر نیاز افراد به کار و تولید درآمد اثر خواهد داشت. این سیاست
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تر در کشورهای نوظهور باعث شود تا نابرابری جهانی نسبت بیشحتی اگر رشد به 

تر شود، واقعیت این است یافته اندکی کماصطالح توسعه بین این کشورها و کشورهای به

شود. این درواقع تر میکه نابرابری در درون این کشورها هم چنان با سرعت بیش

بینی ( است که پیش2016گیری برانکو میالنویچ در کتاب »نابرابری جهانی« )نتیجه 

کنیم در چه مشاهده میگردد. بنابراین، آنبازمی ی اجتماعیی طبقهکرد که مسأله

 ی طبقاتی در سطح جهانی است.واقع مبارزه

های طوالنی باور این بود انتقاد از نولیبرالیسم در واقع » امتیاز برای  برای مدت

مندی از منافع آن کنار مانده بودند. ثروتمندانی است« که در کشورهای پیشرفته از بهره 

ی اقتصادی باید پرداخت. که افزایش نابرابری بهایی است که برای توسعه شود  گفته می

یابند، هایی که از زیر خط فقر نجات میو ما باید این افزایش نابرابری را به خاطر آن 

ی کنونی ماست. بپذیریم. ولی این گفتمان دیگر کاربرد ندارد و این درواقع بدعت زمانه

وارد آمد که  2013است. اولین ضربه در برزیل در چالش به کشورهای نوظهور رسیده 

ای علیه حرکت دولت سابقههای اجتماعی بیبازار کاالها روند نزولی گرفت و جنبش

ای آن ونقل عمومی در زمان دیلما روسف شروع شد که عدهی حمل برای افزایش هزینه 

بعد، این زمان بهز آنی بازگشت حزب کارگران به نولیبرالیسم ارزیابی کردند. ارا نشانه

موج تشدید شد و اکنون کشورهای دیگری چون شیلی را دربر گرفته است که نهادهای 

کردند. در این کشورهای های مدید آن را نماد ثبات اقتصادی معرفی میالمللی مدتبین

بست ی نولیبرالیسم در حال فروپاشی است. نیاز به رشد و رقابت به بننوظهور، سلطه 

شود. بهبود پیشین تر میها علنید. با کاهش نرخ رشد اقتصادی واقعیت نابرابریرسمی

تداوم نیست. سراب در سطح زندگی به خاطر نرخ نزولی رشد تجارت جهانی دیگر قابل

این که سطح زندگی دراین کشورها به سطح زندگی در کشورهای پیشرفته خواهد 

شود، غیب هایی که در پیش گرفته میتبا سیاس -ها ی بزرگ نولیبرال وعده –رسید 

رفتی نیست مگر مستمندسازی تازه شود. برای جمعیت این کشورها هیچ راه برونمی

 و بیشتر.
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 ی اجتماعیبازگشت به مسأله

نولیبرالیسم به آخر خطر رسیده است. درمنطق زهکشی ارزش و رشد موهومی 

کند »فروبارش« اش پافشاری مییهای موهومخودگیر افتاده است و هنوز برهمان ایده

شود که موضوع عدالت توزیعی های کوز که از جمع آن نتیجه میمنحنی الفر، تئوری

را باید مستقل از واقعیت اقتصادی بررسی کرد. نولیبرالیسم این کار را با تکیه بر یکی 

س، دهد »مدیریت« دموکراسی، که بر آن اسااش انجام میهای موهومیدیگر از ایده

گیری دموکراتیک باشد بلکه باید از آن در ی اقتصادی نباید مشروط به تصمیمحوزه 

بار« محافظت ها یا به قول امانوئل مکرون »احساسات تأسفبرابر »احساسات« توده

ترشدن بحران ها هرچه بیشتر با تعمیق نابرابری و وخیمبندیکنیم. ولی این نوع تقسیم

خواهند د. پس از پنج دهه مدیریت دموکراسی، مردم میشومحیط زیست، غیرممکن می

ها توجه ها و نیازهای آنگذارها«، به ضرورتبه جای نیاز و ضرورت »بازارها« و »سرمایه

 شود. 

بحران کنونی نولیبرالیسم سه بُعد اساسی دارد. بحران محیط زیست، بحران  

تواند درمقابل هیچ کدام از اجتماعی و بحران دموکراتیک. و نظام اقتصادی کنونی نمی

حلی ارایه کند. در مواجهه با وضعیت اضطراری این سه منبع رشد نارضایتی راه

های بازارگرا خواهان سرکوب مصرف فقیرترین بخش حلمحیطی، راهزیست 

کنندگان با استفاده از ابزارهای مالی است. در مواجهه با بحران اجتماعی و بحران مصرف

اعتنایی است. درواقع نشان دادن واکنش مؤثر به نولیبرالیسم بی دموکراتیک واکنش

 سازد. ها، تغییرات اساسی در پارادایم اقتصادی را ضروری میاین بحران 

برای واکنش منطقی به بحران محیط زیست باید شاهد تغییری اساسی در 

ای مالی هگذاری باشیم و باید اقتصاد مبتنی بر مستغالت و حبابگیری سرمایهجهت 

ی این کار هم بازنگری کامل و اساسی در نظام پولی طور کامل کنار بگذاریم. الزمهرا به

است. بذرهای این دگرسانی در نیودیل سبز که درامریکا معرفی شده بیان شد که 

موجب وحشت اقتصاددانان نولیبرال شده است. اگر این طرح به تصویب برسد، دگرسانی 

ی کارگر اتفاق نخواهد افتاد بلکه با کمک ر با تضعیف طبقه بهداشت محیط زیست دیگ

ی منابع، که طبیعتاً به نفع آنان ادامه خواهد یافت. با تضمین بازتوزیع گسترده

ی توانند بدون این که سیارهها نخواهد بود، طبقات اجتماعی میانی میثروتمندترین



 

 
 

ی احمد سیفترجمه دین،  وروماریک گ 703  

ای . درضمن مشارکت تودهزمین را نابود کنند، سطح زندگی باالتری داشته باشند

نفع ثروتمندان و ها دیگر تنها بهتر هم تضمین خواهد کرد که این نوع تصمیمگسترده

سرمایه اتخاذ نخواهد شد بلکه منافع مشترک در نظر گرفته خواهد شد. و این چیزی 

است که نولیبرالیسم همیشه آن را رد کرده است و این که دموکراسی »بتواند قرار 

 آن نیازمندیم. هم بزند« دقیقاً چیزی است که در جهان امروز بهموجود را به اقتصادی

دیگر مربوطند. شرط در واقع به یکبه سخن دیگر این سه اضطرار و این سه پیش

ی دموکراتیک و بهداشت محیط زیست هم هست. ناگزیز مسألهی اجتماعی بهحلّ مسأله

ها که با همان کند و دولتین تغییرات را رد میجایی که نولیبرالیسم همیشه اولی از آن 

ها هستند افتد که به اصطالح درخیابانی مردمی میکنند، این برعهدهمنطق کار می

که نیازهای خود را بیان کنند. و این آن چیزی است که این روزها به وضوح روشن 

ای سیستم یگانهتواند متفاوت باشد ولی درهمه جا  ها میاست. برحسب منطقه، ارحجیت 

ها در پیوند ی جنبشیعنی نولیبرالیسم جهانی. بعالوه، همه -شود به چالش گرفته می

گذرانند و در بعضی با این مسائل دموکراتیک و اجتماعی فرایندی تکاملی را ازسر می

ها های بهداشت محیط زیستی هم رو آمده است. در همه جا، چالشموارد، نگرانی

 های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طرف هستند. نظام اند و با کلجدی

های بارسلونا پلیس اسپانیا اکتبر، در خیابان  19در ویدئوئی که در دسترس است در  

طلب کاتولونیا را به زیر ضرب گرفته است. روی دیواری که تظاهرکنندگان استقالل

ی است«. ورای ای طبقاتاند که »این مبارزهدراین ویدئو مشخص است شعار نوشته 

ای که در آن بازتوزیع عادالنه ی ملی در کاتولونیا همیشه این مطالبه برای جامعه مسأله

شود این کنندگان حمله میمنابع صورت گرفته باشد نهفته بود. ولی وقتی به اعتصاب

شود. تمایل برای کنترل دموکراتیک در کاتولونیا درضمن واقعیت برجسته می

های اجتماعی و محیط زیستی هم هست. )یکی از کسانی که یت ی ارجحدهندهنشان

وا سیاستمدار منتخب مردم است که قبل در یک دادگاه اسپانیا محکوم شد، رائول رومه 

 الملل بود(.طلبانه بپیوندد، محقق روابط بیناز این که به جنبش استقالل 

د و پس گرفتن زردها با یک تحول مالیاتی صرف متوقف نشدرفرانسه جنبش جلیقه 

مالیات بر کربن هم جنبش را متوقف نکرد. جنبش کل عملکرد دموکراسی و سیاست 
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ضدّ بازتوزیعی دولت را به پرسش گرفته است. دراین راه با فعاالن محیط زیست متحد 

زردها به همراه شورشیان  گونه که مشاهده کردیم صدها تن از جلیقه شدند همان

اشغال مشترک مرکز فروش »ایتالی دیو« شرکت کردند. انقراضی در اوایل اکتبر در 

گونه باید پرداخت با نگرانی ها را چهحساب ی این که در پایان ماه صورتنگرانی درباره

برای پایان جهان درآمیخت. در اکوآدور وضعیت کامالً مشابه است. مبارزه در مخالفت 

هایی را که بر جمعیت بومی رابریی انرژی درواقع میزان ناببخشیدن به یارانهبا پایان

ی دولت برای هاست که علیه منطق زورگویانهگذارد و این جمعیت بومی سالاثر می

 اند. کردن مبارزه کردهدالری

چهارم تولید ناخالص داخلی کشور در لبنان کشوری که ثروت هفت نفر معادل یک

مالیات، یعنی درواقع سازی، و افزایش است، تظاهرات گسترده، مخالفت با خصوصی

ی احزاب، قرار گرفته هایی است که مورد توافق »دولت اتحاد ملی« شامل همهسیاست

کردن در شیلی هم نمایان است. های اجتماعی و دموکراتیکبود. این پیوند بین جنبش

خواهد به هر قیمتی که بشود کنگ تظاهرات مردم علیه رژیم چینی که میدر هنگ

وضوح یک چرخش مشخص اجتماعی پوشی کند بهاقتصادی را پرده بحران در الگوی

 پیدا کرده است. 

این البته هنوز ابتدای کار است. هیچ امیدی وجود ندارد که بحران در نولیبرالیسم 

های مکرر سرعت برطرف خواهد شد درست برعکس. به فشارهای اجتماعی فاجعهبه

ها ه که در منطقه کارآییب دراین سالچیعنی آن  -محیطی هم اضافه خواهد شد  زیست 

نظر تر بهترشدن شرایط اجتماعی خواهد شد. از همه مهمایم که باعث وخیمتجربه کرده

حلی پیدا کنند . البته در توانند درمنابع نولیبرالی خود راهها نمیرسد که دولتمی

های یاستاکوآدور و در لبنان، تظاهرکنندگان شاهد کنارگذاشته شدن بعضی از س

اند. در لبنان، سیاست بازتوزیعی، ریاضت اقتصادی از جمله کاستن مالیات بر فقرا بوده

ها بسیار ستانی از سود بانکی درپیش گرفته شد. ولی این پیروزییعنی مالیات

توانند مشکالت نهفته در مطالبات دموکراتیک اند وهمان طور که دیده ایم نمیشکننده

 شند.گو بامردم را پاسخ

دار و چالش در برابر بعید نیست نولیبرالیسم، در مواجهه با این مبارزات ادامه

اش، برای بقا خود را در سنگر »خشونت قانونی« دولت پنهان و مواضعی کارآمدی
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تر اتخاذ کند. مثل امانوئل مکرون در فرانسه که عماًل از خشونت پلیس حمایت سخت 

اکتبر در بیمارستان، تنها از  21سپانیا که در وزیر اکند. همانند پدروسانچز نخستمی

جمهور رئیس -را چنین سباستین پینه مجروحان نیروهای انتظامی عیادت کرد. هم

ی که وقتی در ماه سپتامبر به نشست گروه هفت در بیارریتز دعوت شد بیانیه -شیلی 

درست شبیه  -خود را در حالی بیان کرد که اطرافش را نیروهای نظامی گرفته بودند 

را به وضوح به تظاهرکنندگان اعالم به وضعیتی که در زمان پینوشه وجود داشت و پینه

شود و کرد »ما در حال جنگ هستیم«. به این ترتیب، جنگ اجتماعی دارد جهانی می

 سو و مخالفان در سوی دیگر است. نیروهای درگیر هم نولیبرالیسم و مدافعانش در یک

خواهند گامی فراتر این جنگ و ناتوانی رهبران از این که نمیبا توجه به خشونت 

از نولیبرالیسم بردارند بعید نیست دفاع دولت از منافع سرمایه به صورت نوفاشیسم و 

ها در اروپای شرقی شاهد آن گونه که مدتگرایانه در بیاید همانهای ملیجنبش

اکنون زبان شاهد آن هستیم و همسیهای اخیرتر در کشورهای انگلیایم و یا در سالبوده

طلبد تنها هم در هندوستان و در چین در جریان است. ثباتی که سرمایه هم اکنون می

شدت کاالیی شده است. ای که بهآید و تازه جامعهکردن« جامعه به دست میبا »نظامی

اش اولیه نولیبرالیسم نشان داد که با چنین سرانجامی هیچ بیگانگی ندارد، آزمایشگاه

ی درشیلی بود با پینوشه، یعنی کشوری که در آن آزادی را برچیده بودند، ولی به سرمایه

گفتند. این تکرار تاریخ حاوی پیام غریبی است. پیامی که از ما آمد میخارجی خوش 

محیطی و دموکراتیک به بازنگری  خواهد برای ساختن بدیلی اجتماعی، زیستمی

 بنشینیم. 
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مسلد  در  نفر را در دو 51قاتلی با شللی  ب  سلوی عیتیت  ، 2019در ماه مارس 

ای در توعی  این صلفه  74چرچ نیوزیلن  ب  قتل رسلان . در مانیفسلت شلرر کرایسلت

گرایی قومی درهم  اش را بلا ملییبومیهلای زیسلللتعیتی، قلاتلل دغل غل قتلل دسلللتل 

توع  ب  حفاظت از گرایی بی بذل گون  نوشت: »هیچ نوع ملییصراحت اینب آمیخت، و 

هیان سللال، عنین گودال ب  داووس رفت تا ب    ی آورد«. در ژانویبوم دوام نییزیسللت

ای بگوی  ک  ما از بسللیاری از عواقو ومیم های افسللان اتاقی میلو از صللاحبان ورو 

سللادگی عیتیت انسللانی بسللیار ب بوم در عران در پناه مواهیم مان  اگر ک  زیسللت

میلیون نفر بود، در ح ود  500یم )پیشللنراد وی عیتیتی در ح ود داشللتتری میکم

عیتیلت کنونی عرلان . بل  زعم بسلللیلاری از ناردهنل گلان اینترنتی، قلاتلل  پلانددهمیل 

 ن مسد ها و گودال دو نیون  از ی  شبح درحال ظرورن : اکوفاشیسم.انیازگدار

 انی از این گفتیان چن  ی ان  یا ک  سلررشلتطور مدمن آنالین نبودهکسلانی ک  ب 

پیر و  یهکنن بار اسللت اگر ی  رامن ارن  میکن اسللت با مود بین یشللن  ک  بالهت

ک  تکرار واضلللها  کرده با فردی از عنبشلللی سلللیاسلللی مانن   را  ها مرربان مییون

ها فرد را ب  قتل رسلان ه. و مو ح  دارن  گرایی نژاد سلفی  یکسلان شلیاریم ک  دهملیی

رسل . اما زمانی  الااهر، این تشلبی  بسلیار ناشلیان  ب  نار می : علیک  چنین بین یشلن

کم دیل گلاه آن )یلا دسلللت انل ازیم بل  اعبلای دیل گلاه گودالتر میکل  نگلاهی عیی 

گرای نژاد کرد  و دیل گلاه ملییگری میمخلاطبینی کل  وی در داووس برایشلللان علوه

رسلیم  اگرچ  ن  کی میای ئولوژیکی مشلتر  ی سلفی  آن قاتل مسلاع ، ب  سلرچشلی

طور متیول شلناسلایی شل ه اسلت. ای ئولوژی مسلیومی ک  این هیان ای ئولوژی ک  ب 

بومی« از فاشلیسلم نیسلت. »زیسلت ترسلنا  ع ی  و ی دو ادعا در آن ریشل  دارن  نسلخ

های شلللروران  بسلللیار رای  اسلللت، ریشللل  را در درعوض، هیانطور ک  در مورد ای ه

. عنوان »اکوفاشلیسلم« میکن اسلت کاوی توان آور می ییی و ماللکاپیتالیسلم لیبرال ق

ک  با سلللرولت هیراه باشللل ، اما ب  عای تتبیو ی  شلللبح تازه، بیایی  توع  مود را 

تر و ق رتین تر کنیم. تنرا با در  درسلت آنه  رو متطوف آن دشلین واقتی، مطرنا 

 لم فراهم کنیم.  بومی ساتوانیم دنیایی عادالن  و زیستدر روی ماست می
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 م نیست  سآنچه که اکوفاشی

گری و فتالیت  ، ب  موفبیتی دسلت یافت ک  کن 19بییاری عرانگیر امیر، کووی 

هلای قل رکلافی بل  دسلللت آورد: موابلانل ن چر  بسلللیلاری فتلالیلتدولتی نتوانسلللت بل 

های فسللیلی و هیهنین ونبل با اسللتفاده از سللومتصللنتتی هیهون حیل یهفشللرد

بوم بوده. در حاصلل  برتر شل ن شلرایی زیسلت  ی تولی ا  انبوه. در برمی نباط، نتید

اکسللی  نیترا  بودن  رو ها آلوده ب  دیطور مثال، آی گذرهای ونید ک  سللالایتالیا، ب 

ها در کار بازگشتن  و آی منطب  در لی، ماهیمههای گدارشان . بنا ب  ب  تییدی نراده

شلل للت سللال امیر اینگون  پا  نبوده. نتایدی مشللاب  در چین هم دی ه شلل ه، ک  

آلودگی هوا از سلر ماموشلی چر  صلنتت بسلیار کاه  یافت . مطاب  با ی  تهبی ، 

 انسان را ندا  مواه  داد.  هدار 77کاه  آلودگی هوا یهتیل عان ح ود 

های شلخ لیت مومور اسلییت، در فیلم ماتری ،  خ ب ین پ ی ه صلهبتگروهی در پاسل 

توییت گفت: »ما مود ویروسلللیم«. ی  کنن ، از عیل  اینک  میوار تکرار میرا طوطی

الیل  گرفتل . املا  هدار 213کل  عین این عیلل  را تکرار کرده تلا زملان نشلللر این مبلالل  

الی  . در هدار 594اشلیسم موان ه )دیگری ب  این پیام ارعاع داده و آن را اکوفتوییت 

ان  با »اکوفاشللیسللم« وپا کردهواقع، بسللیاری افراد برای مود اعتبار توئیتری دسللت

 هایی.  موان ن چنین پیام

ب  متنی  –اللفای و فنیی متنا کنیم»اکوفاشلیسلم« را تهت یهعدیو اسلت. اگر واژ

 ی  آنگلاه قرنطینل –بومیواکنشلللی راسلللتگرایلانل  و مودکلاملانل  بل  یل  بهران زیسلللت

ترنل  بل  مثلال اکوفلاشلللیسلللم تلا هلای ایتلالیلا و چین بسلللیلار نددیل دوللت ی مودکلاملانل 

ها. با بررسلی شلواه  امیر ک  اظرارنارهای ضل انسلانی چون ویروس شلیردن انسلان

های مودکامان   بوم اسلت، واکن از ویرا  فروسلای  زیسلت 19گوین  شلیوع کووی می

ها ب  های اکوفاشللیسللم در دنیای امروزن . این واکن ن مثالتریب  آن احتیاالً واقتی

شلان ندا  انسلان ب  برای تخریو رو ک  ه فنیسلتن ، از آن 1مهورهیچ روی زیسلت

شلیوع ویروس، بر آن شل ه ک  قوانین السلاع   ی مهیی زیسلت اسلت  چین، در آسلتان

 
 ها فراتر از آنن دیگر موعودا  زن ه نیستن . انساندی گاهی ک  متتب  است نیازها و حبوق . 1



 این »اکوفاشیسم« نیست، لیبرالیسم است  710 

فاشللیسللم تاریخی اغلو، اگر ن  تر کن . در واقع، ضللتیخ مود علی  آلودگی را ضللتیخ

های ایتالیا، ک  مب عان این ای ئولوژی مهور بوده اسلت. فاشیستغایت انسلان ب، هیواره

کردنل .  را سلللتلای  می بودنل ، از طبیتلت بیدار بودنل  و ابتکلارا  و فنلاوری بشلللر

ن  ب  مودی امهور و یا ضلل انسللانیک  ب  شللکلی مبرم زیسللتتوییتری  اظرارنارهای 

ک  ب  وضوح و صراحت مواهان حکومت مودکام  یا  کوفاشلیسلم نیسلتن ، مگر اینمود ا

های اکوفاشلیسلم هایی ب  عنوان نیون گرایی قومی باشلن . اشلاره ب  چنین گفتیانملیی

 کن .  کیکی در راه شنامت مخاطرا  پی  رو نیی

 ن ران :عالوه بر این، اکوفاشیسم این نیست ک  کسی این مشاه ا  متیول را بر زبا

دهنل   اغللو اندلام میعیبی برمی از عوامع بشلللری )آنرلا کل  کشلللاورزی  

توانل  مسلللارا  کننل ، کل  مود میعیتیلت غیرانسلللانی را وادار بل  کوچ می

 بومی ب  هیراه داشت  باش .  سنگین زیست

تر مواه  شل  تا از مختلخ فشلردهانهای های انسلانی الداماً ب  برمی از مهیی 

 بوم علوگیری شود.یستفروپاشی کامل ز

بوم ب  احتیال فراوان اورا  های ما از زیسللتکاه  چشللیگیر درمواسللت 

 منفی ما بر آن را کاه  مواه  داد. 

انل . املا، بیلاییل  آنرلا را بل یری فرض نکنیم، چون پلا افتلادهاینرلا حبلای  ملادی پی 

سلللالح  گرایلان قومی بل ل بل واقتیلت این اسلللت کل  چنین ناراتی در دسلللتلان ملیی

توان  اورا  منفی بر سلیاره بگذارد،  ب  عبارتی، اگر بگوییم عیتیت انسلان می–شلودمی

ده  از کسللانی ک  وی گیان ی  نژادپرسللت با موشللهالی تیام فررسللتی نشللان می

 دارد بای  در صخ نخست پاکسازی قرار بگیرن .  می

پلذیر  یلانآنهل  کل  بلایل  صلللادقلانل  بنلذیریم این اسلللت کل  »ظرفیلت حیلل« زمین پلا

نرایت نیسلت. ای ک  بتوان  در ی  مکان و زمان ماص بدی  بیتودهاسلت  یتنی زیسلت

سلللختی بتوان آن را سلللندی : ب از آندا ک  ظرفیت حیل واقتی زمین وابت نیسلللت 

توانن  مؤور شلنامتی و کیرانی، و فناوری انسلانی هی  میتغییرا  اقلییی، عوامل زمین

طور مثال، دگرگونی اقلییی عغرافیایی شلللگرفی بود ک  ب  1،واقع شلللون . هولوسلللن

 
 گردد. )آریاننور ی پلیستوسن شروع میشناسی حاضر ک  از پایان دوره ی زمینوابست  ب  دوره . 1
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روسلت ک  در اسلناد زمین را ب  نفع انسلان افدای  داد، و از آن یهتودظرفیت زیسلت

هدار 12شناسان  شاه  افدای  ت ریدی عیتیت انسان از زمان آغاز هولوسن در باستان

غیرانسلانی پسلتان ار غیراهلی از   یهتودزیسلت 82ایم. و از آن زمان، %سلال پی  بوده

ای متداوز انسلان ب  عنوان گون   ی میان رفت  اسلت، ک  تا ح ی منوط اسلت ب  توسلت

نید در این –ن اهایی ک  ب  انسلان شلبی گون –هاریختهای نو. دیگر انسلانمب  اکوسلیسلت

 م   پاکسازی ش ن ، باز ب  احتیال فراوان ب  دلیل رقابت بر سر منابع.  

 یا هتواننلل  در آینلل ه الیتنللاهی بللاشلللنلل  اسلللطوراین مفروم کلل  منللابع می

شللواه ی متبن وعود سللت، و مطلباً ریشلل  در هیچ علم متتبری ن ارد. کاپیتالیسللتی

کننل  حل  فرادسلللت ظرفیلت حیلل انسلللانی زمین ملابین یل  و دو دارنل  کل  ادعلا می

زن گی ارگانی  )»ارگانی « ب   ی میلیارد نفر در شلرایی وبا  هولوسلن اسلت، بر پای

از سلومت فسلیلی برای تولی  کود، و کشلت، داشلت، و برداشلت اسلتفاده متنی ع م 

انبوه از دریا . اما، در این ع د مناقشل  اسلت، و الزم ب   زمین های کشلاورزی، و برداشلت

و اغلو مخری کشلاورزی اسلتوار اسلت عیبی انواع   ی ذکر، ک  این آمارکیاکان بر پای

کنن . بتالوه، این احتیال هایی با تنوع فراوان زیسلتی را از دور مار  میبومک  زیسلت

اورا    ی   پایان گذاشلت   در نتیدرود ک  شلرایی مسلاع  و باوبا  هولوسلن رو بهم می

 یهتوان گفت ظرفیت حیل سلیارکره. ب  هر روی، با اطیینان نییانسلان بر این زیسلت

 زمین چیست. در حال حاضر در تغییر است و ب  احتیال رو ب  کاه  دارد.  

در حالی ک  اهییت شلایان دارد ک  ب  وعود ظرفیت حیل اذعان داشلت  باشلیم، و  

دارد وانیود نکنیم ک  ک  برمالف آنه  کاپیتالیسللم متاصللر مفروض میاهییت دارد 

کشلی دارد، در عین حال بای  گوش ب  زن  باشلیم ک  چیسلت زمین تا اب  قابلیت برره

سلازد. نار گودال در مورد عیتیت زیانبخ  بود، ک  چنین رویکردی را پرمخاطره می

بلک  ب  سل  دلیل عی ه. نخسلت  ن  ب  این ماطر ک  در نف  مود اکوفاشلیسلتی باشل ،

توان  ب  سلادگی عواقو سلیاسلی »عیتیت بشلر بی  از ان ازه اسلت« می یهاینک ، گدار

پریشلان وروتین  و مودشلیفت  بار ب  بار آورد، ماصلی  اینک  در اتاقی میلو از رواندهشلت

اقی  گیری در مورد ببر زبان ران ه شلود ک  باور دارن  مودشلان هوش و مرار  ت لییم

کل ، ظلاهر چنل ان موبی نل ارد زملانی کل  این پیلام را هلای حیلا  را داراینل . دوم اینگونل 
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شنویم )ک  هیدمان بانوی  کیبری  می  ی آمومتاز از ی  سلفی پوسلت انگلسلتانی دان 

باالترین نشان تتالی از امنراتوری بریتانیاست   کسی ک  در مورد حیوانا  در  یهدارن 

اعتنایی اسللتتیار انگلی  نسللبت ب  کن ، با وعود سللالیان آزگار بیآفریبا تهبی  می

ک ، این پیام علییت ماعرا را بالتک  در  کرده. آنه  مردمان آن دیار. وسلللراندام این

حاد از  یهروی  از زمین بر اور اسللتفادکشللی بیبرره – ک  باعث تخریو سللیاره شلل ه

مود در واقع  – موردگر آی میهای فسللیلی ک  از ی  ای ئولوژی اسللتخرا سللومت

عیتیت انسلانی منشلو این مشلکل  ی رویمسلبیو رشل  ت لاع ی عیتیت اسلت. رشل  بی

شلیارن این مشلکل اسلت. در عین حال این حبیبت نید نیسلت، بلک  یکی از عواقو بی

کشلن  ک  زمین کار می یهچنان از گردها آنبومی انسلانلهاظ زیسلتب وعود دارد ک  

بوم را نامیکن کن   ماصلی  اگر مواهان وفور آسلای  مادی  تنوع زیسلت ی امکان توسلت

برای هیگان باشللیم، از عیل  کسللانی ک  در حال حاضللر مسللتین ن . هیانطور ک  در 

، شلرح مذاکرا  اندین علییزمین یافت شل ه، توسلی  یهتودسلرشلیاری امیر از زیسلت

پسللتان اران غیراهلی دیگر بر روی هم   ی ح ود ده برابر عیع هیها »عیتیت انسللان

حیوانا  اهلی ما نید، در آن واح ، ده برابر بی  از تیام پسلللتان اران  یهاسلللت«. تود

 ست.  غیراهلی

توویرا  انسللان بر سللیاره را در نار بگیریم   حال، ضللرور  دارد ک  واقتیتبا این

گرایان نژاد سلفی  عبو نشلینیم. ر رویارویی با ملییای از مواضلع مود دک  ذرهب ون این

وری انسللان از زمین را کاه  دهیم. انکار این واقتیت بررهبای  قابل انکار نیسللت ک  

فای ه اسلت. اما، نیازی نیسلت کسلی را ب  کشلتن دهیم تا ب  مب لود دسلت یابیم،  بی

ک  از اسلاس هم   دهن نشلین را تشلکیل میم لوص آنرا ک  عیتیت مهروم و حاشلی  ب

بومی کنن . )این حبیبت ک  هیچ دلیل متبن زیستتری اعیال میتوویرا  مهیطی کم

نژادان  باشلیم مود های مودکامان ، نژادپرسلتان ، و ب وعود ن ارد ک  ب  دنبال سلیاسلت

هلایی دالئلل هلا کل  برای چنین سلللیلاسلللتتوانل  این پرسللل  را برانگیدد کل  آنمی

نژادان    مود آیا از اول دربن  غراید مودکامان ، نژادپرسلتان ، و ب تراشلنبومی میزیسلت

ب  چاپ رسلی ه دریافت  »کشلورهای با   PLOS  ی ان  . ی  تهبی  ک  در نشلرینبوده

باالتر و چگال  عیتیت باالتر بالنسلب  توویرا  بیشلتری   ی های انسلانی سلرانعیتیت

تر بوده توویرشلان ان کی  شلان پایینیتیتان  و آنرا ک  نر  رشل  عبوم داشلت بر زیسلت
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ان  بر ورو  باالتر توویرا  مخری باالتری داشلت   ی کیتر بوده« اما »کشلورهای با سلران

بوم تا کشلورهای فبیرتر«. مشلکل اصللی در ازدیاد عیتیت در کشلورهای فبیر و زیسلت

ت لادی افراد در روی  و رشل  اقگرایی بییافت  نیسلت. مشلکل، اما، در م لرفترتوسلت کم

در هر کشللور  CO2کشللورهای وروتین  اسللتگ )نگاهی ب  نیودار صلل ور انباشللتی 

تغییرا  اقلییی تلا چل  انل ازه  ی بینل ازیل  تلا ببینیل  ایلاال  متهل ه و اروپلا در زمینل 

 مستبییاً مب رن  .  

آمرالدمانی تالش برای »کاسلتن از عیتیت انسلان«، ک  ناگدیرب    یهپروژ درعوضن

باری متم مواه  شلل  ک  العرم ناعادالن  تبسللیم مواه  شلل  و بخ  دهشللت فدایع

بومی را با بنا های زیسلتتوانیم دغ غ ترش بر دوش ضلتفا مواه  افتاد، میرحیان بی

نرادن ی  اقت للاد پسللارپشلل  پاسللخ گوییم. ماصللی  اینک ، ی  اقت للاد پسللارپشلل  

های مردمان و از برمی سلنتسلوسلیالیسلتی ک  ع م مسلاوا  اقت لادی را مرتفع کن  

دهل . بل  درازای ترین شلللیوه را ارائل  میبومی پیروی کنل  یهتیلل برترین و امالقی

تاریخ، بسللیاری عوامع بومی ب  ظرفیت حیل اشللراف داشللتن  و از ت ابیری مبتکران  

های وحشلتنا  چون کشلتن بردن  )در کنار ای هبرای کنار آم ن با شلرایی آن برره می

 Nature ی غایت عوابگو بودن : تهبیبی تازه درنشللری برمی از این ت ابیر باطفال . 

Sustainability  1کن  ک  مردمان ادعا می
First Nations  در حال حاضلر سلاکن ،

سللال را اداره کردن ، ک  هدار  14شللیال شللرقی ایاال  مته ه، تی نی پای ار ب  م   

 شان داشتن .تنوع زیستی مهیی مهل زن گیتوویر مخری بسیار ان  ، شای  هیچ، بر 

اگر ک  مواهان دنیایی عاری از سللومت فسللیلی باشللیم با منابع مادی فراوان و  

های بشلر پا از ب  کار گیریم تا مواسلت را  عادالن  تبسلیم شل ه، بایسلتی همی و غمی مود 

این مرم را از طرق نژادپرسلللتلانل  و یلا  نبلایل  حل  و حل ود بیولوژیکی فراتر نگلذارنل . املا 

عدم بلن م   ما باش  برای   ی ست ک  بایست سرلوحقررآمید پی گیریم. این حبیبتی

ها بوده رهگون  ک  از برای بسللیاری از عوامع بومی در طول هداعامت ، درسللت هیان

های پای اری از طری  روش  ی اسللت. احتیال قوی این مطر ک  میکن اسللت ان یشلل 

 
ی هشلتاد میالدی عانشلین واژگان دیگر شل  در توصلیخ اقوام بومی سلاکن در شلیال اصلطالحی ک  از اوایل ده . 1

 کانادا. 
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کیان سلت ک  سلوسلیالیسلتمتت دیدالیل ناعادالن  صلور  گیرد یکی از  ها را وادارد سلپ

ها ها یا فاشلیسلتها تتلل کنن ، لیبرالاین گذار را ب  دسلت گیرن : اگر سلوسلیالیسلت

بار، ناعادالن ، و شللان ب  احتیال مشللونتگرفت، و اعیالسللکیان را ب  دسللت مواهن  

نژادپرسلتان  مواه  بود. این رویکرد سلوسلیالیسلتی هیانا ت لیین مسلاوا  و فراوانی رفاه  

در آمید و اسلتخرا  منابتی ک  گرایی عنونمادی در میان مردمان اسلت. با نوع م لرف

حتا کیونیسم دولتی )یا ترکیبی یا ، و  کاپیتالیسم لیبرال بوده  ی مشخ طول سالیان 

کاپیتالیسلم لیبرال  بر ب یبای  . اما چرا  ، این مرم شل نی نیسلتبوده اسلت از این دو 

بومی مطرنا  کرد؟ چ  چیدی آن را تا ب ین پای  در راه تسللریل گذار زیسللتتوکی  

 سازد؟  می

 ند، و بالعکساها اغلب لیبرالاکوفاشیست

میکن اسلت نارتان بر این باشل  ک  پیل  کردن ب  لیبرالیسلم من لفان  نیسلت: هر 

 ی  لبوم مسل های مربوط ب  زیسلتچ  باشل ، آیا رویکردهای نژادپرسلتان  ب  سلیاسلت

گرایی نژاد عاسللت. ملییگرایان قومی نیسللت؟ بل ، این طور اسللت، و نکت  هیینملیی

راسلت پردازان شلب های علنی نایر آن تیران از مسلاع ، و آرمانسلفی  ک  اکوفاشلیسلت

 ی ب  سلرولت در ب نکنن  میچون اسلتیو بانن، تاکر کارلسلن، و ریهارد اسلننسلر تروی  

سلفی «  عایگدینی های »کن . اسلطورهاروپایی عا موش می  می سلیر ناری لیبرالیسلم

و »پلاکسلللازی قومی سلللفیل « تلازگی نل ارنل   هر دو میراوی پلایلا و ایل ئولوژیل  در 

مان : لیبرالیسللم کاپیتالیسللم لیبرال دارن . با نگاهی هرچن  گذرا، عای شللگفتی نیی

ک  ب  تازگی نام  بومی بود هیان گون  ازپاکسللازی قومی زیسللت یهاقت للادی مود زاد

 »اکوفاشیسم« گرفت  است. 

مان را شللفاف سللازیم. لیبرالیسللم اقت للادی دقیباً هیان  نخسللت، بیایی  واژگان

و  –عبی ه ب  اموری چون آزادی بیان و دموکراسلی پارلیانی نیسلت–لیبرالیسلم سلیاسلی

لیبرال« -کاراین واژگان نید ارتباط چن انی ب  طیخ سلیاسلی بیروده و مبرم »مهافا 

، ب  اقت لادیمواهان ب  لهاظ اقت لادی لیبرال اسلتن . لیبرالیسلم  ن ارن . اکثر عیروری

ای، ناسلازگار اسلت با لیبرالیسلم سلیاسلی، زیرا اقت لادهای کاپیتالیسلتی  طرز پیهی ه

اتی  اسللت از قبیل ع م مسللاوا  در سللرمای  و دموکر-شللان اموری ضلل حاصللل
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سلللازی بلازار. اینرلا مود آزادی بیلان و دموکراسلللی پلارلیلانی را عیالً نلامیکن  یکنلارچل 

های سللازن ، هرچن  ک  ب  لهاظ قانونی مداز باشللن . یا شللای  بتوان گفت آزادیمی

  غیر از موعود لیبرالیسلم سلیاسلی از اول قرار نبوده هیگانی و ن لیو کسلانی شلود ب

یبین، هر دوی اینرا، لیبرالیسلم اقت لادی و سلیاسلی، در ب دار.  مردهای اروپایی زمین

ظرور رسلی ن  ک  اسلتتیارگران اروپایی مشلغول فتوحا  مونبار و  ی ای ب  من ل زمان 

هلا و غلار  کلل عرلان بودنل   و اغللو نید مواهلان علانشلللین کردن غیراروپلایی

الح »نژاد برتر«. اسلتتیارگران نیاز داشلتن  ب  برهانی  غیرمسلیهیان با مردمان ب  اصلط

هاشللان، و روشللنگری لیبرال چنین برهانی را ها و دزدیغار   متتالی و امالقی برای

 پیشک  کرد. 

بیلاییل  یل  بلازی ترتیلو دهیم. سلللتی کنیل  تییید دهیل  کل  کل امیل  از این 

ایسلت از ی  بری ه، و ک امها از زبان ی  قررمان لیبرال تی ن غربی بیان شل هقولنبل

 مانیفست تیران از مساع  نیوزیلن  )امطار ب  ماطر مهتوای ب  ش   نژادپرستان  :

عرانشللیول برای   ی »این تهری  در میان یرودیان تازه نیسللت...این توط  .1 

 بران امتن/

تی ین و برای تغییر سللامتار عامت ...هیواره در حال رشلل  و توسللت  بوده   .2 

 است«.

این  ...مختان  هوادار استفاده از گازهای سییی علی  اقوام غیرمتی ن»من سرس .3 

 کار مسبو وحشتی شورانگید مواه  بود«. 

 ان «. مویموی با مذهبی وحشیها تنفر دارم...مردمی وحشی»از هن ی .4 

پلذیرم کل  اشلللتبلاهی عایم در قبلال سلللرمنوسلللتلان امریکلا و یلا  »نیی .5 

 ...با استناد ب  این حبیبت ک  نژادی سیاهنوستان استرالیا صور  گرفت  باش

 تر...سررسی ه و عای آنرا را گرفت  است«.برتر و قوی

»]قهطی هن [ تب للیر مودشللان بود ک  هیهون مرگوش زاد و ول  دارن   .6 

 ]و...[ موشبختان  آن فاعت  عیتیت ایشان را تت یل کرد«. 

. دوباره بازی را از [ را وینسلللتون چرچیلل گفتل 1،2،3،4،5،6اینرلا ] ی ای بابا، هیل 

 سر گیریم...
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حلی عیلی، میرمواهان ، و ناگدیر اسلت برای کل سلازی اعباری[ راه»]عبیم .1 

 ارزش اعیال شود«. توان  بر نژادهای بیاین مس ل ، و سراندام می

»مردملان شلللیلال اروپلا، هیل  علای دنیلا، نژادی از سلللربلازان، ملوانلان،   .2 

 ن «. اورای این هی ، حاکیان، م یران، و اشراف، و اما  عویان، و سیاحانحادو 

های بیگان  در کار رسلی  اگر فتوحا  نژاد ژرمن در سلرزمین»دنیا ب  آمر می .3 

 نبود«. 

»دموکراسلللی در قرن نوزدهم نیلازی بل  اوبلا  حبلانیلت مود نل ارد ورای این  .4 

  نکت  ک  برترین مناط  زمین در دنیای نو را برای نژاد سلفی  حاضلر و آماده

 کرده است«. 

آن را  توانم اوبا  کنم...ک  انتخای اصللللح بی  از آنک  آمادگی پذیرش»می .5 

چن ان ای ن داری  ب  پیشلرفت تی ن یاری رسلان ه اسلت...با نگاهی ب  آین ه

تر در سلرتاسلر زمین ک  ب  دسلت نژادهای دور، چ  پرشلیار نژادهای پسلت

 برتر از میان برچی ه مواهن  ش «.

کن کرده، و »نژادهای متی ن بشلر ب  قطع و یبین نژادهای وحشلی را ریشل  .6 

 عایگدین مواهن  کرد«. 

نژادی گسلترده در طول یک ل  سلال آین ه »یبین راسلخ دارم اگر اصلالحا  ب  .7 

وار مواه  اندام نگیرد، تی ن غربی ما ناگدیر دچار فسلادی آهسلت  و موریان 

 بدرگ و کرن پی  از ما را گرفت«. هایچنان ک  گریبان هی  تی نش  آن

رو بر سلرمنوسلت »گیان من بر این اسلت ک  کشلاورز ]مراعر از اروپا[ از آن .8 

کن ، و ب ین سلان آی  ک  علفداران را ت لاحو و از آن مود میبومی فائ  می

 سازد«.  تر میتر و از لهاظی طبیتیمود را قوی

تر بلا ارتبلاطی تنگلاتنل  گرد»آیلا واقتلاً نار بر این اسلللت کل  وحشلللی دوره .9 

سلیاسلت حکومت عام   یافت ؟...اش دارد تا مسلیهی متی ن و اسلکانسلرزمین

تا ک   بر مرد سلرمنوسلت ن  تنرا لیبرال ک  بسلیار هم سلخاوتین ان  اسلت...

نابودی کامل برهان . حکومت عام از سلر لطخ ب  مرد سلرمنوسلت  وی را از...

کل  تیلامی مخلار  علابدلایی او را کنل  کنل ، و پیشلللنرلاد میملانل  اعطلا می

 بنردازد«. 
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انسانی مسران چن انی برای دنیا   یه»گم ش ن ]مردم بومی[ از میان مانواد .10 

 نیست«. 

 ام:ها نبل آوردهای وایگ باز هم تنرا از لیبرال

1م یسون گرانت: روشنفکر شریر و کنشگر دوران گشای  .1 
 

 آهان، این هم از گرانت است .2 

 عیرور عیروریخواه، قررمان طیخ پیشرو لیبرالیسم ت ودور روزولت، رئی .3 

 این یکی هم از ت ی ]لبو روزولت[ است .4 

 دانشین ان ی چارلد داروین، سرسلسل .5 

 لد داروینرباز هم چا .6 

 و پسر چارلد 2ل ونارد داروین، سیاستی ار ع و حدی اتهاد لیبرال .7 

 هنری دیوی  وورو، هینی متروف .8 

 امریکا غالو کرد یهرا ب  کنگر 3گذرگاه اش ک  ان رو عکسون، هیان .9 

 مواه عیروری-ایاال  مته ه )دموکرا  ی هنری کلنی، وزیر مارع .10 

 بیایی  بار دیگر امتهان کنیم:

ران  تا اینک  سلراندام کو کالک   ببا پی  می یه»مردان سلفی  را تنرا غرید .1 

، برماسلللت تا از کشلللور عنوبی عنویکالنی عایم ، امنراتوری راسلللتین  

 حفاظت کن «.

های چینی و ژاپنی، من طرف ار سلیاسلت ملیی  مراعر  عیل  ی »در مسل ل .2 

توانیم عیتیتی یک سلت بسلازیم اگر مردمی را راه دهیم ک  ام. نییمیانتت

گری شلرقی مشلکلی بر مشلکال  نژادی ما    هیسلاز نیسلتن . عیل با نژاد سلفی

 ایم«. مواه  افدود، و ما یبیناً درس عبر  گرفت 

 
 . 1920تا  1890های لو از کنشین ی اعتیاعی و اصالحا  سیاسی، در ح ود سالدورانی می. 1

کاران مته  شلل ، در ، ک  از حدی لیبرال منشللتو و با مهافا 1886حدی سللیاسللی بریتانیایی، توسللی  در . 2

 مخالفت با استبالل ایرلن . 

اعلث مرگ بی  از چرلار هدار تن از آنرلا هدار بومی امریکلا، کل  در نرلایلت بل 60مکلان اعبلاری و مونبلار حل ود نبلل. 3

 .1850و  1830ش   مابین 
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»کاکا**اه، هیهون سلرمنوسلت، حذف مواه  شل : این قانون نژادهاسلت،   .3 

 ها«. تاریخ، و این صهبت

تان / »برگیری  درف  مرد سلللفی  را بر دوش / در راه کنی  برترین فرزن ان .4 

اشلان کنی  ب  تبتی  / تا کیر ب  م مت بن ن  / مردمان لرزان و وحشی را ره

 تان را / ک  نیم دیوَن  و نیم نارام«. تازه اسیران عبوس /

»رؤیای آمریکانو وعود ن ارد. تنرا رؤیای امریکایی وعود دارد ک  ب  دسلللت  .5 

ها تنرا در امریکایی-پروتسلللتان مل  شللل ه. مکدیکی-انگلیسلللی ی عامت

 تی شری  آن رؤیا مواهن  بود ک  ب  زبان انگلیسی رؤیا ببینن «.  صور

یاب . اسلالم از طری  نوکیشلی و »مسلیهیت تنرا از طری  نوکیشلی توسلت  می .6 

 تولی  مثل«.  

ای شلیشلیر از نیام بیرون کشلیم، از پا  »اگر روزی وادار شلویم ک  علی  قبیل  .7 

 نشینیم مگر آنک  آن قبیل  را از هستی ساقی کنیم«.  نیی

ای م اعخ از مطر عن  با  ها سلرازیر شل ن ، و با انگیده»این مردان ب  دشلت .8 

و  کنیم اش را امروز اسلتفاده میمل  کردن  آنه  ک  حاصلل  سلرمنوسلتان...

های  شلیار گل اینرا هی  از سلر عانشلین کردن بوفالوهای وحشلی با انواع بی

فای ه با صلاحبان شل ه، و هیهنین از عایگدین کردن سلرمنوسلتان بیاهلی

 هوشین  مدارع پربار و مدارع حیوانا  ب  دست آم «.

»با قرار گرفتن در میان قومی دیگر، قومی برتر از ایشان، و ب ون هیچ درکی  .9 

شلللان و یلا تالش برای مرلار آن دالئلل، قرراً بل  نیروی افتلادگیعبلودالیلل از 

 مهیی تسلیم ش ه، و ب  زودی مهو مواهن  ش «. 

مو پوست[ اغلو از نوع کودکانی هستن  ک  آنرا را درن ه»آنرا ]کودکان سیاه .10 

توانیم از اینکل  بی هیچ وعل انی، یلا هرگونل  احسلللاس هیل لی. می–نلامنل می

ایندلا رسلللیل نل  حرف بدنیم، املا پی  از آن، بلایل  بل  زانو درآوریم چگونل  بل  

 شان«. 

 ها:لیبرالهیچ مانیفست اکوفاشیستی ایندا یافتی ؟ نع، باز هم تنرا 

 مواهوودرو ویلسون، رئی  عیرور دموکرا  و لیبرال ترقی .1 

 باز هم ویلسون .2 
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 والت ویتین، شاعر مهبوی و رادیکال امریکایی .3 

 تر رادیکال انگلیسیکینلین ، شاعر مهبوی و کمرودیارد  .4 

الیللل در هلاروارد )دژ سلللاموئلل هلانتینگتون، رئی  پیشلللین مرکد امور بین .5 

 مستهکم لیبرالیسم 

 باز هم هانتینگتون .6 

 مورد بومیان امریکار گذاران ایاال  مته ه دتوماس عفرسون، از بنیان .7 

و  تین ژنرال م رن«،ویلیام تی. شللرمن، ژنرال ارت  ایاال  شللیالی، »نخسلل  .8 

 تاعر لیبرال

 عیرور دموکرا ان رو عکسون، رئی  .9 

ایلاال  متهل ه )دموکرا   و قررملان  ی هیالری کلینتون، وزیر امور ملارعل  .10 

 هالیبرال

بلن ی از نژادپرسللتی دارد، اما    ی لیبرالیسللم تاریخه میکن اسللت بگویی : »مو

گرایی سلللفیل ، و هوامواه قتلل علام، از برای چنین ملییایم االنگ« املا اینبرتر شللل ه

بارز آن اسلت. ب  وضلوح بر زبان  اغیاض نیسلت، بلک  ویژگیقابلکاپیتالیسلم غربی ایراد  

خت لللراً شللل ، و امروزه تنرا ب  بیانی معاری می 20، و 19، 18اش در قرون ناهوادار

اکنون مشللغول ب  تروی  هیان علم نژادی شللود. چارلد مورنی همتر ندوا میپوشللی ه

نژادی اندامی  )و منبع الرام هیتلر ب مخ لوص اوایل قرن بیسلتم اسلت ک  ب  عنب  

کنن    سازی میش  ، و موری را »مردگرایانی« چون استیون پینکر و سم هری  عادی

عایگاه کاپیتالیسللم لیبرال بر تار  تاریخ. ریهارد  یهطورها ک  باور دارن  ب  اسلل هیان

داد« )او اصلرار داشلت ک  نارش مؤی  نژادی »در عیل عوای میداوکیند امیراً گفت  ب 

نژادی نبوده، اما این کیی شللباهت دارد ب  اینک  بگویی  پاکسللازی قومی  مطلوبیت ب 

خورد. و بسلیار بتان برن  ب زده شلوداد« و زمانی ک  مردم دهشلت»در عیل عوای می

پر و پییانی در نیای    ی دشلوار اسلت ک  رفتاری میرمواهان  با کسلی داشلت ک  سلابب

 تت با  عیان دارد .  

توان گرایی سللفی  را از زبان کسللانی چون هیالری کلینتون نید میچنین ملییاین

شلی ن از زن انیان اش در بیگاری کمویان«، سلابب شلنی  با آن بیانا  در مورد »درن ه
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ناپذیرش در بیباران کشلورهای ماورمیان  و شلیال آفریبا. سلیاهنوسلت، و طیع سلیری

ها، عاسلتین ترودو، علی  های مودکامان  و ناامی رؤیای لیبرالهیین نکت  را در حیل 

اقوام بومی چون وتسلللوونت ن، اینوئیلت، و متی  هم شلللاه یم  آن هم از برای انتبلال 

 ی  ک  ب  می لول First Nationsیا در رفتار مشلاب  اوباما با مردمان آور نفت. نشلت

  اعتراض داشللتن . در بریتانیا هم شللاه  این ق للی  Dakota Accessنفت باکنن )

چا  چرچیل، بوری  عانسلون، از وزیرش و هوامواه سلین هسلتیم زمانی ک  نخسلت

پیشلین  یهی  مسلتتیرکن  در دی ار از شلاعر امنریالیسلت کینلین  شلتری نبل می

نویسللل : »مشلللکلل ]آفریبلا[ این نیسلللت کل  زملانی ملا آندلا  بریتلانیلا، یلا زملانی کل  می

مسل ولیت داشلتیم، بلک  مشلکل در این اسلت ک  دیگر مسل ولیتی آندا ن اریم«. و ب  

نید شللاه یم.   19ها در مواعر  با کووی هیین صللور  این رفتار را در واکن  لیبرال

ر سلرام اگوی : »بگذاری  مردم بییرن  تا بتوان بازبخشلی از آن می کمرفتاری ک  دسلت

شلنویم: هیان ژائیر بولسلونارو عیرور برزیل میرا ندا  داد«. و هیین را از زبان رئی 

ک  هیان–ژورنال  های ابرلیبرالی چون فایننشللال تایید و وال اسللتریتقررمان نشللری 

اسلتتیاری قتل و آوارگی  یهب  سلنت پروژک  گ هیان–گذاران دوسلت  دارن سلرمای 

وپا کن . بولسلونارو و مود ده  تا برای بازارهای لیبرال منابع نو دسلتبومیان ادام  می

اش تب یل وعو ان  ک  تنرا اصل ب یریضروری و منطبی آن ای ئولوژی  ی ترامپ ادام

ی سیاسی  هارغم برچسوشخ ی و فردی است. علی ی ب  وعو آی و ما  ب  سرمای

کار« و »راسلللتگرا«، بولسلللونارو، ترامپ، و بوری  عانسلللون هت  از قبیل »مهافا 

 کاپیتالیستی نیستن ، بلک  تدسم بیرونی و واقتی آنن . ظرایخ حرمتی ب  ساحت 

مخلاطبین عین گودال در سلللخنرانی داووس نید بلا طیلو ملاطر بل  پلاکسلللازی و  

مواهن  پردامت، تا زمانی ک  این  –چ  انسلان چ  حیوان–ایاسلتثیار عوامع حاشلی 

شل ه را افدای  ده . نیازی نیسلت ک  ب  سلوی عیتیتی وسلیع فنون ف لای بازار آزاد

عیتی دامن زنی ، یا ک  تلویهاً )یا ک  علناً  ب   ی گرایانشلی  کنی  تا ب  مشونت قوم

ها ب  وفاشللیسللتها بر اکنژادان  و نژادبران از متتب  باشللی . تیرکد توع های ب دی گاه
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افتلاده، و  دائم آنالین، تل  1بلا توصلللیخ آنرلا بل  عوان مدرد–عنوان ترل یل ی کلامالً تلازه

تر، و آور، مهتیالً ب  مطرنا های کسللالتلیبرال–پرسللتشللگر هرچ  کافران  باشلل 

رهان . ب  دنبال تیران ازی در مسللد  نیوزیلن ، مشللاور نژادپرسللت را از بن  مالمت می

آن کلانونی بل  تلویدیون رفلت و تالش کرد ایل ئولوژی تراملپ را از لیعیرور کرئی 

ناتورالیسلت« موان ن -تروریسلت« و »اکو-تیران از مسلاع  متفاو  نشلان ده ، با »اکو

آن تیرانل از. این در حلالی بود کل  مود آن تیرانل از تراملپ را بل  عنوان »نیلاد هویلت 

توانن  ادعا کنن  ک  ان مستبر ناام میسفی « ستای  کرده بود. سیاستی ار ی بازیافت

افتاده هیان مودکامگی زمخت ترامپ یا سللیاسللت مارعی های ت چنین مشللونت

سللت. از آنداک  هاچپگرایی در گرو بوم»ع للالنی« کلینتون نیسللت، چون زیسللت

ک  در کنن  ب  عای اینها از زبانی ناسلره و عوامان  اسلتفاده میهای تروریسلتمانیفسلت

شللان را، و چون تیران ازهای اکوفاشللیسللت از ای واضللح یا ظریخ بنیهن  حرفلفاف 

های ناامی و کنن  ب  عای پنران شل ن پشلت سلالحشلخ لی اسلتفاده می  ی اسلله

سللت، ن  گرایان افراطیبومپلیسللی برای قتل عام، تیران از نیوزیلن  الب  ع للو زیسللت

 .هراس-های اقت ادی سرمای لیبرال

افتاده تنرا برای فاصل  گرفتن از نتای   های ت های اقت لادی از فاشلیسلتاما لیبرال

های نژادپرسللتان  و داروینسللم اعتیاعی مودشللان در مورد پیشللرفت و مونبار دیگاه

برن  تا  بوم سلود میکنن . بلک  از نیای دروغین حفاظت از زیسلتسللط  اسلتفاده نیی

سلم بر هرآنه  هسلت را توعی  کنن . برای نیون ، بار کاپیتالچوی حرا  زدن مشلونت

تلان مورده بلاشللل  کل  عنبشلللی از نخبگلان وعود دارد بلا نلام  میکن اسلللت بل  گوش

  The Breaktrough  ی اش مؤسلسل ترین سلازماناحتیال مرمب »اکوم رنیسلم« )ک  

های نرایت، شلرکتباشل  . اکوم رنیسلم سلرسلختان  مرو  این اسلطوره اسلت ک  رشل  بی

رویل  از مردم و منلابع طبیتی کشلللی بیبرره ی امی چنل ملییتی میرمواه، و ادامل سلللرل 

کنل  کل  در آنرلا زنل گی بل  نهوی از واقتیلا   شلللررهلای فنلاورانل  را اعطلاییلان میآرملان

وعود کاپیتالیسلم   یهعلناً ای  The Breaktrough  ی مادی ع ا شل ه اسلت. مؤسلسل 
 

فرهنگی آنالین اسلت شلامل امتیار مرده یا مدردان بی involuntary celibatesمخفخ عبار   incelی واژه . 1

 گریدی، و نژادپرستی. ستیدی، انسانمردان عوان عی تاً مبتال ب  زن
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« .  "سلیسلتم کاپیتالیسلتی"ای ب  نام »اسلطوره ی کن  )رعوع کنی  ب  مبالرا انکار می

توان از بنل   کننل  کل  ادعلا دارد اقت لللاد را میای را تروی  میشللل هبلاطلل یهاسلللطور

هلا، تل  نوردهلاوس، انکلار هلای ملالی رهلانیل . یکی از پپرکلارترین اکومل رنیسلللتمهل ودیلت

 ی  مؤسلسل  ی کن  ک  ظرفیت حیل بایسلتی رشل  اقت لادی را مشلروط کن . در مبالمی

The Breaktrough ،"رمد  کنن :، ویراسلتاران عنوان می"م رنیده کردن لیبرالیسلم«

تر و پیشلرفت اعتیاعی برای فبرا تسلریع نر  های اقت لادی بدرگدسلتیابی ب  فرصلت

نخبگان و  یهسللت، ن  بازتبسللیم ورو «. اکوم رنیسللم، برکشللی رشلل  اقت للادی

شلان اسلبای من ه اسلت ، منکر این نکت  عرضلگیهای اقت لادی )ک  گاهی بیلیبرال

کاسلت.   –ماصلی ، کاپیتالیسلتی–انسلانی یههای فشلردشلود ک  بای  ناگدیر از فتالیتمی

گرایی کاپیتالیسلم م رن آلود و م لرفهای تودر واقع اصلرار دارن  ک  بای  بر اسلتخرا 

  تا بر سلرعت بیفداییم کشلنها مردمی هسلتن  سلوار بر تایتانی  ک  فریاد میافدود. این

 و از وسی کوه یخ با ق ر  گذر کنیم.

 ی  کورکوران  ی در واقع هیان سللراندام گریدناپذیر فرضللی–رؤیای اکوم رنیسللت

العرم انسللان و –االب  ادام  یاب توان  الیپن ارد رشلل  میکاپیتالیسللت لیبرال ک  می

نابودی و امتالف شل ی  بر سلر منابع  عوامع حیوانی را ب  این فدایع سلوق مواه  داد: 

 ی  انل ، و ادامل ملانل ه، فبر حلاد در میلان آنرلا کل  مود تلا کنون مسلللتینل  بودهانل   بلاقی

ست . وصلت بوم )ک  ن  تنرا ارزشین  ک  برای بالی ن انسان ضروریحذف تنوع زیست

ن گردد ب  زماکم برمیبوم و کاپیتالیسللم اسللتتیاری دسللتمیان حفاظت از زیسللت

بوم در اطراف ت ودور روزولت و گروه طرف اران نخب  و نژادپرسللت هوادار حفز زیسللت

ای در وال گردد ب  مبال این طرز بیان مومیر بازمی  ی تر. اما ریشل او، یا شلای  حتا ق یم

. در بومصلن وق دفاعی زیسلتو ب  قلم فنرند کراپ، م یر  1986ب  سلال ژورنال اسلتریت  

سلللوم« حفلاظلت از  ی گیرد کل  مود »مرحلل علانلو امری را میاش، کراپ سلللرمبلالل 

های  مواه  ک  از شلخ لیت حبوقی شلرکتهای سلبد مینام . و از گروهبوم میزیسلت

 2018م یریت لیبرال اسلتببال کنن . در ویرای  سلال   ی بدرگ، کاپیتالیسلم، و ناری

نوین چرلارم   ی لل بلالل  در کیل  بل  پل یل  آمل ن »مرحهیلان مبلالل ، بل  موفبیلت مود می

گوی :»رویکردهای منوط ب  اقت لللاد بازار و هیکاری بوم« و میدر حفاظت از زیسلللت

بوم[ تب یل های بدرگ امروزه ب  عیلکرد وابت ]عوامع طرف ار حفز زیسلللتشلللرکت



 

 
 

ی مر ی مازرونی دانل  / ترعی  ساموئل میلر م   723  

ها کاری برای کاه  یا توقخ شل ه«. و ح  در این زمین  با اوسلت. ن  تنرا این شلراکت

ان ، بلک  ب  افدای  سلرعت سلال گذشلت  نکرده 35می در بوسلبوط ب  عرنم زیسلت

ای یا  ان ، در کنار حذف عوامع حاشللی بومی یاری هم رسللان هفدایع اقلییی و زیسللت

 افدای  درمان گی آنرا.  

 ی های عنننوینو لوبارپن، اسلتاد علوم سلیاسلی دانشلگاه شلفیل ، از دهبر طب  گفت 

های بوم سلخت تهت توویر نگاه شلرکتیسلتب ین سلو »دسلتورکار حفاظت از ز 1980

بوم، ب  ع ی حفاظت از زیسلت  یهزدبدرگ قرار گرفت  اسلت«. در نتید ، عنب  لیبرال

و بلا موفبیلت، بسلللیلاری از سلللخنگویلان رادیکلال و بومی عنب  را بل  حلاشلللیل  رانل ه  

ومی  نائمراتو توویرگذارتر را ب  کرسللی بنشللانن . ب هایی حلراهشلل  ها ک  میهیان

های عایم عا پی  رفت  ک  بگوی  این »گروهکالین کنشلگر اقلییی و نویسلن ه تا ب ان

ها در گرای نافی شلرایی ومیم اقلییی ب  تالشهای راسلتسلبد« ضلرری باالتر از گروه

هلایی  ای قلابلل دفلاع بل  شلللرکلتانل   و این کلار بلا دادن وعرل زدایی وارد کردهراه کربن

اش، »سبدشویی«، ن . اصطالح مودمانیاکپ تیام  یا توست  گررانشل گیرد ک  صلور  می

ها مورد اسلتفاده قرار گرفت ، اما اسلتاد اسلتفاده از آن یهتیل توسلی اغلو ابرشلرکت

ل باشل . این شلرکت نفتی پولی هنگفت صلرف ی  کینین بازاریابی کرد ک   شلرکت شلن

های تد ی پذیر الف زده، انرژی یهپروژ  ی شلان در زمینگذاری بدرگدر آن از سلرمای 

و درسلللت پ  از اینکل  کینین بلازاریلابی بل  اتیلام رسلللیل ه تلا حل  زیلادی از آن 

های بدرگ سلبدشلو یا ک  زیردسلتان گذاری پا پ  کشلی . سلرتاسلر دنیا، شلرکتسلرمای 

بوم، هر ک  در برابر ایشلان ق  علم  سلابب  کنشلگران حفاظت از زیسلتها ب  میدانی بیآن

ن  تا بتوانن  ارسللانن . هیهنین ب  کشللتن مردمان بومی مشللغولرا ب  قتل می کنن ،

 یههای وسلیع و سلرزمین بومیان را برای اسلتفادهاشلان را ت لاحو کنن  و دشلتزمین

ای کیاکان  های بازاری آماده سللازن . در این میان، نر  صلل ور گازهای گلخان شللرکت

 یاب .  فدای  میشکن ، و انبراض عام موعودا  ارکورد می

کم دو اکوفاشیست مودموان ه و تیران از ب  سوی مردم را شاه  در حالی ک  دست

پاسلللو ، و شلللای  در آین ه تت ادی دیگر هم  ندای کار )آن دیگری در انلایم تا ایبوده

های مهترم ترین افراد امروزه لیبرالگیانم من لفان  باش  ک  بگوییم مطرنا ب باشلن ، 
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دارن   دسلتی سلازوکاری را سلرپا نگ  میها با چیرهناام هسلتن . این  ی   هسلتو ق رتین

بوم اسلت، در حالی ک  ابتاد فاعت  و ضلرور  اق اما   ک  مسلبو اصللی فروپاشلی زیسلت

ظاهر غیر قابل عبور بر سلر ب شلان ک  موانتی بینیمشلیارن . میاسلاسلی را کوچ  می

کننل .  ایدلاد می Green New Deal بدنیودیلل سللل  هلا چونترین م لللالهل راه نرم

ان : یکی عو های اقت للادی در ایاال  مته ه فتالً پشللت دو نفر مته  ایسللتادهلیبرال

اش برای اقلیم، اگر اصالً بتوان اش عیان گشت  و نبش هاست نژادپرستیبای ن، ک  سال

سلابب  اسلت  و های بیغایت کیتر از ح  الزم برای پیشلگیری از رن  اش نامی ، بنبشل 

نژادی ترامپ، ک  امیراً ضللامن ندا  صللنتت نفت شلل  و علناً ب  علم ب دونال  دیگری 

پایبن  اسللت. هر دوی این مردان ب  راحتی با یک یگر هیکاسلل  مواهن  شلل  در ادام  

 ش ه، چ  انسان و چ  غیرانسان.نشیناستثیار و نابودی زن گی حاشی   یهدادن ب  پروژ

ها و یا پنران شل ن پشلت )و در رال، چ  از راه سلبدشلویی شلرکتکاپیتالیسلم لیب

موح  اکوفاشلسلیسلم، تا اب  هوادار قشلر  یهگیری ظاهری از  چررعین حال فاصلل 

کارگر. آن کشلورهای »غیر غربی« ک    ی متیکین ماصلی مواه  بود، در مبابل  با طبب

ان ، هیهون چین و هن ،  عناصلری از لیبرالیسلم اقت لادی اروپایی را در مود پذیرفت 

 ی  های مخ لوص مودشلان از پاکسلازی قومی را در چنت  دارن ، چ  ب  واسلط نسلخ 

چرچ در کنار سلتای  از ترامپ، تیران از مسلد  کرایسلت پرسلتی.-پرسلتی یا هن و-هان

شلان مورد سلتای  قرار داد. های قومیها را نید در مورد اقلیتروش مورد اتخاذ چینی

مودی و چی با عوامع پامال ش ه چیدی نیست عد هیان لیبرالیسم  ی مانعارفتار قتل

پن اردشلان، تا  اقت لادی ک  در عسلتدوی حذف هرآنه  اسلت ک  نیروی کار مازاد می

 سازی کن .کشی از منابع طبیتی ب  سود منافع شخ ی را برین ک  بتوان  برره

گر و مونبار ین فرآین  استخرا امور ب  دست لیبرالیسم باش ، ا  یهتا زمانی ک  ادار

شللل  ادامل  مواهل  یلافلت در کنلار افدای  تغییرا  ومیم اقلییی. بل  هر روی، از بی

گوییم ک  بی  از صللل  میلیون تن از واروان امروزین هیان لیبرالیسلللیی سلللخن می

امریکا ب  قتل  یهبومیان امریکا را قتل عام کرد  در واقع، ب ان شلیار انسلان در دو قار

رود این کار مستبییاً عامل من  ش ن سیاره ش ه باش . این سی  ک  احتیال آن میر

نیسللت میلیون هن ی را تهت حاکییت بریتانیا سللرب  62هیان لیبرالیسللم اسللت ک  

نیست شیار میلیون انسان را در در کنگو تهت حاکییت بلژی  سرب کرد، هیان ک  بی
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ران لیبرالیسللم اقت للادی ب  پاکسللازی  اوادشللان دسللت یازد. هکرد تا ب  منابع طبیتی

شون . و بومی ش ی تر میش ه ادام  مواهن  داد تا زمانی ک  فدایع زیستعوامع پامال

ک  چ  کسلانی ندا  یاب  و چ  کسلی مهکوم ب  نابودی شود با این کار امر گدین  این

عنوان تر ی ی تازه،  ب نخب  مواهن  سلنرد. با تیرکد بر روی اکوفاشلیسلم   ی را ب  طبب

نسلبت ب  هرآنه  را عیتی  یهان ازو موعودیتی مسلتبل، ما ب  دسلت مود رمو  بی

بوم« مربوط باشل  تشل ی  مواهیم کرد. در حالی ک  از هیبت این هیوالی ب  »زیسلت

 پوشیم.  مراتو مرگبارتر چشم میب الیی افتیم، از مطر هیوانگید تازه ب  لرزه میدهشت
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 اکوسوسیالیسم چیست؟

اکوسوسیالیسم گرایشی است سیاسی مبتنی بر یک بینش ذاتی: حفظِ تعادِل 

بنابراین حفظِ محیطِ زیستِ مناسب و مطلوب ی زمین و شناختیِ )اکولوژیکی( کرهبوم

داری طلب و مخربِ نظامِ سرمایههای زنده، از جمله خودِ ما، با منطقِ توسعه برای گونه 

های در دهه  –ی همایونی سرمایهمدت زیر سایهجوییِ رشد در کوتاهسازگاری ندارد. پی

 شد: گرمایِش جهانی. مثال در تاریخ انسانی خواهدی بیمنجر به یک فاجعه -آینده

 هابنگاهمداران، مدیرانِ گذاران، وزرا، سیاست داران، سرمایهمیلیاردرها، رؤسا، بانک

ی عقالنیتِ یافتهگیرانِ این سیاره، پرورشو »کارشناسان«: ]و در یک کالم[ تصمیم

نگرِ سیستم، با جبری ذهنی به رشد و توسعه و مبارزه برای تثبیتِ فکر و کوتهکوته

موقعیتِ بازار و مرزهایِ سودآوری و وسواسِ رقابت، گویی از اصل اخالقیِ لویی پانزدهم 

کنند: »پس از من گو سیل بیاید«. اما وقوع این سیِل پیش از انقالبِ فرانسه پیروی می

امان های کتابِ مقدس باشد، به شکل خیزشِ بی تواند چون افسانهویکمی میقرن بیست 

های جهانی، که در زیر امواجِ سختِ آن رِ اقلیم و ذوب شدنِ یخچالها ناشی از تغییآب 

های انسانی در نواحیِ ساحلی مانند نیویورک، لندن، ونیز، آمستردام، ریودوژانیرو  تمدن

 کنگ، غرق خواهند شد.و هنگ

ای دارد؟ آن ی نزدیک، اکوسوسیالیسم چه طرح و برنامهدر مواجهه با این فاجعه 

گرا دینی که در خودِ این اصطالح نهفته، این است که سوسیالیسمِ غیربومفرضِ بنیاپیش

شناسیِ غیرسوسیالیستی نیز ناتوان از مقابله با بحرانِ بستِ خود رسیده و بومبه بن

ها مبنی بر پیونِد جریانِ ی پیشنهادیِ اکوسوسیالیست شناختی حاضر است. گزاره بوم

ی بدیل، و طیفِ سبزها یعنی ی جامعهو پروژه سرخ یعنی نقدِ مارکسیستی بر سرمایه

های ائتالفی های دولتگرایانه بر تولیدگرایی، هیچ ارتباطی با برنامهنقدِ بوم

سرخ«، که مبتنی است -ها و برخی احزابِ سبز، اصطالحاً ائتالف »سبزدموکراتسوسیال 

 داری، ندارد. لیبرالیِ مدیریتِ سرمایه -سوسیال بر برنامه

رود سروقتِ است، یعنی ]درست[ می رادیکالاکوسوسیالیسم پیشنهادی 

کند هم از محیطی، که این خود اکوسوسیالیسم را متمایز میبحرانِ زیست  هایریشه

دموکراسی و چه ی قرنِ بیستمی، چه سوسیالهای سوسیالیسمِ تولیدگرایانهانواع نسخه 
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های شناختی که به شکل های بومی استالینیستیِ کمونیسم، و هم از جریانشاخه 

تنها دهند. هدِف این پیشنهادِ رادیکال نهداری وفق میمختلف خود را با نظاِم سرمایه

چنین خلقِ تحولِ مناسباتِ فعلِی تولید، ابزارِ تولید و الگوهایِ مصرفِ غالب، که هم

داریِ  ههای تمدنِ صنعتی/سرمایاز طریقِ گسست از پایه ای نو برای زندگیشیوه

 مدرنِ غرب است. 

های دو نفر از ی اکوسوسیالیسم ایدهی کوتاه به جای بیانِ تاریخچهدر این مقاله

دهیم و اختصار شرح میپیشگاماِن مهِم این حوزه، ویلیام موریس و والتر بنیامین، را به

 را با نگاهی خاص به رهبرِ 1970ی ی اکوسوسیالیسم از دههدر ادامه خیزشِ دوباره

 کنیم.بومیانِ پرو، هوگو بالنکو، کوتاه بررسی می

 ویلیام موریس

( یک سوسیالیستِ انقالبی بود که نسبت به 1896-1834ویلیام موریس )

عنوانِ داریِ مدرن حساسیت داشت. او به گرایی و تولیدمحوریِ تمدنِ سرمایه مصرف

ر و دکوراتیو جایگاهی نویس، نقاش، معمافکر و بااستعداد، شاعر، رمانروشنفکری خوش 

گذارِ یکه در تاریخِ سوسیالیسمِ انگلستان به خود اختصاص داده است. او در ردای بنیان 

 1برادری پیشارافائلیانجمنِ حفاظت از بناهای باستانی و عضوی از انجمنِ انحصاریِ 

 1880سال  که ادوارد بورن جونز و دانته گابریل روزتی از جمله اعضای آن بودند، پس از  

هایش جایی مابین ها و نوشته ای انقالبی بدل شد که فعالیتسوسیالیست و نویسنده

 گرفت.مارکسیسم و آنارشیسم قرار می

»چگونه سوسیالیست  1894ی معروِف سال موریس در توصیفی گیرا در مقاله

خلقِ  شدم« شیوا و موجز هنرِ رزمی و مبارزه را به هم پیوند می دهد: »جدا از میل به

 iراند تنفر از تمدنِ مدرن است.«پیش رانده و میچیزهای زیبا، آن چه زندگِی مرا به

(، چشم 1890) اخباری از ناکجای ی او، رمانِ آرمانگرایانهشدهکتاب شناخته

کند. برخالفِ ترسیم می 2102اندازی خیالی را از انگلیسِ سوسیالیست در سال 

 
i. William Morris, ‘How I Became a Socialist’ (1894), Political Writings, ed. A.L. 

Morton, London: Lawrence & Wishart, 1979, p. 243. 
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ها را موریس درس مشترک بین مارکس و آنارشیست   19های تخیلیِ قرن  سوسیالیست 

ی ی فاسد برای تجربهتواند تنها با ترِک یک جامعهشهر[ نمیکند: اتوپیا ]آرماندنبال می

یک زندگیِ مطلوب در کنارِ آن، پا بگیرد؛ مساله تحولِ خود جامعه از طریقِ اقدامِ جمعیِ 

رمانگرایِ انقالبی بود و یک طبقاتِ تحتِ ستم است. به بیانِ دیگر موریس یک آ

 "افتدتغییر چگونه اتفاق می"خواه. او در یک فصل کامل از کتاب مارکسیستِ آزادی 

داریِ تجاری به آزادی را از طریقِ جنگِ داخلی داستانِ چگونگِی گذارِ حماسی از برده

 .دهد، با پایانی پیروزمندانه برای شورشیانها و ضد انقالب شرح میبین کمونیست 

ی »عدمِ رشد« گرا، سرژی التوچ، موریس را از جمله پیشروانِ نظریه اقتصاددانِ بوم 

(growth-de)2 تر آن است که او را در مقامِ یک اکوسوسیالیست  داند، اما صحیحمی

باِر های زمان خود، او تأثیراتِ فاجعهببینیم. به هر نحو، برخالف بسیاری از سوسیالیست 

داری که نقد پرشورِ او بر تمدنِ سرمایهبر طبیعت را دریافت. چنان  داریی سرمایهسلطه 

های مدید بر تفکرِ چپ سایه در مقایسه با ]گرایش سوسیالیسم[ تولیدگرایی که مدت

 نماید.تر میانداخته بود، امروزی 

 Usefulحاصل« )با نام »کار مفید در مقابل رنج بی 1884ای به سال در مقاله

Work versus Useless Toilداریِ تجارتی را  ( او کاالهای تولیدشده در سرمایه

کند که نامد و توضیحی اضافه می( میmiserable makeshiftsبختی )وسایل تیره

 اش نسبت به آن زمان کامالً غیرِمعمول است: شناختیابعادِ بوم

ا ثروت نیستند  هها را ثروت نخواهم شمرد: آن گاه آناین چیزها ]...[ من هیچ
تواند چه انسان عاقل میدهد و آناند. ثروت آن چیزی است که طبیعت به ما میزباله

ی معقول، بردارد. نور خورشید، هوای تازه، زمین از مواهبِ طبیعت، تنها برای استفاده
آنجا که هنوز برای توسعه شخم نخورده، غذا، لباس و مسکن الزم و مناسب، دانش از 

امکان آموزشِ دانش، ]...[ آثارِ هنری، آن نوع زیبایی که انسان به مثابه انسان   هر نوعی و
وار َو کند ]...[، هر آن چیزی که لذت بشری را برآورده می کند، آزاد ُو انسانخلق می

  iبدون تباهی. این یعنی ثروت.

 
i. Morris, ‘Useful Work versus Useless Toil’, Political Writings, p. 91. 
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کند: »آن جزمِ را رد می 3شرطی اخالِق کارِ پروتستانیهیچ قیدو موریس بی

مذهبی که کار در هر شرایطی موهبت و برکتی برای کارگر است ریاکارانه و نادرست نیمه 

وارِ ی انگلاست، باوری مناسبِ کسانی که از کار دیگران ارتزاق می کنند«، همان طبقه 

جا خوب است که »موجباتِ راحتی و آسایش را فراهم کند« اما در مسلط. کار تا آن

»چه کمیاب است اوقات فراغتی که هر یک از ما در  نیست:داری چنین تمدنِ سرمایه

آن خود را بخشی از طبیعت احساس کنیم و با آرامش، متفکرانه و شاد مسیرِ زندگی 

خود را نقش بزنیم ]...[.« برای جذاب کردنِ کار، کار باید با کسبِ مالکیتِ وسایلِ تولید 

ی سرمایه آزاد شود. آن وقت کار انهاز سوی جامعه، از تسلِط نگاِه ستمگرانه و سودپرست

گوی نیازهای جسمانی واقعی: غذا، لباس، مسکن، نه برای برآوردنِ الزاماتِ بازار که پاسخ

بسیار کاهش  و نیازهای معنوی: شعر، هنر، علم، خواهد بود. پس از انقالب، زماِن کار

خواهیم نیستیم، خواهد یافت چرا که »ما مجبور به کار برای تولیدِ چیزهایی که نمی

 iمجبور نیستیم کار کنیم برای ]به دست آوردنِ[ هیچ چیز.«

کند تنها با نام »هنر و سوسیالیسم«، موریس استدالل می 1884ی سال در مقاله

داریِ تجاری ی سرمایهرحمانه با دگرگونیِ سوسیالیستی، با پایان دادن به قوانینِ بی

های سبز و آبِ تمیز ما، و انگیزِ فعلی، »که زمینشرایطِ غمتوانیم بر است که ما می

کنیم ]...[ آلوده شده است، غلبه کنیم. ]...[ بگذارید بنوشیم و هوایی که تنفس می

iکه از آلودگی خفه شویم.«بخوریم پیش از آن i روتر از زمانِ خود، با از این رو پیش

گرایی بانی آن است، با نقدِ فجایعِ اجتماعی و انتقاد از خلقِ نیازهای کاذبی که تجارت 

انگیز« در داریِ صنعتی مسبب آن است، با نقد بر کاِر »نفرت محیطی که سرمایهزیست 

داری، به ی سرمایههاکردنِ طبیعت به دست آالیندهخدمتِ سودآوری، با نقد بر آلوده

 نخستین پیامبرِ اکوسوسیالیسم دانست.  توان موریس راراستی که می
 

  

 
i. Morris, Political Writings, pp. 96, 97, 107. 
ii. Morris, ‘Art and Socialism’, Political Writings, p. 116. 
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 والتر بنیامین

هایی است که پیش همانند ویلیام موریس، والتر بنیامین نیز یکی از معدود مارکسیست

ی تمدن ی جنایکارانهنقدی رادیکال بر مفهومِ تسلط بر طبیعت و رابطه  1945از سال 

ی تسلط بنیامین ایده  1928سال  به  خیابان یک طرفهیعت داشته است. در کتاب  با طب

کند و به جای آن مفهومِ نوی  ای »امپریالیستی« رد میبر طبیعت را به مثابه ایده

 iکشد.«ی میان طبیعت و انسان را پیش می( بر رابطهmastery»تسلط )

بردند. در کتاب سر میتری با طبیعت به جوامع باستانی در هماهنگی بیش

بنیامین »تسلط«  (1938بودلر« ) امپراتوری دوم در عصر »پاریس

(Beherrschung)  برداری و استثمار«  بر طبیعت از سوی انسان و »بهره

(Ausbeutung) شناس قرنِ گونه که باستانگیرد. به همانآن را به پرسش می

ی ی جنایتکارانهدارد که »ایده نوزدهمی باچوفن نشان داده بود، بنیامین هم اصرار

(Mörderisch)   ای استثمارِ طبیعت«، مفهومی که از قرن نوزدهم به این سو بر زمینه

دارانه تسلط یافته، در جوامعِ مادرساالری وجود نداشته چراکه اصوالً در مدرن و سرمایه

( schenkende Mutterآن جوامع، به طبیعت به چشمِ مادری بخشنده و بزرگوار )

iشده است.نگریسته می i 

که به  Élisée Reclusخواه برای بنیامین، و برای انگلس و سوسیالیستِ آزادی 

ای مسأله نه بازگشت به گذشته  است،های باچوفن پرداخته شده هر دو در نوشته 

اندازی نو از هماهنگی بین جامعه و محیطِ زیستِ طبیعی پیشاتاریخی که پرداختِ چشم

ی استثمارِ انسان  ی سوسیالیستی که در آن تولید دیگر بر پایهیک جامعه  است. تنها در

و کار او نیست، »کار ]...[ دیگر به معنایِ استثمارِ طبیعت به دست انسان وجود نخواهد 

iداشت.« i i 

 
i. Walter Benjamin, One-Way Street and Other Writings (trans. J. A. Underwood), 

London: Penguin, 2008, p. 87.  
ii. Walter Benjamin, ‘Das Passagen-Werk’, Gesammelte Schriften (GS), 

Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, VI, 1, p. 456. 
iii. ‘Das Passagen-Werk’, I, p. 47. 
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(، 1940ی مفهوم تاریخ« )اش: »تزهایی دربارهی فلسفیبنیامین در وصیت نامه

خوانَد که نزد او »کار، به دور از استثمار  پردازی را فرا میگرای خیال شارل فوریه، آرمان 

اند« )تز ای است که در بطن او آرام گرفته طبیعت، تواناییِ استخراج مخلوقات بالقوه

ی آن نیست که بنیامین قصد دارد مارکسیسسم را با سوسیالیسمِ یازدهم(. این به معنا

ی های مهم انتقادی مارکس بر برنامهتخیلی جایگزین کند، نه، او با تأکید بر یادداشت

ی ماهیتِ کار است، فوریه را به شکلِ مکمل و طلبان دربارهگوتا، که موضعِ فرصت

 گیرد. پیوستِ مارکس در نظر می

دموکراتی که در شمایِل یوزف دیتزگن ظاهر شد، »مفهوِم مِ سوسیال برای پوزیتیویس

برداریِ کامل و استثمارِ طبیعت که به شکلِ شود به بهرهجدیدِ کار در نهایت منجر می

ی مقابلِ استثمارِ کارگران باشد.« از دیدِ بنیامین این ای قرار است نقطهکودکانه

 طبیعت در یوتوپیاهای سوسیالیستیِ پیش »برداشت از طبیعت به شکلی شوم با مفهومِ

تفاوت دارد و از قبل نشانگر آن خصایصِ تکنوکراتی است که بعدتر در  1848از سال 

  iفاشیسم سر بر آورد.«

ی مفهوم تاریخ«، والتر بنیامین پیشرفتِ ویرانگری که در تزِ نهم از »تزهایی درباره

ی کند. همین واژهتمثیلِ »توفان« بیان می گذارد را درها برجا میای از فاجعهانبوهه 

ترین متخصصانِ تغییرِ اقلیم، شناسِ ناسا و از سرشناس»طوفان« را جیمز هانسن اقلیم

منتشر شد، نشانده   2009)و انگار با الهام از بنیامین( بر پیشانیِ کتابِ خود که در سال  

ی اقلیمیِ در راه و ی فاجعهها: حقیقت دربارهنوه توفان در عصراست: کتابِ 

. (Grandchildren My of Storms) فرصت برای نجاِت بشریتآخرین بخت

گونه که برای  هانسن انقالبی نیست اما تحلیلِ او از »توفانی« در راه، که برای او همان

اندازی که تر، در وضوحِ چشمتر وَ تهدیدکنندهبنیامین تمثیلی است از امری بزرگ

 کننده است:کند خیرهتوصیف می

ی زمین، مخلوقات و زیستمندان، جهانی که در آن تمدن شکل گرفت، جهانی سیاره
های ساحلیِ پایدار، در معرضِ خطری  ی اقلیمی و کرانشدهبا الگوهای شناخته

 
i. Benjamin, ‘Über den Begriff der Geschichte’, GS, I, 2, pp. 698-699 
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الوقوع قرار دارد. اضطراری بودنِ وضعیت تنها در چندسال اخیر آشکار شده است. قریب
دهنده آن است که ی تکانآشکاری مبنی بر وقوعِ بحران داریم. نتیجه اکنون ما شواهدِ 

ی زمین، های زیستمند بر روی کرههای فسیلی نه تنها گونهی استخراجِ سوخت ادامه 
بندیِ وقوعِ این رخداد ی حیات خودِ بشریت را با خطر مواجه کرده است و زمانکه ادامه

 iتر است.دیکپنداشتیم به ما نزچه تاکنون میاز آن 

 1970اکوسوسیالیسم از سال  

های اصلی و های قرن بیستم جریانحقیقتِ امر آن است که در خالِل اکثرِ سال

ها، کمونیسم از نوع شوروی، با دموکرات گراها، سوسیالمسلطِ جنبش کارگری، اتحادیه

ی توجه خود بیرون نهاده بودند. شناختی را از دایره کمی استثنا، همگی موضوعاتِ بوم

ختی و احزابِ سبز هم، جز بخِش کوچکی از جریاناتِ شناهای بوماز سوی دیگر جنبش

 اند. ای به سوسیالیسم نداشته ی آن[، هیچ عالقه-گرا ]چپ 

شناسیِ سوسیالیستی، به طور مشخص، تنها از گرا یا بومی سوسیالیسمِ بومایده

-های برخی از پیشگامان مشیِ فکری »سرخاست که در نوشته   1970ی  های دههسال

های مختلف ظاهر شده و گسترش یافته است. افرادی مانند مانوئل ل بز« به شکس

ساکریستان اسپانیایی، ریموند ویلیامز بریتانیایی، آندره گُرز و پل دلیگ از فرانسه، راشل  

 کارسون و بری کومونر آمریکایی، ولفانگ هریخ از آلمانِ شرقی و دیگران. 

یستانسیالیست و از دوستان و ای کوچک به آندره ُگرز، فیلسوف اگزشاید اشاره

ی مارکسیستیِ قوی و شاید تاثیرگذارترین پیشگامِ پیروان ژان پل سارتر با پیشینه

به بعد تالش کرد  1970ی های دههاکوسوسیالیسم خالی از لطف نباشد: او در سال

 ی مخالفتِ هر دو با تولیدگرایی و تشویق بهشناختی را بر پایهتفکرِ مارکسیستی و بوم

تواند نویسد: »تنها سوسیالیسم میاو می  1980ای به سال  مصرف نزدیک کند. در مقاله

سازیِ سود و ضایعات و تولید و مصرف را بشکند و آن را با عقلِ سلیِم منطقِ بیشینه 

های ی ارزش ترین هزینه جایگزین کند. ایدهاقتصادی یعنی رضایتِ حداکثری با کم

 
i. James Hansen, Storms of My Grandchildren: The Truth About the Coming Climate 

Catastrophe and our Last Chance to Save Humanity, New York: Bloomsbury, 2009, 

p. IX. 
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ها، اگرچه برای  داری غریب است. این ایدهای سرمایهفرااقتصادی و غیربازاری بر

تواند به شکلِ نفِی ایجابیِ سیستمِ غالب عمل کند مگر کمونیسم ضروری است اما نمی

 iآن که مفاهیِم خودمحدودیتی، پایداری، مساوات و پاداش، تعبیری عملی بیابد ]...[.«

به نوعی مارکسیسِم  آید به طور کلی گرایشهایی که در پی میاگرچه در نام

توان قابلِ ردیابی است، در کنارِ آن، می( eco-Marxistگرایانه )شناختی یا بومبوم

های بدیلی که به اکوسوسیالیسم نزدیک داری و راهِ حل های رادیکال ضدِ سرمایهتحلیل

آنارشیستیِ مورای بوکچین، و در گرایشِ چپِ شناسیِ اجتماعیاست را در بوم 

های برخی نویسندگانِ جریانِ »عدم شناختیِ عمیقِ آرنه نائس و در خاللِ نوشته بوم

 رشد« یافت.

زمان با ظهورِ اصطالحِ اکوسوسیالیسم، هم 1980ی های دههبنا به شواهد از سال

گرایشِ چپ در حزبِ سبزهای آلمان، که سخنگویان اصلی آن راینر ترامپرت و توماس 

بدیل گفتند، ظاهر شد. در همان زمان کتابِ  د اکوسوسیالیست میابرمان بودند و به خو

ی یک مخالِف حکومتِ آلمانِ شرقی به نام رادولف باهرو، منتشر نوشته )آلترناتیو(

شود که نقدی رادیکال بر مدلِ شوروی و جمهوریِ دموکراتیک آلمان تحتِ نام می

اقتصاددانِ آمریکایی جیمز  1980ی شناختی پروراند. در خاللِ دههسوسیالیسمِ بوم 

ی ها و نیز نشریهگرایانه در نوشته اُکانر رویکردِ نوینی را پیرامونِ مارکسیسم بوم

گذاری کرده بود، بسط داد. در که خود پایه داری، طبیعت و سوسیالیسمسرمایه

ها یکی از اعضای گرایشِ چپِ حزبِ سبزهای آلمان و عضوِ پارلمان، فریدر همان سال

سبزگرایی تغییر -وولف، با همکاری رهبرِ سابقِ حزبِ کمونیستِ فرانسه که به سرخ اتو

iبدیلِ سبزِ اروپارویه داده بود، کتابی با نام  i   منتشر کرد که شاید بتوان گفت اولین

ی اکوسوسیالیستیِ اروپایی است. در این بین در اسپانیا، پیروان مانوئل برنامهطرح 

شناختیِ سکو فرناندز بوئی، به مباحثات و استدالالتِ بومساکریستان مانند فرانچ

 در بارسلونا به گستردگی پرداختند. نتراس تانتومیهی سوسیالیستی را در مجله 

 
i. André Gorz, Ecologica, New York : Seagull Books, 2010 (Paris: Galilée, 2008, pp. 

98-99). 
ii. Montreal: Black Rose, 1992. 
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المللِ چهارم تحلیل و احکامِ اکوسوسیالیستی را تحت عنوانِ بین  2001در سال  

کرد. در همان ی جهانِی خود تصویب در کنگره اکولوژی و انقالب سوسیالیستی

مانیفستِ بین المللیِ ی این متن، ]میشل لووی[، سال جوئل کوئل و نویسنده

در پاریس مورد  2007طور گسترده در سال را منتشر کردند که به اکوسوسیالیسم

( EIN) المللی اکوسوسیالیستی بین بخشِ ایجادِ بنیادِ شبکهبحث قرار گرفت و الهام

به طور خاص با  (Belem) 4ی بلمبیانیهیالیسم با نامِ شد. دومین مانیفستِ اکوسوس

اشاره به گرمایِش جهانی با امضای صدها نفر از کشورهای مختلف در فوروم اجتماع 

منتشر و توزیع شد. چندماه بعد، در جریانِ  2009در بلم برزیل در سال  5جهانی

المللیِ ی بینکنفرانسِ سازمانِ ملل پیرامون تغییرِ اقلیم در کپنهاگِ دانمارک، شبکه 

در میان هزاران معترضی که تحت   2049کپنهاگ  اکوسوسیالیست کتاب مصوری با نام  

 در حال تظاهرات بودند، پخش کردند. عنوانِ »تغییر سیستم، نه تغییرِ اقلیم«

های جان بالمی فاستر، فرد مگداف، به این موارد همچنین باید اشاره کرد به فعالیت

در آمریکای  ریویومانتلی ی چپی شدهی شناخته شان در مجلهپل برکت و دوستان

ی ایدارِ نشریهدار و پ نویسند؛ فعالیتِ دامنهگرایانه میشمالی که پیرامونِ مارکسیسمِ بوم

ی کتابِ به سردبیریِ جوئل کوول نویسندهداری، طبیعت و سوسیالیسم سرمایه

گرانِ جوان به ای از کنشمادور، از حلقهو اخیراً سالوادور انگل دی i،دشمن طبیعت

( کتاب مصور 2014( که اخیراً )Quincy Saul) افقِ اکوسوسیالیستی نامِ

ها فراوان کتاب را منتشر کرده است؛ و در کنار این  حقیقت و شهامتاکوسوسیالیستیِ  

 .2010کریس ویلیامز  اکولوژی و سوسیالیسمِ های مهمی چون کتابو مقاله

های اکوسوسیالیستی/اکوفمینیستیِ آریل صالح و تریسا و در باقیِ کشورها: نوشته

به سردبیری یان آنگوس و سی گونیکِ  Canadian Dimensionترنر، مجله 

های مارکسیست بلژیکی دانیل تانورو پیرامون تغییر اقلیم و اکوسوسیالیست، نوشته 

ماری هاریبی های نویسندگان فرانسوی مانند ژانداریِ سبز، پژوهشپایان سرمایه

مرتبط با جنبش عدالت جهانی، پیروان اکوسوسیالیست ارنست بلوخ و آندره گورز، 

 
i. Joel Kovel, The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the End of the World?, 

London and New York: Zed Books, 2002. 
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منتشر شد   2013که از سوی حزب چپ فرانسه در سال    انیفستِ اکوسوسیالیستم 

های نیز از فعالیت 2016و بیلبائو  2014ها در ژنو و کنفرانس اروپایی اکوسوسیالیست

 مهم در این عرصه هستند. 

در حالی که نگرش و طرز برخورد احزاب کمونیست و احزاب سبز با اکوسوسیالیسم، 

 متفاوت، سرد بوده، در این اواخر بحث پیرامون آرای اکوسوسیالیستی به دالیلی کامالً 

های آنها شروع شده است. این امر در موردِ حزبِ چپِ اروپایی که در نشریات و روزنامه

ی اکوسوسیالیسم را تصویب کرد، نیز صادق ای نزدیک به ایدهقطعنامه 2014در سال 

 است.

 هوگو بالنکو

نتیجه بگیریم اکوسوسیالیسم تنها محدود به اروپا و آمریکای اشتباه خواهد بود که  

های زنده و پویای اکوسوسیالیستی در آمریکای ها و فعالیتواقع، بحثشمالی است. به

ی اکوسوسیالیستیِ محلی با محققان و کنشگرانی التین در جریان است. در برزیل شبکه 

تأسیس شده است و در مکزیک،  های دهقانیها و جنبشاز احزابِ مختلف، اتحادیه

 2014پردازند. اخیراً در سال های مختلفی وجود دارد که به اکوسویالیسم میجمعیت 

کنفرانسِ اکوسوسیالیستی در کاراکاس و کوئیتو برگزار شد و در چین نیز، جایی که 

ی کتاب جان بالمی فاستر و جوئل کوول، چندین کنفرانس از سوی  همزمان با ترجمه 

های این کشور در مورد این کتاب در همین چند سال برگزار شده است، عالقه اهدانشگ

  به اکوسوسیالیسم در حال رشد است.

ی محققان و روشنفکران  با این حال اکوسوسیالیسم فقط موضوعی مورد عالقه

نیست؛ در چندین کشور، کنشگران مدنی و رهبران مردمی به این مفهوم عالقمند 

-ی اجتماعیجوامعِ بومیان در آمریکای التین در خطِ مقدمِ مبارزه اند. امروزهشده

ها از سوی ها و سرزمین سازی رودخانهها و آلودهشناختی علیه تخریبِ جنگلبوم

ترین رهبرانِ این های چندملیتِی نفت و معدن، حضور دارند. یکی از مهمشرکت

اکوسوسیالیستِ پرویی هوگو  های مقاومت ضد سیستمی، مبارزِ انقالبِی بومی وجنبش

 بالنکو است.
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المللِ چهارم، هوگو بالنکو جنبشِ دهقانِی و در ارتباط با بین  1960ی  در اوایل دهه

ی کانونسیون که داراِی بریگادهای خوددفاعِی مسلح بود سازماندهی بزرگی را در دره

کمکِ کمپین   کرد. پس از دستگیری به دست پلیس و محکوم شدن به اعدام، بالنکو با

پل سارتر و برتراند راسل می المللی اتحاد که شاملِ کسانی چون سیمون دوبوار، ژان بین

ی پارلمان به خاطر شد نجات پیدا کرد. پس از چندین بار انتخاب به عنوان نماینده

تبعید شد. پس از بازگشت به پرو، او  1992مخالفت با دیکتاتوریِ فوجیموری در سال 

ی دهقانی پرو، ترین اتحادیه(، بزرگCCP) 6کنفدراسیونِ کمپسینایِ پروفعاالنه به 

های ترین مرجع ]فکری/عملی[ هوگو بالنکو، جنبش زاپاتیستپیوست. امروز مهم

سال   80سنی بیش از    است و با  Lucha Indígenaمکزیک است. او سردبیر گاهنامه  

 هنوز در صفِ اول مبارزاتِ بومیانِ پرو قرار دارد.

ی گذشته بالنکو به طور روزافزونی به اکوسوسیالیسم متمایل شد چرا که در دهه

های همگانِی جوامعِ بومیان و احترام و ارزشی که آنها ای بر سنتچون ادامهآن را هم

ی اکوسوسیالیسم، امضای او پای بیانیه iدید.اند میبرای پاچاماما، مام زمین، قائل

المللی بومیان پرویی را به عنوان عضوی از کنفرانس بینهنگامی که هیأت نمایندگی 

 2009ها در ها در بلم برزیل که پس از فورومِ جهانیِ سوسیالیست اکوسوسیالیست 

شد، نیز نشسته است. او بر این باور است که بومیانِ آمریکای التین و سایر برگزار می

 اند.ی به اجرا درآوردهطور عملهاست اکوسوسیالیسم را به  محلی[ قرن-ِجوامع ]

 گیرینتیجه

ای است برای آینده، حائز اهمیت است تاکید بر این نکته که اکوسوسیالیسم پروژه

داری، و در همان حال، دستورالعملی افقی از ممکنات، بدیلی رادیکال و ضدِ سرمایه

جا و اکنون، حولِ پیشنهادهای عینی و ضروری. دستیابی به هر پیروزی، که برای این

شناختی را کُند کند، اگرچه مقطعی و محدود باشد بومفرآیندِ تغییرِ اقلیم و تخریبِ 

تر و حرکت یابیِ بیشنفس و سازمانهای آتی خواهد بود و اعتماد بهی پیروزیپایهسنگ 

 
i . ن.ک. به کتاب وی 

Nosotros los indios (We the Indigenous), Buenos Aires: Herramienta, 2010. 
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هیچ تضمینی برای ظفرمندیِ یک بدیِل  iتر خواهد کرد.به جلوی ما را سهل

توان داشت، تنها اکوسوسیالیستی وجود ندارد؛ از قدرت موجود چندان انتظاری نمی

 1999امید در اتکا به مبارزه و جنبش از پایین نهفته است، مانند آنچه در سیاتل 

ی کارگری( و تولِد داران )اتحادیه گرایان( و کامیونها )بومپشتموجب نزدیکیِ الک

روی داد جایی  2009شد. یا مانند آنچه در کپنهاگ در سال  7جنبشِ عدالتِ جهانی

ر از معترضان با شعار »تغییرِ سیستم نه تغییرِ اقلیم« دورِ هم جمع شدند که هزاران نف

ی هزار نفر نماینده30در بولیوی وقتی که  2010و به خیابان آمدند یا مانند سال 

شناختی از آمریکای التین و از های بومهای کارگری و جنبشبومیان، دهقانان، اتحادیه

همان کسانی که چون  ییر اقلیم شرکت کردند،سرتاسر جهان، در کنفرانس مردمی تغ

ها تا اکنون، سندِ محکومیتِ تخریبِ مامِ های والتر بنیامین بر فرازِ سالطنینِ نوشته 

 زمین از سوی امپریالیسم هستند. 

 

 پیوند با منبع اصلی:

Ecosocialism – from William Morris to Hugo Blanco 

 

 های مترجم نوشت پی 
 

و  شاااعران ،نقاشااانگروهی متشااکل از  هاپیشااارافائلی انجمنِ برادریِ پیشااارافائلی معروف به. 1

جان اِورت   ،ویلیام هولمن هانت توسااط 1848 در عصاار ویکتوریا بود که در سااال بریتانیایی منتقدانِ

تشاکیل شاد. پس  های دوران اوج هنر رنساانسآلبا هدف مقابله با ایده دانته گابریل روساتی و میالیس

از مدت کوتاهی ویلیام میکائیل روساتی، جیمز کلینساون، فردریک جورج اساتفانس و توماس وولنر نیز  

نقاشااان  این گروه از  .گذاران این گروه پیوسااتند تا »انجمن برادری« هفت عضااو داشااته باشاادبه بنیان

ریخی  محتوا و تاهای بی، یعنی آنچه که آنان نقاشایآکادمی سالطنتی جوان بریتانیایی در واکنشای علیه

 
i. Chris Williams, Ecology and Socialism, Chicago: Haymarket Books, 2010, p. 237. 

https://www.transform-network.net/en/publications/yearbook/overview/article/yearbook-2017/ecosocialism-from-william-morris-to-hugo-blanco/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1
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  .ای از معنویتی جدی و خالص دسات یابنددانساتند، با یکدیگر متحد شادند تا به بیان تازهسااختگی می

این گروه باور داشات هنر پیش از رافائل در عصار طالیی خودش قرار داشات. آنان در نگرانی از آنچه که  

ر امید به دساتیابی مجدد به  کردند و نیز دبه عنوان وضاعیت رو به احتضاار نقاشای انگلیسای از آن یاد می

این جنبش از همان آغاز خصایصاه ادبی   .ی ایتالیا وجه اشاتراک داشاتندصامیمیت و ساادگی هنر اولیه

  قدرتمندی داشت.  

 :انداهداف انجمن برادری را به شرح زیر مشخص کرده

 آمیز برای بیانهای نبوغداشتن ایده .  1

 ی دقیق طبیعتمطالعه  .  2

پیشاین صاراحت جدی و قلبی اسات و حذف آنچه که قراردادی و همدلی با آنچه در هنر   .  3

 .خودساخته و تقلیدی است

 های کامالٌ خوبتر از همه، خلق تصاویر و مجسمهضروری .  4

ها، گیاهان و غیره و نیز کاربرد  ی گلتمایل آنها به وفاداری به طبیعت از طریق کاوش موشاااکافانه

محور و با جزئیات، عالقه به  های طبیعتها در نقاشایشاد. آنی واضاح، روشان و دقیق بیان میشایوه

اما آنچه به شادت از آن منزجر  -های زن با موی بلند با هم اشاتراک داشاتند، موضاوعات داساتانی و مدل

 .های« فرهنگستانی و صحنه های پیش پا افتاده و روزمره بودبودند »کلیشه

گرا، مخالف گرایشی سیاسی و اقتصادی و جنبشی اجتماعی است بر مبنای ساختاِر اقتصادی بوم .2

داری که از راهبردهای کالن برای ایجاد محدودیت بر رشدِ اقتصادی و گرایی و ضدِ سرمایهبا مصرف

فردی و ها و افزایشِ رفاِه گسترشِ منطقِ تولید در جهت محافظت از محیطِ زیست و کاهشِ نابرابری

انجمنی دانشگاهی در اروپا است که  Research&Degrowth (R&D)کند. اجتماعی دفاع می

 .مشخصاً به این موضوع پرداخته و تاکنون چندین کنفرانس در کشورهای مختلف برگزار کرده است

  در شامالِ  داریداری، سارمایهی ماکس وبر در کتاب اخالقِ پروتساتانی و روحِ سارمایهبه نوشاته .3

های انبوهی از مردم را  کالوینیساام، گروه طور خاصاروپا هنگامی ظهور کرد که اخالقِ پروتسااتانی و به

خودشاان و پرداختن به تجارت و تجمیعِ  هایی بنگاهعرفی، توساعه برای درگیر شادن با کار در جهانی

نیروی مهمی در اخالقِ پروتساااتاانیِ کاار،  گاذاری برانگیخات. باه عباارتِ دیگرثروت برای سااارماایاه

داری را تحت تأثیر ی سارمایهای بود که توساعهریزی نشاده و هماهنگ نشادهبرنامه کنشِ جمعیِ پشاتِ

 خود قرار داد.

 3227ی ، شماره1397شهریور  3ی شرق، روزنامه. 4

با شااعاِر   2001نخسااتین بار در سااال  (Forum Social Worldهمایشِ اجتماعی جهانی ). 5

های  سوئیس برگزار شد. طیِ سال »دنیایی بهتر ممکن است« در تقابل با همایشِ اقتصادِ جهانیِ داووسِ

المللی،  ی این فورومِ جهانی موضاااوعاتِ مختلفی مانند بحرانِ مالیِ بینهای سااااالنهبعد در نشاااسااات

گری، حقوقِ بشاار، مهاجرت و اقتصااادِ رسااتی، نظامیپمحیطی و امنیتِ غذایی، نژادمشااکالتِ زیساات
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های بارانی آمازون و ساااکنانِ بومی آن و نیز اعتراض به الگویِ اقتصااادیِ بسااته، حفاظت از جنگلهم

های مختلفِ اجتماعی، محیطِ کننده با حضاورِ هزار نفر از اعضاای گروهساازیِ همسااننولیبرال و جهانی

ویژه ساران آمریکای جنوبی به بحث گذاشاته شاد. هدف این  ورها بهزیساتی و بومی و برخی ساران کشا 

هاای  هماایش حرکات باه سااامات دنیاایی بهتر، عاادالناه و آزاد از طریقِ اتحاادِ نهاادهاای مادنی و ساااازماان

 ای است.های تودهمردمی و جنبش

تِ غذایی و جنبشِ جهانیِ دهقانان، مردمِ محلی و بومیان و کشاورزاِن بدونِ زمین که برای عدال. 6

 کند.های کشت و صنعت مبارزه میحفظِ زمین و کشاورزیِ محلی در مقابل شرکت

سازی های اجتماعی در سرتاسرِ جهان که در مخالفت با جهانیی گروهجنبشی متشکل از همه .7

اقتصادی بدوِن هجوم مندیِ عادالنه و همگانی از منابعِ  داری، بر بهرههای سرمایهبر مبنای منافِع ابرشرکت

های مختلفِ مردم ورای مرزهای نهاد و گروههای مردمبر طبیعت و ارتباط و اتحاد جوامع محلی، سازمان

های بدیل در تر با تظاهراِت عظیمِ خیابانی و نشستای را بیشکند. این جنبشِ تودهسیاسی دفاع می

 شناسیم.ی و سازمان تجارت جهانی میکشور صنعتی، بانک جهان  8زماِن برگزاریِ اجالِس سرانِ 
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 تنها پس از آن که آخرین درخت جان سپرد 

 و آخرین رودخانه سمی شد 

 و آخرین ماهی به دام افتاد،

 توانیم پول بخوریم.یابیم نمیگاه درمیآن

 ی مترجمپندی از بومیان کری، به نقل از مقدمه 

 

 

ی روان محسخن فخراری، که در ی پیشخرفت  با لرجههی فارسخ  کتا  تلههنسخهه

 کند، زمان  درمقدمه فروافتادن شخرراای سخوخته باسختان  کشخورمان را یاد آوری م 

اای موجود لرین بحرانعنوان یک  از مرمایران منتشخر شخد که بحران محیز زیسخت به

داند که بیش از نیه  از اا نشخخان م پژواشدر کشخخور ما و جران در اوق ارار دارد  

گخا  انوا  ی زمین کخه منل اخای لنرسخخخ  کر اخای جرخان در مقخاش شخخخشجنگخل

اند  و جران بیشخترین گرمایش زمین، هی جران اسختند از بین رفتاای زند ارگانیسخم

اای اطب ، فرسخخایش  اای زیسخخت ، بو  شخخدن ی ی گونهکم آب ، انقراض فلایند 

اخای اخا و لهریخص فخخخهر زای ، سخخخیخل، احط ، نخابودی لخدریا  دریخا خهخخا،، بیخابخان

ی اا، بنخا به نرر کارشخخخنخاسخخخان د   رخار داهکنخد  افلون بر اینمرجان  را لاربه م 

اای جدی که به دبیعت وارد شخد  اسخت اینج جران عهو  بر اهرا  با آسخیص گذشخته،

اای مسخخری دوران ویکتوریای ، مانند سخخل، شخخااد لکرار انوا  شخخیو  مادد بیهاری

لر مانند اچ آی وی، سخار،، ایبو،، زیکا واینج ویرو، اای ویروسخ  کشخند گیریاهه

 ( شد  است  19-گیر کرونا )کووید عالم

شخرایط   نین  بای پیشخرفت  سخاز تلههن  انتشخار کتا  پژواشخ  و فران اهلما

ی عهاهند فراام کرد  اسخخت لا با  حسخخا، و بحران ، فرفخخت  مناسخخص برای خوانند 

ی زمین نگریسخته و نسخبت به انداز بحران  کر برانگیل به  شخملر و لأملنگاا  گسخترد 

 این  الش درک  فراگیر داشته باشد   

ی آن با  ی پیشخرفت  روایتگر لاری  کولاا  از مرروش پیشخرفت و رابطهههکتا  تل

در   رایتمنتشخر شخد   2004ی آن در سخا  لهریص دبیعت اسخت که نهسختین نسخهه
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رود وبا نقدی خهاانه،  این کتا  با سخخیر و سخخرری  ندالار سخخاله به اعهاخ لاری  م 

به سخخیر در کنش انسخخان از شخخناسخخ ، خوانند  را برمبنای آخرین اکتشخخافاب باسخختان

اای اهو سخاپین و نااندرلا  لا عرخر کشخاورزی و اای انسخانلشخکیل نهسختین اجتها 

ی زمین و پس از آن دوران اخای انسخخخان در دوسخخخوی کر پیخدایش نهسخخختین لهخدن

جوامع داد برد  او نشخان م شخدن و سخپس دوران معافخر م پیشخافخنعت و عرخر فخنعت 

در داری بر جرخان لهبخه دارد مدرن لاکنون که نرخاش سخخخرمایهاولیخه از پیخدایش انسخخخان 

و از منابع   از دیرباز لا کنون در جن  با محیز زیسخت بود لهش خود برای پیشخرفت 

ی اا، درار دور انسخاناند  به اهین سخبص محدود دبیعت بیش از انداز  برداشخت کرد 

اند که در نتیاه گرفتار شخد داند ی پیشخرفت  م لاریه  در داش آنچه نویسخند  تلهه

اای مهتهف لاریه  و در جای جای کر  خاک  از ی دستاورداای خود را در دور اهه

 اند کف نراد ، یا د ار ضرباب مرهج بحران محیز زیست کرد 

اای گوگن ، تآزمون بلرگ ، تبرشخخت ابهران ، کتا  در پنج فرخخل» ت پرسخخش 

اا وانسخان به اا و لهدنیکرد لهریب  سخیسختماای ارم   و تشخورش ابلار ، روتلرفند

کند که در ار دور  داد  نویسخند  در بررسخ  خود اسختد،  م دبیعت را نشخان م 

باورانه یا لیر دین  که مرالب  و پدرسخا،رانه، لسخهز نوع  از فران  دینروابز سخهسخهه

داد،  ر ارار م کند ودر محوعنوان تاشخر  مههوااب  با دبیعت بیگانه م انسخان را به

زدای  از جههخه د،یه   شخخخکخا  گسخخخترد  بین فقر و فروب، افلایش جهعیخت و جنگخل

 اند   اای باستان  شد استند که باعث فروافتادن و شکست لهدن

پردازد که اگر ه سخخخقو  ی مرم م ، در این کتا  روشخخخنگرانه به این نکتهرایت

ومیر نیل ی فروپاشخخ ، میلان مرگ اای باسخختان  الراا  محه  بود و در ار دورلهدن

داری بر جران و ی سخخرمایهیافت، اینج با لهبهنسخخبت به رشخخد جهعیت افلایش م 

شخخدن ااترخخاد و گسخخترش ارلباداب و وجود بیش از ارت میهیارد نرر جهعیت جران 

ی زمین، در فخخورب واو  فروپاشخخ  ااترخخادی و فروشخخد محیز زیسخخت و شخخیو  کر 

ومیر انسخخخان و زا ابعاد فاجعه و سخخخقو  و میلان مرگاای بیهاریاا و ویرو،باکتری

 ی زمین باشد   لواند به گستردگ  لهام  کر فروپاش  لهدن م 
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نگاری شخد  اسخت بحث و نقد خود را که در پنج فرخل خهفخه رایتبا این مقدمه، 

ی ای برای کر اا در ار دور نگاری پیشخخرفت و لنگنااای  که لهدنپیرامون اسخخطور 

رویم؟ یا به وجود آورد  اند با یج پرسش اساس  به کاا م زمین و دبیعت و انسان به

 کند   آلاز م  *عبارل  دیگر تبه کاا  نین شتابان؟ 

 های گوگن«پرسش»

گر فرانسخوی اای بنیادی گوگن نقاش و لندیسدر فرخل نهسخت با پرسخش رایت

دارنقاش، زنان اال ااییت ،  االه اای( که بر روی لابهوی نقاشخخ   رر 1848-1903)

 کند ما  و زمین نوشته شد  است آلاز م 

 رویم؟ از کجا آمدیم؟ چه هستیم؟ به کجا می

 

شخناسخ  به دو پرسخش نهسخت گوگن پاسخ  داد  اسخت  به نرر نویسخند ، عهم مردش

با لکیه بر این  رایترویم؟  اسخت   اما لوجه کتا  به پرسخش سخوش گوگن، تبه کاا م 

ی آنچه اسختیم و آنچه پرسخش در لهش اسخت که نشخان داد اگر دید روشخن  دربار 

اای  اا و فران را که در دو  زمانلوانیم کردار انسخخان ایم داشخخته باشخخیم، م کرد 

لواند به ما بگوید که احتها،ً  ه بسخیار لداوش داشخته بازشخناسخیم  این بازشخناسخ  م 

   جا به کاا خواایم رفتخواایم کرد و از این

لاریه  عرخر   ی گرفتن از لاربه لاری  و واش اعهاخ با رفتن به  نویسخند   ، در این بهش 

   عههکرد لهریب وبررسخخ   اا اا، کرومانیون سخخانان ابلارسخخاز، نااندرلا  سخخنگ ، آدش دیرینه 

  یکه اید  را  ر فخخ لاریه  خود لا دوران معا  ی زمینه تپیشخخرفت  در پیش  ی نرریه  نرا، آ 
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او  درآمد  اسخت بررسخ  کند   آمیل یج ایدئولوژی لعرخص  عنوان نرر او به به    پیشخرفت ت 

بر ارحا  کسخان  از ما که به  - خدمت کرد  پیشخرفت گاا  به ما  ی اسخطور  نویسخد  ت م  

و مهکن اسخت به خدمت خود ادامه داد  اما در این  - اند  اا نشخسخته سخر برترین سخرر  

کتا  اسختد،  خواام کرد که این اسخطور  خطرنا، نیل شخد  اسخت  پیشخرفت منطق   

  گیلان لواند به فراسخخوی خرد، به فاجعه بیناامد  یج مسخخیر وسخخوسخخه درون  دارد که م  

اا و لرشخخدن فران  با پیچید   مهکن اسخخت به لهه ختم شخخود   ، از موفقیت  سخخرشخخار 

پرزحهت  لبدیل   اای اا نیل مهکن اسخت به لهرخ  اا، خود این وری فنا ادرلهندلرشخدن 

آفرین  گشخاید و در موارد افراد  مرگ پذیری م  که در را بر آسخیص  اای  شخوند، لهرخ  

  فناوریمنطق  پس از لیر و کهان و گهوله، به نهسخختین  شخخوند  بهص الم، پیشخخرفت م  

کند  این  یلی اسخت روی زمین را لردید به نابودی م   اای گونه  لبدیل شخد که لهام  

      نامم م   "پیشرفت  ی لهه "که من آن را  

شخود ااریهن» مقیا، که موجص دگردیسخ  فاید  به لهه م  کند  ت رایت اسختد،  م  

زیخد و ار گخا  در گریبخان مخا را گرفتخه اسخخخت  این ااریهن در درون مخا م  از عرخخخر حار  

زند، و لعاد   خیلد، بیرون م  گذاریم برم  پیشخروی دبیعت را پشخت سخر م   ی مسخابقه 

ریلد  شخخخکخار یخان دوران ام م  ه بین زیرک  و نخادان ، بین نیخاز و آزمنخدی مخا را بخ 

جخای یخج مخاموب دو مخاموب را بکشخخخنخد،  ه گونخه بخ ه کخه آموختنخد  خ سخخخنگ ، انگخام  پخارینخه 

با راندن آنان به  - ماموب را   دویسخخخت  گونه پیشخخخرفت کرد  بودند  آنان که آموختند  ه 

ای، از زندگ  پرنعهت   بکشند زیادی پیشرفت کرد  بودند  آنان، برای دور    - سوی پرلگا  

   کشیدند  برخوردار بودند، اما پس از آن باید گرسنگ  م  

نرر جا ماند  از لاری  باسختان که به ی به ویسخند  با لکیه بر آفار متروکه در این بهش ن 

ی پیشخخخرفت  اسخخختند معتقد اسخخخت که در این یادگاراای  نویسخخخند  یادبوداای تلهه 

اای گرانبرای برای زندگ  امروز ما و ی باسخختان  در، فروافتاد  و شخخرراای سخخوخته 

اخا  اخای این لهخدن خرابخه ویسخخخد  ت ن م   رایخت رویم؟  وجود دارد  پرسخخخش تبخه کاخا م  

ل نشخسختن پیشخرفت را به ما نشخان  به گ» اایآبرا ای اسختند که اای شخکسخته کشخت  

اای سخخیا   ای اسخختند که جعبه شخخد    داند  یا به زبان مدرن، اواپیهااای سخخرنگون م  

خواام، بخه این امیخد کخه دراین کتخا ، م   گوینخد  خه  یلی بخه خطخا رفتخه اسخخخت  اخا م  آن 
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پرواز، و  ی پرواز، انتها  خدمه   ی خود در مورد نقشخخخه  ی بتوانیم ازاشخخختباااب گذشخخخته 

اای  اای بعض  از این جعبه دراح  اواپیهای  که سرنشین آن استیم دوری کنیم، داد  

شخخناسخخان،    نویسخخند  در این بهش با آوردن نرراب فیهسخخوفان و مردش سخخیا  را بهوانم  

کند و، براسخا، شخوااد اای مهتهف کرن بررسخ  م  ی زندگ  نیاکان ما را در دور  شخیو  

ی زندگ  و ای از لکامل انسخان و اختراعاب و ابلارسخازی و شخکار و نحو  اا، کارنامه و داد  

 کند  عههکرد لهریب  آنان را بیان م  

 های بزرگ«»آزمون

 دوران  در    شخخخکخار    انسخخخان»ت  فروافتخادن  و  برآمخدن  که   فرخخخل دوش، خطو   در 

داد  با لوجه به آرا و نرراای پژواشخگراا نشخان م    رایت شخود  م   لرسخیم  سخنگ  دیرینه 

 دوران  پایان   انسان را به  مستقیهًا  که   بود  اا فناوری  و   افلار جن   لکامل   در  ، عامل پیشرفت 

اای  که با اخترا  کشخخاورزی آلاز شخخد در پ  آن رایت به بررسخخ  لهدن  شخخکار رسخخاند  

لواند  لهدن خود م  آلاز آیا کند که او سخپس این پرسخش بنیادی را درم م  پردازد  م  

   لر باشد؟ ای بسیار بلرگ ای دیگر، لهه لهه 

ی آن و شخخناسخخانه او در این بهش با لعریر  که از لهدن به معنای لکنیک  و مردش 

اا و لرکیص آن با  داد معتقد اسخخت که لشخخکیل لهدن رسخخ  آدا  و رسخخوش ارائه م  بر 

اای  لر و لهرخخ  ی پیشخخرفت  بلرگ اا به اهرا  فناوری، تلهه لر شخخدن فران  پیچید  

 موارد  در  و  گشخخخایند م   پذیری آسخخخیص  بر   را  در   که  اای  تلهرخخخ  پرزحهت  را آفرید  

 به  گهوله،   و  کهان  و   لیر  از  پس  منطق   پیشخرفت  الم،  بهص   شخوند م   آفرین مرگ  افراد  

   کندم   نابودی  به  لردید   را   زمین  روی  اای گونه  لهام   که  شخد  لبدیل  فناوری  نهسختین 

     نامم م   "پیشرفت  ی لهه " را   آن  من  که   است    یلی  این 

مردش داد  ت ی گذشخخته و امروزین ادامه م  گرفته اای شخخکل او در مورد رفتار لهدن 

افخخطهم وحشخخیان اند که آنان از به باسخختان لاکنون، بر این باور بود   اای متهدن از زمان 

اند   اا فریبند  اخها » پیوسخته به لهدن  اای رفتار برتری دارند و از آنان برترند  اما ارزش 

اا در جرت لوجیه حههه و اسختیه بر دیگران، یعن  بر آید که این ارزش بسخیار پیش م  

موریخت  أ کخار رونخد  امپرالوری فرانسخخخخه، در اوق رون»، بخه تمخ ه لر، بخ جوامع  ضخخخعیف 

پوسختان  اعتقاد  سخازی  خود باور داشخت، و امپرالوری بریتانیا به تمسخاولیت سخرید متهدن 
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کرد   موریت و رفع این مسخاولیت را آسخان م  أ افلار خودکار انااش این م داشخت  البته جن  

 نوشت   1898گونه که ایهر بهو، در سا  اهان 

  

 تار  ه پیش آید، 

 ما لرن  ماکسیم داریم،  

 آنان لرن  ندارند    

 

خوااد تجران متهدن  را رابری و پاسداری  کند که م  این روزاا واشنگتن ادعا م  

کن  و نابودی  بازی آمریکای  اسخت که اهرا  با ریشخه سخنت  از زبان  ی کند  این ادعا ادامه 

اای   ی این بهش نویسخند  با آوردن نهونه در ادامه  سخاکنان نهسختین آن کشخور آلاز شخد  

که  از اجداد  گری دسخخت اای کنون  را که در لهریص ازگذشخخته و حا  سخخرشخخت لهدن 

باسخختان » روش،   اای اسخختادیوش کند  ت باسخختان  و شخخکار   خود ندارند  نین بیان م  

مرگ   اای سخوزان  دوران انگیلاسخیون، و اردوگا  ، زند  اا کردن انسخان لوسخز آزلج اربان  

بیسخختم،   ی لنرا در سخخد    اند جوامع بسخخیار متهدن انااش شخخد    ی وسخخیهه ه نازی، اهه ب 

       اند اا جان باخته میهیون نرر، الهص لیرنرام ، در جریان جن  فد کم دست 

 »بهشت ابلهان«

  کند یاد م   گرفتند   سخر شخهه  پیشخرفت   از  که  لهه  دو  مورد   رایت در  فرخل،  این  در 

 دیگری لهخدن بخاسخخختخان  سخخخومر در  آراش و  اایخانو،  ایسخخختر در  کو خج  ی جلیر   یک  

لواند  شخناسخ  و سختایش آن که م  عراخ  او در این بهش با لکیه بر عهم باسختان  اای دشخت 

این  اای فروافتخاد  رونهای  کند عهت نابودی از عههکرد و کرداراای گذشخخختگخان و لهخدن 

داد که رایت با لوجه به مطالعاب و شخخوااد نشخخان م   کند  ار دو لهدن را بررسخخ  م  

ی ایسختر ابل از ورود انسخان پرآ  و سخرسخبل، برخوردار از خا، کشخاورزی لن ،  جلیر  

اای دریای  متنو  بود  اسخخت  لحقیقاب بعدی نشخخان درختان لنومند بهو  و انوا  لذا 

اای  د  پنچ یا شخش ارن، جن  بر سخر منابع و موجودی  داد که ازدیاد جهعیت در م  

ای اا، روابز پدرسخا،رانه ابیهه شخدن دریا ه ادیه ، خوردن لهام  منابع لذای ، خشخج 
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دهبخانخه بخه دین و آیین خود، بریخدن  و دودمخان  و روحخان ، اعتهخاد بیکران و لسخخخهیم 

اا( بلرگ )مو آی اای لنومند و کرنسخا  برای کشخیدن سخن  و سخاختن پیکراای درخت 

برای بلرگداشخخت سخخر دودمان یا رابران دین  خود و لهریص محیز زیسخخت در نرایت  

ی فروپاشخ  و محیط  شخد  درنتیاه این رفتار سخرانااش فاجعه ی زیسخت منار به فاجعه 

 واو  پیوست  پایان این جلیر  که اهانا ناش  از کردار انسان بود به 

 

 
 ی ایسترپیکراای جلیر  

کند   و تپرشخکو   سخومر را نیل  نین بررسخ  م   فروپاشخ  نهسختین لهدن باسختان    رایت  

حضخخخور سخخخنگین جهعیخت، راخابخت برای لرخخخاحخص زمین، لهریخص محیز زیسخخخت، 

ایدوبند، وجود زدای  گسخترد ، سخیل، فرسخایش خا، کشخاورزی، آلش زدن ب جنگل

وعهف ولبهیر آ اای ب ناای بل و  رای بیش از حد، ادایت آ  شور دریا به زمیگهه

و دین  که با گسخخترش  گذاری نهج بر زمین خشخخج، وجود بنگا  روحان آن و جای

مالکیت خرخوفخ  فربه و اسخترهارگر شخد  بودند، وجود حکومت  سختهگر که خشخونت و 

ی مردش، اعداش زندانیان وفرسخختادن مردان به اررآمیلی و به لازیانه بسخختن و شخخکناه

دانسختند، ماهوعه عوامه  بودند  میدان جن  را ح»ّ ویژ  و اخترخافخ  و الر  خود م 
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)سخومر(  اور  عهر  کولا    تامپرالوری نویسخد  م  رایتن سخومر شخد که باعث سخقو  لهد

 دیدیم    ایستر  ی جلیر   در  ما   که  داد م   نشان   خود   از   را  رفتاری  اهان 

 
 ی لهدن سومرماند باا 

 های هرمی«»ترفند

،  درون   از اا فروپاشخ   مشخرورلرین   از  مورد  دو   از  که   درح   ابتدا  فرخل  این   در  رایت 

 در  مایا  کهسخیج  لهدن  فروپاشخ   و  میهد  از  پس   رارش  ارن  در   روش  امپرالوری  فروپاشخ  

  لهدن  و  ایسختر   ی جلیر   داد لهدن او لوضخی  م   کند  میهد را بیان م    از  پس  نرم  ارن 

  فروافتادند،  سهت    نان  و  کردند   ویران  کامل   فورب به   را   خود  زیست   محیز   نان   سومر 

پس از فروپاشخ  در  لوانسختند  مایا  و  روش  اای لهدن  اما   شخدند  محو  نهایان  شخکه  به  که 

 خود   از  بازماندگان   و  داند   خویش ادامه  حیاب  به    وسخطای  تارون  ی شخد  سخاد   اشخکا  

   داند م   لشکیل   را  امروز   جران  از  بهش   که  گذارند  برجای 

  تآن    داد م   نشخخان  مایا  لهدن  و  روش   امپرالوری  کند، عههکرد»اشخخار  م   نویسخخند  

 یخج   از  را  فروب  اخا آن   کننخد م   رفتخار  "ارم  " فروش  اخای سخخخامخانخه  سخخخان بخه  نیل  اخا لهخدن 

 یج  اههرواای  لواند م   پیرامون  این   کنند م   منتقل  مرکل  به   گسخترش  حا    در  پیرامون»

 و  آن،  منابع  شخدید  گرفتن  به کار  با  اسختعهارشخد    دبیعت  یا  لااری،  یا  سخیاسخ    امپرالوری 

   باشد  مورد  دو  ار  یا 
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  از  لقخاضخخخا  میلان  لرین بیش  بخه  کخه  زمخان   یعن   خود،  اوق  در  لهخدن    نین  رو، ازاین 

  لهدن  این  اگر  شخرایط    نین   در   اسخت  پذیر آسخیص  اهیشخه   بیش از  رسخد، م   بوش زیسخت 

  یا لولید  افلایش   برای  امکان   ایچ  یابد،  دسخخخت   انرژی  یا  فروب   از  جدیدی  منابع  به  نتواند 

  برکندن جهو،  به   رو  را   لنرا   داشخت  نهوااد  دبیعت  وخیلاای افت   از  ناشخ    شخو،  جذ  

     است  انسان  و  دبیعت   از  جدید  اای واش 

 
 لهدن مایا

 افراد   شود م    گسسته  اجتهاع   معتقد است تارارداد   رایت در  نین شرایز بحران ، 

  آنخان بر  زود  یخا  دیر  امخا  کننخد،  لحهخل  بردبخاری  بخا  مخدل   برای   را  محنخت  و  رنج   اسخخخت  مهکن 

  معبداا گا  آن   نیسخت  بیش لواه   یا  دروغ  آسخهان  با  حاکم  ی رابطه   که  شخود م   آشخکار 

 و  شخود، م   پذیرفته  بدوی  وحشخیگری  شخوند، م   افکند   زیر به اا لندیس  شخوند، م   لارب 

 فرار  به  پای  پنار    از  عریان  که  اسخخت  حال   در  شخخود م   دید   پادشخخا   که  باری   آخرین 

     گذارد م  

اای فروپاشخخ  امپرالوری روش، که در اوق خود بر نویسخخند  در این بهش نیل عامل  

 شهارد   کرد و شکست لهدن مایا را  نین بر م  پناا  میهیون نرر حکهران  م  

اای کشخخخاورزی، شخخخکخا  فلایند  بین فقیر و لن ،  رفتن زمین زدای ، ازبین تجنگخل 

ا مرخر  زمین و  و  بیشختر را موجص سخازی ب اای جدید که شخکوفای  سخاختهان فناوری 
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اای نرام  میدان جن ، شخد، شخکسخت افخهحاب، انتقا  ادرب وااع  سخنا به فرماند  

اخای دبیع  و بیهخاری دخاعون ازجههخه عوامه  بودنخد کخه بخه زای ، نخابودی سخخخرمخایخه بیخابخان 

 فروپاش  و شکست امپرالوری اناامید   

 »شورش ابزار«

با یاد آوری فروپاش  لهدن سومر که لنرا گریبان نیم   نویسند  در فرل پایان  کتا  

میهیون نرررا گرفت و فروپاشخ  امپرالوری روش که د  میهیون نرر را لحت لأفیر ویرانگری  

 که  بار   ار ت  داد که یک  از خطراب تپیشخرفت  این بود  اسخت  خود ارار داد، اشخدار م  

     رود م   با،لر   آن  ی الینه  شود، م    لکرار  لاری  

ی اخای  کخه ایخد  رایخت بخا اسخخخترخاد  از این لاربیخاب گرانبرخا، نقخد خود را از لنگنخا 

ی  مرخابخه یخج بخاور ایخدئولوژیخج و متعرخخخبخانخه ازدوران ویکتوریخای  لخا زمخانخه تپیشخخخرفخت  بخه 

 بلرگ  لهدن   یج  لنرا  ااترخادی  سخط   نویسخد  تدر کنون  برای جران آفرید  اسخت م  

 اهه  در  ما   کند م   لغذیه  سخخیار    این  دبیع   ی سخخرمایه لهام   از   که  لهدن   دارد،  وجود 

  ایچ و  اسخختیم  وسخخاز آبیاری و سخخاخت  ماایگیری،  بری،  و   مشخخغو   کر   این  جای 

 برابر   بیسخت   نیسخت  ما  ماند پس  مداوش   ریلش  جریان   از  گریلی   را  کر  زیسخت   از   ای گوشخه 

 که  اسخت   آن  معنای  به  ، 2004سخا  لا  نوزدام  ارن  ارتاد  ی داه   از  جران ،  لاارب  شخدن 

  فرولهندی و  حافخههیل  سخرزمین  ار   باشخد  خودکرا  که  یافت   را  جای   لوان م   سخهت   به 

  اایاتل   ی زنایر   از   ای  شخخعبه   به  اکنون  ام  زمین   زیبای  برشخخت  ار  و  شخخد   لارب 

  اشخخدار  سخخویه   ند  وابسخختگ   این  به   لوجه  با  لر لین   جوز    اسخخت  مارل    این  االیدی ت 

 و      بود  خوااد  جران   بار  این  رسخد، م   فرا  که انگام   و  رسخد  فرا   اگر  فروپاشخ ، ت  داد م  

     پاشد م   ام   از  کل  یج  عنوان به  جران   لهدن 

ای از سخخیسخختم موجود  درسخخت  نقدی ریشخخه رایت اگر ه در این فرخخل از کتا  به 

اای سخرام  و بازار اا و شخرکت داری دارد و عههکرد لهریب  انحرخاراب، کارلل سخرمایه 

بخار ارزیخاب   ی زمین را فخاجعخه بور، بر دبیعخت و بیش از ارخت میهیخارد جهعیخت کر  

اای  افخهح  و نا کاف  برای لرمیم  حل ان به را  رفت از این بحر کند، اما او برای برون م  

کند  نویسخند  لا زمان  که جنبش اشخغا  نشخسخته و بحران  بسخند  م  گ»ل این سخیسختم به 

اخای امریکخا در جریخان بود و خود شخخخااخد  ، در خیخابخان 2011اسخخختریخت در سخخخا  وا  
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فشخرد که پام   بینانه بر این نرر گری این سخیسختم بود اهچنان خوش یافتن لهریص فلون  

ی عهخل سخخخرمخایخه را کنتر  کنخد  ای کخه دایر  اخای محخدودکننخد  گخذاری از دری» اخانون 

 لوان روند لهریب  سیستم کنون  را متواف کرد! م  

 للوش  برای  اش کوشخید   که  نویسخد  تادعای  در مورد نرراب افخهح  خویش م   رایت 

 خاطر  به  دبیعت  نااب  برای  نه  و   اسخخت  دوسخخت  نو   برمبنای  نه  کنم   مطرم  افخخهحاب 

  اما اسخت،  اخها   اواعدی  نکال    نین   که  دارش  باور  الراخ،  سخر»    از طبیعت استت   خود 

  دلیل ین لر اوی   ندارند  سخخازگاری   سخخر   انسخخان  لهنااای  با  اخها   اای اسخختد،   گونه این 

 یج  نراش  این   نیسخخت  کس  ایچ  نرع به  نراش  این   که  اسخخت  این  جاری  نراش  افخخهم  برای 

  اما داریم،   خود  درون  در  دایناسخوری  کنشخ  ب    یج  ما  ی اهه   اسخت  خودکشخ   ماشخین 

  اایسخر»لو   پشخت   سخرسخهت» زنان  و  مردان  -  گر کنش    دایناسخوراای ت  دانم نه   راسخت  به 

اای   نو   و  فرزندان  نیل  آنان   اندیشخخند م     ه  خود  کار  مورد   در  -  افراد    راسخخت  و  نرت  

  دیدن مشتاخ   است   مهکن  و  بود،   خوااند  پاکیل    آ   و   اوا   و  سالم  لذای  نیازمند   که  دارند 

  کنخد نه   ارائخه  پنخاا  جخان  آلودگ   برابر  در  فروب   بخاشخخخنخد  زنخد   اخای جنگخل  و اخا اایخانو، 

  جنو   اطص   دبیع   اای یهچا    در  شوند م   پاشید    ملار    بر    ین   در   که اای  کش آفت 

 شود    نه   سپر   آشو    برابر  در  فروب   شوند م   انباشته  راک   اای کو   آبگیراای  در  و 

اای  اای  که از فرو افتادن لهدن نویسخخند  در بهش پایان  کتابش با لوجه به لاربه 

سخاز نوین  را به اای فران  اای مرم و در، باسختان  برشخهرد اشخداراا و نتیاه گیری 

 ی خانه  عامل  -  پاشخند فروم   ناگران    فخورب  به  الهص  اا کند  تلهدن خوانند  منتقل م  

 برابر  در  رسخخند، م    خود  بوش زیسخخت   از  لقاضخخا   اوق  به اا آن  که انگام    زیرا  -  پوشخخال  

  ایاادااهیه    لغییراب  که   خطری  ین لر فوری   شخوند م   پذیر آسخیص  دبیعت  اای فرازوفرود 

 جران   حافخههیل  نواح   در  بدمحرخول    رشخته  یج   سخبص  که   اواسخت  ناپایداری  کند م  

 و  لناو   در  دریای   لوفان   لندباداای  و اا سخوزی آلش  ، اا سخیل  ، اا سخال  خشخج   شخود م  

 از  ناشخخ   و  عوامل  این   از  ناشخخ   اای آلودگ   شخخدن فلون   یابند م   افلایش  خود  شخخدب 

  در   که  اند آن  نگران   پزشتت ی   کارشتتناستتان   افلایند م   لهریص  گردا   به  ، اا جن  

بگیرد  )مانند شخرایز اسخرنا،   ها بیماری  ضتربا    زیر   را   ما   طبیعت  شتراییی   چنین 

کند( او لاربه م    19 – ی کرونا، کووید گیر و کشخخند  کنون  که جران با ویرو، جران 
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  آنان  از  بسخیاری  انسخان،  میهیاردی   ند  انبو    کند در  نین شخرایط   جهعیت اضخافه م  

 یج  برای  آماد   لذای   اوای ،   سخخخرر   دری»  از  یکخدیگر  با  لهخا،  در  و  ماند ،  لذا کم  بیهخار، 

  جوامع  نااب  به   اهوار   دبیعت  ماش»  ت نوشخخت  کنایه   کرازب  به  آلررد   اند زیر،  میکرو  

 بخا مرر و محبخت  ارگل  او  پرسخخختخاری  و   خیلد برم   انخد شخخخد   جهعیخت  ازدیخاد    گرفتخار   کخه 

     نیست 

 

 
 نویسنده: رونالد رایت**

 *صفاری **مترجم: محسن 
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 ها: نوشت پی 
اای نیشخخابور     از ماهوعه شخخعر، در کو ه باغ شتارر شتفیک کدکنی * واش گرفته از شخخعر تسخخرر بهیر  

 13  ص 1350

شخخخنخا،،  بخاسخخختخاننویس، مورخ، رمخان 1948( متولخد انگهسخخختخان Ronald wright، ) **رونتالتد رایتت 

شخد   بود  و نهسختین رمان او، ی ربود لرین افر لیرداسختان  او تاار شخنا، کانادای  اسخت  پرفروشزبان

اای لهیه  شخد ، و تدیوید ایگرایم  برای داسختان 199۷ ی سخا ی جایل برند  ،تیج عشخ» عهه  

عنوان کتا  سخا  معرف  کردند  او اای گهو  اند میل، سخاندی لایهل، و نیویور، لایهل آن را بهروزنامه

 کند   در استان بریتیش کههبیای کشور کانادا زندگ  م 

نادا اسخت  او پیش از  مترجم و مقاله نویس، فعا  محیز زیسخت سخاکن ونکوور کا  *** محستن صتفاری 

پذیر، لاری  ااترخخادی کولاا  از محیز  ی آسخخیص ی پیشخخرفت ، کتا  تزمین سخخیار  لرجهه کتا  تلهه 

لرجهه کرد و در حا  حاضخر نیل کتا  دیگری از   1395ی جان بهم  فاسختر را در سخا  زیسخت  نوشخته 

 ارد  محیط   را در دست انتشار د جان بهم  فاستر، به ناش ت انقه  زیست 
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المللی فیلمی لود کته یکی از آخرین رویتاادهتای لین 2۰2۰ فستتویواف فیلم لرلیلتالته

ی ، در آرامش پیش از توفان ویروس کرونا لرگزار شتا و جایز  13۹8اوایل استنلاما  

 شتیاان وجود نااردی امستاف یعلی خرس الییی لهورین فیلم له  اصتلی جنتلوار 

ی ییا مقامه لرای ستتیلمای ایران ما را له ت   دستتواورداین   . اف رستتیامحما رستتوف

 New Left Reviewی  ستری اخیر ننتریه  121ی  دارد که در شتمار وامیمان  مقاله

در  1. ی جهانینمایی ستیلمای ایران در ررصتهمعمای جذاب قارت  :ملونتر شتا  است 

نوشت  تیش ی فارستی  و اضتافه و ادماچ دلاین پیضتمن ترجمه  ی حاضتر،مقاله

ی ملاستیی لرای شتلاخ  ی مروری تاریخی از ستیلمای ایران زمیلهکلیم لا ارائهمی

  . موقعی  کلونی این صلع  نسیواً نوظهور و پررونق فراهم آوریم

 

تواند مربوط به نمیکنندگان بازار جهانی فیلم برانگیز برای مصرف ی سؤال نکته

وسعت و جمعیت متوسط یا سیستم اقتصادی مستهلک ایران باشد زیرا موفقیت 

تری برای غافلگیری در این زمینه سینمای کشورهایی مثل رومانی و آرژانتین جای کم

ی این کنجکاوی، متوجه نمو یک هویت سینمایی است درعوض اشاره .گذاردباقی می

که هم در حالیول، انسانی و اخالقی تثبیت شده است، آنشمهایی جهانکه با ارزش 

برای   .شودگیرانه اداره میهاست تحت حاکمیت ایدئولوژیک و سختبستر رشدش سال

سازان ایرانی باید تمایز و تعامل متغیر بین های اخیر فیلمشروع و درک بهتر پیشرفت

که سودای اصلی  شوند و آثاری رامحصوالتی که برای مصرف داخلی ساخته می

های شان بیشتر معطوف به نمایش و احتمال درخشش در جشنواره تولیدکنندگان

هایی که با مرزی و توزیع در بازار خارجی است گوشزد کرد، همین طور بین فیلمبرون

های شوند و فیلمیا تبلیغاتی ساخته می گذاری بخش دولتی و با اهداف تجاریسرمایه

ها و ژانرهای سینمایی مختلف، از گیشه، حتی بین سبکمستقل و بدون شانس 

 .های پرطرفدارهای اکشن و کمدینئورئالیسم و مستندهای پژوهشی گرفته تا فیلم

ای سینمای چندوجهی ایران تاکنون در چه شرایطی رشد کرده است و چه آینده

 توان برای آن متصور شد؟می
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در   .هی چندان قدیمی برخوردار نیستای سینمای ایران از جایگادر مقیاس منطقه

یک خبرنگار مصری در گزارش خود نوشت از لحاظ آراستگی، نمای خارجی   1۳۳2سال  

های نمایش فیلم در تهران حتی با و همین طور نظم و بهداشت داخلی، بهترین سالن

بیست سال بعد، با رونق  [2].ی سه قاهره هم قابل مقایسه نیستندسینماهای درجه 

هنر تعداد سینماهای ممتاز صنعت نفت در زمان محمدرضا پهلوی، وزارت فرهنگ و 

در میان چندصد سالن فعال را تنها هشت عدد و آن هم با تمرکز صددرصدی در تهران 

کیفیتی خدمات در با وجود این کمبودهای فزاینده، اسقاطی بودن امکانات و بی  .شمرد

ی بخش نمایش عمومی، صنعت فیلم ایران در سطحی دیگر و با سرعتی باال وارد مرحله

این دوره با ساخت بنیادها، تقویت منابع و   .شدهای خود میاز رشد زیرساخت  جدیدی

ی منتهی به ی استعدادهای انسانی کلید خورد و در دو دههجذب و پرورش گسترده

ها بعد تر، محصوالتی که سالبه بیان مشخص .انقالب اسالمی به شکوفایی خود رسید

المللی معرفی های بینجهانی به جشنواره سینمای معاصر ایران را به عنوان یک قدرت

ی این مقدمه و تالش هنرمندانی است که در زمان اوج حکومت کردند، در اصل ثمره

رغم بنابراین برای تشریح این که جمهوری اسالمی به .کردندپهلوی دوم فعالیت می

انست اش چگونه توسازمانی تنوع، پیچیدگی و اشباع فضای رقابتی در روابط سیاسی

خیز برای ابتکار و تجربیات سینمایی را فراهم کند، باید به تاریخ پیش این بستر حاصل

 .از انقالب مراجعه کنیم

مشابه سینمای بسیاری از کشورهای جهان سوم )طبق معیارهای اقتصادی، سیاسی 

های ها و بنگاهی دوران جنگ سرد(، اولین هسته شدهو اجتماعی جهان دوقطبی

های پروپاگاندا در دوران جنگ ی سینمایی ایران با دخالت خارجی و ماشینفتهیاسازمان

 ی سی آژانس اطالعات آمریکای بیست و اوایل دههاواخر دهه  .سرد به وجود آمد

(USIA )سازی صنعت نفت در  های کمونیستی و ملیدر تالش برای مقابله با جنبش

سازی از جمله دوربین، نوار خام و فیلمایران، اقدام به وارد کردن و توزیع تجهیزات 

ی فرهنگی تا البته در ایران این سلطه  .همین طور واحدهای سیار نمایش فیلم کرد

برای نمونه،   .ها بعد از پایان جنگ سرد همچنان عمدتًا در انحصار آمریکا باقی ماندسال

لیدات هالیوودی به تو1۳۴۶در سال  های صادرشدهی نمایشتقریباً نیمی از کل پروانه
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ی مخاطبان با وجود این و با رونق اقتصادی و گسترش بیشتر دامنه  .اختصاص داشت

در این شرایط حاکمیت فرصت   [۳].سینما تقاضا برای تولیدات بومی هم افزایش پیدا کرد

ی تبلیغاتی برای خودش، همزمان بتواند بر مناسبی یافت تا ضمن ایجاد فضای بالقوه

بنابراین با اختصاص  .اش تمرکز کندسازی فرهنگیی مدرنیزههاگسترش سیاست

های تدارکاتی به حمایت از مباشران دولتی در جهت بودجه، تشویقی و پشتیبانی

ی این تالش فیلمفارسی بود خروجی عمده  .ی سینمای تجاری داخلی روی آوردتوسعه 

ین جهش تجاری در ا .که با سرعت به پرطرفدارترین ژانر سینمایی ایران تبدیل شد

سازی با جایگزینی وارداتِ مورد حمایت آمریکا، مشی صنعتیی خطدهندهواقع انعکاس

های رایج در راستای مدرنیزه کردن ایران بود و از نظر فنی نیز عمیقاً تحت نفوذ تکنیک

حمید نفیسی محقق سرشناس سینمای ایران  .در غرب )مشخصًا مونتاژ( شکل گرفت

ای با تقلید، تطبیق طلبانهدهد که فیلمفارسی به شکل فرصتتوضیح میدر این زمینه 

ترین کاالی ها و اعتقادات بومی به پرمصرفو درآمیختن محصوالت وارداتی با ارزش

 .[۴]فرهنگی ایران مبدل شد

توان به عنوان های چهل و پنجاه را میشناسی، سینمای تجاری دههاز نگاه زیبایی

تر( ایرانیِ بالیوود یا سینمای مصر در دوران جمال )هرچند به مراتب ضعیف  قرینه

فیلمفارسی هم مشابه این موارد محبوبیت خود را از طریق  .عبدالناصر قلمداد کرد

 .آوردها و فرهنگ بومی با محتویات مدرن و غربی به دست میآمیختن سنت درهم

زی )چه کاراگاهی، جنایی، اکشن یا طنز( های فیلمفارسی، فارغ از هرگونه فضاساداستان

ای میان مردمحوری بودند که به نمایش تضادهای کلیشه های ملودراماساساً روایت

برای مثال، ازدواج سنتی در   .شدندی ایران و غرب، یا سنت و مدرنیته متکی میجامعه

تایی فقیر مقابل روابط غیرقراردادی و غربی، مرد شهری ثروتمند در مقابل دختر روس

شک یکی از دالیل بی .شودوبرق شهر میلوح شهرستانی که مجذوب زرق یا پسر ساده

بر  .کننده باشدتواند تقاضای باالی بازار مصرفکیفیت هنری غالباً نازل فیلمفارسی می

داری فیلمفارسی در منتشر شد، محبوبیت و میدان  1۳۴1اساس گزارشی که در سال 

ی کارگر، تنها اقشار باالدست که همچنین طبقه وقات فراغِت نهتفریحات و پرکردن ا

 [5].های موجود در تهران تبدیل کرده بودسینما را به یکی از پردرآمدترین تجارت 
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های اعطای بسته گذاری حداقلی از طریق سانسور،که رژیم پهلوی با قانوندرحالی

کرد، در مقابل و متابع ت میهای خدماتی از فیلمسازی تجاری حمایتشویقی و حمایت

تر نسبت به مستندسازی گیرانه مراتب سختهای فرمان آمریکایی رویکردی بهاتاق 

های حداکثری از بخش خصوصی و فیلمفارسی این بخش اما با وجود حمایت .داشت

نظارت دولت و سینمای مستند بود که مجرای بروزی برای تمرّد فرهنگی و تحت

اهم آورد، تمایالتی که مجددًا در سینمای بعد از انقالب به اشکال های هنری فرنوآوری 

خصوص با رشد چندبرابری رغم افزایش استبداد حکومتی )بهبه .کندمتفاوتی عود می

های حمایتی دولت از های چهل و پنجاه خورشیدی( سیاستدرآمدهای نفتی در دهه

سازان ثار تجربی را برای فیلمافزایش تولیدات فرهنگی، مسیر ابتکار عمل و تولید آ

ای نیز با تأسیس وزارت یافتهبه شکل سازمان .منتقد و دگراندیِش چپ هموار کرد

های مختلفی با اهداف تبلیغاتی ها و شرکت، سازمان1۳۴۳فرهنگ و هنر ایران در سال  

 .های مستند کوتاه کردندو آموزشی اقدام به سفارش دادن و تولید فیلم

 وج نوم   کیتولا  

ها و های جذاب خروجی سازمانشروع کار عباس کیارستمی یکی از مثال

ی بین تحصیل نقاشی و طراحی گرافیک در در فاصله  .های دولتی استحمایت

ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران تا آغاز به فعالیت در کانون، سوای مشاغل دانشکده

دتًا با طراحی پوستر، ساخت موقتی مثل پلیس راهنمایی و رانندگی، کیارستمی عم

های دولتی و خصوصی مختلف مشغول به  تیتراژ فیلم و تبلیغات بازرگانی برای شرکت 

ی چهل کیارستمی از طریق بیژن جزنی )که چند سال بعد به یکی از در دهه .کار بود

ی چریکی بر ضد شاه تبدیل ترین روشنفکران و کنشگران مارکسیست مبارزهکلیدی

ی چهل به استخدام شرکت تبلیغاتی استخدام شد و سرانجام در اواخر دههشد( در یک  

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهادی که به دست فرح پهلوی و با اهداف 

او »نان و  .و تربیتی برای نسل کودک و نوجوان تأسیس شده بود، درآمد آموزشی 

ظرف مدت اندکی به یکی از  ساخت و 1۳۴۹کوچه«، اولین فیلم کوتاهش را در سال 

ی مؤسسات دولتی با این که کانون در زمره  .مدیران اصلی بخش فیلم کانون تبدیل شد

 گرفتن از منابع مالی و امکانات فنیقرار داشت، شمار رو به افزایشی از هنرمندان با بهره
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درحقیقت کیارستمی و  .های تجربی کردندموجود در کانون شروع به ساخت فیلم

مکارانش به زیرکی شروع به پیشروی در جهت مخالف اهدافی کردند که کانون اساسًا ه

به عبارت دیگر، آنها با سود جستن از مقاصد تربیتی و تمرکز   .ی آنها بنا شده بودبر پایه

 .کردندعنوان مجالی برای دور زدن سانسور دولتی استفاده میکانون بر کودکان به

ی فیلم در کانون، به استفاده از بازیگران عد از توقف بودجهها بکیارستمی که تا سال

در یک مصاحبه گفت که »من به هیچ  1۳۶۹هایش ادامه داد سال کودک در فیلم

من فقط یک فیلم  .سازدمی دانم که برای کودکان فیلمعنوان خودم را کارگردانی نمی

 [۶].«برای کودکان ساختم و باقی همه فقط در مورد کودکان هستند

رغم ظاهری غیرسیاسی چالشی انسانی را در برابر محور بههای کودکاغلب این فیلم

 .کشیدندتصویر میی ایران بههای حاکم بر جامعهعدالتیاستبداد، خشونت و بی

های العاده، تواناییهای خارق های هالیوودی با قدرتکرات در فیلمکه کودکان بهدرحالی

ها به عنوان های کانون بچهشوند، در فیلمشده ظاهر میفراطبیعی و روحیات اغراق 

قلبی هستند که بینندگان ای در پاکی، عطوفت و خوشدست و روزمرههای دمنمونه 

های ، از اولین فیلم(1۳5۳»مسافر« )  [7].شونداز آنها تشویق میبزرگسال به الهام گرفتن  

ی فکر و حواسش به فوتبال ای است که همهبلند کیارستمی ماجرای یک پسرمدرسه 

های پسرک مورد غفلت سوارکردن ها و کلکی تالشاست و بیننده به تأمل و مشاهده

در فیلم »مشق  .شودمی افتاده برای رفتن به ورزشگاه و تماشای یک مسابقه دعوت

هایش برای کانون است، کیارستمی با مصاحبه گرفتن که از آخرین فیلم(  1۳۶۳شب« )

شان ها در مورد تکلیف مدرسه و رفتار والدینهای محصل ابتدایی از آناز پسربچه 

ی کودکان برای یافتن پاسخ و بعضاً های طوالنی از تقالی معصومانهبرداشت .پرسدمی

ی مملو از صداقت در این فیلم از خشونت خانگی و تنبیه فیزیکی ی آزاردهندههاجواب 

 .داردپرده برمی

سازان در حال تبدیل کردن به مرور زمان و همان طور که روشنفکران و فیلم

های امنی برای تولیدات خود بودند، قراردادهای دولتی مؤسساتی از قبیل کانون به گوشه

ی در اوایل دهه  .یت راه را به تولیدات غیرقراردادی هموار کردندهای مستند در نهاپروژه

روشنی و عمیقاً های ایرانی غیرمعمول هستیم که بهچهل شاهد ظهور موجی از فیلم

های های آشنایی با جنبشمعاصر کشور قرار داشتند و همین طور رگه  تأثیر ادبیاتتحت
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تولد این خیزش سینمایی   .در آنها هویدا بود  نو فرانسهسینمایی نئورئالیسم ایتالیا و موج

توان با انتشار شاهکار ستودنی نو سینمای ایران به خود گرفت می را که بعدها نام موج

زاد، که فرخ .یکی دانست( 1۳۴1زاد یعنی مستند کوتاه »خانه سیاه است« )فروغ فرخ

زنان تاریخ شعر ایران  ترینرغم مرگ بسیار زودهنگامش، تبدیل به یکی از پرآوازهعلی

کنندگی ابراهیم گلستان شد این فیلم را به سفارش جمعیت کمک به جذامیان و به تهیه

گرای شاعرانه که با صدا و شعر خودش روایت و او در این فیلم حقیقت  .کارگردانی کرد

در نهایت تدوین نیز کرده است بیننده را در یک سفر عمیقاً روحی و روانی به دیدن 

ی »نقشی از یک زشتی، دیدی از یک برد؛ مشاهدهخانه در اطراف تبریز میجذامیک 

 «.درد که دیده بر آن بستن دور است از مروت آدمی

ای از سینمای غیرتجاری تا انقالب اسالمی، موج نو سهم عمده  ۴۰ی  از اواسط دهه 

این موج، هرچند که یکدستی نئورئالیسم ایتالیا را نداشت اما  .را به خود اختصاص داد

های واقعی و مونتاژ فرد، گزینش پرسوناژهای منحصربهنامهاشتراک در سبک مؤلف، فیلم

نو با  های موجبسیاری از کارگردان  .دهدحداقلی، فیلمسازانش را در یک زمره قرار می

گرا )ناتورالیسم( اقدام به بازسازی بیعتگرا )رئالیسم( و طالهام از ادبیات واقع

داریوش  ( 1۳۴۸مثال نمادین این جمله فیلم »گاو« ) .های ادبی در فیلم کردندداستان

مهرجویی است که با برداشت سینمایی از داستان کوتاه غالمحسین ساعدی، یکی از 

کالسیک  آنچه فیلم »گاو« را به یکی از آثار .نویسندگان چپ معاصر، نوشته شده بود

کند نمایش صریح فقر مطلق شخصیت محوری فیلم است که موج نو ایران تبدیل می

از  .دهدبازگشت سوق میاش او را به جنونی بیاز بین رفتن تنها منبع گذران زندگی

تر مراتب انقالبیهای اجتماعی با لحن بهموارد مشابه در به تصویر کشیدن نابرابری

امیر نادری با اقتباس از داستان صادق چوبک اشاره کرد، (  1۳5۳توان به »تنگسیر« )می

شود اربابان ماجرای زائرمحمد مردی روستایی که با حمایت مردم شهر مصمم می

 .شان را از پا دربیاوردخور شهرنشین مفت

به عنوان مثال، اقدام  .نو به شکلی از محبوبیت فیلمفارسی بهره نیز بردموج

های اجتماعی و همچنین سینمای تجاری به ساخت فیلم  یشدههای شناختهکارگردان

های هرچند که حلقه  [۸].نو از بازیگران مشهور فیلمفارسیی فیلمسازان موج استفاده
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های لمپن ها و قهرمانروشنفکری و چپ متمرکز در پایتخت عمدتًا کیفیت دون داستان

ی زیربناهای تولید همه توسعه  دادند، با اینهای تجاری را مورد عتاب قرار میفیلم

توان به به عنوان مثال می .نو نیز مؤثر واقع شده است سینمای بدنه در موفقیت موج 

ی صحنه و ارائه اثراتی همچون رشد استانداردهای فنی، تقویت نیروهای متخصص پشت

از نو هرچند که پیدایش موج .امکانات و ثبات مالی بیشتر برای سینماگران اشاره کرد

های حمایتی دولت در جهت مدرنیزه کردن سینمای کشور ی سیاستنتایج ناخواسته 

 .وقمع نکردبود، رژیم این جنبش را فراتر از اعمال سانسور و بعضاً توقیف، قلع

توانستند از طریق وزارت فرهنگ و هنر بازیگران نو میهای موجکنندگان فیلمتهیه 

دام کنند تا متعاقبًا تماشاگر بیشتری را برای رفتن ها استختری برای فیلمشدهشناخته 

ای دولتی برای حمایت از ی چهل بودجه حتی در اواخر دهه .به سینماها تشویق کنند

گذاری نو هم از این سرمایههای هنری اختصاص پیدا کرد که فیلمسازان موجفیلم

 [۹].مند شده بودندبهره

 میاان جلگ

ی هولناکی به و متعاقباً هشت سال جنگ با عراق ضربه 1۳57انقالب اسالمی 

های منتهی به انقالب در ی شورش سینما در بحبوحه   1۸۰  .صنعت فیلم ایران وارد کرد

 .شدآتش سوختند که بعضاً مسئولیت آنها متوجه نیروهای تندرو اسالمی می

بران انقالب اسالمی از آغاز های کمونیستی در روسیه و چین، رهبرخالف انقالب

ای برای اعمال نفوذ شدیداً نسبت به موجودیت سینما مظنون بودند و آن را وسیله

کردند که به دنبال فاسد داری و سوسیالیستی تلقی میهای بیگانه اعم از سرمایهقدرت

ی قوهاهلل خمینی توانایی بالدر عین حال، آیت  [1۰].های مردم بودندکردن اذهان و ارزش 

وی در  57بهمن  12روز  .برداری از مقاصد اسالمی را نادیده نگرفتسینما برای بهره 

 :اش بعد از بازگشت به ایران در بهشت زهرا گفتاولین سخنرانی

سینما یکی از مظاهر تمدن است   …ما مخالف سینما، رادیو یا تلویزیون نیستیم»

ها )حکومت پهلوی( دانید که اینکه باید در خدمت تربیت مردم باشد و شما می

ی مفسدانه از سینما هستیم، ما مخالف استفاده .اندهای ما را به تباهی کشاندهجوان 

 «.آمیز حاکمان ماهای خیانتسیاست
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های سیاسی ها و سرکوبابتبا این حال با شروع انقالب فرهنگی، در میان رق

اجتماعی و چیرگی فضای خفقان، حکومت جدید هنوز توان و بلوغ الزم برای تدوین و 

در نتیجه، نه انقالبی  .به تفاهم رسیدن بر سر یک قالب اسالمی در سینما را نداشت

ریزی های مذهبی برنامهی سینما رخ داد و نه حمایت دولتی از پروژهموازی در عرصه 

تر و ترجیحاً توقیف و گیرانهاندرکاران جدید قرار را بر نظارت سختدرعوض، دست  .شد

ی نظامی عراق به ایران بود که تنها بعد از حمله  .های خارجی گذاشتندممنوعیت فیلم

این پشتیبانی دولتی یکپارچه نبود و  .دولت مجددًا شروع به حمایت از تولید فیلم کرد

جداگانه در این راستا گام برداشتند و نتیجه تولیداتی  چندین نهاد مختلف به صورت

در نهایت، حکومت  .الهی-بود که به هر چیزی شباهت داشتند جز یک ژانر روحانی

گرا و پیرو انقالب رفت که بدون آلجدید هم سراغ فیلم مستند و حمایت از جوانان ایده

 ای عراقی و فداکاریرحمی نیروهرفتند تا بیی سینمایی به جبهه میهیچ سابقه

ها و خانه ها، از جمله وزارت بسیاری از این ارگان  .سربازان ایرانی را ثبت تصویری کنند

های مانده از رژیم سابق )عمدتًا فیلمی منابع فیلم باقیهای دولتی با مصادرهسازمان

ی مجدد به مناطق جنگی ها را برای استفادهفیلم تبلیغاتی و آموزشی( حلقه

شان شروع به استفاده از این ی فعالیتکمی بعد هم با گسترش دامنه  .فرستادندمی

های های جهاد سازندگی و نهضتها برای اهداف تبلیغاتی و تجلیل از سیاست فیلم

 .سوادی کردندمبارزه با فقر و بی

با این حساب در آن برهه زمانی سینمای ایران به یک جنبش جوان مستند تحت 

تقلیل یافته بود که تحت هدایت گروهی از جوانان انقالبی بود که از تجربه پوشش دولت  

و دانش سینمایی اندک یا صفر برخوردار بودند، از این میان اسامی مثل محسن 

به ( 1۳۴۰کیا )مو ابراهیم حاتمی( 1۳۳۸، مجید مجیدی )م(1۳۳۶مخملباف )م

این افراد با دسترسی  .ندهای اصلی نسل سینماگران بعد از انقالب تبدیل شدچهره 

قیمت های نفوذ و تجهیزات گران ناگهانی به مؤسسات و امکانات دولتی، اتصال به شبکه 

سازی را از طریق بداهه و طی فرایند تولید در زمین جنگ تحت اختیار دولت، فیلم

های مستهجن و عنوان فیلمبا رد و منکوب کردن هالیوود و فیلمفارسی به .آموختند

القی، این نسِل تازه قدم به عرصه گذاشته در تعقیب رقبای خود پیش از هرچیز غیراخ
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با وجود این کمبود و با اتمام جنگ، بعضی  .از لحاظ نیروی فنی تخصصی عقب بودند

تری از  ی آشنایی با طیف وسیعهای هنر شده و دریچهی دانشکدهاز این افراد روانه

های یگر، با تثبیت جمهوری اسالمی کارگرداناز طرف د .سینما به روی آنها باز شد

بعضی از سینماگران روشنفکر و  .ای یافتندنو خود را در مقابل چالش پیچیده موج

مترقی ازجمله عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی 

ید های جدتصمیم به ماندن و تالش برای یافتن روشی برای کنارآمدن با محدودیت

گرفتند در حالی که امیر نادری کمی بعد از انقالب ایران را ترک کرد و ابراهیم گلستان 

با فروکش کردن نسبی  .اقامت موقتش در انگلستان را به مهاجرت دائم تبدیل کرد

بین دو نسل از سینماگران   ی فضای سیاسی شاهد بروز دیالوگتاب و تشنج اولیهوتب

عباس کیارستمی ( 1۳۶۸توان گفت فیلم »کلوزآپ« )می .یمقبل و بعد از انقالب هست

ی حمید سبزیان یک کارگر معمولی که قصه :زدنی این تعامل استی مثالنمونه 

خواه خود را ی آهنهای محسن مخملباف است و با فریب دادن خانوادهی فیلمشیفته 

ثروتمند به خودش   به جای مخملباف جا زده و برای مدتی از توجه این خانواده نسبتاً

در فصل پایانی فیلم کیارستمی با دعوت کردن از مخملباف برای حضور   .شودکیفور می

های ترین صحنه برداری و با مواجه کردن سبزیان و مرادش یکی از جاوداندر محل فیلم

 .زندآمیزی داستان و مستند را در سینمای ایران رقم میدرهم

 .های تبلیغاتی فیلم پیدا کردتری از قابلیتوشن جمهوری اسالمی خیلی کند درک ر

بنیاد سینمایی فارابی تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  1۳۶2در سال 

ترین ارگان سرعت به اصلیی مدیریت و سانسور صنعت فیلم، بهتأسیس و با وظیفه

با وجود این، کارگزاران سیاسی تازه روی کار آمده که بعضًا  .سینمایی ایران تبدیل شد

ماها بودند دانش الزم برای شناخت و سین وقمع فیلمتر مشغول قلعتا چند سال قبل

سوادی و منابع برآیند متناقض این کم .ی هنری را نداشتندسینما به عنوان یک رسانه 

وارد قرار گرفته بود، نهایتًا و امکانات دولتی که در دسترس مؤسسات و مستندسازان تازه

ی دولتی در بودن نهادها ناشی .سازان فراهم آورداستقالل عمل بیشتری برای فیلم

های مدیریتی نبود، بلکه تولید فرهنگ از طریق رابطه با سینما تنها محدود به حوزه 

داد تا بدون دستورالعمل  سازان میظاهراً غربی این فرصت ویژه را به فیلم   یک فرم هنری 

 [11].رسمی خاصی فیلم بسازند
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ی جهاللهی توسط دولت چندین نتیحزب -سازی انقالبیشدن فیلمنهادینه

ی فیلم بود که بعد از ی زنان به عرصهپیش از هر چیز ورود دوباره .غیرمنتظره داشت

انقالب اسالمی تصویرشان تقریباً به صورت کامل از تمام صفحات نمایشی حذف شده 

مرور در نماهای دور و نهایتاً های ابتدایی بعد از انقالب، بازیگران زن به در سال .بود

و در فیلم »باشو غریبه  1۳۶۴د تا این که سرانجام در سال شدنمتوسط ظاهر می

ی سوسن تسلیمی به کوچک«، بهرام بیضایی اولین نمای نزدیک و بسته را از چهره 

شود و شالش باکش به دوربین خیره میهای بزرگ سینما نشاند که با چشمان بیپرده

بین نیز با سرعت به البته زنان در پشت دور [12].پیچدرا به دور سر و صورتش می

اعتماد فیلم کمدی »خارج از  این حقیقت که رخشان بنی  .پیوستندی تولید میعرصه 

و در شرایط تسلط کامل تمایالت عزاداری فرهنگ شیعی  1۳۶۶محدوده« را در سال 

نفسه نمایانگر تغییرات بزرگ  )که مخصوصاً در زمان جنگ تشدید شده بود( ساخت، به

ی فیلم ایران رقم خورد، است که بعد از وقوع انقالب اسالمی در حوزهای(  )و غیرمنتظره

ها سازی عموماً به روی زن هم در حالی که قبل از انقالب درهای استودیوهای فیلمآن 

نگار متحده، منتقد و پژوهشگر مطالعات فرهنگی و فمینیسم  .بسته مانده بود

زنان در فیلم و اجبار آنها به پوشاندن   کند که نفی کاالشدگی بدنای، اشاره میرشته بین

های جدیدی برای بازنمایی تصویری زنان خود در حجاب سرتاپایی به آزمودن روش 

کند که این آداب و شکل حجاب به تغییراتی در متحده استدالل می .منجر شده است

شود که طی آن بازیگر زن به شکل فعال و مداومی فضای تصویری داستان منجر می

ت به حضور و نگاه تماشاچی هوشیار است و این آگاهی، دینامیک معمول نگاه نسب

با این که خطاب کردن سینمای بعد از  .ریزدرا به هم می (the male gaze) مردانه

رسد، با این حال متحده به روی به نظر میانقالب ایران با عنوان »سینمای زنان« زیاده

صویرسازی در سینمای پساانقالب ایران تا حدودی ی مهم اشاره می کند که تاین نکته

به ارث مانده از ( voyeuristic conventions) از اصول تماشاگری جنسی

 [1۳].های آمریکایی عدول کرده استملودرام 

ی هنر که تقریباً به صورت کامل از جهان خارج حمایت و سانسور همزمان از حوزه

 .سازان ایرانی رقم زدگرایی در سبک برای فیلم تجربه منقطع شده بود فصل جدیدی از 
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های نادری و کیارستمی ی شصت و با حضور و درخشش فیلماین دوره از اواسط دهه 

ی هفتاد با معرفی مخملباف های معتبر خارجی شروع شد و تا اواسط دههدر جشنواره 

کدام از این  های اساسی در سبک هربا وجود تفاوت .و مجیدی به بلوغ خود رسید

نخست، تعلق   .توان چندین عنصر مشابه در میان آثارشان شناسایی کردها میکارگردان

نو یا به جنبش مستندسازی دوران جنگ است که نمادسازی و همگی آنها یا به موج

ثانیًا، این  .کردشان تبدیل میهای اجتماعی را به بخش الینفک سینمای استعاره

ی »غیرسیاسی« کانون و با پیشروی در مضامین رفتن از رویهسازان با سرنخ گفیلم

ی سومین نکته .مربوط به نسل جوان، برحسب معمول متکی به بازیگران کودک بودند

های سبک و روایت  .های نسبتاً کم تولید بودهای مینیمال و هزینهمشترک هم قصه

 (self-reflexive) خود  یکنندهها که گاهی هم منعکسی این فیلمگونهغالبًا مؤلف

های انسانی از جمله همبستگی، امید و تعالی معنوی را در بودند، نقش ارزش

 .کردندپاافتاده و تعامالت روزمره جستجو میهای پیشموقعیت

محسن  1۳7۴های کالسیک این دوره »نون و گلدون« محصول یکی از مثال

مخملباف است که در یک داستان انعکاسی، کارگردان به دنبال پیدا کردن بازیگر و 

 .ی یک فیلم در مورد نوجوانی خودش و ماجرای درگیری پیش از انقالبش استتهیه 

کند با استخدام یک پسر جا مخملباف که نقش زمان فعلی خودش را بازی میدر این

طور که خودش توصیف ش به یک پاسبان )یا آننوجوان قصد دارد موقعیت چاقو زدن

تأثیر قراردادن دختر گرا برای »نجات بشریت« و تحت آلکند، تالش یک جوان ایدهمی

در یک صحنه مخملباف و بازیگر نوجوان در حال مرور   .اش( را بازسازی کندموردعالقه

جوان که تصمیم شوند، نونامه در خودروی در حال حرکت کارگردان نشان داده میفیلم

»بهتره یه جور دیگه بشریت رو نجات   :گویدبرد میچاقو زدن به پلیس را زیر سؤال می

ای که به سرانجام « مخملباف البته سرسری و با جمله.داد، مثالً فکر بشر را عوض کرد

ها، نسل ساله امروز است، قدیم17های دهد »این حرف جوان رساندش جواب مینمی

 ...«پیش

 

 سانسور و مقاوم 
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طلب محمد خاتمی که با ی هفتاد و با روی کار آمدن دولت اصالحدر اواخر دهه

های مدنی در داخل انتخاب شده ی ایجاد پیوند و ارتباط با جهان خارج و آزادیوعده

رغم این که بعضی از اعضای به .بود، تالطم در فضای سیاسی کشور شدت گرفت

ال و مستقیم در پیروزی انقالب اسالمی ایفای نقش کرده ی جدید به شکل فعکابینه

های اجرایی خود از داخل با ممانعت دستگاه بودند، دولت خاتمی بعضاً در پیشبرد برنامه

عنوان در کشورهای غربی به  57این رقابت برسر میراث انقالب    .شدحکومتی مواجه می

کار، یا مثالً اصطکاک محافظههای فوق چالش بین نیروهای لیبرال دموکرات و جریان

ی شد و همین نوع برداشت به حوزهرو« و »تندرو« تصویر میی »میانهبین جبهه 

سازان هنوز هم بسیاری از منتقدان غربی برای توصیف فیلم  .فرهنگی نیز تسری پیدا کرد

 :کنندجویان مقاومت« استفاده میآلترناتیو در ایران از اصطالحاتی مثل »جنگ

های گرانی که اصطالحاً در راه دموکراسی، حقوق بشر و آزادی زنان و علیه جریانسینما

یادداشت  2۰11برای نمونه، سال  .کننداستبدادی درون جمهوری اسالمی مبارزه می

ی دولت ایران علیه عنوان کرد اقدامات آزاردهنده Cinéaste یسردبیر نشریه 

ای نابودی سینمای مستقل و انتقادی سازان پیشرو نشان از تالش حکومت برفیلم

دهد و نتیجه گرفت »روشن است که روحانیت حاکم و سایر نیروها در جمهوری  می

 [1۴]«.کننداسالمی از قدرت سینما احساس تهدید می

سازان موفق و دولت در ایران معاصر های روابط فیلمانداز درک پیچیدگیاین چشم

ها گیریدر این نسبت تقریباً هیچ قطعیتی وجود ندارد، شدت سخت   .کندرا محدود می

های که اختناق دولتی یکی از دغدغهدرحالی .تصادفی و خط قرمز سانسور مبهم است

سازان در ایران بوده است، از طرف دیگر طبیعت متغیر و نامتوازن این همیشگی فیلم

های »مقاومت« مشتاقان فیلم های خارجی وها تضمین تولیدی برای جشنواره سرکوب 

های ایرانی را به ی خود کارگردانفراهم کرده است و این تقاضای جهانی نیز به نوبه

از طرف دیگر، لفظ  .کندیاسی تشویق میس –هایی با مضامین اجتماعی ساختن فیلم

ای« در محافل و گفتمان سینمایی داخل کشور برای اطالق به منفی »فیلم جشنواره 

هایی باب شد که با تقلید از سبک مینیمال کیارستمی به دنبال جوایز خارجی فیلم

ی شدند و از گیشههایی که معموالً با استقبال منتقدان غربی مواجه میبودند، فیلم
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کردن تب ساختن با فروکش .های دولتی سهم زیادی عایدشان نبودداخلی و حمایت

های ی استفاده از این اصطالح به فیلمامنهی هشتاد، دهایی در اوایل دههچنین فیلم

فیلمی که شاید توفیق زیادش   جعفر پناهی رسید،(  1۳۸2انتقادی مثل »طالی سرخ« )

به دست  در خارج از کشور هم مزید بر علت شد تا هرگز نتواند مجوز نمایش داخلی

 .آورد

خود با سازان »مقاومت« کماکان برای بقای مفصل ارتباطی با این حال فیلم

ی ایران به موقعیت فرهنگی خود های اعتراضی موجود در جامعهجریانات و سیاست

آیند و نه از ی محافل انقالبی بعد از انقالب میمتکی هستند و معموالً نیز از درون بدنه

تردید بارزترین شخصیت این گروه محسن مخملباف است بی .های اپوزیسیونجنبش

ی اللهی چند سالی را در زندان شاه گذرانده بود و حرفهزبهای حکه به دلیل فعالیت

ای با پخش شایعه  1۳۶5در سال    .اش را در میدان جنگ علیه عراق شروع کردسینمایی

سبک و مبتنی بر همکاری بین این کارگردان نوظهور و بهرام بیضایی کارگردان صاحب 

ترین کشیدن برای ضعیف سکوالر پیش از انقالب، مخملباف اعالم کرد که حتی جارو

ترین هنرمند غیرمسلمان معامله کارگردان یا بازیگر مسلمان را هم به همکاری با مهم

طلبان مخملباف ی هفتاد و تقریباً مصادف با ظهور اصالحدر طول دهه [15].کندنمی

 .وجود آوردنش بودشروع به انتقاد از نهادهای حکومتی کرد که خود او در خدمتِ به

ی هشتاد، طلبانه در دههر و با سرخوردگی هرچه بیشتر از شکست مطالبات اصالحبعدت

اش از ایران مهاجرت کردند و بعد از اقامت موقت در تاجیکستان و مخملباف و خانواده

 .هند نهایتاً در فرانسه مستقر شدند

فرد سینمای  شناسی منحصربهبعضی از منتقدان به نقش نسبی سانسور در زیبایی

ای دارد اما گیرانه اند، سیستمی که هرچند عملکرد بسیار سختاصر ایران اشاره کردهمع

ی ایران فضای فراخی هم برای استعاره و نمادسازی از مفاهیم اجتماعی سیاسی جامعه

ی افتخارم »مایه :گفت 1۳7۹ای در سال کیارستمی در مصاحبه  .ایجاد کرده است

ام از حکومت و شرایط  باید آگاهی .هایم ممنوع و یا سانسور بشوندنیست اگر فیلم

خواهم که نمی .سیاسی اجتماعی کشور را به کار بگیرم تا از تیغ سانسور بگریزم

سمیرا مخملباف  [1۶]«.ها بعد از جعبه بیرون کشیده شوندهایم سالهای فیلمپارهتکه

تر فکر شود عمیقتواند خوب باشد زیرا باعث میاین که »فشار سانسور میهم با ابراز 
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های جدیدی برای گفتن واقعیت پیدا کنید«، همین موضع را منعکس کرده کنید و راه

 [17].است

ی آن با تعداد زیادی از مدیران و نژاد که برای تهیه پژوهش سعید زیدآبادی

ی مصاحبه کرده حاکی از این است که سانسورچیان وزارت ارشاد و فرهنگ اسالم

ارتباطات سیاسی دائمًا  .کندسانسور فیلم در ایران به صورت قوانین اداری عمل نمی

هایی توسط دهد و مجوز برای ساخت فیلمتأثیر قرار میها را تحترفتار سانسورچی 

دیگر   سازانشود که فیلمهای سیاسی قدرتمند صادر میافراد خودی و وابسته به شبکه 

توجه دیگر هم رفتار ی قابلنکته .توانند به دست بیاورندتحت هیچ شرایطی نمی

آمیز )هرچند موقتی( ی موفقیتیک مثال از مذاکره  .ی مأموران ممیزی استخودسرانه 

کمال تبریزی است، کمدِی (  1۳۸2سازان و سیستم سانسور فیلم »مارمولک« )بین فیلم

عنوان یک روحانی اعتماد مردم یک ند و با جا زدن خود به کدزدی که از زندان فرار می

ی کننده موفق به دریافت پروانههرچند کارگردان و تهیه .آوردروستا را به دست می

ساخت و نمایش این فیلم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شدند اما اکران عمومی آن  

البته   .کاری و سیاسی محافظهمنجر به برانگیختن اعتراضات بسیاری از جانب قشر مذهب

 . ای در گیشه داشتسابقهمارمولک در همان مدت نمایش بسیار اندکش فروش بی

 زیرزمین دیجیواف

تر رو شدت سانسور کمهای میانهعنوان یک فرض عمومی، در زمان ریاست دولتبه

برای ساخت تری های نسبتاً کمسازان نزدیک به حکومت با محدودیتشود و فیلممی

توان مدعی شد نرمش و انعطاف در برابر تن دادن به تیغ سانسور می .شوندمواجه می

سازان غیرحکومتی نیز درگیر کار نیست، بلکه فیلمتنها مختص سینماگران محافظه

های ی سالهای پرحاشیه یکی از مثال .اندبرای دریافت مجوز شده  مدیریت موقعیت

وقوس داشتنی« بعد از شش سال کشدوستهایلم »آشغالاخیر کسب مجوز نمایش فی

محسن امیریوسفی   .ی( فیلم با وزارت ارشاد استکنندههای کارگردان )و تهیهزنیو چانه

تمام  1۳۹2دریافت کرد اما با پایان تولید در سال  1۳۹1ی ساخت را در پروانه

های جه ماند و »آشغالنتیبی ۳2ی فجر هایش برای گنجاندن فیلم در جشنوارهتالش

امیریوسفی که تنها  .شدداشتنی« برای مدت شش سال به محاق توقیف رانده دوست
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نبود  1۳۹2جمهوری سال سینماگر حامی نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست

 . در این فیلم به سراغ نه یک، که چندین موضوع حساس سیاسی اجتماعی رفته است

دادن چرخد که بعد از پناهز جریان دارد و حول پیرزنی میداستان در فضای جنبش سب

دادن به مأموران پساش حاال نگران جواب به معترضان خیابانی به همراهی دخترخاله 

های خالقیت اصلی کارگردان در مواجه کردن شخصیت  .اش استامنیتی بابت خانواده

اجتماعی ایران معاصر یاین خانواده است که هر کدام نماد یک دوره از تاریخ سیاس

شان زنده هایعکسها در پارانویای پیرزن داستان و در قابهستند و حاال بعد از سال

دوست که از دنیا رفته، برادر کمونیستی که زندانی شاه بوده و یک شوهر شاه :اندشده

ر شده، پسر ارشدش که در جنگ با عراق شهید شده و در نهایت پسبعد از انقالب اعدام  

البته ماجرای    .آخرش که یک لیبرال ترسوست و برای درس خواندن به خارج رفته است

چند ماه بعد از اکران فیلم  .جا ختم نشدداشتنی« به همینهای دوستفیلم »آشغال

داشتنی اصل« به های دوستی جدید از فیلم، »آشغالی یک نسخهامیریوسفی از ارائه 

ی ی فیلم فجر خبر داد و گفت نسخه ره وهشتمین جشنوا انجمن انتخاب سی 

ی ساخت گرفته از سازمان سینمایی در ی پروانهنامهشده »دقیقاً مطابق فیلمبازسازی

دقیقه محتوی جدید و اضافه شدن یک شخصیت اصلی به داستان   55است و  «  ۹1سال  

ین خبر فارغ از هرگونه تفاوت محتوایی ممکن، ا .کندی قبلی متمایز میآن را از نسخه 

های ترین چهره غیرمنتظره که بازیگر نقش اصلی جدید بهروز وثوقی، یکی از پرفروش

تواند دلیل قاطعی برای توقیف ماندن تنهایی میسینمای پیش از انقالب است، خود به

رغم دهد که بهجا نشان میماجرای پرفراز و نشیب این فیلم تا این .ی دوم باشدنسخه 

های ی سانسور، ضدیت کنونی با سینمای پیش از انقالب و آیکونرهانعطاف گاه غیرمنتظ

 .مطرحش همچنان به قدرت خود باقی است

سازان و منتقدان سینما وگوهای غیررسمی ما با چند نفر از فیلمای که در گفتنکته

سازی ایران بعد ای در طبیعت فیلمشد، تحوالت ریشه در تهران پیاپی به آن اشاره می

در واقع انقالب دیجیتال در ایران،   .ی هشتاد استور فناوری دیجیتال در دههاز ظه

شک بر تعامل بین حکومت بیش از تحول کیفیت در مراحل تولید، نمایش و توزیع، بی

شدت از اهمیت و حتی لزوم تکنولوژی جدید به .سازان تأثیر گذاشته استو فیلم

موضوعیت شدن همچنین با بی  .ته استساز و مخاطب کاسمیانجیگری دولت بین فیلم
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های دولتی بر منابع تولید فیلم، تسهیل برقراری ارتباط با خارج از مرزها انحصار سازمان

ی توزیع ی ایرانی به چرخه هنری غیررسمی، جامعه و رونق صادرات و واردات فرهنگی

عمق تأثیر  با نگاهی رو به عقب، شاید درک .استجهانی محصوالت سینمایی پیوسته 

 .سازی ایران تا قبل از این پدیده چندان ساده نباشدهای موجود در فیلممحدودیت

های المللی باعث شده بود حتی سینماگران »فیلمدشواری دسترسی به بازارهای بین

عالوه، انحصار تقریباً به  .ای« هم خواهان گرفتن مجوزهای رسمی داخلی باشندجشنواره 

فارابی بر روی منابع تولید ازجمله فیلم خام، امکانات ضبط و تدوین  تام بنیاد سینمایی

موقعیت هژمونیک بنیاد فارابی  .دادچندانی به سینماگران نمی قدرت انتخاب

کرد که طی آن سازمان تمام مراحل ای قراردادی متعهد میسینماگران را به رابطه 

ولوژی دیجیتال به این معنی بود در مقابل، ظهور تکن  .تولید فیلم را تحت نظارت داشت

های دولتی برای توانستند بدون اتکا به سازمانسازان جوان و مستقل میکه فیلم

این  .های مجازی توزیع کنندساختن فیلم وارد عمل شوند و آثار خود را در شبکه

کرد که بدون نیاز به مجوزهای استقالل عمل این امکان را هم برای آنها فراهم می

 .المللی شرکت کنندهای بینها و رقابتوپاگیر دولتی در جشنواره دست

ی فیلم و سینمای کشور ایجاد کرده این بازشدن مسیر تغییرات متعددی در منظره

هایی که روی زیرزمینی است؛ فیلم  است و طبیعتاً چشمگیرترین آنها ظهور صنعت فیلم

 .شوندبرداری میگذارند و معموالً بدون مجوز فیلممیشده در جامعه دست مسائل تابو

رسد اما چندین کار کاربردی به نظر میسازان تازههرچند این سبک بیشتر برای فیلم

ترین از موفق .اندکارگردان جاافتاده هم شانس خود را در این وادی امتحان کرده

خبر ندارد« بهمن قبادی های ایرانی توان به »کسی از گربههای این ژانر میفیلم

کند، یا »آفساید« جعفر که روایتی از فضای موسیقی زیرزمینی تهران ارائه می(  1۳۸۸)

که تالش چند دختر برای وارد شدن به ورزشگاه و تماشای یک ( 1۳۸۴پناهی )

کند، اشاره کرد که هر دو فیلم نیز جوایز بسیاری از  ی فوتبال را تعقیب میمسابقه

رسد چه در داخل و به نظر می .های خود کردندخارجی نصیب کارگردان های جشنواره 

سازان زیرزمینی و شدت چه در خارج از کشور ارتباط مستقیمی بین محبوبیت فیلم

های معترض برای حفظ  به عبارت دیگر، کارگردان .های حکومتی وجود داردسرکوب 
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گری لت و فرایند مبارزههای دوموجودیت خود و جلب نگاه بیننده در اصل به ضدیت

ی متناقض البته توجه همراه با ظّن بسیاری را در داخل کشور این رابطه  .متکی هستند

های زیرزمینی را مورد سؤال قرار  تنها نیت اصلی ساخت پروژهبرانگیخته است که نه

 .داندها را فاقد اصالت میی ایران در این فیلمشده از جامعهدهد بلکه تصاویر ارائهمی

ی ترین نشریهی فیلم، قدیمیگذاران مجله عنوان مثال، هوشنگ گلمکانی از بنیانبه

های موجه نقد فیلم کشور، جعفر پناهی را به دلیل تخصصی سینما در ایران و از چهره

استفاده از موقعیتش« یا اصطالحاً خوردن نان از محدودیت، »شارالتان« خطاب »سوء 

با این حساب مخاطب ایرانی معمواًل   .مثل »عسس بیا منو بگیر!«الکرد، مصداقی از ضرب

رغم تمام های زیرزمینی دارد که به داوری منفی نسبت به کارگردان سطحی از پیش 

ی نفوذ داخلی امنیت نسبی برای ادامههای ذیهای هنری، ارتباط آنها با گروهموفقیت

های سیاسی برای جلب سرکوب  کند و کماکان ممکن است ازفعالیتشان را تضمین می

 .توجه مخاطب خارجی سودجویی کنند

سازی زیرزمینی در ایران )بهمن قبادی، جعفر پناهی و محمد های مطرح فیلمچهره 

اف( باید راه خود را از مسیر کمابیش بغرنجی طی کنند، به این منظور که هم رسول 

بات کنند و هم این اطمینان ی نگاه خود را برای مخاطب داخلی اثباید حقانیت زاویه

 .دهدشان حاکمیت را در معرض خطر جدی قرار نمیرا به دولت بدهند که فعالیت

اش را با دستیاری کیارستمی در فیلم »زیر درختان زیتون« پناهی که فعالیت سینمایی

( 1۳7۶و »آینه« )(  1۳7۳هایش مثل »بادکنک سفید« )شروع کرد، اولین فیلم(  1۳7۳)

ا با همکاری و یا تحت تأثیر مستقیم کیارستمی، با تکنیک انعکاسی و محوریت را نیز ی

های ی هشتاد پناهی به ساختن فیلمبا آغاز دهه .ای ساختبازیگران کودک غیرحرفه 

به همراه  ۸۸های بعد از انتخابات زیرزمینی گرایش پیدا کرد و نهایتًا در جریان ناآرامی

ده از اعتراضات خیابانی برای ساختن فیلم بعدی خود اف به جرم سوءاستفامحمد رسول 

( 1۳۸7این بازداشت بعد از انتشار فیلم »کشتزارهای سپید« ) .در تهران دستگیر شد

اف و تدوین پناهی بود، فیلمی نمادین که در کنندگی رسول به کارگردانی و تهیه

شود و در روایت میی ارومیه  ی خشکیدهاندازهای فراواقعی از نمکزارهای دریاچهچشم

های جمعیت آذری منطقه توانست به نارضایتیآن زمان از نظر دولت این موضوع می

های قضایی، با ابقای ممنوعیت خروج و  بعد از احکام اولیه و پیگیری .دامن بزند
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سال زندان پناهی به حبس خانگی و نهایتاً  ۶سازی، حکم ساله از فیلم 2۰محرومیت 

اف هم نهایتًا به یک سال کاهش پیدا حکم شش سال حبس رسول .آزادی تبدیل شد

 .کرد

 .ساز شودی کار این دو فیلمالبته ارعاب و احکام قضایی نتوانست چندان مانع ادامه

در  1۳۹۰ای »این فیلم نیست« پناهی برای اولین بار در سال دقیقه 75مستند 

های ی فیلمشدههرست کوتاهی کن فرانسه به نمایش درآمد و سال بعد به فجشنواره 

این کار با دوربین تلفن همراه و توسط مجتبی   .انتخابی برای نامزدی اسکار راه پیدا کرد

میرطهماسب از یک روز حبس خانگی پناهی در آپارتمان مجللش در شمال تهران  

برداری شده و با جاسازی کردن کارت حافظه در یک کیک تولد به خارج از ایران فیلم

ی عنوان نمونه های معتبر غربی از این فیلم بهبرخالف استقبال گرم جشنواره   .ق شدقاچا

های داخلی از این فیلم به هیچ عنوان خالی از انتقاد مقاومت علیه استبداد، دریافت

اش در جهت برقراری ارتباط با صنعت ای خوبی از موفقیت حرفه پناهی به .نبوده است

ها یکی از این فیلم  . کنون سه عنوان فیلم دیگر ساخته استفیلم غرب استفاده کرد و تا

ی تاکسی در تهران با مسافران در است که پناهی در نقش راننده( 1۳۹۳»تاکسی« )

زند و خرس طالیی فستیوال برلیناله هایش گپ میمورد مسائل روز جامعه و توقیف فیلم

های توزیع بیشتر فیلم Memento اخیراً کمپانی پخش فرانسوی .را نصیبش کرد

که یک فیلم مینیمالیست ( 1۳۹7پناهی را به عهده گرفته است، از جمله »سه رخ« )

 پیرامون مردساالری، نابرابری و تعامل بین شهر و روستاست و به نوعی فاصله گرفتن

های بازگشت او به سبک دهد و حاکی از نشانههای زیرزمینی را نشان میپناهی از تم

 .ی نسبت به کیارستمی استترنزدیک

خود بر روی روابطش با  های سیاسیاف هم در تولید فیلمبدون شک محمد رسول

دار اف که یک بانکبرادرِ رسول   .گذاری کرده استنفوذان داخلی سرمایهی صاحبحلقه 

دار بود و اکنون های هفتاد ریاست بانک دولتی کشاورزی را عهدهموفق است در سال

کنندگان اف هم تهیههای رسولیک بانک خصوصی بزرگ است، برادرزاده مدیرعامل

های مجلل و گذاری در کافهی گذشته با سرمایهفیلم بانفوذی هستند که طی دهه

 .اندها یک امپراتوری فرهنگی در تهران برپا کردهخریدهای سنگین هنری از گالری
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های استعاری تجربی با طرح  ساختچندین فیلم خوش  1۳۸۸اف تا قبل از سال رسول 

داستان یک  :ترین آنهاستمطرح( 1۳۸۳ی آهنی« )سیاسی ساخته بود که »جزیره

ای از بومیان فقیر، تحت اقتدار نشسته در ساحل خلیج فارس که عدهگِلکشِ بهنفت

دلیل( رغم )یا شاید بهدر عین حال به .ناخدا نعمت در آن زندگی ناچیزی دارند

اف طی چند های سیاسی آثار رسول متعاقب »کشتزارهای سپید«، پیامهای محکومیت 

تری متبادر انگیز و تیرهتر و با سبک ماللسال اخیر با صراحت بیشتر، به شکل مستقیم

انگیز یک وکیل زن است که تصویر زندگی غم( 1۳۹۰مثاًل »به امید دیدار« ) .شوندمی

کرده در مورد یک زوج تحصیل( 1۳۹5« )ی وکالتش باطل شده، یا فیلم »لِردپروانه

است که برای فرار از فساد شهر راهی شمال شده اما بعد از شکست برای ساختن یک 

 [1۸].شوندزندگی مستقل و آرام، در عمق چاهی از بدهی و آزار گرفتار می

 ای جایاهای گینهفیلم

امتیازهای زیادی به دست سازهای زیرزمینی در داخل هم با وجود این که فیلم

 .هایی برای آزار و سرکوب هنرمندان نامطیع حفظ شده استاند اما همچنان روشآورده

تر شدت کمپسند بهرسد حساسیت سانسور محصوالت فرهنگی عامههمزمان به نظر می

هایی که ده سال پیش فیلم .سازان تجاریبس در برابر فیلمشده است؛ نوعی آتش

ی شوند و پروانهتصور بود امروز به راحتی در سینمای بدنه تولید مییرقابلشان غ ساختن

، ماجرای طنز یک (1۳۹۳مثاًل »پارادایس« )علی عطشانی،  :کنندنمایش کسب می

هایش به خیال پل زدن بین شرق و غرب به اروپا سفر روحانی که با دو نفر از طلبه

های اروتیک ، یک کمدی از فانتزی(1۳۹۶ کند، یا »خانم یایا« )عبدالرضا کاهانی،می

سازان نزدیک به رهبر و از مجید مجیدی، از فیلم .انددو باجناق که به تایلند سفر کرده

مندسازی صنعت سینمای داخلی است که در خارج از ایران با فیلم حامیان اصلی قدرت

 [1۹].شناخته شده است( 1۳75های آسمان« )»بچه 

های صنعت فیلم، بدون که ایران »بدون تقویت زیرساختمجیدی با ادعای این 

های سینما و بدون تجهیزات فنی مناسب توجه در تعداد و کیفیت سالنافزایش قابل

تواند به داشتن یک سینمای موفق امیدی داشته باشد«، مکرراً از مسئوالن سینما نمی

 [2۰].درخواست کرده است تا الگوی هالیوود را دنبال کنند
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ی نود افت ی هفتاد تا اوایل دهههای بازار فیلم ایران از اواخر دهه واقع، شاخصدر 

ای که تقریباً با موفقیت جهانی سینمای ایران همپوشانی شدیدی را تجربه کردند )بازه

مند ی پهلوی که موج نو هم از عوارض رونق سینمای تجاری بهرهبرخالف دوره .دارد(

انقالب با وجود رکود بازار به رشد خود ادامه داد و در  شد، سینمای هنری پس از می

های فستیوالی ایران با محتوای های هفتاد و هشتاد، کیفیت مطلوب خروجیطول دهه

بعکس سینمای پیش از انقالب  [21].پسند دولتی در تضاد قرار گرفتضعیف آثار عامه

های فیت رقابت کند، فیلمنو قادر نبود از نظر محبوبیت با سینمای تجاری بدکیکه موج

این مسئله  .هنری برای مدتی به فرم غالب سینمای بعد از انقالب ایران تبدیل شدند

وار ای، بلکه توأمان از ساختار طوطی های گیشه تنها از سانسور شدید در محتوی فیلمنه

که سوءظن نهادهای در حالی .گرفتسینمایی و کیفیت فنی نازل آنها سرچشمه می

های خصوصی شد، ی به سینما مانع از شکل گرفتن یک بازار فعال برای تجارتدولت

طبق قانون اساسی رئیس   .تلویزیون ملی تحت کنترلِ مطلق از باال به پایین قرار گرفت

 .شودفقیه منصوب میسازمان صدا و سیما مستقیماً از طرف ولی

ع به خرید یک عامل مهم دیگر این است که بسیاری از مردم معمولی شرو

با کاهش   .شان کردندهای خارجی دلخواهای و تماشای شبکه های ماهوارهکنندهدریافت

شدت افزایش یافت و دولت که ای هم بههای ماهوارهکننده فروش بشقابقیمت مصرف

ی اول ماهواره برای حفظ انحصارش در تأمین بازارمصرف محصوالت فرهنگی در مرحله 

های قوی و مخرب )موسوم به  رده بود، از طریق ارسال سیگنال را غیرقانونی اعالم ک

دارها گاهی به دستور  ماهواره .کردپارازیت( نیز برای مختل کردن این امواج تالش می 

شان را هایشدند بشقابکار یا همسایگان بسیجی مجبور میهای محافظهخانهصاحب

ی دولتی نیز این ی ضدماهوارهبام جمع کنند و این در حالی بود که مانورهااز پشت 

بشقاب  ۸۰۰حامیان این سیاست حدود  1۳۹2در سال  .کردفشارها را تشدید می

شده را به سپاه پاسداران شیراز تحویل دادند و سپاه نیز در یک نمایش خیابانی مصادره

با تمام  .و با استفاده از تانک جنگی به معدوم کردن آنها و ترویج نهی از منکر پرداخت

کار مرور شهروندان محافظهبه  :کردها در این جنگ دولت در زمین بازنده مبارزه میاین

های خارجی عادت کردند و وسعت و پراکندگی بازار سیاه هرگونه به حضور شبکه نسبتاً  
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ای خیلی کرد و ظهور تلویزیون ماهوارهفایده میتالش برای وضع مقررات دولتی را بی

های مستقر در لندن و امروز شبکه .سریع به انحصار تلویزیون ملی پایان داد

بخش زیادی از مصرف و( وتمنطلب ی سلطنتو شبکه  VOA و BBCس)آنجللس

اند و این های تصویری را به خود اختصاص دادههای معمولی از رسانهی خانوادهروزانه 

 . های قومیتی، طبقاتی و یا بین شهر و روستا مستقل استبندیکاربری تقریباً از تقسیم 

 های طرفدار شاه، مستندهایهای موسیقی غربی، برنامهبرای اولین بار شبکه 

های زیرزمینی، و پردازند، فیلمپیش از انقالب می ینوستالژیکی که به تجلیل گذشته

اند و با هم در دسترس قرار گرفته VOA و BBC ساختهای ایدئولوژیک خوش طرح 

طبیعتاً این دگرگونی در وضعیت تلویزیون به مذاق مردمی که کشورشان برای مدت 

 .مدیدی منزوی مانده بود خوشایند آمد

ی های عاشقانهترین این موارد اشتهای زیاد برای سریالتوجه اما شاید یکی از قابل

تقاضای گسترده برای این ژانر نگرانی احتمالی دولت بابت نفوذ  .ای بوده استترکیه 

های سیاسی در داخل ایران را تا حدی کاهش های خارجی در برانگیختن ناآرامیرسانه

ای که گاهی هم چیدمان تاریخی دارند ورنگ ترکیه های پر آباز یک طرف سریال  .داد

های خانوادگی بخش و ملودرام ی الهامهاهای حماسی، ارزش ی داستانمعموالً به واسطه

سختی فاقد شوند و از طرف دیگر، این محصوالت بهوقوس شناخته میمملو از کش

هرگونه پیام رادیکال یا شکل آلترناتیو مبارزاتی بوده و عمیقاً نیز از فرهنگ فیلم هنری 

)با ای هالیوود ی خاورمیانهبه احتمال زیاد این نسخه .در ایران متمایزند

زدگی و زیباییِ کاالشده( نسبت به ضمن نمایش ثروت، مصرف هایشسازی ارزش 

سازان مطرح جهانی در داخل، در ی آثار فیلمطلبانهشناسی جاهبینی و زیباییجهان

حتی  .تری عمل کرده استبرانگیختن تمایالت مادی جامعه ایران به شکل مستقیم

 .کندها میوقتش را صرف تماشای این سریالشایعه است که پناهی هم مدت زیادی از  

 

 

 یاسیرلوان آموزش ساکنن له  ییجلا  یهالمیف

 .دین ترتیب سینمای ایران در این مقطع زمانی بر سر یک تقاطع قرار گرفته بودب

های جهانی پساانقالبی که افرادی مثل کیارستمی، مخملباف و مجیدی به وجود گرایش
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کار و خودآگاه از موقعیتش باقی مانده بود آورده بودند، در کشوری که همچنان محافظه

تری به خرج ای بیشتوانستند با محتوای فرهنگی بدون باری که انحصار منطقهنمی

، سینما و تلویزیون ایران دستخوش  1۳۹۰حال از حدود سال  با این    .داد، رقابت کنندمی

های تولید تحت تأثیر غرب ها و تکنیکتغییر و تحوالتی شده است که طی آن طرح

اند و جماعت تماشاچی مجدداً به مصرف محصوالت داخلی سوق شکل جدیدی گرفته

شگردهایی ی تولیدات صوتی تصویری در ساخت محصوالت تجاری حوزه .اندداده شده

های برخالف دوره  .کندگیرد که هر روز مخاطبان بیشتری را به خود جذب میبه کار می

های کرد، اکنون تعداد سازمانسازان حمایت میقبل که دولت به صورت فردی از فیلم

پسند هستند در ای عامههای گیشهی فیلمفرهنگی وابسته به دولت که قادر به تهیه

 .حال رشد است

 

تنها ایران در این مورد استثنا نیست بلکه تنها یک نمونه از گرایش جهانی البته نه 

پرستی گرایی و وطنهایی از ملیبه تولید محصوالت هالیوودمانند است که غالبًا رگه

های عظیم برای ی پروژهچین و روسیه هم پیوسته در حال تهیه .اندچاشنی آن شده

گذاری یک بعضی از این محصوالت تجاری مثل »بنیان .ی مخاطبان خود هستندتوده

داشت که برای بزرگThe Founding of Republic( »2۰۰۹ ) :جمهوری

های تاریخی مطنطن شصتمین سالگرد جمهوری خلق چین ساخته شده بود، درام

با (  2۰17ی تلویزیونی »تروتسکی« )گرایانه، یا مثل مجموعههستند و بعضی دیگر ملی

ها به ظرفیت عظیم تبلیغاتی موجود در بدون تردید این دولت .زل ضدّ یهودمحتوی نا

های هالیوودی توانایی رقابت با ها و طرحی نُرماین آثار پربیننده که از طریق مصادره

ی دولت بر فضای مجازی از از دیگر سو با تثبیت احاطه  .انداند، پی بردهآن را یافته 

های پرداخت برای دسترسی به حکومتی، نصب درگاهها و کارگزارهای طریق شرکت

 Video) ی ویدئوهای مورد درخواستهای عرضهاندازی تارنماالین، راهمحتوی آن 

On Demand )های تجاری در اینترنت و منع دانلود غیرقانونی مدیریت این فیلم

 .تر شده استنسبتاً بیش
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ن به طرق حائز اهمیتی از با وجود این مسئله، فرهنگ فیلم و سینما در ایرا

های که فیلمدرحالی  .ای و مصری متمایز استهای چینی، روس و همچنین ترکیهنمونه 

های آیند، فیلمهالیوودی دائمًا )با یا بدون سانسور( در این کشورها به نمایش درمی

ی نمایش سینمایی کسب ندرت در جمهوری اسالمی پروانهسینمایی خارجی به

های مالی گردش .شودر عوض جایگزین »ساخت ایران« آنها رواج داده میکنند و دمی

 . فرد ایران گره خورده استهم در سینمای تجاری عمیقاً با فرهنگ سیاسی منحصربه 

نژاد که های دولتی در بخش فرهنگی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی بودجه 

رسانی و روستانشین کشور فرهنگ امیدوار بود با افزایش درآمد نفتی به جمعیت فقیر 

نژاد صرف هنرهای های دولت احمدیهرچند بخش اعظم حمایت .کند، شدت گرفت

ی فیلم هم در میان ارزشی و ساخت مساجد شد، با وجود این، چندین پروژه

ها دالر صرف عنوان نمونه مجید مجیدی میلیون به .های این دوره موجود استخروجی

( 1۳۹۴اهلل« )ی عظیم »محمد رسول یی برای ضبط پروژهساختن یک شهرک سینما

های سیاسی حمایت .ترین فیلم ایرانی استکرد، اثری که تا به امروز رکوردار پرهزینه

، هم ادامه 1۳۹2نژاد از سال  رو احمدیفرهنگی در دولت حسن روحانی، جانشین میانه

سریال »شهرزاد« است که    های اخیری سال یکی از محصوالت پرهزینه  .پیدا کرده است

ای در دوران مصدق و کودتای ای به روایت داستان عاشقانههای ترکیهبا روش سریال

در  1۳۹7تا  1۳۹۴های ی سالسه فصل از این سریال در فاصله .پردازدمرداد می 2۸

ی خانگی توزیع شده و به صورت گسترده مورد استقبال ایرانیان داخل و خارج شبکه 

گذار این کننده و سرمایهبا وجود این، سیدمحمد امامی، تهیه  .از کشور قرار گرفته است

های مختلف حاکمیت داشت در جریان بررسی برنامه که پیوندهای نزدیکی با جناح

ی اول پرونده شد و ه تبدیل به یکی از متهمان درجهقضایی فساد مالی بانک سرمای

ی فرهنگیان در تولید این سریال جدی شد و نجوای استفاده از منابع صندوق ذخیره 

 .روند ساخت و دریافت »شهرزاد« را دستخوش هیجان کرد

ی فرهنگی زدهسازی در فضای شدیدًا سیاستای فیلمتشکیل استودیوهای حرفه

دائماً در معرض اتهام، رسوایی و تجسس دولتی قرار دارند بدون  ایران که فعاالنش

های های تولید فیلم متکی به شبکهگذاریدر این شرایط سرمایه .چالش نبوده است

اند و ردیابی آنها مالی غیررسمی شده است که روابط در آنها تعمداً مبهم باقی مانده
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های محسوسی در سطوح فنی و تها پیشرفرغم وجود این پیچیدگیعلی .آسان نیست

های منتج از آن، سازمان هنری نفوذترین ارگانسازمانی حاصل شده است که ذی

 با این که رسالت اوج حمایت  .ای اوج وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی استرسانه

ی ها و منافع سپاه است اما سازمان این مهم را به شیوههای همساز با سیاستاز فیلم

شناسی دانشگاه نرگس باجغلی محقق انسان  .بردای پیش مینامحسوس و متقاعدکننده

نظامی و سپاه ی بخش تولید فرهنگی نیروهای شبه جان هاپکینز که به بررسی و مطالعه

دهد که ظهور اوج ی خود توضیح میشناسانهدر ایران پرداخته است در پژوهش انسان

بعد از این تظاهرات گسترده بود که  [22].درک کرد ۸۸را باید در بستر اعتراضات 

کار متوجه شدند در صورت عدم انعطاف، ارتقا و های فرهنگی محافظهسازمان

های ارتباطی خود قادر به برقراری و حفظ ارتباط با نسل جوان روزرسانی روش به

 .نخواهند بود

یخی و بسط تفاسیر این سازوکاری است که اکنون سازمان اوج برای بازنویسی تار 

ای که در های گیشه برای مثال از فیلم .کارانه در دستور عمل دارداجتماعی محافظه

روز« )محمدحسین  توان به »ماجرای نیمجلب توجه عمومی موفق عمل کردند می

نیروهای امنیتی ایران برای   ، یک درام جنایی عاشقانه درمورد تالش(1۳۹5مهدویان، 

آنها برای ترور سران حکومتی  یاهدین خلق و خنثی کردن نقشهنفوذ به سازمان مج

کیا که در مورد مصطفی چمران و نقش ی ابراهیم حاتمیساخته( 1۳۹2است و »چ« )

موسوم به نبرد پاوه( است، اشاره )  1۳5۸او در دفع جنبش خودمختاری کردها در سال  

ی که یک مجموعه ( 1۳۹۸دو« )تر نیز سپاه از تولید سریال »گاندر یک مورد تازه .کرد

 .تلویزیونی جنایی اکشن در مورد جاسوسی نیروهای خارجی در ایران است حمایت کرد

اوج برای ساخت این محتویات فرهنگی به شکل فعالی استعدادهای موجود در زمین 

ی مذهبی و سیاسی آنها به فیلم و سینمای کشور را تقریباً بدون درنظر گرفتن پیشینه 

ی واسطه بسیاری از نویسندگان و دستیاران فنی فیلم نه به .کرده است خود جذب

تعلقات اعتقادی، بلکه به دلیل امنیت شغلی و حقوق مناسب که در وضعیت کنونی 

ی کار به اوج سرازیر  شود، برای ادامه اقتصادی در ایران مزیت بزرگی محسوب می

بازانه ودلهای دستتیه با بودجهآ سازان نسل جوان و خوش بسیاری از فیلم .شوندمی
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ها و ای پویا که درهایش را به روی ایدهعنوان مؤسسه و همچنین معرفی اوج به

در ضمن، اوج حدی  .انداستعدادهای جدید گشوده است، به همکاری با آن جذب شده

 تابع و قراردادی یهای واسطهی تعداد زیادی از شرکتکاری را نیز به واسطهاز پنهان

 .برای خود محفوظ نگه داشته است 

های هفتاد و هشتاد، اکنون موفقیت  ی تولید فیلم دولتی در دههبرخالف دوره

ی استراتژیک از  سازان بیشتر از هرچیز در گرو توانایی آنها در استفادهتجاری فیلم

تر از آنها سازان زیرزمینی که پیشبه غیر از فیلم .ارتباطات و توزیع مالی سیاسی است

بحث شد، تنها استثنای واقعی در این قانون نانوشته اصغر فرهادی، مشهورترین 

فرهادی فعالیت سینمایی خود را قبل  .ی جهانی استکارگردان کنونی ایران در عرصه

فیلمنامه برای ، با نوشتن (1۳۸1کیا در فیلم »ارتفاع پست« )از همکاری با حاتمی

المللی، همواره برای های بیناو با وجود موفقیت .های تلویزیونی شروع کردسریال

( 2۰1۸دانند« )هایش مصمم بوده است و تاکنون به جز »همه مینمایش داخلی فیلم

ی نمایش و پخش در ایران ی آثار فرهادی پروانهکه تولیدی کامالً اسپانیایی است، همه

 ی»درباره .اندی داخلی او داشته ای در محبوبیت گستردهو سهم عمده را کسب کرده

را برای   2۰۰۹ای برلیناله ی معتبر جهانی یعنی خرس نقرهاولین جایزه( 1۳۸7الی« )

اولین فیلم ( 1۳۸۹فرهادی به همراه آورد و فیلم بعدش، »جدایی نادر از سیمین« )

ی تولید توسط بانک با تأمین بودجه .ن شدزبای اسکار بخش غیرانگلیسیایرانی برنده

گذاری آمیز سرمایهپاسارگاد، این فیلم یکی از موارد اندک و البته بسیار موفقیت

سازان ایرانی برای  جز فرهادی، بیشتر فیلمحال بهبا این  .خصوصی در سینمای ایران بود

 .دتولید تا حد زیادی به منابع مالی از مجراهای سیاسی وابسته هستن

 یتجار  یاجومار  سمیرئال

ی سیاسی که باعث عمومیت بخشیدن مجدد به سینمای تجاری شد نیروی محرکه

ی شناسی و قردادهای داستانی جهانی )به شیوهانطباق بیشتر سینمای ایران با زیبایی

مثال خوب این چرخش، فیلم سینمایی »شبی که ماه کامل   .هالیوود( را برانگیخته است

ی است که سیمرغ بلورین بهترین فیلم و کارگردانی سی و هفتمین دوره(  1۳۹7شد« )

این فیلم چهارمین کار بلند نرگس آبیار و یک درام قوی   .جشنواره فجر را به دست آورد

سابقه در سینمای ایران  می تیراندازی و تعقیب و گریز کهای پرهزینهمملو از صحنه 
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فیلم آبیار به صورت زمختی تریلر هالیوودی »بدون دخترم هرگز«  ی طرح قصه .است

کند که در آن همسر آمریکایی یک مرد ایرانی را یادآوری می( 1۹۹1)برایان گیلبرت، 

ستیز و ی مذهبی، زنهای بنیادگرایانهمکان به تهران متوجه گرایشمدتی بعد از نقل

 . کند به همراه دخترش از ایران بگریزدشود و تالش میمریکایی شوهرش میضدآ

کارگر تهرانی است هم بعد از ازدواج با یک ی  قهرمان زن فیلم آبیار که یک دختر طبقه 

ی لوازم آرایشی بلوچ و شروع یک زندگی عاشقانه متوجه ارتباط برادرشوهرش  فروشنده

در این ماجرا هم که مشابه فیلم »بدون دخترم  .شودبا گروه تروریستی جنداهلل می

هرگز« از اتفاقات واقعی گرته برداشته است، عبدالحمید همسرش را برای رفتن به  

فهمد شوهرش هم در جاست که دخترک مظلوم می کند و در آنپاکستان قانع می

کند تا ی کوشش خود را میاقدامات تروریستی برادرش عبدالمالک دست دارد و همه

ی آبیار تابع نامهتنها از نظر سینمایی فیلمنه .با فرزندان دوقلویش به ایران فرار کند

ی دو است، بلکه محتوای ایدئولوژیک داستان قراردادهای نمایشی آثار استاندارد درجه

جویی که تعلق قومیتی پذیر که در مقابله با مردان ستیزه )نمایش یک زن متأهل آسیب

ی متوسط تواند از آشفتن اذهان طبقه هم به همان اندازه می»غیرخودی« دارند( 

 [2۳].های ترسناک یا تریلرهای غربیبرداری کند که فیلمشهرنشین بهره 

گرایانه و های ملیاز نگاه ژانر و قالب داستان، با وجود گرایش نسبت به فیلم

 .توجه استسیار قابلهای ایرانی بپرستانه، تداوم و تکثر رئالیسم اجتماعی در فیلممیهن

های تجاری جا هم مقایسه بین روش تولید )تقریباً( مستقل اصغر فرهادی و فیلمدر این

ی مهارتش فرهادی که به واسطه  .تواند روشنگر واقع شودگذاری دولتی میبا سرمایه

هایش شود با فیلمتصویر کشیدن واقعی بورژوازی شهری ایران شناخته میدر ظرافتِ به 

ی متوسط مثل موقعیت اجتماعی و آبرو را مورد کنکاش های همیشگی طبقهغهدغد

در زندگی مشترک، خشونت خانگی و تعرض جنسی از  که بحران درحالی .دهدقرار می

های اند، کارگزاران و شرکت های فرهادی بودهی مسائل کلیدی مورد ارجاع فیلمنمونه 

ائل اجتماعی مثل اعتیاد، فقر و طالق زمینه کردن مسسینمایی حکومتی هم به پیش

 .انداشتیاق یافته
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های های سیاسی به تولید فیلمساز اخیر که از طریق بودجه ترین فیلمپرفروش

ی نوظهور این ستاره .گرای اجتماعی پرداخته سعید روستایی استتجاری واقعیت

ای خود را یت حرفهکنونی سینمای ایران با ساختن فیلم کوتاه شروع به کار کرد و فعال

 .سالگی آغاز کرد2۶در کمتر از ( 1۳۹۴با اولین فیلم بلندش یعنی »ابد و یک روز« )

ام بازگشت داستان یک جوان معتاد ۳۴این فیلم که با سبد سنگینی از جوایز فجر 

روستایی با ترکیب بازیگران   .ی فقیرش در جنوب شهر تهران استفروش و خانوادهخرده

دوباره روی ( 1۳۹7ونیم« )ترین فیلمش، »متری ششتقریباً یکسان در دومین و تازه

فروش است ی مواد مخدر دست گذاشته اما این بار جوان ضدقهرمان یک عمدهمسئله 

که از فقر مطلق به اوج ثروت رسیده اما تنها و درمانده است و در مقابل شخصیت 

ونیم« با »متری شش .است تان، یعنی پلیس قهرمان، یک قدم عقبمحوری داس 

بعد از دستگیری گروهی معتادان سطح شهر  :شودبرانگیزی شروع میهای بحثصحنه 

آمیز فوج نشین توسط نیروی انتظامی، مأموران پلیس در برخوردهای خشونت و حاشیه

و درنهایت  رهنه کردن باالتنهی زندان وادار به بای از مردان را در فضای بسته فشرده

برداری این قسمت های واقعی در فیلمبا وجود استفاده از سوژه .کنندترک اجباری می

فیلم و اعمال خشونت آشکار علیه آنها، در طول فیلم با تصویرگری سبعیت نیروی  

با یکی انتظامی به عنوان یک روش اصالحِ کارا، پدرانه و نهایتاً خیرخواهانه برای مواجهه  

قهرمان   .کندترین معضالت اجتماعی ایران، این دریافت به نفع پلیس تغییر میاز اساسی

ونیم« یک پلیس زیرک و باجذبه است که در دنبال کردن هدفش برای »متری شش

شود که خورد و در پایان بیننده متوجه میمبارزه با مواد مخدر به موانع اداری برمی

هایی )از جمله دولت( است که ه سمت پلیس که به سوی ارگانانگشت انتقاد فیلم نه ب

 .ای آنها با معضل اعتیاد هستندمانع برخورد ریشه 

که پردازند؛ درحالیآثار فرهادی و روستایی هر دو به مسائل طبقاتی و اجتماعی می

ی متوسط نشان داده، روستایی تمرکز های طبقه ی بیشتری به دغدغهفرهادی عالقه

بینی با وجود این، جهان .پرولتاریا کرده استهای لومپنصرف شخصیت  بیشتری

فرهادی در رویکرد  .رسدنظر میساز عمیقاً متفاوت از هم بهسیاسی این دو فیلم

شناسانه ی ایران بیشتر از لنزهای انسانسینمایی خود نسبت به روابط اجتماعی جامعه

 های معدود به کنکاش با انتخاب شخصیتاو معموالً .کندشناسانه استفاده میو روان
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وتحلیل هویت جنسیتی و طبقاتی روابط آنها تا رسیدن به جزئیات موشکافانه و تجزیه

های تری روی سوژهشناسانهاز دیگر سو، روستایی با نگاه آسیب .پردازدهایش میسوژه 

ی نقش واسطه ی محروم در فیلم روستایی نه به طبقه  .کندی کارگر تمرکز میطبقه 

شود و اش معرفی میی شرایط فقرزدهاش به عنوان کارگر مزدی که به واسطهاجتماعی

 .شودفقر یک کاستی اجتماعی است که حامل خشونت، جرم، جنایت، جدایی و مرگ می

های روستایی هم مشابه آثار پردازی فیلمدر کنار استاندارد باالی تولید، لحن داستان

های بازنمایی مشکالت بغرنج اجتماعی در این روایت  .مدار استو اخالق   کارآبیار محافظه

رود، سینمایی برای به چالش کشیدن روابط طبقاتی و ساختار کنونی قدرت پیش نمی

های ناشی از انواع انحراف کردن بحران ای برای برجسته عنوان زمینه بلکه از آن به 

 .اساسی هستندشود که نیازمند اصالح اجتماعی استفاده می

  لایآ  یمکن لرام   یوهایسلار

ی ایرانی ساختن فیلم در شدههای شناختهبه استثنای جعفر پناهی، اکثر کارگردان 

 تصمیم محسن مخملباف برای مهاجرت همراه با برائت  .اندخارج از کشور را تجربه کرده

جستن او از حکومت ایران صورت گرفت و متعاقباً اکنون در جایگاه اپوزیسیون قرار 

در مقابل، فعالیت خارج از کشور عباس کیارستمی و اصغر فرهادی به دور   .گرفته است

با این که تولیدات   .است  از حاشیه و فارغ از نظارت ممتد ادارات دولتی ایران پیش رفته

ی خود از ارزش سینمایی برخوردارند، درعین خارجی این سینماگران عمومًا به نوبه

 .مانندشان عقب میهای ساخت داخلحال معموالً از رسیدن به عمق مفهومی فیلم

سازی مخملباف )مستقر در لندن( دسترسی قابل ممکن است شرکت خصوصی فیلم

ی فیلم تاکنون چندان در استقرار خود  داشته باشد اما این خانه توجهی به منابع مالی

که به »باغبان« رغم آن به .به عنوان یک پایگاه تولید فیلم خارجی موفق نبوده است

عنوان اولین فیلم یک کارگردان ایرانی که بعد از انقالب در اسرائیل ساخته  به( 2۰12)

ندرت توجه منتقدان اصلی را فیلم بهشده است توجه بسیار شد، کیفیت ضعیف هنری 

زبان ترین فیلم فرهادی که یک درام اسپانیاییدانند« تازه»همه می .به خود جلب کرد

مراتب لوپه کروز و خاویر باردم، با استقبال به های بزرگش پنهاست هم با وجود ستاره

 .اش مواجه شدهای قبلیکمتری از طرف منتقدان نسبت به فیلم
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ها در خارج از ایران نشان داده است، سبک ر که دریافت این فیلمطوهمان

اند، ی آن به شهرت رسیدهفردی که سینماگران مطرح کشور به واسطه منحصربه 

تواند خارج از بستر تاریخی و اجتماعی ایران به اثری خشک و قراردادی و حتی می

جذابیت است که به عبارت دیگر، این یک پسرفت در میزان  .سطحی منتهی شود

شدن عجیب آمیزی به غیاب سانسور و حلحداقل تا بخشی و البته به صورت تناقض

به عالوه، آنچه هنوز  .شودسازان ایرانی در قراردادهای سینمایی غربی مربوط میفیلم

انگیزد مستقیماً برخواسته از ساختار ی سینمادوستان و منتقدان را برمیعالقه

طلبانه و نامنسجم سیاسی اجتماعی ایران )مخلوط ناهمگن استبداد و »دموکراسی«، جاه

برای مخاطب  .اش تصویر شدهمردساالری و آزادی( است که در سینمای بومی 

کند که همزمان غریب اما نمایی این تضادها دنیایی خلق میالمللی نمایش سیبین

 .رسدآشناست و آشفته، ولی نزدیک به نظر می

ی سینمای ایران چه تصویری دارد؟ آیا همچنان منبعی برای آثار سینمایی آینده

ی اول جهانی باقی خواهد ماند؟ ما در این مقاله تالش کردیم نشان دهیم چگونه درجه 

نهادهای   توجهیها و بیرغم سرکوبران در شرایط استثنایی پساانقالبی بهسازی ایفیلم

حکومتی نسبت به صنعت فیلم و در عین حال تنظیم سیستم سانسور و توزیع  

ی هشتاد شمسی ظهور در دهه  .غیریکنواخت منابع مالی به رسمیت جهانی شناخته شد

بر زدن ی به وجود آورد تا با میانسازهای ایرانفناوری دیجیتال این فرصت را برای فیلم

ی سازان ایرانی به صحنه ی جدیدی از فیلمهای نسبتاً کم، مجموعه سانسور و بودجه 

 1۳57ی گذشته، برای اولین بار بعد از انقالب در طول دهه .تولید کشور اضافه شوند

 .سازی شده استهای سیاسی، متوجه بخش فیلمگذاریرقابت جناحی با سرمایه

که این مسئله منجر به باالتر رفتن استانداردهای تولید فیلم در ایران شده اما حالیدر

موفقیت تجاری سینماگران بیش از هرچیز در گرو توانایی )یا میل( آنها در 

 .های بانفوذ باقی مانده استکردن چیدمان سیاسی و جذب حمایت شخصیتیابیجهت 

های نوظهور  می ترویج پیدا کرد کارگردان شاید مشابه روندی که قبل از انقالب اسال

های های هنری و تجربی را هم در کنار فیلمکنونی، آزادی و منابع کافی برای تولید فیلم

 .تجاری پیدا کنند
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سازی ایران موجود ی فیلمعظیمی در عرصه در هر صورت، نیروی جوان و بالقوه

بالفعل کردن این پتانسیل به صورت است، اما منابع مورد نیاز برای شکوفایی و 

ای در انحصار افراد و نهادهای وابسته به نهاد های دولتی متمرکز شده و این فزاینده

های آمریکا سرعت ی وضع مجدد و افزایش تحریمی خود و در نتیجهروند نیز به نوبه

ه، ی ارزش ریال که شدیداً به تورم دامن زدسابقهسقوط بی .بیشتری گرفته است

کار دشوار یا حتی غیرممکن سازان تازهی تولید را برای بسیاری از فیلمآوری بودجه جمع 

های جوانی که استقالل عمل و خالقیت خود را با دولت مصالحه با کارگردان  .کرده است

ی سینمای مستقل کنند، آیندهکنند یا خود را محدود به ساختن فیلم کوتاه میمی

اگر حکومت ایران به صورت ناخواسته بانی تولید  .رسدنظر نمی ایران چندان روشن به

یک سینمای جهانی شده است، حاال مسئولیت به خطر انداختن این شکل هنری متمایز 

 .و حساس به سیاست، ممکن است متوجه آمریکا و متحدانش شود
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ص.   ،2۰12های گمشده و دیگرشده در سینمای معاصر، لنهم  [ دبی السن و اندروو سکاهیل، بچه7]

ix . 

توان ساخته شدند می نوهای موجهای تجاری که توسط کارگردانهای برجسته از فیلم[ از نمونه۸]

اشاره ( 1۳52یم گلستان )ابراه –ی جنی« »اسرار گنج دره و( 1۳۴۸یمیایی )ک مسعود –»قیصر«  به

های ترین فیلمکرد. قیصر در استودیو بهروز وثوقی و با نقش اولی خود او ساخته و به یکی از محبوب

ک دهقان است که زیر زمینش گنجی تاریخ سینمای ایران مبدل شد. فیلم گلستان سرنوشت نمادین ی

گیرد آن زرق و برق کردن اشرافیت و عیاشی در شهر زیر دندانش تصمیم میکشف می کند و بعد از مزه

رود. این اش از دستش میآوردهخورد و زن شهری و ثروت بادرا به روستایش ببرد که البته شکست می

 شد و بعد از دو هفته اکران برای همیشه توقیف شد.فیلم به استهزای ثروت نفتی و عملکرد شاه تفسیر 
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 .۳۳۶، ۳27، ص. 2[ نفیسی، تاریخ اجتماعی سینمای ایران، جلد ۹]

 .۴، ص 2[ نفیسی، تاریخ اجتماعی سینمای ایران، جلد 1۰]

[ دولت حتی حاضر نشد یا نتوانست مستندهای جنگی را به پروپاگاندای تأثیرگذار تبدیل کند 11]

های عرفانی و ی جنگ مانند مرتضی آوینی، از ژانر مستند جنگی برای کشف سوژهسازان برجستهو فیلم

ن در استان در پی انفجار می 1۳72کردند. آوینی پیرو تعهد به اعتقاداتش در سال الهی استفاده می

 خوزستان شهید شد.

[ این فیلم تا پایان جنگ یعنی تا سه سال توقیف بود و تنها پس از آن امکان نمایش عمومی 12]

 یافت.

ی م: یک تاریخ نفسانی«، ژورنال مطالعات ایرانی، دوره2۰»سینمای ایران در قرن    [ نگار متحده،1۳]

 .5۳۴ص.  ،2۰۰۹، ۴ی ، شماره۴2

 .2، ص. 2۰11 ،2ی شماره ،۳5ی سینئست، دوره[ سرمقاله، 1۴]

، 2۰12دارهم  ،2۰1۰-1۹۸۴دوران جهانی، : ۴[ نفیسی، تاریخ اجتماعی سینمای ایران، جلد 15]

ای، فرح و رضا پهلوی اهلل خامنهی مخملباف به آیتهای سرگشادهتوانید سری هم به نامهمی. ۳۹ص. 

 بزنید.

فیلم و جامعه در جمهوری  نژاد، سیاست سینمای ایران:یدآبادی[ ترجمه از انگلیسی. سعید ز1۶]

 .1۴۹، ص. 2۰۰۹لندن  اسالمی،

 .22۸، ص. ۴[ ترجمه از انگلیسی. نفیسی، تاریخ اجتماعی سینمای ایران، جلد 17]

الخروج اف برای چندمین بار توقیف شد و او همچنان ممنوعی رسوالگذرنامه  [ بعد از تولید لرد،1۸]

 است.

کیا یا مجید مجیدی اغلب اوقات عناصری از کار مانند ابرهیم حاتمیسازان محافظه[ آثار فیلم1۹]

مجیدی به سراغ روابط خانوادگی (  1۳77نقد سیاسی در خود دارند. به طور نمونه، در فیلم »رنگ خدا« )

( 1۳7۶ای« )شیشه کند. فیلم »آژانسوپنجه نرم میرود که با محرومیت دستی معلول مییک پسربچه

 کند.کیا نیز از نادیده گرفتن نیازهای درمانی جانبازان جنگ توسط دولت انتقاد میحاتمی

المللی و ابعاد ملی، بین سینمای ایران و جهانی شدن: [ ترجمه از انگلیسی. شهاب اسفندیاری،2۰]

 .2۰۴، ص. 2۰12اسالمی. بریستول 

ران، تعداد تماشاگران و درآمد سینمای ایران کمی در های سازمان سینمایی ای[ طبق داده21]

تا پیش از بحران کرونا این  ۹۴مجددًا سقوط کرد. تنها از سال  ۸۰ی رشد داشت اما در دهه 7۰ی دهه

 صنعت شاهد رشد قوی بوده است.

 .2۰1۹های قدرت در جمهوری اسالمی، ردوود ایران درنگاه جدید: دلواپسی [ نرگس باجغلی،22]

نویسی هالیوودی لزومًا نامههای فیلمها و روشکارگیری تکنیک[ این را نیز باید افزود که به2۳]

نی در فیلم ی الی« به سبک آنتونیونشانگر فقدان خالقیت نیست. به طور مثال، در حالی که »درباره

مراتب های بعدی فرهادی از جمله »جدایی نادر از سیمین« بهفیلم تر است،نزدیک( 1۹۶۰»الونتورا« )

 اند.های هالیوودی میل کردهبه مدل
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، نشللاد داد که [۳]ی دیوید دیچز و مقدم بر این فصللخ خواندی آنچه که در مقاله

کمک کدد. در این  تواند به فه  اثر ویمیچگونه اطالع از موقعیت اجتماعی نویسلدد  

مکملی مطرح شللد  میدی بر این که اثر نویسللدد  مچه مقدار   فصللخ، اما، سر لل 

تواند بیددازد. آشلکار ا لت که کوشل  برای ارزیابی این ی خود میبر جامعه روشلدایی

ا لللت از هلا سر معدلا لللت. ادبیلاام تملام دور ی صلللرکم کمیبلت بیمچله مقلدار  بر سلایله

تر این ا لت که جامعه در حقیقت، بی  ،جزئیاا برگرفته از واقعیت اجتماعی. سر ل 

کدد. این ها در تخیخ ادبی نویسلدد  روشلدایی و نمود سیدا میاز کدام یک از انواع رنگ

ی دید و رؤیتم احتمالی و لی  ا لتو ولی در سر ل  به کیییت ارتیا  دارد. نیز، دایر 

مطرح ا لت، داوری ارزشلی ه ، به مدرور دریافت این که چه  جایی که مسلائخ کییی

چیزی حک  شللاهد را دارد، ملظوو و موعللوعم د للتور کار ا للت. هدک من در اید ا 

عدواد چیزی ا لللا لللا  فا لللد و را به ها لللت که جامعهی برخی از آد نمونهمالحره

 شد  ا ت.ی گذشته دید  نمایدد، چداد که بارها در ادبیاا دو  د متخاص  می

عدواد یلک وجود واحلد، یلا چیزی م رد، از طرفی، تر لللی  و توصلللیه جلامعله بله

ی وابسلللتله ا لللت بله تواد رؤیلت انواع کایر و گونلاگود رفتلارهلای بشلللری کله بر سلایله

عدواد یلک تواد آغلاز کلارم ]ماال [ بلالزاا را، بلهمشلللترکی یگلانگی یلافتله انلد. للذا، می

نگارش رُمانی ر لاند که وی، در آد، خیر از چیزی  ی اجتماعی مه ، به زمادنویسلدد 

ی دهلد کله بله قوو او عیلارا ا لللت از مقلانود بزرگی کله حلاک  ا لللت بر جلامعله می

. املا این قلانود بلدجوری  للللاد  از آد در آملد ت قلانود تملام عیلار (1) [۴]علالی

، [ ۶]هدالن، اصخ انتیاع شخصی، و نه حتی انتیاع خالی از تعصب یا روشن[۵]خودخواهی

 [۷]هلای روزگلار گلذشلللتله آرزو کرد  بودنلد، بلخ کله ابراز وجودمآلیسلللتآد گونله کله ایلد 

های  للاد  و بزر ، قانود بخشللیی کلیبتقدرام ناد و بدوی. با این حاو، ماندد همه

گردد. دریافت او تر میتر به آد توجه کدی ، رازآمیزبدوی بالزاا، در صللورتی که بی 

ود کله آد قلانود، قلانونی طییعی ا لللت، نله قلانونی اجتملاعی بله هر الیتله آشلللکلارا این ب

که به هماد ی عالی، بخمعدای خاص اقتصلادی یا طیقاتی. این قانود نه تدها در جامعه

میزاد، در مظیط روم بلا لللتلاد، در کال، در،، داخلخ قین حیوانلاا خلانگی و، در 

ود شلللک، این  لللخن بلداد هلا و طیقلاا نیز جلاری بود. بلدواق ، در میلاد تملام گرو 



 

 
 

ی فرییرز فرشی  و نرمین براهدی آنتونی تُرلیی / ترجمه 791  

تواند، به معدای واقعی کلمه، مرتیط باشللد با شللرایط معدا للت که قانود بالزاا نمی

تاریخی یا تغییر آد شلرایطو و دیگر این که قانود مذکور ا لا لا  قانونی ا لت که، در 

برابر امعماو اراد ، ثابت و تغییرناسذیر ا لتو چیزی ا لت شلییه به متافیزیک شلوسدهاور 

 شدا ی مارکن.  یر جامعهتا نر

شللداختی و اخالقی بالزاا،  یک سیچیدگی دیگر ه  شللاید بتواد در تلویظاا رواد

ی کلافی  ی او بله وجود اجتملاعی، یلافلت. قلاعلد  بله انلداز ی ظلاهرا   لللاد در بلاد عقیلد 

اند؟ سا للا این ا للتت نمایدت ممر  بر عللعیا.  ولی این عللعیا چه کسللانی للاد  می

انلدو و، درعین حلاو، در این برنلد، چود علللعیهر و دردمدلد.  رن  میمموجوداا رن ی

برند.علخ و شلرایط این رن وری نیز همه یکی ا لتو و اند، چود رن  میموعل م علعیه

فاقد سوو باشللدو او باشللد، فاقد قدرا یا  [۸]فرق ندارد که فرد مجسللما  یا روحا  مری 

جا را ظرا راند  شلد  و ح  ترا آدفردی راند  شلد  ا لت، ماخ حیوانی ا لت که به صل 

 ،عدوانی واحلد، یعدی بیملاری هلا را در زیرنیز نلدارد.  بلالزاا تملامی این بلدبختی

ها را ماز نرام  هایی که مردماد تددر لت، بخواد جامعه، آدکدد، بیماریبددی میطیقه

ی تلویظی عیلارا ا لللت از این کله کددلد.  آد اشلللار ]اجتملاعی[ خوی  اخرا  می

وم بو ها در این امر اتظاد مسللتظکمی دارند، لذا، به بدنی مظک  و زند  به نام م ال  لل 
اند، اما بیماراد در بهترین وعل  در سن  [ شلکخ داد دنیای قشلدگ ]به فرانسلوی،  مُوند

ها و برند، و با بدبختیاند، در انزوای روحی به  لر میصلورتکم مشلارکتم خادمانه سدهاد

حاصللخ و  للترود خوی  از ه  مدیک، تدها و مدیردند. سن، در سرتو این بیامیدهای 

چرم نوینم خوی ، در رماد نامه، قهرماد بزر  زیسللت[٩]نور ا للت که دنیا بر رافائخ

 شود.  ظاهر می [۱٠] اغری

دهد، باید عالو   طور کامخ دریابی  این نور چه چیزی را نشلللاد میبرای این که به

شلود، گامی نیز افکدد  میاجتماعی ی  بر عرصله رحمانهکه بی سرتوی  بر توجه به میزاد

بله جلوتر برداری . بلایلد بله این توجله کدی  کله چله چیزی در مهن قهرملاد دا لللتلاد 

 نویسدت  گذرد، و  ر ان ام، این که مدی  این نور کیست. بالزاا میمی

این افکار در قلب رافائخ، به چاالکیم الهامی شللاعرانه، به او  ر للیدو به 

گرادگرد خود نگریسلت، و  لرمای شلومی را حن کرد که جامعه به بیرود 
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سراکدد تا درد و رن  را دف  کدد،  لللرمایی که نسلللیت به  لللوز  لللرد می

آورد، روح را شلللدیلدتر در چدگلاو لرز  در میزمسلللتلانی، کله بلدد را بله 

   (۲)فشارد.می

ی کدد که قهرماد دا للتاد داشللته دربار متن و ماجراهای دا للتاد روشللن می

گیته، یعدی خودم آد کسللی که روحا  و جسللما  احسللا، بیماری خودش  للخن می

کدلد، و این کله، انزوا و تدهلایی وی در جلامعله از آد خود او لللت. در عین حلاو بله می

شللر  و الزمه ی الهام ادبی ا للت.  همین انداز  روشللن ا للت که این حالت بیماری

 چرم  لاغریرحمی جامعه نسلیت به فردی که به اختصلار در این بدد از های بینمونه

بخ  بالزاا در خل  بعدیم موعلوعاا و متود دیگر وی طور جدیدی الهاممکر شلد، به

گرایلانله دارنلد تلا ا للللود تر  لللیلک دا لللتلانی و واق بی  انلد، کلهه  ظلاهر شلللد 

 [۱۱]"آنیَّتم الهامم". این شلللرایط خاص که بالزاا در تظتم ترثیرات  نگارانهخودزیسلللت

ح ی  و بزر  او  [۱٢]کمدی انسااینی بایسلللت تداوم بخ مذکور را سیدا کرد ، و می

شود. این عوامخ چداد در لیافی خیالی در دا تاد ظاهر باشد، بعدا  در آثار او دید  نمی

کدد که دا لتاد اثری معمولی زندو خواندد  تصلور میمیشلوند که خواندد  را گوومی

ا لللتو با این حاو، شلللاید بتواد گیت که خود این فانتزی یا خیالی بودد دا لللتاد 

 ی کلیدی ا ت به  وی رمآلیس  اجتماعی بالزاا.  کددد ارائه

دارد. قهرماد  فاو لت یهایی به افسلانهشلیاهت خود ا لت به یاد آوری  که دا لتادْ

بارش را، به احتماو نویسلدد  های زیادی از عمر فالکت[  لاوچرم  لاغریدا لتادم ]

خ شلللدد در آیدلد ، در اتلاقلک مظقر خوی  صلللرک کرد و و، خود در سلایلاد، حلاصللل 

های عیا  را برای موفقیت در نویسللددگی و در دنیا، این گونه وصلله نمود  کوشلل 

ام چدد ی تمام آد زجری که کشلید ام که چکید ی کوتا  گیتها لتت مدر چدد جمله

ای کوتلا  و ام ابراز عقیلد ی تملام للذتی کله برد قطر  تیکر مظ  ا لللت و فشلللرد 

روح جدایی از تمام چیزهایی ر لید  که رد و بیی  ل جا به نقطهاو در این (3)فلسلیی. 

ی درخشلانی از فه  شلاعرانه در گذشلته حن کرد ، و باری دیگر آد را به صلورا لظره

ی توجه ا لت که این بار  لرمای مذکور )مکه روح را در کدد. اما، شلایسلتهتوصلیه می

القیدانه و فشللارد ( آشللکارا از آد خود او للتو او، از طری  برودام نگاهی چدگ می
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کدلد. در واق ، موعلللع  در برابر زنلدگی  مدزوی، خود را در برابر زنلدگی مظلافرلت می

راندشو از آد واهمه دارد. این عدم  خواهدش و ه  میغیرشلیاک و دوسهلو لتو ه  می

نیرام  وی، در برابر زنی که دلربایی سرزرق  -شیافیت یا ایهام در موع  وی، در معش 

اش وی را برای بالزاا مرهر و نماد جاندار جامعه کرد ، خالصه و برق و  دگدلی ماتی

  شد  ا ت.

اکدود، این که چرا موعللل  قهرماد بالزاا و، در حقیقت، موعللل  خود بالزاا در 

تواند خیلی  اد  بدین شکخ بیاد شودت این جهادم قیاو جامعه میه  و دوگانه ا ت می

یا   -هابخشلدو در د لتبه او الهام می ی خود کرد  ا لتووی و تخیل  را شلییته شلرورْ

شلود، و اثر هدری زییا لت. به اثری هدری تیدیخ می -به هرحاو در خود وجود بالزاا

وی، به مدرور تییین درا خوی  از این سارادوکن یا تضلاد، نیرویی ع یب در اختیار 

و کدلد که به او قوگذارد. رافائخ با شلللخصلللیتی فوق طییعی برخورد میقهرمان  می

های رافائخ را برآورد، ولی بهای تظق  دهد از طری  طلسل  و جادو، متمام خوا لتهمی

 گویدت ها جاد او ت که باید بپردازد.  و حاال این روشدیکر  رخورد  میاین خوا ته

خواه  از تمام دنیا  ام تا به حاو  لکوتی درازمدا بود . اکدود میزندگی

ام ا ولخرجی مظلدود نخواه  کرد، زنلدگیانتقلام بگیرم. خودم را تدهلا بله للذ

طور یک ا، حیاا کد و بهای که در آد زیسلت میتقلیدی خواهد بود از زمانه

 لوزان  تا تمامی  کد  و میانسلاد، مهن انسلاد و روح انسلاد را مصلرک می

  (4)ام کامخ شود.لذایذ زندگی

وجود قهرماد چرم  کدی  که چه مقلدار از خود بالزاا دروقتی به این نکتله فکر می

اش اشلار  های آتیهای او در نوشلتهخواهی  به طرح لاغری نهیته ا لت، انگار که می

طور عللمدی به د للتاورد ه   به (consommantکدی . حتی فعخ ممصللرک کردد  )

اش به هلای بعلدیکدلدت یعدی زنلدگی، مهن و روح کسلللانی کله بلالزاا در رملادافلاد  می

ی دا تاد مواقعی  فعخم مصرک کردد، صلورا د تاورد خل  خواهد کرد. اما در حیطه

خواهلد تر، معدلایی مخرد و نزدیلک بله  لللوزانلدد و دود کردد داردت رافلائلخ میبی 

مصلرک به  –کدد، به مصلرک بر لاند ی زماد وی عرعله میذی را که جامعهی لذایهمه

ی مصللرفی نام دارد. ی نوزده  مورد نرر بود و اکدود جامعهمعدایی که در اوایخ  للد 
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به تملک در آورد و با ا لتامار آناد  -گویی که چیزهایی باشلدد -خواهد مردم را  او می

 جویی کدد.لذا

ی خوی ، ی[ زملانلهکدلد کله نملاد ]و چکیلد جزم می رافلائلخ در حقیقلت عزم  را

قهرمان  را در این  داری، شلود. بالزاا، ناچار به دالیلی،عصلر تو لعه و ا لتامار  لرمایه

میراند. یکی از این دالیخ بدود شلللک دلیخ اخالقی  لللدتی ا لللتت رافائخ تالش می

هذا،  ا لتاد، م اش را به شلیطاد و خدای ثروا فروخته ا لت. جزئیاا و تیصلیخ دروح

ریزی شلللد  اند که به دالیخ دیگری ه  اشلللار  دارند، دالیلی که ارزیابی طوری طرح

دهدد، و ترثیرش ه  این ا لللت که رماد را در م موع دیگری از جهاد به د لللت می

نماید. ما سی  از این به موردی از چدین ایهامی اشلار  خوش ایهام میدوسهلو و د لت

کله نگلا  قهرملاد بله کُدله تملاملا  مدیی مقلانود جلامعله  مهیلاگر  ای ت بله این امرکرد 

ترین مدی  الهام برای او لت. تغییر ماهیت ارزش در اید ا ناشلی ا لت از عامخ  مایت

درا و فه ، و در این مورد، فه  و درا شلهودی یا تخیلی )زیرا واعلا ا لت که قانودم 

ی دقی (. یک ایهام دیگر یهتر تیسلیری ا لت نمادین تا مظا ل جهانیم خودسر لتی بی 

شلخصلا  در آد حضلور  در این رماد ناشلی ا لت از این واقعیت که خودم عامخم شلداخت

اش از قانود خودخواهی صللرفا  نه به صللورا قدرا معدوی که به دارد، و اطالع و للی 

ی مایهشللود. او قادر ا للت که جوهر و جادکالمی نیز ارائه می  صللورا نیروی بسللیط

طور واقعی بدُملایلد. دوگلانگی معدلایی این را بله هردو معدلای کلمله بلهخواه  بشلللری 

ی  کددد [ متظق / به واقعیت ر لاندد  بازتاد realizationی انگلیسلی ]یعدیکلمه

یک شک دیریده ا ت میدی بر این که واقعیت،  ران ام، در ک ا حن و ت ربه خواهد 

ام موجود در این کلمله، در عین شلللدت آیلا در ]مرکز[ مآگلاهی  یلا در خود چیزهلا. ایهل 

طوری که ی بالزاا ه  هست، بهی دوسهلویی معدایی مورد ا تیاد حاو، بازتاد کددد 

تر نشللاد گیرد و، چداد که سی [ کلماا یاری مینماییایرانیک ]یا نماییمُوَرَّدوی از 

ر دا تاد در کدد. عامخ طلس  یا جادو را دمکررا  با آد بازی می چرم  اغریدادی ، در 

 تواد دریافت.ارتیا  با این ایهام و دوسهلویی نیز می

کله زبلاد تواد ان لام  را دارد، بلایلد چیزی بلا ظلاهر  هلای معدلاییبرای دگرگونی

بری ، از دنیایی  جادویی موجود باشلد. مخصلوصلا  در جایی که صلدعت ا لتعار  به کار می

تشییه،   وجود  نیست. روابطی که از طری یابی  که، در واق  امر، ممکامال  نو آگاهی می
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ترین  لللازد، جایی که حتی تلاشلللود، جهاد شلللعر را میا لللتعار  و نماد برقرار می

کدلد. الیتله، فال لللیله کلامال  آزادنلد کله هلای انسلللاد معدلایی مفراتر  سیلدا میبلدبختی

ی و جدا از توانی  به دو دنیای تا این حد متمایز د لتر لی بیاببپر لدد، آیا ما اصلال  می

فهمی ،  کمابی  معدادار بودد یا ا للتعاری بوددم زبانی که از آد طری  موعللوع را می

خواند اصللال  چه چیزی مدر واق   وجود دارد. این که آیا وقتی شللاعر شللعرش را می

هایی هسلتدد ها سر ل گیردو یا آیا جادویی در کار هسلتو اینای صلورا میا لتظاله

هایی که ی باور یا ایماد. در خالو  لد ربو  اند به مسلرلهکه بدود شلک، د لت آخر، م

رمانتیک ]تقرییا  از آغاز  للاو  یعدی از زماد جدی  هدری -در اید ا مورد نررما للت

هلای جلادوییم شلللعر افزای  اشلللکلاو گونلاگود چدین بلاوری بله نیروی -[ بله بعلد1۸٠٠

وَر   گوناگود یر، و اندو  در مورد یافتو و بدابراین، به همین طری  نیز همرا  بود با صللُ

حقیقتا  چیسللت.  -اگر شللاعر با افسللود کالم  بداد نپردازد -این سر لل  که، جهاد

 -اندی معدویرآلیسل  و رومانتیسل ، آد گونه که اغلب اشلار  شلد ، دو روی یک  لکه

دهد. )بعدا ، فرصت بار افزای  میای که ارزش شعر را به زیاد عال  عیریت و نیرا که

هی  داشلت که بییدی  آیا این وعل ، در م موع و در حقیقت، امری جدید ا لت، یا  خوا

ی معدوی انسللاد با جهاد ایم نخسللتینم رابطها للطور  [۱۳]آیا در برخی از بازنمودهایم

 ا ت.(  ظاهر نشد 

بالزاا شلکخ دیگری از این موعلوع مکرر در این دور  ا لتت ارتیا   چرم  لاغری

]در اید لا یعدی چرم  یلا  تخیلخ شلللاعرانله بلا واقعیلت. طلسللل ْآگلاهی بلا واقعیلت، ارت

ی مشللکوا و به دور از کدد، رؤیاهای نویسللدد  للاغری[ جادویم مهن را معکو، می

بخشللد. وقتی که رافائخ سوشللاند، به آد خیاالا مواقعیت  میتخیخ را جامۀ عمخ می

  شودتگیرد به او گیته میطلس  را می

تاد در اختیار شما ت، امیاو افکار و آرزوهای اجتماعیی بیرماییدو همه

هایتاد که اند، رن هایتاد که کُشلدد تاد، رفتارهای ناسسلددتاد، لذا لرک 

( شاید  le malرانددو زیرا درد )از ا راک می حتی شما را به  وی زندگی ُسر

ای تواند نقطهفقط هماد لذا باشلد که شلکخ شلدیدتری دارد، چه کسلی می
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شلود یا درد ( تیدیخ میun malنشلاد دهد که در آن ا لذا به یک درد ) را

 (5)همچداد یک لذا ا ت؟

ی فرانسللوی ی واژ ی معدای دوگانهایهام معدوی موجود در بدد مدقوو به وا للطه

طور ا لتعاری به صلورا مشلرب یا بال  تواد آد را به  افزای  یافته ا لت که میmalم

کله نوع خواهلد نله احسلللا، درد و بالی جسلللمی، بلخفلائلخ میترجمله کرد. آنچله کله را

دردی که صللورا شللداخته شللد  یا   –ای از آد ا للت شللد یا بهیده شللد تلطیه

را لتی خواهاد تمام عداصلر ]قابخ[ ت ربه ا لتت عقاید، شلور ی شلرب دارد. او بهتصلورشلد 

ا جایی که و احسللا للاا، چیزهای نیک و بد، همه نیز به شللدیدترین حالت ممکن، ت

ای، در چه ی اخالقی از دید  ناسدید شلوند. و این را در چه نقطهتمایزاا صلرک و  لاد 

تواد مشاهد  کرد، که تواد یافت؟ بدود شک، این را درعال  جادویی هدر میجایی، می

  -باز مطاب  با سسارُمانتیس ، نگا  جادویی -کدد. زیرا هدرهمه چیز را به زییایی بدو می

 گخ شلررویاند، شلودو از شلر و بدی گخ میبرد و شلکوفا میفسلاد ه  بهر  میحتی از 

(fleurs du mal بخ .) هسلللت کله شلللایلد بتواد آد را  چرم  لللاغریهلایی در

هایی از ت ربیاا در لللت هماد گونه که زیرالیه -ی تخیلی بودلر دانسلللتنامهزندگی

ی این صلور شلود آد شلواهد وی  خود بالزاا را نیز دارا لت. و از آن ا که امکاد دارد ت

 توانی  با ترکید به مشلابهت این دا لتاد با دا لتادی فرانسلوی ا لت، میدو نویسلدد 

اشلار  کدی ، مخصلوصلا  به سرداخت مشلهور گوته از آد. حتی وقتی که اندیشله  فیوسا 

ش را "وایمار"های و حضللور گوته در اجتماع و مظیط کار رنگ شللدید اخالقی  للاو

نگار ی که با  خودزیسللت-گرفته بود، مهد  همچداد انیاشللته بود از قهرماد مشللیه

بالزاا نقخ شلد بسلیار شلییه ا لت به شلیطاد قرارداد بسلته بود. آنچه که در باال از قوو 

 لطوری که از زباد فاو لت و مییسلتوفلین جاری شلد ، در هدگامی که این دو در این 

خواهد و دیگری حاعللر ا للت آد را ترمین کدد یا نه، مشللغوو مورد که یکی چه می

 اند.بظث

مدروم[ گوته سارادوکن موقعیلت شلللاعر را حتی از ی لیریک ]و نیملهنملایشلللدلامه

کدد که زندگی  نماید. فاو ت، ماندد رافائخ، احسا، میتر میتاد بالزاا ه  روشندا 

تر  روشلللدیکرانله ملایله و متضلللمن هی  د لللتلاورد مواقعی  نیسلللتو او چیزی واقعی

اما چیسللت  اند.ها بداد سرداختهخواهد، خود آد چیز را، صللرفا  چیزی را که کتادمی
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اگود ت ارد ممکن ا لت، تمام چیزهای نیک  لو، این هماد انواع گوناین چیز؟ از یک

اند و هرگز ها، در لت هماد گونه که شلدید و ژرکتوجه به کیییت اخالقی آدو بد، بی

تواند این گوید که میشللوند. مییسللتوفلین میبار نمیدچار کا للتی و خالک کسللالت

ت مهدی و و یا شلاید باید بگویی  اصلال  خود حال -وفور فراه  کددو لایخ زندگی را به

ی کامخ،  خواهدت یک دم یا لظرهروحی را؟ از دیگر  للو، فاو للت چیز دیگری ه  می

چدلاد ی آدای در بردارنلد ای چدلاد زییلا کله او نخواهلد بله سلایلاد بر لللد، لظرلهلظرله

در واقعیلت  زییلایی این گذرد، یعدی زییلایی هدری را. آیاکه از مرزهای زماد فرا  زییلایی

چدین زییایی را فراه  کدد؟ برای این که اهمیت تواند یکیطاد میوجود دارد؟ آیا شلل 

این  لللاو را دریابی ، نیازی نیسللت که بگویی  سا للا گوته به این سر لل  چه بود و  

مییسلللتوفلینم مخرد، کله بله  (6)ر لللدلد.نلاقلداد ه  در این مورد عموملا  بله تواف  نمی

اشلتیاق تخیلی فاو لت ا لت. این ناسذیر هوش و زیرکی شلک دارد، مسللما  همرا  جدایی

ی  گذارند، یعدی صلدای دوگانهی شلخصلیت گوته را به نمای  میدو باه  وجو  دوگانه

ها و شلللاد به جهاد، ارزشی مشلللتراتمامی خودآگاهی عصلللر مدرد راو و در حمله

کددد. روشلن ا لت که ویرانی بهایی ا لت که باید  را نابود و ویراد می بدیهیاا  لدتی

قیت نو سرداخته شلود. لذا، این که آیا چدین تخرییی مد ر به بهشلت یا جهد  برای خال

ی هی  گونله ایقلادم عیدی خواهلد شلللد یکی از آد برآوردهلایی ا لللت کله دیگر بر سلایله

 مقدور نیست.

ی ]ظهور[ مدا للیاتی نو میاد ی بیانیه للرنمونهتواد گوته را می فاو للتم بدابراین،

ن مدا لیاتی ا لت که بسلترعملبی بسلیاری از مکاشلیاا ظاهرا  انسلاد و جهاد دانسلت، و ای

کدد. در یک ای ا للت که بعدا  در ادبیاا نو ظهور میی روابط فرد با جامعهگرایانهواق 

ی کشد تا آد را در حد امکاد مطاب  تصور و عقید کالم، فاو ت جهاد را به چال  می

دد ثابت کدد جهاد زییا نیسلت، که کخوی ، زییا و مهی   لازد. او هماد قدر  لعی می

ورزد آد را زییا دریابد. در حقیقت، این هردو کوشل  یکی هسلتدد. مذبوحانه تالش می

توجه کدی  به این که چه تیاوا بدیادیدی موجود ا لت میاد موعل  فکری او در ای اد 

مطاب   ای که کامال  با محقیقت   ای از جهاد با تالش  للدتیو ای اد اید ادراا یا اید 

باشلدو این امر نیازمدد توعلیا چددانی نیسلت. یعدی به جای سذیرش یک معیار عیدی 
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اش با  ی اوو از نیاز  لوب کتیو ]فاعلی[ خوی  و از اختالک ا لا لیقاط ، مهن در وهله

آشلکار یک  [۱۴]شلود. این خودآگاهی مُشلدَّد و احسلا، تَوَحید یا یکتاییمجهاد آگا  می

ر و نگارش کال لللیک ا لللت. این حالتی از مهن ا لللت که ی آشلللدا در تیکنشلللانه

تواد های متعدد و گوناگونی توصلیه شلد ، ولی در اید ا نمیخورد  و به شلیو برچسلب

هلا لللت )کله معلانی بسلللیلار هلا سرداخلتو مازخودبیگلانگی  یکی از سلایلدارترین آدبله آد

ام ا للت در مورد ترین احکگوناگونی ه  دارد( و یکی از مواردی ا للت که دارای قوی

جهلاد، به وی   در مورد جامعله، حاکی از این که به طریقی یا ناقا ا لللت، یا، در غیر 

نیازهای انسلاد. آثار و نتای  انقالبی  یاین صلورا، مقصلر و مسلیبم عدم برآورد و افاد 

شللد  که، در عین حاو، متعدداند و این طرز تیکر نیز به همین طری  بسللیار شللداخته

تر مه  و مورد نرر بظث کدد. آنچه که در اید ا بی در اید ا دشللوار میمکرشللاد را  

ما لللت ترثیر این تیکر ا لللت بر ادبیاا چدین انقالبی در مواعللل  ]فکری[ اروساییاد 

نسلللیت به خود و به جامعه. یکی از چیزهایی که در این انقالد )همچداد که در تمام 

که حقیتی کهده شلک نه نو، بخ ، بیانقالباا( به  لوی ما مبازگشلت کرد   چیزی بود

چداد که بعدا  خواهی  دیدو اما این حقیقت بازیافته در  -که دوبار  کشله شلد  ا لت 

 برد.  شکخ نویی تظق  یافته که امروز دیگر ر  به  وی سایاد خوی  می

شلکلی از شلرح ترثیر این عامخ چدین ا لت که بگویی ، به جای این که هدر مورد 

موعلوع داوری  طور روز افزودردهای زندگی قرار گیرد، زندگی خود بهقضلاوا ا لتاندا

ا للتانداردهای هدری گشللت. الیته این اصللطالحاا قرص و مظک  نیسللتدد، ولی چدد 

تر کدد. اگر م ددا  به طرز کار گوته در سرداخت مااو ممکن ا للت موعللوع را روشللن

زدگی کدی  از آد ، دودا تاد فاو ت بدگری ، بعید نیست که مختصر تع ب و احسا

همه نیاز به نیروهای بدنهاد که برای فرییتن دختری نسللیتا  معمولی الزم بود  ا للت. 

در واق ، مییسللتوفلین آد قدرها در کار یاری کردد فاو للت برای تصللاحب مارگریت 

الزم نیسلت که برای رهاندد وی از د لت همین دختر.   [۱۵]ا لت( "گرچن")که هماد 

گرداند و  لر ان ام هلن ن حاو دوبار  جوانی را به فاو لت باز میمییسلتوفلین در عی

هلای کتلاد معدلای در م موع، این وی گی کدلد.را برای او زنلد  می [۱۶]اهلخ تروی

تری دارند. فاو للت به خاطر معمولی بودد مارگریت ا للت که عاشلل  او للتت جدی
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 [۱۷]ی چیزهایی که او را از خودم فراخودآگا مهمه –و متعارک بودن    للادگی، طییعی

و کدد. این عشقی زییاشداختی ا ت. امکاد ندارد که فاو ت بتواند با افاو لت م زا می

که  -نیسلت  آدای در ازدوا ، زندگی و از فرزندش  لرسر لتی کددو هی  لطه شلاعرانه

بگویی  ماال  در واقعیت زندگی با انسلاد دیگری هسلت. نیاز شلاعر به خالقیت، او را به 

ی راندو آد گونه که یکی از شعرهای اولیههای دیگر میو نیز گسست -ها لوی سیو ت

، مدرود و بدرود  بخشلی از همین مآدم  عاشلقانه ا لت. کددگوته به زییایی روشلن می

طور اما، الیته آد مآدم کامخ ، نه در زماد، که در هدر وجود دارد. جوانی فاو لت که به

ناسذیری تخیلخ شلللاعرانه در برابر واقعیلت جادویی به او بازگراند  شلللد  نملاد آ لللیلب

انگی جاویداد  هماو و  لالخوردگی و مر  ا لت. این تخیخ، در اعماق خوی ، با مزن

گیرد. این خودم ای را، در بر میی نخسلتین خود را، هلن افسلانهگردد و نمونههمدو می

مدر برگرفتن  ا لللت کله آد تخیلخ واقعلا  خواهلاد آنسلللت، و هی  دختر واقعی هرگز 

 تواند آد را برآورد.نمی

عصلر جدید   یجا شلاهد داوری مدیی تیپیکی هسلتی  که نویسلدد بدابراین، در این

میه  و دوسهلو، زیرا کله همین  کدلد، یلک داوری مدییدر مورد مردم و جلامعله ارائله می

ی گوته و گیتهداوری شللکخ تیپیک الهام او نیز هسللت. عداصللر جادویی در آثار سی 

ی تخیلی ممالکیت  بر بالزاا، ابزارهایی هسللتدد برای نشللاد دادد این که چگونه قو 

های ی جهاد. سی  از مکر نمونهلک آد ا لت و ه  نابودکددد جهاد ه  بالی جاد ما

تر از ارزیابی سر لعن و نیرین جامعه در ادبیاا مدرد، الزم ا للت دوبار  بر وی گی  بی 

ی زییلاشلللدلاختی این داوریم ارزشلللی تلرکیلد کدی . این ]ارزیلابی[ در مورد هدر و اولیله

هاد بسلیار خودآگا  شلکخ گرفته ای تخیخ با دنیا، چیزی ا لت که در امتیاوا ریشله

ای ا لتو ولی، این که آیا غایاا آرمانی این تخیخ مربو  ا لت به واقعیت یا نه، مسلرله

ای ا ت از این که ایمانی ا ت، نه مرتیط با واقعیت. و واعا ا ت که خودآگاهی نشانه

علت  تواند تا حدیاین ایماد فرو ریخته ا للت )هرچدد که احتماال خود این ایماد می

خوی  باشللد(. الیته، تاکدود با اشللکالی از فروریزی در باور انسللاد آشللدا  فروریختگی

تر بود  ی متخصللصللاد تاریا تمدد و فرهدگ بی ای  که از موارد مورد اشللار شللد 

 -ماال  قرود و لطی یا تاریا با لتاد کال لیک را -این مورخاد اعصلار گذشلته را  -ا لت
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اند. این عادام نگا م مهن به گذشللته، در عین آرمانی کرد به زیاد توجه به زماد حاو، 

شلود چدین تصلور کدی  که انگار در حاو، مدی  خالقیت روشلدیکرانه ا لت و باعث می

عدواد تری در این ایملاد صلللورا گرفتله، چرا که از تاریا بهزماد حاو  لللقو  نهلایی

ی شلواهد قرار دارد، سایهکددت روشلی که ظاهرا  بر ی این بظث ا لتیاد  میروش و شلیو 

جا بر این بخشلللی. اجاز  بدهید که در ایناما و لللی عا میتدی ا لللت بر تعمی  و کلیت

های برجسلته، همیشله ناشلی از چال ، تشلکیک و حتی احتماو ترکید کدی  که اندیشله

روانتمن شلیو  (7)اند.تخریب ظاهری اشلکاو  لدتی تیکر بود  ی جدیدی در نوشلتن  لم

گری ی شلوالیههای عاشلقانهداد که تا چه حد دا لتادآد طری  نشلاد  کشله کرد و از

 [۱۸]نمایشلگر واقعیاا آرمانی نامظتمخ بود و شلکسلپیر نوع جدیدی شلعر به نام م لانمت 

و )ویلیام بلیک های مظیوب  چیزی ا ت نه چود خورشیدچش نوشت که در آد بگوید 

ین که خود بداند، از جدن حزد بسلیار روشلن اشلار  کرد  ا لت که( میلتود، بدود ا

در دنیلای ملدرد، کله در اید لا مورد مالحرله قرار  شلللیطلاد بود. تدهلا تیلاوا برجسلللتله

دهی ، شلاید از خودآگاهیم فراوانی ناشلی باشلد که قیال  بداد اشلار  کردی ت و لوا، می

در مورد فرایددهای فکری خوی ، و مخصوصا  در مورد فرایدد شک،   [۱٩]]فرد[ خودآگا 

شلود که فراموش کدی  راحتی باعث میکدد و بهکه تمامی توجه را به خود معطوک می

یعدی، آنی از یقین  –شلللود چله چیزی در عین حلاو مدر خود ]این[ فرایدلد  زاد  می

جلایی در کلانود توجله ا لللت کله تظوو در تلرکیلد، یعدی جلابله و . این تغییر[٢٠]خالقلانله

ی خود، در حاو های وی  ی معیارمعاصلر، برسایهی گردد تصلور کدی  اندیشلهموجب می

یابدو در حالی که، از آزمودد جهاد ا لت و سیو لته آد را، تا حد سوچی تام، ناقا می

تواد گیلت کله ]مهن[ بلایلد روی خوی  را در مورد دنیلا بله مظلک مدرری دیگر، می

]دنیا[  به چه آزمود بزند، چداد که همیشلله باید، تا این که روشللن گردد واقعا  ماین  

ای که مهن با  معدا للت. مه  نیسللت که ماین ]هسللتیم[  نهایتا  واقعی که، در مرحله

تواند ا لت و هماد معدا را دارد، بدا به تعریه، نمی  [٢۱]شلود، محقیقت مآد  یکی می

 ر د.  عدواد موعوع دان  دریافت شودو ]در واق [ تخیخ همیشه به دنیاو آد میبه

شلادت شلعر به تریناند، حتی سی  سا افتاد لذا، آثار تخیلی همه به معدایی مشلعر 

را لتی نیز واماد همیهوم چیزی  لاخته شلد ، چیزی بر لاخته، چیزی باوراندد ، که ب
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کدی  کله در شلللعر چیزی را ای مبلاور کدی  . بلاور میدارد چیزی را برای لظرلهمی

تر ا ت، چیزی در فرا وی واقعیتم صرک. این آثار شاعرانه ای  که از تاریا حقیقیدید 

کددد که، نه صلرفا  شلدا لایی، بخ که باید خل  شلود. نه به این آد چیزی را نمادیده می

ه در واقعیتم ]موجود[ ارزش و معدایی نیسلت. در چه جای دیگری باید نیازماد دلیخ ک

کدی ، و لذا به خل م آد ]چیز[ را ت ربه کرد  باشلی ؟ ما، اما، در واق  آد را م سل  می

توانی  آد را مشلاهد  کدی و و در تالش برای درا و فه  آد به صلورا عل ، تدها نمی

ی توانی  بشللدا للی ، چیزی که ت ربه نی  بییدی ، میتواطور عیدی میچیزی را که به

ی مهدی معموال  کلامد ا لللت(. کدلد )عیدی اگر بدگری ، ت ربلهمهدی ملا را بلاطلخ می

طور نه به میهوم واقعی کلمه، بخ که به -آوری  تا حقیقت رابدابراین به شلللعر روی می

علعی که، باید گیت، در جایی که همه چیز تغییر شلکخ یافته، بشلدا لی و در و -نمادین

انگیز،  ی چیزهای زشت، غ صورا کامخ به آد داد  شد  ا ت. و این، الیته، دربردارند 

های خودآگاهانه را ه  در مورد ارزش معدی ه  هسللت. حتی شللکغیر اخالقی و بی

گیرد. از این گذشلللتله، این حک  که دیگر چیزی برای شلللعر و نق  شلللاعر دربر می

باقی نماند  که توصلللیه کدد، مدی  الهام بسلللیار زایدد  و  ی دوراد مدردنویسلللدد 

( وقتی که شروح نهیلیستی وجود را ۸مییدی شلد  ا ت )مال ا در مورد  میوو بکت(.)

نمایدد که خودم ترین اثر  لارتر( چدین میشلروحی که اغلب )ماال  در قدی  -خوانی می

نیاید فراموش  -یی می کدددشلدا لی  مدتاحتماو ]وجود[ جامعه را آد گونه که ما می

آد گونله کله  کدی .حقیقتی رجوع می نوع کدی  کله، از طری  تخیلخم هدری، بله چله

اش، در وصلله بیگانگی کامخ خود از جامعه که در  للارتر خود بعدا  در خودزیسللتدامه

 ا تت ممن شاد بودم.  به نمای  گذاشت، گیته [٢٢]تهوع

باشلد( میرو    [٢۳] لتیزصلورتی که درود ی موقتی را )درسن بگذارید این نتی ه

آد دختر بسلیار معمولی که د لت  -بدانی  که تیاوا ا لا لی چددانی میاد مارگریت

ی دوم، یعدی هلن،  و آد نوع زییایی جاودانه -اش خورد  و فراموش شللد رد به  للیده

را لتی چه بود ؟ و موجود نیسلت. زیرا که چه کسلی هرگز خواهد دانسلت که هلن به

ود آیا مارگریتم گوته، با آد  لللادگی فراوان ، ماندلد هلن، شلللخصلللیتی جاودانه اکد

شلک،  لیک گوته بسلیار با ا للود هومر تیاوا داردو ولی  لیک تدها ابزاری نیسلت؟ بی
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شلللک، چدداد تغییر ا لللت در خدمت هدک، و هدک، آن ا که هدر مطرح ا لللت، بی

ری کالم نویسللدد  در این باد کدد. به این دلیخ ا للت که باید در مورد فه  ظاهنمی

بسلیار مظتا  باشلی و در مورد این که دنیا واقعا  چگونه ا لت. بخ  بزرگی از آنچه که 

ی تیکر خودش، و آد عیارا ا للت از نویسللدد  باید به ما بگوید مربو  ا للت به نظو 

تر از تغییراا واقعیلت اجتملاعیم تغییری در مهدیلت و وعللل  تیکر او، چیزی کله ک 

ی ی نوزده ، نیسلت. شُلیَهاا خودآگاهانههای جدید اوایخ  لد بخشلدد  به  لیکالهام

(، نه تدها در دا لتاد فاو لت بیاد شلد ، که 9گوته در مورد مدا لیاا شلعر با واقعیت)

های  للهخ و ی بیاد بسللیار گوناگود آد ه  انعکا، یافته، ماال  در سیچ در شللیو 

یایی بودن ، عاشللقانه و عادی نمودن ، و نیز وخیزها،  للاد  بودد و رؤبغرن  آد، افت

های گوناگود نگارش، ]یعدی[  طیعی و بیاد جدی. از طرفی، شللیو گیری از شللو بهر 

 للطوح مختله زبانی، همیشلله وجود داشللته ا للت. بدعت رومانتیک، هماد گونه که 

ی اشلد ها بود  ا لت. این بدعت بیانگر سر ل  مطرحاغلب گیته شلد ، آمیزشلی از این

ی ادبی خاصلی وجود داشلته که به میهوم واقعی کلمه ا لت میدی بر این که آیا شلیو 

کشله  لیکی ا لت که بتواند در لت   در لت بود  باشلدو نیز، این بدعت بیانگر آرزوی

(. گوته، در مورد این که فاو لت چگونه، [٢۴]باشلد )که ناچار، جسلتاری ا لت خودشلکن

 :ا فراواد و عمیقی به دا لتاد افزود  ا لت کدد، جزئیا لران ام، هلن را تصلاحب می

گیردت اوفوریود. گوته در مهن آمیز میزاید و نامی و للو للهسسللری از این امتزا  می

هرچدد که به  -دید. بایرود و لیعا گر شلخصلیت لرد بایرود میخوی  این نام را تداعی

ای اثرش ]که همین عدواد را ، قهرماد افسلانه[٢۵]در  لرا لر اروسا با چایلد هرولد -خطا

گوته، با بیاد این که بایرود به معدای واقعی کلمه از شلدو و یدارد[، همسلاد انگاشلته م

دو تمایخ و اشلتیاق به دنیا آمد  تا گیرایی جسلما  زنانه بیابد، و به میهوم واقعی کلمه 

ترین شلللاعر رملانتیلک تیلدیلخ شلللود، بله کلاملخ [٢۶]ترینعلالیی ادبی، و بله بله یلک سرتر 

 د قرار داد  ا ت.صورا، حاالا مهدی و روحی وی را مورد ترکی

ی ادبیاا با  ی رابطهبایرود، به همین گونه، در لت از این مسلرله، یعدی از مسلرله

ی آد با  لیک اثر، آگا  بود. او ی شلاعر با جم  مخاطیان  و، لذا، رابطهزندگی، رابطه

کرد که عاشلل  یک آرماد ناممکن  گا  نق  یک شللاعر رومانتیک خودآگا  را بازی می
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ی فلا لللد و ، چرا کله در جلامعله[٢۷]  از هرچیز، آگلا  بود از درد انیرادا لللت و نیز بی

هلای نیرد جلاهلخ مرداد، هرگز تدهلاتر از او نیود. هملاد طور کله چلایللد هروللد میلداد

هودگی شلللهرا، و نیز به شلللکخ با لللتانی را در زیر ابراز نرر گرفته بود، او نیز به بی

ای ی افسلانهشلد در باد قهرماناد کشلتهاندیشلید. تر، به عیث بودد شلعر میبرجسلته

کدد.  تدها، م ملودی مکرر مو یقی شاد را نمیگویدت مشهرا تکافوی احیای خاامی

درخشللد.  سن، سر لل  روشللن این ا للت، بایرود چه ی فانی میهادر البه الی ترانه

او، در  بود؟ای مشلغوو ی قهرماناد افسلانههای بلدد دربار کرد، تدها به نوشلتن ترانهمی

کوشلل  خود برای احیای خاطراا ت ربیاتی که نمایشللگر خیانت به تخیخ نیاشللدد،  

مهابا  کددد  نیسللتدد، با نوعی شللتاد بیمقدار زیادی شللعر نوشللته، که چدداد اقداع

ها تری به آدخوا للته خودش نگا  دقی اند، و موجد این تصللورند که انگار نمیهمرا 

شلدندت ماال ، در نوشلت، چه بسلا که بهتر میتری میبی هذا، اگر با دقت بیددازد. م 

ی حما لی ، با گزید  روش طدزآمیز و شلیو دون ژونهای ، و در ها و یادداشلتنامه

ی  لیک سرداخته ا لتو و این امر به او امکاد داد  که نوری تمسلخرآمیز به حخ مسلرله

بیدی   معه، به جایی که میی خوی  تا بازش گرداند به جاشللد بتاباند بر قهرماد راند 

ی ی دنیا، به جای نیروی تقدیر و احسا، متعالی، در زیر  لطه خود او ه ، ماندد همه

همچداد که چایلد هرولد. بایرود در  - لللکن و سوو و خودخواهی قرار گرفته ا لللت

مانسلت، به می [٢۸]، که تا حدی به طدز اخالقیبا شلکخ  لدتی چهارچود یک مدرومه

تواد آد را نوع ز  للیک جدید ر للیدو اما مورد خوبی وجود دارد که میاین شللکخ ا

گرایی دانسلللت. بلایرود حتی در قلاللب چلایللد هروللد، چیزی را ت ربله جلدیلدتری از واق 

قهرماد ا لتانداو در میداد جدگ واترلو، اما در  کرد  بود شلییه به حن  لرخوردگی

اش؟  بودد ا لت همه این  ه کار بردت مآد زماد لظن بیادم در لتم آد را نیافته بود تا ب

ی ت ربیاا بزر  عشلقی و مر  چداد گیته در موقعیتی، در حالتی مهدی، که دربار 

ا لتانداو[ نیز، در مورد عشل ،  سار  و سایی شلود )جولین  لورو ]قهرماد دا لتاد 

گرای قرد های رماد واق شللر همین سر لل  را مطرح کرد  بود(و و این یکی از سی 

 خوی   لران ام نسلیت به قهرماد رمانتیک قدیمیدون ژون    بود. بایرود در نوزده

اش آغاز به اتخام موعلل  کرد، موعللعی که  للرآغازم روش و، نیز، خودم رمانتیک قدیمی
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قهرملاد رملانتیلک فلوبر )کله بله قوو بیدی بود، ماال ، در مورد زدبرخوردی قلابلخ سی 

ر نیز، همچود بایرود،  لیک جدیدی در نوشلتن وی، خود او بود(. و بدین ترتیب، فلوب

 سیدا کرد.  

ترین  عدواد یکی از علالیرا بله اِمای بوایی[ مایدا سرداخلت و برخورد فلوبر بلا ]

ی اند. بگذارید تکرار کدی  که واژ شللاهکارهای ادبی در هدر رآلیسللتی مدرد دانسللته

فقط  -ها مشللعر ردکددد  ا للت که ]تصللور شللد [، سن از قمرآلیزم ، تا آن ا گمرا 

طور واقعی  ی جدید، یعدی رآلیزم، نشلاد داد  ا لت که زندگی بهتدها این شلیو  -شلعر

معدی ا للللت اگر بگویی  هللدک فلوبر از چیسللللت. زیرا کلله، بللدود شللللک، بی

خواهد حوادث برای خود  لخن بگویدد. فقط این ا لت که می  [٢٩]سرهیزی مشلخصلیت

دگی در شلهری رو لتایی و کوچک به د لت داد  در واق ، فلوبر در تصلویری که از زن

العاد  در هر  لطر و هر نشلانه حضلور دارد. و جایی ه   غایب نیسلت. وی با قدرتی فوق 

ی واقعی ا لت که وی که غایب ا لت و یارای  نیسلت که خود را حاعلر بییدد، جامعه

ا للت. واقعیت همین ی جدایی کامخ مکاوا هدریم وی نیز ی آد ا للت. نقطهنمایدد 

ی فلوبر از زییایی شللعر و ر للالت این جدایی عمی  ا للت، زیرا که درا خودآگاهانه

ی عملی سایین ا لت. در نرر او ی درا خود وی از جهاد باال و از ت ربهشلاعر به انداز 

یلافلت. هی  یلک از گیری از این میهومم اختالک، موجودیلت میهدر رآلیزم در بهر 

دهدد که داوری آناد در مورد جامعه از او نشللاد نمیتر  نویسللددگاد رآلیسللت روشللن

ا لا لا  به چه شلکخ از قضلاوتی زییاشلداختی ا لتو در مورد فلوبر، تدها توعلیظی که 

ی احسلا، و دریافت او ازموعلوعاام تواد داد این ا لت که شلاید داوری وی برسایهمی

های او خصللیتزییاشللداختیم خالا، همچود مواد و انداز ، باشللد. افکار و عواطه شلل 

آناد نیز ناچیز ا للتو و طییعی ا للت که   [۳٠]اموری کوچک و خُردند، و وجود جمعی

ها احسللا، و تصللوری از این چگونگی ندارند. اگر داوری فلوبر چدین ا للت، این آد

موعللوعی ا للت که مربو  به واقعیت خارجی نیسللت، بخ که مرتیط ا للت با آگاهی  

العلاد  بله و بلا احتیلا  فوق  کدلدتصلللور می گونلهدرونی وی. فلوبر هسلللتی آنلاد را این 

طور غیرقابخ تصلور ارزشلمدد. سردازد، گویی که چیزی باشلد بهحقارا و کوچکی آد می

کدد، این ا للت که برای وی تیدیخ به نماد شللد   نیز علت این که او چدین کاری می



 

 
 

ی فرییرز فرشی  و نرمین براهدی آنتونی تُرلیی / ترجمه 805  

که  های خودشتترین شلکا لت، به یک شلکخم هدریم جدید، هدری برای بیاد عمی 

 گیرد.تواد باور کرد و زندگی یک چیزی ا ت که تیکر را به تمسخر میشعر را نمی

شلللک اغراق خواهلد بود اگر چدین نتی له بگیری  کله نوری کله ادبیلاا ملدرد بر بی

عالو ، اهمیت دارد که توجه کدی  با کدام فواصلخ جامعه انداخته به خطا رفته ا لت. به

ای که بداد و یله جامعه مورد مشاهد  قرار ی درونیبهماال، ت ر -زمانی مدی  این نور

هایم خودآگا  نویسللدد  در مورد روابط تخیخ با واقعیت ی شللیههاز چشللمه -گیردمی

  ولو این که دادد سا لا کامال   -تابد. نیز، به همین  لاد مه  ا لت که بپر لی بیرود می

ی کددد  ا این روابط، ارائهآی -متدا لب در فرا لوی چشل  انداز برر لی این مقاله باشلد 

شلداختیم عدالت، آزادی، طیقه و غیر  جامعه-ممدو  خوبی برای فه  مسلائخ  لیا لی

هسلت یا نیسلت. الیته ممکن ا لت نویسلدد ، در اثر مروشلدیکر  بودد، شلرایط اجتماعی 

تر نمای  دهد، ولی شلور و شلوق در جایگاهی برجسلته -که نیازمدد اصلالح ا لت -را

لیت ای اد ارتیا  مسللتقی  با  للیا للت را نداشللته باشللد. مدلی که این ادبی وی قاب

گیرد تا شللرایط انسللانی را توعللیا دهد، ممکن ا للت مظرا نویسللدد  به کار می

دهد. اگرچه امکاد دارد که این های  للیا للی باشللد، اما ماتا  چیزی ارائه نمیبازتاد

خودش، و چله از دهلاد مکر، چله از زبلاد نویسلللدلد  حلائز آرایم  لللیلا لللی خلاصم قلابلخ

ها آرایی هسلتدد که هدوز با کلیت های سرداخته شلد  تو لط وی باشلد، اینشلخصلیت

هایی  ای که نوشلتار تاریخی شلاعری را از فکتنگرش تخیلی او یکسلاد نیسلتدد. فاصلله

ها للت که بدیهی  کدد، مداعدواد یک مور  دریافته ا للت جدا میها را بهکه وی آد

ی اجتماع جدا کاک مشلابهی نیز نویسلدد  را از توصلیه صلظدهاند. شل شلداخته شلد 

هایی که موعلوع کار  لیا لتمدار و یا مطما نرر کددو به همین شلکخ نیز از فکتمی

ها لت جدا لت. این نکته حتی زمانی ه  که شلدا، برای تر لی  و تصلویر آدجامعه

یاری از گرا للت صللادق ا للت. بُعد عمخ بسلل کدد ناظری واق نویسللدد  وانمود می

ت یعدی بازتاد تخیالا رمانتیک بر [۳۱]نگری نویسللددگاد مدرد، برابر ا للت با منین

ای که روی خودش. امکاد دارد که نویسللدد  در این را للتا حقیقتی را در مورد شللیو 

چدلداد  -یلا نتوانسلللتله -توانلدکدلد، کشللله کدلد، کله احتملاال  هرگز نمیتخیلخ عملخ می
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تواند د شعر محقیقی  نیست به هماد معدا که زندگی نمیتغییر کددت بدین معدا که، آ

 چود هدر در زندگی حقیقت یابد.  

گذشلته ناشلداخته بعید ا لت که امکاد داشلته باشلد حقیقتی چدین  لاد  در اعصلار 

ای ، شلاید نریر ماند  باشلد. هرچدد که ما در اید ا عمدتا  از ادبیاا مدرد صلظیت کرد 

ترین ا للاطیر یوناد دید   ها را، سی  از این، در قدیمیدیبیها یا درودهمین شللداخت

ی عاطیی با جهانی که )هرچدد که رابطه [ ۳٢]ی منار لیسلو، باشلی . ماال ، در افسلانه

ا ت   [۳۳]تر شییه به از مخودبیزاری اغلب نویسددگاد مدرد را درگیر خود کرد  بی 

که مطاب   لدتی خاص، به دلیخ   [۳۵]ی تدتلو،. و یا در افسلانه[۳۴]تا مخودشلییتگی (

فاش کردد برخی از ا للرار ملکوتی، تدییه شللدو و مطاب   للدتی دیگر، کوشللید  بود 

شربت جاودانگی )آد حیاا( و نوشداروی خدایاد را ک  برود تا این چیزهای ممدوعه 

را به دو لتان  بدهدو و مطاب  روایت دیگری نیز، گوشلت سسلرش را کدد  بود، سخته 

کرد  بود تا از عل  الیتداهی زئو، آگا  شلود. دشلوار نیسلت که در این بود و مصلرک 

های نمادین در مورد قوانین حاک  بر ا لتیاد  و  لوک ا لتیاد  از تخیخ ها گزار دا لتاد

تواد دا تاد تدییه تدتلو، را تی به چه شکخ دیگری میهدری را مشاهد  کدی . و به

هلای روحلانی را، گویی کله واقعی بلاشلللدلد، بله از آن لا کله کوشلللیلد  چیز (1٠)را دریلافلت؟

اش، از طری  جادو،  شلود که به شلکخ سسلرفتم موعل  و موقعیتد لت آورد، ناگزیر می

بخ  تواند در واقعیت لذامی در لی که در  لرشلت و طییعت چیزها [۳۶]رن  بکشلد

 باشلد یا نیاشلدت غذاهای معمولی الزم برای بدد، چیزهای داد  شلد  تو لط خدایاد به

کدد تا بردارد، ناسدید  روند، و یا هدگامی که د للت دراز میانسللاد، ناگهاد تظلیخ می

ماندو دیگر زمیدی در زیر گردند. در روایتی دیگر نیز، تدتلو، در آ للماد معل  میمی

ای عری  جاودانه در حاو  لقو  ا لت تا او را خرد سای  نیسلت، در حالی که صلخر 

مورد چگونگی موعللل  روح در برابر واقعیتن تدها تر در کددت در لللی نسلللیتا  خشلللن

طور روشللن این تدگدای ناخوشللایدد مهن خالق را در شللکخ ی مدرنی که بهنویسللدد 

قدرتی موجود   [۳۷] النهای آد نمادیده کرد  کافکا للت. ماال ، در دا للتاد م ا للطور 

بیدی  و در آد حکایتی شلییه ا لت که شلیاهت دارد به آنچه که در دا لتاد تدتلو، می

به  للرنوشللت غایی و مظتوم مهن نقخ شللد  ا للت. این واقعیت که برخی از تخیالا 
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ی خوبی ا لت خوا  یا بوروکراتیک ا لت، نمونهی تمامیتی جامعهکافکا ظاهرا  در بار 

که مخلوق نمادگرایی نویسلدد  ا لت. اگر باور کدی  که کافکا   از نوعی روشلدگری فرعی

ای  که کدد، در این صلورا سذیرفتهحقیقتا  شلرایط اجتماعی انسلاد مدرد را توصلیه می

ما برای تیسللیر موقعیت  (11)تواد از آد دریافت.هی  معدای اخالقی یا  للیا للی نمی

که در ماا خود چیز  -پذیری توانسللتی  بانسللاد در جهاد الگویی زییاشللداختی را می

بدی نیسلت، اما خطرناا ا لت اگر مد ر شلود به گمرا  کردد ما از طری  خلط فه   

های شداختی در اغلب نمونهدر واق ، عدصر ا طور  (1۲)شداختی و فه   یا ی.ا لطور 

ماند. نیروهایی که بر ادبیاا مدرد، اگرچه این ادبیاا ظاهر رآلیسلللتی دارند، باقی می

شلاد تغییر شلوندو انداز بر او حاک  اند، دیگر همچود خدایاد اولمپ ارائه نمی فردعلد 

هذا  اند. م های دیگر در درود اجتماع شللییهاند و مطلقا  به انسللادکرد ، کوچک شللد 

شلداختیم  لرنوشلت قرار ها همچداد در روش فه  ا لطور ی تقابخ آدممکن ا لت ریشله

چداد که  -، در آد صلورا تخیخ ترکیدی خواهد بود داشلته باشلد. و اگر چدین باشلد

 سذیر باشد.تواند غلیهبر آد وجوهی از بیگانگی فرد از خود که نمی -اغلب نیز بود  

ی تخیخ با خوی ، با تداقضلللاا فرایدد خالق، و با مسلللائخ  مشلللغولیم قو دواین 

تصلویر دارد،  ایماژ یاانداز ، فاصلله، و موعلوع واقعی، و در ارتیاطی که با  زییاشلداختیم

تر، میلاد تلک تلک نویسلللدلدگلاد مختله، یلا هلای مسلللل در مورد بسلللیلاری از تیلاوا

شلود. بگذارید به ی رومانتیک و مدرد، دید  میهای گوناگود، مخصلوصلا  در دور نوشلته

ی نوزده ، بسلیار عری  و خطیر بودت موعلوعی بپردازی  که در آگاهی اجتماعی  لد 

مکلاد انقالد اجتملاعی. و بگلذاریلد در همین ارتیلا ، بله اختصلللار، یعدی نلاسلوود و ا

تر افکلار الیتله بی  -هلای ادبی بلازتلاد شلللد بپردازی  بله برخی افکلار و انلدیشللله

اطالعاا کمی در  در این مورد، ]افکاری[ که -های تاریخیشلداختی تا گزارشا لطور 

هلا خودآگلاهی فرد ی اینغلدغلهگلذارنلد، زیرا کله دبلاد تغییر اجتملاعی در اختیلار ملا می

انقالبی، و نیز شلللخصلللیت انقالبی قهرماد ]یعدی ناسلوود[ ا لللت. ما سی  از این به 

عدواد ناسلوود ای  که تصلورش از خوی  بهام لتدداو اشلار  کرد   [۳۸]مجولین  لورو 

های جدسللی از زناد در اتاق خواد خود آناد، در جایی که گردد به ا للتیاد مد ر می

غلتلد. )الیتله، این از خطلای لغزد و درمیی مضلللظکله میگرایی در چلاللههرملادسلای ق



 خودآگاهی و آگاهی اجتماعی  808 

چدانی نخواهدد های آددیگر شللانن "هاییازاین-بعد-قهرماد"جامعه ا للت که چداد 

ی این موعلوع باز گردی ، زمانی که داشلت(و و حتی اگر به زماد و به دا لتانی دربار 

ای ناسلوود هدوز از نرر تاریخی میزانی رفههدوز چدین بختی وجود داشته، و سیروزی ح

نیز از سی  وجود داشلته ا لت. اثر  [۳٩]بیدی  که شلک زییاشلداختیناشلداخته بود ، می

ای که ا لتو نمایشلدامه  [۴٠]( شلیلر179۸) وَلنشاتینِ  مورد بظث در اید ا ]تریلوژی[

ی احتملاال  عملدا  بله زبلانی کلامال ُسرطمطراق و شلللاما نوشلللتله شلللد ، و مدتقلخ کددلد 

شلود. با این نیرومددترین احسلا،  لقو  تراژیکی ا لت که در تمام آثار شلیلر یافت می

ای که ولدشللتین را  للران ام در فصللخ انیکاا از تیدیخ شللدد به مرد حاو، در لظره

و به را لتی ه  که وی قیخ از این  -یابی بیدی ، مرددش میاد وی( میبزرگی )به گم

آگاهانه بود  ا للت، هدگامی که کوشللید  بود خود را به اثیاا -لظره در شللکی خود

تواند فقط برای دیگراد داشلته باشلد، کسلب و آد را بر لاند، و ارزشلی را که یک مرد می

ع کدی  که بعدا  نوشلته شلد  و به ناسلوود مظقَ  کدد. و یا این که باید به آد آثاری رجو

جنا  و   انلد، ماال ،هلای ادبی و لللیعلا  متیلاواارتیلا  دارنلد، هرچدلد کله از نرر وی گی
ی ( دا لتایو لکی. یک نکته 1۸66) جنیی  و مکیفیت( تالسلتوی و 1۸65 -9) صاح 

هلا را بله ه  مرتیط کدلدت این نکتله کله مبزرگی مه  مشلللترا شلللایلد این دا لللتلاد

ت  چیسلت، یعدی تضلاد بین آرماد مهدی و مواقعیت ن در یک کالم، این دو شلخصلی

ای انگیزی متیلاوا، یلا بله گونلهآیدلد، بله نظو غ چیز م لددا  متیلاوا از آد در می

ی ماجراها چگونه طدزآمیز، متیاوا، به شکخ مضظکی متیاوا، بسته به این که صظده

که، کدام به چه طریقی زییاشللدا للانه آرای  و آمای  سیدا کددد. متیاوات یعدی این 

 گردد.  بخ   یک، شکخ و مظتوای کتاد میشود، و کدام الهامفه  ]و خل [ می

ی ا للتادایی با ناسلوود، با  در واق ، این معدای زییاشللداختی از تیاوا، هی  رابطه

، یا با شلرایط تاریخی و اجتماعی آد دور  1۸6٠و 1۸1۲های یک روشلدیکر رو،  لاو

 [۴۱]طور غیردقی  مازخودبیگانگی  نام گرفته، کشله غیریبتی. شلداخت آنچه که بهندارد

مدد یا اگزیسلتانسلیاو در چیزها، که به صلورا دیالکتیکی با آگاهی ارتیا  دارد هسلتی

رونلد، بیلانگر موقعیلتم دیگر گریزنلد یلا از ه  فراتر میو هردو جلاودانله یلا از یکلدیگر می

و ]لویی ی[   [۴٢] نامشلابه ا لتت ماال ، موقعیتم ]ایتالو[ زویوُروشلدیکراد در شلرایط کامال 
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گیری[ این های ]شلکخدر دو  لوی متقابخ ایتالیا در خالو نخسلتین دهه  [۴۳]سیراندلو

در   [۴۴]و یا موقعیت  اوو بلو 193٠ی ی اواخر دههکشلورو یا موقعیت  لارتر در فرانسه

  :ی ]قرد بیست [ی  د آمریکای نیمه

ی شلخصلیتی، مردی ل و ، دا لتاد[ که از جدیه ]قهرماد  [۴۵] هرزوگ

گسللتا ، کوربین و فاقد شلل اعت و هوش الزم بود، کوشللید  بود هرزوگی  

به  باشلللد. این هرزو  ناشلللیانه  لللعی کرد  بود کیییتی عالیانگیز  حیرا

 (13)روشدی نیهمید  بود.اش را بهاش بدهد که معدیزندگی

 

گرفت، و این نیز ناچار باید در لی در مورد چیسلتی واقعیت میهرزو م  لاوو بلو 

ی که بیهمد خود او کیسللت. الیته نه به این معدی که در مقابخ ارزیابی  للراسا بدبیدانه

بیدد، به خود سشت سا بزند. آگاهی او ی خوی  میدنیایی که وی آد را حاک  بر جامعه

تر باشد.  رد  بخواهد چیزی متیاوا و عالیاز این دیدگا  اجتماعی ا ت که او را وادار ک

ی موعل  تیپیک مدیی او ی تیکر یک بار دیگر تعیین کددد و توصلیه وی از این نظو 

گرایی ا لت که ما در آغاز کار موعلوع بظث خود ی به اصلطالح واق نسلیت به جامعه

   قرار دادی .

 تر بر انسلللادحقیقلت زملانی حقیقی ا لللت زیرا کله مالو و خیلت بی 

جز شلللر بدماید، خیاو باطخ ا لللت، و نه بارد، بداد گونه که اگر چیزی  می

  (14)حقیقت.

توانی  آنچله را کله تلاکدود در بلاد ایهلام و دوسهلویی این نررگلا  مورد اکدود ملا می

گونه که گیتی ، این ایهام بخشللی ا للا للی بددی کدی . همادای ، جم توجه قرار داد 

ها  ترین افسلانهکددد. حتی در قدی از نویسلددگاد سیدا میا لت از الهامی که بسلیاری 

آناد  -اشلاراتی موجود ا لت در مورد این که جزای د لتر لی به خوراا لذیذ خدایاد

نگرند و ها میی نمای  عملی انسادکه از فراز اولمپ از موقعیت برتر و باالتر به صظده

چیزی جز مظکومیت ابدی در  -ی زندگی آناد هسلتددگیرندگادم طرح و توطوهتصلمی 

، ارتیاطی رازآمیز دارد با دانشللی که  للیب [۴۶]ای که نزد خدا بودجهد  نیسللت. کلمه

شلد آدم از بهشلت راند  شلود. خودآگاهی مدرد، گویا، انسلاد را از بدد چدین خیاالتی  
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و  تری گملانله زنلدگرایلانلهطور واق رهلانیلد ، و وی را قلادر کرد  کله دنیلای اطراف  را بله

رکم  هرچدد که، در عین حاو، در مورد این که موعلوع واقعی چیسلت و چه چیزی صلم

د لت، گا  به  بخشلی از اینهای الهامکددد  داشلته ا لت. شلکخیاو ا لت، اثری گی 

قدری شلدید بود  که باعث شلد  نویسلددگاد ادعا کددد، هی  چیز حقیقت ندارد و هر 

یا مظصلوو وه  و سددار. این گیتار، الیته،  چیز ارزشلمددی تدها یا حاصلخ تواف  ا لت و

گرایانه را نداردو  این گونه مواعلل  سو  [۴۷]فرصللت برر للی معانی متعدد یا سرمعدایی

را، که در دیگر  کدد که ابهاماا چداد مواعلعیادبیاا د لت ک  این تواد را ای اد می

دهی  )ماال ، در   گیرند، تشللخیازندد  مورد داوری قرار میطور  های اندیشلله بهحوز 

مدط ، این روی کله مهی  چیز حقیقی نیسلللت  همیشللله حکمی ماتلا  متدلاق  یلا  

را   [۴٩]ی  لیا لت، افالتود خطر مخردگریزی انگاشلته شلد و در حوز   [۴۸]مخود لتیز 

تر، یک نررگا  ادبی ه  نمایشلللگر آزادی و ( از همه مه 15گوشلللزد کرد  ا لللت.()

کددد و آد هدگامی ا للت که با ت ربه عرعلله میکدترلی ا للت که کلماا در ارتیا  

روندو کلملاا ممکن ا لللت جیر و نکیت ه  به همرا  آورند، و عدواد نملاد به کار میبه

این وقتی ا لت که معدایشاد حساد شد  به کار رفته باشد، به تملک درآمد  باشدد، و  

باشدد.  ران ام این تری را جیرا  بر واقعیت افزود  و تظمیخ کرد  میاهی  کالمی افزود

کدد این ا للت که ممکن ا للت که آنچه که ادبیاا تشللخیا آد را بر ما معلوم می

انگیز باشلد که وعلعیتی غیرقابخ تظمخ از هسلتی در لت هماد قدر برای مهن هی اد

وعل م غیرقابخم   [۵٠]بار ا لتت در حقیقت، این که ممکن ا لت خیاو ادبیبسلیار  لعادا

 ا بود  باشد.  تظمخ سیشاسی  نوعی  عاد

شللیَهاام مرتیط با حقیقت شللعر، یا بسللددگی موجود در حیاا تخیخ هدری، گا   

نویسلددگاد را کمابی  دچار حالت رکود کرد  ا لتت شلیلر، تولسلتوی، آرتور رمیو، ُسخ 

شللماری از این د للته اند. نزد اکار این نویسللددگاد،  ها تدها انگشللتآمیروا والری، این

شلاد شلد  ا لتو چدین ا لت  لرشلت های ]ادبی[تعمی  الهامخود همین شلک باعث 

هلای بسلللیلار بلدلد، در هملاد حلاو کله ادعلا  ی رملادمهن هدریت توملا، ملاد نویسلللدلد 

ی اش در بار کرد سرداختن به شلکخ دا لتانی دیگر ممکن نیسلت، در آخرین مقالهمی

خیرا ،  لیدما . اگوید لخن می مسلوولیتی هدرمدد مسلووالنهچخوک راج  به موعلوع بی
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های موعل  هدرمدد ا لتیاد  کرد، و آد شلاهکار  ک  در یک مورد، از سارادوکند لت

. سن اگر بپر لی  که چه نوع انتقادهای اجتماعی را از هشا  و نیمفلیدی ا لت به نام 

طور کلی، این خواهد بودت نوعی انتقاد که ها باید توق  داشلت، سا لا، بهاین گونه مهن

سررنگ و  اش از فرایددها و موعللل  تخیلی،ی آد مهن و برخورداریی آگاهوا لللطهبه

عمی  ا لت. بدود این چاشلدی رنگارنگ، هدر آناد چیزی نیسلت جز یک تیلیر صلرک، 

کدد. با این وعل ،  ای که نه واقعیت اجتماعی، بخ که تووری  لیا لی را بازتاد میآیده

زییاشلداختی مرتیط با مقام  مسلائخ  لیا لی مربو  به  لاختار اجتماعی تاب  مالحراا 

طور های برشلت فقط بهی افراد خواهد شلد. بدابراین، بهترین اشلعار و نمایشلدامهو مرتیه

های ناشلی از تری از غ طورعمی تصلادفی با مارکسلیسل  ارتیا  دارد، اما در عو ، به

دکتر  انلد. توملا، ملاد در عدواد شللللاعر، مله  شللللد موقعیلت خطرنلاا وی، بله
ی تمایلی با  ی مقایسللهی  للیا للی و اجتماعی آلماد را بر سایهفاجعه [۵۱]فیوساتو 

داد، یلک هدرمدلد نو بله معدلای واقعی، کله، الیتله، ]مدی [ الهلام اهریمدی یلک مو لللیقی

کرد   کدد، تظلیخطور نمادین عمخ مینمایشللگر واقعی خود نیسللت، بخ که کامال  به

شللداختی توما، ماد در مورد های رواددیبیا للت. تقرییا  هی  یک از تیکراا و درود

اند برای این موعلللوع واحد دارای قرابت نزدیک با انواع عواملی که مورخاد توانسلللتله

ی کددد مدطی  نیسللت. بیاد این نکته به معدی ناچیز طلوع هیتلر ارزیابی و مظا للیه

نیسللتو برعکن، ترکیدی ا للت بر آدو زیرا  دکتر فیوساتو شللمردد کیییت ادبی 

هلا را تواد آدی آد وجوهی از وجود فردی را دارد کله نمیبیلاا دغلدغله و انلدیشلللهاد

دارد حن کدی  میی بزرگی ملا را واطور عیدی ارزیلابی نمود. زملانی کله نویسلللدلد بله

های تری نسلیت به گرو  شلخصلیتدهد در مورد جم  بی چیزی که وی نشلانماد می

ما، در للت ا للت، این ]حقیقت[ را نه بر  تخیلی و، در حقیقت، در مورد جامعه و خود

ی وزد شللواهد آماری، بخ که با قدرا  للیک نگارشلل  به ما فهماند  ا للت. چه سایه

کله خود  -هلا هسلللتدلد؟ افالتودتوانلد بگویلد کله مدلاب  قلدرا تخیلخ وی چلهکسلللی می

 ی مختله توصلیه کرد  ا لتت گریزادآناد را به دو شلیو  –شلاعر، و نیز ناقد شلعرا، بود 

عدواد روش از واقعیلت، در سی تخیلخ، و گریزاد از تخیلخ، در سی واقعیلت. آنچله کله ملا بله

 [۵٢]ای ، یعدی وجهی مهن ارائه کرد نوین در توصلللیه این رازهای با لللتانیم بازیافته
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اصلطالح رآلیسلتی از آد بیرود خا لته، با جذابیت رمانتیکم خودآگاهی، که  لیک به

 د امر زییا و امر واقعی بارز شد  ا ت.تری در شکاک عمی  میاعمی 

شللداختی رآلیسلل  در ادبیاا مدرد وجود داشللته اگر شللکی در مورد ارزش جامعه

اش تردید بسللیار کمی موجود ا للت. از دو این نگرش که باشللد، در مورد ارزش ادبی

ای زاد  شلد  ا لت. دنیا جایی برای تخیخ شلاعرانه نیسلت، آثار تخیلی بسلیار برجسلته

آثلار  لللیلک نو در این ایهلام یلا دوسهلویی نهیتله ا لللت. در نرر آوریلد، ماال ، قلدرا 

سیر  فاو لللتی )ماندد براند و-اییسلللن را که با کارهای رمانتیک شلللیه [۵۳]نمایشلللی

شللاعر نسللیت به   [۵۵]شللود و مربو  اند به خودآگاهیم مضللطردشللروع می [۵۴]گیدت

های مرتیط با انتقاد اجتماعی. مخصلوصلا  در نرر خودش، و  لپن بر لی  به نمایشلدامه

ی اییسلن بسلیار عالی  گرایانهرا که در آد نگا  واق   [۵۶]همدا گیلر ایبگیرید نمایشلدامه

داری تواند در مقابخ این فکر که زد خانهتمرکز یافته ا ت. هدا، دختر ژنراو گیلر، نمی

کدد که ی متو للط شللود سایداری کددو و اییسللن برای  شللوهری خل  میطیقه از

مظققی دانشلگاهی ا لت تا نماد یکدواختی و کسلالت باشلد، بدین مدرور که وی علیه 

آد بشلللورد. اما آیا شلللوریدد این دختر ابعلاد تراژیک و بزرگی را که وی ]در زندگی[  

زمانی    -ها لت  که کار رآلیسلتمتصلور ا لت، دارد؟ اگر از سن عیدک تظقیری بدگری

یعدی هملاد عیدکی کله هلدا ه  بله  -خواهدلد جلامعله را مورد برر لللی قرار دهدلدکله می

ر لللد؟ طدز تراژیک رن ور به نرر نمیچشللل  دارد، در این صلللورا آیا وی زنی رواد

نمایشللدامه در همین  لللاو نهیته ا للت. یا در نرر بگیرید توصللیه توما، ماد را از 

دهد که اگر فرد بسللیار روشللدیکر . توما، ماد نشللاد می[۵۷]بادنیروا ی مخانواد 

باشللد، تیدیخ وی به یک تاجر خود چه کار  للختی خواهد بودو و، اگر قرار باشللد که 

 شلللود ازدواجی بی برو برگرد احمقانه مالحراا طیقاتی بر فرد فرماد راند، چگونه می

کا به چه معیار و مالکی در مورد علعه کرد. اما، در عین حاو باید بپر لی  که وی با ات

آید. دو نسلخ آخر شلک، خیلی مسلخر  از آد در میکدد. بینرام اجتماعی داوری می

اند، به نوعی  ی متعل  به طیقه متو لللط، که بسلللیار بافرهدگ و فرهیختهاین خانواد 

گوید که چه ر لدد که قدر و ارزش اجتماعی نداردو و توما، ماد نمیحسلا لیت می

تواند موجد نوعی تعهد اجتماعی و دارای کشل  ع تغییراتی در  لاختار اجتماعی مینو
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کدد این ا للت که نوعی  برای هانو بادنیروا باشللد. آنچه که شللاید او سیشللدهاد می

انظطا  اجتماعی، و احتماال  ناخشلدودی شلخصلی زیاد، شلرایط الزمی هسلتدد که از 

، [ ۵۸]ران لام، بگلذاریلد ایزابلخ آرچرشلللود.  للل بطن آد، نیوغ هدری بزرگی زاییلد  می

ازدوا    [۵٩]قهرماد مشلللهور هدری جیمز، را به یاد آوری . چرا ایزابخ با لُرد واربرتودزد

نخواهد نکرد؟ )جیمز کامال آشکارا معتقد ا ت که دلیل  مدلیخ واعا  نیست. ایزابخ 

شللود، اما می مددسن از فقط یکی دو بار دیدار با لرد مدر للت و حسللابی  به او عالقه

اصلال در این فکر نیسلت که بییدد آیا ممکن ا لت با او به روابط عاشلقانه ه  بر لد یا  

تواند  خواهد خان  لرد واربرتود شود. نمیی کافی  اد  ا تت او نمینه.( سا ا به انداز 

ی انگلسلللتلاد بپلذیرد. همرا  آمریکایی مضلللظک این موقعیلت، این نق ، را در جامعله

ای بلا  هلای نیلک میلانلهر لللد کلهت آمریکلاییی مواف  ا لللت، سن بله نرر میایزابلخ بلا و

تر از اند. اما هی  چیز روشللنطیقهی بیها  ندارند، بخ که مواف  جامعهملردها و لمیدی

ی الهام ایزابخ نشلد  که به لرد ی دموکراتیکی مایهاین واقعیت نیسلت که چدین عقید 

خواهد متا مرزهای د تصوری رومانتیک دارد. او میکدد چو  بدهد. او رد مینهجوادم م

تخیخ خوی  زندگی کدد ، آنچداد که دو للت بسللیار روشللدیکرتر دیگرش، معتقد 

شللود که گذارد. نتی ه این می، و للایخ این کار را در اختیارش میا للت. و او، ابلهانه

یدو ولی در یک آمیها گرفتار ها و بدبختیها، خیانتای از تظریکایزابخ در  للللسلللله

گوید که این م للرنوشللت  او للت که ترجیظا  می -قیخ از این که اتیاق افتد -مورد

انتخاد کدد، تا این که، به خاطر ا تیاد  از شادی ازدوا   دتی، زد یک مرد انگلیسی 

 یا یک آمریکایی شود.

ی تصللمی  ایزابخ آرچر نیز این ا للت که وی قهرماد دا للتانی بزر  الیته، نتی ه

دار آمریکلایی یلا لرد شلللود، قهرملانی کله، اگر بلا یکی از دو مرد دا لللتلاد، کلارخلانلهیم

شلللد. ایزابلخ تصلللویر خوبی از خود بله نملای   کرد، دیگر نمیانگلیسلللی، ازدوا  می

عدواد شلللخصلللیلت گویلد کله م لذود توانلایی او، بلهگلذارد، و جیمز بله خواندلد  میمی

دهد که تظوو سیدا کدد، یعدی این که به می دا للتاد، شللد  و این توانایی به او امکاد

اند، و با  های زییاشلداختیهای ایزابخ انگیز صلورا یک اثر هدری درآید. ا لا لا ، انگیز 

هلای دو لللت هلای خلال  خوی  انطیلاق دارنلد، در لللت هملاد طور کله بلا انگیز انگیز 
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هویلت هدری شلللایلد بتواد آد مرد را ه  خطرنلاا و هوشلللمدلد ایزابلخ تطلاب  دارنلدو و

گلذارد،  هلا و امکلانلاا حیلاا ایزابلخ را در اختیلارش میجیمز دانسلللت، مردی کله روش

بلدین مدرور کله وی تلا مرزهلای تخیلخ خوی  زنلدگی کدلد. آنلاد، این  للله تن ]مرد 

کددلد، و، از یلک می دارنلد زنلدگی را ت ربله درود دا لللتلاد، ایزابلخ و جیمز[، بله نوعی

هماد  -، رفتارشلاد غیرمسلووالنه و حتی غیر اخالقی ا لتگا  اخالقی از روا  افتاد نرر

های دا لتاد، چدین گیته ا لت. این ت ربه، گونه که سدر سیر و عاقلی، یکی از شلخصلیت

به مالابه یک اثر هدری، بدود شلللک موجه و مقیوو ا لللت که برای هدری جیمز ه   

مد چدداد ناچیزی ه  برای  نداشللت. این شللهرا فراوانی ای اد کرد، هرچدد که درآ

تواند با درکی روشللن از عاداا و ر للوم اجتماعی ثروتمددادم سایاد قرد نوزده  اثر می

ب نیود، و دارای اکار  همرا  باشللد، عاداا و ر للوم آنانی که درآمدشللاد عمدتا  مُکتَسللَ

دانسللت ز میی ظالمانه بودند. جیمامکاناا و و للایخ زییای زندگی در آد تمدد کهده

تر للید که اندا جدیشللی که آد تمدد به سو للیدگی و انظطا  گرایید  ا للت و می

شلدا، آمیز مآد فاجعه را به زیر کشلد . اما نیاید شلک کرد که جیمز جامعهخشلونت

زیرا که بهایی نه تدها به تغییر که  -شلدا، نیسلتبدی ا لتت در حقیقت اصلال  او جامعه

کرد کله آیلا در سلایلاد  د، املا در عو ، بله این فکر میدابله علداللت اجتملاعی ه  نمی

]دا لتاد[ این یک مشلت آدم صلاحب امتیاز قادر خواهدد بود که حرکتی زییا کددد، از 

خود را حیظ کددد. در یک کالم، هدری جیمز فقط در   [۶٠]یخشونت بپرهیزند و وجهه

زر  تیر  و تار ا ت، ی تمامی هدرهای بزمیدهدانست که سنی هدر بود. او میاندیشه

ی زندگی تاریک و  لیا  ا لتت زیرا که در آن ا مر ، مظرومیت، هماد گونه که زمیده

ی اجتماعی را تر لی  کرد  ا لت، زمیدهاندو  و ادبار جاری ا لت. و جیمز همین سن

جایی که حوادث شلوم، چود مر  و نابودی، در سن صلورتک ظاهر سدهاد ا لت. اگر 

که آیا این صلورتک را نیاید تغییر داد و یا سایین کشلید، یا آیا کسلی از جیمز بپر لد 

نیاید این وعل  را واژگونه کرد، احتماال  نویسلدد ، در سا لا، خواهد سر لید که آیا این 

از طری   نخواهد بود، تراژدی عریاد  عمخ فقط رویارویی با صمرکم خودم  رنوشت مظتوم

فقر  و ظلمت، ثروا و خوشلیختی وتقابخ نور هدر، ناکامی مظ  و حرماد. او از ترثیر م

برد. و  ران ام این که او یک هدرمدد بود و الگوی هستی و زندگی  و بدبختی، لذا می

ت ربی او یک الگوی زییاشللداختی بود. فه  این که آثار باشللکو  تراژدی از خشللونت و 
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هذا،  . م ای باید به ه  ر لاندسذیر نیسلت، بصلیرتی ا لت که هر نویسلدد علعه جدایی

عدواد شلکلی از مرفتار  با مردم واقعی، نه به صلورا ا لتعاری، بخ چدین موعلعی، به

عدواد یک  للیا للت اجتماعی، موعللعی بسللیار که به معدای حقیقی کلمه، یعدی به

غیرمسلللووالنه خواهد بود. امیخ زوال زمانی که کوشلللید  بود از نرر علمی و فلسلللیی  

اش مسلوولیتی یافته بود. دو لتاد ادبی  به این بیدر لتی واکد  کدد، خود را متهبه

گرا بودد، آمیز وی اشلار  و او را مظکوم کردند که به جای واق به  لیک نگارش میالغه

کو  می نموند که، ماال ، تصلویری که رومانتیک ا لتو فعاالد  لیا لی، در عین حاو، شلم

هدک  لو لیالیسل  احتماال  به نمای  گذاشلته، به   [۶۱]ی کارگر در آ لومواروی از طیقه

زند، زیرا که نیروی شلادنوشلی و لذا جدسلی را بسلیار شلیطانی توصلیه کرد  لطمه می

های اجتماعی، اغلب در اجرای تر لللداا ترثیراا تر رن ا لللت. نیز، علخ قابخ کدترو

های تووریک زوال مملو ا لت از اند. نوشلتهزییاشلداختی این رماد از دید  سدهاد شلد 

مشلود او برای این که نشلاد دهد موعلعی واقعا  مایت داردو وی، به طری  های تالش

ای که در اثر شللهودی، ایهام در موعلل  هدری را به خوبی درا کرد  و آد را در جمله

نوشلته، جاودانه  [۶٢]شلک  سارین ی اوعلاع زندگی کپرنشلیدی، به نامدیگرش در بار 

یم نقاش،  [۶۳]ه ناگهاد کلود النتیهکدد که چگونکرد  ا لللت. در اید ا او توصلللیه می

اش را نه با ا لتیاد  از مواد  لدتی رنگ و کتاد، بخ که با بهر  گیری بهترین اثر هدری

ی قصللابی، با طراحی از چیزهای واقعیم بر گرفته از زندگی واقعی، گوشللت خام مغاز 

د زوال بسیار زییا، خل  کرد  ا ت. نمادگرایی این  یک بسیار واعا ا تو خوا ت خو

ه  این ا للت که به خواندد ، به جای موعللوعاا دا للتانی  للدتی، بُرشللی حقیقی از 

اش. ترین شلکخ حقیقیترین و  لختزندگی را به خام -زندگی عصلر خوی  ارائه کدد

گویدت موحشلیانه و عالی بود، چیزی شلییه و چه چیزی به د لت آورد  ا لت؟ نقاش می

 ای از نور. به شکمی نمایاد در هاله

ی نور به گمردم موعللوعاتی بگذارد که به  للراغشللاد تواند چیزی ماخ هالههدر نمی

تلرییلد نیسلللت ولی  ی نوری قلابلخهلان چدین هلاللهبلارترین آدرود، حتی بله گرد نیرامی

کددو بخ که مظرا واکدشی و میدو نمی  امور نادُر ت را مخیی ،مورد عالقه ا ت. هدر

، در هسللتی اجتماعی خود، الَ باید در زندگی روزمر شللود متیاوا با آنچه که معمومی
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دهلد کله از نیرا مللذا بیری  ، از تراژدی کیه احسلللا، و ت ربله کدی . امکلاد می

ای کله ملا در آغلاز این کدی . انگلن بله این نوع ایهلام و دوسهلویی در ارتیلا  بلا نمونله

گوید که  للت. وی میگرایی بالزاا، توجه کرد  ابظث بداد اشللار  کردی ، یعدی واق 

ی عالی موجود ا لتو اگرچه او، در توصلیه بالزاا از جامعه  گونهمرثیه یک عدصلرکییی

تر از تمام حتی مبی  -بالزاا، مقانود بزر   فسلاد و انظطا  جامعه را یافته بود که 

ی ی این دور  تو لط مورخاد، اقتصلادداناد و آمارگراد  در بار هایی که در بار کتاد

در عین حاو  -ی آموزش و عیرا انگلن گشلتداری بورژوایی نوشلته شلد، مایهیه لرما

ی دیگری ادامه وعلوح  لپری شلدد آد را به  لو  گذاشلته ا لت. انگلن از زاویهبه

تر، و هزو او گویلدت مطدز بلالزاا هرگز گزنلد ی این ایهلام چدین میدهلد و در بلار می

ری  خود را نسللیت به آد آدمیاد، زناد و تر از زمانی نیسللت که همدردی ع هرگز تلا

همدردی بالزاا، آد گونه که انگلن اشلللار  کرد ،   (16)دهد. مرداد، به ما نشلللاد می

ترمظصلوو عمخ ی  لیا لی او نیود ، بخ که بی صلرفا  مله  از نرراا مظافره کارانه

. بلالزاا از درود، در درود ماا [۶۴]تری بود  کله عیلارا ا لللت از تعیین ماارادیکلاو

  اجتماعی ا ت. کمدی انسانیی خود، دربردارند 

 

 

 هیی نویسند :ییدداش 
(1)La peau de chagrin, ed. Conard, pp. 258 f.    این اثر آنور  دو بالزاا را شلادرواد[

 ترجمه کرد  ا ت.[ با عدواد چرم  اغری به آمین

  ۲59( هماد، ص ۲)

  ۸٠( هماد، ص 3)

  1۸۲( هماد، ص 4)

  39( هماد، ص 5)

تواد آد را در ( در این مورد بظث درخشللانی کرد  ا للت که میErich Heller( اریک هلر )6)

 ۸۲ – 1٠9، صلا 197٠فرانکیورا،  ،(Essays Über Goetheی گوته )دربار  ی مقاالتیم موعه

 مالحره کرد. 

[، در اثرش به نامم  S. Rosen. روزد ]( این مسلرله همین چدد وقت سی  تو لط سروفسلور ا،7)

 ، کشه و مطرح شد  ا ت.  1969(، چاپ ییخ،  او گراییپوچ) نیهیحیسم
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( بکت این سارادوکن را بارها اعالم کرد  )تمام اثرش بیانگر این نکته ا للت(، ماال  در مکالمه با  ۸)

برای تییین نملانلد ،  خوانی ت ماین حک  کله دیگر چیزی ( چدین میGeorge Dutuitژرژ دوتوییلت )

هی  چیزی کله بتواد بله کملک آد تییین کرد، چیزی کله بتواد بله بیلاد آد سرداخلت، هی  نیرویی برای  

  .1956تییین، هی  آرزویی برای تییین، همرا  با جیر و عرورا تییین ، ،. بکتت  ه گیتگو، لددد، 

ی خردمددم انسلاندو لتم  هایی نداشلته، یک افسلانه ا لت، افسلانه( این عقید  که گوته چدین شلک9)

 Über naïve undآرامو و تا حدی ه  تو لللط شلللیلر  لللاختله شلللد . نگلا  کدیلد به این مطللبت 

sentimentalische Dichtung  ی شعر  اد  و احسا اتی(  )در بار 

 59٠( اودیسه، نه ، 1٠)

 [ .G. Andres, Kafka, 1960] کیفکیرا بییدیدت  . آندر ،  ( این متن11)

ی فه  ممکن ا ت، د ت آخر، از آنچه که معموال سذیرفته می شود، ( این فکر که آد دو نظو 1۲)

 ای در تظت عدوادم( در مقالهC. C. O’Brienتر باشللدد، اخیرا  تو للط ا. ا. اُبرایاد )به ه  شللییه

 .J.Cی  . ا. لیلدلو )(، ویرا لللتلهThe future of the Humanities) ی علوم انسلللانیآیدلد 

Laidlaw.مطرح شد  ا ت )   

(  Herzogهرزو  ]احتملاال  بله معدی دوا؟[ ) (S. Bellow( نگلا  کدیلد بله  لللوو. بلو )13)

 1٠٠، ص 1965انتشاراا سدگوئن، چاپ 

 . 99، ص. هماد( 14)

 Die Zerstőrung der( تظلیخ مدرد جامعی از تییین این میظث تو لللط  . لوکا  در 15)

vernunft, Vol. IX, Gesamtausgabe, 1962 f.  .صلورا گرفت ا لتThe Destruction 

of Reason, Vol. IX, Complete Edition, 1962 f.  
 ه شد  ا ت.  ا ت و خطاد به مارگارا هرکدن، نوشت 1۸۸۸( تاریام نامه آوریخ 16)
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 هیی مترجمینییدداش 
[1 ]Self-consciousness and social consciousness in literature  این مقلالله در

، ادبییت و تحرک ی دیوید دیچزی گردآوری شلد  به سیشلدهاد مزاروش، بالفصلله بعد از مقالهم موعه

 ، آمد  ا ت.  اجتمیعی

[۲] Anthony Thorlby ( مدتقد ادبی و کارشللدا، برجسللته۲٠13-19۲۸آنتونی ترلیی )  ی

 ادبیاا تظقیقی

 مین وبگا .نک. ه ،، ادبییت و تحرک اجتمیعی[ دیوید دیچز3]

[4] High society های ه ده  تا داری  للد ی  للرمایهی عالی  جامعهمقصللود از مجامعه

هلای اجتملاعی  ای کله در آد نلاظ  فوودالی دیگر تعیین کددلد  نیسلللت و ارزشنوزده  ا لللت، جلامعله

   جدیدی تولد یافته.

[5] Egotism   

[6] Enlightened self-interest  

[7] Self-assertion   

 ( را افزود  ا للللت.souffreی فرانسلللوی )ی ممری   کلملله[ نویسلللدللد  در برای واژ ۸]

[9( ]Raphaëlی  اثر برجسلتهچرم  لاغری  ی دا لتادباخته( قهرماد روشلدیکر، فقیر، بیکار و هسلتی

دهد. رافائخ  اش را تغییر میای ع یب، مسلیر زندگیبالزاا ا لت. او قصلد خودکشلی دارد، ولی حادثه

که چیزی شلییه به چراغ جادوی عالکالدین   - چرم  لاغریکوتا  مدتی سن از به د لت آوردد طلسل م 

ی قیوو مر  در ازای  وا لطهبرآورد  شلدد آرزوهای  که با شلادی، درد و رن  همرا  ا لت، به و -ا لت

العاد  ولی کامال  ملمو، و های فوقبه د للت آوردد طلسلل  مذکور،  للران ام در او  ثروا و توانایی

 میرد. نک. یادداشت بعدی.عیدی، می

[1٠ ]La peau de chagrin  یاد م. اله. به  ، این اثر بالزاا را زند سو لت اندو یا  چرم  لاغری

 کرد  ا ت. آمین. ترجمه

[11] Promptitude of inspiration 

[1۲ ]Comédie humaine   ی عریمی از نود و شل  جلد ا لت که از  م موعهکمدی انسلانی

 یاد مظلمدجعیر سویدد  به فار ی ترجمه کرد  ا ت.را زند  آیزوهیی بربیدیفته آد میاد

[13] Representations 

[14] Singularity 

( نام دختری ا للت که فاو للت او را دو للت Gretchen/Margaret[ گرچن یا مارگریت )15]

کدد که مد ر به آالم زیادی  دارد و آرزومدد کام گرفتن از او ت. مییستوفلین او را در این کار یاری می

 شود.می
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در ا لاطیر یوناد با لتاد هلن، دختر زئو، و لیدا، زییاترین زد جهاد و همسلر مدلو، شلا    [16]

  شود.های تروا سیدا میرباید و بدین طری  انگیز  ی جدگی سارین اهخ تروی او را میا پارا ا ت، ول

[17 ]Over-self-conscious 

[1۸ ]Sonnet  وار ، چهارد   لطری، هر  لطر د   لیالبخ و  لطرها لانت یا  لوناا، شلعر غزو-  

 قافیه.دو به دو ه  -یک در میاد

[19 ]Self-conscious obsession 

[۲٠ ]Creative certainty 

[۲1 ]“the” truth 

[۲۲ ]La nausea 

[۲3 ]Paradoxical  

[۲4 ]Self-defeating  

[۲5 ]Childe Harold 

 (par excellence)[ در مللتللن انللگلللللیسلللللی بلله ایللن صلللللورا آمللد ت ۲6]

[۲7] Selfhood 

[۲۸ ]Moral satire 

[۲9 ]Impersonality 

[3٠ ]Communal existence 

[31] Self-reflection 

[3۲ ]Narcissus   

[33 ]Self-hatred  

[34] self-love  

[35 ]Tantalus- فرزنلد زئو، از یلک حوری بله نلام سلوتو Plouto-   ،تدتلو، بله علذاد ابلدی

 تشدگی و گشدگی، مظکوم شد.

ی تارتارو،/دریای  للیا  تشللدگی و گشللدگی می کشللید چود تا جلو  [ تدتلو، در دریاچه36]

 شد.آد بدوشد یا از درختی میو  بچدید، سن کشید  می رفت کهمی

[37 ]Burrow .این دا لللتلاد کوتلا  تقرییلا  نلاتملام را مسلللعود رجلب نیلا ترجمله کرد  ا لللت 

[3۸ ]Julien Sorel 

[39 ]Aesthetic doubt 

[4٠ ]Schiller’s Walenstein 

[41 ]Otherness 

[4۲ ]Svevo  نام مستعارAron Hector Schmitz  19۲۸-1۸61ی ایتالیایی نویسدد. 
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[43 ]Luigi Pirandello 1936-1867نویسدد ، شاعر و نمایشدامه نوین ایتالیای. 

[44 ]Saul Bellow   

[45 ]Herzog 

  1ت1، مجادعهد جدید[ اشار  به 46]

[47 ]Meaningfulness 

[4۸ ]Self-contradictory  

[49 ]Irrationalism 

[5٠ ]literary vision  

[51 ]Doctor Faustus  اثر توما، ماد که بعدا  با نام دیگری ه  مدتشلللر شلللد، تظت عدواد
زندگی یک آهدگسلاز. این اثر را نیاید با دکتر فاو لتو، اثر کریسلتوفر مالرو اشلتیا  گرفت. فاو لت گوته  

   نیز با این دو اثر تیاوا دارد.

[5۲] Mood 

[53] Oeuvre 

[54 ]Brand and Peer Gynt 

[55]Troubled  

[56 ]Hedda Gabler 

[57 ]Buddenbrook  

[5۸ ]Isabel Archer 

[59] Lord Warburton 

[6٠ ]Their portrait 

[61] [the stunner] L'assommoir 

[6۲ ]Le ventre de Paris [The Belly of Paris] 

[63] Claude Lantier 

[64] Identification 
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 ی مترجممقدمه
های  اجتماعی در ایرانِ سال  کنیم؟ بحث از طرد و فرودستیما چیزها را چگونه تجربه می

اش کرد. در همین  شناختی تشبیهبشود به نوعی مُدِ جامعه اخیر آن قدر باال گرفته که شاید 

های تحقیقی ها و تالشکاری مضمونی است که به مدد برخی ترجمه ثباتادبیات، بی

شود؟  ای پیدا کرده است. اما طرد حقیقتاً چگونه تجربه میوگریخته محبوبیت گسترده جسته

ترین  ترین و خصوصی لغزد و به درونیها میمارنامه ها و آی دادهگاه که از روزنهکاری، آن ثباتبی

ی  های اجتماعی، وقتی که بر پرده مراتب یابد؟ سلسلهکند، چه معنایی میغشاهای مغز نشت می

گیر  های همهگیرند؟ و بیماری شوند، چه شکل و شمایلی به خود می ها منعکس می ذهن آدم 

تر  آمیزند و به هیوالیی مهیبو نژادی درهم می های جنسیتی، طبقاتی  ی تجربه چگونه با انبوهه 

 شوند؟ شان تبدیل میتر( از واقعیت طبیعی)یا، در عوض، رام 

ها  ی دست های طرد و فرودستی اجتماعی تصویری از پینهاگرچه در نظر بسیاری افراد، واژه 

های ظاهری همراه نیست.  ها طرد با نشانه وقت کنند، خیلیرا تداعی می های مندرس و جامه 

شاید به همین خاطر است که »طرد آکادمیک« در ایران از حیث تحلیلی توجه چندانی  

جاحاضر داللت داشته  همان اندازه، و به رغم آن، که بر واقعیتی پررنگ و همه برنیانگیخته، به

قدر پردامنه و فراگیر است که کمتر کسی از ما هست که است. در حقیقت، این پدیده آن

«اش از دانشگاه نبوده  مان در قبال طرد »ناعادالنه های دیگریِ نزدیک دستکم ناظر سرخوردگی 

نی، دانشگاه در ایرانِ پس از انقالب ساختاری عمیقاً مطرودساز از خود به  باشد. به کثرتی از معا

ی گذشته بسط  های آموزشی در چند دههنمایش گذاشته است. به موازاتِ آن که فرصت

شده قشری از  ترین تقسیماتِ سرزمینی نیز باز میاند و پای دانشگاه به ریزمقیاس یافتهمی

کنند اما به دالیل  که خود را به دانشگاه عمیقاً مُحق احساس میاند التحصیالن پدید آمده فارغ

ها این عادت  جای دنیا بازنده مانند. همه یابی به قلمروی آن بازمی سیاسی یا غیرسیاسی از راه 

حال، در  اند که میز بازی را واژگون کنند و قواعدش را ناعادالنه بخوانند. بااین ناپسند را داشته 

هاست سرتاپایش را منطق بازار و شهریه و تبعیض و حذف و  اهی که سال مواجهه با دانشگ 

که چگونه    ی این شدگان خودداری کرد. دربارهاخراج گرفته دشوار بتوان از همدردی با این طرد 

ایم  ایم و شنیده آسای تولید مدرک و کسب درآمد تبدیل شده زیاد خوانده دانشگاه به ماشین غول 

هایی را که خود را به مزایایش محق  ها آدم افتد وقتی که دانشگاه قی میاما به واقع چه اتفا

های استخدامی که  ای از رویهزند؟ عجز دانشگاه ایرانی از برقرارسازی مجموعه دانند پس می می

ها یا به شده نفع منصفانه تلقی شوند، از جاانداختن این تصور که استخدام از سوی افراد ذی 
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تواند موضوع  ها هستند، می ترینها و شایسته ترینها« به واقع برازنده شده بتر »جذتعبیر رایج

 شناختی باشد. مهمی برای پژوهش جامعه

شده و  شناختی امروز دیگر اصلی تثبیتها برای تحلیل جامعه اهمیت بُعد درونی تجربه 

ی درونی افراد هنوز  ها آید، اما علوم اجتماعی ایران در کندوکاو در تجربهجاافتاده به شمار می

ی یادداشت زیر بیش از هر چیز تالش و خواست من برای  در آغاز راه است. از این قرار، ترجمه 

هایی بوده که از فرط تکرر و آشنایی کمتر به چشم های داخلی تجربه جلب توجه به جداره 

هم ها، آن آدم ها، و آرزوهای ها، سرخوردگیشناسی و ادغام تحلیلیِ حسرترسمیتآیند، به می

شان.  خورده ، بلکه در هیئت زمینی و مادی و توسری شده نه در فُرمتِ ایدئال و استعاللی و تصفیه

شناسند یا وقتی  مان را به رسمیت نمیی تحقیقیو زمینه   ی دانش چه معنایی دارد وقتی حوزه 

افتد وقتی حال و  ی؟ چه اتفاقی مشود خاصیت تلقی میدردنخور و بیمان بهی تحصیلیرشته

تبعیض با ما    یابیم؟ رقابت، حذف، مان را دستخوش ساختارهایی از دَم معیوب و معوج می آینده 

 کنند؟چه می

ام توجه را به مواد و محتواهایی جلب کنم خواسته ی این یادداشت میوانگهی، با ترجمه 

زیرِ دستِ محققان و  یا »ادبی«شان ممکن است به سادگی از  که به صرف ظاهر غیرتحلیلی

پذیری و  ی انعطاف چنینی به واسطه های نگارشی این شناسی در بروند. فرم گران جامعه تحلیل

های  صاحب« و پویاییریز«های معلق، سازوکارهای »بیتوانند »خرده شان میگشودگی

  یواسطه سبب قیدوبندهای متدولوژیک یا بهبالتکلیفی را که ادبیات علمی موجود یا به

شان نیست تصاحب کنند و واقعیت  و ادغام  نیافتگی مفهومی و نظری هنوز مهیای پذیرش قوام 

های دردسرسازش به تسخیر درآورند،  بندی ها و الیهخوردگیها و گره اجتماعی را در ناهمواری 

اش داشته باشند. از  زدایی« از ماهیت پرتناقضای برای تسطیح آن یا »تنشبی آن که انگیزه 

شناختی  گیری دارند که تحلیل جامعهقدر بُعد درونی چشمها آنگذشته، برخی تجربه  این

های  اش را به خطر بیندازد. فرم که تمامیت علمیآننظر کند بیشان صرف تواند از گنجاندن نمی

ای تحلیلی تحریر نشده باشند ممکن است به  چنینی حتی اگر بدواً با انگیزه ی این خالقانه 

مند نیستند  اجتماعی شوند و اگر هم یکسره »تحلیلی« و روش  حالِ تحلیلمکطریقی ک

ها، به قسمی نوآوری در فرم و  بخش و راهنما باشند. خیلی وقت توانند الهام کم میدست 

گونه که هست،  ها نیاز داریم تا بتوانیم ماوَقَع را دقیقاً آنها و قالبآمیزیِ مُنضبط سبک درهم

 اش، به تصویر بکشیم.   و ژرفای واقعی دهندگی  در تکان

*** 
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اُفتد من فینالیستِ رقابت بر زمان که بختکِ طاعون روی آمریکا میدر فوریه، هم

 سرِ شغلی هستم که از آنِ من نیست.

دهند که ای را نشانم میآورندم. کتابخانهروزه به دانشگاه میای سه برای مصاحبه 

کنند که هرگز ام میهایش نخواهد رسید. به دانشجویانی معرفیدستم به کتاب

شان دهم که بعد از این دیگر مالقاتشان نخواهم داد. با استادهایی دست میدرس

وقت دهم که هیچهای پریان را شرح میوزشیِ افسانهی آمتاب دورهونخواهم کرد. با آب

گوید: ایستم. مادرم میی سیاه و سفید صاف میاش نخواهم کرد. در پیراهن سادهارائه 

کنی«. گوید: »وراجی نکن. عادت داری وراجی  غریبی از دهانت نپرد«. میو»چیز عجیب 

شود و مالد که قرمز میرا میقدر صورتش کنم که آنای مالقات میدانشکده با رئیس

پرسد آیا اصالً جای نویسنده در دانشگاه است. با رئیس کند به من و میبعد رو می

پرسد. چقدر رئیس دانشکده کنم که همین سؤال را میی دیگری دیدار میدانشکده

ی ها را از هم تشخیص بدهم. رئیس دانشکدهدانشکده  توانم رئیسوجود دارد. دیگر نمی

اشعارم با عنوانِ   ی نخستین مجموعههای بچهپرسد که شخصیتیگری از من مید

ی دیگر وقت کند: »فقط چند دقیقه »کودکان« واقعاً چه کسانی هستند. اضافه می

سد رکنم. به ذهنم میها وجود ندارند«. شتاب میرسد بگویم: »آن داریم.« به ذهنم می

خیزد و بنویسم که هرگز نخواهیم شنید«. برمی ی اصواتیبگویم: »خیال داشتم درباره

فهمم آیا خیلی چیزها برای از دست دادن دهم. نمیفشارد. چقدر دست میدستم را می

چیز برای از دست دادن و به دست آوردن در میان یا به دست آوردن هست یا هیچ

این شغل را شوم و این که دانم این است که دارم آزموده مینیست. تنها چیزی که می

ها بستگی دارد. رئیس دانشکده را در به من بدهند یا نه به میل و حال و هوای غریبه 

گوید: »آزمونِ نهایی شما این است که از این خاکسترها کنم که میحالی تخیل می

 ریسمان ببافید. انجامش بدهید و این شغل از آنِ شما خواهد بود.« 

هایی که در صورت پرسد آیا دورهتبلیغات میی روز سوم مصاحبه، رئیس دانشکده

استخدام قرار است ارائه کنم اصالً محلی از اعراب دارند. کاش گفته بودم: »نه. اصالً به 

گویم ارزند« و بعد بدنم را خیلی آرام غیب کرده بودم. اما در عوض میلعنت خدا نمی

ثل یک هدیه تقدیمش کشم بیرون و مدرآوردی از هوا میبله و یک دلیل زیبای من
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پرسد: االن هایتان. میکنم. طال به جای خاکسترتان قربان. مروارید پیشکشِ خوکمی

 دهم: پدرشان. چه کسی مراقب پسرهایتان است؟ پاسخ می

ارزش بودن؟ خرج یا بی ارزش داشتن چه معنایی دارد؟ یا ارزشِ کافی داشتن؟

 ن یعنی چه؟ رها شدن یعنی چه؟زندگی را درآوردن به چه معناست؟ استخدام شد

اند. هایشان را از دست دادهمیلیون آمریکایی شغل ۳۰حاال ماه مِی است. بیش از 

رسد. من و پسرها و اهمیت به نظر میچه در فوریه خیلی مهم بود، اینک پاک بیآن 

ایم و پول و غذای کافی برای خوردن داریم. اقبال هستیم. ما سالم ماندههمسرم خوش 

الساقین به االضالع با مثلث متساویالی درس دادنِ تفاوت میان مثلث مختلفبهال

های مجازی، نظافت های نویسندگی از گاراژِ خانه به کالسپسرهام، و انتقال کارگاه

جا نرفتن، و ترسیده بودن و جستجوی مخمر و آرد نان، دیگر به سختی منزل و هیچ

داشت وقتی برای سه روزِ متوالی مثل یک وکیل از   توانم به یاد بیاورم که چه حسیمی

 کردم. حالِ خوشی است کمتر به خاطر آوردن. ی استخدامم دفاع میپرونده

ی مادر بودن »خیلی درباره گفت:شانزدهمین یا هفدهمین رئیس دانشکده می

 اید.«نوشته 

سر است سالی که صاحب سه پ در داستان »شِریل« اثر برادران گریم پادشاه کهن

یک از پسرها به ارث بگذارد. به همین اش را برای کدام وتختتواند تصمیم بگیرد تاجنمی

قدر نرم و ای بیابند آنکه پارچه گیرد: اول اینها سه آزمون در نظر میخاطر، برای آن 

که سگی پیدا  ی طالی پادشاه بلغزد و عبور کند. دوم ایننازک که بتواند از میان حلقه

که »زیباترین بانو« چنان ریزنقش که در یک پوست گردو جا شود. سوم هم اینآن  کنند

در تمام سرزمین را پیدا کنند و با خود به قصر بیاورند. در داستانِ »شش خدمتکارِ« 

ی قصه به شاهدخت محبوبش آن است که انگشتری برادران گریم، شرط وصاِل شاهزاده

فتاده پیدا کند، سیصد رأس گاو نر را )با »پوست و را که از انگشت او به دریای سرخ ا

و موهایشان«( ببلعد و سیصد بشکه شراب سَر بکشد و تمام شب بی آن   استخوان، شاخ 

که خواب بر او غلبه کند، شاهدختِ داستان را در آغوش بگیرد. و در حکایت 

ین و چند شود که از چند»رامپلتیلتسکین«، دخترِ آسیابانِ فقیر به شرطی ملکه می

ها. بعضی از ها ُپرند از تکالیفی شبیه اینمیرد. افسانهاتاق کاهْ طال بریسد. اگر نه، می
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کاه را ها راهِ برهوتِ جاناند. برخیکنند. بعضی از آغاز لیاقتش را نداشتهرقبا تقلب می

هاشان گذارند. به بعضیقدم می  های هموار و ُپرسایهگیرند و دیگران به جادهدر پیش می

های دیگرشان جادوگرها. ها، به بعضیهاشان غولکنند، به بعضیها کمک میپرنده

 آورند. شان هم شانس میعدهیک

گوید: شود.« مادرم میجا مخمر یا آرد نان پیدا نمیزنم: »هیچبه مادرم زنگ می

 شور نان را ببرد. نان تمام شد.«»مرده

رکرد است و کارکرد همان فُرم. اگر از کاه طال های پریان، فُرم همان کادر افسانه

نریسید یا سلطنت را به ارث نبرید یا گاو نر قورت ندهید یا آرد پیدا نکنید یا کرسِی 

کنید به هایش سقوط میشوید بیرون و از لبهاستادی گیر نیاورید، از افسانه پرتاب می

رید؛ خبری از مسیرهای انتها و تهی که در آن هیچ کارکردی نداای بیداخل بیشه

ای جز ناپدید برند آیندهایِ جایگزین نیست. پسرانی که سلطنت را به ارث نمیحرفه 

خورد؟ هایتان دیگر به درِد افسانه نمیافتد وقتی مهارتشدن ندارند. چه اتفاقی می

 بردتان. وزد و با خودش به دوردست میتندبادی می

ای از ه است. اگر دیگر پادشاه نباشد، به کپههای پریان، پادشاه پادشادر افسانه

زند. درزهای نامادری را شُل کنید شود و غیبش میهای خردشده تبدیل میاستخوان 

گاه که تو نیست. شاهدخت، حتی آن و دست کنید داخلش. چیزی جز نامادری آن

 آید. البالی خاک و خاکستر است، همچنان یک شاهدختِ کامل به حساب می

و هشتمِ آموزش در  کنیم، چون روز پنجاهوپرت« بازی میرها »شکارِ خرتبا پس

دهم: شان میهایم دیگر کامالً خشکیده. فهرستی به دستی ایدهخانه است و چشمه 

ای، یک چیز یک سنگ، خاک، یک توت، یک چیز نرم، یک برگ قرمز، یک برگ قهوه

ای خوشحال به نظر برسد، شاخه ای از فرسایش، چیزی کهزنده، یک چیز مرده، نمونه

توانم دقیقاً اشاره گردند. نمیمرده بر درختی زنده. با دو کرباسِ لبالب از طبیعت بازمی

ی چیست. چیزی راجع به شناسایی و تملک. چیزی راجع به کنم که این درس درباره

ها، ، ترکههاها، برگکنم و بر سطحِ خزهها را خالی میطور که کیسهوقتْ خریدن. همان

کنم که چقدر برای کشم، به این فکر میسرخ دست میرنگ سینه آبی و تخمِ ها،توت 

کنم که ایم. به این فکر میمصرفِ دلبخواهی وابسته ثابت کردن خودمان به کارهای بی

 که دست آخر بتوانیم بگوییم موفق شدیم. ایم برای اینچقدر به این تکالیف وابسته
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ه و نهم، از پسرانم خواهم خواست »برای من یک هکتار زمین بیابید/ فردا، روز پنجا

میان دریای سرخ و ساحل دریا/ شخم بزنیدش با شاخ گوساله/ و سرتاسرش بذر فلفل 

بپاشید/ با داسی چرمین بدرویدش/ و بپیچیدشان در ریسمانی از جنس خلنگ«. به 

ین تکالیف برآیند با تکالیف ها وعده خواهم داد اگر به نحو احسن از پس انجام اآن 

عیب و نقص انجام دهند، باز هم ها را هم بی تر به آنها جایزه خواهم داد. و اگر آن بیش

هایشان را از تری جایزه خواهند گرفت. تا زمانی که سرِ آخر نتوانند دستتکالیف بیش

 های دیگری تشخیص دهند. دست

ام و حتی بعضی جاها خواست داده ها برای صدها موقعیت استادی دردر گذر سال

ام که دیگر درست قدر طوالنی این شغل را خواسته برای مصاحبه پذیرفته شدم. آن

کنم. مطمئن نیستم از آنِ من هایم نگاه میخواهمش. به دستدانم برای چه مینمی

 باشند. 

هایت مال خودت هست توانی تشخیص بدهی دستگوید: »البته که میمادرم می

 بازی درنیار.«نه. مسخرهیا 

گوید: »البته که شغل واقعی داری«. گویم: »من یک شغل واقعی ندارم«. میمی

 شور نان را ببرد. نان تمام شد«. گوید: »مردهگویم: »آرد ندارم«. مادرم دوباره میمی

امش، حقیقتاً تمام شده باشد. نظم فهمیدهو شاید نان، به آن معنا که همیشه می

مان افتد. سنگ محککند و جا میبازآرایی می هانی خودش را بر سطح سیارهنوین ج

در حال رنگ عوض کردن است. معیار ما برای خرجْ درآوردن، خرجِ زندگی را درآوردن، 

شود. به دوستی پیام مثل ویروسی که شدیداً عطش زنده ماندن دارد، دچار جهش می

ام گندم را گوید: »از پنجرهکند. میزندگی می  کنم«. او در آیووادهم: »آرد پیدا نمیمی

ی برداشتِ گندم تماشا ی نحوهشود«. ویدیویی دربارهبینم که در مزرعه سبز میمی

ها همه ساعت به دانشگاهشود اینشود ساطور ندارم. باورم نمیکنم. باورم نمیمی

کاه چطور از گندم قدر که فراموش کردم یاد بگیرم التماس کردم استخدامم کنند، آن

 اش کرد.شود و چگونه باید آسیابجدا می

ها و شاهدخت و پادشاه و نامادری و قلعه و گرگ و اگر ساطور داشتم، با آن، موش

 کردم تا بتوانند در فُرمِ خودشان محو شوند. مادر و پسرها را از کارکردشان جدا می
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ی دانشگاهی . یک شناسهخواستماما من یک دفتر کار با یک شماره تلفن هم می

ی هزینههای شیک و مزایا و دانشجو و همکار و کمکخواستم. دسترسی به کتابخانهمی

گوید: »خب خواستم. مادرم میخواستم. تمامِ این سلطنت احمقانه را میمسافرت می

ای که جایی برای من ندارد خودم را به پایین طور که از نوِک افسانهبعدش چی؟« همان

طوری بهتری«. گوید: »همینگویم: »بعدش هیچی«. مادرم میکنم میاب میپرت

 ام بر همین جایی که هستم.کنم. فرود آمدهاطرافم را برانداز می

کنم در قلمروی گرترود استاین هستم، جایی که آید. حس میجا خوشم میاز این

ریزد نت دارد از خودش می اند. کل سلطاند که از جا درآمدهقدر تُرد و ظریفها آندکمه

ای از تکالیفِ غیرممکنی که خودم جا پر از سوراخ است. در شرق، کپهبیرون.  همه

بازیِ شکسته که خیال های اسباباست. و در غرب، کوهی از دلقک  آوار شده  ام تراشیده

 چیز خوب نویسد: »همهها ساطور بسازم. گرترود استاین میشان کنم و از آن دارم ذوب

رسد که باید هوا را شود. زمانی میی تغییر پیدا میو شیرین است، و باز، سر و کله

تر کرد. این به معنای ناپدید شدن نیست«. روزِ شصتم آموزش در خانه است. فشرده

دارم و با دقت برایش بکشد. مداد را برمی  *خواهد یادش بیاورم که چگونه الفایالی می

تر بهش چسبیده«. ی کوچک ای است که دو شاخه شاخه گویم: »شبیه کشم. میمی

گویم: تونستی معلم خیلی خوبی بشی.« میدونی چیه مامان؟ میگوید: »میمی

 را بنویسد.  *دهم که چطور بِت»متشکرم«. و بعد نشانش می

 

 *حروف اول و دوم الفبای عبری. 
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