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های عصر پهلوی دوم با موج البته بسیار ی موج تورم در واپسین سالاز مقایسه

ی نود خورشیدی تحت حاکمیت نظام جمهوری های دههترِ تورم در واپسین سالعظیم

ر ی افتراق دآورند: از یک سو فرضیهتنیده سربرمیی درهماسالمی مشخصاً دو فرضیه

گرفته ی گفتمان شکلی اشتراک در زمینهی موانع مهار تورم و از دیگر سو فرضیهزمینه

ی موانع مهار تورم عبارت است از این که اجرای اق در زمینهی افترپیرامون تورم. فرضیه

 یهای عصر پهلوی دوم در مجموع از جنبهستیزانه در واپسین سالهای تورمسیاست

ی سیاسی اما در ساختار کنونی نظام جمهوری مراتب دشوارتر بود تا از جنبهفنی به

ی هی فنی. فرضیست تا از جنبهمراتب دشوارتر ای سیاسی بهاسالمی در مجموع از جنبه

گرفته پیرامون تورم نیز عبارت است از این که ی گفتمان شکلاشتراک در زمینه

یک از این دو دوره در میان افکار ستیزانه در هیچهای تورمی اجرای سیاستمطالبه

ی مطالبات اقتصادی چندان فراتر نرفت و به زبان عمومی از منظر گفتمانی از دایره

ی سیاسی جاری در هر مقطع چندان اسی چندان ترجمه نشد و با مبارزهسی

 درنیامیخت.

ی اشتراک بسیار عجیب جلوه خواهد کرد. ی افتراق درست باشد، فرضیهاگر فرضیه

ای عصر هستیزانه در واپسین سالهای تورمی افتراق، موانع اجرای سیاستبنا بر فرضیه

ی نود خورشیدی تحت حاکمیت های دههاپسین سالپهلوی دوم عمدتاً فنی بود و در و

نظام جمهوری اسالمی اما عمدتاً سیاسی. اگر صحت این فرضیه را مفروض بگیریم، 

ستیزانه در مبارزات های تورمی اجرای سیاستسپس گرچه تعجب ندارد که مطالبه

گفتی شانقالبی بر ضد نظام پهلوی چندان به زبان سیاسی ترجمه نشد اما سخت اسباب 

ی ی مطالبات اقتصادای در شرایط کنونی کماکان عمدتاً در دایرهاست که چنین مطالبه

محبوس مانده و چندان زبانی سیاسی نیافته و در مبارزات جاری چنان که باید و شاید 

امان تورم در شرایط کنونی با ای سیاسی عروج نکرده است. امواج بیبه سطح مطالبه

های گوناگون در مبارزات جاریِ رو با میانجیشوند و ازاینیقوت باعث نارضایتی م

در  ی گفتمانیهای بایستهبندیاند اما بدون صورتآفرینها به سهم خودشان نقشتوده

 ی سیاست از دیگر سو.های تورم مزمن از سویی و عرصهتبیین میانجی

 کوشمراک، میی افتراق و اشتهای دوگانهی حاضر، ضمن ایضاح فرضیهدر نوشته

نشانم. ی جاری بخواهانهستیزی را در بستر مطالبات سیاسی ترقیی کنونی تورممطالبه



 

 
 

 محمد مالجو 17

ترین اسنادی را بازبینی خواهم کرد که از مساعی حکومت بر این مبنا، ابتدا یکی از جامع

اش در مبارزه با تورم بر جا مانده است. های حاکمیتپهلویِ دوم طی واپسین سال

ی پهلوی ی قدرت سیاسیِ مستقر طی اواخر دورهخواهم کرد که گرچه بدنهاستدالل 

ستیزانه تا حدی به اجماع نظری های تورمتوانست در طراحی و اجرای سیاستدوم می

ت، مدکم در کوتاههای فنی به کاربستِ چنین اجماعی، دستو عملی برسد اما ظرفیت

ی تحلیل اقتصادِی جامع و مانعی از ائهکه سودای ارآنداد. سپس، بیچندان راه نمی

ای کوتاه داشته باشم، چرایی بروز تورم مزمن در اقتصاد ایران را در قالب نوشته

 شمارم تا بلکهی نود خورشیدی را برمیی تورم در دههترین علل سیاسی موجدهاصلی

ی را ستیزانه در وضعیت کنونهای تورمپذیری فنِی اجرای سیاستهم مدعای امکان

ستیزی در ساختار نظام جمهوری موانع تورم بودگیمدلل کرده باشم هم مدعای سیاسی

های اسالمی را. سرانجام نیز استدالل خواهم کرد که چرا طراحی و اجرای سیاست

ی هگانهای سیاسی سهستیزانه در موقعیت کنونی بدون توفیق نسبیِ پروژهتورم

ازِ اندیابی مردمی مطلقًا چشملت و تشکلسازی دوخواهی و دموکراتیکجمهوری

 موفقیتِ پایدار نخواهد داشت.

 ستیزی در برزخ فنیتورم

های پایانی عصر پهلوی گذاری برای مبارزه با تورم در سالترین سند سیاستجامع

 1356ایِ شورای اقتصاد به تاریخِ بیستم تیرماه صفحهی پانزدهجلسهدوم مشخصاً صورت

دستورکار این جلسه که با حضور محمدرضا پهلوی برگزار شد عبارت  1است.خورشیدی 

های اجرایی برای امتثال ی دستگاهشدهای اتخاذی سیاستی گزارشی دربارهبود از ارائه

                                                      
، «10ی جلسه: ع خورشیدی[، شماره 1356شاهنشاهی ] 2536تیر  20شورای اقتصاد به تاریخ  یجلسهصورت». 1

 ، آرشیو ملی ایران.326/340ی سند: ، شناسه«ی شورای اقتصاد به منظور مبارزه با تورمجلسه»در 
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های درصدی که در یکی از جلسه 12امر ملوکانه در جهت کاهش نرخ تورم به سطحی 

 1مان سال صادر شده بود.خرداد ه 23قبلی شورای اقتصاد به تاریخ 

های دیگر شورای علی مهران، رئیس کل بانک مرکزی، در یکی از جلسهحسن

تعادلی در سطح اقتصاد کل وجود دارد که عدم»درستی تأکید کرده بود که اقتصاد به

ممانعت از  2«.باید سعی کرد از طریق کنترل تقاضا و افزایش عرضه آن را از بین برد

 ی مهار موج تورمی کل یقیناً الزمهو تالش برای افزایش عرضه گسترش تقاضای کل

بود. بنا بر گزارشی که عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 

های مبارزه با مشیی بیستم تیرماهِ شورای اقتصاد ارائه کرد، خطی مورخهدر جلسه

و از  «جلوگیری از گسترش تقاضای کل»تورم بر دو محور عمده ابتنا یافت: از سویی 

 3ی کل.«افزایش میزان عرضه»دیگر سو 

ی های معطوف به جلوگیری از گسترش تقاضای کل در سه حوزهسیاست

های بخش دولتی از طریق اقداماتی نظیر ی پرداختتنیده معرفی شد. یکم، حوزهدرهم

 گذاری ثابت، احتراز از تصویبی عمرانی دولت به قصد کاهش سرمایهبازنگری در برنامه

میلیون ریال، ادهای ساختمانیِ بیش از دهانداختن اجرای قراردتعویقهای جدید، بهطرح

ی های عمرانی، و غیره. دوم، حوزهبازنگری در توزیع سیمان میان انواع فعالیت

درصدی در نرخ بهره برای های پولی و مالی از طریق اقداماتی نظیر افزایش یکسیاست

های تجاری و تخصصی، انداز، بازنگری در تقسیم منابع بین بانکتشویق پس

سازی وضع موجودی مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی، خودداری از اعطای شفاف

اعتبارات  برداشت مؤسسات بازرگانی دولتی، تحدیداعتبارات جدید برای اضافه

ها، تسریع در فروش سهام کارخانجات سوددهِ دولتی از راه گسترش ساختمانی بانک

                                                      
جلسه: ع ی خورشیدی[، شماره 1356شاهنشاهی ] 2536خرداد  23ی شورای اقتصاد به تاریخ جلسهصورت». 1

، 16668/220ی سند: ، شناسه«ی مقابله با تورمشورای اقتصاد راجع به نحوه صورت جلسات»، در 2ی صفحه« 7

 آرشیو ملی ایران.

ی جلسه: ع خورشیدی[، شماره 1356شاهنشاهی ] 2536شهریور  14ی شورای اقتصاد به تاریخ جلسهصورت». 2

 ، آرشیو ملی ایران.30463/230ی سند: ، شناسه«قتصادشورای ا صورت جلسات»، در 34ی ، صفحه«11

، «10ی جلسه: ع خورشیدی[، شماره 1356شاهنشاهی ] 2536تیر  20ی شورای اقتصاد به تاریخ جلسهصورت». 3

 ، آرشیو ملی ایران.326/340ی سند: ، شناسه«ی شورای اقتصاد به منظور مبارزه با تورمجلسه»، در 2ی صفحه
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ساختمانی از طریق اقداماتی نظیر های ی فعالیتمالکیت صنعتی، و غیره. سوم، حوزه

های های غیرضروری دولتی، جلوگیری از ایجاد ساختمانجلوگیری از ایجاد ساختمان

ه درآمد بهای متوسط و کمسازی جهت گروهتجملی و لوکس، تعیین ضوابط برای خانه

سازی با صد متر مربع فضای خالص برای آپارتمان و دویست متر یمن تشویق آپارتمان

ها تا هنگام رفع مشکل سیمان های انفرادی و عدم پذیرش سایر پروانهبع برای خانهمر

 1های شهستان پهلوی برای دو سال، و غیره.انداختن ساختمانتعویقو نیروی انسانی، به

تنیده ی درهمی کل نیز در چهار زمینههای معطوف به افزایش عرضهسیاست

برق  ریزی برای تأمینز طریق اقداماتی نظیر برنامهی صنایع امعرفی شد. یکم، در زمینه

موردنیاز صنایع و قطع برق کارخانجات به قصد مواجهه با کمبود برق و ممانعت از افت 

دهی به صنایع در توزیع سیمان، اختیاردهی به صنایع بزرگ و متوسط ولتاژ، اولویت

 ی تولید مصالحدر زمینهبرای تأمین برق موردنیازشان به دست خودشان، و غیره. دوم، 

ا سازی بهای سنتی ساختمانسازی روشساختمانی از طریق اقداماتی نظیر جانشین

 یساخته، احالهسازی با قطعات پیشتکنولوژی جدید و تشویق صنعت ساختمان

مسئولیت تولید و تأمین مصالح ساختمانی در هر استان به استاندار مربوط، تشویق 

ی های فشردهیع اصلیِ تولید مصالح ساختمانی، برگزاری دورهگذاری در صناسرمایه

مدت توسط وزارت کار و امور اجتماعی برای تأمین نیاز بخش ای کوتاهتعلمیات حرفه

ها، و غیره. ماهر، رفع ممنوعیت حمل سیمان به خارج از استانساختمان به کارگر نیمه

های کشاورزی رعایت اولویت طرحی کشاورزی از طریق اقداماتی چون سوم، در زمینه

در توزیع سیمان و تأمین برق، رساندن محصوالت کشاورزی به بازار مصرف داخلی از 

نقل، اتخاذ اقدامات مؤثر در رفع مشکالت برداشت محصوالت کشاورزی، ونظر حمل

ی به دههای دولتی، اهمیتها و فروشگاهی تعاونیبهبود امر توزیع با مددگیری از شبکه

گذاری برای محصوالت کشاورزی به قصد تشویق تولید، و غیره. چهارم، در قیمت

ی واردات از طریق اقداماتی نظیر رفع مشکالت ناشی از مقررات برای زمینه

                                                      
 .5تا  2های ع، صفحههمان منب. 1
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واردکنندگان، رفع مشکل تراکم بنادر دریایی به قصد افزایش سرعت جریان کاالها، رفع 

  1مشکالت گمرکات، و غیره.

های پایانی پهلوی دوم هایی برای مهار موج تورم طی سالیاستدر اجرای چنین س

 گذاران و مجریانی باالیی از اجماع سیاسی میان سیاسترسد نیل به درجهبه نظر می

ی برداشتی جست که سه شخصیت توان در آینهتا حدی میسر بود. دلیل را از جمله می

داریوش فروهر، از روال خوان، کریم سنجابی و شاپور بختیار و سیاسی مخالف

ای به ی حکومتی بر سر مسائل سیاسی در نامهها میان بدنهگیری این نوع اجماعشکل

در »خطاب به محمدرضا پهلوی نوشتند:  1356خرداد  22دست دادند که به تاریخ 

مقامات پارلمانی و قضایی و دولتیِ کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده 

یم ... شناسداشته باشد نمی“ منویات ملوکانه”وریتی غیر از پیروی از و مسئولیت و مأم

شود و انتخاب نمایندگان ملت و ها انجام میتمام امور مملکت از طریق صدور فرمان

حضرت قرار انشاءِ قوانین و تأسیس حزب و حتی انقالب در کف اقتدار شخص اعلی

گذاریِ وقت را در اسناد سیاست ی سیاسیِمصادیق چنین برداشتی از پهنه 2.«دارد

 وضوح تمیز داد.توان بهی اقتصادی نیز میپهنه

ا ههای عمرانی و تعیین اولویت اجرای برخی طرحاز باب نمونه، تجدیدنظر در طرح

 ی بیستمِ ی مورخههای اقتصادی مطروحه در جلسهی برخی سیاستترین الزمهاصلی

گذاری ی عمرانی دولت به قصد کاهش سرمایهبرنامهتیرِ شورای اقتصاد بود: بازنگری در 

 میلیون ریال، بازنگریانداختن اجرای قراردادهای ساختمانِی بیش از دهتعویقثابت، به

ها، اعتبارات ساختمانی بانک های عمرانی، تحدیددر توزیع سیمان میان انواع فعالیت

های ری از ایجاد ساختمانهای غیرضروری دولتی، جلوگیجلوگیری از ایجاد ساختمان

های شهستان پهلوی. این ی عظیم ساختمانآهنگ اجرای پروژهتجملی و لوکس، ضرب

خردادِ شورای  23ی ی مورخهها پیشاپیش در جلسهدهینوع تجدیدنظرها و اولویت

ر وزیاقتصاد با اوامر مستقیم شخص محمدرضا پهلوی به عمل آمده بود: ابتدا نخست
                                                      

 . 8تا  5های همان منبع، صفحه. 1

ی کریم نامه» ، در «1356خرداد  22ی کریم سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر به شاه در تاریخ نامه». 2

، 17287/296ی سند: ، شناسه«سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر به شاه در مورد اوضاع نابسامان کشور

 و ملی ایران.آرشی
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ها به اگر اجازه فرمایند ... طرح»ا خطاب به محمدرضا پهلوی گفت که امیرعباس هوید

وزیر مشاور »، سپس عبدالمجید مجیدی «رسد تا اوامر الزم را صادر فرمایندعرض می

و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عرض رسانْد که اعتبارات عمرانی سال جاری حدود 

ی امور اقتصادی و اجتماعی و عمومی[ ]میلیارد ریال است که از سه قسمت عمده 993

های مربوط به هر فصل به عرض تشکیل شده است ... و اگر شاهنشاه اجازه فرمایند طرح

س وزیر )امیرعبامورد خطاب به نخست، سرانجام نیز محمدرضا پهلوی بسته به «رسدمی

یا وزیر هویدا( یا وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه )عبدالمجید مجیدی( 

یا  آبادی(کشاورزی و منابع طبیعی )منصور روحانی( یا وزیر صنایع و معادن )فرخ نجم

علی مهران( یا وزیر مشاور )صفی اصفیا( فرامین اجرا یا رئیس کل بانک مرکزی )حسن

 1مورد صادر کرد.بههای مذکور را موردتوقف یا تعلیق طرح

های عصر پهلوی دوم اپسین سالهای گوناگون شورای اقتصاد در وجلسهصورت

ی باالیی از این نوع اجماع نظری و عملی هایی است دال بر حصول درجهآکنده از لحظه

ستیزانه در های تورمگذاران ارشد اقتصادی در طراحی و اجرای سیاستمیان سیاست

ی کل اقتصاد کالن. این نوع اجماع سیاسی گرچه ی هر دو طرفِ تقاضا و عرضهزمینه

 توانست اثربخشی اقدامات معطوف به جلوگیری از گسترش تقاضای کل میر زمینهد

افتاد ی کل چندان کارگر نمیی اقدامات معطوف به افزایش عرضهباشد اما در زمینه

شد. این ارزیابی های فنِی ناکافی مواجه میمدت با رادعِ ظرفیتکم در کوتاهزیرا دست

 یی مورخهی مهران، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسهعلچند ماه بعدتر از زبان حسن

تصمیماتی که شاهنشاه در »چهاردهمِ شهریورِ شورای اقتصاد به نحوی جاری شد: 

چه که در طرف ی[ بیستم تیرماه اتخاذ فرمودند، آنی شورای اقتصادِ مورخه]جلسه

                                                      
ی جلسه: ع خورشیدی[، شماره 1356شاهنشاهی ] 2536خرداد  23ی شورای اقتصاد به تاریخ جلسهصورت». 1

ی سند: ، شناسه«ی مقابله با تورمشورای اقتصاد راجع به نحوه صورت جلسات»، در 29تا  2های ، صفحه«7

 ، آرشیو ملی ایران.16668/220
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ز اثرات خود چه که طرف عرضه هست هنوتقاضا بوده به نحو مؤثری انجام شده ولی آن

 1«.را نشان نداده یا احیاناً اقدامات واقعی صورت نگرفته است

ی پنجاه خورشیدی به ایران جاری شد، وقتی سیل درآمدهای نفتی از اوایل دهه

های جاری و عمرانیِ دولتی ی تقاضای کل شامل هزینهدهندهاجزای گوناگون تشکیل

شدت رو به افزایش خانوارها نیز بههای بخش خصوصی و مصرف گذاری بنگاهو سرمایه

ی وسختهای سفتمدت دچار چسبندگیی کل اقتصاد کالن در کوتاهگذاشت اما عرضه

ستیزانه های تورمی طراحان و مجریان سیاستبود. اجماع نظری و عملی در مجموعه

ی پنجاه خورشیدی گرچه در ممانعت از گسترش اجزای تقاضای کل به در اواسط دهه

ی کل با ممانعت موانع فنی از حیز انتفاع سید اما در تالش برای افزایش عرضهثمر ر

ازپیشِ واردات: کمبود ساقط شد، هم در افزایش تولید داخلی و هم در افزایش بیش

هایی چون برق و عدم کفایت نیروی انسانی ماهر مصالحی چون سیمان و نقصان انرژی

های تولید داخلی از یک سو و ماهر در تالش برای گسترش ظرفیتو نیمه

و  ونقل ریلی و شوسهی حملنیافتگی شبکههای بارگیری در بنادر و توسعهمحدودیت

ترِ ونقل در جغرافیای ملی در تالش برای گسترش فزایندهکمبود نسبیِ ناوگان حمل

 واردات از سوی دیگر.

ای شورای اقتصاد هدر یکی از جلسه 1356ی سال محمدرضا پهلوی تقریباً در میانه

ی برزخی قرار داریم که باید بگذرانیم چون تقاضا بر عرضه اکنون در یک دوره»گفت: 

طی سالی که در پی آمد، سرعت عبور مخالفان سیاسی از کلیت نظام  2«.فزونی دارد

چنان فزونی گرفت « ی برزخیدوره»شاهنشاهی بر سرعت عبور نظام شاهنشاهی از این 

یافته برای نظام سیاسی جمهوری اسالمی در قالبی استحاله« ی برزخیدوره»که نهایتاً 

به ارث گذاشته شد، توأم با دگرگونیِ نهادیِ تدریجی اما بنیادینی در ماهیت موانع مهار 

ی بعدی. اقتصاد ایران از برزخ فنیِ شاهنشاهی به تورم در اقتصاد ایران طی چهار دهه

 .دوزخ سیاسی جمهوری اسالمی درغلتید

                                                      
ی جلسه: ع خورشیدی[، شماره 1356شاهنشاهی ] 2536شهریور  14اد به تاریخ ی شورای اقتصجلسهصورت». 1

 ، آرشیو ملی ایران.30463/230ی سند: ، شناسه«شورای اقتصاد صورت جلسات»، در 34ی ، صفحه«11

 .19ی همان منبع، صفحه. 2
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 ستیزی در دوزخ سیاسیتورم

ی تدریجاً استحاله یافت و به دوره« ی برزخیدوره»محمدرضا پهلوی رفت اما 

ای ماندگارِ اقتصاد ایران تبدیل شد. تقاضای کل در اقتصاد ایران طی دورهدوزخیِ درون

ی کل اقتصاد کالن فزونی داشته است. حاصل ای کماکان در مجموع بر عرضهچهاردهه

ت بوده است از استمرار تورم مزمن در اقتصاد ایران. طی چهار دهه تدریجاً نیروهایی عبار

ی مسلط نضج گرفتند و پروار شدند که، در مقایسه با متنوع و متکثر در طبقه

کل  تعادل عرضه و تقاضایتعادل پیشاانقالبی، خصائلی دگرگونه به عدمهای عدمویژگی

های عصر پهلویِ دوم اجماع نظری و ر واپسین سالدر اقتصاد ایران بخشیدند. اگر د

ستیزانه هم در طرف تقاضا هم در طرف های تورمعملی در طراحی و اجرای سیاست

ی نود خورشیدی تحت حاکمیت نظام های دههپذیر بود، در سالعرضه تا حدی امکان

ند مقدرتنفوذ و گیری اجماع میان نیروهای متنوع و متکثر ذیجمهوری اسالمیْ شکل

ستیزانه بسیار های تورمی مسلط هم در طراحی هم در اجرای سیاستطبقه

ی اقتصاد کالن. این نایافتنی بوده است، هم در طرف تقاضا هم در طرف عرضهدست

اند سدهایی سدید بر سر راه انقباض ی گذشته با قوت توانستهنیروها طی چهار دهه

 کنند.ی کل برپا تقاضای کل و انبساط عرضه

جا نه بر شناخت انضمامی این نیروها تمرکز خواهم کرد نه بر شرح مشروحِ انواع این

ی روایت مبسوطی از تاریخ ستیزی. اولی در گروِ ارائههاشان در سر راه تورمآفرینیمانع

ی شرح مستوفایی از تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسالمی است، دومی مستلزم ارائه

ی چنین در پِی ارائهی حاضر. همهای نوشتهنیز فراتر از محدودهاش، هر دو اقتصادی

جا، چارچوب مفهومی جامعی برای تبیین تورم مزمن در اقتصاد ایران نیز نیستم. این

آفرینی نیروهای ترین سازوکارهای کلیت نقشدر عوض، فقط اجماالً برخی از اصلی

 هم فقط با اتکا بری خواهم کرد، آنبندها را صورتزاییی مسلط در تورمسیاسیِ طبقه

 . ای بلندباال میسر استزبانی نظری و بدون ارجاع به شواهد تجربی که فقط در نوشته

ای تعادل عرضه و تقاضی مسلط بر عدمنفودِ طبقهتأثیرگذاری نیروهای سیاسی ذی

اش در اقتصاد ایران از شش مجرای های حاصلهزاییکل اقتصاد کالن و تورم
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ی دولت، بازار پول، انواع بازارهای سرمایه، عمده تحقق یافته است: بودجهی تنیدهمدره

 ی دیپلماسی خارجی.بَرداری از اقتصاد ملی، بازار کار، و عرصهسرمایه

ی مخارج دولت و هم ی دولت، هم سویهاولین مجرا عبارت بوده است از بودجه

دولت. بخشی از مخارج دولت در نظام ی مخارج ی درآمدهای دولت. ابتدا سویهسویه

هایی که برای تحمیل سالیق جمهوری اسالمی عبارت بوده است از آن دسته از هزینه

 هایشونده در زمینهاش به اکثریت حکومتکننده و پایگاهِ اجتماعیاقلیت حکومت

گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی صرف شده است، چه با سازوکارهای اجبارگرانه 

ره ها همواگرانه. استفاده از این سازوکارها و مبادرت به این هزینهه با سازوکارهای اقناعچ

حال، اواًل هر قدر ها بوده است. باایننوع حکومتناپذیر از عملکرد همهجزئی جدایی

های ها و نگرشپایگاهِ اجتماعیِ حکومتْ محدودتر باشد و ثانیاً هر قدر شکاف میان ارزش

تر های متنوعِ جمهور متکثرِ مردم از دیگر سو عمیقها و نگرشسویی و ارزشحکومت از 

تر خواهد بود. خصلت باشد، سهم مخارجی از این نوع در کل مخارج دولت نیز بیش

اش اعیاجتم عمیقاً ایدئولوژیک نظام جمهوری اسالمی از سویی و انقباض شتابانِ پایگاهِ

آهنگ رشد این نوع از مخارج نامولدِ دولتی افزوده بطرزی فزاینده بر ضراز دیگر سو به

ی کل اقتصاد کالن شده که مسبب انبساط عرضهآناست. این نوع مخارج دولتی بی

کی اند. یگیر در انبساط تقاضای کل در اقتصاد ایران داشتهباشند همواره سهمی چشم

ن از طریق انقباض های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایرااز سیاست

های ها و نگرشتقاضای کل در وضعیت کنونی عبارت است از تمکین حکومت به ارزش

حال، گیر این نوع از مخارج دولتی. بااینرو کاهش چشمجمهور متنوع مردم و ازاین

سازی جمهور متنوع مردم های وسیعی از هیئت حاکم به هوای وادارسازی یا قانعبخش

های نظام جمهوری اسالمی همواره بر افزایش ابعاد این ها و نگرشبه تمکین از ارزش

 ی این نوع ازاند و با هر نوع سیاست مالی انقباضی در زمینهکردهنوع مخارج اصرار می

 اند.ورزیدهها مخالفت میهزینه

وانگهی، بخش دیگری از مخارج دولت در نظام جمهوری اسالمی که، مستقیم یا 

ی کل شده دچار ناکاراییِ نسبی در انبساط عرضهانباشت سرمایه میغیرمستقیم، صرف 

 هایبوده است. ناکارایی این نوع مخارج دولتی در نظام جمهوری اسالمی البته ریشه

ردد، گتاریخی گوناگونی دارد اما، تا جایی که به خصائل سیاسی نظام مستقر برمی
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مشخصاً عبارت بوده است از نهادِ  ترین علت ناکارایی این دسته از مخارج دولتاصلی

متی ی تکنوکراتیک حکوی گزینش ایدئولوژیک در صدر تا ذیلِ بدنهپیچیده و هزارالیه

به منظور تحدید حدود مشارکت سیاسی و اداری انواعِ پرشمارِ نیروی انسانی اغیار در 

 و اصطالح انتخابیگذاری و اجراییِ هر دو بخش بهگیری و سیاستی تصمیمبدنه

انتصابی حاکمیت مستقر. نهادِ گزینش ایدئولوژیک با تحدید حدود مشارکت نیروی 

 ی حکومتی را، در قیاس باهای دولتی مشخصاً کارایی بالفعل بدنهانسانی در فعالیت

ی ایرانی، شدیداً کاهش داده است. بر این مبنا، نهاد گزینش ی کلیتِ جامعهکارایی بالقوه

حکومتی نظام جمهوری اسالمی بر اثر تزریق ناکارایی گسترده  یایدئولوژیک در بدنه

ی انباشت سرمایه مستقیماً سد سدیدی بر سر راه به عملکرد نهاِد دولت در زمینه

 های مناسب برایی کل اقتصاد کالن پدید آورده است. یکی از سیاستانبساط عرضه

ی کل در وضعیت کنونی ضهمبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انبساط عر

ی هاکارگیری انواع ردهعبارت است از انحالل نهادِ گزینش ایدئولوژیک در فرآیند به

ی حکومتی به هوای کارآمدسازی نیروی انسانی نیروی انسانی از صدر تا ذیل بدنه

های دولتی که معطوف به ی حکومتی جهت کاهش ناکارایی آن بخش از هزینهبدنه

های گوناگون هیئت حاکم همواره حال، ردهی کل اقتصاد کالن است. بااینانبساط عرضه

 اند که چنین نهادی اصالً ی گزینش ایدئولوژیک چنان مصر بودهگیرانهبر اِعمال سخت

 کند.جزءِ الینفکی از نظام جمهوری اسالمی جلوه می

ی سیاسی ی درآمدهای دولتی و مشخصاً درآمدهای مالیاتی دولت. نیروهااما سویه

شان غیرمستقیم، به میانجی ی رفتار مالیاتینفوذ در هیئت حاکمه از زاویهذی

اند، سازی برای افزایش نقدینگی، بر میزان تقاضای کل اقتصاد کالن تأثیر گذاشتهزمینه

ی نظام ی انتصابهای وسیعی از بدنههم یا با معافیت مالیاتی یا با فرار مالیاتی. بخشآن

رغم مبادرت به انواع نهادهای فرادولتی و نظامی و امنیتی و مذهبی، بهسیاسی شامل 

گیری از امکانات ملی و محلی در سطحی وسیع، ی اقتصادی و بهرههای گستردهفعالیت

رو اند و ازایناند یا فقط به طرزی صوری مالیات پرداختهیا متناسباً مالیات نپرداخته

بورژوازی های وسیعی از بورژوازی و خردهند. بخشاهای مالی شدهشامل انواع معافیت

اند. ی فرار مالیاتی بهره گرفتههای نامولد، از گزینهنیز، خصوصاً در میان فراکسیون



 ستیزی در پهلوی دوم و جمهوری اسالمیاز برزخ فنی تا دوزخ سیاسی: تورم 26 

خش ناپذیر بهای مالیاتی و فرارهای مالیاتی، در پیوند با خصلت غالبًا انقباضمعافیت

ه اند کی مستمر دولت بودهترین علل کسری بودجهاعظمی از مخارج دولتی، از اصلی

ن ی بانکِی متکی بر بانک مرکزی تأمیغالبًا با استقراض از یا بانک مرکزی یا یا شبکه

اند و متناسبًا مسبب رشد نقدینگی و تمهید امکانات گسترش تقاضای کل مالی شده

از  نهای مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایرااند. یکی از سیاستکالن بوده

اتی های مالیطریق انقباض تقاضای کل در وضعیت کنونی عبارت است از رفع معافیت

حال، بورژوازی. باایننهادهای خاص و جلوگیری از فرار مالیاتی بورژوازی و خرده

د و انهای انتصابی نظام سیاسی مستقر همواره از پرداخت مؤثر مالیاتی تن زدهبخش

های انی نیز از کاربرد امکانات تکنولوژیک و پایگاهستگذاران نظام مالیاتسیاست

 اند.شان برای ممانعت از فرار مالیاتی ابا داشتههای در دسترسداده

اش هم بخش دومین مجرا عبارت بوده است از بازار پول، هم بخش متشکل

ای ی نهادهاش. ابتدا بازار متشکل پول که عبارت است از آن دسته از مجموعهنامتشکل

نوعِ  اند بر ششولیِ فعال در بازار پول که زیر نظارت بانک مرکزی قرار دارند و مشتملپ

الحسنه، الحسنه، صندوق قرضمتمایز: بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک قرض

حاظ کم به لی اعتباری، و تعاونی اعتبار. این نهادها طبق قوانین بازار پول دستمؤسسه

اند: منابع مجازشان، مصارف مجازشان، شدهمی دیگر متمایزهشت مؤلفه از یک

ان، شی قانونیشان، نرخ ذخیرهی اولیهترین مصارف غیرمجازشان، مقدار سرمایهاصلی

. شانشان، و حداکثر نرخ کارمزد وام اعطاییهاشان، حداکثر وام اعطایینرخ سود سپرده

انین و مقررات بانک ی بازار متشکل پول در گذر زمان از قوگانهاین نهادهای شش

 اند وکردهگانه به درجات گوناگون تخطی میهای هشتی این مؤلفهمرکزی در زمینه

و خواست  ترین علل خلق نقدینگی در حدی فراتر از ارادهها یکی از مهمهمین تخطی

رو بسترساز انبساط تقاضای کل اقتصاد کالن بوده است. یکی از بانک مرکزی و ازاین

 از طریق انقباض تقاضای مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران هایسیاست

کل در وضعیت کنونی عبارت است از واداشتن نهادهای بازار متشکل پول به اجرای 

ی مالِی بازار متشکل پول، حال، سرمایهی بانک مرکزی. بااینقوانین مقررشده

گرفته میان بورژوازی مالی و نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی و بنیادهای جای
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شان از مقررات بانک مرکزی را به انحای هایاند انواع تخطینستهمذهبی، با قوت توا

 گوناگون استمرار بخشند. 

اما بازار غیرمتشکل پول. به موازات بازار متشکل پول که زیر نظارت بانک مرکزی 

قرار دارد، بازار غیرمتشکل پول نیز در ایران برقرار بوده است که به درجات گوناگون 

گونه برآورد دقیقی از میزان مرکزی قرار داشته است. تاکنون هیچ خارج از نظارت بانک

های زاییِ بازار غیرمتشکل پول به عمل نیامده است. اما نشانههای نقدینگیظرفیت

و  زاییگیر این نهادها در نقدینگیاند که حکایت از توان چشمفراوانی در بین بوده

ور اند. نَفسِ حضاقتصاد کالن داشته سازی برای انبساط تقاضای کلمتناسباً زمینه

. تمامی غیرقانونی بوده استنهادهای غیرعرفیِ بازار غیرمتشکل پول در اقتصاد ایران به

باالی قدرت سیاسِی مستقر این نهادها فقط مستظهر به پشتیبانی انواع مراکز رده

های سیاست اند حضوری پررنگ و مؤثر در بازار پول داشته باشند. یکی ازتوانستهمی

مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انقباض تقاضای کل در 

ی نهادهای غیرعرفیِ فعال در ی همهوضعیت کنونی عبارت است از انحالل و مصادره

ها بدون پرداخت شان در سایر عرصههای زیرمجموعهبازار غیرمتشکل پول و شرکت

گرفته میان بورژوازی مالی ی مالیِ بازار غیرمتشکل پول، جایحال، سرمایهغرامت. بااین

اند حضور و نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی و بنیادهای مذهبی، با قوت توانسته

 شان در بازار پول را به انحای گوناگون تثبیت کنند.غیرقانونی

انواع  سومین مجرا عبارت بوده است از انواع بازارهای سرمایه. سرمایه یا با

های مالکیت که بدون خلق ارزش فقط ارزشمدد سلبسازوکارهای تصاحب به

ا با شده است یاند حاصل میکردهشده را به زیان اکثریتْ بازتوزیع میپیشاپیش خلق

اند. در اقتصاد دارانه که خالق ارزش بودهمازاد برآمده از انواع سازوکارهای تولید سرمایه

های ماضی یا در زمان ، بخش وسیعی از ارزشی که یا در زمانایران، در هر دو حالت

 بسا برایاند که گرچه چهیافتههایی تجلی میاند در شکل سرمایهجاری تولید شده

اند. گرفتهاند اما در خدمت خلق ارزش قرار نمیرسیدهشان به سودآوری میصاحبان

ن وجود دارند به سوی آن نوع ی ایرادارانههایی که در اقتصاد سرمایههدایت ارزش

توانست مسبب انبساط گیرند میهایی که در خدمت خلق ارزش قرار میگذاریسرمایه
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ه دارانرو متناسباً مهار تورم در همین اقتصاد سرمایهی کل اقتصاد کالن و ازاینعرضه

ی هاهای سوداگرانه بر سرمایهی فعالیتهای تجهیزکنندهی سرمایهشود، اما غلبه

ر ی کلیت بازار سرمایه دترین مشخصهزایانه که اصلیهای ارزشی فعالیتتجهیزکننده

ی کل اقتصاد کالن بوده اقتصاد ایران است به این معنا از موانع اصلی انبساط عرضه

سب های منارو متناسباً مسبب تورم مزمن در اقتصاد ایران. یکی از سیاستاست و ازاین

ی کل در وضعیت مزمن در اقتصاد ایران از طریق انبساط عرضهبرای مبارزه با تورم 

های نامولد ی قدرت نابرابری که اکنون به نفع فعالیتکنونی عبارت است از تغییر رابطه

ز گستری داشته است. یکی ابرقرار است. چنین تغییری البته موانع تاریخی بس دامن

به نوع توزیع قدرت سیاسی و ترین موانع در ساختار سیاسی کنونی مشخصاً اصلی

مولد های نااش بر تسهیل هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیتی تأثیرگذارینحوه

ای ههای اقتصادی نامولد در مقایسه با فعالیتگردد. فعالیتدر اقتصاد ایران بازمی

تر است، هم نرخ سود باالتری شان کمی بازگشت سرمایهاقتصادی مولد هم طول دوره

تر است. اما یک عامل وجود داشته است که ها بیشرند، و هم تحرک سرمایه در آندا

ک کرده است: ریسهای اقتصادی نامولد عمل میها به زیان فعالیتدر بسیاری از موقعیت

های قانونی که های عرفی و ممنوعیتهای اقتصادی نامولد از حیث محذوریتفعالیت

کم در بخش غیررسمی ای اقتصادی مولد است، دستهغالباً باالتر از ریسک فعالیت

اقتصاد. در ایران غالبًا نهادهای برخوردار از قدرت سیاسی، که ضریب نفوذ باالتری در 

ه یاری اند، بی قضاییه و نیروهای انتظامی و نهادهایی مشابه داشتهسازمان مالیاتی و قوه

های د و از ریسک باالتر فعالیتانخاستههای اقتصادی نامولد برمیکارگزاران فعالیت

ود تر از سهای نامولد همواره بیشرو سود موردانتظار فعالیتاند و ازاینکاستهنامولد می

نفوذِ ی نیروهای سیاسی ذیبریِ گستردههای مولد بوده است. سهمموردانتظار فعالیت

 باً از نیل به اجماعهای اقتصادی نامولد غالی فعالیتهای سوداگرانههیئت حاکم از ثمره

 کرده است.گذاری با قوت ممانعت میی سیاستنظری و عملی در بدنه

بَرداری از اقتصاد ملی. بخشی از چهارمین مجرا عبارت بوده است از سرمایه

 اندشدههای ماضی یا در زمان جاری در اقتصاد ایران تولید میهایی که یا در زمانارزش

ی انباشت سرمایه در بیرون مدارهای باالتری از زنجیره همواره در مقیاسی وسیع به

ها به سوی آن نوع اند. هدایت این ارزشکردهمرزهای ملی حرکت می
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ی ایران قرار دارنههایی که در خدمت خلق ارزش در اقتصاد سرمایهگذاریسرمایه

بًا مهار سرو متنای کل اقتصاد کالن و ازاینتوانست مسبب انبساط عرضهگیرند میمی

های گسترده از اقتصاد ملی بَرداریدارانه شود، اما سرمایهتورم در همین اقتصاد سرمایه

 رو متناسباًی کل اقتصاد کالن بوده است و ازاینهمواره از موانع اصلی انبساط عرضه

های مناسب برای مبارزه با تورم مسبب تورم مزمن در اقتصاد ایران. یکی از سیاست

ی کل در وضعیت کنونی عبارت است از قتصاد ایران از طریق انبساط عرضهمزمن در ا

تار های ساخحال، ویژگیبَرداری از اقتصاد ملی. بااینتر از سرمایهممانعت هر چه گسترده

سیاسی نظام جمهوری اسالمی از چهار طریق در برابر چنین سیاستیْ مانع آفریده است. 

 بَرداری از اقتصاد ملی را دریی باید تنوع انواع سرمایههاآفرینیبرای ایضاح چنین مانع

اند. یکم، جریان فرار ها از اقتصاد ملی بر چهار نوع اصلیبَردارینظر گرفت. سرمایه

درشت مستقلِ بخش خصوصی های کالنِ بورژوازی. آن دسته از کارگزاران دانهسرمایه

 ی پرشمار ازمواره با آن دستهتر بوده است هشان در قدرت سیاسی ضعیفکه پایگاه

ان، در شهای اقتصادیاند که فعالیتایِ خودشان در رقابتی نابرابر بودهطبقهرقبای هم

های اصلی نظام سیاسی مستقر، اثر برخورداری از حمایت نهادهای قدرت در هسته

های کالن بخش خصوصی دقیقاً ریسک کمتری داشته است. یکی از علل خروج سرمایه

های ی رقابت اقتصادی است. دوم، جریان فرار سرمایهی نابرابر در حوزهن رابطههمی

های کالن به فراسوی شود. سرمایهی متوسط نامیده میچه غالبًا طبقهخُردِ اعضای آن

 شان اقتصادی بودهاند و انگیزهکردهتر فرار میمرزها برای کسب سود اقتصادی بیش

ی ی متوسط ضرورتاً با انگیزهاصطالح طبقهعضای بههای خُرد ااست، اما سرمایه

ی زهاند. انگیشدهاقتصادی کسب سود بیشتر نبوده است که مشمول فرار سرمایه می

دتًا ی متوسط عماصطالح طبقهجا کامالً متفاوت بوده است. اعضای بهفرار سرمایه در این

 روندی در فراسوی مرزهاییابی به سطح باالتری از حقوق مدنی و سیاسی شهبرای دست

اند و درواقع انگار با پاهاشان رأی زدهایران بوده است که دست به مهاجرت می

اصطالح دادن با پاها، اعضای بهموازات این جریان مهاجرت و این رأیاند. بهدادهمی

های خُرد خویش را نیز با خودشان برای همیشه به ی متوسط عماًل سرمایهطبقه

ند ااعضای بورژوازی که در اثر تمکن مالی قادر بوده اند. برخالفبردهزها میفراسوی مر
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ی متوسط در هر دو سوی مرزها پایگاه اقتصادی خودشان را حفظ کنند، اعضای طبقه

اند استقرار دائمی در فقط یکی از دو سوی مرزها را انتخاب کنند. نوع غالبًا ناگزیر بوده

ر نظام جمهوری اسالمی از رهگذر نقشی که در ایجاد توزیع قدرت سیاسی در ساختا

شکاف بین حکومت و ملت داشته است و ممانعتی که از تحقق سطوح باالتر حقوق 

ترین عوامل مهاجرت آورده است یکی از اصلیمدنی و سیاسی شهروندی به عمل می

فرار های خُردشان بوده است. سوم، رو فرار سرمایهی متوسط و ازایناعضای طبقه

های گوناگون. نوع توزیع غیردموکراتیک های اعضای تکنوکراسی دولتی در ردهسرمایه

قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسالمی هر قدر هم که موقعیت کنونی باثبات بوده 

 کرده است.ثباتی سیاسی در آینده را نزد اذهان متصور میانداز بیباشد همواره چشم

ی ایران و هم ی گذشتهی تاریخ صدسالهر هم در آینههای مستقفراز و فرود حکومت

ی خاورمیانه به نیروهای تکنوکراتیک ی پس از بهار عربی در منطقهی دورهدر آینه

ثباتی ناگاه دستخوش بیبسا بهمراتب کنونی چهداده است که سلسلهمستمراً عالمت می

د نگذارند و در جاهای های خود را در یک سبی داشتهشود و بهتر آن است که همه

مختلف نگه دارند، خصوصاً از طریق فرستادن فرزندان و نسل دوم به کشورهای دیگر و 

گذاری در خارج از مرزها به هوای خریداری امنیت شخصی برای فرداهای سرمایه

یز وجود اش ناتکایی از گسترهدیگرگونِ احتمالی. بخشی از فرار سرمایه که تخمین قابل

گشته است. ها بازمیها و تکنوکراتی بوروکراتهمین نوع از فرار سرمایهندارد به 

چهارم، نه فرار بلکه خروج سرمایه برای تحقق اهداف سیاست خارجی نظام سیاسی 

احبان شده است. صهای اصلی نظام سیاسی مستقر تعیین میمستقر که غالباً در هسته

شوند ی بر مسندها گماشته میی مردمهایی که مستقل از آرای بالواسطهقدرت

شان بسیار ارزبَر بود است. اند که تحققهایی در بیرون از مرزهای ملی داشتهخواسته

های ملی ایران به این نوع اخیر بودن حساب سرمایه در حسابیکی از علل اصلی منفی

ده سترهای گبَرداریگشته است. بر این مبنا، ممانعت از سرمایهاز خروج سرمایه بازمی

ی کل اقتصاد کالن از این زاویه در گرو چهار از اقتصاد ملی و امکان انساط عرضه

ای هدگرگونی بنیادی در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسالمی است: توقف فعالیت

های انتصابی حاکمیت به منظور امحای نقش اقتصادی نهادهای غیراقتصادیِ بخش

های اقتصادی، ارتقای حقوق مدنی و الیتانحصاری نهادهای قدرت سیاسی در فع
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ی متوسط برای زندگی در داخل کشور سیاسی شهروندی به منظور ترغیب اعضای طبقه

و ترک مهاجرت، توزیع دموکراتیک قدرت سیاسی در ساختار نظام جمهوری اسالمی 

 رایها بی تکنوکراترو کاهش انگیزهانداز باثبات سیاسی و ازاینبه قصد ایجاد چشم

های دستگاه ی خواستهخرید امنیت سیاسی در بیرون از مرزهای ملی، انقباض دایره

 اش. نیروهای سیاسیدیپلماسی خارجیِ نظام سیاسی به منظور کاستن از نیازهای ارزی

ها نفوذ در ساختار نظام جمهوری اسالمی همواره با قوت در برابر این دگرگونیذی

 اند.ایستاده

های پس از انقالب و خصوصاً بوده است از بازار کار. طی سال پنجمین مجرا عبارت

سازی نیروی کار در ی باالیی از کاالییساله مشخصاً درجهی پس از جنگ هشتدوره

ان ی صاحبسازی نیروی کار مشخصاً ارادهکاالییاقتصاد ایران به وقوع پیوسته است. 

ده شان تضعیف کری کارفرمایاندهشان را به نفع ارانیروی کار در تعیین شرایط کاری

کاری  هایترشدن نیروی کار، صاحبان نیروی کار نیز در تعیین مؤلفهاست. با کاالیی

نظیر دستمزد و ایمنی محل کار و امنیت شغلی و شرایط اسکان و شدت کار و ساعات 

ن این عییشان در تی کارفرمایاناند و متقابالً ارادهتری پیدا کردهکاری و غیره نقش کم

اسبات سازی منسازی نیروی کار با دگرگونتری یافته است. کاالییها نقش بیشمؤلفه

ی اول و به نفع به زیان مجموعه قدرت بین کارگران و کارفرمایان در محل کار

دست کارفرمایان خصوصی و درواقع شرایطِ امکانِ استثمار کارگران بهی دوم مجموعه

های بَری کلیت نیروهای کار را از ارزشرو سهمیاتر کرده و ازایندولتی را مهدولتی و شبه

چون بَری نیروهای کار، همشده در زمان جاری کاهش داده است. کاهش نرخ سهمخلق

های نولیبرال در ایران که روابط قدرت طبقاتی را به زیان طبقات رکن رکین سیاست

های گسترده در زندگی اجتماعی ییزاتر دگرگون کرده است، از رهگذر اختاللفرودست

ترین عامل تولید در فرآیندهای های شدید از همین اصلیزدایینیروهای کار و انگیزه

ی کل اقتصاد کالن بوده است و تولیدی مشخصاً یکی از موانع اصلی انبساط عرضه

رزه مباهای مناسب برای یکی از سیاستزا در اقتصاد ایران. رو یکی از عوامل تورمازاین

ی کل در وضعیت کنونی عبارت با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انبساط عرضه

زدایی از نیروی کار با: یکم، انحالل نهادِ قرارداد موقتیِ نیروهای است از درجاتی از کاالیی
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های پیمانکارِی ی مشاغلی که ماهیت دائمی دارند؛ دوم، انحالل شرکتکار در زمینه

ی نیروهای کار؛ چهارم، تمهید ی انسانی؛ سوم، شمول قانون کار برای همهتأمین نیرو

ها و ی نیروهای کار در قالب اتحادیهیابی مستقالنهزایی دولتی؛ پنجم، تشکلاشتغال

حال، اجماع ی بیکاری. بااینها و شوراهای کارگری؛ و ششم، گسترش بیمهتعاونی

ی ط در نظام جمهوری اسالمی دربارهی مسلهای هیئت حاکم و طبقهی جناحهمه

ترین کورسوی امیدی برای اقدام های نولیبرال در بازار کار اصوالً کوچکاتخاذ سیاست

 از باال در این زمینه باقی نگذاشته است.

های ی دیپلماسی خارجی. سرریز تنشششمین مجرا عبارت بوده است از عرصه

 اشالمللیی اقتصاد بینسمت حوزه المللیِ نظام جمهوری اسالمی بهسیاست بین

گیر درآمدهای حاصل از ی نود خورشیدی به شکل کاهش چشمخصوصاً از اوایل دهه

صادرات نفت و افت شدید ارزش پول ملی در برابر اسعار خارجی و شرایط بسیار نامساعدِ 

ی کل اقتصاد کالن را به همراه آورده است. یکی از مبادله مشخصاً انقباض عرضه

ی های مناسب برای مبارزه با تورم مزمن در اقتصاد ایران از طریق انبساط عرضهسیاست

ی سیاست خارجیِ نظام سازی پهنهکل در وضعیت کنونی عبارت است از عادی

حال، حاکمیت همواره با تمهید های منطقه و جهان. بااینجمهوری اسالمی با قدرت

ورزیده جد مخالفت میاش بهای خارجیهسازی در سیاستاقتضائات این نوع عادی

 است.

القاعده حاکمان نظام جمهوری اسالمی نیز مثل حاکمان هر نظام سیاسی دیگر علی

ای های نظم سیاسی موجود در هر جامعهاند که یکی از مخاطرهجد خواهان مهار تورمبه

ی اخواستهآمد نامان تورم در وضعیت کنونی مشخصاً پیحال، امواج بیاست. بااین

ی ی ایرانبرقراریِ الگوی توزیع قدرت سیاسی خاصی است که همین حاکمان به جامعه

 هایاند. مهار تورم مزمن در اقتصاد ایران، عالوه بر طراحی و اجرای سیاستتحمیل کرده

 اقتصادی بایسته، در گروِ دگرگونی در الگوی توزیع قدرت سیاسی در ایران امروز است.  

 خ سیاسی به برزخ فنیعروج از دوز

ی مسلط در نظام جمهوری اسالمی بر سر های نیروهای سیاسی طبقهآفرینیمانع

هاشان یآفرینرو نقشی کل اقتصاد کالن و ازاینراه انقباض تقاضای کل و انبساط عرضه
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های بازتوزیعی گیری انواع جریانزایی در اقتصاد ایران مشخصاً در شکلدر تورم

هار کنندگان و به زیان چمالکیتی گوناگون از سلباند به نفع چهار الیهمشارکت داشته

کنندگان عبارت مالکیتشدگان. چهار الیه از سلبمالکیتی گوناگون از سلبالیه

داران و اعضای نهادهای پولی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل اند از: یکم، سهامبوده

ی این نهادها؛ دوم، صاحبان های زیرمجموعهداران و اعضای شرکتپولی و نیز سهام

های هایِ غیرریالیِ منقول و غیرمنقول؛ سوم، منتفعان از انواع هزینهدارایی

های کارفرمایی. ی دولتی؛ و چهارم، صاحبان موجودی انبارها میان انواع ردهیافتهافزایش

دِی های نقحبان داراییاند از: یکم، صاشدگان نیز عبارت بودهمالکیتچهار الیه از سلب

هاشان بر حسب واحد پول ملی بوده است؛ بگیرانی که دریافتیریالی؛ دوم، مزدوحقوق

ی مدنی؛ و چهارم، انواع خریداران آتیِ موجودی بگیران از دولت و جامعهسوم، عایدی

 1ای یا نهایی.انبارها اعم از کاالهای واسطه

ی وزمرهی رکه به جزیی الینفک از تجربههای ناشی از تورم شدگیمالکیتاین سلب

تر اجتماعی تبدیل شده است در اکثریت اعضای جامعه خصوصاً میان طبقات فرودست

پیوسته است اما ریشه در الگوی توزیع قدرت سیاسِی ی اقتصادی به وقوع میعرصه

ستیزانه های اقتصادی تورمی سیاست دارد. طراحی و اجرای سیاستجاری در پهنه

های بنیادی در الگوی توزیع قدرت سیاسی اصوالً هیچ شانس دون تحقق دگرگونیب

موفقیتی برای مهار تورم مزمن در اقتصاد ایران نخواهند داشت. انقباض تقاضای کل و 

رو مهار امواج تورمی در اقتصاد ایران گرچه ی کل اقتصاد کالن و ازاینانبساط عرضه

هایی اقتصادی مناسب است اما چنین سیاستهای مستلزم طراحی و اجرای سیاست

 طلبند.نیز بستر سیاسی متناسبی را می

ستیزانه در های اقتصادی تورمشروط الزم هرچند ناکافی برای موفقیت سیاست

ز: اند ای کل اقتصاد کالن در ایران امروز عبارتانقباض تقاضای کل و انبساط عرضه

سیِ مستقر از طریق تعقیب راهبرد های انتصابی نظام سیایکم، انحالل بخش

های خواهی به هوای هم انقباضِ تقاضای نامولدشان و هم رفع مزاحمتجمهوری

                                                      
(، فصل 1399تهران: آگاه، ) مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایرانتاراج نهان: سلبمحمد مالجو، . 1

 اول. 
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ی ی کل؛ دوم، پدیدآوریِ خصلت نمایندگی بدنهشان در انبساط عرضهانحصاری

ت به سازی دولی دموکراتیکجوییِ پروژهاصطالح انتخابی نظام سیاسی از طریق پیبه

 های دولت در بسطنقباضِ تقاضای سربار دولتی و هم افزایش کارآیی فعالیتهوای هم ا

های حیات ی ساحتی سازوکارهای مشارکت مردمی در همهی کل؛ و سوم، تعبیهعرضه

های طبقاتی و غیرطبقاتی یابیمشی انواع تشکلگیری خطاز طریق پی شانجمعی

های انتصابی جامعه برای انحالل بخش خواهانه به هوای ساختن نیروهایی از اعماقترقی

و مهار اصطالح انتخابی نظام سیاسی های بهحکومت و برقراری انضباط در بخش

 های بخش خصوصی. تازییکه
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ترین اینننن روزهنننا ارزش برابنننری رینننال بنننا دالر و دیگنننر ارزهنننا بنننه پنننایین

سنننطح تننناریخی خنننود رسنننیده اسنننت و هنننر روز شننناهد سنننقوط جدیننندی در 

ها و علنننل اینننن رونننند چیسنننت و چنننه ها، ریشنننهایم. زمیننننهارزش رینننال بنننوده

 سرانجامی برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد؟ 

های بعنننند از زمننننانی سننننالترین مقطننننع رسنننند در حسنننناسنظر میبننننه

ایم. انسنننداد سننناختاری اقتصننناد اینننران کنننه از ابتننندای انقنننالب قنننرار گرفتنننه

هنننای رشننند ی حاضنننر فعلینننت یافنننت، در پنننی دو سنننال متنننوالی نرخدهنننه

منفنننی اقتصنننادی، شنننرایطی را بنننرای اقتصننناد اینننران رقنننم زده کنننه قاطعاننننه 

 90ی تنننوان گفنننت در پاینننان سنننال جننناری، ننننرخ رشننند اقتصنننادی دهنننهمی

های پایننننانی جنننننگ بنننندترین رکننننورد منفننننی تنننناریخی را بعنننند از سننننال

ی حاضننر خورشننیدی تننا پایننان سننال سنناله ثبننت کننند. از ابتنندای دهننههشت

درصنند و نزدیننک بننه صننفر  0.25میننانگین نننرخ رشنند اقتصننادی حنندود  98

ی صنننفر سنننالهدهننند کنننه ننننرخ رشننند دهبنننوده و رونننندهای کننننونی نشنننان می

 است.بینانه درصدی برآوردی واقع

های بعننند ننننرخ رسنننمی تنننورم نینننز در یکنننی از بننناالترین سنننطوح در سنننال

دانیم از فنننردای انقنننالب و اسنننتقرار حاکمینننت جدیننند از انقنننالب اسنننت. منننی

هنننای ها اقتصننناد اینننران از نرخوبنننیش در تمنننامی سنننالدر ایننران تنننا امنننروز کم

بنناالی تننورم آسننیب دیننده اسننت. امننا اکنننون رکننود تننورمی اقتصنناد ایننران 

 تر از هر زمان دیگری یافته است. مهیب ابعادی

هنننای در اینننن مینننان هسنننتند کسنننانی کنننه صنننرفاً بنننا اشننناره بنننه تحریم

اقتصننادی یننا بننا تأکینند بننر رشنند نقنندینگی، عوامننل طبقنناتیِ پننسِ پشننت ایننن 

انننند. معمنننوالً تحنننوالت اقتصنننادی اینننران بعننند از انقنننالب را نادینننده گرفته

وم حجنننم نقننندینگی در اقتصننناد اقتصنناددانانِ جرینننان غالنننب بنننر افنننزایش مننندا

عنوان علنننت تنننورم در اینننران تأکیننند دارنننند. بنننه اینننن ترتینننب، اینننران بنننه

انضننباطی مننالی بخننش دولتننی و عنندم اسننتقالل بانننک مرکننزی را عوامننل بی

داننننند و بنننه تبنننع آن اتخننناذ گیری و اسنننتمرار تنننورم در اینننران میشنننکل
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را  ایدجنننههایی ماننننند اسنننتقالل باننننک مرکنننزی و نینننز انضنننباط بوسیاسنننت

 دانند. راهکار مبارزه با تورم می

اختصننار نشننان بنندهم کننه کنم بهدر مقابننل، در بحننث حاضننر، تننالش مننی

سننننختی تننننورم در ایننننران در خننننالل مناسننننبات طبقنننناتی اسننننتمرار و جان

های بعنننند از انقننننالب نیننننز ریشننننه دارد و ناشننننی از گرفته در سننننالشننننکل

نینننز بنننوده  1357الب ای در پنننی انقنننگیری بلنننوک طبقننناتی وینننژهقننندرت

اسننت. بننرای نمونننه مشخصنناً بننر نقننش بننورژوازی مننالی تمرکننز خننواهم کننرد. 

گیری و های بعننند از جننننگ، یکنننی از عوامنننل شنننکلویژه در سنننالتنننورم، بنننه

تقویننت قنندرت طبقننات حنناکم در ایننران و تقویننت بننورژوازی سننوداگر مننالی 

بنننه شنننکل ارادی رو، اینننن طبقنننات بنننا گذشنننت زمنننان بهبنننوده اسنننت. ازاینننن

انننند قننندرت اقتصنننادی و منننالی خنننود را بنننا کردهانحنننای مختلنننف تنننالش می

روسننت اسننتمرار تننورم بننه طننرزی فزاینننده تحکننیم و تقویننت کنننند. ازهمین

کننه مقابلننه بننا تننورم در ایننران امننروز در گننروِ امحننای قنندرت طبقنناتی ایننن 

 نفع نیز هست. های ذیگروه

ر تمنننامی تنننورم خصنننلت پاینننای اقتصننناد سیاسنننی جمهنننوری اسنننالمی د

ی اخیننر بننوده اسننت. )بنگرینند بننه نمننودار یننک( اسننتمرار تننورم چهننار دهننه

های بعننند از انقنننالب در اینننران، در مقیننناس دورقمنننی در تقریبننناً تمنننامی سنننال

سنننال اسنننت کنننه  40ی نسنننبتاً ننننادر اسنننت. چنننرا بنننیش از جهنننانی پدینننده

اقتصنناد ایننران گرفتننار تننورم و سننقوط مسننتمر ارزش پننول ملننی اسننت؟ آیننا 

افزایش تولیننند متناسنننب بنننا آن، نقننندینگی بنننه کالبننند اقتصننناد و عننندمتزرینننق 

شنننود، علنننت تنننورم اسنننت، ینننا بازتننناب چننننان کنننه معمنننوالً گفتنننه می

 بندی طبقات اقتصادی حاکم در ایران؟ های پیکرهویژگی

هننایی ی تننورم را باینند در ماهیننت طبقنناتی گروهپاسننخ واقعننی بننه مسننأله

های بعننند از انقنننالب بنننه قننندرت رسنننیدند. اینننن طبقنننات یافنننت کنننه در سنننال

اند و اساسنننناً تننننورم برایشننننان یکننننی از مننننند شنننندههمننننواره از تننننورم بهره
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ابزارهنننای کسنننب مننننافع هنگفنننت سنننوداگرانه بنننوده و اسنننتمرار مننننافع آننننان 

 رار تورم است. نیز درگرو استم

های بعننند از انقنننالب، در بننندو امنننر، شنننرایط بحراننننی نخسنننتین سنننال

تضنننعیف بخنننش تولیننند، قننندرت بنننورژوازی سننننتی بنننازار در ائتالفنننی کنننه 

حاکمیننننت بعنننند از انقننننالب را تشننننکیل داد، از سننننویی بخننننش بزرگننننی از 

هننننای تجنننناری و مننننالی هننننای سننننودآور در بخشنقنننندینگی را بننننه حوزه

وی دیگنننر بنننورژوازی بنننازار از کسنننب سنننودهای غیررسنننمی کشننناند و از سننن

ویژه بهنننای کاالهنننای ی ناشنننی از تنننورم موجنننود در بنننهالعنننادههنگفنننت و فوق

های دولتنننی نینننز موازات آن بودجنننهمصنننرفی بهنننره بنننرد. در عنننین حنننال و بنننه

هنننای غیرمولننند بنننر آتنننش تنننورم ی نقننندینگی بنننه بخشبنننا تزرینننق گسنننترده

 افزودند. 

رم کنننه تاحننندودی بنننا بیمننناری هلنننندی در چننننین شنننرایطی، اسنننتمرار تنننو

های منتهننننی بننننه انقننننالب و افننننزایش نسننننبت بهننننای کاالهننننای سننننال

گیری پنننذیر ارتبننناط داشنننت، بنننه شنننکلمبادلنننه بنننه کاالهنننای مبادلهغیرقابل

ی قیمتننی منجننر شنند کنننه هنننای سننوداگرانهیننک اقتصنناد مبتنننی بننر حباب

ایجننناد طور داینننم از طرینننق در دل ینننک اقتصننناد گرفتنننار رکنننود تولیننند، بنننه

هننننای سننننوداگرانه و کننننرد رونقهننننای مختلننننف تننننالش میحبننناب در بخش

 بازانه در اقتصاد پدید بیاورد. سفته

رغم رکنننود در بخنننش واقعنننی در اقتصننناد مبتننننی بنننر حبننناب قیمتنننی، بنننه

شنننود رونقنننی سنننوداگرانه ایجننناد شنننود کنننه معمنننوالً در اقتصننناد، تنننالش می

ادعاهننای کاغننذی نسننبت هننا در بخننش مننالی یننا پیوننند اسننت بننا بهننای دارایی

هنننای پنننونزی سنننوداگرانه گیری طرحهای شنننکلبنننه ثنننروت. نخسنننتین نموننننه

 ی نخست انقالب آغاز شد.های دههدر اقتصاد ایران در همان سال

هنننننای وقنننننت در پاینننننان جننننننگ و ایننننندئولوژی ننننننولیبرالی دولت

گیری بنننورژوازی های اقتصنننادی عننناملی بنننود کنننه بنننه شنننکلگذاریسیاسنننت

هایی از ی سیاسنننتی گسنننتردهبی منتهنننی شننند. مجموعنننهجدیننند پسننناانقال

هنننا، تزرینننق مننننابع منننالی عمنننومی بنننه گراییها، مالیسنننازیقبینننل خصوصی
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ای کنننه از عمنننوم طور عنننام سنننلب مالکینننت گسنننتردههنننای خننناص و بنننهبخش

ی جدیننند در اقتصننناد اینننران منننردم صنننورت گرفنننت بنننه پیننندایی ینننک طبقنننه

های نننولیبرالی بننود و سننتگیری ایننن طبقننه مرهننون سیامنجننر شنند. شننکل

منننندی از حضنننور در آن طبقنننه متکنننی بنننر ارتباطنننات بنننا حاکمینننت و بهره

 رانت ارتباطی.

کننانون اصننلی فعالیننت ایننن طبقننه حضننور در منندارهای مننالی و تجنناری  

رننننگ بنننورژوازی پسننناانقالبی در رسننند حضنننور کماقتصننناد بنننود و بنننه نظنننر می

های برخاسنننته از تمنننند شننندن از فرصنننتنننر بنننرای بهرهبخنننش تولیننندی بیش

ی عملیننناتی غینننر از فعالینننت اصنننلی بنگننناه تولیننندی بنننوده اسنننت. در دهنننه

تاز نخسنننت انقنننالب بازارینننان کنننه در کننننار بوروکراسنننی نوپنننای دولتنننی یکنننه

هننا باعننث شننده بننود کننه مینندان اقتصنناد در ایننران بودننند. دولتننی شنندن بانک

کننا حضننور در دیگننر بخننش سننپهر گننردش، یعنننی بخننش مننالی، عمنندتاً بننا ات

رغم الحسننننه رخ بدهننند کنننه در هنننر حنننال بنننههای سننننتی قرضبنننه صنننندوق

گسنننتردگی فعالینننت و اختالالتنننی کنننه بنننه طنننور داینننم در بنننازار پنننول ایجننناد 

کردنننند هننننوز در بنننازار پنننول در قیننناس بنننا بخنننش بنننانکی دولتنننی نقنننش می

 کننده نداشتند.تعیین

اعتبننناری در  –در اینننن مینننان، تصنننویب قنننانون تشنننکیل مؤسسنننات منننالی 

هنننای و در پنننی آن تصنننویب قنننانون تشنننکیل بانک 1370ی ی دهنننهنیمنننه

خصوصننی در اواخننر ایننن دهننه، نقننش مهننم و کلینندی ایفننا کننرد. بننا ایننن دو 

خنننود را پیننندا « نهنننادی»مصنننوبه، بنننورژوازی بعننند از انقنننالب شنننکل مناسنننب 

 های مالی خود را شکل داد. اتکای آن امپراتوریکرد و به

هننننای هننننای بانکعمننننده و فعالیتداران ی ترکیننننب سننننهاممشنننناهده

ی اخیننننر بهتننننرین راهنمننننا بننننرای گرفته در دو دهننننهخصوصننننی شننننکل

کالبدشننننکافی بننننورژوازی پسنننناانقالبی در ایننننران امننننروز اسننننت. در جنننندول 

هنننای خصوصنننی ی فعالینننت بانکی گسنننتردهینننک، مالکنننان اصنننلی و حنننوزه

هنننای خصوصننی در اینننران ی رونننند فعالیننت بانکارائننه شننده اسنننت. مشنناهده
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دهنند کننه اگرچننه در بنندو امننر و بعنند از تصننویب قننانون تأسننیس ان مینشنن

هنننای بنننزرگ هنننا را بنگاههنننای غیردولتنننی در اینننران نخسنننتین اینننن بانکبانک

خصوصنننی تأسنننیس کردنننند امنننا در پنننی تحنننوالت سیاسنننی اقتصنننادی نیمه

تر نهادهننننای نژاد و حضننننور گسننننتردهجمهوری احمنننندیناشننننی از ریاسننننت

ی مالکینننت در اینننن شننناهد اشنننکال چندرگنننهحننناکمیتی در اقتصننناد اینننران 

هننننا بننننودیم. یعنننننی بننننورژوازی خصوصننننی در پیوننننند بننننا نهادهننننای بانک

حننناکمیتی و در ارتباطنننات گسنننترده بنننا بخنننش دولتنننی در مقنننام صننناحبان 

ای قنننرار گرفتنننند کنننه در قالنننب باننننک هنننای بنننزرگ چندرشنننتهاینننن بنگاه

 فعالیت کردند. 

دهننند هنننا نشنننان میبانکهنننای اینننن ی متننننوع فعالیتتوجنننه بنننه گسنننتره

هننای مننالی )بننازار سننرمایه کننه ایننن فعالیننت عمنندتاً متمرکننز اسننت بننر بخش

و بننننورس، بیمننننه(، مسننننتغالت و سنننناختمان، تجننننارت و بعضنننناً حضننننور در 

 های معادن و پیمانکاری. بخش

هنننا بنننیش از آن کنننه فعالینننت خودشنننان را برمبننننای یعننننی اینننن بانک

سنننپرده و پرداخنننت تسنننهیالت تعرینننف متعنننارف از بانکنننداری، یعننننی جنننذب 

ی سنننود اینننن دو، سنننازمان داده و کسنننب سنننود از محنننل تفننناوت حاشنننیه

ای عمننندتاً منننالی و تجننناری های بنننزرگ چندرشنننتهباشنننند بنننه شنننکل شنننرکت

هننننای ی سودشننننان ناشننننی از فعالیتفعالیننننت دارننننند کننننه بخننننش عمننننده

های هننننایی اسننننت کننننه در هننننر اقتصننننادی محنننندودیتغیربننننانکی و فعالیت

 ها به آن وجود دارد. ود بانکجدی برای ور

(، 1398مننناه ی باننننک مرکنننزی )انتشنننار: آبانبنننر اسننناس آخنننرین ترازنامنننه

پول در نقنننندینگی تنننندریج سننننهم شننننبه، به1390ی های دهننننهطننننی سننننال

درصننند  65اینننن سنننهم معنننادل  1390افنننزایش پیننندا کنننرده اسنننت. در سنننال 

 ی نقننندینگیدرصننند رسنننید. بخنننش عمنننده 87بنننه  1396بنننود امنننا در سنننال 

هنننای خصوصنننی خلنننق شنننده و در اختینننار در اینننران امنننروز از طرینننق بانک

آسنننا قادرنننند مننندد همنننین نقننندینگی غولهنننا اسنننت و بهمالکنننان اینننن بانک

روزی در بنننننازار ارز، روزی در بنننننازار مسنننننکن و مسنننننتغالت و امنننننروز در 
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ای کسننب هننای مننالی سننودهای افسننانهبننورس اوراق بهننادار بننا ایجنناد حباب

 کنند.

سنننت کنننه امنننروز شننناهدیم کنننه اغلنننب نهادهنننای قدرتمنننند از همنننین رو

اقتصنننادی و سیاسنننی خصوصنننی و حننناکمیتی دارای باننننک مربنننوط بنننه خنننود 

هسنننتند. و همنننین نهادهنننا بنننا خلنننق نقننندینگی و هننندایت نقننندینگی در 

کنننننده در تولیننند و بازتولیننند و تحکنننیم هنننای غیرمولننند نقنننش تعیینبخش

 اند. کردهمناسبات قدرت طبقاتی در جمهوری اسالمی ایفا 

امنننا چنننرا اینننن نهادهنننای پرقننندرت اقتصنننادی بنننر آتنننش تنننورم دامنننن 

زننننند؟ زینننرا در اقتصنننادی گرفتنننار رکنننود کنننه بخنننش واقعنننی اقتصنننادی می

تواننننند ارزش چنننندان قنننادر بنننه خلنننق ارزش نیسنننت، تنهنننا راهنننی کنننه می

های خنننود را افنننزایش دهنننند گذاریی سنننرمایههنننای مجموعنننهجننناری دارایی

هننای سننوداگرایانه اسننت. بننه ایننن ترتیننب، عننالوه رونق همننین تننورم و ایجنناد

هننای سننمای را کننه اینننک بننه بننر ایجنناد سننودهای هنگفننت مننالی سننهم دارایی

هنننا خودنمنننایی های بانکهنننای غیرجننناری )معنننوق( در ترازنامنننهشنننکل وام

 دهند. کند کاهش میمی

نهایتننناً هنننم آن کنننه اسنننتمرار و افنننزایش تنننورم خطنننرات سنننقوط حبننناب 

دهننند. بنننرای هنننای کننناذب سنننوداگرانه را نینننز کننناهش میز رونقمنننالی ناشنننی ا

ویژه در بننننورس اوراق بهننننادار شننننناهد مثننننال، در مقطننننع کنننننونی بنننننه

تر باشننند، هنننای منننالی هسنننتیم. تنننورم هرچنننه سننننگینگیری حبابشنننکل

ی شنننود چراکنننه بخشنننی از فاصنننلهتنننر میخطنننرات شکسنننتن حبننناب کم

 وشاند.پارزش جاری و ارزش واقعی ابزارهای مالی را می

در چننننین شنننرایطی مشخصننناً نهننناد دولنننت نینننز از تنننورم و سنننقوط ارزش 

بنننرد، زینننرا از سنننویی امکنننان تنننأمین منننالی کسنننری پنننول ملنننی سنننود می

کننند )چراکننه در بننازاری بننا ی خننود را از طریننق ایننن بننازار فننراهم میبودجننه

توانننند سنننهام خنننود را آب کنننند( و از سنننوی دیگنننر روننننق کننناذب بهتنننر می

اش بنننا های جننناریمننننابع دالری جهنننت پوشنننش هزیننننه مینننزان نینننازش بنننه
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شنننود. بگنننذریم از اینننن مسنننأله کنننه سنننقوط ارزش پنننول ملنننی کاسنننته می

سنننتانی از ثروتمنننندان بنننرای تنننأمین دولنننت اساسننناً ماینننل و قنننادر بنننه مالیات

 کسری مالی خود نیست.

ی کننننونی گرچنننه بنننا نیازهنننای سنننخن آخنننر آن کنننه تنننورم افسارگسنننیخته

دولنننت در ارتبننناط اسنننت امنننا در روابنننط قننندرت  یمنننالی و کسنننری بودجنننه

طبقنناتی در ایننران معاصننر ریشننه دارد. پرسننش مهننم ایننن اسننت کننه روننند 

هننای بننرد. بحننران مننالی کنننونی در دل بحرانکنننونی مننا را بننه کنندام سننو می

ویژه در مقطنننع کننننونی متنننأثر از عوامنننل متعننندد سننناختاری جنننای دارد و بنننه

انداز گننننذر بننننه بحرانننننی مسیاسننننی و ژئوپلتیننننک اسننننت. از ایننننن رو چشنننن

مننندت کنننامالً محتمنننل اسنننت. عنننالوه بنننر آن در شنننرایط مهارناپنننذیر در کوتاه

گر شنننندگان نیننننز احتمنننناالً فقننننط نظننننارهمالکیتبحرانننننی کنننننونی، سلب

 بسا دیر یا زود واکنش نشان دهند.نخواهند بود و چه
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 غیردولتی ایرانهای های اصلی بانکمالکان و فعالیت -جدول یک 

 نام ردیف

سال 

تأسیس )یا 

 واگذاری(

 دار عمدهسهام
 های عمدهفعالیت

 غیر از بانکداری

 1380 بانک اقتصاد نوین 1

ای از مننجننمننوعننه

هنننای شننننننرکنننت

گننذاری سننننرمننایننه

 دولتیخصوصی و شبه

ستغالت،  سرمایه، م بازار 

صرافی، بیمه،  کارگزاری، 

 تأمین سرمایه،

 1389 بانک انصار 2

ای از مننجننمننوعننه

هنننای شننننننرکنننت

گذاری عمدتاً سنننرمایه

وابسننته به بنیاد تعاون 

 سپاه

خنندمننات مننالننی بننازار 

سنننرمایه، مسنننتغالت و 

نگ،  مان، لیزی سنننناخت

 صرافی

 1389 بانک ایران زمین 3

ای از مننجننمننوعننه

هنننای شننننننرکنننت

گننذاری سننننرمننایننه

عمننده: )سننننهننام دار 

ستگی  ش صندوق بازن

 نفت(

بازار سننرمایه، صننرافی، 

، تننأمننیننن سننننرمننایننه

کارگزاری، مسنننتغالت و 

 ساختمان

 1391 بانک آینده 4
کارگزاری، بازار سننرمایه،  بخش خصوصی 

 مستغالت

 1381 بانک پارسیان 5

بیمه، لیزینگ، صنننرافی،  خودروسازان

کننننننننارگننننننننزاری، 

گننذاری، سنننننرمننایننه

مسننننتننغننالت، فننوالد، 

 پیمانکاری نفت و گاز، 

 1376 بانک پاسارگاد 6

گذاری پارس سنننرمایه

 )خصوصی(آریان 

بیمه، لیزینگ، صنننرافی، 

کننننننننارگننننننننزاری، 

گننذاری، سنننننرمننایننه

مسنننتغالت، صننننننابع، 

پنننینننمننناننننکننناری و 
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یه ما فت و سنننر گذاری ن

ستغالت و  گاز، معدنی، م

 ساختمان

 (1388) بانک تجارت* 6

فی،   گزاری، صننننرا کننار

مهندسننی مشنناور، بیمه، 

ستغالت و  شگری، م گرد

 ساختمان

 1391 بانک خاورمیانه 7

اشخاص ای از مجموعه

قی  ی ق ح قی و  قو ح

 خصوصی

کارگزاری بورس، صرافی، 

 بیمه

8 
بانک حکمت 

 ایرانیان
1389 

ارتننش جننمننهننوری 

 اسالمی

 در بانک سپه ادغام شد

 1389 بانک دی 9

بننیننمننه، کننارگننزاری،  بنیاد شهید

گذاری، لیزینگ، سننرمایه

 مستغالت

 1381 بانک سامان 10

بخش خصنننوصنننی و 

هنننای شننننننرکنننت

 گذاریسرمایه

فی،  گزاری، صننننرا کننار

 تجاری، بیمه

 1384 بانک سرمایه 11
صنننرافی، مسنننتغالت،  آموزش و پرورش

 تجاری

 1387 بانک سینا 12
صنننرافی، مسنننتغالت،  بنیاد مستضعفان

 تجاری، بورس

 1388 بانک شهر 13

صننرافی، تأمین سننرمایه،  شهرداری تهران

گزاری،  ینننگ، کننار یز ل

 مستغالت

 (1388) بانک صادرات* 14

گذاری، سننرمایهصننرافی،  

نیروگاه، سنناختمان، بازار 

 سرمایه، تأمین سرمایه

 1391 بانک قوامین 15

سنننننناخنننتنننمنننان،  نیروی انتظامی

یه ما بازار سنننر گذاری، 

 سرمایه، 
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16 

بانک 

الحسنه قرض

 رسالت

1387 

صی و بنیادهای  صو خ

 مذهبی

سنننننناخنننتنننمنننان، 

یه ما بازار سنننر گذاری، 

 سرمایه،

 1380 بانک کارآفرین 17

و بخش خصنننوصنننی 

هنننای شننننننرکنننت

گننذاری سننننرمننایننه

 دولتیشبه

بننیننمننه، لننیننزینننننگ، 

 گذاری، کارگزاریسرمایه

 1389 بانک گردشگری 18

ای از مننجننمننوعننه

گننذاران سننننرمننایننه

 دولتیخصوصی و شبه

 تجارت و گردشگری

 (1387) بانک ملت* 19

گذاری، صننرافی، سننرمایه 

نیروگاه، سنناختمان، بازار 

 سرمایه، تأمین سرمایه

 1392 اقتصادبانک مهر  20

ادغام شده در بانک سپه،  بسیح مستضعفان

ترده لیننت گسننن ی فعننا

یه ما گذاری بورس، سنننر

 مستغالت

سهام هریک از بانک صاحبان  ها به نقل منابع: آخرین گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی 

ها برای تکمیل اطالعات بوده های اختصاصی بانکاز سایت کدال سازمان بورس و نیز مراجعه به سایت

 است. 
های اصل واگذاریاصطالح های بهبخشی از سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات در سیاست *

سال 44 سی در  سا شد. اما با توجه به این که  1388و  1387های قانون ا ضه  در بورس اوراق بهادار عر

ست در عمل می سهام عدالت ا شرکت کارگزاری  شده در اختیار  سهام واگذار صمیمعمده  گیری توان ت

 هیالت تبعیت کنند.ها را دولتی ارزیابی کرد. بدون آن که از ضوابط دولتی در اعطای تسآن
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شی با نام وزارت امور  سال در گزار شهریورماه ام صادی و دارایی در اوایل  اهما »اقت

عنوان کرد:  1«ی سننازمان بورس و اوراق بهادار ایرانسننالهعملکرد و دسننتاوردهای یک

سرمایه از رقم عنوان مهمشاخص کل بورس تهران به» در  266،127ترین نماگر بازار 

به رقم  1399مردادماه  8درصنندی در  615توجه با رشنند قابل 1398پایان مردادماه 

ست 1،904،324 ضر می« .واحد افزایش یافته ا شت حا شان دهم که در یاددا شم ن کو

 ترین حبابعنوان دستاورد یاد کرده است تشکیل مهلکهچه وزارت اقتصاد از آن بآن

آمدهای خطرناکی برای کالبد قیمتی در تاریخ بورس اوراق بهادار در ایران بوده که پی

 2.اقتصادی و اجتماعی ایران خواهد داشت

ی بحرانی انقالب و وبیش ده سنناله  در پی دورهای کم، بعد از وقفه1369از سننال 

ساله، بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد. از همان جنگ هشت

ی جمهوری اسننالمی بر اسننتفاده از سننازوکارهای بورس های توسننعهآغاز در برنامه

شی به شاهد روندی پر در تأمین مالی تأکید می« شفاف»و « کارآمد»عنوان رو شد و 

سعه»فرازوفرود در  شکیل «تو ی این بازار بودیم. اما این روند از همان آغاز مبتنی بر ت

حباب قیمتی و شکستن حباب و بازهم تشکیل حباب و شکستن حباب بود. نخستین 

صر بورس تهران در همان نیمه شکل  70ی ی نخست دههحباب قیمتی در تاریخ معا

ی گیری روند دوسننالهیک دوره به شننکل 77تا  75های ی سننالگرفت و در فاصننله

سالکم شد. حباب بعدی در  شاخص قیمت بورس منجر   83و  82های وبیش منفی 

سال شد و در ادامه در  سال بعد موکول  ستن آن به دو  شک تا  92های شکل گرفت و 

ی همین ل گرفت که در نیمهتری در این بازار شنننکهای قیمتی کوچکنیز حباب 94

 تدریج فروریخت. دهه به

                                                      
 ی دولت در پیوند زیر:رسانی هفتهی اطالعبه نقل از کمیته. 1

http://shada.ir/fa-IR/shada/5588/news/view/15807/198716/Staging 
به آموختگان اقتصاد در تاریخ دوشنشده در نشست اینترنتی کانون دانشیادداشت حاضر برمبنای سخنرانی ارائه. 2

 تنظیم شده است.  1399شهریورماه  دهم

http://shada.ir/fa-IR/shada/5588/news/view/15807/198716/Staging
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شکل گرفته در بورس ایران میهمواره دو عامل از ابعاد حباب ست. های قیمتی  کا

ها و تورمی ساختاری که اقتصاد جمهوری از سویی افزایش دایمی سطح عمومی قیمت

مت اتی و قیی حبابی قیمت ذاسالمی به آن مبتال بوده است با گذشت زمان از فاصله

های کاسننت و از سننوی دیگر بسننیاری از رخدادهای برآمده از بحرانبازار سننهام می

کرد برای کرد فرصنننتی فراهم میسنننیاسنننی و ژئوپلتیک که به بازار شنننوک وارد می

صطالح تخلیهبه شکلا سبب  شاخص به  سبت دادن افول  ه گیری حباب بی حباب و ن

ی آن فروریزی شنناخص بورس در پی انتخاب نهعواملی خارج از بازار. آشننکارترین نمو

ی بنیادی آن حباب قیمتی جمهوری بود که ریشنننهنژاد به ریاسنننتمحمود احمدی

ی مخالفت بازار سننرمایه با بود، اما نشننانه 1383و  1382های گرفته در سننالشننکل

 نژاد تلقی شد.جمهوری احمدیریاست

ار طی ده سال گذشته را نشان نمودار یک تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهاد

شاهده میمی شاخص بورس در ایران تا دهد. چنان که در این نمودار م شود، تغییرات 

سینوسی را تجربه می 1397سال  سانی  سبی نو سال روند آن به طور ن کرد اما از این 

فزاینده شنند و هر سننال و هر ماه بر شننتاب تغییرات مثبت در آن افزوده شنند. جنونِ 

داری دارد، و در اقتصننناد تاریخی دیرینه و عمری به قدمت خود سنننرمایه سنننوداگری

جمهوری اسالمی نیز با توجه به ساخت قدرت و دست باالی بورژوازی مالی و سوداگر 

ا ایم، امگیری چنین روندهایی بودهوار آن با حاکمیت، همواره شاهد شکلو پیوند اندام

وایل سال جاری در این بازار طی شد حقیقتاً تا ا 1397روندی که طی دو سال از اوایل 

 ناپذیر آن است.ی اجتنابنموداری از جنون محض بوده که سقوط نتیجه

طور خالصننه گویم و اصننالً حباب چیسننت. بهابتدا روشننن کنم که چرا از حباب می

هایی در بازار اسنننت که باالتر یا بسنننیار باالتر از منظور از حباب قیمتی ایجاد قیمت

سش مهمی که مطرح میقیمت ست. پر ست که قیمت ذاتی را های ذاتی ا شود این ا

توان محاسبه کرد تا برمبنای آن حبابی بودن یا نبودن یک قیمت را محک گونه میچه

های آتی با توجه به نرخ تنزیل گذاری سهام عموماً برمبنای سود آن در سالزد. قیمت

ی ارزش ای که برای محاسننبهاز نرخ بهرهشننود. نرخ تنزیل نیز عبارت اسننت انجام می

درصدی را  20ی ساالنه شود. اگر برای مثال نرخ بهرهخالص کنونی از آن استفاده می
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در نظر بگیریم، قیمت جاری هر سهم حداکثر باید معادل پنج برابر سود نقدی آن طی 

 آتی پس از اعمال نرخ تنزیل باشد.های سال

 

ی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار ایران به محاسبات مشاهدهبر این مبنا، برای 

روشننننی گویای های قیمت به درآمد هر سنننهم بهای نیاز نیسنننت و نسنننبتپیچیده

گیری حباب قیمتی بسیار عظیمی در بورس طی دو سال گذشته بوده است. نرخ شکل

سک اکنون حدود بهره ست. 20ی اوراق بدون ری صد ا رس اوراق پس وقتی در بو 1در

کنیم منطقاً باید بهادار که بازاری توأم با ریسنننک اسنننت به خرید سنننهام مبادرت می

 درصد را انتظار داشته باشیم. 20کم سودی بیش از دست

در حالت کلی، نسبت قیمت به درآمد هر سهم معیار روشنی برای ارزیابی وجود یا 

ادگی سمیلیون تومانی بهگذاری یک عدم وجود حباب قیمتی است. وقتی برای سرمایه

هزار تومانی کسب کرد در چنین حالتی نسبت قیمت این  200ی توان سود ساالنهمی

هزار تومان(. پس  200اسننت )یک میلیون تقسننیم بر  5ابزار مالی به سننود آن معادل 

باشننند که  5تر از های قیمت به درآمد هر سنننهم در بورس اعدادی کمباید نسنننبت

شد. جدول  گذاری در آنسرمایه سبت قیمت به درآمد هر سهم  1منطقی با متوسط ن

                                                      
 درصد است. 21 بدهی درصد و بازار 20در بازار بین بانکی  نرخ سود اوراق بدهی دولتیاکنون هم. 1
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دهد. چنان که در این جدول مشنناهده به تفکیک برخی صنننایع بورسننی را نشننان می

این نسننبت در بورس ایران در صنننایع مختلف از  1399شننود، در پایان مردادماه می

ی وجود حباب روشنی گویاها بهواحد بود. این نسبت 289واحد تا حداکثر  21حداقل 

 قیمتی در بورس اوراق بهادار است.

ی یک : نسبت قیمت به درآمد در صنایع منتخب بورس ایران طی دوره1جدول 

 31/5/99ی منتهی به ساله

 289 سازی، امالک و مستغالتانبوه

 77 ها و مؤسسات اعتباریبانک

 50 بیمه و بازنشستگی

 222 ونقلحمل

 31 وابستههای رایانه و فعالیت

 39 سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 22 های مالیگریسایر واسطه

 31 سیمان، آهک و گچ

 57 های نفتیفرآورده

 25 فلزات اساسی

 99 قندوشکر

 55 کاشی و سرامیک

 21 های فلزیکانه

 40 الستیک و پالستیک

 47 آالت و تجهیزاتماشین

 45 های برقیآالت و دستگاهماشین

 24 محصوالت شیمیایی

 62 محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

 41 محصوالت فلزی

 43 مخابرات

 27 مواد و محصوالت دارویی

 .1399ی بازار، مردادماه منبع:  بورس اوراق بهادار تهران، گزارش تفصیلی ماهانه
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شی از آیا می سهام نا شدید بهای  شمتوان ادعا کرد که افزایش  اندازهای مثبتی چ

ست؟ به گمان من  سهام بازتاب نیافته ا سودهای اعالمی  بود که وجود دارد و هنوز در 

های زیر خیر، چنین ادعایی چنان گزاف اسننت که برای ردا آن کافی اسننت به واقعیت

توجه کنیم تا ببینیم آیا متغیرهای بنیادی خبر از تغییرات مهم مثبتی در اقتصاد دارد 

 یا خیر.

 ی اخیر اقتصاد ایران نزدیک به صفر بوده استنرخ رشد یک دهه 

 یت حدود نا و م ناشنننی از آن بخش بزرگی از شنننیوع کرو های 

 های مولد اقتصاد را کاهش داده استظرفیت

 ها بخش بزرگی از منابع مالی دولت را که عمدتاً صنننرف تحریم

تأمین شنننده کاهش داده اسنننت و اکنون دولت برای های عمرانی میپروژه

 های جاری خود هم با مشکل مواجه است.هزینه

 بب تحریم پذیرش به سننن عدم  به  FATFها و  بادالت ارزی  م

 شود.ی مبادالتی انجام میدشواری و با افزایش شدید هزینه

 ست ای قرار گرفتهدر منطقه ایم که درگیر بحران حاد ژئوپلتیکی ا

له تنش مالی ازجم یا فراگیر نو هر احت حدود  کاماًل های م ظامی در آن 

 محتمل است.

  ست و ایران نیز خواه ناخواه متأثر از صاد جهانی گرفتار رکود ا اقت

 رکود جهانی است.

 شننده در بودجه اسننت، هرچند بینیبهای نفت کمتر از بهای پیش

صادرات  صل از  ست و درآمدهای حا صادرات نفتی نیز قابل تحقق نی ارقام 

 ند.هم مشکل انتقال به داخل کشور دار

 نهبحران گا ند نابرابری، رکود، محیط زیسنننت، های چ ی فقر و 

 تقاضای مؤثر، فرار سرمایه محیط اقتصادی کشور را دربرگرفته است.

 ی اخیر مواجه های اجتماعی در طول چهار دههبا حادترین بحران

 ایم.شده
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برخی نیز در توجیه این حباب قیمتی از انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی 

یمت ی قها از فاصلهگفتند که از سویی به سبب افزایش سطح عمومی قیمتسخن می

سته میآتی و قیمت سود ریالی بنگاههای حبابی کنونی کا سوی دیگر  هایی شود و از 

دهد. در مورد ادعای نخسنننت باید دید که را که صنننادرات غیرنفتی دارند افزایش می

های بحرانی اقتصاد در چهار تورمی مشابه سالانتظارات تورمی به چه میزان است. آیا 

شابه آلمان بعد از جنگ دهه شدیدتر( را انتظار داریم، یا تورمی م شته )احتماالً  ی گذ

روشننننی ی اول را بپذیریم، بههای اخیر؟ اگر فرضنننیهجهانی اول یا ونزوئالی سنننال

ید یم، خواهیم دی دوم را بپذیرهای کنونی حبابی است. اگر هم فرضیهبینیم قیمتمی

گذاری روی اوراق پاشد و در این صورت اصالً سرمایهسرعت ازهم میکه اقتصاد دارد به

بهادار معنایی ندارد و پول را باید به کاالهای واقعی تبدیل کرد. ضننمن این که اگرچه 

شود که صادرات دارند اما در هایی منجر میکاهش ارزش ریال به افزایش سود شرکت

ست انتقال این منابع شرایط بحر شواری مواجه ا شرایطی که انتقال ارز با د انی و در 

م ها هشود و از سوی دیگر همین بنگاهشده به درون بنگاه با دشواری انجام میکسب

 های خود ناچار از مخارج بیشتر خواهند بود.در بخش هزینه

 د و حتی بسیاریتر کسی دیهای به گمان من بدیهی را کمبا این همه، این واقعیت

های اخیر به حباب بورس دمیدند و گاه نیز در ماه« کارشنننناسنننان»ها و از رسنننانه

سبت سهام در ایران را با بورسن شرفتههای قیمت به درآمد  سه های پی ی جهانی مقای

الفارق است و گاه کردند که به سبب وجود تورم دورقمی در ایران اساساً قیاسی معمی

های گذاری آن به ارزش خالص داراییبر سودآوری سهام برای ارزشهم به جای تأکید 

بازهم اگر نگوییم فریب خریداران سنننهام بود، تأکید می NAVها بنگاه کردند که 

 خورد. شان آب میکم از ناآگاهیدست

سهام  شندگان  سانی بودند. طبعاً فرو اما ببینیم برندگان و بازندگان این بازی چه ک

های گزاف بازندگان این ابی برندگان اصننلی و خریداران به این قیمتهای حببه قیمت

 31ی بازی تلخ هستند. اما خریداران چه کسانی بودند؟ برمبنای آمار رسمی طی دوره

داری بورس از تا تاریخ هشتم مردادماه سال جاری تعداد کدهای سهام 1398مردادماه 

جا شننش روشنننی در این. یعنی بهکد افزایش پیدا کرد 15،251،344به  9،086،424
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سهام شدهدار جدید میمیلیون  شته وارد بازار  سال گذ ر اند و به نظبینیم که طی یک 

سد مالمی ستر صلی را در میان همین گروه باید ج وجو کرد. عالوه بر آن، باختگان ا

فروشننندگان اصننلی سننهام و دیگر اوراق مالی در بورس اوراق بهادار طی همین دوره 

های رسننند دولت و بنگاهلت و اشنننخاص حقوقی بودند. به عبارت دیگر، به نظر میدو

های ذاتی سود بزرگ مالی طی این دوره از محل فروش سهام به قیمتی باالتر از قیمت

« یتمالکتصاحب از راه سلب»کالنی به جیب زدند. نام این فرایند در اقتصاد سیاسی 

مالکیت وراق بهادار شنناهد روندی از سننلبی حباب تاریخی بورس ادر نتیجهاسننت. 

سلبهای خاص بودهعمومی به نفع گروه سهام ایم. این  ضه و فروش  مالکیت از راه عر

به قیمتی باالتر از قیمت ذاتی آن، به قیمت حبابی، صنننورت گرفته اسنننت و بعد از 

انداز و پسای خواهیم بود که باختهها مالشننکسننتن حباب شنناهد موجی از میلیون

 اند.ده از دست دادهبازده یا زیانخود را به ثمن بخس در برابر سهامی کم هایدارایی

و  گیریی موهومی و شکلی مالی و انباشت سرمایهاما این فرایند چیرگی سرمایه

سرمایه شرایطی فروریزی حباب اوج و حد اعالی فتیشیسم کاالیی در  ست. در  داری ا

ا بازدهی اندک دارند شنناهد افزایش دایمی قیمت ده هسننتند یوکارها زیانکه کسننب

سهام همین کسببرگه شتر وکارها بودیم! پیی  ضعیف هرچه بی ضعیتی ت آمد چنین و

فرهنگ خلق ارزش در اقتصنناد و اجتماع اسننت. وقتی شننمای نوعی، بدون هیچ گونه 

صاد، یک برگه سهام میخلق ارزش در اقت شما بازدهی 5خرید که روزانه ی  صد به   در

چهمی هد،  نه مید کار و زحمت و خلق ارزش گو به  ندک تن  مدی ا ید برای درآ توان

های اخیر بدهید. انبوه کارشننناسننان و حسننابداران و مهندسننان و پزشننکانی که در ماه

فه هام شننندهحر ید و فروش سننن ها کرده و درگیر خر نهی خود را ر ند نشنننا های ا

ه گسترش فرهنگ لمپنیسم اقتصادی اگر در گذشت اند از این وضعیت.ایکنندهنگران

های باالیی هایی از بورژوازی و الیهوار از راه کسنب رانت و بهره در گروهیا زندگی انگل

دیدیم که درگیر سوداگری ی متوسط مشهود بود و مثالً پزشکان متخصص را میطبقه

 اند، امروز نیز شنناهدیم فرهنگ کسننب سننود بدون کار و زحمت، بدون خلقروی ملک

سب رانت و بهره سرمایه ارزش، از راه ک سهام به فرهنگ غالب و مزایای  شی از  ای نا

سط تبدیل میویژه در میان طبقهبه شود و این امر حیات درازمدت اجتماعی را ی متو

 کند.تهدید و تخریب می
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ی این تفاصیل چه خواهد شد. نخست در پایان به این موضوع اشاره کنم که با همه

های کنونی سننهام قابل دوام نیسننت. مگر این که با شننرایط دون تردید قیمتاین که ب

بختانه بسننیار چهار رقمی مواجه بشننویم که آن نیز عجالتاً خوش ابرتورمی و نرخ تورم

ناپذیر است. سؤال مهم این های کنونی اجتنابرسد. پس سقوط قیمتبعید به نظر می

رود آرام و کاهش تدریجی بدل کرد. البته در توان سننقوط بازار را به فاسننت که آیا می

ها تدریجی صننورتی که شننوک روانی حادی به خریداران وارد نیاید و روند افول قیمت

سنگین حجم معامالت و این که بازیگران  سبب افزایش  ست اما به  شد نامحتمل نی با

سود و زیان خود در ب سرمایه نیز نهایتاً با توجه به  ضور بحقوقی فعال در بازار  ه ازار ح

ی اوراق بیشتر در بازار برای تأمین مالی رسانند و دولت نیز خود ناچار از عرضههم می

باختگان بورس پتانسننیل اعتراضننی جدیدی به اسننت، بعید اسننت. انبوه میلیونی مال

های موجود در جامعه خواهند افزود، ضنننمن این که خروج نقدینگی از این پتانسنننیل

 تر خواهد کرد.ی ارز و طال را ملتهببازارخصوصاً بازارها

سننخن آخر آن که صننعود شنناخص بورس طی یک سننال و نیم گذشننته یک بازی 

های پونزی در اقتصننناد، با این تفاوت که شننناید برای بود مانند دیگر تجربه [1]پونزی

 اولین بار خود دولت نیز در مقام بازیگردان در آن حضور داشته است.

 

 

 

 هایادداشت

چارلز پونزی مهاجر ایتالیایی به ایاالت متحد در اوایل قرن بیسنننتم بود که سنننودای [ 1]

المللی پسننتی، نوعی تمبر پسننتی ی بینثروتمند شنندن در سننر داشننت. در آن زمان، اتحادیه

ونزی نامیدند. پالمللی پاسننخ به مراسننالت میجهانی منتشننر کرده بود. این تمبر را کوپن بین

شننان در امریکاسننت. پونزی امکان بهای اسننمی %25کوپن ها در ایتالیا دریافت که قیمت این 

مقداری پول قرض کرد و پول را برای دوستان و بستگان  را زیاد دانست. او سپس« سودآوری»

ستاد و از آن ست برایش از این کوپنخود درایتالیا فر ستند. به ها بخرندها خوا  و به امریکا بفر

ها قابل خریدوفروش بود ولی مقررات نها را نقد کند. این کوپنها کوشنننید آمحض دریافت آن

ست ستون مراجعه کرد و باد ستانش دربو شوار کرده بود. پونزی به دو ض وپاگیر کار را د یح تو
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دهد. وعده داد که هر وامی که به او بدهند او بعد از سنننه ماه دو برابر آن را پس می موضنننوع

ستون امریکا « شرکت مبادالت اوراق بهادار»وان برمبنای این طرح وی بنگاهی تحت عن در بو

 50روزه سننودی معادل  45گذاری هایی منتشننر کرد که برای سننرمایهنامهتأسننیس و گواهی

کرد. این ارقام درصندی پرداخت می 100روزه سنودی  90های گذاریدرصند و برای سنرمایه

ضا برای خرید گواهیحیرت سود موجی از تقا شر کرده بود پدید هاینامهانگیز  ی که پونزی منت

سرمایه شر نامهآوردند و خریدار گواهیگذاران به دفتر او هجوم میآورد.  هایی بودند که او منت

گذاران جدید چه سننرمایهچیز برای مدتی خوب بود. بخشننی از آنکرد. طبق معمول همهمی

«  ی مالینابغه»پونزی لقب شنند و به چارلز گذاران قبلی پرداخت میپرداختند به سننرمایهمی

سوداگری فرومی شه وقتی امواج جنون  شد. اما مثل همی سبات اولیه داده  شیند، برخی محا ن

بسیار  اهایش برعهده گرفتهدهد که میزان تعهداتی که چارلز پونزی در بنگاهخوبی نشان میبه

ها و نین بحثتوانسنننت پدید آورد. چی چنین اوراقی میچیزی اسنننت که مبادلهبیش از آن

تدالل یداران برای فروش اوراق اسننن جاد کرد. خر یداران اوراق ای هایی موجی از هراس در خر

آورند و پس از مدتی با واقعیت شننان به بنگاه هجوم میهای مالیها سننهام یا برگهنامهگواهی

 .تلخ ناتوانی بنگاه در پرداخت تعهداتش مواجه شدند
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 )یک(

و چند ماه  شنندن کارخانه لیبود. پس از تعط شیسننال پ 16 نیهم ،1383خرداد 

. داشنننت ریبگکردم که فقط دو شننناغل حقوق دایکار پ یفرهنگ یدر کارگاه یکاریب

شنند؛ حاال می شننتریاز ماه قبل ب شننتریب یچند روز ماهانه یتأخیر در پرداخت مزدها

خراب  یهااز دندان یکی دشننند که درمی یبود. چند ماه دهیرسننن ماهکیبه  گرید

سرم را آزار م شک و. مراجعه به دنداندادیهم شا پز اول ماه و  یمال شیدرمان را به گ

که عقب هم افتاده  یحقوق افتی. اما هر ماه موقع درمیکردیحقوق موکول م افتیدر

اه م یماند برانمانده و دوباره می یدکتر و درمان دندان باق یبرا یزیچ میدیدبود می

 . دشیم شتریهم ب یقراریو درد و ب رفتیم شیدندان پ یخراب رفته. رفتهدبع

گرم تابسننتان بود، تلفن دفتر زنگ خورد. دختر کوچکم بود  یاز بعدازظهرها یکی

شدت درد دندان بکه می صل یامانش نم هیشده و گر تابیگفت مادر از  ستأ دهد. م

از  شیب یکم م،یهم گذاشننت یخودم و همکارم را رو فیموجود در ک یهاشنندم. پول

ش یهنیهز ساند هخودم را بسرعت دندان بود. به کی دنیک درمانگاه  یو راه مخانه ر

منتظر  ی. مدت کمکردیم افتیرا در نهیدرصد هز 50که فقط  میها شدعرب ییهریخ

شد که خ ینهیپس از معا م،ینوبت ماند شده  رید یلیدندان معلوم  سد  شده؛ دندان فا

اما  میخانه شد یو راه نددیدندان را کش ریندارد. ناگز یو نگهدار میترم تیقابل گریو د

طور معمول بحران و هنشننند. پدرها ب میما ترم یهرگز در خانه «از آن یناشننن درد»

 کم عمق بحران را به فرزندان خانواده مطلقاً دسننت ایاز کار  یو ناشنن یمشننکالت مال

 یاز ناکاف یناش ی. تنگدستندگوییم همسربه  نیز یترکم زانیو به مکنند منتقل نمی

در معالجه شننده و  ریها سننبب تأخیر ناگزر از آن تأخیر در پرداختبودن حقوق و بدت

 یاطالعیاز ب یناخودآگاه و ناشنن یبرداشننت، البته نادرسننت ول نیخود سننبب ا نیا

 یتوجه هسننتم. برخیخانواده ب یسننالمت ایشننده بود که من نسننبت به امور  گران،ید

 کیبود که در  نیاز ا شی. چندماه پشنننوندیوارده بر دل هرگز درمان نم یهازخم

درد و عواقب حاصنننل از آن را دندان نیمن به ا اعتنایییدخترم ب یمولمع یگووگفت

 من آورد.  ادیدوباره به 

نه هر به خبار که در رسنننا بانیها خبر اعتراض و  ن ا و  هاهآمدن کارگران کارخا

 افتیماه است در نیخود را چند یمزد و حقوق ناکاف نیکه هم مشنویرا م ییهابنگاه
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سننناکت  توانمیو نم شنننودیدرد و زخم دل من بازهم تازه و دردناک م ، ایناندنکرده

 بمانم. 

 )دو(

ستان شکل تأخیر در پرداخت حقوق ماهانه و  شیب -1378 تاب ست بام سال ا از دو

که حدود دو سننال  میرو هسننتهبرو یبزرگ ینسنناج یو انحالل کارخانه یلیخطر تعط

ساز یبا وعده شیپ سو ایو اح ینو ض ادیبن یاز  ست صعم صو ار واگذ یفان به بخش خ

ش یپولیشد. ب را طاق کرده بود. پس  مانطاقت یکاریاز تأخیر چندماهه و خطر ب ینا

ها، بستن یروابانینهادها و انواع خ یکار و برخ یبه اداره جهینتیاز مراجعات مکرر و ب

 هشت ییمایراهپ کیسرانجام با  ،یو استمداد یاعتراض یهاانراهبند جادیو ا ابانیخ

شورا دادیب نیدادمان را از ا یلومتریک سالم یبه مجلس   ها. پس از زدوخوردمیبرد یا

شعاردادن شنبا ماموران محافظ،   ییهاوعده افتیو در ندهیچند نما یسخنران دنیها، 

 یهجیگرفتن نتمان تا یبه هزارنفر کینزد تیعصر هنگام، جمع ،یو اجرانشدن یتکرار

شست. تهدقابل ش یگوهاوو مذاکرات و گفت دهایقبول مقابل مجلس به تحصن ن کار آ

سب ییهاشدن هوا گذشته بود که توافق کیتاراز  ی. دو ساعتافتیو پنهان ادامه  و  ین

ر د شننانیهابازگرداندن کارگران به خانه یاتوبوس برا یصننورت گرفت و تعداد یموقت

اما  یو دلخور دیمقابل فراهم آمد. کارگران با ترد یدر محوطه ن،یشننهر و وراماسننالم

ها رفتند اما گروه طرف اتوبوسهبزرگ و کوچک ب یهاالنه در گروهسنننالنهسننن ریناگز

سته  یکوچک ش سر و فرماندهبودند همچنان ن شتند. چند اف صد رفتن ندا  سیپل یو ق

 تندگفیم نانیشده و با اطم نفوذ واسطهو چند تن از کارگران صاحب یانجیعنوان مبه

شب به خانه برو صبح هنگام ورود و جلو د،یشماها ام  نیدرب کارخانه حقوق ا یفردا 

فتیماه را در باال دیخواه ا ب کیجز هب یهمگ خرهکرد.  ند و  قانع شننند طرف هنفر 

ستمیکه م ،یها رفتند. کارگر جواناتوبوس سر و  دان سال منتظر در  کیهم دختر خرد

شنننده بود.  خکوبیم نیبه زم ییتو گو کردندیگفتند و هرچه مهرچه می خانه دارد،

شنندم و  کشی. نزدمیآمن فردا صننبح خودم به کارخانه می دیشننما برو گفتیمدام م

ساعت هآهست س نجایا گرید یگفتم  شد معلوم ن اریب اش اوبو اراذل  ستیخلوت خواهد 
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اگر  ت،سی! گفت مهم ناورندیو چه بر سرت ب ندیایدر پوشش اراذل و اوباش ب یکسان ای

از  یکی! میمسننتأصننل شننده بود . واقعاًرمیبم جانیبگذار امشننب هم رمیقرار اسننت بم

پول از  یتوجهچندان قابلمقدار نه نکارگران سنننالمند و باتجربه پس از جمع کرد

س گر،یچند تن د یهابیجته شست. کارگر جوان که ب شگر اریرفت و کنارش ن و  پرخا

مدت یعصنننب تاه و گفتگو یهم شنننده بود پس از  کار  یدرگوشننن ییهاییکو با هم

 یکیطرف هسننار بلرزان و شننرم ییهااش، آرام و سنناکت و افسننرده با قدمسننالخورده

 افتاد.  راههها بازاتوبوس

 )سه(

 ها تااثر آن ردیافتد که اگر درمان هم پذبر تن و جان می ییهاگاه زخم یزندگ در

مانده بر تن خانواده  یو نادار یاز تنگدسننت یناشنن یهادهد. زخممیو آزار  ماندیابد م

جوان همکاران دست  اریهمان سال دو تن از فرزندان بس یهاست. طزخم نیاز ا یکی

ه . از شمار نافتیظاهر نجات به یگریشد و د یمنته رگبه م یکیزدند؛  یبه خودکش

 انشیخانواده برا یو نادار یکه تنگدست یکارگر یهاخانوادهشمار فرزندان چندان کم

ت و ها و ثرویعدالتیب ها،ینابرابر دنیو د یمال یثر از تنگناهاأتحمل نبوده و متقابل

سابه شبهکیبادآورده و  یهاهیسرما ست امده، در سرد ناپدهید  یراه مبارزه یدیسار 

 . ستیدر دست ن یاند آماردرافتاده یکاربزه و خالف یهابه راه ،یطبقات

 لیتنها به دل یکارگران )برخ یافتادهعقب یهاحقوق یانسانرینحس و غ ییدهپد 

صأمت یاو پاره مانکارانیو پ انیکارفرما ییسودجو صو و  تیریمدءسو ،یسازیثر از خ

 یهاسال نیاز نخست یکاریب روزافزون( همزمان با نرخ هاهکارخان یلیو تعط یدهانیز

ار انداخته است؛ ساخت هیکارگر سا یطبقه یزندگو  رانیجنگ بر اقتصاد ا انیپس از پا

 یتورم جادیها و افزون بر آن با اروش نیا یاز تمام رانیا یدارهینظام سرما یژهیخودو

اسننتثمار هرچه  یدرصنند( برا 50 کیتا نزدختی )گاه ی دورقم شننهیو هم یسنناختار

سرما ینییپا یهاهیکارگران و ال شتریب شت یعموم یهاهیجامعه، غارت منابع و   و انبا

ستثناهندرت و بکه به یبا نرخ ثروت شورها گریدر د ییطور ا  دهید یدار هیسرما یک

 .شودیتر مو هرروز فربه کندیاستفاده م هشد
 



 

 
 

 الهیکاظم فرج 61

 )چهار(

 کی یها طن آنشننتاذها و کنار هم گرسننانه یخبر یهابه اخبار و گزارش ینگاه

شمار  یدوره ساله  ا ر یو خدمات یصنعت یهاکارگران بنگاه یهااز واکنش انبوعیچند

شان م شدن چندماهه دهدین  یتوجهبخش قابل ایتمام  یکه در اعتراض به پرداخت ن

ه ما نهاز حقوق  بدون نت مکررخود، پس از مراجعات  یا کار و  جهیو  به ادارات  تدا  اب

تجمع در مقابل  ای ابانیدر خ ییمایبا راهپ ر،یمراجع و مقامات، ناگز گریسنننپس به د

ستاندار یمانند فرماندار ییهامکان مقامات و  یو. . . از تمام یگذارمجلس قانون ،یو ا

 رایبسنن یبررسنن کی. در ابندییهم نم یرسننادیو اغلب فر طلبندیکمک م یمردم عاد

سرانگشت صر و  ضبتوان بنگاه دیشا یمخت تأخیر  یدهیپدرا که از  یها و کارگران معتر

 :کرد یبندگونه دستهنیاند ادهید بیسآچندماهه در پرداخت حقوق 

 «یانانس یروین مانکاریپ یهاشرکت» ژهیوو به «مانکاریپ یهاشرکت»کارگران . 1

ا در ر ستفهر نیاز معترضان ا بزرگیسال گذشته بخش  ستیب یکم طکه دست

 نیرشننتیاسننت که ب نیتوجه اقابل اریبسنن یاند. نکتهداده لیها تشننکدوره یتمام

و  یدولت یهاها و دسننتگاهیشننهردار مانکارانیها در واقع پشننرکت نیشننمار ا

در واقع . هسنننتند یبزرگ عمران یهاپروژه مانکارانیها پاز آن یاو پاره یحکومت

 انیها در پناه سننکوت کارفرماشننرکت نیا رانیمد انیپایب یو آزمند ییسننودجو

و. . . با به تأخیر انداختن تا حد ممکن  یدولت یهاهمان دسنننتگاه یعنی یاصنننل

ستثمار کارگران  نیحد و آخر نیشتریب ارگرانپرداخت مزد و حقوق ک مرحله از ا

 . گذارندیم شیرا به نما

وابسننته به  ایمتعلق به دولت شننان شننتریکه ب ،یصنننعت یاز واحدها یشننمار. 2

مورد، ب( یب یهاپاشوختیناکارآمد و ر تیریثر از: الف( مدأهسنننتند، مت نهادها

ساز یو نگهدار نیمأندادن به ت تیاهم ش یو باز سانآالت و بهنیما شدن  یروزر ن

ستفاده، ج( سو فناوری وخرج ندارند و به توان دخل ،یو فساد مال تیریمدءمورد ا

 نیا ییاز چرا یایو بررس قیجاست که تاکنون تحقنیاند. جالب اافتاده یدهانیز

شیدهانیز صورت نگرفته و اگر گرفته گزار آن به  ییاز آنچه رخ داده و چرا یها 

نها تنه ی)کارگران( و افکار عموم میمستق نفعانیذ. داده نشده است یافکار عموم
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 ای قیناال رانیمد نیا خیال قرار گرفتن و توبؤاز مورد سننن یگزارشننن چیتاکنون ه

ند نکرده افتیفاسننندان در جازات جدیم طور مداوم شننناهد هعکس ببلکه بها

 . هستند رانیمد نیمقام ا یو اغلب ارتقا ییجابجا

 تیکه در مالک یلوازم خانگ دیتول عیو صنننا ینسنناج هایهکارخان یمجموعه . 3

شته ایدولت و نهادها قرار دارند ) شمار قابلدا  و هاهکارخان نیاز ا یگریتوجه داند( 

اند(، که مزد و شنننده لیتعط گریاند و اکنون دبوده ای) هسنننتند یبحران یهاواحد

 یهابحران یرونیتبلور ب یکارگران عاص یتراضافتاده و تظاهرات اععقب یهاحقوق

 لیو پس از آن به دل «یدولت سنننازندگ»ها که از دوران بنگاه نیهاسنننت. اآن

ستیس صاد یهاا بر  هیتک یجاهواردات کاال ب حیو ترج سمیبرالیثر از نولأمت یاقت

نه جادیو حفظ و ا یداخل داتیتول غال،  ها نوسنننازاشنننت ب یتن حاظ هو  ناوریل  ف

شدند که در پ یوزآورربه سو اعتنایییب ین شا تیریمدءکامل و  عمد به یبرخ دیو 

و در  دندیو انحالل درغلت یلیو سننپس تعط یورشننکسننتگ ،یدهانیز یبه ورطه

ندها له یرو کارگران ا یلیبحران و تعط نیتکو یچندسنننا با بنگاه نیهمواره  ها 

مواجه  یکاریب اب یلیمعوق و پرداخت نشننده و پس از تعط یهادسننتمزد یهدیپد

 بوده اند. 

ستیس یقانون اجرا»که در چارچوب  ییهاو بنگاه هاهکارخان .4 صل  یکل یهاا ا

س 44 سا ص «یقانون ا صو سازمان خ سط  به بخش  یواگذار فراینددر  یسازیتو

ص صو شده ایقرار گرفته  یخ ها اهبنگ نیو تحوالت ا اناتیجر ریس اند. غالباًواگذار 

 نیکارگران ا یآن بر زندگ راتمل و اثأتجالب و قابل یسازیقبل و بعد از خصوص

ا و ت یها در مراحلبنگاه نیاز ا یاریزاسننت. بسننبتیبار که مصننتنها غمها نهبنگاه

تاموفق و سنننودده بوده یطوالن یهامدت حت  له  ریثأند. ت عدد ازجم مل مت عوا

معطوف به بازار آزاد و واردات کاال،  یبرالیولن یکالن اقتصننناد یهااسنننتیسننن

 ریعمد از مسبه ییهابیو گاه تخر یو فساد مال تیریمدءسو اکارآمد،ن یهاتیریمد

 ها به گل نشست. از آن یبرخ یده شدند و کشت انیکم زخارج و کم یسودده

 نیو بهتر وارهاید نیتراز همان آغاز کوتاه ی،سازیو در روند خصوص ریمس نیدر ا

 نیکارگران شنناغل در ا وارید ،دن به مقصننود صنناحبان قدرت و منافعیرسنن یابزار برا

ست. غالباًبوها بنگاه ست ده ا شروع به بنگاه نیکه چرخش چرخ ا ییروزها نیاز نخ ها 
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بعد  یو در مرحله شننودیکارگران کاسننته م یایابتدا از حقوق و مزا کندیلنگ زدن م

در چند ماهه و  یهاادامه به تأخیر درچندروزه و  یهاپرداخت مزد و حقوق به تأخیر

ه چ ،یموارد بودهانجامد. کم نمی یابانیخ یهاشکل اعتراضواکنش کارگران بهنهایت 

 یواگذار تسریعو  یسازیقبل از خصوص تیبحران در وضع یینمابزرگ یدر ماجراها

 صاباتها و اعتکه اعتراض د،یو توسط مالکان جد یو چه بعد از واگذار دیبه مالکان جد

ور طهب گرفته،یافتاده صورت معقب یدر پرداخت مزدها عیکارگران را که با هدف تسر

در اتخاذ  عیتسننر یبرا یزیکرده و از آن محمل و دسننتاو یینمابزرگ ای زهیعمد کانال

صننناحب قدرت  یباندها یکالن به نفع برخ یهاوام افتیدر ای ماتیتصنننم یبرخ

 نیریدر هر دو صنننورت کارگران چرخ ز ییزرگنماچه ب ی. چه واقعاندکرده یریگبهره

مل فشار را تح نیشتریب یناکاف یهامزد نیسر موعد هم افتیو با عدم در هستند ایآس

 . آیدمیوارد  یشانهاها بر جان و روان خانوادهزخم نیشتریو ب کنندمی

 )پنج(

کارگران و  یافتادهعقب یهامزد و حقوق یهدیکه در باال گفته شننند پد طورهمان

 یعموم یهاهیاز ثروت و سرما یکه در واقع بخش هاهها و کارخانبنگاه یسازیخصوص

 رانیاز دو دهه است در ا شیکه ب یاژهیخصوص در شکل وهب ند،یآشمار میهجامعه ب

جامعه  یکارگران و غارت منابع عموم یاهانهشنننده، تصننناحب موقت حقوق م جیرا

دارد و همواره  انیجر رانیاز ربع قرن اسنننت که در ا شیروند ب نیا. دآیشنننمار میبه

 ماریبر اقتصنناد ب ریناپذجبران یکارگر و خسننارت یبر جان و تن طبقه یکار ییهازخم

ست. اگر  رانیا سؤها و مه، بنگاهاهرخاننام کا بخواهیموارد کرده ا سات آ و  دهیدبیس

 ،افتادهعقب یهاحقوق یگرفتار در چنبره ای یسننازیخصننوصنن رینابوده شننده در مسنن

ها، یسازنیاراک، آذرآب، فوالد اهواز، ماش یتپه، هپکوهفت شکرین یهامانند کارخانه

 یارمانکیپ یهاشنننرکت یتمام باًیتقر ز،یتبر یمختلف قند، تراکتورسننناز هایهکارخان

و ازجمله  یدولت یهاادارات و نهاد گریشننهرها و د یتمام یشننهردار یانسننان یروین

سرراه مانکاریپ یخصوص یهاشرکت سرا در را  ...و وزارت راه و معادن کشور و یآهن 

چنان بلندباال خواهد بود که اصل مطلب ممکن است  یستفهرسفانه أمت بیاوریم نجایا
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شود. در بزرگ ستق بگوییم ستیفابعاد فاجعه کا یِفراموش  ل که بنا به برآورد منابع م

 یهامعضننل حقوق بانیاکنون دسننت به گرهم رانیدسننت کم ده درصنند کارگران ا

طور که در همان ایگو زیاز ده ماه هسنننتند. مسنننئوالن ن شیتا ب کیافتاده از عقب

به  یشیفرسا یابانیخ ییمایپکارگران را در مبارزه و تالش و راه شودیم دهیتپه دهفت

 توانیهرگز نماما . کنندیم یگروکشننن گریکدیاز هم  دیحال خود رها کرده و شنننا

وارد  یکارگر یهاسوز بر جان و تن خانوارخانمان یبال نیا ییهکه از ناحرا  ییهازخم

 خود دارد.  یکه جاآن و جبران  میبرآورد کرد؛ ترم شودیم

شکل یرویفقط با اتکا به ن رانیکارگر ا یهطبق ستقل و کارآ یهاخود که در ت مد م

سنننوز خانمان یهادهیمعضنننالت و پد نیاز پس ا تواندیم شنننودیمتبلور م یکارگر

 در قانون کار موانع شیشاپیگذاران پکه قانون ستیتعجب ن ی. جادیبرآ یدارهیسرما

اند. اما در ها نهادهو اسننتقالل آن یکارگر یهاتشننکل جادیسننر راه ا یاریبسنن یقانون

 ،یابزار طبقات نیمسنننتقل و به کمک ا یهاتشنننکل ییو برپا جادیا جز ایچاره تینها

چه گاه باشند که هر آنآ دیها بابخش ی. کارگران تمامستیموجود ن تیاز وضع ییرها

شده، قانون یقانون ریو غ یدر قانون نه ست یشناخته ن شگم تبه آن هم توانیم ،ا ت ا

 یجار نیاز قوان کی چیدر ه یکارگر یهاهیو اتحاد کایسند جادیحق را ستاند. ااین و 

اسننت. کارگران فارا از  و خالف قانون شننناخته نشننده دهشننن یامروز نف رانیمعتبر ا

شتن قرارداد کار موقت  ها و طبقات جامعه در هیها و الگروه گریمانند د ،موقتریغ ایدا

به  دنیرسننن ی،ابزار دفاع جمع نیکمک اتشنننکل و به جادیجز ا یراه یکنون طیشنننرا

 خود ندارند یو اجتماع یحقوق ماد
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ی خوزستان، درجه 50بیش از  گاه امین روز متوالی، در گرمای50برای  -1

 تپه هیچ اقدامیاند که در هفتکنند. حاال دیگر همه پذیرفتهشان را مطالبه میحقوق

گیرد. هیچ دشمن خارجی در صفوف کارگران نفوذ نکرده علیه امنیت ملی صورت نمی

ی عجیب و غریبی در کار نیست. این ماجرا در مورد اعتراضات معلمان است. هیچ توطئه

ی مشکالت به بیرون، همواره مانع کند. احالهروشنفکران و دانشجویان هم صدق می و

اصالح درون و عامل انباشت مشکالت بوده است. در هفت تپه ماجرا یک چیز بیش 

آن کار را به « بد»و « خوب»که حاصل  -سازیخصوصی-ی نادرستی نیست: برنامه

است. هایران، مالکیت امثال اسدبیگیسازی در ی خصوصیجا کشانده است. نتیجهاین

های مدنی جامعه، فقط منافع های امنیتی با به سکوت کشاندن صدای بخشسیاست

ها را تأمین کرده است. الیگارشی فاسد ثروتمندی که همواره خود را زیر لوای همان

گو ها پنهان کرده است، از آنها مشروعیت و اقتدار و امکان پاسخچتر حفاظتی ارزش

نبودن گرفته است؛ هرچند نسل جدیدش گاه حتی ظواهر سبک زندگی ارزشی را هم 

دهد های اخیر نشان میکند. نگاهی به سرنوشت برخی قضات در سالدیگر رعایت نمی

و غیرپاسخگو، احکامی تند و تیز صادر کرده است، مسائل  در جاهایی که قدرتی انباشته

های امنیتی در مواجهه با کنشگران سیاست دیگری هم وجود داشته است. ناکارآمدی

ای در کار های عالیهای محرز شده است سیاستمدنی به کنار؛ حاال چون برای عده

و  «تعارض منافع»ی کنندهاست که همه باید همان را بپذیرند، بازی تکراری و خسته

درس ها باز آرالاند و با تکرار عین کالم نولیبرا به راه انداخته« سازی نادرستخصوصی»

سازی خوب / ی خصوصیهای وطنی همواره از دوگانهدهند. نولیبرالغلط می

ها در حاکمیت ی جناحاند و حاال این ادبیات رسمی همهسازی بد سخن گفتهخصوصی

پایش »دقت خواهند این بار به، می«داری خوبسرمایه»وجوی ها در جستاست.آن

اهای گذشته را تکرار نکنند و آنچه از اموال دولت باقی کنند تا به اصطالح خط« اهلیت

ها مدار: آنداران خداترس و انقالبی و ارزشواگذار کنند: سرمایه« اهلش»مانده را به 

باشند. برنامه، همان  44های اصل سیاست« درست»اجرای « واقعی»قرار است نتایج 

آنجا در ساختارهای حاکمیت هم  که حاال اینجا و« انقالبی»های برنامه است. نولیبرال

اندیشند. دار و مدیر مدافع انقالب میی سرمایهاند به شکل دادن به یک طبقهتکثیر شده

اند که قرار است مالک همه هاییآنها نسل جدید به اصطالح کارآفرین)همان سودآفرین(
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 داخلدست هم اقتصاد چیز شوند، دولت ناکارآمد را کوچک کنند و در حاکمیتی یک

کنند را سامان دهند وهم در برابر دشمن مقاومت کنند. در حالی که همه تأکید می

دهند چگونه حتی پاسخ نمی« سازی درستخصوصی»فساد، ساختاری است، مدافعان 

 دار، بر مفسدین نابکارهای نجیب و خداترس سرمایهدر شرایط فساد ساختاری، فرشته

از آنِ خود خواهند کرد؟ یکدست شدن حاکمیت، غلبه خواهند کرد و اموال دولت را 

را « تعارض منافع»مراتب بدتر خواهد کرد، حتی اگر همان چه هست بهفساد را از آن

شان را مطالبه ها مهم نیست. کارگران، حقوقجدی بگیرند. برای کارگران اما این حرف

 در الگوهایی کهزدنی. ای مثالترین شکل ممکن؛ با صبر و حوصلهکنند. در مدنیمی

ه در تپه کبا هیچ تعبیر و تفسیری در آن نیست. نه فقط در هفت« اغتشاشی»هیچ 

آهسته اجماعی به وجود آمده ها و صنایع دیگر. حاال آهستههپکو و برخی پاالیشگاه

کند. کارگران، حقانیت خود را با اعتراضات ای را حل نمیاست که برخورد با آنها مسئله

اند. زمان شنیده شدن صدای آنان است؛ زمان آزادی شان اثبات کردهمداوم و مدنی

 ها. نمایندگان آن

توان کند. چرا؟ دیگر نمیدفاع نمی« مدنیت»ی متوسط ایران یکپارچه از طبقه -2

ضرورت حامیان مدنیت و تغییر و آزادی و دموکراسی دانست. ی متوسط را بهطبقه

ی هایی از طبقهدموکراتیک را در مشارکت بخشهای توان سویهاگرچه همچنان می

های جمعی مانند دفاع از حقوق برخی زندانیان و کولبرها و ابراز متوسط در کنشگری

ی کار پدیدهی متوسط محافظههای مدنی مشاهده کرد، اما طبقههمبستگی با حرکت

روز  هر ایکه کهبایست مستقالً موضوع تحلیل قرار گیرد. طبقهجدیدی است که می

دهد و فقیرتر و شود. هر چه بیشتر اموال خود را از دست میکارتر میفقیرتر و محافظه

هایش، فردگراتر، ی داراییشود، در هراسِ از دست دادن باقیماندهتر میآیندهبی

آخرین راه نجاتی است که بخش بزرگی از « بورس»شود. تر میتر و خودخواهمتفرق

شود. صبحِ هر روزش حاال فوج فوج، برای رستگاری به آن وارد میی متوسط ایران طبقه

های مجازی مشغول کند و در شبکهها آغاز میبودن شاخص« مثبت»و « منفی»را با 

های های تکنیکال و فاندامنتال است. نسل جدید سلبریتیرد و بدل کردن تحلیل
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نی کردن است، حاال بییی که هنرشان درست پیش«مرشدها»ها و «پیشوا»اقتصادی، 

ی کنند. آنها به طبقههای هنری و ورزشی باز میجای خودشان را در کنار سلبریتی

کند و دوهزارتومان را دهند که چگونه هزارتومان را دو هزارتومان متوسط یاد می

شوند. کالسهایشان ها بیشتر میطور به شکل تصاعدی پولهزار تومان و همینهشت

ازده گویند بای پیدا کرده است. مینا، در فضاهای مجازی اقبال گستردهحتی در ایام کرو

برابر بازار طال.  4درصد بوده است؛ افزون از  600بازار بورس در سال گذشته بیش از 

« زحمت»و « کار»شبه جَستن را در بورس یافته است؛ بدون ی نولیبرال راه یکسوژه

ها و بقیه. تپه و هپکو و پاالیشگاهو هفتخبر از اعتصاب و اعتراض ؛ بی«تولید»و 

دار شد شود بدون کار کردن پولشود. وقتی میاخالقیات کار بیش از پیش تضعیف می

هایی که از ی ارزشچرا باید کار کرد؟ این خود یک فرهنگ است؛ در تعارض با همه

 یههکنند. همچون همیشه در سه دهای فرهنگی نظام تبلیغ میصبح تا شب رسانه

کند. از معایب بخش عمل می« سیاست فرهنگی»علیه « سیاست اقتصادی»گذشته، 

ی ی ایران و از جمله نخبگان و سیاستگذاران آن پذیرش هر پدیدهبزرگی از جامعه

هاست. این بار جدید بدون تأمل انتقادی در آن است. بورس جدیدترین این پدیده

ی ه وجود آمده است تا آخرین مرحلههای حاکمیت بی بخشاجماعی در میان همه

سیاست نولیبرال یعنی بسط بازارهای مالی، بدون هیچ مخالفی در هیچ بخشی از 

ی حاکمیت، از هر گروه و هر جناح پیش برود. این روزها را نباید فراموش کرد؛ همه

 اند. چیز و نیز مردمکردن همه« پذیربورس»ها موافق جناح

 های کالن«اجماع»ترین ابعاد از توضیح برخی مهم« گانهحاکمیت دو»ی نظریه -3

های اقتصادی کشور ناتوان است. این نظریه را باید تکمیل کرد. اختالفات در سیاست

خصوص از منظر تبعات آن از حیث جنگ به–های خارجی جدی در برخی ابعاد سیاست

ز دین و تبعات آن از حیث قرائت ا-های فرهنگی و سیاست -و صلح با منطقه و جهان

بین نیروهای سیاسی  -های اجتماعی و سیاسی ولو به شکل محدودبرای برخی آزادی

غلط به افکار عمومی کم گرفت. اما بهدرون ساختار حاکمیت را نباید نادیده یا دست

 «هرگونه»های چنین و چنانی وجود دارد که شود که در ساختار قدرت شکافگفته می

فل ی بوروکراسی ق«همه»شود غلط گفته میکند. بهرا ناممکن میگیری بزرگ تصمیم
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ی تحلیل پوشاند و اجازهشده است. این تصویرسازی بخش مهمی از واقعیت را می

های جدید گذاریهای بزرگ مالی و ریلجاییرا که باعث اجماع بر جابه«منطق معینی»

گرا طلب و اصولدو جناح اصالحکند. این تصویر به کار شود از ما سلب میاقتصادی می

آید که طرفداران خود را حول ترس از دیگری متحد و منسجم کنند، در حالی که می

حاکمیت »اند و جامعه این را فهمیده است. قاب نظری بیش از هر زمان دیگر شبیه هم

عاجز است: اجماعی نولیبرال که همچنان شکسته « اجماع اقتصادی»، از تحلیل «دوگانه

رود و بخش بزرگی از سرنوشت ما را تعیین کرده ده و با قوت در مسیر خود پیش مینش

های ناشی از آن چه در جناح بستو بن« حاکمیت دوگانه»ی کند. مدافعان ایدهو می

های اصل توانند منطق اجماع بر سیاستگرا نه میطلب و چه در جناح اصولاصالح

پذیر کردن مردم؛ نه منطق اجماع بر بورس دهند، نهسازی( را توضیح )خصوصی44

نشینی از سازی قراردادهای نیروی کار؛ نه منطق اجماع بر عقبمنطق اجماع بر موقتی

خصوص یابی نیروهای کار بههای آموزش و بهداشت و نه منطق ممانعت از تشکلحوزه

هزاران ی در میان کارگران و معلمان. پرسش ساده است: چه نظام منافعی از عرضه

 برد؟ میلیارد سرمایه در بازارهای مالی سود می

های ابتدایی ی تحلیلکار است. در همهبورس، مکان پرورش شهروندان محافظه-4

بورس، نیازمند »شود شود این گزاره مدام تکرار میی بورس آموزش داده میکه درباره

د، شومی« پذیربورس»شود. جمعیتی که تنش، باعث سقوط بورس می« ثبات است.

شود: خواهان حفظ وضع موجود. به یک دلیل خیلی ساده: خواه میناخواه ثباتخواه

هراسند و هم اند. هم از جنگ میرساند. آنها خواهان صلح و آرامشتغییر، به او ضرر می

راه و پذیر شدن، فرآیند تربیت شهروند سربهاز هر شکلی از ناآرامی داخلی. بورس

گر امنیت. شهروندی که امنیت را بر دموکراسی، ست: شهروند مطالبهکار امحافظه

دهد. چون امنیت است که منافع او را آزادی، عدالت و هر ارزش دیگری ترجیح می

ی خارجی و صلح است و هم روی کند. به همین دلیل هم طرفدار مذاکرهتأمین می

در فضای مجازی را انتخاب  هزینهدهد. مخالفت بیخوشی به اعتراض خیابانی نشان نمی

میلیون کد بورسی فعال وجود دارد.  15شود در حال حاضر در ایران کند. گفته میمی
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بورس  ها برثباتیتاکنون با هزار و یک ترفند و مداخله، جلوی آشکار شدن تأثیرات بی

 هها نشود. با وابسته شدن هر چپذیر شدهگرفته شده است تا ضرر و زیانی متوجه بورس

ی متوسط تا قبل از مواجهه با چنین ضرر بزرگی بیشتر به بورس، بخش بزرگی از طبقه

با کندی و تعلل از مدنیت کارگران و معلمان و دانشجویان حمایت خواهد کرد. اما ضرر 

 گر خواهد کرد.ها، آنها را طغیانشدهپذیرکلیِ جمعیت بزرگی از بورس

 گرا( حاضر به بازاندیشی نیست.یا اصول طلب)اصالح گارد قدیم سیاسی کشور -5

های کند. به همین دلیل بخشبسته از مافوق تبعیت میگارد جدید هم چشم

ی متوسط و نمایندگان آنها در میان دانشگاهیان و روشنفکران و کار طبقهمحافظه

گرا، اجماعی دارند تا اشکال مختلف طلب و اصولهای سیاسی، اعم از اصالحگروه

ریِ مدنیِ مؤثر در جامعه را طرد کنند و حتی االمکان به حاشیه برانند. هنگامی گکنش

اصطالح خودشان از شود و بهرسد و اوضاع خیلی خراب میکه کارد به استخوان می

ای آورند، اما هیچ مسئلهرود، از سر ناچاری ادای همراهی و دلسوزی در میدست در می

ی اساسی در روندی که کار را به اینجا رسانده است، کنند. یک خط بازاندیشرا حل نمی

ی اقشار مدنی ها از همهشود. آندر هیچ یک از آنها دیده نمی -در گذشته خودشان -

های امید جا شعلهجا و آناند و ایناند و ایستادهها که تشکل ساختهی ایران، آنجامعه

اند و شور زندگی را در دفاع از تهرا در میان معلم و کارگر و دانشجو، زنده نگاه داش

ی امید حرف اند. هر روز دربارهاند، گسستهساختهشان متجلیهای مسلم حقوقیحداقل

های صنفی جوانه زده است، زنند و امید جاری جامعه را که از همین فعالیتمی

. ینندبی مدنیت را نمیهای زندهخوانند و اسطورهبینند. مدام به مدنیت فرا مینمی

اند اما در برابر مدنیت معلم و کارگر و گرمدعی ضرورت تفکیک معترض از اغتشاش

همین روزها « نیروهای مدنی»فراوانی که « هایهزینه»کنند و به دانشجو، سکوت می

کنند. دفاع از معلمان و کارگران در میان آنها هر چه بیشتر پردازند اعتراض نمیمی

 بیشتر. « همبستگی اجتماعی»با  شود و دشمنیتر میکمرنگ

کار بودن متفرق نیز هست. ی متوسط عالوه بر محافظهبخش بزرگی از طبقه -6

کال ی اششود. سلطهپراکن میتوز و نفرتبازمانده از موفقیت و منزلت و ثروت، کینه
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اه، های کوتگیرینویسی، موضعنوین فضای مجازی مانند توییتر، او را وادار به کوتاه

شود. مؤسس کس رحم نمیکند. در این فضا به هیچگر میسریع، تهاجمی و ویران

وجوی کار، فالن زندانی نگار از کار بیکار شده در جستجمعیت خیریه باشد، یا روزنامه

ی محترم روشنفکری یا استاد برجسته دانشگاه هیچ رهسابق و فعلی سیاسی، فالن چه

ه گیرند کقرار می« هزلِ خشنِ کالم»ای آماج کند. همگی به کمترین بهانهفرقی نمی

شوند. خورند و مسخره میشوند، فحش میی رایج فضای مجازی است. متهم میسکه

با قساوتی هر  های اجتماعی و فرهنگی جامعه راکار سرمایهی متوسط محافظهطبقه

خزد ها میکند و به آغوش سلبریتیکند. روشنفکران را طرد میمی تر سالخیچه تمام

نشیند. در جهانی که هر نیروی مدنی به های تحلیل بورس می«پیشوا»و پای تحلیل 

ه شود، هر جمع سپچی، به عین کثافت بدل میالعینی، با هر خبر و تحلیل و پچطرفه

اندیشی و بدگمانی شود و سیل حرف و حدیث و توطئهعاب بدل مینفره، به چند اش

ی همه جا در طبقه« غیر خودی»و « خودی»ی شود. منطق طرد کنندهشروع می

 متوسط بازتولید شده است. دوران تفرقه است. 

فراخواند. در گسیختگی جامعه، « همبستگی»دفاع کرد و به « مدنیت»باید از  -7

اند. روشنفکری در جهان معاصر زمانی ، اکثریت مطلق جامعه بازندهدر نابرابری فزاینده

های فرهنگی و سیاسی از باعث شد جمع بزرگی از چهره« تعهد اخالقی»متولد شد که 

نویسان و فعاالن اجتماعی و ... فارا از اختالفات میان دانشگاهیان و هنرمندان و رمان

یتان دریفوس، افسر یهودی ارتش جدی فکری میان خودشان در دفاع از حقوق کاپ

فرانسه به میدان بیایند. اسامی امیل زوال، مارسل پروست، آناتول فرانس، امیل دورکیم، 

لئون بلوم، لوسین هر، الی هالوی، اکتاو میرابو، شارل پگی، کلود مونه، لوسین لوی برول، 

ل، مارسل موس، ژان آندره ژید، استفان ماالرمه، ژولین بندا، فرانسوا سیمیاند، ژرژ سور

شود. ادیب ی حامیان دریفوس دیده میهای دیگر در این ماجرا در زمرهژورس و خیلی

و روشنفکر و دانشگاهی و سوسیالیست و لیبرال. آنهایی که برای دفاع از دریفوس به 

میان آمدند نه از عقاید دریفوس آگاه بودند، نه چندان موافقت و همدلی با ارتش و 

ند و نه محتوای عقاید مذهبی دریفوس برایشان اهمیت داشت. ارتشی داشت
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فارا از اعتقادات و کنکاش در « انسان»یک « حقوق»، بر سر دفاع از «همبستگی»

 «مدنیت»ی ی عمل و گذشته و روابط و پیوندها و هر چیز دیگری بود که ایدهکارنامه

حقوق انسانی همان کسی را گام بلندی به پیش برد. رفتار مدنی، رفتاری است که از 

ی فکری و عملکردی دارد. سرزنش قربانی، یا کند که بیش از همه با او فاصلهدفاع می

 -ی وقوع ظلمآن هم در همان لحظه -اند حمله به افرادی که خود مورد ظلم قرار گرفته

صفت رفتار مدنی نیست. همچنان که انحصار دفاع و بیانیه و کنش اعتراضی به همفکران 

 کسانی که عین خود مایند، چندان هنری نیست.  و

، با شدت 90ی هماهنگ کند. از ابتدای دهه« اصناف»سیاست باید خود را با  -8

ی ایران با یک شیفت پارادایمی مهم های اجتماعی و اقتصادی، جامعهگرفتن بحران

به دست  روست. چرخش از مسائل سیاسی منحصر به کسب قدرت سیاسیروبه

ای سیاسی رسمی به مسائل اجتماعی معطوف به قدرتمند شدن جامعه و احیاء هجناح

ی حیات سیاسی از پایین و در خود جامعه. متناسب با این شیفت پارادایمی، دوگانه

مهمی از جامعه  های سیاسی آنها معنای خود را برای بخشاصولگرا و بازی -طلباصالح

ه کارگران معترض در اینجا و آنجا فقط شود کغلط گفته میاز دست داده است. به

ی نان و دستمزد در گرو اند که مطالبهی نان و دستمزد دارند. آنها امروز فهمیدهمطالبه

های حیات اجتماعی و از ترین عرصهی مشارکت و نظارت دموکراتیک در مهممطالبه

های کار است. به همین دلیل با ی محیط«اداره»و « گذاریسیاست»جمله 

کنند. تقلیل مطالبات آنان به نان، خطای بزرگی است. خطا سازی مخالفت میخصوصی

کنند کند. کسانی که این روزها فکر میای را هم حل نمیبودن آن به کنار؛ مسئله

توان از باال و به یمن مذاکره و سازشی دیر یا زود حل کرد، ی ایران را میمسائل جامعه

اند. صلح با جهان در دنی درون جامعه را دست کم گرفتهاثرگذاری مستقل متغیرهای م

ای عاری از نزاع شیعه و سنی، اگرچه بسیار مهم جهانی بدون ترامپ و صلح در منطقه

ی ایران نخواهد بود. است، اما به تنهایی قادر به حل بخش بزرگی از مسائل جامعه

ه ای کادیده گرفت. جامعهتوان آن را نی ایران خود متغیر مستقلی است که نمیجامعه

آفرینند. معلمان، کارگران و دانشجویان آهسته آهسته، نیروهای جدیدی در آن معنا می

ترین نیروهای مدار تغییرات دموکراتیک هایی از روشنفکران مهمدر پیوند با بخش
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 ونیی ایران را در برابر گسیختگی دراند. آنها جامعهآمیز در جامعه امروز ایرانمسالمت

دهند. از خودگذشتگی ارزش و معنا می« کار»کنند. آنها به و تهاجم بیرونی مقاوم می

های سیاسی های جامعه از احزاب گرفته تا جریانسازند. سایر بخشکنند و جمع میمی

و اساتید دانشگاه و روشنفکران و هر نیرویی که به خیر عمومی فردای جامعه ایران 

همبستگی »آنها قرار گیرد و « پشتِ سر»ق کلمه باید اندیشد به معنای دقیمی

ها تر کنند. مسائل آنرا در دفاع از منافع آنها هر چه فراگیرتر و محکم« اجتماعی

های وگو در فضامهمترین مسائل امروز ماست و باید به موضوع اصلی بحث و نقد و گفت

 عمومی بدل شود. مطالبات آنها امروز خودِ خیر عمومی است.
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سانی شور ما یکی از غیران صادی را از جانب ترین تحریمدر موقعیتی که ک های اقت

بومی و سننیاسننی و های پرشننمار زیسننتکند و بحرانامریکا و متحدانش تجربه می

توان کرده انتشنننار گیر و مهلک کرونا مردم را درمانده و کماقتصنننادی و ویروس عالم

مه نا هایی بر کاریویرایش ن جامع ی هم له( ایران و چین نیز یکی از  25)های  سنننا

یک »جا که تاکنون چارچوب ابتکار موضننوعات خبرسنناز این دوران شننده اسننت. ازآن

ها و قراردادها با دیگر کشننورها بوده نامهگیری تفاهممبنای شننکل« یک راه -کمربند 

ست، در مقاله ستا ضر، از منظر یک کارگر زی  کهها و نقدهایی باور به دغدغهبومی حا

 پردازم. وجود دارد می« ابتکار»در مورد این 

شته ست با توجه به دادهنو ضر در تالش ا شگران محیط ی حا هایی که از جانب کن

ست  شده ا شر  سیایی و افریقایی منت شورهای آ ست و فعاالن کارگری و اجتماعی ک زی

چوب ها و معامالتی که دراین چارنامهو تفاهم« یک راه –یک کمربند »نشنننان دهد 

سرمایهاند پروژهشکل گرفته ستند  صنعتیمحور با انگیزههایی ه سود و با رویکرد   ی 

ر اسننت که ب« ابتکاری»اند، نه یک رویکرد اجتماعی پیشننرو. مشننخصننی شننکل گرفته

صنعتی با انگیزه ست. پروژهافزایش تولید  سود متکی ا ساختار ی  ست از طریق  ای ا

ار برای انباشت بیشتر و گسترش اقتصادی بیشتر و فرماندهی از باال و تحت قوانین باز

ست می شتر محیط زی شود و با نقض حقوق ابتدایی کارگران درنتیجه باعث تخریب بی

های دراز مدتی که حق نامهو نیروی کارهمراه اسنننت. به این سنننبب به چنین تفاهم

لت یت دو ما یدات ضنننعیف داخلی و محلی خود نفی میح تها را از تول باف ند و  ار ک

صلی سعها صادی و بحراناش همان الگوی تو سرمایهشدهآفرین و تجربهی اقت  داریی 

ی شک و تردید و انتقادی نگاه به بعد است باید به دیده 1930ی غرب و شوروی دهه

 کرد.
 در بخش مقدماتی سند همکاری جامع ایران و چین آمده است:

مناسننبات دو تمدن بزرگ ی فصننلی جدید در سننپهر کنندهاین سننند ترسننیم»... 

ی مشنننترک رهبران در جهت آسنننیایی چین و ایران و گامی مؤثر جهت تحقق اراده

کاری یت هم به و تقو جان نهتعمیق روابط دو به در زمی جان های مختلف در های دو 

 ...«باشدمی« راه  -کمربند » چارچوب ابتکار 
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شم قرنجاده»ا ی« یک راه –یک کمربند »ی یا پروژه« راه -کمربند»ابتکار   ی ابری

ن، جمهور کشورچیای است راهبردی که نخستین بار توسط رئیس، پروژه«ویکمبیست

سال  سال  2013شی جین پینگ در  شد. این ابتکار در  سط هیئت  2015مطرح  تو

شدن آن با تأمین  سپس عملیاتی  سید.  صویب ر ست چین به ت مرکزی حزب کمونی

سهم گذاری کالن یک تریلیون دالسرمایه شد.  سعه»ری آغاز   890« ی چینبانک تو

ست.  سعه»میلیارد دالر ا شمی جادهصندوق مالی تو میلیارد دالر به این  50« ی ابری

گذاری بانک سنننرمایه»میلیارد دالر دیگر نیز توسنننط  100پروژه اختصننناص داده و 

الن گذاری کپروژه در اختیار این سننرمایه 900برای انجام بیش از « زیرسنناختی آسننیا

 قرار گرفته است. 

اند دارای شنننکل گرفته« ابتکار»هایی که در چارچوب این نامهاسنننناد و تفاهم

، سازی سبزتوسعه، بندرسازی، ساختمان»انگیزی مانند های جذاب و وسوسهکلیدواژه

پاک و... ند برای بسنننیاری از های جذاب میهسنننتند که البته این واژه« انرژی  توا

صادانان نولیبرال و برای  های درمانده،دولت شنفکران و اقت سان و رو شنا طیفی از کار

شان میمردم بیکار و گرسنه جذاب باشند. اما تجربه دهد چنین قراردادها ی تاریخی ن

ها بر سننود و بهره وری نامحدود از منابع محدود هایی که بافتار اصننلی آننامهیا تفاهم

ه دهند ونجلویی ارائه مینه رویکرد روبهطبیعی و اسننتثمار نیروی کار اسننتوار اسننت، 

شوند و داری مسلط بر جهان محسوب میقطبی سرمایهای برای نظام تکچالش عمده

ی توانند به حل بحران اقتصنننادی کمک کند. این الگو نیز ادامهنه در درازمدت می

سرمایه صنعتی و نظام  ست که طی دوقرن پیش با انقالب  شدی ا  داریهمان الگوی ر

شد. رویکردی که هم اکنون کره ستی زمین را با بحرانآغاز  شمار زی بومی و های پر 

سابقه گیر و فقر و شکاف طبقاتی گسترده و بیگرمایش زمین، بیمارهای ویروسی عالم

 باری رسانده است. ی فاجعهی نابرابر و سقوط تمدنی به آستانهو توسعه

یادآوری می مهتاریخ  که ه ند  مدنک با ی انسنننانی در دورههای ت های مختلف 

صادی و جهانوعده ست اقت سیا شرفت و متمدن کردن مردم  شیرین پی ستری های  گ

به پیش می نابع خود را  ند. امپراتوری فرانسنننه، در اوج رونق، برای تسنننلط بر م برد

خود باور داشننت. « سننازیمأموریت متمدن»نام پیشننرفت به تر بهکشننورهای ضننعیف
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شورها، تحت نام امپراتوری بریتان سلط بر منابع و نیروی کار ارزان دیگر ک یا نیز برای ت

ن تریاعتقاد داشننت. این اعتقاد، به بزرگ« مسننئولیت سننفیدپوسننتان»آبادگری به 

ها پس از خود این تمدن»قول مارکس: ها علیه مردم تحت سنننتم انجامید و بهجنایت

تا با استفاده از ادبیات فریبنده، زور، کودامپراتوری آمریکا نیز « جا گذاشتند!ها بهبیابان

 کند ومانند نیاکان پیشین خود اعتقاد دارد که جهان متمدن را رهبری و پاسداری می

 بازی حکومتگران امریکایی استکارانه از زبانفردی است. ادعایی فریبکشور منحصربه

و از  1آغاز شنند. که همراه با ریشننه کنی و نابودی سنناکنان مردم اولیه بومی آن کشننور

کای التین و عراق و برده نام، امری نگ و ویرانی در ویت تا نژاد پرسنننتی و ج داری 

ختلف بوم مناطق مها انسان و تخریب زیستافغانستان و لیبی و یمن با کشتن میلیون

چه کشنننور ومردم رنج یدا کرد. گر مه پ هان ادا یدهج بل از انقالب د تا ق ی چین 

ی استعماری و امپریالیستی بودند اما های سرکوبگرانهیاستبخش خود قربانی سرهایی

ه و دارانی گذشته حکومتگران چین با رویکردی سرمایهبه این دلیل که طی چهار دهه

ترین حقوق بوم خود و نقض ابتداییی زیسننتی تخریب گسننتردهسننودمحور بر پایه

پا این قدرت اقتصادی نو توان بهکارگران، اقتصاد و سیاست خود را به پیش بردند نمی

ی نیز دل بست که حافظ محیط زیست و مدافع حقوق ابتدایی کارگران و بانی توسعه

توان دیگر پایدار وترازمند درهماهنگی با طبیعت و انسننان در کشننورهای ناتوان و کم

 باشد.  

 عنوان قدرت اقتصادیخیزش چین به

های انقالبی و مبارزات که پس از یک دوره جنبش 2انقالب دموکراتیک نوین چین

شننک یکی از ثمر نشننسننت بیبه 1949آزادبیخش به رهبری مائوتسننه دون در سننال 

ست دادن اثرگذارترین انقالب شک ستم در جهان بود. این انقالب موفق به  های قرن بی

لی و م تردید نقش بزرگی در رهاییامپریالیسم ژاپن و نظام فئودالی در چین شد و بی

شان و تهی شرایط زندگی کارگران و زحمتک ستا ایفا کرد. این بهبود  شهر و رو ستان  د
                                                      

شی در زمینهرونالد . 1 شرفت. پژوه سترایت. تله پی شی تمدنی زی سن محیطی فروپا ستانی. ترجمه مح های با

 .49. ص1398صفاری. نشر چشمه. 

 . نقد اقتصاد سیاسی2017جون  6برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به مقاله آموزنده انقالب چین. سعید رهنما. . 2
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سال  ساختی مهمی  1978انقالب تا  صادی و زیر  ستاوردهای بزرگ اجتماعی و اقت د

ست آورد. به ستایی و »د شهری و رو ستمزدی بین جمعیت  شکاف د سبت درآمد و  ن

ت غذایی تأمین شد. از نظر شاخص بهداشت تر شد. امنیبین کارگران و کشاورزان کم

های فراوان، پس از فرازونشیب 1«عمومی و آموزش به کشورهای پیشرفته نزدیک شد.

در پی مرگ مائو، دنگ شننیائو پینگ از جناح راسننت حزب کمونیسننت چین به قدرت 

های ی مائوئیسم و سوسیالیسم آغاز شد. کمونرسید. از آن پس خداحافظی با پدیده

شاو ستم کار قراردادی و پیمانی ک سی شد و  شته  شغلی بردا رزی از بین رفتند. امنیت 

 جای کارهای رسمی دولتی نشست. به

سال به سرمایه 1979تدریج از  صاد  ست درهای باز در پیروی از اقت داری در سیا

هه غاز شنننند. کشنننور چین در د به روی  90و  80های چین آ های خود را  در

گذاری، که توجه مرکزی گشود. نوعی ازسرمایه« یم خارجیهای مستقگذاریسرمایه»

یابی کارگری و علیه ی تولید ارزان و نیروی کار ارزان، مخالفت با تشنننکلآن هزینه

ی هرگونه قوانین و پوشش حمایتی برای کارگران است. درچنین چارچوبی در محدوده

فتند. در این مناطق شکل گر« ی آزاد تجاریویژه»های شرقی این کشور مناطق کناره

ها کارگر زن و مرد مهاجر از روستاهای چین تحت قوانین جدید زیر فشار ویژه میلیون

ترین دسننتمزد و مزایا، سنناعات کار طوالنی و تحت شننرایط ناایمن و سننیاسننی با نازل

ی ترین کارخانهغیربهداشننتی، مشننغول به کار شنندند. ازآن پس کشننور چین به بزرگ

های بزرگ متعلق به دولت چین شنننرکت 90ی ی دههدر میانه»جهان تبدیل شننند. 

سال  سال  1996شکل گرفتند. در  شرکت بزرگ و تا  صاحب دو  تعداد  2007چین 

شتاب 22های بزرگ این کشور بالغ بر شرکت سال شد. با  گیری اقتصاد و صنعت در 

ستیت های ارسید. ازجمله شرکت 100های بزرگ به بیش از تعداد این شرکت 2016

                                                      
1 . Apo Leong and Surendra Partap. China’s Capitalist Development and its 

Implications for labour With special Reference to the Shenzhen SEZ. AMRC, 2011. 
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که با  4و سننیتیک گرو  3شننرکت سننینوپک گرو  2شننرکت ملی نفت چین، 1گرِد،

سال  شیائو پینگ در  شرکت بزرگ چین  1979حمایت تنگ  شکل گرفت، جزء پنج 

یک کمربند، یک »ی ها نقش بزرگی در پیشبرد پروژهاین شرکت 5«شوند.محسوب می

عنوان یک ن کشور چین بههای بزرگ چین و ظاهرشددارند. با رشد سریع شرکت« راه

سال  صادی در جهان، از  شته که  1999قدرت بزرگ اقت گذاری سرمایه»برخالف گذ

شرکتهای خارجی وارد چین می« مستقیم خارجی  شد این باربه میزان باالیی توسط 

شتوانه ستور حکومتگران و به پ سرمایه و به د صدور  ست  سیا صادی قدرتمند،  ی اقت

به دیگر کشننورها در اولویت سننیاسننت اقتصننادی چین  «گذاری مسننتقیمسننرمایه»

یک »ی اندازی پروژهقرارگرفت. به همین سننبب پس از رشنند هرسنناله اقتصننادی و راه

چین در « گذاری مسننتقیم خارجیسننرمایه»شنناهد جهش بزرگ « یک راه -کمربند

 کشورهای افریقایی، آسیایی و اروپا هستیم.

سرمایه ستقیم خجدول یک میزان  سال گذاری م تا  2008ارجی کشور چین را از 

 دهد.به میلیارد دالر نشان می 2018

 های مستقیم خارجی چینگذاریسرمایه –جدول یک 

 گذاری مستقیم چین )میلیارد دالر(سرمایه سال

2008 55.91 

2009 56.53 

2010 68.81 

2011 74.65 

2012 87.8 

2013 107.84 

                                                      
1. State Grid  
2. China National petroleum  
3. Sinopec Group 
4. CITIC Group   
5. Asia Labour Update. China’s Prposed Belt and Road Initiative. Issue 88. January- 

April 2018. 
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2014 123.12 

2015 145.67 

2016 196.15 

2017 158.29 

2018 143.04 

 Statistica 2020منبع: 

گذاری مستقیم سرمایه»باال و گزارش وزارت تجارت و بازرگانی چین، میزان  بنا به آمار

سال « خارجی سید که این کشور 143به میزان باالتر از 2018چین در  میلیارد دالر ر

 ازآمریکا در جایگاه دوم جهان قرارپس « گذاری مستقیم خارجیسرمایه»را به لحاظ 

ای توسننط چین، پروژه« یک راه -یک کمربند »گیری ابتکار داد. از همین رو، شننکل

سترش  ست راهبردی که ازجمله در خدمت گ ستقیم خارجیسرمایه»ا با « گذاری م

شد انگیزه ست  -ی ر شماری اندک ا سود برای  سب  شد، ک ست ر و  -که معنای نخ

 ژی دیگر کشورهای مورد معامله قرار دارد. تسلط بر منابع انر

 «یک راه –یک کمربند »مسیرهای 
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شش « کمربند»  -1 صادی را پو سیر و راهرو اقت شش م ست که  سیر زمینی ا شامل م

 دهد:می

  پل زمینی اورآسیا 

  مغولستان راهرو روسیه،  –چین 

  راهرو غرب آسیا –آسیای مرکزی  –چین 

  جزیره هندوچینراهرو شبه –چین 

  راهرو چین و پاکستان 

  )چین وهند –بنگالدش  –راهرو میانمار )برمه 

شننامل مسننیرهایی دریایی اسننت که کشننور چین را از طریق آسننیا و « یک جاده»  -2

ی ابریشنننم قرن کند. مسنننیری که ازآن چون جادهخاورمیانه به اروپا متصنننل می

واهد وس آرام را دربر خکنند. این مسیر دریایی آفریقا و مناطق اقیانویکم یاد میبیست

ی بومی که کرهها، روسیه و چین در گرماگرم بحران کنونی زیستگرفت. عالوه بر این

ی جاده»اند که در آینده سنناختن هایی را آغاز کردهزمین را فراگرفته اسننت همکاری

 های فسیلی نفت ورا نیز برای رسیدن به قطب شمال و اکتشاف سوخت« ابریشم یخ

 منطقه به پیش ببرند.گاز دراین 

 گذاریهای سرمایهاولویت

عبارت خواهد بود: بندرها، « یک راه –یک کمربند »گذاری درچارچوب اولویت سرمایه

فت و خط لولهنیروگاه گاز، خطوط راههای برق، ن ی ها، شنننبکهها، پلآهن، جادهی 

 اینترنت و کشاورزی.

 ی این ابتکار برای چینفواید بالقوه

سترش  - شرکتسرمایهگ ساختمانگذاری برای  سازی، جاده های متعلق به چین در 

 رسانی.ی برقآهن، ساختن بندرهای بارگیری و شبکهکشی و خطوط راه

 عنوان یک واحد پولی معتبر در جهان. به« یوآن»تقویت پول رایج چین  -
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 ی چین خصوصاً در بخش غربی کشور.بهبود شرایط اقتصادی مناطق غیرپیشرفته -

 فروش تولیدات مازاد داخلی.  -

 ها و محصوالت و خدمات.گشایش بازارهای جدید برای فروش کاال -

ای و جهانی و چه بسنننا عنوان یک قدرت منطقهتالش برای کسنننب موقعیت خود به -

 جای امریکا در منطقه.جایگزین کردن خود به

 سپاری مشکالت و انتقال صنایع آالینده به کشورهای فقیرتر.برون -

 چیست؟ یل نگرانیدال

را یک « یک راه –یک کمریند »های رهبران کشنننور چین که ابتکار رغم گفتهبه

دهند های موجود نشننان میکنند دادهجویانه معرفی میی صننلحخیزش بلند و پروژه

های بزرگ چین در کشننورهای مورد همکاری هایی که توسننط شننرکتگذاریسننرمایه

 نفی بوده است که شامل موارد زیر است:انجام شده است همرا با تأثیرات م

 فروشد محیط زیست 

ی های طبیعی، آلودگگاهی منابع طبیعی محلی، تخریب زیسننتبرای نمونه، تخلیه

وم بها بر زیسننتهای صنننعتی که غالباً بدون ارزیابی ازتأثیرات تخریب آنهوا و پروژه

 کنند.ی فعالیت دریافت میاجازه

 اطق و تأثیرات فرهنگی بر اجتماعات محلیجایی مردم بومی منجابه

ی صنعتی غالباً بدون مشورت و رایزنی فرهنگی و حقوقی با مردم های توسعهپروژه

 گیرد.محلی و بومی و نهادهای مدنی مناطق انجام می

 نقض حقوق کارگران 

های دهد که شننرکتهای فعاالن کارگری و کنشننگران اجتماعی نشننان میگزارش

قض حقوق کارگران چینی و کارگران محلی هسنننتند. کارگران از حق بزرگ چینی نا

 زنی محروم هستند.داشتن تشکل کارگری و قدرت چانه
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 های کالنوابستگی کشورهای در حال توسعه به بدهی

تر با شرایط بهتر نسبت به کشورهای غربی به کشورهای های ارزانمعموالً چین وام

سریالنکا وجود دارد که بهکند. اما در حال توسعه اعطا  می خاطر مواردی مانند کشور 

های پنهان و وجود فسننناد زیربار های معوق وهزینههای ناموفق صننننعتی و وامپروژه

سننریالنکا به سننبب ناتوانی خود در »های کالن درمانده اسننت. به همین سننبب وام

درصد از  80پرداخت بدهی یک میلیارد و صد میلیون دالری خود، ناگزیر به واگذاری 

 99و واگذاری زمین برای تأسیس مجتمع صنعتی به مدت « هام بان توتا»سهام بندر 

 25های خود، سال به چین شده است. کشور کامبوج نیز درپی ناتوانی از پرداخت وام

 1«درصنند از اراضننی کشنناورزی و جنگلی خود را تاکنون به چین واگذار کرده اسننت.

ی معاون مجلس نمایندگان گفتهی دیگر کشنننور تاجیکسنننتان اسنننت که بهنمونه

میلیون  525تاجیکسنننتان هم اکنون بدهی آن کشنننور به چین بالغ بر یک میلیارد و 

 دالر است. 

 فساد و نبود شفافیت

گذاری با های سنننرمایهتبانی با حکومتگران آلوده به فسننناد مالی و واگذاری پروژه

شکل زدوبند در باال ضات و تظاهرات مردم محلی در برخی از مناطق باعث  گیری اعترا

باری توسط حکومتگران شده است. این اعتراضات در برخی از مناطق به شکل خشونت

گذاری در برخی مناطق باعث رشد مستبد محلی سرکوب شده است. این گونه سرمایه

های داخلی که شرکت ها معموال از جانباحساسات ضدچینی نیز شده است. مخالفت

مداران و مردم های بزرگ چینی را ندارند و برخی از سننیاسننتتوان رقابت با شننرکت

 گیرند. بوم آنها آسیب دیده است صورت میهای زندگی و زیستبومی که محل

 «بلک واتر»توسط شرکت آدم کشی « یک کمربند، یک راه»تأمین امنیت 

تأمین »ع یک شننرکت آدم کشننی و شننرکت خصننوصننی امریکایی بلک واتر در واق

سط « امنیت شرکت تو ست. این  )او برادر وزیر آموزش دولت ترامپ، « اریک پرنس »ا

                                                      
 همان. 1



 

 
 

 محمد صفوی 85

سابق ویژه نیروی دریایی امریکا که در درندگی و  ست( از نیروهای  ستی دی ووس ا ب

شهرت دارند بنیانآدم شی  شرکت آدمک ست. این  شده ا شی در زمان جنگ گذاری  ک

میلیارد دالری از جانب دولت جورج دبلیو  2ن با گرفتن قراردادی عراق و افغانسنننتا

ین شماری در اهای بیبوش برای کشتن شهروندان عراقی و افغانستانی مرتکب جنایت

خاطر کشتن به 2007های گسترده، در سال کشیکشورها شد. این شرکت پس از آدم

 کار شناخته شد. نفر از مردم غیر مسلح عراق در دادگاهی مقصر و گناه 17

شرکت  2010فروخته شد و اریک پرنس در سال  2010شرکت بلک واتر در سال 

در ابوظبی بازگشننایی کرد. او  1«فرانتیر سننرویس گرو »کشننی دیگری را به نام آدم

تان را  غانسننن نگ در اف مپ ج که ترا مپ داده بود  لت ترا به دو اخیراً طرحی را 

دمکشننی در افغانسننتان را به او و به سننازی کند و پیمانکاری جنگ و آخصننوصننی

کشننی فرانتیر، وارد های مشننابه بسننپارد. در این دوره اسننت که شننرکت آدمشننرکت

کتقرارد با حکومتگران و شنننر ید  جد یت های  تأمین امن های بزرگ چینی برای 

شرکت فرانتیر وارد »شد. آزآن پس، « یک راه -یک کمربند »گذاری در مسیر سرمایه

شرکتقراددادهایی کال شرکت بزرگ نی با  صاً با  صو  "سیتیک گرو "های چینی خ

شترین پروژه ساختمانی و خرید و فروش ملک و امالک و نفت و گاز را شد که بی های 

سیر  برپایه گزارش نیوریوک تایمز، اریک  2«به عهده دارد. "یک کمربند، یک راه"در م

شت:  شرکتی را وی همکاری با چین را در اولویت قر»پرنس، اظهار دا ست. و  ار داده ا

 3«های چینی در خارج از کشور کمک کند.)فرانتیر( تأسیس کرده است که به شرکت

های بزرگ چین در منطقه در چارچوب شننک با گسننترده شننده عملیات شننرکتبی

 -امی های نظهایی مانند فرانتیر و مجتمعتدریج به شننرکتنیازمندی آنان به« ابتکار»

 نیز بیشتر خواهد شد. « ن امنیتتأمی»امنیتی برای 

                                                      
1. Frontier Service Group  
2 . Chris Horton. The American mercenary behind Black water is helping china 

establish the new Silk Road. Quartz, April 2017. 
3. Blackwater Funder’s New Company Strikes a Deal in China. he says he had no 

idea.2019/02/01. New York times 
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تاریخ بارها نشننان داده اسننت که همگام با قدرت گیری اقتصننادی و انباشننت سننرمایه 

تدریج قدرت نظامی وامنیتی کشنننورها برای تأمین منافع خود نیز رشننند خواهند به

ی ی سننناالنههزینه»کند: ی کانادایی یادآوری میکرد.آن چنان که رایت نویسننننده

میلیون پوند استرلینگ  158، 1890افزار در سال بزرگ اروپایی برای جنگهای قدرت

سال  صادی در  میلیون  288ی نظامی به هزینه 1910بود. با افزایش قدرت و توان اقت

سال  سید. 397به  1914پوند و  سترلینگ ر های انگلیس و امپراتوری 1«میلیون پوند ا

 اند.امریکا نیز چنین روندی را طی کرده

 بومبر زیست« یک راه –یک کمربند »ثیر تخریبی تأ

فاهم تاکنون در چارچوب این طرح شنننکل نامهگرچه در ت ها و قراردادهایی که 

گنجانده شده، « حفاظت از محیط زیست»و « انرژهای پاک»هایی مانند اند واژهگرفته

وی گی سننود شننکل گرفته اسننت )تنها الاما این الگوی رشنند و پیشننرفت که با انگیزه

ای شناسند( در مسیر خود تأثیر تخریبی گستردهای که غالب کشورها و بشر میتوسعه

ی اکوسیستمی که از پیش به گستردگی آسیب دیده است بر محیط زیست و مجموعه

حالی پروژه گذاشنننت. کشنننور چین در  هد  ند »ی خوا را در « یک راه –یک کمرب

ی کارنامه 2018راند که طبق آمارهای موجود تا سننال کشننورهای دیگر به پیش می

 ی مانتلی ریویو: بار است. بنا به گزارش نشریهاش اسفمحیط زیستی

درصد رشد داشته  523تولید ناخاص داخلی چین  2010تا  1990های بین سال»

شد  شاخص ر ست. این رقم با  سانی، طبیعی مجموعه دارایی) "ثروت فراگیر"ا های ان

ستی  ست. میانگین نرخ  47واجتماعی( با در نظر گرفتن عامل محیط زی صد بوده ا در

ست.  شده طی این دوره منفی بوده ا شاخص ثروت فراگیر تعدیل  شد که با توجه به  ر

میلیارد دالر  960ی آلودگی آب و زمین وهوا تقریباً ی مورد نظر مجموعهطی سه دهه

هممچنین گزارش وزارت حفاظت از محیط زیست کشور چین  ین زده شده است.تخم

تنهایی )اگر بتوان آن را با دالر دهد طی این سننه دهه میزان آلودگی آب بهنشننان می

خانه بیش از ی این وزارتگفتهمیلیارد دالر برآورد شده است. به 330سنجید!( معادل 
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شود.سال طول خواهد کشید که این خسارات  40 ضعیف، با این کارنامه 1«جبران  ی 

جا که بافتار اند از آنهایی که حول این طرح شنننکل گرفتهنامهبخش عظیمی از تفاهم

ستخراج و بهره صلی آنها ا سوختا سنگ، نفت و برداری از  سیلی و معادن زغال  های ف

ست ست، میزان تخریب زی شرایط بحرگاز ا  انیبوم مناطق مورد نظر که هم اکنون در 

 تراز گذشته خواهند شد.قرار دارند بحرانی

کت به هم اکنون شنننر تأمین انرژی برای کشنننور خود  های بزرگ چین برای 

سرمایه ستردگی درگیر  ستندگ شورهای دیگر ه سنگ ک به  .گذاری در معادن زغال 

کشور چین  2016تا  2001های بین سال« ی جهانی محیط زیستمؤسسه»گزارش 

سننوز در کشننورهای هند، اندونزی، مغولسننتان، سنننگعتی زغالی صنننپروژه 240در 

گذاری گسترده کرده است. در زمانی که اکو سیستم ویتنام، ترکیه و پاکستان سرمایه

صنننعتی و عملکرد نظام  –های اقتصننادی خاطر سننیاسننتو محیط زیسننت جهان به

ست و جهان گرمایش داری به نقطهسرمایه سیده ا نظیری را بیای بحرانی و مرگبار ر

ی گسترده از سوخت فسیلی و زغال سنگ از جانب هر کشوری کند استفادهتجربه می

بوم که باشننند بیش از هر زمان دیگری منجر به اسنننتمرار بیشنننتر تخریب زیسنننت

سیب سیاری از اقلیمآ شد. به نظر ب سان، جدیدیده خواهد  صنعتی و شنا ترین خطر 

شترین میزان آالیندههستند. این کارخانهسوز سنگهای زغالفناورانه کارخانه ی ها بی

سید کربن را به جوا زمین می ستند. بنا به گزارشدی اک ست فر های فعاالن محیط زی

ونقل در این کشننور دی سننوز بیش از وسننایل حملسنننگهای زغالدر آمریکا کارخانه

سید کربن به جوا می ستاک سبب زی ستند. به این  سان کارخانهبومفر ل های زغاشنا

سوز را کارخانه سرمایهنامند. بیهای مرگ میسنگ  ستردهتردید   یگذاری کالن و گ

ی نفت و گاز و زغال سنننگ در کشننورهای مختلف های بزرگ چین در حوزهشننرکت

شرکت شبیه عمکرد تخریبی  ست  های بزرگ نفتی امریکا و انگلیس و دیگرانی که در

ه برای محیط زیست فاجعه بار بوده است، های گذشتفعالیت سودمحور آنها طی سال

                                                      
1. A Subaltern Perspective on china’s Ecological A crisis. Lau Kin Chi. Monthly 

review Oct.01, 2018 
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بوم مناطق مختلف در کشننورهای فقیرتر ترِ زیسننتمنجر به تخریب و تاراج گسننترده

 خواهد شد. 

 ی حفاظتخانهی اقرار و اعتراف وزارتبرپایه»بنا به گزارش فعاالن محیط زیست: 

ای خارجی از هاز محیط زیست و تجارت چین، معموالً شرکتهای بزرگ چین در پروژه

عنوان راهنمای عمل تهیه آورند و توسننط دولت چین بهقوانین و مقرراتی که غیر الزام

ی ی دههکنند. برای نمونه در کشننور افریقایی گابن در نیمهشننده اسننت پیروی نمی

 های ملیی پارکباعث آلودگی گسننترده« سننینو پکز»عملکرد شننرکت چینی  2000

زای این کشننور شنند که اعتراض مردم محلی را بارانهای گرمسننیری و گابن و جنگل

  1«همراه داشت.به

برون سپاری مشکالتی است که باعث « یک راه -یک کمربند»یکی دیگر از اهداف 

ست ست. به همین علت این آلودگی زی شده ا کمک خواهد کرد « ابتکار»بوم در چین 

صنایع به صنایع را از مناطق ی خود ایشدت آالیندهکه چین برای کاهش آلودگی  ن 

شننندت آلوده به دیگر کشنننورهای درمانده منتقل کند. صننننایعی مانند تولید آهن، به

ی این صنایع زا هستند ازجملهگر آب وخاک و هوا و سرطانسیمان و فوالد که تخریب

وجه نخسننتین کشننوری نیسننت که راه رشنند و هیچآالینده هسننتند. کشننور چین به

شرفت را به بهای تخری ست میپی سرمایهپیماید. قبلب محیط زی شورهای  داری تر ک

ی خود تاریخ طوالنی درتخریب محیط صننننعتی غربی امریکا واروپا نیز در پیشنننینه

های گرعملکردِ تخریبی شننرکتزیسننت داشننته و دارند. اما این نباید راهنما وتوجیه

«  اهیک ر – یک کمربند»قدرتمند چینی باشننند. واقعیت تلخ این اسنننت که در ابتکار 

بوم، آب و خاک و هوا، در انگیز حفاظت از زیسننتهای وسننوسننهرغم وجود لفاظیبه

ساختار نیست. از آن« ابتکار»مناطق مورد قرارداد موضوع محوری ونگرانی این  جا که 

اسننتخراج و بهربرداری بیشننتراز منابع نفت و گاز و زغال « ابتکار»و بافتار محوری این 

دار و بُرد برای طبقات فرادسننت و سننرمایه -سننب سننود و بُرد ی کسنننگ با انگیزه

هم « ابتکار» ها اسننت، ناگزیر این گرها و کارچاق کنها و واسننطهپیمانکاران و دالل

 کند. علیه محیط زیست و هم علیه نیروی کار و انسان عمل می

                                                      
1. Asia labour Update. April 2018 
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 ناقض حقوق ابتدایی کارگران « یک راه -یک کمربند»

شنندن و قانونی 1970ی اقتصننادی در دهه –سننیاسننی  پس از تغییرات سنناختاری

صی شور چین به روی خصو شدن درهای ک ستقیم گذاریسرمایه»سازی و باز  های م

وجود آمدن مناطق ویژه تجاری، های سنننهامی بزرگ جهان و بهو شنننرکت« خارجی

ستی طبقه سیالی سو ی کارگر چین تمام مزایایی را که طی انقالب دموکراتیک نوین و 

شننبه از دسننت داد. همراه با تغییرات سنناختاری واجرای دسننت آورده بود یکبه خود

ها و قوانین حمایتی از های نولیبرالی در مناطق آزاد تجاری و لغو پوشننشسننیاسننت

ها ی کارگر چین در شنننرایط بسنننیار دشنننواری قرار گرفت. میلیونکارگران، طبقه

های کارگران از حقا داشتن تشکلکارگرمشاغل رسمی و دایمی خود را از دست دادند. 

ساعات کار طوالنی شدند.  ستقل محروم  شد ومیزان م شغلی لگدمال  شدند. امنیت  تر 

های شغلی افزایش یافت. برای علت شدت کار و حوادث و بیماریومیر کارگران بهمرگ

هزار کارگر جان  432تقریبا  2003نمونه بنا به گزارش سننازمان جهانی کار در سننال 

را بر اثر حوادث شننغلی از دسننت دادند. حق اعتصنناب از کارگران گرفته شنند و خود 

سی در نازل سیا شار  ستمزد و مزایای کارگران تحت ف سطح خود قرار گرفت و د ترین 

شد. برپایه ستخدام زنان کارگر اعمال  سیتی در ا ساختاریتبعیض جن  ی این تغییرات 

های خود جاکن شنندند و روسننتا میلیون کشنناورز از زمین و 100پسننروانه، بیش از 

ساختمانعنوان کارگران مهاجر در پروژهبه شهرها ومناطق آزاد تجاری  سازیهای  در 

شت با نازل صادراتی دا شغول به که اختصاص به تولید اجناس  ستمزد م سطح د ترین 

دهی نظامی آمیز نخواهد بود که بگوییم کشننور چین بدون سننازمانکار شنندند. اغراق

ستردهنیروی کا ستثمار کارگران و تخریب گ سانی و ا سر و رفتار غیر ان ت ی محیط زی

ی سنننریعی نبود. این روند تخریبی توسنننعه« رشننند»راسنننتی قادر به چنین خود به

ستوان سرمایه ستماتیک کارگران بود ازنظر ای سی ستثمار  داری در چین که متکی بر ا

سرمایه: »ی مارکسیست دور نماندمزاروش فقید، پژوهشگر برجسته ا داری بدر چین، 

ستقرار یافته تر در مناطق محدودی از کنارهقدرت هر چه تمام شور ا شرقی آن ک های 

ست اما اکثریت عظیم جمعیت خارج از این چارچوب این نظام باقی مانده اند. حتا در ا

داری بر آن غالب اسنت، بیرون مناطق آزاد تجاری کشنور چین نیز که اصنول سنرمایه
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شیدن  صادی نیاز به کمک همهک ضافی از طریق اقت سی جانبهکار ا سیا شارهای  ی ف

  1«دارد.طور غیر طبیعی پایین نگهدارد تا بهای نیروی کار را به

گیری از تولیدکنندگان واقعی سلب شد و با گام قدرت تصمیمبهبه این ترتیب گام

یمانکاران و های بزرگ چین و پحمایت حکومتگران چین قدرت به صنناحبان شننرکت

ی میلیونرهای جدید منتقل شنند. با این حال کارگران چین برای کسننب حقوق طبقه

ستقل و حرکت سازماندهی جدید و م ست به  ستد و د ش ضی خود بیکار نن های اعترا

صنننورت ی کارگری بهطلبانه، شننناهد اوج گیری جنبش حق2000ی زدند. در دهه

صاب ستیم. های کارگری براتظاهرات خیابانی و اعت سب حقوق ابتدایی درچین ه ی ک

هزار اعتراض  74کارگران چین  2004فقط در سنننال »بنا به گزارش فعالین کارگری 

ی زمینهبر این پیش 2«کارگری را برای کسنب حقوق ابتدایی خود سنازماندهی کردند.

های اصنننلی فعاالن کارگری این اسنننت که در چارچوب تاریخی، یکی دیگر از دغدغه

شرکت« یک راه -یک کمربند » سط   های بزرگ چیننقض حقوق ابتدایی کارگران تو

کشنننورهای که حقوق ابتدایی کارگران آنان توسنننط  -درکشنننورهای مورد قرار داد 

بدتر از گذشننته خواهد شنند.  -مال شننده اسننت  های محلی خود از پیش لگدحکومت

شرکت های بزرگ چین که برای تأمین منابع انرژی نفت و گاز چین و تجربه وعملکرد 

کنند نشنننان های سننناختمانی در برخی کشنننورهای آفریقایی فعالیت میدیگر پروژه

جمعی کار محروم هستند. کارگران از داشتن تشکل کارگری و قرارداد دسته»دهد می

ست. کارگرانی که تقاضای ی حداقل دستمزد پایینشدهدستمزدها از میزان تعیین ترا

اعتنایی به قانون کار، فقدان آموزش به شننوند. بیکنند اخراج میاضننافه دسننتمزد می

های بیابانی و دور از شهر، دادن کارگران، نامناسب بودن محل اقامت کارگران در پروژه

های چینی به برخی مسئولین حکومتی و مقامات کتپول و رشوه توسط مدیریت شر

سئوالن اتحادیه ساکت نگه انتظامی و م شورهای موردمعامله برای  های زرد دولتی درک

                                                      
سرمایه. ترجمه. 1 ساختاری نظام  سرمایه، بحران  سوی  ستوان مزاروش. فرا ضی محیط. جلد اول. صای . 26ی مرت

 1376نشر سنبله. 
2 . Conditions of The working class in china. Robert well. Monthly Review. 
jun.01,2006 
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های دیگری از داشننتن کارگران معترض یا کارگرانی که شننکایت عادالنه دارند، نمونه

  1«های بزرگ چینی است.نقض حقوق ابتدایی کارگران توسط شرکت

کارگران  2017ی در ژانویه»ی دیگر، نقض حقوق کارگران پوشنناک اسننت. نمونه

اچ "های شرکت ای در میانمار )برمه( که لباسشاغل که عمدتاً زن هستند در کارخانه

شرایط کار طاقتکند بهرا تولید می "اند ام ست خاطر  سا و افزایش حقوق و مزایا د فر

سه صاب  شی از ای زدند. کارگران پس هفتهبه اعت ستند به بخ سه هفته مبارزه توان از 

یکی دیگر از موارد نقض حقوق کارگران توسنننط  2«های خود دسنننت یابند.خواسنننت

شرکتشرکت شدید این  شکیل اتحادیههای بزرگ چین مخالفت   های کارگریها با ت

 است. 

شود که نشان داده می« فلیکس، نت2019-ی امریکایی کارخانه»در فیلم مستند 

ی اتوموبیل در اوهایو، آمریکا، مخالفت ی شیشهمیلیاردر شرکت چینی، سازنده صاحب

آشننکار خود را با تالش کارگران آمریکایی که خواهان تشننکیل اتحادیه هسننتند اعالم 

شان میمی ستند ن ست به اقداماتی میکند. این فیلم م شرکت د ه زنند کدهد مدیران 

سیاهی کارگری در این کارخانه که ااتحادیه ی پوست آمریکایکثر کارگران آن کارگران 

ستند به شکل نگیرد. در نمونههیچه ری های کارگای دیگر، بنا به گزارش اتحادیهوجه 

جمعی کاربه شدت های چینی با داشتن اتحادیه و قرارداد دستهدر کشور غنا شرکت»

س 3«مخالفند. شورهای افریقایی که جنبش کارگری ن دی بتاً نیرومنالبته در برخی از ک

سته ستهدارند کارگران توان صنفی و قرارداد د شکل  جمعی اند با تکیه به قدرت خود ت

خوانیم: فقط کارگران محلی نیسننتند که قربانی ها میکار داشننته باشننند. در گزارش

شرکت شرکتنقض حقوق کارگری توسط این  زاز ها نیها هستند، کارگران چینی این 

جمعی کار محروم هسننتند. طبق بی و داشننتن قرارداد دسننتهیاحقوق و مزایای تشننکل

مار موجود  ماه نوامبر »آ عاً هفت میلیون و  2018تا  2015از  کارگر 960مجمو هزار 

ها در سننازی و در کارخانههای سنناختمانهای چینی در پروژهچینی به همراه شننرکت

                                                      
1. Asia labour Update. April 2018 
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شدند. این کارگران و کارمندان چینی شغول  شورهای دیگر به کار م نیز در خارج از  ک

های چینی هسنننتند و در مواردی حقوق و عدالتی و تبعیض شنننرکتچین قربانی بی

سیب مزایای آنان به موقع پرداخت نمی سب زندگی در خارج آ شرایط نامنا شود و از 

  1«بینند.می

ی دیگر، اعتراض کارگران نفت سننریالنکا نسننبت به واگذاری منابع در قبال نمونه

رو، های چینی اسننت. ازایننشننده و سنننگین سننریالنکا به شننرکتتهای پرداخبدهی

دهی اعتصنناب، مخالفت خود را با عملکرد کارگران شننرکت نفت سننریالنکا با سننازمان

سال »های چینی و واگذاری منابع به چین اعالم کردند. شرکت که هنگامی 2017در 

سریالنکا انبار شد  شرکتقرار  های چین و هند واگذار های نفت متعلق به دولت را به 

صاب کند اتحادیه ست به اعت ست د سیا سریالنکا در اعتراض به این  ی کارگران نفت 

النکا زدند. در این اعتصاب بیست نفر از کارگران دستگیر شدند. پس از آن دولت سری

خت بت وام پردا یارد و نشننندهبا یک میل ملیون دالری خود بخش عظیمی از 120ی 

شرکت چینی « اهام بان توتبندر»  مرچنت پورت»را که مرکز انبار مخازن نفت بود به 

 2«واگذار کرد.« هلدینگ

سترش ها، تجربهبا این داده ستقیم خارجیگذاریسرمایه»ی گ چین در « های م

ند »چارچوب  تأثیر منفی در زیسنننتنه« یک راه -یک کمرب ها  ناطق مورد تن بوم م

گزیر، نقض ابتدایی حقوق کارگران را شننامل قرارداد داشننته اسننت بلکه در دلِ خود نا

ست که در این تفاهمشود. بیمی شکل « ابتکار»ها که در چارچوب این نامهجهت نی

ساً هیچ فصل و موردی در مورد حفاظت از حقوق عادالنهگرفته سا ی کارگران حتا اند ا

 بر مبنای قوانین بنیادین سازمان جهانی کار وجود ندارد. 

شمردم چنین برنامه به دالیلی که  ایشدهها و قراردادهای تجربهی عملدر باال بر

ست ست. چنین ناگزیرهم علیه زی «  اتیابتکار»بوم و هم علیه حقوق ابتدایی کارگران ا

که در بیگانگی با طبیعت و نقض حقوق ابتدایی کارگران و بر مصنننادره و تاراج منابع 

ست و هم ستوار ا شورهای درمانده ا شی عادک سان و طبیعت را کن النه و یگانگی بین ان
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ایدار ی پکند، متأسننفانه هیچ گونه نزدیکی با پیشننرفت و توسننعهآشننفته و مختل می

ست سانی و ترازمند در هماهنگی با زی شت و آنان چنان که جهان بارها بوم نخواهد دا

ر ر کشوی سود از جانب همحور با انگیزهگونه قراردادهای سرمایهتجربه کرده است این

بوم خواهد بود و هم تاراج گر زندگی کنونی و گر زیستقدرتمندی که باشد هم چپاول

 ی انسان. آینده
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ی ریاسننت جمهوری دونالد ترامپ به میالدی، نخسننتین دوره 2020پایان سننال  

سال پیش کمپایان می سد. اگر چهار  سی پیشر شت، امروز تر ک بینی پیروزی او را دا

 .کنندبسیاری خطر انتخاب مجدد او را جدی تلقی می

ست برای توضیح به قدرت رسیدن ترامپ، با تأکید مطلبی که می خوانید تالشی ا

شک ستراتژیلبر چگونگی  ستی»های گیری ا ست پوپولی شبرد او راه« را ین کارهای پی

ها و های گروهی. ارزش بررسننی این سننیاسننتی رسننانهویژه در عرصننهاسننتراتژی به

کارهای شننود، بلکه به شننناخت راهتدبیرها، تنها به مرزهای ایاالت متحده محدود نمی

 .کندپوپولیسم راست در کشورهای دیگر هم کمک می

*** 

ضیح قدرت  ستیوارت هال در تو سالا ی های آغازین دههگیری مارگارت تاچر در 

طور نویسد: تصور عمومی بر آن است که با ظهور بحران اقتصادی، بههفتاد میالدی می

شد نیروی چپ  شتیبان گروه -خودکار، راه برای ر ضعیفکه پ تر جامعه و عدالت های 

ی لحظه»یت آن است که سرانجام بحران و برآمد شود. اما واقعباز می -اجتماعی است 

ی مبارزه و کشناکشنی اسنت که در عرصنه مشنروط به و در گرو نتیجه« پوپولیسنتی

سیاسی و ایدئولوژیک آن جامعه در جریان است. سیر حوادث نشان داد که پوپولیسم 

شعارهای سلطه سنت»جوی تاچر با  ست جذ« ها و بازار آزادخانواده، وظیفه،  ابیت توان

1حزب کارگر را به چالش بکشد و پیروز از این نبرد بیرون بیاید.« دولت رفاه»
 

آید که تحت فشنننار تحوالت هنگامی به وجود می« ی پوپولیسنننتیلحظه»یک 

اجتماعی، قدرت هژمونیک غالب در جامعه، زیر فشنننار  -سنننیاسنننی یا اقتصنننادی 

شود. در چنین شرایطی، نهادهای ثبات میهای متفاوت شهروندان ناراضی، بیخواست

وانند از وفاداری مردم تموجود سننیاسننی در تالش برای دفاع از نظم موجود، دیگر نمی

را به وجود آورد، « مردم»مند شوند. اگر بتوان در این لحظه نیروی اجتماعی با نام بهره

قادر به بازسننازی آن سنناختارهای اجتماعی هسننتند که « مردمی»ی گاه این جبههآن

                                                      
1. Hall, Stuart (1988). The hard road to renewal: Thatcherism and the crisis of the 

left. Verso. 
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جایی قدرت هژمونیک غالب، وقتی که مشروعیت خود کنند. جابهناعادالنه تصورش می

صورت میرا از  ست داده، دیر یا زود  شین این قدرت د گیرد. اما چنان که گفتیم، جان

 .کلی متفاوتی داشته باشدهای بهتواند گفتمان و سیاستهژمونیک می

ا آید، تآن اسننتراتژی گفتمانی اسننت که در این لحظات به کار می« پوپولیسننم»

وگاه تقسنننیم کند و مرزهای سنننیاسنننی جامعه را بازتعریف کند، جامعه را به دو ارد

شننود. آن وقت اسننت که نیازهای « نخبگان قدرتمند»علیه « مردم»خواسننتار بسننیج 

در برابر « مردم»ی شوند و جبهههای متفاوت اجتماعی با هم جمع میی گروهپراکنده

شی»در برابر « هاتوده»، «نخبگان» شکل می« الیگار  گیرد. بار دیگر توجه کنیدقدرت 

ی لحظه»اسنننت و هم پوپولیسنننم چپ ممکن اسنننت که از این که هم پوپولیسنننم ر

1برای بسیج مردم ناراضی زیر شعارهای خودشان استفاده کنند.« پوپولیستی
 

، با وجود 2008سننؤال این اسننت که: در امریکای بعد از بحران اقتصننادی سننال 

 وشی جورج بافروزانهکار، مذهبی، و جنگنابرابری عمیق درآمدها، با سیاست محافظه

ضاح شید، چه که با ناکامی افت شد و هزاران آمریکایی را به کام مرگ ک آمیزی مواجه 

کار و ها بعد از اوباما، بازی را به دونالد ترامپِ به شننندت محافظهشننند که دموکرات

 وچرای پوپولیسم راست باختند؟چونگرا و مظهر بیراست

سوف امریکایی، می شته، چپهار دههدر طول چ»گوید: مایکل والتزر، فیل ا هی گذ

ست سیا سیالو حزب دموکرات،  سو شتند. احزاب وارث های  دموکراتیک را کنار گذا

اقتصادی مورد تأکید فرانکلین روزولت  -های اجتماعی)سیاست New Deal نیودیل

 «که هدف آن احیای اقتصادی و اصالحات اجتماعی بود(، این سیاست را ترک کردند.

شدند. حتی وقتی دموکراتو کارمندان به های کارگراناتحادیه ضعیف   ها رویشدت ت

ست سیا شی برای مقابله با  صورت نگرفت. چرخ بر کار بودند، تال ستی  های نولیبرالی

المللی خواهان چرخید. قراردادهای تجارت بینی قدیمی دوران جمهوریهمان پاشنننه

شاغل  شد و به از بین رفتن م ضا  سرعت بخشید. گفته به زیان کارگران داخلی ام آنها 

ها ترجیح دهیم، این شد که اگر رشد اقتصادی را بر عدالت اجتماعی و باز توزیع درآمد

                                                      
1. Mouffe, Chantal (2018). For a left populism. London: Verso. 
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کند. نتیجه اما پدیدار شننندن یک گروه بزرگ اجتماعی با رشننند به همه کمک می

های بی بات، موقتی، بیکار یت و کمث ما یا) مزدح کار در بخش ( precariat یا پری

یابی، پذیر، پراکنده و مشکل برای سازمانشدت آسیبی کارگری بهخدمات بود؛ طبقه

جای کارگران صننننعتی متمرکز در واحدهای بزرگ را گرفت. خشنننمی که این گروه 

مداران از هر رنگی ی نخبگان، به باالنشنننینان و سنننیاسنننتی مزدبگیران به همهتازه

ی در چهل سننال داشننتند، خوراک خوبی برای پوپولیسننم راسننت بود. رهبران سننیاسنن

شتناکی در ایاالت متحده  شکل وح شته، اجازه داده بودند که نابرابری اجتماعی به  گذ

ی ابرثروتمندان و مردم عادی های پس از جنگ دوم، فاصلهگاه در سالرشد کند. هیچ

چنین گسنننترده و عمیق نبوده اسنننت. کاهش مالیات بر درآمد صننناحبان ثروت و در 

ی ها نشانهمومی برای بهداشت، آموزش و حقوق بازنشستهی آن کاهش بودجه عنتیجه

هایی اقتصاد، خشم و استیصال آن« شدنجهانی»ی بارز این شکاف عمیق است. نتیجه

شان نزول کرده بود، شان را از دست داده بودند، موقعیت اجتماعیبود که کار و مزایای

1شهرهاشان در خطر تخلیه و تعطیل بود.
 

سیاستهای نویدموکرات های اقتصادی ن )بیل کلینتون و باراک اوباما( هم همان 

ی تجارت آزاد کار )ریگان و بوش( را پیش بردند. توافقنامهخواهان محافظهجمهوری

زدایی از اقتصاد مالی، کاهش های دولت و مقرراتآمریکای شمالی )نفتا(، حذف کنترل

ها بود. باراک اوباما که پس از ی این سنننیاسنننتمالیات بر درآمد طبقات باال، ازجمله

وال »قدرت را در دسننت داشننت، در عمل قدمی در محدود کردن  2008بحران مالی 

و بازار آزاد بر نداشننت، حتی وقتی اکثریت کنگره را هم با خود داشننت. به « اسننتریت

هاشان را از دست داده بودند، دیده از بحران، بیش از مردمانی که خانههای آسیببانک

سرمایهکم سازوکارهای  صالح در  شنهادی برای محدود کردن و ا ی مالی ک کرد و پی

 .ارائه نداد

های بزرگ اجتماعی آسننیب ها مشننکالت این گروهها و سننایر چپوقتی دموکرات

 داریتازی سننرمایهکار تن به یکهراسننتا با احزاب محافظهدیده را نادیده گرفتند و هم

های توزیع مجدد آن را به نفع بازار آزاد محدود یاستمالی دادند، مداخالت دولت و س
                                                      
1. Walzer’s speech “Authority and populism in the age of Trump”, at the Stuart Hall 

Foundation, October 2019. 
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شده، به سیاری از این مردمان فقیر  سطح کردند، ب سفید آمریکایی )که  ویژه کارگران 

سیدند که آنزندگی شده و در شان نزول جدی کرده بود( به این نتیجه ر ها فراموش 

شیه قرار گرفته ها روی دادند، از آنرأی میها ها که یک زمانی، به دموکراتاند. اینحا

جمهور دموکرات یک سنننیاه پوسنننت بود. همین ویژه که آخرین رییسبرگرداندند. به

ا گام بهای همشننان کند. سننیاسننتگروه بودند که پوپولیسننم راسننت توانسننت بسننیج

ها، یک خالء جدی سننیاسننی را به وجود آورده بود که راسننت نولیبرالیسننم دموکرات

 .را پر کرد خشمگین پوپولیست آن

سننردمدار این جنبش « گردانمعظمت را دوباره به امریکا باز می»ترامپ با شننعار 

دهندگان امریکایی باید گفت که چرا مالیاتی سنیاسنت خارجی، میشند. او در جبهه

های ثروتمند، معاف باشنننند؟ در دفاع از را بپردازند و آلمانی« ناتو»ی اصنننلی هزینه

: چرا با قراردادهای تجاری ناعادالنه، مشاغل کارگر امریکایی کردکارگران هم سؤال می

رود؟ چرا مهاجران غیرقانونی باید کارهای کارگر امریکایی را با به چین و مکزیک می

ها هم ی متوسننط و بازنشننسننتهتر از آن خود کنند؟ برای جلب آرای طبقهحقوق کم

های انگسننتری و تروریسننتهای گپرسننید: چرا مهاجران با به وجود آوردن دسننتهمی

های ما را به اسنننالمی باید امنیت ما را به خطر بیاندازند و با واردات مواد مخدر جوان

 اکثریت»گفت که خاک سننیاه بنشنناندند؟ ترامپ )درسننت مثل ریچارد نیکسننون( می

مدار در هر دو های قدرتجامعه همراه با من هستند و علیه نخبگان و هسته« خاموش

1خواه.ت و جمهوریحزب دموکرا
 

کرد حاصننل پیوند و اتحادی بین جنبش نیروی متشننکلی که ترامپ را حمایت می

 هایی شنننبیه به فاکس نیوزبا رسنننانه( Tea Partyی )کار و مذهبی تی پارتمحافظه

(Fox News )ی این اتحاد برای جالب آرای ناراضنننیان و بود. اما اسنننتراتژی تازه

 استفاده از خشم مردم چه بود؟

                                                      
1. Judis, J. B. (2016). The populist explosion: How the great recession transformed 

American and European politics . New York: Columbia Global Reports. 
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های جدی و کار، تکیه بر کانالسنننیاسنننت مطبوعاتی راسنننت محافظه - اول

یا ژورنالیسننم ( tabloid) ی قدیمی را کنار گذاشننت و به فرمت تبلویدکنندهخسننته

پسنند روی آورد. برای آن که مثال روشنن بزنیم پراکن با مطالب سنبک و عامهشنایعه

کننده، سرراست و های خستهرانیهای جدی و سخنتصور کنید که چرخشی از فیلم

های غیر مسننتقیم صننورت کننده با پیامهای سننرگرمصننریح ایدئولوژیک به سننریال

گیرد، ها شننکل میی رسننانهای هم در عرصننهگیرد. با این چرخش، مرزبندی تازهمی

«. هاپسند لیبرالهای نخبهرسانه»در برابر « هاهای مردمی و کارگری امریکاییرسانه»

ایم، متعلق به های مردمگویند ما متعلق به تودهی راسنننت پوپولیسنننت میهارسنننانه

ایم، به آمریکای واقعی، که صدرنشینان ها. ما به مردم واقعی چشم دوختهشدهفراموش

 .اندها را فراموش کردهو نخبگان آن

سانه صل را بر  CNN و یا New York Times های لیبرال مثلدر مقابل، ر ا

ه چشان( توان بررسی انتقادی از آنکه مردم )فارا از جایگاه اجتماعی گذاشتندآن می

گرا اسننت. مخاطب بینند را دارند. البته این تصننور در نهایت نخبهشنننوند و میکه می

رفته هسننتند و فرهنگ کرده و دانشننگاههای تحصننیلهای لیبرال، آدمآل رسننانهایده

سننامان و درسننت کرد. باید آن را به چیزی اسننت که -ها به گمان آن -کارگری هم 

های لیبرال برای غلبه بر مشننکالت و تعدیل تضننادهای های پیشنننهادی رسننانهحلراه

جویی برای اجتماعی، بحث و بررسنننی، کنکاش، تعمق و تبادل نظر و در نهایت چاره

ید ی گروهبرای همه بود. در این نظر، همه« برد-برد »حل یافتن راه با عه  جام های 

 .داشتندارکت میمش

جو است، در پی شکست بلوک مقابل است، اما سیاست راست پوپولیستی، ستیزه

که « هاییآن»دشننمن اسننت، « هاآن»سننازد که با از طرفداران خودش می« ما»یک 

 .اند، فاسدند و از حال مردم بی خبرباالنشین

سانه»کار این  - دوم شکل دادن یک هویت اجتماعی و «های مردمیر ستگی ،  واب

ستن متکی  سیاق زی سبک و  ست. این هویت بر یک فرهنگ معین و یک  سی ا سیا

ست؛ فیلم سیقی که میهایی که میا زنیم، شنویم، زبانی که با آن حرف میبینیم، مو
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ی این دهندهها و دشننمنان ما، اجزای تشننکیلبریم، قهرمانکار میاصننطالحاتی که به

 .اندهویت

گرفت؟ حولِ مایی که معتقد و م نقاط شنننکل میاین هویت مشنننترک حول کدا

های سنتی خانواده هستیم رویم، مایی که طرفدار ارزشمذهبی هستیم و به کلیسا می

باریبی»و از  ندو نه میلیبرال« ب ما که فمینیسنننم را احمقا دانیم و فکر ها متنفریم، 

مان از الداری اسنننت، ما که حداری و خانهی مقدس زنان بچهکنیم که وظیفهمی

شان به هم میهمجنس سیم، های روانی میها را مریضخورد و آنگرایان و دگربا شنا

سنتبلند و زنان پررو و زبانمایی که مردان گیس شکن را دراز، هنرمندان ناهمجور و 

دهم تا به پنداریم. مایی که اهل کار شنننرافتمندانه هسنننتیم و مالیات میمنحرف می

های تنبل و بیکار پرداخت زبانجتماعی به سننیاهان و اسننپانیاییی اهزینهمثابه کمک

 .شود

سانه - سوم شیوهاین گونه ر سات و عواطف ی ارتباطها، در  سا گیری با مردم، اح

ندیشنننهگیری میها را هدفآن ها را. تکیه بر تصنننویر و ی آنکند و نه عقالنیت و ا

شتهبیان ست و نه کلمات نو شفاهی ا سبک ارتباطشده. در ایهای  گیری، این که ن 

صه چگونه» شما شدن «کنیدای را تعریف میق شن  سی دارد. برای رو سا ، اهمیت ا

های صننبح توان کار مداحان را با مقاالت جدی و دانشننگاهی در روزنامهموضننوع، می

ا ای به اطالع مخاطبین برسد تکنندهمقایسه کرد. حتی اخبار هم باید به شکل سرگرم

سته سانهکننده خ شد. در این ر ستفاده های قدیمی محافظههای تازه، از چهرهنبا کار ا

سانهشود. چهرهنمی شینههای تازه، آدمهای این ر ساده، ناهموند هایی با پی ی طبقاتی 

ست سنتی بودند که میبا ژورنالی سادههای  ستند با زبان  د و ی کارگری حرف بزننتوان

ستیزه جو بودند )توجه کنید که زبان ترامپ هم در عین حال در طرز گفتار، جنگی و 

 .نشده است(ها را دارد، خشن، هرزه و پردازشدرست مثل مداحان، همین ویژگی

های راسننت پوپولیسننت بازتعریف مفهوم ترین اسننتراتژی رسننانهمهم - چهارم

دهد، نه موقعیت اقتصادی چه یک طبقه را شکل میها، آنبود. در تعریف این« طبقه»

ها اسننت. هم کارگران و هم صنناحبان سننرمایه در این ها، بلکه هویت فرهنگی آنمآد
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اند. در مقابل بازاریپسنننند و کوچهها و طرفداران فرهنگ عامهکنندهتعریف، مصنننرف

 اند، گرایشهای لیبرال که تحصیالت دانشگاهی دارند و صاحبان مشاغل متوسطچپ

 .های مردمیر برابر فرهنگ تودهدارند: فرهنگ نخبگان د« فرهنگ واال»به 

شنود که در واقع می« هاکارآفرین»شنان در این اسنتراتژی، صناحبان سنرمایه نام

ها را ی آنهمراه، دارای منافع مشننترک، و نهایتاً در خدمت کارگران هسننتند و دغدغه

 نهایی از انواع مختلف هسنننتند. از هنرمندان و کارکنادارند. در مقابل این گروه، انگل

های اداری که کار بامعنا و مولد ها، کارمندان بخشفرهنگی و دانشگاهیان تا بوروکرات

ی اجتماعی هزینههایی که کمکآن«: انگل»ی یک گروه دیگر کنند. به اضنننافهنمی

شننان سننیاهان و مردمان آمریکای التینی هسننتند(. کارند )که اکثریتگیرند و بیمی

کش و سننفید، زحمت« کارآفرینان»ی کارگر و ا، طبقههدر این رسننانه« مردم»تعریف 

زالوصننفت از یک سننو و « نخبگان»کار آمریکایی اسننت، در مقابل تولیدگر و محافظه

 .ها از سوی دیگر«انگل»

سانه شریات و تلویزیونهای طرفدار ترامپ میر  های لیبرال با کارگرانگفتند که ن

شنننناسنننند و نه برایشنننان مهم اسنننت. میکنند و این طبقه را نه از باال برخورد می

های کارگران هایی مثل فاکس نیوز، برعکس مدعی بودند که ما درایت و ارزشرسنننانه

ها، فرهنگ گیریم. در خوانش این رسنننانهها را جدی مینهیم و فرهنگ آنرا ارج می

سایر نژادطبقه سفید، در تقابل با  تانه، سها و مردانه بود. همین معرفی نژادپری کارگر 

سالح از فرهنگ کارگری بود که نقطه ساالرانه، مذهبی و طرفدار  شتراک آنمرد  های ا

سرمایهبا چهره شبیه ترامپ و  شد. در این تبلیغات، کاری نظیر او میداران محافظهای 

گفت که از مشاغل کارگران سفید، در کار، میمحافظه« کارآفرین»پوپولیست راست و 

رفدار محیط زیسننت و حامیان تجارت آزاد و واردات از کشننورهای های طمقابل لیبرال

به فاع میها و مکزیکیویژه چینیدیگر ) ند. گروه اول )لیبرالها(، د فدار ک های طر

ی گرم شنندن کره زمین، معادن زغال سنننگ و سننایر محیط زیسننت) با دروا درباره

ارت آزاد) هم اجازه کشنننند. گروه دوم (حامیان تجصننننایع آمریکایی را به تعطیل می
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دهند که کاالهای ارزان بدون مالیات به بازار داخلی امریکا وارد شننود، در حالی که می

1توانند خودشان این کاالها را تولید کنند.کارگران ما می
 

این که کارگران سنننفید آمریکایی به پشنننتیبانی از ترامپ برخاسنننتند، به دلیل 

توان گفت که راسنننت پوپولیسنننت ود. نمیطبقاتی این کارگران نب« آگاهی کاذب»

رقابت « ی پوپولیسننتیلحظه»کارگران را فریب داده و خیال خود را آسننوده کرد. در 

سختی بین اردوهای مختلف سیاسی در جریان است که خشم و نارضایتی مردم را به 

شکل آن بود که چپ سب برای ها و لیبرالسود خود کانالیزه کند. م ست منا سیا ها 

رای کارگران سفید آمریکایی را نداشتند. در مقابل، راست پوپولیست بود که در جلب آ

 .جلب آرای آنها موفق شد

ستیوارت هال به ستی تأکید میا سازگاری خودکاری در کند که هیچ همخوانی و 

ایدئولوژیک وی وجود ندارد. اگر  -گیری سننیاسننی بین موقعیت طبقاتی فرد و سننمت

سازیم و همدلی آن«( مردم)»اد جامعه بخواهیم اکثریتی از افر سب کنیم باید ب ها را ک

منافع واقعی »به خودی خود و بر اسننناس « مردم»کار جدی و درازمدت کرد، این 

سوی نیروی چپ و عدالت«طبقاتی ست خواه نمیشان به  ست پوپولی آیند. این که را

ال اسننتریت را به های وکراواتی–وشننلوار ی فراخ میان کارگران و کتتوانسننته فاصننله

 .ها استی کار سخت و دقیق آنشکلی مؤثر و موافق پر کند، نشانه

ها و ارتباط گسترده با ها، رسانهکار با تالش درازمدت در اندیشکدهفعاالن محافظه

ستند بههای مردمی که میگروه شدند ی آنطور بالقوه به جبههتوان ها بپیوندند، موفق 

شنننده، ایجادزیر پرچم خود جمع کنند. گفتمان این بدیل تازههای متفاوت را تا گروه

کار، ناسننیونالیسننم اقتصننادی و سنننتی و محافظه -ای اسننت از اخالق مذهبی ملغمه

و « دگانتولیدکنن»فمینیسم و برتری نژادی سفیدها. اتحادی است بین -سیاسی، آنتی

مه«کارگران» لهی آن، یعنی ه که در مقو کایی»ی هایی  « شننندهی فراموشهاامری

قرار دارند که دشننمنان عظمت امریکا « هاییآن»هم تمام « ما»گنجند. در مقابل می

کا می بازار امری به  که جنس ارزان  خارجی  های  ند، یعنی: کشنننور ند، هسنننت آور

                                                      
1 Peck, R. (2019). Fox populism: Branding conservatism as working class. 

Cambridge University Press. 
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ها و روشننننفکران های دانشنننگاهی و نخبگان سنننیاسنننی، بوروکراتکردهتحصنننیل

ی تمام ها به اضنننافهرباشنننان و فمینیسنننتها، دگخدا، چپفروش و بیوطن  -لیبرال

که کمک«پارازیت» کارانی  نهها: بی یتی اجتماعی میهزی ند، اقل های قومی غیر گیر

 ...های اسالمیسفید، تروریست

*** 

ای از تاریخ ایاالت متحده امریکا نگاه کنیم که در جا به دورهمفید است که در این 

میالدی(  1940 - 1930های آن، چپ پوپولیسنننت تفوق داشنننت. در این دوره )دهه

ی ریاسننت جمهوری فرانکلین روزولت، در جذب های دموکرات امریکایی در دورهچپ

دند. مردمان طبقات پایینی جامعه، این نیرو آرای کارگران سفید و سیاه کامالً موفق بو

های دموکرات کردند. چرا که چپهایشننان تلقی میرا در کنار خود و حامی خواسننت

با آن ند  بلتوانسنننت قا بان  به ز ند و  باط برقرار کن ند، و فهم آنها ارت ها حرف بزن

 چگونه؟ بندی کنند. اماسادگی بیان و صورتها را بهخواهانه آنهای عدالتخواست

ی گفتار سرد و تکنوکراتیک نامزد جمهوری خواهان در آن روزگار، در مقابل شیوه

شدید همراه بود. علیرغم آن که رانیسخن سات  سا های روزولت، هیجان انگیز و با اح

صیل شگاهروزولت هم تح شرقی ایاالت متحده کرده در دان های قدیمی و نامور بخش 

زد که برای کارگران ل( بود، ولی با زبانی حرف می)مثل هاروارد و پرینسنننتون و یی

مهور، جنرفته هم فهمیدنی بود. روزولت بر آن بود که نقش او به مثابه رئیسدانشنننگاه

ی رهبری اخالقی و معنوی هم بیش از مهندسنننی کارآمد اجتماعی اسنننت، او وظیفه

های نده برای آدمکنهای او، همیشه ساده، عاطفی، پرشور، گرم و قانعرانیدارد. سخن

شرکتمعمولی جامعه بود. روزولت از گفتار تقابل صاحبان  شت.   هایجویانه هراس ندا

مکند، کش را میمثابه زالوهایی که خون مردم زحمتداران مالی را بهبزرگ و سننرمایه

ی های مبادلهگفت که این صننرافهای انجیلی میگرفت و با اسننتعارهبه باد حمله می

د از معبد بیرون انداخت. دقت کنید که این گفتار تقابل جویانه را امروزه در پول را بای

د به شنننوید. البته البته بایهایی نظیر اوباما، کلینتون و بایدن نمیرانی دموکراتسننخن

این امر هم التفات داشننت که روزولت سننفید، مرد و مسننیحی بود و بر خالف هیالری 
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س سندرز )زن،  ست، و یهودی(، راحتیاهکلینتون، اوباما و  ست با کارگران تر میپو توان

شد. اوباما برای مثال، کلهسفید امریکایی همخوانی و همانند شته با  شقی وسازی دا

سرد و  شاعرانه،  سبک گفتارش  شت،  سفید را ندا سند کارگران  سختی مورد پ سر

ستریت»آکادمیک بود، اهل تقابل با  سران محافظه« وال ا ش و فرهنگ کار نبود، منو 

صیل سطح باال و کتابکردهتح شاغل  شگاهی دارای م شت. توجه های دان خوان را دا

های خودش را داشنننت. اگر از طرز رفتار مؤدب داشنننته باشنننید که اوباما محدودیت

صیل سط عدول میی طبقهکردهتح سیاه خیابانی، »شد که یک کرد، متهم میی متو

هم مانعی در جذب همدلی کارگران سفید  است. رنگ پوست او« پرخاشگر و متخاصم

بود. در مقابل او، ترامپ تأکید بر این داشنننت که تحصنننیالت جدی آکادمیک ندارد، 

ی متوسط نیست، از ابراز نفرت و ی طبقهکردههای تحصیلاش مثل آدمسلیقه و ذوق

 .بروز خشم ابا ندارد و درست مثل مردم عادی کف خیابان است

سیقی وقتی که اوباما از  های انتخاباتی در مبارزات دور دوم رقابت« ها -هیپ»مو

شین با زبانی  سیقی اراذل و اوباش محالت فقیرن ستفاده از مو ستفاده کرد، متهم به ا ا

های را موسننیقی آدم« ها -هیپ»های سننفید هم هرزه شنند )توجه کنید که لیبرال

مپ ازمعقول تلقی نمی فدران ترا ما طر ند(. ا یا موسنننیقی  country music کن

صل ویژه ستایی )که در ا ست و رو شرقی و غربی ایاالت متحده ا ستاییان جنوب  ی رو

سازهای زهی می شتر  ستفاده مینوازندگان آن بی کنند، چرا که این زنند( به راحتی ا

 .تها  بوده اس-سبک موسیقی به طور سنتی متعلق به سفیدها در مقابل جاز و هیپ

توجه سنتی پوپولیسم راست به مسئله زنان هم در این ماجرا قابل-االرنگاه مرد س

اسنننت. اگر مردی مثل ترامپ در مقابل دوربین داد و فریاد بکند، این رفتار او مردانه، 

مدار زن سر بزند، او را شود. اما اگر همین رفتار از یک سیاستقوی و محکم تلقی می

ی راست پوپولیست، لباس و های جبههدلیل زن نامند. به همینپاره میسلیطه و پاچه

ی مثابه موجود درجه دوم و با وظیفهسننر و وضننع کامال سنننتی دارند، بر نقش زن به

ستند کنند. اهل کتابهمسری در خانه تأکید می-مادری  شنفکری نی خوانی و امور رو

ست بگیرند با عنوان شکوه هروان»های و اگر کتابی هم د سی ازدواج و  سریشنا «  م

فه با دو وظی فاوت و  کامال مت نان زن و مرد از دو جنس  گاه آ ی مختلف اسنننت. از ن
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شود که اجتماعی هستند. این نگاه ضد فمینیستی راست پوپولیست است که باعث می

« مرد»کاهد، چون ها نمیهای جنسننی مردان این جبهه هیچ از محبوبیت آنرسننوایی

 .واقعی باید هم همین طور باشد

*** 

شمی مدنی همواره مرکز مبارزه گفتماناما جامعه  ست. ها و چ اندازهای مختلف ا

ست ضاع هم بعد از انتخاب ترامپ، از همه لحاظ بر وفق مراد پوپول ست پیش او های را

ست. در مقابل برخورد صمانهنرفته ا جمهور و طرفدارانش ی رییسهای تحقیرآمیز و خ

ی مدنی به خواه جامعهجران و نیروهای ترقیبا غیر سنننفیدها، زنان، دگرباشنننان، مها

ست ستین روز ریا سیج نیرو پرداختند. در فردای نخ ستند و به ب مهوری جمقابله برخوا

سیاست سر کشور علیه  سرا ستیز او به راه افتاد. های زنترامپ، تظاهرات گسترده در 

ودیم ب MeToo تر از یک سننال بعد هم شنناهد انفجار جنبش اجتماعی و تاریخیکم

 .که از ایاالت متحده شروع شد

  All" با شنننعارهای 2016وقتی به یاد بیاوریم که طرفداران ترامپ در سنننال 

Lives Matter"  و "Blue Lives Matter"  تا بر احسننناس به میدان آمدند 

همدلی با برتری نژاد سنننفید و همبسنننتگی با خشنننونت پلیس را به نمایش بگذارند، 

 Black Lives " ی جورج فلوید زیر پرچمرحمانهقتل بی اهمیت اعتراضات اخیر به

Matter" ستی را بهتر می سترده علیه نژادپر سیار گ فهمیم. در این تظاهرات اخیر و ب

تاری  نا، و  -سننناخ قاتی در مرگ از کرو نابرابری طب به  حال اعترا ض  که درعین 

االنه شننرکت انبوهی از مردمان سننفید پوسننت هم فع -های دولت رفاه هم بودکاسننتی

کردند. این اعتراضننات به گفته جفری الکسنناندر، بزرگداشننت تاریخی همبسننتگی بین 

شگرفی هم در افکار عمومی مردم  نژادهای گوناگون در ایاالت متحده بود که به تغییر 

1سفید امریکایی نسبت به تبعیض نژادی منجر شد.
 

                                                      
1. Alexander, J. C. (2020) ”Hope and a horizon of solidarity – An interview with 

Jeffrey C. Alexander, Sociologisk Forskning, 57(2), P. 189–205. doi: 

10.37062/sf.57.21974. 
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ست می سم رامایکل والتزر در شکگوید که برای غلبه بر پوپولی الت ست باید به م

اند توجه جدی کرد. با چشم باز دید که بسیاری از آنان مردمانی که به آنها روی آورده

اند، کار دارند اما کارهای موقتی، با حقوق پایین و گاهی هم ی پرتگاههایی در لبهآدم

 -های این انسننانبیکارند و در حاشننیه. باید برای سننازمان دهی و دفاع از حقوق همه

ممکن است که بسیاری از ما »باید تالش کرد.- مستقل از تعلق جنسی و نژادی شان 

شیم و اکثریت آن ست سکوالر با سیونالی ست که ما انترنا ها مذهبی و معتقد، ممکن ا

ها فرزندانی دارند که در ارتش و یا ها ناسننیونالیسننت، ممکن اسننت که آنباشننیم و آن

ا ، ام«اندهای دیگر به کار مشنننغولنمان در بخشکنند و اکثر ما فرزنداپلیس کار می

باید به خاطر سننپرد که برای مبارزه در راه برابری و آزادی، سننیاسننت اتحاد و ائتالف 

 .ضروری است

ی آنانی که از نابرابری گسترده بین ابرثروتمندان و انبوه مردم مزدبگیر باید با همه

ه ها گفت کنان گوش کرد، به آنبرند، گفتگو کرد، با حوصنننله به مشنننکالت آرنج می

ها به چنین مشکالتی ها بر حق است و نشان داد که چرا آنهای آنعصبانیت و نگرانی

سیاری از این مردمان، عضو طبقهدچار شده ی کارگر کالسیک نیستند. مردان و اند. ب

نان بی یه کار، آدمز حاشننن به  ند،  ندار کافی  بازنشنننسنننتگی  که حقوق  های پیری 

شی میهشدرانده ستفرو ستا و هایی که د کنند یا کارهای موقتی دیگر و یا مردمان رو

 .شهرهای کوچک در حال مرگ هستند

ست ستاتحاد نزدیک بین پوپولی ست و نولیبرالی ها برمال ها را باید برای اینهای را

های پرشنننوری که بتوانند با زبان فهما با رانها برنی سنننندرز، سنننخنکرد. باید ده

ها را به میان ها و دموکراتها، سننوسننیالیسننتوگو کنند، پیام چپان گفتکشننزحمت

مردم ببرند. جز کار درازمدت و با حوصنننله چاره دیگری برای رها شننندن از طاعون 

1پوپولیسم راست نیست.
 

 

                                                      
1. Walzer, M. (2017). The Historical Task of the Left. Dissent, 64(2), 116-120. 
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گویی بخورد، چراکه ابتذال این تواند انگِ یاوهمی« بحران»این روزها سخن گفتن از 

پایان است. ولی شکی نیست که امروز با بحران های سطحی بیاصطالح برآمده از لفاظی

رو هستیم. اگر این بحران را دقیق مشخص کنیم و پویایی متمایز آن را بشناسیم، روبه

ه چیزی برای گذر از آن الزم است. همچنین بر این اساس، با توانیم بفهمیم چبهتر می

توانیم به مسیرِ منتهی به بندی جدید سیاسی بر حسب تحوالت اجتماعی، میصورت

 آن سوی تنگنای کنونی نگاهی بیندازیم. 

ترین نمایش آن درست رسد. تماشاییدر نگاه اول، بحران امروز سیاسی به نظر می

اش و جمهوریدست دونالد ترامپ، انتخابش، ریاستمتحد، به در اینجا، در ایاالت

ها کم های پیرامونش در حال اجراست. اما در جاهای دیگر نیز نظیر اینوجدلبحث

احزاب  ی اروپا و فروپاشیکاهشِ اتحادیهنیست؛ رسوایی برگزیت بریتانیا؛ مشروعیتِ روبه

 واقبالِ احزابی اروپا؛ بلندشدن بختیهرویِ حامیِ اتحاددموکرات و راستِ میانهسوسیال

مرکزی؛ و برآمدن نژادپرست و ضدمهاجر در سراسر اروپای شمالی و اروپای شرقی

ها جو، که در آمریکای التین، آسیا و اقیانوس آرام برخی از آنناگهانِی نیروهای سلطه

، فقط شوند. بحران سیاسی ما، اگر این باشدشناخته می 1با اصطالح پیشافاشیست

 آمریکایی نیست، بلکه جهانی است. 

ها، با وجود نماید این است که تمام این پدیدهآنچه این ادعا را موجه می

ی آنها، اگر فروپاشی صرف نباشند، با هاشان، یک ویژگی مشترک دارند. همهتفاوت

تضعیف چشمگیرِ اقتدارِ احزاب و طبقات سیاسیِ رسمی همراهند. گویی اکثر مردم در 

ی گذشته حاکم، یعنی از خِردی که چند دهه 2سراسر جهان از باور به عقل سلیمِ

 بودند. انگار مردم اعتمادشان را به ی سیاسی بوده است، دست کشیدهی سلطهپشتوانه

ها و رهبری جدید ها، سازمانحسن نیاتِ نخبگان از دست داده و به دنبال ایدئولوژی

اس بودنش بعید است. بر این اساین فروپاشی، تصادفیبودند. با در نظر گرفتن مقیاس 

 رو هستیم. بگذارید فرض کنیم با یک بحران سیاسی جهانی روبه

                                                      
1. proto-fascist 
2. common sense 
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هایی رسد، ولی این فقط بخشی از داستان است. پدیدهاین بحرانْ بزرگ به نظر می

تر که اندکی پیش به آنها اشاره شد باعث ساختِ مسیر سیاسی خاصِ یک بحران گسترده

ی مسیرهای اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی شوند که دربردارندهچندوجهی می و

 سیاسی آورند. بحرانگرایند و بحرانی فراگیر به وجود میهم میها بهی ایناست، همه

توان آن را جدا از انسدادهایی دید که در واکنش فقط مربوط به یک بخش نیست و نمی

اند. در ایاالت متحد این انسدادها وجود آمدهیاسی بهظاهر غیرسبه سایرِ نهادهای به

فلک سربه 2درآمد خدماتی،ثبات و کمتکثیر مشاغل بی 1شامل گسترش عفونت مالی،

ده قیمتِ تولیدشکنندگان برای داشتن توانِ خرید کاالهای ارزانکشیدن بدهی مصرف

ت جوی شدید و انکار ها افزایش انتشار کربن، تغییرادر جاهای دیگر، همزمان با آن

مند پلیس، و افزایشِ فشارها بر روی و خشونت نظام 3تغییر اقلیمی، حبس جمعی نژادی

های اجتماعِی زندگی خانوادگی و جامعه تا حدی به سبب ساعاتِ کارِ فزاینده و حمایت

ای سیاسی ایجاد کنند، مدتی است که زلزلهآنکاهنده. این نیروها همزمان با هم، بی

نی بیاند. اما اکنون وضعیت غیرقابل پیششدهکاربهظم اجتماعی ما سخت دستدر ن

ی سیاستِ معمول، بحرانِ فراگیرِ عینی )ابژکتیو( صدای است. امروز در ردِ گسترده

سیاسیِ ذهنیِ )سوبژکتیو( خود را پیدا کرده است. سیر حوادث سیاسی در بحرانِ 

 عمومی ما بحرانِ هژمونی است.

توانیم این بحران هژمونیک است. اما برآمدِن ترامپ را نمی 4امپ تجسمِ دونالد تر

ای را که بینیکه شرایطِ برآمدنِ او را روشن سازیم. یعنی جهانبفهمیم، مگر آن

م. وضوح ترسیم کنیجایی را بهترامپیسم در آن جای گرفت بشناسیم و روند این جابه

                                                      
1. metastasis of finance 
2. McJobs 

3 .racialized mass incarceration -  خدر مل و پخش مواد م که ح بات این حبسِ جمعی نژادی: برای اث

شنننوند به لحاظ نژادی تفاوت ارتباطی با نژاد دارد، ولی در آمار زندانیانی که به این اتهام دسنننتگیر و زندانی می

به روشنی منحصنر به فرد اشناره دارد که در ایاالت متحد اجرا « توقیف جمعی»الح چشنمگیری وجود دارد. اصنط

های محلی به دسننت پلیس های فدرال و ایالتی و همچنین زندانشننود، در این روش جمعیت زیادی در زندانمی

 پوست هستند. م.شوند و اغلب آنها رنگینبازداشت و حبس می

4. poster child 
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اصطالح  1هژمونیگرامشی گرفته شده است.  های الزم از آنتونیوبرای این منظور ایده

گرامشی است، او اصطالح هژمونی را برای روندی به کار برده است که بر طبق آن 

قل ی عمنزلهبینیِ خودش بههای جهانانگارهنشاندِن پیشی حاکم با بر کرسیطبقه

دهد. همتایِ سازمانیِ آن اش را طبیعی جلوه میمثابه یک کل، سلطهسلیمِ جامعه به

ی حاکم در آن ی ائتالف نیروهای اجتماعی مختلف که طبقهاست: یعن 2بلوک هژمونیک

کنند. اگر ]سایرِ[ طبقات مسلط امیدی آیند و از طریق آن ادعای رهبری میمیگردِ هم 

کشیدنِ این سازوکارها داشته باشند، باید عقل سلیِم جدیِد چالشبرای به

بلوک مندتر یا و یک ائتالف سیاسی جدیدِ قدرت 3ضدهژمونیتر یا متقاعدکننده

 ایجاد کنند. 4ضدهژمونیک

ی هژمونیکی های گرامشی باید یک مورد دیگر اضافه کنیم. هر جبههبه ایده

ی آنچه عادالنه و حق و آنچه ناعادالنه و مفروضاتی است درباره ی مجموعهدربردارنده

مونِی ی قرن بیستم در ایاالت متحد آمریکا و اروپا، هژناحق است. دست کم از میانه

ی متفاوت از حق و عدالت پیش رفته است، یکی بر داری با تلفیق دو جنبهسرمایه

ی توزیع یعنی جامعه چگونه باید . جنبه6شناسیتمرکز دارد و دیگری بر ارج 5توزیع

ی توزیع از ساختار اقتصادیِ ویژه درآمد را تخصیص دهد. جنبهتقسیم، بهکاالهای قابل

ی گوید، هرچند غیرمستقیم. جنبهی طبقاتی جامعه سخن میهابندیجامعه و تقسیم

 های اخالقی عضویت وشناسی یعنی جامعه چگونه باید احترام و اعتبار را، که نشانهارج

شناسی با تمرکز بر نظمِ منزلتی در ی ارجداشتن هستند، تخصیص بدهد. جنبهتعلق

 اش نظر دارد.مراتب منزلتیجامعه، به سلسله

دهند ای را تشکیل میهای هنجاری ضروریشناسی در کنار هم مؤلفهارجتوزیع و 

ی شوند. با قراردادنِ این ایده در کنار ایدهها از طریق آنها ساخته میکه هژمونی

                                                      
1. Hegemony 
2. hegemonic bloc 
3. counterhegemony 
4. counterhegemonic bloc 
5. distribution 
6. recognition 
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ی توانیم بگوییم آنچه ترامپ و ترامپیسم را ممکن ساخت فروپاشیِ جبههگرامشی، می

ا شناسی بود. بهنجاریِ خاِص توزیع و ارجاعتبارساختنِ پیوند هژمونیک پیشین و بی

اندازهای توانیم نه فقط ترامپیسم بلکه چشمتقطیعِ این ساخت و گسستنِ آن پیوند می

پس از ترامپ را، برای ائتالف ضدهژمونیکی که توان حل این بحران را داشته باشد، 

 روشن سازیم. بگذارید توضیح بدهم.

 هژمونیِ نولیبرالیسمِ پیشرو

بود.  1از ترامپ بلوک هژمونیکِ حاکم بر سیاستِ آمریکایی نولیبرالیسمِ پیشروپیش 

به نظر بیاید، اما این ترکیب ائتالف واقعی  2شاید نولیبرالیسم پیشرو ترکیبی ضدونقیض

های های لیبرالِ غالبِ جنبشپیمانِ نامحتمل بود: از یک سو جریانو قدرتمندِ دو هم

رایی و گگرایی، محیط زیستنژادپرستی، چندفرهنگیاجتماعی جدید )فمینیسم، ضد

ترین ترین و پولی«نمادین»حقوق دگرباشان(؛ از سوی دیگر، پویاترین، پربارترین، 

 ولی و هالیوود(. آنچه ایناستریت، سیلیکونهای اقتصاد ایاالت متحد آمریکا )والبخش

ی هایی دربارهیدگاهداشته بود ترکیب خاِص دوغریب را در کنار هم نگهزوج عجیب

 شناسی بود.توزیع و ارج

 3راتیککننده و پلوتوکمالکیتی اقتصادیِ سلبپیشرو یک برنامه-ی نولیبرالجبهه

عیِ این ی توزیشناسانه تلفیق کرد. مؤلفهساالر ِ ارجرا با یک سیاست لیبرالِ شایسته

گیر بند نیروهای سختملغمه نولیبرالی بود. طبقاتی که مصمم شدند بازار را از قیدو

رها سازند، این جبهه را با هدف رسیدن « 4مالیات بگیر و خرج کن»دولت و بار سنگین 

داری هدایت کردند. در واقعیت منظور از این سازیِ اقتصادِ سرمایهبه آزادسازی و جهانی

رات بود: یعنی برچیدنِ موانع و حمایت از حرکت آزادِ سرمایه، حذف مقر 5گراییکار مالی

                                                      
1. Progressive neoliberalism 
2. Oxymoron  

3 .Plutocratic - کلفت وابسته به حکومت پولدارهای گردن 
4 tax and spend  
5. financialization 
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ها و ، تضعیفِ اتحادیه2زدایی، صنعت1های بالونیوپاگیرِ بانکی و ]پرداختِ[ وامدست

 های رونالد ریگانها سیاستدرآمد. از نظر عموم مردم اینثبات و کمگسترش مشاغلِ بی

داردهای هایی که استاندست بیل کلینتون اجرا و تثبیت شد، سیاستبود، اما در اصل به

ساخت، در عین حال ثروت و معنا میی کارگر را بیمتوسط و طبقهی زندگی طبقه

های ی باال، البته بیش از همه به یک درصد باالیی و به باالدستیارزش را به طبقه

 کرد. مدیریتی منتقل می-ایطبقات حرفه

تخار پروراندند. آن افای را در سر نمیهای پیشرو خیال چنین اقتصاد سیاسینولیبرال

گرایان است، به منورالفکرانش فردریش هایک، میلتون فریدمن و جیمز متعلق به راست

زایان افبافش بَری گلدواتر و رونالد ریگان؛ و به توانبوکانان؛ به سیاستمدارانِ خیال

گرای ی راست«بنیادگرا»ی متموالش چارلز کوک، دیوید کوک و دیگران. اما نسخه

شوری هژمونیک شود که عقل سلیِم آن هر چه بود با تفکر تواند در کنولیبرالیسم نمی

های اجتماعی از تبار چپِ نو شکل گرفته و گروهی از جنبش« 4انقالب حقوق»، 3نیودیل

های لبیطی نولیبرال و کششِ مرتبط با سایر جاهبود. با توجه به کششِ بیشترِ پروژه

یروز شد تا په از نو پیچیده میی آن پروژبایست نسخهاش برای رهایی، میغیراقتصادی

                                                      
1 .ballooning debt -  :نوعی طرح بازپرداخت وام اسننت که در آن آخرین مبلغ قسننط وام بیشننتر از وام بالونی

صطالح وام بالونی برای نوعی وام به ست. در برخی از موارد ا ساط ا رود که در آن تمام مبلغ وام در کار میسایر اق

سید یک سرر ست وامجا پرداخت میزمان  ست که ممکن ا ده در پایان گیرنگردد. یکی از خطرات این نوع وام این ا

 وقت سررسید مجبور شود با نرخ سود بیشتری وام را بازپرداخت کند. م.
2. deindustrializing 

ی اقتصننادی اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایاالت متحد آمریکا نیودیل برنامه New Dealی برنامه. 3

بود. بر اساس این برنامه دولت در اقتصاد دخالت کرد و ایاالت متحد آمریکا را از  1929پس از رکود بزرگ در سال 

ی بیکاری کاهش یافت و به طبقه گذاری در امور عمرانی و زیربنایی نرخداری خارج کرد، با سننرمایهبحران سننرمایه

[ا فراهم شند. همچنین بر اسناس کارگر پول تزریق شند و در نتیجه امکان خرید محصنوالتِ انبارشنده در کارخانه

ت گذاری در آن نداشگذاری کرد که بخش خصوصی تمایلی به سرمایههایی سرمایهی نیودیل دولت در بخشبرنامه

 ای خصوصی و بازار سهام صورت گرفت. م.هو نظارت دقیقی بر عملکرد بانک

4 .«Rights Revolution » از سننوی  1961یا انقالب حقوق اشنناره به تصننمیمی بسننیار مهم دارد که در سننال

ساس آن اجازه شد، بر ا سیدگی به پروندهدیوان عالی ایاالت متحد گرفته  شهروندی داده میی ر شد. های حقوقی 

ساس آن مطالبات مربو سیدگی میهمچنین بر ا شی ثابت ر صمیم تحولی عظیم ط به حقوق فردی با رو شد. این ت

 در حقوق شهروندی ایجاد کرد. م.
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ی رونده فقط زمانی توانست به محور پویای جبههشود. اقتصادِ سیاسی عمیقاً پس

 مثابه یک اقتصاد پیشرو آراسته شد. هژمونیکِ جدید تبدیل شود که به

« های جدیددموکرات»ی اصلی به نام ی همکاری با اجزاء سازندهاز این رو، قرعه

مدنی  یشناسی. آنها با ترغیب نیروهای پیشرو جامعهت پیشروی ارجزده شد: یک سیاس

بخش بود. محور طلب و رهاییظاهر مساواتشناسانه را اشاعه دادند که بهنوعی منشِ ارج

زنان، حقوق دگرباشان، « توانمندسازی»، «1چندگونگی»های این منش آرمان

ها با روشی یی بودند. این آرمانگرازیستگرایی و محیط، چندفرهنگی2فرانژادپرستی

اقتصاد آمریکا سازگار باشند:  3سازیاند، طوری که با مالیخاص و محدود تفسیر شده

در این روش حمایت از محیط زیست به معنای تجارت کربن بود. ترویج مالکیت خانه 

با پشتوانه و فروش مجدد آنها به اسم اوراق قرضه های بیبه معنای مبالغ زیاِد وام

 بود. 4ساالریی رهنی بود و برابری به معنای شایستهپشتوانه

ی امهساز بود. هدفِ برنساالری سرنوشتدادنِ برابری به شایستهالخصوص تقلیلعلی

مراتب نولیبرال پیشرو برای ساماندهی به نظِم منزلتیِ عادالنه از بین بردنِ سلسله

« توانمندسازی»مراتب بود، یعنی سلسهبه این « 5بخشیدنتنوع»اجتماعی نبود، بلکه 

ند. ی باالتری برسهای جنسی تا به مرتبهپوستان و اقلیت، رنگین«با استعداد»زنانِ 

هایی که به گروه»از « شایسته»دارد، یعنی افرادِ  6چنین آرمانی ذاتاً ویژگی طبقاتی

                                                      
1. diversity 

صطالح فرانژادگرایی یا 2  سیدن به racialism-postا ستی یا فراتررفتن از نژادگرایی و ر ، به معنی غلبه بر نژادپر

 باشد و یا یکی از مشکالت بزرگ اجتماعی نباشد. م.ای است که تعصبات نژادی دیگر وجود نداشته مرحله

3 .Goldman Sachsification - صطالح گلدمن سنده ا سی کردن را به کار می نوی ساکس ساک برد. گلدمن 

ست که بخش عمده فعالیت شرکت خدمات مالی آمریکایی ا سرمایههای آن ارائهیک  گذاری و ی خدمات بانکداری 

گذاری های سننرمایهها و مدیریت صننندوقهای کاالیی، اوراق بهادار، سننهام شننرکترسگذاری، بومدیریت سننرمایه

 مشترک است. م.
4. meritocracy 
5. diversify 
6. Class-specific 
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د و دستمزدی برابر با هایی نایل شونحتماً بتوانند به مقام« 1تعداد کافی نماینده ندارند

ن ای فمینیستی نیز همیی خودشان دریافت کنند. گونهمردانِ سفیدپوست عادی طبقه

نفعانِ اصلی آن نوع فمینیسم فرد هم نیست. ذیزند و متأسفانه منحصربهحرف را می

نفعان فقط تمرکز دارند و این ذی« ایشکستن سقف شیشه»و « 2جوییفرصت»بر 

 های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِباشند که پیشاپیش مالک سرمایهتوانند کسانی می

 افتد. ی زیرین گیر میالزم باشند. هرکس دیگری غیر از این افراد در طبقه

در ای که داشت، در کارِ از راه بهشدهشناسی، با این شکل تحریفاین سیاست ارج

شان به سوی بلوک دادنهای اجتماعیِ پیشرو و سوقهای اصلِی جنبشکردنِ جریان

ها، مخالفانِ نژادپرستی، شک تمام فمینیستهژمونیک جدید بود. بی

ماری اند، شدست نیاوردهها حمایتِ نولیبرال پیشرو را بهگرایان و مانند آنچندفرهنگی

ه های مربوط بترین بخش از جنبشترین و مرئیاز آنها آگاهانه یا به هر طریقی، بزرگ

ها رانده اند، در عین حال آنها که مقاومت کردند به حاشیهکیل دادهخودشان را تش

شان ها در بلوک نولیبرالِ پیشرو نسبت به متحدانگمان شرکای جدیدِ پیشرواند. بیشده

تری داشتند. اما این شرکای ولی قدرت خیلی کماستریت، هالیوود و سیلیکوندر وال

 روحِ جدید»مندی، یک اک ارزانی داشتند: فرهی خطرنتازه چیزی اساسی به این رابطه

ی تهییج به فعالیت اقتصادی نولیبرال جدید با پراکندنِ رایحه«ِ روح»این «. داریسرمایه

وطن و به لحاظ خواه، جهاننگر، آزادینیرو بخشید. در آن هنگام با این روحِ آینده

نش، حد زیادی به لطف این مناگاه مالل تبدیل به شوروشعف شد. تا اخالقی پیشرفته به

ها میدان نفع باالییتر ثروت و درآمد بههایی که به بازتوزیع بیشتر و گستردهسیاست

 دست آوردند.ای مشروع بهدادند جلوهمی

 بایست دو رقیبِ آوردن هژمونی میدستاما بلوک نوظهورِ نولیبرالِ پیشرو برای به

ائتالف نیودیل را در  3چندان ضعیفبقایای نهبایست داد. اول، میمتفاوت را شکست می

 کارگر»گرفتن از حزب شکست. جناح کلینتون در حزب دموکرات، با پیشیهم می

                                                      
1. underrepresented groups 

2 .leaning in - های در مورد فمینیستin-lean مراجعه فرمایید. 76نوشت به پی 
3. not-insubstantial 
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ای جای بلوک قدیمیسروصدا ائتالف قدیم را از بین برد. آنها بهتونی بلر، بی« 1جدید

 تبار،اییهای آفریقکه چند دهه در متحدکردن کارگران متشکل، مهاجران، آمریکایی

دار صنعتی بزرگ موفق عمل های سرمایهطبقات متوسط شهری و برخی از فراکسیون

ان کارورز»نشینان، کرده بود، ائتالف جدیدی متشکل از کارفرمایان، بانکداران، حومه

تبار و جوانان ایجاد های التینهای اجتماعی جدید، آمریکایی، جنبش«2بخشهویت

دند کرتباری که احساس میهای آفریقاییمایت از آمریکاییکردند، همچنین آنها به ح

-1991جایی برای رفتن ندارند ادامه دادند. بیل کلینتون در مبارزات انتخاباتی سال 

ی رفتن به سوی ها بود، او در حالی که آمادهجمهوری دموکراتکاندیدای ریاست 1992

ی چندگونگی، بارهکننده درزمان به شکلی قانعشد و همساکس میگلدمن

 زد، در مبارزات پیروز شد.گرایی و حقوق زنان حرف میچندفرهنگی

 شکست نولیبرالیسم مرتجع

بیش از  داد، رقیبی کهبایست رقیب دومی را نیز شکست مینولیبرالیسم پیشرو می

 3آنکه به روی خود بیاورد با آن شریک شده بود. در این مورد رقیبْ نولیبرالیسم مرتجع

خواه مستقر بود، نسبت به رقیب بود. این بلوک دوم که بیش از همه در حزب جمهوری

داد. شناسی متفاوتی ارائه میی توزیع و ارجتری داشت و شبکهمسلطش انسجام کم

ی توزیْع سیاستی مشابه با نولیبرالیسم پیشرو ارائه داد، ولی نولیبرالیسم مرتجع درباره

متفاوتی داشت و این دو را با هم ترکیب کرد.  شناسی سیاستدر خصوص ارج

ی نولیبرالیسم مرتجع در حالی که ادعای تقویت مشاغل و تولید را داشت، پروژه

اش بر تقویت منابع مالی، تولیدات نظامی و انرژیِ استخراجی تمرکز اقتصادی واقعی

چه قرار بود درصد از مردم جهان بود. آنها همه در خدمت منافع اصلی یکداشت و این

رسیدن خوشایند سازد، دیدگاهی انحصاری نسبت به نظم منزلتی اجماعزمینه را برای به

                                                      
1. New Labour 
2. symbolic workers 
3. Reactionary neoliberalism 
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گراهراس نبود، عادالنه بود: دیدگاهی که گرچه آشکارا نژادپرست، مردساالر و همجنس

 ، ضدمهاجر و طرفدار مسیحیت بود.1قومیولی ملای

ی مسیحی، سفیدپوستان جنوبی، هاداد اِوَنجلیکچنین فرمولی بود که اجازه می

ی کارگرِ سفیدپوستِ ناراضی چند های شهرستانی و روستایی و اقشار طبقهآمریکایی

ی شمار عالوهبه -4، اتاق بازرگانی و برادران کوک3، احزاب تی2هادهه در کنار لیبرتارین

دارانِ داران امالک و مستغالت، متنفذان انرژی، سرمایهکمی از بانکداران، سرمایه

گذاری همزیستی کنند؛ هرچند با های بزرگ سرمایهپذیر و دالالن صندوقریسک

های مختلف، در مسائلِ نظر از تأکید روی بخشدشواری. نولیبرالیسمِ مرتجع صرف

اصلیِ اقتصاد سیاسی تفاوت معناداری با رقیبش نولیبرالیسم پیشرو ندارد. درست است 

کردند، ولی طبق معمول مشاجره می« ثروتمندان مالیات بر»ی که دو حزب درباره

، مالیات کم بر «تجارت آزاد»آمدند. از سوی دیگر هر دو جبهه از ها کوتاه میدموکرات

و  5وحقوق کار، حق تقدم سود سهامدار، تمام پاداش برای برندهها، تعدیِل حقشرکت

نتخاب کردند که به کردند. هر دو جبهه رهبرانی را ازدایی مالی حمایت میمقررات

کردنِ حقوق و مواجب بود. شان کمبودند، معامالتی که هدف« معامالت بزرگ»دنبال 

 شناسی بود نه توزیع.اختالفات کلیدی میان آنها در بخشِ ارج

. همچنین در این نزاع اغلب نولیبرالیسمِ پیشرو برنده بود، هرچند با پرداخت هزینه

]یا  6بِلتالخصوص مراکز صنعتی، که راستتند، علیمراکز تولیدی رو به زوال گذاش

یل ی بگانههای سهشوند، قربانی شدند. به لطف سیاستکمربند زنگار[ نامیده می

وردند، ی بزرگی خضربهبِلت و مراکز صنعتی جدیدتر در جنوب ی راستمنطقه کلینتون

(، الحاق NAFTA) ها عبارت بودند از: پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالیاین سیاست

                                                      
1. ethnonational 
2. libertarians 
3. Tea Partiers 

های ها و جریاندار امریکایی که پشنننتیبان مالی بسنننیاری از اندیشنننکدههای سنننرمایهاز ثروتمندترین خانواده. 4

 کار و لیبرتارین هستند.محافظه

5. winner-takes-all compensation 
6. Rust Belt 
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کرد( و چین به سازمان تجارت جهانی )که تا حدی پیشرفت دموکراسی را توجیه می

ها که مقررات مربوط به امور بانکی را ضعیف کرد. این سیاست 1استیگال-لغو قانون گِلَس

شان با هم جوامع متکی به تولید را غارت کردند. در طول دو دهه هژمونی و جانشینان

یک از آن دو بلوک اصلی تالشی جدی برای حمایت از جوامع یشرو، هیچنولیبرال پ

بایست تابِع ها، اقتصادشان غیرقابل رقابت بود و میمتکی به تولید نکردند. برای نولیبرال

شان در گذشته جامانده و با های پیشرو فرهنگباشد. از نگاِه نولیبرال« 2اصالح بازار»

زودی در تدبیر امورِ بایست بهی گره خورده بود که مینظرانه و منسوخهای کوتهارزش

اسی شنی توزیع و نه ارجهای پیشرو نه در زمینهرفت. نولیبرالجهانیِ جدید از بین می

 بِلت و جوامع تولیدی جنوبی نیافتند.هیچ دلیلی برای حمایت از راست

 شکاف هژمونیک و جدال بر سرِ پرکردن آن

پا کرد جهانی بسیار مقیاد بود. این جهان در آن را کلهای که ترامپ جهان سیاسی

محور  ای که بیشتر دراز نولیبرالیسم ساخته شده بود، دو نسخه ی دو نسخهمیان مقابله

گرایی شد میان چندفرهنگیشدند. درست است که میشناسی از یکدیگر متمایز میارج

 شد بیخ ریشِ هرکدام انتخاب میو ناسیونالیسم قومی دست به انتخاب زد، اما باز هم 

ماند. با فهرستی که به نولیبرالیسم پیشرو و مرتجع می 4زداییو صنعت 3سازیمالی

ی محدودشده بود، هیچ نیرویی برای مخالفت با نابودی استانداردهای زندگی طبقه

آسانی از های ضدنولیبرالی هم اگر بهی کارگر وجود نداشت. پروژهمتوسط و طبقه

 شدات به حاشیه رانده شدند.ی عمومی حذف نشدند، بهحوزه

ازیِ سسازی و جهانیدهندگان، یعنی قربانیانِ مالیاین شرایط بخش بزرگی از رأی

های سهامی در ایاالت متحد را بدون خاستگاه سیاسی طبیعی رها کرد. از آنجا شرکت

یجاد آمریکا شکاف ا یک از دو بلوک اصلی سخنگوی آنها نبود، در سپهر سیاسیکه هیچ

                                                      
1. Glass-Steagall 
2. market correction 
3. financialization 
4. deindustrialization 
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های ضدنولیبرال و طرفدار نشده به وجود آمد که سیاستی خالیِ اشغالشد: یک منطقه

توانست در آن ریشه بدواند. با توجه به افزایش سرعت می« 1های کارگرخانواده»

های چپاولگر؛ و دستمزد و پرمخاطره، افزایش وامزدایی، ازدیاد مشاغل کمصنعت

های فرودست، بیش از آنکه استانداردهای زندگِی دو سوم آمریکاییپیامدهای کاهش 

 کسی بخواهد این شکاف را پر کند مسئله فقط بر سر زمانِ پرکردن این شکاف بود.

از راه رسید. جهانی  2008و  2007های کنند آن زمانِ معین در سالبرخی تصور می

تلو در تاریخ ایاالت متحد تلوهای سیاست خارجی که هنوز بابت یکی از بدترین مصیبت

قوع الوخورد مجبور شد با بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ و فروپاشی قریبمی

تبار اییآفریقرو شود. سیاستِ معمول کنار زده شد. یک فرد آمریکاییِ اقتصاد جهانی روبه

گند و سوجمهوری تکیه زد، اگفت بر صندلی ریاستسخن می« تغییر»و « امید»که از 

. سیاست آمریکایی را دگرگون کند« طرز فکر»یاد کرد که نه فقط سیاست بلکه تمام 

ی مردم استفاده کند، و توانست از آن فرصت برای بسیجِ حمایت تودهباراک اوباما می

های کنگره، تغییری اساسی در مسیر نولیبرالیسم ایجاد کند. او حتی در برابرِ مخالفت

استریت سپرد که کمابیش آن را قتصاد را به دستِ همان نیروهای والکار، اجای اینبه

جای اصالح ساختاری( )به« 2بهبود»نابود کرده بودند. اوباما با تعریف هدفی با عنوان 

تر از آن بودند که بگذارند بزرگ»هایی کرد که نجات نقدی هنگفتی صرف بانک

ها کاری شبیه به آن بانک قربانیاناما او نتوانست از راه دور برای « شوند ورشکست

 ها به دلیل توقیف و بازستانیِدر دوران بحران ده میلیون نفر از آمریکاییهمین بکند: 

ی هایشان را از دست دادند. استثنایی که این قاعده را اثبات کرد توسعهملک رهنی خانه

از سوی اوباما  4همراقبت مقرون به صرفاز طریق ]قانون[  3ی بهداشت مستمندانبیمه

ی کارگر ایاالت متحد فراهم کرد. با بود که منافع مادی واقعی برای بخشی از طبقه

های ی خدمات بهداشتی از طرحکه اوباما حتی پیش از آغاز مذاکرات دربارهاین

                                                      
1. proworking-family 
2. recovery 
3. Medicaid 
4. Affordable Care Act, (ACA). 
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ی نظر کرد، رویکردش همان تقسیمات درون طبقهو تبلیغات عمومی صرف 1پرداختتک

سازند. لحاظ سیاسی بسیار سرنوشتشود بهکه سرانجام ثابت می کارگر را تقویت کرد

روی هم رفته، با وجود آنکه محبوبیت اوباما رو به کاهش بود، فشار شدیِد 

 پیشرو بود.-جمهوریِ وی بر روی حفظ وضع موجودِ نولیبرالریاست

استریت فرصتی دیگر برای پر کردن این شکاف با جنبش اشغال وال 2011در سال 

دست ی مدنی از انتظار برای جبران خسارت بهژمونیک فراهم شد. بخشی از جامعهه

دست گیرند، پس با نظام سیاسی خسته شده بود، آنها مصمم شدند امور را خود به

های عمومیِ سراسر کشور را به تصرف خود درآوردند. آنها میدان« درصد 99»عنوان 

د کند تا یک درصاتفاقِ مردم را غارت میبهکردند که اکثریت قریبنظامی را محکوم می

های نسبتاً کوچکِ جوانان معترض خیلی زود حمایت باالیی را ثروتمند کند، گروه

درصد  60ها بیش از ای به سوی خود جلب کردند، بر اساس برخی نظرسنجیگسترده

آمده، ستوههای بهالخصوص اتحادیهاز مردم آمریکا از این جنبش حمایت کردند، علی

ی در حال رشدِ ی متوسط و طبقههای مبارز طبقهدانشجویان مقروض، خانواده

 «.2کارانثباتبی»

استریت با خود داشت بیشتر به کار انتخابِ ای که اشغال والاما اثرات سیاسی

آمد. اوباما با در اختیار گرفتن سخنوریِ جنبش  2012ی اوباما در سال دوباره

به ترامپ  2016دست آورد که در سال سیاری از سوی کسانی بهاستریت حمایت بوال

                                                      
1 .payer-single - ه کننده وجود داشتمتمرکز باشد و فقط یک پرداختی یعنی نظام سالمت زیر نظر یک بیمه

 ( که معموالً دولت است. م.single- payer health careباشد )

شکل از افراد بی Precariatی پریکاریا طبقه. 2 شتی نوعی طبقه اجتماعی مت شغلی و معی ضعیت  ثبات از نظر و

ست. بی سبا ست که  شرط وجود و هستی این طبقه ا ا بینی و امنیت مادی یب فقدان امکان پیشثباتی و مخاطره 

واژ چندوجهی اسننت که با ادغام دو اصننطالح متزلزل و شننود. این اصننطالح یک تکروانی برای اعضننای آن می

یا )precariousپرمخاطره ) تار با پرول  )proletariatبه ید. برخالف طبقهدسنننت می(  کارگران آ یای  تار ی پرول

ی زندگی نیروی کار خود را به فروش سننایل تولید بودند و از این رو برای ادامهصنننعتی در قرن بیسننتم که فاقد و

ای از وظایف شننامل ها باید گسننترهرسننانند، اعضننای پریکاریات فقط تا حدی گرفتار و درگیر کار هسننتند. آنمی

ضروری و اساسی  هادار شوند که برای دسترسی به شغل و درآمد مناسب برای آنهای بدون پاداش را عهدهفعالیت

ی طور خاص، مواردی از قبیل اشتغال نامنظم یا بیکاری شرط عدم امنیت شغلی بوده و نتیجهشود. بهمحسوب می

 داریِ نولیبرال است. م.آن پریکاریات )وجود متزلزل و ناپایدار( است. ظهور این طبقه از پیامدهای سرمایه
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 میت رامنی چهار ساِل دیگر بر صندلی رأی دادند. باری، اوباما با شکست

داد و آگاهِی روی در مسیر نولیبرالش ادامه میجمهوری تکیه زد و به پیشریاست

ارش با محدودکردن کاروب رفت. اوباماجمهور شتابان بر باد میی رئیسیافتهطبقاتی تازه

های اجرایی، نه با تبهکارانِ مالی برخورد قانونی کرد و و صدورِ دستورالعمل« تغییر»به 

ها برضد دهی آمریکاییبرای گردآوردن و سامان 1جمهورنه از جایگاهش در مقام رئیس

 استریت استفاده کرد.وال

فه مسیر وقگذشته است بی طبقات سیاسیِ ایاالت متحد با فرض اینکه توفان از سر

خود را دنبال کردند. آنها به حمایت از اجماع نولیبرالی ادامه دادند و صدای نخستین 

شان نرسید. آن ناخشنودیِ استریت به گوشلرزه در جنبش اشغال والهای زمینغراش

عیار اقتدار ناگاه به بحرانِ تمامبه 2015-2016مدت هنگامِ انتخابات سال طوالنی

لرزه به گوش رسید. های این زمینیاسی تغییر شکل داد و باالخره صدای غراشس

خواهان با فروپاشِی هر دو جناح بزرگ سیاسی به چشم آمد. ترامپ از سوی جمهوری

اش را، از جمله چند ی اصلیبرگشتهطرح موضوعات پوپولیستی شانزده رقیبِ بخت

اد دردسر شکست دیده شده بودند، بینفری که از سوی رؤسا و اعضای اصلی حزب برگز

رود تا فراموش نکنیم(. در حزب دموکرات، برنی سندرز، )مسیری که او همچنان می

ا فرسا بآوری درگیر چالشی جانطور تعجبیک سوسیالیست دموکرات خودخوانده، به

 درتهای قجانشینِ منتخب اوباما، هیالری کلینتون شد؛ کلینتون تمام ترفندها و اهرم

های از حزب را به کار گرفت تا سندرز را از میدان به در کند. در هر دو جناح برنامه

ی متداول نقش بر آب شدند، چراکه یک جفت غریبه این شکاف شدهپیش نوشته

 سیاسی جدید پر کردند.  2هژمونیک را اشغال و آن را با الگوهای رفتاری

ع را سخت مورد نقد و نکوهش های نولیبرال توزیهم سندرز و هم ترامپ سیاست

که سندرز با شناسی آن دو آشکارا متفاوت بود. در حالیهای ارجقرار دادند، اما سیاست

کرد، ترامپ را محکوم می 3«اقتصادِ کالهبردارانه»طلب شمول و مساواتتأکیدی جهان
                                                      

1 .bully pulpit  - جمهور ایاالت متحد آمریکا بیان شننند. ان تئودر روزولت رئیساین اصنننطالح بار اول از زب

 ها و مباحث روز حمایت کند. م.تواند از برنامهنامید که از آنجا میروزولت دفتر کارش را چنین می

2. memes 
3. rigged economy 
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 1گرایانهتیوبوی ناسیونالیستی و حماگرفت و به آنها رنگعباراتی بسیار مشابه را وام می

های انحصاری قدیمی آنچه ]تا آن بندیِ دوبرابر بر روی استعارهداد. ترامپ با شرطمی

ستیزی، خراشِ نژادپرستی، زنهای گوشبود را به نعره 2های سگسوت« فقط»زمان[ 

هراسی و احساسات ضدمهاجر تبدیل کرد. گراهراسی، تراجنسهراسی، همجنساسالم

ی که لفاظی ترامپ افسونش کرد مردانِ سفیدپوستِ «ری کارگطبقه»پایگاه 

وساز و صنایع کاری، حفاری، ساختگرای مسیحیِ مشغول به کار در معدندگرجنس

وسیع  ایشان رفت طبقهی کارگری که سندرز به دنبالسنگین بودند. در مقابل طبقه

ی و بخش عموم بِلت، بلکه کارگرانی راستو گسترده بود که نه فقط کارگرانِ منطقه

 شد.پوستان را هم شامل میخدماتی از جمله زنان، مهاجران و رنگین

تا حد زیادی لفاظانه بود. « ی کارگرطبقه»شک تقابل میان این دو تصویر از بی

اش دقیقًا مطابقت نداشت. گرچه دهندهیک از این دو تصویر با پایگاه حامیانِ رأیهیچ

تفاوت آرای ترامپ با سندرز[ از مراکز صنعتیِ ترامپ ]یعنی  3ی پیروزیحاشیه

ها به به اوباما و در انتخابات مقدماتی دموکرات 2012آمد که در سال ای میشدهمُثله

خواه نیز به ترامپ رأی دهندگاِن سرگردانِ جمهوریسندرز رأی داده بودند، اما رأی

                                                      
1 .Protectionist -  حمایت از تولیدات داخلی 

: نویسددر میدان سیاسی می« سوت سگ»ی اصطالح مارک ابلی، شاعر، محقق و جستارنویس کانادایی درباره. 2

 1980ی ای از به کارگیریِ ناخوشایند کنایه است. این اصطالح در دههسوت سگ زبان سیاسیِ دردسرساز و نمونه

ها صداهایی را که در ن ایده است که سگی اصطالح ایتر است. ریشهمیالدی زاده شد، اما در عمل بسیار قدیمی

دهند. اصطالح سوت سگ به طور شنوند و به آنها واکنش نشان میهایی باالتر از شنوایی انسان است میطول موج

ستفاده از پیام های جامعه از ی آدمهای رمزی برای انتقال مطلب به مخاطبان هدف، بدون آنکه بقیهضمنی یعنی ا

، کلی لیِچ، کاندیدای رهبری 2016ها سننوار کرد. در سننال توان بر کنایههایی را مینین پیامآن خبردار شننوند. چ

بهحزب محافظه نادا،  کا یا مهاجران میکار  که آ بال طرفداران احتمالی برای این طرح بود  چه او دن ید از نظر آن با

ی از رقبای لیچ برای رهبری حزب، او را نامید، ارزیابی شوند یا خیر. مایکل چانگ، یکمی« های ضدکاناداییارزش»

دگان دهنزبانی به رأیبا زبان بی« های ضدکاناداییارزش»متهم کرد. اصطالح « سیاست سوت سگ»به استفاده از 

گفت لیچ همان رهبری اسننت که جلوی مهاجرت مسننلمانان را خواهد گرفت. نگاه کنید به: مارک کار میمحافظه

شه به مثابه اب سی، ترجمهرابلی، کلی سیا ضاپور، زاری  شار سایت ترجمانوبی آرش ر ، 1397آذر  28، تاریخ انت

 . م.1399خرداد  3تاریخ مشاهده 

3. margin of victory 

http://tarjomaan.com/barresi_ketab/9227/
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ی افرادی بودند که فایده وکارها وها، صاحبان کسبدهندگان لیبرتریندادند، این رأی

ندرز دهندگانِ ساتکاترین رأیعالوه، قابلاندکی برای پوپولیسم اقتصادی داشتند. به

رفته بودند. اما موضوع این نیست. نگاِه فراگیرِ سندرز به های جوانِ دانشگاهآمریکایی

احتمالی  ونیِ ی یک ضدهژمای لفاظانه دربارهمثابه پروژهی کارگرِ ایاالت متحد، بهطبقه

 کرد.بود که آشکارا پوپولیسم سندرز را از پوپولیسم ترامپ متمایز می

ها )سندرز و ترامپ( طرح کلی عقل سلیمِ جدیدی را ترسیم هردوی این غریبه

 هایکردند، اما هر کدام به روش خود این طرح را ترسیم کرد. در بهترین حالت، لفاظی

توانیم آن را داد که میمی 1هژمونیک مقدماتیانتخاباتیِ ترامپ خبر از یک بلوک 

ی فراارتجاعی با شناسانههای ارجبنامیم. ترکیب سیاست 2پوپولیسم ارتجاعی

های توزیعیِ پوپولیستی آغاز شد، که در واقعیت دیوارکِشی در مرز مکزیک سیاست

سم ولیپوپهای کالنِ زیرساختی بود. در آن سو، بلوک سندرز تجسم ی هزینهعالوهبه

ی فراگیر با شناسانهارج هایبود. سندرز به دنبال متحدکردنِ سیاست 3پیشرو

بود: به دنبالِ اصالحات عدالت کیفری  4ی کارگریهای توزیعیِ هوادار خانوادهسیاست

ی عالوهبه 6برای همه، عدالت تولیدمثلی 5ی اجتماعیی ملی بیمهی برنامهعالوهبه

ی ی تجزیهعالوهین یا دانشگاه رایگان؛ حقوق دگرباشان بهی پایدانشگاه با شهریه

 های بزرگ.بانک

 طعمه و تغییر

یک از این سناریوها تحقق نیافتند. باخت سندرز به هیالری اما در واقعیت هیچ

ی رأی حذف کرد، این موضوع برای ی پوپولیست پیشرو را از تعرفهکلینتون گزینه

                                                      
1. protohegemonic 
2. reactionary populism 
3. progressive populism 
4. pro-working-family 
5. Medicare 

6 .reproductive justice -  شتن فرزند و شتن یا ندا ستقالل بدن، دا شر برای حفظ ا عدالت تولیدمثلی حق ب

 ای امن و پایدار است. م.پدر یا مادر شدن در جامعه
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یروزی بعدیِ ترامپ بر هیالری کلینتون، دست کم برای کس غیرمنتظره نبود. اما پهیچ

جمهور جدید بیگانه با حکمرانی در مقام یک پوپولیست تر بود. رئیسبرخی، غیرمنتظره

را در پیش گرفت و  1کارانهفروشی کاسبنمایی و گرانمرتجع سیاست قدیمی ارزان

 وعده داده بود رها کرد. اشهای توزیعی پوپولیستی را که در کارزار انتخاباتیسیاست

کم برای حفظ ظاهر درست است که او از پیمان تجاری اقیانوس آرام خارج شد و دست

( داشت، NAFTAی تجارت آزاد آمریکای شمالی )ی توافقنامهمذاکرات جدیدی درباره

ای استریت کوچکترین قدمی برنداشت. ترامپ تاکنون هیچ اقدام جدیاما برای مهار وال

زاییِ همگانی انجام نداده است؛ در های زیرساختی کالن و اشتغالاجرای پروژهبرای 

 نمادین اختیارات های او در راستای تقویت تولید محدود شده به نمایشعوض تالش

ی آن سنگ، که ثابت شده سود و صرفهسازی قانونی برای صنعت زغالشخصی و آسان

ون توجه به طرح اصالح قانون مالیاتی که تا حد زیادی ساختگی بوده است. ترامپ بد

ونی ی قانی متوسط بودند، نسخهی کارگر و طبقههای طبقهنفعان اصلی آن خانوادهذی

خواهان را امضا کرد، سندی که به منظور هدایت ثروت بیشتر به سوی تکراری جمهوری

اقدامات  ی ترامپ( طراحی شد. با امضای این سند،ها )از جمله خانوادهدرصدییک

بوده  3و معامله به نفع خود 2داری رفاقتیی توزیعی شامل سرمایهجمهور در جبههرئیس

نرساند،  4های هایکیآلاست. اما اگر ترامپ در منطقِ اقتصادی خود را به حد ایده

ند که کداری تضمین میپروردگان گلدمن ساکس بر خزانهگماشتن یکی دیگر از دست

 تواند ادامه خواهد یافت. نولیبرالیسم هر جا ب

ا بسیار شناسی رترامپ سیاست پوپولیستی توزیعی را رها کرد و سیاست ارتجاعی ارج

آمیز و رفتارهای ترامپ در تر در پیش گرفت. اقدمات تحریکشدیدتر و حتی شرورانه

ه است؛ دهندانگیز منزلتی فهرستی بلند و تکانمراتب نفرتراستای تقویت سلسله

های مختلف، که همگی کشورهایی با اکثریتِ جمعیت مسلمان سفر به شکلممنوعیت 

                                                      
1. bait and switch 
2. crony capitalism 
3. self-dealing 
4. Hayekian ideals 
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های بعد، اقدامی که ناشیانه به آمیز ونزوئال در مرحلهگیرند و افزودن طعنهرا هدف می

آن لباس مبدل پوشانده شده بود؛ تضییع حقوق مدنی در وزارت دادگستری )که آرای 

ارت کار )که نظارت را بر تبعیضی که به دست استفاده کرده است( و در وزرا بی 1داوری

های شود متوقف کرده است(؛ رویگردانی او از دفاع از پروندهپیمانکاران فدرال اعمال می

ی اجباریِ پیشگیری گرد او از پوشش بیمهدادگاهی مربوط به حقوق دگرباشان؛ عقب

نان و دختران از برای ز Title IX 2 های حمایتی از قانوناز آبستنی؛ کاهش هزینه

تر پلیس طریق کاهش کارمندان اجرایی؛ و اظهارات عمومی وی که حامیِ برخوردِ سخت

به حاکمیت قانون بوده  3آرپایو« کالنتر جو»حرمتی با مظنونین بوده است، حامِی بی

از جمله خودبرترپندارهایی بود که در « مردم بسیار خوب»است، همچنین حامیِ 

کاری معمول تیارشان را از کف دادند. نتیجه فقط محافظهشارلوتزویل عنان اخ

 خواهانه نبود، بلکه سیاست ارتجاعی فراارتجاعی بود.جمهوری

های کارزار انتخاباتی او فاصله جمهور ترامپ از وعدههای رئیسرفته سیاستهمروی

که نگرفته است. پوپولیسم اقتصادی ترامپ ناپدید شد ولی بالگردانِی ترامپ ]در ای

تر شده است. خالصه، آنچه هواداران ی دیگری کند[ شرورانهای را سپر بالی عدهعده

 ی نهاییدست آوردند، آن چیزی نبود که به خاطرش رأی داده بودند. نتیجهترامپ به

 پوپولیسم ارتجاعی نبود، بلکه نولیبرالیسم فراارتجاعی بود. 

                                                      
1. consent decrees 

سال  Title IXقانون . 2 صوب در  صالحات آموزش و پرورش، م ساس آن:  1972قانون فدرالی ا ست که بر ا در »ا

کس نباید بر اسنناس شننوند، هیچهایی که از کمک مالی فدرال در ایاالت متحد آمریکا بهرمند میها و فعالیتبرنامه

شود، از مزایای این شود یا هرگونه تبعیضی برضد او اِعمال  جنسیت از مشارکت در این کشور منع  کشور محروم 

 شود. م.

شده بود، ترامپ . 3 شناخته  سرپیچی از حکم دادگاه مجرم  جو آرپایو، کالنتر جنجالی ایالت آریزونا را که به جرم 

سی آنها رییس صمیم به بازر ساس نژاد افراد ت شده بود که برا شید. آرپایو متهم  یرد. گمیجمهوری آمریکا او را بخ

ای در قبال مهاجرت دارد تقدیر کرده اسننت. کالنتر جو آرپایو در ترامپ بارها از جو آرپایو که موضننع سننرسننختانه

سال  سخنرانی 2016مبارزات انتخاباتی ترامپ در  سانی بود که در بارها در  شد. آرپایو از اولین ک ها کنار او ظاهر 

ی باتی رسنننما از آقای ترامپ حما ت کرد. او در طول دوران فعالیتش در آریزونا متهم بود که برای مبارزات انتخا

دسننتگیری مهاجران غیرقانونی تمام کسننانی را که به التین تباران شننباهت داشننتند و یا به زبان اسننپانیولی حرف 

 کرد. م.های خیابانی متوقف میزدند در گشتمی
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این  سازد. برعکسژمونیک جدید نمیاما نولیبرالیسم فراارتجاعی ترامپ یک بلوک ه

ثبات و شکننده است. این امر تا حدی ناشی ومرج، بینولیبرالیسمِ فراارتجاعی پُر هرج

شناسی شخصی غیرعادی ترامپ در رهبری است و تا حدی ناشی از وابستگی از روان

ی بارهخواه است، او برای کنترل دوودستگاِه حزب جمهوریمتقابل و ناکارآمد او با دم

حزب آشکارا تالش کرده و ناکام مانده است و اکنون در پِی استراتژی خروج، منتظر 

توان فهمید که دقیقاً چگونه این امر تحقق خواهد یافت، اما فرصت است. اینک نمی

خواه را منتفی بدانیم. در هر صورت، ابلهانه است اگر احتمال انشعاب در حزب جمهوری

 ی هژمونی مطمئن ندارد.اندازی دربارهی هیچ چشمنولیبرالیسم فراارتجاع

ادن به دتر نیز وجود دارد. نولیبرالیسمِ فراارتجاعی ترامپ با پایاناما مشکلی عمیق

اش، به طور مؤثر به دنبال آن است که اقتصادیِ کارزار انتخاباتی-ی پوپولیستیوجهه

رسانده بود به وضع اول به گسترش آن یاری  2016شکاف هژمونیکی را که در سال 

تواند آن شکاف را درز بگیرد. اکنون که رازهای مگو رو شده بازگرداند، فقط اکنون نمی

ی کارگرِ حامی ترامپ را در بلندمدت بتوان است جای تردید است که آن بخش از طبقه

 صرفاً با تغذیه از راه ارج)نا(شناسی راضی نگه داشت.

پاره شود. اما اپوزیسیون پارهدهی میسازمان« 1مقاومت»در این میان، در بلوک دیگر، 

سخت، هوادارانِ متعهد به سندرز و شمار زیادی از های جاناست و شامل کلینتون

ای اندازِ پیچیده دستهتوانند در هر مسیری پیش بروند. در چشمشود که میافرادی می

سبب( دوپهلوبودنِ غم )یا بهرشوند که بهرسیده دیده میدورانبههای تازهاز گروه

شان حامیان مالیِ بزرگی را جذب جویانهشان، مواضع مبارزهشدهریزیهای برنامهطرح

 اند.کرده

ازسرگیریِ گرایش قدیمیِ چپ در به رقابت  کنندهاکنون به طور خاص موضوع نگران

است که واداشتنِ نژاد در برابر طبقه است. پیشنهاد برخی از مخالفان سیاسی آن 

های حزب دموکرات پیرامونِ مخالفت با برتری نژاد سفید دوباره طراحی شوند سیاست

 دهندگانِپوستان و رأیهایی برای جلب هوادارانی در میان سیاهو تمرکزشان بر تالش

                                                      
1. the resistance 
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محور با هدف جلب هوادارانِ ترامپ در باشد. برخی دیگر از استراتژیِ طبقه 1تبارالتین

کنند. هر دو دیدگاه تا آن حد ی کارگر سفیدپوست دفاع میبقهمیان اجتماعات ط

ر صف-سازند که توجه به طبقه و نژاد را به طور ذاتی متناقض و بازیِ مجموعمسئله

توانند پشت سر هم مورد حمله عدالتی میدانند. در واقعیت، هر دو محورهای بیمی

. در حالتی که یکی از این دو رشد واقع همانطور که باید قرار بگیرندقرار بگیرند، در 

 توان بر دیگری غلبه کرد.کند نمی

قرارندادنِ طبقه موجب خطرات های مربوط به در اولویتاما در وضعیت امروز طرح

های جناح کلینتون برای بازگرداندن وضعیت ها با تالششود: احتماالً آن طرحخاصی می

ی جدید از آن صورت نتیجه یک نسخهشوند. در وجور میموجود در ظاهری نو، جفت

توزیعی با  یای که ترکیبِ نولیبرالیسم در زمینهنولیبرالیسم پیشرو خواهد بود، نسخه

اندازی باید نیروهای شناسی پیشروی ضدنژادپرستی است. چنین چشمسیاستِ ارج

ِق ناموافی نیروهای مخالفِ ترامپ را دچار تردید کند. این امر بسیاری از متحدان بالقوه

ی روایت ترامپ و کند و تأییدکنندهترامپ را به سوی مسیر مخالف هدایت می

های ی حمایت از اوست. این امر نیروهای موافق با ترامپ در سرکوب بدیلکنندهتقویت

 کند و بدین ترتیب شکاف هژمونیک دوبارهنولیبرالیسم را به طور مؤثری با هم متحد می

ی ترامپ گفتم در اینجا نیز به همان د. آنچه کمی پیش دربارهگردبه وضع سابق بازمی

رود. دردسر از بین نمیشود: رازهای مگو رو شده است و بیاندازه به کار گرفته می

 -، تشدیدواقعبه–ی ی نولیبرالیسم پیشرو، بر هر مبنایی، خلق دوبارهبرقرارکردنِ دوباره

سازی زمینه برای ت. و این یعنی آمادههمان شرایطی است که ترامپ ایجاد کرده اس

 تر از او.های بعدی، حتی شرورتر و خطرناکترامپ

 اندازِ ضدهژمونیکهای بیماری و چشمنشانه

ی این دالیل، نه نولیبرالیسم پیشروی بازاحیاشده و نه نولیبرالیسم بنا به همه

 ی نزدیکیک کاندیدای خوبی برای هژمونی سیاسی در آیندهفراارتجاعی جعلی، هیچ

اند. نما شدهکند به شکل بدی نخنیستند. پیوندهایی که این دو جبهه را متحد می

                                                      
1. Latinx 
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دادنِ عقل سلیِم جدیدی نیستند. جایگاه شکل یک از این دو درعالوه، اینک هیچبه

توانند تصویری قابل اطمینان از واقعیت اجتماعی ترسیم کنند، یعنی یک نمیهیچ

ای از کنشگران اجتماعی بتوانند خود را در آن بیابند. به روایتی که طیف گسترده

نی سداد سیستم عیتوانند در رفع انیک از این دو نولیبرالیسم نمیاندازه مهم، هیچهمان

و که هر دمان هستند موفق باشند. از آنجاییساز بحران هژمونیک)ابژکتیو( که زمینه

 سازی،توانند مالییک نمینولیبرالیسم در بسترِ اقتصاد جهانی قرار دارند، هیچ

یک توانِ جبران را به چالش بکشانند. هیچ 1هاسازیِ ابرشرکتزدایی یا جهانیصنعت

کمبودهای »های بالونی، تغییرات اقلیمی، لِ استانداردهای زندگی، وامخسارتِ زوا

فرسا در زندگی اجتماعی را ندارند. انتصاب )دوباره(ی هر یا فشارهای طاقت« 2مراقبتی

یافتن آن نیست، بلکه تشدید بحران یک از این دو جبهه در قدرت، فقط تضمینِ ادامه

 کنونی است.

توان داشت؟ در غیاب یک هژمونیِ مطمئن، انتظاری می مدت چهبنابراین، در کوتاه

ثبات فترتِ قدرت و استمرارِ بحران سیاسی مواجه هستیم. در چنین ی بیما با دوره

کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از »آید: ی گرامشی به نظر درست میوضعیتی، جمله

در انواع بسیار مختلف پدیدار  های بیمارگونهی فترتِ قدرت نشانهشدن؛ در این دورهزاده

 «شوند.می

البته، مگر اینکه کاندیدای قابلِ قبولی برای ضدهژمونی وجود داشته باشد. به احتمال 

دت مزیاد چنین کاندیدایی در هر صورت نوع دیگری از پوپولیسم است. اگر در کوتاه

ر باشد؟ پذیامکانای تواند همچنان گزینهاتفاقی نیفتد، در بلندمدت آیا پوپولیسم می

آنچه به نفع چنین امکانی است این واقعیت است که میان هوادارانِ سندرز و هوادارانِ 

های دهندگان ایاالت متحد، یعنی مخالفان سیاستی اصلی رأیترامپ، چیزی به بدنه

، راه یافته است. پرسش مهم این است که اکنون 2016-2015نولیبرالِ توزیع در سال 

توانند با هم ادغام شوند و یک بلوک ضدهژمونیک دهندگان میی اصلی رأیهآیا آن بدن

ندرز ی کارگر حامیِ ترامپ و سجدید ایجاد کنند. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، طبقه

                                                      
1. corporate globalization 
2. care deficits 
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ستند ه« اقتصاد کالهبردارانه»باید خودشان را متحد بدانند، آنها قربانیان متفاوتِ یک 

 دنبال تحول باشند.توانند به که در کنار هم می

ی احتمالیِ چنین ائتالفی نیست. حتی بدون ترامپ، پوپولیسم ارتجاعی زمینه

ی ی پوپولیسم مرتجع نابودکنندهشناسانهمراتبیِ ارجهای انحصاریِ سلسلهسیاست

ی طبقات کارگر و متوسط ایاالت متحد های عمدهها برای بخشمطمئنِ این سیاست

اند به دستمزد کار خدماتی، کشاورزی هایی که وابستهانوادهالخصوص برای خاست، علی

، و در بخش عمومی برای صفوِف شمار زیادی از زنان، مهاجران و و کار خانگی

ی امید برای متحدکردن این نیروهای اجتماعیِ غیرقابل پوستان. تنها روزنهرنگین

جتماعاتی که به طور های طبقات متوسط و کارگر، از جمله اپوشی با سایر بخشچشم

وساز ارتباط دارند، یک سیاست فراگیرِ کاری و ساختتاریخی با تولید صنعتی، معدن

 شناسی است. ارج

ترین کاندید برای یک بلوک ی محتملمنزلهاین امر به پوپولیسم پیشرو به

و لب طکردنِ بازتوزیعِ مساواتدهد. این گزینه، با ترکیبضدهژمونیکِ جدید میدان می

ی امیدی است برای متحدکردن کل مراتبی، دست کم روزنهشناسی غیرسلسلهارج

ی کارگر را معین کند، یعنی تواند جایگاه طبقهی کارگر. بیش از آن، این امر میطبقه

های ی بخشاین طبقه را در جایگاِه نیروی پیشتاز در ائتالفی قرار دهد که دربردارنده

مدیریتی است، و این جایگاه در -ایتوسط و قشر حرفهی مبزرگی از جوانان، طبقه

 سطحی گسترده پذیرفته شود. 

زودی بر ضد احتمالِ در عین حال، در شرایط کنونی چیزهای زیادی هست که به

ی کارگری که در آخرین انتخابات های پیشرو و اقشار طبقهائتالف میان پوپولیست

شان مواردی آیند. در میان موانع مهمترین[ به ترامپ رأی دادند، به صدا درمی2016]

ی زمان طوالنهایی که مدتکنند، حتی دشمنیها را حادتر میبندیهستند که تقسیم

اند، دیوید دست ترامپ به اوج رسیدهوتاب و در شرف غلیان بودند، اخیراً بهدر تب

 شما »جدانی گونه عذاب ونویسد که ترامپ بدون هیچزیرکانه در این مورد می 1بروکس

ی خاصی دارد در آنکه هر روز سیخ داغی بچسباند بر روی هر زخم و جراحتی در بدنه

                                                      
 تایمز. م.نگار سیاسی در نیویورکروزنامه. 1
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نتیجه محیطی مسموم است که گویا بر دیدگاه برخی « سیاسی و آن زخم را تازه کند.

دهندگان به ترامپ گذارد؛ دیدگاهی که بر اساس آن تمام رأیها مُهرِ تأیید میاز پیشرو

گراستیز هستند. ستیز و همجنسناپذیر، زننژادپرستِ اصالح« 1انگیزهایرقت»

کند؛ های مرتجع دارند تقویت میهمچنین دیدگاه مخالف را، که بسیاری از پوپولیست

ناپذیر و نخبگانی گرانی اصالحها موعظهدیدگاهی که بر اساس آن تمام پیشرو

ر ی تحقیپاروکردنِ دالر، با دیده و کردنِ قهوه التهمزهازخودراضی هستند که هنگامِ مزه

 نگرند.به آنها می

 استراتژی جداسازی

امیدبستن به پوپولیسم پیشرو در ایاالت متحدِ امروز بستگی دارد به مصافِ 

بخشیدن به آمیز هر دو دیدگاه. یک استراتژی جداسازی با هدف شتابموفقیت

پوست باید و افراد رنگین های اصلی الزم است. اول، زنانِ محروم، مهاجرانانشعاب

ی ساالر، شاخه، ضدنژادپرستانِ شایسته2جوهای فرصتترغیب شوند که از فمینیست

                                                      
1. deplorables 

را نخستین بار شریل سندبرگ، مدیر ارشد عملیات فیسبوک، در  in-leanجو یا های فرصتاصطالح فمینیست. 2

کی سواری و اسجهایی نظیر موکتابی با همین عنوان وارد گفتمان فمینیستی کرد. این اصطالح در اصل در ورزش

شدن در باد یا برف به منظور حفظ تعادل و نیز بهره شدن از موقعیت راحت و خمرود و به معنای خارجبه کار می

ستگرفتن از انرژی باد یا موج برای پیش سوی فمینی سیاری از  سندبرگ انتقادات ب ست. کتاب  دریافت  هارفتن ا

موفقیت باید قدری به خودشنننان زحمت دهند تا نه تنها بتوانند  کرد، این کتاب حاکی از آن بود که زنان برای

 ایتر حرفهها نیز بهره گیرند و به مدارج عالیها و جو موجود در شننرکتشننان را حفظ کنند، بلکه از فرصننتتعادل

( corporatistمدارانه )حلی فردی، بازاری و شرکتدست یابند. به عبارتی راه حل سندبرگ برای پیشرفت زنان راه

صورتبود، نه راه صطالح حلی که کلیت  سیتی را در کلیت آن آماج گیرد. ا ستم جن ستم یا حتی   glass»های 

celling » در کنفرانس مؤسننسننه زنان برای آزادی مطبوعات، از سننوی کاترین  1979هم نخسننتین بار در ژوئیه

صطالح به مو شرکت هیولیت پکارد )اچ.پی( به کار رفت. این ا سد راه زنان موفق، الرنس از  سمی و پنهان  انع غیرر

شت، و همچون مفهوم خلفش یعنی  شاره دا شغلی ا گرایانه طنینی نخبه« lean-in»برای رسیدن به مدارج اعالی 

تفاوت و محاط در نظام موجود سلطه داشت. م. منبع: ژورنال علوم انسانی و اجتماعی ایران آکادمیا، سال اول، و بی

 .32، ص 1396، پاییز 15شماره 



 کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده شدن 132 

که  1داریِ سبزاصلیِ جنبش دگرباشان، اشخاص حقوقی جورواجور و همدستانِ سرمایه

هاشان با سازگارشدن با نولیبرالیسم از مسیر خود منحرف شده است، دور شوند. دغدغه

سمِ کردن فمینیف از ابتکارهای جدید فمینیستی است که به دنبال جایگزیناین هد

بخش باید های رهاییاست. سایر جنبش« درصد 99فمینیسم برای »با « جوفرصت»

 همان استراتژی را دنبال کنند.

ها باید متقاعد شوند که ها و روستاییبلت، جنوبیی کارگرِ راستدوم جوامع طبقه

شان خارج شوند. راهکار خروج آنها از آن ائتالف این کنونی 2برالی پنهاناز ائتالف نولی

الیسِم هراسی و ناسیونگری، بیگانهی نظامیکنندهاست که متقاعد شوند نیروهای ترویج

نیازهای مادیِ اساسی را برای زندگی خوب توانند و نخواهند توانست پیشقومی نمی

لیستی پیشرو ممکن است بتواند این کار را فراهم کنند، در حقیقت یک بلوک پوپو

 توانند و باید بهدهندگان ترامپ که میبکند. با این روش ممکن است آن دسته از رأی

گرایِ نئونازی که چنین درخواستی پاسخ دهند از نژادپرستانِ دوآتشه و هواداران قوم

فِ ی اول، با اختالتهکنند جدا شوند. گفتن اینکه هوادارانِ دسچنین درخواستی را رد می

ی دوم هستند، انکار آن نیست که بسیارْ از نظر تعداد بیشتر از هوادارانِ دسته

های دارای بار عاطفیِ زیاد دل شدت به لفاظیهای پوپولیستی ارتجاعی بهجنبش

ایِ خودبرترپندارِ سفیدپوستِ حقیقی جرئت و های سابقاً حاشیهدهند و به گروهمی

کند که گیری شتابزده را هم رد میاند. اما این موضوع این نتیجهجسارت بخشیده

ارگر ی کبا مطالبات طبقه دهندگان پوپولیست مرتجع تا ابد موافقاکثریت قاطع رأی

ای هستند که برنی سندرز آنها را برانگیخت. این دیدگاه نه فقط به لحاظ عملی گسترده

 یابد.احتماالً تحقق می آور است وغلط است بلکه دارای نتایج زیان

های کنم یک بلوک پوپولیستی پیشرو باید دغدغهبگذارید واضح بگویم. پیشنهاد نمی

هراسی و گراهراسی، اسالمی نژادپرستی، تبعیضِ جنسی، همجنسفشارآور درباره

هراسی را نادیده بگیرد. برعکس، برای بلوک پوپولیست پیشرو مبارزه با این تراجنس

                                                      
سبز یا سرمایه. 1 صادی و محیط رویکردی برای مدیریت روابط میان فعالیت capitalism-Greenداری  های اقت

سرمایه سازگاری زیادی میان  ست که عقیده دارد  سانی بر روی داری و تالشا ستن تأثیرات ان های کنونی برای کا

 جهانِ غیرانسانی وجود دارد. م.
2. crypto-neoliberal 
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ت موضوعی محوری باشد. اما، در وضعیت نولیبرالیسم پیشرو، پرداختن به صدمات بایس

بار دارد. چنین رویکردی به داشتنِ نگاهی گرا نتایجی زیاناینها از راه توجهی اخالق

ها و ی میزانِ رنجشود، دربارهها منتهی میعدالتیسطحی و نابسنده نسبت به این بی

-کند و از عمق نیروهای ساختاریبسیار اغراق میهایی که در ذهن مردم است گرفتاری

 ی آنها هستند غافل است. کنندهنهادی که تقویت

های نژادی عدالتیالخصوص در مورد نژاد آشکار و مهم است. امروز بیاین نکته علی

آمیز یا بدرفتاری نیست، هرچند های اهانتدر ایاالت متحد، از اساس، در خصوصِ نگرش

سازی در زدایی و مالیجود دارند. مسئله تأثیرات خاص نژادیِ صنعتشک اینها وبی

طوالنِی سرکوب  ی هژمونِی نولیبرال پیشرو است، تأثیراتی که در تاریخدوره

وست پپوست و تیرههای سیاهسیستماتیک منکسر شده است. در این دوره، آمریکایی

های مجزای نامرغوب تن در[ خانهاند، به ]زیسمحروم شده هاست از اعتبار مالیکه مدت

ور شود به طانداز به آنها پرداخت میاند و مبالغ بسیار اندکی که برای پسمحدود شده

هستند و از این رو در کشور  1اعتبارهاها به کمهای وامکنسیستماتیک هدفِ کارچاق

ار از روزگار ند. همچنین در این دوره دماباالترین نرخ سلب مالکیت از خانه را داشته

هایی که با تعطیلِی مراکز ها و محلهنشین درآمد، شهرکهای اقلیتها و محلهشهرک

ها به طور سیستماتیک از منابع عمومی محروم شدند؛ خسارات زوال مدتصنعتیِ روبه

شان نبود، آنها در درآمدهای مالیاتی نیز متضرر شدند، دادن مشاغلآنها فقط در از دست

های ها و حفظ زیرساختها را از منابع مالی مختصِ مدارس، بیمارستاناین ضرر آن

ای همچون های مفتضحانهکرد و ]این وضع[ سرانجام به رسواییبنیادین محروم می

در  3منجر شد، در بخش دیگری نیز به تخریب بخش لوور ناینت وارد 2بحران آب فلینت

                                                      
1. subprime loans 

پس از تغییر منبع آب  2014در ایالت میشننیگان از سننال  the Flint water crisisبحران آب شننهر فلینت . 2

رد. ی فلینت تغییر کی آب و فاضالب دیترویت به رودخانهی ادارهشدهشهر آغاز شد. منبع آب فلینت از آب تصفیه

ستند به کمک بازدارنده سئول نتوان صفیه کنند، در نتیجه مقامات م شیمیایی( آب را ت ی خوردگی )نوعی ترکیب 

سیدههلوله ساکن این منطقه را در معرض آلودگی ای پو صدهزار  سرب تولید کردند و بیش از  سطح باالیی  ی آب 

 قرار دادند. م.

3. Lower Ninth Ward 
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منتهی شد. در آخِر، در این دوره  2005شهر نیواورلئان در پی توفان کاترینا در سال 

 آمیز،های گوناگون مثل حبس خشونتها در معرض مجازاتپوستی که مدتمردان سیاه

قرار  -از جمله خشونت پلیس – 1شده به لحاظ اجتماعیکار اجباری و خشونت تحمل

به بیگاری کشیده شدند، « 2زندانی-های صنعتیمجتمع»داشتند در سطحی گسترده در 

که هدفش در « 3جنگ با مواد مخدر»ی[ شان با ]برنامههایی که ظرفیتزندان

اختیارگرفتنِ کنترل کراک کوکائین بود تکمیل شد و نرخ باالی نامتناسب بیکاریِ 

قانون دوحزبی بود که تا حد زیادی به دست « دستاوردهای»ها، همه به لطفِ اقلیت

که اضافه کنم حضور یک آمریکاییِ  بیل کلینتون سروسامان یافت. آیا الزم است

 برانگیز بود ولی نتوانست در این سیر تکاملیتبار در کاخ سفید، هرچند شوقآفریقایی

 خللی وارد کند؟

اند نشان از عمق هایی که اخیراً زنده شدهتوانست خللی وارد کند؟ پدیدهو چطور می

یشرو گرایی نولیبرالِ پانیِ اخالقداریِ معاصر و ناتوی سرمایهتثبیت نژادپرستی در جامعه

ها نشان از آن دارند که مبانیِ ساختاریِ در توجه به آن دارد. همچنین آن پدیده

نژادپرستی به همان اندازه که به طبقه و اقتصاد سیاسی ربط دارند به منزلت و 

سازند که )نا(شناسی هم ربط دارند. به همان اندازه مهم، آن پدیدها روشن میارج

ی ناپذیرِ مجموعهپوستان اجزاء جداییهای زندگی رنگینی فرصتیروهای نابودکنندهن

رچند در اند، ههای زندگی سفیدپوستانی فرصتپویای مشابهی هستند که نابودکننده

تنیدگی ناگشودنیِ نژاد برخی از مشخصات متفاوتند. در آخِر، نتیجه آشکارشدنِ درهم

 معاصر است.  داریِ مالیو طبقه در سرمایه

هد. نمای خود قرار دهای راههایی را ستارهبلوک پوپولیست پیشرو باید چنین بینش

هایش های شخصی، این جبهه باید تالشبا صرفنظر از فشار نولیبرال پیشرو بر نگرش

                                                      
1. socially tolerated violence 

صنعتیمجتمع. 2 ست که در آن زندانپدیده industrial complex-prison، زندانی-های  ها به ای آمریکایی ا

ی نیروی کار اجباری برای تولید کاال و سوددهی اند و از شمار روزافزون زندانیان به منزلهلکیت خصوصی درآمدهما

 شود. م.بیشتر استفاده می

ی دولت فدرال آمریکا کارزار جنگ با مواد مخدر را با کمک و مداخله war on drugsجنگ با مواد مخدر، . 3

 مخدر آغاز کرد. م.نظامی و با هدف کاهش تجارت مواد 
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الخصوص مهم است ی معاصر متمرکز کند. علینهادی جامعه-را بر روی مبانی ساختاری

ا داریِ مالی رای و منزلتی در سرمایهعدالتیِ طبقههای مشترک بیکه این جبهه ریشه

مثابه یک کلیت اجتماعِی واحدِ یکپارچه باید برجسته سازد. با تصور سیستم به

اند را با پوستان و دگرباشان متحمل شدههایی که زنان، مهاجران، رنگینآسیب

گرا پیوند داد. از این طریق های اقشار طبقات کارگرِ مجذوبِ پوپولیسم راستتجربه

د پایه انتوان میان تمام کسانی که اینک ترامپ و همتایان ترامپ به آنها خیانت کردهمی

ها و اساس ائتالف جدید قدرتمندی را بنا نهاد؛ یعنی ائتالف میان مهاجران، فمینیست

ودند، به ب پوستانی که پیش از این هم با نولیبرالیسمِ فراارتجاعیِ وی مخالفو رنگین

 این اند. پیروزیِی اقشار طبقات کارگر سفیدپوستی که تاکنون از او حمایت کردهعالوه

پذیر است. ی کارگر امکانهای اصلی از کل طبقهاستراتژی با تجدید قوای بخش

ل هایی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، پتانسیپوپولیسم پیشرو، برخالف سایر گزینه

ر آینده، دست کم در اصول، به یک بلوک ضدهژمونیک نسبتاً پایدار آن را دارد که د

 تبدیل شود. 

ی آن کند فقط قابلیت بقای ذهنیِ بالقوهاما آنچه پوپولیسمِ پیشرو را مطلوب می

 اش، این مزیت اضافی را دارد که، دستنیست. پوپولیسمِ پیشرو برخالف رقبای احتمالی

ی عینی و واقعی بحران ما را دارد. بگذارید سویهکم در اصول، توانایی پرداختن به 

 توضیح بدهم.

همانطور که در ابتدا اشاره کردم، بحران هژمونیکی که در اینجا تشریح شد یک الیه 

تی، شناخی دیگر از جمله بومی چندین الیهاز کل بحران بزرگتری است که دربردارنده

نیکی همتایِ ذهنیِ بحران عینیِ اقتصادی و اجتماعی است. همچنین این بحران هژمو

تواند از آن جدا شود. در پایان این دو کند و نمیها را تعیین مینظام است که واکنش

د کنند. هرچنمانند یا با هم سقوط مییا با هم برقرار می -ذهنی و عینی–بُعد از بحران 

ِی بادوام را تواند یک ضدهژمونکننده است، اما هیچ واکنش ذهنی نمیدر ظاهر قانع

 حلی واقعی برای مشکالت عینی اساسی ارائه کند.اندازِ راهتضمین کند مگر اینکه چشم

های مختلف های مجزا نیست. الیهی عینی بحران فقط فراوانیِ کژکارکردیجنبه

رند. اند و منبعی مشترک داپیوستههمآنکه کثرتی پراکنده شکل بدهند، بهبحران، بی
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های متعدد در درون خود ثباتین همگانی ما، یعنی چیزی که بیموضوع اصلی بحرا

ین . ا، نولیبرال و مالیداریِ جهانیداری است، یعنی سرمایهدارد، شکل کنونِی سرمایه

داری فقط به نظام اقتصادی منحصر داری مانند هر شکل دیگری از سرمایهنوع سرمایه

شده است. بدین م اجتماعی نهادینهشود، بلکه چیزی بیش از آن است؛ نوعی نظنمی

ایِ غیراقتصادی ای از شرایط زمینهی مجموعهداری دربردارندهترتیب این نظام سرمایه

اند: محض نمونه، کارهای بدون دستمزدِ داری ضروریاست که برای اقتصاد سرمایه

قتصادی ا ی نیروی کار دستمزدی برای تولیدی ذخیرهکنندهبازتولیدِ اجتماعی که تأمین

های نظارتی و یافته از قدرت عمومی )قانون، پلیس، آژانساست؛ دستگاه سازمان

ری های ضروپذیری و زیرساختبینیی نظم، پیشکنندههای فرماندهی( که تأمینمقام

برای انباشت پایدارند؛ و در آخِر سازمانی نسبتاً پایدار از تعامل متابولیکی ما با بقایای 

کند ی که منابع ضروری انرژی و مواد خام را برای تولید کاال تأمین میطبیعت، سازمان

 ی زندگی باشد. کنندهای قابل سکونت که تأمیننه برای سیاره

ی اقتصادِ داری مالی یک روش خاص تاریخی برای سازماندهی رابطهسرمایه

کل از سازمان کند. این شایِ ضروری را بازنمایی میداری با این شرایط زمینهسرمایه

ثبات است و انباشت سرمایه را از همان قید و بندهایی که اجتماعیِ عمیقاً غارتگر و بی

محیطی، اجتماعی، در طول زمان برای حفظ آن الزم است )قیدوبندهای سیاسی، زیست

داری با رهایی از چنین قیدوبندهایی شرایط کند. اقتصاد سرمایهاخالقی( آزاد می

برد. مثل این است که پلنگی دُم خودش را بخورد. بدین اش را تحلیل میهای بالقوزمینه

یری شود، پیگترتیب همزمان با آنکه زندگی اجتماعی به شکلی فزاینده اقتصادی می

ای محیطی و قدرت عمومیهای بازتولید اجتماعی، پایداری زیستی سود شکلرویهبی

اری مالی دبینیم که سرمایهدین صورت میکند. بثبات میکه به آن وابسته است را بی

و رای که امروز با آن روبهزاست. بحران پیچیدهنوعی تشکیالت اجتماعیِ ذاتًا بحران

 خود کردنِثباتداریِ مالی[ برای بیافزایشِ میل درونی ]سرمایههستیم تجلیِ حاد روبه

 است.

ی هژمونیک در اینجا ی واقعی بحران است: همتای ساختاریِ افشاکنندهاین چهره

کالبدشکافی شد. بر این اساس امروز هر دو قطب بحران، یکی عینی و دیگری ذهنی، 

کنند. حل بحران مانند یا با هم سقوط میاند. آنها یا با هم برقرار میکامالً محقق شده
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داریِ مالی دارد: روشی جدید برای عینی نیاز به تحول ساختاری اساسی در سرمایه

. ی انسانی با طبیعت غیرانسانیاقتصاد با حکومت، تولید با بازتولید و جامعهپیوند 

 حل نیست، مسئله است.نولیبرالیسم به هر شکل راه

ای تواند از جاهای دیگر حاصل شود، از پروژهنوع تغییری که به آن نیاز داریم فقط می

مانی ای فقط زروژهداری نباشد، دست کم ضدنولیبرال باشد. چنین پکه اگر ضدسرمایه

تواند تبدیل به نیرویی تاریخی شود که در یک بلوک ضدهژمونیک تجسم یابد. گرچه می

انداز دوردست به نظر برسد، ولی بهترین فرصت ما برای ممکن است اکنون این چشم

ی عینی پوپولیسم پیشرو است. اما حتی این هم ممکن است اضافهحلی ذهنی بهراه

ا باشد، ای گذرتواند در پایان دورهباتی نباشد. پوپولیسم پیشرو میی پایان باثنقطه

در  داریهای جدید پساسرمایهتواند ایستگاهی سرِ راهی باشد در مسیرِ برخی شکلمی

 جامعه.

ی پایان تردید داشته باشیم، یک چیز روشن است: اگر اکنون نتوانیم هراندازه درباره

کنیم. این یعنی تر میتعلیقِ کنونی را طوالنیی این راه را دنبال کنیم، دوره

کردنِ کارگران از هر قِسم و هر رنگ به افزایش فشار و کاهش سالمتی، به محکوم

کاری، به آپارتاید طبقاتی و ناامنیِ اجتماعی. همچنین این یعنی های بالونی و اضافهوام

مده از های برآگونه، به بغضهای بیمارتری از نشانهی وسیعدرغلتیدنِ کارگران به دامنه

یز آمهای خشونتهای ابرازشده در وقتِ سپر بالی دیگران شدن، به آشوبخشم و نفرت

های همبستگی رحم و شرور که در آن پیمانهای سرکوب، به جهانی بیدر پی دوره

گمان باید، با کنارگذاشتنِ شوند. برای رهایی از این تقدیر، بیمحو و نابود می

هم  ساالرِ لیبرال،کشیدن از فردگراییِ شایستهالیسمِ قومی انحصاری و دستناسیون

شناسی را که اخیراً حامی این اقتصاد های گوناگون ارجاقتصاد نولیبرال و هم سیاست

یاستِ گرا با ساند ترک کنیم. فقط با پیونددادنِ سیاستِ توزیعیِ پایدارِ تساویبوده

ی ضدهژمونیک ایجاد اتوان جبههر و حساس به طبقه میای از اساس فراگیشناسانهارج

 کرد که بتواند ما را از بحران کنونی به سوی جهانی بهتر هدایت کند.
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ی خشونت وارد عرف شده تا در خدمت منافع کاپیتالیسم، نژادپرستی، واژه

 و مردساالری باشد.

 

خشونت چیست؟ از گرسنگی جان دادن زمانی که غذا موجود است. از بیماری جان 

دادن زمانی که دارو و درمانش موجود است. وقتی زمین منابع دارد، اما چیزی از آن 

شود. هنگامی که نمایندگی سیاسی مرسوم است اما تو سهمی در آن سهم تو نمی

 یاید.نداری. هنگامی که دهان باشد و ندایی از آن ن

تقلیل مفهوم خشونت به خشونت فیزیکی و مستقیم انکار این نکته است که انسانیت 

آرامی ای بهتوانیم برای ابراز محبت ضربهسازند. گاهی میپرداز برمیرا موجوداتی نشانه

به پشت یکدیگر حواله کنیم. این مصداق خشونت نیست. در عوض، اگر آنها که رنگ 

قتصادی، یا ملایت متفاوت دارند هیچ کجا نمایندگی نشوند، ی اپوست، جنسیت، طبقه

شند، با رو بیرون تاریخ ایستادهو کسی حرف ایشان را گوش نسپارد و نخواند، و از این

شود؛ آن زمان خشونت اعمال شده ی خود باعث تولید رعیت سیاسی میکه به نوبه

 است. 

ای شریر که در ماند، یا االههذات در هوا معلق ببهخشونت عنصری نیست که قائم

ای، یا که شلیکی و سنگری پنهان شود. ردای دیوی در ضربتی، یا که دیوارنوشته

شناسی، ای دوست، در ید شناختی و پیچیده است. و نشانهخشونت حقیقتی نشانه

شان مسیحی که صدای اعتراض-بشری نیست؛ نه معلمان اخالق لیبرالانحصار هیچ بنی

 هر زمان که فقرا بزنند و شلیک کنند؛ و نه حتاا مردان ثروتمند سفیدپوست.  شودبلند می

مایه را بشکافیم. قدم اول ابعاد اجتماعی، فلسفی، های این بنبیایید قدم به قدم الیه

 و علمی آن. 

عریف ای تتوانید در مورد افراد سیاه ) یا زنان( لطیفهاگر فرد سیاه )یا زن( باشید می

 یابند، مگر اینکه فرد سفیدپوستبار نمیراد سیاه ) یا زنان( آن را خشونتکنید که اف

ایست که معلمان اخالق لیبرال، چه راست )یا مردی( آن لطیفه را بازگو کند. و این نکته

توانند تحمل کنند. اینکه امری واحد های متعصب، نمیو چه چپ، و انواع دیگر گونه

 ؟راستی چرا با این قضیه مشکل دارنداشته باشد. بهبسته به شرایط معانی متفاوتی د



 

 
 

 ی مهدی مازرونی/ ترجمهئا هئچیوله گویکو 141

ها، و ورزی تمامی افراد، جهان، ارزشاندیشی غرضرو که این خالفنخست، ازآن

را میان امور  universalistگرا رو که مدعیات عامکند. دوم، از آنها را عیان میتئوری

ه گرای اخالقیات لیبرال را بکند، و قطعیت خودشیفته و مطلقاختصاصی سرشکن می

نهد تفکرات قصار و خودپرستانه آنها ای میکشاند، و به گوشهگرایی میی نسبیورطه

هاییست که به هر آنچه زیر آسمان کبود باشد شان از طریق فرمانرا که تنها راه تعقل

به چه معناست؟ یعنی که « برابر نیست A با  A»گوییم که میاند. اینساری و جاری

ه ی سیاست کشاندبنیادهای اپیستمولوژی اروپامحور و روشنگرانه نیاز دارند به ورطه

˄ A (و    A=A»شوند، و بر اساس اصول یکسانی و عدم تناقض،   ¬A(  غلط محسوب

توان منطق سیاسی را درک ضی نمی، یا به عبارت دیگر، از درون منطق ریا«شوندمی

 ای از حرکات استراتژیک، بلکه نوعی علم است. تنها مجموعهکرد، و سیاست نه

، خود مصادیق خشونت «قتل نکن و خشونت نورز»المثل فرمان ده فرمان، فی

ی بقا نیازی به خشونت شوند هنگامی که از زبان افرادی عنوان شود که برای ادامهمی

اندیشند و خود این فرمان به لحاظ پرهیزان یکسان نمیته که تمام خشونتندارند. الب

ا ر« خیر مطلق»مسیحی که -ای کاماًل موجه است، اما اخالقیات لیبرالاخالقی گزینه

عنوان غایت در نظر دارد هیچ وجه اشتراکی با اخالقیات سیاسی ندارد که غایت مورد به

دن طرفانه بنا شده و هدفش رسیکلیات عام و بیی ست. اولی بر پایهنظرش شأن سیاسی

لحظه است که هدفش -به بهشت برین است و پادشاهی خیر، و دومی امری خاص و در

 خیری افراد و جامعه است. -به-برقراری دولت و عاقبت

های اجتماعی به های گاندی را در شبکهدر زمان خواندن این مقاله، گروهی عکس

گویند که گاندی یک مبارز بود و همزمان با خشونت مخالف. دهند، و میمن نشان می

ه شدهایی علیه زنان مرتکب میشان شده که گاندی چه خشونتاینها دوباره فراموش

پندارد که خشونت را همواره دیگران اعمال جانب می-به-)ای وای!(. تفکر همیشه  حق

 کنند. تاریخ،هاشان پاک میکنند، تا آنجا که حتاا تاریخ را هم برای اثبات تئوریمی

هایی که دهد که اگر آننشان می 1ها و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی، و سیاسیداده

                                                      
1. https://www.jacobinmag.com/2020/06/rioting-george-floyd-liberals- black-lives-matter 
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اند در واکنش به اینها به خشونت دست یازند، باقی خالیق اجحاف، تبعیض، و ظلم دیده

دهند. تازه ندای آنها را خواهد شنید. و حاال جماعت عکس رزا پارک را نشانم می

شان شده که پیش از رزا پارک ما کلودت کالوین را داشتیم، که از تاریخ حذف فراموش

راه، همچون سیاه کرد. و زن سربهراه را منعکس نمیشد چون شمایل یک زن سربه

 کند. الهی آمین!راه، مطیع است و خشونت نمیراه و فقیر سربهسربه

یع دیل یک پستاندار به موجودی مطبیایید وارد ُبعد آنتروپولوژیک مسئله شویم. تب

ها در خود فرآیند سلطه را مستتر نیاز به فرآیند اهلی کردن دارد، و تمامی اهلی کردن

قلبانی یافت توان خوشدانید کجا میآورد. میدارند، که کمابیش با خود خشونت می

ر قعر ورز که جایشان دهای شریر و خشونتاند و یا انسانکه هرگز خشونت نورزیده

 ها. دوزخ است؟ تنها در فیلم

«. شودخشونت ما را به جایی رهنمون نمی»گویند بیایید ُبعد تاریخی را بررسیم. می

های داری، استعمار، مبارزه با استعمار، حقوق فردی، جنگغیر از انقالبات، بردهبه

 مندی،استقالل، فئودالیسم، حق رأی برای همگان، کاپیتالیسم، مردساالری، نظام

کشی و قنات، شکار، کشاورزی، ماهیگیری، و تمدن. شهروندی، انقالب صنعتی، کانال

 بله، به ناکجا. 

پندارید تنها با دست به دعا شود، میو از آنجا که خشونت ما را به ناکجا رهنمون می

ساعت، و  8ساعت کار روزانه به  16شدن از قوانین الهی به قوانین مدرن رسیدیم، و از 

سوادی به سوادآموزی اجباری؟ البد نازیسم را عدم رأی به حق رأی همگانی، و از بی از

وگو شکست دادیم و یکتاپرستی مسیحی از طریق منچ بازی کردن رواج با تعامل و گفت

 یافته. 

سازی، ظهور شهروندی سیاسی، حق دانید آموزش همگانی، فرآیند دموکراسیمی

به دست آمده؟ البد از طریق خواندن مزامیر. همان  ابراز عقیده و نمایندگی چگونه

 االرث گرفتنهای کوتاه پُرچین و سهمخواندن مزامیر با گروه کُر که حق پوشیدن دامن

 ها هم از آن ناشی شده.  زن

، شویم؛ سیاه، کاتولیکدانیم که ما زن یا مرد متولد نمیبُعد نهایی: واقعیت. همه می

م. ما با اینها شویر برسد بریتانیایی و امریکایی نیز متولد نمیو اگرچه شاید غریب به نظ
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دانید زنان، سیاهان، کارگران، و فقرا از چه طریق سازندمان. میشویم، میمتولد نمی

 شوند؟ از طریق اعمال خشونت. ساخته می

بُعدی خیر و نیکی رهنمون نخواهد شد. این قدر مسلم -خشونت ما را به بهشت تک

 است. 

 جا برویم؟ ی که گفته ما اصالً تمایلی داریم بدانول

 

 

 پیوند با منبع اصلی:
Jule Goikoetxea – Violence 



 



 
 

 
Photograph: Alamy 

                                                      

سیف. 1  ستان، جدیدترین کتاب وی با عنوان ، احمد  صاد مقیم انگل ستاد اقت شگر و ا صاد ایران به»پژوه روایت اقت

 اخیراً توسط نشر چشمه منتشر شده است« اسناد در قرن نوزدهم

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 مشکل اطالعات در عصر اطالعات

 

 احمد سیف

 



 مشکل اطالعات در عصر اطالعات 146 

آمدهایش بر زندگی بشنننر باید سنننه وجه را در نظر بگیریم. و پی« دانش»ی درباره

ها و سننوم هم آموزش ها، دوم تفکر یا ایدهیعنی اخبار و واقعیت« اطالعات»نخسننت، 

بخشی از ثروت عمومی و برای عموم باشد که باید « دانش»یعنی فرایند یادگیری. اگر 

شرایطی وجو شد، پس باید  ستنیاین چنین با شد تا دان شته با  های تازه به آزادید دا

سهولت به اشتراک گذاشته شود و درعین حال هرکسی هم بتواند بیاموزد و تولید و به

 های خودرا بهبود ببخشد. قابلیت

شود درشرایط کنونی در هر سه عرصه با مخاطرات زیادی ی ادعاهایی که میبا همه

ری همگان باید دسترسی برابر به اطالعات کافی ی بشروبرو هستیم. برای سالمت جامعه

گذرد شکل چه در کنارشان میداشته باشند تا بتوانند به درک و دریافت خود از آن

 شان باشد. ها دست به کاری بزنند که به نفع خود و جامعهبدهند یا با توجه به آن

« اطالعات»و « اخبار»واری از راست است که در هر لحظه و هر روز از سویی با سیل

نیم کروبرو هستیم. ولی پرسش اساسی این است که در این شرایطی که زندگی می

)اخبار جعلی و قالبی( برخورد کنیم؟ یا یک فرد عادی « فیک نیوز»توانیم با چگونه می

 افزارهایو معمولی که ضرورتاً دانش خاصی هم ندارد چگونه باید تبلیغات و حتی نرم

ی ها از این نکتهبل از این که دیر بشود تشخیص بدهد. در این سالکننده را قگمراه

کنیم که با چنان توفانی از اطالعات درست و قالبی ایم و غفلت میاساسی غفلت کرده

 شان راها هم فرصت غربال کردنترین انسانو نادرست روبرو هستیم که حتی زیرک

شیم که اطالعات دریافتی دانش و درک توانیم مطمئن باندارند. دراین شرایط چگونه می

 مان را تشدید کند؟هایداوریکند نه این که پیشما را بیشتر می

ن توانستیم به ایبرای سالیان دراز، کتابخانه در ذهنیت جمعی ما جایی بود که می

های عمومی در حال دانش دسترسی داشته باشیم. امروزه نه فقط اغلب کتابخانه

 اند.هم ماهیت متفاوتی یافته ها که باقی ماندهآناند بلکه تعطیلی

ی اینترنت هم روبرو هستیم. روشن خواهد البته در این دوره و زمانه با شمشیر دولبه

گویم. یعنی بمباران اطالعاتی ما عمدتاً از کانال شد که چرا از شمشیر دولبه سخن می

تر بوک مهمباشد که آیا فیس کنم مهمگیرد در این جا هم فکر نمیاینترنت انجام می

کنم و نه حتی ها استفاده میهای دیگر که نه از آناست یا توییتر یا بسیار نام

 دانم هستند. شان؛ ولی میشناسممی
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ی واقع یک تحول انقالبی در دسترستردیدی نیست که ظهور و گسترش اینترنت به

آور داشته و داریم رشدی هراسیقین کمیت اطالعاتی که ما به اطالعات بوده است. به

گویم در قریب به اتفاق موارد، کیفیت اطالعات هم بهتر شده در اغلب موارد، حتی می

های جعلی و اخبار و داده -« فیک نیوز»است. در عین حال، واقعیت این است که 

هم کم نیست. دولت محلی و مرکزی در کشورهایی که سنت دموکراتیک  -قالبی

های آماری را که چنین دادهاند و همتر شدهناچار اندکی شفافدارند بهتری جاافتاده

دهند. اما کنند در اختیار عموم هم قرار میآوری میهای خود جمعبرای پیشبرد برنامه

ها توانایی همین دولت« داشتنیدوست»از این خطر هم غفلت نکنیم که همین اینترنت 

ها راتب بیشتر از آنی کرده است که بود. در هفتهمدرکنترل ذهن و حتی جسم ما را به

افزارهای مشخصی برای مدیریت ویروس گیری از نرمو ماههای اخیر که شاهد بهره

افزارها قابلیت کنترل کرونا بودیم هشدارهایی هم شنیده بودیم از این که همین نرم

 که وارد جزییات ی آن هوشیار بود. بدون اینکنند که باید دربارهبیشتری ایجاد می

 «انقالب اطالعاتی»های اخیر از جمله در پیوند با این بشوم ولی پژوهشگران در سال

ها بسیار اند که وارسی آنرا هم وارد مباحث خود کرده« های سوپراستاربنگاه»ی مقوله

جالب است. در بازار اطالعات، پنج نام آشنا در این حوزه و به اصطالح پنج تا بنگاه 

ی بوک و هم چنین بیدو هستند. گفتنپدیا، گوگل، یوتیوب، و فیسویکی –استار سوپر

 است بیدو، موتور جستجوگر چینی در مقابل گوگل است.

فاقًا کند اتنمی« کنترل»کس جریان اطالعاتی از طریق اینترنت را این ادعا که هیچ

 پذیر شده است. ازهایی است که به خاطر وجود اینترنت پراکندنش امکانیکی از دروا

شود، با همان پخش می« مفید»آن گذشته، دقیقاً با همان سازوکاری که اطالعات 

ها ومال دادن حقایق بوسیله دولتو مشت« فیک نیوز»سازوکار شاهد پخش و پراکندن 

 و نیروهای دارای منافع ویژه هستیم.

ستار های سوپرای جالبی هستند. منظور از بنگاههای سوپراستار هم پدیدهاین بنگاه

ز توجهی اهایی هستند که اگرچه تعدادشان زیاد نیست ولی سهم قابلدر واقع بنگاه

 ایوری بسیار باالیی دارند و هم طبیعتاً بخش عمدهبازارها را در اختیار دارند. هم بهره

را در اختیار دارند. در این مورد که چه عامل  –ها از این فعالیتسود حاصل  -از مازاد 
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 اختصار به چند عاملها کمک کرده است، بهو یا عواملی به سوپراستار شدن این بنگاه

 کنم. اشاره می

 منافع جانبی پیوسته به شبکه .1

ای است که هرچه تعداد پیوستگان به یک شبکه گونههای اطالعاتی بهماهیت شبکه

کنند شود و برای کسانی که از آن استفاده میتر مییشتر باشد، طبیعتاً آن شبکه بزرگب

 شود تا تعداد باز هم بیشتریشود و همین جذابیت بیشتر موجب میتر میشبکه، جذاب

که هرچه  گیردبه شبکه بپیوندند. به سخن دیگر یک مکانیسم خودگستری شکل می

کند و به همین دلیل، رقابت تر میتر و پرقدرترگگذرد، شبکه را بزبیشتر زمان می

نوبه باعث رشد بیشتر این شود. همین دشوارترشدن رقابت، بهمؤثر با آن دشوارتر می

های اجتماعی صادق است. گفتم ی شبکهخصوص دربارهها بهشود. این نکتهها میشبکه

شود و با آن دشوارتر میهای پیوسته به یک شبکه بیشتر باشد، رقابت هرچه تعداد آدم

شود و درعین حال تعداد تر میوقتی رقابت دشوارتر بشود، طبیعتاً تعداد رقبا هم کم

تری شوند. یعنی بیشتر و بیشتر، تعداد هر روز کمی مسلط وابسته میبیشتری به شبکه

د سازچه که درک انسانی ما را میی آنی اولیههای سوپراستار بر مادهاز این بنگاه

 کنند.کنترل دارند و کل این فرایند را کنترل می

 منافع ناشی از مقیاس .2

های سوپراستار هم بهره گرفتن از منافع ناشی از مقیاس عامل دیگر موفقیت بنگاه

ود و شتر میی واحد تولیدشده هم کمتر شود هزینهاست و البته که هرچه بنگاه بزرگ

ازای آن زهکشی کند. برای مثال وقتی درآمد به تریتواند میزان بیشدرنتیجه بنگاه می

کنید دسترسی شما وجوی گوگل استفاده میدنبال اطالعات محض هستید و از جست

شود که کس دیگری نتواند به همان اطالعات در گوگل به اطالعات موجود باعث نمی

توان را میها دسترسی داشته باشد. به عبارت دیگر، ازجانب درآمد، آن اطالعات و داده

آوری آن اطالعات یگانه ی تولید و یا جمعبه تعداد بیشتری فروخت در حالی که هزینه

 بار است. و تنها برای یک
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 های مکملمنافع ناشی از تنوع تولیدات وتولید فرآورده .3

شود ی تولیدات مکمل که باعث میطور کلی مبحث مفصلی داریم در اقتصاد دربارهبه

عات، ی اطالهای درگیر حوزهتر شود. در پیوند با بنگاهازای هر واحد کمهی تولید بهزینه

تواند برای شود، میی خاص انباشت میی افراد که برای برنامههای آماری دربارهداده

ی ی بنگاه قرار بگیرد. استفادهی دیگر مورد استفادهرسیدن به توان رقابتی در حوزه

ی تبلیغات است و البته این تبلیغات که خبر دارم در حوزه ها تا جاییاصلی از این داده

ی افتد بلکه خبر داریم که به حوزهی خرید و فروش کاالها اتفاق مینه فقط در حوزه

ها هم کشیده شده است. سنجش تمایل رأی دادن افراد در انتخابات براساس این داده

های هم برای خرید و فروش داده دانم که بازار پررونقیاز جزییات خبر ندارم ولی می

( 260، ص 2019ی افراد ایجاد شده است و آن گونه که استندینگ )آماری درباره

اند. های آماری به فعالیت مشغولی دادهکمپانی در دنیا در بازار ثانویه 270مدعی است، 

یا در  خرند واند، میآوری کردهها را جمعیعنی یا این اطالعات را از کسانی که آن

دهد به دست میای که کنند. نمونههای آماری را سرقت میمواردی حتی این داده

های آماری را است که از سویی این داده (Oracle Data Cloud) اوراکل دیتا کلواد

آوری شده را برای استفاده در تبلیغات هدفمند های جمعکند و بعد دادهآوری میجمع

وکار بسیار پررونقی شده است چون گذشته فروش اطالعات کسب .رساندبه فروش می

توان به چند و چندین خریدار فروخت از هرچیز دیگر یک میزان مشخص اطالعات را می

توانند بسته به کار و هدف آید چون این خریداران میو هیچ مشکلی هم پیش نمی

 برداری کنند. ی اطالعات بهرهخویش از آن مجموعه

ی خود های سوپراستار برای حفظ و گسترش سلطهکارهایی که بنگاهیکی از 

دهند این است که با تکیه بر منابع عظیم مالی خود، رقبای احتمالی بربازارها انجام می

بوک که در کنند. فیسعنوان رقیب از صحنه خارج میخورند و بهاصطالح میرا به

 100هاروارد تشکیل شد تاکنون بیش از های دانشجویی دانشگاه در یکی از اتاق 2004

. گوگل بوک باشند خریده استاند رقیب فیستوانستهطور بالقوه میبنگاه دیگر را که به

بنگاه کوچک و بزرگ  270به این سود  2001که بعد نامش را به آلفابت تغییر داد از 

بنگاه  100سال گذشته درگیر خرید  10را خرید و به همین نحو مایکروسافت هم در 
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ی استفاده از آن این بود که باید بوک شروع به کار کرد الزمهمشابه بود. وقتی فیس

های دیگری هم به داشتید و بعد دانشگاههاروارد میمیل مربوط به یک آدرس ای

اصطالح جهانی شد و از بوک هم بهفیس 2006فهرست اضافه شد. ولی از سپتامبر 

ابه در دستورکار مدیرانش قرار گرفت. البته میزان های مشهم خرید بنگاه 2007

 2.5را با  Nextstopبوک ی خرید در موارد مختلف تفاوت داشت مثالً فیسهزینه

اقدام کرد این  WhatsAppبه خرید واتزآ   2014میلیون دالر خرید ولی وقتی در 

ین است که در آمیز ای مخاطرهمیلیارد دالر هزینه داشت. نکته 19بوک کار برای فیس

آوری اطالعات ی جمعهای سوپراستار در حوزهترین بنگاهحال حاضر چهار تا ازبزرگ

بوک، واتزآ ، اینستاگرام، بوک هستند، فیسشخصی، همه درواقع متعلق به فیس

از  بوک و گوگل بیشی رونق تبلیغات دیجیتالی است فیسمسنجر. این روزها که دوره

بوک از این ، فیس2019اختیار دارند و در طول فصل دوم سال  درصد این بازار را در60

ی دنیا، میلیارد دالر درآمد داشت. از بازارهای چین که بگذریم در بقیه 16.66منبع 

 انحصاری دارند.ی نیمهسه کمپانی سوپراستار امریکایی بربازارها سلطه

کشورها، هرکس  ی دانش و اطالعات که گوگل غالب است. تقریبًا درهمهدر حوزه

بنیاد برای خرید -پرسد! نیروی مسلط در سکوی اطالعاتهر سؤالی دارد از گوگل می

ی خاطر ویروس کرونا زنجیرهآنالین هم در کنترل آمازون است؛ اگرچه این روزها به

های اندکی بوک هم با بنگاهاش اندکی متزلزل شده است. از سوی دیگر فیسعرضه

های اجتماعی حرف اول را ی شبکهینستاگرام هم در حوزهترش واتز آ  و اکوچک

انحصاری اگر نگویم کالً انحصاری کمک زند. از جمله، عواملی که به این وضعیت نیمهمی

 10ی ها برای خرید رقبای احتمالی است. در فاصلهکند منبع مالی عظیم این بنگاهمی

آمازون  بوک ووسافت، آلفابت، فیساین پنج بنگاه عمده، یعنی اپل، مایکر 2017سال تا 

کارگیری فناوری، ابداعات و حق اند که بهآ  را خریدهکمپانی استارت 519درکل 

های خریدار باعث رشد ها داشتند به بنگاهچه که این استارت آ مالکیت فکری هر آن

 های سوپراستار شده است. تر این بنگاهباز هم بیش

ها ارایه بوک در این عرصهسی موردی جالبی از فیس( برر2019گلیک و راشچلین )

بوک قرار ی فیساند که اکنون در مجموعهکمپانی را به دست داده 90و مختصات 

، سی ودومین کمپانی را که 2012ایجاد شده بود در  2004بوک که در دارند. فیس
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تاگرام( د )اینستوانست رقیبی در آینده باشد به قیمت یک میلیارددالر خریاحتماالً می

بوکی شد. گوگل از میلیارد دالر فیس 19واتزآ  با صرف  2014سال بعد در 1ولی دو 

افزاری فعالیت دارد هم نامش را به آلفابت تغییرداد و هم در قسمت سخت1 2015

ی تلفن، کمپانی سازی دارد و هم کمپانی سازندهی اتوموبیلافزاری، هم کارخانهنرم

ی ی اجتماعی و سرانجام شبکهی تبلیغاتی، شبکهانگی، مؤسسهی لوازم خسازنده

اند، ها در آموزش و پرورش هم ظهور پیدا کردهآ ها که استارتتلویزیونی و تازگی

ی فعالیت گوگل یا آلفابت آلفابت در این بازار هم حضور دارد. همین گستردگی حوزه

ام، یعنی اطالعات شخصی کرده تر به آن اشارهای که پیشدر واقع تأییدی بر نکته

های ی این بنگاهسادگی برای اهداف دیگر مورد استفادهتواند بهآوری شده میجمع

 سوپراستار قرار بگیرد. 

طور کلی دراغلب این بازارها شاهد الگویی هستیم که به الگوی انحصاری بسیار به

ی دارد در عرصه های تجارت آنالین، آمازون موقعیت مسلطنزدیک است. در حوزه

مدت هم موقت و کوتاهی ، و باالخره در بازار اجاره(Uber) ونقل هم اوبرحمل

ت ای اسگونهها در این بازارها بهی این سوپربنگاه. وضعیت سلطه(Airbnb) اندبیایربی

خواهند در این بازارها فعالیت توانند شرایط حاکم بر این بازارها را به آنها که میکه می

ع به پذیرند ولی درواقهای سوپراستار نمینند دیکته کنند. البته مدیران این بنگاهک

اند که آن را به هرصورتی که دوست دارند این بازارها درآمده« بازرسان ویژه»صورت 

ها به گمان من ابهامی ندارد و از ساختار خاص شکل بدهند. دلیل سلطه یافتن این بنگاه

 ام.تر به آن اشاره کردهرد که پیشگیاین بازارها شکل می

رت ها پیش هربای است که سالآمد نکتههایی که درعمل پیش مییکی از گرفتاری

آن را بیان داشت وقتی از او پرسش شد و او پاسخ  -ی نوبل اقتصاد برنده –سایمون 

کند؟ به نظرم واضح است. اطالعات توجه این که اطالعات چه مصرف می»داد 

 ی سایمون را به زبان دیگریبه سخن دیگر اگر نکته«. کندکننده را مصرف میدریافت

نار کنیم، در کچه که دریافت میی کیفیت آنبیان کنیم گذشته از آشفتگی درباره

شویم. و احتماالً درهمین راستاست بمباران اطالعاتی ما با فقر توجه و تمرکز روبرو می

ی اطالعات مدعی هستند که ما اطالعات را های سوپراستار در عرصهکه بنگاه
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کنیم که هم این اطالعات در دسترس باشد و هم این که و کاری می« دهیسازمان»

پایه ای است. چون اطالعات حتی وقتی که قالبی و مفید باشد. این البته ادعای بی

د به یی اورشلیم را جستجو کنجعلی هم نباشد ضرورتاً خنثی نیست. اگر در گوگل واژه

در حالی که به غیر از خود اسراییل و امریکا، « پایتخت اسراییل»شما خواهد گفت 

اکثریت غالب کشورهای جهان چنین درکی ندارند و اورشلیم را پایتخت اسراییل 

 دانند. نمی

ات و ی تاریخ، اطالعهای سوپراستار بسی بیشتر از همیشهتا به همین جا این بنگاه

نند کاند و اما نقش دیگری که ایفا میصی و خصوصی را کاال کردهویژه اطالعات شخبه

این است که هرچه بیشتر و بیشتر وجوه اجتماعی و مشترک ما و زندگی ما را وارونه 

 ی تلفن خوداند و هر یک عمیقاً روی صفحهاید که جمعی نشستهکنند. آیا ندیدهمی

تنهاست. از سوی دیگر، آمازون، کند که انگار باخود زند و طوری رفتار میزل می

کنند چه بخوانیم؟ از کی بخوانیم؟ و حتی چگونه بوک، و گوگل عمالً تعیین میفیس

ها اخبارشان را از امریکایی %60دهد که مثالً بخوانیم؟ آمارهای موجود نشان می

گیرند. چندان مطمئن نیستم که این آمار در دیگر کشورها های اجتماعی میشبکه

ها ها، و مجالت با تکثر دیدگاهو چشمگیری متفاوت باشد. نشریات سنتی، روزنامهنحبه

اند. گذشته از چیزهای دار درجامعه اگر نمرده باشند به مرگی تدریجی افتادهو ریشه

ها و مجالت این است که بخش بزرگ دیگر، یکی از دالیل مرگ تدریجی این روزنامه

 2017تا  2006ی دست داده اند. در امریکا در فاصله درآمدهای خود برای تبلیغات را از

ای از آن درآمدها به کاهش یافت. و بخش عمده %75ها از تبلیغات درآمد روزنامه

بنگاه سوپراستار  استثنای چین، این دوبوک و گوگل منتقل شده است. در جهان، بهفیس

ای تبلیغاتی دیجیتال را آورند. درآمدهاز درآمد ناشی از تبلیغات را به دست می 84%

آوری کنند. واقعیت این است که جمعساالنه حدود یک تریلیون دالر برآورد می

وسیله این دو بنگاه سوپراستار تبلیغات هدفمند را بسیار ی اطالعات خصوصی بهزیرکانه

کارآمد کرده و به تبع آن این دو بنگاه هم انگار که معدن طال پیدا کرده باشند. نقش 

 طور کهها چشمگیرتر است. همانسازی اطالعات از دیگر بنگاهبوک در کاالییفیس

رسیم یک میلیارد می 2012تاسیس شد ولی وقتی به اواخر سال  2004گفته شد در 

ها میلیارد نفر افزایش یافت که دوسوم آن 2.2این رقم به  2018کاربر داشت و در سال 
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آور بوک در فرایند گسترش حیرتند. البته فیسکنبوک استفاده میهم هر روزه از فیس

میلیارد کاربر دارد. اگر به این دو رقم، رقم  1.5خود واتزآ  را هم خرید که خودش 

ذ ی نفومیلیارد نفر، را بیفزاییم دایره 1.3کاربران اینستاگرام، یک میلیاردنفر، و مسنجر، 

ی جهانی ی جامعهگی روزانههاست بر زندی این بنگاهبوک که درواقع مالک همهفیس

 1.8شود. البته گوگل هم از قافله عقب نماند. با خریدن یوتیوب، که کنونی مشخص می

گذارد. نکته ای که جالب است این که توجهی اثر میمیلیارد کاربر دارد، بر بخش قابل

ه بوک استفادهر روزه از فیس %55تنها  2012بوک در سال از یک میلیارد کاربر فیس

میلیارد نفر رسید، درصد کسانی که  2.2که تعداد کاربران به  2018کردند ولی در می

شد. به سخن دیگر، تعداد کسانی که هرروزه از  %66کنند هم هرروزه از آن استفاده می

کنند در طول این مدت نزدیک به سه برابر شده است. نکته این بوک استفاده میفیس

هایی چون وری برای بیشتر کردن رانتی که بنگاهشرط الزم و ضراست که پیش

کنند این است که از سویی کاربران بیشتری داشته باشند، بوک از دنیا زهکشی میفیس

الین باشند و از این اصطالح آنتری بهو از سوی دیگر این کاربران برای مدت طوالنی

 شود. هدفمند بیشتر میها استفاده کنند. چون به این ترتیب، درآمد تبلیغات پلتفرم

آید این است که من و شمای نوعی خبر نداریم که با مشکل دیگری که پیش می

کنند و یا چه خواهند کرد؟ کنند چه میآوری میاطالعاتی که از ما هرروزه جمع

بوک با دانشگاه استانفورد قراردادی امضا کرد معترضه اشاره کنم که خبرداریم که فیس

بوک در بررسی های آماری فیسخبر ندارم تا محققان دانشگاه از دادهکه از جزییاتش 

اقع بوک که دروها کاربر فیسنابرابری درامریکا استفاده کنند. جالب این که میلیون

ی اند و نه کسدانستند که موضوع یک پژوهشمولدان اصلی این اطالعات هستند نه می

بد نیست اشاره کنم که در همین راستا گونه شده است. هم به آنها خبر داد که این

را به ثبت رسانده و برایش جواز انحصاری گرفته است که براساس « اختراعی»بوک فیس

ی موقعیت اجتماعی شود دربارهآمار راجع به عادات و ابزارهای اینترنتی که استفاده می

ی بنگاه دیگرشود کرد؟ به سخن دیگر، اگر هایی میزنیو اقتصادی کاربران چه گمان

 بوکبه فیس« حق ثبتی»بخواهد با استفاده از این آمارها از این کارها بکند، باید 

 بپردازد. 
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یا  –بوک تنها نیست. بلکه گوگل البته در این راستا باز باید اشاره کنم که فیس

را خرید که یکی از کارهای  Deep Mindهم یک کمپانی انگلیسی به نام  -آلفابت

میلیون بیماری است که از نظام  1.6تفاده از اطالعات موجود درباره این شرکت اس

ماران نگری و تشخیص مشکالت بیکنند برای پیشبهداشت ملی در انگلیس استفاده می

آوری شده در حال حاضر درواقع ی دولتی جمعکلیوی. این اطالعاتی که در یک مؤسسه

 ی خصوصی درآمده است. یک مؤسسه« مالکیت»در 

های مشابه برای سودجویی است که وانتقال آمارها و دادهر اصلی که هست نقلخط

ی کافی تحت کنترل نیست. یک کمپانی شود یا به اندازهها کنترلی اعمال نمیبر آن

« شریک» بوککند با فیسکنندگان فعالیت میی اعتبارات مصرفانگلیسی که در حوزه

کال ولی اش« تجارت، تجارت است»ه قول مارکس ای نیست، بجا مسئلهشده است. تا این

ی آماری میلیون سند و داده 850کار در این است که این شرکت انگلیسی بیش از 

ها را انبار کرده است که شامل نام، آدرس، سطح درآمد، آموزش، وضع ی انگلیسیدرباره

شود. حاال ی جاهایی که طرف از کارت اعتباری استفاده کرده است میتأهل، و همه

سال گذشته انبار کرده است  16بوک در این چه که خود فیسها را با آناین داده

آوری دراختیار شود که چه امکانات حیرتکنم روشن میمخلوط کنید، گمان می

ی عظیم اطالعاتی قرار بوک برای استفاده و حتی سوءاستفاده از این مجموعهفیس

تفاق پرسی برگزیت ای تبلیغات برای همهاست در دورهذکر گیرد. یک نمونه که قابلمی

 Cambridgeنام ی پژوهشی بهدانیم که یک مؤسسهافتاد. اکنون دیگر همه می

Analytica کار گرفته شده بود با استفاده از اطالعاتی که از سوی طرفداران برگزیت به

بوک از مردم در انگلیس جمع کرده مشخص کرد چه اطالعات یا شعارهایی که فیس

پرسی اثر بگذارد. به همین خاطر است که ی همهتواند روی نتیجههدفمند شده می

گویند و دراین راستا به مرانه سخن میداری آامروزه شماری از پژوهشگران از سرمایه

ای از ابزارهای های سوپراستار درواقع بخش عمدهاین نکته اشاره دارند که این بنگاه

های این نوع سرمایه داری این داری هستند. یکی از خصلتی این نوع سرمایهسلطه

و حتی های فردی کنند حفظ فردیت، و احترام به آزادیاست که آن چه که ادعا می

دیگر ناهمخوان است. دهند با یکچه در واقعیت و در عمل انجام میهویت فردی، با آن

د که کنسند نزده باشم بنگاه سوپراستار اپل از سویی ادعا میبرای این که حرف بی
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افراد بخشی از حقوق اساسی بشر است « اطالعات خصوصی»و به « فردیت»احترام به 

ی شهروندان چینی در بنگاه تمام اطالعاتی را که درباره ، همین2018در عین حال در 

دانم آیا به قرار بین کالود خود جمع کرده بود دراختیار دولت چین قرار داد. نمیآی

چین و شرکت اپل مربوط است یا خیر ولی در چین شاهد بروز روندهای بسیار خطرناکی 

نام  «اعتبار اجتماعی»به آن هستیم. به عنوان مثال، درحال تکمیل نظامی هستند که 

 «نظارتی»شما باال باشد، هیچ کس بر شما « اعتبار اجتماعی»نهاده اند. یعنی اگر 

 دانیم این کل اطالعاتی کهتوانید دنبال هر اطالعاتی باشید )البته مینخواهد کرد می

 عیدر دسترس شما قراردارد خودش البته تحت نظارت قرار دارد( ولی اگر اعتبار اجتما

شما کافی نباشد، داستان دیگری است. برای این که این نظام را اجرایی کنند دولت 

ترین موارد کرداری و رفتاری آوری اطالعات فردی تا جزئیچین آغاز کرده است به جمع

افراد را مشخص و در واقع جمعیت چین را براین « اعتبار اجتماعی»همگان تا بتوان 

تواند یپایین م« اعتبار اجتماعی»شود که ی کرد. گفته میبندبندی و طبقهمبنا دسته

آمدهای دیگری هم داشته باشد. برای مثال های اطالعاتی پیعالوه برمحدودیت

روج ی خشود. روی شغل و یا حتی اجازهدسترسی شما به تسهیالت بانکی دشوارتر می

ن کنیم که تنها در چیگذارد. اشتباه خطرناکی است اگر گمان شما برای سفر هم اثر می

بوک یک نظام ارزیابی اعتباری فیس 2015کننده هستیم. در شاهد این تحوالت نگران

شما  گیرد تا وضعرا به ثبت رسانید که از وضعیت اعتباری و مالی دوستان شما بهره می

را بسنجد. به عبارت دیگر ممکن است به این خاطر که یکی از دوستان شما قمارباز 

کند، تقاضای شما برای یک وام رد شود و یا از شما بخواهند که دحسابی میاست یا ب

به خاطر دوست خطاکار شما،  –شما « ریسک»ی باالتری بپردازید چون نرخ بهره

 هایآوری شده در شبکهطور روزافزونی از اطالعات جمعهای بیمه هم بهباالست. شرکت

 کنند.داخت استفاده میای که باید پراجتماعی برای تعیین حق بیمه

ها این است که باید برای سنجش در مباحثی که درمیان است یکی از خواسته

گرانی باید شده و همین طور نهادها و نظارتصحت اطالعات چارچوب قانونی تعیین

های باشند تا صحت اطالعات را بسنجند. جالب این که صاحبان و گردانندگان این بنگاه

لفان علنی و بسیار فعال این تغییرات هستند و آن را غیرضروری و سوپراستار از مخا
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گوید که این کار جلوی نوآوری را می -آمازون  -دانند. جف بزاس وپاگیر میدست

همانند بزاس با این اقدام مخالف است ولی  -بوک فیس -گیرد. مارک زاگربرگ می

هزار ویدئویی که در شمار  725بوک، ، و در فیس2015عنوان مثال در دانیم که بهمی

ه شده بود. به این نکت« سرقت» شان ها بودند درواقع از صاحبان اصلیترینپربیننده

توان بین اخبار درست و اخبار فیک تفکیک قائل شد. کنم که به دشواری میاشاره می

 دجزییاتش را االن به خاطر ندارم ولی یادم هست ویدئویی که بعدا معلوم شد فیک بو

خواهد تعدادی از مشتریان هندوی خود را و داللت داشت که یک آشپز مسلمان می

کند. وقتی این ویدئو منتشر شد نتیجه این بود که درشماری از ایاالت « مسموم»

هندوستان، هندوهای متعصب به مسلمانان حمله کردند و حتی تعدادی هم در این 

کل روایت ویدئو صحت نداشته،  میان کشته و زخمی شدند. اما بعد روشن شد که

که  خواهم تأکید کنمکنند. براین نکته می« شوخی»خواستند افرادی بیمار احتماالً می

گیریم که اگر کنترلی برای سنجش واقعیت از غیرواقعی و فیک نداشته گاه در نظر نمی

شود. یکی از مشکالت اساسی این کار درشرایط باشیم، جریان اطالعاتی فاسد می

های سوپراستار درواقع پسامدرن هم هستند نونی، به نظرمن این است که این بنگاهک

ی که باید در هر شرایطی از آن با همه« حقیقت»پذیرند چیزی داریم به نام یعنی نمی

ت و پیشرف« احساس»داریم و « باور»شان بر این است که تنها امکانات دفاع شود. ادعای

 ن که یک بُعد، و اتفاقًا بُعد بسیار مهم انسانی هم دارد. آید نه ایهم از فناوری می

اده ترین حالت مورد استفهای سوپراستار به گستردهیکی از ابزارهایی که این بنگاه

 ثبت»دهند و در واقع یکی از علل اصلی مسلط شدن آنها هم هست، به مباحث قرار می

ترین شود که درواقع عمدهمربوط می« های فکریحفاظت از دارایی»و « اختراعات

 داری آمرانه هم هست. سازوکار رهکشی رانت در این سرمایه

ی آن کسب تاریخ درازدامنی دارد که به احتمال زیاد هدف اولیه« حق انحصار»این 

ازای اعطای حق انحصاری باید به دولت مبلغی درآمد برای قدرتمندان بود یعنی به

پرداختید و البته به خاطر کنترلی که بربازارها یا بر امور داشتید شما هم کوشش می

ان توانستید، برای خودتی هرچه که میکنندگان آن مبلغ را به اضافهاز مصرف کردیدمی

ی چه که مثالً در ایران در قرن نوزدهم حکمرانبازستانید. به یک تعبیر، بسیار شبیه به آن

دادید و حاکم فالن ایالت ای کالن به شاه میشد. شما رشوهها دست به دست میایالت
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 کردید. البته قوانینخواست میان میلت عمالً هر غلطی که دلتشدید و بعد درآن ایامی

ی نوآوری و ابداع بود. در دارد که مشخصاً درباره 1624کنونی بریتانیا ریشه در قانون 

همین مقوله بیان شده است که حق انحصاری برای  1789قانون اساسی امریکا هم در 

با توافق پاریس  1883لمللی هم در اپیشبرد علم اعطا خواهد شد. اولین اقدام بین

 د. دهی کننالمللی هم سازمانی بینصورت گرفت که کوشیدند این مقوله را درمحدوده

ها این قوانین همیشه مخالفان بسیار هم داشت و مخالفان هم ادعا در تمام این سال

 کردند که اعطای حق انحصاری هم به زیان عموم است و هم این که باعث تشویقمی

های خصوص از سالشود و بهتر میخصوص وقتی فناوری پیچیدهبه –شود نوآوری نمی

سرگرفته است که به « ثبت اختراعات»آوری در ی هراس«مسابقه»به بعد که  1995

ی تازه یا یک گیری از یک ایدهآن خواهم رسید. مخالفان معتقد بودند که برای بهره

 عمل کرد.توان می فناوری بدیع به سه شیوه

ی ازای دریافت حق و حقوقی اجازهاعظای حق انحصار که صاحب آن تنها به  -

 استفاده از آن را به دیگری خواهد داد. 

رسد و یا ماشینی اختراع ی جدیدی میاعطای جایزه: وقتی کسی به ایده -

زه اهای تکوشد فرایند تولید ایدهای به مخترع میکند دولت درواقع با اعطای جایزهمی

های تازه و بهتر را حفظ کند و درعین حال، آن ایده را دراختیار همگان و یا ماشین

 گذارد.می

شود و در ی تازه و یا اختراع تازه ثبت انحصاری نمیهمکاری مشترک: ایده -

 اختیار همگان است. 

استدالل اصلی مخالفان هم این است که اعطای حق انحصار شرایط را برای 

ی خواران است ولی بنیهنفع رانتاگرچه به -خواری کند و رانتده میخواری آمارانت

آمدهای مخرب مدت و درازمدت پیبرد و در میاناش تحلیل میاقتصادی را در کلیت

شود و به عوض با خواری منجر نمیی جدید به رانتدارد. دو نوع دیگر استفاده از ایده

صورت تازه در اختیار همگان، بعید نیست که بهی تازه و یا ماشین در دسترس بودن ایده

طور که اشاره کردم مخالفت با رشد اقتصادی باالتر و احتماالً پایدارتر دربیاید. همان
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حق ثبت انحصاری هم تاریخ درازدامنی دارد. توماس جفرسون جزو اولین کسانی بود 

کیت د که راجع به مالکه به مخالفت با آن برخاست و معتقد بود اختراع نباید چیزی باش

اش حرف بزنیم. ولی برخالف جوامع سنتی که باور دیرپایی به اشتراک دانش خصوصی

ساالری کوشیدند حمایت خود از حق ثبت اختراعات را داشتند، مدافعان سرمایه

نشان داده و نهادینه کنند. این مدعا خود بر دو ادعای دیگر استوار است. « عقالیی»

کشند باید پاداش بگیرند. با شان و زحمتی که میگذاریسرمایهخاطر مخترعین به

تضمین پاداش مالی برای مخترعین، وجود این قانون مشوق نوآوری و اختراع بیشتر 

 شود. می

هردو این ادعاها بنیان استواری ندارند. از سویی در بسیاری از موارد، یک اختراع 

که هست و بخشی از ثروت اشتراکی دانش  چهاست در آن« بهبود ناچیزی»تازه، درواقع 

 های پژوهشی که به صورتبشر است. بعالوه در بسیاری از موارد بخش بزرگی از فعالیت

ه ای کشود. نمونهدهندگان تأمین مالی میآید درواقع با پول مالیاتابداعات تازه درمی

وآوری ت که باعث نتوانم ارایه کنم تصمیم دولت کندی برای فرستادن بشر به ماه اسمی

فراوانی در دانش شد. یا حتی اختراع اینترنت هم به یک معنا ربطی به زحمات شخص 

ی اصلی پژوهشی را که به صورت اینترنت درآمد دولت یا بنگاه خاصی نداشت و هزینه

این  افتدچه که اتفاق میپرداخته است. با پذیرفتن حق انحصاری ثبت در این موارد آن

شود ها خصوصی میکنیم ولی منافع ناشی از این هزینهها را اجتماعی میهاست که هزین

. توجه شما را به آیفون Touch screenی جی پی اس، یا صفحات لمسی نمونه –

هایی که در این ی نامی بسیار مناسبی است )نمودار یک(. همهکنم که نمونهجلب می

 هستند.  نمودار آمده است مؤسسات پژوهشی دولتی امریکا

ها ها را عمدتاً عمده دولتکنید که منافع خصوصی شده است ولی هزینهمشاهده می

 اند. پرداخته
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خواری در سطح جهانی در مذاکرات روند های حقوقی این مکانیسم رانتزمینه

 -ی سازمان تجارت جهانی تدوین شد که با فشار امریکا سرانجام قانون تریپ اروگوئه

اجرا به 1995به تصویب رسید و از سال  -های فکری سته به تجارت داراییهای وابجنبه

درآمد. پیش از آن اوضاع جهان در این راستا اندکی هرکی به هرکی بود ولی اکنون 

ی امکانات کنند و بعد با استفاده از همهساله اعطا می 20اکثریت کشورها حق انحصاری 

 اجرا کنند. کنند این حق انحصاری رادولتی سعی می

آوری برای ثبت حق انحصاری هستیم. ی حیرتاز آن زمان تاکنون شاهد مسابقه

طور کلی در جهان یک میلیون تقاضا برای ثبت حق اختراع ارایه شد ، به1995در سال 

این رقم  2013رسیم این رقم به دو میلیون افزایش یافت. در می 2011ولی وقتی به 

سوم این تقاضاها هم از میلیون رسید که یک 2.7هم به  2014میلیون و در  2.6به 

 چین آمده است. 

میلیارددالر خرید و سه سال بعد،  12.5شرکت موتوروال را به  2011گوگل در سال 

ای کرد ولی میلیارددالر فروخت. ممکن است فکر کنید چه کاراحمقانه 2.9آن را به 

بود بلکه  اش نخریدهتولید تلفن دستینکته این است که گوگل این کمپانی را به خاطر 
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شده درپیوند با تلفن دستی داشت. ازجمله هزار اختراع ثبت 20موتوروال بیش از 

ی خرید این شرکت این بود که گوگل دربرابر کمپانی سامسونگ که رقیب نتیجه

 ی بسیار پرزورتری داشته باشد.سیستم اندروید گوگل بود سنبه

میلیون حق انحصاری اختراعات جاری بود.  10.2ش از ، در جهان بی2014درسال 

ها میلیون بود ارزش کل این حق ثبت 6.7که تعداد ثبت اختراعات تنها  2009درسال 

تریلیون دالر  10را بیش از  -توان زهکشی کرد ی رانتی که میدرواقع میزان بالقوه –

راعات، ارزش آن درسال تعداد اخت %50اند. با توجه به افزایش بیش از برآورد کرده

 شود. تریلیون دالر می 20تا  15احتماالً بین  2014

ی ثبت اختراعات اندکی زیادی بد نیست اضافه کنم که دربعضی از کشورها اداره

تی راسکنند که بهثبت انحصاری می« نوآوری»عنوان جوگیر هستند و چیزهایی را به

عنوان مثال شرکتی ها داریم. بهع ثبتمضحک است. در امریکا موارد زیادی ازاین نو

مدعی شد که کشف کرده است که زردچوبه درتسریع بهبود زخم موثر است ولی دولت 

هندوستان از ثبت این حق انحصاری شکایت کرد و دلیل شان هم این بود که حتی 

ها نه فقط این خاصیت زردچوبه را ی جهانی، هندیقبل از ظهور امریکا در عرصه

ی کردند. آمازون مثالً شیوهتند بلکه از آن دقیقاً به همین منظور استفاده میشناخمی

را به ثبت رسانیده و برآن حق انحصاری دارد.  -خرید با یک کلیک  -خرید آنالین خود 

رید، کار بگیی خرید با یک کلیک را بهبه این ترتیب، اگر شما بخواهید همین شیوه

 حق ثبت بپردازید. طبیعتاً به شرکت آمازون باید 

در حق ثبت « ثانویه» شده که شاهد ایجاد یک بازار های انحصاری باعثرانت

هم هستیم. « های حق ثبتکوتوله»که ما اکنون شاهد ظهور اختراعات باشیم چنان

ی که هایکنند و نه تولیدی دارند بلکه حق ثبتهایی که نه پژوهشی مییعنی بنگاه

خرند و پس آن گذاری شده را میخواری قرار نگرفته یا کم ارزشطور مؤثر مورد رانتبه

راع هایی است که یا از آن اختشان هم کوشش برای یافتن کسانی یا بنگاهگاه، کار اصلی

اه را به دادگ« متخلفین»پردازند و پردازند و یا کم میکنند و چیزی نمیاستفاده می

هزار مورد دادگاهی در این راستا بیش از پنجدرامریکا،  2014برند. خبرداریم که در می

های سوپراستار به این پدیده این است که العمل بنگاهایم. اما عکسداشته

خرند و درواقع از خود در برابر دادگاهی شدن احتمالی های بیشتری را میآ استارت



 

 
 

 احمد سیف 161

عنی گذارد، یکنند. این تحول بر بازار خریدوفروش حق ثبت هم اثر میحفاظت می

ها در تولید ارزش، بلکه به خاطر حفاظت ها نه برای استفاده از آنبسیاری از این خرید

 حقوقی است.

ها روبرو هستیم آشنا شویم. ها را نوشتم تا شاهد اندکی با مخاطراتی که با آناین

مام کنم. واقع انسان تولی خوش دارم این مقوله را با دو مورد درخشان از دو انسان به

است یعنی درواقع کشفی که  wwwمخترع  (Tim Berners –Lee) برنرزلی تیم

ی تحوالت از آنجا آغاز شد ولی حاضر نشد اختراعش را به ثبت انحصاری اینترنت و بقیه

برساند و از قبل آن میلیاردها دالر درآمد داشته باشد. و همیشه اعتقاد داشت که وقتی 

ند، نترل کای اداره کنیم که بتواند جریان اطالعات، ایده و باور را کگونهسکویی را به

ایم. او معتقد بود و هست که این باید یک منبع رایگان وب را به صورت سالح درآورده

 ی تلویزیونیخواهند از آن استفاده کنند. دریک برنامهباشد برای همه آنهایی که می

اش را صرف آن ی وقتتاکنون همه 1389گفت از سال ام که میهم برنرزلی رادیده

های ر این انسانی دیگزی در پیوند با وب جلوگیری کند. نمونهکرده تا از ثبت چی

سرفه دانشمند امریکایی و کاشف واکسن سیاه (Jonas Salk) بزرگ یوناس سالک

از سالک پرسیدند  1955در  -ی تلویزیونی در همان موقعاست. وقتی در یک برنامه

 ویم، با مردم، چونگمن می»پاسخ داد « که حق ثبت انحصاری این واکسن با کیست؟»

 .«توانید خورشید را به ثبت برسانیدام. آیا میحق ثبتی نیست. به ثبت نداده

 توان با این بزرگوار موافق نبود؟مگر می
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زمان شناختی از کلیت های یک شهر را نشناخت اما همها و خیابانتوان کوچهآیا می

توان کلیتی را شناخت که از اجزایش شناخت چندانی در آن شهر به دست داد؟ آیا می

های رفاهی اشراف نداشت بین نیست؟ آیا ممکن است بر اجزای پرشمار تاریخ سیاست

ی همین تاریخ به دست داد؟ درست یا سی دربارهمقیاهای پرشمارِ کالناما فرضیه

 چنین انقالب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایراننادرست، کِوان هریس در کتابِ 

ی تاریخی بلندباال پیش کشیده است که مقیاس دربارهکرده است. هریس دعاوی بزرگ

حاضر  یدر نوشتهاش با همین تاریخ بلندباال چندان تناسبی ندارد. ی آشناییبا درجه

ل اش. تلویحًا استدالمقیاسگذارم تا بر دعاوی بزرگبیشتر بر همین جزئیات دست می

ها توان از کلیت همان شهری سخن گفت که شناختی از کوچهخواهم کرد که، خیر، نمی

 دانیم. توان مدعی فهم کلیتی شد که از اجزایش چندان نمیهایش نداریم و نمیو خیابان

ی ایران در این حوزه، بسیار جذاب است و تاب، نظر به فقر منابع دربارهعنوان ک

ر انگیزد. یادداشت دبیدهد و شوق خواندن را برمیهایی نو را بشارت میرویکرد و دانسته

جا که خصوص آنافزاید. بهنیز بر این شوق می« شیرازه کتاب ما»ی نشر مجموعه

لین نظام تأمین اجتماعی در ایران در دوران کتاب با مروری بر تأسیس او»گوید می

پردازد شود... و نویسنده سپس به تفصیل به عوامل متعددی میسلطنت پهلوی آغاز می

 1357که باعث انکشاف سریع نظام تأمین و رفاه اجتماعی در حکومت برآمده از انقالب 

 «.انجامید

های رفاهی سازمان های اجتماعی وکتاب حاضر سیاست»نویسد: نویسنده نیز می

انگیز تغییرات اجتماعی و داند به سوی شناخت پویایی شگفتای میایران را دریچه

ی تدوین این کتاب را نیز متفاوت بودن جرقه«. 1357سیاسی در ایرانِ پس از انقالب 

ها از ایران به دست ها و پژوهشی حضورش در ایران با تصویری که روزنامهتجربه

اند. روش پژوهش در همان قسمت مطالعات میدانی و با رویکرد ددهند میمی

 شود.شناسی تاریخی معرفی میجامعه

ای جدید به تحوالت اجتماعی در ایران ادعای کتاب در مجموع بازکردن دریچه

دی  9است. مؤلف در یادداشتی که برای ارائه در نشستی که برای نقد کتاب در مورخ 

 بسیاری از افراد خارج»( نوشته بود، گفته است که میدانسایت )منتشرشده در  1398

های رفاهی اجتماعی در جمهوری اسالمی بنیاد از ایران معتقدند که یگانه سازمان

https://meidaan.com/archive/66445
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مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی هستند. این تصور به این دلیل است که 

ها تمرکز داشته و آنها را به عنوان شگران خارج ایران صرفاً بر این سازمانپژوه

هایی عجیب و نامتعارف نسبت به نهادهای موجود در غرب بازنمایی کردند. من سازمان

ی ادعاهای مطروحه در کتاب انتظار مواجهه با متنی مجموعه«. با این بازنمایی مخالفم

د و زنواقعیات تاریخی و رویکردی نوین را دامن میهای نظری قوی و مبتنی بر بنیان

 ی سیاست گذاریاین که ممکن است این کتاب بتواند به کاهش ضعف و خأل در عرصه

 رسان باشد.اجتماعی یاری

از نظر روش و رویکرد پژوهش، نویسنده در کتاب خود را متعهد به قالب 

داند و در نی روش میدانی میطور ضمداند و روش خود را بهشناسی تاریخی میجامعه

ی به واسطه« شناسی سطح میانیروش»( بر میدانیادداشت خود )مندرج در سایت 

کند. قسمت میدانی آن بیشتر به جایی معطوف ها و نهادها تأکید میبه سازمانتوجه 

است که نویسنده به سفر یا رستوران و مهمانی رفته و در همین حین برخی مشاهدات 

هایی را نقل کرده که در ربط یا باربط آورده است و حتی گاهی مصاحبهبیخود را 

 آزمایی آنها از نظر تاریخی.ی پیشینی کتاب بوده بدون راستیتوجیه ایده

ه است و ن تجویزیشده اساساً ها و آمار و اطالعات ارائهقولرویکرد نویسنده به نقل

مواردی را که موافق نظرش است مبنای کار ها قولنقادانه. بدون تحلیل نقادانه از نقل

راند. بدین واسطه ای خاص به حاشیه میدهد و موارد مخالف را نیز با شیوهقرار می

ی نویسنده سامان داده شده است،نه ی موارد اساساً در راستای اثبات نظر اولیههمه

 کشف واقعیتی مبتنی بر پژوهش.

و درشت آن هیچ تناسبی ندارد. انتظار اما دعاوی کتاب با خطاهای پرشمار ریز 

ای از ادعاها بری از خطاهایی از این دست ی گستردهرود کتابی با چنین گسترهمی

های کتاب بلکه عمدتًا به همین خطاهای قدرها به رویکرد و ایدهجا نه آنباشد. این

 پرشمار خواهم پرداخت. 

 یز و درشت را با هم مرور کنیم:های از دعاوی ریز و درشت در کنار خطاهای رنمونه

  است اما نویسنده مطلقاً در کتاب به « انقالب اجتماعی»عنوان اصلی کتاب

چنین دولت ایران را برداشت و منظور خود از این اصطالح نمی پردازد. هم
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داند، بدون هیچ تبیینی از برداشت خود از این مفهوم. وقتی به گرا میتوسعه

ها ماند و حتی ترکیب واژهپردازد بحث بدون نتیجه میی توسعه میتوضیح واژه

 «ایثارگران دولت رفاه»آیند، مثاًل با همدیگر نیز چندان معنادار از کار در نمی

 «.گرای خدمات درمانیدولت توسعه»یا 

 های اجتماعی تکوین سیاست اگرچه»کند که ادعا می 42ی نویسنده در صفحه

کنم اما تمرکزم در این یست را نیز بررسی میی بی اول سدهایران در نیمه

وقتی به کتاب «. به بعد است 1332های عصر پهلوی از سال دوره بر سیاست

ی بیستم خبری نیست، ی اول سدهبینیم نه تنها از نیمهکنیم میمراجعه می

ها( به ی سیاست اجتماعی )بیمهبلکه در دوران پهلوی نیز فقط یک جنبه

 هم با تجمیع اطالعاتی پراشتباه.ده است آنبررسی گذاشته ش

 جز اوایل انقالب، افزایش دستمزد کارگران بخش به»گوید: می 194ی در صفحه

اما برای این ادعا هیچ گونه مستند و آمار «. عمومی آثار تورمی به همراه داشت

 شود.و اطالعات تکمیلی ارائه نمی

 اتیک جمهوری اسالمی در نهضت تکنوکر»ادعا شده است:  261ی در صفحه

هایی شد که بعدها در [ موجب ناخرسندی1380و  1370های این برهه ]دهه

شدت خطا و البته به آدرسی ، ادعا و«ابراز شد 1388قالب اعتراض به انتخابات 

های اعتراض به تغییرات تکنوکراتیک دوره 1388دار. این که اعتراضات جهت

ی عجیب است که البته نویسنده هیچ هاشمی و خاتمی بوده است، ادعای

استداللی نیز در این خصوص ندارد. در ضمن آن که مانند دیگر موضوعات هیچ 

 دهد.نمی« نهضت تکنوکراتیک»گونه تعریف و تبیینی نیز از 

  نظام رفاهی که در زمان جنگ برقرار شد »گوید: ( می261صفحه )در همین

نگام حرکت ایران به سوی توسعه اش هباری بر دوش دولت گذاشت که سنگینی

با توجه به تعریف و تشریحی که از نظام رفاهی در بعد از انقالب «. آشکار شد

بندی دهد )یکی سهمیهدارد و فقط دو قسم از آن را در این قالب جای می

  ماند.های بهداشت( این ادعا هم بدون ادله میها و دیگری خانهدانشگاه
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ویسنده اتخاذ کرده است که با رویکرد باال نیز رویکرد غالب دیگری که ن

های ذهنی فرضراستاست، بیان ادعاهایی بدون تحلیل و بر مبنای پیشهم

ان تونویسنده است. کتاب مملو از این گونه موارد است، که به عنوان مثال می

 ای اشاره کرد:به نمونه

 ا ]سپاه دانش[ آنه»گوید: ای دیگر میبه نقل از نویسنده 137ی در صفحه

آمده است:  138و در صفحه « کردندمعموالً با اکراه در سپاه دانش خدمت می

اکثر اعضای سپاه دانش و بهداشت برای اجرای  1357پس از انقالب »

ی که هر دو جمله بدون هیچ گونه مستند و ارائه« ها..... به روستا بازگشتندپروژه

ی نقل قول است و دیگری نظر آمار یا پژوهش مشخصی مطرح شده است. یک

 نویسنده.

تاب است. ی کشدهگرایانه نیز وجه دیگری از نگاه اتخاذگرایانه و تعمیمرویکرد تقلیل

به عنوان مثال در حالی که ادعای بررسی سیاست اجتماعی و تبیین و مقایسه دو نظام 

دهد. کل نظام یشدت تقلیل مرفاهی قبل و بعد از انقالب را دارد، هر دو مفهوم را به

دهد و بعد از انقالب های اجتماعی تقلیل میرفاهی را در قبل از انقالب عمدتًا به بیمه

کند: های اجتماعی دو موضوع اصلی را محور نظام رفاهی معرفی مینیز عالوه بر بیمه

 آمیز و گامی در جهتها )که برخی آن را نگاهی تبعیضبندی دانشگاهیکی سهمیه

های بهداشت. سایر موارد مطروحه در دانند( و دیگری ایجاد خانهاجتماعی میانشقاق 

ا به شود یگذاری اجتماعی مانند مسکن، آموزش و اشتغال نادیده گرفته میامر سیاست

گرایانه نیز در قالب بیان واژگان همه یا هیچ اند. وجه تعمیمرنگی دیده شدهصورت کم

ر ها ددهیشود برخی تعمیممیم در این میان دیده میکند و دو گونه تعنمود پیدا می

کاهش نرخ » 29ی قالب محتوای مباحث است، مانند این که به عنوان مثال در صفحه

رسد بخشی دیگر دهد. به نظر میرا به کل نظام رفاهی تسری می« ومیر کودکانمرگ

های خود به کار فرضها را نویسنده بیشتر برای تأیید نظرات و پیشاز این تعمیم

روشنفکران ایران همین »دهد. مواردی مانند گیرد و با تکیه بر آن حکم کلی میمی

به اعتقاد »(، 57)ص. « اساتید علوم اجتماعی»(، 45)ص. « نظر عبدی را دارند
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(. با این کار 125)ص. «« تقریبًا تمام روشنفکران ایران»(، 70)ص. « پژوهشگران

 کند.و اساتید علوم اجتماعی و پژوهشگران را همراه خود می نویسنده تمامی روشنفکران

 ای است که موافقها به گونهقولی نقلرویکرد دیگر نویسنده در این کتاب ارائه

دار و جهتسویه، اساسًا یکها ناقص، قولنظر ایشان باشد. ضمن آن که بسیاری از نقل

ه شده عرضشده و اثباتلخواه ارائهی دبدون نگاه نقادانه و صرفًا برای گرفتن نتیجه

های دیگران برای اثبات نظرات قولشوند. رویکرد کامالً گزینشی در استفاده از نقلمی

 گیری دلخواهشده دید و گاهی نتیجهتوان در تمامی مباحث ارائهخود به هر قیمت را می

 کنم. بسنده میقولی مخالف و البته بدون استدالل حداقلی. فقط به یک نمونه از نقل

 الف( »گولدستدن در خصوص چهار مؤلفه برای انقالب: جک  قول ازنقل

دولتی ضعیف که اقتصاد را در انحصار دارد، ب( نخبگان درونی متفرق، 

های اجتماعی در برابر یک نظام، و ت( ایدئولوژی جدید  ( بسیج گروه

سپس «. بخشی به شورش علیه دولتشده برای مشروعیتیا احیا

 «ها را داردی این مؤلفهآید ایران همهبه نظر می»افزاید که نویسنده می

(. فقط یک قضاوت و بدون استداللی مبنی بر این که در شرایط 18) ص. 

کنونی ایران چنین است. معلوم نیست از کدام ایدئولوژی جدید یا از 

 زند.کنندگی حرف میکدام قدرت بسیج

ها مورد دیگر نیز نویسنده هیچ استداللی بلکه در دهاساساً نه فقط در این مورد 

 کندگر قضاوت خودش را اعالم میآورد. صرفاً در مقام یک موعظهبرای قضاوت خود نمی

 و نیازی به ادله و اقناع خوانندگان ندارد.

ی اطالعات و آمار به شدت مخدوش رویکرد و وجه دیگری از این پژوهش به ارائه

چون مبانی تحلیل و ادعای این کتاب بر اطالعات مرتبط قرار و غلط معطوف است. 

 ام.هایی از این خطاها را در ادامه آوردهدارد نمونه
 

 تعداد کارگران زیر  1339تا  1333از سال »گوید: می 117ی نویسنده در صفحه

ی اجتماعی دولتی تغییری نکرد و در حدود صدو هشتاد هزار نفر پوشش بیمه

یا چیست؟ آ« ی اجتماعی دولتیبیمه»اوالً که معلوم نیست منظور از «. باقی ماند
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ی ارهی شممنظور مستخدمین دولت است یا چیز دیگر؟ دوم آن که بر طبق نشریه

منتشر  1351شدگان سازمان تأمین اجتماعی که در سال ها و بیمهآمار کارگاه 60

هزار  306به  1333هزار نفر در سال  153شدگان از حدود شده است رقم بیمه

افزایش پیدا کرده است. جالب آن که نویسنده بر مبنای آمار  1339نفر در سال 

 گیری نیز کرده است.اش نتیجهشدهخطای ارائه

  شود مجدداً وضعیت سازمان تأمین اجتماعی تشریح می 131و  130در صفحات

کارگرانی که تعداد  1340ی پیش از دهه»گوید: که آن نیز مملو از خطاست. می

تر از دویست هزار بود اما در های اجتماعی ثبت شده بودند کمدر سازمان بیمه

قانون  1353صد هزار کارگر رسید... در سال این دهه این عدد به بیش از شش

 ی اجتماعی در قالبهای بیمهی اجتماعی کارگران یدی تغییر کرد و صندوقبیمه

ذیل وزارت رفاه، سازمان تأمین  1353سال  یک سازمان ادغام شدند.... لذا در

بگیر شهری در بخش خصوصی اجتماعی تاسیس شد. بیمه به کارگران حقوق

ی کارکنان دولتی به سازمانی مجزا به نام صندوق بازنشستگی تعمیم یافت... بیمه

تقریباً تمامی این اطالعات خطاست. اول این که تعداد «. کشوری واگذار شد

 300های تأمین اجتماعی باالی ، مطابق آمارنامه40ی آغاز دهه شدگان دربیمه

هزار نفر بالغ شد. دوم آن که اساساً چیزی  800هزار بود و در پایان دهه به باالی 

در قالب یک  1353ایم که در سال ی اجتماعی کارگران یدی نداشتهبه نام بیمه

کار شهری تحت پوشش  ی نیروهایهای قبلی همهسازمان ادغام شود. در قانون

بودند. سوم آن که سال تأسیس وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی کنونی 

بوده است. چهارم آن که بیمه در این سال به کارگران بخش خصوصی  1354

(. پنجم آن که بخشی 1332شهری تعمیم داده نشد از اول چنین بود )حداقل از 

صندوق بازنشستگی کشوری بودند تحت پوشش  1301از کارکنان دولت نیز از 

 .1353و نه از سال 
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 1370ی قوانین و مقررات متعددی... در اوایل دهه»نویسد: می 262ی در صفحه »

در راستای بسط خدمات اجتماعی تصویب شده اما در ادامه فقط از دو قانون نام 

ران تمام کارگ»گوید: دهد که غالبًا خطاست. مثاًل میبرد و توضیحاتی میمی

ی اجتماعی سازمان تأمین بایست در طرح بیمهرسمی بخش خصوصی می

تأمین  1354که این امر در قانون مصوب سال آن، حال«شدنداجتماعی ثبت می

پس از انقالب سازمان تأمین اجتماعی به زیر »اجتماعی الزامی شده بود. یا 

 26خانه قریب به ، در حالی که این وزارت«ی وزارت رفاه اجتماعی رفتمجموعه

قانون نظام  1373در سال »گوید: سال پس از انقالب ایجاد شد. در ادامه می

، «ی همگانی( تصویب شدجامع رفاه و تأمین اجتماعی )موسوم به قانون بیمه

تصویب شد و  1383ای اساساً خطا، چون قانون نظام جامع رفاه در سال جمله

انی ی همگسوم نبود. نام کامل قانون بیمهی همگانی مواین قانون به قانون بیمه

طور که از اسمش بود و همان« ی همگانی خدمات درمانی کشورقانون بیمه»نیز 

پیداست اساساً معطوف به درمان بود و زمان تصویب آن نیز با قانون نظام جامع 

ی قولی در صفحهرفاه و تأمین اجتماعی ده سال فرق دارد، یا این که در بیان نقل

های فاقد بیمه مشمول پوشش نژاد بود که گروهدر زمان احمدی»آمده است:  267

یز های فقیر را نی گروهبیمه شدند....]در این دوره[ برنامه تغییر کرد و نظام بیمه

، در حالی که چنین تغییری و با این مفهوم اتفاق نیفتاده است و «شامل شد

-1393در این دوره )»گوید: می 268ی هها مبتنی بر اشتغال بود. یا در صفحبیمه

ی های بیمه را ادغام و تمام نیروی کار را وارد نظام بیمه( دولت صندوق1385

که البته چنین نیست. اتفاقًا در این دوره با بحث ایجاد « اجتماعی کرد

گرایی و استقالل اداری جانبهها و بعداً حذف سهدر بیمه« های انفرادیحساب»

خصوص سازمان تأمین های اجتماعی، بهی سنگینی به بیمهربهها ضبیمه

گوید اتفاق ها را میها نیز که مشخص نیست کدامادغام بیمهاجتماعی، وارد شد. 

 نیفتاده است.
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 ی سازمان ]تأمین کسری بودجه»کند که قولی مینقل 293ی در صفحه

ابق گزارش مط«. میلیارد دالر بود 20بالغ بر  1390اجتماعی[ در سال 

سازمان تأمین اجتماعی از »ی سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان منتشرشده

 1390کل منابع ) تعهدی و نقدی( این سازمان در سال « 1340-1390نگاه آمار 

هزارمیلیارد تومان.  15.9هزار میلیارد تومان بوده است و مصارف آن  27.8برابر 

با توجه به این عوامل کل مصارف این  تومان بود. 1200قیمت دالر در این سال 

میلیارد دالر،  23.2شود و منابع آن میلیارد دالر می 13.2سازمان در سال مذکور 

 میلیارد دالر کسری داشته معلوم نیست. 20حال این که چگونه 

 های بهداشت[ موجب تحوالت این شبکه ]خانه»آمده است:  218ی در صفحه

انداز اجتماعی و سیاسی ایران شده ل در چشمعظیم در زندگی روزمره و تحو

های ، ادعایی بزرگ و بدون نشان دادن وجوهی از این تحول در عرصه«است

 هم تحوالت عظیم.گرایانه به تحوالت، آنمختلف و نوعی نگاه تقلیل

 نوپای  جمهوری»شود که ای بیان میبدون مقدمه و مؤخره 378ی در صفحه

. این «های بیشتری برای دموکراسی داردگیاسالمی در قیاس با سلف خود، بالقوه

ی شرایط و هم ادعایی بدون تبیین ابعاد آن است که بدون توجه به مجموعه

نیاز از استدالل دانسته و فرض و حکم ها نویسنده خود را بیامکانات و محدودیت

 ذهنی خود را بیان کرده است. 

 ریزی سازمان مدیریت و برنامه 1367در اوایل سال »گوید: می 208ی در صفحه

مشخص نیست چه گزارشی و هیچ آدرسی از آن گزارش « در گزارشی گفت...

 شود.داده نمی

 درصد  71»های شستا آمده است که گذاریدر خصوص سرمایه 292ی در صفحه

هایی بود که هگذاری مستقیم و غیرمستقیم سازمان در حوزهای سرمایهطرح

های با ریسک باال چیست و این این که منظور ایشان از حوزه«. ریسک باال داشت
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 ی ابهام است و توضیح یا استداللیکه آیا شستا چنین عمل کرده است نیز در پرده

 .در این زمینه وجود ندارد و سخنی افواهی است

 کمابیش »آنها  گوید کهدهندگان به خاتمی میدر خصوص رأی 314ی در صفحه

های اجتماعی حکومت در زمان جنگ هایی بودند که از سیاستمتعلق به خانواده

های اجتماعی را با توجه به مباحث قبلی کتاب که سیاست«. برخوردار بودند

های بهداشت روستایی ی ایثارگران در دانشگاه و خانهعمدتاً محدود به سهمیه

باشند و هیچ اییان و ایثارگران جنگ میدهندگان، روستی رأیداند، عمدهمی

های کم این که تحلیلشود و دستشده ارائه نمیاستداللی نیز برای نظر مطرح

 دهندگان به خاتمی مؤید این تحلیل نیست.شده در خصوص رأیارائه

 8را حدود  1340ی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دهه 127ی درصفحه 

های بانک مرکزی متوسط رشد حالی که طبق آمارنامهکند، در درصد اعالم می

 درصد بوده است. 11در این دهه حدود 

 گاهشماری نهادهای دولتی و انقالبی موازی در ایران، پر  165ی در جدول صفحه

از خطاست. اوالً برخی نهادها مانند وزارت رفاه و بعداً انحالل آن در قبل از انقالب 

اند. ثانیاً برخی در اسالمی بعد از انقالب حذف شده های انقالبو همچنین کمیته

ی امداد در قسمت مربوط به جای درست قرار ندارند مانند قراردادن کمیته

ها خطاست مانند تأسیس وزارت رفاه و تأمین نهادهای درمانی. ثالثًا برخی تاریخ

 .1382اجتماعی در سال 

 کند، بخشی اسی را نقل میقانون اس 43نیز که نویسنده اصل  176ی در صفحه

ی مباحث رفاه اجتماعی مرتبط است جا افتاده است از آن که اتفاقاً بسیار با حوزه

و یک قسمت آن هم تلخیص شده است و جالب آن که نقل خطایی هم در صدر 

،در حالی که در متن قانون «دولت موظف است به»گوید آورد و میقول مینقل

جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار اقتصاد »اساسی آورده شده 

 ی دولت ندارد. این ربطی به وظیفه«. شودمی
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 ترین تحولی که جمهوری اسالمی در روستاها بزرگ»گوید: می 216ی در صفحه

این مطلب اساساً خطا است. ما درمانگاه «. موجب شده احداث درمانگاه است

ر بعضی روستاهای بزرگ درمانگاه وجود روستایی نداریم. در شهرهای کوچک و د

 رود.دارد اما این تحول به شمار نمی

  ی بهداشت ی پهلوی تالش شد چند خانهدر دوره»گوید: می 219ی درصفحه

ی بهداشت در روستای چندقرالوی اولین خانه«. به صورت آزمایشی اجرایی شود

که هنوز هم فعال  شروع به کار کرد 1356در استان آذربایجان غربی در سال 

ی بهداشت فعال بودند. خود نمودار خانه 1422تعداد  1356است و در سال 

 1364های بهداشت از سال ی آغاز طرح خانهکتاب نیز که نقطه 220ی صفحه

های بهداشت ی صفر نمودار تعداد خانهدهد مبین آن است که در نقطهرا نشان می

منطقی نیست در سال صفر چهارهزار واحد شود که از نزدیک چهارهزار شروع می

 ایجاد شده باشد و قطعًا قبل از آن وجود داشته است.

 روستاییان غایب با استفاده 1380ی از اواسط دهه»گوید: می 225ی در صفحه ،

«. های شهر استفاده کنندها و درمانگاهتوانند از بیمارستانی روستاییان میاز بیمه

ی روستاییان و عشایر( )صندوق بیمه 80ی در اواسط دههدر حالی که این بیمه 

اساساً مربوط به بازنشستگی بود و نه درمان. خدمات درمانی قبل از آن نیز جاری 

 بود.

 اکثر خانواده های ایرانی به طور 1357در سال »گوید: می 228ی در صفحه ،

 ی این عبارتعالوه بر آن که منبع آمار«. میانگین شش الی هفت فرزند داشتند

ی مرکز آمار نیز هست. طبق آمار شدهاصالً مشخص نیست، مغایر با آمار ارائه

نفر بوده است. یعنی تعداد  5.02سرشماری این مرکز، بعد خانوار در آن سال 

 نفر بوده و نه هفت نفر. 3فرزندان به طور متوسط حدود 

 نفر در  1000ی آمارهایی از نسبت ازدواج به ضمن ارائه 240ی در صفحه

جمهوری اسالمی سن قانونی ازدواج را در »گوید می 1359و  1358های سال
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، در حالی که چنین «کاهش داد 15به  18و در پسرها از  13به  15دخترها از 

 18برابر  1353نیست. سن دختران مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب سال 

سال قمری کاهش یافت و در  9 به 1361سال بود که بعد از انقالب و در سال 

 سال تغییر یافت.  13به  1379سال 

 دلیل افزایش نرخ باروری در مقطع پس از انقالب »گوید: می 241ی در صفحه

د شواوالً آمار مشخص و مستندی برای این ادعا ارائه نمی«. افزایش نرخ ازدواج بود

کند. بعد خانوار ا رد میو ثانیًا آمار موجود در خصوص بعد خانوار چنین ادعایی ر

رسید و این یعنی تعداد فرزند  1365در سال  5.11قبل از انقالب به  5.02از 

 بیشتر در هر خانوار و نه تعداد ازدواج بیشتر.

 برای نخستین »در خصوص شرایط بعد از انقالب آمده است که  254ی در صفحه

و برای نخستین بار روزنامه ها نفر به مدرسه رفتند... بار در تاریخ ایران میلیون

 13( حدود 1355ی ی مرکز آمار ایران )سالنامهشدهمطابق آمار اعالم«. خواندند

میلیون نفر به  7میلیون نفر به مدرسه رفته بودند و در همان سال نیز حدود 

 مدرسه می رفتند. این برای نخستین بار از کجا استخراج شده نامشخص است. 

 در ایران یاد « ی خانوادههزینهکمک»از  270ی درصفحه 6ی در جدول شماره

بخش معرفی شده است اما المللی کار نیز رضایتشده و از منظر سازمان بین

 ای ما وجود ندارد. چنین چیزی در نظام بیمه

 ی اجتماعی ایران در چارچوب نظام بیمه»آمده است که  271ی در صفحه

ذاشت ها گی دولتای که میثاق اجتماعی پساجنگ بر گردهقانونی ی تدابیرنتیجه

ت اوالً مشخص نیس«. ی مردم را در بر گیردتواند همهای بسط یافته که میبه گونه

چیست. ثانیاً این نکته قابل تعمق است که « میثاق اجتماعی پساجنگ»این 

تأمین  1354ها برای پوشش فراگیر جمعیتی در قانون سال تمامی ظرفیت

ها پس از جنگ نظام اجتماعی وجود داشت اما انجام آن متوقف شد و البته سال

سال بعد( و ارتباطی وثیقی با  16جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعریف شد )حدود

 دورۀ پس از جنگ ندارد.
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 قیمت نان بر اساس نرخ واقعی  1370ی از اوایل دهه»گوید: می 271ی در صفحه

د قیمت زمان انقالب بود، قیمت بنزین نیز نصف آن زمان بود... درص 20تقریباً 

 1390ی ، یعنی در اوایل دهه«ی بعد نیز وضعیت به همین منوال بوددر دو دهه

تومان رسیده بود و نان نیز به  1000نیز چنین بود، که نبود. قیمت بنزین به 

 یده بود.ترین مقدار رسهای آن نیز به کمشدت گران شده بود و یارانه

 این دو صندوق ]بازنشستگی کشوری و تأمین »آمده است:  287ی در صفحه

: کننداجتماعی[ در کنار پرداخت مستمری بازنشستگی، خدمات زیر را ارائه می

صندوق بازنشستگی  «.ی بیکاری، مستمری ازکارافتادگی، خدمات درمانیبیمه

الً ی بیکاری اصودرمانی. بیمهکند و نه خدمات ی بیکاری ارائه میکشور نه بیمه

قانونی مجزا از هر دو دارد ولی تحت مدیریت تأمین اجتماعی است و اساسًا 

 حساب آن از حساب صندوق تأمین اجتماعی جداست.

  اطالعاتی ارائه شد که دارای خطای زیادی است. به  289و  288در صفحات

بابت تعهداتش  1370ی هدولت در اوایل ده»پردازم. گفته شده ها میبرخی از آن

های پزشکی، بازنشستگی و ازکارافتادگی به سازمان تأمین اجتماعی از محل هزینه

نخست آن که این سازمان دولتی «. مقروض شد، سازمان مزبور، دولتی است

شود. دوم آن که دولت محسوب می« نهادعمومی غیردولتی»نیست و طبق قانون 

ی قبل بدهی داشت و این بدهی انباشته دو دهه بدهکار نشد بلکه از 70ی در دهه

های درمان و بازنشستگی و غیره نبود، ها بابت هزینهشد. سوم آن که بدهیمی

ها و مشاغلی بود که دولت درصد دولت در حق بیمه 3بلکه عمدتاً بابت سهم 

 برای حمایت از آنان، تأمین همه یا بخشی از حق بیمه آنها را تعهد کرده بود.

  :20ساله با  42پس از انقالب سن بازنشستگی پایین آورده شد. زنان »گفته شده 

توانستند بازنشسته سال سابقه می 16ساله با  60سال سابقه.... زنان و مردان 

 16سال سن و  60اوالً مورد اول از قبل از انقالب بود و ثانیاً مورد دوم )«. شوند
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های مرتبط چیز دیگری ست. متن قانونسال سابقه( معلوم نیست از کجا آمده ا

 است.

 صاحبان حرف و  1391گفته شده است که از سال  288ی در پاورقی صفحه

توانستند بیمه شوند. این مسئله درصد می 18و  12،14های مشاغل آزاد با نرخ

 نداشت. 1391ها قبل بود و ربطی به از سال

 نگین دستمزد کارگر میا 1388گوید در سال می 289ی در پاورقی صفحه

 1000دالر در ماه بود، که با توجه به قیمت دالر در آن سال )حدود  330غیرماهر

 تومان( این رقم حداقل دستمزد بوده است نه میانگین دستمزد.

 ی بستری شهرنشینان نام برده شده است که از صندوق بیمه 298ی در صفحه

ی کمیته»ن صفحه گفته شده اساساً چنین صندوقی وجود خارجی ندارد. در همی

 این نهاد اساساً یک«. کندای ارائه میامداد تقریباً به دو میلیون نفر خدمات بیمه

های دیگر ای ندارد، مگر آن که با بیمهنهاد حمایتی است و سازوکار امور بیمه

 جا بیمه کند.قرارداد ببندد و افراد تحت پوشش خود را آن

 اندازی نظام وزیر بهداشت در کنار پیگیری راه»آمده است:  299ی در صفحه

اندازی نظام ارجاع روستاییان نیز ارجاع در شهرها برای تأمین بودجه و راه

اوالً نظام ارجاع اصوالً شهری و روستایی ندارد ثانیًا در شهرها این نظام «. کوشید

م بنا به اندازی نشد و فقط دو استان پایلوت شد )مازندران و فارس( که آن هراه

 دالیل مختلفی هنوز تعمیم نیافته است.

 آورده شده  -ی نقادانه با آنبدون مواجهه -ای با نقل مصاحبه 301ی در صفحه

وزارت بهداشت،آموزش پزشکی را متحول کرد، تعداد پزشک، پرستار و قابله »که 

 والًا«. و غیره در زمان جنگ دو برابر شد. کمبود پزشک در مراکز درمانی رفع شد

هیچ مستندی برای این ادعا ارائه نشده است. ثانیًا این امر اصوالً شدنی نیز 

توانستند بازگشایی شدند و نمی 61ها در سال توانست باشد، چرا که دانشگاهنمی

به سرعت خروجی پزشک و پرستار داشته باشند. اولین پزشکان این دوره تازه 

تمام شده بود. ثالثاً هنوز هم از التحصیل شدند که جنگ فارا 68و  67سال 
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شود، پس چگونه آن زمان این کمبود پزشک در مراکز درمانی سخن رانده می

 کمبود مرتفع شده بود؟

 نموداری ارائه شده و توضیحات آن مبنی بر کاهش فقر با معیار  312ی در صفحه

ری برابای باید با شاخص دالر در روز مطلقًا صحیح نیست. اوالً چنین مقایسه 5

جا چنین نیست. ثانیًا چون از یک سو قیمت قدرت خرید صورت گیرد که در این

ایم، ها را داشتهشده و از سوی دیگر افزایش شدید قیمتدالر ثابت نگه داشته می

یابد و از دالر مد نظر باالتر معلوم است که مخارج فرد با توجه به آن افزایش می

ل مخدوش نتیجه گرفته شده است که فقر در خواهد رفت. بر اساس این استدال

 طول زمان کاهش یافته است.

  و 1370اقدامات رفاهی در دهه]های[ »آمده است که  315و  314در صفحات

ی ها صرف بسط بیمه، صرفًا معطوف فقرا نبود بلکه بزرگترین هزینه1380

میانی و  ها اقشاراجتماعی، خدمات درمانی و نظام بازنشستگی شد و از این طرح

آورد و مشخص کاش شاهدی بر این مدعا می«. شوندباالی جامعه منتفع می

های ترین رقم را به صندوقها کمها دولتها. در این سالکرد کدام هزینهمی

ی خدمات درمانی نیز در خصوص تأمین اجتماعی دادند. بیمهبازنشستگی و به

د چندانی نبوده است. در ضمن گرفت دارای رشای که به آن تعلق میحد سرانه

ها، به گواه آمارهای مربوط به سطوح آن که افراد تحت پوشش این صندوق

های درآمدی دوم تا ششم قرار شده توسط آنها، بیشتر در دهکدستمزدی ارایه

 دارند و نه افراد باالی جامعه.

  ارت (... وز1379-1383ی سوم )در برنامه»آمده است که  323و  322در صفحات

های درمانی را در سازمان تأمین های بازنشستگی و بیمهرفاه مکلف شد صندوق

نخست آن که در زمان «. اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کند

تدوین این برنامه اصالً وزارت رفاه وجود نداشته که در این برنامه از آن نام برده 

ی شد. اما اگر منظور مادهکر میی مربوطه ذشود و مکلف نیز بشود. )کاش ماده
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این قانون باشد نیز چنین حرفی در آن زده نمی شود(. دوم آن که اساساً  40

ای حتی در ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز که وزارت چنین وظیفه

 رفاه بر اساس آن ایجاد شد نیامده است.

 ی بازنشستگی سازمان نه، بد1382سرانجام در سال »گفته شده  323ی در صفحه

تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 

ه نیز در مورد این گفت«. تازگی به این عنوان تغییر یافته بود ( متمرکز شد)که به

 1383ی دوم سال ی مذکور در نیمهالزم است توجه شود که اواًل وزارتخانه

ی بازنشستگی از سازمان تأمین . ثانیاً تفکیک بدنه1382ل اندازی شد و نه ساراه

ی بدنه»ی اجتماعی در هیچ زمانی اتفاق نیفتاد )در ضمن آن که خود واژه

هم مبهم است(. ثالثاً سازمان بازنشستگی کشوری تماماً معطوف به « بازنشستگی

عاً در بامور بازنشستگی است و تفکیک بازنشستگی و غیره در آن بی معناست. را

تازگی تغییر پیدا نکرده بود بلکه اساساً قبل از آن سال مذکور نام وزارت رفاه به

 وجود نداشت که بخواهد تغییر نام بدهد!

  این «. شودها هر دو ماه یکبار پرداخت مییارانه»گوید: می 339ی در صفحه

 پرداخت به صورت ماهانه است. فقط در دور اول دوماهانه پرداخت شد.

پردازی برای ای نظریهگزاری و مقدمه کتاب را گونهویسنده در قسمت سپاسن

کتاب  11ی کند. در صفحهی دولت و جامعه در ایران معرفی میتحلیل دولت و رابطه

ای های رفاهی ایران را دریچههای اجتماعی و سازمانکتاب حاضر، سیاست»گوید: می

ز تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران پس انگیداند به سوی شناخت پویایی شگفتمی

نیز در نقد دو رویکرد که دولت را در فرآیند تضعیف  19ی در صفحه«. 1357از انقالب 

نگاه کتاب حاضر از نوعی »کند که دانند، تأکید میشدن مشروعیت و ماندگاری آن می

ی منتظرهتوان رویدادهای نادیگر است. بدون بررسی تعامالت حکومت و جامعه نمی

پردازی نوینی دارد. بدین واسطه کتاب مدعای نظریه«. ایران پساانقالب را درک کرد

پردازی طبیعتاً عالوه بر نیاز به شناخت انضمامی از شرایط و اتکای به اطالعات نظریه

های نظری متعین و متقنی نیز مبتنی باشد که بتواند به فهم صحیح باید بر بنیان
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ا کدام از چنین شرایطی مهیکمک کند. اما در این کتاب تقریباً هیچمشترک با خواننده 

شده در کتاب، که عموماً اصطالحاتی با کدام از مفاهیم اصلی مطرحنشده است. هیچ

اند. اصطالحاتی مانند اند، آماج بررسی جدی قرار نگرفتهمفاهیم عمیق و چندسویه

 «. دولت رفاه ایثارگران»و « راگدولت توسعه»، «دولت رفاه»، «انقالب اجتماعی»

شاید تاکید زیاد کتاب بر کمیت، بدون اعتنای به کیفیت، نیز ناشی از همین رویکرد 

آموزان )بدون توجه به این به چارچوب نظری باشد. مثاًل تأکید بر افزایش تعداد دانش

عداد ش تهای قبل باشد( یا افزایتواند ناشی از افزایش موالید سالکه این افزایش می

 داد و برآیند کیفی آن، بخشی از این رویکرد است. دانشجویان بدون سخنی از برون

کاربردن عناوین بزرگ اما ارائه نکردن محتوای متناسب با وجه دیگری از کتاب به

 بندی مشخصی مرتبطتوان به جمعکاررفته نمیآن عناوین است. ذیل اکثر عناوین به

ویسنده خواسته از سبکی ژورنالیستی استفاده کند )همچون با آن عنوان رسید. گویا ن

ی مطلب را منطبق با ( اما فراموش کرده ادامهدکترین شوکنائومی کالین در کتاب 

(، 139ی )صفحه« دوگانگی مدرنیزاسیون»عنوان عرضه کند، مثالًعناوینی مانند 

(. البته 105ی )صفحه« باالگرایی از پایین، امپریالیسم از ملی»، «انقالب رنگی ایران»

ای ی همین نگاه روزنامهی بیان خاطرات نیز تأییدکنندهها و نحوهقولای از نقلمجموعه

تواند خوب و الزم باشد( در مقابل نگاه پژوهشگرانه است. جای خود می)که البته به

 ادعاهای بزرگ و بدون محتوا و استدالل نیز شاید ناشی از همین امر باشد.

 ن آخر سخ

شود. آنچه در باال ارایه شد، صرفاً بخش کوچکی از خطاهای کتاب را شامل می

ی شناسی آن، ادعاهای بزرگ و کوچک نویسنده بدون ارایهچارچوب کتاب، روش

ترین اسناد در سرتاسر کتاب کاماًل رجوع به دردسترسشواهدی درخور، و حتی عدم

 مشهود است. 

های فاقد های ارائه شده در این کتاب در کنار داوریها و تحلیلی دادهمجموعه

های نظری بحث، باعث شده که در آن شاهد انباشت و استدالل و تبیین ناکافی بنیان

وبیش دلخواه ای کمگونههای مجرد، بهواقعیتها و شبهای از واقعیتتراکم مجموعه
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شناسی ی روشدر زمینه ها باشیم.و ماهیت واقعی آن اعتنا به جوهرگزینش شده، و بی

نیز مدعای نویسنده تأکید بر پژوهش میدانی است، ضمن آن که اشارات گذرا به 

ترین اسناد، گویای ضعف در دسترس رجوع بهها و همزمان عدمخاطرات و مصاحبه

 شناختی کتاب است. جدی روش

اتکایی برای کتاب مرجعِ قابلخوبی مشهود است که این سخن آخر آن که به

ای باشد برای دریچه»های رفاهی در ایران نیست چه برسد به آن که شناخت سیاست

 «.ی ایران پس از انقالبانگیز جامعههای شگفتشناخت پویایی
__________________________________________________ 
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این بود  ی اخیرچند دهه در های تهاجمی دیدگاه نولیبرالیآمدهای پیشروییکی از پی

اقتصادی قربانی شد. نه « کارآیی»چندان روشنی از که عدالت در پیشگاه ادراکات نه

فقط در کشورهای پیرامونی فقر و نداری و نابرابری شدت گرفت بلکه، برخالف ادعاهای 

ها، حتی در کشورهای از لحاظ اقتصادی پیشرفته نیز شاهد گسترش فقر و نولیبرال

حرف و ادعا، قرار است فقر به تاریخ بپیوندد ولی نه فقط  یعرصه ایم. درنابرابری بوده

عا شود، بلکه، همین ادمکانیسم رسیدن به چنین سرانجامی روشن نیست و روشن نمی

ها که در جوامع انسانی به فقر ونداری گرفتارتر تری از انسانرا به تعداد هرروزه افزون

سال  30یش و گیس شما بخندند. در ایران که در راستی به رشوند بگویید تا بهمی

وتاز تفکرات نولیبرالی بوده است، تاخت یاقتصاد حداقل، عرصه یحوزه گذشته در

 ای نیست که برسر آن بحث و جدلی درمیان باشد.مقوله نداری و فقر آورهراس گسترش

همین  نیز 1384انتخابات سال  نژاد دراحمدی آقای گمان، یکی از عوامل پیروزیبی

م انتخابات نه سال آندانم که بوده است. همین جا بگویم که من نیز مانند دیگران می

 چهبا توجه به آن و نه آزاد ولی با این همه، این نیز به گمان من واقعیت دارد که بود

برای این اکثریت « عدالت»ی حداقل شعارهای احمدی نژاد درباره گذشت،در ایران می

قای آکه به گمان من،  امتفصیل نوشتهبهردم ایران بسیار جذاب بود. در جای دیگر، م

ولی سیاست مؤثری برای رسیدن  بوداگرچه این شعارهای جذاب را داده  احمدی نژاد

دانیم که در آن هشت سال و بعد حتی نزدیک شت و امروز حتی بسی بهتر میبه آنها ندا

چه روحانی براین مسند نشسته است برسراقتصاد ایران به هشت سال بعدی که آقای 

ای که این عدالت و رسیدن به جامعه یبا این همه، گفتن دارد که مقوله آمده است؟

چنان هدف مقدس و محترمی است که باید مورد توجه همگان همه نابرابر نباشد، هم

ای دست نین جامعهتوان به چگونه میقرار بگیرد. پرسش اساسی این است که چه

 یافت؟ 

کنم به این پرسش جواب دهم. با بضاعت ناچیزی که دارم در این نوشته سعی می

دشواری است و از هر آن کسی که این  همین جا بگویم که این پرسش، پرسش بسیار

نویسم برخورد کند و چه که میبه آن خواند تقاضای کمک دارم. لطفاًصفحات را می

ات و انتقادات خود را به من خبر بدهد. من همیشه گفته ام آن کس که بر کار من نظری

 نویسد، نه عدوی من است و نه انکار من، بلکه بهترین دوست من است. نقطه.انتقاد می
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چه با مقوالت و مفاهیم مارکسیستی موافق یا مخالف باشیم واقعیت این است که 

دانم آیا شاهدی هم الزم است کنیم. نمیزندگی می شده به طبقاتای تقسیمدر جامعه

 34خیلی کلی توافق داریم! در امریکا، جناب بیل گیتس و  ییا این که بر سر این نکته

« قهطب»ند از یک ه بودرلئان کشته شدووایسالی که در یک مرکز سالمندان در نکهن

دوست و عسگراوالدی بی و رفیقنیستند. و یا درایران خودمان، آقای رفسنجانی و کرو

توانند ، نیز از یک طبقه نمیزنندیخ می در زمستان های تهراندر خیابان ها کهآنو 

ام م آوردهمدنظر یشکارتر ساختن نکتهآهای بدیهی را فقط برای باشند. البته این نمونه

 شد.و امیدوارم که حداقل برسر این نکته، توافق کافی وجود داشته با

 «هاییتفاوت»منظورم  زنم طبیعتاًمی طبقاتی حرف یوقتی از طبقه و از جامعه

روی نظام تولید اجتماعی  انسانی در پیوند با مناسبات قدرت بر یاست که در جامعه

هم در این محدوده نظامی است که تحت آن « نظام اجتماعی»وجود دارد. منظورم از 

. وندشو درگیر مبادله می کنندخدمات تولید می و هاکاالدیگر ها برای یکنظام انسان

 یاندیش ادعا بر این بود که ادارهبرای بیش از صد سال، حداقل در میان متفکران چپ

تواند گذاری کرده بودند، میانسانی براساس اصولی که مارکس و انگلس پایه یجامعه

سال، ادعا بر این بود که  70منجر شود. برای بیش از  -عدالت  – به چنین سرانجامی

در شوروی سابق و بخش بزرگی از اروپای شرقی براین اساس کوشیده بودند. کم نیستند 

چه که در این جوامع وجود داشت، به این نتیجه کسانی که با اشاره به فروپاشی آن

ای چنان جامعهکه رسیدن به آن - ندآوربه زبان نمی و علناً اگرچه گاه رسماً - اندرسیده

بهترین حالت  باشیم. در« راضی»چه که داریم بهتر است به آن غیر ممکن است و

در  خصوصکرد. و به« تحملقابل»شرایط را برای اکثریت « اصالح»توان، با اندکی می

یا  ر سوئد ودموکراسی دها، هستند کسانی که برای مثال به مدل سوسیالمیان ایرانی

کنند که اگر ایران را داری ادعا میطور خندهبهگاهی کنند و حتی سوییس اشاره می

 دهند!تحویل می« سوییس دیگر»سه ماه به آنها بسپارید به شما یک 

نین چ نیست. البته باید بگویم که من با قصدم در این نوشتار پرداختن به این ادعاها

 همراه نیستم و آن را قبول ندارم.  - بودنغیرممکن  - باوری
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نگرم به گمان من برای این که بفهمیم نظام اقتصادی از منظری که من به دنیا می

 تفاوتهای مکند باید راهگونه کار میچه - ساالرییعنی اقتصاد سرمایه - مسلط کنونی

صیص منابع در جامعه را های مختلف اجتماعی بر فرایند تولید و تخگروه اعمال قدرت

شود بشناسیم. به عبارت دیگر، برمبنای قدرتی که بر فرایند تولید اجتماعی اعمال می

گونه که گفتم در ای طبقاتی است. همانکنیم جامعهای که در آن زندگی میجامعه

هایی که در خوابدوست و کارتنایران خودمان رفسنجانی و عسگراوالدی و رفیق

ین کردند. ایک اندازه بر این فرایند اعمال قدرت نمیزده بودند به های تهران یخبانخیا

 یک نکته.

شویم. وقتی از قدرت بحث، بالفاصله با پرسش دیگری روبرو می یقبل از ادامه

گوییم که اساس تقسیم جامعه به طبقات است این قدرت چه قدرتی است؟ سخن می

اعتقاد و احترامی که به مارکس دارم، معتقدم نگرش مارکس  یهمه این جاست که با

ا، با کافی نیست و به یک معن درشرایط کنونی گویی به این پرسش اساسیبرای پاسخ

مارکس،  یآموزی از خود او باید، به بررسی جوامع امروزین دست زد. به عقیدهدرس

داری، مالکیت عوامل تولید است. براین سرمایه یاساس تناقض طبقاتی در یک جامعه

عمده و اساسی خواهیم داشت. یک،  یداری تنها دو طبقهسرمایه ییک جامعه مبنا، در

و کسانی که مالک عوامل  ،دارسرمایه یکسانی که مالک عوامل تولید هستند، طبقه

بودن، به خاطر مالک ن ی کارگر یا پرولتاریا که دقیقاً تولید در این نظام نیستند، طبقه

 مالک ابزار تولید بفروشند. دلیل یمجبورند قابلیت خویش برای کارکردن را به طبقه

غیر از فروش نیروی کار خویش، هیچ ساده و سرراستش هم این است که پرولتاریا به

 امکان دیگری برای بقا ندارد.

رچه رگر است. یعنی اگای که باید مورد توجه قرار بگیرد عدم تفکیک کار از کانکته

توانید فروشید ولی نمیعنوان یک کارگر، ساعاتی از روز خود را به کارفرمایی میشما به

شدت و  به کنید. پرسش بعدی این است که آیا کارگر« انبار»این قابلیت کار کردن را 

یم قحدتی کار خواهد کرد که برای صاحب سرمایه سودآور باشد؟ پاسخ این پرسش مست

ای بر چه او واقعاًو سرراست نیست. به نظر مارکس، توانایی یک کارگر برای کار و آن

واقع علت اصلی برخورد طبقاتی بین این دو گروه در یک دهد، بهدار انجام میسرمایه

نامیم چیزی نیست به طبقاتی می یچه که مبارزهداری است. یعنی آنسرمایه یجامعه
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یعنی قابلیت یک کارگر  - کوشد، از حداکثر این ظرفیتدار میکه سرمایهغیر از این 

ه دهد که چنین نکند. این ک، ترجیح میاستفاده نماید و کارگر نیز طبیعتاً - برای کار

کند در این نوشتار مد نظر من نیست هایی بروز میدر عمل، این تقابل به چه صورت

 است.اگرچه موضوع بسیار مهمی 

فرایند تولید اجتماعی را منشاء  اعمال قدرت بر یبا این حساب، اگر قدرت و شیوه

تقسیم جامعه به طبقات بدانیم، در آن صورت، باید در این دیدگاه مارکسی اندکی 

 رچنان بتجدیدنظر کنیم. منظورم از تجدیدنظر این است که آیا، درست است که هم

خ اصلی دارد؟ پاس یطبقه داری تنها دووار سرمایهونهنم یاین نظر باشیم که یک جامعه

 من به این سؤال منفی است.

جمله از - باره بنویسم، به دالیل گوناگونتفصیل در اینبدون این که بخواهم به

 1های ناشی از مقیاسجوییچنین دانش بشر به صرفهخاطر فرایند رقابت و همبه

 هایانگیزی کرده و به صورت شرکتاندازه رشد حیرتداری از نظر های سرمایهبنگاه

پیکر درآمدند. یکی از تحوالتی که رشد بنگاه به دنبال آورد این بود که بین مالکیت غول

 ه گمان من،ب و این تفکیک باعث شد که کنندگان آن تفکیکی پیش آمدبنگاه و کنترل

ها را آن ،ی سادگی کارداری به وجود آید. براسرمایه یدر جامعه« سوم یطبقه»

ای، از مدیران حرفه ینامم. این طبقهداری میهای سرمایهبنگاه« ایمدیران حرفه»

عبیری تدارند ولی به« تشابه»جا که اغلب صاحب عوامل تولید نیستند، به کارگران آن

ضمن  کنند. درها اعمال قدرت میآن که از مارکس داریم پرولتاریا نیستند چون بر

کنند. تفاوت دیگرشان این است که بر فرایند تولید اجتماعی اعمال قدرت و کنترل می

داران تفاوت دارند، چون مالک عوامل تولید نیستند، ولی عین حال، اگرچه با سرمایه در

شوند. می« شبیه»کنند، به آنها در عین، به خاطر قدرتی که بر فرایند تولید اعمال می

ای کنترل فرایند کار است و از طریق کنترل این فرایند، یفه عمده مدیران حرفهوظ

ی چون کنند. اگرچه کسانی کارگر به همان تعبیر کالسیک را کنترل میالبته که طبقه

های هستند ولی کم نیستند مدیران شرکت داربیل گیتس و یا ریچارد برانسون سرمایه

توجهی ندارند. البته در میان این گروه که من با الکیت قابلپیکر که به این معنا، مغول

                                                      
1. Economies of scale 
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دانان، توان به بانکداران، حقوقام، مینامیده« ایمدیران حرفه»اندکی تسامح آن را 

مهندسان ارشد، معماران ارشد هم اشاره کرد. بگویم و بگذرم که در واقعیت زندگی 

چنین مه و آیدو تناقض پیش می یه تضادصاحبان سرما ای والبته که بین مدیران حرفه

چه که دربنگاههای بزرگ به صورت این مدیران با کارگران نیز تناقض و تضاد دارند. آن

واقع کوششی برای تخفیف این تناقض با گیرد، بهبه مدیران انجام می« سهام یهئارا»

بسیار در اقتصاد  principal – agentاصطالح به)البته این مبحث ت داران اسسرمایه

 .گذرم(گسترده است که از آن می

عنی اند. یگیرندهای اگرچه مالک ابزارهای تولید نیستند ولی تصمیممدیران حرفه

و آنچه که قرار است تولید شود،  ،گیرند چه تولید شوداند که تصمیم میاین مدیران

 ییک واحد تولیدی در حیطه بعالوه، کنترل نیروی کار در .گونه باید تولید شودچه

قدرت این مدیران است. منشاء قدرت این مدیران اگرچه مالکیت عوامل تولید نیست، 

کاری، ارتباط، دانش مرتبط با  یتواند میزان آموزش، تجربهولی در موارد متفاوت می

سالیان برای یک بنگاه بزرگ قدرت و تولید منشاء قدرت آنها باشد. کسی که برای 

اند توکند که میدهد، آن قدر دانش مشخص و حساس انباشت میتحلیل مالی ارایه می

بدهد. ولی اگر من و شما در همان بنگاه دربان باشیم البته که « ایموقعیت ویژه»به او 

 کنیم.چنین دانشی انباشت نمی

خواهیم برای رسیدن به یک رم که اگر میپس با این توضیحات، بگویم و بگذ

تنها حذف مالکیت خصوصی کافی نیست. یا  ، به باور من،عادالنه مبارزه کنیم یجامعه

جام ای در آن انبه عبارت دیگر، باید نظامی تدوین کنیم که اگرچه وظایف مدیران حرفه

آن وجود  ی داریم، درساالرای به تعبیری که در سرمایهگیرد ولی مدیران حرفهمی

 یی کارگر به اندازهی طبقهاای برنخواهد داشت. یعنی مقابله با قدرت مدیران حرفه

فهمم اگر از پرداختن به این جا که من میحذف مالکیت خصوصی مهم است. تا آن

ای این قابلیت و توانایی را دارد که اگرچه مدیران حرفه یمقوله غفلت کنیم، این طبقه

ی حاکم در آید. و به نظر من این آن چیزی است لکیت ندارد ولی به صورت طبقهما

که در شوروی سابق و دیگر کشورهای اروپای شرقی وجود داشت و یا امروزه در کوبا 

ام در این کشورها، در وجوه نامیده« ایمدیران حرفه»چه که من وجود دارد. اعضای آن

گران با توجه به ا بودند. شماری از پژوهشعمده اعضای حزب کمونیست این کشوره
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کشی و مقید بودن و آزاد نبودن ی کارگر در این جوامع، یعنی تداوم بهرهموقعیت طبقه

در پذیرش این  اند. منخوانده« داری دولتیسرمایه»این طبقه، اقتصاد این جوامع را 

چنان کاال بود ار همام. از سویی واقعیت داشت که در این کشورها، نیروی کادعا دودل

دار بخش خصوصی فروخته ولی درعین حال، به جای این که این نیروی کار به سرمایه

 یارتش ذخیره»در این جوامع، نیروی کار دولت بود. با این وصف، « خریدار»شود، 

داری برای کنترل کارگران است وجود های نظام سرمایهکه یکی از مکانیسم« بیکاران

شخصی  یفعلی، انباشت سرمایه ینداشت. در اقتصاد شوروی سابق، یاحتی کوبا به زمانه

 از طریق رقابت در بازار هم وجود ندارد و نداشت.

ی وپای شرقی و یا حتدر شوروی سابق و ار« سوسیالیسم» یتجربه چه که باید ازآن

چنان مقید و غیرآزاد ی کارگر در این جوامع همدر کوبا آموخت، این است که طبقه

ان شگیرد، باوجودی که نظام اقتصادیکشی قرار گرفت و میباقی مانده و تحت بهره

ته تر گفطور که پیشهم همان بود و هست. دلیل این امر دارحاکم سرمایه یفاقد طبقه

چه غفلت کرده بودیم. و باز آن« ایمدیران حرفه» یاین بود که از بررسی طبقه بودم

مدیران »که از این تجربه آموختنی است این که باید در فکر نظامی باشیم که تضاد بین 

 نفع پرولتاریا حل کند.و پرولتاریا را به« ایحرفه

 آن خواهم پرداخت.ای است که به نکتهگونه نظامی باید باشد، این که این چه

 ای چندبُعدی استکشی اجتماعی مقولهستم

داری وار سرمایهصفحات قبلی تا به این جا رسیده بودیم که دریک اقتصاد نمونه در

 با سه گروه و یا سه طبقه روبرو هستیم.

 دارانمالکان سرمایه، سرمایه -

 که فرایند کار را در کنترل دارند. - ایمدیران حرفه -

ی کارگر یا پرولتاریا که مالک سرمایه نیستند و ناچارند برای ران، طبقهکارگ -

 گذران زندگی نیروی کار خویش را بفروشند.

ند ولی کداران و پرولتاریا را حذف میلغو مالکیت خصوصی اگرچه تضاد بین سرمایه

 و یم حل تناقضچه که نیاز دارکند. و گفتیم آنآن را به نفع کارگران حل نمی ضرورتاً
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 چه که ازای و کارگران به نفع کارگران است. برخالف آنتضاد بین مدیران حرفه

آید اگر از حل تضاد بین کارگران و مدیران های کالسیک مارکسی به دست میتحلیل

ای غفلت کنیم، نتیجه به احتمال زیاد بازتولید نظامی خواهد بود که در شوروی حرفه

یم تر هم گفته بودگونه که پیشروپای شرقی داشتیم. در این نظام همانا در سابق و یا

چنان در ی کارگر همدار نداشت ولی طبقهحاکم سرمایه یاگرچه این جوامع طبقه

گرفت. به سخن دیگر، این احتمال را مطرح کرده کشی قرار میقیدوبند بود و مورد بهره

خوانده بودیم، اگر چه « ایمدیران حرفه»چه را که ما با اندکی تسامح بودیم که آن

 در آید.« ی حاکمطبقه»ت تواند به صورمالک ابزار تولید نیست ولی می

 انسانی ساختاری یکنیم که جامعهگزاره آغاز میبرای حل این مسئله از این پیش

دارد که در آن با مناسبات قدرت روبرو هستیم و این مناسبات بر مبنای قدرت است 

 آورد.که اگر تحت کنترل قرار نگیرد، سر از نابرابری در می

متون کالسیک مارکسی داریم، اساس بینان اقتصادی جامعه  طبقه به تعریفی که در

جا مورد توجه من است، این مفهوم از طبقه، تنها است ولی در این نگرشی که در این

واند تکشی هم نمیبااهمیت در ساختار اجتماعی نیست و تنها علت تداوم بهره یمقوله

آید. های گوناگون در میصورت شکل وکشی به باشد. در جوامع انسانی، نابرابری و بهره

ای از جمعیت یک جامعه )زنان( اعمال برای نمونه، ستم ملی، و ستم جنسی که بر نیمه

شود، به آن مفهوم کالسیک از طبقه ارتباط چندانی ندارد. نژادپرستی هم از همین می

ادی را با تار اقتصساخ یحقی است که بکوشیم تا رابطهمقوله است. البته که پرسش به

خواهیم برای رفع کشی و ستم مشخص کنیم ولی به گمان من، اگر میاین انواع بهره

حلی پیدا نماییم باید از مفهوم کالسیک مارکسی و از اساسی بودن این مشکالت راه

ه وجه کم اهمیت دادن بهیچاساس اقتصادی فراتر برویم. باید تکرار کنم که منظورم به

کالسیک و یا غفلت از بررسی ساختار اقتصادی نیست.  یطبقاتی به همان شیوهتحلیل 

ررسی ب گویم که این وجوه دیگر نیز اهمیت زیادی دارند و باید مورد ارزیابی وبلکه می

 قرار بگیرند.

ها و گروه یشراکت مستقیم همه کند عمل وجا اهمیت پیدا میچه که در اینآن

داری برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. اشغال یک جامعه سرمایهطبقات تحت ستم 

کارخانه از سوی کارگران اگرچه الزم است ولی به خودی خود کافی نیست از سوی 
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چه که الزم است ایجاد توافقی منطقی بین این گروهها و طبقات تحت ستم دیگر، آن

ای رهایی کارگران از داری است. به سخن دیگر، جنبشی برسرمایه یدر یک جامعه

ی و یا مل یمسئلهی کشی زنان و یا مقولهداری اگر بخواهد به ستمهای سرمایهقیدوبند

توجه باشد، بعید است بتواند به اهداف خود برسد. و توجه و یا حتی کمنژادپرستی بی

به همین نحو است، نهضتی برای رهایی زنان. پوشش نظری به واقع مهم نیست ولی 

د کشی کارگران توجه نکند، بعیبهره یملی و یا مسئله ینن نهضتی به مسئلهاگر چن

 ای عاری از ستم موفق باشد.است در ایجاد جامعه

ای کشی اجتماعی مقولهمان، ستمهای سنتیمنظورم این است که برخالف دیدگاه

کسانی که به شکل و  یچند بعدی است و به همین دلیل، همراهی و همکاری همه

 گیرند برای تغییر وضعیت الزم است.کشی قرار میورتی مورد بهرهص

 ی آینده کدام است؟اما مشخصات این جامعه و

 مطلوب آینده یجامعه

شراکت « عدالت محور»واقع ای بهگفتیم که برای رسیدن به عدالت و به جامعه

خواهم بگویم که عدالت میاکثریت مردم برای ایجاد تغییرات الزم ضروری است. یعنی 

ی هایاجتماعی به مفهومی که مد نظر من است با چند تا شعار جذاب و یا حتی سیاست

آید. پس اجازه بدهید قبل از داری موجود به دست نمیبرای بزک کردن نظام سرمایه

 اختصار بیان کنم.مطلوب را به یبحث، مشخصات کلی این جامعه یادامه

های ای باشد که در آن بین گروهمطلوب آینده باید جامعه یجامعه به نظر من

گوناگون اجتماعی همبستگی وجود دارد. منظورم از همبستگی تعریف و احترام به 

کنیم باید است. نهادهایی که ایجاد می - برای همگان - حداقلی از معیارهای اجتماعی

امعه بخشی از ج مگانی دارد نه این که تنهاهایی باشد که منافع هها و کنشبرای فعالیت

 بندد.های دیگر، بار خود را میبه قیمت ستم بر بخش

گرایی است. یعنی اگرچه این مطلوب ا زنظر من، کثرت یخصلت دیگر این جامعه

ناپذیر و منحصر به فردی جامعه معیارهای اجتماعی دارد ولی در این جامعه اصول بحث

به پذیرش آن باشند موجود نیست. همین جا بگویم که منظورم از که دیگران ناچار 
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های موجود در فرهنگ یگرایی، تنوع فرهنگی و زبانی و هنری است. یعنی همهکثرت

ی کنند. اگرچه برای سادگیک سرزمین در موقعیتی برابر فرصت رشد و تعالی پیدا می

نیز از امکانات برابر برای رشد و  های ملل دیگرداریم ولی زبان« زبان ملی»کار، یک 

جا، این است که مردم امکانات گرایی در اینگسترش برخوردارند. منظورم از کثرت

های ها نیز نه با قوانین از باال بلکه برمبنای ارجحیتانتخاب بیشتری دارند و این انتخاب

 شود.شخصی افراد مشخص می

های خودگردان عمومی ا الزم است سازمانچه که به گمان من برای پیشبرد کارهآن

های کارگری به طبقاتی دارد، یعنی سازمان ها هم یک وجه مشخصاًاست. این سازمان

پردازد. در عین حال، برای رهایی انسان از هر قیدوبندی مسایل مشخص کارگری می

کشی ممبارزه برای رفع ست خوان با وجود همبستگی، این شوراها ازکه هست، و هم

های خودگردان زنان، اگرچه در وجه عمده به مسایل کند. سازمانجنسی نیز غفلت نمی

کشی ملی هم رفع ستم یگفته، در حوزهزنان توجه دارد ولی به همان دالیل پیش

اش رفع ستم ملی است ای و ملی که موضوع اصلیهای منطقهکند. سازمانمبارزه می

 پردازد.و زنان نیز میولی به مسایل کارگری 

های خودگردان طبقاتی نه فقط باید بر فرایند تولید و تخصیص منابع در سازمان

د بلکه به همان اندازه مهم، باید از چگونگی کارکرد نظام کناقتصاد کنترل اعمال 

مشخص زندگی  یاقتصادی با اطالع باشد. باید بداند که مردمی که در یک جامعه

هایی هست؟ البته اقتصاددانان هایی دارند و چرا چنین ارجحیتچه ارجحیتکنند می

است  بازار این شمار نظام تخصیص مبتنی بربورژوایی ادعا دارند که یکی از محاسن بی

دهد و به گمان این همکاران، پاسخ بازار کنندگان پاسخ میهای مصرفکه به ارجحیت

شود. بدون این که بخواهم وارد فاده از منابع میسازی تولید و استنیز باعث بهینه

 یبه گمان من دو مقوله« مردم»و « کنندهمصرف»جزییات بشوم باید یادآوری کنم که 

ه حساب ب بازار، پول نداشته باشید، اصالً راند. شما اگر در یک اقتصاد مبتنی بمتفاوت

چه که با اندکی د. آنکنهای شما توجه د تا کسی و یا سازمانی به ارجحیتیآینمی

ت. اس« تقاضا»و « نیاز» یشود مقولهکاری در هم مخلوط میتسامح و شاید هم با فریب

بودن الزم است ولی این دو بر هم منطبق « نیازمند»داشتن « تقاضا»اگر چه برای 

ن راست هم هست. م زنم که اتفاقاً شود مثالی میام روشن نیستند. برای این که نکته
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ی من «تقاضا»دارم ولی این « نیاز»هاست که به یک اتوموبیل صفرکیلومتر االن سال

دارد، های صفر کیلومتر نبرای آن نیست و تأثیری هم بر فرایند تولید و بازار اتوموبیل

گفتم که شناختن یای که داشتم مپس برگردم به نکته اش را ندارم.چون پول

نیازهای مردم آن چیزی است که مد نظر من  - یا به عبارت دیگر - های مردمارجحیت

 بود. 

نگرم، عدالت و مطلوب آینده، از منظری که من به دنیا می یخصلت سوم جامعه

اقتصاد، معیارمان میزان درآمد و امکانات شرکت در  یبرابری است. در عرصه

های که در یک اقتصاد تولید اقتصادی است. البته مبنای توزیع فرآوردههای فعالیت

توان شود موضوعی است که باید با بحث و بگومگو و سرانجام توافق حل شود. نمیمی

 توزیع را تعیین کرد.  یاز پیش، شیوه

گیری و قدرت مربوط تصمیم یآینده، نیز به حوزه یخصلت چهارم این جامعه

مدیریت بر خود است یعنی به غیر از موارد استثنایی، افراد باید  شود. من نظرم برمی

ظر گذارد، حق اظهارنشان تأثیر میچه که بر کمیت و کیفیت زندگیآن هر در پیوند با

پوشید به من مربوط چه نوع پیراهنی می گیری داشته باشند. این که شماو تصمیم

و یا عنوان شهردار و استاندار و...  کنیدا در شورای شهر چه مینیست ولی این که شم

من وامثال منی باشد که این  گیرید نباید بدون نظرخواستن ازچه تصمیماتی می

 تأثیر خواهد گذاشت. تصمیمات شما بر زندگی ما

 داری، این چهار خصلت یا اصوالًوار سرمایهنمونه یهمین جا بگویم در یک جامعه

ها را به مردم ارایه شوند و یا کاریکاتوری از آنو به رسمیت شناخته نمی وجود ندارند

تخصیص منابع و  یکنندهجا نه نیازهای مردم، بلکه سودآوری تعییندهند. در اینمی

پیشین ذکر کرده بودم کسانی چون آقای بیل  صفحاتامکانات است. همان گونه که در 

 رفسنجانی و یک امریکایی و یا ایرانی معمولی در موقعیتی برابر نیستند.گیتس و یا آقای 

چه که باید اتفاق بیفتد، به گمان من شوراهای کارگری و شوراهای شکل سازمانی آن

توان هایی که میکنندگان است که درسطوح مختلف باید ایجاد شود. یکی از راهمصرف

کند. کرد این است که هیچ کس تنها یک کار نمیجلوگیری « ایمدیران حرفه»از ظهور 

یا هر  و تخصص مهم است و الزم ولی در کنار کارهای تخصصی هر فرد یاگرچه مقوله
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تقسیم  کنندهای دیگر هم بین کسانی که در یک واحد یا بنگاه کار میگروه، مسئولیت

د که کارها به بهترین صورت شوها باعث میشود. از سویی شراکت در مسئولیتمی

 کنند ومدیران مدیریت می -های کنونیبندیممکن انجام گیرد و درثانی، تقسیم

و هم به جای  وجود نخواهد آمد. به یک معنا، همگان هم کارگرنددیگر به - کارگران کار

ه، با ی آینداین جامعه خواهم این را بگویم که دربه سخن دیگر، می«. مدیر» خویش

شویم و با تقسیم دار خالص میسرمایه یطبقه ، از شراخصوصیحذف مالکیت 

ها، محملی برای ظهور گیریهای انحصاری فردی و شراکت در تصمیممسئولیت

نیز باقی نخواهیم گذاشت. یعنی در این جامعه، اگر بخواهم از « ایمدیران حرفه»

یم ما هم کارگر یبیشتر نخواهیم داشت. همهمفاهیم امروزین بهره بگیرم، ما یک طبقه 

 ارگر.کهم در کلیت خویش، مالک ابزار تولیدیم و هم در کلیت خویش، «. مدیر»هم 

ی زحمت گیرد، میزان کار وها، قرار میچه که در این اقتصاد مبنای توزیع فرآوردهآن

د، ه قادر به کار نیستنکشد. البته کسانی کاین جامعه می یاست که هرکس برای اداره

 بیکاری یمندی خواهند داشت )چیزی شبیه به بیمهبه میزان نیاز خویش، حق بهره

 دموکراسی کنونی موجود است(.های سوسیالکه در نظام

تخصیص از طریق بازار، به  - های موجودبرای تخصیص منابع در این اقتصاد، نظام

 - ریزی متمرکزگیرد و یا برنامهرت میداری صوهای سرمایهای که در اقتصادشیوه

 هیچ کدام به اعتقاد من سودمند نیستند. - نظامی که در شوروی سابق وجود داشت

تخصیص نه  یادعاهای مدافعان این شیوه یتخصیص منابع از طریق بازار با همه

یازهای ن شود بهکارآمد است. برخالف ادعایی که مینانیست که خودسر و « بهینه»فقط 

ی حاکم در های طبقهخواسته یکنندهبهترین حالت، منعکس دهد. درمردم پاسخ نمی

گویم بنگرید به ایران خودمان، در شرایطی که به عنوان معترضه میاین جوامع است. به

کنند، به واردات خود مسئوالن جمع کثیری از مردم زیر خط فقر زندگی می یگفته

ک است ی در همین امریکا که قرار ند! یانزتومانی دست می چندمیلیاردهای اتوموبیل

اش فقیرند ولی صدها از جمعیت میلیون نفر 45باشد، اگرچه حداقل « موفق ینمونه»

، )پیش خودمان بماند روددالر در مسابقات تسلیحاتی و یا فضایی به هدر می میلیارد

 موفق را برد!( در یبد جوری، آبروی این نمونه درچندسال پیش وفان کاترینا همتاین 

ه دهد کهای دیگر، نیز اگر حساسیتی نشان بدهد به تقاضا حساسیت نشان میحوزه
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هم  آن بخشی است که پول طور کلی، بلکه نیازهنیاز مردم ب تازه، این تقاضا، نه ضرورتاً

ین معادالت جایی ندارد. از سوی دیگر، منطق پول در ابی پول ودارند. نیازهای مردم کم

عملکردش، منطق انتخاب طبیعی داروین و یا به عبارتی، قانون جنگل است که قوی 

های وطنی رقابت بازار آزاد چه که نولیبرالشود )آنتر میبلعد و قویضعیف را می

 کزریزی متمربا نظام برنامه همین قانون جنگل است(. یدبانهؤواقع عنوان منامند بهمی

گونه که در شوروی دیده بودیم مدل شوروی سابق هم موافق نیستم چون همان -

 ی حاکم جدید استصورت طبقهاش دگرسان کردن گردانندگان بوروکراسی بههجنتی

اند. گمان من بر این است که ما داشته« ایمدیران حرفه»که عملکردی شبیه عملکرد 

اصطالح تعاونی داریم که باید بین شوراهای کارگری و به یرایند مذاکرهنیاز به یک ف

کنندگان از نیارها سخن خواهند گفت های مصرفکنندگان انجام بگیرد. شورایمصرف

 چگونگی تخصیص منابع برای برآوردن بیشترین و در توافق با شوراهای کارگری، تولید و

رخالف وضعیتی که در شوروی وجود داشت، شود. بکنندگان تنظیم میمصرف نیاز

کنندگان اهداف تولیدی نخواهند های تولیدی بدون توجه به نیازهای مصرفواحد

دم، تر به آن اشاره کرها که پیشداشت. در نظر داشته باشیم که با تقسیم مسئولیت

کنندگان هم اعمال نظر در شوراهای مصرف هکنندعنوان مصرفتولیدکنندگان به

عنوان کارگران در شوراهای کنندگان نیز بههند کرد و به همین ترتیب، مصرفخوا

کارگری حضور خواهند داشت. این تقسیم مسئولیت و رسیدن به یک توازن منطقی 

یش جا پشود که تضاد و تناقضی که در نظام شوروی سابق وجود داشت در اینباعث می

 نیاید.

 کنم.هرسیم به اولین چهارراه چحاال با این توضیحات، تازه می

 ای، چه باید کرد؟برای رسیدن به چنین جامعه

 چه باید بکنیم؟

ی دهند، تشکیل حزب طبقههای رسمی به این پرسش میپاسخی که مارکسیست

 ب کمونیستی، برای ساختمان سوسیالیسم است.زکارگر، یعنی یک ح
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 – خوانندگان روبرو شوم یچندان دوستانهالعمل نه دانم با عکساگرچه بعید نمی

ین ولی من با ا - اندخصوص خوانندگانی که برهمان مبنای قدیمی خویش باقی ماندهبه

پاسخ موافق نیستم. بگویم و بگذرم که دراین تردیدی ندارم که مدافعان این دیدگاه، با 

، به اعتقاد من، اند ولی«محورای مدرن و عدالتجامعه» صداقت و جدیت خواهان ایجاد

 کند که قبل از انقالب اکتبررا با همان خطری روبرو می بندی به چنین نگرشی، ماپای

 1906 موضوع بحث و جدل بین لنین و پلخانف بود. اگرچه در کنفرانس استکهلم در

سه سالی بعد از انقالب اکتبر این لنین بود  را به لنین باخت ولی دو« بحث»پلخانف 

)برای این مباحثات، نگاه کنید به فصل  ت دیدگاه پلخانف اذغان کرده بود.که به صح

و  مالکیت یاستبداد، مسئلهدر کتاب من: « های لنینازخوانی مختصری از نوشتهب»
 (1380رسانش، تهران  ، نشرایران انباشت سرمایه در

شناسایی  ای فرهنگی خواهد بود برایما، مبارزه یدر قدم اول به گمان من، مبارزه

پیدایش نظام سرکوبگر  نهادهایی که بخشی از ابزارهای ظهور و یو افشای همه

کوشد در که هست و می« آگاهی کاذبی»گاهانه برای تغییر آاند. ما باید کنونی

ها را توجیه نماید مبارزه کنیم. اجازه ها و ستمگرینابرابری یهای مختلف، همهپوشش

 بدهید چند نمونه بدهم.

ما، به دالیلی که برای من روشن نیست، مردان ایرانی، در وجه  در میان خود -

 زنان یاند و در وجه عمده، در مبارزهتوجهتوجه اگر نگویم بیعمده به مسایل زنان کم

ستیز، های مردساالر و حتی در موارد زیادی زنبرای آزادی شراکت ندارند. دیدگاه

ه آن گریزی، بمسئولیت شوخ و شنگی و به گمان من باشود بلکه با فقط حفظ مینه

ها حرف فرهنگی در این حوزه یشود. البته بگویم وقتی از مبارزهحتی دامن زده می

توجهی از زنان نیز باید رسوبات ذهنی خویش زنم، باید یادآوری کنم که بخش قابلمی

 تکانی بکنند. را خانه

ها، هنوز دیدگاه غالب در میان ما این است ملتدر خصوص مسایل مربوط به  -

که بدون دسترسی  - ها شدبا دیگرملت که همین که ملتی در ایران خواهان حق برابر

ایرانا از هزار گوشه  صدای وا ملتا و وا - به آن، آزادی و رهایی ایران غیر ممکن است

پوشی شوند. بدون پردهیمتهم م« طلبیتجزیه»شود و فعاالن مسایل ملی به بلند می

ز حفاظت ا»و « دوستیوطن» یرفتار قبل از آن که نشانه یباید گفت که این شیوه
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گری است که هنوز ایران باشد، ترجمان ذهنیت استبدادزده و سرکوب« پارچگییک

 ایم.چنان با خود حفظ کردههم

باید حمایت  ی که باعث بهبود وضعیت مردم بشودئاز هر کوششی، هر چقدر جز

های قدیمی که آیا کرد ولی در همین حد متوقف نشد. به عبارت دیگر، همان بحث

توان از رفرم حمایت کرد بدون این که رفرمیست شد؟ حسن این نگرش این است می

زد  دهیتری دست به سازمانتوان در سطح گستردهکه همراه با این بهبود نسبی، می

تر شد. به تر و گستردهایوذ اجتماعی، خواهان تغییرات ریشهو همراه با گسترش نف

د پوشانتاریخ، نگرش همه یا هیچ که اغلب بر خود پوششی انقالبی هم می یتجربه

های اولیه نهادهایی که برای لمسی ندارد. باید هستهآورد قابلدرنهایت، هیچ دست

مدرن الزم است ایجاد شود و بر همان اساس اداره شود. در این نهادها،  یجامعه یاداره

های خاص و تخصصی، به قول نه رییس خواهیم داشت و نه مرئوس و درکنار مسئولیت

 یفقط برای ادارهکنند. حسن این کار، این است که نهمعروف همگان همه کار می

اندوزیم بلکه در این کنیم تجربه میش مبارزه میانوینی که برای ساختن یجامعه

گونه کمبودهایش را برطرف کنیم. عملکرد مثبت و گیریم چهچنان یاد میفرایند هم

تبلیغ و بسیج برای این دیدگاه تازه است. ما باید از  یمفید این نهادها، مؤثرترین شیوه

ها اثر روی ذهنیت توده بر راه بپذیریم هیچ عاملی مؤثرتر از کردار ما یهمین ابتدا

توان کرد. می های متعدد برگزارتوان همایشمثبت و یا منفی نخواهد گذاشت. می

ه کنندچه درنهایت نقش تعییننترنتی وکاغذی داشت ولی آنیهای متعدد انشریه

نوینی  یداشت عمل ما در تغییر این ذهنیت است تا پذیرای مختصات جامعه خواهد

 کنیم.ه برای رسیدن به آن مبارزه میباشد ک

ایم ولی مبارزه موضوعی بودههای تکهای اخیر شاهد رشد نهضتسال اگرچه در

عنوان گیر و دربرگیرنده باشد. بهای نوین باید تا سرحد امکان همهبرای ساختن جامعه

د و میت نشناسها را به رسگویم، دیدگاهی که نهضت مستقل زنان و یا ملیتنمونه می

یا  موکول نماید، بعید است در عمل از حمایت زنان و« آینده»ها را به حقانیت آن

ت تواند با شراکنوینی که مد نظر من است تنها می یها برخوردار باشد. این جامعهملیت

های اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود. نگاهی به بیشترین تعداد مردم و بیشترین گروه
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های ما مانده دهد که در این عرصه چه مقدار کار روی دستخود ما نشان می یتجربه

 است که باید انجام بدهیم.

دهیم نه تقسیم کار براساس بدیهی است در نهادهایی که از هم اکنون تشکیل می

ود یا بهتر گفته باشم، نباید وج - نه تبعیض بر اساس ملیت و نژاد جنسیت وجود دارد و

ن هم کنیم که تمریاکنون، نه فقط برابری و آزادی را تبلیغ میباشد. یعنی از هم داشته

 خواهیم کرد.

 

کوشیم که بهای پرداختن به ساختار اگرچه اقتصاد بسیار مهم است ولی آگاهانه می

اقتصادی و مسایل اقتصادی را با غفلت از مسایل فرهنگی و اجتماعی نپردازیم. یعنی 

ته گیرباشد تا این قابلیت را داشاهم بگویم که جنبشی که باید آغاز شود باید همهخومی

 «همگان»شود. البته همین جا بگویم، وقتی از  باشد که از حمایت همگانی برخوردار

های مختلف در صورت ای است که به شکل وآن همه گویم منظورم مشخصاًسخن می

د. اعتقادم بر این است که بدون جلب نقرار دارکشی این جوامع امروزین تحت ستم

با  «پیروزی»توجه همگانی، احتمال پیروزی بسیار بسیار اندک است و تازه در صورت 

اش بازسازی همین نظامی است که جنبش و نهضتی که اکثریت را دربر نگیرد، نتیجه

 نه مقبول است و نه مطلوب.

 «د...بان را سیاستی دیگر بایکشتی» واقعپس به قول معروف، باید بپذیریم که به
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متحده، برخورد میان اقتدارگرایی و اعالن جنگ جدید سرد میان چین و ایاالت
ی میان دو کشور شود. اما آن چه که در رقابت فزایندهلیبرال دموکراسی تلقی می

ظام نبینیم بر مبنای تفاوت ایدئولوژیک شکل نگرفته، بلکه رقابتی است درون می
 داری.سرمایه
 

متحده میان چین و ایاالت« جنگ سرد جدید»ی های بسیاری دربارهامروزه صحبت

دانیم مان میا همهجاری است: جنگ سردی میان اقتدارگرایی و لیبرال دموکراسی. ام

های مدیدی است که تمام تشکیالت که اقتدارگرایی چین چیز جدیدی نیست. سال

 اند.متحده از اقتدارگرایی چین خوشحال بودهایاالت

ژوئن،  4من در آن، درست دو هفته پس از کشتار میدان تیان1989ژوئن  20در 

 ای سری به دنگ ژیائو پینگنامهمتحده( جمهور وقت ایاالتجورج بوش پدر )رئیس

متحده آنچنان هم از حزب کمونیست چین گفت که ایاالتنوشت. محتوای نامه می

که  به دنگ گفت منظور سرکوب مردم خشمگین نیست. بوشخاطر گسیل ارتش بهبه

متحده کشوری است با قدمتی دویست ساله، اما چین با قدمتی پنج هزار ساله ایاالت

]کذا[ سهم بزرگی در تمدن دنیا داشته است؛ بنابراین رهبران چین آنقدر عاقل هستند 

ی شان چیست. بوش به دنگ اطمینان داد که قرار نیست حادثهکه بدانند صالح مردم

متحده و چین را بگیرد. اگر قرار روابط تجاری گسترده میان ایاالت من جلویآنتیان

سی  بایستی ایدئولوژی برقرار باشد، میبود میان آمریکا و چین جنگ سردی بر پایه

 گرفت.سال پیش پا می

 رقابت

های آمریکایی به چین طی در پژوهشی که در دست دارم، با بررسی اقبال شرکت

دگرگونی روابط میان آمریکا و چین  ها و پویاییی گذشته، نگاهی به خاستگاهسه دهه

ها اهی این بنگگرانههای البیام. همچنین فعالیتسمت رقابت انداختهاز روابط حسنه به

ام که این ام. در این مورد صحبت کردهنظر قرار دادهرا در راستای منافع چین مد 

ن اند. ایها شکل دادهها چگونه سیاست روابط میان آمریکا و چین را در این سالشرکت

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/22/us-v-china-is-this-the-start-of-a-new-cold-war
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/22/us-v-china-is-this-the-start-of-a-new-cold-war
http://www.standoffattiananmen.com/2012/06/document-of-1989-president-bushs-secret.html
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متحده و ی تغییرات روابط میان ایاالتپژوهش، یک تفسیر ماتریالیستی تاریخی درباره

به  های آمریکاییتقال شرکتچین است. این تغییر در نهایت ناشی از تغییر بزرگ ان

 چین است.

نظامی -دیپلماتیک-، همواره در تشکیالت جاسوسی2000و  1990های طی دهه

حده متی ایاالتکرد چین را رقیب اصلی آیندهمتحده صداهایی بود که تالش میایاالت

ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جا بزند. از زمان پایان جنگ سرد، صحبت

 ی وقوع جنگ سرد جدید با چین متوقف نشده است.رهدربا

و  1990ی نظامی طی دهه-دیپلماتیک-اما این نوع غرایز در تشکیالت جاسوسی

هایی که علیه هر نوع سیاست غیردوستانه با چین ویکم توسط شرکتاوایل قرن بیست

آو  ریویودر  پژوهش اخیرمکردند کنترل شده است. برای مثال همانطور که در البی می
( Review of International Political Economy) اینترنشنال پولیتیکال اکونومی

ام، دولت کلینتون در سال اولی که در قدرت بود تحت به صورت مستند بیان کرده

 Madeleineچون مدلین آلبرایت )های طرفدار حقوق بشر همآلیستی ایدهسلطه

Albright( وارن کریستوفر ،)Warren Christopher( و وینستون لرد )Winston 

Lord.بوده است ) 

 های ضد کمونیستهای طرفدار حقوق بشرِ حاضر در دولت با شوالیهآلیستاین ایده

( در Bernie Sandersهای مخالف تجارت همچون برنی سندرز )دست راستی و چپ

صدا شدند تا از افزودن شرط حقوق بشر بر روی دسترسی کاالهای چینی به کنگره هم

حمایت و تجارت آزاد با چین را که  1993ی پایین در سال متحده با تعرفهبازار ایاالت

خواه پیشین و مخالفت شدید نیروی کار جمهور جمهوریمورد حمایت دو رئیس

 یافته بود لغو نمایند.سازمان

استریت بر سر جنگ قدرتی میان وزارت امور خارجه و وال 1993-94 سپس در

رابرت روبین  1993متحده و چین پا گرفت. کلینتون در سال سیاست تجاری ایاالت

(Robert Rubinرا از وال ) استریت وارد دولت کرد تا اولین مسئول شورای اقتصاد ملی

(National Economic Councilتازه تاسیس )ود. و در چند مورد رابرت یافته ش

ها به مخالفت با همدیگر بر سر سیاست چین روبین و وینستون لُرد آشکارا در رسانه

https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1749105
https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1749105
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پرداختند. روبین گفت که افزودن شرط حقوق بشر بر روی دسترسی کاالهای چینی 

ه این که لُرد گفت کی پایین کاری ناعاقالنه بود، درحالیمتحده با تعرفهبه بازار ایاالت

بایست شرط حقوق بشر را نگاه دارد. در نهایت متحده میدهد و ایاالتار جواب میک

 استریت کنترل سیاست چین را بر عهده گرفت.وزارت امور خارجه بازی را باخت و وال

 افزاییهم

های آمریکایی که توسط دولت چین بسیج گری تهاجمی شرکتاگر به خاطر البی

 1993توانست در این جنگ پیروز شود. چین در سال نمیاستریت شده بودند نبود، وال

ر ها دآورد و تراز پرداختدرگیر یک بحران اقتصادی بود. اقتصاد چین داشت جوش می

رفت. در ی ارز کشور داشت بر باد میدرصد رسید و ذخیره 25بحران بود. نرخ تورم به 

ی امور اقتصاد اول اداره وزیر و نفر( معاون نخستZhu Rongjiجی )آن زمان ژو رونگ

 چین بود.

ی وضعیت درباره 1993ژو در کنفرانس کادر رهبران ارشد روستایی در پکن در اکتبر 

گذشت و دشوار اقتصاد صحبت کرد. از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چندی نمی

( با آشوب اقتصادی که توسط تور جنوب ژیائوپینگ ایجاد CCPحزب کمونیست چین )

محور، بحران اعتباری و بحران مالی دولت گذاری بدهیوجب گسترش سرمایهشده و م

بایست با گردید مواجه شده بود. ژو به حاضرین در کنفرانس گفت که چین می

محور بحران را پشت سر گذارد. وی به همه ی صادرتدهی مجدد به توسعهجهت

ور خواهند کرد، چرا که در ها عبها در نهایت از تمام این دشواریاطمینان داد که آن

( وی تضمین داده است Morgan Stanleyمالقات اخیرش با رئیسِ مورگان استنلی )

 .د کردطور کامل را احیا خواهاقتصاد چین بهکه این امر 

هایی که در مالکیت دولت چین بودند بسیاری از شرکت 1990ی در دهه

کنگ و نیویورک عرضه شدند. سازی و در بازارهای خارجی سهام همچون هنگخصوصی

های حسابداری و استریت و شرکتهای والی اولیه سهام به بانکها برای عرضهآن

ود. استریت بهای والی برای شرکتحسابرسی اتکا کرده بودند. این تجارت پرمنفعت

افزایی حزب بر هم 1990ی های دولتی چین در دههسازی شرکتبنابراین خصوصی

دهد که چرا گذاری شد. این موضوع توضیح میاستریت پایهکمونیست چین و وال

https://www.google.com/books/edition/The_China_Boom/xle1CgAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover


 

 
 

 یرسول قنبر یهونگ / ترجمههو فونگ 201

ترین مدافع منافع حزب کمونیست چین پس از کشتار استریت اولین و مشتاقوال

 ن بود.در واشنگت 1989

اشتیاقی برای  1993های دیگر در سال استریت بسیاری از شرکتاما برخالف وال

های ی کارخانهدر آن زمان مشغول توسعه شرکت اپلورود به چین نداشتند. برای مثال 

ار در های مبتنی بر نیروی کتولیدی خود در کالیفرنیا و کلورادو بود. بسیاری از کارخانه

های خود در مکزیک بودند و در ی کارخانه( به دنبال توسعهNAFTAپی پیمان نفتا )

پکن  1993-94کردند. اما در آن زمان به چین به عنوان مرزهای جدید خود فکر نمی

 یمتحده را هدف قرار داد تا در ازای وعدههای دارای نفوذ سیاسی ایاالتبرخی از شرکت

گران البی»های انرژی( به کتدسترسی به بازار و اعطای حق حفاری )در مورد شر

( است Caterpillarها کاترپیالر )برای چین تبدیل شوند. یکی از این شرکت« جانشین

که سهم بزرگی از بازار به آن پیشنهاد شد و شاهد موج عظیم تقاضا برای حفاری معدن 

 وساز بود.و تجهیزات ساخت

چین با این وعده که ( است. AT&Tاندتی )تیمثال دیگر شرکت مخابراتی اِی

اندتی قرار است نقش بزرگی در بازار مخابرات چین بازی کند، این  کمپانی را تیاِی

های پکن انگیزه گرفته ها که از وعدهگر منافع چین گمارد. این شرکتعنوان البیبه

تر از پیش علیه شرط حقوق بشر برای دسترسی کاالهای چینی به بازار بودند مشتاق

با موفقیت دولت  1994ها در سال ی پایین البی کردند. آنمتحده با تعرفهایاالت

های کنگره را وادار کردند تا پا پس بکشند و شرط حقوق بشر بر کلینتون و دموکرات

 کردند ملغی سازند.تجارت چین را که درست یک سال پیش با حرارت از آن دفاع می

ن ی پاییمتحده با تعرفهازار ایاالتاز آن پس صادرات کشور چین از دسترسی به ب

ت اش به سازمان تجاری خود راه را برای پیوستن احتمالینوبهمند بود و این نیز بهبهره

ها و با وعده 2000ها تا سال هموار کرد. بسیاری از شرکت 2001جهانی در سال 

علیه  ی عظیمیکنندهتوقعات پیشنهادی پکن تهییج شده بودند تا به نیروی خنثی

و  عنوان دشمننظامی برای جا زدن چین به-دیپلماتیک-ی تشکیالت جاسوسیغریزه

 آغاز جنگ سرد جدید با چین تبدیل شوند.
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 تغییر رویکرد

های آمریکا به دست آورد، خواست از سیاستکه چین آنچه را که میپس از آن

 اندتیتیند اِیهای خارجی مانسیاست خود را تغییر داد تا اطمینان یابد که شرکت

ی بازار و رهبری بخش ارتباطات چین را داشته باشند. و نخواهند توانست سهم عمده

پکن برای اینکه بر بازار مسلط شود و کشورهای خارجی را به حاشیه براند شروع به 

( و چاینا China Mobileهای مخابراتی دولتی خود مانند چاینا موبایل )پرورش غول

و پس از آن بسیار  2010( کرد. این وضعیت در سال China Telecomکام )تله

 آشکارتر شد.

ه ی کنگره کهایی که من پیگیرش بودم، علیه هر الیحهبرای مثال، یکی از شرکت

کرد، متهم می 2010و  2009ویکم تا کاری ارز از اوایل قرن بیستچین را به دست

ت مرکانتلیستی چین و قربانی خود را هدف سیاس 2010البی کرده بود. اما پس از 

های سیاست انتقال تکنولوژی اجباری آن دید. این شرکت ناگهان موضع خود را در البی

ی کنگره نمود که کنگره تغییر داد. همین شرکت ناگهان شروع به حمایت از الیحه

های بسیار دیگری همچون این مورد را کرد. نمونهکاری ارز متهم میچین را به دست

 توان برشمرد.می

موضع خود را تغییر دادند. یک پژوهشگر حقوقی  2010ها در سال بسیاری از شرکت

وجود آمد. در برخی موارد متحده بهدر ایاالت« هاشورش ضد چینی شرکت»گفت که 

تر البی نکردن فعاالنه علیه چین را بر خود گرفت. بسیاری از این امر شکل منفعالنه

ن را کردند منافع چیبه صورت علنی علیه لوایحی که فکر میتر هایی که پیششرکت

کردند، اکنون دست روی دست گذاشته و کاری برای کمک به کند البی مینقض می

های اخیر لوایح بسیاری همچون تمام کردند. به همین دلیل است که در سالچین نمی

( که Xinjiang) کیانگلوایح حمایت از تایوان و محکومیت نقض حقوق بشر در سین

ی دو قطبی به تصویب سازد، توانستند به اتفاق آرا در کنگرهپکن را خشمگین می

 برسند.

های بسیاری است که نشان کنم حاوی شاخصبانک اطالعاتی که من گردآوری می

آید این است: چرا سال ی عطف است. پرسشی که پیش مینقطه 2010دهد سال می

های سال و محرک 2008بحران مالی جهانی در سال ؟ سر آخر این که این 2010
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ی تغییرات را کشید. برای مثال کاترپیالر سهم در چین بود که ماشه 2010و  2009

های آالت ساختمانی در چین را در اختیار داشت. سپس شرکتزیادی از بازار ماشین

باًل و ق آالت ساختمانی چینی که تحت مالکیت دولت بودندی ماشینپیشرو سازنده

گذاری مشترک با کاترپیالر داشتند، طراحی محصوالت کاترپیالر را کپی روابط سرمایه

 کرده و رقیب آن شدند.

 عطفنقطه

اقتصاد چین متوقف شد و پکن بالفاصله  2008پس از بحران مالی جهانی در سال 

ای هشرکتی محرک اقتصادی بیشتر به یک برنامه محرک را شروع نمود. این برنامه

ها بتوانند های دولتی ارائه شد تا این شرکتی بانکبهرههای کمدولتی در قالب وام

صورت تهاجمی ظرفیت تولید و حقوق و دستمزد پرداختی خود را گسترش دهند. به

آالت ساختمانی این اعتبارات را دریافت کردند تا بسیاری از سازندگان دولتی ماشین

های ها را با قیمتی کاترپیالر را افزایش دهند و آنشدهه خارجهای از ردتولید ماشین

 تر به فروش برسانند.بسیار پایین

ست دهای دولتی و اسرار فنی بههای چینی که از اعتبارات نامحدود بانکاین شرکت

مند بودند، در پی وقوع بحران مالی جهانی آمده از شریک آمریکایی سابق خود بهره

ی خود را مجبور به فروش سهام و خروج از بازار چین کردند. وقتی هو همتای آمریکای

از کاخ سفید بازدید کرد و کنفرانس مطبوعاتی  2011( در سال Hu Jintaoتائو )جین

های ای که در قبال شرکتمشترک با اوباما داشت، اوباما برای اولین بار از رفتار ناعادالنه

د مستقیماً به هو شکایت کرد. این نخستین باری بود آمریکایی در بازار چین رخ داده بو

 در بازار چین را مطرح کرد.« فرصت برابر»جمهور آمریکا اهمیت که رئیس

 Xiپینگ )بدتر شد. به دلیل به قدرت رسیدن شی جین 2012اوضاع پس از سال 

Jinpingشی ا( نبود که اوضاع بدتر شد، بلکه به این دلیل بدتر شد که رونق اقتصادی ن

های محرک چین به تدریج کاهش یافت و چین وارد اُفتی درازمدت شد که از برنامه

ها انباشت بود. پکن برای افزایش ظرفیت تولید در تمام بخشنشانگر عالئم بحران اضافه

شد، اما اکنون دیگر بازار چین اشباع شده های دولتی متوسل میبه اعتبار ارزان بانک
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السیر مثال خوبی است. این صنعت از ظرفیت عظیمی برای آهن سریعبود. خط راه

دیگر خط  2012السیر برخوردار بود، اما چین تا سال ساختن یک سیستم ریلی سریع

ی اقتصادی داشته باشد برای احداث نداشت. بسیاری از جدیدی که ساختش صرفه

از رده خارج های محرک رونق گرفته بودند، ی برنامهواسطههای دولتی که بهشرکت

 متوقف شد. 2012و  2011های های دولتی چین طی سالشدند. رشد درآمد شرکت

 کمربند و راه

 Belt and Roadپینگ ابتکار کمربند و راه )در همان زمان بود که شی جین

Initiative را آغاز کرد. ابتکار کمربند و راه از بسیاری جهات تالشی برای ایجاد بازار )

های دولتی بود. ابتکار کمربند و راه اساساً درات ظرفیت مازاد شرکتخارجی برای صا

ها را به خرید محصوالت توسعه وام دهد تا آندر پی آن بود که به سایر کشورهای درحال

ی ههای ساالنهای چینی تشویق کند. برای مثال، گزارشکارگیری شرکتچینی یا به

با  2012دهد که پس از سال ان میآالت ساختمانی نشهای پیشروی ماشینشرکت

موفقیت توانستند بحران سودآوری خود را پشت سر گذارند و رشد درآمدشان افزایش 

پینگ و ابتکار کمربند و های خود صریحاً از شی جینها در گزارشیافت. این شرکت

 شان از کشورهای عضو این این ابتکار بهتر سفارشاتراه قدردانی کردند، چرا که بیش

های های دولتی چین که در حال بیرون راندن شرکتدست آمده است. این شرکت

یی را از بازار های آمریکاشرکتآمریکایی از بازار چین بودند، حاال دیگر داشتند 

 .راندندتوسعه نیز به بیرون میالمللیِ کشورهای درحالبین

ای برای تغییر رویکرد های چینی انگیزههمین ترتیب، رقابت نوظهور شرکتبه

ایی های آمریکهای آمریکایی نسبت به چین بود. حتی در بخش مالی نیز بانکشرکت

د توسعه داشتنه در کشورهای درحالهای دولتی چین که شرکت فعاالنبا رقابت بانک

که چین درهای بخش مالی خود را به آن میزانی که هنگام مواجه بودند، درحالی

های خارجی باز نکرد. روی بانکپیوستن به سازمان تجارت جهانی وعده داده بود به

بینند. این همان های آمریکایی احساس کردند از سوی چین آسیب میکم شرکتکم

ساز رقابت میان آمریکا و چین است. دولت ترامپ رقابت را آغاز صلی زمینهنیروی ا

 نکرد؛ صرفًا رقابتی را که از پیش در دولت اوباما آغاز شده است ادامه داد.

https://www.google.com/books/edition/Fateful_Decisions/zGLcDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PT331&printsec=frontcover
https://www.google.com/books/edition/Fateful_Decisions/zGLcDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PT331&printsec=frontcover
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 استمرار

را آغاز کرد و بخش « سوی آسیاچرخش به»واشنگتن سیاست  2012در سال 

ی جویدر پاسخ به افزایش ستیزه ای از نیروهای نظامی و دیپلماتیک آمریکا راعمده

ی تایوان به آسیا گسیل کرد. همچنین اوباما و چین در دریای جنوبی چین و تنگه

( را اجرا TPPی تجارت آزاد مشارکت میان دو سوی اقیانوس آرام )کلینتون توافقنامه

 کردند.

حت تلحاظ اقتصادی منزوی کرده و هدف کلی این توافقنامه این بود که چین را به

فشار بگذارند تا اگر بخواهد به این توافق بپیوندد باید سیاست اقتصادی خود را تغییر 

 گراهای ملیدهد. هنگامی که ترامپ انتخاب شد، بسیاری از مردم چین از جمله روزنامه

و پژوهشگران رسمی از پیروز نشدن هیالری کلینتون که قصد داشت سیاست چرخش 

زده و خوشحال سوی اقیانوس آرام را ادامه دهد هیجانبه سوی آسیا و مشارکت دو 

ها انتظار داشتند که ترامپ سیاست روابط آمریکا و چین را از نو برقرار کند شدند. آن

ن متحده بر روی چیتوانست از فشار ایاالتو با چین توافقی را به انجام برساند که می

 بکاهد.

تغییرات ساختاریِ اساسی در روابط در نهایت وضعیت بسیار بدتری حاکم شد. 

اش تغییر یافته است. اوباما از متحده و چین همان است که بود، اگرچه شیوهایاالت

کرد تا عنوان طعمه برای فریب چین استفاده میمشارکت دو سوی اقیانوس آرام به

های آمریکایی تغییر دهد. اما اکنون خاطر منافع شرکتسیاست اقتصادی خود را به

ی تمایل کند. اما هدف همان است. پشت پردهها استفاده میترامپ از چماق تعرفه

ی های توسعهمتحده از دولت اوباما تا دولت ترامپ برای مقابله با برنامهروزافزون ایاالت

ی با های آمریکایاقتصادی و ژئوپلیتیکی چین، همان شرایط ساختاری است که شرکت

 آن مواجه بودند.

کنند ، قرار است پس از این چه بشود؟ جالب این که بسیاری از مردم فکر میبنابراین

ی انتخابات پیش رو بستگی دارد. اما درواقع انتخابات تغییر چندانی این موضوع به نتیجه

( انتخاب شود به احتمال Joe Bidenها ایجاد نخواهد کرد. اگر جو بایدن )در پویایی

ای از سوی آسیا و برنامهدر قبال چین، یعنی چرخش بهزیاد سیاست اوباما و کلینتون 
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نوع مشارکت میان دو سوی اقیانوس آرام را شدیدتر اجرا خواهد کرد. رقابت آمریکا و 

 چین فارا از این که چه کسی پیروز خواهد شد، همچنان به شدت ادامه خواهد یافت.

 

 منبع:

The US-China Rivalry Is About Capitalist Competition 
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ی لحظه»اش در رهبریِ غلبه بر اپیدمی کرونا شاید دارد به امریکا با ناتوانی

ای در اتحاد جماهیر شوروی ی هستهحادثهشود! همچون خود نزدیک می« چرنوبیلیِ

سازد که پیشاپیش مندی را برمال می، یک فاجعه دارد نقاط ضعف نظام1986در سال 

ی این پاندمی هر چه باشد، امروز ی امریکا در جهان را تضعیف کرده است. نتیجهسلطه

 حل این بحران از طرف واشنگتن ندوخته است.کس چشم امید به راههیچ
ش نفوذ امریکا این هفته در جلسات مجازیِ رهبران جهان کامالً مشهود بود؛ کاه

ان ثمر در متقاعد ساختن دیگری دیپلماتیک امریکا بر تالشی بیجایی که تالش عمده

ی بخشی از کارزار به مثابه« ویروس ووهان»ای متمرکز بود که به برای امضای بیانیه

ازی سکرد. اهریمنیدمیِ ویروس کرونا اشاره میشماتت چین به عنوان عامل پیدایش اپ

. های سیاسی ترامپ استعنوان گریز از نواقص خود ویژگی اصلی تاکتیکاز دیگران به

چین این بال را به جان »خواه آرکانزا، تام کاتن، با گفتن این حرف که سناتورِ جمهوری

 ورزی متوسلز سیاستبه همان سبک ا« دنیا انداخت و چین را باید مسئول آن دانست

 شد.

دد: گرترامپ بازمی ورزی مسمومی سیاستشکست امریکا به زمانی دورتر از شیوه

برتری امریکایی در جهان از زمان جنگ جهانی دوم در قابلیت منحصر به فردِ آن برای 

 .المللی با متقاعدسازی یا تهدید یا استفاده از زور ریشه داردی بینانجام کارها در عرصه

گونه دهد که دیگر ایننشان می 19-اما ناتوانی واشنگتن در واکنش بسنده به کووید

زند که توانمندی امریکا رو به اضمحالل است. تغییر نیست و به این ذهنیت دامن می

ها، مثل امپراتوری بریتانیا، اتحاد جماهیر در رویکرد حائز اهمیت است چون ابرقدرت

بندی بستگی دارد. ای از خالیا امریکای امروزی، به درجهی نزدیک یشوروی در گذشته

توانند ی آزمون قرار دهند چون نمیتناوب در بوتهتوانند تصویر مقتدر خود را بهآنها نمی

در کانال سوئز  1956آمیز قدرت بریتانیا در سال شاهد شکست خود باشند: تصویر اغراق

ی هشتاد در افغانستان اهیر شوروی در دههطور که دماا اتحاد جمتَرَک برداشت، همان

 به خاک مالیده شد.

ارز ماجرای کانال سوئز و افغانستان برای امریکای ترامپ بحران ویروس کرونا هم

ود تری از خها در مقایسه با پاندمی کرونا، که تأثیر بزرگاست. در حقیقت، این بحران

های روی زمین بطور بالقوه نسانی اترند، چون همهاهمیتبه جا خواهد گذاشت، کم
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ی ترامپ در مواجهه با یک چنان اند. ناتوانی هیئت حاکمهاند و با تهدید مواجهقربانی

بحرانِ بس مهیب و شکست در رهبریِ مسئوالنه در قبال آن، برای مواضع امریکا در 

 العاده مخراب است.جهان فوق

کم در حال گردد؛ و چین دستد میارز صعود چین هم قلمداافول امریکا معموالً هم

ه ها هستند که بحاضر، بر مشکل اپیدمِی خود با موفقیت فائق آمده است. این چینی

ها واقفند که سایر فرستند. ایتالیاییایتالیا ونتیالتور و تیم پزشکی، و به آفریقا ماسک می

زات پزشکی را ی ایتالیا برای تجهیی اروپا همگی تقاضای عاجزانهکشورهای اتحادیه

ینی ی چنادیده گرفتند و فقط چین به آن واکنش مثبت نشان داد. یک انجمن خیریه

وی، های فرانسهزار ماسک به بلژیک در یک کانتینر فرستاد که این جمله به زبان300

 «. اتحاد و همبستگی = توانمندی»فالندری، و چینی روی آن نوشته شده بود: 

بعد از اتمام بحران شاید تأثیر محدودی « رت نرمقد»ی چنین اقدامی در عرصه

ای از راه رسیده باشد. اما با وجود چنین تأثیر داشته باشد؛ هر چند که با تأخیر دیرینه

تواند در لحظات حیاتی توان از آن استنتاج کرد که چین میمحدودی، این پیام را می

واند. تکند و امریکا نمی تأمین« تجهیزات و تخصص ضروری»های نیازمند برای انسان

 چنین تغییراتِ مفهومی به یک شب از بین نخواهد رفت.

ها امریکا در وضعیت افول قرار گرفته تقریباً از زمانی هایی که بر اساس آنپیشگویی

ده وفراوان بوترین ابرقدرت سر بر آورد فتعنوان بزرگکه امریکا از جنگ جهانی دوم به

امپراتوری امریکا که تا دلت بخواهد بدان بشارت داده شده است! با این حال، سقوط 

که پیشگویان در عوض شاهد سقوط شتابناک سایرین همواره به تأخیر افتاده، یا آن

کا بر امری« گراییسقوط»شان فروپاشی شوروی بوده. منتقدانِ اند؛ چشمگیرترینبوده

ها بر اقتصاد دنیا احاطه تهاین باورند که در حالی که امریکا شاید دیگر همچون گذش

 748ی نظامِی نداشته باشد، اما هنوز در سرتاسر دنیا هشتصد پایگاه نظامی و بودجه

 میلیارد دالری دارد.

های فنی برای پیروزی در با این حال ناتوانی ارتش امریکا در استفاده از مهارت

های کالن خود چه ههای سومالی، افغانستان و عراق نشان داده که در قبال هزینجنگ

اش جنگ جویانههای ستیزهدستاوردهای ناچیزی عایدش شده. ترامپ علیرغم لفااظی
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جای پنتاگون استفاده کرده داری امریکا بهای نیاغازیده، اما از قدرت وزارت خزانهتازه

های سنگین اقتصادی علیه ایران و تهدید سایر کشورها با است. او با اِعمال تحریم

 های مالی دنیا را نشان داده است.زار اقتصادی، میزان کنترل امریکا بر سیستمافجنگ

اما این مناقشات در خصوص ظهور یا افول امریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی و 

ل ست. اساساً افومانند که اتفاقاً امری ساده و بدیهیتری غافل میی مهمنظامی از نکته

 گیر کرونا بهانی، همانطور که در بحران بیماری همهحقیقی امریکا به عنوان قدرت جه

برند با پول و اسلحه سروکار ای گمان میتر از آنچه عدهی ظهور رسید، خیلی کممنصه

ی بیماری و هم علت افول امریکا در عنوان هم نشانهدارد و بیشتر با خودِ ترامپ به

 ارتباط است.

ود ی دنیا بخواهد سرمشق ختر، امریکا دیگر کشوری نیست که بقیهبه بیانی ساده

بومی  فریبانیقرار بدهد یا، اگر کشورهایی بخواهند چنین کنند، مقلادین آن معموالً عوام

گرمی استقبال به ]در کاخ سفید[اند. از تمجید و تحسین آنها خواه یا خودکامهو تمامیت

وزیر ناسیونالیست هندوستان دعا به آغوش کشیده شدن نخستشود: شاهد این ممی

ر اون د-نارندرا مودی توسط ترامپ، و پرورش نسل جوان زورگویانی همچون کیم یونگ

ست. حاکمان دموکرات سلمان در عربستان سعودیی شمالی و شاهزاده محمد بنکره

 هاین در زمان بحرانکم اوایل، با وقوع پاندمی قدرت خواهند گرفت چوو مستبد، دست

دانند شان همچون ناجیانی نگاه کنند که میمردانشدید مردم دوست دارند به دولت

 کنند.دارند چه می

د که آیفریبانی مثل ترامپ و همتایان او در سرتاسر دنیا به ندرت پیش میاما عوام

ا با های واقعی عملکرد خوبی از خود نشان دهند، چون آنهدر مواجهه با بحران

ای، سپربال ساختن از مخالفین خود و تبلیغ سوءاستفاده از نفرت قومی و فرقه

افراطیِ جمهور راستی آن رئیساند. نمونهدستاوردهای خیالی خود، به قدرت رسیده

ها در لیبرزی« فریب»ها را به باشد که مخالفین خود و رسانهبرزیل، ژائیر بولسونارو، می

سازد. سُستی دولِت او در اِعمال هر گونه نا متهم میخصوص خطرات ویروس کرو

ه کم در سهاست که دستتدبیریها در ریودوژانیرو از این دست بیتعطیلی فعالیت

و از ساعت هشت  های محلیِ فروش مواد مخدر پا پیش گذاشتهنشین فقط کارتلزاغه

 اند.شب به بعد منع رفت و آمد اعالم و اِعمال کرده
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 یامپ همیشه در سوءاستفاده و به وخامت کشاندن اختالفات در جامعهعملکرد تر

نظیر بوده، مثل های خیالی بیاندیشانه برای بحرانهای سادهحلامریکا و ایجاد راه

ساختن دیوار معروف برای جلوگیری از ورود مهاجران امریکای مرکزی به ایاالت متحده. 

است؛ او با بیان اینکه عمر این بحران کوتاه بوده اما اکنون او با یک بحران واقعی مواجه 

ی اند نخواهد بود دست به قمار بزرگبینی کردهو به آن شدتی که اکثر کارشناسان پیش

دهند که بر محبوبیت او افزوده شده، احتماالً به خاطر ها نشان میزده است. نظرسنجی

بد اخبار خوب بشنوند.  دهند به جای اخبارخورده ترجیح میهای ترساینکه انسان

تاکنون بدترین شیوع بیماری در نیویورک، بوستون و سایر شهرهایی بوده که از ترامپ 

اند. اگر با همان شدت به تگزاس و فلوریدا گسترش یابد، در آن چندان حمایتی نکرده

 بندی حامیان اصلی ترامپ هم ممکن است دود شود و به هوا برود.صورت پای

 تر شده است این است که اختالفات دریکا به مثابه یک کشور ضعیفدلیل آنکه امر

ر تها عمیقها و شکافآن باال گرفته و تا زمانی که ترامپ در قدرت است این اختالف

های جدی اجتناب ورزیده، و ناتوانی او در خواهند شد. تاکنون او از برانگیختن بحران

اذ چنین رویکردی یک تصمیم مدبارانه بوده! دهد که اتخغلبه بر اپیدمی کرونا نشان می

 شقاه شده است و این دلیلِ اصلیست که پیشاپیش شقاهاو در حال قطبی کردن کشوری

 سقوط و افول امریکاست. 

 

 

 پیوند با منبع اصلی:
https://www.independent.co.uk/voices/us-trump-world-decline-

coronavirus-brazil-bolsonaro-a9430566.html 
 

 

https://www.independent.co.uk/voices/us-trump-world-decline-coronavirus-brazil-bolsonaro-a9430566.html
https://www.independent.co.uk/voices/us-trump-world-decline-coronavirus-brazil-bolsonaro-a9430566.html


       
 
 



 
 
 

 

 
 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ندارهبران پوپولیست بند را آب داده

 

 وگو باسکار سونکارا با نانسی فریزرگفت

 

 ی شیرین کریمیترجمه

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 اندرهبران پوپولیست بند را آب داده 214 

 باسکار سونکارا:

ی نولیبرالیسم پیشرو برای شروع بگویید چه چیزی شما را ترغیب کرد درباره
 برند. از نگاه شما اینبنویسید؟ معلوم است که افراد زیادی این اصطالح را به کار می

 های دانشگاهی ریشه دارد یا جاهای دیگر؟محیطروند بیشتر در 

 نانسی فریزر: 

کنم. خیلی پیش از آنکه نامی وپنجه نرم میهاست با این مفهوم دستراستش سال

و چپِ میانه،  های چپمنظورِ شرح مشکالت گروهبرای این مفهوم داشته باشم، به

فضای دانشگاهی و هم  تر، هم درالخصوص در ایاالت متحد، و در سطحی گستردهعلی

 ی نودکردم. مثالً در دههتر، از اصطالحات دیگری استفاده میی سیاسِی وسیععرصه

نوشتم؛ آن زبان هدفش « 1«شناسیبازتوزیع از راه ارجبه سایه رفتن »ی من درباره

تشخیص عدم تعادل در اندیشه و کردوکار نیروهای پیشرو بود، نیروهایی که تمرکز 

رد کها بر روی هویت، منزلت و فرهنگْ برآمدن نولیبرالیسم را مبهم میآنی جانبهیک

داد کرد، ولی به آنها اجازه میکلفتِ جدید کمک نمیو گرچه در عمل به پولداران گردن

، برای نامیدن روندی 2008-2007از مخمصه خالص بشوند. بعداً، در پی بحران مالِی 

پیوند »ای از آن در پیش گرفته و وارد ههای عمدکه موج دوم فمینیسم یا بخش

استفاده  2«مکرِ تاریخ»با نیروهای مروج نولیبرالیسم شده بودند از عبارت « خطرناکی

ی العادهی خارقی دیگری در همین راستا بود. و بعد مضحکهکردم؛ آن هم اشاره

وص خصبه آور برنی سندرز وبرپا شد: ظهور ترامپ، پیروزی شگفت 2016انتخابات سال 

ی چیزهای دانستم که طی چند دهه موضعِ هیالری کلینتون که من او را .جسمِ همه

 های اجتماعی و نیروهای پیشرو غلط پیش رفته بود.با همراهیِ جنبش

خواهی و نولیبرالیسم برای طور ناگهانی به ذهنم رسید که ترقیدر آن زمان به

اند و الزم است این همگرایی شدهتشکیل بلوک هژمونیک یا ائتالف حاکم همگرا 

گذاری شود. یک آن به ذهنم خطور کرد که کلید درک این موضوع این ایده است نام

بینی کلی نیست. بسیاری از افراد معتقدند که نولیبرالیسم که نولیبرالیسم یک جهان

                                                      
1 eclipse of redistribution by recognition 
2 cunning of history 
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ی است اقتصاد-ی سیاسیواقع نولیبرالیسم یک پروژهبینی کلی است، اما بهیک جهان

شناختی گوناگون و حتی رقیب، از جمله طرحی پیشرو، تواند با چندین طرحِ ارجکه می

کم در ایاالت متحد، بندی شود. زمانی که این موضوع را فهمیدم، دیدم که، دستصورت

گذاری بر این تری داشته است. نامبندی بادوامخواهی صورتنولیبرالیسم با ترقی

اشتن یک گام بزرگ بود به سوی فهمیدنِ آنچه داشت بندی برای من مانند بردصورت

 افتاد.اتفاق می

 باسکار سونکارا:

ی های شصت و هفتاد از فمینیسم و مرحلههایی از مردم که احتماالً در دههگروه
 و های خودشان را تعدیل کردهاند و البته اکنون سیاستتر آن حمایت کردهرادیکال
به دستاوردهای معینی برسند، امروز به جامعه نگاه گراتر باشند و کوشند عملمی
نسیتی ج کنیم که هنوز آشکارا با تبعیضِای زندگی میگویند ما در جامعهکنند و میمی

الخصوص کار خانگی، برابرتر شده است. دو شقه است. اما از سویی در جامعه کار، علی
ارد. تری وجود دوتحمل کمتاب در این جامعه در برابر انواع بدتر تبعیض جنسیتی و آزار

نها کنید ایدانید، یا فکر میهای سیاسِی این نوع فمینیسم میشما اینها را پیروزی
های خاص را به اند؟ به عبارت دیگر، آیا باید اعتبارِ این پیروزیتصادفی ایجاد شده
 نسبت بدهیم؟ -که هر دو به آن نقد داریم–نیروهای چپِ میانه 

 نانسی فریزر:

 های پیشرو، دستهای فمینیسم، همانند سایر جنبشنظر من این است که پیروزی

کم تا این مرحله، در میان مردم بیشتر به تغییر آگاهی ربط دارد تا به استقرارِ ساختارها، 

واقع توانسته باشد زندگی افراد زیادی را تغییر دهد. اینک نهادها و کردوکارهایی که به

وم از جمعیت آمریکا نابرابری جنسیتی نادرست است و باید تغییر به باورِ بیش از دوس

و تجاوز در قرار  1ی جنسی بدون رضایت نادرست است، تجاوز به آشنایانکند، رابطه

نادرست است، مردها باید در کارهای خانه و تربیت فرزند نقش بیشتری داشته  2عاشقانه

                                                      
1 acquaintance rape 
2 date rape 



 اندرهبران پوپولیست بند را آب داده 216 

های ها هستند. اما هنوز این شناختباشند و مانند آن. اینها تغییرات مهمی در باور

خصوص در مورد تقسیم کار خانگی شک و ایم. من بهطلبانه را نهادینه نکردهتساوی

ای هستم که هر روز بیشتر تردید دارم. من خود درگیر مراقبت از مادر نود و هشت ساله

به  توجهشود، بسیاری از دوستان من نیز در وضعیتی مشابه قرار دارند. با ضعیف می

توانم ببینم، تقریباً همیشه دختران و خواهران هستند که پیش از دیگران هر آنچه می

نند. کندرت این کارها را میزنند؛ پسران و برادران بهروز با چنین کارهایی سروکله می

ان کنم بعضی از مردکنم. فکر میی حجم تغییراتِ ایجادشده اغراق نمیبنابراین درباره

تر و کنندههای سرگرمخصوص در جنبهشان، بهگیر مراقبت از فرزندانبیشتر در

 کردنهای بهداشتی، خالیتر هستند. اما وقتی حرف از تمیزکردن سرویسبخشلذت

های سالمندان کند، حمایت از والدین در خانهلگنی که بیمار در آن قضای حاجت می

مردان خیلی درگیر چنین کارهایی شود، مطمئن نیستم که و کارهایی از این قبیل می

 باشند.

 هایاین هم شبیه مبارزه با نژادپرستی است. جنبش حقوق مدنی برخی پیروزی

دست آورد، اما آنچه کسب کرد حقوق بر روی کاغذ بود که به صورت چیزی اصلی را به

پوست در ایاالت متحد هنوز در شبیه به برابری اجتماعی درنیامده است. مردم رنگین

رابطه با سیستم عدالت کیفری، اشتغال، مسکن، قرارگرفتن در معرض سیالب و آب 

رو واقع در حال رشدی!( روبههای عظیم )بهمسموم و موارد بسیار دیگر با نامتوازنی

هستند. واقعیت این است که نولیبرالیسم پیشرو در راه کسب منافع مادی واقعی برای 

یز شان را دارند چهای پیشرو ادعای نمایندگیریاناکثریت قریب به اتفاق مردمی که ج

های قانونی مطابق بود با تحدید که پیروزیزیادی ارائه نکرده است. و با توجه به این

توانست چیزی ارائه کند؟ ی کارگر چطور میی حقوق و شرایط زندگی طبقهگسترده

ای حرفه-ت مدیریتیهای طبقاقابل انکار نیست که نولیبرالیسم پیشرو به باالدستی

ها قشری بزرگ و صاحب قدرت و نفوذند. زنان و افراد فایده رسانده است و آن

اند. شان، بسیار خوب عمل کردهپوستِ این قشر، همانند همتایان مرد سفیدپوسترنگین

 اما نه، دستاوردها برای سایر افراد به نظرم قابل توجه نبوده است.
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 باسکار سونکارا:

کرد که بر اساس آن ای را تصویب میفرماندار ِ نیویورک زمانی که الیحهکوئومو 
ازدواج مردان همجنسگرا قانونی اعالم شد، در همان هفته ]که این اقدام صورت 

کرد که برای جوانان دگرباشی که در شرایط هایی را تعطیل میگرفت[ او مکانمی
عیت ی وضاد نماد چیزهای بسیار دربارهبردند ایجاد شده بود، آن افرنامطلوبی به سر می

انداز سیاسی جهانی را دستخوشِ بحران هژمونی تشخیص فعلی بودند. شما امروز چشم

ای از گرامشی همین کار را کردم. شما به جمله 1ی[ ژاکوبناید، من نیز در ]مجلهداده
تقدانی که بر به من« شدن.کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده»کنید: اشاره می

اری دگویید؟ امروز سرمایهی یک کل تأکید دارند چه میمنزلهثبات این سیستم به
نولیبرال تقریباً بر تمام جهان حاکم است. این ]وضع[ در حال دگرگونیِ مداوم است و 

 هایی که گویی آخرِ خطهایی را به سوی خود بکشاند، حتی بحرانتوانسته است بحران
. در کجا یا چرا بحران هژمونی را تشخیص 2008ان اقتصادی در سال هستند، مثل بحر

ی ی اقتصادهای مشخصی از برنامههایی را نیز در جنبهخصوص که شما تداوماید، بهداده
 بینید؟ی جهان میترامپ و اوباما و کلینتون درباره

 نانسی فریزر:

أکید خواهم بر آن ته میای ککنید. اولین نکتهپرسشی بسیار مهم و پیچیده طرح می

فهمم، هژمونی با اقتدار سیاسی، طور که من میکنم مربوط به مفهوم هژمونی است. آن

بینی مشخص سروکار دارد و در ظرف آن اخالقی، فرهنگی و فکریِ یک جهان

بینی خودش را در ائتالف پایدار و قدرتمندِ نیروها و طبقاِت اجتماعی تجسم جهان

یسم پیشرو چند دهه از هژمونی به این معنا بهره برد. اما اکنون اقتدارش کند. نولیبرالمی

 شدت ضعیف شده است.تمامی نابود شده، بهاگر نگوییم به

های ضدنولیبرالی را در سراسر جهان در نظر بگیرید. ما فقط رشد سریع جنبش

ن؛ ظهور لستاگیری برگزیت در انگمعموالً بر روی انواع پوپولیست جناح راست، مثل رأی

مرکزی و اروپای شمالی، آمریکای -احزاب نژادپرستِ ضدمهاجرت در اروپای شرقی

                                                      
 ی ژاکوبن است.باسکار سونکارا سردبیر مجله. 1
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التین و آسیا؛ و صدالبته بر پیروزی ترامپ در ایاالت متحد متمرکز هستیم. اما تمام 

داستان این نیست. ما نباید از نیروهای ضدنولیبرال جناح چپ، از جمله صعود کوربین 

خوبی به چپ سوق داده است، نیروهای مؤتلف حول کارگر را به در بریتانیا، که حزب

پودموس در اسپانیا، روزهای آغازین  1ناپذیر،ی تسلیمژان لوک مالنشُن از حزب فرانسه

سیریزا در یونان و کمپین برنی سندرز در ایاالت متحد غافل بشویم. در تمام این موارد 

حاکم، چه راست چه چپ، باور ندارند. مردم  های نولیبرالگویند دیگر به روایتمردم می

که خودشان به آنها میدان  ایبه احزاب سیاسی مستقر در چپ میانه یا راست میانه

 تمامی متفاوت را امتحان کنند.خواهند چیزی بهداده بودند، باور ندارند. آنها می

 ا بهیک بحران هژمونی است. ولی البته وقتی نیروهای ضدهژمونیک قدرت ر این

ی دهد داستان دیگری است. ترامپ بارزترین نمونهگیرند آنچه روی میدست می

 جمهوری حتیکارانه است، کسی که در دفتر ریاستفروشیِ کاسبنمایی و گرانارزان

اش های اقتصادی ضدنولیبرالی را، که کارزار انتخاباتییک بار هم نتوانسته است سیاست

های ناخوشایند د. او همچنان استفاده از استعارهبا آن راه انداخت، دنبال کن

 دهد. اما پوپولیسمشکل لفاظانه ادامه میهراسِ نژادپرست را بهی بیگانهکنندهمحروم

 2هایبه اجرا درآمد هم ناپدید شده است و به جایش کلیشه 2016اقتصادی که در سال 

لیات برای ثروتمندان های نولیبرالِ جناح راست آمده است، سیاست کاهش ماسیاست

 هایی مانند آن.و سیاست

ود جا به قوت خدهد که ما باید میان سیاست نولیبرال که تقریبًا همهاین نشان می

تمامی متزلزل است، تمایز قائل شویم. ما یک وضعیت ست و هژمونی نولیبرال که بهباقی

ه است، این است ک ی گرامشی بسیار مناسبِ این وضعیتداریم، دلیل اینکه چرا جمله

کند: اول، تضعیف چشمگیرِ ی پرتنش ترکیب میاین جمله دو چیز را در یک ملغمه

ش شان را کاهها و نظم نهادیِ زیربناییها، سیاستاقتدارِ نولیبرالیسم، اعتماد به ایده

کم تاکنون درماندگی در سطح سیاسی یا نهادی در ایجاد بدیلی داده است؛ و دوم، دست

  ی. این ترکیبی انفجاری است.پذیرفتن
                                                      
1. Jean-Luc Mélenchon’s La France Insoumise  

 گرا در فرانسهپوپولیست چپحزب سوسیالیست دموکراتیک و 
2. boilerplate 
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 باسکار سونکارا:

شوید به نظرم این تمایزی که بین سیاست نولیبرال و ایدئولوژی نولیبرال قائل می
شه جایی ریتواند از آنواقعاً جالب است. بگذارید ساده بگوییم سیاست نولیبرال می

 -اگو از آنشیک حتی بدون میلتون فریدمن یا دفاع برخی روشنفکران مکتب-بگیرد که 
دیدند. شان را تحت فشار میداران سودآوریی شصت و هفتاد میالدی، سرمایهدر دهه

تری نیاز داریم، به ما به مقررات کم»گویند کند و آنها مینظم قدیمی واقعًا کار نمی
مان در سودآوری تری احتیاج داریم، به موانع کمتری در برابر تواناییهای کماتحادیه
های بازار بدانیم یا آیا باید سیاست نولیبرال را فقط ریشه در اولویت« داریم. نیاز

 تر از آن است؟پیچیده

 نانسی فریزر:

فهمم سیاست نولیبرال برآمِد همگراشدنِ پرسش جالبی است. اینطور که من می

ا آوری احیطرز شگفتها بههای هایکیگمان ایدهچند تحول در سطوح مختلف است. بی

دانیِ تاریخ افتاده رمق در زبالهکردند برای همیشه بیهایی که همه فکر می، ایدهشد

بخش یک جنبش فکری واقعی باشد. بود، اما ناگهان از جهان مردگان بازگشت تا الهام

 1ی قابل توجهی از سوی انجمن مونت پلرینیافتهاین رستاخیز حاصلِ تالش سازمان

های اخیراً د و نیز از سوی شمار زیادی از اندیشکدهتأسیس ش 1940ی بود که در دهه

سرعت مدیران ها بهاند. اما ایدئولوگتشکیل شده 1970ی ثروتمند که از دهه

دنبال افزایش سودشان بودند جذب کردند. و در همان زمان های فعال را که بهشرکت

هر سهم به ارزش  2ها، از نسبت قیمت به درآمدتغییر بزرگی در میزان موفقیت شرکت

سهام شرکت پدید آمد و کار اصلیِ مدیران افزایش ارزش سهام شرکت در بورسِ سهام 

 شد.

                                                      
1. Mont Pelerin Society  

تأسیس شد و جمعی از اقتصاددانان،  1947المللی است که در سال انجمن مونت پلرین یک سازمان نولیبرالی بین

 دانان، روشنفکرها و مدیران تجاری عضو آن هستند.ها، تاریخفیلسوف

2. price/earningsratios 
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بنابراین چند نوع تغییر مختلف داریم، تغییرات فکری و تغییرات در قوانین حرکت 

اتفاق مردم را در بهداری. و تمام آنها معیارهای زندگی اکثریت قریباقتصاد سرمایه

د با شی نولیبرال را به لحاظ سیاسی نمیقرار دادند. به همین دلیل پروژهمعرض خطر 

وارد  «پیشروها»قالب کرد. به ویترین نیاز داشت. و این جایی بود که  1اشارزش صوری

فردگرای فمینیسم، ضدنژادپرستی و حقوق -های لیبرالشدند. آنها با آوردن جریان

ه های وابستامیان بازار آزاد و پلوتوکراتدگرباشان چند پوشش ایدئولوژیکی برای ح

 ای به مسائل اقتصادی یا تمرکزیفراهم کردند. البته بسیاری از پیشروها خودشان عالقه

ی رانهساالبر آن نداشتند. اما در آنها نوعی همبستگیِ گزینشی میان دیدگاهِ شایسته

ها هم م آنو منش بازار آزاد وجود داشت. ه« رهایی»ایِ شکستن سقف شیشه

 ی اوضاع داشتند. این یکی مشخصی دربارهها رویکردِ صعود به اوجِ فردگرایانهنولیبرال

 همبستگی گزینشی بود.

ئولوژی ی یک ایدمنزلهتوانم بگویم که نولیبرالیسم بهاما بازگردیم به زمان حال، می

ها و هایکی هافکری امروز خیلی ضعیف است. البته هنوز چند عضو اصلی از فریدمنی

اینجا باز هم نگاهم به ایاالت -ام اند، ولی من بسیار با این موضوع مواجه شدهباقی مانده

اِر کگرا به دنبال یک بدیلِ محافظهکه اینک چه تعداد روشنفکر راست -متحد است

ی کارگر برای نولیبرالیسم وجود دارد. من به افرادی مثل راس داوتت از حامی طبقه

ان کنم. این افراد با بیفکر می امریکن اَفِرزو جولیوس کرین سردبیر  ایمزتنیویورک

آورند. حتی بسیاری از مقامات ایم هوادارانی به دست میهایی که قبالً نشنیدهایده

اند، کسری بودجه ها در حال زوالدانند که زیرساختخواه میمنتخب جمهوری

ی هست که دولت باید انجام دهد. اینک ترین چیز در جهان نیست و کارهای دیگرمهم

بست باشد، ها بنشمارِ معتقدان واقعِی نولیبرال زیاد نیست. هرچند، وقتی تمام راه

 دار با چنگ و دندان برضدِ ی سرمایههای طبقهولی و سایر بخشاستریت، سیلیکونوال

ش برای ها و نیز در برابر هرگونه تالهای سنگین بر شرکتمقررات مالی، مالیات

 جنگند.نهادن بر پاداش به مدیران میسرپوش

                                                      
1. face value 
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 باسکار سونکارا:

ی شما جایی بود که نوشتید سندرز و ترامپ های واقعًا خوب در مقالهیکی از بخش
شوند، به طوری که پایگاه به تصویر کشیده می به شکلی خیالیها اغلب در رسانه

آبی هستند، کارگران سفیدپوستی که کاله ایمنی به سر دارند طرفدارانِ ترامپ همه یقه
و پایگاه طرفداران سندرز افرادی دیگرند. اما انگار خطر واقعی ظهور نوعی 

دان به در گفتید که دارد از میخواهی استیو بنن بود، آنچه شما قبالً میجمهوری
پوست نیاز ندارند تا ]حمایت[ پوست یا سبزهشود. آنها به یک عاَلم کارگر سیاهمی

درصد  10پوستان یا درصد بیشتر آرای سیاه 10اکثریت را به دست آورند، اگر آنها 
دست آورند، آنگاه ممکن است همان چهل درصد پایینی تبارها را بهبیشتر آرای التین

اه به اکثریت واقعی تبدیل شود. و این ترس واقعی بود، اینکه برخی اهمیت در پایگکم
ا هی کالن، احداث زیرساختهای تأمین مالی کسر بودجهواقع در اجرای برنامهاز آنها به

 برای ایجاد شغل و چیزهایی از این قبیل موفق شوند.

 نانسی فریزر:

بود. در  2016ترامپ در سال  دقیقاً. این خالقیت رویکرد بنن برای کارزار انتخاباتی

ی کارگر، هرچند اینکه آیا چنین آنجا یک دیدگاه وجود داشت، دیدگاه حامی طبقه

د طلبانه برای پیروزی در انتخابات بوکارزاری صادقانه بر پا شد یا فقط ترفندی منفعت

ی مهم این است از آنجایی که رویکردِ بنن به دیدگاه بحث دیگری است. نکته

دیدگاهی ارائه داد بسیار  1لیسم قومی طرفدارِ مسیحیت وصل شده بود، بَنُنیسمناسیونا

ی کارگر: همانطور که شما گفتید ی طبقهکننده دربارهقدیمی، محدودکننده و محروم

های حفاری نفت و ها، معادن و دکلاین طبقه مردانِ سفیدپوستِ کارگرِ کارخانه

ی کارگرِ داشت. با وجود این طبقه 2آنگلوماچوشود. نوعی منشِ ساختمانی را شامل می

واقعی به لحاظ قومیت، رنگ پوست، جنسیت، سکسؤالیته و هرچه فکرش را بکنی بسیار 

متنوع است. کافی است فقط کارگران بخش عمومی، کارگران کشاورزی، کارگران 

                                                      
1 Bannonism 

2 .Anglomacho  - تبارمردِ خودبرترپندارِ سفیدپوستِ آمریکاییِ انگلیسی 
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دستمزد و بادستمزد در بخش خانگی، کارگران خدمات جنسی، افرادی که کار بی

اضافه کنید تا  دهند را به این طبقهها انجام میوطلبانه و در فضای خصوصی خانهدا

ی کارگر ببینید. این تصویر به من دستِ کم امکان تمامی متفاوت از طبقهتصویری به

 دهد: یکی استیو بنن، کهی کارگر ارائه میدو شکل متفاوت از پوپولیسمِ حامی طبقه

بود، و دیگر سندرز که در بهترین حالت در حال ایجادش به نظرم کاماًل محدودکننده 

 توانستیم برای آنکه بیشتر ساخته شود تالش کنیم.بود و ما در جناح چپ می

 باسکار سونکارا:

تمام این نامزدها باید رأی »ها این بوده است که بگویند وسوی رسانههمیشه سمت
نزد « ی کارگرطبقه»بعضاً «. دست آورندپوستان را بهی کارگر و رأی سیاهطبقه

تبدیل به اصطالح خوشایندی شده است که فقط  -هاخصوص نولیبرالبه–سفیدپوستان 
دهی به کار های رأیی بلوکمنزلههر چهار سال یک بار یا هر دو سال یک بار آن را به

دست کنم به نظرم این بههای پس از جنگ فکر میی سالبرند. اما وقتی دربارهمی
هایی از سرمایه ساخته شده است که کامالً آگاهانه ها و مدیران دولتی و بخشاتحادیه

 در حال ساخت دوران جدیدی هستند.

 1نهای جدیِد بیل کلینتوکنید حزب کارگر جدید تونی بلر یا دموکراتشما فکر می
ین کشور یا تمام نیروهای دیگر آگاهانه عمل کردند؟ مادر و پدرم زمانی که تازه وارد ا
کردند، وقتی شده بودند، مهاجرانی بودند که تقریباً با زحمت راه خودشان را باز می

های سخنان بیل کلینتون را شنیدند احساس کردند در حال شنیدن سخنرانی
ای خوشایند هستند که در جهان سوم رواج داشت. به نظرم پوپولیستی قدیمی، به شیوه

ان شواقع به حرفکرد این بود که آنها بهپرجذبه می آنچه این سیاستمداران را بسیار
لحاظ ایدوئولوژیک ی چیزی جدید بهباور داشتند و خودشان را در جایگاه سازنده

 دیدند.نمی

 

                                                      
های کلینتون یک جناح ایدئولوژیک معتدل درون حزب رو یا دموکراتهای میانههای جدید یا دموکراتدموکرات. 1

کنند و ز لیبرالیسم فرهنگی حمایت میدموکرات در ایاالت متحد هستند. آنها با عنوان جناحِ راه سوِم حزب ا

 کار و معتدل دارند.های محافظهگیریموضع
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 نانسی فریزر:

ه و ای کامالً آگاهاناین نیز پرسشی پیچیده است. شکی نیست که نیو دیل پروژه

پس از جنگ جهانی دوم در ایاالت متحد و  شده بود که پایه و اساس توافق راحساب

ه دار بود کی سرمایهی یک قشر روشنفکر طبقهورای آن بنا نهاد. نیو دیل دربردارنده

تهدیدی برای بقای آنهاست، و برای دستیابی به نظامی بادوام با  1فِرفهمیده بودند لسه

قتصاد ایجاد شود. در ی میان دولت و اسودآوریِ مداوم بایست تغییری اساسی در رابطه

با یک جنبش کارگری  سابقهداران در حرکتی بیهای سی و چهل، این سرمایهدهه

یار ها( ائتالف کردند، ائتالفی بسها و سوسیالیستهای صنفی، کمونیستمبارز )اتحادیه

ی کینزی دربردارنده-ی راهنما سوسیال دموکراسی ملایقدرتمند و حتی هژمونیک. ایده

« های واقعیآمریکایی»یادی از مهاجران بود، این ایده مهاجران را تبدیل به تعداد ز

 هایی متوسط و خانهکرد که زندگی طبقهکرد، مهاجران را به کسانی تبدیل میمی

اند و چیزهایی رانند که خودشان ساختههایی میی شهرها و اتومبیلآبرومند در حومه

های صنعتی، روشنفکرانِ نظری و سرانجام ادیهاز این قبیل دارند. عوامل اصلی اتح

بودند،  2«ی طبقاتیمصالحه»های بزرگ تولیدی بودند که مایل به پذیرش این شرکت

تبار، مهاجران، طبقات متوسط شهری نیز بودند. های آفریقاییدر کنار آنها آمریکایی

 ی آنها با هم یک بلوک هژمونیک بسیار قدرتمند بودند.همه

 1960های چیز برای همیشه دوام ندارد، و فروپاشیِ بلوک نیو دیل از دههاما هیچ 

رفته از هم پاشید. این وضع هم از آغاز شد و تا چند دهه بعد نیو دیل رفته 1970و 

ها، اقشار سوداگران و بازار ها، با ظهورِ جهانی چپ نو، و هم از سوی راستسوی چپ

نیکسون و بعد ریگان نقاط عطف بود.  ها به چالش کشیده شد. انتخاباتآزادی

خواه را در نیکسون الگویی فراهم کرد که توانایی حزب جمهوری 3«ِاستراتژی جنوبی»

                                                      
از اصول اقتصاد آزاد و لیبرالیسم کالسیک است و به این معناست که دولت و حکومت نباید در معامالت میان . 1

 افراد دخالت کند.
2. class compromise 
3. southern strategy 
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کرد، همان قشر شدند ثابت مینامیده می 1«قوم سفیدپوست»جلب موفقِ کسانی که 

 ی شهری که قبالً به آن اشاره کردید.ی کارگر حومهطبقه

با این تهدید تالش کرد که فرمول موفقی برای شکست  حزب دموکرات در مواجهه

ین های انتخاباتی پیدا کند. اکارانه و بازگرداندن تسلطش در سیاستاستراتژی محافظه

تی به راساش بهتوانم بگویم آیا او در زندگیمنجی نابغه بیل کلینتون بود. )من نمی

کاو نیاز داریم که من ه رواندادن به این پرسش بچیزی باور داشت یا نه. برای جواب

بود که، ضمن کنارگذاشتن تمرکز از « دموکرات جدید»ی او ایجاد حزب نیستم!( ایده

ی های پایگاه سنتی حزب در میان کارگران صنعتی، توانست متخصصان فرهیختهالیه

. این الگویی شد برای حزب کارگر جدید تونی را جذب کند« کارگران نمادین»شهری و 

طار کردن قه هدفی مشابه با حزب دموکرات جدیدِ کلینتون داشت، یعنی متوقفبلر ک

عی هایی بودند که سطلبکار. سیاستمدارانی مثل بلر و کلینتون فرصتحزب محافظه

توانند با تغییرات زمان مطرح و پیروزِ شان میکردند سر در بیاورند چطور احزابمی

ند. ابداع کرد ینها فرمول سیاسی هژمونیک جدیدانتخابات باقی بمانند. در این روند آ

 ی جایگزین سوسیال دموکرسی سبک نیو دیل شد.نولیبرالیسم پیشرو به پروژه

وضوح به کرد. من بههمچنین رویدادی نسلی وجود داشت که آنها را پرجَذَبه می

 ارزاتگور دو مرد جوان بودند که با هم مشغول مبآورم که بیل کلینتون و اَلخاطر می

یکایی های آمری شصت تعلق داشتند و در اوج سیاستانتخاباتی شدند. آنها به نسل دهه

ا جوانا مصرف کرده بود یتحول نسلی عظیمی بودند. آیا بیل کلینتون تا آن زمان ماری

کردند؟ اینها مسائل نسلی بودند. در خصوص نه؟ آنها در طول جنگ ویتنام چه می

ر چیزی بسیار قدرتمند و کاریزماتیک وجود داشت. آنها در بودن کلینتون و بلجوان

ذارم. گشان چیزی تازه و متفاوت نشان دادند. اما من نام آن را پوپولیسم نمیشخصیت

است. شاید آنچه پدر و مادرت به  2کنم بهترین واژه برای آن پیشرو بودنهنوز فکر می

 د.بو« کردنِ درد دیگرانحس»آن واکنش نشان دادند استعداد معروف کلینتون برای 

 

                                                      
1. white ethnics 
2. progressivism 
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 باسکار سونکارا:

های مهم در تاریخ ایاالت متحد زمانی بود که او رو به یکی از فعاالن یکی از لحظه
و بعد روشن است « کنم.ی تو را درک میکنم، من مبارزهمن درد تو را حس می»گفت: 

 که به هیچ کدام از آنها رسیدگی نشد.

 نانسی فریزر:

طلبی بیل کلینتون نیز وجود دارد. او ی دیگری از فرصتجنبه درست است! و

دانست ]در این مورد[ از چه کسی ی کار بازار سهام داشت اما میشناخت کمی از نحوه

رسد داشتن بازارهاست. به نظر نمیچیز وابسته به راضی نگهکرد همهبپرسد. او فکر می

رای پیروزی اش باشت. اما به زعمِ او تواناییکه کلینتون تعهد اصولی به اقتصاد نولیبرال د

 استریت تا به دیگران.بودن والسامانو حفظ قدرت بیشتر متکی بود بر به

در هر صورت، نتیجه یک ائتالف هژمونیک جدید بود. بلوک نولیبرال پیشرو جایگزینِ 

ر مبنای ب ها وی متنوعی از ایدهبلوک نیودیل شد. نولیبرالیسم پیشرو پیرامون مجموعه

 ی متفاوتی از نیروهای اجتماعی ساخته شد.مجموعه

 باسکار سونکارا:

دانند مشاغل بدی دارند، اما کنم، آنها میدهندگان دموکرات هم فکر میمن به رأی
ا شود. برای کسانی از مشغلی است و اغلب این نادیده گرفته میمشاغل بد بهتر از بی
ایِ کلی کارگران در حال با اینکه در نمودار دایره–م یا سیاه داری که رنگ پوست سبزه

دست کم بخش بزرگتری از آن نمودار را گرفته بودیم. فقط اینطور  -شدن بودندکوچک
 اند وکه پیداست حاال، یا در هشت تا ده سال گذشته، که مردم واقعاً جان به لب شده

 زنند.گدار به آب میبی

 نانسی فریزر:

رسند؟ ی شکست مییار دشوار است: چه زمانی مردم به نقطهفهم این چیزها بس

 -پردشود، قورباغه بیرون نمیدر ظرف آب سرد است: آب آرام آرام گرم می مثل قورباغه

مگر اینکه اتفاقی بیفتد و قورباغه بپرد. همچنان که وضعیت زندگی زیر لوای هژمونی 

ل به شکستی قاطع نداشتند تمام رفت، افرادی که مینولیبرال پیشرو رو به زوال می
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ها توافق کردند ی آن وضعیت برآیند. مثاًل اتحادیهها را امتحان کردند تا از عهدهروش

نظر کنند و تمرکزشان را محدود کنند به محافظت از از برخی مزایای کارگری صرف

دند های جدید. آنها جرئت نکراعضای موجود و پذیرش قراردادهای بدتر برای استخدام

 چارچوب ایجادشده را بشکنند.

رسد؟ گمان ی شکست میداند دقیقاً چه زمانی یا چرا باالخره نقطهچه کسی می

کنم این چیزها توضیح روشن و منطقی داشته باشند. اما موضوع افراد: دونالد ترامپ نمی

د. نی گسست بودای از نیروها بود که آمادهی مجموعهکنندهکننده و تقویتجذبمحور 

اش، تمام پیروزی–از سوی دیگر، هیالری کلینتون مظهر تداوم وضع موجود بود 

داند دیگر ایِ جناح راست و خدا میهای رسانهاز حمله «یافتهنجات»روایتش در جایگاه 

کردند جو بایدن یا برخی از مردم گمان می«. نوبتِ اوست»چه، و اعتقادش به اینکه 

 توانیم نقش افراد را درشوند، بدین سبب نمیت پیروز میبرنی سندرز در آن انتخابا

 ی شکست تخمین بزنیم.تعیین نقطه

 باسکار سونکارا:

 توانست در آن انتخابات پیروز شود!به نظرم هر کدام از ما می
اینجا سؤال دیگری است که ممکن است در تخصص تکنیکی ما نباشد. آیا شما 

ی پوپولیسم پیشروی کارزار انتخاباتی سندرز مشخص کردید امیدوارید آنچه را به منزله
تواند ب -دهیدو این را در تقابل با پوپولیسم مرتجع کاراز انتخاباتی ترامپ قرار می –

از دست دادند بازگرداند؟ ثبات گذشته، امنیت و برخی چیزهایی که مردم در گذشته 
 های توزیع مجدد؟وعده

ی یا به ظِن من این به نوعی مایه–تان شما هشدار دادید در بخشی مؤثر از مقاله
کند ]سیاستمدار[ پوپولیست های خود عمل نمیکه ترامپ به وعده -دلخوشی است

توجه به نیروهای ساختاری یا  پیشاپیش بند را آب داده است. ترس من این است، با
مان هایشود اگر کسانی از ما در جناح مترقی نتوانند به وعدهی سیاسی، چه میمقابله

ای حتی بدتر از سیاست به سبک اوباما منتهی تواند به نتیجهعمل کنند؟ آیا این می
 شود؟
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 نانسی فریزر:

ه کنیم. سیریزا در یونان نگا کامالً موافقم که این یک نگرانی واقعی است. فقط باید به

ی یورو را ترک نکردند پرسشی پیچیده اینکه چرا در پایان آنها کمر خم کردند و منطقه

است. در هر صورت قصد ندارم این موضوع را قضاوت کنم. اما این موردی است که در 

 رسید، به چیزی دیگر بدل شد.آن آنچه یک پیروزی بزرگ به نظر می

ی های پوپولیست چپ موجود که به آنها اشاره کردیم، چه از کلمهگویم چهرهمن می

ای خصوص سندرز و کوربین، هر کدام از آنها نشانهشان بیاید چه نه، بهپوپولیست خوش

تر یا سوسیال مربوط به دوران گذشته را در خودشان دارند. آنها به چپ قدیمی

مختلف استعدادهای خوبی داشتند، های تری بازگشتند. آنها در جنبهدموکراسی قدیمی

ی مهاجرت چه بگوید یا چه دانست دربارهبا وجودی که هیچ یک از آن دو دقیقاً نمی

ی درست و درمانی برای ی پیشرفتهواقع برنامهکنم هیچ از آن دو بهبکند. اما فکر می

ر با های تأمین اجتماعی، کابازسازی اساسی اقتصادی و اجتماعی، برای تحقق آرمان

از خانواده و مانند آن،  دستمزد خوب، اشتغال کامل، رفاه اجتماعی شایسته و حمایت

ها را که امروز ماندنی و مهم هستند نداشتند. پرسش این است که چطور آن ارزش

ی متحقق سازیم، آن هم در شرایطی که در ایاالت متحد بخش تولیدی به آنچه در دهه

 گردد؟بود بازنمی 1940

کنم ر کلی چپ در سطح عملگرایانه کارهایی زیادی دارد که انجام دهد. فکر میبه طو

دانیم چه چیزی بد است، چه چیزی خوب است، از ها چیست. میدانیم آن ارزشما می

های زدایی بشود و سوختدانیم اقتصاد باید مالیشر چه چیزی باید خالص شویم. می

ریزی کرد و سهم درآمدِ طبقات موارد باید برنامهدر این  1فسیلی در صنایع کاهش یابند،

 کارگر را افزایش بخشید و کارهایی از این دست.

 یشدهدانیم این است که آیا برخی از صوَرِ جدید و تاکنون ابداعآنچه ما هنوز نمی

ای حل ممکن جامعهتواند آن الزامات را برآورده سازد، یا اینکه تنها راهداری میسرمایه

داری است، چه بخواهیم آن را سوسیالیست بنامیم چه چیز دیگری. شاید رمایهپساس

نوعی  ی راه برایتردید باید بدانیم نقشهمهمتر از آن فهِم این نکته است که اکنون بی
                                                      
1. decarbonized 
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شده چیست. جهانِ ما جهانی ی کارگر و در عین حال جهانیاقتصادسیاسیِ حامی طبقه

اقتصادهای ملای جداگانه بازگردد. این راه با  تواند و نه باید بهاست که نه می

 گری و جنگ جهانی سر سازگاری ندارد.نظامی 1گرایی،حمایت

 باسکار سونکارا:

 قدرکنم مهم پیروز شدن است، هرچهطلب داریم. فکر میما دیدگاه اخالقیِ مساوات
تر وسلمدست آوریم[ تا وقتی که آن دیدگاه مهای سیاسی کوچک ]بهبتوانیم پیروزی
 شود.و باورپذیرتر 

ی کارگر بسیار های طبقهی سیاستشما در این مقاله و در جاهای دیگر درباره
اید، منظورم این است که این بهترین راه ممکن است، مثل از مُد افتادگیِ به روشی گفته

هایی که در آن ها و احزاب و سایر روشی اتحادیهخوب است، اما شما درباره
تر هها را گستردزنید. آیا جنبشی کارگر بیان شده است کم حرف میای طبقههسیاست

 بینید یا هنوز مشخص نشده است؟های گوناگونی میبینید؟ آیا گذرگاهمی

 نانسی فریزر:

گرایی هستم که تمام ذهنش را واقع من خیلی نگران ظهور تصور موهوم چپنه، به

ها، ی اتحادیهی کافی دربارهند و به اندازهکهای اجتماعی متمرکز میبر روی جنبش

کنم چپ امروز دسِت اندیشد. فکر میی کارگر نمیاحزاب و سایر صوَرِ سازماندهی طبقه

 اندازگرا هستیم هم فاقد چشمکم از دو جنبه دچار بحران است: ما هم فاقد دید برنامه

وی گرایش ایم به سم رفتهسازمانی. اینطور که پیداست ما از نقد حزب لنینیستی مستقی

ای اساسی تغییر خواهیم جهان را به شیوهاگر واقعًا می 2خودانگیختگیِ نوآنارشیستی.

کنم دومی اصالً مهم باشد. بنابراین من بسیار عالقمندم که میدان میانِی دهیم، فکر نمی

 وسیع بین این دو حِد نهایی را بررسی کنم.

های کارگری را در کشوری مثل ایاالت ی اتحادیهتوان اهمیت و قدرتِ بالقوهنمی

فودها، کارگران متحد تخمین زد. طرح متحدسازیِ کارگران خدماتی، کارگران فست

                                                      
1. protectionism 
2. neo-anarchist spontaneism 



 

 
 

 ی شیرین کریمیوگوی باسکار سونکارا با نانسی فریزر / ترجمهگفت 229

خانگی، کارگران کشاورزی، کارگران بخش عمومی و سایر کارگران، طرحی است که از 

ها را سازماندهی کند و چنین طرحی نیافتههای موجود حمایت کند و سازماناتحادیه

تر این است که رابطه بین کار بادستمزد و کار تواند ورق را برگرداند. پرسش دشوارمی

 گرا اساسی است. در نبود یکهای چپدستمزد چیست، پرسشی که برای فمینیستبی

ل پذیرش قاب ی این مسئله، و در نبود یک استراتژی سازمانیِموضع سیاسی معتبر درباره

های برای پیگیری این مسئله، در معرض خطرِ افتادن در مسیر قهقرایی به سوی دیدگاه

 گیریم.ی کارگر قرار میی مبارزات طبقهی قدیمی دربارهشدهمنسوخ

ی کارگر در مقام نیرویی راهبر درونِ یک ی طبقهاگر چپ امیدوار باشد که ایده

ا به ی –ای نو شود، باید آن طبقه را به شیوهه میبلوک ضدهژمونیک جدید دوباره زند

گرا، مرد، اکثریت ای که محدود نباشد به سفید، دگرجنسشیوه -1تعبیری بینابخشی

قومی، کارگران صنعتی و کارگران معدن، بلکه تمام این مشاغل و سایر مشاغل، 

 بر بگیرد.پوستان را در دستمزد، و نیز مهاجران، زنان و رنگینبادستمزد و بی

گونه تصور کنیم، قادر خواهیم بود آن را ی کارگر را ایناگر بتوانیم دوباره طبقه

ه شدن به نیروی پیشرو در بلوکی دارد کای ببینیم که ظرفیت تبدیلی طبقهمنزلهبه

ی هایی از طبقهی متوسط و بخشهای بزرگی از طبقهی جوانان، بخشدربردارنده

 تواندها را دارند. این بلوک میکه توان جداشدن از نولیبرالای مدیریتی است حرفه

م شدن به بلوک هژمونیک جدید. به نظرائتالف جدید قدرتمندی باشد با تواناییِ تبدیل

اند و گرفته و احیا شدههای کارگری که دوباره شکلبرای این کار الزم است به اتحادیه

 اساسیِ داده شود.های اجتماعی نقش نیز احزاب سیاسی و جنبش
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آورد، گفت کمدینی که ادای سیاستمداران را درمی 1هفت سال پیش، روری برمنِر،

ستمداران آن صلهسیا سیار بهشده سربرچنان حو ندرت ارزش تقلیدکردن را اند که ب

صلهاین روزها آن»دارند:  صیتها کامالً عین هم و حو شخ ستند.. گویی  شان سربر ه

ست.مایه ستامروز کار حرفه« ی آبروریزی ا  تر: هرقدرطنز بامزهای وی کامالً برعکس ا

ی کنندهیر و کسلچنان دلگفضای سیاسی آنتر عین واقعیت باشد. باید بیشود، شمی

  اند.نُمایان مهمل اشغال کردهچند سال قبل را اینک خود

ستان نیست، همه جا دلقک گردان صحنه 2جالدها - این روند فقط منحصر به انگل

اند. بوریس جانسننون، نایجل فراژ، دونالد ترامپ، نارندرا مودی، ژاییر بولسننونارو، شننده

اسکات موریسون، رودریگ ودوترته، ماتئو سالوینی، رجب طیب اردوغان، ویکتوراوربان 

قدرتمند و شنننماری دیگر از مهمل که معموالً از آب در  –های  نه  ناتوان، آن گو یا 

کنند که روزی حضننورشننان را در صننحنه جدی هایی حکومت میتبر مل -آیند می

 نگرفته بود. 

ست که چرا؟ چرا تکنوکرات سال پیش برهمه جا سؤال این ا هایی که تقریباً چند 

قک به دل جای خود را  ند  بهمسنننلط بود ند.  ظاهر داد ما و مت طور قطع، های خودن

بیهودگی، بخشننی از این پوچی و  عنوان محل پرورش و رشنندهای اجتماعی، بهرسننانه

ی بررسننی وسننایل و امکانات، کارهای خوبی در زمینه داسننتان هسننتند. در حالی که

 فکری شده است. آوری درمورد هدف کمانجام شده اما به طرز شگفت

هایشنننان را صنننرف حمایت از چرا ابرثروتمندان که تا این اواخر پول و روزنامه

را چ کنند؟اینک از این سیرک حمایت مالی می کردند،سیاستمداران بدون کاریزما می

شود و بعد  شد که زمانی توسط مدیران متوسط نمایندگی  سرمایه باید خواهان این با

داری تغییر کرده علتش، به اعتقاد من این اسننت که ماهیت سننرمایهها. توسننط دلقک

 است. 

هه یل  و 1990ی نیروی مسنننلط در د کت – 2000اوا  -ها قدرت ابرشنننر

خواسننت که بتوانند همزمان هم دولتی افرادی را میسننتارحکومتی تکنوکرات بود. خوا
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ها کارآمد و باکفایت را اداره کنند وهم در قبال دگرگونی دموکراتیک، حافظ منافع آن

که برمنر گله و شکایت خود را مطرح کرد قدرت کمابیش تغییر زمانی 2012باشد. در 

 عقب مانده بود.  جایگاه داده بود ولی سیاست از آن

کاهش مالیات  -های تجاری است بود حامی و مشوق شرکت هایی که قرارسیاست

 -های کارگری ثروتمندان، از بین بردن حمایت اجتماعی و متالشنننی کردن اتحادیه

شت ثروت موروثی  سیدن به موفقیت، نه از طریق محرک مارپیچ انبا شد. امروزه راه ر

صار و رانتهای کارفرمایی که مهارت سط ثروت موروثی، انح ست میجویی بهتو آید: د

ضمین کنترل انحصاری بر دارایی ساختمان، خدمات )یعنی( ت های مهمی مثل زمین و

شننده، مالکیت معنوی، تجمیع انحصننارهای خدماتی نظیر ی خصننوصننیالمنفعهعام

تحمیل های اجتماعی، و سنننپس افزاری و رسنننانههای نرم، پالتفرمهای تجاریقطب

 ی تولید و تحویل آن.هزینه بر مصرف کننده به قیمتی بسیار باالتر از هزینه

ست یافتند اولیگارش سانی را که از این راه به ثروت د سیه ک ما نامند. اها میدر رو

شی  سط قدرت الیگار شرکتی تو ست. امروزه قدرت  وجذب  –این یک پدیده جهانی ا

خواهند متفاوت از چیزی اسننت ها مییگارشچیزی که ال تحلیل رفته اسننت. –در آن 

پرداز مورد نظریه 1دنبال آن بودند. به قول اسنننتیو بانونهای قدیمی بهکه ابرشنننرکت

 هستند. « ساختار شکنی دولت اجرایی»دنبال شان، آنان بهعالقه

ومرج، داری فاجعه که بسننتر رشنند میلیاردرهای جدید اسننت، هرجبرای سننرمایه

شتر داراییضریب فزاینده صرف بی شکافی برای ت ست. آنان از هر  سود ا هره هایی بی 

ستبرند که حیات ما به آنمی شی از برگزیتِ د شفتگی نا ست. آ سته ا تنی، نیافها واب

 هاییهایی از ساختارشکنیلت، ترامپ نمونهی دوهای مکرر در دورهها و تعطیلیبحران

بینی کرد. همچنان که نهادها، قوانین و نظارت دموکراتیک فرو پیش بانوناسنننت که 

 دهند. ی ما گسترش میشان را به هزینهها ثروت و قدرتپاشد، الیگارشمی

کنند: نشننانی غلط ها پیشنننهاد میجالدها ترفند دیگری را هم به الیگارش-دلقک

ساالرها دن وانحراف توجه مردم.دا ستند توجه ما را به وقتی دزد  درحال چاپیدن ما ه

شنننویم که ما را تشنننویق هایی میکنند. ما مسنننحور دلقکمسنننائل دیگری جلب می
                                                      
1. Steve Bannon 
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کنند تا خشنننمی را که مسنننتحق میلیاردرها اسنننت، معطوف به مهاجران، زنان، می

یالی کنیم که طبق عادت یهودیان، مسننلمانان، رنگین پوسننتان و سننایر دشننمنان خ

فریبی یک فریبکاری اسننت، ، این عوام1930ی شننوند. درسننت مثل دههسننپربال می

  کنند.داران تأمین مالی میآمدهایی است که خود سرمایهشورش علیه پی

منافع الیگارشننی همیشننه خارج از مرزها اسننت، در بهشننت مالیاتی و رژیم های 

ها و طرفداران سنناکنان بومی به را ناسننیونالیسننت منافعرازدار. به نحو متناقضننی، این 

ی و پرسننت. سننیاسننتمدارانی که با صنندای بلندتر از میهنکنندبهترین وجه تأمین می

کنند، اولین کسنننانی هسنننتند که ملت خود را به دشنننمن حاکمیت ملی دفاع می

ست که اکثر روزنامهمی صادفی نی شند. ت سکنهفرو بلیغ ا تی بومی رهایی که دفاع از 

دهند، متعلق زنند و فریاد اسننتقالل سننر میکنند، نفرت علیه مهاجران را دامن میمی

 کنند. به میلیاردرهایی است که برای فرار از مالیات در مناطق آزاد زندگی می

سی هم برونبا برون سیا صادی، حیات  شدن حیات اقت ست. مرزی  شده ا مرزی 

سی  سیا شد ازهم  بود مانع دخالت که قرارقواعد  ست داخلی با سیا پول خارجی در 

ست. ذی شیده ا صلی، پا ستند که به کمک مدافعان خودخواندهنفعان ا ستقالل ه ی ا

که  گران سیاسیها، البیهای اجتماعی توسط افراد گمنام، اندیشکدهتبلیغات در رسانه

ریکس رجیر هنداند. شوند خریداری شدهاز افشای نام حامیان مالی خود خود منع می

کنند که امور ای اسننتدالل میمقالهاخیراً در  دو اسننتاد دانشننگاه( 6)و رودریگو فرناندز،

«  ن آنکردگرفتن استقالل دولت به شکل گسترده و تجاری» مرزی مستلزممالی برون

ست و جابه سرزمینی ا سرارآمیز فرا ضای قانونی ا که هیچ دولتی روی جایی قدرت به ف

غایت متحرک در عمل شده و بهی جهانی مالیسرمایه»باور آنان آن کنترل ندارد. به 

 «حاکمیت را برعهده دارد.

ها در رمان مانند پلوکراته میلیاردرهای امروز واقعا شنننهروندان ناکجا هسنننتند و

پیتر تیل، . پرورندآزادی بیشنننتر در خیال می« اطلس شنننورید» آین رندترسنننناک 

صنوعی در میانهگذار پی پال حامی مالی احداث جزیرهبنیان ست که ای م ی اقیانوس ا

لت، قوانین آن، مقررات و  هایی از دو تارین ر فانتزی لیبر به  ند  قادر ندان آن  شنننهرو

گذرد که تر ماهی میی عمل بپوشنننانند. کمیافته جامهها، و کار سنننازمانمالیات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%86%D8%AF
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جمعی زمین، و استعمار پادهای فضایی با حتی سایر انداز ترک دستهچشم میلیاردری

 سیارات را مطرح نسازد. 

اند فقط به دنبال سنننفر به مناطق آزادی هرچه مرزیآنانی که دارای هویت برون

هم منبع  ی دردسر است،کننده و هم مایهملت هم تسهیل -دورترند. برای آنها دولت 

یل ندهثروت و هم تحم کارگر ارزان و هم خروش انبوه عوام کن یات، هم انبوه  مال ی 

ها گریخت و دوزخیان روی زمین را به سننرنوشننتی که الیق ناسننپاس، که باید از آن

 هاست واگذاشت. آن

ها درحدی سننتانی از آندفاع از خودمان در مقابل الیگارشننی یعنی افزایش مالیات

شترین میزان که ثروت آن شنایی با این مبحث که چه میزان مالیات، بی شد. آ ها ته بک

جدل های زیادی  کند چندان دشننوار نیسننت. بحث ودرآمد را )برای دولت( تولید می

اما این  وجود دارد که هدف آن پیدا کردن این سنننطح اسنننت. 1در مورد منحنی الفر

سی را نادیده میها همه یک نکتهبحث سا گیرند: افزایش درآمد فقط یکی ازاهداف ی ا

 هدف دیگر قطع مارپیچ انباشت ثروت موروثی است. اخذ مالیات است. 

ها، صننورت الیگارشقطع این چرخه یک ضننرورت دموکراتیک اسننت: در غیر این

بین المللی اعمال خواهند کرد. این ی خود را بر حیات ملی و ایم، سننلطهچنانکه دیده

شننود: نیاز به دخالت دولت دارد. این یکی از دالیلی چرخه به خودی خود متوقف نمی

ست که در دهه  سقف میزان اخذ مالیات بر درآمد به 1940ا و  %94در ایاالت متحده 

ستان به  ح طور ادواری اصالی عادالنه باید این شاخص را بهرسید. جامعه %98در انگل

از  های تصاعدی با شیب تند، انباشت ثروتکند. اما در این دوره بهتر است که مالیات

  راه غیر از حقوق و دستمزد را هدف گیرد.

های اند اعمال سنننیاسنننتمرزی که میلیاردرها ایجاد کردهالبته، در دنیای برون

سورانه بهاین ست: اما با همهچنین ج شوار ا ست.  ها، این یکیی اینغایت د از اهداف ا

توانیم ابعاد این چالش را دریابیم. دانیم که هدف چه باید باشننند و میاما حداقل می

 برای مبارزه با یک پدیده، ابتدا باید آن را شناخت.
 

                                                      
1. Laffer curve 
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 پیوند با متن اصلی:
From Trump to Johnson, nationalists are on the rise – backed 

by billionaire oligarchs 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/26/trump-johnson-nationalists-billionaire-oligarchs
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/26/trump-johnson-nationalists-billionaire-oligarchs
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« یدانشگاه انقالب»ی من در کنفرانس ی زیر، متن ارائه: نوشتهیادداشت نویسنده
 .است2018اکتبر  13در برکلی کالیفرنیا در روز شنبه 

*** 

تشکر کنم که از من دعوت به عمل « دانشگاه انقالبی»مایلم از برگزارکنندگان 

توان برای جهان، و کاری که میی وضعیت بحرانی آوردند تا برخی آرای خود را درباره

حل این بحران انجام داد، با شما در میان بگذارم. از آنجا که کانون توجه این کنفرانس 

خواهد انقالب اجتماعی است، بگذارید به خودمان یادآوری کنیم که انقالب اگر می

یار سهای بای مشکالت موجود برود. نمونهآمیز باشد باید به سراا علل ریشهموفقیت

 کنند.، همین نکته را به ما یادآوری می«ناتمام»های ناکام و زیادی از انقالب

که ما با بحران در ادامه، خطوط کلی استدالل خود را بیان خواهم کرد مبنی بر این

داری، آن گونه که از سوی جنبش تمدن روبرو هستیم؛ نه صرفاً بحران سرمایه

یا بحران جوامع صنعتی که اندیشمندان و فعاالن  شود،سوسیالیستی معموالً اعالم می

ی زندگی ما است که اند. بحرانی که با آن مواجهیم، بحران در شیوهسبز اعالم کرده

شود. به ویژه استدالل خواهم بندی میداری صنعتی صورتتوسط اقتصاد جهانی سرمایه

وبرو هستیم؛ و برای ر 1محورداری صنعتی انسانکرد که ما با بحران در تمدن سرمایه

 از آن فراتر برویم. 2محوربومغلبه بر آن، باید در جهت سوسیالیسم زیست

 تمدن چیست؟

درنگ خواهیم دید، چگونگی تعریف و سنجش تمدن بیش از پیش طور که بیهمان

بریتانیکا  یی آنالین کنونی دانشنامهبرانگیز تبدیل شده است. در نسخهبه کاری مجادله

اره بی برای تمدن وجود ندارد، که احتماالً شک و تردید فعلی محققان در اینهیچ مدخل

داد ی بریتانیکا نشان میاز دانشنامه 1911ی دهد. اما مجلد چهارم نسخهرا نشان می

به  civilisبه معنای شهروند و  civisی التین برگرفته از واژه« تمدن»ی که کلمه
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تمام »شناختی، آن را به عنوان است، و از منظر ریشهمعنای امور مربوط به شهروند 

ای از شعور و وحدت ی پیشرفت بشری از زمان رسیدن بشریت به حد بسندهدوره

کند. این دیدگاه به تمدن تعریف می« اجتماعی برای گسترش نوعی نظام حکومتی

(. 0198 1مبتنی بر مفهوم پیشرفت است که خود ریشه در تمدن غربی دارد )نیسبت،

های جهان را اند تا دیگر تمدن، مورخان این دیدگاه را گسترش داده1960ی از دهه

تاریخ از »( میدان جدید 2004) 2ی گذشته، دیوید کریستیننیز در برگیرد. در دو دهه

را معرفی کرده که هدف از آن، قرار دادن تاریخ بشر در بستر زندگی  3«انداز وسیعچشم

 گیتی است.بر روی زمین و تاریخ 

با وجود این، دیدگاه غالبًا مسلط چنین بود و احتماالً هنوز هم هست که تمدن، 

تی ای از پیشرفت بشر بوده است. حخواه غربی، چینی یا آفریقایی، تحولی مثبت و نشانه

ی اوج پیچیدگی در نظر ، تمدن را نقطه«انداز وسیعتاریخ از چشم»ی مورخان در حوزه

ناسان، ششناسان، انساندانند. با این حال، باستانانکشاف جهان می گیرند که منطقمی

ای این شناسان، برخی مورخان و سایرین، به طور فزایندهانسانشناسان، دیرینهدیرینه

اطالع  کسب« ماقبل تاریخ»ی به اصطالح اند، زیرا بیشتر دربارهفرض را زیر سؤال برده

میلیون  2.5د که نیاکان گردآور ما در طول تقریباً ایم که به روزگاری اشاره دارکرده

شناس و همکاران او، انساندیرینه 4ژاک اوبلن-زیستند. همین پارسال، ژانسال می

ی بقایای فسیلی در مراکش منتشر کردند که نشان های خود را بر اساس مطالعهیافته

هزار  100یعنی  هزار سال پیش، 300)انسان هوشمند( الاقل  5دهد هوموساپینسمی

ماقبل »است. بنابراین، به اصطالح  ی ظهور رسیدهتر از برآورد قبلی، به منصهسال پیش

هزار سال است؛ در حالی که تاریخ تمدن حداکثر پنج  290ی ما حداقل گونه« تاریخ

داری ی ما و تاریخ تمدن سرمایهاز مدت زمان هستی گونه %1.7هزار  سال یعنی فقط 

ی طور که به زودی خواهیم دید، بازهگیرد؛ هماناز این بازه را دربر می %0.08فقط 

سازی از سفر ما. همچنان که در ای بسیار ناچیز و در عین حال بخش سرنوشتزمانی
                                                      
 .1Nisbet 

 .2David Christian 

 .3Big History 

 .4Jean-Jacques Hublin 

 .5Homo sapiens 
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دهد و این ارائه توضیح خواهم داد، هر کسی که به مشکالت تمدن امروزی اهمیت می

ی ای برسد، باید آن را در این زمینههخواهد به نتیجها است، اگر میدر پی حل آن

 تر قرار دهد.بسیار بزرگ

 1،«نگرتاریخِ ژرف»اما بگذارید نخست به این پرسش توجه کنیم که چرا محققان 

 دیدگاه غالب را که نگاهی تأییدآمیز به تمدن دارد، زیر سوال می برند.

ه تمدن داشت محقق دانشگاه ییل که خودش دیدگاهی مترقی ب 2جیمز سی. اسکات،

کرد، در کتاب خود های تحصیالت تکمیلی به مدت دو دهه تدریس میو آن را در دوره

( بر اساس بررسی ادبیات 2017های اولیه )به نام خالف جریان: تاریخ ژرف دولت

( به نخستین 3جویانگردآوران )خوراک-ی گذار از شکارچیای اخیر دربارهچندرشته

های اولیه، تجدیدنظر مستندی ]در ای و دولتراعتی منطقههای زگاهزارعان، سکونت

های زراعی اولیه ی مترقی بودن تمدندهد. این ادبیات، ایدهباب مفهوم تمدن[ ارائه می

 نویسد:طلبد. اسکات میرا به منازعه می

حتی امروزه در  -برخالف مفروضات پیشین، شکارچیان و گردآوران 

وجه شباهتی به یاغیان هیچبه –آن ساکن هستند  هایی که دری پناهگاهحاشیه

زده و رو به موت از گرسنگی در ادبیات عامه ندارند. در واقع، شکارچیان قحطی

و گردآوران از لحاظ رژیم غذایی، سالمتی و فراغت خود هرگز به این خوبی 

شدند. برعکس، کشاورزان هرگز از نظر رژیم غذایی، سالمتی و اوقات تصور نمی

 (.10-9اند )همان، ص. اغت خود به این بدی به نظر نرسیدهفر

 افزاید:او می

شدند که مردم را به های اولیه اغلب نهادهای جذابی تلقی میدولت و تمدن

کردند. در واقع، یمن تجمالت، فرهنگ و امکانات زندگی به خویش جذب می

رت بگیرند و های اولیه مجبور بودند بخش اعظم جمعیت خود را به اسادولت

 های ناشی از تجمع بیش ازگیریبه طرق گوناگون به بندگی بکشند، و به همه

شدند ... شواهد نیرومندی برای این ادعا وجود دارد که حد مردم مبتال می

                                                      
 .1Deep History 

 .2James C. Scott 

 .3Foragers 
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ممکن است اغلب از نظر  -«بربر»زندگی به عنوان  –زندگی خارج از دولت 

اقل برای غیرنخبگان درون تمدن تر از زندگی التر، آزادتر و سالممادی آسان

 (xiiبوده باشد. )همان، ص. 

هایی که روایت استاندارد ]از تمدن[ از طریق جراحت»گیرد: اسکات نتیجه می

 (10)همان، ص. «. های اخیر برداشته است، به باور من مهلک و مرگبار هستندپژوهش

های ه دلیل بحرانهای باستان بر اساس بندگی بنا شده بودند و بزمانی که تمدن

های نهم و پانزدهم، محیطی سقوط کردند، در اروپا بین سدهاجتماعی و زیست

و هنگامی که ]نظام[ از هم  [1]با نهاد سرواژ فرارسیدند؛« اعصار ظلمات»اصطالح به

داری هموار کرد، نظام مسلط بردگی دستمزدی، فروپاشید و راه را برای گذار به سرمایه

 اند، مستقر گشت.ای بر آن گذاشتهه عدهنام بامسمایی ک

 ی تمدنآمدهای ناخواستهپی

 ی چیزهاییاکنون شاید اعتراض کنید که همه چیز در تمدن بد نبوده و به توسعه

 همچون نیروهای مولد، علم، پزشکی و فرهنگ اشاره کنید.

ه کی اجتماعی، حرکتی دیالکتیکی با عواقب ناخواسته است بدون شک تمام توسعه

ها برای رشد انسان سودمند هستند. اما اگر به خاطر آوریم که تمام تمدن برخی از آن

ی جوامع طبقاتی مختلف )بدون هیچ اسلوب از پیش معینی(، عبارت بوده است از توسعه

سرشت غالب این فرایند تاریخی، پیشبرد منافع چنین طبقات حاکمی بوده است. 

هایی اجتماعی به منظور استخراج ثروت از ساخت ها ذاتاًرفته، تمام تمدنهمروی

طبیعت با استفاده از افراد تحت انقیاد، ستمدیده و استثمارشده هستند. بگذارید به یاد 

های معاش مختلفی ها، طبق شیوهجوی ما، مانند سایر گونهبیاوریم که اجداد خوراک

حب داشتند، از طبیعت تصازیستند؛ یعنی آنچه را برای زیست و تولیدمثل خود الزم می

های معاش[ به کند، این ]شیوهطور که اسکات خاطرنشان میکردند. همانمی

 1«ایینپتولید رده»بومی که بخشی از آن بودند، بستگی داشتند و گاهی شامل زیست

شدند. نخستین زارعان با های خوراکی گیاهان مطلوب نیز میمانند کاشت بذر و ریشه

                                                      
 .1Low-level production 
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را به فعالیت اصلی خود ارتقا دادند. « پایینتولید رده»ان و جانوران، اهلی کردن گیاه

تر کردند و در شرایطی کمها برای  هزاران سال به عنوان زارعان معاش کار میاما آن

زیستند. هنگامی که زارعان گردآور خود می-های شکارچیمطلوب نسبت به عموزاده

پذیر شد و به وقوع دی اجتماعی امکانشروع به کسب مازاد اقتصادی کردند، قشربن

ها های اولیه و تمدنپیوست؛ و ]به این ترتیب[ مالکیت خصوصی، پدرساالری و دولت

های ی شیوهتدریج پدیدار شدند. بنابراین باید کامالً واضح و روشن باشد که هدف کلیهبه

مع یا در جوای تولیدکنندگان معاش تولید، استخراج ثروت از طبیعت خواه به وسیله

کشی از افراد غیرنخبه بوده است. در عین حال، ی انقیاد، ستم و بهرهطبقاتی به واسطه

داری کردن گیاهان و حیوانات، اساس تمام جوامع زراعی است و تمدن سرمایهاهلی

 امروز نیز وابستگی اساسی به آن دارد.

ی مشروط به ی نیروهای تولید، علم، پزشکی و فرهنگ همگبنابراین، توسعه

کرد. اند که به منافع طبقات حاکم موجود خدمت میی تولید غالب بودهاستلزامات شیوه

ی زیر ای در این باره ممکن است مفید باشد. اسکات کتاب خود را با سرلوحهنمونه

شناس شناس و مردمانسان 1استروس-ی کارکرد نوشتار در تمدن، به نقل از لویدرباره

 کند:میفرانسوی، آغاز 

ده، شرسد که نوشتار برای بازتولید دولت متمرکز و قشربندیبه نظر می

ای که همواره مالزم آن بوده، ضروری باشد ... نوشتار چیز عجیبی است ... پدیده

ی توجهها است: به بیان دیگر، ادغام تعداد قابلگیری شهرها و امپراتوریشکل

 ها و طبقات ... به نظرمراتبی از کاستهاز افراد در یک نظام سیاسی ... در سلسل

 رسد که ]نوشتار[ بیشتر برای استثمار بشریت مساعد باشد تا روشنگری آن.می

ی تولید ( استدالل کرد که تحت شیوه704-703، صص. 58/1973-1857مارکس )

به همین ترتیب، امروزه نیز «. شودوکار تبدیل میاختراع به کسب»داری، سرمایه

که شمار داری هستند، ولو آنآموزش عالی در خدمت منافع نظام سرمایهمؤسسات 

زیادی از محققان دانشگاهی مانند پروفسور اسکات در جستجوی حقیقت و پیشبرد 

توانم اضافه کنم که اختراع نوشتار، دنیای ی تحقیقاتی خود باشند. و میدانش در زمینه

                                                      
 .1Lévi Strauss 
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یز برای ما به ارمغان آورده است. ادبیات و متونی همچون مانیفست کمونیست را ن

ی موارد، ی دیگری از تمدن اشاره کرد، اما در همهتوان به چنین پیامدهای ناخواستهمی

ها هدف اصلی تمدن نیستند و در بسیاری موارد، اگر تمدنی وجود نداشت، اصالً این

 بودند.ضروری نمی

 داریبحران تمدن سرمایه

پا کرد و عنان ( انقالبی در نیروهای تولید به 1820-1760انقالب صنعتی انگلستان )

، 1800داری صنعتی را جهانی ساختند. در سال هایی برداشت که تمدن سرمایهاز قدرت

درصد از آن در مناطق  3میلیارد نفر بود، فقط  0.9زمانی که جمعیت جهان در حدود 

میلیارد نفر افزایش  1.65، جمعیت جهان به 1900کردند. تا سال شهری زندگی می

شهر، جمعیتی  12ها شهرنشین بودند؛ اگرچه فقط درصد آن 14یافته بود که تقریبًا 

میلیارد  2.67، جمعیت جهان به 1950بالغ بر یک میلیون نفر یا بیشتر داشتند. در سال 

عداد شهرهایی با بیش ها در مراکز شهری اقامت داشتند. تدرصد از آن 30رسیده بود و 

های اخیر، رشد مورد افزایش یافته بود. جهان طی دهه 83میلیون نفر جمعیت به  1از 

میلیارد نفر  6.7، جمعیت جهان 2008ای را تجربه کرده است. در سال سابقهشهری بی

بود که به طور یکسان بین مناطق شهری و روستایی تقسیم شده و تعداد شهرهایی با 

رسیده بود. در زمان نوشتن این متن در سال  400یلیون نفر یا بیشتر به م 1جمعیت 

نزدیک  2050رود که تا سال میلیارد نفر رسیده و انتظار می 7.7جمعیت بشر به  2018

شود که جمعیت جهان ده هزار سال پیش در میلیارد نفر برسد. تخمین زده می 10به 

نفر بوده است. چهارصد نسل بعد، اکنون میلیون  10دمان کشاورزی بین یک تا سپیده

 [2]میلیون نفر وجود دارد. 38و  10ی جمعیت بین شهر با اندازهمگاشهر و کالن 46

ردپای »عنوان محکی برای سنجش اگر از رشد جمعیت و درآمد سرانه به

ای مبهم اما مهم( استفاده کنیم، محاسبات آنگوس )سنجه 1«شناختیبومزیست

 1000های سازد که این ردپا بین سال( تا حدی روشن می19، ص. 6200) 2مدیسون

برابر، و تولید  13برابر، درآمد سرانه  22چقدر افزایش داشته است. جمعیت  2000و 
                                                      
 .1Ecological footprint 

 .2Angus Maddison 
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، درآمد سرانه بیش از 1820برابر شده است. از سال  300ناخالص داخلی جهان تقریبا 

 ته است.هشت برابر و جمعیت بیش از پنج برابر افزایش یاف

ی دهد، بشریت کامالً به بقیه( نشان می2013) 1طور که هایدن واشنگتنهمان

ها بومی که امروزه با آنهای زیستطبیعت وابسته است و در عین حال تمام بحران

ا طور مستقیم یاند، بهروبرو هستیم، چنان که دانشمندان با جزئیات مستند ساخته

المللی ی بینبرنامه»ی پژوهشی . به عنوان مثال، مقالهغیرمستقیم، علل اجتماعی دارند

 گیرد:با عنوان شتاب بزرگ، چنین نتیجه می 3«کرهزیست-2کرهزمین

ی زمین اثرات شتاب بخشیدن به تغییرات انسانی اکنون در سطح نظام سیاره

های کلیدی از کارکرد نظام وضوح قابل تمیز هستند. بسیاری از شاخصبه

دهند که الاقل تا حدودی به هایی را نشان میین اکنون واکنشی زمسیاره

 هایی زمین است. رد انسان بر تمام مؤلفهموجب تغییر رد انسان بر روی کره

ی ساحلی، اتمسفر و ها، منطقهگذارد: اقیانوسزیست جهانی تأثیر میمحیط

 خشکی.

مایِی جمعیت بشر، ی رشد نکند که نشان دهندههایی یاد میاین مقاله از داده

گذاری مستقیم خارجی، مصرف شهرنشینی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، سرمایه

انرژی اولیه، سدهای بزرگ، مسافرت هوایی و گردشگری، مصرف آب، تولید کاغذ، 

ونقل، ارتباط از راه دور، انتشار دی اکسید کربن، متان، دی اکسید مصرف کود، حمل

، اسیدی شدن های دریاییصید ماهی 4زون استراتوسفر،نیتروژن، دمای سطح، او

های گرمسیری، اراضی اقیانوس، نیتروژن ساحلی، پرورش میگو، از بین رفتن جنگل

یا از زمان نخستین  1750ی ارض از سال ها در سراسر کرهبومشده، تخریب زیستاهلی

فته نشود، زمانی در ها هستند. واضح است که اگر جلوی این روندها گرآوری دادهجمع

 انجامند.ها میبومآینده به فروپاشی زیست

در واقع، از پیش با سه تهدید وجودی برای بشریت و بخش اعظم زندگی بر روی 

 زمین روبرو هستیم:

                                                      
 .1Haydn Washington 

 .2Geosphere 

 .3Biosphere 

 .4Stratosphere 
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متحده نخستین بمب اتمی ، ایاالت1945ی ژوئیه 16در  ای:نابودی عمومی هسته

مدیر پروژه، با نقل بخشی از یک  1اوپنهایمر،خود را در نیو مکزیکو منفجر کرد. رابرت 

«. شومی دنیاها بدل میی مرگ و نابودکنندهاکنون به فرشته»متن باستانی هندو گفت: 

متحده دو بمب اتمی را بر فراز هیروشیما و ناگازاکی منفجر کرد. اوت، ایاالت 9و  6در 

ی فجر کرد. مسابقه، اتحاد جماهیر شوروی بمب اتمی خودش را من1949اوت  29در 

متحده، کشور )ایاالت 9ای از آن زمان در جریان بوده است. امروز تسلیحات هسته

ی شمالی، هند، پاکستان و اسرائیل( دارای سالح روسیه، انگلیس، فرانسه، چین، کره

خبر  1962ای در بحران موشکی کوبا در اکتبر بست هستهای هستند. ما از بنهسته

برای استفاده  1968ای پیشنهادی در سال تایمز از برنامهاکتبر، نیویورک 6داریم. اما در 

ها در اکتبر، در بخش دیدگاه 9ای در جنگ ویتنام پرده برداشت. در های هستهاز سالح

بندی محرمانه با بررسی اسنادی که به تازگی از طبقه 2تایمز، سرگئی رادچنکونیویورک

، واشنگتن و مسکو در جریان جنگ یوم 1973ر اکتبر اند، گزارش داد که دخارج شده

ای نزدیک شدند. سرانجام در بین اسرائیل و مصر و سوریه به آغاز جنگ هسته 3کیپور

شمالی را در ی جنگ علیه کرهجمهور ترامپ گزینهگزارش شد که رئیس 2018مه  4

های سالح ای است. مادامی کههای هستهدانیم مسلح به سالحنظر گرفته که می

ای بسیار واقعی ای در جهان وجود داشته باشند، تهدید نابودی عمومی هستههسته

 است.

دبیرکل سازمان ملل  4سپتامبر، آنتونیو گوترش 10در  بار:تغییرات اقلیمی فاجعه

در  ی پاریسنامهی عدم اجرای توافقمتحد در کنفرانسی مطبوعاتی در نیویورک درباره

تغییر مسیر ندهیم، در معرض  2020اگر تا سال »می هشدار داد: باب تغییرات اقلی

توانیم از تغییرات اقلیمی خطر از دست دادن فرصتی هستیم که پس از آن دیگر نمی

های فقط فرصتی دو ساله باقی مانده است تا حکومت«. گسیخته جلوگیری کنیملگام

                                                      
 .1Robert Oppenheimer 

 .2Sergey Radchenko 

 .3Yom Kippur 

 .4António Guterres 
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ی نیویورک خواننده در مجلهدر جستاری پر 1ولز-جهان تغییر مسیر دهند! دیوید واالس

( که برای نوشتن آن با 2017ی ژوئیه 7« )ی زمین غیر قابل سکونتکره»با عنوان 

ه ممکن گسیختچند صد دانشمند مصاحبه کرده بود، تباهی را که تغییرات اقلیمی لگام

نویسد که مرگ ی روز قیامتی میولز درباره-کند. واالساست به بار آورد، بازگو می

ها، هوای غیرقابل تنفس، جنگ دائمی، گیریی از گرما، کمبود غذا، شیوع همهناش

 ی آن هستند.های مسموم و فروپاشی اقتصادی دائمی از وجوه مشخصهاقیانوس

شناسان و دیگر دانشمندان حیات هشدار بومشناسان، زیست: زیستششم انقراض

مدافع حفاظت  2. ای. او. ویلسوندهند که ما در بطن انقراض ششم بشرزاد قرار داریممی

-ی دانشگاه هاروارد، این بحران را در کتاب نیمشناس برجستهاز محیط زیست و حشره

سازد و تعیین حداقل نیمی از سطح ی ما برای حیات مستند میزمین: نبرد سیاره

، نک. فصل 2016کند )خشکی و دریای این سیاره را برای حیات وحش پیشنهاد می

هایی از سیاره که او برای این هدف مشخص کرده است؛ برای بحث بخش برای 15

(. او و دیگران هشدار 2017ی پیشنهاد کلی ویلسون، نک. نیری، انتقادی درباره

ی زمین به عنوان موطن دهند که اگر حداقل نیمی از سطح خشکی و اقیانوس کرهمی

های روی زمین منقرض ونهحیات وحش کنار گذاشته نشود، تا پایان قرن نیمی از گ

 خواهند شد؛ از جمله شاید بشریت.

 بیگانگی از طبیعت

دانیم که بحران تمدن ریشه در بنیان آن دارد: اهلی جا رسیدیم؟ ما میچگونه به این

لطه مند برای سمند گیاهان و جانوران برای نیل به اهداف انسانی، تالش نظامکردن نظام

ی جامعه در قالب اکثریتی تحت انقیاد، ستمدید و و کنترل بر طبیعت، و قشربند

عنوان نیرویی بیگانه مافوق جامعه ی حاکمی که ریاست دولت را بهاستثمارشده و نخبه

 بر عهده دارد؛ به طور خالصه، بیگانگی اجتماعی.

                                                      
 .1David Wallace-Wells 

 .2E. O. Wilson 
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جوی ما در از مدت زمان وجودمان، اجداد خوراک %98.3دانیم که در همچنین می

ند. کردی طبیعت زندگی میخواه در هماهنگی نسبی با بقیهبریهای کوچک براگروه

 را کمی توضیح دهم.« هماهنگی نسبی»بگذارید مرادم از 

انسان ها از جهات بسیاری شبیه حیوانات دیگر هستند. ما مانند سایر پستانداران و 

بوم را به شویم و زیستمی 1«سازیزیستگاه»های دیگر، مشغول بسیاری از گونه

 که هومو ارکتوسدهیم که برای اهداف ما مفیدتر باشد. بعد از اینهایی تغییر میشیوه

حدود چهار صد هزار سال پیش موفق به ایجاد و حفظ آتش شد،  2قامت()انسان راست

های گیاهی و جانوری بوم به نفع گونهدورنما برای تغییر زیست 3«بریدن و سوزاندنِ»

جو ما ی نیاکان خوراکشدند، تکنیکی مورد استفادهیها محسوب مکه خوراک انسان

گیرد. استفاده از آتش ی برخی از معاصران ما قرار میبوده و همچنان مورد استفاده

ها تری از گیاهان و جانوران به عنوان غذا را با پختن آنهمچنین مصرف طیف گسترده

ی معین را در اختیار اممکن ساخت که کالری بیشتر و امکان رشد جمعیت در دامنه

ی خود به امکان مهاجرت از آفریقا و پراکندگی ها به نوبهگذاشت. اینجویان میخوراک

 ها کمک کردند.ابنای بشر در سراسر قاره

ی جهان، تأثیرات نامطلوب ها در چهار گوشهاما رشد و پراکندگی جمعیت انسان

 دیگر در طی صد هزار سال گذشته،های شناختی نیز داشته است: انقراض گونهبومزیست

دهم در استرالیا کاهش یافت. در اوراسیا و تا یک %50میانگین وزن بدن پستانداران تا 

سا ی آمریکا رخ داد. فلیپستانداران در قارهی متوسط کمی بعد، افتی ده برابری در اندازه

ر ای پیشگامانه را دشناس در دانشگاه نیومکزیکو و همکارانش، مطالعهدیرینه 4اسمیت

ها را در همبستگی اند که انقراض این گونه( منتشر کرده2018ژورنال علمی طبیعت )

 داند.ها میبا الگوهای مهاجرت انسان

ها وجود دارد سازی زودهنگام برخی از گرگاهلی-همچنین شواهدی مبنی بر نیمه

گردآوران برقرار کردند )برخی از دانشمندان این امر -ی همزیستی با شکارچیه رابطهک

                                                      
 .1Niche construction 

 .2Homo Erectus 

 .3Slash-and-burn 

 .4Felisa Smith 
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دانند( و ما شواهد محکمی از اهلی کردن ها میرا ناشی از جهش یک ژن در برخی گرگ

 هزار سال پیش در آسیا در دست داریم.15ها در حدود سگ

ی چیزهایی از آن راعی و بقیهز« سازیزیستگاه»مند، عیار و نظامسازی تماماما اهلی

پس فرارسیدند که ما را متمدن ساختند. حیواناتی که اهلی شدند عبارتند از گوسفند 

)هشت هزار سال پیش در خاورمیانه  ی کنونی(، خوک)ده هزارسال پیش در خاورمیانه

ی کنونی(، گاو و احتماالً چین کنونی(، گاو )هشت هزار سال پیش در خاورمیانه

دار )ششصد سال پیش در پاکستان کنونی(، اسب )شش هزارسال پیش در کوهان

 آسیای مرکزی کنونی(، الما )چهار هزار و پانصد سال پیش در پرو کنونی(، و غیره.

داری عمدتاً بر یک دوجین محصول )موز، جو، ذرت، مانیوک، امروزه تمدن سرمایه

( و زمینی شیرین و گندمیبزمینی، برنج، سورگم، سویا، چغندرقند، نیشکر، سسیب

پوند( )گاو، گوسفند، بز، خوک و اسب( اتکا  100تنها پنج حیوان اهلی بزرگ )بیش از 

 (.1: ص. 2006 1دارد )بارکر،

های اهلی و برای ما چه دربر دارد؟ اهلی کردن سازی چیست و برای گونهاما اهلی

دانه، به موجب آن آرایش ها، چه عامدانه چه غیرعامفرایندی فرگشتی است که انسان»

دهند که افراد درون آن ژنتیکی جمعیتی از گیاهان و جانوران را به حدی تغییر می

« دهندجمعیت توانایی خود را برای بقا و تولید اوالد در حیات وحش از دست می

ی (. اسکات درباره2: ص. 2006؛ به نقل از بارکر، 24: ص. 1991 3و بایرین، 2)بلوملر

نتشار نویسد که به اک زندگی یکجانشینی، محصورسازی و ازدحام جمعیتی میاثرات سب

ها شناسی و فیزیولوژی آنهای حیوانات اهلی و حتی تغییرات اساسی در ریختبیماری

 شود.منجر می

شان در طی تاریخ ده ی مغز گوسفندان در مقایسه با نیاکان وحشیاندازه

خرماها درصد کاهش یافته است؛ موش 24 هاسازی آنی فرایند اهلیهزار ساله

تر از درصد کوچک 30اند( دارای مغزی تازگی اهلی شده)که همین به

                                                      
 .1Barker 

 .2Blumler 

 .3Byrane 
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( مغزی بیش از یک sus scrofaها )خرماهای وحشی هستند؛ و خوکموش

 (81-80: صص. 2017تر از اجداد خود دارند. )اسکات، سوم کوچک

ها، سازی بر روی انسانامطلوب اهلیی تأثیرات نوی همچنین به طور مفصل درباره

ت جو ما، اثراای نسبت به اجداد خوراکها به حیوانی رمهاز جمله بیشتر تبدیل شدن آن

های های واگیردار، از جمله بیماریازدحام بیش از حد جمعیت و گسترش بیماری

 شناختی و فیزیولوژیک، بحثها، و حتی عواقب ریختمشترک بین جانوران و انسان

 (92-83: صص. 2017کند )اسکات، می

اند؛ تری بر حیات وحش داشتهسازی و پیشرویِ تمدن تأثیر حتی دهشتناکاما اهلی

میلیون یوکاریوت  7.7پیدا است. الاقل  1که از روند مداوم انقراض ششم بشرزادچنان

های سمها و بسیاری از انواع میکروارگانیها، قارچوجود دارد که شامل گیاهان، جلبک

(، به 23-22، صص. 2016 2شوند )ویلسون،یوکاریوتی، یک میلیون بیشتر یا کمتر، می

 (2016و همکارانش،  3ها )لوکیی دیگر از باکتریی شاید یک تریلیون گونهعالوه

گیرند که نرخ انقراض فعلی هزار برابر بیشتر از نرخ انقراض تحقیقات اخیر نتیجه می

ن نرخ در آینده احتماالً به ده هزار برابر افزایش خواهد یافت. در حالت طبیعی است و ای

 (2015)د ووس و همکارانش، 

های دیگر را به معنای واقعی کلمه از گونه« سوخت حیات»ها بخش اعظم انسان

هزار برابر بیشتر از 12ها ی انرژی انساناند. امروزه میزان مصرف سرانهقبضه کرده

(. در قرن بیستم، سهم جهانی 1986)ویتوسک و همکاران، دمان کشاورزی است سپیده

از ان.پی.پی  %25حداقل دو برابر شد و به  4وری خالص اولیه )ان.پی.پی(ها از بهرهانسان

ای متکی هستند که به ی حیات خود به انرژیها برای ادامهرسید. در نهایت، تمام گونه

بز )تولید کنندگان اولیه( دو یا سه رسد. گیاهان سی نور خورشید به زمین میواسطه

رسد، از طریق فتوسنتز به قند تبدیل درصد از انرژی خورشیدی را که به زمین می

کنند. آنچه ها تقریباً نیمی از آن را برای امرار معاش خودشان مصرف میکنند. آنمی

                                                      
 .1Anthropogenic 

 .2Wilson 
3. Locey 

 .4Net Primary Productivity (NPP) 
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گی بنای زندشود. ان.پی.پی موری خالص اولیه )ان.پی.پی( نامیده میماند، بهرهباقی می

کنندگان اولیه( گیاهان را به منظور کسب تمام حیوانات است. گیاهخواران )مصرف

کنندگان ثانویه( خواران )مصرفخورند. برخی  گوشتانرژی برای معیشت خودشان می

کنندگان سوم( چیزخواران )مصرفکنند. برخی از همهاز گیاهخواران گذران زندگی می

ایی، ی غذی پیوند نهایی در زنجیرهخورند. حلقهثانویه را میکنندگان گیاهان و مصرف

کنندگانی هستند که از مواد آلی گیاهان، گیاهخواران، گوشتخواران، و تجزیه

از انرژی  %90ی غذایی، حدود کنند. در هر مرحله از زنجیرهچیزخواران تغذیه میهمه

 رود.از دست می

اند. فقط یک مثال برای ی خدا نامیدهگونهجای تعجب نیست که برخی افراد، ما را 

ی حقیقت این گفته کافی است: دادگاه عالی ایاالت متحده اکنون سرنوشت مالحظه

های در معرض ی داسکی گوفر و بر همین اساس، وضعیت قانون حمایت از گونهقورباغه

تحده متی داسکی گوفر که در طی تاریخ در جنوب ایاالکند. قورباغهخطر را بررسی می

شود و مساحت کیلومتر مربع دیده می 100سکونت داشته، امروزه در کمتر از 

. پی( استسیسیکیلومتر مربع )شهرستان هریسون در می 10ی آن کمتر از شدهاشغال

ها و تعداد افراد ی افراد در مکانی واحد حضور دارند؛ و وسعت و کیفیت زیستگاه آنهمه

فرد  250ی جمعیت این گونه کمتر از ابد. از آنجا که اندازهیبالغ، پیوسته کاهش می

شود و تمام افراد در زیرجمعیتی واحد قرار دارند، روند کاهشی بالغ تخمین زده می

 کند.مداومی را در شمار جمعیت خود تجربه می

دمان تمدن به بخشی از فرهنگ ما تبدیل شده است که چه این سؤال از سپیده

میرند زیرا برای ما ها میخدمت به ما زنده خواهند ماند، و کدام گونه هایی برایگونه

رسند. این مسئله آنقدر به بخشی از حیات عادی ما تبدیل شده سودمند به نظر نمی

گزارش تأیید نشده از  88کنیم وجود ندارد. مثالی دیگر: سادگی تظاهر میاست که به

میلیون  100د داشت. اما در همین سال وجو 2017ی کوسه و پنج کشته در سال حمله

یذی ی کوسه، غذای لذشدند؛ زیرا سو  بالههایشان کشته میکوسه عمدتاً به دلیل باله

 300ی متوسطی بالغ بر آید که طبقهویژه چین به شمار میدر جنوب شرقی آسیا و به

گزارش  های حمالت و تلفات ادعایی کوسه در رسانهمیلیون نفر دارد. البته همه

ها باخبر میلیون کوسه توسط انسان 100شدند. اما چند نفر از ما از مرگ وحشتناک می
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ها نی آها، زنده زنده قطع کردن بالهگیری کوسه شامل صید کوسههستیم؟ )عمل باله

 ها به دریا برای مردن به مرگی دردناک است(.و سپس پرتاب کردن آن

 محورانحراف انسان

شناس برجسته و باستان 1ی خدا تبدیل شدیم؟ گرمی بیکر،به گونهاما چگونه ما 

، 2006نامد )بارکر، می« سازی ذهناهلی»محقق انقالب کشاورزی، ظهور زراعت را 

 ای بررسی کنیم.(. بگذارید این ایده را برای لحظه39- 38صص.

ما این  دیدند.جوی ما خویش را عمیقاً بخشی از دنیای اطرافشان مینیاکان خوراک

جوی معاصر های خوراکی جمعیتشناختی دربارهموضوع را از مطالعات انسان

با  باوریهای باور آنیمیستی، یا توتمجویان روزگار مدرن با نظامدانیم. اکثر خوراکمی

ها نشوند. در مورد اول، جانوران غیرانسانی نه فقط شبیه انساتر، شناخته میرواج کم

ای از پرسوناژها ها خزانهشوند. محیط زیست آنص محسوب میهستند، بلکه اشخا

است؛ هر کدام دارای زبان، عقل، شعور، وجدان اخالقی و دانش، فارا از این که  شکل 

انسان باشد یا حیوان، خزنده یا گیاه. بنابراین، مردم جیوارو در اکوادور شرقی  بیرونی آن

دانند که با پیوندهای خونی ( میaentsخاصی )ها، جانوران و گیاهان را اشو پرو، انسان

های باور آنیمیستی (. نظام1996 2و اجداد مشترک با هم خویشاوند هستند )دسکوال،

د عنوان مقوالت جداگانه ندارنمعموالً کلماتی برای تمایز بین افراد، حیوانات و گیاهان به

های مراتبلسلهبندی بر اساس برابری به جای سهای طبقهو در عوض از نظام

های توتمی بومیان (. نظام1996 3کنند )هاول،ای خودمان استفاده میبندی لینهدسته

هایی هستند که بر استمرار خطی انتزاعی بین اجتماعات استرالیا، تشریفات و مناسک

ت یا ها هستند که بر هویترین توتمکنند. جانوران مرسومانسانی و غیرانسانی تأکید می

ها مقوی یا خوراک کنند؛ اما گرچه ممکن است خوردن آنفرد یا گروه داللت میتمایز 

ها شرکای اجتماعی ما قلمداد های باور آنیمیستی، آناندیشه باشد، برخالف نظام

 شوند.نمی

                                                      
 .1Graeme Baker 

 .2Descola 

 .3Howell 
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شود ای مفهوم میجویان با معانی اخالقی، عرفانی و اسطورهجهان خوراک

ها ساخته شده و ان از طریق نقل اسطوره(. این جه1994و همکاران،  1)کارمایکل

شوند هایی[ که معموالً انواع حیوانات همچون انسان ظاهر میشود؛ ]اسطورهبازسازی می

 ها و موجوداتگیرد. عالوه بر دنیای حاضر که انسانها انجام میو تغییر شکل بین آن

بسیاری از جوامع  غیرانسانی در آن سکونت دارند، دنیایی ماوراطبیعی وجود دارد. در

ها کنند. آنطبیعه وساطت می های زیسته و ماورایها میان جهانجو، شمنخوراک

کنند پردازی میآمیز به جهان دوم وارد و آن را مفهوممعموال از طریق تجارب خلسه

اند: بارکر، ها از این کتاب گرفته شده( )نقل قول14، ص. 1993)سی. ال. مارتین، 

 .(59، ص. 2006

-محوری شکارچیبومنامم. گذار از زیستمحور میبومها را زیستبینیمن این جهان

ی سازترین تغییر فرهنگی در گونهمحوری تمدن، احتماالً سرنوشتگردآوران به انسان

ها طلبی انسانبرتری 2مرکزی،محوری که همچنین به عنوان انسانما بوده است. انسان

ترین گونه بر روی ی محوری یا مهمها را گونهشود، انسانشناخته می 3پرستیو گونه

کند، به همان داند که به ما برتری اخالقی بر تمام موجودات دیگر اعطا میزمین می

ری بخشد و سکسیسم برتصورت که نژادپرستی برتری اخالقی به سفیدپوستان می

محیطی ی زیستفهمحوری مفهومی کلیدی در اخالق و فلساخالقی به مردان. انسان

شود. این مفهوم در هر دو ها محسوب میاست و از لحاظ فرهنگی بنیان تمام تمدن

های مذهبی و سکوالر جایگاهی مرکزی داشته است. خدایان یونان باستان، بینیجهان

ی خدا بر روی زمین ها نمایندهشدند. در ادیان ابراهیمی، انسانگونه تصور میانسان

های کند و گونهعتیق، خدا آدم و حوا را بر تصویر خودش خلق می هستند. در عهد

محور دیگری از ارسطو و رواقیان گرفته بینی انسانآفریند. جهانها میدیگر را برای آن

بی مسلط ی غرتا سنت آگوستین و سنت توماس آکوئیناس تا دکارت و کانت بر فلسفه

 (.2005 4بوده است )اشتاینر،

                                                      
 .1Carmichael 

 .2Homo-centrism 

 .3Speciesism 

 .4Steiner 



 

 
 

 ی هومن کاسبیکامران نیری / ترجمه 253

ی انقالب علمی (، سخنگویان فلسفی برجسته1995فیلسوف ) 1زی سشنطبق گفته

همگی به شدت تحت تأثیر  -نیتزفرانسیس بیکن، رنه دکارت و گوتفرید الیب-

ها اجازه خواهد محوری مسیحی بودند. بیکن باور داشت که علم مدرن به انسانانسان

از دست رفته بود، مجدداً داد تا فرمانروایی بر طبیعت را که با هبوط آدم از باا ]عدن[ 

 «اربابان و صاحبان طبیعت»ها را به کسب کنند. دکارت مدعی بود که علم جدید، انسان

ها روح )ذهن( دارند، در حالی که تمام تبدیل خواهد کرد؛ و ]مدعی بود که[ فقط انسان

مخلوقات دیگر ماشین هستند. حیوانات هیچگونه حساسیتی )حیات ذهنی( ندارند و از 

 توانند احساس کنند.ین رو، عالوه بر چیزهای دیگر، هیچ دردی را نیز نمیا

محوری مسیحی به اومانیسم رنسانس گسترش یافت که مقدم بر انقالب همان انسان

تا قرن بیستم با کارل مارکس و جان دیوئی »علمی بود و توسط فیلسوفان روشنگری 

دامه پیدا کرد[ ... اومانیسم رنسانس، و اگزیستانسیالیسم اومانیستیِ ژان پل سارتر ]ا

کشید؛ در حالی که عالوه بر آن، از ها را واقعیت مرکزی در گیتی به تصویر میانسان

 «ها قدرت، پتانسیل و آزادی نامحدود دارندکرد که انساناین دیدگاه متعالی حمایت می

یالیست و پردازان سوسمحوری حتی در بین نظریه(. انسان161، ص. 1995)سشنز، 

؛ 10، ص. 1999 3امروز نیز غلبه دارد )برای مثال، سرکار، 2گرایبومسوسیالیست زیست

محوریِ سوسیالیست ؛ همچنین برای انسان2014ی آن، نک. نیری، برای بحث درباره

 (.2015گرای دیگری، نک. نیری، بومزیست

ن در علم وجود محوری یک ایدئولوژی است و هیچ پایه و اساسی برای آاما انسان

ود کلی متفاوت بهای دیگر، بهندارد. دیدگاه داروین به جایگاه انسان در رابطه با گونه

 نویسد:می« ترحیوانات پست»ی تفاوت بین ذهن انسان و (. او درباره2009)نیری، 

تر، هرچقدر که بزرگ باشد، مطمئناً تفاوت میان ذهن انسان و حیوانات عالی

ها و قوای ایم که حواس و شهود، هیجانت نه نوع. ما دیدهتفاوت در درجه اس

مختلف همچون عشق، حافظه، توجه، کنجکاوی، تقلید، تعقل و غیره که انسان 

کند، ممکن است در وضعیتی اولیه یا حتی گاهی اوقات به ها مباهات میبه آن

                                                      
 .1Sessions 

 .2Ecosocialist 

 .3Sarkar 
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، 1871/1981تر نیز مشاهده شود )داروین، خوبی رشدیافته، در حیوانات پست

 ، تأکید اضافه شده(105ص. 

 افزاید:فیلسوف می 1جیمز ریچل

ها، همواره غنای داروین گفت که ما هنگام اندیشیدن راجع به غیرانسان

ایم. ما تمایل داریم که خود را از نظر ذهنی کم گرفتهها را دستحیات ذهنی آن

 گونهفاقد هر « حیوانات صرف»کنیم پیچیده بدانیم، در حالی که فرض می

توجهی هستند. اما این ]تصور[ نادرست است. ظرفیت فکری بسیار جالب

ها نه تنها لذت و درد بلکه وحشت، سوءظن و ترس را نیز تجربه غیرانسان

توانند ورزند. میکنند. به فرزندان خود عشق میها ترشرویی میکنند. آنمی

کنجکاوی را ها حیرت و مهربان، حسود، ازخودراضی و مغرور باشند. آن

ها از نظر ذهنی و هیجانی، بسیار بیشتر از آنچه شناسند. خالصه اینکه آنمی

 (57: ص. 1990بخواهیم اقرار کنیم، شبیه ما هستند. )ریچلز، 

نظر یا جهان امروز، به دیدگاه جویان، در تاریخ ژرفکه خوراکبا توجه به این

محوری تمدن وز هم باور دارند، انسانی جهان باور داشتند و هنمحور دربارهبومزیست

توان انحرافی صرف تلقی کرد. برای نجات جهان باید به جهان عشق بورزیم و این را می

 محوری است.عشق، ناسازگار با انسان

 محوربومسوسیالیسم زیست

ی اخیر و کوچکی از بیشتر نظریات انتقادی جامعه در واقع مبتنی بر زیرمجموعه

داری ی سرمایهدرصد از تاریخ ما( هستند؛ چه نظریات درباره 1.7بشر )تاریخ طوالنی 

از تاریخ ما( یا  %0.6ی جوامع طبقاتی )از تاریخ ما(، چه نظریات درباره %0.003باشند )

محوری، بومی طوالنی زیستها دورهاز تاریخ ما(. آن %0.15ی تمدن )نظریات درباره

 کنند.هانی به جوامع و تمدن زراعی، را حذف میی پیش از گذار تاریخ جیعنی دوره

« ی محیطساززیستگاه»اما این گذار مستلزم بیگانگی از طبیعت بود که اهلی کردن، 

های بکر در مقیاسی رو به گسترش، و تالش برای سلطه و از رهگذر ویرانی سرزمین

 هایایده توانستند رخ دهند. بنابراین، خودکنترل بر طبیعت، هرگز بدون آن نمی

                                                      
 .1James Rachels 
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فرض محورانه را پیشهای تولید، طبقات اجتماعی و نبرد طبقاتی، فرهنگ انسانشیوه

 گیرند.می

ی بحران کنونی، خواه سوسیالیستی خواه با وجود این، نظریات انتقادی درباره

شناختی یا سبز، به این گذار تاریخ جهانی و از این رو به دلیل بومسوسیالیستی زیست

اعتنا هستند. حتی در این ها بیها و سقوط بسیاری از آنی تمدنران همهای بحریشه

ی بخش از جمله نظریهصورت، رهایی انسان که کانون توجه تمام نظریات رهایی

است.  محوریآید، مستلزم گسست بنیادینی از انسانسوسیالیسم مارکس به شمار می

ادی را تحت انقیاد قرار دهد و علیه حیات های زیتواند رهایی یابد اگر گونهانسانیت نمی

 وحش و باقی طبیعت جنگ برافروزد.

ی کنم که باید برداشت ماتریالیستعنوان شاگرد مارکس و انگلس پیشنهاد میمن به

ها از تاریخ را برای توضیح کل فرایند تاریخ بشر بسط دهیم؛ نه فقط تاریخ از زمان آن

عیشتی های مپیشنهاد بدان معناست که باید شیوههای تولید. این ظهور نخستین شیوه

جویان بوده است اما شامل ی تاریخ طوالنی خوراکرا در نظر بگیریم که وجه مشخصه

های تولید از زمان های جدیدتر زندگی که تا به امروز ادامه دارند و همچنین شیوهشیوه

 شود.دم کشاورزی نیز میسپیده

بر روابط اجتماعی تولید، باید ماتریس همواره متغیری عالوه بر این، به جای تمرکز 

اجتماعی معیشت و تولید را در نظر بگیریم. برخی از وسایل -شناختیبوماز روابط زیست

 های تولید، همزمان وسایل ویرانی نیز هستند.معیشت و بسیاری از شیوه

ای بازتولید ههای تولید را نباید صرفًا شیوههای معیشت و شیوهسرانجام، شیوه

اجتماعی، بلکه همچنین باید اشکال معینی از فعالیت اجتماعی قلمداد کرد که به 

بار دهند. بنابراین، کارگرانی که مشغول به کار زیانزندگی و طبیعت انسانی ما شکل می

اند، دچار ی همان فرآیندی که در آن مشارکت جستهبرای زندگی هستند، به واسطه

محور نسبتاً به خوبی درک شوند. این مسئله از منظر انسانمیبیگانگی از طبیعت 

کنند که های معدودی با این موضوع مخالفت میشود. بنابراین، سوسیالیستمی

ی ها، پلیس و غیره، بخشی از آن طبقهگران مزدبگیر، مأموران امنیتی، جاسوسشکنجه

ها تد. اما همین سوسیالیسکارگری نیستند که پتانسیل رهایی خودش و انسانیت را دار
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پذیرند که توانایی کارگران شاغل در دشواری میگرا بهبومهای زیستو سوسیالیست

ی، ی کارگر انقالبی طبیعت، برای خدمت به عنوان بخشی از طبقهصنایع نابودکننده

 ممکن است به طور مشابهی به خطر افتاده باشد.

از تاریخ به شکل یکپارچه، با درک  بندی مجدد از درک ماتریالیستیاین صورت

یابد تا تاریخ بشر را به عنوان بخشی از ماتریالیستی از زندگی و طبیعت وحدت می

توان فهمید که چگونه ]در این فرآیند[ قرار دهد. سپس به آسانی می 1کرهفرگشت بوم

 کند.یسازی اکوسفر کمک یا آن را تضعیف معاملیت انسانی، با روش زندگی ما، به غنی

بندی مجدد، همانطور که باید، همچنین جایگاه تاریخی اجداد و معاصران این صورت

که در خارج از تمدن زندگی کرده و « بربرها»بخشد؛ آن جوی ما را تعالی میخوراک

زاد و مقاومت اند، و مردم بومی و بومدر مقابل عضویت در هر کشوری مقاومت کرده

 محور. داری صنعتی انسانهها در برابر تمدن سرمایآن

بخشد که از طور که باید، آن بخش از بشریت را تعالی میهمچنین، همان

کره در برابر یورش ی بومها و بقیهزاد، بومیان و بوم«بربرها»جویان امروزی، خوراک

اصطالح عاشقان ها شامل مردمان بومی، بهداری دفاع کرده است. اینتمدن سرمایه

شوند و سایر کسانی می 3نگرشناسان ژرفبومفعاالن رهایی حیوانات، زیست 2درختان،

ها ها نیستند. آنجنگند، اما به هیچ وجه محدود به اینکه برای حقوق مادر زمین می

ها هستند. در واقع، کارگران آگاه از نظر با آن ی کارگر بلکه برابرنه صرفاً متحدان طبقه

از آنِ خودشان خواهند دانست. بدین ترتیب، به اصطالح  ها راسیاسی، مبارزات آن

؛ محور هستندداری انسانها و سبزها در واقع مبارزان برابر با هم علیه تمدن سرمایهسرخ

 اند.های مختلف از همان هیوال تمرکز کردهغیر از این که بر جنبه

وردار است. با البته، نبرد طبقاتی هنوز اهمیت دارد و از اهمیتی محوری نیز برخ

داری و به حاشیه رانده شدن مقاومتِ کسانی که در خارج ی تمدن سرمایهتوجه به غلبه

ی کارگر حائز جایگاه اساسی برای جنبش فراروی از کنند، طبقهاز آن زندگی می

محور است. در واقع، در کشورهایی که بومداری در جهت سوسیالیسم زیستسرمایه
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ی کارگر اکثریت عظیمی از دهند، طبقهاری را تشکیل میدمرکزیت تمدن سرمایه

ها و داری از انسانکشی سرمایهو بهره جمعیت و عامل اصلی را برای مبارزه با سلطه

طور که دفاع از حقوق اقشار تحت دهد. اما درست همانی طبیعت تشکیل میبقیه

ی کارگر و دت طبقهسازی حقوق بشر، کلید وحی جامعه و جهانیانقیاد و ستمدیده

محور است، مبارزه برای بسط جایگاه اخالقی بومی سوسیالیستی زیستگذار به آینده

کنند و همچنین به تمام داری زندگی میبرابر به کسانی که در خارج از تمدن سرمایه

محور نیز به داری انسانهای دیگر و مادر زمین در مواجهه با یورش تمدن سرمایهگونه

 ندازه اهمیت دارد.همان ا

ی کارگری شود، فقط طبقهی سوسیالیسم مارکس مدعی میطور که نظریههمان

داری فراتر دهی و بسیج کرده، قادر است از تمدن صنعتی سرمایهکه خودش را سازمان

 330میلیون کارگر از جمعیت حدود  150متحده، این طبقه حدود برود. در ایاالت

ع محور چگونه شروبومدهد. گذار به سوسیالیسم زیستمیلیون نفری را تشکیل می

توانم ی اولیه خود چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟ فقط میخواهد شد و در مرحله

 ی شخصی خودم را به شما بگویم.عقیده

ها در میلیون نفر از ثروتمندترین 3.5(، 2016) 1براساس گزارش کردیت سوییس

ثروت جهان را  %45.6تریلیون دالر یا  116ن( از جمعیت جها %0.7سراسر جهان )

تحت کنترل خود دارند )البته حتی در این گروه کوچک نیز ثروت در زیرگروهی حتی 

از  %73ها )میلیارد نفر از فقیرترین آدم 3.5شدت متمرکز است(. سهم تر بهکوچک

کمتر ر کدام تریلیون دالر، یا به طور متوسط ه 6.1جمعیت جهان( ثروتی تنها بالغ بر 

هزار دالر است )البته اکثریت در این گروه هیچ ثروتی ندارند یا حتی ثروت منفی  10از 

 دارند، یعنی بدهی(.

زمین  یدر نتیجه اگر انباشت ثروت توسط بخش بسیار کوچکی از مردم بر روی کره

ود عمر خ توانند تا آخراز کل( را متوقف کنیم و تمام آنچه این نخبگان حاکم می 0.7%)

از  توانیمها بگذاریم، میبرای گذران زندگی بسیار راحتی مصرف کنند، در اختیار آن

ی میلیارد نفری که نیازهای اولیه 3.5بخش اعظم ثروت موجود برای بهبود زندگی 
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ها برآورده نشده است، استفاده کنیم. دوم، اقدامی ساده یعنی امتناع از تولید به آن

شگرفی برای بخشی بسیار کوچک از جمعیت جهان، ردپای  منظور انباشت ثروت

طور اساسی و بالفاصله کاهش خواهد داد؛ که گامی شناختی بشریت را بهبومزیست

 شود.کره محسوب میآسا به سوی بازیابی سالمت بومغول

های اقتصادی ای و سایر داراییالبته بخش اعظم این ثروت در قالب اجناس سرمایه

دار برای استخراج ثروت حتی بیشتری از طبیعت ی سرمایهت که طبقهو مالی اس

کند. سیاست عادالنه از لحاظ اجتماعی چنین است که کارگرانی که این استفاده می

بشر به نفع انسانیت و   ها را به عنوان داراییکنند، آنها را حفظ یا اداره میدارایی

ها به شکل دموکراتیک از طریق شورا ی زمین تصاحب کنند و به مدیریت آنسیاره

ای بپردازند. چنین کنندگان در سطوح محلی و منطقهمحل کار و شوراهای مصرف  های

ای از معیشت )یا تولید رده پایین( را دنبال خواهند کرد که شوراهای کارگری، شیوه

؛ در ندها پیروی ککره و سایر گونهدر رابطه با بوم« عدم آسیب»قصد دارد از سیاست 

آید(، عین حال که از سطح متوسطی از آسایش )چنانکه از سادگی داوطلبانه برمی

کند. اگر من بخشی از رایزنی در چنین سازگار با رشد و پرورش بشر، حمایت می

متحده بودم، موارد زیر را برای غور و مشورت شوراهایی با توجه به گذار در اقتصاد ایاالت

 دم.داها پیشنهاد میبه آن

 سازی و تغییر هدفتجدیدساختار، کوچک

گری های بزرگی از صنایع تولیدی که در خدمت نظامیی تولید، بخشدر عرصه

ی آن هستند )که نیمی از سهم بازار جهانی را تشکیل متحده یا تجارت اسلحهایاالت

( و 2016 1دهد(، مواد شیمیایی و پتروشیمی )برای نقدی هوشیارانه، نک. لیتام،می

، انرژی سنگهای فسیلی است(، معدن زغالصنایع پتروشیمی )که شامل بیشتر سوخت

ی انرژی استفاده های برق که از منابع آالیندهای، انرژی هیدرولیک، نیروگاههسته

کنند، و کشاورزی صنعتی، در اسرع وقت متوقف خواهند شد. در بخش خدمات، می

شدت کاهش اندازه خواهند یافت، و آنچه در صورت لزوم صنایع مالی، بیمه و امالک به

شود. این امر صنعت خدمات ماند توسط کارگران و شوراهای مصرفی اداره میباقی می
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ونقل فروشی و حملفروشی و خردهبرد. تجارت عمدهمدیریتی را از بین خواهد 

 به طور روزافزونیالمللی و ملی به حداقل ممکن کاهش خواهند یافت، زیرا اقتصاد بین

دوانند که بخش شود و مردم در اجتماعات محلی خود ریشه میای میمحلی و منطقه

شود. بازاریابی، از جمله تبلیغات، اعظم آنچه الزم دارند در آنجا به طور محلی تولید می

تدریج برچیده خواهند شد. نظام و بسیاری از نیروی فروش غیرضروری هستند، و به

ونقل، در راستای چنین مسکن، بهداشت، آموزش، پوشاک و صنایع حملغذایی و هم

عملکرد اقتصاد برای رفع نیازهای انسانی و نه کسب سود، منطبق بر سیاست 

گذاری خواهد شد، ، بازسازی، دگرگون و مجددًا هدف«عدم آسیب»شناختی بومزیست

 ای خواهد بود.و عمدتا محلی و منطقه

بار برای صلح، عدالت اجتماعی و های دولتی که زیاناسیبه همین ترتیب، بوروکر

شناختی سیاره هستند، بسته خواهند شد. این موارد عبارتند از بومسالمت زیست

های جاسوسی، نیروهای اصطالح وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایاالت متحده، آژانسبه

و گمرک  سرکوبگر داخلی مانند اف.بی.آی، امنیت داخلی، سازمان مهاجرت

ی امنیت عمومی و اجرای )آی.سی.ای(، پلیس و غیره، که تعطیل خواهند شد. وظیفه

های خلق انجام خواهد گرفت. سایر عدالت توسط میلیشیاهای کارگری و دادگاه

های کشاورزی، ها در سطح ایالتی( مانند دپارتمانهای فدرال )و همتایان آنآژانس

ی خواهند داشت چرا که در خدمت منافع طبقهبازرگانی و کار، دیگر کارکردی ن

های فدرال که با آموزش و پرورش، انرژی، بهداشت، دار هستند. سایر دپارتمانسرمایه

ونقل سروکار دارند، تعطیل خواهند شد، زیرا در خدمت منافع مسکن، عدالت و حمل

ی او منطقهدار هستند؛ یا از آنجا که اقتصاد به صورتی محلی ی حاکم سرمایهطبقه

شود، این آید یا دستخوش کاهش اندازه و بازسازی و تغییر هدف اساسی میدرمی

 ها ضرورت خود را از دست خواهند داد.دپارتمان

ها همچون بخشی از نظام غذایی های خصمانه نسبت به سایر گونهی فعالیتکلیه

ماهیگیری و  (،2014دهد )نک. نیری، که حیوانات مزرعه و آبزیان را پرورش می

ها، نمایش ها و خروسو وحشی، جنگ سگ« حیوانات خانگی»، تجارت «تفننی»شکار

سوارکاری، سوءاستفاده از حیوانات به نام علم و پزشکی و غیره، ممنوع و از طریق 
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، بخش در 2017آموزش و پرورش عمومی حذف خواهند شد )برای بحث، نک. نیری، 

ماهیگیری فقط برای بقای انسان مجاز است  شکار و«(. اخالق تنوع زیستی»باب 

 ی خود را گسترش دهند(.توانند دامنهگردآوران وجود خواهند داشت و می-)شکارچی

 شغل برای همگان

شوند، کارگرانی که تدریج حذف میهایی که بهبرای کارگران شاغل در آن بخش

 ی که تحت تأثیر قرارتعدادشان هم زیاد است، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نخست، کارگران

کنندگان کلیدی در بحث دموکراتیک در این باره خواهند بود که اند، از شرکتگرفته

چرا چنین تجدید ساختار اقتصادی ضروری است و چگونه باید به پیش رفت. دوماً، 

اند، دستمزد و مزایای خود را کارگرانی که تحت تأثیر ]این تجدیدساختار[ قرار گرفته

دریافت خواهند کرد که به دنبال اشتغال جایگزینی « ی شغلیکمیته»ت در برای عضوی

شناختی بومگردد که از لحاظ اجتماعی سودمند و دارای مبنای زیستها میبرای آن

ها از مهارت کافی برای انجام کند که آنباشد. این کمیته همچنین اطمینان حاصل می

رگری برای اطمینان از اشتغال برای همگان آن شغل برخوردار باشند. سوم، شوراهای کا

ی کاری و روز کاری را به بحث و همچنین افزایش فراغت برای رشد انسانی، هفته

های اقتصادی نامطلوب با تجدید دهند. چهارم، انحالل بخشگذارند و کاهش میمی

های مسکن، بهداشت، آموزش، پوشاک، خوراک، ساختار گسترده و طراحی مجددِ بخش

ونقل، مقارن خواهد شد. به عنوان مثال، بخش کشاورزی در رهنگ، ارتباطات و حملف

ی تعداد از کل شاغالن را در استخدام خود دارد و تحت سلطه %1.6حال حاضر تنها 

های صنعتی ورودی های کشاورزی تجاری با استفاده از روششماری از شرکتانگشت

روزی وحشتناک و مرگ ی امر، این سیهبرای کشت مواد غذایی است. نتیجه 1باال

کشی از کارگران مزرعه و مسمومیت جمعیت و ی میلیاردها حیوان مزرعه و بهرهساالنه

زیست بوده است. در اقتصاد جدید، تولید مواد غذایی مبتنی بر گیاهان، هدف محیط 

و  2های زراعت ارگانیک، کشت پایانظام غذایی خواهد بود که با استفاده از روش
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به صورت محلی درخواهد آمد. هر فرد تندرست الاقل از طریق  1شناسی کشاورزی،بوم

های غذایی اجتماعی یا خانگی ]به این اقتصاد[ کمک خواهد کرد. بدین ترتیب، باغچه

های اقتصادی سودمند از نظر اقتصاد جدید افراد بسیار بیشتری را در این فعالیت

ای شناختی به کار خواهد گرفت. تالش گستردهومباجتماعی و مناسب از نظر زیست

محیطی، مسکنی فروتنانه اما راحت، برای برای تأمین مسکن مناسب از نظر زیست

همگان صورت خواهد پذیرفت. خدمات درمانی با تمرکز بر بهروزی و پیشگیری از 

و ی آموزش بیماری، بسیار گسترش خواهد یافت. اشتغال  با درآمد مکفی در ارائه

ای متمرکز خواهد پرورش، فرهنگ و هنر برای کل جمعیت، در سطوح محلی و منطقه

شد. فناوری که در طی تاریخ برای تسلط و کنترل بر نیروی کار و طبیعت استفاده شده 

شود و فقط آنچه را برای رشد انسان ضروری است و است، دچار کاهش مقیاس می

در محور، عشق به مابومبینی زیسترد. جهانگذارساند، باقی میزیانی به طبیعت نمی

دهند، در تمام این تصمیمات ی حیات را تشکیل میهایی که شبکهزمین و تمام گونه

چراا راه شوراهای کارگری خواهد بود. تحسین حیات وحش و نه هراس از آن، 

که محور جدید افتخار خواهد کرد بومشمول خواهد شد. در واقع، انسانیت زیستجهان

ی طبیعت باشد، نه مخالف آن و مافوق آن. سرانجام و بخشی از قلمرو حیوانات و بقیه

به همان اندازه مهم، شوراهای کارگری بالفاصله با همبستگی مادی و اخالق 

انترناسیونالیستی، دست دوستی به سوی مردم جنوب جهان دراز خواهند کرد؛ از جمله 

وریه، لیبی و یمن که همین اواخر در معرض کشورهایی همچون افغانستان، عراق، س

ش شد اگر به جای اینکه واشنگتن بیاند. چه میاقدامات جنگی امپریالیستی آمریکا بوده

از دو تریلیون دالر برای آوردن مرگ و نابودی به این کشورها خرج کند، مردم آمریکا 

 و مراکز فرهنگی برای هاها، بیمارستانها، مدارس، کلینیکتوانستند به ساخت خانهمی

 ها کمک کنند؟آن

نهاد تالش های مردمها و سایر سازماندر عین حال، کارگران و جنبش شورایی آن

به طور نمایی افزایش یافته  1800ها را که از سال خواهند کرد تا جمعیت جهانی انسان

ی ریزی خانوادگتدریج و داوطلبانه از طریق آموزش و توانمندسازی زنان و برنامهاست، به
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ی دموکراتیک کاهش دهند. شوراهای کارگری جهان بالفاصله حداقل نیمی از سیاره

عنوان زیستگاه های جهان است، بهدرصد گونه 80زمین را که محل زندگی بیش از 

شناس برجسته طور که ای. او. ویلسون زیستحیات وحش کنار خواهند گذاشت؛ همان

؛ برای 15، فصل 2016ست پیشنهاد کرده است )زیو مدافع حفاظت از محیط 

(. با نزول جمعیت 2017ی ویلسون، نک. نیری، تجدیدنظر انتقادی در برنامه

تر خواهند شد که نواحی ارضی و های انسانی کوچکگاهمتحده و جهان، سکونتایاالت

 رهکسازد. بومدسترس میدریایی بیشتری را برای بازگرداندن به حیات وحش قابل

 سرعت به رونق برخواهد گشت.پذیر است و بهانعطاف

ای به ها اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه رادیکالیزاسیون گستردهالبته هیچ یک از این

داری شامل میلیاردها کارگر اتفاق بیفتد. اگر چنین اتفاقی ویژه در مراکز تمدن سرمایه

ز ی چگونگی فراروی ابرتر درباره اندازهاییاندازهای بسیار دیگری و چشمبیفتد، چشم

محور وجود خواهند داشت. با این حال زمان عمل داری صنعتی انسانتمدن سرمایه

از  تمامیکوتاه است. شاید فقط چند دهه باقی مانده تا کنترل سرنوشت خودمان را به

دست بدهیم و همراه با بسیاری از حیات وحش هالک شویم؛ اتفاقی که صرفًا به علت 

ی تسلی من این است که هزار سال قبل رخ داد. تنها مایه 10محور در نحرافی انسانا

 تری به صحنهبوم هر بار با حیات بسیار غنیدر پنج انقراض جمعی گذشته، زیست

برگشت. ما باید نهایت تالش خود را بکنیم؛ اما حتی اگر شکست بخوریم، امید به زندگی 

 یش از یک میلیارد سال بعد بسوزد و تمام شود.وجود دارد تا روزی که خورشید ب

 ها و نظرات است.اینجا مکان مناسبی برای اتمام سخن و گوش دادن به پرسش

 با تشکر از توجه شما.

 2018اکتبر  13برکلی، کالیفرنیا، شنبه، 

 

ام، منور نوری، تقدیم ی مادربزرگ پدریاین جستار را به یاد و خاطره نامه:تقدیم

رایم ای فراوانی بهای اسطورهه وقتی کودک بسیار خردسالی بیش نبودم، قصهکنم کمی

دارم، زیرا پس از ها را اکنون حتی بیشتر از گذشته گرامی میکرد. آنتعریف می

ها بازتاب روابط طبیعت و فرهنگ هستند که به ام که آنهای متمادی آموختهسال

های بینم که چنین داستانآید وقتی میمیگردد. قلبم به درد دمان تمدن بازمیسپیده
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ی اند، زیرا مدرنیتهای در روزگار من عمدتًا به دست فراموشی سپرده شدهعامیانه

 بورژوایی حتی به تخیل کودکان نیز هجوم برده است.

 

نویس به خاطر خواندن نخستین پیش 2و فرد مورفی 1مایلم از رابین چانگ قدردانی:

ی فرد اصالحات سودمند تشکر کنم. پانویس یک به تمامی نوشته یاین مقاله و ارائه

است. رابین به من در بازخوانی و بازنویسی نخستین بخش از سوسیالیسم 

های خودم از درک ماتریالیستی مارکس بندیمحور که به خطوط کلی صورتبومزیست

ده وضوح بیان شپردازم، کمک کرد تا اطمینان حاصل کنیم که بهو انگلس از تاریخ می

است. البته، مسئولیت استدالل ارائه شده در این مقاله یا هر کاستی و خطایی که ممکن 

ها نیست. از زحمات هومن کاسبی برای ترجمه کدام از آناست دربر داشته باشد، با هیچ

 کنم. ی خوب وسریع این متن تشکر می

 

 هایادداشت
اند که را کنار گذاشته و نشان داده« اعصار ظلمات»برچسب [ مورخان تا حد زیادی استفاده از 1]

روم برای دهقانان اروپایی، در مقایسه با وضعیت بردگان تحت لوای امپراتوری « سقوط»های پس از قرن

هایی که در مقام سرف مقید به زمین بودند، دسترسی مستقیم قدر هم بد نبود. حتی آنروم، ضرورتاً آن

های حدی از استقالل داشتند. در اواخر قرن چهاردهم و در قرن پانزدهم میالدی، شورشبه ابزار تولید و 

ی نیروها را علیه اشراف فئودال موقتا تغییر داد. نک. دهقانی به سرواژ در غرب خاتمه بخشید و رابطه

 (.1996( و پری اندرسون )2004(، سیلویا فدریچی )2016کریس ویکام )

( افزایش تولید و توزیع 1طور نمایی افزایش یافته است: دلیل سه عامل به[ رشد جمعیت بشر به 2]

( فناوری پزشکی )واکسن و آنتی بیوتیک(، 3( بهبود در بهداشت عمومی )آب و فاضالب( و 2مواد غذایی، 

به همراه دستاوردهای آموزش و استانداردهای زندگی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه. البته 

 ای آموزش و استقالل زنان به کاهش رشد جمعیت نیز کمک کرده است.دستاورده

 

                                                      
 .1Robin Chang 

 .2Fred Murphy 
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پوست توسط پلیس ، مرگ وحشتناک یک سیاه2020وپنجم ماه مه بیست

 های موبایل شهروندان ضبط کردند درکه دوربین پولیسِ آمریکامینهسفیدپوست در 

های شدید ابتدا در طور گسترده بازتاب یافت و به اعتراضات و شورشسطح دنیا به

نجر های دنیا مو همچنین در خیلی از کشور آمریکاو بعد در اکثر ایاالتِ  پولیسِمینه

 شد.

 وصی استکه یک شرکت خص اکساسپیس پنج روز پس از این اتفاقات شرکت

در  اآمریکفضاپیمایی حاوی دو مرد را به فضا پرتاب کرد. کاری که تا پیش از این در 

 هم تحت ید دولت قرار دارد. روسیهبود و در  ناسا اختیار

انداز چرا زمان در یک چشمطور همها بهآمیزی این دو تکه و تأمل بر آناما برهم

دو اتفاق؟ در یادداشت حاضر، هر کدام  ضرورت دارد؟ و چه نسبتی وجود دارد بین این

یابی بنِ دهیم: اتفاق اول ریشهطور جداگانه مورد تأمل قرار میاز این دو اتفاق را به

متضاد آن علیه نابرابری در بستر اقتصادی و نسبتش با دولت، اتفاق دوم همچون فرض 

نش این دو ی حاکمیتی جدید. و در آخر هم به بررسی ضرورت خواتولد یک سازواره

 در کنار هم پرداخته خواهد شد.

(1) 

اگر نظم مسلط و مشخصاً دولت و سایر نهادهای اجتماعی وابسته به دولت )چه 

مستقیم چه غیرمستقیم(، را در قالب یک پیکره و ارگانیسم زنده و هوشمند در نظر 

. در دبگیریم این ارگانیسم برای تداوم و پایداری در هستی خویش قدرت بالفعلی دار

واقع قدرت این ارگانیسم همان فعلش است در راستای پایداری و بقای هستی خویش. 

توانند داشته هایی میای چه نقشاما اعتراضات اجتماعی و مدنی در دل چنین پیکره

ورج جی اعتراضات اخیر پیرامون مرگ طور انضمامی بخواهیم به مسئلهباشند؟ و اگر به

 انیم چه ماهیتی دارد و نسبتش با این بدن در چیست؟نگاه کنیم باید بد فلوید

رغم هر مقاومت و انحرافی که سرمایه در برابر های مردمی علیاعتراضات و جنبش

داری، در فرایندی موازات سرمایهآورد، در مسیر تاریخی خود همواره، بهآن پدید می

. مبارزه و مقاومت اجتماعی باید وجود داشته باشد مستمر تکوین و تکامل یافته است
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در  سمارکزعم پیش ببرد. بهتا بتواند قدرت را به چالش بکشد و هستی اجتماعی را به

ر کننده دارد. با گسترش و تعمیق نولیبرالیسم دی طبقاتی نقش تعییناین میان مبارزه

یابد. در این موازات آن رشد مینیروهای کار هم به های اخیر، روند پرولتریزه شدندهه

که  اندمند بودهروز بر شمار آنانی که در گذشته از امتیازات و خدماتی بهرهمسیر روزبه

 شود. ها سلب شده است، بیشتر میدر شرایط فعلی از آن

شود و در این بستر بیش از تر میهم گسترده ی مبارزاتهنگام با آن دامنهاما هم

، یابد. چرا که این ارگانیسم هوشمندسازماندهی مبارزات اهمیت می پیش بازاندیشی و

کردن خویش است. پس، امکان و بهینه املدر مسیر تاریخی خود مدام در حال تک

انکارناشدنی است. از مبارزات « خطرزدایی»رو تالش برای پدیدار شدن انحراف و ازاین

های مقاومت و تراضی، فارا از سویهبدین ترتیب، تأمل در ماهیت و کارکرد هر نوع اع

نشینی و محدودیت قدرت های خود دارد و بارها به عقببخشی که در ظرفیترهایی

مسلط منجر شده، ضروری است. چرا که با تأمل و بازاندیشی در هر جنبش و رویداد 

آن، از نیروهای بازدارنده، توان با تشریح و نقد مناسبات ساختاری می اعتراضی

بخشیِ مجدد به آن، هر نوع سازِ منطق سرمایه که با شکلکننده و دیگرگونحرفمن

ن ی آکند و از نیروی تغییردهندهای را در هستی خویش بازتعریف میمقاومت و مبارزه

 کاهد، جلوگیری کرد. می

تواند به دگرگونی و تغییر ای است که میاعتراض در ذات خود حاوی نیروی بالقوه

در وضعیت غالب منجر شود. تبدیل کنش جمعی به واکنش، انفعال و واداشتن به دوری 

ترین سطح رخ کننده، در پایینهای کنترلجستن از مشارکت سیاسی از سوی نهاد

 فعال شود. نوعی ایمنیِی پیشگیری دارد. اما کار به اینجا ختم نمیدهد و جنبهمی

ای است که شبیه آن در بدن طبیعی موجودات وجود دارد. خاصِ چنین ارگانیسم زنده

ای خنثی، ضعیف و کنترل شده از دست آوردن گونهبدنِ موجودات در یک پس از به

های خطرناک و یک عنصر مخرب و یورشی)در قالب واکسن( خودش را برای حمله

کند. این مکانیسم چه برای سیستمی همچون میتقویت و آماده تر ی جدیبراندازانه

بدن و چه برای دولت سازوکار مشابهی دارد. ارگانیسم دولت احتیاج به فعل دارد فعلی 
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با اعتبارِ واقعی که در بافت آن خطرآفرین شود، اما منجر به گسست و عدم نگرد. ناگفته 

شده و خنثی نبوده همیشه کنترلهایی نماند در مکانیسم بدن نقش چنین واکسن

ی معکوس داده و با جهش و تغییر رفتاری در مسیر ها نتیجهرغم تمام کنترلگاهی به

شده به فروپاشی آن نظم منجر شده است. چه بسا چنین نقشی در نظم دولتی ترسیم

 پذیر باشد. و اجتماعی هم امکان

ی ظاهری آن را بشکافیم و به هی کدام است؟ باید پوستاما اعتراضات اخیر از زمره

د چیز تواننژادی اعتراض به چیست؟ آیا میی آن نفوذ کنیم. اعتراض به تبعیضهسته

دیگری باشد جز ضدیت با بنیاد نابرابری؟ اگر این فرض را بپذیریم، زمانی اعتراض 

ی ماهوی خویش گیرد که در شالودهساز به خود میای همچون یک نظام ایمنسویه

صادم و ضدیت با بنیان نابرابری است قرار نگیرد. اما این بنِ حیاتیِ اعتراض به که ت

تواند با شناسایی آن و نسبت متقابلی تبعیض نژادی در چیست که اعتراض بالقوه می

کند خود را همچون نیرویی بالفعل درآورد؟ این بنیان رنگ است، که با آن برقرار می

 شود؟چه بستری زاده مینژاد است، یا چیزی دیگر؟ و در 

یافته به هایی که از مهاجران اولیه )منظور اولین مهاجران راهبه نامه لئو هیوبرمن

 زودی دریافتندمهاجران اولیه به»کند: دست آورده است اشاره میآمریکاست( آمریکا به
ور ه زها بردگان خوبی نخواهند بود زیرا بسیار مغرورند و بکه بومیان آمریکا برای آن

کنند. این بود که روی به آفریقا نهادند. ساالنه بیش از بیست هزار برده تازیانه کار نمی
شد. تجارت برده عملی بسیار سودآور بود و تاجران و از آفریقا به آمریکا برده می

ل از )به نق.« های عظیمی بنیان نهادندداران انگلیسی بسیاری از این راه ثروتسرمایه

 چه بر مردم امریکا گذشت(آن –ن، ما مردم لئو هیوبرم

داری، استثمار نیروی کار است. فروکاهیدن بنیان نابرابری منشاء نابرابری در سرمایه

آن  ی اقتصاد سیاسی و تقلیلبه سیاه، سفید و نژاد، تهی کردن این نابرابری از شالوده

خیر از ظیر اعتراضات اداشتن اتفاقاتی نعبارت دیگر جدا نگهبه سطحی طبیعی است. به

طور کل پیوند ماهوی آن بین مالکیت خصوصی، طمع، تفکیک کار، سرمایه، مبادله و به

 ی بین سیستم بیگانگی و سیستم پول است. دور کردن آن از رابطه
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کردن اما این میل به نمادین کردن و گسستن از منشاء اصلی در چیست؟ تهی

دهد ی بحران را شکل میحیات اقتصادی که عمالً نطفه دارانه و نابرابری ازمناسبات برده

سازیِ اعتراض و دورکردن بحران و جدا کردن آن از سطح واقعی خودش نوعی متعارف

ای معترضان تصویر اعتراض خویش را در قالب نیازی که دولت است. در چنین گستره

ویری ارائه کرده است ی چنین تصبرای ارائه -یا به بیان بهتر مدافع منشاء بحران  -

کاهند. حتی نیروی پروتستانیسم که همچون ساختاری منظم مشروعیت بخشِ فرومی

چنین کاری بود هم خالف این مدعا نیست چرا که توان حرکتی و سوخت پروتستانیسم 

 داری نیست. چیزی جز روح سرمایه

 نگی داشتای اجتماعی و فرهپدید آمدن بحران در اعتراض به تبعیض نژادی سویه

طور مشخص در اعتراضات مورد نظر ابتدا دولت یا مناسباتِ اقتصادیِ پیرامونیِ آن و به

هدف اعتراض نبود بلکه فعل نژادپرستانه آماج اعتراض بود اما تغییر آگاهانه یا ناخودآگاه 

ها و نوعی تحول آن به یورش به بانکی آن یا بهاعتراضات و گسترده شدن دامنه

بردن از مراکز تجاری ی بزرگ، تخریب فضاهای عمومی و همچنین غنیمتهافروشگاه

رسد بازی را تغییر داده است. گویی این تغییرِ گرانیگاه، هدف مبارزاتی خود به نظر می

ل که خود در شک -را علیه بنیادهای نابرابری که باعث پدید آمدن فالکت و تبعیض 

 مدنظر قرار داده -های بزرگ است قیاد کمپانی ارزانِ تحت انسوءاستفاده از نیروی کار

 است. 

تواند ماهیت چنین اعتراضی را خطرناک اما سؤال اصلی این است آیا این تغییر می

کند و منجر به گسست و تغییر در وضع موجود شود یا امتداد همان وضع موجود است 

 ای ایمن کننده دارد؟ و سویه

نهیم و پس از بررسی بخش دوم جا وامیاین ی بحث بر سر این پرسش را درادامه

است هم پاسخ به این پرسش داده و هم به ضرورت  اکساسپیسی که پیرامون پروژه

 قرائت این دو اتفاق باهم پرداخته خواهد شد.
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(2) 

داری بوده اما در یک امتداد تاریخی در تالقی پول و دولت ویژگی دایمی سرمایه

ی انباشت به گر سرمایه یا مناسبات هوشمندانهمیل ویرانداری نولیبرالی سرمایه

همان شدن با دولت در مفهوم اسپینوزایی آن شکل افراطی تحقق این میل و این

 ی قدرت بالفعل آن هم هست.کنندهتضمین

از مفهومی تحت عنوان حق طبیعی یاد  سیاسی-الهیی در رساله اسپینوزا

چیزی نیست جز  ی طبیعی و عقالنیمنظومه کند. حق طبیعی در هر شخص یا هرمی

ی قدرت آن شخص یا آن منظومه. حق طبیعی هر شخص را تنها قدرت خودش محدوده

کند. تمامی آن اعمالی که در ما امکان تحقق دارند حتی اعمال قهر و خشونت متعین می

که  کندیگیرند. اما ضرورت عقالنی به ما ایجاب متمامی ذیل حق طبیعی ما قرار میبه

د، تواند قرار داشته باشبرای دوری جستن از چنین اضطرابی که در بطن حق طبیعی می

بخشی از آن قدرت را چه به صورت دلخواه که از یک ضرورت عقالنی است و چه به 

ظور جا منآمیز که ترس از نتایج شوم آن است به دیگری واگذار کنیم. اینصورت اکراه

ست. حاکمیت در هر شکلی چه الیگارشی و چه دموکراسی از دیگری همان حاکمیت ا

یابد. اشخاص پس از واگذار دست آوردن چنین قدرتی به حق طبیعی دست میبا به

ها متکی به شوند و دیگر قدرت و عمل آنکردن قدرت خویش وارد ساحت قانونی می

ت بر خیر گونه قرارداد اجتماعی ضروری است که تصمیماقانون همگانی است. در این

ی نظارتی چنین عمومی گرفته شود و اتکا به عقل همگانی کاربست اصلی و سویه

سیستمی است. اما پس از این واگذاری چه تضمینی وجود دارد که حاکمیت مطلقه از 

 دستحق طبیعی برخالف بخشی از وجود خویش دست به عمل نزند؟ حاکمیت با به

یل ای واحد تشکاند پیکرهق را به آن بخشیدهآوردن چنین حقی با شهروندانی که این ح

رو اگر چنین عملی بر خالف همگان باشد، در حقیقت برخالف خویش داده است و ازاین

و امتداد  دهیم که در گسترهحال مدل فرضی از دولتی را مد نظر قرار می 1.هم هست

                                                      
ها موجود اسنننت که آن را طی قراردادی به دولت تفویض طور بالقوه در انسنننانچه بسنننا نیروی حق طبیعی به. 1

 به معنی نابودی آن قدرت نیست.اند که به تبعیت از قانون حق تخطی از آن را ندارند اما این کرده
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ویه سمل دوتاریخی بخشی از قدرت خویش را که برخاسته از حق طبیعی است در یک ع

کند. چنین گذاری در ذات خود آیرونیک منتقل می که اساسی آیرونیک دارد به دیگری

ی از بین رفتن حق است چرا که واگذاری بخشی از قدرت طبیعی به دیگری به منزله

 طبیعی و قدرت بالفعل خویش است. 

ه ک کنداولین شرکت خصوصی به امکانی دست پیدا می اکساسپیسی در پروژه

تا پیش از این هیچ شرکت دیگری از آن دست، این امکان برایش فراهم نشده بود. اتفاق 

ی انقالبی و اولی ندارد چراکه مسیری است تاریخی در مناسبات دولت و اخیر سویه

کم اختیاراتی که تحت ید دولت بود و این امکان توسط سرمایه. مسیری که در آن کم

د که شوای منتقل میدولت واگذار شده بود، به دیگری ها به آنبخشی انسانمشروعیت

تواند به هیچ ضرورت و تعیینی ندارد. این دگردیسی تاریخی در امتداد خودش می

حاکمیتی که با  1های خصوصی بینجامد.ها و ابرشرکتتر دولتپیوندی هرچه عمیقهم

قرارداد اجتماعی  وری از حق طبیعی خویش بدون ضرورتی مبنی بر التزام از یکبهره

چرا که او حق طبیعی خویش را از افراد سلب نکرده است و آن را از یک واسط که  -

جهت تحقق خیر همگانی آزاد است به پیش بردن  -در واقع دولت است ابتیاع کرده 

ازِ سمنافع خویش بدون هیچ محدودیت و تعیینی. چرا که خود تولید کننده و هویت

هایی که ذکر شد در زمان کنونی نسبتی پیوند دولت و شرکتاست.  -توده  –دیگری 

را  کارگران خود»کند: یافتگی مطرح میپیرامون عینیتمارکس چه است شبیه به آن
عنوان کارگر در فعالیتِ کاری خود ها بهدهند، آندر محصوالت کارشان عینیت می

ی چیزی بیگانه یا قدرتی ها در تضاد با ما به منزلهیافتگیوجود دارند. این عینیت
 های فعلی که درچنین حاکمیتی بر خالف حاکمیت دولت «.کنندمستقل قد علم می

تواند باعث نفوذ و گسست در آن و هایی است که میدل خود حامل تناقضات و روزنه

ی ختهباجان و رنگهای کمتواند با از بین بردن ظرفیتسرانجام تغییر در آن شوند، می

 های فعلی تبدیل به یک کلِ همگن و بدون نفوذ شود. یک و رفاهیِ دولتدموکرات

                                                      
ساخت شاید اطالق حاکمیت و دولت. 1 سی و  سیا ست. چرا که بنیان  سر اجبار زبانی ا ضعیت از  مندی به این و

 تواند متفاوت باشد.طور کلی میحکومتی آن به
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رد نظیر گیای پس از حاکمیت مطلق تکنولوژی مناسباتی شکل میدر چنین گستره

عه مواد چون جام»نسبت به ابزار فاشیسم یعنی تکنولوژی داشت:  بنیامینای که ایده
وژی حق خود را به شکل مواد طبیعی خود را از تکنولوژی دریغ کرده است، تکنول

یابد طور افسارگسیخته افزایش میانباشت قدرت در چنین نظمی به 1«.گیردانسانی می

کند به همان میزان یابی در مسیر خودش رو به پیش حرکت میو هرچقدر این قدرت

ترین و هنگام رو به عقب دارد تا در مسیر تکاملی خود در رادیکالو سرعت، هم

 قق شود. در این مسیر کهی خویش متحگرایانهترین شکل ارتجاعی و بنیاددهشتناک

ها همچون یک ارگانیسم زنده درون ی ذکرشده نیست دولتطبیعتا آغازش نقطه

نهند و آن نطفه ای را بنا میی تازهی چنین پیکرهی وجود خود نطفهخویش از عصاره

شود تا جایی که بتواند نیای خودش را در تر میو بزرگ در مسیر رشدش هرچه بزرگ

ای ببلعد و نابود سازد و تولد خویش را کامل کند چرا که تولد چنین نطفهمسیر تکاملش 

ک آن کند. صورت استتیای نیست تولدش در یک پیوستار معنا پیدا میبزنگاهی لحظه

ی تاریخی فاشیسمِ هیتلری است، که خودش را فدای شکل نوین و همچون تجربه

یمنی فعالش وجه تمایزش با نوع کند. شکل مقاوم تر که خوداای از خود میپیشرفته

طور پیشرفته تر داراست که در یک وضعیت نمادین اش است. و این امکان را بهپیشینی

 ها برای توده پدید آورد.محصول فکری و مطالباتی در تمام ساحت

(3) 

که چنین گردیم به سؤالی که در انتهای بخش اول مطرح شد. اثبات اینبرمی

خیر آن را بدل به اعتراضی خطرناک علیه بنیان نابرابری چرخشی در اعتراضات ا

ام هنگطور همشود که این دو اتفاق اخیر را در یک دورنما و بهکند زمانی محقق مینمی

از بازی  هاییها برهم، بارقهقرائت کنیم. تالقی این دو اتفاق و نسبت دیالیکتیکی آن

دهد. بازی کردن در ادین نوید میکردن در زمین دیگری را که ازقضا زمینی است نم

                                                      
ز ژی اهای امپریالیسننتی اسننت که حق خودش را به مثابه تکنولومنظور بنیامین در این روایت مشننخصننا جنگ. 1

طور سننلبی قرار داده شننده اسننت. منظور بلع کامل مدل گیرد. در اینجا اما مطلب به نفع متن بهمنابع انسننانی می

 های بنیادینش و از سر سازی مدلی متفاوت با صفاتی دیگرگون است.انسان فعلی با صفت
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سط یافته )که طبیعتاً تعیین یافته توانجام دادن کنشی تقلیدی و تعیین 1زمینِ تراژدی.

تاریخی نیست( برای رسیدن به سرانجامی عقل خودمختار و در وحدت با آگاهی

تراژدی بودنِ وضعیت ذکر شده  2بخش که همانا تحقق کاتارسیس در پایان است.تزکیه

 ز ضرورت استتیکی است که توانسته آن را هوشمندانه صورت بندی کند. ا

ای بخشی و خلق چنین تراژدیها در صورتفقط کافی است روایت تصویری رسانه

، بازنمایی شهر جورج فلویدآور و دهشتناکِ مرگ در نظر آوریم. از تصویر رنج

ای معروف، نجیرههای زغرق در آتش، غارت فروشگاه پولیسمینهآخرالزمانیِ 

دد پیونها میهای هزاران نفری تا شمایل بتمنی که در جنون معترضان به آنگردهمایی

پذیرندش. همه اعتباری پیدا ای سکوت، معترضان در جمع خودشان میو پس از لحظه

 کنند همچون اعتباری برای مصرف شدن. می

های ت آن است به خانهگویم، شما به کاتارسیس رسیدید، وق)در پایان تبریک می

خویش برای ارسال انسان به فضا لذت  خود بازگردید و سرمست از غرور ملی و برتری

 ببرید، آن هم با فضاپیمای خصوصی.(

تواند در بخش حتی اعتراضات اخیر که میهای رهاییبا درنظر قرار دادن ظرفیت

روند خود با ساخت منطق درونی خود منجر به مقاومت در برابر نیروی سرمایه و 

ه پدید هم توجه کرد ک ی آن شود؛ باید بر این نکتهجلوگیری از پیشروی افسارگسیخته

تواند به نوعی تفوقِ منطق بازار به کنش شد میچه ذکر آمدن چنین انحرافاتی نظیر آن

آن را در مدل روایتی بازنمایی قلمداد شود؛ که تجلی اعتراضی و حل شدن آن در تجارتِ 

                                                      
هد که ارسننیس زمانی رخ میپذیر اسننت. کاتتراژدی در مفهوم ارسننطویی آن تنها با تحقق کاتارسننیس امکان. 1

ضادشهروند آتنی می ضات و ت شائی مادی و بیرونی دارد بهتواند تمام تناق ر طور نمادین دهای درونی خود را که من

سبت با پولیس)دولت بیند و روانش پالوده میاجرا می سطو در ن ار شود. کشهر( تعریف می -شود. تراژدی برای ار

صلی تراژدی در یونان پنجم ق شهروندان و پاالیش هرگونه ا ضاهای درونی  ضادها و تناق بل از میالد، از بین بردن ت

ست که می ضادی ا ضی علیه ت ست بالقوه برای هر نوع شورش و اعترا سیلی ا شد که پتان شهروند موجود با تواند در 

  پولیس.نظم

سپیسی طور کل انکارِ پروژهبه. 2 انی که صننبح در حال تخریب به صننرفاً یک غرور ملی توسننط معترضنن اکسا

دیدند و ظهر در یوتیوب مسنننرور از پرواز آن، ها مینهادهایی بودند که منشننناء نابرابری و فالکت خویش را در آن

 تأملِ مورد نظر استی قابلدقیقاً نقطه
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ی قابل تأمل اینکه این نظام واسط یا همان نظامی یابیم. و نکتهآن توسط رسانه بازمی

ها، هویتی کف خیابان زمان با وقوع کنش واقعی یعنی اعتراضات درطور همکه به

اخته های خبری سبار فقط توسط بنگاهبخشد، همانا دوربین است که اینبازنمایانه می

اند اما استتیک و فرم عیناً امتداد همان بار مردمشود بلکه کارگردان اینو توزیع نمی

شناسی تصویری و است. گویی این منطق بازنمایانه همچون یک هژمونی در زیبایی

ی مردم درونی شده است. جدا کردن اجزاء حیاتیِ هر نابرابری نظیر منشاء اقتصادی روای

ی آن در بخشکننده، نوعی بازشکلو تقلیل آن به تضاد رنگی، توسط نظام واسطِ روایت

بسا چندین برابرِ راستای کاالیی کردن آن اعتراض است، که سود مصرف شدنش چه

ی مبارزات سیاسی و اعتراضات در نظر داشت عرصهها است. اما باید ها و آشوبتخریب

ی ایمن ساز نداشته و ندارد، چراکه چنین منطقی در واقع طور کامل سویهمدنی به

 تثبیت و تداوم همان نظم سلطه است. 

در عین حال، باید همواره در نظر داشت که برای جلوگیری از امکان سلب و 

توسط قدرت سرمایه، چیزی که اهمیت  های مردمیها و مقاومتسازی جنبشخنثی

های تاریخی آن حیاتی دارد، تأمل و بازاندیشی در بطن هر جنبش و پیدا کردن ربط

 است.

کند؟ مگر اهمیت رخدادی که در پراکسیس در این وضعیت چگونه معنا پیدا می

ن آتواند منجر به دیگرگونی در هنجار با وضع موجود است و میکنه خود بیگانه و نابه

شده نبودنش نیست؟ مسئله اما در اینجا صرفًا تعیین شود، در تصادفی بودن و ازپیش

آمدی نیست چرا که امکان دارد رخدادی در سطح بیرونی بسیار متفاوت هر نوع خالف

و متضاد با وضع موجود باشد اما در بطن خود چیزی جز ساختار همان نظم را نداشته 

 درک دیالکتیکی است و فهم امر کلی که هر رخدادی مسئله در اینجا ضرورت 1باشد.

برخاسته از همان امر کلی است و ضرورت دارد دیالکتیکی فهم شود و نسبت آگاهی و 

در  های موجودراستا تبیین شود. با در نظر داشتن ظرفیتپراکسیس در یک وحدت هم

                                                      
شخیص و مداقه در پیکره. 1 سئله ت ست. م سم نی شکلی از نیهیلی ستهدف فروغلتیدن در  ضی ا  ی هر عمل اعترا

ده تنبیهی را پیش کشی-های قدرت انضباطیهای احتمالی آن. فوکو مبحث شبکهها و فقدانبرای پیدا کردن ضعف

اند بلکه در عمل خود سننوژه را هم تولید های وجودی سننوژه دسننت یازیدهترین سنناحتتنها به درونیاسننت که نه

 اوابسته و مستقل نیست. ها و عدم تحقق مخزن مقاومت نکنند. اما مسئله تکرار آن ایدهمی
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و  اکسیس نیستهر اعتراض و یورشی و با درنظر داشتن این که آگاهی که مقدم بر پر

توان نتیجه گرفت هر امر متضادی با وضعیت برای این که نیروی موازی با آن است می

فعل برساند مستلزم فرارفتن از نظم نمادین موجود است ی خود را بهی براندازانهبالقوه

ای که در خود دارد ی براندازانهی نیروی بالقوهواسطهو ضرورتاً به خودی خود و صرفاً به

کند. چرا که نظم مسلط مدام آن هم به معنایی که یاد شد عمل نمی« رخداد»همچون 

های مجازی و نمادین از ظرفیت هر رخدادی است. مسئله فهم در حال ساخت مدل

هایت کند و در نطور نسبتی است که با آگاهی برقرار میخاستگاه آن امر متباین و همین

 ضرورت فرارفتن از آن است.



 

 
 



 
 

 

 

 

                                                      
دان آمریکایی و استاد تاریخ در دانشگاه استنفورد آمریکا است. از ( تاریخEstelle Freedmanاستل فریدمن ). 1

 اشاره کرد. فمینیسم، سکسوالیته و سیاستو  بازتعریف تجاوزتوان به های وی میکتاب

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ی دیرپای زنانمبارزه

 تجاوز جنسیبرای تعریف 

 

 1استل فریدمن
 

 ی شیرین کریمیترجمه
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 ی مترجم: مقدمه

برای من ده سال طول کشید تا بتونم مثل یه زن زندگی کنم، »
ی جنسی و ارتباط درست با تا بعد از چهار سال تراپی بفهمم رابطه

ده، تا بفهمم با من چه کردی! چطور با جنس مخالف چه معنایی می
رو ازش ساله  16های کثیفت زندگی عادی یه دختر و لبها دست

ی تجاوز جنسی این بخشی است از روایت زنی درباره« دزدیدی!

 شده و خوشنام شیراز.معلمش به او در یکی از مدارس شناخته

است و تعداد زیادی از زنان ایرانی  1399اکنون تابستان سال 

های بیشتری روایت اند، آنها هر روزدست به کاری انقالبی زده

نویسند و منتشر شان از تجاوز جنسی میی تجارب شخصیدرباره

ها تجاوزگر در زمان تجاوز نسبت کنند. در بسیاری از این روایتمی

اتفاق متجاوزان مرد به آنها در موضع قدرت قرار داشته است، قریب به

یا ) هایی مثل معلم، استادِ دانشگاه، سلبریتیهستند و در جایگاه

رسانه(، هنرپیشه، آوازخوان و مانند آن قرار داشتند )بسیاری از ستاره

آنها هنوز هم در همان موضع قرار دارند و اینطور که ویترین تمیز و 

هد(. دشان نمیدهد تو  تکانشان نشان مینسبتاً شیک همیشگی

تأملی که در این کارزار چشمگیر است سکوت یکی از نکات قابل

 چیزی همهواقع مردانی که تقریباً دربارهمردان است، به بسیاری از

 یاند. نکتهکنند در این مورد خودشان را به آن راه زدهاظهار نظر می

دیگر طرفداریِ آشکار بسیاری از زنان و مردان از تجاوزگر است با این 

توجیه که در آشنایی خودشان با شخص متجاوز، او را فردی 

چسبد و باید از ها به او نمید و این وصلهانکار شناختهدرست

دیگری که در این فضا  ی مهمزنندگان شکایت کرد! اما نکتهاتهام

بسیار مطرح شده است و اِستل فریدمن در این مقاله به آن پرداخته 

 است.« تعریف تجاوز جنسی»است 

ادن ندابهام در تعریف تجاوز جنسی یکی از عوامل سکوت و گزارش

های افراد در مورد گیریتجاوز به مراجع قانونی است. در موضع
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بینیم که سردرگمیِ های منتشرشده از تجاوز جنسی میروایت

 کند وشان منصرف میتعریفی بسیاری از افراد را از بیان تجربه

تر از آنچه هست جلوه اهمیتر مردم کمها را در نظبسیاری از روایت

هایی که در ایران در مورد تعریف تجاوز دهد. برای خواندن تالشمی

هایی که در این مورد صورت جنسی صورت گرفته است و تالش

تجاوز به عنف در حقوق کیفری »توانید به مقاالت نگرفته است می

آزار جنسی، تعرض یا تجاوز: نسل »هاشمی، ی پگاه بنینوشته« ایران

اوز تج»در رادیو زمانه و « کند چگونه آن را درک کنیدشما تعیین می

گروه « در قانون برای آن تعریف شده است جنسی و مجازاتی که

 وکالی عدل ایرانیان رجوع کنید.

 Women’s Long Battle to»ی پیش رو با عنوان مقاله

Define Rape » پست و بعد در کتاب در واشینگتن 2012در سال 

«Where Freedom Starts: Sex Power Violence 

#MeToo ».توسط نشر ورسو منتشر شده است 

*** 

جمهور ترامپ سه اتهام تجاوز جنسی و شانزده اتهام رسمیِ آزار جنسی بر ضد رئیس

و « اخبار جعلی»زنندگان ها گفت مدعای اتهامطرح شد، ترامپ در پاسخ به این اتهام

شود، اما او را وارد مبارزاتی رفتن محدود به ترامپ نمیاست. این نوع طفره« فتحرف م»

کند. تاریخی بر سر معنای تجاوز جنسی و آزار جنسی در ایاالت متحد آمریکا می

ین نوبت از زیر تعیپوستِ صاحبِ امتیاز خاص بهوبیش دو قرن است که مردان سفیدکم

تواند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد و کسی میآنکه چه چیزی تجاوز جنسی است، چه 

های جدید بر سر آزار روند. بحثهای باورپذیری هستند، قِسِر در میکدام زنان قربانی

 های قدیمی است.ی قمار بزرگ بر سر این بحثدهندهجنسی و تعرض نشان

 

https://www.independentpersian.com/node/80421/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.independentpersian.com/node/80421/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.independentpersian.com/node/80421/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.radiozamaneh.com/528492
https://www.radiozamaneh.com/528492
https://www.radiozamaneh.com/528492
https://www.radiozamaneh.com/528492
https://www.radiozamaneh.com/528492
https://adleiranian.co/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C/
https://adleiranian.co/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C/
https://www.versobooks.com/books/2773-where-freedom-starts-sex-power-violence-metoo
https://www.versobooks.com/books/2773-where-freedom-starts-sex-power-violence-metoo
https://www.versobooks.com/books/2773-where-freedom-starts-sex-power-violence-metoo
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 بدن زن است؟« مالک»چه کسی 

کا تجاوز جنسی را آمیزش جنسی با در قرن نوزدهم در قوانین ایالتیِ سراسر آمری

کردند. بر اساس یک اصل دستِ مردی غیر از شوهرش، تعریف میزور و بهیک زن به

شود، شوهر اختیاردارِ تن و داراییِ ( شناخته میcovertureقانونی که به نام کووِرتور )

ین هم ی جنسی با شوهر امتناع کند. بهتوانست از رابطهزنش بود. بنابراین زن نمی

ادگاه شان امتناع کنند یا در دی جنسی با اربابانتوانستند از رابطهترتیب زنانِ برده نمی

ه ک این فرض استمرار یافتبر علیه آنها شهادت بدهند. پس از آزادی بردگان در آمریکا 

شان رخ داده حقی ندارند. در ی آنچه برای بدنتبار دربارهزنان آمریکاییِ آفریقایی

پوست مصون ]از مجازات[ های بعدی بسیاری از مردان در قبالِ تجاوز به زنانِ سیاهنسل

 بودند.

اند حتی زنان سفیدپوست هم در طرح و بیان این که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته

ی شواهد صدمات جسمی برای اثبات مقاومت و مدرکی که تأیید ارائه دردسر داشتند.

شد. اما فرض تمام اعضاِی کند زن فریاد زده، باعث افزایش حقانیتِ او در دادگاه می

ی جنسی مرد هیئت منصفه و دادگاه این بود که وقتی زن راضی به برقراری رابطه

یت دو طرف است. معمواًل شود، پس از آن هر نوع عمل جنسی مبتنی بر رضامی

شد که زن درگیری جنسی ناخواسته فقط وقتی تجاوز جنسی در نظر گرفته می

پوست و عمل با خشونت انجام شده سفیدپوست و پاکدامن باشد و فردِ مرتکب سیاه

 باشد.

 بازتعریف تجاوز جنسی

را زیر  های قرن نوزدهم طرفدارانِ حقوق زنان و عدالت نژادی این دیدگاهاز میانه

ی معنای تجاوز جنسی دهی دوبارههای آنها از سه راهِ مهم به صورتسؤال بردند و تالش

ی اغواگریِ مجرمانه و تجاوز های قانونی مانند قوانینی دربارهیاری رساند. اول از راه

ی جنسیِ اجباری و جنسی به افراد زیر سن قانونی که پیگرد قانونِی رابطه

صرانه ادعا تبار مکرد. فعاالن آمریکاییِ آفریقاییتر میشنایان را آسانآمیز با آغیرخشونت

توانند قربانی تجاوز جنسی باشند و مردانِ سفیدپوستِ پوست میکردند که زنان سیاه

نی بر ی اَعمال مبتها نیز گسترهآزارگر باید در برابر دادگاه پاسخگو باشند. فمینیست
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ت آشنایان و شوهران را در شمار تجاوز جنسی قرار دسویژه بهعدم رضایت طرفین به

 دادند.

حقوق  پدید آمد، درست همان زمانی که جنبش 1840ی ها در دههنخستین چالش

ان کردند پیگرد قانونی مردیابی بود. پیشوایان جنبش تالش میزنان در شرف ائتالف

ه دنبال تر شود. آنها بآمیز نداشتند آسانسفیدپوستی که غریبه نبودند و رفتار خشونت

بودند، با این هدف که این « مردان هرزه»مجازات کیفریِ مردانی بودند که به قول آنها 

ی، ی جنسمردان را از اجبار، ترغیب یا زیر فشار گذاشتن زنان جوان برای برقراری رابطه

ی گرانهمبارزات البی 1900ی دروغینِ ازدواج، بازدارند. تا سال خصوص از راه وعدهبه

دست آورده بود، در آن زمان اغواگری از سوی هایی بهها موفقیتآنها در بیشتر ایالت

تر از تجاوز جنسی محسوب فرد آشنا، بدون در نظر گرفتن رضایت یا اجبار، جرمی کم

 شدن قابل مجازات بود. شد و این جرم با جریمه و زندانیمی

ی در نوشیدن الکل و حامیان حق رأی زنان رَوکارزار ملی بعدی را طرفدارانِ میانه

ی حقوق عرفی، آنها خواستار افزایش گانهکردند. گذشته از معیارهای دهنمایندگی می

ی جنسی بودند. زمانی که زنان حق رأی نداشتند، سن قانونی دختران جوان برای رابطه

 1900تا سال  ها هزار امضا تهیه و با مقامات مرد البی کردند.آنها طوماری با ده

رده را متقاعد ک -تر در  ایاالت شمالی و غرب میانی بیش –قانونگذارانِ سی و دو ایالت 

ی جنسی را از چهارده به هجده سال افزایش دهند. بودند که سن قانونیِ برقراری رابطه

بر اساس این قوانین برای صدور حکم تجاوز جنسی به دختر زیر سن قانونی نیازی به 

 تری داشت. شواهد اجبار یا مقاومت نبود، اما مجازات سبک یارائه

ی مردان اعتراض کردند و مدعی اندازی به حق ویژهبا وجود این منتقدانی به دست

بودند که زنان جوان باید مسئولیت محافظت از خودشان را بر عهده بگیرند. در سال 

ر ن دختر دوازده ساله همانقدبه نظر م»یکی از قانونگذاران ایالت کنتاکی نوشت:  1895

تأخیر در اصالح « توانِ مقاومت در برابر مکرهای اغواگرانه را دارد که یک زن مسن.

قانون تجاوز جنسی به دختران زیر سن قانونی در جنوب تا حدی به این دلیل بود که 

ز پوست قدرتِ شکایت ابه دختران سیاه»ترسیدند که این کار قانونگذاران آشکارا می
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پوست با زنان سفیدپوست در یک زنان سیاه»ترتیب بدین« مردان سفیدپوست بدهد.

 گرفتند.قرار می« سطح

 ی نژادیمواجهه

تبار های آفریقایی، آمریکایی1960تا  1880ی در دورانِ ]قوانین[ جیم کرو، از دهه

پوست درگیر حمالتی دوسویه حول باورهایی شدند که بر اساس آنها زنان سیاه

 پوست تهدید جنسی برایتوانستند مورد تجاوز جنسی قرار بگیرند و مردان سیاهمین

رفتند. فقط یک خبرپراکنیِ نادرست مبتنی بر این که زنان سفیدپوست به شمار می

توانست منجر به پوست زنی سفیدپوست را آزار جنسی داده است میمردی سیاه

کردن( بشود. دست جمعیت )لینچههای وحشیانه بخشونت اراذل و اوباش و کشتار

ی ی آزار جنسی بودند ولی اعضای کمیتهبهانهها بهچهارم از این قتلهرچند فقط یک

شان دست به دامان توهمِ تجاوز جنسیِ حراست شهروندان برای توجیه کارهای

 نژادی شدند.بین

اظ جنسی لح ی افرادی که بهتبار به منزلههای آفریقاییبه تصویرکشیدن آمریکایی

انداخت. اند وضعیت سیاسی و امنیت جسمانی آنها را به خطر مینشدهکنترل

تفاده شان شایستگیِ اسسفیدپوستان جنوبی مدعی بودند که بردگان سابق و فرزندان

ی راهی برای جلوگیری منزلهاز حقوق شهروندی را ندارند. آنها همچنین جداسازی را به

 کردند.ی بینِ نژادی توجیه میاز برقراری روابط صمیمانه

در طول مهاجرت بزرگ به سوی شمال )مهاجرت سیاه( فعاالن آمریکاییِ 

پوست را درازیِ جنسیِ مردانِ سفیدپوست به زنان سیاهکردن و دستتبار لینچآفریقایی

پوست شمالی با الهام از مبارزات های زنان سیاهمحکوم کردند. اعضای باشگاه

و « اسدشنشایستگی منع نژادی نمی»به نام آیدا بی. ولز اعالم کردند که  نگاریروزنامه

های از مردان سفیدپوست خواستند که با آنها با احترام رفتار کنند. جراید آمریکایی

تبار توجه همگان را به مصونیت جنسی مردان سفیدپوست جلب کردند. در آفریقایی

جنتلمنِ سفیدپوست مرتکب تجاوز »زد: تیتر  شیکاگو دیفندری روزنامه 1911سال 

پوست بود، اشکالی ندارد، دولت ایاالت متحد دختر رنگین»با این زیرتیتر: « جنسی شد

 «دهند.ی ایاالت جنوب اجازه میو اتحادیه
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پوست ها مقاومت کردند و مردان سیاهسفیدپوستانِ خودبرترپندار در برابر این تالش

وقتی انجمن ملای پیشرفت  1930ی تصویر کردند. در دهه مثابه تجاوزگران واقعیرا به

کردن حمایت کرد، یکی از مردان ( از تصویب قانونِ ضدلینچNAACPپوستان )سیاه

 خواند. پس از جنگ« ی تشویق تجاوز جنسیالیحه»پی آن را سیسیی میعضو کنگره

فیدپوست شکایت پوست به طور روزافزونی از  تجاوزگرانِ سجهانی دوم، زنان سیاه

ی تجاوز های نژادی دربارهکردند و از جنبش حقوق مدنی حمایت کردند. اما کلیشه

 پوست ادامه یافت.جنسی همچنان به ضرر مردان و زنان رنگین

 انواع گوناگون آزار جنسی

داخت راه اندر اواخر قرن بیستم، موج دوم فمینیسم جنبشی برعلیه تجاوز جنسی به

مثابه سوءاستفاده از قدرتی که محور سرکوبِ زنان بوده است تعریف بهو آزار جنسی را 

ه زن تواند بی خشن میها این اندیشه را رد کردند که فقط یک غریبهکرد. فمینیست

( را date rape« )تجاوز از سوی فرد آشنا»تجاوز جنسی بکند. عالوه بر این، اصطالح 

فردی آشنا را شرح دهند، همچنین آزار  ی جنسی بدون رضایت باطرح کردند تا رابطه

 1980ی ها در دهههای فمینیستها را هدف قرار دادند. با تالشجنسی درون خانواده

ی زناشویی را غیرقانونی اعالم کرد. سایر اصالحات شامل ایاالت متحد تجاوز در رابطه

برای اثباتِ « نیروبیشترین »بازبینی مقتضیات قانونِی شواهِد تأییدکننده و استفاده از 

 مقاومت بود.

ها، مدارس و ها همچنین به افشاگریِ وسعت آزار جنسی کودکان در خانهفمینیست

مثابه شکلی از قدرت کمک نهادهای مذهبی روی آوردند. بازاندیشیِ تجاوز جنسی به

ی قربانیانِ تجاوز جنسی به رسمیت شناخته شوند منزلهکرد که پسران و مردان نیز به

تعریف تجاوز  1927تجاوز صرفاً جرمی دگرجنسگرایانه در نظر گرفته نشود. از سال و 

( در سال FBIی تحقیقات فدرال )ها ادارهجنسی تغییر نکرده بود، اما پس از این سال

 هایبرای نخستین بار تعریف تجاوز را مورد بازبینی قرار داد. اکنون گزارش 2011



 ی دیرپای زنان برای تعریف تجاوز جنسیمبارزه 284 

فدرال تجاوز جنسی را هر شکل از دخول جنسی  ی تحقیقاتیکسان از جرمِ اداره

 گیرد.در نظر می 1«تجاوز جنسی بدون اِعمال زور»اجباری مرد یا زن و نیز 

های تاریخ آمریکا، منتقدان از تعاریف های اخیر، همچون سایر دورهدر سال

اند. همچون گذشته برخی احتماالً نگران از دست تر تجاوز جنسی برآشفته شدهگسترده

ی میزان گستردگی و اندیشان دربارههای جنسی هستند. برخی از شکرفتن امتیاز

 اند. برخی دیگر با هدفآسیب تجاوز به آشنایان و تجاوز در محیط دانشگاه تردید کرده

اند معنای تجاوز جنسی را های روزِ سیاسیِ عریض و طویل سعی کردهپیشبرد بحث

خواهانِ کنگره برای تغییر قوانین ل جمهوریمحدود کنند. محض نمونه، چند سال قب

های فدرال در مورد سقط جنین تالشی ناموفق داشتند، بر اساسِ تغییرات مد صندوق

شد. تجاوزِ جنسی محسوب می« تجاوز جنسی بدون اِعمال زور»نظر آنها فقط موارد 

ی درباره آورش، با اظهاراتِ شرم2012همچنین تاد آکین، کاندیدای سناتوری در سال 

 ی سقطهای تجاوز جنسی در قوانین محدودکنندهقصد داشت معافیت 2«تجاوز مشروع»

ر ای اظهاشدهی پزشکی منسوخجنین را از بین ببرد، او با این هدف بر اساس نظریه

 توانند با تجاوز جنسی باردار شوند.کرد که زنان نمی

آکین این سؤال را طرح کرد  جمهور اوباما در واکنش به اظهاراتهنگامی که رئیس

واجد شرایط تشخیص تجاوز جنسی با اِعمال زور در »که آیا مردان سیاستمدار باید 

باشند، پژواک صدای چند نسل از زنان « مقابل تجاوز جنسی بدون اِعمال زور

پوست و سفیدپوستی بود که برای چنین تشخیصی مبارزه کرده بودند. آنها دانسته سیاه

وق سیاسی و انسانی آنها در گرو چگونگی تعریف تجاوز جنسی است. هنوز بودند که حق

 دانند.هم می
 

                                                      
1 .forcible rape-non  قربانی قادر به مقاومت نباشدیعنی تجاوز جنسی که در آن ؛ 

2. legitimate rape 



 

 

 
 

 

                                                      
 ی دکتری در مطالعات جنسیت و سکسوالیته، دانشگاه پاریس هشتپژوهشگر دوره. 1

  

ی
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 مقدمه: تجاوز در قامت یک سالح

ی تظاهرکنندگان ؛ یک روز پس از سرکوب وحشیانه2019خارطوم، سودان، سال 

خیابان، معترضانی که به طبقات باالی ی عمر البشیر در ساله 30معترض به استبداد 

ریه گ»های نزدیک مناطق مرکزی سرکوب پناه برده بودند، با صدای یکی از ساختمان

 «نیروهای اضطراری پشتیبانی سودان»ی تجاوز شش سرباز دو زن، و صحنه« و فریادِ

(RSFبه آن )ای هشوند. پس از آن، روایتتر ساختمان مواجه میها در طبقات پایین

کند. سودانِ انقالبی باور ها را پر میهای مجازی سودانیتجاوز و آزار جنسی، تمام شبکه

 ، ابزار حاکمیت، به منظور ایجاد رعب و وحشت میان معترضان است. «تجاوز»دارد که 

میدان تحریر، مرکز تجمع معترضان مصری علیه دولت ؛ 2013قاهره، مصر، سال 

ی میدان، به زنان است. زنانی که در میانه گروهی عرضمحمد مُرسی، شاهد تجاوز و ت

 گیرند.در محاصره و تحت تجاوز گروهی از مردان و سپس ضرب و شتم آنان قرار می

های جنسی ی خود از تعرضروزهای بعد، زنان بسیاری، راوی تجربیات زیسته

مورد  91ل شوند. حداقچنینی در دل انقالب مصر و در قلب اعتراضات خیابانی میاین

رسد. مصر انقالبی بر از این تجاوزهای گروهی در دل اعتراضات علیه مُرسی به ثبت می

ای علیه زنان هستند شدهدهیها، حمالت حکومتی سازماناین باور است که این تعرض

 اند. از حضور درهای مختلف این انقالب پای گذاشتهای، به عرصهسابقهطور بیکه به

 دسازی و ساخت موسیقی اعتراضی و غیره.تحریر تا مستن

دهنده از تجاوز المللی گزارشی تکان؛ دادگاه جنایی بین2011طرابلس، لیبی، سال 

جنسی نیروهای حامی مُعمر قذافی به زنان در جریان جنگ داخلی و اعتراضات منتشر 

 کرده است.

زنان ساکن این ؛ تجاوز گروهی جنگجویان طالبان به 2001کندوز، افغانستان، سال 

 منطقه.

؛ تجاوز جنسی نیروهای ایاالت 2004زندان ابوغُریب، استان بغداد، عراق، سال 

 متحده آمریکا به زندانیان این زندان.

کنگو، سریالنکا، فیلیپین، رواندا، بوسنی، بنگالدش، اندونزی، جنگ ویتنام، جنگ 

ی نیست؛ جهان انسانی، کره، جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول و این فهرست را پایان
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 /فرودستان/ رحم علیه مخالفانکارگیری سالحی قدرتمند، بدوی و بیشاهد به

 و طردشدگان است. /بودگانهیچ /پشتوانگانبی

های ای انسانی و اجتماعی تعریف کرد که بر خالف کلیشهتوان پدیدهرا می« تجاوز»

س، مختصات جغرافیایی، شده به جامعه، مرز، جنتلقین /مرسومِ عموماً تحمیل

 چون بسیاریهم« کنش انسانی»شناسد. اگرچه که این مشخصات تاریخی، و عدد نمی

شوند، از ی اجتماعی گذاشته میهای دیگر او که به معرض مباحثه و مناظرهاز کنش

ها و باورهایی مستور و مکتوم شده که لزوماً اشتباه نیستند، اما تعاریف جامع و کلیشه

گیرند. تجاوز جنسی در معنای عمومی و بر اساس تصویر امل آن را نیز در بر نمیابعاد ک

فردی، از سوی یک مرد علیه یک کنشی است جنسی که در یک ارتباط بینا»رایج آن، 

، اما این تعریف دستخوش تغییرات و تحوالت بسیاری شده که «شودزن انجام می

 ی تأمالت بسیار پیرامون آن است.نتیجه

 وز جنسی، سالح کشتار جمعیتجا

تواند سالح باشد. و برای تجاوز جنسی تجاوز جنسی، سالح است. تجاوز جنسی می

تصور و مشاهده است. نگاه به تجاوز در به عنوان سالح، ابعاد عملیاتی گسترده قابل

ای فردی و اما پیچیده را از پدیده« الوقوعراحت»انسانی « کنش»قامت سالح، این 

ای که بر ه و وارد گفتمان مطالعات اجتماعی و سیاسی کرده است. مطالعهخارج کرد

خواه، با به های سیاسی تمامیتی ناظران حاکم در چارچوبخالف تمایل و خواسته

ابعاد فردی کنش تجاوز و ادبیات و سلسله لغات  -در عین حال حفظ  -کنار نهادن 

ین و از ا« مقصر»، «دیدهآسیب»، «انیقرب»، «متجاوز»ی مسلط بر آن مانند فردگرایانه

ته های تاریخمند و البتر که به ریشهگرایانهکند تا آن را در قالبی جمعدست، تالش می

ساختارمندش توجه کافی کند، مورد ارزیابی قرار دهد. تجاوز در قامت سالح، تجاوزی 

رده، گروه، و یا  خواه و مردساالر که علیه افراد حاضر دراست از راه گفتمانی تمامیت

یابی گیرد و به همین دلیل است که دستی اجتماعی یا سیاسی خاصی صورت میرسته

های خاص به نگرشی جمعی و راهکاری گروهی درباره آن، خواهد توانست مطالبات گروه

 در معرض تجاوز را به مطالبات دموکراتیک جمعی گره بزند.
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ها در های فمینیستابزار انسانی همواره یکی از دغدغه /سالح /تجاوز، این کنش

های ها و دریافتبرخورد با فرهنگ عمومی بوده تا بتوانند بدانند که چه ادراک

هستند. این کنش رایج عامل و فاعل مشخصی ندارد که « تجاوز»ی ای سازندهاجتماعی

انداز د که این تعاریف غلطهرچن-ها( را در گروه مشخصی از جامعه جای داد،بتوان او )آن

طور که نگاه عمومی به رسمیت شوند، و صرفاً و لزومًا، آنهمواره ارائه شده و می

را به سمت « متجاوز»شناسد، ناشی از شهوت جنسی و خشونت فردی که شخص می

تری کشاند، نیستند. این کنش، زمانی مورد پرسشگری ریزبینانهتجاوز به دیگری می

ها در کشورهای مختلف به قوانین مربوط به تجاوز از سوی فمینیست قرار گرفت که

 چالش کشیده شد.

گیری فرایند اصالح قوانین مربوط به این به چالش کشیده شدن که منجر به شکل

تجاوز چیست؟ و آسیبی که »های بسیاری را برای ما به وجود آورد. تجاوز شد، پرسش

شود، چه بوده و ی تجاوز وارد میجا( در نتیجهبه افراد )به طور مشخص، زنان در این

 «شناخته است؟چرا قانون این آسیب را به رسمیت نمی

ها، با تمرکز بر تاریخ ستم جنسی مردان علیه زنان، به این پرسش، این فمینیست

اند که تنظیم قوانین در جوامع مردساالر و به دست مردان، همواره به چنین پاسخ داده

ی زنان انجام شده در راستای حفظ کنترل آنان بر بدن و سکسوالیتهسود مردان و 

(، و این روند تا امروز، استمرار یافته است. به همین دلیل است که 1994)رابرت، 

ها و کشورهای ها و کنشگران احقاق حقوق زنان در قارههاست که زنان، فمینیستدهه

امون نند که تا اصالح کامل قوانین پیرکمختلف، بیش از هر چیزی بر این نکته تأکید می

تواند در موضوع تجاوز، هیچ زنی نه از تجاوز و تعرض جنسی در امان است، و نه می

صورت وقوع، به دادخواهی بپردازد، چرا که هیچ مأمن قضایی و قانونی برای چنین زنی 

 وجود خارجی ندارد.

 تجاوز جنسی، بیان قدرت و سلطه

های فیزیکی دیگر که مشخصه و البته چون خشونتهم تجاوز نوعی خشونت است،

ها(، به رخ کشیدن قدرت در های فیزیکی )نه همه آنتفاوت اصلی آن با دیگر خشونت

های مردساالر و آن است. شاید بدین سبب باشد که ساختار سکسوالیته را در نظم



 

 
 

 مهدیس صادقی پویا 289

 ه جنسی، تأسیسهای انبو«مالیکت»رعیتی، و همواره در طول تاریخ، آغشته به -ارباب

جنسی که از عرف جامعه خارج « ناهنجار»بخشی به روابط حرمسراها، و حتی مشروعیت

گونه معذوریتی برای خودداری از آن وجود اند، اما در خفا هیچو علنًا نکوهیده بوده

، و «کوچکان»با « بزرگان»ساالر، روابط جنسی های خانیابیم. در نظمنداشته، می

دار عاملیت /ساالنِ مذکری که هنوز به بلوا و در نتیجه مقام فاعلیتوچکبزرگساالن با ک

اند، تهی از ممنوعیت است، هرچند که ممکن است در صورت دست نیافته« مردانگی»

سازی، شرم اجتماعی به همراه بیاورد. اما این ساختار قدرت جنسی ممنوع نشده عیان

 است.

آور ( از اجتماع که در درازای کسالتcasteسکسوالیته و بدن زن به عنوان کاستی )

با این تن، یا « دیگری»ی نبرد تاریخ، غیرقابل خروج و غیرقابل تحول بوده، عرصه

ای دیگر بر سر این تن بوده است. اشاره به بدن زن به طور «دیگری»با « دیگری»

ها در ای تنکه نه مبارزه-ی فمینیستیمشخص از آن جهت است که به موازات مبارزه

ای ی ما، مبارزهنظر از از فموکراتیسم رایج زمانهراستای احقاق حقوق زنان، بلکه صرف

ای دیگر نیز در جریان است. مقابله ، همواره مقابله-انتقادی با تمام ابعاد تبعیض است

بخشی تحمیلی هنجارهای اجتماعی که نه از جنسیت« زنانگی»با جاری بودن مفهوم 

توان اندام جنسی مؤنث را از آن حذف کرد. می /متمایز باشد، و نه بایدتواند عاری و می

-در نظام فرادست« زن»اگرچه امروز با طیف متکثری از تعاریف زنانگی مواجهیم، اما 

های تحت تبعیضی است که البته خود، ها، و گروهفرودست، نماد تمام طبقات، کاست

ها، ذیل تسلط نظامی بندیها و گروهیگذاردر میان خود نیز آلوده به همین تبعیض

های باشد، چه دستگاه تولید مثل در نظم« کشتزار»چه « زن»گر است. سلطه

جنسیتی و دگرجنسگرامحور سنتی )آشکارا( و مدرن )ناآشکارا(، سکسوالیته، بدن همان

ی گیرد. اشاره به این مبارزهوتاز قرار میی تاختی دارد که عرصه«جنسیت»و 

صدا در جریان است، از این جهت است که به این موضوع توجه که بی« وستیزیرپ»

صدایی، ساالری مدرن )نولیبرالیسم، دیکتاتوری، جمهوری تککنیم که خان

مرکزی، دگرجنسگرامحوری و از این دست( شاهنشاهی، مردساالری، سفیدبرتری، غرب

نای لُغوی آن مخدوش کند، کند تا نه تنها تاریخ ستم جنسی را به معچگونه تالش می



 «روایت تجاوز»ی زن و چپ، مسأله 290 

از  جنگندهاست با آن میچه را که مکاتب منتقدی چون فمینیسم، سدهبلکه تمام آن

معنا تهی کند. به همین سبب است که در نظام تقسیم کار، چه در جهتی عمودی که 

آفریند، کننده و مجری میارباب و رعیت و کارفرما و کارگر و مدیر و کارمند و هماهنگ

د، که البته خو-کندبندی میدر جهتی افقی که برای مثال، کار را جنسیتاً، قسمو چه 

چه شود از هر آن، تمثیلی می«زن» -شودبندی درون خود میشک منجر به طبقهبی

 دون باقی بماند.« قرار است»است و « دون»که 

 تنبیه متجاوز جنسی، ابزار سرکوب متجاوز حکومتی

توانند تبدیل به و تمام متعلقات آن، می« زنانگی»، «زن»حال روشن است که چرا 

ی ابزاری به منظور کنترل سرکوبگران شود، در حالی که در قطب مخالف، خود، عرصه

االمر به اش را، عاقبتبودگی، در جستجوی ابزاری است تا تاریخ هیچ«زنانگی»این 

نه  ،«زنانگی»ه این فرجامی مُنعَم از هستی برساند. به همین سبب است که تجاوز ب

امری شخصی است که در قانون مجازاتش بتوان ابتدا و انتهایش را با تنبیه به هم آورد، 

آلود است. در روند پناه بردن از سادگی قابل زدودن از نظم اجتماعی تبعیضو نه به

تصویب  /های قانون تعریفبه خصوص که در قالب-ستمگری خُرد به ستمگری عظیم

شود که در بافتار مبارزاتی ، مشکل از جایی آغاز می-نهاد مسلط باشدشده از سوی 

و با ابزار « تقصیر»، «قربانی»، «مجرم»ی ما، نظم چیره، با همان ادبیات مذکور امروزه

با اما و « قربانی»از جامعه که همان نظام زندان باشد، و البته طرد « مجرم»دورسازی 

های ، چشم و گوش خود را بر استدالل«تجاوز»شمار در تعریف اگرهای قانونی بی

انفرادی  هایبندد و فرد فردِ جامعه را با تنبیهدموکراتیک فمینیسم سوسیالیستی می

( زنان ایرانی Me Too« )من هم»جاست که وقتی خروش سازد. همینخاموش می

دی صمقکشد که گردباد حاصل از آن، بیای بیشتر طول نمیشود، چند ثانیهآغاز می

خاطی و نظمی که سودا و عطش سرکوب دارد، « متجاوز»برای در هم نوردیدن، میان 

شود. آیا در ادامه این خروش، باز هم خروش دیگری در کار خواهد بود سرگردان می

ی و باز هم آمار و ارقام اعدام در سال گذشته و دهه« نکنید-اعدام#»که متجاوز را 

 گذشته و چهل سال گذشته؟ 
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م من، این، تصویری است واقعی، دراماتیک و تلخ از واقعیت نظم اجتماعی به زع

شده، های اجتماعی همواره سرکوبکنیم. مطالبات گروهمسلطی که در آن زندگی می

اند. در چنین شرایطی، عامل مهم از مطالبات سیاسی جریان اصلی، پیوسته حذف شده

ها و مطالبات دموکراتیک و روهبندی کنونی میان مطالبات این گدیگری از مفصل

های قابل تغییر و قابل کند؛ در غیاب عامالن و کنشسوسیالیستی، جلوگیری می

ای ی تغییرات اجتماعی را فراهم سازند، هرگونه انتقاد و نگاه انتقادیجبرانی که اجازه

قطبی، هیچ شود: در این فضای تکمی« حذف»به سرعت و به شدت دچار سرنوشت 

نند، دیگر تالقی کاندیشه و کنش بتوانند بر پایه آن با یک /ای که نظریه و عملشالوده

ین ی نگاه مارکسیستی، کمبود چنشکل نگرفته است. منتقدان سوسیالیست با دریچه

 با نگاهی به»کنند: چنین توصیف میای را برای پیوند دادن نظر و عمل، اینشالوده

رده و نظریات کمونیستی مطرح، ناچاریم بذپیریم داری پیشرفته و گستواقعیت سرمایه

دوانده( از داری ریشهکه این نظریات، اگرچه مطلوبند، اما در واقعیت موجود )سرمایه

(. در چنین فضایی، تهی از Marsque, 2007اند )ابعاد عملی کافی برخوردار نشده

و گروهی، اذعان ساختارها و نمودارهای الزم برای به رسمیت شناختن مطالبات جمعی 

بر تجربیات تبعیض و ستم، اگرچه به قطع آغازی است برای خروج از حباب خاموشی، 

خواه نیز خواهد بود. این، های تمامیتهای سرکوب در نظماما معمار دستاویز گزک

هایی بین حاضر را در زیرجنبشرود که ذهن ناظر نکتههمان پرسشی است که انتظار می

توان قرابتی میان نی، با این مسئله درگیر سازد که چگونه میایرا« من هم»چون 

های دموکراتیک و دیده و مطالبات جنبشهای مطرود، مجبور و تعدیمطالبات گروه

 سوسیالیستی ایجاد کرد.

 بندی: مبارزه با سکسیسم در اردوگاه چپ، گام اول استجمع

ای شدهعمر و کهنه، کمقدمتجا، همان صورت مکرر، بیی پیوندساز در ایننکته

های تواند زیرجنبش مذکور را دچار این دوگانگی کند که آیا درخواستاست که حال می

اند تا بتوانند به سیل مطالبات اش به اندازه کافی از ابعاد خُرد خود خارج شدهمدنی

ر گکه ابزارسازی شده و تنها راهی برای رسیدن به هدفی دیآنتر بپیوندند، بیگسترده
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 توانیم از مطالباتطور میایم، چهی عطف هنوز نرسیدهقرار گیرند؟، و اگر به این نقطه

زده بر مسندهای قدرت، جا( مردان تکیهزنانی که مورد تجاوزِ )لزوماً جنسی در این

امر »سازی این که به آلت سیاسیآناند، صیانت کنیم، بیثروت و امنیت قرار گرفته

مبارز  /ی زنجاست که مسئلهبدل شود. احتماالً همین« سیاسی شخصیِ البته بسیار

دید  ای که نیاز به افقشود؛ مسئلهسوسیالیست، و فمینیست سوسیالیست طرح می

یسم سازد. این فمینفمینیستی را در باور سوسیالیستی ما بیش از پیش مشخص می

سوسیالیستی، سنتزی از فمینیسم رادیکال، و تحلیل مارکسیستی، به عنوان اولین قدم 

ود شنیستی سوسیالیستی محسوب میبندی یک نظریه سیاسی فمیدر صورت

(Eisenstein, 1979.) 

 ی نخست، و سپس تحلیلدر درجه احتماالً به همین دلیل است که تحلیل طبقاتی،

تجاوز  گریهایی نظیر روایتبندی اجتماعی در بحث تحلیل مطالبات زیرجنبشتقسیم

ه به ما نشان جنسی به زنان، حائز اهمیت هستند. اهمیت پرداختن به این دو مسئل

تر جامعه با اهداف های فرودستدهد که شناخت همبستگی و انسجام مطالبات گروهمی

های سوسیالیستی، امری الزم است. الزم از این جهت که بدون ایجاد کالن جنبش

های ها و طبقاتی از جامعه که بر اساس تفاوتها، کاستهای ارتباطی میان گروهپل

های اند، و جنبشی فراگیرتر که گویا و سخنگوی گروهدی شدهبنشان، تقسیماجتماعی

 یها به جریان گستردهتوان امیدی به پیوستن این گروهجامع اجتماعی باشد، نمی

، جدا از «فرد»چنان ای سوسیالیستی داشت و همدموکراتیک در اندیشه و برنامه

که نه فرد آنگرفت، بیگر در جامعه قرار خواهد ، مورد توبیخ نهادهای کنترل«جمع»

های متفاوت از جمله زنان در پیروز باشد و نه جمع. از سوی دیگر، میزان انسجام گروه

رون بندی دتواند در بدترین شکل خود منجر به کاستها که میاردوگاه سوسیالیست

های بارز این جدایی این ارودگاه شود نیز، خود محل بحث و ارزیابی است. یکی از نمونه

ن ی مبارزاتی زناتوان در بدنههای سوسیالیستی را مییان نیروهای انقالبی و جریانم

 گراشان به احزاب چپی ملحق شدنسوسیالیست تُرک در کشور ترکیه در تجربه

چه قابل مشاهده است، این است که زنان مبارز سوسیالیست در وجو کرد. آنجست

احزاب مرتبط ترک که علیه حاکمیت  گرا وهای چریکی چپساختار عملیاتی گروه

 چنان خود را درخواه این کشور به مبارزه برخاسته بودند، همناسیونالیست و تمامیت
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ها، رصهیافتند. در این عیکه و تنها می« تقسیم کار جنسیتی»و « ایسقف شیشه»برابر 

ی از سوی زنان در صحنه« بایدمی»ی زنانه بود که «نقش»، وظیفه و «مراقبت»

شد، اما این اجبار در پذیرش نقش، هرگز مکتوب نشده ی چپ علیه مرکز ایفا میمبارزه

ملت، و ساخت جنسیت، بدن و -دولت»در یکی از فصول کتاب  1بود. پینار سالک

ست ی احزاب چپ مخالف دُوَل ناسیونالیتفصیل، به این نقص عملگرایانه، به«سکسوالیته

طور زنان، در دهد که چهپردازد و نشان میم میی دوم قرن بیستترکیه در نیمه

اند تر تکیه زدههای مبارزاتی هم، بر جایگاهی فرودستپیشروترین گروه

(Direnberger, Kian, 2019.) 

این نکته قابل ذکر است، چرا که همواره یکی از انتقادات وارد به بدنه احزاب و 

ستیزی کهنه و قدیمی( زن) old-fashioned misogynyگرا نوعیهای چپگروه

ا کند تبسیار رایج بوده است. حال، در آغاز قرن بیست و یکم، چپ مترقی تالش می

 گیریساختار و دالیل وجودی آن را شناسایی کرده و در بدنه حزبی جدید مانع شکل

توان به گره زدن مطالبات دوانی آن شود. در صورت حصول چنین شرایطی میو ریشه

بات دموکراتیک سوسیالیست امیدوار شد و از آن سخن گفت. در همین زنان به مطال

دستمزدتر، ، حضور زنان به عنوان نیروی کار کمold-fashionedهای البته تحلیل

ه شده است؛ بیش از آن کی پرولتاریا محسوب مییکی از عوامل ضدفمینیسم در پیکره

ی جامعه مردساالر باشد «جودنده و ستیزهسکسیسم لجوج، یک»این ضدیت، نتیجه 

(Dixon, 1977 این ضدیت پرولتاریا با فمینیسم، کمی بعدتر، در قالب سکسیسم .)

گیری و غیره( و عملی تصمیم /سازیشده در چارچوب نظری )تصمیمنهادینه

گرا متجلی شد و این احزاب ی احزاب چپهای چریکی و غیره( موجود در بدنه)عملیات

جویی، در عدالت /خواهیمواجه کرد که اگر رفع تبعیض و عدالت را با این چالش عظیم

بینی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارد، و اگر زیربنای دستور اصلی کار این جهان

ی این جریان، زیربنایی مارکسیستی است که نگاه دقیقی به مسئله تقسیم کار اندیشه

ش از هر اقدام دیگری، مورد بررسی را باید پی« نقص»جنسیتی انداخته است، پس این 

                                                      
1 Pinar Salek 
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حزبی و گیری از اجتماعی درونقرار داد و آن را برطرف کرد. از این طریق، و با بهره

وان تگروهی که عاری از سکسیسم، تبعیض جنسیتی و ستم جنسی است، میدرون

عدالتی ی سوسیالیستی با هرگونه ستم جنسی، از خشونت و تبعیض و بیمدعی مبارزه

ابزار  یی سالح دولتی، و چه به مثابهو جنسیتی گرفته تا تجاوز، چه به مثابه جنسی

ی زن شویم، و مطالبات تحرکات خُرد و کالن اجتماعی فردی با هدف کنترل سکسوالیته

گر توتالیتر قرار بگیرند، به که مورد سوءاستفاده نهادهای ناظر و حکومتآنرا بی

 هدافی زیربنایی پیوند بزنیم.تر و با امطالبات جنبشی جهانی
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ناسی شی باستانالتحصیالن زن رشتهفارا، با پنجاه نفر از دانشجویان و 92در سال 

طور که بعدتر در مصاحبه و یادداشتی در این باب تذکر دادم، همان 1مصاحبه کردم.

های جنسی را در شکلهای گوناگون تجربه کرده نفر از این زنان، خشونت 40بیش از 

های منفی اولین واکنش 3خویو همکار و دوستم مریم دژم 2ی منبودند. بعد از مصاحبه

، «کرم از خود درخته...»، «خودشون البد خواسته ان»از سوی زنان همکارِ سابق بود. 

های سهمگین روزهای پس میلدر آن ای«... اگه راسته، چرا برای من اتفاق نیفتاده؟»

. کردگذاری را به ذهن متبادر میترین عبارات نوعی فاصلهها، تکرارشوندهاز آن مصاحبه

کردند خودشان را از همکاران و دهنده در حالتی تدافعی سعی میهای پیامزن

سال بعد وقتی یکی از همکاران سابق با به شان جدا کنند. یکدانشجویان مورد تعرض

های خصوصی و گفتگوهای شخصی من که تصویر آنها را از اشتراک گذاشتن عکس

ی باستان شناسی تالش کرد مرا در بوک کپی کرده بود، در محیط عمومی جامعهفیس

فشار قرار دهد، تصمیم گرفتم برای همیشه از آن فضا و صنف بیرون بیایم. دلیلش بیش 

از هر چیز سکوت زنانِ همکارم بود. انتظاری نداشتم کسی از من دفاع کند اما انتظار 

خودِ  تواندداشتم خودشان را در جایگاه من فرض کنند و بدانند قربانی بعدی آزارگر می

 آنها باشد.

ها ترین آنشناسی این آزارها تباری طوالنی دارد و شاید مشخصی باستاندر رشته

روی داده باشد که طی آن گروه  13654در تغییر واحدهای این رشته در سال 

گیرد زنان دانشجو را از واحدهای کاوش حذف شناسی دانشگاه تهران تصمیم میباستان

ی کارآموزی به موزه بفرستد. در بین اعضای گروه تنها دو نفر، دکتر کند و آنها را برا

یوسف مجیدزاده و دکتر صادق ملک شهمیرزادی با این طرح مخالفت کردند و این 

                                                      

(: 5)4کند و کاو ماندگی باستان شناسی ایران در امر جنسیتی. . در پس مهِ واپس1392نک. پاپلی یزدی، ل.  -1 

110-114. 

 2- https://b2n.ir/702742_ شناسی ایران نگاه جنسیتی داردباستان 

 3-https://b2n.ir/643839- رات حرف زدن ندارندشناس جزنان باستان 

  https://literature.ut.ac.ir/archeologyنک. -4 
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ی این بدان معناست که رشته 1شده است.اجرا می 70ی ی دههطرح تا میانه

زار که تالش کرده تحقیر و آهای علوم انسانی شناسی احتماالً یکی از تنها رشتهباستان

مند امطور نظدهی و سیستماتیک کند، فشاری که بهزنان را در ایرانِ بعد انقالب سازمان

شان به دست بیاورند، ی تحصیلیهای کمتری در رشتهها مهارتشده تالش کرده تا زن

 از این نظر قابل مداقه و بررسی است.

ردم بارها از زنانی که یک نسل از من کی ملی کار میهایی که در موزهدر سال

شدند سال ششم تحصیل که پسرها به کاوش برده میتر بودند شنیدم که در نیمبزرگ

اند. بعدتر همین دیدگاه کردهو دخترها به موزه چه فشار روانی هولناکی را تحمل می

ه مه داشتبه شکل فشارهای جنسیتی، دیوانه خواندن زنان، آزارهای جنسی و امثالهم ادا

ی مشخص این روند، تاریخی است سراسر مردانه که زنان، کودکان، است. نتیجه

کشی و ویرانی به جای اند. تاریخ جنگ، سختخواهان از آن حذف شدهدگرباشان، توان

 تاریخِ آدمی.

*** 

ایم. های گذشته با صدها روایت تعرض و تجاوز در فضای مجازی مواجه شدهدر هفته

شوند، آزارگران غریبه و آشنا. نظر آشنایی با آزارگر به دو دسته تقسیم می ها ازروایت

ی کلی وجود دارد، آزارگرانی که در مورد آزارگران آشنا از منظر محل آشنایی دو دسته

ی اند و آزارگراندر محیط کار، دانشگاه، کارگاه و در حین همکاری قربانی را انتخاب کرده

ها قربانیان را مورد آزار های خانوادگی و میهمانیند محیطهای دیگر مانکه در محیط

ها رسد، روایات زنانی که آزارگرانشان آنها به نظر میاند. از منظر تعدد روایتقرار داده

اند بیش از دیگران است. این تعدد ممکن است های کار انتخاب/شکار کردهرا در محیط

شاغل دسترسی بیشتری به فضاهای مجازی  کرده وبه این دلیل باشد که زنان تحصیل

اند.  با این حال همین که روایت را زودتر از زنان غیرشاغل آغاز کردهدارند یا حتی این

تجاوز و اسامی متجاوزین در فضاهای مجازی به اشتراک #ها که با هشتگ روایت

                                                      
 از سندهای خوانده و تحلیل شده توسط نگارنده. در دست انتشار -1
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ای ه فضعنوان بستری برای تحلیل این موضوع کتوانند بهاند، خود میگذاشته شده

 کاری در ایران برای زنان ناامن است مالحظه شوند.

*** 

رسند. جمعیت روستایی و شهرنشین در ایران به عددی برابر می 1357،1در سال 

تدریج با نظم نوین شهرنشینی آشنا شود که بهشهرها از جمعیت انبوهی سرشار می

 تاثیر نیست. همین اتفاقآمدهای انقالب بیگیری و پیشوند، رویدادی که در شکلمی

به محض وقوع انقالب، زنان، اولین اما  2افتد.در افزایش تعداد دخترانِ دانشجو نیز می

شوند. اجباری شدن حجاب تنها یکی از فشارهایی است که بر سازی میاهداف یکسان

شود، شود. رویداد دیگری که امروز کمتر در مورد آن سخن گفته میزنان آورده می

 یاند. زنان قاضی از دادگسترکردهتغییر در قواعد مراکزی است که زنان در آن کار می

شوند، بسیاری از زنان هیئت علمی دانشگاه مجبور به ترکِ محل کار کنار گذاشته می

های رو می شوند، زنان شاغل در بخشو در صورت مقاومت با عواقبی روبه 3شوندمی

ت فرساسشوند که کار کردن در آن سخت و طاقتدرمانی مجبور به پذیرش لباسی می

 4د.شونتمامی از جامعه حذف میو ورزشکار تقریباً به و زنان خواننده، رقصنده، و هنرمند

شدن حجاب بسیاری از زنان معترض به اجباری 5بنابر گزارش مهناز متین و ناصر مهاجر،

ه نظر رو بتدریج از فضای کار کنار گذاشته شوند و ازایناند که بهکردهبینی میپیش

د حجاب که فراگیرتر از آن در بابِ تنها در مورنه 57رسد قیام زنان در اسفند سال می

 رژیم جنسیتی جدید بوده باشد.

                                                      

مطالعات .  85)- (1335تحلیل روند تحوالت شهرنشینی در استان های ایران. 1392نک. ساعی ارسی، ایرج. -1 
 .72-42(:37) 10 علوم اجتماعی ایران

 2- https://b2n.ir/423289- هاترکیب جنسیتی در دانشگاه 

 برای شنیدن یک روایت دست اول مراجعه کنید به مصاحبه با هما ناطق. تاریخ شفاهی ایران، هاروارد -3 

 . موی زن ایرانی در گفتگو با سوسن تسلیمی https://b2n.ir/836153نک.-4 

 . نشر نقطه1357 خیرش زنان در اسفند.1392متین، مهناز و ناصر مهاجر.  -5 

https://b2n.ir/423289-
https://b2n.ir/836153
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به ویژه در فرایند اصالحات ارضی زنان روستایی فشار  1357پیش از انقالب 

اجتماعی قابل توجهی را متحمل شده بودند. از آنجا که حاکمیت در بیشتر روستاهای 

. 1را به رسمیت شناخته بوداصالحات ارضی شده، تنها مالکیت مردان ]سرپرست خانوار[ 

ند، شدزنان روستایی که در پی تغییر رژیم اقتصادی مجبور به مهاجرت به شهرها می

به علت از دست دادن همین زمینها تا حد زیادی امکانهای اقتصادیشان را از دست داده 

، و در 1360به زنان شهری تعمیم یافت. در دهه  1357این وضعیت بعد از  بودند. 

ترین نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال زنان ایرانی نگ ایران و عراق، کمحین ج

 چنان که دیگرجنگ به نفع مردانه کردن بیشتر فضا پیش رفت. آن 2ثبت شده است.

رسد اراده ای حتی تصاویر زنان از پروپاگاندا حذف شد. بعد از جنگ نیز به نظر نمی

کار کرده باشد از آنجا نزدیک به دو دهه است سعی در وارد کردن دوباره زنان به بازار 

 نرخ اشتغال زنان در حدود سیزده درصد باقی مانده و رشد نکرده است.

، تنها پنج 2019است و در سال  148 3ی ایران در شکاف جنسیتی،امروزه رتبه

کشور سوریه، کنگو، یمن، عراق و پاکستان وضعی بدتر از ایران دارند. بر اساس همین 

هان ها در جترین نرخآمار، نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان در ایران یکی از پایین

به زنان  بتاست. که در این بین زنان با تحصیالت دانشگاهی نرخ بیکاری باالتری نس

 (.1کرده دارند )تصویرتر تحصیلکم

 

                                                      

های استشناسی سیباستان. 1397پاپلی یزدی، ل. ، م. دزم خوی، ع. گاراژیان، ح. موسوی و گ. سلیمانی.  -1 
 تهران: نگاه معاصر. جنسی  و جنسیتی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی.

فصلنامه علمی پژوهشی .وضعیت مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان. 1383نک. عالالدینی، پویا و رضا رضوی.  -2 
 .194/234(: 12)3 رفاه اجتماعی

3 -Global gender gap report, 2019. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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  95تا  87نرخ بیکاری زنان باسواد در سالهای  -1تصویر

 های عمده بازار کار()مرکز آمار ایران، بررسی شاخص

*** 

آمیز بودن بدن زن تأکید دارد. استانداردِ ، بر تحریک1357پروپاگاندای بعد از انقالب 

زیون جمهوری اسالمی موجودی است سراپا پوشیده بدون زن خوب تعریف شده در تلوی

در  ام، زنانی که سعیتقریباً هیچ حرکتی. همانطور که در یادداشت دیگری تأکید کرده

ی فساد، ی خانهاند فاحشه، روسپی، برپاکنندهشکستن سدهای موجود داشته

ی اند. وجود گشت ارشاد، تأییدکنندهخوانده شده 1خورده، زشت، برهنه و عریانفریب

ی روسپی خواندن زنانِ دارای روی دیگر سکهاین دیدگاهها در سطحی اجتماعی است. 

عاملیت اجتماعی، تالش برای آن است که او را موجودی ساده، بدون هوشیاری و دارای 

ضعیف، جز در پناه  استعدادِ فریب خوردن نشان دهند. از منظر پروپاگاندا، این موجود

 مردانِ استانداردِ سیستم نمی تواند و نباید کنشی نشان دهد. 

کار ساخته ها چنین تبلیغی از زن در محیط کار موجودی مزاحم، اغواگر و فریبسال

که پذیرندگان رژیم جنسیتی جدید تالش می کنند او را پس بزنند. در مورد زنان، 

و  «زن تنها به مثابه تن»شان است. رزهای بدنبحث اصلی سیستم هل دادن زنان به م

های کار را نه اندیشه و نه اختیار و نه ذهن/ذهنیت. چنین راهکارهایی است که محیط

و همین یکی از دالیل متعدِد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی   کندبرای زنان ناامن می

  و اشتغال زنان در ایران است. 

                                                      

 1- https://b2n.ir/926607/- جهیکای رام نشدنی 

https://b2n.ir/926607/-
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*** 

دم تا تأکید کنم تجاوز/ آزار/تعرض جنسی در ایران تا در این نوشتار کوتاه تالش کر

ی هاحد زیادی سازماندهی شده و سیستماتیک است. حتی افرادی که بیرون از محیط

رسننانند در یک معنای کلی تحت تأثیر پروپاگاندا و تبلیغات و آموزش و کاری آزار می

رض کند بلکه این فنمی اند. البته این هیچ از مسئولیت فردی آزارگران کمپرورش بوده

فردی، اینان دسننت در دسننت سنناختارِ  جوییدهد که اتفاقاً عالوه بر لذتنشننان می

سرکوب، به کاهش روند توسعه در ایران با حذف نیمی از نیروی کار، کم شدن اشتغال 

 اند.زنان و ناامن شدن فضای کاری یاری رسانده

*** 

ی فردی که بخشی از تاریخِ های تجاوز و تعرض نه فقط رویدادهاروایت

دهد رویکرد برخی آزارگران بر هایی که نشان مینیافتگی در ایران است. روایتتوسعه

دیده تا حد زیادی موضعی غیرمسئوالنه نسبت به درخواست بخشش از افراد آسیب

ها نه لزوماً نسبت به یک فرد که اتهامی است که به آنها وارد شده، از آن رو که بزه آن

رایی ها نشانگر چسبت به یک جامعه اتفاق افتاده است. در یک مقیاس کالن، این روایتن

ی های گوناگونمشارکت بخش بزرگی از جامعه در میدانِ کار و دلیلی غایی بر بحثعدم

اند که موانع بسیاری در فضای کاری ایران برای پذیرش است که بر این فرض استوار بوده

های یاد شده نه فقط از منظر جنسیت که از منظر ین رو روایتاز ا 1زنان وجود دارد.

 بندی است.توجه و صورتاجتماعی/ سیاسی و همچنین رویکردهای سرکوب نیز قابل

*** 

                                                      

های اشتغال زنان در ایران از دیدگاه شاغالن .مسائل و چالش1392نک. رفعت جاه، مریم و فاطمه خیرخواه.  -1 

 . 156-130(:2) 1 فصلنامۀ مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگیهای مدیریتی. پست
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دهد وضوح نشان می، به98ویژه بعد از آبان وضعیت اقتصادی و فشارهای اجتماعی به

 ن بودن نرخ اشتغال زنان، مزیداند. در این میان پاییهای پیشین شکست خوردهکه نظم

بر سایر فشارها شرایط اقتصادی و معیشتی زنان طبقات متوسط و فرودست را در 

مخصمه قرار داده است. بسیاری سالهاست کارهای بدون بیمه و با حق حداقل دستمزد 

دهند که فاقد قرارداد و امنیت شغلی است اما در شرایط اقتصادی فعلی در انجام می

 اقیگیری میدان بند بر همین پاشنه بچرخد. برای زنان بسیاری راهی جز بازپستوانمی

آموزند که چطور باید به میدان بازگشت و آرام مینمانده است. زنان نسل جوان، آرام

بودن واضح است که بازگشت به میدان از شفاف کردن فضا، افشای عواقب و چرایی کم

ای برای بهبود فضا وجود ندارد، آنان شاید خود از دهگذرد. اگر ارامشارکت تا امروز می

ای عنوان پایههای اجتماعی فیلتر شده بتوانند بههمین امکانات محدود مانند شبکه

 برای تغییر استفاده کنند. 

ص طور مشخشوند بهها که با نام و نشانی دقیق آزارگر منتشر میویژه آنها بهروایت

، که فرد در روزمرهکند، فرای اینمردساالر/ سلطه را معلوم می ی آن فرد با ساختاررابطه

ها سیستم حاکمیتی از ابزارهایی خود را منتقد همان سیستم نشان داده باشد یا نه. سال

مانند طویل کردن مدت تحصیل برای به تأخیر انداختن زمان ورود به کار استفاده کرده 

ا اند تدود را زنان مورد استفاده قرار دادههای محبینی نکرده که همین فرصتاما پیش

های تعرض، جامعه و ساختار سیاسی تدریج بر فضای فشار فائق آیند. حاال هم روایتبه

را در مقابل مونولوگی قرار داده که چه به آن پاسخ بدهد چه ندهد، روایتگر آن دست 

 پیش دارد.

*** 

برای من که روزگاری در افشای ناامنی فضای کاریِ خودم برای زنان کوشیدم، 

بارتر است، چه اگر آن سالها این روایات جدی گرفته و به خواندن روایات راویان حسرت

کم نفراتی از نسل جوان را نجات داد. ما پس شد ممکن بود بشود دستگفتمان بدل می

یدند با اعتبارزدایی از مایِ افشاکننده خودشان مان کوشزده شدیم و اجتماعات صنفی

ها برافتاده و از قضای روزگار یکی ی امنیت مردساالری حفظ کنند. حاال پردهرا در سایه
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ناسی شی باستانهای تجاوز و تعرض در بابِ دانشجوی سابق رشتهاز متواترترین روایت

زمینه و در چه فرایندی چنین ایم که در چه ارائه شده است. تا امروز توضیحی نشنیده

ها شکل گرفته، توجیه شده، پنهان شده و به زیست خود ادامه داده بزه مخوفی سال

ای از سکوتِ مرگباری است که امروز است. سکوت اجتماع صنف پیشینِ من استعاره

شنویم. واقعیت ترسناک اما برای کنندگانِ ساختار قدرت میدر مقیاسی کالن از توجیه

های اجتماعی ابدی نیستند، فرودستان با بلند این است که تاریخ نشان داده نظمآنان 

رها که باکنند، چنانهای فرادستی را متزلزل میکردن صدایشان سرانجام روزی جایگاه

بودن دنیا « دار مکافات»ی باستانیِ آن لحظه، همان وعده -این روند روی داده است 

 ده باشیم...است. تا در آن لحظه کجا ایستا
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1 

های خاص خود را دارد؛ ی تعرض و ایذای جنسی، دشواریراندن از پدیدهسخن

های صریح اخالقی و گیریهایی از جنس همزمانیِ اتخاذ موضعدشواری

گیری از مداخالت اخالقی در تبیین و گذاشتن آن، و در عین حال، فاصلهنمایشبه

ی این بعادِ متکثرِ برسازندهتشریح ابعاد و مختصات این پدیده. همچنین است آغشتگیِ ا

ا آمده رانگاری که عامل اصلیِ مصائب پیشخواهی و قربانیای از تظلمپدیده، با هاله

کوشم تا داند. به رغم این همه، میمردساالریِ مانده و ماندگار از صدها سال پیش می

 بر یکی دیگر از ابعاد این پدیده تأمل و درنگ بیشتری داشته باشم. 

2 

ی متوسطی، کرده و به تعبیری طبقههای زنانی بعضاً تحصیلا از افشاگریماجر

شروع شد و اوج گرفت. خودِ این « فرهیخته»کرده و ی مردانی بعضاً تحصیلدرباره

جایی که هم عامالن و هم مفعوالنِ ی شروع، تبعاتِ تحلیلِی چندی داشت: از آننقطه

ند، پس بر این باور صحه گذاشته شد که ما جامعه نبود« پایینِ»این تعرض از طبقاتِ 

« یِمردساالر»طلبد و ایم که تبیینی فراطبقاتی میمواجه« عام»ای جا با پدیدهدر این

وه، عالای برای چنین اتفاقی است. بهبریده از زمان و مکان، تبیین بهینه و بسنده

تاکنون مرتکب این راندن از این پدیده و به اندیشه واداشتنِ مردان نجیبی که سخن

بوده، یکی از « ناآگاهی»و « اطالعیبی»اند از سرِ اند، و اگر هم شدهکنش نشده

 شود. راهکارهای کلیدِی حل و فصل ماجرا قلمداد شد و می

های شود: تبیینای مهم و بعضاً متناقض وجود دارد که کمتر به آن توجه میاما، نکته

ای، انگارهتر سوءای، یا به تعبیر درستای/ایدهمثابه انگارهمبتنی بر مردساالری به

گِی فرهناند و راهکارهای مواجهه با بی«فرهنگ»هایی مبتنی بر عامل تبیین« سنتی»

نسی را هم در آموزش بیشتر و بیشتر مردان در خصوص احترام به ایجادگرِ آزارهای ج

دانند؛ این در حالی است که مرتکبان اصلِی تعرضات فعلی، دست بر حقوق زنان می

های هستند که بعضاً در ساحت هنر و علم و اندیشه چهره« بافرهنگی»قضا، مردان بسیار 

آوریِ ناشی از ز دالیل شوکآیند. اصالً و اساساً یکی امعروفی هم به حساب می

های متعرض باشد، که معروفیتِ صِرفِ این چهرهداده، بیش از آنهای رخافشاگری
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های تر تبیین، و به تعبیر درست«تبیینِ فرهنگی از مردساالری»دارشدن همین خدشه

، است که به گستردگی و عمومیت پذیرفته شده است. «مردساالریِ فرهنگی»مبتنی بر 

های دیگری سر هایی از این دست، تبیینی واردشده بر تبییننش به خدشهدر واک

خره باال»که، ها هستند، از جمله اینسازیِ مضاعفِ تبیینآورند که یا خواهان فردیبرمی

؛ یا در یک چرخش گفتمانی و مصادره «شودفرهنگ پیدا میها هم، بیدر بین بافرهنگ

ها از گرفتن آدمداده را فاصلهه، دلیل تعرضات رخگرفتهای صورتبه مطلوبِ افشاگری

نمایانند و راهکار را هم کماکان اصالت راستین، یعنی از انسانِ اصیلِ نجیبِ شریف می

 ند.جویهای فرهنگِی دینی پی میدر سطح فرهنگی، یعنی بازگشت به دستورالعمل

 راطبقاتی این پدیده،اصطالح فرغم نشانگان بهبا این همه، من بر این باورم که به

پذیر توان در قالب یک تحلیل طبقاتی، ابعاد بیشتری از این پدیده را فهمکماکان می

 کرد. 

3 

 اند. مرزها نه مخدوش، که گسترده شده

ی کارگر محوتر و فرهنگیِ نولیبرال، مرزهای طبقهنسیاسینی اقتصادیدر سامانه

ی یفاصلهعنای فروریزی مرزها و کاهش هشوند. اما این محوشدگی نه به ممحوتر می

ت. ی کارگر اسعکس، به معنای مشمولیت هرچه بیشترِ افراد در طبقهطبقاتی، که به

ی کارگر، برای اشاره به این جای مفهوم طبقهتر آن است که بهبرای همین هم، مناسب

ثرتی یم: کبهره ببر« ی فرودستطبقه»ی کارگر، از مفهوم یابِی مرزهای طبقهگسترش

« کارگر»های مبتالبه و متأثر از منطق انقیاد سرمایه، که در معنای سنتیِ کلمه، از انسان

نیستند. این روزها خوشبینانه است چنین بینگاریم که بدنِ طبقاتی و مناسبات محتومِ 

های کاری و آن هم در شکل و شمایل بدنِ کارگر متجلی حاکم بر آن، صرفاً در محیط

های بیشتر، و هم داری، سبب شده هم بدننشدنیِ سرمایهخواهیِ سیرابفزونشود. امی

ابعاد بیشتری از بدن در خدمتِ هدفِ نهاییِ انباشتِ روزافزون بسیج و تهییج شوند. از 

 گذارند و بهپا فراتر می« بدنِ کارگر»دارانه هردم از مختصات این رو، مطالبات سرمایه

ر کارگر فقط دنیابند. بدنسوق می« کارگرنبدن»ها به نسازیِ هرچه بیشترِ بدمبدل
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کند؛ ای به وسعت جامعه انقیاد را تجربه میشود، بلکه در گسترهها استثمار نمیکارخانه

ج شود، بلکه با ترویدهی نمیفقط با فشارِ زورِ عریان یا حتا انضباطِ وارد بر بدن جهت

 شود؛ فقط قوه و نیرویش به یغما بردهته میشناسِی بدنی، به خدمت گرفنوعی زیبایی

 «. شودتصرف می»شود، بلکه میل، تخیل، آمال و آرزوهایش نمی

، هر چند که «کارگر نامیده شویم»همه، واقع آن است که ما دوست نداریم با این

« هاها و نامیدننام»از این رو، باید که در ساحت هژمونیک، «. ایمکارگر شده»راستی به

ام ی منقادگریِ تام و تمکه مناسبات اجتماعی کماکان بر پاشنهرغم آنییر کنند، بهتغ

کارگران تمهیداتِ نبدن« رضایتِ»چرخد. باید که برای کسب و جلب بدن می

برآورند؛  جدیدی سر« فیگورهای»زیستیِ متناسبی وضع و ترویج شود. باید ناندیشگانی

ی ها به منطقِ پرزورِ سرمایه، با دغدغه، واگذاری بدنهافیگورهایی که با استمداد از آن

 خاطر کمتری همراه باشند.

4 

ی ما، عموماً بر های درگرفته در خصوص گسترش منطق نولیبرالی در جامعهبحث

های اقتصادی و سپس سیاسی متمرکزند و بخش این سامانه در حوزهمداخالت سامان

 بخشیِ هر چه بیشترنه برای ابقا و مشروعیتتر به سازوکارهای هژمونیک این ساماکم

رِ های متکثهای استراتژیک و تکنیکاند. آشکار است که پیچیدگیبدان، پرداخته

با منطق سرمایه از خالل « خودخواسته»کاررفته برای جلب رضایت و همکاریِ به

قصد جا طلبد. اما من در اینهای جامع و مبسوطی را میی هژمونیک، بررسیسامانه

شا ی تعرضات جنسی راهگدارم بر وجهی از آن تأکید کنم که به نظرم در تبیین مسئله

 (. cool« )کول»خواهد بود: خلق فیگوری با نام فیگورِ 

سیاسِی منتج از منطق نی اقتصادیمثابه متأخرترین سامانهنولیبرالیسم به

برقراری مناسبات ی خودش در بایست با توجه به مختصات ویژهداری، میسرمایه

ه ی افراد را ب، هم سوبژکتیویته«تولید رضایت»منظور کارگران، بهنانقیادی با بدن

هنجار، معقول، و کند و هم در عین حال، با خلق فیگورهای به اَشکالی خاص دستکاری

مطلوب، اقتصادِ توزیعِی نوینی در باب نشانگان مقبولیت اجتماعی تولید کند. در این 

و ... ازجمله فیگورهای مختص « کول»، «زرنگ»، «کارآفرین»فیگورهایی از قبیل میان، 
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ود. از شای با بدن برقرار میهای ویژهها، نسبتاقتصاد نولیبرالی هستند که از خالل آن

مایه بدن از خالل منطق سر« تصرف»این بین، فیگور کول، باعث تسهیل شکل خاصی از 

 تواند راهگشا باشد.ی تعرض جنسی هم مییدهشود که ظاهراً برای فهم پدمی

توان گفت اوالً فیگور کول به قشر اجتماعی خاصی درباب مختصات این فیگور می

؛ به شودهای گوناگون اجتماعی دائمًا تکرار و تکثیر شده و میتعلق ندارد و در کسوت

و سیاِق توان نشانگان این شمایل را هم در وعاظ مذهبی جوان و سبک طوری که می

های تلویزیون، ها سراا گرفت و هم در مجریی آن«شدهروزبه»بدنی و گفتاریِ 

« فقرنبدن»ها و عموم مردم شاهد آن بود. فیگور کول از اساس با هنرمندان، سلبریتی

« نمایش»وارگیِ متفاوتی را به ای دارد و بدنهای خصمانهمرزبندی« رنجنبدن»و 

است )برخالفِ انقباض و « بودنراحت»اش صیصهگذارد که مهمترین خمی

ودن بشود راحتبودنی که یک سر طیفش میبودنِ بدنِ فقر و بدنِ رنج(. راحتراحتننا

تر و ی سنتی، و سر دیگرش، مثالً در نسخه«آزاد»در برقراری مناسبات جنسیِ 

ه دگماتیسم زدن بپاگرایی و پشتروزبودن و جوانشود نمایِش بهترش، میمذهبی

ری مندی است، با پرخاشگبرآمده از تعصب. فیگور کول اساساً فیگورِ نمایشگر رضایت

گوید، تا حدودی ای ندارد، اهل مسامحه و مداراست، به ارضای امیالش آری میمیانه

، و کند(کند )بعضاً لحن کودکانه را چاشنیِ کالمش هم میوار عمل میناپخته و کودک

مشخصاتی که خاصه در میان زنان رواج بیشتری یافته است: مهربان  ترینیکی از مهم

های اخیر، استفاده از تعابیری همچون اید که در سالدقت کرده«. رسدبه نظر می»

عزیزم، عشقم، گلم، خانمم، و چیزهایی از این دست، تا چه حد به فراوانی در گفتارهای 

ده است. به نظر من، رواج دادن دیگران شایع شقرارروزمره و برای خطاب

ر نما، تنها دای متناقضگونهها، دست بر قضا و بهی این قبیل خطابافسارگسیخته

های فردیِ افسارگسیخته در طلبیجویی و منفعتنسبت با رواج روزافزون منطق رقابت

ی جاری، قابل فهم و تبیین است. درست در ادواری که ترین مناسبات روزمرهجزئی

در معنای مناسبات اجتماعِی همدالنه و معطوف به یک نسبتِ اخالقی با جامعه، 

، به حادترین شکلی به یغما رفته است، در ساحتِ گفتاری، همگان همه را با «دیگری»

های فتیشیستی اوالً هدفی کنند. این خطابالفاظ ممکن خطاب می« ترینمهربانانه»
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در زیست جاری ما ندارند؛ ثانیاً، بخشی از رقابتی نساختنِ مناسبات خصمانهجز ناپیدا

دهند. را شکل می« شهروندانِ متمدنِ غیرپرخاشگر»عنوان مقبولیت اجتماعی ما به

ای پی توان در ترویج نگاه و نهادهای خیریهرا می« بودنمهربان»ازای نهادیِ این بهما

 «ی اخالقیابطهر»، نه در شمایل و کسوت یک «دیگری»ی با گرفت که در آن، رابطه

ی برابر، بلکه در کسوت «چهرهندیگری»شناختن و تعهد به یک رسمیتدر معنای به

 دیگریِ»با یک « فیگورِ خوبِ فرادست»ی از باال به پایینِ یک ی خیرخواهانهرابطه

 شود. بندی میصورت« فرودست

و شوخی، و کند. اهل مزاح زدن نیست و عموماً مدارا پیشه میفیگور کول اهل نق

تواند در شرایط بغرنج لبخند بزند. )غالباً( در طیف بهتر بگوییم خوشمزگی، است و می

بودن های جنسی از نشانگان راحتسکوالر این فیگور، بازگویی تجارب جنسی و عبارت

جد، رفتاری عمدتاً پذیرفته شوخی و بههای جنسی بهرود و دادن دشنامفرد به شمار می

 و مجاز است. 

تا در بودن، حاُکِی« یفلسفه»تر گیری، و به تعبیر عامراحت« یفلسفه»تأثیر این 

زدوده و ای رنجکند و مواجههمرور خودنمایی میی مرگ هم بهمواجهه با پدیده

جایی که ردپای سربرآوردن و ترویج گذارد. از آنلب با مرگ را به نمایش مینیشخندبه

د، قابل پیگیری و دسترس هستن« فرهنگی»ز خالل تولیدات فیگورهای هژمونیک غالباً ا

تأملی ابلهای قتواند دادهکشیدن به تولیداتِ فرهنگِی اقتصاد نولیبرالی، غالبًا میسرک

های اخیر این شکل از مواجهه با مرگ در این باره در اختیارمان قرار بدهد. مثالً از نمونه

سروش صحت شاهد بود. جهان، شخصیتِ  «جهان با من برقص»توان در فیلم را می

آمدن دوستانش شده است، در ی گردهمالوقوعش بهانهمحوریِ فیلم که مرگ قریب

شده از قبیل اضطراب، حسرت، مواجهه با مرگ، هیچ یک از رفتارهای مرسوم و شناخته

گیرد که مهمترین عوض، واکنشی در پیش میدهد. درخشم، انکار و ... را نشان نمی

خیاالنه است )نه وازدگی، که حاوی عنصری از اعتراض ی آن نوعی وارفتگیِ بیخصهمش

های نمایشیِ آثار اسماعیل خلج و عصیان است(. این را مقایسه کنید با مثاًل شخصیت

احمد »، یا احمد آقا در «طوره مش رحیمحالت چه»ی از جمله مش رحیم در نمایشنامه

هایشان در باب مرگ ها و ترساندیشند و از اندیشهمیکه عمیقاً به مرگ « آقا بر سکو

دیگری  یهای خلج برگزیدم تا متعاقباً بر نکتهام را از نمایشنامهگویند. تعمداً نمونهمی
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یت فقط روشنفکران )شخصهم تأکید کنم. فیگور کول، با مختصاتی که برشمردیم، نه

ودش را نیز خلق کرده است. های خاص خ، بلکه لمپن«(جهان با من برقص»در  جهان

آلود و عصیانگر که هر شکلی از تأثرات برآمده از هایی عاری از هر نوع نگاه تنشلمپن

ها ی آنشکنانهاصطالح سنتها حذف شده و تنها وجه بهآنتاگونیسم طبقاتی در آن

ت. ی جنسی اسهای کالمی و بدنیِ دوپهلو و سانسورشدهتمسک به انواع و اقسام شوخی

انگیزی است برای جلبِ رضایت و های رقتها نیز تالشبیگاه آنوهای گاهفحاشی

ان های این حوزه، خالقبُردهی برخی از جایزهنشاندن لبخند بر لبان مخاطبان )و به گفته

این قبیل آثار حاضرند حتا شلوارشان را هم دربیاورند تا مردم بخندند!(. هجوم انواع و 

 «سامورایی در برلین»، «گشت ارشاد»های را در فیلم« های کولنلمپ»اقسامی از این 

های موسیقایی خلق ها شاهد هستیم. از نمونههای فراوانِ دیگری از این فیلمو نمونه

کی عنوان یتوان مثال زد. برای نمونه: رضا صادقی بهاین فیگور هم تا دلتان بخواهد می

ای دارد با این مضمون: آلبوم اخیرش ترانه ترین خوانندگان پا  ایران، دراز محبوب

تونست بدترم باشه، ... که هست میهمیشه جای شکرش هست، همه چیزمون از این»

 .  «هاتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حالتو عوض کن...یه چیزی میشه دیگه غصه

 توان گفت؟ اما، از باب نسبت این فیگور با تعرضات جنسی چه می

ی اقتصاد ، برساخت فیگور کول نسبت مستقیمی با مختصات سامانهکه گفتیمچنان

سازیِ روان»ای که در آن، هدِف محوری عبارت است از سیاسیِ نولیبرال دارد، سامانه

زدودگیِ جریانِ این مانع«. جریان سرمایه و زدودن تمام موانع موجود بر سر راه آن

های ها و ذهنهای کثرتی از بدنامکان ساختنِسرمایه، که دست بر قضا، به بهای مسدود

شود، ضرورتاً باید ساحت هژمونیک را هم تا حد امکان دستکاری، شده محقق میکارگرن

بازسازی، و با هدف مذکور همخوان و همراه سازد. از این رو، در ساحت هژمونیک هم 

ن گذاری شوند که به انحای گوناگون در خدمت ایباید فیگورهایی خلق و ارزش

ها در برابر مطالبات منطق سرمایه، های جریان سرمایه، شکستن مقاومت بدنسازیروان

هایشان باشند. در این میان، اقتصاد نولیبرالی و حصول رضایتمندی در حینِ انقیاد بدن

های ما و به تعبیری از آنِ خودترین ترین داشتهبایست خصوصیبرای ابقای خود می

خود سازد، تا بدین واسطه، از یک سو، موانع و مقاومتِ موجود بر  های ما را از آنِ داشته
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مالکیت سر راه جریان سرمایه را برطرف کند، و از سوی دیگر، در جریان این سلب

های ما را به نفع خود مصادره کند ترین داشتهسازی، عمومیگسترده، با شعار خصوصی

هایمان را به ترین داشتهادی، خصوصی)از جمله آموزش و بهداشت و ...(، و با شعار آز

ترین کاالها مبدل سازد )از جمله بدن(. نولیبرالیسم قرار است این پارادوکس را عمومی

ها از مالکیتای از سلبچگونه از نظرها بپوشاند؟ به عبارتی، در فضایی که بخش عمده

بدن  رفتنیغماشود، چگونه باید این به سازی ممکن میخالل فرایندی به نام خصوصی

جایی که باید به عاملِ زور متوسل شد، این امر از راه پذیر کرد؟ تا آنخصوصی را توجیه

شود؛ اما گسترش ترین اجبارهای ممکن بر بدنِ کارگران محقق میاِعمال شنیعانه

ها زور لخت را به کار توان در آنهای دیگری که نمیی نولیبرالیسم در ساحتسیطره

. «کسب شود»سپردن به این مهم ها برای تنبدن« رضایت»کند که می بست، ایجاب

بینانه و های کوتهجا به هیچ روی از استدالل]الزم به یادآوری است که من در این

ی پوشش، یا رفتارشان مقصر و حتا مایل به تعرض واسطهای که زنان را بهمشمئزکننده

 کوشم منظورم را آشکارتر کنم.[گویم. در ادامه میدهند، سخن نمینشان می

ساز اهداف نولیبرالی برای دسترسی تواند زمینهفیگور کول به چند جهت می

که، با ی این دسترسی باشد. نخست آنها و کاهش هزینهالوصول به بدنسهل

ها، منش یکدستی را در همگان افکن شخصیتکشیدن به زوایای تیز و خدشهسمباده

یری، با سردادنِ شعار فردیت، دست بر قضا منشی جمعی را پروبال دهد. به تعبشکل می

شوند. در راستی متفاوت، نابهنجار تلقی میهای بهدهد که در آن، خصایص سوژهمی

ی جمعیِ بهنجار، در همان فیگور کولی متبلور های سوژهای ازخصلتجا، دستهاین

 های معترضانه نسبتناخرسندی اش رفتارهایی از قبیل اعتراض وواسطهشود که بهمی

...  بودن وزدهبودن و سیاستنقوهایی همچون پرخاشگربودن و نقبه وضعیت، برچسب

 خورد.می

داری دائماً در واکنش به انتقادات وارد بر آن، ی هژمونیک سرمایهدانیم که سامانهمی

داری شده است، کند: انتقادات فراوانی به سرمایهرسانی میروزخودش را بازسازی و به

ساز و مسحورکننده؛ واقع های تحمیقی تکنیکواسطهها بهسازی آدماز باب یکدست

ست نداریم احمق یا مسحورشده نامیده شویم. فیگور کول تالش آن است که ما دیگر دو
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 هایی متفاوت از تحمیقکاریها با اتکا بر دستگرفتن بدنخدمتدیگری است برای به

 و سحر در ساحت هژمونیک. 

ارزش نولیبرالیسم: که، فیگور کول تمثال دقیقی است از مهمترین شعارندوم آن

بخشانه؛ بلکه یک جور تظاهر ، نه آزادیِ سیاسی و رهاییدانیمکه میآزادی. لیکن چنان

نوعی رهاسازیِ بدن )بخوانید انهدام مقاومتِ ، و به«دیگری»و « خود»قیدی از به بی

 «آزادانه»که در برابرِ مطالباتِ میل و بدنشان « مجبورند»بدن(. در این میان، افراد 

نا گیرد، به این معبه خودش میبرخورد کنند و البته این برخورد خصلت جنسیتی هم 

کند ی خودش قلمداد میکه مردِ کول مصرفِ بدنِ زنان را بخشی از آزادیِ خوشباشانه

شدنِ بدنش را بخشی از نشانگان فرار از فیگورِ زنِ اُمال تعریف مصرف« باید»و زنِ کول 

 کند. 

کند راضی نمیکه، فیگور کول عموماً در برابر این شکل از مصرفِ بدنش اعتسوم آن

کند. درواقع، او فقط در مواقعی لب به اعتراض برخورد می« راحت»و با این قضیه 

اش اختاللی ایجاد بشود. در گشاید که در مسیر رفع و رجوع منافع و لذایذ خصوصیمی

است، آن هم به این « دیگری»ی ارتباط او با اصل برسازنده« نمایش مدارا»این میان، 

هایش، امری ضروری به شمار ین دیگری برای تأمین منافع و خواستهکه حضور اعلت 

هایش بر او پدیدار شود و واقعیتِ بودش که از خالل رنج، چنان«دیگری»رود. همین می

راحتِی  بر و مخلای حوصلهعدالتی نمایان سازد، به ابژهمثابه رنجِ فقر، تبعیض، و بیرا به

 شود. او بدل می

ض گاه دچار تناقنما با بدن دارد، اما هیچای متناقضه، فیگور کول رابطهکو نهایتاً آن

برداریِ عمومی در معرض بهره« آزادانه»ی او، بدن، باید ترین داشتهشود. خصوصینمی

شود و قرار بگیرد. این منطق، در مواجهه با بدن زنانه به شکلی مضاعف اِعمال می

های زنان از تعرض و دازد. در بازگویی تجربهانای چندگون بر بدن زنان میچنبره

تأمل این است که زنان ها، یکی از نکات تکرارشونده و قابلآزارهای جنسیِ وارد بر آن

ها اند که بسیاری از مردان در مواجهه با امتناع و اعتراضِ آنغالبًا اذعان داشته

ها اند و آنداشته آمیزدرخصوص عدم رعایت حریم خصوصی بدنشان، رفتارهایی توهین

کرات باکرگی را امری اند و بهفهمد، و ... خطاب کردهرا اُمل، کسی که بدنش را نمی
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اند که در اند. از سوی دیگر، خودِ زنان نیز اذعان کردهمذموم و تمسخرآمیز برشمرده

 و اند اعتراضکردهکه فکر میهایی و برای اینموارد زیادی برای گریز از چنین برچسب

افتاده و دِمده است، در برابر مطالبات مردان مخالفتی امتناعشان نوعی کنش عقب

و ی فوکی هوشمندانهتوان از انگارهترِ چنین رفتارهایی، میاند. برای فهم دقیقنکرده

توانید به فصل اوِل درخصوص اقتصاد توزیعیِ شرمساری بهره گرفت )در این باره می

زیع ی فوکو، باید تووع کنید(. درواقع، به تأسی از اندیشهرج« مراقبت و تنبیه»کتاب 

مثابه نوعی تکنیک قدرت قلمداد کرد که متأثر از استراتژیِ کلیِ قدرت، شرمساری را به

د کوشای که میسیاسینی اقتصادیکند. سامانهای را بر بدن اِعمال میانضباط ویژه

برداری قرار دهد، در ساحت انقیاد و بهرهی مطلوب خودش مورد ها را مطابق با رویهبدن

گذاری معینی هم روی نقاط شرمساری انجام دهد، به بایست سرمایههژمونیک می

های شرمساری احساس رضایت و طوری که، افراد با امتناع از قرارگرفتن در این جایگاه

 مقبولیت کنند. 

توان چنین خالصه کرد: کار را میاندرجا، اقتصاد توزیعیِ شرمساریِ دستدر این

شرمساری از امتناع، شرمساری از اعتراض، شرمساری از باکرگی، و در عین حال: 

از  ی شرمساریگرفته. همین واکنش، یعنی پدیدهشرمساری از افشاگریِ تعرضِ صورت

ی های انقیاد بدن در سامانهپوشانی فرمولافشاگری، یکی از نقاطی است که در آن، هم

 ی نولیبرال مشهود است.نتی و سامانهاصطالح سبه

ی دیگری بیاورم. آشکار است که در توازیِ با انقیاد خواهم در این خصوص نمونهمی

ی ما به قوت خود برقرار ها، شکل دیگری از انقیاد بدن زنانه در جامعهنولیبرالِ بدن

اً حدود و بعضهای متکثر بدن )خاصه بدن زنانه( می آن، تحقق امکانواسطهاست که به

داری از این اَشکالِ انسداد بدن به نفع خود مسدود شده است. دست بر قضا، سرمایه

انتقادیِ خودش را اشاعه داده است. اما، های شبهبدیلی وافی و کافی برده و شبهبهره

تر هم تاکید کردیم، این دو منطق انقیاد بدن، فارا از مناسبت که پیشچنان

الی داری نولیبرپوشانی دارند: سرمایهبسیاری مواقع نسبتی از جنس همشان، در ارزیهم

ی هواسطهای بدنی نیاز دارد. از یک سو، فارا از الزاماتِ بیبه مصرفِ هرچه بیشترِ توان

 ی فکری و فرهنگیِ ی فیگور کول زمینهشده بر بدنِ کارگران، ذهنیت روادارانهتحمیل

آورد؛ از سوی کارگر فراهم مینای غیرکارگر به بدنهساختنِ بدنمناسبی برای مبدل
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اند که از حیث روانی و جسمی همواره خودشان های تحت انقیاد، نیازمند آندیگر، بدن

را بازتولید کنند. خدمات جنسی زنان در این مورد، ایفاگر نقش بسیار مهمی است و 

گرفته از بدن ارائه ورتهای حاِد صکشیای را در راستای تحملِ بهرهخدمات ارزنده

ی این خدمات، در اقتصادِ توزیعِ شرمساریِ مندرج در دهد. امتناع زنان از ارائهمی

 شود. لذا، ما در منطقفرماسیون نولیبرالی، به اَشکالِ گوناگون تنبیه و تقبیح می

تمکین  ایم.ای به اسم تمکین مواجهنولیبرالیِ ارتباط با بدنِ زنانه هم کماکان با پدیده

الح اصطی روشنگری است از نقش یک تکنیک کنترلی در دو منطق انقیادِ بهنمونه

اند: از برچسبِ متفاوت که هر یک ابزارهای حمایتیِ خاصی برای ابقای آن وضع کرده

زنِ نااهل گرفته تا انگِ زنِ امل. درواقع، همان تکنیکی که اشمئزاز فراوانی در منتقدان 

جا و در این منطقِ انقیاد، به انواع و کند، اینمذهبی ایجاد میناصطالح سنتیمنطق به

ملبس شده و در صورتِ امتناعِ زنان، « گردیدهتلطیف»روزشده و های بهاقسام پوشش

 کند. ها تحمیل میابزارهای توبیخی گوناگونی بر آن

 ایم. بدل شده« کارگران جنسی»ی ما به از این منظر، همه

5 

تار، شده در این نوشکه، هدف از مسیر تحلیلیِ پیمودهو در انتها چند نکته. نخست آن

ی تعرض و آزار جنسی بوده است؛ این بدان معنا پرداختن به شرایط امکان بروز پدیده

 تمامی با اتکا بر تحلیل یادشدهتوان بهی آَشکال و انواع این پدیده را مینیست که همه

های این نوشتارِ کوتاه( وشش من )در حد بضاعت خودم، و محدودهپذیر کرد. کتبیین

ی زدودهمحوری که فرهنگ تاریخهای علتآن بوده است که نشان دهم تبیین

تأملی کم برای تبیین بخش قابلدانند، دستمردساالری را علت تام بروز این پدیده می

پژوهشگرانِ چپ عمدتاً باور  های آزار جنسیِ اخیراً افشاشده بسنده نیستند.از روایت

سیاسِی نی اقتصادیی سامانههاست تحت سیطرهی ایران دههدارند که جامعه

این مهم  تمامینولیبرالیسم قرار گرفته است، اما به وقتِ تحلیل وقایعی از این دست، به

 ههای زیسته در این ساحت را برفتاریِ انساننهای حسیو تأثیرات عمیق آن بر شاکله

وشید شوند. باید کسپارند و کماکان دست به دامن تبیینی منجمدشده میفراموشی می
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شدت در ساالری؛ چرا که مردانِ دگرباش نیز بهفقط مردساالری )نهمختصات نرینه

ساالری قرار دارند( را در تقاطع میان اَشکال گوناگون انسداد های این نرینهمعرض آسیب

« یآزاد»ای که در شمایل شدههای بزکبدیلجای اتکا بر شبهبدن درک و فهم کرد و به

های بدیل»کنند، در پی انقیادهای مضاعفی را بر بدن نن خاصه بدن زنان نن تحمیل می

 هایطلبد که از فرمو راهگشا برای احقاق حقوق زنان بود. این امر در ابتدا می« واقعی

ه های روایی تشیع، بی سنتواسطهبهخواهی که یحتمل سرایی و تظلمروایی مصیبت

اند )این مدعا فقط در حد یک فرضیه های تاریخیِ روایی و اندیشگانیِ ما بدل شدهفرم

است( فاصله بگیریم و درمقابل، این جزئیت را در بطن کلیتی مشاهده کنیم که برای 

به. ای وعظ و خطرسد و سر دیگرش به فرم تغییریافتهنمونه یک سرش به سینما می

ر دادن این جزئیت در بستتر، با قرارها و به تعبیر دقیقفقط در نسبت با این جزئیت

بودنِ مناسبات توان پیچیدگی و چندوجهیمناسبات قدرتِ چندگانه است که می

انقیادی حاکم بر بدن، و از خالل آن، تعرض و ایذای جنسی را فهم کرد و درمقابل، 

 بدن گشود. ای را بر های دیگرگونهامکان

روی به معنای کاستن از اهمیت انتخاب و تصمیم فردی در هیچبا این همه، این به

مبادرت به آزار و تعرض جنسی نیست. چه در مقام فاعل و چه در مقام مفعول، همواره 

د، انرفتاریِ ما را نشانه رفتهنهای حسیتوان در برابر مناسبات قدرتی که شاکلهمی

 دیده از تعرضترین نمود این مقاومت نیز رفتاری است که زنانِ آسیبمقاومت کرد. مهم

های اند و به هر شکلی از تعرض، با پوششجنسی، در روزهای اخیر در پیش گرفته

 اند. ایدئولوژیکِ متفاوت، اعتراض کرده

 خواهی، ستودنی است.این فریادِ اعتراض
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 پذیر: سیاستگفتار تحریکی کتاب درباره آمازون: در وبسایت یادداشت مترجم
( Excitable Speech: A Politics of the Performative( )1997ایفاگری )
]در این کتاب[، با همان شجاعت فکری که به  باتلر» آمده است: ی جودیت باتلرنوشته

بر روی گفتار و رفتار در زندگی سیاسی معاصر تمرکز  مسائل جنسیت پرداخته است،

ی رفتار را، که دستخوشِ مباحث منزلهدادن گفتار بهدارد، او چندین تالش برای سوق

حث پراکنی، مباهای نفرتکند. نظارتاند، بررسی میو مقررات سیاسی شده

گرا در ارتش را مورد نقد ی خوداظهاری مردان همجنسها دربارهضدپورنوگرافی و جدل

های فرهنگی آیا زبان است پرسد در هر یک از این بخشدهد و میو بازبینی قرار می

ا این اثر ر و جولیت تامسنجک گرین « زند؟ ]اگر آری[ چگونه؟که دست به کنش می

بانی کند که معنای زباتلر در این کتاب استدالل می»ی آنها: اند، به نوشتهبررسی کرده

تواند تفسیر شنونده را کامالً کنترل کند، زیرا گوینده، سیاال و موقت است، گوینده نمی

ره گتری شنونده، موقعیتِ گفتن و شنیدن و خودِ کلمات به روابط فرهنگی بزرگ

تر به شکلی های معمولی قانون، چه عرصهبودنِ ایفاگری چه در عرصهاند. موقتیخورده

ی دست مجموعهپارادوکسیکال منبع قدرتِ آن است. کنش گفتاری در درون و به

شوند اما آن قوانین و مقررات ضعیف تری از قوانین و مقررات گفتمانی محدود میوسیع

ان گویای سخنوگو هستند. در چنین ساختار پیچیدهگفت ای قابل بحث وو تا اندازه

شان را با قاطعیت معلوم و معین کنند. باتلر توانند تفسیرِ مخاطبان از سخنانهرگز نمی

کند که در آن سوبژکتیویته )فاعلیتی که ذهنیت بخشی از آن هایی را تحلیل میشیوه

یم ناختی، فلسفی و سیاسی تنظشگیرد و به شکل بالغی، تاریخی، رواناست( شکل می

یرد که گهای جلسات استیضاح دولت نتیجه میشود. باتلر با بررسی متن سخنرانیمی

ن است به این دلیل که هر گفتار دولتی باید در باالتری لغزندهگفتارِ سیاستمداران بسیار 

ساندن رکند که چطور قدرتِ کلمات برای آسیبحد خود مؤثر واقع شود. باتلر تحلیل می

 آمیزتریهای تصدیقگسیخته شود و به شیوهاساس و از همتواند در طول زمان بیمی

مات ی خطرسازِ کنشِ کلباتلر در این کتاب مسئله« دوباره به فحوا و متن وابسته شود.

دهد که اگرچه زبان نوعی ایفاگری است که قدرت کند، این کتاب نشان میرا بررسی می

به محل مثارا دارد، ولی بهتر است زبان به زدنیاسی و توانِ آسیبدسترسی به مقاصد س

منتشر شده است. جی.  1997وقوع آسیب دیده شود تا علت آسیب. این کتاب در سال 

https://www.amazon.com/Excitable-Speech-Performative-Judith-Butler/dp/0415915880
https://www.amazon.com/Excitable-Speech-Performative-Judith-Butler/dp/0415915880
https://muse.jhu.edu/article/179427
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های هیلیس میلر و جورج شولمن دو نقد بر روی این کتاب نوشتند. در این مقاله پرسش

 یم.خواناین دو منتقد و پاسخ باتلر به آنها را می

*** 

گفتار ی کتاب برانگیز درباره: بسیار قدردانِ دو جستار تأملجودیت باتلر
هستم. فکر کردم با تمرکز بر روی دو نکته به این جستارها پاسخ دهم.  پذیرتحریک

خواهد آن نوع نیروی مؤثر جستار اول را نوشته است. او از من می 1جی. هیلیس میلر

زدن که هنگامی دارند که ی زخمهای گفتاری نه در لحظهرا در نظر بگیرم که کنش

چطور « تو را دوست دارم»کنند. در مورد کنش گفتاریِ که عشق را منتقل می

ی خواهد دربارهاز من میطرح کرده است. او  2اندیشیم؟ پرسش دوم را جورج شولمنمی

ی درباره 3کنم تا از منظر تئوریِ ایفاگریتعهد بیندیشم. از این رو تمام تالشم را می

 عشق و تعهد بنویسم.

بزنند و نیز کلمات قدرت دارند  گوید، کلمات قدرت دارند آسیبمیلر درست می

زدن تاوان نیست ی مقابلِ زخمعشق را انتقال دهند. جالب است که از نظر میلر نقطه

ی دهد کنشبلکه عشق است و درست است که کنش گفتاریی که عشق را انتقال می

کشد. اول مایلم ی ربط میان زبان و بدن پیش میهای دیگری دربارهاست که پرسش

نهادن به نوعی کلیشه است. چراکه شاید همانا گردن« تو را دوست دارم»بگویم گفتنِ 

ای گردن نهیم. و در شرایط خاص میل داریم به چنین کلیشهما فقط برای افراد خاص 

ی راهی برای ونشانِی این عبارت، به منزلهنامراحتی در بیتواند بهآدمی می

م این توانیم بپرسیرساندن برمالسازیِ ناشی از کنش گفتاری، آرام بگیرد. میحداقلبه

ود؟ این کنشی گفتاری شچه نوع برمالسازی است؟ چه کسی یا چه چیزی برمال می

تاری را نیز این کنش گف« تو»آنکه بدانیم آیا شود، بیگفته می« تو»است که به فردی 
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واقع اگر کنش گفتاری خیلی سریع بازگردانده گرداند؟ بهبازمی 1پذیرد یا ]متقابالً[می

شود، انگار غیرارادی است، یا بهتر است بگوییم انگار دیگری در حقیقت درون 

شود انگار این های کلیشه پنهان شده است. گاهی اوقات که سکوت ایجاد میچارچوب

سخن  واقع اینکه به دهدکند، سکوت نشان میکنش گفتاری اهمیت بیشتری پیدا می

دانیم دقیقًا چطور این لحظه را با برای یک لحظه زبان را آرام کرده است. وقتی نمی

 من تو را دوست»کنیم. در گفتنِ گفتن پر کنیم به آن نوع سکوت اعتماد میسخن

کس ، یکی از پرتکرارترین عبارات در زبان انگلیسی، عبارتی بازاری که به هیچ«دارم

مشخص جای گرفته است. آدمی خطرِ «ِ من»د و به همه تعلق دارد، یک تعلق ندار

خرد: شدن را به جان میتبدیل 2ونشاننامای بیتمامی محوشدن و به استنادکنندهبه

گویم، و در اند، همان کلمات را میگویم که دیگران بارها آن را گفتهمن سخنی می

ر هستی. از یک سو، استناد به این کنش پذیای تو به همان میزان جایگزینچنین لحظه

کند، انگار که بیشترین ارزش دار میگفتاری حس یگانگی یا حتی اصالت ما را جریحه

قدر است. از سوی دیگر، دقیقاً با استناد به کنش گفتاری است که بدن به ما همین

ی کمآورم کند. وقتی این کلمات را به زبان میشکل زبانِی مشخصی نمود پیدا می

خواهم این کنم چنین حسی به تو بدهم، و میدهم، یا سعی میبه تو می 3احساس تنانه

شان را با تو پیدا کنند، در آنجا کلمات آن احساس را از اینجا به آنجا ببرند تا سرنوشت

پذیرفته شوند، یا حتی کیستیِ تو و احساس تو را دگرگون سازند. در عین حال که این 

واقع غیرارادی نیست. نیز هست. اما گذرابودنِ آن هرگز به 5ت، گذرااس 4سخن اِسنادی

درنگ ی ابراز عشق دریافت کرد و بیپستالی با حروف طالییِ چاپی دربارهتوان کارتمی

و ما آن « تو را دوست دارم»گوید آن را دور انداخت و پشیمان نشد. گاهی کسی می

ی کشیم، روزنیم، عقب میبینیم. پس میمیولعاب کلمات را قدری احمقانه و پُر لِفت

گردانیم. صدالبته همیشه ممکن است این اتفاق برای ما بیفتد: ممکن است کنش برمی

                                                      
 استهای داخل کروشه از مترجم کلمه. 1

2. an anonymous citationality 

3. somatic 

4. citational 

5. transitive 



 

 
 

 / ترجمه شیرین کریمی بادیآنجمافسانه  321

ا افتد، اگر این اتفاق بیفتد، خودِ مگفتاری ما پذیرفته نشود و زمانی که این اتفاق می

 است.پذیرش به نوعی تنانه کنیم آن عدمایم و احساس میپذیرفته نشده

 1گفتن و بدن چیست؟ همانطور که شوشانا فلمندر این هنگام رابطه میان سخن

استدالل کرده است، بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم کنش گفتاری هنگام 

آوردن نیست، بلکه در زبانشود. بدن فقط ابزارِ بهآمدن از دهان و گلو خارج میزبانبه

چیزی  یمنزلهصرفاً به« اینجا»شود. بدن ما کار مییافته آشگفتن چیزی جسمیتسخن

در زمان و در مکان نیست، بلکه بدن، از طریق کنش گفتاری که در صوت، متن یا به 

«. آوردبه سخن می»کند و گذارد، ابراز میشود، خودش را وامیشکلی بصری پدیدار می

وتمامِ روابطمان را ی تامای که گسترهاست، مدالیته 3نیست، بلکه مدالیته 2ذات« بدن»

نفسه در کلمات، گفتاری یا نوشتاری، همیشه وجود دارد، در کند. بدن فیثبت می

ای که برای انتقال ای که آنجا نیست، اینجا هست. به بیانی دیگر، در لحظهلحظه

شویم بدن خود را در اختیار دیگری قرار مان به دیگری به زبان متوسل میعشق

کشیم. ما هنوز اینجا هستیم، منتظر، جدا از او و در عین د را پس میدهیم و خومی

وسوی او هماهنگ سمتایم، خودمان را با حال خودمان را در همان لحظه رها کرده

ای که ایم، نشانهی میلی جسمانی و عاطفی از عشق ارسال کردهایم، نشانهکرده

تو را »از خودِ بدن نیز هست. گفتنِ  ایای از عشق است و بدین سبب، مدالیتهمدالیته

بودن و گذرابودن، قرارگرفتن در اینجا و آنجاست، ، با منطق عجیب اِسنادی«دوست دارم

که  ای استونشانی یا برمالشدن به شیوهنامشدن در بیقرارگرفتن در معرض خطر گم

تنانه هم رسد. اظهارکردن نوعی قمار است، که آوردنش ناممکن به نظر میگاهی تاب

 شویم.هست، ما تبدیل به قمارباز می

 تو را دوست»توانیم بگوییم ی دیگری است، چون میبه نظرم تعهد کالً مسئله

ه توانیم کلماتی مشابگونه تعهدی نیست. یا میی هیچاما این کلمات دربردارنده« دارم
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 د.شوها به صورت شفاهی، کتبی و بدنی منتقل میشناسی روشی است که از طریق آن نشانهدر نشانه مدالیته
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ذاریم. کنیم بگیگذاریم یا سعی موقراری باشد که میبگوییم و آن کلمات حاکی از قول

کند، جز اینکه آدمی هرگز خودش را فقط یک مطمئن نیستم که تعهد چطور کار می

ودم ی خکند. اگر من خودم را به فرد دیگری متعهد کنم، به دنبال آیندهبار متعهد نمی

اما  کند(.بیان می تبارشناسی اخالقها در وقراری قولهستم )نیچه این نکته را درباره

توان به طور دقیق از آن باخبر شد، پس من واقعاً ام چیزی است که نمیدهاگر آین

توانم خودم را آگاهانه متعهد کنم. از این رو اگر خودم را در شرایطی غیرقابل نمی

کنم. دانستن خودم را متعهد میبینی متعهد کنم، یعنی با وجود چیزهای غیرقابلپیش

ها یا به «تو»د، موافقِ متعهدماندن به برخی از نظر از شرایطی که وجود دارمن، صرف

گذاشتن به تعهد است و های احترامها هستم. این یکی از راهآلبرخی از ایده

یر سان که شکسپداشتن است. همانداشتن و ثباتی فضایل عرفی مثل ارادهدربردارنده

اما  1«شود.عشق عشق نیست وقتی با گردش روزگار دگرگون »سراید: می 116در غزل 

غایت ارادی است، و اگر ناپذیر و بههمین عبارت، با بیانِ اینکه عشق جزمی، انعطاف

ار ی اعالم جرم علیه عشق به کتواند به منزله، می«عشق عشق نیست»تغییرپذیر باشد 

 برود.

ای وجود دارد. تعهد، دقیقاً هنگاِم رفت از این معمای نیچهاما راهی دیگر برای برون

تواند قراردادی باشد به منظورِ تعهدِ دوباره و چندباره به خود. و این ر شرایط، میتغیی

یعنی تغییر معنای انضمامیِ تعهد در هنگام تغییر شرایط. به بیانی دیگر، اگر تعهد به 

عهدوپیمان نیاز دارد، به تجدیدپذیریِ عهدوپیمان متکی است. همچنین تعهد به نوعی 

ی این تعهد به مقتضیات شرایط جدید دش نیاز دارد و رویهگشودگی برای تغییرِ خو

بینی بستگی دارد. از این رو تعهد تغییرناپذیر نیست اما در پرتو مقتضیات غیرقابل پیش

کشد. اگر آدمی به توافقی برای از نو ساختن خود در پی دارد که آن را به چالش می

ا اعالن عمومی این کار را عشقش متعهد بشود، همانطور که گاهی در یک مراسم ب

ه اش بی زندگیدهد. اگر او فقط یک بار تعهد بدهد، بقیهکند، یک بار تعهد نمیمی

یابد. اما این تعهد به گذشته مربوط شمردن تعهدی که داده است اختصاص میمحترم
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است و تعهِد عشقی هر قدر میل و عشق و انتخاب همراهش باشد همچون یادبودی 

شود که باید به هر قیمتی حفظ شود. اما اگر قرار است تعهد زنده میتاریخی درک 

هد تواند بدبماند، یعنی به زمان حال تعلق داشته باشد، پس تنها تعهدی که فرد می

من تو را دوست دارم و بارها و بارها »این است که بارها و بارها به خودش متعهد بشود. 

کردنِ تو کنم، بلکه به انتخابک بار انتخاب نمیمن تو را فقط ی« کنم.تو را انتخاب می

دهم، و آنچه از آنِ من در گفتارِ من است از طریق این کنشِ گفتاری، از طریق ادامه می

شود، دادن بارها و بارها به تو داده میاظهارکردن، از طریق عهدبستن و از طریق قول

عالوه این یعنی آدمی زند. بهها اینک، هر چه بشود، مرا به تو پیوند مییکی از این

کند و این یعنی در تمام این خودش را به روند دگرگونی به اقتضای شرایط ملزم می

ه خبری ]از اینکپذیرد که، دوباره با بیخبری ]از آینده[ وجود دارد. آدمی میتکرارها بی

 شود[، به عشقش تعهد بدهد.بعد چه می

*** 
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و و زنان سیبلیدان و پژوهشگر مسایل زنان، جنسیت و سکسوالیته در دانشگاه هاروارد، جلد نخست کتاب . اریخ1

 اند )نشر تیسا(.وی را آتنا کامل و ایمان واقفی به فارسی برگردانده مردان بدون ریش

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
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 اره در  عصر قاجتزیبایی، عشق و سکسوالی
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صر قاجار ) صور از زیبایی  1304-1174میالدی /  1925-1785در ع سی( ت شم

ی های بسیار مشابهوجوه جنسیتی بود؛ به عبارتی، مردان و زنانِ زیبا با ویژگیفارا از 

. گاهی وجه تمایز مرد از زن فقط در [1]آمدنداز نظر بدنی و چهره به تصنننویر درمی

سر آن شش  سیت پو شخیص جن سایر مواقع اگر به مرد یا زن نگاه کنیم ت ست. در  ها

 .[2]بسیار دشوار است

ه کار بردهای مشابهی بهای توصیف زیبایی مرد و زن صفتدر منابع مکتوب، بر

ابرو، لب، کمانرخسار، سرو قامت یا سروقد، لعلطلعت، گلشود؛ از جمله ماهمی

چشم و مانند آن. محض نمونه باریک یا کمر باریک، نرگسمو، میانابرو، مشکینهالل

ی مربوط به اواخر دوره ش(، متنی 1210م /  1831التواریخ )ی نهایی رستمدر نسخه

ه اش بی تمایل جنسیشاه قاجار در توصیف شاه طهماسب دوم صفوی دربارهفتحعلی

مثال و شمایلی را بر هزاران زلیخاجمال، لیلییک یوسف»مردان جوان آمده است: 

مجلس مینومثال خاقانی در »نویسد بر . و شرحی می[3]«داد.خصال ترجیح میشیرین

سازِ چشمِ کرشمهبرِ سروقدِ نرگسرخسارِ سمنرانی با مردان گلغایت عیش و کام

موی جادوی مشکینابروی چشمجبین هاللعذار ماهروی زهرهشکرلب و ساقیان الله

 [4].پردازساز نغمهآواز و مطربان خوشغبغب با خنیاگران خوشونازِ بلورینپرعشوه

ایی زنانه تصور کنیم، در آن روزگار توانیم برای توصیف زیبهایی که ما امروز میصفت

 مربوط به مرد و زن هر دو بود. 

های زنانه و مردانه محدود نبودند به آنچه های ادبی و بصری از زیباییاین بازنمایی

های مردانه و زنانه ازجمله یوسف نامیم یا تصاویری از زیباییمی« های میلابژه»ما آن را 

ی ها و تصاویر زندگی ناصری توصیفست. تا اواخر دورهترین اکه زیباترین و خواستنی

های واقعیِ قدرتمندانی همچون پادشاهان، شاهزادگان و صوفیان مشابه توصیف

 هاییالحکما )شاه سلطان حسین( مملو از توصیف. شرح شاهان در رستم[5]ذکرشده بود

میان، گونه، باریکخابرو، سربلند، چشمانِ فراخِ میشی، پهنشمایل، قامتهمچون شیرین

گونه و بلند و موزون، سرخ؛ و نادر شاه که قامت[6]لب و خوشبو استبینی، نازککج

 .[7]ابرو، بسیار کمرباریک با انگشتان بلند نگاشته شده استپیوسته

 های ادبی و نقاشی ایران پیشبازنمایی ادبی و بصری قاجاری در این ویژگی با سنت

، یا با تفسیرهای مشهور جامی، نه [8]اند(آنها که از عرفان الهام گرفتهویژه از قاجار )به
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گوید همچون ی مالزمان زن و مرد او نیز که میی یوسف و زلیخا، که دربارهفقط درباره

 سهیم است.، [9]اندحور و غلمان بهشتی

دو زیبایی جوانی هر »مورخِ هنر، نوشته است  1گونه که بی. دبلیو. رابینسونهمان

کنم تا اواخر قرن نوزدهم( های قاجار است )اضافه میهای نقاشییکی از ویژگی« جنس

 .[10]شودسهیم می« مضامین سنتی نقاشی ایرانی کالسیک»که با 

های زیبایی به لحاظ جنسیتی بسیار متمایز داریم. پرترهاما در پایان قرن نوزدهم 

ود. شتمامی ناپدید میمرد به-شق مردنگاری زیبایی مردانه و زوج عابرای نمونه نقش

های سلطنتی اواخر و پس از عصر ناصری خبری از کمرهای باریک و خطوط در پرتره

. فیگورهای زنانه [11]های پیشین نیستی زیبای دهههای مردانهی مربوط به بدنچهره

 .[12]از هم متمایز شدند تر و در خطوط بدن و چهرهنیز فردی

ی مفاهیم زیبایی رخ داد؟ چندین عامل اثرگذار عظیم درباره چگونه این تحول

ی تعامل واسطهاند، بهاشاره کرده 2طور که مریم اختیار و عادل آداموابودند. اول، همان

های فانتزی به ناتورالیسم و با مدارس اروپایی فرهنگ بصریِ عصر قاجار از نقاشی

ی دوم قرن نوزدهم[ باور داشتند که با ههنرمندان ایرانی نیم»]رئالیسم تغییر یافت. 

هایی دهند. پرترهها قرار میکردن آثار اروپایی خودشان را در موضعی برابر با اروپاییکپی

هایی که از روی عکس نقش شدند که در سبک آکادمیک اروپایی و همچنین پرتره

آداموا .« [13]پیشین های کارگاهیِالشعاع قراردادنِ نقاشیکنند به تحتتدریج آغاز میبه

ی در بسیاری از آثار اواخر دهه»داند: ی محمدشاه قاجار میتاریخ این تحول را دوره

های ی قرن ویژگیبخش شد و تا میانهش واقعیت منبع الهام 1200م /  1830

 ی محمدشاه، حتی درنگاری دورهای که در پرترهناتورالیستی مسلط شد... رویکرد تازه

مار های پیشین شی نقاشیشدهبرانگیز است: برخالف انواع ایدئالزنانه توجه هایپرتره

ه کنند کها این حس را منتقل میدست نقاشیزیادی شخصیت منقوش شده است، این

های ایرانی اند. این سیر تکاملی تا حد زیادی سبک نقاشیاز زندگی واقعی برگرفته شده

 .«[14]کندبعدی را تعیین می

                                                      
1. B. W. Robinson 

2. Maryam Ekhtiar and Adel Adamova 
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کاماًل شرح داده است،  اختیاری طور که مقالهعامِل دوم مرتبط با این تحول، همان

 .[15]ی مدلی برای نقاشی رئالیست استمنزلهتأثیر مهمِ دوربین عکاسی و عکس به

ی هلگردم، حذف زیبایی مردانه به منزای که کمی بعد به آن برمیعامل سوم، نکته

 دند.گری وارد شسرانجام، با آغاز قرن بیستم زنان به قلمرو جلوهی میلِ مذکر بود و ابژه

های شرایطی بود که در آن نگارهایجاد اثر ترکیبی این تحوالت در طول قرن نوزدهم 

شدند،  نزدیک« زن واقعی»و « مرد واقعی»فیگورهای انسانی در نقاشی بیشتر به نمایش 

 هی نبودند. زیبایی هم به لحاظ جنسیتیهایی که دیگر تجسم زیبایی تنانه یا النگاره

طور که اکنون در زبان متمایز شد و هم به شکل معناداری صورتی زنانه یافت. همان

 گوییم.قدوباال و زنانِ زیبا سخن میی مردانِ خوشانگلیسی درباره

ی بخشی به زیبایی، حذف ابژهی جنسیتیکی از تحوالت قرن نوزدهم در زمینه

های ی قاجار بود. بازنمایی مردان جوان در نقاشیهای اواخر دورهقاشیمیل مذکر در ن

ویژه بازنمایی یوسف یا اواخر عصر زندیه و اوایل عصر قاجار تصاویر مردان زیبا، به

ی مرد به مرد )آداب صوفیان ایم(، نگاه خیرهطور که دیدهشاهزادگان جوان )همان

های شوند. از تصاویر مربوط به دورهرا شامل میهای زن و مرد و زوج [16]ی نظر(درباره

مرد و -های مردمرد حذف شد. برای نمونه در عصر صفوی هم نگاره-پیشین زوج مرد

جای « زوج عاشق»زن در آغوش یکدیگر داریم که هر دو در فهرست -هم مرد

[ فقط هاواقع در اواخر عصر زندیه و اوایل عصر قاجاریه ]در میان نگارهگرفتند. بهمی

گوید از اوایل عصر قاجار به بعد طور که لیال دیبا میبینیم و همانزن می-زوج مرد

های . این غیبت با افزایش ابژه[17]اندهای عاشق به شکل چشمگیری غایبهای زوجنگاره

کننده در انواع گوناگون شان زنان سرگرمترینهایی که مهممیل زنانه همراه بود، ابژه

 توانیم بگوییم؟  ی این تحول چه میدان بود. دربارهبرای لذت مر

اگر منابع بصری را بازتاب صرف از واقعیت تعبیر کنیم ممکن است وسوسه شویم 

دوستی مردان در اوایل عصر قاجار مضمونی آشکارا پسندیده جنسکه نتیجه بگیریم هم

ادی را در آداب جنسی ، عصر قاجار تغییری بنی[18]بود )در ادبیات حتی بیشتر از نقاشی(

مرد بازتاب -های اروتیک مرددهد که در حذف بازنماییهای اروتیک نشان میو درک

گراشدنِ عشق در ایرانِ قرنِ نوزدهم ی دگرجنسواقع برای بحث دربارهیابند. بهمی

واقع . با وجوِد این به نظر من این موقعیت به[19]ی تاریخی خوبی وجود داردزمینه
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دوستی مردانه است. برای نمونه ما جنسر از حضورِ صرف یا عدم حضور همتپیچیده

مرد را توضیح بدهیم؟ قطعاً اگر هنر عصر -توانیم ناپدیدشدن زوج عاشق زنچگونه می

مرد -های عاشق زنخواهی بود، شمار زوجقاجار صرفاً بازنمایی لذت دگرجنس

 شدند.بایست چندبرابر میمی

های ی این سطور، برداشتپارادوکسیکال، به نظر نویسندهبرای فهم این وضعیت 

هایی نادرست یا بسا برداشتپنداشت، چهمی« زوج عاشق»مرد را -پیشین که زوج زن

اند. با در نظر گرفتن نگاه بیننده )و نگاه نقاش( اگر هایی ضعیف بودهکم خوانشدست

 یلی دوجانبه نداریم، بلکهمیدان دید را فراتر از متن تصویری گسترش دهیم، دیگر م

از  شدهی چه تمایالتی و برانگیختهجانبه برانگیزانندهجانبه داریم. این میل سهمیل سه

ی مرد )و/یا نقاشِ مرد( را فرض تواند باشد؟ اگر یک بینندهچه تمایالت اروتیکی می

ایی ی بازنم( فقط به منزله1مرد )تصویر شماره -کنیم، دیگر تصویر زوج عاشق زن

ای از امیال دارد: ی پیچیدهشود، بلکه داللت بر مجموعهدوستی دیده نمیدگرجنس

دهد(، از مرد طور که زن نشان میاول، تمایل جنسی به مردی که در نقاشی است )آن

. به عبارتی، [20]تواند او را تمنا کندسازد که بیننده )یا نقاش( نیز میای جنسی میابژه

دوستانه و جنستواند مولد لذت همستانه در متن تصویری میدواین میل دگرجنس

توان در مورد نقاش مرد نیز بیان کرد. به میل خارج از متن باشد. همین نکته را می

ال ی امیدهندهدوستی در متن بصری نه لزومًا بازتابعبارت دیگر، بازنمایی دگرجنس

نده. دوستی بینی دگرجنسانندهسادگی برانگیزی نقاش است و نه بهخواهانهدگرجنس

جانبه[ نوعی گردش / زایش میل شدید میان نقاش یا ی سوم ]از میل سهدر جنبه

گور تواند فیبیننده و فیگورِ درون تصویر وجود دارد. بیننده / نقاش )احتماالً مرد( می

ده بیننهای میل تصور کند و همچنین مثابه ابژهی بصری بهزن و مرد، هر دو را در حوزه

پنداری کند. او ی میل با هرکدام از آن فیگورها همذاتتواند به مثابه ابژه/ نقاش می

ی نوبت در جایگاه زن، خواستهی میل مرد برای زن باشد، یا بهتواند تمنا کند که ابژهمی

مرد آشکارا بازنمایی -. کوتاه توضیح خواهم داد در زمانی که زوج عاشق مرد[21]مرد باشد

پنداریِ پنهان ضروری نبود. احتمال دارد که این گونه همذاتشد، اینتایش میو س

 موضوع تحولی مهم در میان تحوالت عصر قاجار باشد.
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ری ی تصویمنزله، بلکه به«زوج عاشق»در مقام  مرد نه فقط-این دیدگاه که زوج زن

 های تصویری مبتنی است:از امیال چندجانبه تعبیر شود بر برخی نشانه

زن همیشه مردی بسیار جوان است که سبیل -ی مرد در زوج عاشق مردچهره .1

یافته دارد که نماد زیبایی مرد جوان هایی از سبیل تازه رویشباال نشانهندارد و دست

ی . این ویژگی درباره[22]باشد اما هرگز مردی بالغ نیست نوخط: ممکن است است

های پیشین نیز صادق است )این یعنی در مرد دوره-های مردفیگورهای دو مرد در زوج

ی دیگری از های بعدی تبادل میل میان دو فیگور و بیننده و نقاش نمونهنقاشی

خوانش مرسوم که میل را فقط به فیگورها ای از های نادرست بوده است، نمونهخوانش

مرد فقط رابطه بین یک مرد -کند(. به بیان دیگر، بازنمایی زوج عاشقِ مردمحدود می

هایی که رابطه میان مرد مسن و مرد جوان مسن و یک مرد جوان نیست. تصاویر کتاب

رد مسن فیگوری ها، ماند. در اغلِب این کتابتمامی متفاوتاند بهرا به تصویر درآورده

طور که رحم شده است، همانشدت عاشق یک جوان زیبای بیسرافکنده است که به

 «عاشق مفلوک از بام بر زمین افتاد»و « درویش و برگرفتن موی معشوق»های در نگاره

 .  [23]بینیممی

ها های زنانه و مردانه در این نقاشیتر اشاره شد زیباییطور که پیشهمان .2

های عاشقانه میان مرد و زن یکسانی دارند. در مقابل، هنگامی که صحنه هایویژگی

ای های پرپشت )به جای بالغ دارد؛ با سبیلآید، فیگور مرد چهرهخاصی به تصویر درمی

 .[24]نوخط(، کفل درشت، یا ریش

نگاه  دهدی زند و قاجار قوت بیشتری میآنچه به تفسیر تصاویر میل در متون دوره

ی رو به بیرونِ فیگورهای درونِ شیء رو به بیرون است. به عبارتی، نگاه خیرهی خیره

ست، گرایانه ای درکی واقعطور که الزمهکه به یکدیگر نگاه کنند، آنهنری به جای این

با بر روی ی لیال دیکنند، این نکته در مطالعهبه بیرون، به بیننده )و به هنرمند( نگاه می

 1697ده است، قلمدانِ اول از آنِ محمد زمان است و به سال دو قلمدان اشاره ش

. [25]گردد و قلمدانِ دوم از آنِ پسرش محمدعلی است که ده سال بعد ساخته شدبازمی

ی ده ساله بین ها را که در فاصلهسازی و حذفهای بسیار و شماری سادهدیبا شباهت

گوید: طور که دیبا میاین دو قلمدان از پدر تا پسر رخ داده، ثبت کرده است. همان
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ی محمدعلی، زیبای پارسی روی قلمدان در حالی که در آغوش همچون سایر آثار دوره»

ه بیننده دوخته است، ولی در قلمدان محمد زمان عاشق معشوقش است، نگاه خود را ب

ی مهمی از سبک گر ممکن است نشانهواقع این نگاهِ دعوت. به[26]«سر به زیر دارد

ی ترکیبی باشد که در این دوره شکل گرفت و تثبیت شد. لیال دیبا شرحی غنی درباره

ی که خود را در آینه تصویری از بانوی»ی جواهرات، ای بر روی درب صندوقچهنگاره

ی قابل توجه در این نگاره این (. نکته2)تصویر شماره  [27]نوشته است« کندتحسین می

است که تمام فیگورهای زن )زن اصلی، تصویرش در آینه و مالزمانش( به استثنای 

آینه به  ترتیبکنند. بدیننشین یا / و یک قاصد(، به بیرون نگاه میپیرزن )یا دایه، هم

دهد زن خود را در آینه ببیند )امری که به گری، اجازه نمیر از نقش خودشیفتهدو

 دهد وکند و بازتاب میی دید غیرممکن است(. آینه تصویر را معکوس میلحاظ زاویه

کند که همزمان در حال نگریستن به هنرمند و بیننده تصویری دوگانه از زن ترسیم می

کردن به عبارت دیگر، صحنه هیچ مرکز درونی برای نگاه نگرند.است و آنها نیز زن را می

ود و شگونه هنرمند / بیننده در صحنه درگیر مینگرند. بدینندارد: همه به بیرون می

گرایی، این انداز واقعکند. از چشمموقعیتی همچون موقعیت پیرزن را تجربه می

تند. ی نقاشی هسی از صحنهناهمخوانی تأکید بر آن دارد که هنرمند و بیننده نیز بخش

نگاه رو به بیرون در این تصاویر، معادل تکنیک روایی است که در آثار ادبی به کار 

دهد، همچون شمای رود، یعنی آنجا که نویسنده مستقیم خواننده را مخاطب قرار میمی

زنان در قلم به های با بررسیِ داستان 1خوانید. رابین وارهل،خواننده که این کتاب را می

، «2یگیراستراتژی فاصله»قرن نوزدهم در انگلستان و آمریکا، این حرکت را متمایز از 

های مکرر راوی برای تالش»نامد. به زعم وارهل می« 3استراتژی درگیرکننده»

کشیدن خاطرات میاناش برای بهدرگیرکردن تخیل خوانندگان و تقاضای مجادانه

ی واقعی را به مشارکت ی موجود در روایت، خوانندهشخصی آنها، جهت پر کردن خألها

ی رو به بیرون همین ترتیب، نگاه خیره . به [28]«دارددر خلق جهان تخیالی خود وامی

                                                      
1. Robyn Warhol 

2. distancing strategy 

3. engaging strategy 
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گویی  کهکند، چناندر یک نقاشی، بیننده را به ساختن معنای متن تصویری دعوت می

ه به شود کشکارتر میاو یکی از بازیگران صحنه است. تأثیرات این تغییر هنگامی آ

ی آن با نگاه درونی در کتب مصور بپردازیم. خواننده در این متون ادبی مصور، مقایسه

 کند وخواند، به تصویر نگاه میوآمد است: متن را میمیان نوشتار و تصویر در رفت

ی تصویر و خواندن متن در امتداد یکدیگر قرار گردد. مشاهدهدوباره به متن بارمی

ت وبرگشکند. در جریان رفتیرند و تصویر معنای متن نوشتاری را برجسته میگمی

شده های روایی انتخابای از متن است. بخشمیان متن و تصویر، تصویر بازگوی صحنه

ه به هایی کی مرکزی داستان؛ یعنی صحنهبرای تصویرگری در متن متناظرند با نقطه

تر های معنایی عمیقن بودند، متن را به الیهنظر خوانندگان آن روزگار نکات اصلی مت

 دادند.  و رمزگونه پیوند می

 
 قمری.  1093: صندوقچه با نقش زنانی در ایوان منتسب به محمدعلی بن زمان  2تصویر شماره 

 .2405-1876منبع: موزه ویکتوریا آلبرت، لندن، 

، های واحدی نقاشیی رو به بیرون، ویژگرسد نگاه خیرهاز سوی دیگر، به نظر می

الکلی یا سایر اشیای هنری بوده است، نه های الکهای دیواری، جعبهاعم از نقاشی
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ه دهد کهای درون متون مصور. رهایی از قالب متن این موقعیت را به بیننده مینقاشی

خواند. نگاه ی او را فرا میخود را در وضعیتی متفاوت از خواننده قرار دهد و نگاه خیره

 هایهای نقاشیی رو به بیرون در عصر قاجار بسیار متداول شد، حتی در صحنهیرهخ

روایی مشهور همچون شیرین و خسرو، یوسف و زلیخا و عشق شیخ صنعان به دختر 

شدند. پیامدهای چنین تغییری برای ی رو به بیرون نقش میترسا همگی با نگاه خیره

 اصطالح عاشق چه بود؟  های بهزوج

ی مستقیم، همچون خطاب مستقیم در متن نوعی فراخواندن است؛ اما خیره نگاه

ین تواند بیننده را به تحسها در این دو نوع نگاه یکسان نیستند. این نگاه میفراخوانی

های های قدرت در پرترهتواند او را، همانند بازنماییدستیِ هنرمند فراخوانَد؛ میچیره

تواند بیننده . ولی همچنین این نگاه می[29]وع قرار دهدسلطنتی، تحت تأثیر ابهت موض

ی های متون بصری کند تا او را فعاالنه درگیر تولید و اشاعهرا دعوت به همراهی با لذات

 میل در درون و در بیرون از متون بصری کند.

ی گر، با قواتْ مثلثِ میلی میان زوج در متنِ تصویر و بینندهی دعوتنگاه خیره

 کند. از اینی میل را به بیننده القا میکند و بودن در عرصهاز تصویر ایجاد می خارج

مرد این است: نگاه مصممِ رو به -ی میل مردرو یک احتمال برای ناپدیدشدن صحنه

عاعِ الششدت تحتزند و آن را بهدوستیِ درونی متن را بر هم میجنستواند همبیرون می

تواند میل هد، حضور همزمان دو مرد در متون بصری مینگاه بیننده و متن قرار د

. اما حضور فیگور زن در متن به [30]ی مرد و متن را مختل کندایجادشده میان بیننده

هایی مرد، چنین چالش-مرد در برابر مرد-همراه یک مرد، با فرض تفاوت میان میل زن

ن زیبا بر خالف مرد به ( ز3ی خاص )تصویر شماره ایجاد نخواهد کرد. در این صحنه

فتار ی رطور که از شیوهآن –کند ی زن نیز نگاه نمیکند. مرد به چهرهبیرون نگاه نمی

کند، نه به بیننده. او رود. مرد نه به زن نگاه مییک زوج عاشق در عالم واقع انتظار می

ان رویگردکشد. شاید این نگاه دارد که گویی از بیننده خجالت می« 1نگاهی رویگردان»

گویای دوگانگی احساس مردانگیِ آن مرد جوان است. پسر جوان در سنی در حال گذار 

ی از نوجوانی به بلوا جوانی قرار دارد؛ سنی که پسران بیش از همیشه در موقعیت ابژه

                                                      
1. averted gaze 
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های چهره و ژستش، ازجمله لبخند خجولش گرفتند. نگاه پسر، ویژگیمیل قرار می

کند ی میل است، او را بیشتر شبیهِ تصویر زنی میوقعیت ابژهشدت همانند زنی در مبه

های (. به بیان دیگر، ویژگی4)تصویر شماره  [31]که محمد صادق آن را نقش زده است

ه دهد تا زنی کی میل قرار میمرد و ژستش او را بیشتر شبیهِ تصویر زنی در مقام ابژه

دهد، تا مرد بتواند تردیدش را کنار واقع زن به مرد شراب میی میل باشد. بهسوژه

ایذ بهشت ی لذکنندهبگذارد و نگاهش را به سوی بیننده برگرداند. یک پیاله شراب کامل

هایی که مردِ خوبِ مؤمن موعود است در این صحنه غلمان، حور و شراب حاضرند، لذات

ند. به بیان اجهان برایش ممنوعیابد و در ایندر زندگی پس از مرگ به آنها دست می

زن که -مرد« زوج عاشق»دانند، یعنی گرایانه میای را که غالباً واقعدیگر، صحنه

گرایانه و ای دگرجنستوانیم همچون منظرهخواهی است، مینمایشگر دگرجنس

گرایانه تصور کنیم و اگر نگاه تماشاگر را وارد این رابطه کنیم و بپرسیم: نقاش جنسهم

گرا( جنسگرا یا همایالتی را در تماشاچی )مرد یا زن، دگرجنستواند چه نوع تممی

تواند نمایشی از حور و غلمان مرد می-برانگیزاند؟ پس عشق در نقاشی عشاقِ جوان زن

 باشد و جریانی عاشقانه میان بیننده و نقاشی برقرار کند.
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 ری. قم 1193 -1183: آغوش عاشقانه، منتسب به محمد صادق،  3تصویر شماره 

 ی اسکندر عاریهمنبع: مجموعه

ی این سطور، این پیشامد از طریق روند خاصی در این دوره از به نظر نویسنده

ها عشق فراست دریافتند که اروپاییتحوالت فرهنگی ایرانی رقم خورده است. ایرانیان به

وفجور فسقمرد پیر را در ایران بسیار شایع و آن را نوعی -و اعمال جنسی مرد جوان

ی شاردن بر . سفرنامه[32]گرددبرمی 1ی شاردنکم به دورهدانند. این موضوع دستمی

هایی که بعدها به ایران سفر کردند بسیار تأثیرگذار بود. گویا تا اوایل عصر روی اروپایی

ها نوعی خوانش ضروری پیش از رفتن به ایران و قاجار نزد اروپاییان خواندن سفرنامه

ند خواستمرجعی معتبر دارای توان تطبیقی برای کسانی بوده است که می همچنین

. آیا مسافران بعدی به دنبال همان چیزهایی بودند [33]ی خودشان را بنویسندسفرنامه

دیدند که انتظارش را که در گزارش شاردن بود؟ و احتماالً همان چیزهایی را می

ی های مکرر دربارهو گزارش« مشاهده» تواند توضیحی برایداشتند؟ آیا این امر می

خواهی مردان و ارتباط آن با بدرفتاری با زنان در ایران باشد؟ برای نمونه، رواج همجنس

، اظهاراتی مشابه 1808فوریه  10اش در تهران به تاریخ در ابتدای وقایع روزانه 2تانکوانی

 کند: اظهارتِ شاردن را تکرار می

کنم... در ضمن ی آنها قضاوت میمن بر اساس مشاهداتم درباره

رذایل اخالقی دیگری نیز برای نکوهش آنان سراا دارم. 

 شان به زنان است؛ زنانیاعتناییانصافی و بیترین آنها بیجدی

د. از بخشنکه در نقاط دیگر دنیا به زندگی زیبایی و شادی می

اند. ی لذت ایشان خلق شدهدیدگاه این مردان، زنان صرفًا برا

های عشق شان مردان را از آالم و سختیتربیت و رسوم

شان مانع کند و از سوی دیگر تعصبات مذهبیمحافظت می

شود. احساسات عاشقانه شان از زیبایی و لذت عشق میدرک

است که آن را گاهی اوقات برای رابطه  به حدی فروکاسته شده

جنایتی علیه طبیعت تبدیل  های خود خرج و بهبا نوچه

                                                      
1. Chardin 
2. Tancoigne 
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کنند. بسیاری از شاعران این سرزمین بر این انحطاط می

زنند. ضاللت فرهنگی آنها به حدی باورنکردنیِ عشق دامن می

ی نوظهور از روابط عشقی کردن این گونهجای پنهاناست که به

ی عمومی چنان از کنند تا جایی که در عرصهبدان افتخار می

هایشان گویند که گویی از معشوقهسخن میهای خود نوچه

 .[34]گویندمی

ن های منفی و نیز اشاره به یونانیان به پایاتانکوانی این بخش را با ذکر سایر ویژگی

ی فرضی زنان به شود به عالقهبرد. گویا نگرانی او در مورد زنان ایرانی محدود میمی

به زنان نوشته است و در پاورقی شاه ی عشق فتحعلیمردان. چند صفحه بعد درباره

ر تر دخواهم در اینجا بگویم، متناقض است با آنچه پیشگرچه آنچه می»افزوده است: 

ام، ولی بسیار خوشحالم ی نوزدهم در باب خوار شمردن زنان در نزد ایرانیان گفتهنامه

حتی  ا است.شاه از این اتهام که گریبان ملت ایران را گرفته مبراعالم کنم که فتحعلی

طور که در جای دیگر شود او بسیار به زنان عالقمند است و این عالقه همانگفته می

. تانکوانی با لحنی تند از رقص [35]«هایی برای او به بار آورده استاشاره کردم، رسوایی

و »داند: نویسد و رفتار زنان را ناشی از بدرفتاری مردان با آنها میو ضیافت زنان می

نمایند که خود دوست ندارند برقصند، اما رقص نزد ایرانیان ه مردان چنان میاگرچ

یز آمی تحسینسر با نظم و نحوهعملی بس پسندیده است. دختران و پسران سبک

 تک اعضای بدن به تقلید ازقدری در این کار خبره هستند که گویا تکرقصند... بهمی

ترین حرکات را به نمایش بگذارند. دست و کوشند تا بههم، نه در رقابت با هم، می

بخشِ معماری یونان چشم و کمر همه در حرکت و چرخش، به سبکی که نظم آرامش

قدیم را یادآور است... و کاش که فقط همین بود... با آنکه هر کدام حرم خود را دارند، 

ین ی پستی، اترین درجهگذارند. با اعلینصیب میبه ندرت این رقاصان را بی

 انگیز، غیرطبیعیکنند که اهل سدوم؛ چنان شناعت نفرتدوستان با آنها همان میبچه

 1. تانکوانی و کپِل[36]«و زشتی که نیروهای جهنمی را پیش از هنگام، فرو خواهد آورد

                                                      
1. Keppel 
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 شدتپوشیدند بهها را میهای مردان لباس مطربههردو از پسران جوانی که در ضیافت

 .[73]ابراز انزجار کردند

 
 قمری  1193-1183تار، محمد صادق ی سه: دختر نوازنده4تصویر شماره 

 ی فروغی بود اکنون معلوم نیست کجاست.منبع: قبال متعلق به مجموعه

ها در ارتباط بودند، تحت تأثیر این ای که با اروپاییآیا ممکن است مردان ایرانی

رده باشند؟ آیا این امر سهمی در خواهی مردان را پنهان و انکار کها، همجنسگزارش

خواهی تمایالت مردان در ایران دوران قاجار داشته است؟ برخی هنجارسازیِ دگرجنس

اه اند، با لحن تندی این نگی آن نوشتهاند و دربارهاز مردان ایرانی که به اروپا سفر کرده

م به اروپا سفر  1838ها را انکار کردند. میرزا فتاح خان گرمرودی که در سال اروپایی

 نویسد:کرده بود، می
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ها که با این همه احوال خراب و اوضاع ناصواب، برخی کتاب

خصوصه فرزه اند بهدر قدح و توبیخ اهل ایران نوشته

هرزگی نموده در این خصوص بسیار افراط کرده  1انگلیسی،

است. از جمله فقرات آن این است که اهل ایران میل مفرط 

به پسران اَمْرَد خوشگل دارند و بعضی با آنها مرتکب امر شنیع 

شوند. بلی، در میان کل ملل عالم بعضی از جُهاال بسبب می

ل ی نفس امااره و اغوای شیاطین، مرتکب پاره اعماغلبه

شوند. لکن اهل فرنگستان که به تمامی اوصاف ناشایست می

خصوص به این کردار زشت، موصوف و معروف ذمیمه، به

اند که همه ها قرار دادهخانهها مثل قحبههستند و امرَدخانه

دهند و مرتکب این عمل قبیح اوقات به آنجا رفته، پول می

صاف به این شوند، دور از انصاف است که با این همه اتامی

عمل ناصواب، اهل ایران را خطاب و عتاب نموده این صفت 

 . [38]ها بنویسندرا به ایشان نسبت بدهند و در کتاب

ی مردهای انگلیسننی گراهراس دربارههایی همجنسگرمرودی به تالفی، داسننتان

 .[39]کندنقل می

نسی ایرانیان در ی قضاوت اروپاییان در باب آداب و کردارهای جاین نگرانی درباره

به لندن سفر  1897باشی که در سال طول قرن نوزدهم وجود داشت. ابراهیم صحاف

نویسد، مردان انگلیسی دو بار به او پیشنهاد وبغض میحبکرده بود در گزارشی بی

ی تأسف دهد، مایهی جنسی دادند و او هر دو بار رد کرده است. وی ادامه میرابطه

رسد در میان که به نظر میاند در حالیاین زمینه بدنام شده است که ایرانیان در

 .[40]شان علیه لواط، این کار رایج استگیرانهرغم قوانین سختها بهانگلیسی

ها به این گراستیز فقط یکی از واکنشانکار عمومی و کنش متقابل همجنس

بود: « 2خواهیگرجنسبازنمایی د»سازی و پنهانهای موشکافانه بود. واکنش دیگر نگاه

                                                      
 جیمز بیلی فریزر. 1

2. cross-representation 
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حلی جایگزین حذف معشوق مرد از تصاویر، همچون حذف او از شعر آن دوره احتماالً راه

نسی ی میل جوارد صحنه« نگاهی دیگر»ی این سطور، هنگامی که بود. به نظر نویسنده

 هایی که به ایران آمده بودندایرانیان شد، برای آن دسته از مردان ایرانی که با اروپایی

در تعامل بودند، یا مردان ایرانی که به اروپا سفر کرده بودند، ]وضعیت[ مثل این بود 

دوستانه باید پنهان جنسکه مزاحمی وارد اتاق خصوصی آنها شده باشد، تمایالت هم

ی نقابی برای میل خوانده تواند به منزلهمرد می-. در این متن زوج عاشق زن[41]شدمی

گاه گرایی نی دگرجنسمثابه صحنهزن به-تواند به زوج مردی میی اروپایشود: بیننده

تواند به مرد زیبای جوانی که مستقیم به او ی مرد ایرانی میکه بینندهکند، در حالی

بنگرد، شاهدی که « شاهد»ی دزد، به دیدهخیره شده است یا نگاهش را از او می

شدن قتاً طرح کنم که پنهاناش گواهی از کمال الهی است. قصد دارم موزیبایی

این های مدرنیته بود. دوستی یکی از مشخصهدوستی زیرِ نقاب دگرجنسجنسهم

داد. پس از ناپدیدشدن دوستی را نیز تحت تأثیر قرار میجنسسازی، خودِ همپنهان

ی آن تکثیر های بصری، حور جایگاهش را تصاحب کرد و نتیجهغلمان از بازنمایی

نه در هنر قاجاری قرن نوزدهم شد. یعنی در این شرایط فیگور غلمان با های زناچهره

ر ی میل دی میل به سوژهسازی ابتدا مرد را از ابژهحور تلفیق شد و فرو ریخت. پنهان

« شدنتا حدی پنهان»توان آن را به مثابه کند )که میزن تبدیل می-مرد« زوج عاشق»

شود. تمامی ناپدید میاو به« سازی کاملپنهان»مرد تصور کرد(، در ادامه با 

ه ی زیبایی انسانی زنانی میل و همراه با آن عرصهی بازنمایِی ابژهترتیب[ عرصه]بدین

های مشترک حور و غلمان، این دو، فیگورهای متمایزی از شوند. با وجود ویژگیمی

سی و هم در ی میل جنکشیدند، هر دو هم در مقام ابژهمیل جنسی را به تصویر می

شدن غلمان در پشت حور، شدند. با پنهانظاهر می 1پنداری خودپرستانهمقام همذات

ت داشتن نسبشدن از سوی یک مرد با تمایلهر دو جایگاه زنانه شد. تمایل به خواسته

خواهانه به میلی فرعی جنسهایی زنانه شد. میل همبه یک مرد، هر دو بدل به جایگاه

توانستند اعالم کنند که ها پیروزمندانه میبدل شد. مدرنیستو میلی جایگزین 

ی مردان بود، آن هم به این دلیل دوستانه مربوط به روزگارِ گذشتهجنسکردارهای هم

                                                      
1. narcissistic 
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دوستی مردانه جنسشدن همکه زنان از مردان جدا و دور از دسترس بودند. زنانه

 د.دوستی معنا شی غلط و غیرطبیعیِ دگرجنسهمچون نسخه

ت واقعی داشته اس«ِ خوانیغلط»توان اندیشید که احتماالً این نقاب ارتباطی با می

ه ی تغییراتی شده است کی خود تولیدکنندههمچون بازنمایِی واقعیت که بعد به نوبه

. [42]یمدانگراییِ عشق در عصر قاجار و در تخیل مدرنیستی میآنها را مرتبط با دگرجنس

ن یابد: ناپدیدشدمعنایی دیگر می« زن-زوج عاشق مرد»دیدشدن با چنین خوانشی ناپ

های زنان زیبا را برای ما باقی گذارد. این امر ی میل مردانه، فقط صحنهغلمان از صحنه

ی عمومی، تکمیل کم در عرصهگراسازیِ عشق در ایرانِ قرن نوزدهم را، دستدگرجنس

 .[43]کندمی

را قوات بخشید: تنها تصاویری که از  شدنِ زیباییزنانه غایتغلمان بهناپدیدشدن 

جا مانده است، تصاویر زنان جوان است، روندی زیباییِ انسان تا اواخر قرن نوزدهم به

 یی افزایش امکان و مقبولیت ورود زنان به عرصهکه تا پایان عصر قاجار به واسطه

 عمومی تقویت شد.
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 هایادداشت
برگرفته  آبادیی افسانه نجمنوشته ریشزنان سیبیلو و مردان بی: دو فصل اول کتاب توضیح مترجم

ی اند. در ترجمهی حاضر است، آتنا کامل و ایمان واقفی این کتاب را به فارسی برگرداندهاز مقاله

ی روان و دقیق آتنا کامل و ایمان واقفی بهره بردم، از آنها بسیار هایی از این مقاله از ترجمهبخش

 سپاسگزارم. 

. برای Diba & Ekhtiar, 1998مردان و زنان جوان نگاه کنید به: های . برای توصیف ویژگی1

 ی فیگورهای مرد مربوط به اواخر عصر زندیه و اوایل عصر قاجار نگاه کنید به: مشاهده

Royal Persian Paintings, Brooklyn Museum of Art, 1998. pl. 26, "Rustam 

Khan Zand," signed by Muhammad Sadiq, Shiraz, c. 1779, p. 155; fig. XVI, 

"Joseph with a pair of Gazelles," Sayyid Mirza, Iran, early 19th century, p. 

194; pl. 47, "Prince Yahya," attributed to Muhammad Hasan, Iran, c. 1830, 

p. 195; pls. 63 a & b, "Pair of Reverse-Glass Paintings from a Pictorial 

Cycle," artist unknown, Iran, early 19th century, p. 213. 

2. See, for instance, Plate 63, Amorous Couple, Early 19th century, in A. 

T. Adamova, et. al. Persidskaia zhivopis' i risunok XV-XIX vekov v sobranii 

Ermitazha: katalog vystavki [Persian Painting and Drawing of the 15th-19th 

Centuries from the Hermitage Museum: Exhibition Catalog] (Saint 

Petersburg, 1996), 284. 

، به تصحیح محمد مشیری، تهران، جیبی، ویراست التواریخرستمالحکما(، . محمدهاشم آصف )رستم3

 .147، ص 1356دوم، 

 .199. همان، 4

 Diba and Ekhtiar, Royal Persianهای بسیاری ببینید: توانید نمونه. در اینجا می5

Paintingsمیرزای (، شاهزاده یحیی243شاه جوان )شاه، ناصرالدینهای متنوع فتحعلی. بنگرید به پرتره

ی نورعلی شاه های چهرههای یوسف هستند. ویژگی(، دو مورد آخر بسیار شبیه به پرتره195جوان )

، مقایسه کنید. هر دو 261، «ها دور سماورخانم»ی زنان در نقاشی با چهره ( را259)رهبر صوفیان، 

 نقاشی را اسماعیل جالیر در قرن نوزدهم کشیده است.

 .85، ص التواریخرستمالحکما، . رستم6

 .180. همان، 7
8. See, for instance, Abolala Soudavar, Art of the Persian Courts (New 

York: Rizzoli, 1992), Plates 104 and 109. For similar observations about 

Islamo-Arab culture-" Descriptions of human beauty are idealistic and 

stereotyped, without much distinction between male and female"-see Doris 

Behrens-Abouseif, Beauty in Arabic Culture (Princeton: Markus Wiener, 

1998), quote from 59. 
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. عبدالرحمان جامی، مثنوی هفت اورنگ، به تصحیح مرتضی مدرسی گیالنی، تهران: چا  سعدی، 9

ی مالزمان زن و مرد و خدمتکاران نگاه . درباره605تا  601ی زلیخا نگاه کنید به صفحات: ، درباره1337

های بهشتی از غلمان و حور نام برده شده های قرآن در شرح لذت. در آیه624ا ت 621کنید به صفحات 

های آیه 55، سوره 24تا  20های آیه 52ی ، سوره54تا  51های آیه 44است: مثالً نگاه کنید به سوره 

 . غلمان و حور معموال20ًو  19های آیه 76و سوره  24تا  17های آیه 56، سوره 74تا  70و  58تا  46

عصر قاجار: فرهنگ، هنر و »شود. در همایش برای اشاره به مردان و زنان جوان زیباِی ابدی استفاده می

ای را ( این پرسش مطرح شد که آیا غلمان معنای جنسی1999)لندن، اول تا چهارم سپتامبر « معماری

دارند، ممکن است هر گویم آیات قرآنی ذاتاً معنای جنسی دهم دارد؟ من نمیکه من به او نسبت می

های ادبی ایرانی و عربی معنای ذاتی در خود داشته باشند. اما به همان اندازه که در بسیاری از سبک

برای حور معنای جنسی در نظر گرفته شد غلمان نیز چنین معنایی یافت. در زبان عربی غلمان جمع 

 است. برای نمونه نگاه کنید به: ، به معنى هیجان شهوت نکاح«غَلَمَ»ی کلمه، غالم است و ریشه

Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, ed. J. Milton Cowan 

(Ithaca: Cornell University Press: 1966). 

ی غالم است و در فرهنگ فارسی محمد معین )تهران: امیرکبیر، در زبان فارسی نیز غلمان جمع کلمه

م عبارتند از: پسر )از هنگام والدت تا آغاز جوانی(. کودک شهوت پدید آمده. (، برخی از معانی غال1364

ی بحث پسری که با وی عشق بازند؛ امرد. این قطعاً موردی مربوط به نوشتارهای قرن نوزدهم و زمینه

 نی زیبایی اروپاییاام، وقتی ایرانیان دربارهطور که در جای دیگری نوشتهمن در این مقاله است. همان

های حور و غلمان برای زن و مرد آمیز استفاده کنند از کلمهنوشتند بیش از آنکه از عبارات تحسینمی

با  ریش، )ابتدا قرار بود این کتابکردند. نگاه کنید به: زنان سیبیلو و مردان بیجوان زیبا استفاده می

منتشر شود(، فصل دوم، رانی ی ایهای جنسیتی مدرنیتهشیران و خورشیدرویان: استعارهنرهعنوان 

ت. گرایی اسجنسسازی همانتشارات دانشگاه کالیفرنیا. انکار معنای جنسی برای غلمان نوعی پنهان

- A. J. Wensinckالمعارف اسالم، مدخلی برای غلمان ندارند،  بسیاری از منابع فعلی همچون دایره

[Ch. Pellat], "Hur," El2 3: 581-582, Brill, 1971المعارف مدخلی برای . در این دایره

 «ریشمرد جوان یا پسر... غالم، امرد، بی»وجود دارد و نویسنده حتی به معنای کلمه در عربی، « غالم»

-D. Sourdel, Ef2 2: 1079اشاره کرد است گرچه نشان داده که از معنای ضمنی کلمه آگاه نیست، 

9 1, the quote is from 1079ی غالم در فارسی رعی، سی. ایی. بوسوُرت درباره. فقط در بخشی ف

 .1082ی جنسی رابطه میان ارباب و برده اشاره کرده است، در پاراگرافی به جنبه
10. B. W. Robinson, "Qajar Paintings: A Personal Reminiscence," in Diba 

and Ekhtiar, Royal Persian Paintings, 13. 

ی ( در برابر پرترهDiba and Ekhtiar, 270شاه )ی مظفرالدیند به پرتره. برای نمونه نگاه کنی11

 شاه.فتحعلی
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دانستند، شاه که او را زنی زیبا میالسلطنه، خواهر مظفرالدینی تاج. برای نمونه نگاه کنید به پرتره12

قرن نوزدهم متمایز  ی مربوط به اوایلالسلطنه او را از فیگورهای زیبایی زنانهی تاجهای پرترهویژگی

 . (Diba and Ekhtiar, 272)کندمی

13. Maryam Ekhtiar, "From Workshop and Bazaar to Academy: Art 

Training and Production in Qajar Iran," in Diba and Ekhtiar, 60. 

14. Adel T. Adamova, "Art and Diplomacy: Qajar Painting at the State 

Hermitage Museum," in Diba and Ekhtiar, 74. 

رسد دوربین، اثر مشابهی بر نقاشی . این موضوع ارزش تحلیل و تفحص بیشتر دارد. به نظر نمی15

اروپایی گذاشته باشد. ایرانیان قرن نوزدهم چه برداشتی از عکس به عنوان حقیقت امر واقع و دوربین به 

 عنوان شاهد عینی داشتند؟

ی مرد جوان زیبا مدت با نگریستن به چهرهارد به عملی صوفی مکاشفه طوالنی. نظر اشاره د16

های مذهبی قرار گرفت زیرا ی تجسم زیبایی الهی. این عمل مورد نقد بسیاری از مقاممنزله)مرید( به

ی زیبا غیرممکن است که احساسات جنسی برانگیخته نشود و رفت که با نگریستن به چهرهبیم آن می

اه مشروعی برای فرونشاندن آن وجود ندارد. برای نمونه نگاه کنید به: احیاء علوم الدین ابوحامد هیچ ر

محمد غزالی، ترجمه موید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیو جم، انتشارات علمی و 

 . همچنین بنگرید به: 215-213، صص 1368فرهنگی، 

Paul Sprachman, Suppressed Persian: An Anthology of Forbidden 

Literature (Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 1995), 40. 

17. Layla S. Diba, "Early Qajar Period: 1785-1834," in Diba and Ekhtiar, 

170. 

18. For trends in larger Islamic culture, see J. W. Wright Jr. and Everett K 

Rowson, eds., Homoeroticism in ClassicalArabic Literature (New York: 

Columbia University Press, 1997). See also C. M. Naim, "The Theme of 

Homosexual (Pederastic) Love in Pre-Modern Urdu Poetry," in Muhammad 

Umar Memon, ed., Studies in the Urdu Gazal and Prose Fiction (Madison: 

University of Wisconsin South Asian Studies Publication Series No. 5, 

1979), 120-42. 

 ریش، فصل دو.آبادی، زنان سیبیلو و مردان بی. نگاه کنید به: نجم19

 9ی یوسف و زلیخای جامی، در مکاتبه با نویسنده، . این نکته ابتدا در متن دیک دیویس درباره20

 مرا به خود جلب کرد. ، توجه1997نوامبر 

 اش امکان چنین خوانشی را فراهم کرد.. از هما سرشار سپاسگزارم که پیشنهادهای روشنگرانه21

ی زیباترین و . نوخط مرد جوان زیبایی است که تازه پشت لبش سبز شده و به منزله22

ی زیبایی خود شانهی سنی، این نشود. با وجود این در همین دورهتریِن جوانان ستایش میخواستنی

ی میل مردان بزرگسال و آغاز حرکت او به سوی آغازی است بر پایان وضعیت مرد جوان زیبا در مقام ابژه

بدن همچون باا: »بلوا مردانه. نشانگر آغاز از دست دادن عاشقانش است. جولی میثمی در تحقیق خود 
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جویی نابی ی محوری )لذتنقطه»سد: نوی، می274-245، 1995، «طبیعت و سکسوالیته در شعر فارسی

انگیخت( بر معشوق نیست بلکه بر عاشق است، بر کسی که به های میانه برمیکه اشعار فارسی سده

نمادی از »های میانی کند که بهشت/باا در شعر سده، او همچنین اشاره می237« نگرد.محبوبش می

ترین . نوخط به طور همزمان هم خواستنی271« رفته یا مورد انتظار استسعادت و خوشبختی از دست

نیز « مهرِ گیاه»های سبیل را آمد. اولین نشانهسر میفرد بود و هم شخصیتی بود که به زودی دولتش به

ی دقیقی از فصل استعاره« ی محبتدهندهافزایش»یا « مهر گیاه»ی خواندند. در معنای لغوی کلمهمی

تواند گیاه نوعی گیاه با کاربرد پزشکی است که میزان زیادش میمشترک بین باا و بدن است. مهر 

ی کشنده باشد؛ بسیار شبیه عشق به نوجوان نورسته و گستاخی که موضوع اصلی اشعار دردآلود عاشقانه

 شاعران بود. از هومن سرشار سپاسگزارم که مرا متوجه معناهای مختلف مهر گیاه کرد.

23. Marianna Shreve Simpson, with contributions by Massumeh Farhad, 

Sultan Ibrahim Mirza's Haft Awrang: A Princely Manuscript from Sixteenth-

Century Iran, (Washington D. C. and New Haven, Freer Gallery of Art and 

Yale University Press, 1997), Folio 59a and Folio 162a respectively. See Paul 

Sprachman, "Le beau garcon sans merci: The Homoerotic Tale in Arabic 

and Persian," in Wright and Rowson, Homoeroticism in Classical Arabic 

Literature. 

24. See, for instance, Fig. I: Shirin Presents a Jug of Milk to Farhad, artist 

unknown, Iran, late I 5th-early 16th century, Diba and Ekhtiar, Royal Persian 

Paintings, 105 or figure 34 (a) Zal Wooing Rudaba, by Lutf 'Ali Khan, dated 

between 1854-64, in The Cambridge History of Iran, vol. 7, eds. Peter Avery, 

Gavin Hambly, and Charles Melville (Cambridge, 1991). 

 .Diba and Ekhtiar, 121-22. برای شرحی در این مورد نگاه کنید به: 25

 .122. همان، 26

 .Diba and Ekhtiar, 123-124. صندوقچه جواهر در این کتاب توصیف شده است: 27
28. See Robyn R. Warhol, Gendered Interventions (New Brunswick: 

Rutgers University Press, 1989), especially 17-41. The quote is from 36. 

29. See Layla S. Diba, “Images of Power and the Power of Images: 

Intention and Response in Early Qajar Painting (1785-1834),” in Diba and 

Ekhtiar, 30-49. 

تواند صادق باشد. یعنی نگاه متمایل به بیرون نه فقط تصویر قضیه نیز می . خالف این30

کند. شاید این حقیقت که نگاه رو به کند بلکه آن را تقویت نیز میدوستانه را کمرنگ نمیجنسهم

ی ای که دربارهدوستی مؤثر افتاده است، گواهی باشد بر نکتهجنسکردن همبیرون در برجسته

 پردازم.ژه مردانه میل بدان میناپدیدشدن اب
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31. Figure VIII, "A Girl Playing Mandolin," Muhammad Sadiq, Shiraz, 

dated circa 1770-80, Diba and Ekhtiar, 157. The male-female couple on p. 

156 (plate I in this essay) is attributed to the same artist. 

گرایی مردان و وضعیت نامطلوب ی گسترش همجنسقضاوت شاردن دربارهی مشاهدات و . درباره32

 زنان در ایران عصر صفوی نگاه کنید به: 

Ronald W. Ferrier, trans. and ed., A Journey to Persia: Jean Chardin's 

Portrait of a Seventeenth-century Empire (London: I. B. Tauris, 1996), 22, 

118, and 176. 

ترین گزارشات از برای یافتن دقیق»( نوشته است: vii ,1820. مترجم انگلیسی کتاب تانکوانی )33

برم؛ چرا که حتی امروز هم مسافرین اروپایی ایران در میان مستشرقین فرانسوی من گاه از شاردن نام می

شود که های محلی میم ایران را بگردند؛ البته به جز مواردی که مربوط به لباستوانند با کتاب او تمامی

 کند. میانتانکوانی در روایتش به شاردن در مقام مرجع نگاه می« دستخوش تحول اساسی شده است.

مسافران مشهور انگلیسی جیمز موریه، جیمز بیل فریزر و رابرت کر پورتر مکرر به شاردن در مقام مرجعی 

کنند. هرچند کر پورتر همچنین به موریه و هارتفورد جونز نیز اشاره های خود اشاره میرای گزارشب

 کند. نگاه کنید به: می

James Morier, A Journey Through Persia, Armenia, and Asia Minor, to 

Constantinople, in the Years 1808 and 1809 (London: Longman, et. al., 

1812), and Sir Robert Ker Porter, "At the Court of Fath Ali Shah," in Qajar: 

Court Painting in Persia, eds. B. W. Robinson and Gianni Guadalupi (Milan: 

Franco Maria Ricci, 1990). 

34. Tancoigne, A Narrative of a Journal, 174. 

35. Ibid., 182. 

36. Ibid., 211. 

37. Ibid., 67 and George Keppel, Personal Narrative of a Journey from 

India to England ... in the Year 1824 (London: Henry Colburn, 1827), 2: 47. 

. میرزا فتاح خان گرمرودی، سفرنامه میرزا فتاح خان گرمرودی به اروپا در زمان محمدشاه قاجار، 38

 .962، 1348، به کوشش فتح الدین فتاحی

 .964تا  962. همان، 39

. ابراهیم صحافباشی تهرانی، سفرنامه ابراهیم صحافباشی تهرانی، به اهتمام محمد مشیری، تهران: 40

 .58تا  57و  52تا  50، صص 1356شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، 

رای اردو در جنوب شع»هایی به ادبیات قرن هجدهم اردو دارد: سازی شباهتی پنهان. این شیوه41

ظاهر مردان دیگری کردن از ایهامات غزل مذکر فارسی، یعنی اشعاری که مردان عاشق بههند با اجتناب

 ",Naim, "The Theme of Homosexual (Pederastic) Love« )دهندرا مخاطب قرار می



 

 
 

 / ترجمه شیرین کریمی بادیآنجمافسانه  347

زبان انگلیسی کار  ای از این ژانر به( بر روی نسخه و ترجمهCarla Petievich( کارال پتویچ )121

 کرده است.

دوستی به نوعی بیانگر علت جنسزن در مقام نقاب هم-. حرف من این نیست که زوج عاشق مرد42

ی فرهنگی نیز بخشگرایی مدرنیستی در عشق بودند. سایر رویدادهای اجتماعیفرد دگرجنسمنحصربه

 از این تصویر بودند.

افتد. مثالً عناصری مثل ساقی و شاهد در شعر ز اتفاق میای مشابه در ادبیات فارسی نی. پدیده43

یابند )امری که به دلیل نبودن عالئم هایی مثل فرشته ماهیتی مؤنث میکالسیک و همچنین شخصیت

های مصور آید(. نسخهوجود میجنسیتی در دستور زبان فارسی، بر عکس زبان عربی، امکان آن به

دهند و مفسران مدرنیست این یام معشوق را به صورت زن نشان میامروزین دیوان حافظ و رباعیات خ

 دوست اصرار دارند.جنساشعار بر ماهیت استعاری عشق هم
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ت ی جنسینگاری انتقادی در حوزهکوشم نشان دهم که چرا تاریخدر این نوشتار می

در ابتدا با طرح این سؤال که چرا عموماً هویت جنسیتی  1غایت ضروری است.به ایرانی

گاه چکه هی ورنگاری و نظام دانش مسلط ازآندر ایران مورد نقد قرار نگرفته است، تاریخ

اند، مورد نقد جنسیت در آن موضوع اصلی نبوده و همیشه زنان در آن به حاشیه رفته

سازی و چگونگی فرودست بخشی نوشتن تاریخ زنانساز آگاهیگیرد تا زمینهقرار می

انه ی افسنوشته« ریشزنان سبیلو و مردان بی»آنان شود. سپس با تکیه بر کتاب 

گیری جنسیت زن ایرانی در دوران مدرنیته بحث و در پایان در همین آبادی از شکلنجم

 شود. های جدیدی طرح میچارچوب پرسش

 هویت جنسیتی 

باوری زن/مرد استوار است، یعنی تصور فردی ی جنسیت بر دوگانهرویکرد عام درباره

خارج از این دو محال است و فرد الجرم جنسیتی است. باید اذعان کرد که پرسش از 

در داخل کشور ایران و این جغرافیای  هویت جنسیتی ِایرانی به معنای پرسش از هویت

واقع شناسنامه، سند هویت فرد با جنسیت و سیاسی مدرن )دولت/ملت( است. در 

در باب هویت جنسیتی در ایران قبل از هر چیز باید به دو نکته  شود.تابعیت تعیین می

شوند اشاره کرد: یک، طبق قانون کشور ایران، دگرباشان جنسی به رسمیت شناخته نمی

یرانی الزامی خواهی وجود دارد و دو طبق این قانون حجاب زن اجنسو ممنوعیت هم

ی اسالمی با غرب است. این دو نکته پیوند مهمی با مسأله -و وجه تمایز فرهنگ ایرانی 

شود. مسأله در این تر بدان پرداخته میجنسیت دارد که در متن به صورت مشخص

، چرا هویت جنسیتی متن این است که اگر هویت فردِ مدرن در ایران جنسیتی است

نگاری و حتی مطالعات در نظام دانش و تاریخ عنوان موضوع مطالعهبه

                                                      

بندی نیروها در غرب پرداخته شد که مفصلبه پرسش درباب جنس و جنسیت و « تاریخ و جنسیت» . در کارگاه1 

نسیت گیری جاند و سبب شکلداری بدن و میل و نیروی کار آن را نشانه گرفتهگونه در فرآیند مدرنیته، سرمایهچه

شته سرمایه»اند. )و این مبحث در متن مرد/زن گ سی قرار « داری مدرنتولید جنس دوم در  صیل مورد برر به تف

شمول توان یک دستگاه عام و جهانین مسأله نیز مطرح شد که در باب هویت جنسیتی نمیگرفته است.( سپس ا

ضرورت تبارشناسی گیری جنسیت در ایران پرسید. از اینرا به کار برد و باید از شکل رو در این نوشتار به مساله 

 شود.جنسیت ایرانی اشاره می
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گونه تحلیل انتقادی از موقعیت ندرت مطرح شده است؟ و چهفمینیستی به

و چرا رویکرد عام جنسیت مدام در نظام دانش بازتولید  شود؟جنسیتی ممکن می

نگاری که جنسیتِ تاریخ دهد که مواردی ازشود؟ سؤاالتی از این دست نشان میمی

 بسیار نادر ی جنسیت را موضوع خود قرار دهدفرض آن نباشد و یا مقولهه پیشدوگان

ر شود. درو ضرورت نوشتن تاریخ انتقادی جنسیت اکنون و اینجا طرح میاست. ازاین

گونه نوشتن تاریخ شود که چهنگاری مسلط و نظام دانش اشاره میادامه به تاریخ

 ی جفت متضاد مرد/زن است.بازتولید کنندهخورد و خود بست میجنسیت در آن به بن

 نگاری مدرننظام دانش و تاریخ

هد دی جنسیت را نمیورزی دربارهتنها امکان اندیشه و شکنگاری مسلط نهتاریخ

کدیگر نگاری و نظام دانش با یفرض ثابت آن است. باید گفت که تاریخبل جنسیت پیش

ت، ی جنسینگاری مسلط در حوزهرو در رویکرد تاریخدر تعامل و پیوند هستند و از این

-ها مورد پرسش عالمانه زنان مانند دیگر مسألهشود و مسائل حال تعلیق میی لحظه

گیرد و صرفاً باورهای عمومی و مشترک قرار نمی -که در پی شناخت و توضیح آن باشد

 شود. در جنسیت در نظام دانش بازتولید می

ر است باونگاری مسلط خطی و تکاملی و غایتتوان گفت تاریخبه صورت خالصه می

کند و ذیل پیشرفت سعی ه خاستگاه حقیقت رجوع میها بکه برای توضیح پدیده

نگاری مدرن در ایران دارای کند از ابتدا تا غایت تاریخ را توضیح دهد. تاریخمی

نطق ممحوری است که با محوری و سوژهگرایی و مقایسهگرایی و تطبیقی عامخصیصه

است. این  رمحومحور و نوشتهمردمحور، دولتکند و شدیداً کار می شناسیشرق

ای را برای شمول نظری، جهات ازپیش تعیین شدهرویکرد با فرایندهای عام و جهان

نگاری عبارت است از: گیرد. مختصات این تاریخمیتاریخ در پژوهش خود فرض 

از  نگاری استفادههای این تاریخترین ویژگی: یکی از مهمانگاریگرایی و دوگانهعام

های زن/ مرد، گرایانه است. برای مثال از دوگانههای ذاتمفاهیم عام و دوگانه

 توان یاد کرد. شرق/غرب، سنت/ مدرنیته می
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این دوگانه که خاصِ تاریخ مدرن است بر گذشته فرافکنی  ی زن/ مرد:دوگانه

ی مدرن، نظیر زیبایی زنانه یا هنجار های جنسیتی اندیشهبا فرض شود ومی

: بهترین مثال این دوگانه ی شرق/غربدوگانهرود. میگرایی سراا تاریخ دگرجنس

چرا غرب پیش رفت و ایران »پرسش عباس میرزا پس از شکست از روس است که 

، «دیگری»ی شناسی است که در سایهی منطق شرقدهنده. این سؤال بازتاب«نه؟

دهد. در همین راستاست که بعدتر در مبازات غرب، مسایل ایران را توضیح می

گیرد.)جلوگیری و مبارزه از ی غربِ مردانه و شرقِ زنانه شکل میداستعماری ایدهض

ی دوگانهی سنت/مدرنیته: دوگانهی غرب مردانه بر شرق زنانه(. تعرض و غلبه

ر دیدئولوژی گذار از سنت به مدرنیته شناسی و اسنت/مدرنیته به دلیل منطق شرق

مدرن  یرن، یعنی گذشته ناگزیر به آیندهنظام دانش پدید آمده است. فرض سنت و مد

ی قبل )سنتی( و بعد بین دو لحظه»حال، -ی گذارشود و این لحظه/غرب ختم می

ی طوالنی میانی را توضیح دهد در )مدرنیته( منجمد شده و آنچه قرار است این لحظه

این انجماد خود به معنی  1«خود لحظه موجود نیست بلکه در قبل و بعد آن است.

است: یعنی ما نه این هستیم نه آن، نه سنتی و نه مدرن. و  ی حالتعلیق لحظه

-رخ میگرایی تطبیق و مقایسهشود و از همین جهت رو شناخت ناممکن میازاین

ئل شود و مسابرای توضیح وضعیت به یک وضعیت بیرونی ارجاع داده می کهدهد؛ چنان

 شود. به صورت سلبی توضیح داده می

نگاری چرا مردمحور است و زنان در آن به حاشیه رفتند و چرا برای تاریخ اما این

خ محوری تاریی جنسیت باید آن را مورد واکاوی انتقادی قرار داد؟ نوشتهبررسی مسأله

ها محوری به این معناست که تنشود؟ نوشتهچرا سبب بازتولید به حاشیه رفتن زنان می

حقیقات تاریخی برخوردارند. در ادامه به پیدایش این اسناد کتبی از اعتبار ارجاع در ت

نگاری مدرن، شود که تاریخشود و نشان داده مینگاری مدرن پرداخته میتاریخ

نگاری و هم مدرنیته با جنسیت شدن( نیز هست و هم تاریخنگاری مدرنیته )مدرنتاریخ

 پیوند تنگاتنگی دارند. 

                                                      

 .41، ص1398رات مانیا هنر، چا  اول. ابراهیم توفیق و دیگران، نامیدن تعلیق، انتشا1 
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  تولد نفس تجددخواه

ر د -بیندنی شخصی که کمال خویش را در پیشرفت ایران مییع -نفس متجدد 

قرن هجدهم در رویارویی و دادوستد فرهنگی با هند و فرنگ متولد شد. نفسی که 

عنوان فیگور هویت مدرن در نظر گرفت؛ یا بهتر روند مدرنیته و توان آن را بهمی

د ت نام نفس متجدگیری هویتی تحتوان از شکلسربرآوردن گفتمان تجددخواهی را می

عنوان شهروند ایرانی و نه رعیتی در برابر شاه بررسی کرد. در خواه تا فرد بهو مشروطه

واقع در مواجهه با هند و فرنگ تغییراتی در گزارش تاریخ و گفتمان سیاسی پدید 

گیری فرد به معنای شوند و شکلآید که طی آن مفاهیم ایران و ملت بازپردازی میمی

 نگاری مدرن همراه شد. دهد. تولید نفس متجدد با ظهور تاریخمیمدرن رخ 

  نگاری جدیدتاریخ

در خالل مواجهه با غرب و تحوالتی در رویکرد تاریخی نظیر گسستن از تاریخ 

نگاری مدرن پدید آمد. این رویکرد تاریخزمینی)کشور( ایراناسالمی و پیدایش رویکرد 

مان زند و زی باشکوه خود دست میبناکردن گذشته جدید برای تغییر حال و آینده به

کند: یعنی نوشتن تاریخ براساس وقایع مرتبط به چرخنده به زمان بالنده تغییر می

ی کشور پادشاهان نظیر سرنگونی و روی کارآمدن آنان جای خود را به نوشتن درباره

ن گفتمان دهد که این یکی از عوامل مهم در سربرآوردایران و پیشرفت آن می

ی نگاری جدید با استعارهخواه و این تاریختجددخواهی بود. در واقع ذهنیت مشروطه

های تاریخی جنسیتی غیرت، شرف مردانه و تن پنداشتن وطن ممکن شد؛ در گزارش

وس عنوان نامتوان دید که با بازپردازی ایران بهنگاران و سیاحان میهای روزنامهو نوشته

ز به مراقبت دارد( و ملت چون مردان با غیرت که باید از ناموس وطن )زنی که نیا

ر ای پدید آمد. یا به بیان دیگر تغیینگرانه)وطن( دفاع کنند، بازنگری و بازآرایی آینده

زمین با پیکرمندی وطن/ناموس ممکن گانه )ایران زمان( به کشور ایراناز اقلیم هفت

ه تشاب« آیا ایران مریض است؟»تین در پرسش المعنوان مثال در روزنامه حبلشد. به

ی یا ستاینگاری جدید با مختصات فرنگشود. باید گفت تاریخوطن به مادر دیده می

ل از ی ایران باستان قبی باشکوه گذشتهستیزی و سربر آوردن دورهستیزی، عربفرنگ
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د عنوان شهرونخواهی و صیانت فرد در برابر شاه بهاسالم است که در تالش برای تحول

ی جنسیت بسیار نگاری مدرن و عوامل پیدایش آن در حوزهاست. پس مختصات تاریخ

 گونهتوان نشان داد که چهمی حال زار وطن یا مادر بیمارمهم است. با پررنگ کردن 

 سازی همراه بوده است.و جنسیت نگاری مدرن از همان ابتدا با جنسیتتاریخ

 حال زار وطن/ناموس 

وجود آمدن شناسانه است که بهگیری منطق شرقی شکلدهندهزار وطن نشانحال 

مانده را با عقالنیت آن دالیل متعددی دارد: از یک طرف غرب، دیگری، یعنی شرق عقب

گرا( شمول مرد سفیدپوست دگرجنسی عام و جهانمحوری خود )سوژهغربی و سوژه

ده است یا بهتر غرب به قصد توجیه استعمار پردازی کربا قصد استعمار و استثمار مفهوم

مانده، غیرمتمدن و استثمار خود دیگری شرق را ساخته است: شرقی که بربر، عقب

شناسی شرق، منطقاست و غرب باید برای متمدن کردن آنان وارد عمل شود. خالصه

 محصول فلسفه و عقالنیت غربی و اهداف سیاسی و اقتصادی غرب است. از طرف دیگر

 های سیاحانها و نوشتهنگاری جدید و گزارشتحوالت داخلی نظیر ظهور رویکرد تاریخ

نگاران از غرب در تحلیل وضعیت ایران در خالل مواجهه با غرب، از همان ابتدا و روزنامه

سازی غرب و شناسی افتاده بود که مسائل ایران را ذیل غرب و دیگریدر دام شرق

کرد؛ به این معنا که سیاحان ستیزی( تفسیر میالب عربهمچنین دیگری عرب )در ق

ی غرب مانند زیست و موقعیت زنان از حضور آنها در فضای و... در برابر وضعیت جامعه

عمومی تا نداشتن حجاب و... به دلیل نگرش فرهنگی ایرانی و مردانه و وضعیت زنان 

ا آنچه که در این نوشتار مهم زده بودند. امایرانی که محبوس در اندرونی بودند، حیرت

که تاکنون بررسی نشده است.  ی جنسیتی حال زار وطن زنانه استاستعاره است

ی جنسیت باید محل بحث قرار بگیرد. اما تاریخ نگاری باید گفت که خود این استعاره

د. مند کنتواند این استعاره را مسألهمحور نمیزده و همچنین نوشتهمردمحور و جنسیت

مسلط  نگاریی جنسیتی وطن پرداخته شود، تبعات تاریخکه به استعارهال پیش از آنح

 شود.ی جنسیت بیان میدر حوزه
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 ی زناننگاری مسلط در حوزهتبعات تاریخ

 شمولینگاری مسلط پذیرفتن نظریات واحد، عام و جهاناز اولین پیامدهای تاریخ

همین جهت استیالی نظریات فمینیستی  ی ستم زنان است و درچون پدرشاهی درباره

شود که خورد؛ این سبب میغرب و یا واکنش به آن در نظام دانش به چشم می

گرایی عام و غربی به نام زنان و سیاست هویتی ممکن شود به این معنا که زنان سوژه

رو از این ها یکسان است.ای دارند و عامل ستم بر آنبندی واحد و یکپارچهدسته

سان امری استعالیی که راهکار یکتایی را برای همه در آستین های فمینیستی بهندیشها

نماید: نظیر وارونه کردن تبعیض جنسیتی با راهکار برابری زن و مرد در دارد رخ می

انسان  یافتد که سوژهباوری و عقالنیت غربی میدستیابی به مشاغل و... و یا در دام علم

شمولی وجود دارد قانون جهانداند که گویی یکههوی و ثانویه میرا دارای خصایل ما

چون و چرای واقعیتِ اکنون که زنان را به عقب رانده است. یا از طرف دیگر پذیرفتن بی

ی فرهنگ و مذهب و قانون ایرانی، و این مسبب تکرار هویت جنسیتی تحت انگاره

شود و به همین جهت امکان ض میای طبیعی فرشود زیرا این هویت چونان پدیدهمی

شود. همچنین از پیامدهای دیگر این رویکرد بررسی تاریخی آن سلب می

رو برای پیدا کردن منشأ ستم به پیشاتاریخ و بدن طبیعی محوری است و ازاینخاستگاه

ند مانبازگشت به خویشتن دهند. در همین راستا ایدئولوژی قبایل اولیه ارجاع می

آورد. سردمداران این رویکرد معتقدند که باید آزادی زن را زدگی سربرمیی غربنظریه

گرایی مادرساالری و اسطورهدر تاریخ سرزمینِ خود جستجو کرد نه در غرب. پس 

 عنوان راهبه مادرسری در فرهنگ باستان ایرانیان و یا تکیه بر مبانی اسالم

ید ی غرب پدانحراف یا توطئهها و تلقی مطالعات فمینیستی همچون رستگاری انسان

شود، نگاری زاده میآید. همچنین باید از ایدئولوژی دیگری گفت که در همین تاریخمی

گرایی که با بنیادهای لیبرالی و قانون عنوان زن آزاد و رهاآل زن غربی بهایده

توان به آن دست یافت. پس به صورت خالصه این دو ایدئولوژی بازگشت به می

، )چه بازگشت به فرهنگ باشکوه ایران باستان قبل از اسالم و چه ایرانِ خویشتن

-نگاری مسلط و منطق شرقی رویکرد تاریخآل زن غربی زادهاسالمی( و ایدئولوژی ایده

ی هر اسالم-جهت نیست که هویت ایرانی و بعدتر هویت ایرانی. بیشناسی است
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رو غالبًا نگارش تاریخ از این کنند.یگیرند و رمزگذاری مدو، بدن زن را نشانه می

افتد، تاریخ جبران می تاریخِ جبرانشود و در دام زنان از معنای اصیل خود تهی می

ن های فرودست بودگی زنان در تاریخ ایرایعنی تقلیل نگارش تاریخ زنان به نقل حکایت

و  حکایت و نه بررسی تاریخی فرودست شدن آنان یا این تلقی که صرفًا ذکر قول و

کند، در صورتی که نوشتن سرنوشت زنان غیاب زنان در روایات تاریخی را جبران می

جای  ی تاریخ و پر کردنافتد نه تکرار بیهودهتاریخ زنان به قصد ساخت تاریخ اتفاق می

 خالی. 

 نگارش تاریخ زنان

 ر باا معرفتزن دگونه که ولگردهای لوس پرسهبدانما به تاریخ نیاز داریم، اما نه»

 1.«بدان نیاز دارند

یت ی جنسرا مطرح کرد که مسأله نگاری انتقادیتاریخدر چنین وضعیتی باید 

ی ارا نه ذیل مفاهیم کلی چون دولت و دین تفسیر کند، و نه ذیل تاریخ غرب، به گونه

ی غربی و در مقایسه با غرب بررسی شود و یا که تحلیل جنسیت در واکنش به جامعه

گونه سرمایه داری مدرن در چه»عنوان مثال ی عام، بهی مورد خاص یک قاعدهبررس

ها که در طرح شود. اساساً این نوع پرسش« ایران جنس دوم را تولید کرده است؟

 رود. اما درجلو می شود در تحلیل با مقایسه و تطبیقنگاری مسلط مطرح میتاریخ

گونه است چرا این شود تا به پرسشزده می ها کنارنگاری انتقادی این پرسشتاریخ

ماندگار و توان تاریخ جنسیت را درونگونه میو نه به شکلی دیگر؟ و چه

در واقع برای تبارشناسی جنسیت  .پاسخ دادشناسانه و زنانه نوشت؟ غیرشرق

ای دیگر نبودن کندوکاو کرد، که در باب علل چنین بودن و به گونهگریزی نیست از این

ون زد بیر« ما زنان»طلبانه به نام از سیاست هویتشود که بتوان این امر سبب می

. مسأله این گونه جنس دوم شکل گرفته استو پرسیدکه در تاریخ ایران چه

گونه پدید آمده و چه نیروهایی در تولید و بازتولید است که هویت جنسیتی امروز چه

                                                      
 ی مراد فرهادپور.فردریش نیچه، فواید و مضار تاریخ برای زندگی، ترجمه. 1
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. در واقع پرابلماتیک کردن این سؤال به معنی تأکید و پافشاری بر هویت اندآن دخیل

 فرودست زنان نیست بلکه دادن روایتی از علل فرودست شدن آنان در تاریخ است. 

لط نگاری مسی جنسیت باید از چندین جهت تاریخطور خالصه برای مطالعهپس به

سی و شنافراتاریخی و کورتاریخ بودن جامعهو نظام دانش مورد نقد قرار بگیرد: رویکرد 

کند و این به مصرف بررسی نمی 1ها را در تفرد تاریخیمطالعات فمینیستی که پدیده

امی ی عانجامد زیرا دیگر نظریه برآمده از واقعیت نیست بلکه چونان قاعدهنظریه می

 از واقعیت حاصلاست که باید در پی رد یا اثبات آن بود، در صورتی که نظریه باید 

ی عام و شود و از پژوهش واقعیتِ امروزِ مفاهیم ساخته شوند، نه چنان یک قاعده

شمول. همچنین عدم شناخت از وضعیت حال، زیرا هر تحلیلی وابسته به جهان

ار ماندگسازی است )نظیر غربِ فاحشه یا متمدن یا عربِ منحط( که امکان دروندیگری

کند. همچنین به دلیل سندمحوری و را ناممکن میبررسی کردن وضعیت موجود 

که از امکانات شود، در صورتیمحوری امکان آرشیوکاوی مسائل زنان دشوار مینوشته

توان سود جست. همچنین ها و ... میها، عکسنگاری مثل استفاده از نقاشیدیگر تاریخ

د و بسیار پندارنی جنسیت مینگاری انتقادبه اشتباه تاریخ غیاب و تاریخ جبران را تاریخ

صورت خالصه گفت که ایدئولوژی بازگشت به خویشتن و یا توان بهموارد دیگر. می

گاه مورد نقد قرار نگیرد و از همین رو شود که جنسیت هیچغربی شدن سبب می

شناخت آن به تعویق افتد و آسیب آن در کنش برای مشکالت زنان نیز نمایان شود، 

ی یکدیگر است که امکان ساخت ژوهش از هم جدا نیستند و در سایهزیرا کنش و پ

 شود. جهانی دیگر فراهم می

یعنی نوشتن تاریخ زنان به قصد تغییر و ساخت تاریخ، و  نگارش تاریخ زنانپس 

ای است و چرا زنان در این سلسله دوگانه جایگاه توضیح اینکه چرا مرد/زن متضاد دوگانه

س مراتب جنسیتی را تغییر داد. پتوان این سلسلهگونه میاند و چههتری پیدا کردپایین

ای و قهرمانانه از زنان نیست که به نگارش تاریخ زنان به معنای دادن روایت اسطوره

ر شود. ی باشکوه منجی پیشاتاریخ یا ذکر روایت نوستالژیک از گذشتهتقدیس و لحظه

                                                      

 شناسی علوم اجتماعی.. اصطالح ماکس وبر در رویکرد روش1 
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از ابتدا تاکنون یکسان بوده است بلکه و همچنین به معنی این نیست که شکل ستم 

توجه  ی زنان و عامل ستم و نوع ستم بر آنان و...های تاریخی دربارهباید به تفاوت دوره

تم ی سنت و مدرنیته سبب سکرد. از طرف دیگر نباید به این معنا تلقی شود که دوگانه

ی رهایی نظیر آرمان زن های ایدئولوژیک براحلای که به راهو آزادی زنان است، دوگانه

سازی گریزان شود. همچنین از هر دیگریغربی و یا زن خوب ِایرانی و مسلمان ختم می

کردن آنان باشد و چه دیگری غرب/شرق و یا عرب/فارس  است چه دیگریِ مرد و متهم

)نظیر ستایش و تقدیس زن ایرانی در مقابل زن غربی و یا بالعکس(، زیرا این 

ی جنسیت و به تبع آن انقیاد است. باید گفت در این کنندهد بازتولیدسازی خودیگری

ی انحطاط دو روی امر غلبه بر مفهوم پیشرفت و غلبه بر مفهوم دوره»نوع نوشتن 

پس  پردازی در فضای تاریخ است.رو مسأله برسر انحالل اسطورهو از این 1«واحداند.

ا ی امروز برگذشته برحذر بود تدوگانه گونه نوشتن باید از فرافکنی جنسیتبرای این

روها در بندی نینگاری موقعیت جنسیتی و ترسیم خطوط تاریخی و مفصلامکان نقشه

ها دهمند به پدیتولید آن ممکن شود. یعنی اتخاذ نوعی رویکرد تاریخی که نگاهی زمان

اعی اجتم داشته باشد و به جای استفاده از نظریات اجتماعی در توضیح تاریخی، فهمی

باید هر سیستم »و نگاهی مرکززدوده از وقایع تاریخی داشته باشد به این معنا که 

هایی از طرح پرسش 2«ای برای تاریخ را رد کنیم.طرفهی علیت، هر خیال یکطرفهیک

ی طبقه، تبعیض، قانون توضیح دادن این دست که جنسیت چیست و آن را ذیل ابرواژه

-باید جای خود را به پرسش از چگونگی تولید جنسیت توسط نیروها با توجه به روایت

ی رو ساخت تاریخ خودمان به این معنی است که دست از ایدههای متکثر دهد. ازاین

دن در غایت تمدن غربی و یا بازگشت به گذشته برداشت و بتوان با پیشرفت و آسایی

 نوعی ماتریالیسم تاریخی است که»حفاری تاریخ و بایگانی دست به تحلیل زد. یعنی

ی پیشرفت را در خود مضمحل کرده باشد. در همین جاست که ماتریالیسم تاریخی ایده

ات فکری بورژوایی جدا و متمایز سازد. شمار خود را قاطعانه از عادتواند به دالیل بیمی

                                                      

، 1385. والتر بنیامین، عروسنننک و کوتوله، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، انتشنننارات گام نو، چا  اول 1 
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و  1«مفهوم مؤسس آن نه پیشرفت بلکه فعلیت بخشیدن یا اکنونی ساختن است.

ها، امهنها، زندگیشود در این راستا از امکانات آرشیوکاوی نظیر استفاده از سفرنامهمی

شده روی ها و نمادهای ضرب ها و نقاشیها و داستانها، اشعار، حکایتنویسیپارچه

دوزی، گلیم بافی و.... استفاده ها و هنرهای دستی زنان چون سوزنمسکوکات، عکس

ی طبیعی بودن رها کرد و ها را از ایدهکرد. پس برای نوشتن تاریخ زنان باید پدیده

مند کردن گوید به حضوری تاریخی توجه کرد و با مسألهطور که مارکس میهمان

راا تاریخ رفت تا بررسی کرد که دلیل کافی پدیداری اکنون و با پرسش مشخص به س

 آن پدیده چه بوده است.

 ی جنسیتیجنسیتِ مدرن )ایرانی( و مدرنیته

زنان سبیلو و مردان »ی نگارش تاریخ زنان با محوریت کتاب حال با توجه به دغدغه

ه شود؛کتابی کمند کردن جنسیت در خالل مدرنیته پرداخته میبه مسأله« ریشبی

ی مطالعات تبارشناسانه به حساب آورد که نویسنده در آن شود آن را در زمرهمی

ی نوشتن تاریخی را دارد که زنان در آن در حاشیه نباشند. باید گفت دغدغه

ماندگار آبادی مدرنیته را درونطرقی و افسانه نجمنگارانی چون محمد توکلیتاریخ

دد امری نبوده است که صرفاً از غرب به ایران وارد اند و به اعتقاد آنها تجبررسی کرده

شده باشد بل در اثر رویارویی با غرب و همچنین تحوالت داخلی این امر پدیدار شد. 

بادی به آنجمبا ناسیونالیسم و مدرنیته پیوند دارد و مشخصاً آنها معتقدند که جنسیت 

گونه ی ایرانی چهمدرنیتهپرسد: رود و میهای جنسیتی مدرنیته میهسراا استعار

گونه این ی ایرانی داشته و چهگیری مدرنیتهجنسیتی شد؟ جنسیت چه نقشی در شکل

ی ایرانی جنسیتی بودند، نقش فرهنگی را ایفا کرده است؟ اگر مفاهیم کلیدی مدرنیته

ی زنان گونه جنسیتی شدند و این جنسیتی شدن چه تأثیرهایی بر سرشت مدرنیتهچه

ایرانی داشته است؟ باید گفت پرسش از هویت جنسیتی امروز که هویتی مدرن  و مردانِ

  خورد.ی جنسیتی گره میاست با مدرنیته
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 ناموس )وطن( و غیرت )ملت(

ر زمین دزمان به ایرانطورکه در باال گفته شد پیکرمندی وطن و تغییر ایرانهمان

 ه گویی تعبیر وطن چون ناموسروند تجدد با جنسیتی کردن وطن اتفاق افتاد؛ چنان ک

و بیمار منجر به تحریک غیرت ملت جهت بهبود و مداوای این بیمار یکی از دالیل 

حال باید پرسید چرا وطن زنانه شد و این فرهنگی مدرنیته و ظهور شهروند بود. 

 گونه رخ داد و منجر به چه شد؟ی جنسیتی چهاستعاره

ی ایرانی از طریق ی قرن بیستم مدرنیتهاز اواخر قرن هجدهم تا اولین دهه» 

ی مفاهیمی چون ملت، سیاست، وطن و علم شکل گرفت. این بازسازی دوباره

ی های دوباره بر تصورات مختلفی از جنسیت مبتنی بودند. تا پیش از دههبندیصورت

ر نظر گرفته شوند معنای ملت بیشتر اول قرن بیستم که زنان خواستند خواهران ملت د

شد. مفهوم با اخوت هم ردیف بود و وطن به زن، معشوق و مادر تعبیر و تفسیر می

این سطور نشان  1«ناموس نیز ارتباط تنگاتنگی با مردانگی ملت و زنانگی وطن داشت.

و  تدهد که وطن به مثابه امری زنانه در روند گفتمان تجددخواهی اتفاق افتاده اسمی

گرایانه در این دوران گیری مدرنیته بود و عشق دگرجنسبدن زن محملی برای شکل

-افتد و در گذشته عشق به وطن به معنای صوفیانه )عرفان اسالمی( و همجنساتفاق می

شود که نویسنده بپرسد چرا عشق ی مردان بود. پس این سرنخی میخواهانه

 هانه شد؟ خواخواهانه بدل به عشق دگرجنسجنسهم

 آشفتگی جنسیت 

شمسی( در ایران عمدتاً فارا 1174-1304تصور از زیبایی در اوایل دوران قاجار )»

ای ههای بسیار مشاباز وجوه جنسیتی بود؛ به عبارت دیگر، زنان و مردان زیبا، با ویژگی

به تصنننویر در می بدنی و چهره  مایز مرد از زن در از نظر  جه ت ها و گاهی تن مدند.  آ

هاست. در واقع آنچه که مطرح است این ی پوشش سر آنهای تصویری، شیوهزنماییبا

ه رو امری زنانهیچپنداریم بهرغم تصور امروز ما که آن را مؤنث میاست که زیبایی علی
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ی میل مردان نبود و اشننکال متفاوت میل جنسننی وجود داشننت و امردان و زنان ابژه

ی زن ارتباط ندارد بلکه با مرد دان با زیبایی در چهرهرو عشننق و میل مربودند و ازاین

نیز ارتباط دارد. پس زیبایی و میل سننابقاً وجه جنسننیتی نداشننت و معشننوق مرد نیز 

فیگور غلمان و حور حاکی از وجود کردارهای جنسننی متفاوت  1«وجود داشننته اسننت.

 ت نبودند وطور کلی کردارهای جنسننی دارای الگوی ثاباسننت. همچنین باید گفت به

شمار وجود داشت و آمیزش مهبلی صرفاً برای تولید مثل بود. در های جنسی بیکنش

خواه، زیبایی زنانه و میل دهد که عشنننق دگرجنسواقع بررسنننی تاریخی نشنننان می

متفاوت کردار جنسننی  گرا در آن زمان غالب نبوده اسننت و اشننکالجنسننی دگرجنس

ی میل بودند و داشننته و مردان جوان نیز ابژه نظیر وجود میل به امرد و شنناهد وجود

 خورده و...خواهانه در عرفان و اشعار به چشم میجنسعشق هم

ی قاجار کنار رفت و دیگر در دوره پس باید پرسنننید که چرا ترجیحات جنسنننی 

 گرایی، یگانه ترجیح شد؟دگرجنس

 بندی مجدد جنسیتمواجهه با غرب و تحوالت داخلی؛ صورت

جار در اثر مواجههدر دورا قا به ن  یان  پای گاه خیره و تحقیر ارو با غرب، ن ی ایران 

کردارهای جنسنننی رایج در ایران و از طرفی واکنش به این نگاه و همچنین تحوالت 

صورت سبب  شد. اروپاییان با معیار زوج بندی مجدد کنشداخلی ایران  سی  های جن

و رقصننیدن مردان با امرد را تحقیر زن/مرد کردارهای جنسننی ایران نظیر میل به امرد 

سی همجنسمی ستانهکردند و این کردارهای جن شانهدو ماندگی ی عقبی ایرانی را ن

دانسنتند و در مقابل نیز تحوالت داخلی و تاثیرات این نگاه سنبب شند که ایرانیان می

نهجنسهای همنیز کنش ها کال خوا کار اشننن به رد و ان ند و  هان کن ی خود را پن

شیخواهانهجنسهم ست بزنند و از این رو تغییراتی در نقا های دوران قاجار، ی خود د

سبب نفی همرفتار ایرانیان و ... دیده می شت نقاب روابط جنسشود. و این  خواهی پ

ز های سیاحان و... نیاجتماعی شد. همچنین نباید از این نکته نیز غافل ماند که نوشته

ختالط مرد و زن و عدم داشنننتن حجاب زن فرنگی و براسننناس محوریت زن غربی و ا
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ی غرب با ایران و یا بالعکس با نشانه آموزش وی بوده است؛ به بیانی بهتر خود مواجهه

شانه گرفتن بدن زن، میل  ست. پس ن صورت گرفته ا سی  گرفتن بدن زن و میل جن

و...  ها در کردارهای جنسیجنسی و کردار جنسی و حیرت غرب/شرق در قبال تفاوت

 گیری هویت جدید جنسی شد.یکی از عوامل شکل

 گرایی، ابزار مدرنیتهدگرجنس

خواهی از ابزار مدرن شدن بود، گرایی و نفی همجنسآبادی دگرجنسزعم نجمبه

گرایی و تحریک حس ناسیونالیستی با جنسیت، خود جنسیت یعنی عالوه بر پیوند ملی

خواهانه رخت تی که کردارهای همجنسنیز در این روند ساخته شده است به صور

خواهی پنهان شد. شکل مدرن عشق به وطن همزمان با بربست و زیر نقاب دگرجنس

شدن معشوق در ایران ظهور کرد. این شکل مدرن از عشق به وطن تبدیل فرآیند زنانه

ی ایرانی شد. از سایر خواهی در مدرنیتهترین جوالنگاه هنجارسازی دگرجنسبه مهم

توان به تغییر پرچم )از تغییرات در گرایی میهنجارسازی میل دگرجنسامل در بهعو

ی خورشید پرچم شیر و خورشید که به تدریج خورشید زنانه شد تا حذف چهره زنانه

در دوران رضاشاه و در نهایت جایگزینی پرچم جمهوری اسالمی ایران با نام اهلل به جای 

ان در فضای عمومی و خارج شدن زنان از اندرونی پرچم شیر و خورشید( تا حضور زن

ی رضاشاه تا اجباری شدن ی کشف حجاب در دورهبه فضای عمومی و همچنین مسأله

اسالمی( و همچنین باب شدن تعلیم -)تحت هویت ایرانی 1357حجاب درپی انقالب 

س و تربیت زنان و تغییر جایگاه زنان از منزل به مدیر منزل و... اشاره کرد. پ

گرایی یکی از شروط مهم تحقق مدرنیته بود که در خالل هنجارسازی میل دگرجنسبه

سازی هم به مواجهه با غرب و تحوالت داخلی اتفاق افتاد. خالصه مدرنیته با جنسیت

کردن معشوق و نیز با زنانه معنی ساخت جنسیت دوگانه و زیبایی کردن زنانه و زنانه

ی عمومی و احقاق برای شهروند شدن و حضور در عرصهکردن وطن پیش رفته و راه را 

طور خالصه جنسیت با نشانه گرفتن میل در روند مدرنیته تولید حق باز کرده است. به

لکه آبادی نگاه علای نیست بی اروپاییان در نوشته نجمشود. باید دقت کرد نگاه خیرهمی

جر گرایی منی میل دگرجنسهنجارسازشود که به بهبندی نیروهایی بحث میاز مفصل

عنوان علت بل همچون گسست در نظر گرفته رو مواجهه با اروپا نه بهشده است. از این
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 شود که همراه با تحوالت داخلی و واکنش به این مواجهه جنسیت شکل بگیرد. ویمی

های تاریخ مورخ یا تبارشناس خالف جهت عقربه»دهد که: در این باره توضیح می

نگاری مرسوم در بیشتر موارد در امتداد خط زمان کند. در حالی که تاریخحرکت می

ی های ما قالبکاوی، به روایتنگاری مرسوم، مانند روانکند. این حرکت تاریخحرکت می

دهد که در تقابل با روش تبارشناسی است. اگرچه من چندین بار معلولی می-علی

به گذشته بنویسم، در نهایت به سختی کار  وسوسه شدم تا این کتاب را از زمان حال

پی بردم و تصمیم گرفتم در هر دو سو، هم از گذشته به حال و هم از حال به گذشته 

 1«.حرکت کنم

 کالم آخر

دهد که مدرنیته به چندین جهت جنسیتی های جنسیتی نشان میسؤال از استعاره

ایران از خالل بدن زن وکردارهای ها با ی آنبود: نخست، مواجهه با اروپا و مواجهه

ندی بجنسی صورت گرفت و حیرت طرفین در باب فرهنگ و کردارجنسی و... به صورت

نگاری جدید با پیکرمندی وطن ی اشکال جنسی در ایران انجامید. دوم، تاریخدوباره

ه نمثابه بدن زن مرتبط است، یعنی ظهور دولت/ملت با تلقی زنانه از وطن و تلقی مردابه

از ملت ممکن شد )برانگیختن آتش غیرت ملت برای نجات ناموس/وطن(. سوم، این 

ی جنسیتی و مدرنیته سرآغاز حضور زنان در فضای عمومی و خارج شدن آنها استعاره

گرایی و تولید جنسیت از خالل از اندرونی بود. چهارم، جنسیت دوگانه و دگرجنس

رایی و گهنجارسازی دگرجنستولید جنسیت و بهمدرنیته اتفاق افتاد؛ به این معنا که 

که هویت گیری مدرنیته بود. و آخر اینخواهی از ارکان شکلجنسزیر نقاب رفتن هم

اسالمی با هویت جنسیتی با مسائل زنان مثل مسأله حجاب -ایرانی و بعدتر هویت ایرانی

 پیوند تنگاتنگی دارد.

ی جنسیتی در فرودستی مدرنیته گونه هویت جنسیتی مدرن وکه چهحال این 

نظر از کند باید محل بحث شود و همچنین باید پرسید صرفزنان نقش بازی می

استعماری ایران در تولید ی تولید و وضعیت نیمهی فرهنگ و اقتصاد، شیوهدوگانه
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آبادی بدان خواهی زنان را که نجمجنستوان همهمچنین می جنسیت چه نقشی دارد؟

کند مورد بررسی قرار داد و ... در کند اما آن را به صورت تاریخی تشریح نمیاشاره می

ک تاریخ ی»ها باید سرآغاز پرسشگری شود به قول میچل دین واقع باید گفت این سرنخ

  1«اند.آغازد که دیگران پاسخی یافتهانتقادی و مؤثر آنجا می

شتر جنسیت نیست بل بیگذاشتن بر این کتاب برای توضیح تولید در واقع دست 

ایی هنگاری مسلط است و در آن سرنخگرفتن نویسنده از رویکرد تاریخدلیل فاصلهبه

 رسان است. در نهایت بایدی اکنون یاریپرابلماتیک کردن لحظه دهد که دردست میبه

ی زن ارتباط بنیادی دارد و باید مسائل زنان را با توجه گفت حجاب و آموزش با مسأله

گرایی و بازگشت به خویشتن و همچنین در چارچوب هویت ایرانی ایدئولوژی غرب به

 اسالمی مورد پرسش قرار داد. -و بعدتر هویت ایرانی
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ی جغرافیا نگاهش را متوجه رویکرد ما بر این نظریم که زمان آن فرا رسیده تا رشته

گیری بیماری کرونا در مقام موضوع تحلیل، از از عالم یافتگی کند. با استفادهتقاطع

پوشان ویروس کرونای جدید ی تأثیرات همهایی دربارهها سؤالشناسجغرافی

یافتگی نتایج پژوهشی پرسیم و معتقدیم رویکردهای فمینیستی تقاطعمی

 .دهدضدنژادپرستانه، ضدجنسیتی و ضدستمگری را به بار می

 گفتارپیش

تبار در آلبانی واقع در ایالت بِرتون جِی آر. کشیش آمریکایی آفریقاییاورسون 

ا هها ارقام نیستند. ایناین»ی اثرات شیوع محلی سریع کرونا گفت جورجیا درباره

اظهارات او در ویدیویی ضبط «. رفته هستند های ازدستها زندگیها هستند. اینجان

ها در مراسم تدفین فردی شد. آنشروع می پوششده بود که با تصویرعزاداران سیاه

شرکت کرده بودند که از بیماری کرونا فوت کرده بود. کشیش برتون خطاب به جمعیت، 

 ها برای درک درست اینشناسگیری را توفانی ویرانگر توصیف کرد. جغرافیاین عالم

یر ناطق تأثگیری بیماری کرونا بر ساکنان آلبانی و سایر مگونه عالمموضوع که چه

پذیری و ای توجه کنند که آسیبگذارد باید به عوامل ساختاریگذاشته و می

دهند. در این یادداشت به این تأثیر قرار میپذیری فردی و اجتماعی را تحتانعطاف

یافتگی پژوهش بهتر، گیری با رویکرد تقاطعاین عالم پردازیم که تحلیلبحث می

کند که به این موضوع توجه دارند که تری تولید میهای بهشناخت بهتر و سیاست

ها و فضاهای مختلف معطوف گونه بحران سالمت عمومی به جوامعی با مقیاسچه

 .شودمی

های فمینیستی ها و روشکنیم که نظریهها را ترغیب میشناسما جغرافی

ند کار گیر به« ای و محتاطانهمطابق با اصول حرفه»یافتگی را اندیشمندانه، تقاطع

یافتگی از تجارب زنان (. مفهوم تقاطع2018؛ مالِت و فاریا، 3: 2017)هاپکینز، 

کایی ی زنان آمریی زیستهویژه از تجربهپوست درون امپراتوری ایاالت متحده و بهرنگین

؛ 2000[؛ کالینز، 1886] 1988گیرد )کوپر، تبار در مناطق خاص سرچشمه میآفریقایی

هایی تأکید دارد که در های انسانها و شناخت(. این مفهوم بر زندگی1991گرینشاو، 

شده از راه استیالی نژاد سفید، امتیاز مردانگی و ساختارهای تثبیت
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گیری کنونی این مفهوم اند. در عالمگراهنجاری تحت ستم قرار گرفتهدگرجنس

ه هایی کدارند، آنهایی است که به خدمات درمانی مناسب دسترسی نی آندربرگیرنده

 کنند ودر مناطقی درگیر با رکود اقتصادی، در بیشترین حد محرومیت زندگی می

تگی به یافکند. تقاطعشان را تشدید میپذیریکه هویت و شرایط زندگی آسیبهاییآن

بهترین نوع تفکر در »پردازد و های افراد و اجتماعات میها در زندگیزمانی ستمهم

(. ما از 2013: 795)چو اِت آل.، « رودسیت تحلیلی به شمار میمقام یک حسا

ی ویروس کرونای جدید در تنیدهی تأثیرات درهمهایی دربارهها سؤالشناسجغرافی

 .پرسیممقیاس خانه، فرد و اجتماع می

 یافتگی در مقام حساسیت تحلیلیتقاطع

نش یک قرن از تفکر و ک مثابه روشی برای بودن و دانستن بیش ازیافتگی بهتقاطع

 کند. آنا جولیا کوپر، پژوهشگر وتبار را بازنمایی میگراهای آفریقاییها و زنفمینیست

و یافتگی است. امعلم در دوران بازسازی آمریکای شمالی، یکی از مادران رویکرد تقاطع

وجه به تتبار با این نظریه را مطرح کرد که دختران آفریقایی صدایی از جنوب در کتاب

هستند  تبارپذیرتر از پسران آفریقاییجنسیت، جوانی و نژادشان از لحاظ جنسی آسیب

ی بیانیه» در ی کمبایانجمن تعاونی رودخانه 1970ی (. در دهه[1886] 1988)کوپر، 
د تبار نوشته شهای آفریقاییکه به همت کوپر و سایر فمینیست «تباریک زن آفریقایی

با هدف بسیج کردن همبستگی و کنش سیاسی « هویتی یاستس»رویکرد خود را 

کیمبرل کرِنشاو پژوهشگر و کنشگر حقوقی  1990ی(. در دهه2017معرفی کرد )تیلور، 

های ای مانند پناهگاهرا ابداع کرد و آن را در موارد حقوقی« یافتگیتقاطع»اصطالح 

ودند ها بنا شده بین پناهگاهآنجلس به کار برد تا نشان دهد که اخشونت خانگی در لس

دامنه از ی متوسطی کمک کنند که با تعریف محدود و کمتا به زنان سفیدپوست طبقه

(. در حقیقت 1991خشونت خانگی تحت خشونت و نیازمند حمایت بودند )کرنشاو، 

های اساسی دیگری داشتند که متقابالً یکدیگر را پدید بسیاری از موکالن مسئله

 اهآن و -غیره و معلولیت جنسیت، طبقه، نژاد، برمبنای ستم پیامدهای–آوردند می

القی او معتقد بود تکرنش. بودند نیازمندتر موقت سرپناه و حقوقی خدمات دریافت برای
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تر را نیز مورد توجه قرار های کمها، نیازهای افراد با دغدغهترین انسانمسائل ضعیف

رائه کرد: بندی و ایافتگی را مفصلتحلیل تقاطع مشی اصلیدهد و به این ترتیب خطمی

 .تمامی این نیازمندان را متحول کنید ها بپردازید و زندگیترین انسانبه محروم

 یافتگیی تقاطعای که در چارچوب نظریهادعای ما این است که پژوهش جغرافیایی

این ادعا بسط  طراحی، اجرا و تحلیل شود دانش جغرافیایی بهتری تولید خواهد کرد.

( است که معتقد بودند ورود زنان در 1982ی جانیس مانک و سوزان هانسون )نظریه

هایشان بحث های معاصر در تحلیلکند. فمینیستجغرافیای انسانی چنین می

اند ( را پیش کشیده2017ها )هاپکینز، ی جنسیت و سکسوالیتههای دوگانهبندیطبقه

ای هستند تا برای افراد و اجتماعات تحت پژوهشی و بیش از پیش درگیر کارهای

؛ 2019های جغرافیایی جایی باز کنند )کاهواس، تبعیض نژادی و/یا قومی در روایت

های ضدخشونت متشکل از مردانِ اقلیت نژادی، بر روی گروه ای(. مطالعه2019ایوز، 

یت و دقت عمل دهد که حساسجنسی و مذهبی در آتالنتا در ایالت جورجیا نشان می

دهند می ها نشانیافتگی از چه قدرت تحلیلی باالیی برخوردار است. یافتهرویکرد تقاطع

اند های ضدخشونت از تالقی چهار بعد مختلف در بافت جغرافیایی ایجاد شدهاین گروه

د شونفردی ترکیب میی منحصربهها در هر فرد به شیوهها و تجربه(. هویت2019)پرز، 

گذارد. ها تأثیر میپذیرد و هم بر آنها و روابط فضایی تأثیر میشیوه هم از مکان که این

هویت ذاتی، به فرض مرد »یافته تأکید دارند که هیچ های تقاطععالوه جغرافیابه

(. رویکرد 2017: 13وجود ندارد )والنتین، « خواه دارای بدن تواناسفیدپوست دگرجنس

ها و نیازهای شود که زندگیز درک این موضوع آغاز مییافتگی در جغرافیا اتقاطع

ها، افرادی که از سوی ساختارهای نهادی مانند نظام سالمت، اقتصاد، نظام زندان

تبارها، جنسیت و امر جنسیِ مند، دشمنی با آفریقاییاستعمار، تبعیض نژادی نظام

مچنین در میان ها و هگراهنجار تحت بیشترین ستم هستند در درون مکاندگرجنس

فرصتی  یافتگیکارگیری رویکرد تقاطعها و فضاهای گوناگون با هم تفاوت دارند. بهنمکا

شناختی به های روشهای چندالیه را در نوآوریها تا فاعلیتشناساست برای جغرافی

 .دترنها راحتهایی اکتفا نکنند که برایشان آشنا یا با آنحساب آورند و تنها به آن
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ن گونه متوانند از خود بپرسند: چهای متفاوت از قبل میها به شیوهشناسافیجغر

 ها انتقاد واردهایم به آنکنم که در پژوهشهایی استفاده میی همان سیستماز سرمایه

 کنم؟می

 یافتگی و کرونانگاهی به تقاطع

های مقیاسها و های مادی فاحشی را در مکانپذیریگیر کرونا آسیببیماری عالم

کارگیری رویکرد توانند با بهها میشناسمختلف عیان ساخته است. جغرافی

راحی ط« کار از خانه»هایی بر روی قابلیت ایجاد امنیت رویکرد یافتگی، پژوهشتقاطع

ها از العمل کار از خانه در سراسر آمریکا رواج پیدا کرد گزارشکنند. از وقتی دستور

 یافت افزایش درصد ٪30خشونت خانگی( در بعضی نقاط تا  خشونت شریک زندگی )یا

قلیت ا از هم شانبسیاری و بروند کار سر مجبورند که کارگرانی آیا(. 2020 تاب،)

-هایی مانند کار خانگی )مارتینزدست، دارندگان شغلاند، مهاجران، افراد تهینژادی

( برای 2020)خیم،  ( و مراقبت در منزل2020(، مستخدمی )جینز، 2020بلتران، 

شان را به جان ثباتی خطر سرایت ویروس به خود و خانوادههای بیچنین شغل

ها ارثباتی مالی خانوی بیکاری از بیخرند؟ افزایش چشمگیر شمار متقاضیان بیمهمی

گونه که در هدایای کلیسای کشیش برتون در صاحبان حکایت دارد، همان

 .وکارهای کوچک محلی دیدیمکسب

طور های متفاوت نژادی و جنسیتی و طبقاتی بهآمدهای کرونا در تقاطعگونه پیچه

های عالقمند به مقیاس بدن به دنبال فهم آن شناسشود؟ جغرافیمتفاوتی پدیدار می

 «شرایط از پیش موجود»ها چیست. بسیج سیاسی دو عامل ی بدنهستند که مشخصه

 ژادن با آن ایکلیشه بسیار پیوند و – چاقی و دیابت خون، فشار –« چندابتالیی»و 

 تلقی شناختیآسیب هایسوژه را تبارهاافریقایی که دهدمی انجام را کار این دقیقاً

یافتگی کارگیری رویکرد تقاطع(. به2007کیتریک و وودز، ؛ مک2020کند )بِکِت، می

ده هنجارشهای بهگذارد و گفتمانها این مفروضات را کنار میدر اندیشیدن راجع به بدن

هایی پیش پای کشد. مقیاس بدن راهی نژاد و مکان را به چالش میدرباره
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کنند، یعنی قدرت و ساختارهایی که هنجارسازی می گذارد تا بهها میشناسجغرافی

 .ها مقابله کندشرایط مادی، توجه و با آن

ند که توانند درک کنیافتگی بهتر میکارگیری رویکرد تقاطعها با بهشناسجغرافی

هایی که شود. مطرح کردن پرسشها حک میگونه ساختارهای ستم در مکانچه

ی برداردهند، ازجمله نقش انسان و بهرهرد توجه قرار میهای گوناگون را موتبارشناسی

تواند به ی ابزارهای اقتصادی و اجتماعی، میواسطهاز زمین و نیز اعمال قدرت به

را طوری به کار برند که « محروم»ها کمک کند تا اصطالحاتی نظیر شناسجغرافی

ن بهتر شناساافتگی، جغرافییساختارها را شیءواره نکنند. با استفاده از رویکرد تقاطع

 «جاهای»انگارانه در خصوص گونه ساختارهای مشاهدات سادهتوانند دریابند که چهمی

حاشیه راندن را که امپراتوری ی بهشدهمیزان ابتال به کرونا ساختارهای عمیقاً حک

ی بخش روستای 2020گیرد.کرونا تا پایان مارس کار برده نادیده میایاالت متحده به

ی جنوب غربی این ایالت به یکی از مناطقی ی حاشیهآلبانی در ایالت جورجیا و منطقه

که (. مهم آن2020گاردی، تبدیل شد که آمار بیشترین ابتال به کرونا را داشت )مک

تبار آلبانی که بیشتر از بقیه به این بیماری مبتال شده بودند تقریبًا جمعیت افریقایی

دهند. طرح تحقیق سنتی نفری شهر را تشکیل می 73315د چهارم جمعیت حدوسه

 تنهایی و جدای از سایررا به« فقر»یا « نژاد»ممکن است سؤاالت پیرامون کرونا از منظر 

دهی در آلبانی و جنوب آمریکا بسیار ای که در استراتژی گزارشعوامل مطرح کند، رویه

ای نادیده انگاشته های ریشهرایج است. با این حال در این سیر پژوهشی ساختار

ص خاطر تشخیها بهاعتمادی به پزشکی بیشوند؛ ساختارهایی مانند میراث دیرینهمی

رگر ی کاپوستان و از طبقههای غیرتوافقی بر روی رنگینها و آزمایشنادرست بیماری

 هایشان پیرامونها باید در پژوهششناس(. جغرافی2006؛ واشینگتن، 2020)اولسن، 

ی روابط متقابل میان تبعیض نژادی سیستماتیک، فقر و هایی دربارهمکان، بر پرسش

 .تخریب محیط زیست تأکید کنند

توانند در عوض به ها میشناسگرانه، جغرافیهای ستمبرخالف روایت

پذیر ارزش و اعتبار دهند. مثالً بسیاری از های انعطافشناسیها و هستیشناسیمعرفت

های خانوادگی صمیمی و متحد و بانی در جنوب غربی جورجیا شبکهساکنان آل

جا که پژوهشگران در تالش برای درک (. از آن2020گاردی، چندنسلی دارند )مک
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از  های بیماری کرونا هستند دانش جغرافیایی این افراد برای آگاهیپیچیدگی

ها باید شناسفیهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است. جغراسیاست

های موجود را برای بقای گونه پژوهش این قابلیت را دارد که استراتژتوجه کنند که چه

 .ی ما بررسی کند و بهبود بخشدهای مورد مطالعهها و مکانانسان

 گیرینتیجه

در ویدیویی که در ابتدای این یادداشت از آن صحبت شد رهبران دینی آلبانی در 

وکارها و کلیساهای شهر با توجه به ی بازگشایی کسبالتی دربارهایالت جورجیا سؤا

کنند. کشیش برتون معتقد است های اقتصادی مطرح میسالمت جامعه و نیز ضرورت

ی یندههای آی صحیح مدیریت نکنند تأثیر آن حتی بر نسلشیوهگیری را بهاگر عالم

تهیدست هستند احساس خواهد  تبار وی روستایی که اکثریت آن افریقاییاین منطقه

ها شناسایستد و از جغرافییافتگی در برابر استیالی نژاد سفید میشد. رویکرد تقاطع

تنیدگی روابط اجتماعی و فضایی را مطالعه و بررسی خواهد تأثیرات بلندمدت درهممی

کنند. برای ما پیدایش بیماری کرونا به این معنی است که زمان آن برای 

ر شان به کایافتگی را در مطالعاتها فرا رسیده تا رویکردهایی تقاطعشناسجغرافی

. دهندپذیر را در اولویت قرار میهای آسیبها و زندگیببندند؛ رویکردهایی که مکان

اگرچه ما از آلبانی در ایالت جورجیا حرف زدیم اما معتقدیم حساسیت تحلیلی در 

ار گرفته بار به کهای رنجرسی تمام مسائل و موقعیتتواند در بریافتگی میرویکرد تقاطع

ستیزی که و نفرت خارجی« ویروس چینی»عنوان بندی کرونا بهشود؛ ازجمله صورت

(. 2020جی، آورد )آجیتبار پدید میهای آسیاییها و آمریکاییعلیه آسیایی

فراسوی  ابند کهییافتگی این فرصت را میکارگیری رویکرد تقاطها با بهشناسجغرافی

تری طراحی کنند که در عمل ستم بر افراد را بعدی حرکت و پژوهش جامعتفکر تک

 .گیردهدف بررسی خود در نظر می

 :پیوند با منبع اصلی

 Intersectional geographies and COVID-19 
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بریم که اخبار تلخ و دهشتناکِ انواع و اقسام سر میدر اوضاع و احوالی به

مان را پاِس ناموس، هرروزه کام تلخنام غیرت و بههای مردان بر زنان، بهورزیخشونت

کند. واکنش به این اخبار طیفی از تعجب، و امانمان را مضاعف میتر و رنج بیتلخ

را دامن زده که الجرم هیچ یک ره به جایی نخواهد تحلیل و ... همدردی، خشم، شبه

ع از ماوق« یافتناطالع»گرایی زودگذر که صرفاً حاصل برد، مگر به یک جور احساسات

ی در مقام و کسوت دولت، فرهنگ، دین یا مردان «مقصر»است، یا گشتن به دنبال 

ه بینند، نمی کند، نههایشان را کور میی تعصب و غیرت چشمرحمی که چون پردهبی

 کُشند. هم می ورزند و گاهاندیشند: فقط خشونت میشنوند، نه میمی

ی سطهواها بهآن است که این قبیل تحلیل« مقصریاب»های ترین مشکلِ تحلیلمهم

وضعیت، و نه مکانیسم و منطق برقراری و پابرجایِی آن، نتمرکز روی عامالن یک رفتار

 ی تغییر وضع موجود و برقراری وضعیتِ بدیل باشند. توانند راهگشاعموماً نمی

ی اجتماعی را به شکل واقعی شناسیِ مارکس، پدیدهاگر بخواهیم به تأسی از روش

ی مورد نظر را تا حد امکان از بایست پدیدهو انتقادی مورد بررسی قرار دهیم، می

عوض به کنه عوامل حوشش برهانیم و دروشده در حولتافته 1های انتزاعیِ وبرگشاخ

ی آن دست یابیم. برای نیل به این مهم، بازخوانیِ آن پدیده در بستر مناسبات برسازنده

عالوه، تردیدی هم وجود ای برخوردار است. بهاجتماعیِ جاری و تاریخی از اهمیت ویژه

بودن ندارد که اگر قرار است یک تحلیل، مدعای فرارفتن از وضع موجود و انتقادی

                                                      

شاید در این1  سربرآورَد که .  شمندان چپ « سازیانتزاعی»جا این ابهام  سوی اندی ست که عموماً از  صطالحی ا ا

ده قرار گرفته داری مورد اسننتفای مارکس در بررسننی منطق سننرمایهراندن درباب روش مورد اسننتفادهبرای سننخن

های سننازیسننازی تمایز قائل شننویم: شنناید بتوان نوع اول را انتزاعیاسننت. اما الزم اسننت میان دو نوع انتزاعی

سرمایه نام نهاد، درونماندگارنامیدنِ این انتزاعی ست که آنسازیدرونماندگارِ  ها منحصراً برآمده از ها به این علت ا

سرمایه صاتِ خودِ نظام  سمخت سرمایه عمل میداری ه کنند. مارکس در تند و نهایتاً هم در خدمت فرمول انقیاد 

شکال گونه سرمایهکتاب  سیدن به سازی، که مهمترین آن انتزاعیگونِ این انتزاعیاز اَ سطه ر سازیِ کار و بدین وا

وط به سننناحت ها مربسنننازیگوید. این قبیل انتزاعیاسنننت، سنننخن می« زمان کار اجتماعاً الزم»مفهومِ کلیدیِ 

 سازی است. اند و منظور از عبارت نامبرده در این متن، این وجه از انتزاعی«شناسانههستی»

شیدن به اما نوع دیگرِ انتزاعی سرمایه« منطقِ»سازی همان رویه و روش مارکس برای اندی ست که در نظام  داری ا

 قابل تأمل و پیگیری است. « شناسانهروش»ساحت 

ی روش و هایی دربارهبحثتوانید به این منبع رجوع کنید: ی مارکس میشننناسننانهوشدر خصننوص مباحث ر

 . 1390)مجموعه مقاله(، انتشارات بیدار، شهریور  ساختار کاپیتال

http://www.nashrebidar.com/k.pdf/ravash%20asli%20%201.pdf
http://www.nashrebidar.com/k.pdf/ravash%20asli%20%201.pdf
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هایی باشد باید در راستای نیل به اهدافی اخالقی، یعنی در راستای نیل به ارزش داشته

ها( گام بردارد. همچون برابری، آزادی، عدالت و ... )با مختصاتِ تعریفیِ خود از این ارزش

کند. با این حال، حائزِ هدفِ اخالقی بودن، لزوماً یک تحلیل را به تحلیل اخالقی بدل نمی

عمل  «مکانیسمِ»یک وضعیت، بررسی « مقصرِ»جایِ یافتنِ این تحلیل، بهچرا که هدفِ 

عمومًا  جایی کهو تأثیرگذاریِ عوامل بر ایجاد یک وضعیت است. رویکرد مقصریابانه از آن

های های موجود پاسخگیرد و همواره برای وضعیترا نادیده می« مکانیسم»این 

دهد، از حیث درستی هم باشند نن ارائه میهای معلومی نن هر چند بعضًا پاسخازپیش

تر پژوهش است که در آن مقصر مهم« کردنِانتزاعی»شناسانه یکی از مصادیق بارز روش

دن شآن مقصر. این رویه از وجه دیگری هم به انتزاعی است از مکانیسمِ منجر به کنش

د زمان و مکان هایی فاقکه مقصران عموماً هستیشود و آن هم اینپژوهش منتهی می

 یشدهو مختصات دگرگون« خواهند پدیدار شوندشوند/میپدیدار می»و غیرتاریخی 

گیرد. همین قضیه به نوعی ها در نسبت با وضعیتِ اکنون کمتر مورد توجه قرار میآن

ی آن توجه به چیزها مانع از واسطهشود، یعنی فرایندی که بهاز فتیشیسم منتهی می

ا دچار ر« فاصله»شود. در این معنا، فتیشیسم مفهوم ناسبات جاری میشدن مپذیررؤیت

ترین مناسباتی که درون آن ترین و زیستنیکند. به این معنا که نزدیکاخالل می

ها در سطح تحلیلی و آن« پذیریبیان»کند که چنان از ما دور میایم را آنزیمی

عنوان ا در دوردست و بیرون از ما بهمقابل چیزهایی رشود، و درانتقادی ناممکن می

کار سازد. آشعنوان فاعل مایشاء پدیدار میناپذیر بهنیافتنی و لمسقدرقدرتان دست

کم به لحاظ ذهنی، امری دوردست است که چنین نگاهی، مبارزه برای بدیل را، دست

 کند. و ناممکن تصویر می

اگونش( و مقصران ی خشونت علیه زنان )در اَشکال گوندر خصوص مسئله

های دینی، و ... هم ی این وضعیت اعم از دولت، فرهنگ مردساالری، آموزهایجادکننده

این  «بار تقصیر»وجه آن نیست که از هیچاین قضیه صادق است. مدعای این نوشته به

مثابه این عوامل به« پدیداریِ»عوامل بکاهد، بلکه هدف آن است که از یک سو، در 

ماندگار خاص خود را دارند و در توازیِ جداازهم، که هر یک منطق درونهایی پدیده

ی کنند، اختالل بیفکند، و از سوی دیگر، انگارههای دیگر کار مینسبت با پدیدهبی
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را به چالش  -های دینی خاصه در مورد فرهنگ مردساالر و آموزه -ها انجمادِ زمانیِ آن

م که ای نینگاریتجویزینهنجاری« هایبسته»ا صرفاً بکشد. به این معنا که این عوامل ر

سازبودنشان صرفاً به خاطر آن است که با مقتضیات شرایط اجتماعی فعلی بیگانه مسئله

انگاریِ این عوامل با وضعیتِ اکنون، ارتباطانگاری و بیاند. این شکل از بستهو ناهمخوان

های انتقادی باشد، اما و دست حائز سویه توانددر عین حال که ظاهراً از برخی وجوه می

بر  زدنو مُهرتأیید« عوامل»ی نوعی همدستِی ناخواسته/پنهان با این واسطهبر قضا به

ها ای را بر گِرد آن«معصومیت»یا « طهارت»ی ، هاله«امرِ اکنون»ها از داشتنِ آنفاصله

این  به تعبیری،«. ی تحلیلشدن فزایندهترانتزاعی»ای ندارد مگر کشد که نتیجهمی

سپاری به یک جور ذاتِ بریده زدایی از عواملِ نامبرده و تنتالش، در راستای نوعی تاریخ

ای از مناسباتِ که، اصالً و اساساً، بخش عمدهدارد. حال آنها گام برمیاز وضعیت در آن

انگاری است که زدایی و ذاتی همین شکل از تاریخقدرتِ منتج از این عوامل، در هاله

شده هم از سطح شود. از چنین منظری، راهکارهای ارائهتوجیه، تمدید، و تکرار می

وضعیتِ پرابلماتیک پا فراتر نخواهند گذاشت. به طوری که راهکارهایی از « کنترل»

گذاری، آموزش فرهنگی، افزایش مداراگرایی و ... هرچند راهکارهایی برای قبیل قانون

« نابودی و امحای»شده بر زنان خواهند بود، اما در خصوص های واردخشونت« کنترل»

این شکل از مناسبات تأثیر ماندگاری بر جای نخواهند گذاشت. واقع آن است که هیچ 

ان و مناسبت بدیل میان زن« وضع و برپایی»خشونت و « کنترل»پیوند سرراستی میان 

 مردان وجود ندارد. 

تر با این وضعیت و گذار از صُلبیت، ی انضمامیبا این وصف، راهکار مواجهه

ها از یکدیگر چیست؟ این حوزه« یپاک دستانه»و « انزوای ظاهری»بودن، و غیرتاریخی

ها از خالل حوزهنآمیزی میان این عواملبه نظر من، راهکار در بررسی پیوند و هم

های از انقیاد بر عرصهاست. منطقی که در آن، فرمول خاصی « منطقِ مناسباتِ سرمایه»

کند. در این شکل از مواجهه، قرار نیست منطق متکثر زیست انسانی حکمرانی می

که  چنانبا منطقِ انقیادِ فرهنگ، دین و ... بینگاریم، آن« در توازی»سرمایه را منطقی 

عوامل، بر پیکر نربطِ به سایر حوزهها در جهتی متفاوت و بیگویی هر یک از آن

 هایرَویِ این فرمولی قابل تأمل، درهمکنند. مسئلهیویته اِعمال قدرت میسوبژکت

چنان که آشکار است، فرمولِ انقیادِ سرمایه ها از یکدیگر است. آنانقیاد و سودبَری آن
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ی این فرمول در مناسبات در خدمت سوداندوزی و انباشت روزافزون است. تأکید بر غلبه

یاد های انقدواندن آن در دیگر فرمولاما تأمل بر ریشه ی جدیدی نیست،انسانی گفته

ها با هدفِ تکثیر و تداومِ فرمولِ انقیادِ های خاصی از این فرمولدادن به بخشو پروبال

تواند سرمایه همان وجهی است که کمتر به آن پرداخته شده است. همین رویکرد می

ساختنِ هرچه بیشترِ پژوهش در باب ی زنانه و انضمامیدر بررسی انقیاد سوبژکتیویته

 این مسئله به کار بیاید. 

در این نوشته نه بناست، و نه در توان نگارنده است که به شکلی جامع، اَشکال و 

ای رَوی را بررسد؛ با این حال، قصدِ تحلیلیِ این نگاشته آن است که گوشهابعاد این دَرهم

خواهم از رویکرد تحلیلی فوکو مهم، میاز این وضعیت را خاطرنشان سازد. برای این 

اش، به بررسی ی سوم از زیست فکریدر دوره -به تعبیری  -یاری بجویم. فوکو 

ی فرد با خودش نن و متعاقباً با جهان نن را پردازد که رابطهای می«های نفستکنیک»

مان، نفس ی ما بای مواجههکوشد با تأمل بر نحوهدهند. به تعبیری، او میسامان می

ِی یابفرایند تاخوردگی مناسبات قدرتِ بیرون به درون، و بدین واسطه تداوم و وجاهت

هیچ شکلی « تأمل در نفس»ها را مورد کنکاش قرار بدهد. واضح است که منظور از آن

ای نادم نیست؛ بلکه این تأملی است بر نگری عرفانی و یا شماتت اخالقیِ سوژهاز درون

 «درون»، خودشان را در «بیرون»های قدرتِ ها نابرابریی که از خالل آنهای«مکانیسم»

ازیِ اندکنند. رویکردهای فکریِ متفاوت، برای این فرایندِ خطبازتولید و نهادینه می

رفاً ها صاند. که البته این تفاوت در نامگذاریهای متفاوتی برگزیدهبیرون در درون، نام

تِ این های متفاوشناسیها و هستیشناسیلکه به معرفتهایی صوری نیستند، بتفاوت

ی این جا موضوعِ مورد بحثِ ما نیست. از جملهرویکردها ارجاع دارند نن که در این

توان به مفاهیمی همچون ایدئولوژی، ناخودآگاه، واقعیت اجتماعیِ می« هاگذارینام»

ها برای این گذاریترین نامانهنظر یکی از هوشمنددورکیمی و ... اشاره کرد. اما، به

فرایند، از آنِ فوکو است که برای تحلیل حاضر هم از اهمیت برخوردار است. چنان که 

« سهای نفتکینک»گفتیم، فوکو برای نامیدنِ تاخوردگیِ بیرون به درون، از عبارت 

سازِ یزهای متمای فوق، شاخصهکند. این عبارت در قیاس با عبارات نامبردهاستفاده می

های کاذب نیستند که با های نفس از جنس آگاهیکه، تکنیکمهمی دارد. نخست آن



 کُشیی زنتأملی بر پدیده«: فاجعه»زیستنِ  380 

ی آگاهیِ صادق بتوان از شرشان خالص شد. به یک معنا، رسیدن/رساندنِ افراد به نقطه

بودنِ »ی دادن به نحوهها نیست، بلکه نقششان ساماندادن سوژهها فریبنقش آن

ها از جنس ناخودآگاه ن، کنترل سوژه است. از سوی دیگر، آنسوژه و از خالل آ« پراتیکِ

کاو باشد و سوژه ها در ید طوالی متخصصان روانهم نیستند که اِشراف و آگاهی از آن

ها نداشته باشد. بنابراین، در نگاه فوکویی، برای سوژه ای به آنواسطههیچ دسترسیِ بی

شود. از ها لحاظ میبرابر این تکنیکهمواره امکان تأمل و بدین واسطه مقاومت در 

چنان در ای نیستند که آن«بیرونی»های اجتماعی ها از جنس واقعیتسوی دیگر، آن

فس، های نکنیم. تکنیکها نمیاند که هیچ احساس تعلقی به آنبرابرِ ما قد علم کرده

بودن/زیستن »های ، به عبارتی تکنیک«های رابطه با نفستکنیک»تر، یا به تعبیر درست

« بریمبه کار می»مان ها را در زیست روزمرههایی که ما آنهستند؛ تکنیک« در جهان

کنند چنان طبیعی و از آنِ ما جلوه میکنیم؛ از همین روست که آنشان میو زندگی

 نفس بخشِ سامان« هایتکنیک»گیری از نفس و به عبارت بهتر، تأمل بر که راهِ فاصله

شوند که ما هماره هم درون و هم بیرون را یک درون کنند و باعث میرا سنگالخی می

یسم فتیش»و « نارسیسیم اجتماعی»ترتیب به فرض کنیم که به« واقعی»و بیرونِ 

 شوند.منتهی می« اجتماعیننا

ای رابطه هگونه مطرح کنیم: کدام تکنیکی زنان بازگردیم و پرسش را اینبه مسئله

تواند در خدمت فرمول انقیاد مذهبی است که مینای انقیادِ فرهنگیهبا نفس در فرمول

بایست حفظ و تقویت شود؟ حفظ و تقویتی چه در سرمایه باشد و هم از این رو می

اش نن امتناع دولت از وضع قانون نن و چه در شکل و شمایل شکل و شمایل سلبی

« هاینظمیبی»توان میان آیا می «.رسیدگی»اند و نیازمند «ریحانه»اش نن زنان ایجابی

ی جاری که متأثر از فرمول انقیاد سرمایه روزمره« نظم»بیگاه زنان، و وحاصل از قتلِ گاه

یت دارانه با عقالنسرمایه« مدرنِ»ی همدستیِ عقالنیت است پیوندی برقرار کرد؟ نقطه

پیوندی وجود دارد دارانه در وقوع چنین جنایاتی کجاست؟ چه غیرسرمایه« پیشامدرنِ»

« تِاطاع»، با «نظم»از زیستن در پرتو این شکل از « های معمولیسوژه« »رضایتِ»میان 

آری « قتل بکن»، به فرمانِ «ناموس»پدران و برادران و همسرانی که در دفاع از 

 گویند؟ می
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ها، به تأمل و تحلیلِ انتقادی و حتا دادنِ پاسخی درحدامکان جامع به این پرسش

 «بازگشتِ به خود/تأمل در نفس»چه گفتیم مستلزم تجربیِ درازدامنی نیاز دارد و چنان

جا تنها به یکی از وجوه در معنایی است که پیشتر از آن مراد کردیم. با این همه، در این

 خواهم پرداخت. ی چندوجهی این شاکله

داری ثروت در کسوت انبوهی از کاالها متجسد طور که در نظام سرمایههمان

. یابدنمود می« کاالها»هرچه بیشترِ این « تملک»شود، متعاقبِ آن، قدرت نیز در می

بیشتری به کاال تبدیل شوند، و بایست چیزهای هردملذا بر اساس این فرمول، هم می

ل مبد« ارتباطِ مالکانه»، به «شدهچیزهای کاالیی»ارشده با این هم نوع ارتباِط برقر

نهایتاً در خدمتِ انباشتِ روزافزون )اعم از سود، « هادگردیسی»شود. هر دو شکلِ این 

ی همین منطقِ مراوداتی است که بدن زنانه هم کاال، قدرت( قرار دارند. تحت سیطره

در فضایی که هم از حیث نمادین و هم از شود و، به شکلی روزافزون به کاال مبدل می

 جوییِ رقابت»و « شووینیسم مردانه»حیث مناسبات عینیِ اجتماعی به سمت نوعی 

دیگری با آن به ارتباطی مالکانه، در معنای نرود، ارتباط مردپیش می« نرینه

ممکن است بر این مدعا خُرده گرفته شود که «. شودمی»ی آن، مبدل دارانهسرمایه

برقراری ارتباط مالکانه با بدن زنان، تنها مختص فرمول انقیاد سرمایه نیست، بلکه زنان 

های انقیادِ برآمده از مذهب و سنت هم تحت تملک مردان قرار داشته و دارند. در فرمول

های انقیاِد این پاسخ، هم درست است، و هم نیست، چرا که تملک زنان در فرمول

« دارانهسازیِ سودمحورِ سرمایهکاالیی»ر منطقی متفاوت از منطقِ دارانه بنا بغیرسرمایه

رَویِ این دو فرمول انقیاد، گیرد. با این همه، یکی از نقاط تالقی و درهمصورت می

، دارانههای انقیادِ غیرسرمایهدر فرمول« تملک زنان»افتد. جا اتفاق میدرست در همین

تر در خدمت این دارانه، که به عبارت درستمایهفقط در توازی با فرمول انقیاد سرنه

کند. با این همه، سعی بر آن است تا این شکل از آفرینی میفرمول نقش

های انقیاد، هم از سوی سرمایه و هم از سوی همدستِی فرمولنخدمتیخوش

که نسبتش با هر شکلی از دیدنی گردد؛ یکی برای آننفرهنگ تا حد امکان نهنمذهب

زار مثابه اباش، بهکه از قداستِ فراتاریخیدیدنی سازد، و دیگری برای اینتجاع را نانار

تمامش وارتباطیِ تامبخشی به آن، صیانت کند، آن هم از طریق تأکید بر بیمشروعیت



 کُشیی زنتأملی بر پدیده«: فاجعه»زیستنِ  382 

مذهبی در باب زنان نهای سنتیجاست که کثرتی از گزارهاین«. سوداندوزی»با منطقِ 

های انقیاد، به کار گرفته جنس، با رضایتِ هر دوی این فرمولو مناسبات میان دو 

کوشد با کاربست انواع و اقسام داری که میشوند. بنابراین، باید گفت، سرمایهمی

های گفتمان« رویکردهای ارتجاعیِ»شگردهای نمایشی، خودش را منزه از 

کار و پنهانِ وارد بر های آشمذهبی نشان بدهد و در بروز انواع و اقسام خشونتنسنتی

 چنین مناسباتی نقش و نفع دارد. « تداوم»تقصیر جلوه کند، از اساس در بی ْزنان

بایست طی یک می« غیرت»و « مردانگی»هم از این روست که مفاهیمی از قبیل 

رد و دارانه مورد بازبینی قرار بگیزدایی، نسبتشان با فرمولِ انقیادِ سرمایهفرایندِ انتزاع

افراد به کلیتِ مناسبات اجتماعیِ روزمره درک و فهم شود. از « سپاریِتن»تأثیرشان بر 

کشی نن و نن زن« فاجعه»توان مناسبتِ میان ای است که میرهگذر چنین همخوانی

تر، انضمامی نن مناسبات اجتماعیِ نابرابر نن را فهم و، به تعبیر درست« نظم روزمره»

ظم، ی نکنندهو مختل« امر استثنایی»مثابه یک جای پرداختن به فاجعه بهکرد و به

 جاری برشمرد. الیه و تالیِ واقعیِ نظمِ اتفاقاً آن را منتها

داری پیش ماندگاِر سرمایههای درونمان را با یکی از پارادوکساجازه دهید بحث

، و «ارتباطِ خود با خود»داری، اس و اساس که گفتیم، در جهان سرمایهببریم. چنان

است و تأکید صوریِ « مالکنتکنیکِ سوژه»مندی و سعادتِ سوژه، نشانگان قدرت

در « همگان»بازار حاکی از این مدعاست که نبریِ همگان در جامعهداری بر براسرمایه

ای که ما در آن زندگی «نظم»ی مالکیت با یکدیگر برابرند. از سوی دیگر، مطالبه

« مالکیتِسلب»کنیم، خاصه در شکل نولیبرالِ آن، نظمی است مبتنی بر می

رسیده است. در ها به نظر میها از چیزهایی که پیشتر از آنِ آنی انسانفزایندههردم

امان های بیسازیی قطعیِ کاالییمالکیتِ فزاینده که نتیجه، سلب«نظمی»چنین 

مالک نمان درمقام سوژهای پارادوکسیکال، بیش از پیش ارتباط ما با نفساست، به گونه

. تیمچنان که ما دیگر حتا مالکانِ بدنِ خودمان هم نیسسازد، آنرا مختل و مخدوش می

کنیم، نظمی است برآمده از انقیادِ ای که ما در آن زندگی می«واقعی»به تعبیری، نظمِ 

های روزافزونِ سودمحور؛ نظمی که از هیچ کشیها با هدفِ بهرهی بدنافسارگسیخته

های آن، ها و امکانی توانها از خالل فروکاست همارهبدن« کردنانتزاعی»تالشی برای 

هر چه بیشترِ آن از خالل افزایشِ مطالباتِ واقعی و عینی « کردننضمامیا»هنگام و هم
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اش با بدن هم کند، و در این شکل از مواجههدر ساحتِ کارِ فرساینده، فروگذار نمی

جاست؛ در چنین وانفسایی، این اختالل در بردار نیست. اما پرسش اینبالطبع جنسیت

در « ارتباط خود با خود»گفتیم، اس و اساس که ی مالکانه با جهان که، چنانرابطه

و  ترمیم« کاالنمیانجی»ی تملک بر کدام واسطهداری است، قرار است بهنظام سرمایه

یت کودک. واقعنزن و بدننآشکار است: کاالیی با عنوان بدن ْواقع بزک بشود؟ پاسخبه

 د، آنان که برای تملکِهای خودشان هم نیستناین است: مردانی که دیگر حتا مالک بدن

بایست انواع و اقسام شده در پیرامونشان، میای از جهانِ کاالهای انباشتهگوشه

های تنگ دادنِ آبراههکفها را به جان بخرند و از هول و هراسِ ازها و حقارتحرمتیبی

عانت تشان، دم به اعتراض و مطالبه نگشایند، همین مردان، با اسثباتِ گذران زندگیو بی

؛ «گیرندنام می»زنان و کودکان « مالکان غیرتمند»فرهنگی، نهای مذهبیاز انگاره

م ، و ه«واقعی»ها در جهانِ مالکیت گسترده از آنمالکیتی که هم مرهمی است بر سلب

ی جاری، که با مختصاتِ عاملی است در امتدادیابیِ نظم حاکم بر مناسباتِ روزمره

آید: آیا در سروسامان گرفته است. حال این سؤال پیش می فرمولِ انقیاِد سرمایه

شرایطی که در آن، منطقِ سرمایه، با استمداد از منطقِ مالکیتِ گفتمان مذهبی، هم 

ی خودش دارد، و هم از این بخشیدن به نوِع خاصِ مناسباتِ مالکانهسعی در وجاهت

ل سازد، ُمجازیم برای تحلیدیدنی نکوشد انتفاع خود از تداوم این مناسبات را ناطریق می

؛ بسنده کنیم« مردساالری»ی شدهداده، تنها به عبارتِ فتیشرخ« فجایع»و تبیین 

کم کند؟ آیا، دستتأملی ایفا میسازیِ وضعیتِ موجود نقش قابلعبارتی که در انتزاعی

اند، مبرا بوده به دور و« بودنساالر»گاه مردان تا بدین پایه از های اخیر، هیچطی دهه

سابقه بر وسایل بازتولیِد به شکلی بی آن هم در شرایطی که فرمولِ انقیادِ سرمایه

ی  جنگِ دائمی در زندگی روزمرهها یورش آورده و از خالل استقرار یک نظامانسان

رود؟ از این رو، آیا صِرِف مانوردادن روی مفاهیم ها به پیش میانسان

ها، خود دست بر قضا های فعلیِ آنتوجهی به انضمامیتو بی« یمردساالری/پدرساالر»

مردان در  «ی نزولیِ ساالربودنِرویه»گذاشتن بر این پوششی ایدئولوژیک برای سرپوش

دارانه نیست؟ هم از این رو، آیا اصرارِ تحلیلیِ صِرف ای تحت انقیادِ فرمول سرمایهجامعه

داری نیست؛ سازیِ مطلوبِ سرمایهی انتزاعیویهدادن به رَنوعی تنبر این عبارات به
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ک عنوان یبه« مردساالری»آلِ دادن به ایدهکوشد با پروبالای که دست بر قضا میرَویه

امرِ انتزاعیِ گسسته از وضعیت، هم در ساحتِ خیالی، مرهمی بنهد بر تروماهای 

ای بکشد بر تِ واقعی، پردهدارانه، و هم در ساحاجتماعیِ ناشی از فرمولِ انقیاد سرمایه

 ها؟ی انسانهای خردشدههای لهیده و سوبژکتیویتهبدن

 ها را امریی زنان و خشونت علیه آنبا نظر به این مالحظات است که نباید مسئله

ردان م« بودنمذهبی»و « نادیدگیآموزش»و « فرهنگیبی»صرفاً سوبژکتیو و برآمده از 

در یک چرخشِ ماتریالیستی، نقد را بر سرش قرار دهیم بایست بینگاریم، درعوض، می

های عینی و انضمامیِ خشونت علیه زنان را برمال سازیم. این امر نتایج چندی و ریشه

شونت کند که خکه، در برابرِ این باورِ ایدئولوژیک ایستادگی میبه همراه دارد. نخست آن

در  است که« طبقاتی»این معنا  علیه زنان و شدیدترین فرم آن، یعنی قتل زنان، به

های طبقات ی طبقات فرودست ریشه دارد و دستمانده و رشدنیافتهفرهنگِ عقب

رزد وها پاک است. درمقابل، بر این نکته تاکید میفرادست از مشارکت در ارتکاب آن

بخش و است که تداوم« طبقاتی»ی فوق، دست بر قضا به این معنا که پدیده

ی همان فرمول انقیادی است که طبقات فرادست در بطن روابط روزمره بازتولیدکننده

داری شود که سرمایهکنند. از این حیث، آشکار میی فرودست تحمیل میبر پیکر طبقه

« یمذهب»نوعی حتا های ارتجاعی و بهشدت حائز سویه، به«پیشروبودنش»رغم بزکِ به

گذاران از وضع که هم امتناع قانون عالوه، تحت لوای چنین برداشتی استاست. به

ی خشونت علیه زنان، و هم درمقابل، وضع قوانینی در جهتِ مصونیت کنندهقوانین منع

گیرد. از این رو، تری به خود میها، ابعاد واقعیقضایِی مرتکبانِ این قبیل خشونت

یه زنان ار علبتوان ادعا کرد در فضایی که مختصاتِ ماتریالیستیِ رفع روابط خشونتمی

نه شناخته شده و نه مهیا گردیده، اتکای صِرف به راهکارهایی از قبیل آموزشِ مردان 

 ْشمردنِ حقوق زنان، در بناکردن نوع دیگری از مناسبت میان زنان و مردانبرای محترم

اوم انگاشتنِ بستر ماتریالیستیِ تدکارگر نخواهد افتاد. راهکارهایی از این دست، با نادیده

این شکل از مناسبات قدرت، و درعوض پیگیریِ خاستگاهِ )نه تبارِ( غیرتاریخیِ مناسبت 

 کاریِ کم»نوعی میان مردان و زنان، بار تقصیرِ نهادهایی همچون نهاد دولت و دین را به

های انتفاعیِ حاصل از این روابط در سطح کالن و کاهند و سویهفرو می« نظرانهکوته

 انگارند. ده میفراجنسیتی را نادی
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و دگرگون « ای معطوف به شناخت حقیقتاراده»از این رو، بر ماست تا با اتکا بر 

« سازیِای معطوف به انضمامیاراده»ساختن آن، یعنی به تأسی از مارکس، با اتکا بر 

ن بخشِ ایی خشونت علیه زنان، در شناختِ مناسباتِ قدرتِ تداومهرچه بیشترِ پدیده

 ایِ آن گام مؤثرتری برداریم. ودیِ ریشهوضعیت و ناب
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 ای؟ی کیتو بچه-
این پرسش را ژوزفین پررا، پرستار سریالنکایی کودک که از ایزادورا، یک 

 پرسد.کند، میی اهل آتن در یونان نگهداری میی تپل و بامزهدختربچه
ای که مادرش در آن مشغول کند، نگاهی به اتاق دربستهای فکر میکودک لحظه
ژوزفین در حالی که کودک را «. جاستنمامانم او»گوید: اندازد، و میبه کار است، می

 «.ی منینه، تو بچه»گوید: دهد، میقلقلک می
 «!با همهر دوتون »گوید: ایزادورا، برای این که مسئله را حل کرده باشد می

او، دارای دو مادر است. مادر خودش و ژوزفین. و خب البته برای یک کودک، چه 
 ,Ehrenreichچیزی بهتر از این که بزرگساالن بیشتری به او عشق بورزند؟ )

Hochschild, 2003.) 
 

 مقدمه

ن آثار تریترین، و پرمخاطبسطرهای باال، نخستین سطرهای یکی از نخستین، جامع

جهان « شمال»به « جنوب»عنوان نیروی کار از امون مهاجرت زنان بهمعاصر، پیر

، «زن جهانی: پرستاران کودک، خدمتکاران و کارگران جنسی در اقتصاد جدید»هستند. 

، به چا  اول رسید. سطوری 2003اثر باربارا ارنریچ و آرلی راسل هوشیلد که در سال 

م در آن پی برد؛ نکاتی که شالوده و ی مهتوان با تأملی کوتاه به چند مسئلهکه می

آیند: نخست، کیفیت موقعیت زن مهاجر را در پیکربندی کتاب مذکور به حساب می

توان، و شایسته و بایسته گونه میی جدید )مقصد( چهساختار قدرت و منزلت جامعه

 سط،ی متوی زن طبقهاست که مورد ارزیابی قرار داد. دوم، گره همواره موجود در مسئله

کار »اش و ی مباحث مربوط به نقش مادری و همسریهنگامی که این زن در میانه

ترین راه نجات زنان از ساختار قدرت اجتماعی، ایعنوان نخستین و پایهبه« بخشرهایی

گیرد؛ زنی که بیش از هر گروه از زنان ی تقویت وضعیت اقتصادی او، قرار میواسطهبه

مطرح  های موج دومیبوده و البته، بسیاری از فمینیست« یی فمینیستمسئله»دیگر، 

ی العاده و بنیادین فمینیستی اثر فوقی جهانی، همچون بتی فریدان، نویسندهدر عرصه

گذاری موج دوم فمینیسم و پیشبرد توان آن را سنگ بنای پایهکه می« رازوری زنانه»

 هایدست فمینیستخصوص بهشمار آورد، هدف نقدهای پسین، بههای آن بهخواسته
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چه نآ –اند تر زنان قرار گرفتههای متنوعموج سوم و چهارم، به سبب نپرداختن به گروه

. و سوم، سوءاستفاده از موقعیت فرودست زنان مهاجر -که البته موضوع این مقاله نیست 

دئولوژیک های ایدر گفتمان« نجات»نیازمنِد « قربانیِ»ها در جایگاه داشتن آنو نگه

 ها خواهم پرداخت.مدرن. که در این مقاله به تشریح آن

 نیازمند نجات اُبژه، قربانی،«: زن جهانی»زن شرقی، 

در پرداختن به مباحث مربوط به سوءاستفاده از زنان مهاجر در جوامع غربی، و 

ی مهم پیش از باید به چند مسئلهباالخص در بحث ما در کشورهای اروپای غربی، می

 واقع نوعی پرسشی نخست، بهگاه از یاد نبرد. مسئلهها را هیچهر چیزی اشاره کرد و آن

دارد تا از خود سؤال کنیم که چه عنصری موجب شده است. پرسشی که ما را بر آن می

ی موقعیت زنان مهاجر در غرب های اخیر، بیش از هر زمان دیگری، به مسئلهتا در سال

توان نوعی خروج از انفعال و را می« شکل دیگر»شود. این به شکل دیگری پرداخته 

تعرض های اجتماعی، یعنی معاملیتی توصیف کرد که در یکی از پرکاربردترین دوگانهبی

های پیچیده، در تنیدگیها و  درهمو قربانی، در هر معنا و مفهومی، زنان را در تقاطع

د کند تا خور این بازی اما، تالش میدهد و سوی دیگگروه فرودست این دوگانه قرار می

باک این زنان قربانی، ضعیف و شکننده معرفی کند. به همین قهرمان و بی« ناجی»را 

دلیل است که مسئله، امروز، شکلی وارونه به خود گرفته است. به این معنا که از سویی، 

م سیاسی، هایی چون علوم اجتماعی و علودر مطالعات دانشگاهی غربی نیز، در حوزه

ها بزرگ به ساختار قدرت موجود در این فضاها و نگرش آن« نه»گویی، باالخره، یک 

غیر غربی( گفته شد. در /نشین )غیر سفیدی زن ساکن جوامع عمدتاً مسلمانبه مسئله

ی واسطههای صرف تحقیقاتی باشند و بهکشور فرانسه، زنان مغربی، دیگر از این که اُبژه

 جای تمرکز برز توجه قرار گیرند، دوری گزیده و تالش کردند تا بهشان، مرکبومیت

موضوعاتی چون تاریخ ستم بر زنان در این جوامع، عامالنه به بررسی موضوعاتی چون 

های ی زنان در این جوامع بپردازند. این هویت، اگرچه هویتی بود که نسلتاریخ مبارزه

در دام آن گرفتار بودند، اما هویتی بود که متعدد و مختلف مهاجران مغربی در فرانسه، 

 امکان تصور هیچ امیدی برای تغییر صعودی در کنار آن وجود نداشت.
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ی مغربیِ ساکن فرانسه، یا مکزیکی ساکن ایاالت متحده، تنها محدود به همین مسئله

ها و ها تنها نشانبندی عام و فراگیر در اروپا و ایاالت متحده نیست. ایندو دسته

ی استعماری، یا هایی از موقعیت فرودست در ساختاری هستند که با پیشینهنمونه

های خصوص گروهها و به«ملیت»های خاص این بردارانه، گروهاستثماری و بهره

هایی که عمومًا اند. بررسیهای خود قرار دادهشان را موضوع تحقیق و بررسیاقلیت

 «تردستیک»، اما در واقع، «ترعادل»جهانی ی عنوان تالش برای ساخت یک دهکدهبه

 هاستشوند. البته سالهای مدنی ادغام جهانی یا بومی معرفی میو در قالب سیاست

که در کنار فضای دانشگاهی، اندیشمندان و نویسندگانی که از خاستگاه مطالعات 

ی دریچه از« شمال»به « جنوب»اند، به موقعیت زنان مهاجر از پسااستعماری برآمده

اند تا نشان دهند که در شرایط پسااستعماری، نگرش دیگری نگریسته، و تالش کرده

تواند عموماً منجر به استعمار نوین خارج از خاک شود، زنان مهاجر، منبع تأمین که می

طور در خدمات جنسی در جوامع نیروی کار در بخش مراقبت و خدمات خانگی، و همین

ه قرار بود مقصدی برای دستیابی به آزادی، رفاه، و احتمااًل مقصد هستند؛ جوامعی ک

 پیشرفت برای مهاجران باشد.

های اخیر، اندیشمندانی چون سارا آر. فاریس، مبدع اصطالح در سال

اند که ی این مسئله پرداخته(، به مطالعهfemonationalism« )فموناسیونالیسم»

گرایان، ی ملیتقاطع همگرایانه و همگنانهمسلمان در /نوید نجات و آزادسازی زن شرقی

هایی را برای ما رقم خواهد زد، و در روند ها، چه بُردها و باختگرایان و فموکراتراست

توان ه میگونها بودیم، چهاز دست دادن امتیازاتی که داشتیم یا به دنبال دستیابی به آن

لید کم، شروع به تولید و بازتو موقعیت فرادست و فرودست کنونی را تغییر داد، یا دست

ای تثبیت ی شرایطی کرد که در آن، زن مهاجر غیر غربی در فرودستیآگاهی درباره

 ی پسامدرن کنونی، و با استفادهشده، گرفتار آمده، و در مناسبات و تشکیالت پیچیده

 زوکارهایتواند از ساروز نیز میهای ایدئولوژیک دولتی، روزبهمند نظمهای نظاماز روش

شده، که با ظاهری پر زرق و برق، اما فریبنده تر سقوط به فرودستی تثبیتمتنوع

از «. استفاده کرده و منتفع شود»شود، ی همان نظم مذکور عرضه میوسیلهبه

، که در آن، برای مثال، زنان جوان اهل «تبادل خدمات»درخواست برای ویزاهای 

ی یک زوج دگرجنسگرای )نه لزوماً، اما عمومًا( دهآمریکای التین، وارد خانه و خانوا
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ه، داری از کودکان این خانشوند، تا در ازای نگهسفیدپوست ثروتمند در اروپای غربی می

چه که برای مثال در ی تحصیل بپردازند؛ آنو احتماالً سپس ادامه« یادگیری زبان»به 

که من در ترجمه واژه « یسقوط طبقات»فرانسه، شاهد آن هستیم، و یا هنگامی که 

اتفاق افتاده و زن « میزبان»ی کنم، در جامعهاستفاده می déclassementفرانسوی 

شود که مهاجر غیرغربی و غیرسفید، در ساختار بازار کار، در مشاغلی جای داده می

تری نسبت به شغلی هستند های طبقاتی پایینزعم او و قراردادهای اجتماعی، در ردهبه

ها جای داشته است. در این حین، نباید از این موضوع ی مبدأ در آنی در جامعهکه و

 مندی یکی از احترام و منزلتشدن مشاغل و بهرهی طبقاتینیز غافل شویم که تاریخچه

ای تشدید و ها در یکی دیگر، از چه چیزی نشأت گرفته و در چه زمینهو فقدان این

وست پام با زنان تیرهقاتی را در گفتگوهای روزمرهشود. مثال این سقوط طبتقویت می

های تباری یافتم که در پاریس، پایتخت کشور فرانسه، در طول روز، در حومهآفریقایی

دهند ی یک یا چند کودک سفیدپوست را هل میثروتمندنشین پاریس، هر یک کالسکه

خود به جا  های دستور کاریعنوان یکی از بخشی کودک را بهو گردش روزمره

های کودکانی تحت توان اجتماعاتی از این زنان و کالسکهآورند. گاهی نیز، میمی

اند. همان دیگر جمع شدهشان گرد یکمراقبتشان را یافت که بر مبنای اشتراکات

 .communitarismگرایی، یا اجتماع

ای مقالهتر در بندی فموناسیونالیسم، که من پیشکه، در بررسی صورتدوم آن

ی ای چون دورههای زمانیام، بررسی دورهی آن پرداختهبه تعریف و مطالعه صلمف

به  2001در سال « تروریستی»های که اشاره به حمله« پسا یازده سپتامبر»زمانی 

رسد. آن گونه که برای مثال ادعاهایی ایاالت متحده دارد امری الزم و ضروری به نظر می

مرد مسلمان )غیر غربی( که عامل اصلی خشونت « رش»چون نجات زنان از برقع و از 

ی جنگ علیه کشورهای شود، دلیلی موجه برای حمله و ادامهجنسیتی معرفی می

ها، حوادثی است که پس از مهاجرت آسیای جنوب غربی شد. یکی دیگر از این مثال

ی پناهندهبعد به اروپای غربی، به مردان به 2014اجباری و انبوه مردم سوریه، از سال 

ی گروهی در قالب تعرض جنسی و سوری نسبت داده شد. یکی از این موارد، حمله

تعرض جنسی انبوه »عنوان ، به2016زنی به زنان سفیدپوستی بود که در سال جیب

https://pecritique.com/2019/12/29/%d9%81%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%b3/
https://pecritique.com/2019/12/29/%d9%81%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%81%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%b3/


 مهاجرت اقتصادی زنانه 392 

در رادیو « کارشناسانه»های ها، سرخط اخبار و تحلیلشناخته شد و برای مدت« کلن

غیر « دیگری»ها، در راستای ساختن همان ن تالشو تلویزیون کشور آلمان بود. ای

متمدن انجام شد تا بتوان نقش میزبان ناجی و پذیرا را به جوامع اروپای غربی و 

آیند تا از هایشان اعطا کرد. ناجیان و پذیرندگان زنان مهاجر غیر غربی که میدولت

وند. در همین نده ش«پناه»حامی زنان )غرب( « تمدن»ستیز )شرق( به زن« ناتمدن»

راستا، اندیشمندانی چون جاسبیر پوار، به خوبی به بررسی این برهه زمانی پس از 

اند نشان دهند که جنگ علیه ترور، و ادعای نجات اند و توانستهیازدهم سپتامبر پرداخته

های مدرن و آویزی شده بود برای کشورگشاییگونه از آغاز تبدیل به دستزنان، چه

 ای غربی.هنظامی دولت

ایدئولوژیک غربی برای زن « نجات»پرستار کودک، خدمتکار، کارگر جنسی: 

 شرقی

در این میان، نگاهی به موقعیتی که زنان مهاجر غیرغربی در کشورهای غربی به 

رسید. تنها خالی از لطف نبود، بلکه اضطراری نیز به نظر میدست آورده بودند نیز، نه

گیر در این زمینه، متعلق به همان اندیشمندی بسیار چشمیکی از کارهای تحقیقاتی 

ای این جریانات فکری پسااستعماری را ضرب کرد: سارا آر. است که مفهوم هسته

 فاریس.

 فموناسیونالیسم و زنانهای بسیار پربازخورد خود با عنوان فاریس در یکی از مقاله

قسیم جنسیتی نیروی کار در به بررسی ت 1،نیروی کار« عادی»عنوان ارتش مهاجر به

های شنیدنی و معروف ارنریچ و پردازد. وی در آغاز این مقاله به گزارهجوامع غربی می

زن جهانی: پرستاران کودک، خدمتکاران و کارگران جنسی در اقتصاد هوشیلد در 
 کند:اشاره میجدید، 

حق، ناتوان در کند: نازپرورده، منقش مرد سنتی خانواده را بازی می جهان اول،»
هایش. کشورهای فقیر نیز، نقش زن سنتی خانواده آشپزی، نظافت و پیدا کردن جوراب

ه ای ککننده و ازخودگذشته. تقسیم کار جنسیتیکنند: صبور، تغذیهرا بازی می
                                                      
1 Femonationalism and the “Regular” Army of Labor called Migrant Women, History 

of the Present, Vol. 2, No. 2 (Fall 2012), pp. 184-199 
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ای اکنون تبدیل به مسئلهها در سطحی بومی به آن پرداخته بودند، اما همفمینیست
 «.جهانی شده است

یس باور دارد که نباید از این ارتباط تجسمی میان جهان اول و جنوب جهانی فار

سازی ی روابط قدرت در جهانیدهندهای استفاده کرد که نشانعنوان استعارهتنها به

اد واقع در اقتصاند، بلکه بهمدهی ناموزون به وجود آنولیبرال هستند، و در روند توسعه

ی «فرستنده»ای به معنای واقعی کلمه، به طرز فزایندهجدید جهانی، کشورهای فقیر 

ند. کارپرستاران کودک و خدمتکارانی هستند که در کشورهای ثروتمندتر مشغول به

های اخیر، تعداد زنان در جمعیت دهند که در سالآمارهای جهانی اخیر نشان می

ن روند زنانه شدن مهاجران در سراسر دنیا، به نزدیک نیمی از مهاجران رسیده است. ای

ها آن ترینتوان از یکی از اصلیافتد، اما نمیمهاجرت، اگرچه به دالیل مختلف اتفاق می

 در ادامه فاریس،«. تقاضای نیروی کار در صنعت مراقبت و خدمات خانگی»غافل ماند: 

که ی مهاجرت )کند که البته این افزایش نیروی کار زنانه درنتیجهسرعت ذکر میو به

را به خود « مهاجرت کاری زنان»ود معلول تقاضای مذکور است(، هرگز عنوانی چون خ

کارگران »ی شدهنگرفته و هرگز نیز جایگزین روند مهاجرت مردان با عنوان شناخته

نشأت « شمال»به « جنوب»میالدی از  60و  50که از نوع مهاجرت دهه « میهمان

های شرقی تحت ستم باقی مواره همان ابژهگیرد، نشده است؛ زنان در این گفتمان همی

 (.2012مانند )فاریس، می

ند کی ماندگار و سرسخت جهانی، شبیه به دستگاهی عمل می«زنانه»این ابژگی 

( زنان در classکه با نگاهی وبری، ممکن است عملکرد آن منجر به تغییر طبقاتی )

( زنان پیش پای آنان قرار casteجامعه شود، اما، هیچ راه گریزی برای تغییر کاست )

 دهد.نمی

ی سوزان شیور، چنین توان ادعای باال را با کمک گرفتن از ایدهها، میبه زبان گزاره

پشت هر مرد موفق )شاغل در بیرون خانه، دارای درآمد و ارتباطات »تشریح کرد: گزاره 

ی مالی به مرد، هاجتماعی و اختیار و اقتدار(، یک زن خوب )شاغل در امور خانه، وابست

، پس از تغییر «گروهی و اختیار و حتی قدرت( حضور داردفاقد ارتباطات بیرون

ی فمینیستی، شکستن مرزهای ها مبارزهگروهی شرایط زن و پس از سدهدرون
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اگر پشت هر مرد موفق، »شود که های تحمیلی و غیره، تبدیل به این گزاره مینقش

پرستار «. فق، یک پرستار کودک خوب وجود داردیک زن خوب هست، پشت هر زن مو

 کودکی که نه لزومًا، اما عمومًا یک زن است. حال چرا؟

 ی خودتوانند در جوامع طبقاتی و مبتال به ساختار قدرت، از طبقهامروزه، زنان می

 رسد؛ کهصعود کنند، اما تحرک در کاست، امری بسیار سخت و غیرممکن به نظر می

 زاییغییر شرایط نسبی و گروهی برخی زنان، و دومی معلول طبقهاولی ناشی از ت

گروهی زنان، با فشار نیروهای خارج از کاست زنان است. به همین دلیل است که درون

گرا، زن زیسته در تاریخ سیاسی پوست، زن کارگر، زن همجنسامروز، به زن رنگین

ی دیگری نگریسته ز دریچههای فرودست زنان، ااستعمار، زن مهاجر، و تمام گروه

بودن فرودستی زنان بهتر و بیشتر قابل بررسی و مطالعه شود. « ذاتی»شود، تا این می

، بلکه از ای نوین استالبته که این نکته را نیز باید ذکر کنم که این مسئله، نه مسئله

لحظات آغازین مبارزات فمینیستی همواره به صورت نقد درونی، در میان جنبش 

؛ بازنمایی شده است« ستم مضاعف»نیستی وجود داشته و در قالب مفاهیمی چون فمی

 ی یک زوجپوست خدمتکاری )برده( است که در خانهبارزترین مثال آن نیز، زن تیره

دگرجنسگرای صاحب کار )ارباب( در اواخر قرن نوزدهم، مشغول به کار )استثمار شدن( 

یرد گن سفیدپوست خانه به لحاظ قدرت قرار میتر از زای فرودستاست. زنی که در رده

د ی دیگری از قدرت، باالتر از مسنو البته با بازگشت مرد سفیدپوست خانه به منزل، رده

 گیرد.قدرت زن سفیدپوست شکل می

های آغازین قرن بیست و یک، و در جوامع مدرنی که روابط حال، در سال

های مسلط دیگری چون ارند، و در قالبارباب/بردگی و فئودال/رعیتی حضور رسمی ند

بیولوژیک/پرستار کودک، کارفرما/کارگر، خریدار  خانه/خدمتکار، والدینصاحب

های توان زنان را به نام ایدئولوژیاند، دیگر نمیی سکس هبوط کردهسکس/فروشنده

 شناختی، اسیر و دربند وظایف خانگی و داخلی کرد.ی شرایط زیستالهی، و به بهانه

به فرودستان و به بند کشیدگان دیگری دارد که قرار است « نیاز»حال، جهان مدرن ما 

عهده بگیرند. مراقبت از افراد نیازمند در ی فرادستان را بهشدههای ترکبرخی از نقش

فراموش »های ی این نقشمنزل )کودکان و سالمندان( و رسیدگی به امور خانه از جمله

 و کهنه هستند.« شده
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 بندیمعج

 ی مازادی کمبود و مسئلهزنان مهاجر کارگر و مردان مهاجر کارگر؛ مسئله

گردیم؛ او موقعیت مردان کارگر مهاجر را در اقتصاد غربی، با استناد به فاریس برمی

دهد. نیروی کار کارل مارکس مورد ارزیابی قرار می« ی نیروی کارذخیره»ی به ایده

سرمایه و پایین نگه داشتن دستمزد کارگران را در نظام  مازادی که حضورشان، انباشت

خصوص ویکم،  بههای آغازین قرن بیستکند. حال، در سالداری تضمین میسرمایه

های عظیم مهاجرت به جنوب و غرب این قاره، از شرق «سیل»و پس از  ی اروپا،در قاره

ی مرد مهاجر، ، مسئلهآن، و از آفریقای شمالی و آسیای شرقی و آسیای جنوب غربی

شده است؛ بحرانی که با مهاجرت کاری به این کشورها، امنیت « بحران»تبدیل به نوعی 

تواند موجبات کاهش دستمزد این نیروی را به خطر انداخته و می« ملی»نیروی کار 

ای نشده کار را فراهم کند. در مقابل، وضعیت زن مهاجر کارگر هنوز دچار چنین تراژدی

 دلیل این امر چیست؟است. 

دهند که زنان، نیمی از جمعیت کل مهاجر در غرب، و کمی بیشتر آمارها نشان می

دهند. ی اروپا را تشکیل میکشور عضو اتحادیه 27از نیمی از جمعیت مهاجران در 

کنند، تعداد زیادی از این زنان، مسلمان یا غیر مسلمان، که در بازار کار غربی فعالیت می

در یک بخش از این بازار مشغول به کارند: مراقبت و خدمات خانگی. مشارکت عموماً 

ها پس از جنگ جهانی دوم، کاهش تر زنان کشورهای میزبان در اقتصاد مولد آنگسترده

ور طچنین افزایش جمعیت مسن، در کنار فرسایش، عدم کفایت، و بهنرخ زادوولد، و هم

صرفه، دالیل اصلی رشد بازاریابی نیروی بهرونساده، نبود خدمات مراقبت عمومی و مق

شود. نیروی کاری که منحصر به نامیده می 1«نیروی کار بازتولیدی»کاری هستند که 

زنان مهاجر است. تقاضای چنین نیروی کاری، در ده سال گذشته در اروپای غربی، 

ن به ای ترین دلیل زنانه شدن مهاجرتافزایش چشمگیری داشته و در نتیجه به مهم

 (.Farris, 2012قسمت از جهان تبدیل شده است )

                                                      
 های دیگری نیز برای آن ارائه شده است.است که ترجمه reproductive laborی این اصطالح، ترجمه. 1
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 رسد با بحث صورت گرفته بردر نهایت، آن چه که باید ذکر شود و البته به نظر می

بخشی مخاطب پوشیده نمانده باشد، این است که چرا این بخش خاص از بازار کار، 

و  تناد کنم که مراقبتبندی خوب باشد که به هلما لوتز اسزنانه است. شاید برای جمع

ه آورد؛ ببه شمار نمی «تنها یک بازار نیروی کار دیگر»عنوان کار، را خدمات خانگی به

فعالیت اصلی و اساسی در تعریف و »زعم او این کار، فقط یک کار نیست، بلکه نوعی 
علت  یتوان نوعی چرخهرا می« تمرین جنسیت»است. این « بازتولید ساختار جنسیتی

ه ها، نتر این نظمهای مردساالری دانست که جنسیت، در ابعاد گستردهولی نظمو معل

مربوط به زنانگی و مردانگی است، بلکه استعاره از جایگاه قدرتی است که توسط برخی 

د. شوی طبقاتی در آن اعمال می، در اختیار گرفته شده و سلطه«دیگران»نسبت به 

وپنجه نرم کردن با جنسیتی بودن چنان دستهم تمرین جنسیت در بازار نیروی کار، و

رسد که نیز پیداست، به نظر می« تمرین»طور که در استفاده از لفظ مشاغل، همان

ی نوعی ستم جنسی و جنسیتی به دالیل مختلف است، بلکه با تغییر تنها زاییدهدیگر نه

شده، و ازپیش تعیین های انسانی، به نظامی هدفمندسازی امیال و خواستهشکل و وارونه

ها، بندی ایدئولوژیک که قرار است با تغییر شرایط طبقهتبدیل شده است. نوعی صورت

خروج نگه داشته و بیشتر مورد ی غیر قابلگرایانهمند و ذاتهای آیینزنان را در کاست

 استثمار قرار دهد.
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ی تاریخ مدون بشر تاریخ مبارزه»نوشتند: « مانیفست»مارکس و انگلس در 

پذیرند. بر این مبنا درک تاریخ، بدون مندان چپ این نظر را میاندیشه 1.«ستطبقاتی

ی طبقاتی جاری در بطن جوامع بشری غیرممکن است. آن کس که نظر بررسی مبارزه

رد که پذیی بعدی را هم میرا بپذیرد، این نکته ی طبقاتی،اول، یعنی اصل بودن مبارزه

های طبقاتی در آن جوامع وارسیدن تقابل راه رسیدن به درک مفید از تاریخ جوامع

بندی تکامل تاریخی اما اختالفات زیادی وجود دارد. اگر این است. در خصوص مرحله

 ی مهمی نخواهد بودی انتزاعی و تئوریک باقی بماند مسئلهاختالفات فقط در محدوده

اتی طبق ناگزیر به درک نادرست ترکیبولی درک نادرست از تاریخ تحوالت جامعه به

آفرین باشد. در بین متفکران تواند مسئلهآمد این درک مغشوش میشود و پیمنجر می

 بندی تکامل تاریخی دو جریان عمده وجود دارد:ی مرحلهاندیش در پیوند با مقولهچپ

خطی جوامع بشری باور دارد و براین گمان جریانی که به مفهوم تکامل تک - 1

 است که:

کنند که در اصل یکسان است... انکشاف جامعه با بور میهمه از مسیری ع»

گیرد که براساس قوانین معینی تعریف شده است جایگزینی مراحل مختلف صورت می

بندی دیگر دگرسان اجتماعی به صورت -بندی اقتصادی و بر این اساس از یک صورت

 2«شود.می

مسیر »پوشی کنیم این چشمی مستتر در این عبارات اگر از بینش تقدیرگرایانه

خی تحوالت تاری« نظام طبیعی»که به اعتقاد حامیان این نگرش در عین حال « یکسان

 شود که جوامع:جوامع بشری هم هست به این صورت بیان می

داری به فئودالیسم، از فئودالیسم از بردهداری، ی اشتراکی اولیه به بردهاز جامعه»

 3شوند.دگرسان می« داری به کمونیسم...از سرمایهداری و سرانجام به سرمایه

                                                      
 )متن فارسی( 34، ص 1972مارکس و انگلس: مانیفست حزب کمونیست، پکن . 1

که خالف ی منابع به انگلیسی است مگر این)همه 153، ص 1961لنینیسم، مسکو  -کورنین: اساس مارکسیسم. 2

 آن تصریح شود(.

 35، ص 1977داری، مسکو سرمایه -کوزلف: اقتصاد سیاسی . 3
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شناسد و را به رسمیت نمی« نظام طبیعی»جریان دیگری هم هست که این  - 2

طور مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا ای را باید بهمدعی است که هر جامعه

 بتوان رمز و راز تکامل تاریخی آن جامعه را بازشناخت.

طور کلی از سوی حامیان ی که ازتاریخ ایران به عمل آمده بههایی بررسیعمده

جریان اول نگاشته شده است و به همین دلیل در نهایت امر بین تکامل تاریخی ایران 

 ی نگرش خیلیبیند. طرفداران این شیوهو دیگر جوامع جهان تفاوت چشمگیری نمی

گاه نکنند و پس آه میی تولید آسیایی عرضکه محبت کنند تصویر مخدوشی از شیوه

چندبار  هایبا اثبات نادرستی کاربرد آن تصویر خاص به ایران به بازگفتن همان داستان

ای هماند مسئلناشده باقی میپردازند. این که نکات مبهم تاریخ ما روشنشده میگفته

 نیست که توجهی برانگیزد. 

 ول ادامه بدهم:قبا این مقدمه، اجازه بدهید که مطلب را با چند نقل

 خوانیم:می 1906نشینان سفارت انگلیس در تهران در ی بستابتدا در اطالعیه

عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است که از مال و جان و شرف »

 1.«و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم

مان سال است. آورم که این هم مال هقول دوم را از استاد دهخدا مینکته و نقل

 «ما را به ما معرفی فرمایید»گوید که الزم نیست به چوب و یا به تازیانه طعنه میبه

ار شخصه مختشما ففط اجازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال خودمان به»بلکه 

که »همین است « ی جدید آزادیمعنی کلمه»دهد[ باشیم... ]و اندکی بعد ادامه می

د ی خودشان محدوهای حکیمانهرستان ایران کمال انسان را به معرفیمدعیان تولیت قب

نکرده و اجازه فرمایند نوع بشر به همان وسایل خلقی در تشخیص کمال و پیروی آن 

روم به سراا یکی ی سوم میاما برای نکته 2«ی خاطر ساعی باشند...بدون هیچ دغدغه

قانون اصل »...تهران پخش شده بود، خواهی در هایی که به زمان مشروطهنامهاز شب

مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هرایرانی که خیر مملکت و آسایش 
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خواهد باید اغراض شخصی و مذاکرات بیهوده را کنار گذاشته از صمیم جنس خود را می

-قلب ندا کند، فریاد نماید که قانون الزم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می

 1«واهیم...خ

ی مقصود ما که مطالبه»خوانیم که ی دیگری در همین زمینه مینامهو در شب

 ی ملتی و دولتی درنماییم به نوشتن قانون نیست. زیرا که قوانین مدونهقانون می

 2«ی ما هست. بلکه مراد ما اجرای قانون است...میانه

سال پیش:  114در یعنی  1906های ما در پس حرفم را خالصه کنم: خواسته

 بود.  مداریامنیت، آزادی و قانون

ایم گذشته از انقالب مشروطه، ما ایرانیان هم نهضت ملی مصدق را پشت سر گذاشته

 1399در سال  -را. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، اکنون  1357و هم انقالب بهمن 

دوران بود. یعنی هنوز نه چنان همان است که درآن ها و نیازهای ما همنیز، خواسته

امنیت داریم و نه آزادیم و نه از فقیر و غنی، دولتمرد و آدم عادی، کسی به قانون عمل 

 کند.می

ی دیگری اشاره بکنم. اگر رفرم میجی در ژاپن را سرآغاز یا اجازه بدهید به نمونه

ی رفرم هایی براها، در ایران نیز کوششتحوالت درآن کشور بدانیم. در همان سال

افتد، اقتصاد پرتوانی است که مختصاتش را چه در ژاپن اتفاق میی آنداشتیم. نتیجه

افتد همین ابتری است که داریم. نه صنعتی چه درایران اتفاق میی آندانیم و نتیجهمی

ها هم که هستیم و نه کشاورزی و نه حتی خدماتی. الحمدهلل نفت داریم و دراین سال

توانیم ازجان آدم تا شیرمرا را از هر جایی که حاضر شده، ما هم میبهای نفت زیاد 

چرا فقط  –باشند به ما بفروشند وارد کنیم. و ظاهراً کمتر کسی از قدرتمندان 

به فکر روزی است که زبانم الل، دراین اقتصاد تنبل  -های دیگرقدرتمندان بلکه خیلی

! تولید هم که نداریم و در آن صورت معلوم ساالر ما، دالر نفتی نباشد یا کم باشدو رانت

 آید و یا چه خواهد آمد؟ما چه می« مصرف»نیست، بر سر
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 یتر بگومگوهای ما دربارهسال گذشته بیش 150های دیگر هم حداقل در در عرصه

 –د مان را از تجدتر اتفاق افتاد که برداشتتقابل سنت با تجدد بوده است. البته کم

به گمان  –بیان کرده باشیم. ولی اگر اندکی دقیق بشویم  -و کافی باشد گونه که الزمآن

شود که منظورمان از متجدد نبودن، به واقع، تداوم خصلت و کردار و روشن می -من

اند. به سخن دیگر، اگرچه مستقیماً داریگوهر، پیشاسرمایهساختارهایی است که به

ده است مان به واقع این بوایم، ولی حرفت گفتهتر به این صورایم و یا کمگونه نگفتهاین

داری در این جامعه رشد ایم، مناسبات سرمایهکه به دالیلی که اغلب بررسی نکرده

 نکرده است.

خب اگر این ادعاهای من درست است، هدف اصلی من در این نوشتار این خواهد 

خی از عدم رشد این ی مختصر تاریبود که در این راستا اندکی توضیح بدهم و زمینه

 مناسبات به دست بدهم.

میالدی توجه بکنیم، بین کشورها و  1500-1400اگر به شرایط دنیا درسال 

توجهی وجود ندارد. بخش اصلی اقتصاد در همه جا اقتصادهای مختلف تفاوت قابل

گیرد و تنها مازاد کشاورزی است. تولید هم عمدتاً برای مصارف شخصی صورت می

های تکنیکی تولید، هم شود(. جنبهآید )یعنی مبادله میصورت کاال درمی تولید به

طور کلی از کاربرد علم در تولید شواهد زیادی آالت و بهعمدتًا دستی است و از ماشین

سال جلوتر بیاییم و  500-400نداریم. تقسیم کار گسترده هم وجود ندارد. ولی اگر

ی جهان متحول شده است. اقتصادی که چهره بینیمبنگریم، می 1900مثالً به سال 

فقط صنعتی شده بلکه به صورت یک قدرت امپریالیستی مثل انگلیس، دراین موقع نه

شباهت زیادی ندارد. ولی  1400به انگلیس سال  1900هم درآمده است. انگلیس سال 

فاوت ای تتقریباً در هیچ زمینه 1400با ایران  1900اگر به ایران بنگریم، ایران 

. مان...هایمان... وضعیت راهمان، کشاورزیچشمگیری ندارد. تولیدمان، ساختار سیاسی

 تر بود.همانی است که پنج قرن پیش

ت که گمان درست اسمان بپردازیم، بیالبته اگر بخواهیم به بررسی وضعیت کنونی

ندارم  قبول اند ولی منمان نقش داشتههای کنونیدر پیدایش مصیبت« عوامل بیرونی»

خصوص نظرم این است که این ی گناه به گردن نیروهای بیرونی است. بهکه همه
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د ساختاری بواش عمدتاً ناشی ازعوامل درونکه پیش آمد، علت اولیه و اصلی« شکافی»

-هایی که از ما جلو افتاده بودند، با استفاده از ضعفو بعد وقتی که عقب ماندیم، قدرت

مان شدند و به همین خاطر است که اگر بخواهیم مقایسه کنیم، های ساختاری سوار

داری، اکنون بسی ی سرمایهکشوری مثل ایران در حال حاضر از کشورهای پیشرفته

بود. به همین دلیل، من  1700عنوان مثال، آن گونه که درسال تر است تا بهماندهعقب

هایی که داریم بسیار پرسش برای یافتن پاسخ 19و  18براین گمانم که بررسی قرون 

ساالری در اروپا و سپس در آمریکا و اند. درشرایطی که مناسبات نوین سرمایهاساسی

رای دارد و راه را بداری را از میان برمیی مناسبات پیشاسرمایهبسیاری نقاط دیگر تتمه

 روپاگیسازد در ایران اما مناسبات دستصنعت و پیشرفت علم و تکنیک هموار می

 یابد. اگرچهجانی تداوم میی دوم قرن بیستم با سختساالری تا نیمهپیشاسرمایه

ود و شساالری جهانی وابسته میاقتصاد کشور هرروز بیش از روز پیش به نظام سرمایه

خلقه الای ناقصتوان گفت که توسعهآید و حتی میی آن در میحتی به صورت دنبالچه

 گذاری عهدهای پررنگی از مناسبات و نظام ارزشولی رگه شده داردتعبیری سقطو به

کشد و با همان موقعیت به قرن ها با خود یدک میی زمینهعتیق را تقریباً در همه

 شود. بیستم پرتاب می

 داری آغاز بکنم. با این مقدمه، اجازه بدهید از تعریف مختصر سرمایه

داری آن است که خصلت نظام سرمایهترین نگرم عمدهاز منظری که من به دنیا می

یت و یعنی قابل -عالوه بر کنترل و مالکیت خصوصی عوامل اساسی تولید، نیروی کار

آید و در بازار مورد دادوستد قرار توانایی بشر برای کارکردن هم به صورت کاال در می

ده نیز یدشهای تولگیرد. ناگفته روشن است که عالوه بر نیروی کار منابع و فرآوردهمی

شوند. تولید برای بازار در تقابل با تولید برای مصرف عمدتًا از طریق بازار مبادله می

خودی خود نظام ساالری است ولی بهناپذیر نظام سرمایهاگرچه جزء جدایی -شخصی

ار ساالرانه کاال شدن نیروی کداری نیست. برای پیدایش و رشد مناسبات سرمایهسرمایه

ی و الزم است. برای این که نیروی کار بتواند به صورت کاال دربیاید، شرط حتمپیش

 الزم است تحوالت دیگری هم صورت بگیرد.

کنندگان آزاد نیروی کار که درگیر هیچ محدودیتی برای فروش کار پیداشدن عرضه

خود در بازار نباشند. این جماعت نظر به این که غیر از نیروی کار خود بر هیچ چیز 
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سرمایه، زمین،...( مالکیتی ندارند ناچارند که با فروش نیروی کار خویش زندگی دیگر)

تولید  شرطی آنها، پیشمبادلهکنند. فروش نیروی کار یعنی فروش تنها مایملک قابل

شان کنندگان نیروی کار است. وقتی از آزاد بودنعنوان عرضهو بازتولید این جماعت به

کنندگان نیروی کار از یک طرف همچون که این عرضه گویم منظورم این استسخن می

ف ای نیستند واز طرف دیگر، برخالبرده و یا سرف در مالکیت کامل یا ناقص فرد یا طبقه

پا هیچ ابزار و عامل وران خردهزمین و یا پیشهمالکان روستایی و دهقانان صاحبخرده

ز متناقض را دارا هستند که اتولیدی در اختیارشان نیست. به این ترتیب، این خصلت 

سو مجبورند برای گذران زندگی، نیروی کار خود را بفروشند واز سوی دیگر آزادند یک

 توانند چنین بکنند.و می

واقع تکمیل فرایند کار، باید خریدارانی هم برای خرید این نیروی کار و به

-رمایهاند تا براین سمشتاقی پولی دارند و )کارفرمایان( در اقتصاد پیدا شوند که سرمایه

االری سدرآمد مناسبات سرمایهی انباشته شده بیفزایند. این تحوالت همزمان که پیش

 گذاری شده است.است، انباشت بدوی یا آغازین سرمایه نام

ای از عوامل ای است برای درک پارهی زمینههدف اساسی من دراین نوشتار ارایه

هم چون مانعی جدی و مؤثر انباشت آغازین سرمایه  داخلی و خارجی که به گمان من

 را در ایران سد کرده بود.

ی وارسیدن تحوالت در بررسی تاریخ تکامل اجتماعی و به خصوص در مقوله 

 توان یاد کرد.ی نگرش میی ایرانی ما، از چند شیوهتاریخی جامعه

داند و طبقاتی بودن دیدگاهی که تاریخ را باز گفتن و روایت حوادث و رویدادها می

جا که من داند. تا آنجامعه را یا قبول ندارد و یا آن را برای وارسیدن جامعه مفید نمی

 دارد. را های تاریخی ما، این دیدگاه وجه غالبدانم، در نوشتهمی

کوشد تا با بررسی تقابل طبقاتی، سیر و روند حوادث را توضیح دیدگاهی که می

، به خصوص آنچه «مارکسیسم روسی»قدار زیادی تحت تأثیر بدهد. این دیدگاه به م

اند، قرار دارد و کوشیده است سو نوشتهمندان روسی از زمان استالین به اینکه اندیشه

بندی تکامل تاریخی را که در اروپا وجود داشت به ایران کوشد که همان مرحلهو می



 داری در ایرانموانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه 406 

برای  1گانهاست که همان مراحل پنجبر این باور  نیز معمول بدارد و برای همین منظور،

ور طمندان چپ ایران، بهبررسی تحوالت تاریخی ایران نیز مفید و کارسازند. اندیشه

 غالب حامل این دیدگاه هستند. 

 –دیدگاه دیگری نیز هست که اگر چه هنوز به صورت مدون تنظیم نشده است 

نه  ولی -اند گفتنی است که شماری دراین زمینه کارهای بسیار پرارزشی ارائه کرده

گانه را به ایران داند و نه کاربرد مراحل پنجتاریخ را بازگویی حوادث و رویدادها می

جا آن جا ومندان این گروه در اینبیند. اگرچه ممکن است بین اندیشهکارساز ومفید می

ز باشد، ولی احتماالً درست است اگر گفته شود که این گروه، نظرهایی نیاختالف

 2هستند. «استبداد شرقی»و یا  «ی تولید آسیاییشیوه»ی طورکلی، معتقد به برنهادهبه

سال از این دست بحث  50 بیش ازبه نظر من درست است اگر گفته شود که اگر چه 

مندان مهری اندیشهدیدگاه مورد بیگذرد ولی تا همین اواخر این ها در ایران میو جدل

به  اندیشان وابستهکوشیدند، چپایرانی قرار داشت. به غیر از کسانی که در این راه می

و  کردندها را نفی میاین دست بررسی« بورژوایی»گروه قبل، با یک انگ و برچسب 

 یی دربارهی سلطنت نیز که راه را بر هر نوع بحث جدویژه در دورهحاکمیت ایران، به

رفته شماری از دهد که رفتهبست. شواهد موجود نشان میتحوالت تاریخی ایران می

ام، هنامید« مارکسیسم روسی»اعتباری آنچه که من مندان ما، احتماالً پس از بیاندیشه

اند. مشکل اصلی و اساسی این دیدگاه، همان به جدی گرفتن این احتمال عالقمند شده

به این سو،  1931دیگری از این نوشتار خواهیم دید، این است که از طور که در بخش 

ندان مها که از سوی اندیشهگراد، نه فقط از سوی حکومتیعنی پس از کنفرانس لنین

 یمن خودم را در این دسته مهری و انکار قرار گرفت.چپ ]مدافع شوروی[ نیز مورد بی

ام به این نکته گذر سالیان منتشر کردههای متعددی که در دانم و در نوشتهسوم می

 ام.پرداخته
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 کمونیسم است.

ویند گسخن می« استبداد ایرانی»البته استاد فرزانه دکتر همایون کاتوزیان در کارهای بسیار پرارزش خویش از . 2

   باشد.« ایرانی»تر شباهت دارد تا چیزی که مشخصاً بیش« استبداد شرقی»که به اعتقاد من مختصاتش به 
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وقتی به شرایط تحول جامعه طور کلی جا نخواهم پرداخت ولی بهبه جزییات در این

یابی بکنیم باید از عصر ماشین و قرن خواهیم ریشهنگریم و میدر گسترای تاریخ می

ود و ای که ماشین نبهتر برگردیم. برای دورهای پیشپوشی کرده، به قرنبیستم چشم

گیری نداشت، این احتماالً درست است که در این دوران، بشر نیز هنوز دانش دندان

 شدنی بودند. از سویی، ثروت طبیعی برایشرایط عینی بیرونی به دو گروه عمده تقسیم

های سرشار از ماهی، و ثروت طبیعی به صورت ابزار کار، بقا، مثاًل خاک حاصلخیز، آب

ها، معادن زغال سنگ و فلزات. در رانی، جنگلهای قابل کشتیآبشارها، رودخانهیعنی 

تری داشت و در مراحل ی تمدن بشری، ثروت طبیعی برای بقا اهمیت بیشمراحل اولیه

ترشدن دانش بشری همراه بود، اهمیت ثروت طبیعی به صورت تر که با بیشپیشرفته

، یابدگزاره، آنچه که اهمیت میاز این پیششود. پس، گذشته تر میابزار کار بیش

هایی که هست به نحو معقول و چیزشود تا از آنوارسیدن شرایطی است که باعث می

 برداری معقوالنه در دسترسمندی شود. طبیعتاً اگر شرایط الزم برای بهرهروزافزون بهره

یرد و از همین گمندی کامل صورت نمیهایی که هست نیز، بهرهچیزنباشد، از آن

است و بوده هایی که در آنها این شرایط فراهم جاست، که بین جوامع مختلف، آن

ین خواهم اآید. میجوامعی که فاقد این شرایط هستند، پارگی و گسیختگی پیش می

نکته را بازگفته باشم که عواملی که موجب پدیدارشدن آن گسیختگی و بریدگی اولیه 

اند. با وجود این، ناگفته نگذارم همه عوامل درون ساختاری دبه احتمال زیاشوند، می

را به کار گرفت و از بررسی  توان همین شیوهنمی مان،که برای وارسیدن اوضاع کنونی

ساختاری غفلت کرد. ساختاری در طول قرون، در کنار و همراه عوامل درونعوامل برون

 از مسئله نیست.  ، وارسیدن این وجهجا ولی در این من هدف اصلی

که به وجوهی از تاریخ ایران در قرن نوزدهم نگاهی بیندازم، الزم است پیش از آن 

برای درک بهتر از تحوالت تاریخی  را ی تولید آسیاییگیری از شیوهبگویم چرا بهره

ذکر است این که نه مارکس و تا ای که قابل. پیش از آن اما، نکتهدانممی ایران مفید

کس دیگری بررسی کامل و منظمی از که این نویسنده با خبر است، نه هیچجا آن
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 1ام،تفصیل نوشتهدر جای دیگر بهطور که اند. همانی تولید آسیایی ارائه نکردهشیوه

-اشارات مارکس به مختصات این شیوه در آثار گوناگونش پراکنده است. در جایی می

مالکیت خصوصی است. در جای دیگر  گوید که کلید گشودن معمای شرق در فقدان

طن ای از بزند. در نوشتهفقدان مالکیت خصوصی را به مختصات جغرافیایی پیوند می

را بیرون  2«مندوظیفه» شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی، اهمیتِ داشتن دولت

اند. دهای روستایی میی دیگر بنیاد آن دولت را پراکندگی جماعتکشد و در نوشتهمی

ی خوداتکایی اقتصادی است که با وحدت ها نتیجهپراکندگی و انزوای این جماعت

ی ی دیگر، سادگیابد. در نوشتهشود و تداوم میصنایع دستی و کشاورزی تضمین می

 یشود که در ضمن توضیح دهندهساختار، سادگی تقسیم کار در روستا برایش عمده می

وید گمی سخن« بودن تمدنپایین»در جای دیگر از تحول بطئی آن ساختار نیز هست. 

از  شود.متهم می« اروپامحوربینی»و به همین خاطر، از جانب بعضی از نویسندگان به 

 کند. پرداختن به بدوی بودن نیروهای مولده غفلت نمی

از  ،ثمرترین کار آن است که با تکیه بر این اشاراتترین و در عین حال بیساده

سخن بگوییم، کاری که از سوی ویتفوگل، اندرسون و هیندس « های مارکستناقض»

 و هرست صورت گرفته است. 

ی به ظاهر متناقض است که ثمر است؟ برای این که همین مجموعهچرا این کار بی

خواهم بگویم که ساختار سازد. یعنی میدر کلیت خویش یک ساختار آسیایی را می

است هپیچیده است و وارسیدن ارتباط متقابل این پدیدهآسیایی، ساختاری متناقض و 

ا به ی مناسبات ری پیچیدگی این ساختار است. این که بکوشیم همهکه توضیح دهنده

در  شود، ولیگمان کارمان ساده میی علت و معلولی تخفیف بدهیم، بیمناسبات ساده

ک تئوری زیادی شود و راهگشا نیست. ما به یشدن، غیرمفید نیز میعین ساده

، دهدکند، ولی هیچ چیز را توضیح نمیی تاریخ که همه چیز را توصیف میشدهساده

                                                      
 1280بنگرید به احمدسیف: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش، . 1

ی بهتری به نظرم ام چون واژهدر انگلیسی گذاشته functional stateرا به ازای « منددولت وظیفه» من . 2

های اساسی تولید دراقتصاد ها برای ایجاد و حفظ پیش شرطفهمم هم این نوع دولترسد. تا جایی که من مینمی

های آبیاری مصنوعی است باران، ایجاد شبکهجوامع خشک و کم وظایفی دارد که باید انجام بدهد که برای مثال، در

 های دیگری هم دربیاید.صورت تواند به شکل وو در جوامع دیگر، می
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م، ایچه که گفتهی آنتر و دشوارتر است. با همهنیاز نداریم. کارمان از آن بسی سخت

ی آسیایی، به دالیلی که خواهیم این را هم اضافه کنم که اگرچه سرعت تحول در جامعه

ای ایستا روبرو نیستیم. یعنی، این درست که تغییرات است ولی با جامعهدید، کند 

-افتد. گشودن رمزوراز این تحوالت، راههرحال اتفاق میافتد، ولی بهکندی اتفاق میبه

طور کلی گفتنی تری از تاریخ جوامعی چون ایران است. باری، بهگشای درک درست

 اختصار،ساالری است که بهلیدی پیشاسرمایهی توی تولید آسیایی، شیوهاست که شیوه

 شود.با مختصات زیر مشخص میبا توجه ویژه به مورد ایران، 

عدم امنیت مالکیت خصوصی عوامل اصلی ی مناسبات تولیدی، وجه عمده -1

 غیرمشروط« مالکیت»ست. آنچه که وجود دارد نه ایچنین جامعهتولید، )زمین( در این

زمین است. البته منظورم از مشروط بودن تصرف، در تحلیل مشروط « تصرف»بلکه 

مشروط است نه به مستبد اعظم، شاه،  ینهایی این است که همه چیز به میل و اراده

یم، گوی. وقتی از تصرف در برابر مالکیت غیر مشروط سخن میقوانین و یا حتی عرف

می نبودن، به نوبه ی دائمی نبودن تصرف روبرو هستیم و دائبالفاصله با مقوله

 . برای روشن شدنِ پرداختهایی از آن خواهم گوشهبه افزا که ست بسیار مسئلهایمقوله

پردازم. پرسش این است که آیا می «مالکیت»اختصار به بررسی مفهوم این نکته به

مالکیت همیشه در گسترای تاریخ به صورت مالکیت خصوصی بوده است؟ پاسخ به این 

دانیم، اولین جا که مییران و چه در دیگر جوامع، منفی است. تا آنپرسش چه در ا

ه در ها کای از انسانشکل مالکیت در عهد عتیق، مالکیت اشتراکی بود. یعنی، مجموعه

جمعی بر منابع طبیعی ]ازجمله زمین[ طور دستهاند بهکردهای زندگی میمنطقه

که بخواهیم شدند. بدون اینمند میهمالکیت جمعی داشتند و به همان نحو از آن بهر

ها بپردازیم، باید بگوییم که پذیرش پیدایش مالکیت به تفصیل به بررسی آن دورهبه

یت کشد که فروپاشی این مالکصورت مالکیت جمعی، بالفاصله سؤال دیگری را پیش می

ه از دانیم، این که اگرچگونه اتفاق افتاد؟ آنچه که میجمعی در جوامع مختلف چه

 رسد که ساختار اینگوییم، ولی به نظر میمالکیت اشتراکی به صورت عام سخن می

توان سان نبوده است و به همین خاطر، نمیی جوامع یکهای اولیه در همهجماعت

 ی فروپاشی سخن گفت. به این نکته باز خواهیم گشت.تنها از یک شیوه
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طور حراهای گسترده و بهوجود ص شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی: -2

کلی کمبود منابع آبی مستمر که آبیاری مصنوعی را برای تداوم تولید کشاورزی 

اگر این نکته را به مفهوم مالکیت پیوند بدهیم، به این  1سازد.یافته ضروری میاسکان

عنوان یک دیدگاه کلی درست است که پیدایش نکته خواهیم رسید که احتماالً به

گیری از منابع طبیعی، از جمله ی، ازجمله به این بستگی دارد که بهرهمالکیت خصوص

یک  عنوانپذیر است؟ بدیهی است که بهزمین، تا به کجا با کار و امکانات فردی امکان

گیری با مشکل و مصایبی که رفع ی کلی درست است که در جوامعی که این بهرهنکته

 تر صورتتر و آسانبودند، این فروپاشی سریعی فرد بیرون بود، روبرو نها از عهدهآن

گرفت تا در جوامعی چون ایران که احتماالً این چنین نبود. اشکال گوناگون مالکیت 

 توان ارائه کرد: اشتراکی را به صورت زیر می

 جماعت زمین  فرد  مالکیت اشتراکی آلمانی

 زمین فرد  جماعت  مالکیت اشتراکی کالسیک

 زمین جماعت  فرد  ی آسیاییمالکیت اشتراک

که در اشکال آلمانی و کالسیک، فرد تفاوت این اشکال در این است که در حالی

رد، گی[ در ارتباط قرار میی تاریخیدر این دوره تولیدی مستقیماً با زمین ]ابزارعمده

بر د توانوجود ندارد. فرد موقعی میو بالواسطه  در شکل آسیایی این ارتباط مستقیم

زمین حق تصرف داشته باشد که ابتدا به عضویت جماعت درآمده باشد. چرا این چنین 

ترین دلیل در توجیه این ارتباط غیرمستقیم این است که در جوامع آسیایی است؟ عمده

برداری بدون کار جمعی ممکن آماده کردن زمین برای بهره ی تکاملی،در مراحل اولیه

ای هاند، زمینهای که نیروهای مولده نیز تکامل نایافتهدورهویژه در عصر و نیست و به

عینی برای ارتباط مستقیم بین فرد و زمین در این چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. 

در ضمن مفید است اگر توجه کنیم که شرط عینی و اساسی کار، به صورت محصول 

سو بشر وجود رد. از یکشود. بلکه در ابتدا به صورت طبیعت وجود داکار ظاهر نمی

 عنوان شرط عینی برای بازتولید بشر.دارد و از سوی دیگر، زمین به

                                                      
، ص 1977ی بریتانیا، مسکو، ت در بارهی مقاالبنگرید به مارکس، حاکمیت بریتانیا بر هندوستان، در مجموعه. 1
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کارهای انجام »از آن گذشته، از دیدگاهی تاریخی، این ادعا احتماالً درست است که 

اندوزی شخصی است که به ی کوچک زمین، منشاء مالی فردی بر روی یک قطعهشده

 1«.شوداهلی، پول و حتی گاهی سرف و یا برده، منجر می انباشت ثروت فردی، حیوانات

ل و بتواند مستق بودهشرط الزم برای انجام این مهم این است که فرد از جماعت مستقل 

 از آن دست به عمل بزند. 

جا روشن شد که در جوامعی چون ایران که شرایط اقلیمی پس تا به همین 

ر راه پیدایش مالکیت خصوصی عوامل تولید اند، از همان آغاز بر سنامساعدی داشته

 مندی ازکند. از آن گذشته، ضرورت این که یک فرد، باید برای بهرهموانعی بروز می

-می ایی فرهنگی باعث پدیدارشدن فرهنگ قبیلهزمین عضو جماعتی باشد، در عرصه

الکیت م گردد. در جماعات اشتراکی غیرآسیایی، فروپاشی مالکیت اشتراکی و فراروییدن

خصوصی با مشکل اساسی روبرو نیست. ولی وضع در جماعت اشتراکی آسیایی به 

 ای دیگر است. در همین راستا، این پرسش انگلس مهم است که:گونه

ش اها به مالکیت زمین، حتی به صورت فئودالیچراست و چگونه است که شرقی»

زمین،  ان است با کیفیتشکنم علتش ترکیبی از شرایط اقلیمینرسیدند؟ من فکر می

ی صحرا، از طریق عربستان، ایران، هندوستان و ویژه صحراهای گسترده که از تنگهبه

دهد در این و ادامه می 2«یابد.های آسیایی ادامه میترین دشتتاتارستان تا مرتفع

آبیاری مصنوعی اولین شرط تولیدات کشاورزی است و باید یا از سوی »ها، سرزمین

ه مارکس نیز نظر مشابهی ابراز کرد 3«.یا ایالت و یا حکومت مرکزی فراهم شود جماعت،

ی اقتصادی و اشتراکی از آب، در فالندرز و این شرط اساسی استفاده»نوشت که  و

ایتالیا به همکاری داوطلبانه بین مالکان خصوصی منجر شد. ولی در کشورهای شرقی 

که به همکاری داوطلبانه منجر شود و به عالوه، تر از آن بود شان بسیار گستردهسرزمین

ی قدرت متمرکز دولتی ضروری شد. در نتیجه، تمدن پایینی داشتند، در نتیجه، مداخله

                                                      
 296، ص 1975، مسکو، «داریی: فرماسیون پیشاسرمایهمارکس: پاسخ به نامه... در مجموعه. 1
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عملکرد تهیه و تدارک کارهای عمومی  -های شرقی یک عملکرد اقتصادی برای دولت

ز زاد تولید اکردن مانه فقط به چگونگی هزینه کردن زمین،ایجاد شد، قابل کشت -

ای هتوجهی به نظامشدت از انهدام یا بیسوی حکومت مرکزی وابسته است، بلکه به

ای که در گذشته حاصلحیز خورد. وجود مناطق گستردهمه میطآبیاری و الروبی ل

های موجود در یمن، ایاالت بزرگی در برای نمونه فالت پامیر و پترا و خرابه -اند بوده

یزرع حاصل و لمخیز بوده ولی اکنون بیوستان، که زمانی حاصلمصر، ایران و هند

خیزی زمین و ی شکننده بین حاصلی همین رابطهشواهدی نشاندهنده -هستند

دهد که چگونه یک جنگ چنین توضیح میاین خصیصه هم .هاستعملکرد دولت

ه ی از سکنها خالای و یا حتی کشوری را برای قرنکننده توانسته است منطقهمنهدم

همو در همین نوشته به این نکته نیز اشاره دارد  1«ی تمدنش را نابود سازد.کرده و همه

 ی، شاخهتر نداشتندهای آسیایی سه شاخه بیشدولت« های بسیار دوراز زمان»که 

گری، درواقع برای غارت ی جنگ و نظامیمالیه، یا غارت در داخل، شاخه

ارهای عمومی، برای تهیه و تدارک شرایط الزم ی کدیگران و باالخره، شاخه

در »دهد که به خاطر همین خصلت است که . و ادامه میبرای تولید و بازتولید

ایم که کشاورزی در تحت یک دولت منهدم های آسیایی، ما کامالً عادت کردهامپراتوری

ر محصول با طور که در اروپا، مقداشود و بعد در تحت دولت دیگری، رونق گیرد. همان

ها این تغییرات با ماهیت دولت اتفاق کند، در این امپراتوریبدی یا خوبی هوا تغییر می

 2«.افتدمی

شماری از پژوهشگران، برای نمونه ویتفوگل، با تکیه بر همین اشارات مارکس بدون 

 بنا شده»ی شرقی را های دیگرش نوشته است، جامعهتوجه به آنچه که همو در نوشته

-خوانده «آسیایی»تصویر کرده و از سوی دیگر، هر نوع بوروکراسی سرکوبگر را « آببر 

اند. ولی الزم به یادآوریست که تحلیل مارکس مشخصاً بر این پایه استوار است که 

اند، تقسیم اجتماعی کار بدوی و تکامل نیافته ی جامعه هنوز رشد نایافتهنیروهای مولده

در نظام آسیایی سخن « جماعات روستایی خود کفا»از است و در همین راستاست که 
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دهد که دقیقًا به همین خاطر است که این جماعات پراکنده و با گوید و ادامه میمی

ی در نوشته 1«.اندهمیشه اساس محکمی برای استبداد شرقی بوده»ارتباط یکدیگر بی

ان استبداد شرقی و در می»نویسد، گردد و میدیگری، مارکس به همین نکته باز می

مالک نبودن که درواقع به صورت مشروع در این چنین جوامعی وجود دارد، مالکیت 

جمعی ولی به صورت بنیاد آن وجود دارد و علتش نیز وحدت صنعت دستی با کشاورزی 

رسد و دارای در درون جماعات کوچک است که در کلیت خویش به خودکفایی می

  2«تولید و تولید مازاد در درون خویش است.شرایط الزم برای بازی همه

تر به اشاره گذشتیم، وحدت گونه که پیشهمان: جماعات روستایی خودکفا -3

جماعات »ی آنچه که از سوی مارکس، کشاورزی و صنایع دستی، یعنی مشخصه

منظورم از وحدت کشاورزی و صنایع دستی هم این  نامیده شد.« روستایی خودکفا

مااًل کند، احتعنوان مثال، یک خانوار روستایی در کنار زمینی که کشت میاست که به

ریسی و حتی بافندگی هم ریسی هم دارد که دراوقات فراغت به نخچند تا دوک نخ

شود. ات خانگی برآورد میپردازد و به این ترتیب، نیازهای خانوار به پارچه نیز با تولیدمی

چیست؟  این جوامع در دالیل وجود این وحدت درولی سؤال اساسی این است که 

 کنم:اختصار به چند عامل اشاره میبه

ر تقسیم بدوی کاکه ازجمله به صورت  ی توسعه و تکامل نیافتهنیروهای مولده -

« عیطبی»تولید عمدتاً ی شود که شیوهآید. تقسیم بدوی کار موجب میدرمیدر جامعه 

 ماند و در وجه عمده برای برآوردن نیازهای شخصی و نه برای مبادله در بازار. باقی می

ی طبیعی تولید و به خصوص تولید و شیوه پراکندگی این جماعات از یکدیگر -

راه توسعه  و شود که امکانات ارتباطی، جادهموجب میبرای برآوردن مصرف خویش، 

ز سویی اشود. ی امکانات ارتباطی موجب تداوم این پراکندگی میتوسعهعدمپیدا نکند و 

، است عینی خودکفایی این جماعات درواقع ناشی از یک ضرورتباید توجه داشت که 

ارد گفتن ددرعین حال، ای غیر از خودکفایی نیست. یعنی، با وجود فواصل بعید، چاره
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نوبه، به صورت مانعی بر سر راه رشد نیروهای ، نیز بهناپذیراجتناب خودکفاییهمین که 

درخواهد آمد. راه مقابله با این پراکندگی این  -تر کار در اقتصادتقسیم گسترده -مولده 

است که امکانات ارتباطی گسترش پیدا کند. در حالت دیگر، این که نیروهای مولده 

د وجو مازاد تولیدقتی ورشد کرده و بتوانند مازاد بر نیازهای جماعت تولید نمایند، 

 کشد. به همینضرورت ایجاد امکانات ارتباطی را پیش می داشته باشد، وجود این مازاد

-تبین این جماعی مازاد در نظام آسیایی، اگر اتفاق بیفتد خاطر نیز هست که مبادله

ی پیدایش مبادله در درون . الزمههاهای گوناگون است و نه در درون این جماعت

حق و عالوه بر رشد نیروهای مولده، این است که افراد بر تولید مازاد خود جماعت، 

ز ها نیداشته باشند و بتوانند مازاد خویش را با مازاد دیگران، که آن حقوق بالشرط

ها، موجب گسترش شرطباید در همین شرایط باشند، مبادله کنند. وجود این پیش

شود و رشد تر نیروهای مولده میرشد بیشمبادله درون جماعتی و به همراه آن موجب 

تر گفته سازد. ولی همان گونه که پیشپذیر میعمودی واحدهای تولیدی را امکان

فرد فاقد این حق و حقوق است و مازاد  -مثل ایران -بودیم، در یک جماعت آسیایی

عمالً تولیدش، عمدتًا از سوی نمایندگان حکومت مرکزی و یا خود حکومت مرکزی 

شود. و به همین خاطر نیز هست که عالوه بر مبادله بین جماعات گوناگون، میصادره م

است که  شهر ایک جانبه بی ترین وجه مبادله در یک نظام آسیایی، مبادلهعمده

-می جا پیشعمدتاً اقامتگاه گردانندگان بوروکراسی است. مشکل اصلی و اساسی از آن

چیزی که چیزی باشد، برای عرضه کردن در این  ،اش با روستادرمبادله آید که شهر

وار خویش، در عین حال، موجبات مبادله ندارد. گردانندگان بوروکراسی با زندگی انگل

شوند که در اغلب جوامع می نیز پروریپیدایش و گسترش فرهنگ اقتصادی انگل

د باشای «شایسته»آسیایی نمودی عیان دارد. اگر حکومت مرکزی تحت رهبری فرد 

ممکن است بخشی از این مازاد صرف بازسازی و احیا و احتماالً گسترش کارهای عمومی 

برای نمونه وضعیتی که در زمان کند ]بشود که موجبات رونق اقتصادی را فراهم می

[. و اگر جز این باشد، که شهر و شاه عباس صفوی در ایران وجود داشت

کِشند و بحران و شکنندگی اقتصادی ز میی خون این جماعات را نیشهرنشینان، تتمه

 شود.دائمی و مستمر می
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ایم، گفتنی است که سرعت رشد نیروهای مولده ی آنچه تاکنون گفتهدر نتیجه -4

است. رسد که گویی ایستناچار بسیار بطئی و کند است و به نظر میدر نظام آسیایی به

 کنیم، روشنخ ایران نگاه میبه همین خاطر نیز هست که برای نمونه وقتی به تاری

ی نیست که تفاوت موجود بین ایران در دوران صفوی و در دوران قاجاریه، در حوزه

 راستی در چیست؟اقتصاد و سیاست و فرهنگ، به

تر از آن سخن گفته ی وحدت کشاورزی و صنعت دستی که پیشدر نتیجه -5

امات فئودالی هم منشاء متفاوتی بودیم، شهر در نظام آسیایی، در مقایسه با شهر در نظ

ت صفت اسنظام آسیایی، شهر عمدتاً غیرمولد و انگلیک دارد و هم عملکرد دیگری. در 

ود، شو این خصلت خاص شهرنشینی آسیایی است که در شهرنشینان نیز متبلور می

مسلک  طلب و داللداریم عمدتاً باج« شهرها»آنچه در این « بورژوازی»یعنی، به جای 

که در جوامع اروپایی، شهر مرکز پاگرفتن و رونق صنایعی است ند. در حالیخواررانتو 

کند. می که در مسیر توسعه و تکامل خویش، نقش مؤثری در فروپاشی نظام فئودالی ایفا

از کار آنان  کشیهای فراری و در ضمن با بهرهشود برای سرفاز سویی، پناهگاهی می

ا ای تازه و نوپشود و هم به رشد طبقهتر میتر و پرقدرتغنی در فرایند تولید، هم خود

-دار تحوالت ضدفئودالی میمشعل به موقع خودشرساند که کمک می -بورژوازی  -

ثبات مالکیت به رشد واحدهای تولیدی امنیت و عدمشود. در نظام آسیایی ولی، عدم

جماعات گوناگون در آن جمع  عالوه، شهر عمدتاً جایی است که مازادکند. بهکمک نمی

ی یک شهر آسیایی شود ]برای نمونه در ایران قرن نوزدهم، تهران بهترین نمونهمی

محل زندگی رییس دولت ]شاه[ و اعوان و انصار اوست ]در مورد »است[ و به واقع 

های حکومتی[ و مازاد به دست آمده را یا با وارهداران و دیگر انگلایران، تیول

سانند رکار گرفتن کار و کارگر میکنند و یا به مصرف بههای وارداتی مبادله میفرآورده

 داران داشتند[.]خدمه و دفتر و دستکی که اغلب تیول

ی تولید آسیایی با عواملی که موجب تضعیف مالکیت خصوصی عوامل تولید شیوه

خودکفای شود. از مختصات آن، وجود جوامع گیرند، مشخص میدر اقتصاد شکل می

جمعی، و رشد نازل نیروهای گیری از زمین به کار دستهروستایی، وابسته بودن بهره
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ی همین عوامل، سرعت رشد و تحول در این ساختار کند و بطئی مولده است. در نتیجه

 گفته: ی عوامل پیشاست. در نتیجه

بادله در ی تولید برای مصرف جماعات است و در نتیجه، به بازار و مبخش عمده -

 رسد. بازار نمی

ویم خواهم بگیعنی می افتد.تنها مازاد تولید است که در روند مبادله به جریان می -

ت و افتد که تولید بیش از نیاز اسشود بلکه اتفاق میکه برای مبادله چیزی تولید نمی

الزم  هاینظر به تصادفی بودن مازاد، زیرساخت ی مبادله خواهد شد.مازاد وارد چرخه

 و مانندبرای تسهیل مبادله، راه و جاده، به صورت بدوی و تکامل نایافته باقی می

 .یابندگسترش نمی

مبادله در درون جماعت بسیار ناچیز است و به همین خاطر، انباشت ثروت هم  -

 توجه نیست.قابل

 صورتامنیت اجتماعی و سیاسی، همان مازاد ناچیز نیز عمدتاً به ی عدمدر نتیجه -

 ماند.آید و از فرایند تولید و بازتولید برکنار میدفینه درمی

افته، نیی تکاملست از نیروهای مولدهایعلت اصلی این وضعیت، ترکیب پیچیده

اش بر روی مبادله، موجب ساده بودن خوداتکایی اقتصادی جماعات که با تأثیرات منفی

نوبه حفظ و تداوم خوداتکایی را ضروری شود و بهو ساده ماندن تقسیم کار اجتماعی می

سد نویکه می ی تزاری بنگرید،به روسیه مارکس یسازد. برای نمونه به این اشارهمی

ها هم بافنده بودند هایی هستند که تمام ساکنان آن برای نسلدهکده» در وجه عمده،

ریسندگی »تان، و یا در دهات هندوس 1«.و هم رنگرز، یا کفاش بودند و قفل و ابزارساز

توان به گمان از ایران نیز میبی 2«.ی خانوارها، صنایع مکمل استو بافندگی درهمه

در میان آن  کنند،ها اشاره کرد. وقتی در جماعتی همگان همه کار میهمین نمونه

ر ها اگ. ولی همین جماعتماندجایی برای تقسیم کار وتخصص باقی نمیجماعت، 

ی خودگردان خویش را دارا هستند ت ولی نظامات خاص ادارهچه ساختارشان ساده اس

قاضی و داروغه و »دارند. این ساکنان ارشد در جایی، « ساکنان ارشد»اصطالح و به
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دفتردار و مباشر امالک باشد که »ممکن است در جای دیگر «. هاستمسئول مالیات

ا هپردازد. از غریبهحساب وکتاب کشت و زرع در دست اوست. به تعقیب خالفکاران می

رسانند. ها را به جماعت دیگر میشوند، حفاظت کرده، آنکه به جماعت وارد می

مرزبانان که حافظ منافع جماعت در برابر جماعات دیگرند. میرآب که توزیع آب از 

ازند سفقط ابزارهای ساده کشاورزی میمخازن در مسئولیت اوست... فلزکار و نجار که نه

ی این مختصات است که قوانینی که تقسیم کار در نتیجه 1«.کنندتعمیر می که آنها را

آید. هرکدام و هر کند، به صورت قانون طبیعی درمیدر درون جماعت را تعیین می

های سنتی خود، دهد در کارگاه کوچک خویش به شیوهگروه که کاری را انجام می

ترین جزء کار ترین تا مهمز کوچکهمان صورتی که خود از دیگران آموخته است، ابه

دهد. سادگی سازمان تولید در این جماعات که دائماً خود را تولید را خودش انجام می

های اساسی بطئی بودن تغییر و تحول در این جماعات کند، یکی از بنیانو بازتولید می

 است.

ی کیب طبقاتام، وارسیدن تری آنچه که تاکنون گفتهی مفقودهبا این همه، حلقه

گشا و مفید ی مارکس اگر چه راهاست. اشارات پراکنده -ایران  –در جوامع آسیایی 

رسد می کنند. به نظرروشنی و وضوح تعیین نمیولی کافی نیستند و این ترکیب را به

ی ساکنان این جماعت است که ستم، شامل همهی تحتکه در این جوامع، طبقه

ار را دراختی -زمین  -دولت که مالکیت شرط اساسی تولید  ی قدرت مافوق،وسیلهبه

اند. حتی اگر این انگاره را بپذیریم، بخش درآمده 2«بندگان عمومی»دارد به صورت 

کش یا استثمارکنندگان در ی بهرهماند. طبقهشده باقی میچنان گمی حلقه همعمده

 اند؟ جوامع آسیایی کیان
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چشمگیر دارد. خودکامگی و بود که در اسناد تاریخی حضوری « رعیت پادشاه»ترش درایران اصطالح معمول. 2

کننده ی استثمارکه خود بخشی از طبقه« برگزیدگان»خواهی نظام سیاسی در ایران به این صورت بود که حتی تمام

« زادغالم خان»و یا « چاکر جان نثار»های کمی جدیدتر به صورت ها و حتی نوشتهبودند نیز در این دست نوشته

 اند.آمدهدر می
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ر نیازمند تبسیار بیش هایو پژوهش سش به تحقیقاگرچه پاسخ شایسته به این پر

واجه م آسیاییی کشی در دو سطح در جامعهاست ولی به اشاره باید گفت که ما با بهره

هستیم. یک سطح استثمار در درون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولیدکنندگان 

قدرت »و ها کشی بین این جماعتو سطح دیگر، بهره« ساکنان ارشد»مستقیم و 

ی هکنندای. خصلت تعییناست، یعنی، حکومت مرکزی و حکام محلی و منطقه« مافوق

داری در مناسبات بین ترکیب طبقاتی جوامع آسیایی از دیگر جوامع پیشاسرمایه

جماعات و قدرت مافوق نهفته است. از دیدگاه مارکس در یک سوی این مناسبات، 

ولی مضحک است که حتی با قبول مالکیت شاه  مستبد اعظم، سلطان و شاه قرار دارد.

ها تنها یک فرد را استثمارگر چنین ساختاری بدانیم. در اشاره به مصر، ی زمینبر همه

ی اجتماعی برآمده از کشت آبی گوید که وظیفهمارکس از روحانیون مصری سخن می

مارکس  1عهده گرفتند و کوشیدند خود را به صورت کاست مسلط در بیاورند.را به

« گروه اجتماعی خاص»عنوان ، از مباشران مالیاتی بهنقد اقتصاد سیاسیاش بر درمقدمه

گذارم اندازند. ناگفته نبرد که بر مبنای عرف بر بخشی از تولید اجتماعی چنگ مینام می

به حساب « فئودال»های ما که همین مباشران مالیاتی هستند که در شماری از تاریخ

کنند. وی در بخش دیگری از خدمتگزاران دولت و می« فئودالی»ام را آیند و نظمی

گوید که اگر چه سخن می« ساکنان ارشد»ارتش و اعضای دیگر در میان به اصطالح 

. کنندایفا می هم کنند ودر بهبود تولید نقشی ندارند، اغلب نقش مخربیکار مولد نمی

-فرآورده»کنند، یا در ازای بهای ب میهمین افراد، بخش بزرگی از ثروت مادی را تصاح

 - اشخاطر پیشگوییکند بهگویی میمثاًل منجمی که پیش -« های غیرمادی خویش

دیدگاه اقتصادی این »و در نتیجه، از « کنندآن را با قهر تصاحب می»و اگر آن نباشد، 

م مستقی یسازند که چون انگل از کار تولیدکنندهی استثمارگر را میها طبقهگروه

  2«.گذرانندروزگار می

                                                      
 481یه، جلد اول، ص مارکس، سرما. 1

 175های ارزش اضافی، بخش اول، ص مارکس، تئوری. 2



 

 
 

 احمد سیف 419

به دست خواهم داد ولی بد نیست برای تری ملموس هایموقع از ایران نمونهبه

د که تا ببینی را به یک نمونه جلب کنم شما، توجه امحال گفتهچه تا بهآنروشن شدن 

 . هایی درآمده بودی خودمان به چه شیوهاین مختصات درجامعه

، به او جواب پرسدتربت حیدریه در دهی از وضع حاکم میحاج سیاح در اطراف 

 :دهندمی

دستی که حاکم  -اند. مثلی مشهور است حکام، مالک جان و عیال و مال مردم»

باشی، باشی، فراشمنشی الحکومه،بریده دیه ندارد. کاش تنها حاکم بودند. نایب

دا، اشی، داروغه، پاکار، کدخبدارباشی، میرآخور، مالباشی، حکیمباشی، تفنگپیشخدمت

حال کسی که شکایت کند... آقا، غالم و هر یک هرچه بکنند جلوگیر ندارند. وای به

ارم. گویم. دلیل دی زرخرید، بسیار بسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمیبنده

معاش  رنفر خدمت کند و آن یک نفداند باید به یک زیرا بنده ملک یک نفر است او می

دانیم ملک کیستیم و به کدام یک نماید. اما ما نمیاو را داده، از جور دیگران حفظ می

د که دادنباید[ خدمت کنیم؟ حافظ ما کیست؟ کاش یک ترتیبی به این تعدیات می]

هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود. مثال معین شود که در سال از آنچه ما تحصیل 

خوند و چقدر به سید و چقدر به درویش و چقدر به حکام و هر یک کنیم چقدر به آمی

دانستیم یک یا دو نفر مثال آخوند یا سید یا فراش یا کدخدا از مامورین او بدهیم و می

ادیم دیا نوکر مالک، بر ما حکمفرماست و سالیانه چه خواهند برد، آن وقت ترتیبی می

ماند. اما از بدبختی ینان داشتیم به ما میبرند معاش ما باشد و اطمکه باقی آنچه می

دانیم امسال باید تحمیل چند سید را یا فراش را بکشیم و چه خواهند خواست؟ نمی

  1«ماند یا نه؟...ی زندگانی به ما میآیا مایه

من بر آن سرم که این گفتاورد و مشاهدات مشابه از سوی ناظران دیگر، تصویر  

دهد که با دیدگاه مارکس ی ایران به دست میبقاتی جامعهمناسب و واقعی از ترکیب ط

یعنی در همین  خوانی دارد.ی تولید آسیایی خوانده است، همدر آنچه که او شیوه
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راستی باری بردوش توانید این طبقات انگلی را که بهعبارت، به وضوح شما می

  اند مشاهده بکنید.تولیدکنندگان مستقیم بوده

ای از آید که در یک نظام آسیایی با زنجیرهین صورت درمیپس، روایت به ا

ریز و درشت روبرو هستیم، که به دالیل گوناگون در اختیار گردانندگان « امتیازات»

گیرد. با این همه، دشواری تحلیل و جماعات قرار می« ساکنان ارشد»بوروکراسی و یا 

اتی ثب« امتیازات»لب موارد این آید که در اغبررسی مناسبات اجتماعی از آنجا پیش می

ندارند. یعنی اگر چه امروز هست ولی دلیلی ندارد، فردا هم باشد و به همین خاطر، 

ی آسیایی این است که اشرافیت جاافتاده ندارد و ی یک جامعهترین مشخصهعمده

همین خصلت برای درک فراگرد تحوالت این جوامع بسیار اساسی است. خودکامگی و 

گاه که تغییری پیش شود. هر آنکنترل ومحدود نمی« مالک اعظم»دن قدرت مطلق بو

بیاید، تغییر در ساختار نیست، بلکه، بازتولید همان ساختار قبلی است که مستبد و 

ها درایران تئوری دور )آن چه را که بعضی ی دیگری بر تارک آن نشسته استخودکامه

. و در اغلب موارد، آنچه به دنبالش نامند(می« تکرار تاریخ»تر تسلسل و یا کمی عامیانه

از  ی انتقال قدرتتنها مشخصهی کار نهآید، بازتوزیع این امتیازات است. این شیوهمی

آید، یش میی تغییر سلسله نیز پیک مستبد به مستبد دیگراست، بلکه وقتی که مسئله

 بخشد و درتار تداوم میهمین روایت جاری است. فقدان اشرافیت جاافتاده به این ساخ

ی فرهنگ اجتماعی باعث ریشه بستن و تعمیق فرهنگی غارتی عین حال، در حوزه

 یهایی که در همین لحظهگرفتار حال و آنچه ااعتقاد و ناباور به آینده و دائمشود بیمی

تواند باشد. این فرهنگ تر در فردا هم میاکنون هست، نه این که با کار و درایت بیش

ود. شکننده نیز میهمین خاطر نیز هست که اغلب مُسرف و تلفبه فردا اعتقاد ندارد و به

از سویی مازاد تولید ناچیز است و از سوی دیگر، مازاد تولید هم در فرایند تولید به کار 

 و های اقتصادیی کار روشن است. کُندی سیر تحوالت و دگرسانیافتد. نتیجهنمی

حقی همگانی جایی برای رشد در دیگر . بیتولید ملی در این جامعه کوچکی و حقارت

های متمادی این ساختار گذارد. برای قرنهای فردی، باقی نمیها، مثالً قابلیتزمینه

رون یعنی در ق -که از اساس دگرگون شود، خود را بازتولید نماید توانست بدون اینمی

ن یک نظام درهیچ کشوری قوام نیافته بود. با عنواساالری بهتر که هنوز سرمایهقدیم

ی جا ولی وقتی بریدگدیگر بودند. ی جوامع درکلیات شبیه یکبیش و کم تفاوتی همه
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شود، و ساالری پیدا می، یعنی در شماری از کشورهای جهان نظام سرمایهافتدمی

ا کل ماجرآید، ازجمله تولید برای مبادله در بازار، به صورت اساس این نظام تازه درمی

جوامعی چون  آید. مناسبات و ارتباطات گسترده و روزافزونبه صورت دیگری درمی

ن نظام آفریتر، مکانیسم تعادلبا جوامع متکامل ایران که شرایط داخلی مطلوبی ندارند،

به بعد است که مشکالت و مصایب این  و از این زمانه 1ریزدرا درهم می شانآسیایی

شود، آید. ساختار آسیایی نه فقط از درون متالشی نمیرت مزمن درمیجوامع به صو

یعنی بخش  – شوندهای خودکفا اما متحول میشود. جماعتبلکه کامالً متالشی نمی

ان همبه در جامعه ولی ساختار سیاسی خودکامه -شوداش منهدم میاصطالح صنعتیبه

ا که هشدن خودکفایی این جماعتشکستهیابد. درهمشکل و شمایل گذشته تداوم می

نوبه باعث پیدایش تنگناهای دیگری نیست به یی تحول عوامل درون ساختارنتیجه

رفتن صنایع دستی در )ازبین شکندمیکشاورزی درهمبخش شود. وحدت صنایع و می

-ولی به جایش صنایع رشدیابنده در شهرها نمی خصوص صنایع بافندگی(روستا، به

کنند. اگر چه از ا در این ساختار کماکان خصلت انگلی خود را حفظ مینشیند. شهره

 رمق شدن تولیددهند. بیکنند ولی به روستا چیزی نمیروستا زندگی میی کیسه

ترین وجه نه فقط عمده -مثالً در ایران  -روستا در شرایط فقدان صنعت در شهرها 

تری از جمعیت را به بیرون از زونماندگی این جوامع است بلکه شمار هر روز افعقب

)مهاجرت ایرانیان به قفقاز، مصر و ترکیه و حتی به هندوستان  کندساختار پرتاب می

فقط جان خویش بلکه قابلیت این مهاجران پرشمار نه .(20و اوایل قرن  19دراواخرقرن 

که  ین راستاستدر هم برند.در میو توانایی خویش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد به

آید، بدون این که امکاناتی برای تحمل این تری بر روستا وارد میفشار بیش هر روزه

                                                      
ردند. کهمین خاطر نیز هست که مدافعان این نظام همیشه با ترفندهای گوناگون با این ارتباطات مخالفت میبه. 1

 یقمری[ مجدالدوله گفت خانه 1304صفر  3مروز ] ا» برای نمونه، اعتمادالسلطنه در خاطرات خود نوشته است که 

ی کوچکی از راه آهن آورده بود. شاه فرمود گُه خورده بود، شتر وقاطر و خر الدوله رفته بودم. بوآتال نمونهناظم

آهن ساخته شود، آهن بهتر است. حال چهل پنجاه نفر فرنگی طهران هستند، ما عاجزیم. اگر راهصدهزارمرتبه از راه

 463ی خاطرات..، ص )روزنامه« هزار نفر بیایند چه خواهیم کرد؟
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تحولی  آمد این مسیرتر در اختیار روستا قرار بگیرد. همگانی شدن فقر پیفشارهای بیش

 است. 

ام این است که شرایط داخلی این جامعه همین جا این را هم اضافه بکنم که نکته

داری متحول نشده بود ولی با تحوالتی که ین راستا برای پیدایش مناسبات سرمایهدر ا

شویم افتد، به یک معنا ناچار میخصوص در قرن نوزدهم در جهان اتفاق میبه

بکنیم. و چون این وارد کردن در هیچ شرایطی « وارد»را « داریسرمایه»هایی از بخش

ح اصطالی قرن بیستم که بهتی در میانهتواند کامل باشد درنتیجه، حتی وقنمی

داری ما، به یک ی سرمایهشود، این اقتصاد و جامعهمی« داریسرمایه»اقتصادمان 

ه شباهت بداری. کارگران ما بیتری دارد تا به سرمایهاقتصاد فئودالی شباهت بیش

ند. و ها نیستند که از هیچ حق و حقوق اجتماعی و سیاسی و... برخوردار نبودسرف

خوارند. حاکمیت «رانت»داران هم در وجه عمده همانند اسالف فئودال خود سرمایه

ی نظام سلطنتی و ماند. چه به زمانهچنان قرون وسطایی باقی میسیاسی هم که هم

 اند.ها قابل رؤیتچه اکنون این مشخصه

 عامل وار به چندی ایران حرف بزنم باید فهرستاگر بخواهم خیلی مشخص درباره

 اشاره بکنم.

 داری در ایران:ی رشد مناسبات سرمایهعوامل بازدارنده

 ی اقتصادعنوان بخش عمدهوضعیت در بخش کشاورزی، به

 های تولیدی بدویتکنیک 

 قنات -فروپاشی امکانات آبیاری مصنوعی- 

 امنیت مالکیتعدم 

 ارتباط با تولید و بازدهی زمینقاعده و بیستانی بیمالیات 

آمد این عوامل، از یک سو پایین بودن متوسط درآمد سرانه دراقتصاد بود و از پی 

گذاری. حال آن نیز بماند که معاوضه و قابل سرمایهسوی دیگر، ناچیزبودن مازاد قابل

گذاری بود. یعنی ما وضعیتی خودکامگی ساختار سیاسی، مانع جدی بر سر سرمایه
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واقع ردن مازاد وقتی که مازادی بود، بهگذاری نکداشتیم که به اصطالح سرمایه

 بود.« عقالیی»العملی عکس

ی پایین یعنی بازار کوچک برای بخش غیرکشاورزی، بدوی بودن درآمد سرانه

 المللی هم در دسترس نبود )یعنی قند و شکربه این معنا بود که بازار بین -تکنیک هم 

ای هی نداشت( حاال بماند که سیاستی ایرانی در بازارهای اروپایی تقاضایو یا پارچه

آمد قرارداد ترکمانچای( های باز که در قرن نوزدهم بر ایران تحمیل شد )در پیدروازه

گذاری ناچیز عمالً بخش غیرکشاورزی ایران را منهدم کرد. مازاد ناچیز سر از سرمایه

ز ما عمدتاً ناچی درآورد و بازدهی کار و تولید بهبود نیافت و به همین خاطر، تولید ملی

ح اصطالبه -باقی ماند. حاال بماند که شواهد زیادی در دسترس داریم که دارندگان مازاد

گذاری نداشتند )به خاطر ای هم به سرمایهداران و وابستگان دولتی تمایل و عالقهزمین

-یعنی این مازاد اگر صرف خرید کاالهای لوکس وارداتی نمی -امنیت جان و مال(عدم

م بینیم کرسیم میآمد )و حتی وقتی به زمان مشروطه می، به صورت دفینه در میشد

های اروپایی ودیعه دارند. همین عادت مرضیه اکنون نیستند مازاددارانی که در بانک

نیز در میان مازادداران ایرانی رایج است. یادتان هست که مدتی پیش آش آن قدر شور 

 یه کنونی هم درآمده بود(.ی قضایشد که حتی داد رییس قوه

درصد  90تا  80درهمین چارچوب کلی، وضعیت مالی روستاییان، یعنی حدود 

جمعیت ایران در این دوره که منبع عمده درآمدشان کار بر روی زمین بود به راستی 

بار بود. ناگفته روشن است که وضعیت مالی این درصد عظیم از جمعیت تأثیرات اسف

گونه قانونی در ما هیچ 1906دانیم که تا اقتصاد خواهد داشت. میخیلی جدی بر بقیه 

یری گدفاع از مالکیت خصوصی نداشتیم و حتی در نبود یک نظام ثبت زمین، اندازه

ی ستانی بسیار دشوار است ولی در ضمن اطالعات پراکندهدقیق مقدار مالیات و باج

نوان یک نمونه به این توصیف دقت عدهد. بهزیادی داریم که نشان از وخامت اوضاع می

 از اوضاع حاکم بر ایران نوشته است: 1874کنید که پلی لوییس در 

ن تر از آداری این است که برزگران بسیار بیشیکی از پیامدهای این نظام اجاره»

حکمرانی ایالتی را « الف»پردازند. برای مثال رود اجاره میی دولت میچه که به خزانه

ای است که باید پرداخت. که رشوه« ث»به اضافه « ب»کند به مبلغ اره میاز شاه اج
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 به نوبه« الف»کند. هر ساله تغییر می« ث»معموالً ثابت است ولی مقدار « ب»مقدار 

چند ده را « ر»دهد. شخص هایی را که از شاه اجاره کرده به دیگران اجاره میخود ده

ی به نوبه« ف»دهد. اجاره می« ف»را جداگانه به کند و خود هر ده اجاره می« الف»از 

آوری کند. ها را از زارعین جمعدهد که به نیابت او اجارهماموریت می« ق»خود به 

کوشند از این قراردادها نفعی هم ببرند به این ترتیب ناگفته روشن است که هرکدام می

رود باید مبلغ ی شاه میرا بپردازند که به خزانه« ب»بزرگران به جای این که مبلغ 

زنند بپردازند. زارع به جیب می«ق»و « ف»و « ر»را به اضافه آن چه « ث»و « ب»

 و همین« ر»به « ف» کند و شکایت می« ف»به « ق» تواند این مبالغ را بپردازد نمی

وی داران ثانبه اجاره« الف» که با پایتخت قرارداد بسته است. « الف»رسد به طور تا می

کنند. سال بعد، بعضی از زارعان ده را دهد و آنان نیز چنین میی اعمال زور میاجازه

شود. از مردم ایاالت آن گونه مالیات و ها کشت نمیکنند و بخشی از زمینترک می

ی حاکم، دنیا قرار است به آخر شود که انگار با تمام شدن مدت اجارهاجاره اخذ می

 «برسد...

شاهد یک تصاعد حسابی از غارتگری هستم که از شخص شاه  دراین تصویر، ما

شود. هر واحدی و هر الیه ترین الیه یعنی دهقانان ختم میشود و به تحتاتیشروع می

پذیر بوده اخذ ای که امکانی مادون حداکثر ممکن را به هر وسیلهکوشد که از الیهمی

ای هتر نوشتبه حدی بود که درکم گیربودن این نظام مبتنی با غارت و چپاولکند. همه

هایی از آن عرضه نشده باشد. البته که نمونه -های رسمی خودمانجز تاریخالبته به -

 های مختلف فرقآمده در نوشتهتخمین این که چه میزان بر تولیدکنندگان فشار می

 کند و من هم خیال ندارم سرتان را با این ارقام به درد بیاورم.می

ای که برای بررسی ما بسیار اساسی است این که اگر این ایط، نکتهدراین شر

اش ایجاد توجهی در وضعکرد، باز هم تغییر قابلروستایی از روستا به شهر فرار می

 شد. به این دلیل:نمی

درشهر هم کار مولد زیادی نبود که او بتواند انجام بدهد )یعنی کارخانه و کارگاه  -

 نداشتیم(.

شد. چون حق و حقوقی تمام و کاملش هم بهبودی پیدا نمیت بیدر وضعی -

صاحبان کارگاه هم به کارگران  -مثالً در تبریز و یا در اراک  -هایی که داشتیم درکارگاه
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افتاد که حقوق ناچیزشان را نیز کردند. زیاد اتفاق میبرخورد می« سرف»همانند 

 کردند. رشان میهای دیگر اذیت و آزادادند و یا به شیوهنمی

جان خصوص در اواخر قرن نوزدهم، این که روستاییِ بهماند؟ بهچه راهی باقی می -

آمده جانش را بگذارد در یک توبره و برود به جنوب روسیه یا هندوستان و یا... نه فقط 

اش برای تولید مازاد را نیز از تر، تواناییخودش و کارش، که احتماالً از این دو مهم

 برد.در میصاد ایران بهاقت

 ای بکنیم.هم اشاره« معادله»اجازه بدهید به طرف دیگر این 

کنم این نکته باید چند بار به عدم امنیت جان و مال اشاره کردم واگرچه فکر می

برای شما هم روشن باشد ولی بگذارید چند نمونه بدهم. سلبی در کتابش گزارش 

پس از دریافت  -حاکم  –( که در شوشتر شاهد بوده که معتمدالدوله 1842کند )در می

هدایای بسیار از بزرگان شهر )چه به صورت نقد و چه اسب و قاطر و هر شیء ارزشمند 

دیگر( یک روز قبل از ترک شهر یکی از خوانین را به حضور خواست و به او اطالع داد 

ارون و کانال آب گرگر را به او اجاره بدهد و مقدار های بین رود کخواهد زمینکه می

ی دو سال اجاره را هم معلوم کرد و از خان محلی خواست که ظرف سه روز آینده اجاره

الی تر از درآمد احتممراتب بیشی درخواستی بهی سلبی مقدار اجارهرا بپردازد. به گفته

ل و جبروتی دستورداد که خان آن منطقه بود با این همه معتمدالدوله با چنان جال

محلی به هر جان کندنی بود مبلغ درخواستی را تهیه کرد و تحویل داد. ولی چیزی 

او ادامه  1ی سال سوم را طلب کرد و آن را هم گرفت.نگذشت که معتمدالدوله اجاره

 مالکیت افراد»دهد که با توجه به تکرارحوادثی این چنین است که در این کشور می

 کارشود که تاجر تجارت نکند، کشتامنیت مالکیت موجب میندارد و عدم امنیتی

سال  35در موردی دیگر حدودا  2«.کار هم صنعتش را بسط ندهدکشت نکند و صنعت

معتمدالدوله )عموی ناصرالدین شاه( از حاجی »بعد حاج سیاح از فارس گزارش کرد که 

ها بار کرده، یکصد و ها را به آنقاطر گرفته پول 120تومان و  120000مشیرالملک 

                                                      
ی دزفول و کانال آب گرگر به شوشتر، مجله انجمن سلطنتی دبلیو ب. سلبی: خاطرات مسافرت ار کارون و رودخانه. 1

 233ص  1844جغرافیایی، 

 234همان، ص . 2
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بیست طاقه شال کشمیر هم گرفته روی بارها کشیده برای شاه به تهران فرستاد. غیر 

تومان  14000الملک هم از آن چه که برای خود گرفته،... از حاجی میرزا محمد معدل

الضرب به بهانه یا جرم تقلب در ضرب پول در اواخر قرن نوزدهم هم از امین 1«.گرفته...

تومان گرفتند. تردیدی نیست که وجود چنین منابعی خود دلیل وجود  800000

در ایران بود ولی از سوی دیگر، در این هم تردیدی نیست که این « ثروت»انباشت 

یر ار بیفتد. این ثروت به یک تعبثروتی نبود که بتواند درجریان تولید به ک« ثروت»

ثروت احتکارشده و از گردش تولید بیرون برده شده بود و به همین دلیل تأثیرش بر 

فرایند تولید و برفرایند کار اگرنه مخرب که بسیار بسیار ناچیز بود. در کنار این نوع 

. ناظری اشتها، نوع دیگری هم از دفینه داشتیم که بر فرایند کار تأثیر مشابه ددفینه

ی ارزش ی مسجد امام کربال و نجف بدون محاسبهگنجینه»تخمین زد که  1894در 

میلیون لیره ترک ارزش دارد. طالکاری  30تزیینات جواهرکاری داخلی آن حدود 

هزار لیره ترک خرج داشته  300مسجد علی در نجف بنا بریک روایت برای نادرشاه 

بال و مسجد امام موسی )ع( در کاظمین به است. طالکاری مسجد حسین )ع( در کر

هزار لیره ترک خرج داشته است. بخش اعظم این  60هزار لیره ترک و  100ترتیب 

دانم که چه میزان از این منابع از اگرچه به دقت نمی 2«.ها از ایران آمده استگنجینه

د از ایران ایران آمده بود ولی احتماالً ادعای ناظر درست است که بخش اعظم آن بای

بین لیره ترک و ریال  1894ای که در آمده باشد. به این ترتیب براساس نرخ مبادله

شود. برای این که میلیون تومان می 150ها ایران وجود داشت، ارزش کل این گنجینه

اهمیت این رقم را بهتر درک کنید بد نیست اشاره کنم که کل درآمد دولت ایران، 

به  3میلیون تومان بود. 5/6تا  6فقط  1890های در سال ازجمله درآمدهای گمرک

سخن دیگر، کل آن چه که دراین مقابر به کار گرفته شد معادل کل درآمدهای دولت 

 سال بود!  25ایران برای 

 ی دیگر نیز باید اشاره کرد:به دو نکته

                                                      
 160ص  1346به کوشش حمید سیاح تهران ی خوف و وحشت، محمد علی سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دوره. 1

 100جلد 1904اچ ال رابینو: تجارت ایالت کرمانشاه، اسناد پارلمانی . 2 

 37ص  1895، 6704ام دوراند: گزارشی درباره وضعیت ایران، اسناد محرمانه شماره . 3
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پول در آن دوره، در ایران طال و نقره واحد پولی بودند، و مدتی بعد است که  -

 افتد.های بانک شاهنشاهی به جریان میکاغذی، یعنی اسکناس

 کرد. ایران در این دوره طال و نقره تولید نمی -

واقع پول در یعنی به -در بردن این همه طال و نقره خواهم بگویم که بهیعنی می

 آمدهای ناگوار زیادی برای اقتصاد داشت.پی -گردش 

 تجاری ایران بکنم و بحث را خاتمه بدهم. « رژوازیبو»ای هم به در پایان اشاره

گوییم روبرو هستیم چه که به آن گردش پولی میدر انباشت آغازین سرمایه با آن

یا  ی تجاری پولی است. به سخن دیگر طبقهاش در دور اول انباشت سرمایهکه نتیجه

 اند و با هدفارتیی تجبورژوازی تجاری آن گروه افرادی هستند که صاحب پول، سرمایه

شوند. یعنی تجار با پول آغاز کرده و بعد تر وارد مبادله میمشخص کسب سود بیش

خرند برای این که آن کاال را بفروشند و در این فرایند، بخشی از مازاد مستتر کاال می

د. رسنکنند و سرانجام به پول میآید. یعنی از پول شروع میدر کاال هم گیرشان می

 یعنی

 2پول  ←کاال ←1ولپ

آید البته مواردی هم پیش می -تر باشد بیش 1قاعدتاً باید از پول  2که البته پول 

شود، ورشکستگی آمدش هم البته وقتی جریان حاد میشود و پیکه این چنین نمی

مقدار  1است. درایران ولی، این نوع تجار تعدادشان خیلی ناچیز بود و درواقع پول

گویند، تجاری می« بورژوازی»ها . بخش عمده از کسانی که به آنتوجهی نبودقابل

دار بودند. نکته این است که این جماعت، نه دارندگان پول بلکه دار و تیولواقع زمینبه

ها خواستند آنی زمین اخذ کرده و میدارندگان کاالیی بودند که عمدتاً به صورت بهره

ن نه با جریان پولی بلکه عمدتاً با جریان کاالیی روبرو را با پول مبادله کنند. یعنی درایرا

 بودیم.

 2کاالی  ←پول ←1کاال

دتر از دیگران ثروتمن»الضرب مثالً برادران طومانیانس که احتماالً به استثنای امین

-با این همه بخش عمده سرمایه« تر بوده استشان از هر تاجر ایران بیشبوده و تجارت

ی وزارت تجارتی بلکه در زمین ریشه داشت. در سند محرمانهی شان نه در مبادله
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شان به روسیه بسیار عظیم است... تجارت صادراتی»خوانیم که خارجه انگلستان می

های خودشان در آذربایجان که بسیار هم گسترده ی مواد صادراتی در زمینبخش عمده

نظر ثروت چهارمین تاجر ی برادران آرزومانیانس که از درباره 1.«شوداست کشت می

ای هها مالک زمینشان تقریباً بالکل صادرات است... آنتجارت»خوانیم تهران بودند می

های زیاد دیگری هم البته نمونه 2«.شان زیاد نیستی نقدیزیادی هستند ولی سرمایه

فته ی پولی اشتباه گری کاالیی که درایران اغلب با مبادلههست. نتیجه این که مبادله

آورد. تر در نمیای است که سر از انباشت پول بیشی بستهشود، به یک معنا مبادلهمی

شود، و بخشی از این پول، برای روز مبادا به کاالیی وجود دارد که به پول تبدیل می

رسد. ولی در جریان پولی، پول آید و بخش دیگر نیز به مصرف میصورت دفینه درمی

آید. یعنی تاجری که پول کار انداختن فرایند کار در میهبه صورت روغنی برای ب

 شود که الزم است در اقتصاد تولیدتری میتری درآورده است، متقاضی کاالی بیشبیش

، رییس هیئت 1890های کنیم، مثال در اواسط سالشود. ولی وقتی به ایران نگاه می

ارتش بسیار ناچیز است تج»التجار که تجارت تهران شخصی بود به نام حاجی ملک

بیش واین وضعیت با کم 3«.دار معتبریستکند اما زمینشود گفت تجارت نمیمی حتی

 «کمپانی تجارتی فارس»تفاوتی در دیگر نقاط هم وجود داشت. برای نمونه، رییس 

چنین رؤسای تجار تبریز و اصفهان دار بزرگی بود به نام آقا شیخ عبدالقاسم و همزمین

دار بودند نه تاجر به مفهومی که نند دیگر همکاران در تهران و فارس زمینهم هما

 ی آماری اشارهتر این نکته هم بد نیست به چند دادهبرای توضیح بیش 4شناسیم.می

ی بریتانیا، در ی وزارت امور خارجهکنم. براساس اطالعات مندرج در یک سند محرمانه

تومان  10000ای بیش از ر تهران که سرمایهتاجر معتب 28از  1890ی ی دههنیمه

تای دیگر هم عمدتًا  9کردند، و تن عمدتاً صرافی می 11پوند داشتند،  2000یعنی 

                                                      
 یروحانیون، اسناد محرمانه شمارهی خاندان سلطنت، نجبا، تجار، نامهی زندگیهایی دربارهاچ یپکو: یادداشت. 1

 67، ص 1897، 7028

 64همان، ص . 2

 65همان، ص . 3

 115، 90، 72همان، ص. 4
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از تبریز  1ی دوم اهمیت قرار داشت.شان در درجهدار و مالک بودند و تجارت برایزمین

وسوم واردات ایران طور متوسط دای از اروپا که بهخبر داریم که تجارت منسوجات پنبه

تقریباً کامالً در انحصار سه یا چهار شرکت یونانی است که مرکزشان در »از اروپا بود 

 یاگرچه عجیب است ولی تاجران عمده»ناپیر از مشهد گزارش کرد که  2«منچستر است

از بوشهر نوشت که تجارت با بریتانیا  1904مکلین در  3«.مشهد همه خارجی هستند

و همو وقتی که از تجارت « های انگلیسی مقیم بوشهر استست شرکتعمدتًا درد»

این تجارت عمدتاً در دست تجار ارمنی روسی »گفت نوشت که برنج در گیالن سخن می

گلیدو نیوکومن که در رأس هیئت تجارتی بریتانیا یکی دوسال قبل از مشروطه  4«.است

ن تهیه کرد اظهار داشت که گزارش جامعی از موقعیت بازرگانی مناطق جنوبی ایرا

تماماً دردست هندوهای شکارپور است که در ضمن »تجارت کرمان به استثنای قالی 

ی تجاری انباشت شده با این تفاصیل تعجبی ندارد که سرمایه 5«.صراف هم هستند

توجه نبوده باشد. کنسول پریس در خصوص کرمان نوشت، توسط تجار ایرانی قابل

کنسول رابینو در  6«.تومان سرمایه داشته باشد در این شهر نیست 10000تاجری که »

که ثروت کالن داشته در شهر تاجری »وحوش مشروطه از استرآباد گزارش داد که حول

 7«.پوند است 200تا  100طور متوسط معادل شان بهباشد وجود ندارد. سرمایه

                                                      
 68-63همان، صص . 1

 65جلد  1871اچ جونز: تجارت آذربایجان، اسناد پارلمانی . 2

 1876جی سی ناپیر: مجموعه گزارشات و خاطرات.. اکیدا محرمانه، لندن . 3

 95، جلد 1904ین: گزارشی درباره شرایط و دورنمای تجارت بریتانیا درایران، اسناد پارلمانی، اچ دبلیو مک ل. 4

، اسناد محرمانه 1904-05انگلیس به جنوب شرقی ایران درطول -ا.آچ گلیدونیوکومن: گزارش هیئت بازرگانی هند. 5

 61و  49صص  1905*، 8778شماره 

 5، ص 87، جلد 1894راز و تجارت اصفهان، اسناد پارلمانی چی آر پریس: مسافرت به یزد، کرمان، شی. 6

 97، جلد 1909اچ ال رابینو: تجارت ایالت استرآباد، اسناد پارلمانی، . 7
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ی وحدت صنایع دستی و کشاورزی ]جوامع به تفصیل درباره 1اگرچه در جای دیگر

مناسبت نیست که در پیوند با مباحث مطرح شده ام ولی بیخودکفا[ در ایران نوشته

ز آن را بازگو کنم. برخالف باور عمومی، ما حتی در ایران قرن هایی ا، گوشهجادر این 

که وضعیت ناهنجار امکانات ارتباطی نوزدهم هم جوامع خودکفا داشتیم. گذشته از این

شواهد دیگری هم برای اثبات این  بودترجمان ناچیز بودن مبادله بین مناطق مختلف 

ازار ملی و سراسری در ایران وجود مدعا در دست داریم. در قرن نوزدهم چیزی به نام ب

هاست. تردیدی نیست که نزدیکی یا ندارد. شاهد این امر هم تفاوت چشمگیر قیمت

شود که در سرتاسر مملکت قیمت ونقل باعث میی حملدوری به منبع تولید و هزینه

 واحد نداشته باشیم ولی از سوی دیگر تردیدی نیست که مبادالت گسترده بین مناطق

 1860برای نمونه در و اما در ایران، ها را تخفیف خواهد داد. این تفاوت قیمت فمختل

شیلینگ برای هر من بود در حالیکه در  7قیمت بدترین نوع آرد در تهران بیش از 

شیلینگ  2تر از مشهدسر )بابلسر کنونی( قیمت یک من آرد بسیار مرغوب کمی بیش

قران بود و با این وصف بازار نداشت  25اری قیمت گندم در همدان خرو 1886در  2بود.

تومان هم  7در تهران گندم خرواری  موقعکه در همان رفت در حالیو به فروش نمی

کرد در در حالیکه قحطی در همدان کشتار می 1870ی در اوایل دهه 3آمد.گیر نمی

ر ی نبود... دای برای کسپوسید و مفید فایدهتن گندم در انبارها می 80000»کرمانشاه 

قران بود، در تهران یا بوشهر قیمت گندم  7که در کرمانشاه قمیت گندم خرواری حالی

  4«تر از آن بود.تر نبود و اغلب بیشقران کم 40تا  30گاه از خرواری هیچ

                                                      
وحدت کشاورزی و صنایع دستی در »، 11، فصل 1373، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم بنگرید به احمد سیف:. 1

 «. ایران

ی . ) شماره58، جلد 1862ی اسناد ومدارک پارلمانی، سال ایران، در مجموعه ایستویک: گزارش کنسولی: تجارت. 2

 صفحه ندارد(.

، اسناد محرمانه، "اوضاع داخلی ایران "و  1886، سال 5250اسناد محرمانه، شماره  "درآمد ایران"هربرت: . 3

 .1886، سال 5392ی شماره

 Royal Geographicalدر: "باطی بین ایران مرکزی و دریاهای گوناگون ارتی شیوهدرباره"چامپیون:  -بیتمن. 4

Society Proceedings،  127، ص 1883سال 
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توجه است که در ایران قرن نوزدهم نه معیار واحد وزن از طرف دیگر این نیز قابل

واحد طول و حتی واحد پول هم در همه جای ایران یکسان  وجود داشت و نه معیار

بیانگر آن است که مبادالت بین مناطق  ، به گمان من،نبود. فقدان این معیارهای واحد

توجه نبود. به سخن دیگر آن مناطق به درجات گوناگون خودکفا مختلف چندان قابل

 اند.بوده

 1واحد وزن در ایران قرن نوزدهم به گرم

 3000 منِ تبریز 12000 مـنِ ری

 3562 منِ بوشهر 3375 منِ شیراز

 6000 منِ شاه  4687 منِ کهنه

 3750 منِ رطل  3117 منِ مشهد

 45822 منِ رامهرمز 7200 منِ شوشتر

 9000 منِ بندرعباس 6468 منِ مراغه 

   57000 هاشمیمنِ

در مناطق مختلف طول  شد ولینامیده می« ذرع»گیری اگر چه در همه جا واحد اندازه

 آن متفاوت بود.

 

 

 

                                                      
. هم 17، ص 1848، سال 136ی اسناد محرمانه، شماره "مسافرت به سواحل دریای خزر..."بنگرید به ابوت: . 1

، اسناد 1904-05ی ایران در هندی به جنوب شرق -نیومن: گزارش هیئت تجارتی انگلیسی-چنین بنگرید به گلیدو

 101، ضمیمه الف، ص 8778محرمانه، شماره 
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 1ی ذرع در ایران قرن نوزدهم به اینچاندازه

 40-25/41 ذرع تهران

 42 ذرع شیراز

 40 ذرع یزد

 2/44 ذرع تبریز

 41 ذرع مشهد

شاهی بود و قران کرمان  25ی واحد پول به گزارش کنسول ابوت قران یزد درباره

شاهی بود برای قران  20با قران تهران یا تبریز که  شاهی و این دو در مقایسه 28هم 

 2دهد.درصد نشان می 40و  25ارزشی معادل  هاضاف

توان اطالعات بسیار ام میها اشاره کردههایی که به آنی نکتهی همهالبته درباره

 تری به دست داد.بیش

 

 بندیجمع

ا خورد و بگذشته پیوند میهایش به با ریشه هر جامعه مشکالت اجتماعی و اقتصادی

زند. درک این مشکالت، بدون کوشش برای آمدهایش، حال را به آینده پیوند میپی

ها در گذشته، کار عبثی خواهد بود. وقتی ادراکات ما از گذشته کافی یافتن این ریشه

مان از حال هم کسری دارد و با ادراک ناکافی از گذشته و برداشت نباشد، برداشت

مان نیز تعریفی نخواهد داشت و شاید بهتر است از حال، بدیهی است که آیندهمعیوب 

 بگویم که نتواند داشت.

قرن نوزدهم بر خالف دیدگاهی که در میان شماری از همکاران فرهنگی رایج است 

که در طول آن، نه ساختار سیاسی ایران دستخوش  بودای به اعتقاد من قرن گم شده

اقتصادی آن بهبود یافت. اگر در ابتدای قرن، به زمان آن مستبد  تحول شد و نه ساختار

                                                      
 101نیومن: همان، همان ص -گلیدو. 1

مجلد  60، اسناد وزارت امور خارجه، سری 1849-1850 "ابوت: مانوفاکتور و تولید در شهرهای مختلف ایران.... 2

165 



 

 
 

 احمد سیف 433

ای هستیزی داشتیم، همین وضعیت در سالگریزی و قانونریش بلند کوتاه عقل قانون

شگی پیمسلکی و داللهای اقتصادی نیز دالل. در عرصهبودپایانی قرن نوزدهم هم حاکم 

های دیگر نخورده ماند. در حوزهدستی این مدت گیر هم برای همهجاگسترده و همه

ی ، نه نشانهآمدچه از ارتباط با اروپا به دست د. آنافتیذکری اتفاق ننیز تحول قابل

. شتحرکتی به جلو که در بهترین وضعیت، حالت درجازدن و در خود پوسیدن را دا

 یهکردن شیوبازارهای ایران به روی کاالهای فرنگی باز شد ولی پی آمدش دگرسان

 گسترش و رشد آمدشپی توجهی داشته باشد،آمد قابل. اگر پیبودتولید در ایران ن

و  نشیند. اگر در مقطعی صدور تریاک به جای صدور ابریشم خام میبودمسلکی دالل

ی تولید ی این موارد، شیوهشود ولی در همهیا مدتی بعد صدور قالی و شال عمده می

اسبات یابد و نه منماند. نه تکنولوژی تولید تحول میمیهم چنان طبیعی و دستی باقی 

ن. ی تولید، یعنی زمیحاکم بر روابط بین تولیدکننده و مالکان و متصرفان عامل عمده

شد که در ابتدای قرن و حتی در ای اخذ میی مالکانه در پایان قرن به همان شیوهبهره

که دویست سال  ماندباقی می ونهگتر. عدم امنیت مال و جان نیز هماندو قرن پیش

ان چنماند و مخروط خودکامگی همی حکومتی نیز بدون تغییر میتر بود. شیوهپیش

 جاگستر است.همه

د ولی همیشه زور یشندر این ساختار مخرب و زندگی سوز تنها مقامی که زور نمی

برای  .بودکه بر تارک این مخروط خودکامگی نشسته  بود، مستبد اعظم، شاه فتگمی

ترین الیه که در ضمن پرشمارترین آن های این مخروط، به غیر از تحتاتیی الیهبقیه

ای دیگر زور گفتن. از زور شنیدن و در لحظه بودهم هست، زندگی هر روزه ترکیبی 

 چرخد.ساالری میکل زندگی اقتصادی و اجتماعی بر این مدار اجحاف

 نیز السلطانولی ظل فتگالسلطان زور میظل برای مثال، اگرچه ناصرالدین شاه به

در  چون بود تر از اوالقلبی حکمرانی خویش نه کاریکاتور پدر، بلکه قسیدر محدوده

ه های دیگر بازستاند. و نتیجتاوان زورشنیدن از پدر را از اعضای الیه تا دیکوشضمن می

-ها به صورت مخربصهی عری زندگی ایران در طول این قرن در همهاین شد که همه

آید. ایران و ومرج و هرکی به هرکی در میی هرجترین شیوهترین و در عین حال زشت

ود شآینده میگذراند، بیای روزگار میایرانی تا زمانی که در تحت چنین نظام خودکامه
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که هاست بلامیدی به آینده، نه فقط بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیتو بی

 کند. تشدید میهم لیت گریزی را مسئو

 

 

 



 

 

 
 

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

های خارجی و بورژوازی شرکت

 قرن نوزدهم تجارتی ایران در

 

 احمد سیف

 
 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 های خارجی و بورژوازی تجارتی ایران در قرن نوزدهمشرکت 436 

ترین مصایب اقتصاد ایران در قرن نوزدهم این بود که فرایند انباشت آغازین یکی از مهم

 1ماند. داری باقیسرمایه در آن اتفاق نیفتاد و به همین دلیل، اقتصاد ایران پیشاسرمایه

ی پولی انباشت آغازین سرمایه، یعنی پدیدارشدن کارگر آزاد از سویی و انباشت سرمایه

ساالری را براقتصاد حاکم از سوی دیگر که در تحول بیشتر خویش، مناسبات سرمایه

 انباشت آغازین سرمایه در ایران دخیل بودند.عوامل متعددی در عدم 2کند.می

اقتصاد ناچیز بود و این مازاد ناچیز به شکل به دالیل مختلف، مازاد تولید در  -

گرفت. تکنولوژی تولید بدوی بود و در طول های غیر مولد مورد استفاده قرار میو شیوه

به همین خاطر، ظرفیت تولیدی و توان تولیدمازاد  3نایافته باقی ماند.قرن بدوی و تکامل

 4توجه نبود.قابل

و تجارت بین شهر و روستا در  تجارت داخلی، یعنی تجارت مناطق مختلف -

آمد ناچیزی توان تولید و مازاد تولید ونقل که خود پیی امکانات محدود حملنتیجه

بود با تنگناهای جدی روبرو بود. در نتیجه، واحدهای تولیدی در کنار عوامل 

غیراقتصادی مخرب، برای نمونه، خودکامگی و ناامنی جان و مال، کوچک باقی ماندند 

مند نشدند. عالوه بر عوامل گوناگون های ناشی ازمقیاس بهرهجویینافع صرفهو از م

ساختاری، رقابت نابرابر محصوالت وارداتی نیز در تداوم  و تثبیت داخلی، عوامل برون

 این وضعیت نقش موثری ایفا کردند. 

کمبود، و احتماالً فقدان امکانات اشتغال در شهرهای ایران باعث شد که  -

داران عمالً ناچار شدند که به بیرون جان آمده از ظلم و ستم حکام و زمینبه دهقانان

ریزی گاز اقتصاد ایران، درعمل به ایاالت جنوبی روسیه و ترکیه پرتاب شوند. این وطن

مندی از نیروی کار و گسترده در ضمن بر این داللت داشت که اقتصاد ایران از بهره

                                                      
بحران در اسنتبدادسناالری ایران، کتاب آمه، تهران بنگرید به احمدسنیف: توسنعه و عقب ماندگی ما، در کتاب: . 1

1390 

ایران در قرن  - ایران داری درموانع رشد سرمایه»، 1373نشرچشمه، « اقتصاد ایران در قرن نوزدهم»بنگرید به . 2

 الملل و انتقاد مازاد ازایرانتجارت بین»و  1998ی ، ژوییه3، شماره 34ی مطالعات خاورمیانه، جلد ، نشریهنوزدهم

 .1995، آوریل 2، شماره 31ی مطالعات خاورمیانه، جلد نشریه« در قرن نوزدهم

 .1387بنگرید به احمدسیف: قرن گم شده، اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم، نشر نی، . 3 

 1380احمدسیف: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش، تهران، . 4

https://pecritique.com/2020/07/29/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://pecritique.com/2020/07/29/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 وار آسیایی،هر در ایران قرن نوزدهم به صورت شهر نمونهمازاد تولیدشان محروم ماند. ش

 ارتباط سازنده با روستا باقی ماند. غیرمولد و بی

نوشته شد که کنسول  1855ی مهاجرت از ایران در ها دربارهیکی از اولین گزارش

توجهی از دهقانان سلماس و دیگر مناطق شمار قابل»ابوت از آذربایجان گزارش کرد که 

 »و افزود، « کنندآذربایجان برحسب عادت برای کار به ایروان و تفلیس مهاجرت می

ای از دهقانان از ارس ]رود مرزی ایران و روسیه[ العاده[ شمار خارق1855امسال ]

جواز عبور  3000اند. به حدی که در طول دو ماه کنسول روسیه بیش از گذشته

 1861تا  1855مدعی شد که در طول چند سال بعد ایستویک  1«.صادرکرده است

رسد که به نظر می 2درصد از پارسیان ایران به هندوستان مهاجرت کردند. 12بیش از 

های پایانی قرن، این موج مهاجرت از ایران بسیار افزایش یافته باشد. برای در دهه

کس ایی سی یک تصویر کلی از میزان مهاجرت، بد نیست اشاره کنم که به گفتهارایه

حدود دو میلیون ایرانی در روسیه و در امپراتوری عثمانی و درهندوستان » 1915در 

ی قرن بیستم، حدود های اولیهنیا و ناهید، در سالادعای رییسبه 3«.کنندزندگی می

بگویم و بگذرم که با توجه به  4اند.کردهیک میلیون ایرانی تنها در روسیه زندگی می

آمیز برآوردهایی که از میزان جمعیت ایران در آن دوره داریم، این ارقام به نظر مبالغه

ی توجه بود، تردیدنسبت جمعیت قابلآیند ولی در این که میزان مهاجرت از ایران بهمی

نها در قفقاز و ، ت1918دانیم که در زاده میهای سلطاننیست. از سوی دیگر، از نوشته

ی ابراهیم بیک در سفرنامه 5اند.کار مشغول بودههزار کارگر ایرانی به 300ترکستان، 

هزار ایرانی به خاطر ورود غیرقانونی به  50تا  40ی باطوم بین خوانیم که در منطقهمی

                                                      
 .205جلد  60، اسناد وزارت امورخارجه، سری 1855مارچ  31، گزارش ابوت به تامسون. 1
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گمان من آمارهای رسمی دولت تر بهی این شواهد مهماز همه 1آن دیار در زندان بودند.

دولت روسیه برای 1913تا  1900ی تزاری است. براساس این آمارها، در طول روسیه

جواز ورود صادر کرده  1ر767ر334طور قانونی به روسیه رفته بودند، هایی که بهایرانی

بود. تردیدی نیست که شماری از متقاضیان کسانی بودند که احتماالً هرساله تقاضای 

ر نتیجه از نظر تعداد متقاضیان با زیادشماری روبرو کردند و دصدور جواز ورود می

دانیم که در طول این دوره، برای ایرانیان هستیم. در عین حال از همین آمارها می

جواز خروج از روسیه یا بازگشت به ایران صادر شده است. به این ترتیب،  1ر255ر000

هزار تن از کسانی  513هر چه که شمار واقعی متقاضیان بوده باشد، روشن است که 

که از ایران رفته بودند به ایران بازنگشتند و یا در روسیه ماندند و یا از آن جا به 

البته بازگشت مخفیانه به ایران یک احتمال نظری است  2های دیگری رفتند.سرزمین

ولی در عین حال، باید امکان مهاجرت غیرقانونی و بدون اطالع مقامات را هم در نظر 

میلیون نفر در نظر بگیریم،  8-9ها اشیم. اگر کل جمعیت ایران را در آن سالداشته ب

آید، شمار متقاضیان جواز ورود به روسیه که به ایران ای میکه به نظر برآورد واقع بینانه

توجهی است. الزم است در نظر شود که رقم قابلدرصد کل جمعیت می 6بازنگشتند، 

این متقاضیان از جمعیت بالغ ایران و احتماالً در وجه  داشته باشیم که به ظنا غالب،

عنوان درصدی از جمعیت بالغ یا مردان ایران رقم عمده از مردان بودند که به

 شود. تری میتوجهقابل

ی ادعاهای ی حقوقی مسلط بر ایران با همهی مورد بررسی، فلسفهدر دوره -

از مالکیت خصوصی عوامل ظاهری فاقد یک چارچوب مشخص و معلوم در حمایت 

های اجتماعی ی الیهتولید و از حق و حقوق فردی بود. خودکامگی جاری در همه

امنیت اجتماعی در پذیر از ناامنی و عدمموجب پیدایش و تداوم حسی عمیق و توجیه

امنیت اجتماعی ملی و سراسری شده، میان ایرانیان شده بود. این ناامنی و عدم

اقتصادی داشت. معضل اقتصاد ایران برخالف باوری که گاه مطرح  آمدهای خوفناکپی

لی زمین نبود. مشکل اص« مالکیت خصوصی»در برابر « مالکیت دولتی»شود تقابل می
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طور کلی حق و حقوق فردی تقدسی نداشت و محترم این بود که مالکیت خصوصی و به

داشت و در هر فرصتی که شد و هیچ قانون و نهادی در دفاع از آن وجود نشمرده نمی

شد چه ضبط میگرفت. آنآمد مورد تعرض خودکامگان ریز و درشت قرار میپیش می

ممکن بود یک ده شش دانگ بسیار پرارزش باشد، یا مقدار ناچیزی گندم و جو که 

آمد کاری بافته بود. پیمایملک دهقانی زحمتکش و یک القبا بود. یا شالی که صنعت

شده و گسترده مخدوش شدن فرایند تولید و از آن منیت سراسریابدیهی این عدم

ویژه بسیار مهم این بود که در ی بهتر پریشانی روان اقتصادی ایرانیان بود. نکتهمهم

شده، همان مازاد ناچیز برای افزودن بر خویش به امنیت سراسریی این عدمنتیجه

قابلیت کتمان ثروت در  1شد.نمی گذاریآمد و در تولید سرمایهصورت سرمایه درنمی

سازی اگرچه ایران قرن نوزدهم به صورت یک هنر درآمده بود و اشکال گوناگون دفینه

ا که تر اقتصاد رداد ولی مشکل اساسیامنیت را اندکی تخفیف میمصایب ناشی از عدم

 کرد.کمی تولید و تولید مازاد در آن بود، حل نمی

ها های خارجی، عمدتًا روسی و اروپاییی شرکتهارقابت خارجیان و فعالیت -

کرد و هرروزه مقدار بیشتری از بازار داخلی را به ضرر تجار معضل اقتصاد را تشدید می

تر شدن امکان و توان تجار آمدش کمداد که پیبومی دراختیارتجار فرنگی قرار می

 ترتوان از کممیی پولی بود. حتی براساس شواهد موجود، محلی در انباشت سرمایه

تجارت ایران با دیگر کشورها به  -ی نقش تجار ایرانی درتجارت داخلی شدن فزاینده

عنوان نمونه، توزیع ارزش واردات اروپا به تبریز را در جدول سخن گفت. به -جای خود 

 دهم تا این نکته روشن شود.یک به دست می

  

                                                      
صاد در این« مایهسر»مشخصاً منظورم از . 1 جا، ابزارها و امکانات دیگر برای حفظ و افزودن بر توان تولیدی در اقت

 است.
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1833-1841ه ارزش واردات تبریز از اروپا به لیر -جدول یک 
1
 

 از کل % تجارخارجی % تجارایرانی تجارت کل سال

1833 667217 566956 85 100261 15 

1834 779869 658783 84 121087 16 

1835 1432565 1233565 86 199000 14 

1836 1743043 1456000 83 286043 17 

1837 559000 118696 21 440304 79 

1838 640826 303913 47 336912 53 

1839 322000 195652 61 126347 39 

1840 280783 146087 52 134695 48 

1841 511522 152174 30 359348 70 

های این جدول هم شاهد کاهش کل تجارت خارجی هستیم و هم براساس داده

توجهی کاهش یافته است. در این طور قابلاین که نقش تجار ایرانی در این مبادالت به

تر بررسی اوضاع در طور مشخصهای خارجی و بههدفم وارسیدن نقش شرکتمقاله، 

ترین مراکز تجارتی ایران در این دوره بود. برای سادگی تبریز است که یکی از عمده

کنم. برای این در تبریز اتفاق افتاد محدود می 1864چه که در ام را به آنکار، بررسی

ل کیث ابوت در آرشیو وزارت امور خارجه های متعددی به قلم کنسومنظور گزارش

 اند.ی این ارزیابیبریتانیا موجود است که مآخذ من در تهیه

اند با این همه به دارانهسویه و جانبفهم یکهای ابوت به دالیل قابلاگرچه گزارش

گمان من تأییدی است بر این برنهاده ]تز[ که یکی از چند مانع موجود برسر انباشت 

یعنی بخشی از فرایند انباشت آغازین سرمایه  -ی تجار ایرانی وسیلهی پولی بهسرمایه
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در تبریز گذشت، نه یک  1864ها بود. باید بگویم اما آنچه که در فعالیت این شرکت -

 1ها بود.ی عملکرد این شرکتی شیوهدهندهی استثنایی بلکه نشاننمونه

به وزارت امورخارجه فرستاد  که ابوت 1864برای  درگزارش کنسولی تبریز

ای از سال بخش عمده در خوانیم که اوضاع تجارت این ایالت بسیارمتغیر ومی

 2بود. در توضیح این وضعیت هم دودلیل ارایه شد.« نومیدکننده»

هایی از ترکیه وجود چه که در بخشایجاد یک واحد پول قالبی، همانند آن -

 دارد.

 «.علیه تجارت اروپاییتوافق و تبانی تجار محلی بر»  -

و ادامه داد که یک شرکت یونانی ساکن تبریز ]که در حمایت بریتانیاست[ به کار 

ها موجب ناگهان و به مقدار زیاد با پایین آوردن قیمتای دست زد و بهغیر هوشمندانه

های فعالیت 1864ضرر و زیان بسیار به مجموعه تجار این شهر شد. برای چهار ماه در 

اعتماد به تجار خارجی اطمینان و عدمی به حال نیمه تعطیل درآمد و احساس عدمتجارت

جایگزین اعتمادی شد که در گذشته در مبادالت بین این دو گروه وجود داشت. اگرچه 

آمدهایش گریبانگیر تنها یک شرکت خارجی به این کار ناشایست دست زد ولی پی

های تجاری نیز بسیار باال بود و فعالیت هامجموعه تجار خارجی در تبریز شد. قیمت

ناگهان و به مقدار زیادی با عمل این شرکت، سود سودآوری مطلوبی داشت ولی به

های پیشین خریده بودند، التجاره را به قیمتی کسانی که مالکاهش یافت و همه

یان ز طور کلی از تجارت دست بکشند و یا ضرر وعمدتاً تجار بومی، ناچار شدند یا به

توجهی را تحمل کنند. برای چندین ماه تجارت شهر به حالت رکود درآمد. در قابل

ته رفی سال، شرایط رفتهنهایت، کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا شد و برای بقیه

                                                      
سران و تجار محلی درگ. 1 شرکت هدز و پ صفهان بودیم که بین  شابهی در ا ضعیت م شاهد و سال بعد  یری چند 

کردند به دالیلی که روشنننن نشننند پیش آمد. علل درگیری متفاوت بود. دو ایرانی که برای شنننرکت هدز کار می

سیار زیاد بود. البته گفته  شدن درگیری ب شته بودند. اگر رهبران مذهبی مداخله نکرده بودند احتمال جدی  درگذ

انگلیس[ مداخله کرده « ] نیروهای خارجیی نظامی مداخله»شنننود که رهبران مذهبی هم برای جلوگیری از می

 .160-135صص  1997، بهار 1بودند. برای اطالع بیشتر بنگرید به تاریخ معاصرایران، شماره 

2. K.E. Abbott: CR “Tabriz”, in PAP 1865, vol. 54 
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. تری بفروشندهای مناسبشان را با نرخالتجارهتوانستند مالبهبود یافت و تجار می

زارت امور خارجه فرستاد، وقایع تبریز با اطالعات بیشتری هایی که ابوت به ودرگزارش

ثبت شده است که به آن خواهم رسید. پیش از آن، بد نیست مختصری از اوضاع 

ها به دست بدهم تا چارچوب مباحث روشن شود. اگرچه در آذربایجان در آن سال

وپایی با معیارهای ار مقایسه با دیگر ایاالت ایران، آذربایجان بسیار مهم و معتبر بود ولی

آمدهای خودکامگی ها، تولید و تجارتش محدود و ناچیز بود. عالوه بر پیدرهمان سال

نوشت  1859اش در توان به عوامل دیگری نیز اشاره کرد. ابوت در گزارشسیاسی، می

ترین تنگناهای تجارت و گسترش تولیدات کشاورزی در این کشور که یکی از عمده

با توجه به مسطح بودن زمین و ارزانی نیروی »عالوه به« رو استای ارابههفقدان راه»

ی مهم ی ساختمان این راهها نیز زیاد نخواهد بود، با این همه این مسئلهکار، هزینه

های عامل دیگری که به صورت مانعی جلوی رشد فعالیت 1«.شودنادیده گرفته می

بود که تجار غیرایرانی از پرداخت آن « ریراهدا»گرفت عوارض تجاری ایرانیان را می

هایی که از آن محموله»از « هر شهر کوچک درایران»ی ابوت، گفتهبه معاف بودند. 

های های مشهد، شالفرش»در نتیجه، وقتی «. گیردگذرد عوارض راهداری میمی

ا ها رنرسد، عوارض راهداری اخذشده قیمت آکرمان، تنباکوی شیراز به بازار تبریز می

ای ماند تا این اقالم را بری کمی باقی میدهد که برای تجار انگیزهتا به آنجا افزایش می

همین وضعیت برای اقالمی که از تبریز  2«.صدور به بازارهای خارجی خریداری نمایند

شد نیز وجود داشت. باید یادآوری کنم که تجار غیرایرانی به داخل ایران فرستاده می

ی شد. با وجود همهپرداختند و راهداری تنها از تجار ایران اخذ میداری نمیعوارض راه

، در تبریز 1850ی موانعی که برای گسترش تجارت در ایران وجود داشت تا اواخر دهه

یک شرکت فرانسوی، یک شرکت سوییسی، و پنج شرکت یونانی ]یک شرکت یونانی 

ها واردات ی فعالیت این شرکتهدر حمایت انگلستان بود[ فعالیت داشتند. عمد

تجارت  1862-63منسوجات از منچستر و صدور ابریشم خام از ایران بود. اگرچه در 

ای که در اروپا وجود داشت صدمه خورده بود ی بحران پنبهبریتانیا با ایران در نتیجه
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ای به مناطق طور غیر عادی مقدار زیادی منسوجات پنبهبه» 1858-60ولی در طول 

خصوص در وضع تجارت در بسیاری از ایاالت، به 1861در  1«.شمالی ایران وارد شد

ی شیوع وبا و پیدایش قحطی بسیار نامطلوب بود. تهران و مازندران آذربایجان درنتیجه

آمدهای آن را بسیار تشدید کرده نیز گرفتار قحطی بودند و نبودن راه مناسب هم پی

توجهی کاهش یافت. وقتی یران با اروپا به مقدار قابلتعجبی ندارد که تجارت ا 2بود.

ای درایران تأثیر چندانی نداشت های پنبهبحران پنبه در اروپا آغاز شد، بر قیمت پارچه

افزایش قیمت «. ی پیشین، مازاد عرضه وجود داشترویهواردات بی»ی چون درنتیجه

شد. از سویی تشدید بحران در  آغاز 1863ای وارداتی در تبریز از مه های پنبهپارچه

بوت، ی اگفتهها شد. بهاروپا و از سوی دیگر، تقلیل مازاد عرضه موجب باالرفتن قیمت

 1862ها در بهار درصد از قیمت 76تا  15طور متوسط ها بهقیمت 1863در اواسط 

ی او، با فروش محصوالت وارداتی پیشین و کاهش واردات به عقیده 3بیشتر بود.

ها بیشتر باشد. برای روشن شدن علل جات احتمال داشت افزایش قیمتمنسو

 بد نیست به اشاره بگویم که: 1864های تبریز در درگیری

 نسبت تجار غیرایرانی درتری از تجارت داخلی داشتند بهتجار ایرانی که سهم کم -

تیم گف ترگونه که پیشی ناچیز، همانتری بودند. گذشته از سرمایهموقعیت ضعیف

 شانمبادالت تجار ایرانی مشمول عوارض راهداری هم بود در حالی که رقبای غیرایرانی

 از پرداخت آن عوارض معاف بودند.

المللی قیمت منسوجات درنتیجه تعمیق و تداوم بحران پنبه در بازارهای بین -

 شدت افزایش یافت.وارداتی به تبریز به

ازار تبریز موقعیت نزدیک به انحصاری داشت در چنین وضعیتی شرکت بالی که در ب

درت تر از قیمت بازار مباای به قیمتی پایینی محصوالت پنبهشکنی و عرضهبه قیمت

 ها و شرکت منجر شد. کرد که به تقابل بین محلی

                                                      
1. K.E. Abbott: CR “Tabriz”, in PAP 1864, vol. 61 

شمه، تهران . 2 شر چ صاد ایران درقرن نوزدهم، ن سیف: اقت صل نهم: قحطی به 1373بنگرید به احمد صوص ف خ

 درایران.
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آقای پیر بالی )تاجر مقیم تبریز که در حمایت بریتانیا  1864های پایانی سال در ماه

چه اتفاق افتاد خاطر رویدادهای آن سال از دولت ایران ادعای خسارت کرد. آنبود( به

عدل  500، آقای میشگلو، رییس شرکت بالی درتبریز 1864آوریل  18این بود که در 

عنوان تر از قیمت بازار عرضه کرد. بها به قیمتی بسیار کمای انگلیسی ری پنبهپارچه

دفاع از این کار، میشگلو مدعی شد که شماری از تجار ایرانی به این کار دست زده 

بودند. به عبارت دیگر، این حرکت را حرکتی دفاعی دانست و متذکر شد که به تجار 

رند او ناچار خواهد شد که با شکنی برنداایرانی اخطار داده است که اگر دست از قیمت

خوانیم که اخطار میشگلو از سوی ها میتری به رقابت بپردازد. درگزارشهای کمقیمت

ظر نادرست نخبریم ولی ادعای میشگلو بهایرانیان نادیده گرفته شد. اگرچه از جزییات بی

ا ت وارداتی ری کمی داشتند و معموالً منسوجادانیم که تجار ایرانی سرمایهآید. میمی

فروختند و پس از فروش، بدهی شرکت طور نسیه خریده در بازار میاز شرکت بالی به

ها آشکار است که این تجار مقروض، کردند. از اطالعات آمده در این گزارشرا تأدیه می

شکنی شرکت بالی با بحران نقدینگی جدی روبرو شده بودند. اگر با آمد قیمتدر پی

کردند، که قادر به فروش و درنتیجه بازپرداخت بدهی خود مثل نمیهبشرکت مقابله

رسد، شان بعید به نظر میی اندکپرداختند که با سرمایهنبودند و اگر به رقابت می

بایست آن چه را که با قیمتی بیشتر خریده و به همین خاطر مدیون و مقروض می

 یز، طبیعتاً برای بازپرداخت بدهی خودتر نقد کنند. در این صورت نبودند، به بهایی کم

دهنده شدند. اگر در تبریز در آن روزگار بانک یا مؤسسات مشابه وامبا کمبود روبرو می

از  مدتستانی کوتاهتوانستند با وامشاید تجار ایرانی می -که نداشت  -وجود داشت 

رسد که نظر می ها، توفان را از سر بگذرانند ولی چنین امکانی وجود نداشت. بهآن

ی عوامل مشخص دیگری هم وجود داشت. اگرچه میشگلو ایرانیان را آغازکننده

کت واقع، شرشود که بههای دیگر روشن میکند ولی در گزارششکنی معرفی میقیمت

یشگلو این مسئله که آقای م»ی کنسول بریتانیا گفتهشکنی بود. بهبالی آغازگر قیمت

ه ای است کفروش رسانده باشد مسئلهرا به قیمت ارزان به ممکن است کاالهای خویش

ای ازاین نوع، بدون در اغلب کشورها، معامله»و ادامه داد که « تنها به او مربوط است

 نظر معقولدر ظاهر امر، ادعای کنسول به«. گیردآفرین بشود انجام میاین که مسئله

العاده، این شرکت وت و منابع فوقخاطر ثربه»خوانیم که آید ولی در گزارش میمی
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ی تجار محلی را نه بخش اعظم تجارت را به انحصار خویش درآورده و قسمت عمده

فقط به خود وابسته کرده بلکه برای پیشبرد منافع خویش در اختیار گرفته است. 

م که کنیمشاهده می«. خصوصی استهمین خاطر، وضع شرکت بالی درتبریز وضع بهبه

ی قدرت در نایافته بود ولی مقولهزار در ایران قرن نوزدهم بدوی و تکاملاگرچه با

 مناسبات بین شرکت بالی و ایرانیان، عوامل احتمالی دیگری را نیز پیش کشیده است.

گذار ها حرف بزنیم، با یک شرکت سیاستدر آن سال« ساختار بازار»اگر بتوانیم از  -

بالی( و تعدادی رقبای مجازی کوچک و  و با موقعیت نزدیک به انحصار )شرکت

 ای )تجار ایرانی( روبرو هستیم.دنبالچه

گذار )رهبر( و رقبای مجازی در شرایط عوامل گوناگون اقتصادی، شرکت سیاست -

کت دانیم که شرهای کنسول میاند. از گزارشکردهگیری مینابرابری اطالعاتی تصمیم

خبر اختیار داشته که رقبای ایرانی از آن بی گذار )شرکت بالی( اطالعاتی درسیاست

 های داخلیاخبار رسیده حاکی از پایان یافتن جنگ»خوانیم که اند. در گزارش میبوده

ای در بازار آمد آن، سقوط قیمت منسوجات پنبهامریکا ]علت بحران پنبه[ و در پی

ک اقدام ضربتی گذار با دریافت این اطالعات، در یدر نتیجه، شرکت سیاست«. است

تر ی محصول به قیمتی کمکوشد که زیان خویش را به حداقل رسانیده و با عرضهمی

ر زودی باز قیمت موجود در بازار تبریز ولی به احتمال زیاد، بیشتر از قیمتی که به

دانیم که در ی خویش را نقد کند. البته میبازارها حاکم خواهد شد، واردات گذشته

ن خبر از پایان یافتخارجی، رقبای مجازی آن ]تجار ایرانی[ از سویی بیکنار این شرکت 

گذار، ی ناچیز و بدهکار به همان شرکت سیاستهای داخلی امریکا با سرمایهجنگ

شکنی شوند. اگرچه کوشش برای قیمتناگهان با سقوط قیمت در بازار تبریز روبرو میبه

برای  «سیاست مشروعی»نیا ممکن است ی کنسول بریتاگفتهاز سوی شرکت بالی به

مدت و شرکت بوده باشد، ولی با وضعیت موجود در آن بازار از دیدگاه منافع میان

ی نبود. تردیدی نیست که نتیجه« سیاست معقولی»درازمدت همان شرکت 

توانستند شکنی، ورشکستگی تجار محلی بود و درنتیجه، تجار ورشکسته نیز نمیقیمت

ی رقبای مجازی جا که خبر داریم، خرید نسیهبه شرکت بپردازند. تا آنبدهی خود را 

گونه تضمین و گروگذاری اموال غیر منقول همراه نبوده محلی از شرکت بالی با هیچ
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احتمال زیاد پرداخت است. در نتیجه، با ورشکستگی تجار محلی، آن دیون نیز به

کند. بی ما را از شرایط تبریز تأیید میهای کنسول، ارزیاشد. شواهد دیگر در گزارشنمی

آن  در« تاجر ثروتمند محلی»ولی هیچ « توجه استبسیار قابل»اگرچه تجارت تبریز 

ی های خارجقادر به رقابت با شرکت»کدام از تجار محلی عالوه، هیچمشارکت ندارند و به

که  ی حسادتنتیجه»العمل ایرانیان درنتیجه برخالف ادعای کنسول، عکس«. نیستند

به  عکسنشان داده است، نبود. به« هادرنهایت خود را به صورت خشونت رفتار آسیایی

]  شرکت»العملی بوده است به این واقعیت که رسد که رفتار ایرانیان عکسنظر می

و این هم البته « بالی[ این قدرت را دارد که هر آن که بخواهد تجار محلی را نابود کند

 ریتانیا در تبریز است. ادعای کنسول ب

کردن مسایل اقتصادی همیشه سر از منطق آموز این که سیاسیجالب و عبرت

ی کلی مستثنی نبود. موقعیت کلی های کنسول از این قاعدهآورد و گزارشوارونه درمی

ها به وزارت امور خارجه بسیار متناقض و کنسول ابوت درتهیه و ارسال این گزارش

ی بریتانیا، باید از منافع ی دولت فخیمهعنوان نمایندهاز سویی بهخوان است. ناهم

های استعماری بریتانیا در ایران دفاع کند و از سوی دیگر، در برخورد به واقعیتنیمه

 نویسد که رییسزند. یعنی میموجود، به انتقاد شدید از عملکرد میشگلو دست می

اید چون ب« ای مبادرت کرده استوشمندانهالعاده غیرهبه کار فوق» -میشگلو  –شرکت 

کاهش شدید قیمت به صورتی که به آن مبادرت ورزیده است باعث »دانست که با می

. «فقط برای تجار وابسته به خویش بلکه برای دیگران خواهد شدضرر و زیان زیاد نه

عنوان کشوری عجیب به»نویسد، گوی دولت فخیمه میعنوان سخندرعین حال، به

ه و ادبانسری ساکنانش، نفرتی که از اروپاییان دارند، عقاید و عادات بیخاطر خیرهبه

آمیز و وحشیانه نشان شان اغلب خود را به صورت عملیات خشونتغیرمتمدنانه

ی خوانیم که در نتیجهدر عین حال در گزارش دیگری از همین کنسول می 1«.دهدمی

های اطمینانی نسبت به انگیزهاعتماد و بیماحساس عد»کاری که شرکت بالی کرد، 

هردوی این  2«.جای اعتمادی که در گذشته وجود داشت، نشسته استتجار خارجی به

                                                      
1. Dispatch dated 20 Feb 1865 in FO 60.292 
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توانند جدی گرفته شوند. یعنی اعتمادی که در گذشته وجود داشت، با مواضع نمی

ها آمده آید. در همین گزارشادبانه جور در نمیسری و خشونت و عادات بیادعای خیره

شکنی خویش به اخبار مربوط به واردات است که رییس شرکت بالی در توجیه قیمت

ای و احتمال پایان جنگ داخلی امریکا، دو های پنبهالوقوع مقادیر زیادی پارچهقریب

شد، توسل جسته است. به عبارت دیگر، عاملی که موجب کاهش قیمت در بازار می

المللی نیز داشته است. ، یک وجه بین1864یز در کنیم که حوادث تبرمشاهده می

ظاهر به کاری که شرکت کرده است، ایرادی وارد به»کند که همه ابوت ادعا میبااین

ای را به تجار های پنبهحقیقت دارد که همین شرکت پارچه»درعین حال، « نیست

رکت شکنی شدر نتیجه، پس از قیمت«. مراتب باالتر فروخته استمحلی به قیمتی به

ها را حتی به قیمتی که از شرکت بالی خریده توانستند پارچهبالی، تجار محلی نمی

 آمد اینکش. تردیدی نیست که پیبودند، بفروشند. سود و سودآوری دیگر پیش

ه خوانیم کموقعیت برای تجار محلی بسیار جدی بود. با این همه در گزارش دیگری می

ثبات نشده، و اتهام وارده تنها براساس ادعاهای ایرانیان ضرروزیان به تجار بومی ا»

ی معامله بین شرکت بالی و تجار محلی به صورتی با توجه به وضع بازار و شیوه«. است

ی که خود ابوت توصیف کرده است، تردیدی نیست که تجار محلی با خطر جدی و بالقوه

گیرد. دیگرش مورد تأیید قرار میهای ورشکستگی روبرو بودند و این نکته نیز در گزارش

آقای میشگلو یا هر تاجر دیگری آزاد است که اموال »دهد که بدون شک، ابوت ادامه می

تواند دراجرای پسندد به فروش برساند و هیچ کس نمیخود را به هرشکلی که می

 رظاهر، حرف ابوت درست به نظبه«. های او به صورت قانونی مانع کار او بشودفعالیت

حلی چه برای تجار مآید ولی مسئله برسر قانونی بودن یا نبودن کار شرکت نبود. آنمی

ود تر از قیمتی بشکنی شرکت، کماهمیت داشت، این بود که قیمت بازار پس از قیمت

ها را به تجار محلی به نسیه فروخته بود. از جزییات که همان شرکت همان پارچه

دانیم و درواقع خود ی و تجار محلی بی خبریم ولی میقرارومدار مالی بین شرکت بال

ابوت به آن اشاره کرده بود که شرکت بالی موقعیتی نزدیک به انحصار داشت و 

فروخت و آنها پس از فروش، بدهی محصوالت وارداتی را به نسیه به تجار محلی می

مل ه درنتیجه عچه که اتفاق افتاد این بود ککردند. آنخویش به شرکت را کارسازی می
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شرکت یعنی شرکت انحصاری، تجار محلی فرصت فروش و درنتیجه بازپرداخت بدهی 

» العمل تجار بومی نشانه خود را از دست داده بودند. اگرچه به ادعای ابوت عکس

های شرکت بالی بوده باشد ولی درعین حال، به موفقیت« احساس تلخ ناشی از حسادت

آمد یبایست پی شرکت در تبریز انتقاد کرده و افزود که او میخود او از عملکرد نماینده

اد پوشی کنیم، او اعتقی بیان دیپلماتیک ابوت چشمدانست. اگر از شیوهاعمالش را می

توان گفت این است که کار آقای میشگلو در کاستن چه که میحداقل آن»داشت 

ط دانست که چنین کاری نه فقمی بایدها بسیار غیرهوشمندانه بود. او میناگهانی قیمت

شود که به او وابسته بودند بلکه به دیگرانی که منتظر موجب ضرروزیان کسانی می

ها را و آن« زندهای بازرگانی او مخالفت ورزند نیز لطمه میفرصت بودند تا با فعالیت

شکن در این کار ترغیب خواهد کرد. اوضاع درتبریز اگرچه با اختالف بین شرکت قیمت

عنوان اعتراض و تجار بومی شروع شد ولی به صورت حرکتی ضدانگلیسی درآمد. به

جلسات متعددی با شرکت «. های تجاری تعطیل شدی فعالیتبازارها بسته شد و همه»

ها مجتهد محل خواستار اقدام برعلیه آن تجار بومی در مساجد برگزار شد که در آن

رجی و لطمات و صدمات وارده بر تجار بومی خواند. عدالتی تجار خاچیزی شد که او بی

فشار تجار بومی پرداخت پول کالنی که »به حاکم ایالت رسماً شکایت کردند و با 

التجار به بعضی از تجار در ضمن نظام«. ها به شرکت بدهکاربودند، متوقف شدبازاری

 زودیبدهند. بهشده از شرکت را به شرکت پس محلی دستور داد تا کاالهای خریداری

بعضی ازکاالهای وارداتی از اروپا و مقداری ابریشم »اعتراضات ابعاد جدیدی گرفت. 

 «.خانه توقیف شدندشده از سوی شرکت بدون توضیح و علت در گمرکخریداری

اعتراضات گسترش یافت و نیروهای دیگر را دربرگرفت. وقتی آقای میشگلو کوشید 

اروپا بفرستد، تجار محلی نگذاشتند تا صاحبان قاطرهای توجهی ابریشم به مقدار قابل

بارکش با شرکت خارجی همکاری کنند. آقای میشگلو به کنسول موقت بریتانیا درتبریز، 

تر کیث ابوت[ متوسل شد و حمایت طلبید و او به نوبه از ویلیام ابوت ]برادرکوچک

ابوت،  یالوزاره[ به گفتهئبالوزاره خواست به این موضوع رسیدگی کند. سردار ]نانائب

ار، ی سردشایستگی مداخله کرد و به تجار دستور داد بازارها را باز کنند. با مداخلهبه

صلح و آرامش به مقدار زیادی برقرار شد ولی زودگذر و ناپایدار بود. برخالف ادعای 

را با  آقای میشگلو مقدار مشابهی کاال»پیشین کنسول بریتانیا، تنها یک هفته بعد، 
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طولی نکشید که اوضاع دوباره متشنج شد «. های پایین به بازار عرضه کردهمان قیمت

فهم بود. کنسول موقت جریان ی اوضاع و ناآرامی تجار بومی قابلو متشج شدن دوباره

ر ی ایران درا به مافوق خویش، سفیر بریتانیا درتهران، گزارش کرد و او با وزیر خارجه

مور اطالع وزیر ایر بریتانیا به کنسول تبریز خبر داد که اوضاع بهمیان گذاشت. سف

الوزاره نوبه به نائبوزیر امور خارجه نیز به«. خارجه رسیده و در دست بررسی است

دستور داد تا با کنسول موقت مذاکره کرده مسئله را بررسی کنند. جالب است که 

اد کرد که تجار بومی نیز باید در این الوزاره از اجرای دستور سرباز زد و پیشنهنائب

الوزاره اطالع داد که او با تجار بومی مذاکرات مشارکت نمایند. کنسول موقت به نائب

مذاکره نخواهد کرد. هر دو طرف مدعی شدند که مواضع اتخاذشده را به دستورمقامات 

 اند. مافوق خویش اتخاذ کرده

ی ادعای خسارت آقای میشگلو وزاره دربارهالدر اواخر ماه مه، کنسول موقت با نائب

توان از راحتی میسخن گفت و تهدید کرد که خسارت وارده به آقای میشگلو را به

ومی ی تجار بگفتهالوزاره در پاسخ به اعتراض برآمد که بهالوزاره طلب کرد. نائبنائب

ی همه«. ها شده و گناهکار اصلی هم آقای میشگلوستها نصیب آنی خسارتهمه»

اند این که شکایات خود را به مقامات مسئول خود گزارش کرده چه که تجار کردهآن

الوزاره فراتر رفته و مدعی شد که اند. نائبخواستار جبران خسارت وارده به خود شده

ی سند و یا پذیرش آن از ادعای میشگلو مبنی بر طلب داشتن از تجار باید با ارایه»

در آن صورت، اگر تقاضای رسمی از سوی کنسول «. ایی ثابت شودسوی بدهکاران ادع

سهم خویش آمده کوشید. او نیز بهتوان برای حل مشکل پیشعمل آید، میموقت به

توان پرداخت خسارت وارده را از آقای میشگلو طلب کرد. در دست به تهدید زد که می

ی امکانات خود را بومی همه داشتن تجارژوئن سردار وعده داد که برای آرام نگاه 24

ژوییه کنسول موقت به تهران از رفتار نامطلوب مقامات ایران شکایت  10کار بگیرد. در به

به دستورات رسیده از سوی دولت مرکزی توجه کافی مبذول »ها کرده افزود که آن

است  هالوزاره ازتهران فرمانی رسیدبعد کنسول موقت گزارش کرد که به نائب«. اندنکرده

طور عادالنه و او هم مضمون فرمان را به تجار بومی اطالع داده است که هرچه زودتر به

الوزاره به کنسول موقت اطالع داد که اوت نائب 18به اغتشاشات خاتمه دهند. در 
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اند. ی اختالف امضا کردهاختالفات رفع شده و تجار و آقای میشگلو قرارداد خاتمه

ست رسمی دولت بریتانیا بود یا سیاست کنسول موقت در تبریز دانیم که آیا سیانمی

 آمیز اختالفات موافق نبودند.ی صلحکه خواهان تداوم اختالف بوده و با خاتمه

من در تمام این مدت به آقای میشگلو »کنسول موقت در گزارش خویش نوشت، 

نماید  دداریتوصیه کردم از پذیرش شرایطی که برای تجار انگلیسی نامطلوب است خو

در پنجم اوت کنسول موقت «. طور کلی بدون اطالع من با هیچ قرار موافقت نکندو به

جمالت » -سفیر انگلیس در تهران  -به میشگلو خبرداد که آقای الیسون 

ی این مدت، ارتباطات بین در همه«. ی این مسائل نوشته استای دربارهامیدوارکننده

اوت آقای الیسون به دولت ایران  15در جریان بود. در  سفیر و دولت ایران در تهران

زودی ارایه خواهد شد. در دوم سپتامبر، الیسون به اطالع داد که ادعای خسارت به

 ی اختالف بین آقای میشگلوکنسول موقت دستور داد از ثبت و پذیرش قرارداد متارکه

سون خواسته شد که برای عنوان یک سند رسمی خودداری کند. از الیو تجار ایرانی به

او به شرطی »طور مشروط قول همکاری داد. البته رفع اختالف همکاری کند و او به

طور ی اختالفات[ بهحاضر به همکاری است که تحوالت اخیر ]امضای قرارداد متارکه

 1«.کامل نادیده گرفته شود

رود و جالب است که بسیار فراتر می 1864متن قرارداد متارکه از حوادث تبریز در 

ی شرکت، ضمن موافقت با مفاد آن، آن را پذیرفته است ولی مقامات اگرچه نماینده

انگلیسی در ایران به دالیلی که چندان روشن نیست خواهان تداوم اختالفات بودند. در 

آقای میشگلوو باید فقط به ابریشمی که در رشت »ه قرارداد آمده بود که برای نمون

شده و واردات محصوالت ساخته»عالوه، تنها به و به« نماید، قناعت کندخریداری می

به عبارت دیگر، توزیع محصوالت وارداتی باید عمدتاً «. دیگر محصوالت بپردازد

دادی قرارداد، قرار ی تجار محلی صورت بگیرد. برخالف ادعای مقامات انگلیسی،وسیلهبه

ی کوششی بود از سوی تجار بومی برای حفظ منافع ستیزانه نبود بلکه نشانهخارجی

دست آوردن سهم بیشتری از بازار محلی و از تجارت داخلی ایران. این تعبیر خویش و به

شود که شرکت های دیگر آن آمده است، تأیید میچه که در بخشاز قرارداد با آن
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عالیت ای برای فزمینه»تا موقعی که «. شده فراتر برودتواند از میزان تعییننمی»خارجی 

رسد که تجار محلی موضعی به سخن دیگر، به نظر می«. تجارتی تجار ایرانی فراهم آید

ر ایران ها دنفسه مخالف فعالیت خارجیدر ضدیت با انحصار گرفته بودند نه این که فی

برای تنظیم مقدار حداکثر و حداقلی »خوانیم که اد میچنین در قراردبوده باشند. هم

خرید و واردات شرکت خارجی در سه سال آینده، شرکت خارجی در تمام موارد با 

از آن گذشته، این امکان دارد که به شرکت «. راهنمایی تجار ایرانی اقدام خواهد کرد

نس وارد نماید. تواند جعدل می 8000خارجی پیشنهاد شود که در هر مورد تا سقف 

پرده خریداری  2000تواند دربازار تبریز تا سقف های ابریشمی، میی خرید پردهدرباره

پرده هم میزان خرید از رشت خواهد بود. اگر سهم بازار تبریز را نتوان  2500نماید و 

در تبریز خرید، شرکت خارجی اجازه خواهد داشت میزان بیشتری در رشت خریداری 

 نماید. 

 های خارجی بر بازارهای شرکتیدی نیست که هدف تجار بومی کاستن از سلطهترد

ی گمرک و یا دفاتر خود عالوه، براین نکته هم اشاره کردند که یا آمارهای ادارهبود. به

شرکت باید مبنای کار قرار گرفته و بر آن مبنا باید از شرکت بخواهند تا واردات کاالهای 

ش بدهد. براساس ارقام سال پیش، تجار بومی خواستار شدند ی خود را کاهشدهساخته

و اگر مبنای «. شد، ازحاال به بعد دو عدل وارد شودازای هر سه عدل که وارد میبه»تا 

درصد باشد یعنی  40کار، واردات شرکت در سه سال پیش باشد، میزان کاهش باید 

 «.نماید به ازای هر پنج عدل وارداتی پیشین، تنها سه عدل وارد»

با توجه به بحران نقدینگی که تجار بومی با آن روبرو بودند از شرکت تقاضا شد تا 

ایی جعالوه از آنبه«. های خود را بپردازندبه تجار بومی مساعدت شود تا بتوانند بدهی»

ها در بازار کاهش یافته بود، از شرکت خواسته ی اقدامات شرکت، قیمتکه در نتیجه

شده را به داران و یا بنکداران یا دیگر تجار مقداری از کاالهای فروختهرهاز حج»شد تا 

برای تجار بومی یک «. همان قیمتی که خودش به آنها فروخته بود، خریداری نماید

روزه گذاشته شد که پس از انقصای آن مدت، شرکت هیچ تعهدی به خرید  15مهلت 

اوضاع در بازار تحت کنترل درآید قرار ها نخواهد داشت. برای این که محصوالت از آن

تا سه ماه شرکت از فروش محصوالت در »مابین ی فینامهشد که از زمان امضای توافق
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فروشی عالوه شرکت برای مساعدت به تجار بومی از خردهو به«. بازار خودداری نماید

در بازار  چه که شرکتهر آن«. فروش دو، سه و تا ده عدل در بازار خودداری نماید»

روش شان را بفتر باشد تا بنکداران نیز بتوانند کاالهایعدل نباید کم 50فروشد از می

نامه بدون اعمال فشار های خویش تأیید کرد که این توافقابوت در گزارش 1«.برسانند

و زور از سوی تجار بومی امضا شده است با این همه بدون هیچ توضیحی به مافوق خود 

الوزاره است و رفتار او ناصواب ی اینها، تقصیر به گردن نائبدر همه»د که دهگزارش می

ی النههای غیرعادی او بود تا نگذارد تجار به فعالیتنه فقط وظیفه»گمان ابوت، به«. بود

عهده گرفته است که به منافع خود ادامه بدهند بلکه حاال که حل موضوعی را به

کرد. شود باید به حل منصفانه آن تأکید میوط میخارجیان تحت حمایت انگلیس مرب

ها که مناسبات آمد، براساس مواد عهدنامهی چنین کاری برنمیدرصورتی که از عهده

ی کسی نامهبایست از تأیید توافقکند میما را با دولت و مردم کشور ]ایران[ تنظیم می

 «.کردتانیا خودداری میکه تحت حمایت دولت بریتانیا بود بدون همکاری کنسول بری

تر دیدیم، کنسول بریتانیا حاضر به این همکاری نبود. ابوت طور که پیشولی همان

الوزاره انجام داد سرزنش کرد. چه که نائبفراتر رفته، دولت ایران را به خاطر آن

آقای »بود چون « قراردادی رسوا و ننگین»ی ابوت، گفتهی امضا شده، بهنامهتوافق

دیدگاه ابوت بسیار جالب است. او «. دلخواه و داوطلبانه آن را پذیرفته بودلو بهمیشگ

ارزش نمودن رفتار آقای میشگلو در سرتاسر این ماجرا به ضعف و کم»دهد ادامه می

شود. این حمایت که هرگز از حمایتی که شرکتش از آن برخوردار بود مشخص می

 بایست برایخاطر قراردادهای موجود میفته، بهسوی مقامات ایرانی مورد سؤال قرار نگر

یق توفعدالتی کافی باشد و یا حتی در صورت عدمحمایت از او در برابر زورگویی و بی

توجهی برای او در پایان کار اخذ نماید. ولی در حالی که درحمایت از او، خسارت قابل

را  هاییی کوششهکرد آقای میشگلو همبه کمک خواستن از کنسول موقت تظاهر می

ارزش با مقامات محلی گرفت با شرکت در این قرارومدار بیطور رسمی انجام میکه به

ی ضعف و استیصال خنثی کرد. شرکت او در این مذاکرات، از دید مقامات بومی نشانه
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عنوان کسی که در حمایت دولت بریتانیاست جای این که برحقوق خویش بهاو بود و به

زاره الوی کالن به نائبی حقوق خویش گذشت و به پرداخت رشوه، از همهپافشاری کند

چه که انتظار داشت به دست نیامد و به این و دیگران متوسل شد. از این کار، اما آن

ا الوزاره رشوه ری سنگینی این درگیری را شخصاً به گردن گرفت. نائبترتیب، همه

ازه داد ضدیت تجار بومی ادامه یابد که گرفت و برای دست یابی به رشوه بیشتر اج

 «.نتیجه اش به دست آوردن یک پیروزی سهل برشرکت یونانی بود

ی مشترک به شود که آخرین جلسههای ابوت روشن میاین نکته نیز از گزارش

ی کنسول درآن جلسه با امضایی، او از گفتهتقاضای آقای میشگلو تشکیل شد که به

اردادهای موجود داشت گذشت. با این همه، بر اساس این ی حقوقی که تحت قرهمه

ها، میشگلو بر اساس تصمیم خود در این مذاکرات شرکت کرده بود با این که گزارش

تر کنسول موقت به او اطالع داده بود که سفیر بریتانیا در تهران دستور یک روز پیش

 ه او تأکید شده بود که بدونعالوه، مخصوصا بگیری منافع او را صادر کرده است و بهپی

اطالع کنسول گری هیچ قراردادی را با تجار امضا نکند. یک روز قبل از آخرین جلسه، 

ن گفت توانمی»ی ابوت، گفتهجزییات قرارداد پیشنهادی به اطالع میشگلو رسید و به

ق ی حقوبینی با امضایی از همهی غیرقابل پیشکه او غافلگیر شده و در یک لحظه

ی آخر، فهرستی از مفاد قرارداد برای او قرائت شد و در جلسه«. ویش گذشته استخ

با تمام این اوصاف و «. ی آن مفاد موافقت کردرسد که او بالفاصله با همهبه نظر می»

گونه در طول مذاکرات هیچ»تر از سوی ابوت مطرح شد، با تمام ادعاهایی که پیش

 «. ار گرفته نشدکتهدید یا خشونتی برعلیه او به

ا داند که در این ماجرکه میگویی ابوت را ستود ولی با وجودیباید از سویی صداقت

پرسم اگر در چنین شرایطی نتواند به از میشگلو می»دهد حق با او نبود ادامه می

رده ی حمایتی که از دولت بریتانیا کسب کپشتیبانی دولت بریتانیا اعتماد کند، فایده

تانیا غیر از حمایت از منافع بریگری درتبریز بهعالوه دلیل داشتن کنسولود؟ بهبود، چه ب

تن کامل گرفاو با نادیده«. رسد که آقای میشگلو ارزیابی دیگری داردچیست؟ به نظر می

جویی کرد ولی ظاهر در این درگیری از نظر زمان صرفهی این جوانب، اگرچه بههمه

 اش کاماًل متوقف شد. های تجارتیبرای سه ماه و نیم فعالیت
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موضوع درگیری تبریز به تهران رسید و درمیان مقامات باالی حکومتی مورد بحث 

عالیت تجار ی فقرار گرفت. سفیر بریتانیا به کنسول خبر داد که اگر آقای بالی در نتیجه

ت ی شرکتواند نشان دهد که نمایندهبه دولت ایران می»ایرانی ضرر و زیان دیده است، 

ه فقط بابوت تأیید کرد که ضرر و زیان نه«. موجب ضرر و زیان تجار ایرانی شده است

اند. ی تجار خارجی مقیم تبریز نیز ضرر و زیان دیدهتجار محلی وارد آمده بلکه همه

ی تجاری که کاستن از قیمت بازار با حراج ماه آوریل آقای میشگلو موجب شد که همه

ی خویش توجهی ببینند. تجار محلی به شیوهو زیان قابل کاالیی داشتند ضرر

جویانه اقدام کردند و درنتیجه هر دو طرف زیان دیدند. با این همه، متناقض با تالفی

بدون تردید حق »دهد که ی آنچه که در صفحات پیشین خواندیم ابوت ادامه میهمه

. «تجار ایرانی انجام گرفت با آقای میشگلو بود و خشونت و اعمال خالف قانون از سوی

برای چهار ماه وضعیتی »فراتر رفته حتی به انتقاد از دولت ایران برآمد که اجازه داد 

ها و قواعد همگانی عدالت و انصاف و حقوق بازرگانی ادامه یابد که با گوهر مفاد عهدنامه

و زیان تجارتی اش از ضرر ای هم اضافه شد که اهمیتعالوه بُعد تازهبه«. درتناقض بود

نیز به گمان ابوت بیشتر بود. جان کالم ابوت این بود که تجار محلی موقعیت برتر 

دولت »ی دهعهی کنسول، این بهگفتههای انگلیسی را به چالش طلبیده بودند. بهشرکت

ی هالوزاره تدوین شده و در آن همای که به زعامت نائبنامهبریتانیاست تا تکلیف موافقت

 «. و امتیازات تاجری درحمایت پرچم بریتانیا را نادیده گرفته، روشن نماید حقوق

ها را به دو دوره تقسیم کرد. مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت نشان او درگیری

هایی است دهد که آقای بالی ]صاحب شرکت[ مستحق دریافت خسارت برای زیانمی

ی او ن دوره تا زمانی است که نمایندهکه به تجارت او در تبریز وارد آمده بود. ای

ی دوم، خساراتی را با مخالفانش امضا کرد. دوره« شخصی»ی نامه]میشگلو[ موافقت

نامه به شرکت وارد آمده است. با این وصف، کنسول است که پس از امضای آن توافق

نامه ی ادعای طلب خسارت که پس از ایفای موافقتتوانم دربارهمن نمی»ادامه داد، 

ی شرکت داوطلبانه و برخالف ای که نمایندهنامهوارد آمده نظر قاطعی ابراز کنم. موافقت
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ها گذشت. خسارت را تنها به ی حمایتها پذیرفت و عمالً از همهی راهنماییهمه

 1«.تواند ادعا کردزعامت انگلیس، میها، بهداشتن این حمایت

یافتن این درگیری در تبریز اطالعات بیشتری ی جزییات پایان ما نتوانستیم درباره

دانیم که آیا دولت ]ایران[ و یا تجار محلی به پرداخت خسارت به کسب کنیم و نمی

وان تآید به این صورت میچه را که از منابع موجود برمیشرکت مجبورشدند یا خیر؟ آن

 خالصه کرد.

 کردند. مدیریت شرکت درتبریز تغییر کرد و میشگلو را برکنار -

به جای میشگلو آقای والستو به مدیریت شرکت منصوب شد و همانند کنسول 

 نامه را به رسمیت نشناخت.بریتانیا، موافقت

ها در تبریز بود. یک سال بعد، تجار ی این تغییرات از سرگرفتن درگیرینتیجه

وشیدند کی ابوت، شکایت شده است که تجار محلی گفتهکار شدند. بهبهمحلی باز دست

ای هم هست که به ضرر و های شرکت آقای بالی را مختل نمایند و شکواییهفعالیت

الوزاره شکایت بردند و او هم شود. به نائبزیان شرکت برای امضا دست به دست می

های شرکت را متوقف نمایند. بالفاصله دستو داد که تجار محلی مداخله در فعالیت

 باره نوشته است به نظر عجیبچه که خود او در اینبه آن تعبیر و تفسیر ابوت با توجه

مادام که شرکت »چه در این شکواییه آمده این بود که ی او، آنآید. به گفتهمی

گیرد، تجار محلی با شرکت ی امضاشده از سوی مدیر قبلی را نادیده مینامهموافقت

ای امضا شده نامهد که موافقتواقعیت این بو«. ای انجام نخواهند دادگونه معاملههیچ

نامه را نادیده گرفته بود و طرف دیگر نیز در اعتراض بود ولی اکنون یک طرف، موافقت

ی اظهارات پیشین گرفتن قرار قبلی، حاضر به همکاری نبود. برخالف همهبه نادیده

ا ادع ی مدیر جدیدوسیلهنامه بهخود، ابوت اکنون در دفاع از زیر پا گذاشتن موافقت

نامه با اعمال فشار و خشونت از سوی کند که موافقتمدیر جدید تأکید می»کرد که 

و به همین دلیل، اعتبار ندارد. و این تهمتی « دست آمدهتجار محلی و مقامات محلی به

را  های قبلی چنین ادعاییی پیشین ابوت، راست نبود و گزارشبود که براساس نوشته

به کار فعلی تجار »عالوه خود او افزوده است که و بهکرد با قاطعیت رد می
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الوزاره متعهد شد که جلوی جالب است که نائب«. توان ایراد گرفتهمکاری[ نمی]عدم

شکواییه را بگیرد و اگر تجار محلی ببینند که از سوی مقامات خویش مورد حمایت 

محلی برعلیه شرکت ی ابوت، مشکالت جدی از سوی تجار گیرند، به عقیدهقرار نمی

وجود نخواهد آمد. محتمل است که شرکت خارجی به روش معمول و حاکم بر ایران به

 هایدر این دوره متوسل شده باشد، یعنی با رشوه موافقت مقامات محلی را با برنامه

شود. چه که از سوی ابوت گزارش شد، تأیید میخویش خریده بودند. حدس ما با آن

صی ای کاماًل شخچون وضعیتی که در باال به آن اشاره کردم به شیوه»ی ابوت، گفتهبه

ای که دست آمده، آقای والستو مایل نیست تا این اطالعات به شیوهو خصوصی به

ر طوالوزاره هم بهعالوه نائببه«. الوزاره باشد مورد استفاده قرار بگیردزیان نائببه

که او همراه تجار محلی برعلیه شرکت موضع پارسال »خصوصی به والستو اطالع داد که 

روشن نیست آیا  1«.کردگرفته بود، درواقع براساس رهنمود دولت ]ایران[ عمل می

 الوزاره کارساز شده بود.ارزیابی دولت تغییر کرد یا رشوه به نائب

جا تهرانچی بخشی از تجار محلی که این»درگیری اما ادامه یافت. چند ماه بعد، 

کوشند تا شرکت ها برعلیه شرکت بالی متحد شده و میشوند تازگیینامیده م

این »و ابوت اضافه کرد که « های ایشان انجام بدهدهایش را مطابق خواستهفعالیت

درچند مدت گذشته، دو واحد پولی «. ی منفور آقای میشگلو استنامهی موافقتنتیجه

گر هم یک واحد پول قالبی، و جا وجود داشته، یکی واحد پول رسمی و دیدر این

جا در اقلیت هستند ایجاد ی تجاری که در اینوسیلهادعای ابوت، واحد پول قالبی بهبه

شد. دولت در پیدایش واحد پول قالبی نقشی نداشت و حتی از تهران دستور رسید که 

 میها که طالب تداوم آن بودند، به مقامات رسبساطش را هرچه زوتر برچینند. ولی آن

در پایتخت رشوه داده و تداومش را تضمین کردند. این پول قالبی در دست یک تاجر 

توانند یها متواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. داللای نیست ولی میمحترم مفید فایده

با استفاده از پول قالبی جنس خریده، آن را به پول اصلی و به قیمت باالتر بفروشند. 

اند انجام توها و یا کسانی که با اوضاع آشنا نیستند میتنها با غریبه البته این معامله
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 پول»های اش راست باشد جالب است که شاهد اولین جوانهاین هم اگر روایت«. بگیرد

 ولی درایران قرن نوزدهم هستیم.« شویی

 شرکت بالی مصمم بود که تنها با استفاده از پول واقعی به معامالت خود ادامه بدهد

دند، اش دل بسته بوهایی که پول قالبی ایجاد کرده و به استفادهو این تصمیم برای آن

فقط با هم در بایکوت شرکت بالی توافق کرده بودند بلکه آمد. آنها نهناگوار می

ی فعالیت با شرکت باز دارند. و چند روزی پس کوشیدند تا دیگران را نیز از ادامهمی

کاال را با پول واقعی وارد بازار کرد، از گروهی از تجار بومی شرکت مقداری »ازآن که 

ی مجتهد رفتند تا از شرکت جمعی به طرف خانهشکوه و شکایت بلند شد و دسته

 الوزاره را سرزنش کرد چون به گمان کنسول، اوشکایت کنند. کنسول بریتانیا ولی نائب

دهی به مقامات محلی و وضعیت هبا این واقعه با جدیت برخورد نکرد. با توجه به رشو

پریشان حکومت مرکزی درتهران، تعجبی ندارد که کنسول از شرکت خواست تا قاطعانه 

ی امتیازاتی که به تجار محلی داده شد به من درمقابل همه»ایستادگی نماید. او نوشت 

شرکت توصیه کردم که هیچ امتیازی ندهد چون عقیده دارم با پشتکار و سرسختی و 

 1.«رفته رفع خواهد شدی مشکالتی که برای شرکت پیش آمده رفتهدکی صبر همهان

های جناب کنسول گوش فراداده و سخت رسد که شرکت نیز به راهنماییبه نظر می

ایستادگی کرد. و اما تجارمحلی، اگرچه از سوی مقامات محلی و مرکزی حمایت 

های متعددی به نامه 1865اه مه شدند ولی به اعتراضات خود ادامه دادند. در منمی

ها از ضدیت و خشونتی که نمایندگان نمایندگان بریتانیا در تهران ارسال شد که در آن

های تجاری خود در تبریز با آن روبرو بودند سخن رفته بود. آقای بالی در انجام فعالیت

شدن است، ونرسد اوضاع در حال دگرگها، اشاره شد که به نظر میدر یکی از این نامه

تازگی از فایده است. بهشان بیشوند که مخالفتتجار محلی دارند متقاعد می»

الوزاره پیامی دریافت کردم که کسانی که در پیوند با پول واقعی با شرکت مخالف نائب

شان را اند تا با شرایط پیشنهادی شرکت فعالیتبودند دست از مخالفت برداشته آماده

                                                      
1. Abbott to Alison, 28 April. 1865, in FO 60-292 



 های خارجی و بورژوازی تجارتی ایران در قرن نوزدهمشرکت 458 

و امیدوار است که من به نمایندگان بالی توصیه خواهم کرد که از سر بگیرند. ا

 1«.شان را با این تجار از سر بگیرندفعالیت

در ماه مه حوادث دیگری رخ داد که اوضاع را بحرانی کرد. آقای والستو را در بازار 

به او »تبریز کتک زدند و در ژوئن در مالقاتی بین کنسول و حاکم تبریز، ابوت نوشت، 

ها تغییر محسوسی مشاهده طرنشان ساختم که اخیراً دربرخورد مردم به اروپاییخا

در اکتبر، دولت ایران که از مجازات سیدی که آقای والستو را کتک زده  2«.شودمی

 3بود، امتناع داشت، دستور داد تا متهم به تهران اعزام شود.

قران  1816181رکت ی اظهارنظرهای ضد و نقیض کنسول بریتانیا، شبا وجود همه

 یلیره بود. برای پیشبرد ادعای خسارت، مسئله 79457ادعای خسارت کرد که معادل 

آیا »بار دیگر متذکر شد که باید روشن شود که شد. ابوت یکوفصل میمهمی باید حل

آقای میشگلو تحت فشارهای غیرقابل تحمل قرار گرفت یا آزادانه دست به عمل زده 

تر وارسیدیم، ابوت متذکرشده بود که ی متعدد که شماری را پیشهادرگزارش«. بود

ر کار گرفته نشده بود ولی اکنون در موقعیتی دیگر دگونه فشاری برعلیه میشگلو بههیچ

ی بریتانیا، به دنبال اهداف دیگری عنوان کنسول دولت فخیمهیک گزارش رسمی به

هایی که دولت ایران با انگلیس هدنامههمانند دیگر ع 4بود. این حقیقت دارد که عهدنامه

های خارجی امتیازات و منافع چنین با روسیه امضا کرده بود به تجار و شرکتو هم

اگر روشن شود که براساس حمایتی که دولت بریتانیا از این »داد ولی توجهی میقابل

                                                      
1. Abbott to Lord Russell, 11 May 1865, in, FO 60-292 
2. Abbott to Alison, 1 July. 1865, in FO 60-292 see also his dispatch of 5 May 1865. 
3. Abbott to Alison, 5 Oct. 1865, in FO 60-292 

بین انگلیس و ایران امضنننا شننند نظر دارد که  1857ای که در مارس جا به این بخش از عهدنامهابوت در این. 4

پردازد به این ماده در و بعد می« الوداد باشدها براساس شرط کاملهی عرصهبرخورد به عوامل تجارتی باید در همه»

اختالف بین تجار ایرانی و »ی تزاری امضننا شنند سننیهبین ایران و رو 1828فوریه  10ی ترکمانچای که در عهدنامه

های مذهبی و یا عرفی محل ارایه شننود ولی درهیچ شننرایطی نباید بدون حضننور مترجم یا روسننی باید در دادگاه

ی امضاشده بین انگلیس و ی دیگری از عهدنامههم مادهاین«. گیری شودای از سوی کنسول روسیه تصمیمنماینده

اختالفات بین تجار تحت حمایت دولت »تائید شد که  1844دور فرمانی از سوی محمدشاه قاجار در ایران که با ص

 ای از سننویگیری نمایندهخانه ارجاع شننود ولی ضننروری اسننت که هنگام تصننمیمها باید به دیوانبریتانیا و ایرانی

 «   سفارت و یا کنسولگری بریتانیا حضور داشته باشد.
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ر ده است، دکند او )میشگلو( به دلخواه و بدون فشار آن قرارنامه را امضا کرشرکت می

عنوان کنار گذاشتن دلخواه حقوق آن صورت ادعای طلب خسارت برای عملی که باید به

ا، هبه این ترتیب، اگر براساس دیگر گزارش 1«.و امتیازات او تلقی شود، قابل دفاع نیست

د. شبایست میو براساس منطق بحث ابوت جریان را دنبال کنیم، ادعای خسارت نمی

انگار با کسی است که « حق» 2000های همانند سال 1860ی هولی در اواسط ده

ی منطقی و به تعبیری حقوقی ندارد ولی دارد. اگرچه ادعای خسارت پایه« قدرت»

ی مورد گیرد. دورهی بریتانیا در خدمت این ادعا قرار میی امکانات دولت فخیمههمه

نامه که بیش از دو توافق ی پیش از امضایشود. دورهمجادله به دو قسمت تقسیم می

شود. قران می 44901ی مبلغ خسارت معادل ماه طول کشید که برای آن دوره، بهره

اش به بدهکاران نامهی دوم که پنج ماه طول کشید، و میشگلو براساس موافقتدوره

شود. کل خسارت قران می 112254ی دیرکرد خسارت این دوره هم مهلت داد. بهره

قران بود با نرخ  2245070ماهه براساس اصل بدهی که ی هفتی بهرهدرخواستی برا

 شود. قران می 157155ی یک درصد در ماه معادل بهره

یا در گری بریتاندر پیوست با بخش اول خسارت، براساس مکاتباتی که در کنسول

گری برای دریافت گونه تقاضایی ازآن کنسولتبریز وجود دارد، آقای میشگلو هیچ

هایش در بازار نکرده بود. معمول بود که وقتی خریداران بومی در بازپرداخت بدهی بطل

کاران کاران هم حاضر به تمدید مدت پرداخت نبودند، طلبتأخیر داشتند، و طلب

اس، کردند. بر آن اسگذاشتند و تقاضای کمک میاروپایی بروات را نزد کنسول ودیعه می

بار به این نکته اشاره کرد. ابوت بیش از یکاجعه میکنسول هم به مقامات ایرانی مر

غیر گونه درخواست کمکی در کنسولگری موجود نیست، بهکند که از میشگلو هیچمی

خواهی ای به کمککه تازه در آن اشاره 1864ماه مه  23ی کوتاه به تاریخ از یک نامه

ویلیام ابوت[ در این خصوص تر آقای ابوت، نیست. با این همه، کنسول موقت ]برادرجوان

ی سوم ماند ولی به نامهجواب میی اول و دوم بیکند. نامهالوزاره مکاتبه میبا نائب

هایش تا اینجا آقای میشگلو برای بازپرداخت طلب»دهد که الوزاره پاسخ میابوت، نائب

مک ای کطور رسمی از کنسول تقاضهیچ اقدام مقتضی به عمل نیاورده است. او باید به
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ونه گکرد و اگر حق با او باشد، ترتیبات الزم برای پرداخت داده خواهد شد ولی هیچمی

 «.عمل نیامده است. دراین صورت، آقای میشگلو حق ادعای خسارت ندارداقدامی به

ولی حتی بعد از این مکاتبه هم، ابوت سندی مبنی بر اقدام میشگلو در کنسولگری 

ران شد مسئولیتی متوجه دولت ایقاعده انجام میب، اگر کارها بهنیافته است. با این ترتی

ی آقای میشگلو بود تا از بدهکاران خود تقاضای خسارت کند. نبود و این برعهده

 دانیم که میشگلو چنین نکرد.می

تر از میشگلو بود. چون مقامات محلی جلوی اقدامات تجار نگرانکنسول ولی دل

ه ادعایی ک -پس، بر این مبنا، ادعای خسارت آقای میشگلو محلی را نگرفته بودند، 

حقانیت  -کرد داشت در این راستا اقدام میخودش به آن اعتقاد نداشت، چون اگر می

تر بریتانیا در ایران به دفاع از ادعای کند. کنسول برای دفاع از منافع کلیپیدا می

 لکرد میشگلو وجود نداشت.ی خودش و با توجه به عمگفتهخسارتی پرداخت که به

های ی گزارشقران، ابوت برخالف همه 112254ی بخش دوم خسارت، درباره

، نامه بر میشگلو تحمیل شد، پسدیگرش کوشید این نکته را پیش بکشد که توافق

تر خود او گزارش کرده بود که شرکت باید ادعای خسارت نماید. در حالی که پیش

رعلیه شرکت و میشگلو درکار نبود و میشگلو داوطلبانه گونه فشار و تحمیلی بهیچ

 یخانهنامه را امضا کرده بود. در این خصوص به ابریشم شرکت که در گمرکتوافق

رفت یشنهاد نمود. با این همه، ابوت، تبریز توقیف شد اشاره کرد و چندین راه برون

سارت با هیچ گونه کنم که ادعای خمن بدون هیچ تردیدی اعالم می»نتیجه گرفت، 

به  با این همه،«. حمایت نیستسند و مدرکی مبنی بر خطای اولیای دولتی ایران قابل

 قران خسارت کرد. 964683نمایندگی از سوی شرکت رسماً ادعای 

من به »ی بخش اول خسارت درخواستی، ابوت درگزارش دیگری نوشت، درباره

ها در یعنی سقوط قیمت -شده در دفاع از آن مدیر شرکت یادآور شدم که دلیل ارایه

اصالً قابل پذیرش و مقبول  -ها در بازارهای ایران شد انگلستان که باعث سقوط قیمت

در انگلستان کاهش یافته بود ولی در تبریز  هاقیمت 1864نیست. چون اگرچه در پاییز 

 ها افزایش یافتفروشی آقای میشگلو در آوریل، قیمتچنین نبود و حتی پس از ارزان

ای که بر آن اساس این ادعای خسارت استوار ی سال، کاهش نیافت. زمینهو برای بقیه

 «. دفاع نیستاست، به اعتقاد من قابل
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شد، شرکت های شرکت مختل نمیه اگر فعالیتابوت ولی در ضمن ادعا کرد ک

ان ها در انگلستگیری از سقوط قیمتی موجودی انبار را فروخته با بهرهتوانست، همهمی

 شد. بر ایناش تمام میهای ارزان وارد نماید که به نفعدر سپتامبر و اکتبر با قیمت

ی ن در حالی بود که نمایندهشود. و ایدفاع میی ابوت قابلگفتهمبنا، ادعای خسارت به

 شرکت بالی آقای میشگلو چنین اعتقاد و ادعایی نداشت.

شود. بخش اول، چهار ماهی که بخش دوم خسارت، خودش به دو دوره تقسیم می

گلو نامه، آقای میشی دوم، سه ماهی که براساس توافقشرکت قادر به فعالیت نبود و دوره

خرده فروشی جنس در بازار تبریز نزند. با این موافقت کرده بود که دست به فروش 

ی لیره نیز خسارت دوره 5556ی اول و لیره خسارت دوره 7408ی ابوت، همه به گفته

 1دوم بود.

از این که کار این تناقض و درگیری در تبریز سرانجام به کجا رسید خبر نداریم. 

ق دست بدهد، متأسفانه ناموفکوشش ما برای یافتن اسنادی که از پایان آن اطالعاتی به

 هم پیوسته سخن گفت:ی بهتوان ازچند نکتهماند. با این همه، به حدس و گمان می

های یک شرکت خارجی آغاز خاطر فعالیتاین درست است که درگیری به -

. «طور کلی شدآمدش نصیب تجار اروپایی بهپی»گونه که ابوت نوشت شد ولی همان

 1864دانیم در اواسط ی این درگیری بود یا عوامل دیگر ولی میهدانیم آیا در نتیجنمی

کردند، جا ]تبریز[ تجارت میاز سه شرکت یونانی که در حمایت دولت بریتانیا در این»

 2«.تنها یک شرکت باقی مانده است

ای هی کسانی که جنس را به قیمتشکنی شرکت، همهخاطر قیمتثانیًا به -

ود را در موقعیتی یافتند که یا برای مدتی از فعالیت تجارتی خ»باالتر خریده بودند 

گونه اگر برای تجار ثروتمند، این 3«.ها وارد شددست کشیدند یا خسارات زیادی به آن

بیه مایه، شها باشد، برای تجار کمهای آنها بخشی از ریسک فعالیتباال و پایین رفتن

های ی پایان فعالیتممکن است نشانه« های زیادزیان»تجار تبریز در این دوره، 

                                                      
1. Abbott to Russell, 7 June 1865, in FO 60-292 
2. K.E. Abbott: CR “ Tabriz”, in PAP 1866, vol. 70 
3. K.E. Abbott: CR “ Tabriz”, in PAP 1865, vol. 54 
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ی اهخصوص تأثیر فعالیتشان باشد. اگرچه بررسی نقش تجار خارجی و بهتجارتی

 تری دارد ولیهای بسیارگستردهها بر سرنوشت تجار بومی نیاز به پژوهشتجاری آن

ی تجار خارجی بر تجارت خارجی توان گفت که در کنار چند عامل دیگر، سلطهمی

ی ایران و موقعیت برترشان در تجارت داخلی، عامل اضافی دیگری بود که امکان بالقوه

در طول  فقطداد. این نکته نهی تجار بومی کاهش مییلهوسی پولی را بهانباشت سرمایه

تکرار عنوان شد بلکه دیگر ناظران قرن نوزدهم نیز به آن اشاره این درگیری در تبریز به

 اند. کرده
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بافی درکرمان، صاحب کارگاه قالی دریک کارگاه قالی»
 به ناظریای بافته بود ی پنجسالهزیبایی را که بافنده

نشان داد. ناظر از مزد دریافتی بافنده پرسید ووقتی 
شود، پرسید: فهمید که مزد ناچیزی به او پرداخت می

آیا برای او امکان دارد که با این مزد اندک زندگی کند؟ 
و صاحب کارگاه ادامه داد، ولی این دختر، « البته که نه»

 1«ی یتیمی بیش نیستبچه
ها، ستی که جذاب و توجه برانگیزند و نه فقط برای بسیاری از ایرانیراهای ایرانی بهقالی

ها هم جذابیت خاصی دارند. برای نمونه لرد کرزن، در بلکه برای شماری از غیر ایرانی

کسی که حتی یک بار چشمش به »نوشت، « ی ایرانایران و قضیه»کتاب معروفش 

دگارشان را که با گذشت زمان از بین های مانتواند رنگهای ایران بیفتد مگر میقالی

های دلپسند و ظرافت چشمگیرشان فراموش ناشدنی روند، فراموش کند.... آن طرحنمی

هنرمندان »در این یادداشت هدفم این است که تصویری هرچند ناکامل از این  2«است

 د؟کردندست بدهم. بافندگان قالی چه کسانی بودند؟ چگونه زندگی میبه« گمنام

ترین گویم که عمدهام ولی به اشاره میتفصیل در این باره نوشتهبه 3در جای دیگر،

بافی ایران کودکان بودند. دلیل این امر در ماهیت تولید قالی نیروی کار شاغل در قالی

 نهفته است. یعنی:

 تری برای بافتن قالی به کار برود، کیفیت قالیهای ظریفهرچه که نخ -

تر خواهد بود و به همین دلیل دربازار قیمت باالتری خواهد شده مرغوببافته

ی های تعیین مرغوبیت قالی مقایسهداشت. به سخن دیگر، یکی از راه

 های گره در یک سطح معین از آن است.دانه

                                                      
 1922اگوست  Women’s Leader18به نقل از . 1

 523ص کرزن، ایران و قضیه ایران، جلددوم . 2

 201-135، صص73و13اقتصادایران در قرن نوزدهم، نشرچشمه، . 3



 

 
 

 احمد سیف 465

خصلت عمده و ویژگی تولید قالی این است که راه برای کاربرد ماشین در  -

های ماشینی باهمان ای اخیر قالیهتولید آن مسدود است. البته در سال

های کالسیک به بازار آمده است ولی برای طرفداران پروپاقرص قالی طرح

باف چیز دیگری است. وقتی راه برای کاربرد ماشین های دستایرانی، قالی

ی تر نشانههای کوچکمسدود باشد و از سوی دیگر، درشرایطی که گره

ی صورت انگشتان ظریف و شکنندهمرغوبیت بیشتر قالی باشد، در آن 

 ند. ککننده پیدا میکودکان برای انجام چنین مهمی اهمیت اساسی و تعیین

ا بافی، بدذاتی یا دنائت طبع این یبه این ترتیب، به گمان من، مشکل اساسی قالی

ی جذابیت ظاهری، مشکل اساسی در ماهیت تولید آن صاحب کارگاه نیست. با همه

ناپذیر، فقط از خون سرانگشت کودکان تغذیه چون زالویی سیریقالی است که هم

 کند. می

هرتقدیر، تخمین میانگین سن این پرولترهای نابالغ یکدست و یک نواخت نیست. به

تواند به صورت ای که کودک قادر باشد نخ را گره بزند، میرسد از آن لحظهنظر میبه

 از اسناد قرن نوزدهم را مرور کنیم.یک بافنده درآید. پس اجازه بدهید شماری 

 8تا  6تن از کودکان بین  4500»نوشت که در ایالت کرمان  1850کیث ابوت در 

نوشت که در مناطق  1893ناظر دیگری در  1«ساله درگیر تولید قالی و شال هستند

دیگر شواهد  2«اندساله 14تا  4بافندگان قالی معموالً کودکان در سنین « مرکزی ایران

 اند. مثالً بافی را کودکان دانستهی کار در قالیو اسناد قرن نوزدهم، نیز نیروی عمده

 در« هاعمدتاً پسربچه»ی آخر قرن نوزدهم کنسول وود از تبریز گزارش کرد که در دهه

اره ی مشابهی اشاند و کنسول الیاس هم در مورد مشهد به نکتهبافی شاغلصنعت قالی

 3کرده است.

                                                      
 165جلد  60، بریتانیا، اسناد وزارت امور خارجه سری «تجارت... تولیدات... شهرهای مختلف ایران» ابوت: . 1

 87جلد  1894پریس: گزارش سفر به یزد، کرمان و شیراز... اسناد پارلمانی، . 2

 101، جلد 1899، اسناد پارلمانی، «تجارت آذربایجان»وود: گزارش کنسولی . 3



 پرولتر در ایران -کودک  466 

اهمیت دیگری که شایان ذکر است تقسیم جنسیتی نیروی کار شاغل در تقسیم با

ی بافندگان قالی را دختر بافی است. شواهد موجود بر این داللت دارد که عمدهقالی

ر بوده تتوجهمراتب قابلاند و در مناطق روستایی سهم دختران بهدادهها تشکیل میبچه

تهیه  1891زتری داشت. در گزارشی که در است. این وضعیت در میان عشایر نمود بار

یابد، سه یا چهار دختر روی یک طور منظم ادامه میوقتی بافندگی به»شد، آمده است 

قاعدتًا سمت رهبری دارد و کار  1ی قالیکنند. زن بافندهقالی نسبتًا بزرگ کار می

 2«.کنداند، هدایت میدختران خود و یا دخترانی را که اجیر شده

بافی پدیدار شدند، این جنبه از های بزرگ قالیاخر قرن نوزدهم که کارگاهدر او

لطان بافی زیگلر در سی کارگاه قالینخورده ماند. کنسول پریس دربارهتولید قالی دست

اینچ از عرض قالی، یک زن یا دختر بچه سرگرم  21ازای هر به»آباد ]اراک[ نوشت، 

دختران از »خوانیم تهیه شد، می 1891در گزارش دیگری که در  3«.بافندگی است

 کنند. قبل از آن برای یک سال کارآموزیسنین هفت سالگی در بافندگی قالی کمک می

در بیان سهم دختران  4«.کنند که از سنین خیلی پایین با کار بافندگی آشنا بشوندمی

سنت جالبی درمیان عشایر وجود »نوشت  1905بافی، سایکس در و زنان عشایر در قالی

دارد که دختران قبل از آن که ازدواج کنند، باید مهارت خود را با بافتن یک قالیچه یا 

ی مردساالر ایران، دانم در جامعهدرستی نمیبه 5«.خورجین بسیار زیبا نشان بدهند

لی این را داشتند. وهایی میکردند و چه قابلیتمردان برای ازدواج کردن چه باید می

ای اکثریت قریب به اتفاق زنان، چه عشایر و چه غیرعشایر، دانم که در چنین جامعهمی

توان گفت که شمار قابل توجهی از ای غیر از ازدواج نداشتند. به این ترتیب، میچاره

د. بافی بودندختران عشایر و روستایی حداقل در مراحلی از زندگی خویش درگیر قالی
                                                      

جا نادرست بیان شده است. مرد خانواده نقشی جز قبول سفارش و خرید مواد اولیه نداشت. منظور نویسنده در این. 1

گرفت و منظور نویسنده در واقع همسر آن کسی است که مواد اولیه را کار بافندگی عمدتاً توسط زنان صورت می

 یده است.خرمی

 732، ص 1891ژوییه  24ی انجمن هنرها، ، نشریه«بافی ایرانقالی»ده وریس: . 2

 59پریس، همان، ص . 3

 733ده وریس، همان، ص . 4

 127، جلد 1906اسناد پارلمانی، « خراسان»سایکس: گزارش کنسولی . 5
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قرن نوزدهم برای یک  70ی نکته بد نیست اضافه کنم ناپیر که در دهه در تأیید این

هر »ها مأموریت سری و محرمانه ایران را سیاحت کرد، نوشت که در میان ترکمن

 1.«بافی خودش را دارد و زنان کامالً برعکس مردان بسیار فعال و پرکارندچادری دار قالی

 بافی،از نیروی کار شاغل در قالیاز سوی دیگر، این هم محتمل است که بخشی 

ای و ابریشمی بودند ولی با از های پنبهاحتماالً کسانی بودند که درگیرِ بافتن پارچه

ی واردات کاالهای مشابه و ارزان خارجی، ناچارشدند میان رفتن آن واحدها، در نتیجه

 ها آزاد بود، روی بیاورند.که به بافتن قالی که از آن رقابت

ی میزان مزد و درآمد در صفحات بعدی خواهم نوشت ولی اجازه بدهید این درباره

 باره نوشت: در این 1850مختصر را با توصیفی از شرایط کاری به پایان ببرم. ابوت در 

ان کنند. محل کارشزده، معموالً در فضایی بسته و نامساعد کار میبافندگان فلک»

ای زیاد به داخل نیاید. در زمستان هم بسته در تابستان بسته است، برای این که گرم

است که محل کار، گرما از دست ندهد. به همین دلیل است که ظاهر بافندگان 

بیمارگونه است. البته این ظاهر بیمارگونه دلیل دیگری هم دارد و آن کار کردن برای 

 2«روز در هفته است. 6ساعات طوالنی و برای 

اخر قرن نوزدهم با وجودی که تولید قالی و شال براساس شواهدی که داریم در او

افزایش یافت ولی شرایط حاکم بر محیط کار بافندگان ثابت ماند و به همان بدی و 

سال بعد از ابوت،  43، یعنی 1893ی زیر از گزارشی است که در ناهنجاری بود. قطعه

تاریک،... و بافند. سقف کوتاه، های مخصوصی میشال را در اتاق»نوشته شده است 

دارِ بافندگی را براساس ظرفیت خود  10تا  4فضایی است بدون جریان هوا. هر اتاق 

متر[ که  4.2در  7.2فوت ] 14و  24ام به طول و عرض گیرد. من اتاقی دیدهدربر می

ی خردسال برروی هرشال کار دار بافندگی وجود داشت... و سه بافنده 8در آن 

ها را از حفظ ها و طرحنشیند، سربافنده است که رنگوسط میاند و آن که در کردهمی

                                                      
 571، ص 1876کامالً محرمانه، لندن، « گزارش مسافرت به ایران...»ناپیر: . 1

 165جلد  60ابوت، همان، سری . 2
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بافی کودک پرولتر مشغول شال 24ام دست دادهاش را بهدر فضایی که وسعت 1«.داندمی

ی قرن بیستم هم وضع به همین صورت بود. سازمان های اولیهاند. در دههبوده

بافی ایران تهیه قالی و شالدر گزارشی که راجع به صنایع  1920المللی کار در بین

های در اتاق»تر رونویسی کرده است، سال قبل 70کرد، انگار که از گزارش ابوت در 

های کوتاه و بدون جریان هوا، کارگران زیادی درشرایطی غیربهداشتی کوچک، با سقف

 کارندسالگی مشغول به 5اند. در این واحدها، کودکان حتی از سنین به بافندگی مشغول

 2«.کنندو از طلوع آفتاب تا غروب کار می

توان گفت که شرایط کاری بافندگان قالی و به این ترتیب، با اطمینان خاطر می

دهد. اما از نظر مزد پرداختی ایم بهبودی نشان نمیچه در باال آوردهشال، بر اساس آن

فنده یم که یک باکنتوان ارزیابی کرد؟ ابتدا فرض میبه بافندگان اوضاع را چگونه می

ی درآمد خود را صرف فقط یک قلم جنس بکند. در آن صورت قدرت خرید و همه

ملموس درآمد او به چه میزان است؟ البته بالفاصله اضافه کنم که این شیوه روش 

آلی نیست چون هر چه هم که زندگی این بافندگان ساده و فقیرانه بوده باشد با ایده

جنس مصرفی نبود. از سوی دیگر، این هم درست است که این وصف قائم به یک قلم 

ی آنها نبوده است. جدول این مزدهای پرداختی تنها منبع درآمد آنها یا درواقع خانواده

محاسبه شده بیانگر  1850-1849زیر که با استفاده از ارقام پیشنهادی کنسول ابوت در 

ازای به« هنرمندان گمنام»این واقعیت است که اگر تمام مزد دریافتی توسط این 

ساعت کار صرف خریدن یک قلم بشود این بافندگان چه قدرت خریدی  60ای هفته

 3داشتند.

                                                      
 30پریس: گزارش سفر.... همان، ص . 1

ی ، به نقل از خسرو شاکری )ویراستار(: موقعیت طبقه1920ی کار کودکان، اکتبر المللی کار، دربارهسازمان بین. 2

 142، ص 1978کارگر در ایران، تاریخ مستند، فلورانس 

چنین هم 165-60اسناد وزارت امور خارجه، سری « شهرهای مختلف ایران تجارت... تولیدات...« » کیث ابوت. 3

 4ص  1858دسامبر  17، 411ی وقایع اتفاقیه شماره نگاه کنید به روزنامه
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 1850-1849: قدرت خرید بافندگان شال در کرمان 1جدول 
 )اگر تمام درآمد روزانه صرف خرید یک قلم جنس مورد احتیاج بشود به کیلوگرم(

 ماهری خیلیبافنده ی معمولیبافنده اقالم کاال

 6.24 2.26 گندم

 1.77 0.63 گوشت

 4.98 1.92 خرما

 0.68 0.225 قند و شکر

 یارد 1.5 یارد 0.5 چیت

 0.085 0.028 چای

ی بسیار ماهر برای ی یک بافندهشود کل درآمد روزانهطور که مشاهده میهمان

گرم قند و شکر داشت.  700یارد چیت و یا نزدیک به  1.5نمونه، قدرت خریدی معادل 

توانست صرف خرید تنها یک ی درآمد روزانه نمیالبته این نکته مهمی است که همه

ی این بافندگان به این اقالم ن دسترسی روزانهقلم از این اجناس بشود در نتیجه میزا

 تر بود. مراتب کمچه در جدول شماره یک آمده بهاز آن

های پایانی قرن نوزدهم سندی مبنی بر با وجود گسترش و رشد تولید در دهه

اطالعاتی از میزان  1893بهبود وضعیت بافندگان در دست نداریم. کنسول پریس در 

عالوه قیمت بعضی از اقالم  را هم در دست داریم. ست داد. بهدرآمد بافندگان به د

چه گاه با آنتوانیم معیارهای واقعی قدرت خرید را محاسبه کنیم و پس آندرنتیجه می

 محاسبه کردیم مقایسه کنیم.  1850-1849های که برای سال

ست ا مزد خلیفه )سربافنده( ده شاهی در روز»بافی کرمان پریس نوشت که در شال

و کودکان )بافندگان( ده قران برای سال اول و دو تومان برای سال دوم و سه تومان 

گیرند... این وضعیت تا زمانی که خودشان خلیفه بشوند ادامه برای سال سوم حقوق می

وسال رسد که این بافندگان کم سنی اول به نظر میگرچه در وهله 1«.یابدمی

ی موقعیت بیابند ولی در ین که در مراحل بعدی ارتقااند تا اکردهمی« کارآموزی»

                                                      
 31ص  87جلد  1894در اسناد و مدارک پارلمانی « سفر به یزد، کرمان و شیراز...» پریس: . 1
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اند و به همین دلیل هم دادهواقعیت امر کار اصلی بافندگی را همین کودکان انجام می

شان، و احتمال درآمد ثانوی داشتن والدین نباید موجب هست که پایین بودن سن

ر ن نابالغ بشود. به هکشی از این کارگراارزیابی کردن شدت بهرهنادیده گرفتن و کم

 حال جدول زیر در پیوند با قدرت خرید مزد خلیفه یا سربافنده محاسبه شده است. 

 1893: قدرت خرید بافندگان شال و قالی در کرمان در 2جدول 

 )با فرض این که درآمد روزانه صرف خرید فقط یک کاال بشود(

 کیلوگرم کاال

 1.47 برنج

 0.417 قند وشکر

 0.056 چای

 0.494 کره

ی ناچیز بودن قدرت خرید دهندهخوبی نشانایم بهاقالمی که در جدول باال آورده

یم که کنی ماهر درنظر بگیریم مشاهده میکارگران بود. اگر خلیفه را معادل یک بافنده

نسبت قدرت خرید مزد درصد به 40تا  30حدود  1893قدرت خرید مزد روزانه در 

سقوط کرده است. وقتی وضع سربافندگان این چنین باشد  1850-1849روزانه در 

ناگفته باید روشن باشد که وضع بافندگان معمولی به احتمال زیاد بدتر بوده است. 

تجارت کرمان با خارج بسیار »سبب نبود که کنسول پریس در همان گزارش نوشت بی

 1«ند.توانند از عهده برآیمحدود است چون مردم آن قدر فقیرند که نمی

طور هرسد وضع بافندگان برسیم به نظر میی قرن بیستم میهای اولیهوقتی به سال

و کماکان غیر  طور کلییابد. البته این نکته را باید بگوییم که شرایط بهنسبی بهبود می

تهیه کرد آمده است  1905ماند. مثالً در گزارشی که گلیدونیوکومن در انسانی باقی می

گیرد و ناهارش را هم در محل قران مزد می 10-8ر متوسط ماهی طوکه یک بافنده به

 یخورد. درحالی که مزد استاد )سربافنده( براساس درجهکارش به حساب کارفرما می

                                                      
 35همان ص . 1



 

 
 

 احمد سیف 471

های مختلف وضعیت بافندگان در ایالت 1قران در ماه بوده است. 50-40مهارت بین 

مزد یک « اراک»آباد اندر سلط 1893تفاوت چشمگیری نداشته است. برای نمونه در 

ویگام که ده سال بعد  2قران بوده است. 3تا  2ای ی مهارت هفتهبافنده براساس درجه

« گیرندبافندگان زن روزی ده شاهی مزد می»از اراک دیدن کرد نوشت که  1903در 

ی بافندگان مک لین درباره 3شود.ها داده میبعالوه چند استکان چای که به آن

قران در ماه است و غذای نهار  12مزدشان تقریباً »نوشت که  1903در  آذربایجانی

شاهی  16ی تبریزی ی یک بافندهبر این اساس مزد روزانه 4«قران دیگر... 12هم... مثالً 

شاهی هم به صورت غذای وسط روز(. گرچه مقدار مطلق  8شاهی نقد و  8شود )می

ها هم در تبریز از کرمان لی سطح قیمتمزد روزانه در تبریز از کرمان بیشتر است و

تالف ی تبریزی بود اخباالتر بوده است در نتیجه قدرت خریدی که در اختیار یک بافنده

 دهد. قیمت بعضی از اقالم را در بازار تبریزی کرمانی نشان نمیچشمگیری با یک بافنده

ها ی روزانه و این نرخها دراختیار داریم. با استفاده از مقدار درآمد پولبرای آن سال

ی تبریزی عرضه عنوان نموداری از قدرت خرید یک بافندهتوانیم جدول زیر را بهمی

 کنیم. 

 1903ی بافندگان تبریز در : قدرت خرید درآمد روزانه3جدول 
 ی درآمد صرف خرید یک قلم از اجناس زیر بشود به کیلوگرم()اگر همه

 0.453 برنج 1.25 گندم

 0.084 چای 4.1 زغال

 1.59 جو 0.453 گوشت

 0.36 قند و شکر 2.27 نان

 

                                                      
 1905، 8778اسناد محرمانه شماره « هیئت تجارتی بریتانیا به جنوب شرقی ایران... گزارش»گلیدونیوکومن ا. اچ . 1

 94ص 

 59پریس، همان ص . 2

 303به نقل از عیسوی تاریخ اقتصادی ایران، ص  1903لندن « مسئله ایران»وبگام . 3

 33، ص1905ی موقعیت و دورنمای تجارت بریتانیا درایران، گزارشی درباره»مک لین . 4
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شرایط مطلوب این بود که ما در پیوند با چند متغیر دیگر هم، مثالً تعداد نفرات 

های ی غذایی... دادهی مواد عمدهی متوسط روزانه، مصرف سرانهیک خانوار، هزینه

ن عرضه تری از وضعیت بافندگابینانهتوانستیم تصویر واقعآماری دراختیار داشتیم تا می

 ی یک شمایهای آماری وجود ندارد در نتیجه باید به ارایههکنیم. متأسفانه چنین داد

ی کمبودهای انکارناپذیری که دارند کلی بسنده کنیم. محاسبات این یادداشت با همه

 گیر بافندگان قالی و شال بود. ولی بیانگر فقر وحشتناک و مزمنی است که گریبان

بافی را به صورت زیر شالی قالی و های عمدهایم خصلتچه که گفتهبر اساس آن

توان خالصه کرد. اگرچه به صورتی بسیار بدوی، ولی ساختار این واحدهای تولیدی می

داری است. از سویی صاحب کارگاه را داریم و از سوی دیگر بسته به حجم و سرمایه

های تولیدی تعدادی کودک پرولتر را که چیزی غیر از نیروی گسترش فعالیت

ند تا برای فروش عرضه کند. به یک تعبیر، شاید بتوان گفت که کودک شان ندارفیزیکی

پرولتر اجباری به فروش نیروی کار خود نداشته است، ولی در عین حال، واقعیت دارد 

اند. تردیدی نیست که ای به غیر از این نداشتهکه والدین این کودک احتماالً چاره

طوالنی روزکار، شرایط نامساعد و طور عمده، ساعات استفاده از کار کودکان به

غیربهداشتی کارگاه و سطح دستمزدهای بسیار پایین بر سالمت جسمی این 

های متعددی در دست تأثیرات سوء و مخرب داشته باشد. گزارش« هنرمندان خردسال»

است که بافندگان از معلول شدن دست و پا، فلج شدن جزئی و کلی، قوزی پشت و 

 م.کنیای از چند گزارش اشاره میبردند. به خالصهدیگر رنج میهای بسیاری بیماری

ه در کردها در نقاط مرکزی ایران کار میهمراه میسیون امریکاییدکتر فونک که به

ان شده در سلطموارد متعددی بوده است که من با بافندگان فلج»گزارش کرد که  1923

 ارتفاع محل نشستن این بافندگان کنم تنگی وام که علتش فکر میآباد برخورد کرده

 1«.درحین کار است

ال ی بافتن شی کار شاقی بود که الزمهاز دست دادن سالمتی بدون تردید نتیجه

 بایست متحملو قالی بود. تصویری اگرچه ناکامل از عظمت رنجی را که در بافتن می

                                                      
ی کارگر در اسناد وزارت امورخارجه به نقل از شاکری: موقعیت طبقه 1923دسامبر  8نقل از گزارش هیل مورخ  .1

 205، ص 1978ایران، تاریخ مستند، فلورانس 
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کار شود و سپس هر گره فرش جداگانه باید »توان دریافت شدند از جمالت زیر میمی

پشم اضافی با قیچی چیده شود و گره در جای صحیح خود استوار شود. اگر در نظر 

هزار  10متر( یک فرش خوب ایرانی سانتی 30در  30بگیریم که در هر فوت مربع )

رسد آن هزار هم می 40ها به ی گرههای مرغوب شمارهرود و برای فرشگره به کار می

با این حساب تعجبی ندارد که  1«.کندبهتر تجسم پیدا میوقت حجم وحشتناک کار 

سنین بسیار پایین »شد کودکانی که از در هنگام غروب، وقتی کار یک روز تمام می

یعنی از وقتی که بتوانند پشم را گره بزنند از طلوع تا غروب آفتاب به کار گرفته 

در  3«.راه رفتن نبودندکرد، چون خودشان قادر به کسی باید بغل می»را  2«شوندمی

رمان کار ها در کهمین زمینه یک طبیب انگلیسی که در بیمارستان میسیون انگلیسی

راستی ی وضع بافندگان کرمان تهیه کرد که بهگزارشی درباره 1921کرد در می

 47در طول یک سال در »کنیم. ی زیر را از آن گزارش نقل میخواندنی است قطعه

ی عوارض ناشی از کارشان شان حامله بودند برای معالجهای که همههمورد دختران بافند

مورد ]یعنی نزدیک به  28در بیمارستان بستری شدند و تحت درمان قرار گرفتند در 

ی این موارد مادرها درد درصد موارد[ نوزادشان مرده به دنیا آمد... در همه60

ها هم بود آنربیمارستانی نمیشدت ضعیف شده بودند و اگفرسایی داشته و بهتوان

های کج شده روی مورد دیگر هم برای راست کردن استخوان 19بعالوه «. مردندمی

شمار دیگری هم هست که دخترهای بافنده عمل جراحی صورت گرفت. موارد بی

های منتج از بافندگی عذاب دختران جوان از نرمی استخوان، فلج اعضا و دیگر بیماری

 4«.چون وضعیت اضطراری نداشتند سرپایی معالجه شدند کشیدند کهمی

ری از یقین بسیاای است که به احتمال قریب بهبافی به گونهساختار صنعت قالی

لیل مانند و به همین دی زمان بدون تغییر باقی میانگیز در گسترههای ماللاین ویژگی

ین وکم به همی ما هم بیشدانیم که وضعیت بافندگان قالی و شال در زمانهبعید نمی
                                                      

 733ده وریس: همان، ص . 1

 209به نقل از شاکری، همان، ص  1921آوریل  14هاتن، گزارش . 2

 211، شاکری همان ص 1924آوریل  28م ازآوازهای قالی، ژورنال ناتینگها. 3

 210به نقل از شاکری همان، ص  1921می 5ازگزارش بولی لند . 4
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راستی صورتی باشد که در این یادداشت تصویر شده است. پاسخ به این سؤال که آیا به

وضوع عنوان ماین گونه هست یا خیر فقط با پژوهشی که وضعیت فعلی بافندگان را به

 پذیر خواهد بود. خود برگزیند امکان
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 پیشگفتار – 1

سترده همی ی مای از افراد دیگر، دریچهمکاتبات مارکس با انگلس، و نیز با طیف گ

از  –قدری مکاتبه با اقصی نقاط جهان ی اوست. مارکس بهبرای شناخت سپهر اندیشه

سخه از نامهرا جدی می –روسیه گرفته تا آمریکا  های مهم خود گرفت که اغلب یک ن

های او ازبین رفته بودند. برای ما که در عصر از نامه کرد، وگرنه بسیاریرا نگهداری می

س ی تیز پلینگاری در قرن نوزدهم و نیز شاماهکنیم، دشواری نامهدیجیتال زندگی می

سی، به شاید بهسیا شد. اما برای مارکس، مکاتبه ویژه در آلمان،  صور نبا راحتی قابل ت

های نظری بود. به سنناختدهی زیری معینی از سننازماندر عین حال درحکم شننیوه

خاطر داشننته باشننید که مارکس از فرط تنگدسننتی در تبعید، زمانی برای خرید کاغذ 

 حتی کت خود را گرو گذاشته بود!

تأسنننیس کرد،  1846که مارکس در اوایل سنننال « تشنننکیالتی»در واقع اولین 

ی گرنام داشت که در عین حال شامل سخنرانی در مجامع کار« های مکاتباتیکمیته»

هایی اسننت که ، یکی از نخسننتین سننخنرانی«کار دسننتمزدی و سننرمایه»گشننت. می

مارکس در بروکسنننل برای جمعی از کارگران ایراد کرد. مکاتبات مارکس و انگلس در 

طور که از ( آن42تا  38ها به زبان انگلیسی شامل هشت جلد است. )آن« کلیات آثار»

استاران این مجموعه به خاطر برخی مالحظات آید، ویردو بر میآن« منتخب مکاتبات»

سیاری از کلمات و جمالت مارکس را بریده و یا به –و نظری « اخالقی» – کل حذف ب

اند و یا منهدم! با های مارکس و انگلس یا مفقود شندهگمان بسنیاری از نامهکردند. بی

ی ی کافاندازه این حال، برای شروع، همان هشت جلد منتشرشده در کلیات آثار نیز به

 گویا هستند.

واهد اگر کسی بخ»چه شیواست کالم لنین در توصیف مکاتبات مارکس و انگلس: 

یده بات، مرکز ثقلی را که کل پیکره ا کانون کل مکات یان و در یک کلمه  ها در آن ب

ست تعریف کند، آن کلمه شده ا ست. دیالکتیک بحث  ص  ،«منتخب مکاتبات« )»ا

شته8 ضل نو سیر«هاکل پیکره ایده»پیش رو، نه تبیین ی ( اما مع  ، که دنبال کردن 

 دو.است: فرآیند نگارش نقد اقتصاد سیاسی در پرتو مکاتبات آن« یک ایده»تکامل 
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 سازمالقات تاریخ – 2

ستر راهی آلمان ، تاریخ یک دیدار دوران1844اوت  28 ست. انگلس که از منچ ساز ا

سر راه در پاریس برای مالقات ست انگلس کند. آنمارکس توقف می بود،  دو به درخوا

 café de laکنند. )ی بسنیار مشنهور پاریسنی به نام ریجنس دیدار میدر یک کافه

Regenceدیدند. دو سننال قبل، در اواخر ( این دومین بار بود که آنان همدیگر را می

، انگلس که به درخواست پدرش برای کار راهی منچستر شده بود، پیش از 1842سال 

ا کند. امبه سننردبیری مارکس، دیدن می« راینیشننه زایتونگ»سننفر در کلن از دفتر 

 «راینیشنننه زایتونگ»که البته با اینافتد. ظاهراً اتفاق خاصنننی از پس آن دیدار نمی

صور مارکس این بود که « یک گمنام»مقاالتی از انگلس را زیر نام  شر کرده بود، ت منت

 های جوان است. انگلس هنوز جزو محافل هگلی

دو، هشننت روز تمام درگیر بحث و شننود که آنبه هر حال، آن دیدار دوم باعث می

مان، در  ند. در این ز بادل نظر گرد مانی ت مارکس پی کان، بین انگلس و  مان م ه

ستنی برقرار می س سالناگ ها پس از مرگ مارکس، به قوت خود باقی شود که حتی 

سی»ماند. ناگفته نماند که انگلس همچنین مقاالتی، از جمله می سیا صاد   «رئوس اقت

سوی-های آلمانینامهسال»برای  شته بود. ای«فران سردبیری مارکس و روگه، نگا  ن، به 

منتشننر شنند، همچنین  1844ی شننماره از آن در فوریهها که فقط یک تکنامهسننال

 گشت. را شامل می« ی یهودی مسألهدرباره»و « ی حق هگلای بر نقد فلسفهمقدمه»

را  ی انگلسبار دیگر مقالهوقتی که مارکس و انگلس مالقات کردند، مارکس یک

نده و در ژوئن  به شنننیوه44خوا پاریس»خود، در ی معمول ،  های  ، از آن «دفتر

یده مت گز مارکس آخرین قسننن که  یادآوری اسننننت  به  برداری کرده بود. الزم 

ست» شتهد صادینو سفی -های اقت شته « 1844فل خود را پیش از مالقات انگلس نگا

 1844وقتی که در تابسنننتان »کند که اذعان می 1885ها بعد، انگلس دربود. سنننال

های تئوریک ی عرصهی کلیهات کردم، توافق کامل ما دربارهمارکس را در پاریس مالق

شد. وقتی که در بهار  شروع  شترک ما از آن تاریخ  ضح گردید و کار م دوباره  1845وا

صلی نظریه سل یکدیگر را دیدیم، مارکس خطوط ا ستی تاریخ خودر بروک د ی ماتریالی

 (26:318)آثار، « طور کامل پرورش داده بود.را به



 مکاتبات مارکس و انگلس: در پرتو کاپیتالسیر تکوینِ  478 

ی خانواده»دو در پاریس تصنننمیم به نگارش اثر جنجالی گفتگوی آنماحصنننل 

به 1845ی صفحه از آن را نوشته بود، در فوریه 15که انگلس فقط بود. با این« مقدس

ایدئولوژی »ها منتشننر شنند. این اثر سننرآغاز یک همکاری پایدار بود. نام هردوی آن

ست ( دومین کار مشترک و جدلی آن1846« )آلمانی که باز بخش اعظم آن به قلم ها

شت. آن شر نگ طور که مارکس بعدها از آن مارکس بود اما در زمان حیات مارکس منت

کند، من و انگلس قصننند پاالیش افکار خود را داشنننتیم و آن اثر را به دسنننت یاد می

 سپردیم.« جویدن انتقادی موش»

آن پس، الاقل در پیش از ورود به متن اصنننلی این گفتار، باید تأکید کرد که از 

الشننعاع نگارش اقتصنناد سننیاسننی مارکس قرار گرفت. ی نظری، همه چیز تحتعرصننه

ضای  ضوی از اع سخاوتمند، و ع صمیمی، وفادار، متعهد، رازدار،  ضع،  انگلس یار متوا

اش، حتی پس از مرگ مارکس، ی مارکس بود. از تعهد او به مارکس و خانوادهخانواده

شد. هیچبه سته ن ستعداد»توان براین باور بود که انگلسِ آری، میوجه کا ِس ، مارک«باا

 بود!« مارکسیست»نیست، اما او نخستین « نابغه»

 «منافع مادی»رویکرد به  – 3

فلسنننفه و »ی بر زمینه« حقوق»تواند گذار از خوبی خودِ مارکس نمیکس بههیچ

وضوع، ضروری است که اهمیت این م را توضیح دهد. نظر به« منافع مادی»به « تاریخ

 یسهمی بر نقد اقتصاد سیاسجا بازگو شود. او در پیشگفتار کل گفتار مارکس در این
 نویسد:( مینقد)از این پس 

سال  ستار ، به1842-43در  ، در مباحث مربوط «راینیشه زایتونگ»عنوان ویرا

لت جا مادی اسننننت، خود را در موقعیتی خ نافع  چه م یافتم. در به آن آور 

ح قهثجروب بارههای منط گل و تقسنننیم ی دزدی چوبی راین در های جن

را جناب شنناپر « راینیشننه زایتونگ»های رسننمی علیه مالکیت اراضننی، جدل

ی دهقانان موزل، و باالخره منازعات شننروع کرد و سننپس فرماندار راین درباره

ی اول به مربوط به تجارت آزاد و گمرکات حراسننتی، باعث شنند که در درجه

سای صادی توجهم سوی دیگر، نیات خوبی که در آن ل اقت ام را متمایل کنم. از 
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بود و اغلب جایگزین دانش واقعی « تشنندید حرکت به پیش»زمان خواسننتار 

گشت، پژواکی از سوسیالیسم و کمونیسم فرانسوی با یک چاشنی فلسفی می

 ریگحضوری محسوس داشت. من به این ناشی« راینیشه زایتونگ»بود که در 

شاجره با  سبرگر زایتونگ»اعتراض کردم اما در عین حال در م رک « الجمین ا

نده اذعان کردم پژوهشو پوسنننت جازه نمیک بارههای قبلی من ا ی دهد در

راینیشنننه »محتوای نظرات فرانسنننوی ابراز عقیده کنم. وقتی که ناشنننرین 

د، من نگیری از مرگ آن بودگرانه خواستار پیشبا سیاستی مصالحه« زایتونگ

ی علنی کنار کشننیده و به با اشننتیاق فرصننت را غنیمت شننمرده، از صننحنه

 (29:261مطالعاتم رو آوردم. )آثار، 

با ورود به پاریس شننروع  1843اش را در اواخر سننال مارکس مطالعات اقتصننادی

ستو در مقالهمی ست کاملی از  1«مارکس در پاریس»ای زیر عنوان کند. مارچلو مو فهر

ها را منتشننر برداری از آنی مارکس، به همراه زمان خوانش و گزیدهمطالعه آثار مورد

ست. آنچه به  شتهدست»یا « دفاتر»کرده ا ست، عنوانی «نو شده ا های پاریس معروف 

شخصه ست که وجه م سیار کلی ا شتهدست»ی ب صادینو سفی -های اقت را « 1844فل

ها، به مطالعه، نوشنننتهاین دسنننتموازات زمان با و بهپوشننناند. درواقع مارکس هممی

شیهگزیده صادی متعددی ادامه میبرداری و حا دهد. یکی از مطالبی که نگاری آثار اقت

انگلس « رئوس نقد اقتصنناد سننیاسننی»کند، مطالعه می 44ی مارکس در حوالی ژوییه

این  ، ازنقدبندی از دیدگاه مشترک خود و انگلس در پیشگفتار است. مارکس در جمع

کند که (( یاد می1845)ی کارگر در انگلیس وضعیت طبقهاو )و نیز « بسیار عالی» اثر

 جا(منجر شد. )همان« تبادل نظری دایمی از طریق مکاتبه»به 

ی دائمی اسننت که ی همین مکاتبهواسننطهتر یادآوری شنند، بههمانطور که پیش

 کند.ی حاضر سیر تحول اقتصاد سیاسی مارکس را دنبال مینوشته

 

                                                      
1. https://www.marcellomusto.org/marx-in-paris-manuscripts-and-notebooks-of-

1844/268 
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 «اقتصاد»های کتاب نخستین نشانه – 4

های اقتصننادی مارکس باخبر کس، حتی انگلس، از ابعاد وسننیع و عمیق پژوهشهیچ

های نوشننتهنبود. تازه در پی مرگ مارکس و مواجهه با دفترهای یادداشننت و دسننت

ها بعد، انگلس در پاسخ پرسشی ها مطلع شد. سالمارکس بود که انگلس از وجود آن

دهد: ای ارائه میکننده، توضنننیح قانعکاپیتالهای جلد دوم نوشنننتهی دسنننترهدربا

خبری ی میزان آمادگی آن کارها در بیپرسی چگونه است که حتی من هم دربارهمی»

بردم. بسیار ساده است. اگر من نسبت به آنها آگاهی داشتم، روز و شب به او سر میبه

اوت  30نامه به ببل، «) امل کرده و منتشنننر کند.که آنها را کدادم تا اینامان نمی

 1(47:52، آثار، 1883

ساخت، کالم انگلس، عین حقیقت طور که ادامههمان شن خواهد  ی این گفتار رو

شانه ست. اولین ن سی مارکس برای نگارش کتابی زیر عنوان ها از انگیزها سیا ت و نقد 
سی سیا صاد  ست،  ای که ازتوان در اولین نامهرا می اقت انگلس به مارکس باقی مانده ا

پس از مالقات مارکس در پاریس، به او پیشنننهاد  44مشنناهده کرد. او در اوایل اکتبر 

ای، هرچه زودتر به جهانیان آوری کردهمطمئن شنننو مطالبی که جمع»کند که: می

ببین »نویسد: می 45ژانویه  20ی دیگری در ( سپس در نامه38:3)آثار، « عرضه شود.

ی اقتصاد را تمام کنی، حتی اگر خودت از آن راضی نباشی. توانی کتابت دربارهیا میآ

توانی پیش از ماه آوریل تمامش کنی. مثل من کار کن. مهلتی مهم نیسننت... ببین می

مه نا چه زودتر برای انتشنننار بر یان قطعی تعیین کن و هر پا ثار، « ریزی کن.برای  )آ

38:15) 

با ناشننری در دارمشننتات به نام کارل لسننکی قرارداد  45ی مارکس در اول فوریه

قد سنننیاسنننت و اقتصننناد ملیکند زیر عنوان کتابی در دو جلد امضنننا می . از او ن

جا مانده اسننت که برای اولین بار در جلد سننوم ی این اثر بههایی دربارهنوشننتهدسننت

که از  طوردر برلین منتشننر شنند. آن 1932مجموعه آثار مارکس و انگلس در سننال 

                                                      
را هم تا قبل از انتشنننار ندیده بود. فقط  کاپیتالالزم به یادآوری اسنننت که انگلس حتی پیش نویس جلد اول . 1

دسته آنها را برای انگلس پست کرده ی متن بود که مارکس دستهشدهچینیگیری از صفحات حروفهنگام غلطبه

 کرد.و از او نظرخواهی می
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که « نویس جلد اولدسنننت»(، ظاهراً 46آید )اول اوت ی مارکس به ناشنننر برمینامه

شتی  سیده و « علمی»سر ست»دارد تقریباً به پایان ر شت« نویس جلد دومد ر که بی

( اما پیش از انتشننار این 38:48دارد نیز درحال اتمام اسننت. )آثار، « تاریخی»ی جنبه

ی موضننع من نسننبت به ده کردن اذهان عمومی دربارهکتاب، ضننروری بود تا برای آما

سیار ی آلمانی باثری جدلی علیه فلسفه»اقتصاد، کار روی کتاب را متوقف کنم چراکه 

چون مدتی از »گوید ( دسننت آخر به ناشننر میایدئولوژی آلمانی)اشنناره به « مهم بود.

بار  دون آنکه یکی جلد اول گذشته است، بشدههای تقریباً تکمیلنویسنگارش دست

شر نخواهم کرد. ایان پتا »کند که سپس ابراز می« دیگر در آن تجدید نظر کنم، منت

سریعاً به دنبال آن  نوامبر ست  شتر تاریخی ا شد و جلد دوم که بی آماده چا  خواهد 

 جا()همان« خواهد آمد.

همانطور که مشنناهده شنند، با گذشننت یک سننال و نیم از تاریخ قرارداد، مارکس 

شار ک صدد انت صاد»ماکان در شر در « اقت به مارکس اطالع  46سپتامبر  19بود. ماالً نا

دهد که به خاطر سانسور شدید در آلمان، قادر به انتشار آن اثر نیست. دو سال بعد می

 شود.، قرارداد کتاب فسخ می47ی از انعقاد قرارداد، در فوریه

 ، نقطه عزیمتی جدیدفقر فلسفه – 5

سامبر  شروع به نگارش اثری دیگر، 46اما مارکس از د سفه، ،  کرده بود. این اثر، فقر فل

شده شر صادیاولین کتاب منت ست. او که این کتاب را به زبان -ی اقت سفی مارکس ا فل

ی همان سنال در به پایان رسناند و در ژوییه 47فرانسنه نگاشنته بود، آن را در آوریل 

ساخت.  شر  سل منت صف بود. او پاریس و بروک شار این اثر، زائدالو هیجان انگلس از انت

ی کارگری در سنننازی برای متحد کردن جوامع پراکندهکه در آن زمان درگیر زمینه

سر اروپا بود، در مالقات با لوئی بالن به او می  توانید آقای مارکسشما می»گوید: سرا

عنوان برنامه ]آن را بهشنننمار آورید و کتاب اخیرش علیه پرودون را رهبر حزب ما به

در  47، در دسننامبر فقر فلسننفه( مارکس نیز پس از انتشننار 38:134)آثار، « حزب[.

سخنرانی درباره سری  سل، یک  سرمایه»ی مجامع کارگری بروک ستمزدی و  «  کار د

 شود. منتشر می« نیو راینیشه زایتونگ»در  49کند که در آوریل ایراد می
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یت  به اهم فهنظر  بارهفقر فلسننن گذرا در ند  تاملی هرچ فاهیم آن ،  ی برخی از م

 «غیر تاریخی»، دیدگاه ی فقرفلسننفهنماید. مارکس در پاسننخ به کتاب ضننروری می

آالت، رقابت و انحصار و نیز مخالفت او با اعتصاب ی تقسیم کار، ماشینپرودون درباره

تاریخ بوده »ه ی معروف مارکس ککشننند. جملههای کارگری را به نقد میو اتحادیه

ست ست اما از این پس تاریخی نی صاددانان، از جمله ریکاردو «ا ، نافی دیدگاه تمام اقت

سرمایه ست که قوانین روابط  شتند. مارکس می« طبیعی»داری را و نیز پرودون ا انگا

در کتابی که علیه »نویسننند: ای به انگلس می، در نامه69نوامبر  26ها بعد، در سنننال

طور کامل پذیرفته ی زمین ریکاردو را بهی اجارهبودم، کماکان نظریه پرودون نوشنننته

ی او در همان مورد اشنننتباه بود مخالفت بودم، اما از همان موقع هم با آنچه در نظریه

ریکاردو پس از »دهد که: ، ادامه میفقر فلسنننفهسنننپس با گفتمانی از « ورزیده بودم.

ی زمین، در عین ضننرورت جهت تعیین اجارهعنوان یک برنشنناندن تولید بورژوایی به

ها مرتبط می مام اعصنننار و کشنننور به ت مام حال این مفهوم را  ند. این خطای ت ک

« ) هند.دعنوان مقوالتی ازلی ارائه میاقتصاددانانی است که روابط تولید بورژوایی را به

 (43:383آثار، 

شه ستگاه اما ری ست که او از ی نقد پرودون در یک بُعد دیگر، در یک خا سفی ا فل

ست. همان در نامه ای به آنکوف  47دسامبر  28طور که مارکس در هگل عاریه کرده ا

که پرودون را  یان کرده بود، این من بودم  یک هگلی آلوده کردم.»ب یالکت « به د

ثار، به دیده38:150)آ به آقای پرودون هیچ چیز به»ی مارکس، (  فاظی از هگل  جز ل

 «نظر او، حرکت دیالکتیکی تمایزی جزمی بین خوب و بد اسننت.ارث نبرده اسننت. به 

ست.»( نزد هگل، 6:168)آثار،  ست. مطلق، متد ا شده ا صه  سفه در متد خال «  کل فل

ی حرکت در تفکر، جهان را واسنننطهکرد که بهتصنننور می»( ولی هگل 164)همانجا، 

در مغز تمام  هایی را کهکه او توسننط متد مطلق صننرفاً اندیشننهسننازد، در حالیمی

 (165جا، )همان« بندی کرده است.یافته بازتولید و طبقههاست به وجهی نظامانسان

با مقوالت  نه از دیالکتیک و منطبق کردن آن  قادا با اقتباسنننی غیرن ولی پرودون 

سی، به روابط اجتماعی موجود، منطقی  سیا صاد  ست« متافیزیکی»اقت . تحمیل کرده ا

را جایگزین حرکت « سننلسننله ای از مقوالت اقتصننادی» جای یک کلیت انضننمامی،به

ست. تاریخ توسط یک  سان« عقل کل»بالفعل تاریخ کرده ا ها که از حقیقت وجودی ان
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ها هم نگارندگان و هم عامالن درام انسنان»کند سناخته نشنده اسنت. برداری میپرده

 «  باشند.]تاریخی[ خود می

کنند. اما مارکس را متوقف می هایپژوهش 1848های شننکی نیسننت که انقالب

، یعنی در 48ی سننال در فوریه مانیفسننت کمونیسننتیالزم به تأکید اسننت که نگارش 

گرانه به ها، و دگرگونی یک تشنننکیالت مخفی ماجراجو وتوطئهی آن انقالبآسنننتانه

 هفقر فلسف، ماحصل چند سال کار نظری بود که در آن مسیر، «جمعیت کمونیستی»
-در پرتو مبانی فلسننفی مانیفسننته عزیمت جدید اسننت. بازخوانی در حکم یک نقط

صادی شردهاقت سال فعالیت ف گذاری کرده بود، ی فکری پایهای که مارکس طی چند 

 روی مفاهیم آن بگشاید.انداز جدید بهتواند چشممی

 پذیر نیست. کافیساز امکانالبته در چارچوب مبحث کنونی بررسی این اثر دوران

شا ست ا ستره کنیم که ا ستاوردهای نظری هم معرف جمع مانیف ضمامی د بندی ان

 کاپیتالگر آغازی نوین که رد پای مفاهیم آن را بعدها در مارکس است و هم گشایش

ه ، صحت این ادعا را بمانیفستوضوح مشاهده کرد. شاید گفتاورد زیر از توان بهنیز می

 اثبات برساند:

 یی گسننترده از ماشننین، کار پرولترها کلیههخاطر تقسننیم کار و اسننتفادبه 

صیات فردی و در نتیجه، برای کارگر تمام جذابیت صو ست داده خ اش را از د

ن تریترین، یکنواختشود و صرفاً سادهای از ماشین مبدل میاست. او به زائده

نابراین، هزینهافتاده از او انتظار میوپاهایی پیشو مهارت ی تولید یک رود. ب

سل او الزم کارگر به شتی که برای حفظ و تولیدِ مثل ن سایل معی طور کل به و

گردد... اما به همان نسبت که استفاده از ماشین و تقسیم کار است محدود می

شود، حال این چه از طریق یابد، بر میزان تحمل رنج نیز افزوده میافزایش می

شدید کار و یاطوالنی شد، چه ت ساعات کار با شین.  کردن  سرعت ما افزایش 

 1(6:490)آثار، 

                                                      
، نظر از کیفیت آن، معیار ارزش باشدچنانچه صرفاً کمیت کار، صرف»نید: مقایسه ک فقر فلسفهاین جمالت را با . 1

ست. یعنی بهنهادهپیش صنعت ا ساده به محور  سیم اش تبدیل کار  سطه تق شین و یا به وا سان به ما خاطر انقیاد ان
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 ی پربار، یک دهه50ی دهه – 6

سه، مارکس 48های پس از فروکش انقالب سپس از فران ، اخراج مارکس از آلمان و 

ی کامالً جدید ، سرفصل یک دوره49اوت  27راهی انگلستان شد. ورودش به لندن در 

انداختن از پاریس به فکر راه در زندگی فعال مارکس اسننت. اما او حتی پیش از خروج

 301که « نیو راینیشننه زایتونگ: ارگان دموکراسننی»ی جدید بود. روزنامه یک نشننریه

شد، توسط دولت در هزاران نسخه منتشر می 49مه  19تا  48شماره آن از اول ژوئن 

من »نویسنند: به انگلس می 49رو، مارکس در اول اوت پروس تعطیل شننده بود. ازاین

راه اقتصننادی )ماهیانه( را در برلین به-ی سننیاسننیام که یک نشننریهمذاکرهدرحال 

 (38:207)آثار، « اندازم.

شر گردید. نام جدید آن 50تا نوامبر  49از مارس  شریه منت شماره از آن ن شش   ،

سی» سیا سی  شه زایتونگ: برر صادی-نیو راینی صد « اقت بود. در همان زمان، مارکس ق

ه ای ب، ناشری پیدا کند. در نامه«کار دستمزدی و سرمایه»ی داشت برای انتشار جزوه

« آیا لسننکی با آن موافقت خواهد کرد؟»پرسنند: ( از او می49ی ویدا مایر )آخر ژوییه

وجود ها بهی فروکش انقالبواسننطه( با توجه به اوضنناع جدیدی که به38:209)آثار، 

سبت آغاز انتای بهآمده بود، مارکس در بیانیه سد: شار آن ماهنامه میمنا سی»نوی  برر

تر ادراک کند و اندازی وسننیعتواند حوادث را با چشننمدارای این امتیاز اسننت که می

سائل مهم شرایطجانبهتر تمرکز نماید؛ و کار تحقیقی علمی و همهصرفاً بر روی م  ی 

ست میسرسازد. زمان به سیاسی ا  ظاهر آرام کنونیاقتصادی را که مبنای کل جنبش 

ستی به خدمت گرفت تا بتوان دورهرا باید به شد تازگی تجربای را که بهی انقالبیدر ه 

 (10:5)آثار، « توضیح داد.

شار به ویدامایر می سد: اما حتی پیش از انت ضی که »نوی شک ندارم که به مح من 

ی ماهنامه منتشننر گردد، تالطمات جهانی دخالت کند و این سننه یا حتی دو شننماره

صت مو ست برود.فر سی از د سیا صاد  طور که ( آن38:219)آثار، « قت برای اتمام اقت

ست، مارکس فروکش جنبش های انقالبی را، حتی پس از کودتای بناپارت، دائمی پیدا

                                                      
 زمان همه چیز اســت، انســان هیچ نیســت. او حداک رکاری مفرط، کار به کاری برابر تبدیل شننده اسننت...

 ( ]تأکید از من[6:127)آثار، .« ی زمان استی الشهمنزلهبه
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گران کیمیا»سننان پنداشننت. اما برخالف جمع کثیری از پیکارگران تبعیدی که بهنمی

صدد براندازی بودند، مارکس امکان ظ« انقالب آمد یک های جدید را پیهور حرکتدر

ویژه داری جهانی، بهکه سنرمایهکرد. قدر مسنلم آنبحران اقتصنادی جدید ارزیابی می

سترالیا، وارد فاز جدید توسعه ی اقتصادی شده پس از کشف معادن طال در آمریکا و ا

 ادامه یافت. 57بود که تا بحران صنعتی و مالی 

های ت شننمرده و بار دیگر خود را غرق پژوهشبنابراین، مارکس فرصننت را غنیم

یا به او امکان ی موزهویژه که عضنننویت در کتابخانهکند، بهاقتصنننادی می ی بریتان

سی به یک گنجینه ستر سد: به انگلس می 51فوریه  11ی عظیم را داده بود. در د نوی

( 38:286ثار، )آ« یابیم بسیار خشنودم.که هردوی ما خود را در آن می نابی از انزوای»

سخ به او ) سأله»گوید: فوریه( ضمن تأیید می 13انگلس در پا ست که م صلی این ا ی ا

«  های کل مهاجران پاسننخ دهی.گویییاوه»را منتشننر کنی تا به « اقتصنناد سننیاسننی»

 (290جا، )همان

شروع به خوانش و گزیده ستمارکس ابتدا  شتهبرداری از د شین خودش نو های پی

کشنند که دفتر یادداشننت به قلم می 26، 53تا اوت  50ز سننپتامبر کند. سننپس امی

برداری آثار بسنننیاری از اند. این دفاتر یادداشنننت و گزیدهنام گرفته« دفترهای لندن»

سمیت و ریکاردو )این صاددانان، از جمله ا شامل میاقت سی( را  وند. شبار به زبان انگلی

سد:، مارکس به انگلس می51در دوم آوریل  ست کار من به نوی شرفت کرده ا قدری پی

توانم کل این مزخرفات اقتصننادی را در ظرف پنج هفته تمام کنم...به زودی دو که می

( روز بعد انگلس در پاسننخ 325جا، )همان« ای را آماده خواهم کرد...صننفحه 60جلد 

ش یقدر خوشحالم که باالخره این اقتصاد سیاسی را تمام کردی. این بچه»نویسد: می

از حد طول کشیده. تا وقتی که حتی یک کتاب ناخوانده که به نظرت مهم برسد باقی 

 (330جا، )همان« کنی.مانده باشد، برای نوشتن آرام و قرار پیدا نمی

شب  7صبح تا  9من معموالً از »نویسد: ژوئن به ویدامایر می 27چند ماه بعد، در 

ضوعاتی که رودر موزه ستم. مو ستند کنم بهی آن کار میی بریتانیا ه قدری پرمایه ه

توانم آن را تمام ی دیگر هم نمیکه هرچقدر هم تالش کنم، تا شننش یا هشننت هفته

مان« کنم. مه377جا، )ه نا بدل کرده( از دو  با هم ردو مارکس و انگلس  که  ند، ای  ا
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ی او نانوشنننته« کتاب»آید که ناشنننری در برلین به نام لوئنتال با چا  طور برمیاین

ضمنی موافقت کرده بود. اما ازبه را پذیرفته « جلد اول»، فقط «سه یا چهار جلد»طور 

شروع با  صاد»بود. اما معلوم نبود که  صورت»کند یا نه. را قبول می« تاریخ اقت  در آن 

 (491جا ، همان61نوامبر  24« )ریزد.هم میکل طرح به

مارکس  27رو در اولویت انگلس، طبق معمول، انتشنننار اسنننت. ازاین به  نوامبر 

کند که چنانچه لوئنتال جدی باشنند، و راه دیگری نباشنند، بهتر اسننت پیشنننهاد می

پذیری.  بت »قرارداد دو جلد را ب ید... جلد سنننوم نو تا داا اسنننت کوب ید آهن را  با

«  مثبت»و  –آنچه از آن باقی مانده اسنننت  –ها و جلد چهارم، نقد سنننوسنننیالیسنننت

( نهایتًا 493جا، )همان« نچه واقعاً خود تو خواهان آن هسنننتی.آمیز، یعنی آتحسنننین

ر رسد. مارکس یک بار دیگجایی نمیشود و کار بهلوئنتال از انتشار کتاب منصرف می

. بار نیاوردسننعی کرد با وسنناطت ویدامایر ناشننری در آمریکا پیدا کند که حاصننلی به

ی کوتاه برای از یک وقفه که مأیوس شننده باشنند، پسالوصننف، مارکس بدون اینمع

دادگنناهی ، و نیز مردان بزرگ در تبعینند، هجنندهم برومر لوئی بننناپننارتنگننارش 
 ، به مطالعات خود ادامه داد.های کلنکمونیست

مل  کا جاره زمین، ت تاریخ آن، ا مان بیشنننتر روی تکنولوژی و  تمرکز او در این ز

شت که  ستان، بود. چندی نگذ شار تاریخی جوامع، ازجمله هندو انگلس دوباره به او ف

ی خودمان را راه انداختیم، باید اقتصنناد را تمام کنی. بعداً، وقتی نشننریه»آورد که: می

سازیمی شر کنیم. این برای مجامع باز ای ی ما مبنایی برشدهتوانیم آن را هفتگی منت

، 55 و 53های ( اما بین سننال39:293، آثار، 53مارس  11« )آورد.وجود میمجادله به

 های، مصنننیبت«نیویورک دیلی تریبون»کار مداوم مطبوعاتی جهت امرار معاش برای 

شت سر ه سی را سالهخانوادگی، از جمله مرگ پ سیا صاد  اش، کار متمرکز روی اقت

ه طوری کگیر بود که او را ذله کرده بود، بهقدر وقتکند. کار مطبوعاتی آنمتوقف می

سد: کاش میوس میبه آدولف کال 53سپتامبر  15در  برای چند ماه به انزوا »شد نوی

 (367جا، )همان« بروم و روی اقتصادم کار کنم.

سلم آن سال قدر م سط  سر می 55که مارکس در اوا گیرد. ماحصل کار منظم را از

شرده،  سهاین کار ف ست»یا  گروندری شتهد سنده« 1857-58های نو ست. نوی ی این ا

طور مشننروح ، بهگروندریسننهای از ی تازهشننار ترجمهمناسننبت انتسننطور ماه پیش به
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کندوکاوی در »ای تحت عنوان را در مقاله نقد فرآیند نگارش این اثر و تداوم آن در

ی مبحث کنونی چه در ادامهمورد بررسننی قرار داده اسننت. آن« مارکسگروندریسننه 

 است. کاپیتالبه  نقدنیازمند تشریح است فرآیند انکشاف 

 کاپیتالتا  نقداز  – 7
سفهسال پس از  12 ستین اثر مارکس، فقر فل صاد ، باالخره نخ سهمی بر نقد اقت

سی سد. همانبه چا  می 1859، در ژوئن سیا ست، این اثر به دو ر سته ا طور که دان

شده بود. پاره سیم  صل پاره تق شامل دو ف ی دوم، بود. اما پاره« پول»و « کاال»ی اول 

سه،  صل  شر، هیچ«سرمایه عام»ف صل از یک  گاه منت نگردید. در نهایت آنچه یک ف

رسید.  ، به چا کاپیتال: نقدی بر اقتصاد سیاسیکتاب بود، هشت سال بعد زیر عنوان 

ی به اثری کامل، در عین حال نمایان گر تداوم تکامل اندیشه« فصل»سیر تحول این 

 مارکس است و نیازمند بررسی.

سا 59ی اکتبر طور که از نامهآن نویس مقدماتی آن آید، پیشل برمیمارکس به ال

صل را حوالی اکتبر  شیده بود. اما به او می 58ف شت بیش از یک به قلم ک گوید، با گذ

 30ی دیگری به السننال در ( در نامه40:498سننال، احتیاج به بازنویسننی دارد. )آثار، 

از کتاب « فصل سوم»، کماکان آن را نقدکتاب « ی دومپاره»، با اشاره به 1860ژانویه 

سیم کرده جزئی از یک طرح عظیم که پیش –نامد اول می شش کتاب تق تر آن را به 

از همه »ورزد که انتشننار کتاب به مارکس اصننرار می 60ی ژانویه 31انگلس در  1بود.

جازه ندهی که ماجرای ووگت تو را چیز مهم تر اسنننت. من امیدوارم که به خودت ا

سئله شود. کمبودهایی که به  اینعمده ی متوقف کند... م شر  شته و منت ست که نو ا

که کند. و اگر پیش از آنها خطور نمیی این االانظر تو در آن وجود دارد، به مخیله

شد، یک دوره سرمایهکل  شده با ی پرتالطم به وقوع پیوندد و کل در کلیت آن تمام 

                                                      
سرمایه  -1کل به شش کتاب تقسیم شده است: »گونه بیان کرده بود مارکس طرح کلی اقتصاد سیاسی را این. 1

بازار  -6المللی؛ ی بینمبادله -5دولت؛  -4کار دسننتمزدی؛  -3مالکیت ارضننی؛  -2هایی مقدماتی(؛ )حاوی فصننل

 (40-270)آثار، « جهانی.

 

https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
https://pecritique.com/2020/08/08/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86/
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شود، آن سیاری دانماند؟ من میوقت چه چیزی برایت باقی میکار متوقف  م که امور ب

دانم که دلیل اصلی تأخیر وسواس خود توست. شوند. من همچنین میمانع کار تو می

ار گاه پدیدکه به خاطر برخی مالحظات، هیچنهایتاً بهتر اسننت که منتشننر شننود تا این

 (41:14)آثار، « نگردد.

ا عید ی دوم تفکر کنم پاره»نویسد به السال می 60سپتامبر  16خود مارکس در 

را متوقف  نقد( با وجود این، مارکس کار روی 193جا، )همان« [ منتشر شود.61پاک ]

سال تمام نگارش و بحث دربارهمی  جناب ووگتی اثر جدلی کند. درعوض حدود یک 

صه 1861خود جلب کرد. ولی در اوت توجه او را به برداری از دفترهای خودش، با خال

 ی سرمایه نوشته بود، کار را ازسر گرفت. که دربارهسه گروندریهایی از ویژه فصلبه

ست» شتهد  کاپیتالکتاب « نویسدومین پیش»که نزد برخی « 1861-63های نو

ست، شده ا سوم  1تلقی  صل  در نظر خود مارکس هنوز درحکم تکمیل کردن همان ف

صفحه گسترش یافتند  1500ها در فرآیند نگارش حدودا به نوشتهبود. این دست نقد

شامل می 24که   سهمی»ها نوشته بود گشتند. عنوانی که مارکس بر روی آندفتر را 

سی سیا صاد  سرمایه»بود و دو دفتر اول آن را « بر نقد اقت سوم،  صل  ه نامید« ی عامف

ی دوم باالخره اکنون پاره» نویسنند:گلس می، مارکس به ان1862دسننامبر  28بود. در 

صننفحه اسننت. آنچه مانده، پاکنویس و تمیزکاری آن برای  30آماده شننده که حدود 

 و سرمایه،طور جداگانه تحت عنوان ی اول است ولی بهی پارهانتشار است. این ادامه

سی سیا صاد  ص نقد اقت ضوعی که ف صرفاً به مو ست. درواقع   لصرفاً زیرعنوان آن ا

 (435جا، )همان«  ، مرتبط است.«ی عامسرمایه»ی اول باشد، یعنی، سوم پاره

آید که کار طور برمی( این63اوت  15، و 63مه  29از مکاتبات مارکس و انگلس )

صرفاً تهیهنوشتهدست شرنسخه»ی ها به پایان رسیده و آنچه مانده   «ای تمیز برای نا

ست. اما مارکس به شار، با شغول نگارش میعوض انت صله م لیس زدن »شود. آنچه الفا

                                                      

1 . “Four Drafts of Capital”, Enrique Dussel; 

https://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/Dussel.pdf 
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ست»نویس بود، به ، یعنی کار پاک«بچه شتهد گردد که تبدیل می« 1863-65های نو

ها را ندیده بود نوشتهنویسد. البته انگلس این دستمی 65تا دسامبر  63بین تابستان 

ها را برای ین آنگاه مارکس برخی از مضنناماما دورادور در جریان کار قرار داشننت. گه

ی عملی کرد که عمدتاً جنبههایی میگذاشنننت و پرسنننشمشنننورت با او درمیان می

کرد که از منچسننتر به لندن بیاید تا )پراتیکال( داشننتند. حتی گاهی درخواسننت می

از  63مارس  6عنوان نمونه، مارکس در وگو کنند. بهی مسنننائل گفتحضنننوراً درباره

کند و یا در مورد کرد پرسش میای که اداره میدر کارخانهانگلس درمورد تقسیم کار 

( حتی در مواردی مشخصاً از او 62اوت  20ها. )آالت و مدت زمان استهالک آنماشین

( 67اوت  24خواسننت نظر تئوریک ندهد و فقط روند بالفعل کار را توضننیح دهد. )می

 کهپیش از آنی ثابت، سرمایه دانی که با بازدهعنوان یک کارخانه دار حتما میتو به»

با نوع مشابهی تعویض شود، چکار باید کرد. و تو باید در این مورد به من توضیح دهی 

ویژه ، بهکاپیتالی انتشار ( اما در آستانه42:407(.« )طور عملیبه)بدون تئوری، فقط 

د اقتصنناجهت ترویج آن پس از انتشننار، انگلس را شنندیداً درگیر مفاهیم و مبانی نقد 

 کند. سیاسی می

ی مقوالت و دربردارنده 1«61-63های نوشننتهدسننت»ی ذکر اسننت که شننایسننته

ی زمین ی اجارهمفاهیم بنیادین و بدیع مارکس هسنننتند. مرزبندی نهایی با نظریه

سرمایه سرمایه و تفکیک آن به  های ی ثابت و متغیر، تئوریریکاردو، ترکیب ارگانیک 

ش اضافی، ارزش اضافی نسبی و مطلق( و بسیاری مفاهیم دیگر ارزش اضافی )نرخ ارز

ه چها از آننوشتهشک مضامین این دستاند. بیها پرورش یافتهنوشتهدر همان دست

سوم» صل  سیار فراتر رفته بودند. اما مکاتبات مارکس در نقد « ی دومپاره»از « ف بود ب

کنند. پس از نگارش این ره میاشنننانقد « ی دومپاره»ی معین کماکان به این دوره

نقد ی ، آنچه با نگاهی بیرونی هنوز ادامه64ویژه در اواسننط سننال ها، بهنوشننتهدسننت
اً در کند. طبع، تکامل پیدا میکاپیتالرسننند، به یک کتاب کامالً جدید، به نظر میبه

                                                      
مجموعه آثار انگلیسننی  باقی مانده اسننت، در 63-65های نوشننتهچه از دسننتها و نیز آننوشننتهکل این دسننت. 1

 ، منتشر شده است.34تا  30مارکس و انگلس، جلدهای 
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ت ی صورجا، اگر نه لزوماً در محتوا، که در شکل و ساختمان بازنمایی، تحولی اساساین

 گرفته است.

آالت، هنوز نیازمند پژوهش بیشتر بودند. ویژه درمورد ماشینها، بهبرخی از پرسش

مارکس در ازاین یه 24رو،  ید: به انگلس می 63ی ژانو مت »گو هنوز در مورد قسننن

شین سیار دارم.ما سپس در 41:444)آثار، « آالت در کتابم تردیدهای ب ی ژانویه 28( 

ام. چندین پرسننش آالت اضننافه کردهچیزی را به قسننمت ماشننین»نویسنند: ، می63

ست که در پیش شمنویس اول از آنکنجکاوی مرا برانگیخته ا شی کرده بودم. ها چ پو

سی عملی  شتر، دفترهای تکنولوژی خودم را بازخوانی کردم و در کال ضوح بی جهت و

تی در ( ح448جننا، )همننان« ام.)صنننرفنناً تجربی( برای کننارگران شنننرکننت کرده

آالت ماشین»و یا « روزانه کار»نیز هنوز فصلی تحت عنوان « 63-65های نوشتهدست»

 شود.یافت نمی« و صنعت بزرگ

جای مانده اسننت. اما به احتمال قوی، به 64های معدودی در سننال از مارکس نامه

، در عین حال سال 64ریزی کرده بود. سال طرح کلی اثری جدید در سه کتاب را پی

ست. مارکس درالملل اول و بیماریسیس بینتأ  65ی ژوییه 31های متعدد مارکس ا

سد: به انگلس می ساده»نوی صاف و  گویم. هنوز برای اتمام ی کارم را به تو میحقیقت 

قسننمت تئوریک )سننه کتاب اول(، باید سننه فصننل دیگر را بنویسننم. کتاب چهارم، که 

شود... ام-تاریخی شته  ست، باید نگا شار بگیرم مگا من نمیادبی ا صمیم به انت ر توانم ت

، برتری کارهای من در نظر از هر کمبودیصرفکه کل اثر در برابر دیدگانم باشد. آن

شکیل می ست که یک کلیت هنری را ت ستاین ا یابی دهند، و این فقط موقعی قابل د

چنین  رایها را منتشر نکنم. بپیش رویم نباشد، هرگز آن کلیت آناست که تا وقتی 

مهگرایم ]مؤلف واژهکاری، روش ژاکوب به درد نا مانی[ غیر ممکن اسننننت و  ی آل

 (42:172« )خورد که ساختمانی دیالکتیکی نداشته باشند.هایی میکتاب

غیر از باقی نمانده اسننت. به« 63-65های نوشننتهدسننت»متاسننفانه چیز زیادی از 

شش،  صل  صل تولید»ف رنویس، ی چند زیعالوههایی دیگر بهو تکه« نتایج فرآیند بالف
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نویسنند که کامل ، مارکس به انگلس می65در اول ماه مه  1اند.ها مفقود شنندهباقی آن

فشار بیش از حدی بر من »الملل از سوی دیگر، سو، و سازمان بینکردن کتابم از یک

به او گزارش می 9( سنننپس در 42:149« )وارد کرده اسنننت. که مه  تا اول »دهد 

کار  65هرحال مارکس در دسننامبر ( به42:154کار را تمام خواهم کرد. )« تامبرسننپ

را در اختیار « کلیت کتاب»رسنناند. حال که ها را به پایان مینوشننتهروی این دسننت

 نویس، پیش«تمیزکاری»داشننت، بار دیگر مشننغول پاالیش آن گردید. ماحصننل این 

 است! کاپیتالنهایی 

 اقتصاد سیاسی: نقدی بر کاپیتال – 8

ها را )برای نوشتهروزی که این دست»نویسد: ، مارکس به انگلس می65در پنجم اوت  

شید، مگر اینکه تو هم روز بعدش بیایی این ست کنم، تا ابد خواهم نو شار( پ جا و با انت

صله دهیم. ی دیگری به انگلس در نامه 66ی فوریه 13( او در 42:174« )هم کار را فی

 نویسکه دسننتاین کتاب لعنتی... در آخر دسننامبر تمام شننده بود... با این»گوید: می

کس به غیر از خودم، تمام شده است )در شکل کنونی بسیار پرحجم است( برای هیچ

آید، مارکس طور که از این نامه برمی( همان42:227« )حتی تو، قابل فهم نیسنننت.

 . کتاب بود« اصالح سبک»کماکان مشغول بازبینی و 

سد که به انگلس می 66ی ژوییه 9در  ، «تا آخر اوت کتاب را تمام خواهد کرد»نوی

بازگو می بار  ما برای نخسنننتین  نه منتشنننر خواهد کرد. ا گا کند که جلد اول را جدا

ای به را در نامه کاپیتال( مارکس برای بار نخسنننت سننناختمان دقیق کل 42:282)

 شود:جزای زیر تقسیم میکل اثر به ا»کند: کوگلمان بازنمایی می

 ،فرآیند تولید سرمایه کتاب اول 

  ،فرآیند گردش سرمایهکتاب دوم 

                                                      
عنوان نمونه انریکه دوسننل )مأخذ قبلی( ادعا ثمر اسننت. بهها، کاری بیی علت نابود شنندن آنزنی دربارهگمان. 1

ستمی شبیه پیشنویسکند که چون این د ست. اما با بود، مارکس آن کاپیتالنویس نهایی ها  ها را منهدم کرده ا

اساس به شناختی که از مارکس و وسواس او در حفظ و نگهداری مجموعه دفترهایش داریم، چنین نظری کامالً بی

 رسد.نظر می
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  ،های کل فرآیندبندیصورتکتاب سوم 

  ،(42:327« )تاریخ تئوریکتاب چهارم 

جلد نخست شامل کتاب اول و دوم است، و کتاب سوم، »کند که سپس اضافه می

 «گردد.ل میجلد دوم، و ]کتاب[ چهارم، جلد سوم را شام

ست شین مارکس، ازجمله پیشنویسباید تأکید کرد که تمام د ، 66 نویسهای پی

ها حاوی مبحثی یک از آنشننروع شننده بودند. هیچ« ی پول به سننرمایهاسننتحاله»با 

را  «پول»زعم خود این مبحث و نیز مبحث نبودند. مارکس به« کاال»ی جداگانه درباره

شار پرورش داده بود. امنقد در  سال از انت شت  شته بود، و دوم،  نقدا یکم، حدود ه گذ

ضنننروری بود که کتاب اول را از نو شنننروع کنم، »ی باال، به قول خود مارکس در نامه

یعنی کتابی را که دونکر منتشننر کرده بود در یک فصننل کاال و پول خالصننه کنم. من 

ضروری ندیدم بلکه از  صرفاً به خاطر تکمیل کردن  آن جهت که حتی افراد این کار را 

سئله را به شمند نیز م ستی نفهمیده بودند. به بیان دیگر، قطعاً در بازنمایی اول، هو در

 جا()همان« هایی وجود داشته است.کاستی تحلیل کاالها،ویژه در مورد به

به انگلس خبر می 11مارکس در  که نوامبر  هد  ته»د باالخره اولین هف ی دیگر 

( )درواقع مارکس 42:332« )فرستم.ها را برای میسنر ]ناشر[ مینوشتهدسته از دست

دهد.( اما تا اواخر دسننامبر از ناشننر خبری چنین کاری را در اوایل دسننامبر انجام می

دهد که طرح کنونی او به مارکس اطالع می 66ی شنننود. سنننپس در اوایل ژانویهنمی

اهم چا  شوند. اما مارکس در قبول نیست. خواست ناشر این بود که هر دو جلد بقابل

گوید: چنین درخواسنننتی کار انتشنننار را به ای به انگلس میدر نامه 67ی ژانویه 19

به »نظر از ضنننرورت کار برای تکمیل کردن جلد دوم، اندازد، چون صنننرفتعویق می

 (42:343« )ام که شده، باید دست نگهدارم.خاطر سالمتی

شر به بر 67نهایتاً خود مارکس در آوریل  سفر میای مالقات نا کند و او هامبورگ 

دهد که آوریل به انگلس خبر می 13سننازد. سننپس در را برای چا  جلد اول قانع می

گویا مارکس با ناشنر به توافق « در چند روز آینده شنروع شنود.»قرار اسنت کار چا  

ین ( نخسنننت42:370رسنننیده بود که جلد دوم را تا پاییز سنننال جاری تحویل دهد. )

حات حروف تالی چینی شننندهصنننف مارکس،  کاپی لد  ، برای 1867مه  5در روز تو
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شود. از آن تاریخ به بعد، ناشر صفحات کتاب گیری و اصالح به او تحویل داده میغلط

کند و مارکس نیز برای بازبینی مجدد به انگلس دسنته به مارکس ارسنال میرا دسنته

بیند. در را می کاپیتال متون اصننلی 67ن فرسننتد. انگلس برای بار نخسننت در ژوئمی

گیرد که در برخی موارد، دو صنننورت میحین بازبینی و تصنننحیح، گفتگویی بین آن

صل اول کتاب، به اختالفبه ی مارکس، حال، به دیدهبااین 1شود.نظر تبدیل میویژه ف

به او ابراز  67ژوئن  22طور که در تر از متقاعد کردن انگلس نبود. همانچیز مهمهیچ

تر از هر چیزی اسننت که کل که رضننایت تو را جلب کنم، برای من مهماین»کند: می

 (42:383« )ی آن بگوید.دنیا درباره

تا اواخر اوت ادامه اپیتال کی شننندهچینیگیری و تصنننحیح صنننفحات حروفغلط

شنننود. مارکس به از چا  خارج می 1867سنننپتامبر  14یابد. باالخره جلد اول در می

به من امکان»نویسننند: انگلس می بدون ازخود  توپذیر شننندن آن را فقط  مدیونم. 

کرد توانسنننتم کار عظیمی را که این سنننه جلد طلب میهای تو، من نمیگذشنننتگی

ستی کنم. تو را  سپاس فراوان.در آغوش میسرپر ( 42:405، 67اوت  23« )گیرم. با 

به انگلس خبر می مه  نا که پیشمارکس در همان  مهدهد  تار، و ضنننمی تاب گف ی ک

 را هم تمام کرده و فرستاده است.« شکل ارزش»ی درباره

را ندارد. چنین مهمی را بدون  کاپیتالی حاضننر گنجایش بررسننی جلد اول مقاله

صه کرد. باایننمی، «سازیعامی» ستار کوتاه خال شاره به چند توان در یک ج حال، ا

طور که رسنند. یکم، همانضننروری به نظر می کاپیتالی سنناختمان ی مهم دربارهنکته

شد، پیشپیش شاهده  صلی به نام کاال نبود. مارکس نویستر م شامل ف های مارکس 

قسنمت چهارم آن فصنل،  فصنل کاال را پس از اتمام جلد اول به قلم کشنید و سنپس

ی اصلی ، را اضافه کرد. در حقیقت این فصل دریچه«ی کاال و راز آنوارهسرشت بت»

 گفتار است. ورود به کل کتاب است. سپس آخرین مبحثی که نگاشته شد، پیش

، درخالل نگارش «روزانه کار»و « آالت و صنننعت بزرگماشننین»های دوم، فصننل

ویژه نسبت به آن دو فصل حساسیت فتند. مارکس بهکتاب حجمی عظیم و برجسته یا

                                                      
سئله. 1 ست که در این م ضروری ا ضوعیت دارد. لذا  ست که تبعات آن هنوز در زمان ما نیز مو سیار مهمی ا ی ب

  ای جداگانه به بحث گذاشته شود.نوشته 
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آید که این فصننول به قدری با طور برمیهای مارکس ایننگاریزیادی داشننت. از نامه

ی ماشننین و کوتاه کردن روزانه ی کارگر برای رهایی از سننلطهگری بالفعل طبقهکنش

امع کارگری کار به هشننت سنناعت گره خورده بودند که تشننریح و ترویج آن را در مج

 دانست. ضرورتی حیاتی می

سی تاریخ فاکت کاپیتالساختمان   ها به فاکت حضور بالفعلمعرف دگردی

خرد در تاریخ است. این پیوستگی درونی اجزای کتاب در یک کلیت انضمامی 

ــربه ــی را منحص که دیالکتیک مارکس ــت  که از فرد میاس به وجهی  کند؛ 

ــیار درونی ــتادش هگل، بس تر تر و تاریخیتر، واقعیتر، عمیقدیالکتیک اس

ی تنیدگی اقتصــاد، با فلســفه، با تاریخ و کنش نقادانهگردد. درهمنمادین می

سی»اجتماعی، تمامیت آنچه را تا آن زمان  سیا صاد  نام گرفته بود نیز « اقت

 کند.زیرورو می

 

قرن در تکاپوی نگارش ایم، مارکس بیش از نیمطور که در این گفتار شنناهد بودههمان

این اثر بود که تازه در آخرین لحظات، در متن نهایی، شنننکل مورد نظر او را به خود 

های کتاب، و یا ها و پارهوپیش کردن فصنلکاری در سناختمان آن، پسگرفت. دسنت

نی ، فقط به معکاپیتالصنعی در خوانش و تشریح بخواهی و تی دلشروع از یک نقطه

پشت کردن به حاصل یک عمر تالش مارکس نیست، بلکه نظم دیالکتیکی آن را برهم 

 سازد.ی او را مسدود میزده و راه شناخت سپهر اندیشه

به پایان نرسید.  کاپیتال( 1867با این وصف، خودانکشافی مارکس با ویرایش اول )

ت دنبال کردن تغییراتی را که مارکس در ویرایش فرانسننوی ی حاضننر ظرفینوشننته

 1( و نیز چا  دوم آلمانی کتاب وارد کرد ندارد.75-1872)

دانسنننت و یافته نمیکافی اسنننت بدانیم که مارکس کار روی جلد اول را خاتمه

نده می چه ز نان ند و وضنننع سنننالمتیچ جازه میما یادداشنننتاش ا ها و داد، قطعاً 

 کرد. های متعدد آن وارد مییش را در ویرایش سوم آلمانی و ترجمههانویسیحاشیه

                                                      
ی فارسی حسن مرتضوی، و برای شرح اهما تغییرات ویراست فرانسوی جلد اول کاپیتال، رجوع کنید به ترجمه. 1

 ی کوین اندرسون بر آن. مقدمه
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سرنوشتی دچار شدند و چرا در زمان حیات  کاپیتالکه جلدهای بعدی این به چه 

ست که از چارچوب بحث  شر نگردیدند، نیازمند فرصت دیگری ا مارکس تکمیل و منت

اول خشک نشده بود که رود. کافی است بدانیم، هنوز جوهر چا  جلد حاضر فراتر می

آورد که معطل نکن و هرچه زودتر جلد دوم را تمام باز انگلس به مارکس فشنننار می

 افتد!کن... وظیفه ای که مآالً پس از مرگ مارکس به گردن خود او می
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 پیشگفتار - 1

 1857-58های نوشتهدستسال پیش، صد و پنجاهمین سالگرد نگارش  10حدود 

داری جهانی و نیز ظهور ، با رکود عمیق سنننرمایهگروندریسنننهمارکس، موسنننوم به 

هایی اجتماعی مصنننادف شننند. تالقی شنننرایط عینی جهان با عینیت مفاهیم جنبش

 دریسهگرونهای گوناگونی پیرامون ها، انتشار مقاالت و کتابمارکس به فوران کنفرانس

مارکس  یای از افق اندیشننههای تازهی برداشننتمنجر شنند که در مجموع دربردارنده

 بودند.

با  1را به فارسنننی برگرداندند گروندریسنننهاما زمانی که باقر پرهام و احمد تدین 

سیار میو دوران فروکش حرکت 1360ی دهه شد. امید ب صادف  ضی م رود های اعترا

 2ی جدیدی که به همت حسن مرتضوی و کمال خسروی منتشر شده است،که ترجمه

های اعتراضننی چند سننال اخیر، باعث ی شننرایط نوین ایران و برآمد حرکتواسننطهبه

شایش مباحث تازه شگفتاریای گردد. گ سروی بر این ترجمه پی د ی جدیکه کمال خ

ی ایشان پیشگفتار فشرده 3منتشر شده است.« نقد»تازگی در سایت نوشته است، به

تکیه دارد، شاید بتواند به سرفصل تبادل نظری  گروندریسههای معینی از که بر جنبه

شه سپهر اندی ازی سی مارکس، به باززنده و پویایی تبدیل گردد که از طریق بازنگری 

 کنندگان در بحث منتهی شود.مبانی نظری خودِ شرکت

ی حاضر نیز بتواند در حد توانایی نویسنده، سهمی در تداوم رود که نوشتهامید می

و  گروندریسنننهای از فرآیند نگارش کنم چکیدهاین بحث ایفا کند. در ابتدا سنننعی می

ینی از آن شده تا بر چنین ی انتشار آن فراهم آورم. سپس وارد بحث ابعاد معتاریخچه

دست ی مسیر حرکت و خود انکشافی فکری مارکس بهای نکاتی مقدماتی دربارهزمینه

                                                      
 1363اه، : آگرانه. تندید تم، احامرهر پاقب همرج؛ تیاسیاد سصتد اققن یانب: مهسدریرونگ. 1

کارل مارکس ؛ ترجمه کمال خسروی و حسن مرتضوی. / 1857 -1858ی اقتصادی نوشتهدستگروندریسه : . 2

 .1399تهران: الهیتا، 

3 .  https://naghd.com/2019/12/01/گُنننل%E2%80%8C-گشنننننتنننی-در-خنننلنننوتنننگننناه

 /ی-مارکسE2%80%8C%اندیشه

https://naghd.com/2019/12/01/گُل%E2%80%8Cگشتی-در-خلوتگاه-اندیشه%E2%80%8Cی-مارکس/
https://naghd.com/2019/12/01/گُل%E2%80%8Cگشتی-در-خلوتگاه-اندیشه%E2%80%8Cی-مارکس/
https://naghd.com/2019/12/01/گُل%E2%80%8Cگشتی-در-خلوتگاه-اندیشه%E2%80%8Cی-مارکس/
https://naghd.com/2019/12/01/گُل%E2%80%8Cگشتی-در-خلوتگاه-اندیشه%E2%80%8Cی-مارکس/
https://naghd.com/2019/12/01/گُل%E2%80%8Cگشتی-در-خلوتگاه-اندیشه%E2%80%8Cی-مارکس/
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ها و خطاهایی خواهد بود که ی کاسنننتیگمان دربردارندههای نخسنننتین بیدهم. گام

 های خوانندگان فرهیخته و نقاد برطرف گردند.امیدوارم با توجه دیدگاه

 گروندریسه شمار نگارشگاه – 2

داری برای بار نخست ابعادی جهانی یافت. وقتی سالی بود که بحران سرمایه 1857

ناگاه بحران صننننعتی با ی این بحران به ایاالت متحده آمریکا کشنننیده شننند، بهدامنه

سات مهم مالی انجامید.  س سیاری از مؤ ستگی ب شک بحرانی مالی توأم گردید و به ور

ی های جهانی در دههو فروکش جنبش 1848های مارکس که از پس شکست انقالب

شنندت مشننغول کار پژوهشننی شننده بود، به میالدی فرصننت را غنیمت شننمرده به 50

های خود را ضننرورتی ی نتایج واکاویهای اقتصننادی، بالفاصننله ارائهمحض بروز بحران

سامبر عاجل دید. او در نامه شتم د شت:  1857ای به انگلس در ه شب و »نو من تمام 

شب دیوا صادینههر شغول کار جهت گردآوری مطالعات اقت ستم بلکه بتوانم وار م ام ه

 ( 40-217)آثار، « ی آن را روشن کنم.قبل از توفان حداقل خطوط عمده

های اجتماعی داری، امکان ظهور جنبشهمراه بحران سننرمایهبی گمان مارکس به

 10کرد. وری میی طرح کلی نظراتش را ضنننرنمود که ارائهبینی میجدیدی را پیش

جانبه طوری همهصبح به 4من تا ساعت »ی دیگری به انگلس نوشت:روز بعد او در نامه

تشریح رئوس اقتصاد سیاسی )هم برای  -1ام: مشغول کارم. من درگیر انجام دو وظیفه

شدن از این کابوس، مطلقاً اساسی منافع عموم و هم مشخصاً برای خودم؛ برای خالص

جا، )همان.« بحران کنونی -2ی همه جانبه وارد موضننوع گردم(، و اسننت که به وجه

دهد که: دسننامبر توضننیح می 21ای به فردیناند السننال در ( سننپس در نامه224ص 

بحران تجاری کنونی مرا وادار کرده اسنننت که مشنننغول کاری جدید روی خطوط »

« ماده کنم.ی بحران کنونی آام گشننته و نیز چیزی دربارهی اقتصنناد سننیاسننیعمده

 ( 225جا، ص )همان

، و یا «نقد مقوالت اقتصننادی»در واقع مارکس کار جدی نگارشِ آنچه را که گاهی 

سی» سیا صاد  صاد بورژوایی»، و در جایی دیگر «رئوس اقت شای انتقادی نظام اقت  «اف

رساند. در عین « پایان»، ناتمام به 1858آغاز کرد و در اوت  1857نامیده بود در ژوئن 
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ها، سننه دفتر یادداشننت قطور دیگر شننامل مطالبی نوشننتهموازات این دسننتل، بهحا

و مسیر حرکت آن به قلم کشید. شکی نیست  1857ی بحران عظیم اقتصادی درباره

که از پیش از نتایج کارش خبر ها، بدون آننوشتهکه مارکس در بدو نگارش این دست

گونه که خودش به عموم را داشننت. همانی آن ی انتشننار و ارائهداشننته باشنند، انگیزه

یک پیروزی علمی نصنننیب حزب »بارها تأکید کرده بود، همواره در تالش آن بود که 

  1(40:377؛ آثار، 59)نامه به ویدامایر، یکم فوریه « کنم.

سهچه در مجتمعی زیر عنوان هرحال آنبه شامل  گروندری ست،  شده ا گردآوری 

(، دفتری زیر عنوان 57)ژوئن « کری و باستیا»اقتصاددان، ی دو ای ناتمام دربارهقطعه

صل57، اوت M)دفتر « مقدمه» شامل ف ست که  و « پول»های ( و هفت دفتر دیگر ا

( ناگفته نماند که به باور این نویسنننده، آن 58تا مه  57گردد. )اکتبر می« سننرمایه»

م که ناتماآید، با اینطور که از محتوایش برمیدفتری جداگانه است که همان« مقدمه»

، «تولید عام»شنننامل « مقدمه»خود یک کل نسنننبی اسنننت. این باقی ماند، بخودی

طه» له و مصنننرفراب باد ید، توزیع، م یدی»، «ی تول حث «ابزار و روابط تول ، و نیز مب

است که در قسمت پایانی این نوشته به آن « روش اقتصاد سیاسی»جنجالی و مشهور 

ی معمول خود، روی رسد که مارکس، برخالف شیوهبه نظر میرجوع خواهد شد. بعید 

 مطلبی مقدمه نوشته باشد که هنوز به نگارش درنیامده است.

ای را شننروع نوشننتن اثر تازه 1858، در ژوئن گروندریسننهمارکس درحین نگارش 

د در سال بعکه یک (نقد)از این پس  سهمی بر نقد اقتصاد سیاسیکند زیر عنوان می

ماهمنتشنننر می ،1859ژوئن  گارش این اثر  مام»ها پیش از گردد. فکر ن نات تامِ   «اخت

سه شری یافت و شکل گرفته بود. مارکس با میانجی گروندری سال، در آلمان نا گری ال

ی جداگانه منتشر در دو پاره نقدقرارداد چا  آن را امضا کرد. قرار بر این شده بود که 

 شود.

من چند ماه »شننود که ای به السننال متذکر می، مارکس در نامه58فوریه  22در 

شغول کار روی مراحل پایانی ]  ست که م رود ام ولی کار به کندی پیش می[ بودهنقدا

                                                      

 41:80، آثار، 1860فوریه  29نامه به فریلیگرات، همچنین نگاه کنید به . 1 
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سال ضوعی که  ست مو ضی که از د شوی، ای خالص میها مطالعه کردهچون به مح

شوف میهای تازهجنبه ست.شود که نیازای از آن مک شتر ا شیدن بی ، )آثار« مند اندی

سپس در نامه270-40 سد: می 58مارس  11ی دیگری به او در (  ی نخست پاره»نوی

چه بعداً خواهد آمد را پایه گذاری باید نسنننبتاً یک کلیت باشننند چرا که مبانی آنمی

من خودم هنوز درمورد تعداد صننفحات روشننن نیسننتم چرا که در دفترهایم  …کندمی

شکل تکمواد م ست؛ جزئیاتی که طبعا باید monographنگاری )ورد نظر کالً به  ( ا

 (287جا، ص )همان« در روند گردآوری حذف گردند.

پس از یک بیماری سننخت، از جمله ورم کبد، به تجویز دکتر  58مارکس در اوت 

 وهوا و نیز توقف کار بدون وقفه، حدود یک ماه نزد انگلس در منچسننتربرای تغییر آب

دو مشننغول تبادل نظری جدی آید، آنها برمیطور که از مکاتبات بعدی آنرود. آنمی

ضوع پارهمی« طور عامسرمایه به»ی مبحث درباره و  نقدی دوم گردند که در واقع مو

مه  31ای در فصننل سننوم آن اسننت. مارکس پس از بازگشننت از منچسننتر در نامه

ی درنگ اجناس را آمادهخواهم بیرم و میی کامن در حال حاضننر آماده»نویسنند: می

ست ست که د شکل این ا شتهچا  کنم. م صورت چا  مجلدی پرحجم نو ام )که در

های بعدی مربوط ی آن به قسننمتبرهم اسننت و بخش عمدهوشننود( واقعاً درهممی

 (317جا، ص )همان« شود.می

کشد اما ست مید گروندریسهی کار روی زمانی است که مارکس از ادامه 58اوت 

ویژه فهرسننت ناتمام از مضننامین آن، به 2اش در ماه ژوئن جهت اسننتفاده در اثر تازه

اسنننت که  گروندریسنننهکند. این مبحث یگانه قسنننمتی از تهیه می« پول»مبحث 

صل دومِ پارهچکیده شکلی تازه در ف شود. بدیهی گنجانده می نقد ی اولای از آن در 

نشده است. اما پیش از پرداختن  گروندریسهای به محتوای است که تاکنون هیچ اشاره

شنی ست تا حد امکان برخی نارو ضروری ا سهها در مورد به چنین مهمی،  را  گروندری

 کنیم بر تاریخ ترجمه و انتشارش. اختصار مروریبرطرف سازیم و سپس به

 

 



 1857-58های نوشتهدست –مارکس « گروندریسه»کندوکاوی در  502 

 

 دهی اندیشهگردشی در سازمان -3

سال سندگانی که در  سههای اخیر اکثر نوی  اند، یا پایرا مورد توجه قرار داده گروندری

اند و یا با تکیه بر تولید و ی مقوالت اقتصنناد سننیاسننی فراتر ننهادهخود را از محدوده

عنوان سوژه و پراکسیس آن سوژه برجسته کردن جایگاه کار در آن، به نقش کارگر به

های بعضننناً نامتباین، هرکدام به گمان این نظرگاهاند. بیتههمچون امری عینی پرداخ

سی  شنا سهمی در باز سهنحوی  صادیات»و روش برخورد مارکس به  گروندری فا ای« اقت

نیز که سننوژه را نه با کارگر که با خودِ  1اند. حتا متفکری چون موشننه پوسننتونکرده

جا خود ، و از آن«جوهری متحرک»میانجی، چونان -ظاهر خودپو و خودی بهسننرمایه

سایی می شنا سرمایهکند، به مباحثی دربارهالغاگر،  شی روابط  ساختمان ارز  داریی 

 اند. توجهانگیز و قابلپردازد که بحثمی

ست: اگر قرار بر ای سش این ا سوژه و کنش انقالبیپر شد که   اش برای فرآروین با

سرمایه شد، در آن صورت چه نیازی به از جهان   لکاپیتاو یا  گروندریسهداری کافی با
ی این سطور مدعی است که مفهوم سوژگی همچنین سپهر اندیشگی داریم؟ نویسنده

ندیشنننهمارکس را دربرمی گیرد. در غیر این چیز »سنننان ی او بهصنننورت، عینیت ا

ی جدیدی از کنش گردد. در حقیقت مرحلهمدفون می« غیرقابل شنننناخت درخودی

شی میاجتماعی و یک وهله شناخت، از دیالکتیک واحدی نا شعور و  گردند. ی تازه از 

با این « اند.ی جامعه متصلبه بدنه ها همواره با تارهایی نامرئیاندیشه»قول مارکس به

، دهی فکری خودرا محصول تالش مارکس برای سازمان گروندریسهتعبیر شاید بتوان 

 بخشی و کنش نظری او تصور کرد. فعلیت –و روند نگارش را معادل خود 

با عبور از الیه ندیشنننه و مفهوم  -های مختلف تعقل خودِ این فرآیند   -ادراک، ا

د، نگردد. در این مسیر، ذهن اندیشممنفی با خود و خودانکشافی می یمنجر به رابطه

به ابژهپیکره کار خود و نیز دیگران را  بدیل میی مجموعه اف بدینی پژوهش ت  کند. 

                                                      
1 . Moishe Postone, “Labor and the Logic of Abstraction,” 

https://krieger.jhu.edu/arrighi/wp-content/uploads/sites/29/2014/03/Postone-

interview.pdf 

 ی مقابل پوستون است، نگاه کنید به برونو گالی:نظرگاهی که نقطهبرای 
https://www.academia.edu/592396/The_Labor_of_Fire_On_Time_and_Labor_in_th

e_Grundrisse 

https://krieger.jhu.edu/arrighi/wp-content/uploads/sites/29/2014/03/Postone-interview.pdf
https://krieger.jhu.edu/arrighi/wp-content/uploads/sites/29/2014/03/Postone-interview.pdf
https://www.academia.edu/592396/The_Labor_of_Fire_On_Time_and_Labor_in_the_Grundrisse
https://www.academia.edu/592396/The_Labor_of_Fire_On_Time_and_Labor_in_the_Grundrisse
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سهسان،  صورت گروندری ست که با حرکت بندیهم درحکم حفظ و یادآوری  هایی ا

بخشنننند و هم معرف ادراک های تاریخی معنی میآزادانه و مشنننروط خود، به وهله

طور که مارکس به السننال اسننت. همانهدهی آن صننورتبندیی سننازماناندیشننمندانه

( این 40-355)آثار،« سال کار پژوهشی است. 15ماحصل »سازد، اثر او خاطرنشان می

ست شی د شتهکار پژوه ست1844های پاریس )نو شته( و د سل، نو دفتر  24های بروک

یده1850-53یادداشننننت ) باره(، گز ظاتی در کاردو )ها و مالح ( و نیز 1851ی ری

1گردند.( را شامل می1850-53المللی )ی مبادالت بینایی دربارههنوشتهدست
 

سر  سرا سهمارکس در  شتهبه این دست گروندری ها و دفاتر پژوهشی خود رجوع نو

دری و تبعید، باعث شننگفتی اسننت که مارکس با چه ها دربهکند. با توجه به سننالمی

کند. به آنها مراجعه میراحتی به و های خود را حفظ کردهحسنناسننیتی آثار و نوشننته

ست، همگی به های او مفقود شده و یا سالچه از نوشتههرآن ها از انظار پنهان مانده ا

 شوند. دوران پس از مرگ او مربوط می

دهی فکری مارکس بر آن تأکید ی تجدید سننازمانی مهمی که باید دربارهمسننأله

مندان دیگر و نیز خود را کرد این اسنننت که یکم، او دسنننتاوردهای مهم تمام اندیشننن

ئه میی آنکند، و دوم، همهجذب، حفظ و نفی می کند ها را به وجهی بازتولید و ارا

ستاوردها مواجهیم. یعنی هم با  و « هامنطق داده»که انگار با منطق حرکت خود آن د

همچون یک دیالکتیک واحد روبروییم. ماحصنننل این کار، « های منطقداده»هم با 

های روش تجربی )آمپریک( را مرتفع یده با عینیت اسننت که هم کاسننتیسننازگاری ا

 سازد. جهانی میها را زمینی و اینکند و هم ایدهمی

هاسننت؛ یعنی از بیرون به یک کالم، این دیالکتیک، ادراک درونیِ ذات خود پدیده

( اسننت. immanentها درون ماندگار )ها تحمیل نشننده و در حرکت خود آنبه ابژه

 این نوشته در قسمت پایانی دوباره به این مبحث بازخواهد گشت.

                                                      
1. Marcello Musto, “Formation of Marx’s critique of political economy: From the 

Studies of 1843 to the Grundrisse,” https://marxismocritico.com/2012/01/25/the-

formation-of-marxs-critique-of-political-economy-from-the-studies-of-1843-to-the-

grundrisse/ 

https://marxismocritico.com/2012/01/25/the-formation-of-marxs-critique-of-political-economy-from-the-studies-of-1843-to-the-grundrisse/
https://marxismocritico.com/2012/01/25/the-formation-of-marxs-critique-of-political-economy-from-the-studies-of-1843-to-the-grundrisse/
https://marxismocritico.com/2012/01/25/the-formation-of-marxs-critique-of-political-economy-from-the-studies-of-1843-to-the-grundrisse/
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1گروندریسهگذری به تاریخ کشف و انتشار  -4
 

آرشنننیوهای عظیم مارکس، از وجود « وارث»عنوان به دانسنننته نیسنننت که انگلس

ست شتهد سر  1857-58های نو سرا ست. خود مارکس در  هیچ  کاپیتالباخبر بوده ا

بار آرشیوهای مارکس جای خود دارد و ها نکرده است. )سرنوشت اسفای به آناشاره

سط  گروندریسنهی گنجد( مقدمهی حاضنر نمیدر چارچوب نوشنته برای اولین بار تو

سال  سکی در  شریه  1903کائوت سپس به زبان« نیو زایت»در ن شر و  های مختلف منت

 ترجمه شد. 

سال ها دنوشتهی دستمجموعه شد. او در  1923ر  توسط دیوید ریازانوف کشف 

سئول  سسه»آن زمان م  آکادمی»بود. بنابه گزارش ریازانوف به « انگلس-ی مارکسمؤ

سکو ستی م سیالی ست«سو شته، مارکس برای این د صی انتخاب نکرده نو ها عنوان خا

ها نآ را برای« کاپیتالنویس نخسننتین پیش»ی خود عنوان بود. ریازانوف به سننلیقه

را انتخاب کرد، همکار ریازانوف، پاول وِلِر  گروندریسهبرگزید. اولین شخصی که عنوان 

 های مقدماتینوشننتهدسننت»اندرکار گردآوری و تنظیم دسننت 1927بود که در سننال 
سهبود. کل « کاپیتال ست در  گروندری شد و  1939برای بار نخ شر  سکو منت  14در م

 ز چا  شد.در آلمان نی 1953سال بعد، در 

ی بعد، که با انقالب چین و اسنننتقالل تا اواسنننط دهه 40های در اواخر سنننال

های صننورتبندی»زیر عنوان  گروندریسننههندوسننتان مصننادف بود، بخش مهمی از 

های مختلف ترجمه و منتشر و با استقبالی جهانی به زبان« داریاقتصادی پیشاسرمایه

سیر  شد که مارکس ابداً دیدی تک خطی از م سجل  ستین بار م شد. برای نخ روبرو 

ندارد. این تاریخی جوامع  مارکسحرکت  ثار   (MEW) که چرا ویرایش مجموعه آ

که چرا برانگیز اسننت. همچنین ایننشنند بسننیار تأمل ریسننهگروندشننامل  1956-68

شقه کرده و در دو جلد  سه را  سی، گروندری ستاران مجموعه آثار مارکس به انگلی ویرا

 ( منتشر کردند، ابداً قابل فهم نیست.29و  28مختلف )

                                                      
 برای یک بررسی جامع رجوع کنید به:. 1

Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of Marx’s Critique of Political Economy,150 

Year later, “Dissemination and reception of the Grundrisse in the world”, Marcell 

Musto, London New York, Routledge, 2008 
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شرق )ژاپن هرتقدیر، ترجمهبه سه ابتدا در  و  1962، چین 1958ی کامل گروندری

در  70ی و اوایل دهه 60ی ( انجام پذیرفت و سنننپس در اواخر دهه1968شنننوروی 

ی انگلیسننی مارتین بسننیاری از کشننورهای دنیا انتشننار یافت. متن حاضننر از ترجمه

 ی ارجاعات به این متن است. ( استفاده کرده است و کلیه1974نیکوالس )

 نقد  تا گروندریسهاز  - 5

طور که کند. همانکوتاه، راه درازی را طی می ، در مدتینقدتا  گروندریسننهمارکس از 

یدهپیش ظه شنننند، ا گارشتر مالح قد ی ن گارش « توالی»نه در  ن که در حین ن بل

سه سکه مارکس کار روی طور که دیدیم، با اینشکل گرفت. همان گروندری  هگروندری
به  را در ماه ژوئن آغاز کرده بود، در ماه دسننامبر اسننت که برای نخسننتین بار آن را

شروع کار موضوع را با انگلس بازگو می کند. این روش معمول مارکس بود که پیش از 

سی درمیان نمی شت. او در ک سال، برای اولین بار در نامه 58ی فوریه 22گذا ای به ال

ی این طرح با آنچه در نامد. مقایسننهمی« نقد مقوالت اقتصننادی»طرح کلی اثرش را 

 رساند.ار داده بود، ادعای این گفتمان را به اثبات میدر دستور کار قر گروندریسه

(، طرح کلی نقد اقتصنناد سننیاسننی را به شننرح زیر مطرح 227)ص  گروندریسننه

 کند:می

المللی؛ روابط بین -4دولت؛  -3ساختمان درونی تولید؛  -2پول، ارزش مبادله؛  -1

کل به شش کتاب »گوید: الذکر به السال میی فوقبازار جهانی. اما مارکس در نامه -5

کار  -3مالکیت ارضی؛  -2هایی مقدماتی(؛ سرمایه )حاوی فصل -1تقسیم شده است: 

 (40-270)آثار، « بازار جهانی. -6المللی؛ ی بینمبادله -5دولت؛  -4دستمزدی؛ 

شنند چرا که سننپس ی وسننیع ختم نمیظاهراً طرح کلی مارکس به این مجموعه

ی سنننایر اقتصننناددانان توانم از مالحظاتی انتقادی دربارهمیالبته من ن»دهد:ادامه می

طور کلی نقد و تاریخ اقتصاد سیاسی ویژه جدلی علیه ریکاردو... اما بهخودداری کنم، به

شکل می ضوعات یک کتاب دیگر را  سم مو سیالی سو  رئوس تاریخیدهند، و باالخره و 

 «ی، یک کتاب سننوم اسننت.ی تکوین و ارتباط بین مقوالت اقتصننادمختصننری درباره

قدری تأمل بر این طرح کلی بیانگر آن اسننت که مارکس پروژه بسننیار عظیمی پیش 
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 ،«سننرمایه»هایی از بند یکم، یعنی روی خود گذاشننته بود. از طرح باال فقط قسننمت

توان ادعا کرد که مارکس اهما آن ناتمام باقی ماند. اما می نقد نگاشته شد، که آنهم در

ر ی حاضادغام کرده است، که البته موضوع نوشته کاپیتالنوعی درون به موضوعات را

 نیست.

 ی کوتاه، جداگانه و پایانیاتفاق آرا به درسنننتی اهمیت قطعهپژوهان بهمارکس

سه سته کرده881)ص « ارزش»، زیر عنوان گروندری ی اول اند. مارکس جمله( را برج

، بدان معنا که «سنننمت به جلو آورده شنننوداین ق»کند: گونه آغاز میآن قطعه را این

کاال »کند که ی عزیمت تبدیل گردد. سنننپس اضنننافه میی پایانی باید به نقطهنقطه

ست. نوان عجا هنوز بین کاال بهاما یکم، در این« اولین مقوله و تجسم ثروت بورژوایی ا

شتق می صول کار و ارزش که از آن م ست. دوم، مح شده ا زمان گردد تفکیکی قائل ن

 است. 58نگارش این قطعه، ماه مه 

مارکس در  ما  نامه 11ا به السنننال، سنننه فصنننل مارس در  قدای  گونه را این ن

( بنابراین، او 40-286)آثار، « طور عام.سرمایه به -3پول؛  -2ارزش؛  -1»شمارد:برمی

گیری رسننیده بود. پس آیا ، به این نتیجهگروندریسننهی ارزش در پیش از اتمام قطعه

ا در ر نقدکند؟ پاسخ منفی است. مارکس کار نگارش را با ارزش شروع می نقدمارکس 

ای به انگلس شننرح کاملی از سننه ماه مه آغاز کرده بود. اما در آوریل آن سننال در نامه

صل آن ارائه می صلی، ف ست که به ارزش، پول و « طور عامسرمایه به»دهد. عنوان ا ا

را در  نقد( او متن مقدماتی دو فصل اول 298جا، ص گردد. )همانسرمایه تقسیم می

کند. برای بار نخسننت این کشنند و آن را در اواخر نوامبر تکمیل میقلم میماه اوت به

منتشننر  59کند که با آنچه در ژوئن شننروع می« کاال»جای ارزش با متن مقدماتی به

 شد، مطابقت دارد. 

مه نا به السنننال در اکتبر مارکس در  ید: یم 59ای  کل آن را »گو من مجبورم 

ست ست.ی دوم یکنویس پارهکاری کنم چرا که از پیشد شته ا جا، )همان« سال گذ

ای از ، که بازنویسی تغییرشکل یافته«ی عامسرمایه»نویس، ( اما در این پیش498ص 

گاه نوشننته باقی ماند و هیچبود، به صننورت دسننت گروندریسننه های سننرمایه درفصننل

هم به وجهی تجدیدنظر شده، ، آنگروندریسهای از فصل پولِ د. فقط چکیدهمنتشر نش

 ، کامالً جدید است. «کاال»، نقدراه یافت. فصل نخست  نقدبه 
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 کاپیتال( تا 1859) نقدذکر اسننت سننیر تکامل فصننل کاال از جا قابلآنچه در این

( و سنننپس کار دائمی روی آن فصنننل و تغییرات مهمی اسنننت که در چا  1867)

کند که بررسنننی آن از چارچوب بحث کنونی فراتر ( وارد می1872-75فرانسنننوی )

ست در اینمی سن ختام کافی ا به  66اکتبر 13ای که مارکس در جا نامهرود. برای ح

 کوگلمان نوشته بود را بازگو کنیم: 

فرآیند تولید سننرمایه؛ کتاب  -گردد: کتاب یکم ء زیر تقسننیم میکل اثر به اجزا»

 -سنناختمان کل فرآیند؛ کتاب چهارم  -فرآیند گردش سننرمایه؛ کتاب سننوم  -دوم 

سوم، جلد درباره ست، کتاب  شامل دو کتاب اول ا ست،  و  2ی تاریخ تئوری. جلد نخ

 .3کتاب چهارم، جلد 

از نو شنننروع کنم، یعنی کتابی را که ی من ضنننروری بود که کتاب اول را به دیده

ی کاالها منتشننر کرده بود خالصننه کنم. به قضنناوت من، دونکر در یک فصننل درباره

رو که اشنننخاص خاطر تکمیل کردن بلکه از آنچنین کاری ضنننروری بود و نه فقط به

ویژه هوشنننمند نیز مسنننئله را نفهمیده بودند. به بیان دیگر، قطعاً در بازنمایی اول، به

 (42ن238)آثار، « هایی وجود داشته است.حلیل کاالها، کاستیت

سوم از زمان پیش صل  سال  نقدنویس ف  کاپیتالنویس تا اولین پیش 60در اوایل 

ستان  سیاسی را متوقف کرد. در عوض 61در تاب ، مارکس ناگهان کار روی نقد اقتصاد 

 Herr)جلب کرد توجه او را به خود  جنابِ وگتحدود یک سنننال تمام اثر جدلیِ 

Vogt) دفترهای خودم»برداری از را با خالصننهکاپیتال . او کار جدی و متمرکز روی  »

 است.  1857-58های نوشتهی وارسی موجز دستآغاز کرد که دربردارنده

 گروندریسهبازگشت به  -6

 همان اسننت که گروندریسننهنویس آن. اسننت و نه اولین پیش کاپیتالنه  گروندریسننه

را باید  گروندریسننه (rohentwurf) «نویسننی نامرتب.پیش»گوید: خودِ مارکس می

 یگرنگری به آن با میانجیدرخود و برای خود واکاوی کرد و نه وارونه. البته با واپس
ی آن را نیز مورد پرسنننش قرار داد. اما با توان برخی مفاهیم ناپختهحتی می کاپیتال
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ند رشننند و قوامچنین نگرشنننی نمی به فرآی ندیشنننهتوان  مارکس پی برد. یابی ا ی 

 اند.مارکس نامیده« کارگاه فکری»درستی را به گروندریسه

ساده نگری  سهنباید با  صرفاً به گروندری عنوان را به کاپیتالو « پژوهش»عنوان را 

سکیمعرفی کرد. چنین ثنویت یا دوگانگی« بازنمایی» بانزد ز ای را ابتدا رومن روسدول

شد، طور که پیشاما یکم، همان 1خاص وعام کرد. سهتر مالحظه  قول خود ، بهگروندری

سال ست که مارکس، ماحصل  شکل تک»ها پژوهش ا سی جهت پاالیش افکارم به  نوی

دوم، گسننسننت غیر دیالکتیکی بین « اند.های بسننیار متفاوتی نگاشننته شنندهدر دوره

مایی، فراموش می بازن کپژوهش و  ند  لهک حد ه این هردو، وه ند وا یک فرآی هایی از 

 ها را در حین تمایز، در اتحادشان ادراک کرد.هستند. ضروی است که این وهله

سه شه می گروندری شتر به انفجارِ خودانگیختگی اندی مودار وجه نهیچماند، اما بهبی

شه» شهبی»و یا « ورزی بی میانجیاندی سطگی حس و اندی ست. مارکس به« وا رغم نی

ماری به بی بار  مالی، و اج گدسنننتی و فالکت  گارش، و نیز تن مان ن عدد در ز های مت

جهت امرار معاش، که به سنننهم خود « نیویورک دیلی تریبون»نویسنننی برای مقاله

ی فشنننرده را به قلم کشنننید. صنننفحه 900گیر بود، در عرض چند ماه حدود وقت

 باورنکردنی است اما عین حقیقت است!

سی، کار مولد و غیرمولد، رابطه سیا صاد  شین و مباحثی چون روش اقت ی کار و ما

 ویژهداری و اهمیت آن بههای جوامع پیشنناسننرمایهازخودبیگانگی کارگر، صننورتبندی

داری، ی پسننناسنننرمایهاندازی عمیق از جامعهبرای جوامعی مثل ایران، و نیز چشنننم

ستند که از دربردارنده فق روند و امی کاپیتالجهاتی حتی فراتر از ی مفاهیم پرباری ه

خودی خود سنننازند. هریک از این مباحث بهی مارکس را نمایان میکران اندیشنننهبی

وان عنی حاضر، بهنیازمند تأمل و واکاوی جداگانه هستند؛ کاری که در ظرفیت نوشته

 مدخلی برای تبادل نظر، نیست.
 

                                                      
1. The Making of Marx’s Capital, Roman Rosdolsky, Pluto Press, 1979 

ست.نفاوت آن( محصول روش دیالکتیکی هستند. کاپیتالو  گروندریسههر دو اثر )» صرفاً در روش بازنمایی ا  «دو 
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 گروندریسهی عزیمت در نقطه –الف 

 گروندریسنننههای خود به داوریپیش از پرداختن به هر مبحثی، باید از تحمیل پیش

یداً خودداری کرد.  ندریسنننهاک هت  ،گرو حال پرورش ج فاهیمی در کت م تجلی حر

ست که آن« پاالیش افکار» ضروری ا ست. بنابراین  ها را منجمد نکرده و همانطور که ا

رورزی را مبنای نظ« نتایجی که هنوز باید به اثبات برسند»کند خود مارکس تأکید می

رکس، ما« یکیماتریالیسننم پرات»اصننطالح عنوان نمونه، برای اثبات بهخود قرار نداد. به

 ی عزیمت نقد اقتصاد سیاسی او جا نزنیم. عنوان نقطهتولید را به

 روست. درستهایی روبههنوز با ناروشنی گروندریسهی آغاز در ی نقطهکل مسئله

د، کننافرادی که در جامعه تولید می»ی عزیمت را نقطه گروندریسهی است که مقدمه

ندتماع تعین یافتهی اجواسنننطهلذا تولید افرادی که به گزیند. اما در همان برمی« ا

ی شننروع را به ، مارکس دوباره نقطه«روش اقتصنناد سننیاسننی»مقدمه، در قسننمت 

ی اعدهعنوان یک قکه بهکند. او سپس با تأکید بر اینموضوعی مورد پرسش تبدیل می

ند که کیترین انکشننافات امکان پذیرند، عنوان مترین تجریدات درمیان غنیکلی، عام

صاد مدرن، تجرید از مقولهنقطه» ست، کارِ فیی عزیمت اقت سه، یعنی کاری ی کار ا نف

ترین جوامع صنننعتی، مثل آمریکا، در عمل به حقیقت سنناده، خالص که در پیشننرفته

 (107)ص « پیوسته است.

صف، مارکس می ضروری جهت پرداخته»گوید که با این و سرمایه،  کردن مفهوم 

بار دیگر نیز با ( مارکس یک105)ص « ا کار بلکه با ارزش شننروع کنیم.اسننت که نه ب

شاره به نقطه شروع میا صل اول»گوید که ی  سرمایه آغاز را باید با رابطه« ف ی کار و 

طور ( اما نهایتاً، همان298طور عام مقدم است. )ص کرد که بر ارزش مبادله و تولید به

شننروع به کار کرد. برای « ارزش»رد که باید با گیتر مالحظه شنند، نتیجه میکه پیش

گونه که خود او بعدها در ی عزیمت بسنننیار دشنننوار بود. همانمارکس گزینش نقطه

سننازی ذهن خواننده برای درک سننرشننت کاال، تذکر ، جهت آمادهکاپیتالگفتار پیش

 (1:89« )ست.روی آغاز در علوم همواره با دشواری روبهنقطه»دهد: می
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 «قدرت استعالیی پول» -ب 

قل منت نقدبه  گروندریسننهرا از « پول»تر یادآور شنندیم که مارکس صننرفاً فصننل پیش

کند نیز عمدتاً روی فصننل پول تمرکز کرد. او در فهرسننتی که از دفترهایش تهیه می

«  مثابه پولپول به»زیر عنوان  58کند. درعین حال یادداشتی جداگانه در سپتامبر می

-های اقتصننادینوشننتهدسننتدر « قدرت پول»نویسنند که فصننل ( می29:508)آثار، 
سننازد. قطعه شننعری از پیندار، شنناعر یونانی قرن را در خاطر زنده می 1844فلسننفی 

ی عزیمت آن ، نقطه«ی طالشنننناسنننانهکیفیت زیبایی»نام پنجم پیش از میالد، به

ست:  شت ا شعله»یاددا شی  ست، در شب میطال آت های درخشد، و در میان ثروتور ا

 «پرتکبر، بی همتاست.

ست شتهد شابه از  1844های نو شعری م سپیر را بازگو « تیمون آتنی»نیز  شک

که در  …طال؟ طالی گرانبهای پرتأللو؟»کند:می تو ای روسنننپی پسنننت بشنننریت، 

نیز از پول  گروندریسنننه( مارکس در 3:322)آثار، « افکنی...یکپارچگی ملل خلل می

، باییشمول، معرف انحالل روابط، و جایگزین شدنش بجای همروسپی جهان»عنوان به

-پول»ه ب« کاال-پول-کاال»کند. با دگردیسی یاد می« ماعیی اجتیافتهو پیوند عینیت

صرفاً خود را نمایندگی می«پول-کاال شمول »سان کند و به، گویی پول  ارزش جهان 

 سازد. ، چراکه حضور کاال را از انظار پنهان می«یابدمبادله، استقالل می

شکل دیدهبه شکل پولی، یک  ست. پول  «مفهومی»یا « ایده آل ناب»ی مارکس،  ا

ست که در کاالها درون شی ا ضروری پدیداری میزان ارز ست شکل  یعنی  -ماندگار ا

یا ایده آل اسننت که همچون مقدار ارزش « تصننوری»زمان کار. پول فقط در ظرفیتی 

پول »کند: گونه خالصه میکند. در نتیجه، مارکس سرشت پول را اینانجام وظیفه می

ضصرفاً به صوری  ستعنوان واحدی ت ست …روری ا ضور بالفعل آن زائد ا درعین  …ح

به حد سننننجش حال،  یا نقره و غیره، وا عنوان جوهری طبیعی... همچون وزن طال 

ست که به مقادیر معینی از وزن طال یا نقره گردد. ارزشمی سط ذهن ا های مبادله تو

.«  شننوندیابند و به وجهی ایده آل معادل کمیت تصننوری طال و غیره میاسننتحاله می

 (208، ص گروندریسه)

عنوان ثروت شنننود. بهدر پول اسنننت که مفهوم ثروت، ثروت تجریدی، متحقق می

( در حرکت 218جا، ص )همان« نه فقط شکل بلکه درعین حال محتواست.»عام، پول 
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آن  «مفهوم»پول با « هسننتی»المللی و بازار جهانی، پول و گسننترش آن به روابط بین

خودی خود در شننکلی کامالً مادی پدیدار در جایی که ثروت به»کند. انطباق پیدا می

له بهگردد، موجودیتش فقط در مخی یک توهم محض اسنننت.سنننر میی من  «  برد؛ 

مآالً در ظاهرخودِ آن « پول-کاال-پول»( شنننکل پدیداری پول در 233جا، ص )همان

امعقول و ن»به یک فرآیند « پول-پول»میانجی را نیز از میان حذف کرده و درشنننکل 

 کند.دگردیسی پیدا می« معنابی

که هردوی آنها را با توان با کاالی دو مبادله کرد مگر آناصنننوالً کاالی یک را نمی

فقط در ذهن، »گیری کنیم. این چیز سننوم، یک واحد معین، با یک چیز سننوم، اندازه

کلی،  طورمثابه یک مفهوم، واجد هسننتی اسننت، چراکه مبین یک ارتباط اسننت. بهبه

( 143جا، ص )همان« امکان برقراری موجودیت روابط، به وجود تعقلی بسنننتگی دارد.

های دادوسننتد نیز موضننوعیت دارد. مارکس ترین شننکلاین مسننأله حتی در بدوی

یک کاال پیش از »گوید: ی بومیان سننناحل غربی آفریقا را برجسنننته کرده و مینمونه

باید ابتدا به ذهن و زبان مبادله انتقال پیدا که با کاالیی دیگر معاوضنننه شنننود، میآن

گردد. آل مبدل مییک قالب آهن که ابتدا پولی واقعی بود، سننپس به پولی ایده« کند.

طور که هر رابطه ای صننرفاً موجودیتی تجریدی دارد، همان»ها، این قالب آهن نزد آن

جا، ص )همان« کند.صنننرفا با وسننناطت تجرید نمودی خاص یافته و فردیت پیدا می

142) 

هم  آلایدهاندازد که از پیش به وجهی صننرفاً کاالهایی را به گردش می»پس پول 

جا، ص )همان« در ذهن فرد و هم در مفاهیم اجتماعی به پول اسنننتحاله یافته بودند.

ست که گیرد که ارزش( بنابراین، مارکس نتیجه می187 ساطت ذهن ا های مبادله با و

ی آلشوند. یعنی به وجهی ایدهی متفاوت مبدل میاز ارزش مبادله به مقدارهای معینی

شانده شده و معادل یکدیگر می ه طوری ایده آل بکه بهگردند. پس کاالها بعد از آنبرن

پول تبدیل شننده باشننند اسننت که با پول معاوضننه شننده و به پولی واقعی دگردیسننی 

 ( 193جا، ص یابند. )همانمی

ی او ی انسان با انسان بلکه در متابولیسم رابطهه فقط در رابطهاساساً نزد مارکس ن

است؛ چرا که یک محصول « ایده»ی شروع با طبیعت خارجی در فرآیند کار نیز نقطه
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ست.ازپیش به گونه»از ابتدای کار  شته ا ست که « ای ایده آل موجودیت دا این هدف ا

ه انسننان مولد نسننبت به آن کند. و این هدفی اسننت کی فعالیت را تعیین میشننیوه

جا حرکتی از ایده آل به رئال کند. پس در اینی خود را تابع آن میآگاهی دارد و اراده

 با وساطت ابزار کار صورت گرفته است. 

ستاده( در حکم « ناآرامی»ی کنش و منزلهدر این فرآیند، کار به شیء )یا برابرای و 

صورت، کار با ابژه« سکون» ست. بدین  ابد یشود. کار عینیت میخویش عجین میی ا

ها را از رخوت، از مردگی، بیدار آید. کار زنده با تصرف اشیا، آنو شیء به شکل در می

در آتش »جان کند. اشنننیای مادی و بیتبدیل می« واقعیت»را به « امکان»کند و می

 بخشرژی حیاتی کار تصرف شده، با انوارهعنوان بخشی از اندامکار گداخته شده، به

کارکردی می یده و برخوردار از  یدا عجین گرد قت پ طاب ها م با مفهوم آن که  ند  شنننو

های معمول ( به همین خاطر اسنننت که مارکس نوشنننته1:289، کاپیتال« )کند.می

، چرا کشددارند به نقد می« ی مادیتعصبی که نسبت به جنبه»اقتصادی را به خاطر 

 (690جا، ص )همان« گردانند.شکل رو برمیتمام تمایزات در »ها از که آن

شکلآن ست. کند، مادهپذیری مقاومت میچه دربرابر  شی زنده و »ی خام ا کار آت

«  ها در زمان زنده است.گیری آندهنده است. کار معرف گذرا بودن اشیا و شکلشکل

( بیهوده نیسننت که وقتی ماحصننل تالش مارکس در نهایت به 361، ص گروندریسننه)

ند گرفتانتشار یافت، جهان اندیشه را دچار حیرت کرد. به او خرده می کاپیتالصورت 

که طرز تلقی او از اقتصننناد اسنننت. یا این« بازی هگلیسنننفسنننطه»که این نظرات 

اما روش بازنمایی « رئالیسننتی»اسننت. برخی دیگر، روش پژوهش او را « متافیزیکی»

سفانه، آلمانی»اش را  شتند. پس بهمی« دیالکتیکی-متأ صپندا ستی روش نقد اقت اد را

ست؟ ا« تحلیلی»و یا روشی « روش قیاسی»سیاسی مارکس کدام است؟ آیا منطبق با 

 ست؟ ا« نمایانه )شماتیک(دیسه»آیا همانندی روش دیالکتیکی مارکس با هگل صرفاً 

نامد چیست؟ و چنانچه دیالکتیک هگل می« ی عقالنیهسته»کس چه مارواقعاً آن

ای های عام حرکت دیالکتیک را به شننیوهنخسننتین کسننی بدانیم که شننکل»هگل را 

 کاپیتالگونه که در ویراسننت فرانسننوی ، و یا آن«جامع و آگاهانه بازنمایی کرده اسننت

سی که حرکت دیالکتیک را  شریح کرده»آمده، ک ست در تمامیت خود ت  ، آیا نیازی«ا

 کم تا حدی آن را بشناسیم؟ کردنش، دست« وارونه»نداریم که پیش از 
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همان اسننت که خود مارکس به آن اذعان دارد و مربوط به « شننماتیک»همانندی 

ست. درواقع آن« ی بیان خاصشیوه» هگل « ی خاص بیانشیوه»چه مارکس هگل ا

ازنمایی هگل در ب منطقاز « تقلید»شامل ویژه نامد فقط زبان نگارش نیست بلکه بهمی

ست؛ یعنی بند شی ا شریح هر بند با یک افزوده. -شکل ارز سپس ت بند کردن متن و 

انجام داد و در  کاپیتالی ویراسنننت اول این کاری اسنننت که مارکس در ضنننمیمه

 های بعد آن را تصحیح کرد.ویراست

 «روش اقتصاد سیاسی» - 7

شد،  ضیحاتی که داده  سا درمورد پس با تو سا شد ا شی درمیان با س ضور »اگر پر ح

ی نگارش مارکس نیست. پرسش تاریخی، هم برای مارکس و هگل در شیوه« پرهیبت

هم برای عصننر ما، این اسننت که چرا مارکس پس از گسننسننت با هگل، مرتبا به او 

نی پس هگلی، یع-ی پساگردد؟ و نیز چرا پس از گسست با فویرباخ و نقد فلسفهبازمی

، هگروندریس، نه در «پاالیش افکار خویش»و « تسویه حساب با وجدان فلسفی خود» از
 برد؟ تنها زمانی که مارکسو نه در هیچ اثر دیگری نامی از فویرباخ نمیکاپیتال  نه در

 نویسد.ای است که به انگلس میکند، در دو نامهنام فویرباخ را بر زبان جاری می

ی )بریتانیا( متوجه شدم در موزه»نویسد: انگلس میبه  1868ی مارکس در ژانویه

یالکتیک علیه د دیالکتیک طبیعتیک فیلسوف کبیر است، چرا که یک  دورینگکه 

جنابان در آلمان . این عالیهاپس باران این اشننکهگل نوشننته اسننت. « غیرطبیعی»

بار اسنننت. وجدان فویرباخ از این بابت  "سنننگ مرده"پندارند که هگل یک چنین می

ی دیگری به انگلس در هفتم ( مارکس در نامه42:419)آثار، « بزرگی بر دوش دارد.

سد: ( که متاثر از فویرباخ بود میDietzgenی ژوزف دیتزن )، درباره68نوامبر  از »نوی

( مارکس 43:154)آثار، « بخت بد اوسننت که این دقیقاً هگل اسننت که مطالعه نکرده.

شته بود که:  به خودِ 68مه  9تر در پیش صاد »دیتزن نو سنگین اقت اگر روزی این بار 

 (43:31)آثار، « خواهم نوشت. "دیالکتیک"سیاسی برداشته شود، یک 

مارکس با هگل بر سنننر تقابل  بنابراین، اگر چنین تصنننور شنننود که وجه تمایز

سمایده» سم پراتیکی»و « آلی ستین تز مارکس « ماتریالی شد که نخ ست، باید یادآور  ا
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 اسنننت که برخالف« ی فعالجنبه»ی فویرباخ دقیقاً بر سنننرعینیت پراتیک، یا ارهدرب

سل به فعالیت انقالبی،  شد! پس تو سم )هگل( پرورانده  سط ایده آلی سم، تو ماتریالی

ای اسننت که از ناکجا سننردر راههی مارکس وهگل، بیانتقادی برای درک رابطه-عملی

ست که به گفتههم  ایدئولوژی آلمانیآورد. حتی اگر می  جویدن»ی خود مارکس به د

توان دریافت که او در خوبی میدقت مطالعه شننود، بهسننپرده شنند به« انتقادی موش

ی هگل را کند که مقلدانی هسنننتند که فلسنننفهها را متهم میهگلی-جا پسننناآن

 ،الکاپیتاش، ترین اثر زندگیراسنننتی چه نیازی بود که مارکس در مهماند. بهنفهمیده
صی چون آن شخا شاره به تمایز دیالکتیک خود با هگل، در برابر ا صله پس از ا هم بالفا

 اعالم کند؟« شاگرد آن اندیشمند بزرگ»دورینگ، آشکارا خود را 

ست که برای زدودن  شه« شبح هگل»تاریخ گواه آن ا سپهر اندی از  -ی مارکس از 

سر  شتین تا آلتو ست.راه -برن شده ا سیاری آزمایش  «  برون»ها از سازیپاک های ب

جملگی به شننکسننت انجامیدند. شنناید راهبرد جدید، به تبعیت از جورج لوکاچِ مؤخر، 

سازی از  ست اما « درون»پاک شد! باور نکردنی ا ستی هگلی»با ست ب« مارکسی ه که در

انگار برای دفع  -ی نظرورزی خویش شده بود، در واپسین دوره« تکفیر»همین خاطر 

تاریخ و آگاهی سننناز خویش و حذف جایگاه ماندگار کتاب دوران« اربآگاهی اندوه»
ستیدر کتاب  - طبقاتی ستی اجتماعیه سی ه شه ، بر آن میشنا شود تا برای همی

  1جدا کند.« ایده آلیسم هگلی»حساب مارکس را از 

کند که برای نوشنننتن اذعان می 58ژانویه  16ای به انگلس در اما مارکس در نامه

ده اسننتفاام بسننیار قابلمنطق هگل در ارتباط با پروراندن موضننوع برای»، گروندریسننه

ثار، « بود. به40:248)آ یده(  کاربرد روش د مارکس، اثر او نخسنننتین تالش برای  ی 

سال نیز به  ست که ال ست در همین زمان ا ست. در سی ا سیا صاد  دیالکتیکی در اقت

                                                      
نید به نگاه ک« مارکس»لوکاچ، به ویژه فصل هستی شناسی هستی اجتماعی برای یک بررسی انتقادی از کتاب . 1

 مقاله ای که چندی پیش نوشته ام:

https://naghd.com/2020/06/21/تأملی-اجمالی-در-میراث-دوگانه%E2%80%8Cی-جورج-ل/ 

سایت را کمال خسروی به فارسی ترجمه و در «( مارکس»)فصل  شناسی هستی اجتماعیهستیی بخش عمده 

 منتشر کرده است. «نقد»

 

 

https://naghd.com/2020/06/21/تأملی-اجمالی-در-میراث-دوگانه%E2%80%8Cی-جورج-ل/
https://naghd.com/2020/05/20/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/
https://naghd.com/2020/05/20/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/
https://naghd.com/2020/05/20/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/
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، 58ی زد. مارکس در یکم فوریهورنگارش اثری با تقلید از دیالکتیک هگل اقدام می

خواهد اقتصنناد سننیاسننی را به سننبک هگل طرف می»نویسنند:ای به انگلس میدر نامه

شد هنگامی که دریابد بین نقدی که بتواند علم  سیر کند. برایش گران تمام خواهد  تف

دی از برداری تجریای برسنناند که به وجهی دیالکتیکی عرضننه گردد با کپیرا به مرتبه

با دریافتی مبهم از چنین نظامی، کامال ی منطقی، آنظام حاضنننر و آمادهیک ن هم 

ست. سال 40:258)آثار، « متفاوت ا ست که اوالً، ال ساس حرف مارکس این ا  منطق( ا

ی در ای انضمامهگل را نفهمیده است، و درثانی، در عوض بازآفرینی دیالکتیک به گونه

 برداری تجریدی آن اکتفا کرده است.یک علم جدید، به کپی

اما خود هگل نسننبت به اقتصنناد سننیاسننی و کل علوم تجربی، رویکردی انتقادی 

، مشنننخص منطق 12داشنننت. هگل ابداً منکر تجربه نبود. کامالً برعکس. او در بند 

لسفه ف پیشرفتو  رشدی عزیمت فلسفه است... تجربه، مؤلف تجربه، نقطه»کند که می

ست. ستی بنیادین در علوم تجربی و « ا سی»اما هگل دو کا سیا صاد   «علم نوین اقت

ها، همچون ی دیگری از ابژههای مادی، عرصننهکند. یکم، سننوای فاکتمشنناهده می

رد که از دسنننترس علوم تجربی خارج اسنننت. دوم، به وجود دا آزادی، روح و اخالق

ضه شکللحاظ  ست که علوم تجربی عر سوبژکتیو خواهان چیزی فراتر از آن ا ، خردِ 

رو، روش علوم تجربی است. ازاین ضرورتکنند. این شکل، در معنای وسیع کلمه، می

ت و ارتباطی ( یکم، امر عام در آن نامتعین اس9ی دو کاستی است. )بند هم دربردارنده

اند، هر یک درونی با امر خاص ندارد. خود آن امور خاص نیز که در عام ترکیب شنننده

به دیگری ارتباطی خارجی دارد. دوم، این ها همواره ی عزیمت آنکه نقطهنسنننبت 

اند. در هر دوی این ها و مفروضنناتی هسننتند که از چیز دیگری مشننتق نشنندهداده

 شود. رورت ادا نمیها، حق مطلب در مورد ضکاستی

 ها را تشننخیصکند بلکه آنهای علوم تجربی را نفی نمیی دادهبنابراین، فلسننفه

گنجاند. پذیرد و در درون خود میها را میبندی آنداده و عناصر جامع، قوانین و طبقه

شه از یکولی درعین حال مقوالت دیگری را وارد علوم می ضامین کند. پس اندی سو م

ما از سوی دیگر، تکامل آزادی را که توسط منطقِ خودِ کند اعلم را در خود ترکیب می

نماید. این هردو سننویه، با حفظ تمایز، مکمل ها عرضننه میاند به آنها تعین یافتهداده
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سطهبی»توان در ها را میی آنیکدیگرند. رابطه سطه»و « گیوا خالصه کرد. از « گیوا

شهود بیاین سی با  سفه با یقین ح صرو، فل سطه فا با « منفی»له گرفته، رابطه ای وا

ساخته و میانجی میداده ست؛ یعنی های اولیه برقرار  سفه، فرزند تجربه ا شود. اما فل

سینی ) شه یک امر  a posteriori)مدیون یک امر پ ست. اما در عین حال در اندی ا

واسننطگیِ جامع، با خود در سننان یک بی( هم وجود دارد که بهa prioriپیشننینی )

گی مرتفع نشود، همچون احکام و فرایض واسطهبرد اما چنانچه این بیبسر مییگانگی 

 شود.جلوه گر می

سفه را وادار می ضمامیِ بالفعل حرکت علوم تجربی فل سوی حقایق ان سازند که به 

به محتوای بی فه نیز  ند. در عوض، فلسننن به مجتمع عظیم کرانِ دادهک های تجربی، 

ی متن کند. به ادعای نویسنننندهارزانی می« ی اندیشنننهآزاد»های علوم تجربی، فاکت

سی را که در  سیا صاد  ستی اقت ضر، مارکس آن دو کا ضرورتحا صه  آزادی و  خال

سنننازد. در دیالکتیک مارکسنننی، خاص و عام ارتباطی درونی شنننود را برطرف میمی

دهد. می« آزادی حرکت در امور مادی»تر گفته شد، به اوطور که پیشیابند و همانمی

شه ست؛ از بیرون به فاکتساختمان اندی ها ی مارکس، ادراک درونی ذات خود چیزها

چنانچه »ماندگار اسننت.تحمیل نشننده و در قانون ضننروری حرکت خودِ پدیدها درون

د کلی زائواسنننطه قرین یکدیگر بودند، علم بهطوری بیشنننکل نمادین و ذات امور به

 (3:956کاپیتال (« گشت.می

 «روش اقتصاد سیاسی»با این مالحظات مقدماتی، اکنون ضروری است که به متن 

بازگردیم اما با یک تذکر مهم: کسنننی که بخواهد به کنه روش مارکس پی ببرد، باید 

سازد که در  شرده و پیچیده آماده  قدری حوصله کند و خود را برای ورود به مبحثی ف

ین قسننمت درحال کلنجار رفتن با روش نگاه اول مفهوم نیسننت. خودِ مارکس هم درا

 خواهد آن را برای خود حالجی و روشن کند. است و می

عینه مشننهود اسننت. جا بهآورده شنند، در این ضــرورت و آزادیچه درمورد آن

تواند از یک ی نخسننت این اسننت که روش دیالکتیکی نمیاسننتدالل مارکس در درجه

نده» یت»، همچون «کل ز ند. چن«جمع طه، شنننروع ک یک ین نق غازی،  یت »ی آ کل

 روش»ی واسطه، ضروری است که به«کلیت انضمامی»است. برای گذار به « تجریدی
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تری از تجرید، های سطحی، به سوی الیه«ترمفاهیمی هرچه ساده»به سوی « تحلیلی

رین تکه باالخره به سننادهمانند کار دسننتمزدی، تقسننیم کار و غیره، حرکت کرد تا این

جا باید دوباره عزم سنننفر کرد تا رسنننیم. اما این تازه آغاز کار اسنننت. از آنتعینات ب

، رسننید. اما این بار «جمعیت»، به «کلیت»، بار دیگر به «روش ترکیبی»ی واسننطهبه

 اند. عنوان وحدتی از روابط و تعینات متنوعی که در یک کلیت ترکیب شدهبه

به  «روش ترکیبی»شننود و میبه بازیابی تعینات بسننیط منتهی « روش تحلیلی»

کند که این روش مارکس تصنننریح می«. بازتولید وجه انضنننمامی با وسننناطت تعقل»

کند صننرفاً اسننت. پس آیا روشننی که مارکس اتخاذ می« روش صننحیح علمی»دومی، 

ترکیبی اسننت؟ دشننواری موضننوع دقیقاً در تبیین این مهم اسننت که ماحصننل روش 

ذا در واقعیت و ل»ی عزیمت ه فرجام بلکه نقطه، ن«کلیت انضنننمامی»ترکیبی، یعنی 

نیاز از روش تحلیلی پس آیا روش ترکیبی بی« همچنین در مشنناهده و ادراک اسننت.

 است؟ 

های بلکه وهله« دو مرحله»عنوان اید بهببرای شروع باید گفت که این دو روش را ن

یت انضننمامی کند، کلطور که مارکس تصننریح مییک فرآیند واحد فهمید. چون همان

ست، مثل خانواده، همنهادهتوان بدون پیشرا نیز نمی شده ا یا  باییهایی که بر آن بنا 

ر هگل د منطق جامعه، ادراک کرد. شنناید اگر روش دیالکتیکی مارکس با بخش نهایی

مبحث روش تحلیلی و ترکیبی مقایسننه شننود، مبانی فکری مارکس وضننوح بیشننتری 

گل در  بد. ه یا که: وان میعن علم منطقب ند  ادراک تحلیلی معرف تشنننخیص »ک

(apprehension امننر واقننع اسننننت. هنندف روش تننرکننیننبننی درک کننامننل )

(comprehensionامر واقع اسننت؛ یعنی درک تنوع تعینات در اتحاد آن ).ص « ها(

 است. این تکوینو  پیشرویآغاز »ی عزیمت، که کلیت انضمامی است، ( نقطه794

آیند مشننخص ها میه و تعینات دیگری که از پی آنپیشننروی توسننط تعینات سنناد

ضمامیغنیمرور شود و بهمی ( بنابراین نزد هگل، روش 540)ص « گردد.می ترتر و ان

 دیالکتیکی هم تحلیلی و هم ترکیبی است ولی نه این است و نه آن!

( و ادراک دیالکتیکی تمایز قایل شنند. vorstellungباید بین برداشننت خارجی )

های ها، با ابژه( آنrepresentationها در ذهن، نمایندگی کردن )کردن ابژه منعکس
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شریح، از اجزا  ساطت خود، از طریق ت مشخص ارتباطی بیرونی دارد. روش تحلیلی با و

سازای صرِ  ست نقطهکلیت رونمایی می و عنا ی مقابل روش کند. اما روش ترکیبی، در

شننده در یک اندام های ترکیبشننروع از ابژه( یعنی با 228، بند منطقتحلیلی اسننت. )

)کاال(،  «سلول»کند تا نهایتاً به فرد یا تر حرکت میارگانیک، به سوی مفاهیم مشخص

ی عزیمت جدید، برسننند. در این حرکت، تفکر با رفع ارتباط خارجی با عنوان نقطهبه

ها را دریافته و نها نفوذ کرده، ارتباط متقابل و ضنننرورت وجودی آها، به درون آنابژه

 .کندها را در درون تفکر بازتولید میآن

اگر چنین کاری با موفقیت انجام یابد، اگر اکنون هسنننتی »ی مارکس، به گفته

 aه )ریختنماید که با ساختمانی پیشگاه چنین میها منتقل گردد، آنموضوع به ایده

priori.جه هسنننتیم تال« )( موا ند منطق( نزد هگل )1:152، کاپی (، چنین 231، ب

پس با رسد و سکلیت می« ساختمان»فرض انتزاعی نخستین، به فرآیندی با نفی پیش

که  بیندگردد. با این حال، مارکس ضروری مینائل می« بازنمایی»نفی آن، به ضرورت 

پس از تأکید بر بازتولید امر انضمامی در تفکر، بین خود و هگل وجه تمایز برقرار کند. 

هگل دچار این توهم شد که امر »کند که گونه استنباط میاین گروندریسه مارکس در

واقع محصننول تفکری اسننت که بر خود تمرکز کرده و ژرفای درون خود را کاویده و و 

ی مفهومی را اندیشنننه»، چرا که هگل «دهدخویشنننتن را از درون خود انکشننناف می

 است. اندیشد، کرده ، انسانی که می«جانشین انسان واقعی

نابراین چنین می گل ب که ه ید  ما کت مقوالت»ن به« حر که »جای را  ندی  فرآی

ضمامی به سطهان ضافه « یابدی آن واقعیت وجودی میوا صله ا ست. اما بالفا شانده ا ن

کلیت انضنننمامی، کلیتی در تفکر، »، بدان معنا که «این درسنننت اسنننت»کند که می

و ادراک اسننت؛ ولی نه به وجهی که  انضننمامیِ درون تفکر، و در واقع محصننول تفکر

ست که می صول مفهومی ا شاهده و مفهوم مح شد و خود را در بیرون، در ورای م اندی

ست.تولید می شاهده و فاهمه به مفاهیم ا صول پروراندن م ( 101)ص « کند؛ بلکه مح

صطالح کردن به« وارونه»معنی  ست که «ی خوداندیشایده»ا شاندن مفاهیمی ا ، برن

ی اندیشننمندی زنده مثل مارکس و حتی هگل روراندن مشنناهده و فاهمهمحصننول پ

ی مارکس، پس روشنننن اسنننت که به دیده«! ی خوداندیشماده»اسنننت و نه یک 
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ی نظر با هگل نه بر سر روش دیالکتیکی که درمورد جدا کردن مفهوم از سوژهاختالف

 متفکر است.

کند. در طقی خود واصننل نمیی نفیِ نفی را به سننرانجام مناما چرخه گروندریسننه

عنوان روشنننی که تفکر روش صنننعود از تجریدی به انضنننمامی، به»دیالکتیک هگل، 

ضمامی را مالِ خود کرده و آن ضمامی در تعقل بازتولید میان «  کندرا همچون امری ان

جا( با بُعد دیگری همراه اسنت که انضنمامی در تفکر، یا حرکت از عام به خاص )همان

 هگروندریسننکند. مارکس، اگرنه در با حرکتی از مشننخص به عام تکمیل می به فرد، را
ذا کند: کاال! لی عزیمتی جدید تبدیل میی کار، این بُعد دوم را به نقطهبلکه در ادامه

قدمه یک م»عنوان کند که آنچه بهنویسنند، تصننریح مینقد می گفتاری که بردر پیش

حذف شننده اسننت، چرا که پس از »ه بودم هایم به قلم کشننیدنوشننتهدر دسننت« کلی

بینی نتایجی که هنوز باید مسننتدل شننوند، رسنند که پیشمالحظات بعدی، به نظر می

 «کننده است.گمراه

ای که واقعاً قصننند دنبال کردن کارم را دارد، خواننده»کند که رو، تأکید میازاین

« کاال»( اما شروع از 29:261)آثار، « باید مصمم شود که از خاص به عام پیشروی کند.

(، مارکس هنوز 1867-83) کاپیتال( تا 1859) نقد ، تازه گام نخستین است. ازنقددر 

 راه درازی در پیش دارد که محتاج یک بررسی جداگانه است.
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 گفتارپیش – 1

تمایزی که توسط مفهوم تعین نیافته باشد، و اصل برابری و اتحاد اصل کمیت یا »

جان، قادر به رویارویی با ناآرامی هستی و فرآیند مطلق و درونی دیالکتیک تجریدیِ بی

ضی، به ست. ادراک ریا شی بیرونی، آنچه خود تحرکتفکیک نی ست رمثابه کن ا به زا ا

تفاوت آن را تصننرف جان، بیرونی و بیکاهد تا بتواند محتوای بیای صننرف فرومیماده

 «کند.

 104، ص «پدیدارشناسی ذهن»هگل، 

تاریخ گواه آن اسننت که متولیانِ نااهل آرشننیوهای مارکس، تا حد ممکن سننالیان ِ 

سه شت دردناک دیوید سال آثار او را در قف سرگذ های غبارگرفته مدفون کرده بودند. 

بندی و انتشننار آوری، دسننتهدرصنندد جمعطور جدی ریازانوف، اولین کسننی که به

رسننند که هریک از های مارکس بود، خود شننناهد این مدعاسنننت. به نظر مینوشنننته

ی تاریخی سننبب تکان شننرایطی عینی به روی صننحنههای مارکس بهنوشننتهدسننت

های از پس فوران جنبش« 1844اقتصادی -های فلسفینوشتهدست»رو، اند. ازاینآمده

تحت تاثیر « گروندریسنننه»داری دولتی روسنننیه، و یا لیه سنننرمایهاروپای شنننرقی ع

 های ضد استعماری چین و هند، زمینه انتشار یافتند.انقالب

مارکس نیز احتماالً از این قاعده « های ریاضننینوشننتهدسننت»ترجمه و انتشننار 

ویکم، که ی دوم قرن بیستداری جهانی، در دههمستثنی نیست. دوران مؤخر سرمایه

وارگیِ گذاری شننده اسننت، به بتنام« پسنناصنننعتی»، و گاه «پسننامدرن»ه عصننرِ گا

تکنولوژی دیجیتال و هوش مصنننوعی، هم در زمین و هم در فضننا، جامعیت بخشننیده 

ست. الگوریتم ضیات مدرن، نها ساختمان فکری های تجریدی ریا ساخت بلکه  فقط زیر

 اند. یدهی قدرتمند منطق صوری کشجهان کنونی را به زیر سلطه

های معین و محدود ماشین، تفکر را برخوردار از ذهنیت دیجیتالی با جذب ظرفیت

توان در کند. رقصِ ناهنجار منطقِ صنننوری را میمی« ناب»یک سنننرشنننت مکانیکی 

خوبی مشاهده های کامپیوترهای ریز و درشت بهروشنِ میکروچیپ-کلیدهای خاموش

سیلهکرد. ازخود بیگانگی کنش تفکر، به اند صلتی ابزاری، یک و شیدن خ صرف، ی ی 
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دهد که با وجوه چندبعدی ذهنیتی که کنش انسنننانی را هدفمند سننناخته، و به می

 جانبه دارد. بخشد، تعارضی همههستی انسان معنا می

ریز کامپیوتر تاحدی مسننیر حرکت آن را زیر کنترل توان مدعی شنند که برنامهمی

ما یکم، این کنترلی اسنننت د یار معین، و دوم، هدفش ر یک محدودهدارد. ا ی بسننن

ر هایی است که نقشی مستقیم دجای انسانیافته بهجایگزین کردن ماشینی شخصیت

ی تولیدی، محدود شننندن امکان فرآیند تولیدی دارند. پرتاب شننندن به بیرون چرخه

شنندگان به کارهای همبسننتگی و تعاون در محیط کار، و جذب بخش اعظمی از رانده

ه ی معاصر را بآورد که اتمیزه یا انفرادی شدن جامعهبار میولد، نهایتا حاصلی بهغیر م

ی فرد با خویش و با سننایر آورد. در آن صننورت، کنش جذب و دفع در رابطههمراه می

 گردد.اجزای اجتماع، به کنشی مکانیکی و بیرونی تبدیل می

شان با کند که پیوندمیهای نامتعینی را تولید کیفیت و شخصیت رفع شده، کمیت

ی ماشنننین و یا مذهب و دولت، گری قدرتی فراانسنننانی، با امپراتوری مردهمیانجی

ضیتواند با معادلهشود و میگیری میگردد. همه چیز قابل اندازهپذیر میامکان  ای ریا

ضی خود را جایگزین حرکت کیفی تعریف گردد. بدین سان، کارکرد مقوالت منطق ریا

 کنند.اندگار کنشِ نفی انسان میمو درون

ست: آیا مفاهیمی چون  سش این ا را نیزمی « آزادی»و « حقیقت»، «اخالقیات»پر

سنجید؟ مهم سوی بروننتر آتوان با کمیت  شرایط که آیا راهی به  رفت از درون این 

هسنننت؟ آیا روش نقد دیالکتیکی ریاضنننیات توسنننط مارکس برای چنین مسنننیری 

 گشاست؟راه

 نایی مارکسِ جوان با ریاضیاتآش - 2

و الزم به گفتن  –کرد ای که مارکس پژوهش میهای تخصننصننیدر تمامی حوزه»

گاه های پژوهشننی او بسننیار متنوع بودند، و نزد او کار پژوهش هیچنیسننت که حوزه

 «ای، حتی در ریاضیات، او به نتایجی مستقل دست یافت.در هر عرصه –سطحی نبود 

 سپاری مارکس در مراسم خاکفریدریش انگلس، 
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ی مارکس به ریاضننیات در دوران ی دانش و میزان عالقهشننواهد بسننیاری درباره

ست. در گواهی ست نی ستان در د صیلی او )نامه فارادبیر ( این 1835سپتامبر 24التح

)مجموعه آثار؛ « دانش او درمورد ریاضننیات خوب اسننت.»خورد: جمالت به چشننم می

ویژه التین و یونانی بسننیار او در امور دیگر، همچون تاریخ و زبان، به( اما دانش 1:644

ست. از آغاز تا حدی معلوم بود که گرایش واقعی مارکس بیش شده ا صیف  تر عالی تو

 معرفتی است تا تجربی. 

ای شنننویم، بر زمینهرو وقتی بار دیگر با برخورد او به ریاضنننیات مواجه میازاین

ست. مارکس وقتی صیل بود، درنامه منطقی ا شغول تح شگاه بُن م  ای به پدرشدر دان

گرایی غیرِعلمی روش ریاضننی مانعی از ابتدا جزم»گوید: ی حقوق میی فلسننفهدرباره

در برابر درک حقیقت بود. در این روش، نویسننننده به این طرف و آن طرف، و دور تا 

نده و درحال تکوین به عنوان امری زکه خودِ موضوع بهچرخد بدون آندور موضوع می

ضی شکل درآید. یک مثلث به ریا ساختمان و اثبات وجهی چندجانبه به  صت  دان فر

که به ماند بدون آنکه همچون مفهومی تجریدی در فضنننا باقی میدهد، درحالیمی

 (12جا، ص )همان« چیز دیگری تکامل پیدا کند.

شگاهی، به شگاه برلین،مارکس در دوران دان صوص در دان سیاری از آثار هگل،  خ ب

عه کرده بود. بخش اعظمی از « منطق»و « تاریخ فلسنننفه» ویژه به با دقت مطال را 

صاص دارد اما ازآن« منطق» ضیات اخت ی نامهجا که پایانهگل به نقد مبانی نظری ریا

سفه»دکترای مارکس بر  ثری تمرکز دارد، ا« ی طبیعی دموکریتوس و اپیکورتفاوت فل

توان برجسننته سنناخت، شننود. تنها مورد معینی که میر آن یافت نمیاز ریاضننیات د

ست که در تمامی « حرکت مطلق»ی مارکس بر تکیه شاء مفاهیمی ا سرمن ست که  ا

ست»آثار بعدی او، ازجمله در  شتهد ضینو سپهر 1881« )های ریا صلی  (، به کانون ا

ارض ، برخوردی متعشود. دموکریتوس و اپیکور، در تدریس فیزیکاندیشه اوتبدیل می

سبت به رابطه ضی ن شتند. علیت و اختیار، نماد بارز چنین تعار ستی دا شه و ه ی اندی

اتم، یگانه نماد عمومی و عینی بررسی تجربی طبیعت »ی دموکریتوس، بود. در فلسفه

گرایی اسننت، در (، اما اپیکور که معارض تجربه415جا، ص. )همان« طور عام اسننتبه

ستاده و علیه « یجبرگرای»برابر  ضع موجود»ای شده»شورد. او از می« و ی روش مقدر



 

 
 

 علی رها 525

خودِ »گردد که همان می« روح اتم»و موفق به تبیین « کندهستی انحراف حاصل می

 ( 50جا، ص است. )همان« حرکت مطلق

بیننان شنننود « دیننالکتیننک منفیننت»چننه تحننت عنوان « حرکننت مطلق»این 

«  شننندنحرکت مطلق»(، چه 1844«فلسنننفی -های اقتصنننادینوشنننتهدسنننت)»

، «(سننرمایه« )»توانمندی انسننانی، که غایت خویش اسننت»و چه «( گروندریسننه)»

ست: شاکله سم نظری الحاد به»اش دیالکتیکِ نفیِ نفی ا سرآغاز اومانی مثابه نفی خدا، 

سم، به ست، و کمونی سان بها صی، مؤید زندگی واقعی ان عنوان مثابه نفی مالکیت خصو

سمی اینتملک او، و از ست. به بیان دیگر، الحاد اومانی سم عملی ا شاء اومانی سرمن رو 

ساطت می ست که خود را با نفی دین و ست کند، درحالیا سمی ا سم، اومانی که کمونی

ساطت می صی و صو کند. اما فقط از طریق نفیِ خود این که خود را با نفی مالکیت خ

سطه، که خود پیش ضروری مینهادهوا ست کای  شد، ا سمِ خودپویِ مثبت، با ه اومانی

 (3:342)مجموعه آثار، « گذارد.اومانیسمی مثبت، پا به عرصه وجود می

به ریاضنننیات برخوردی گذرا می« ی مقدسخانواده»مارکس در  ما بر نیز  کند ا

سم. او با ی مبحثی عام دربارهزمینه شاره به دکارت میی ماتریالی گوید که او در علم ا

را یگانه عنصر و تنها اساس هستی و دانش رتی خودآفرین نامید و آنفیزیک ماده را قد

 بودند که« الماتریه»و « لی روی»دانانی همچون ارزیابی کرد. پیروان دکارت فیزیک

اولی سننناختمان دکارتی جهان حیوانی را به دنیای انسنننان منتقل کرد و معتقد بود 

ست.» سان»او مؤلف کتاب « ایده، حرکتی مکانیکی ا شینی ان ست که هنوز هم « ما ا

ر د« مصرف انسانی آدمیان»نام به« نورمن وایلر»شود و کتاب معروف تجدید چا  می

ی دوم قرن بیستم از آن ملهم شده است. الماتریه ماتریالیسم انگلیسی و دکارت نیمه

سوی را درمی شین حیوانی دکارت را گفتمان میفران سنخ ما . کندآمیزد و مبحثی از 

سیس بیکن ومارکس  سیماییهابز برخورد میسپس به فران  کند که اولی گویا به ماده 

طور یک جانبه فیزیک را در هندسننه، حرکت بخشنند و دومی بهعاطفی و شنناعرانه می

ه شنود به وجهی کمی« گریزانسنان»برد. ماتریالیسنم مکانیکی و ریاضنیات تحلیل می

یده فاهیم و ا باح»ر ها معرف هیچ چیز مگها نزد آنم عه نمی« اشننن ند. )مجمو گرد

ی مارکس در مبانی اندیشننههرحال، بزودی معلوم خواهد شنند که به (28-4:125آثار،
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صه نظر از اینکند. چون صنرفریاضنیات نیز موضنوعیت پیدا می که او در کدامین عر

به علوم  –شننناسننی چه اقتصنناد، چه تاریخ، چه فیزیک و چه زمین –کرد پژوهش می

 بخشید.ی دیالکتیکی خود معنا میتجربی با میانجیگری اندیشه

 روآوری مارکس به ریاضیات - 3

انگیز دیگری که نویسننان، مورد حیرتی آثار شنناعران و رماننظر از مطالعهصننرف»

ای ی ریاضیات بود. او تمایل ویژهمارکس برای آسودن مغزش کشف کرده بود، مطالعه

 «داد.ت. جبر، ذهنش را تسکین میبه ریاضیات داش

 67پال الفارگ، خاطرات کارل مارکس، ص 

که بعضنناً اشننتباه نیسننت، در عین حال دالیل اصننلی روآوری گفتار الفارگ با این

هرحال یکی از اولین شننواهد کند. بهمارکس به ریاضننیات را تا حدی خالی از معنا می

به  1858ژانویه  11ارکس به تاریخ ای است که مبرخورد مشخص به ریاضیات در نامه

که مشننغول ، در حالی«گروندریسننه»انگلس نوشننته بود، یعنی درسننت پس از اتمام 

 «سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی»و تدارک انتشار « 1857-61های نوشتهدست»نگارش 

قدری مانع کار شده است درحین تشریح اصول اقتصاد اشتباهات در محاسبه به» بود. 

نا به  جدیدنظری سنننریع در جبر کردهکه  قت در ام. من هیچچار خودم را درگیر ت و

ساس راحتی نکرده ساب اح سرعت راه خودم ام. اما با میان بر زدن از طریق جبر، بهح

 (40:244)مجموعه آثار، « را باز خواهم کرد.

موضننوع تبیین سننرعت و شننتاب اجرام )یا کاالها( که به یکی از مفاهیم محوری 

، جایگاهی «گروندریسنننه»مارکس تبدیل گردید، در « های ریاضنننیتهنوشننندسنننت»

ی انضمامی یافته بود. تولید ماشینی در مقیاسی وسیع و درحال رشد، ناموزونی رابطه

سان، و نیز سرعت گردش و انتقال کاالها،  شین با توانمندی جسم ان تشدید سرعت ما

« عدوم کردن مسننافت اسننت.زمان درحال م»مارکس را به این نتیجه رسننانده بود که 

کند تا از یک شننکل به شننکلی دیگر منتقل شننود، مدارهایی که سننرمایه طی می»

ند، و این بخشهای گردش را میبخش حدسننناز کت ها در وا مان حر های معین ز

عنوان مثال، دهد. بهحتی مسننافت فضننایی نیز خود را به زمان کاهش می -کنند می
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ت بلکه سرعت است؛ مدت زمان دسترسی به آن ]بازار[ ی مهم در بازار نه مسافمسأله

ابی یی دفعات تحققکنندهپذیرد، تعیینسرعت گردش، زمانی که طی آن انجام می –

 (538)گروندریسه، ص « سرمایه در زمانی معین است.

. کندشود، انگلس را نیز درگیر میای که وارد میطبق معمول، مارکس به هر عرصه

عهاین درگیری  طال عد، پس از م ندین سننننال ب که چ ی بازده مثبتی داشننننت 

، مارکس میوه داد. مارکس در ابتدا برای انگلس دانه «های ریاضنننینوشنننتهدسنننت»

پاشنند که برای ورود احتیاج زیادی به دانش مقدماتی نیسننت و سننپس پیشنننهاد می

«  ست.ا برای مطالعات نظامی اساسی»کند که فرا گرفتن حساب تفاضلی و انتگرال می

های بسننیار زیادی دارم که چنانچه من در این زمینه کتاب»شننود که بعد متذکر می

 (41:484، مجموعه آثار، 1863ژوئیه  6)نامه « توانم برایت بفرستم.عالقمند باشی، می

دو در این زمان در مورد ریاضننیات ردوبدل شننده در جزئیات زیادی از آنچه بین آن

هایی که نویسنننده از آن باخبر نیسننت( اما یکی از کتابدسننت نیسننت. )الاقل این 

، اثر ریاضننی دان «ی کامل ریاضننیات خاصدوره»مارکس برای انگلس فرسننتاده بود 

آید ی انگس به مارکس برمیطور که از نامهفرانسنننوی، لوئیز بنجامین فرانکور بود. آن

هم ضننمیمه کرده ای (، مارکس به همراه آن کتاب یادداشننت یا نوشننته1864مه  30)

ز ی قسمتی اکند. درعوض دربارهای به محتوای آن نوشته نمیی انگلس اشارهبود. نامه

دهد، این طور که انگلس توضنننیح میندهد که به آن توجهی نشنننده. آکتاب نظر می

سپس نتیجه می ست.  سطحی و پیش پا افتاده ا سیار  سبخش از کتاب ب ساً گیرد که ا ا

گیری از دی )ریشننه، توان، توالی، لگاریتم و غیره( بدون بهرهحسنناب و نمودارهای عد

این »زند که از قرار جبر کاربرد عملی ندارد. دسنننت آخر با مزاح به مارکس طعنه می

 (41:532)مجموعه آثار، « مقام نیست.دان عالیبخش خاص واقعاً در شأن ریاضی

اسننت، به « سننرمایه»ش از شننوخی به کنار، انگلس در این دوره، که مقارن با نگار

 آمیزحدی تحت تأثیر دانش ریاضننی مارکس قرار گرفته بود که به وجهی ظاهراً اغراق

ز توانم انکته ای درمورد هگلِ پیر آورده شننده که نمی» گوید: در نامه ای به النگه می

شما منکر دانش عمیق او درباره شی کنم.  شم پو ستید. دانش آن چ ضی ه ی علوم ریا

ضی هگل  ستبه حدی بود که هیچریا شاگردانش قادر به ویرایش د شتهیک از  ای هنو
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ست که  شته بود نگشت. به نظر من مارکس، تنها کسی ا سیاری که از خود باقی گذا ب

سر در میبه اندازه سفه  ضیات و فل آورد که بتواند چنین کاری را انجام ی کافی از ریا

 (42:138، مجموعه آثار، 1865مارس  29« ) دهد.

 های مارکسنوشتهنقد نیوتن در دست – 4

ات را مطالعه کنم... من به های ریاضینوشتهدیروز باالخره شهامت یافتم که دست»

انان دگویم. اثر به روشنننیِ روز اسننت. باید نسننبت به روشننی که ریاضننیتو تبریک می

ان سننناحتی این آقایی تکی اندیشنننهکنند تعجب کرد. اما این نتیجهرازآمیزش می

 «است.

 (46:120، )مجموعه آثار، 1881اوت  18انگلس، نامه به مارکس، 

ضیات که به قول مارکس در اوایل دههمطالعه « اوقات فراغت»فقط در  60ی ی ریا

ی تاریخ و روش ریاضنننیات ارتقا یافت و مرور به پژوهشنننی دربارهگرفت، بهانجام می

صه ستقل منجر ای که مارکس واردش مینهایتاً، مانند هر عر ستاوردهایی م شد، به د

که از اواسنننط دهه ماحصنننل این پژوهش فشنننرده  ید.  فت،  70ی گرد یا شننندت 

از آن  ایاوست. طبعا، انگلس نخستین کسی بود که نسخه« های ریاضینوشتهدست»

 را دریافت کرد و با مارکس وارد گفتگو شد.

نامهآن ید، مارکس از انگلس به لورا مارکس برمی آ 1883ژوئن  24ی طور که از 

که به هر دلیل میسننر نگردید.  –ها را منتشننر کند نوشننتهخواسننته بود که این دسننت

ثار،  عه آ مارکس47:39)مجمو باره( در بین  یاری در جادالت بسننن هان م ی این پژو

ست شتهد ست. برخی آننو ستاوردهای ارزندهها جاری ا دانند که ای میها را حاوی د

دار ریاضننیات قرن بیسننتم اسننت. )این نویسنننده به دلیل عدم تخصننص در این طالیه

گردد.( اما کانون اصلی مباحث کنونی در ارتباط یا عدم ن مباحثی نمیرشته، وارد چنی

ست شتهارتباط د سمت نو ست که در ق سی ا سیا صاد  ضی مارکس با نقد اقت های ریا

 پردازم. بعدی این مقاله با دقت بیشتری به آن می

ای به هرحال، خودِ مارکس وجود چنین ارتباطی را تصدیق کرده است. او در نامهبه

( با اشنناره به سنناموئل مور، که مارکس درمورد ریاضننیات با او 1873مه  31گلس )ان
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ای را که مدتی است مرا کالفه کرده با مور در میان مسأله»گوید: کرد، میمشورت می

ست چرا که دربردارنده ضر قابل حل نی ست که در حال حا شتم. اما او معتقد ا ی گذا

شده شف ن ست که هنوز ک شان اند. معواملی ا ست: تو با نمودارهایی که ن سأله این ا

های تخفیف، و غیره و غیره، در طی یک سننال، و غیره، ها، نرخدهند حرکت قیمتمی

ام روند، آشنایی داری. من به طرق گوناگون سعی کردهبه طور زیگزاگی باال و پایین می

حاسنننبه کنم، و هایی نامنظم مها را همچون منحنیوخیزها، این افتبا تحلیل بحران

معتقدم )و هنوز باور دارم که امکان پذیر اسننت، به شننرطی که مواد و مصننالح آن به 

ها را به ی کافی مطالعه شننود( ممکن اسننت بتوان قوانین اصننلی ناظر بر بحراناندازه

 (44:504)مجموعه آثار، « ی ریاضیات تعیین کرد.وسیله

ماند، چگونه که اگر مارکس زنده میی اینفرجام دربارههای بیزنیباید از گمانه

ضیات، به ضلی )ریا ساب تفا  3و  2( را در جلدهای differential calculusویژه ح

ی کاربرد آن در جلد کرد، پرهیز نمود. اما احتماالً شیوهتشریح و تدقیق می« سرمایه»

شمهاول را می ست که  ضروری ا شت. اما ابتدا  س از ای از نقد مارکتوان به بحث گذا

 جا مطرح کنیم.ریاضیات نیوتن و نیز الیبنیتس را در این

نیوتن، کاشننف نیروی جاذبه، برآن بود که با اسننتفاده از حسنناب اسننتدالل کند که 

صورت  شتاب  سیارات نیز با همان  سوزن بر زمین، حرکت  ست مثل فرود آمدن  در

رعتی ر یک شیئ با سگونه توضیح داده بود: اگرا این« شتاب آنی»پذیرد. او تبیین می

سافت  شده بر زمانی که آن م سافت طی  سیم م شد، با تق یکنواخت درحال حرکت با

راحتی مسأله را حل کرد. اما چنانچه سرعت حرکت متغیر توان بهطی کرده است، می

 شده پیدا کرد. از آنی طیآن را در فاصلهمیانگین سرعت باشد، برای محاسبه باید 

صلهراه می شتابتر را نیز حساب کرد. اما بهتر و کوتاهیی کوتاههاتوان فا  دست آوردن 

ی بر زمان« نهایت کوچکی بیفاصننله»، نیازمند تقسننیم یک «ی معینلحظه»در یک 

سبه« نهایت کوچکبی» ست. این عمل به معنی محا ضریب مقادیری در معرض »ی ا

 است. « ناپدید شدن

پننذیرهننایی تقسنننیم»قطعنناً ی او، صنننورت و مخرج چنین ضنننریبی بننه دیننده

صفر در یک وهله« ضریب نهایی»توان در اند و می«ناپدیدشونده ی آنی، آن را معادل 
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زمان طور مسنننتقل و همگرفته و نادیده انگاشنننت. هم نیوتن و هم الیبنیتس که به

ضلی را پایه ساب تفا شریح گذاری کردند، به نتیجهح سیدند. اما برای ت شابهی ر ی م

ضر سیلمعنای آن  شدند. الیبنیتس برای دیفران شکال    های خودشیب نهایی دچار ا

«dx » و«dy »ها را به شنننکل را ابداع کرد و خارج قسنننمت ضنننریب آن«dx/dy  »

نمودار زمان است(. پس ماحصل نادیده  y نمودار مسافت و xجامشخص کرد. )در این

 است. 0/0طور منطقی، انگاشتن ضریب نهایی به

دو را به ی آن«های ناپدیدشوندهکمیت»نامد و می« رازآمیز»مارکس این ضریب را 

ی او، پذیرفتن چنین دیدهسننازد. بهتشننبیه می« بربسننتههایی رختاشننباح کمیت»

تواند معرف هر کمیتی می 0/0است. « اسرار مذهبی»ای درست همانند پذیرش نتیجه

نهایت ناچیز، تغییر کنند، هایی بیبه کمیت،  y1وx1توانند به باشد. زمان وسرعت می

که تغییری در مقدار آن صننورت گیرد. پس معادل صننفر فرض کردن ضننریب بدون آن

و سپس با نفی  y1و  x1به  yو  xتوان با نفی دهد. مینهایی هیچ چیز را توضیح نمی

x1 وy1  دوباره بهy و xخود بی معنا اسنننت. خودیای بهرسنننید اما چنین نتیجه

(dx/dy=dx1/dy1=0/0از نظر مارکس، مسنننأله ) یا فرآیند و ی اصنننلی روش و 

یابی به نفیِ نفی اسنننت. در عین حال، مارکس دیدگاه دسنننت« های بینابینیحلقه»

نهایت کوچک ،هرگز به هایی بیعنوان کمیتبه dyو dxدانانی را که معتقدند ریاضننی

 نامد.می« واهی»رسند نیز صفر نمی

ستعالیی»فوق را مارکس حرکت  ، ی اوکند چراکه به دیدهخطاب می« متافیزیک ا

یده ای رسنننو تجرید از فرآیند نفیِ نفی، به نتیجه« حرکت بالفعل»نیوتن با جهش از 

فرض پیش»پذیرد، یک فرضننی را نمیاسننت که برخالف ادعای خودش که هیچ پیش

 است.« غیرریاضی»و نیز « متافیزیکی

 نقد اقتصاد سیاسی از نقد ریاضیات تا – 5

سپس حذف آن منجر به نابودگی می» شتق گرفتن و  سختی ادراک ابتدا م گردد. 

با  اشطور عام( در فهم چگونگی تفاوتعملیات تفاضنننلی )درسنننت مانند نفیِ نفی به
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ای نهفته اسنننت و اینکه چگونه از آن راه به نتایجی واقعی دسنننت چنان روش سننناده

 «یابد.می

 3، ص «های ریاضینوشتهدست»مارکس، 

نمایان « نرخ و مقدار ارزش»در فصل « سرمایه»را در « حرکت بالفعل»مارکس آن 

پردازد که از دو عامل، یعنی نرخ ارزش جا به تشنننریح قانونی میسنننازد . او در آنمی

سرمایه شده و مقدار  ضافی تولید شود. چنانچه نرخ شده نتیجه میی متغیر پرداختا

ض ستثمار نیروی کار، و ارزش نیروی کار یعنی مقدار زمان افی یعنی درجهارزش ا ی ا

تر باشنند، ی متغیر بزرگگاه بدیهی اسننت که هرچه سننرمایهکار الزم معلوم باشنند، آن

این قانون آشننکارا با »تر خواهد بود. مقدار ارزش و ارزش اضننافی تولیدشننده نیز بزرگ

در تضنناد اسننت... برای حل این تضنناد در  واسننطهتمام تجارب مبتنی بر نمادهای بی

طور که در جبر ابتدایی نیز، های بینابینی بسنننیاری نیاز داریم، همانظاهر، به حلقه

ی های بینابینبیانگر مقداری واقعی است، به بسیاری از حلقه 0/0پیش از درک این که 

زی به طور غری( به نظر مارکس، اقتصنناد سننیاسننی کالسننیک به1:421« )نیازمندیم.

با تجریدی اجباری این قانون را از تضننادهای »چنین قانونی پی برده بود اما کوشننید 

 جا()همان« واسطه برهاند.ی بیناشی از تجربه

ی پیشننینیان( و هم )کار مرده« c»ی ثابت واقعیت امر این اسننت که هم سننرمایه

دائماً درحال  )کار زنده، و مصنننرف آن در خالل تولید(، هردو« v»ی متغیر سنننرمایه

رمایه سنن« ترکیب ارگانیک»تغییراند. فرآیند تراکم و تمرکز سننرمایه معرف تغییر در 

و حجم رو به  v، به مرور مقدار رو به کاهشننی از v/cاسننت به وجهی که در ضننریب 

ندازد. مارکس برای اثبات نیروی کار بهرا به حرکت می cافزایشنننی از  عنوان یگانه ا

ی ثابت تجریدی منطقی کرده و آن را معادل فی، از سنننرمایهعامل تولید ارزش اضنننا

هد. )قرار می« صنننفر» مانC=0د مادی را 525جا، ص ( )ه مادی»( یعنی  « غیر 

« هیچ»سننازد و کار مرده و سنناکن در مواد، مصننالح و ابزار )شننرایط عینی کار( را می

 کند! فرض می
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کنند بدون به کاال منتقل میها تمامی ارزش خود را مسننتقیماً که آنچرا؟ برای آن

سرمایهکه ذرهآن شند. در عوض مارکس با تمرکز بر  ی ای ارزش مازاد وارد آن کرده با

یده آفر« چیزی»، «هیچ»کند که انگار نیروی کار از متغیر یا سیال این طور وانمود می

 که درای منفعل کند، یا به مادهگوید کار انسننان مرده را زنده میاسنت. پس وقتی می

بخشنند، این بدان معناسننت که در فرایند کند، روح میبرابر شننکل پذیری مقاومت می

 کند.تغییر شکل پیدا می« بودگی متعین»به « نابودگی»، «شدن»

ار ک»بندی کار به درعین حال، شنناید بتوان مشننابه چنین اسننتداللی را در تقسننیم

فرض « y»و کار اضافی را « x»پیدا کرد. اگر کار ضروری را « کار اضافی»و « ضروری

ها و نسننل ضننریب تناسننب کار برای تولید و بازتولید نیازمندی« x/y»کنیم، ضننریب 

طور میانگین و در یک کند. بهانسننان مولد با کاری اسننت که ارزش اضننافی تولید می

ی کالن، بخش اعظم ارزش اضنننافی وارد بازتولید و روند انباشنننت سنننرمایه مجموعه

صرف تولید و بازتولید نیازمندیگردد و بخش می گردد های افراد غیرمولد میبازمانده 

کنند. مصرف چندین نسل از کارگران طی یک نسل که از قبل کار دیگران زیست می

سطهبه شینوا سرعت ما شدید بهرهی  ضرورتاً به آالت، افزایش روزانه یا ت شی از کار،  ک

که همان کار مازاد آورد، درحالیمیای معکوس به بار رسننند که نتیجهمرحله ای می

 کند.یا بطالت ایجاد می« وقت آزاد»برای بخش غیرمولد جامعه 

داری، کاهش کار ضروری به حداقل، با صرف حداقل انرژی ی تولید سرمایهدر شیوه

سته شای شرایطی که  ست. و در  شد غیرممکن ا سان با شت ان سر فقط الغای روش »ی 

«  سننازد.کاهش کار به کار ضننروری را امکان پذیر می داری اسننت کهتولید سننرمایه

آن بخش از روزانه کار اجتماعی که ضنننرورتاً به »صنننورت، ( درآن667جا، ص )همان

تر شننده، و در نتیجه زمانی که جامعه برای فعالیت تولید مادی اختصنناص دارد کوتاه

سنناندن روزانه کار یابد. از چنین منظری، رآزاد و فکری خود دراختیار دارد افزایش می

 جا()همان« بخشی به کار است.، به معنی جامعیتحداقل مطلقبه 

 گذار کند؟« 0/0»به « x/y»توان تصننور کرد که ضننریب در چنین حالتی آیا می

طور به کاهش یابد؟ ظاهراً این« صفر»یعنی نه فقط کار اضافی بلکه کار ضروری نیز به 

( به approximation، گرایش تقریبی )«سرمایه»رسد که پاسخ مارکس در نظر می

 رسد. اما آیا مارکسگاه به صفر نمیشود اما هیچصفر است. یعنی به صفر نزدیک می
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ضی را در  سه»چنان فر جویی صرفه»داند؟ البته او در هر دو اثر تمل میمح« گروندری

ی فراروی از نهادهرا پیش« ی افرادجانبهآزادسننازی زمان برای تکامل همه»و « در کار

وقت »و « زمان کار مسننتقیم»ی کنونی، بین داند. در جامعهداری میاجتماع سننرمایه

 برقرار است. « تعارضی تجریدی« »آزاد

شده، هر شکل ثابتی، حتی خودِ فرآیند بالفصل تولیدی، عیهای اجتمابرای فردیت

صرف، یک وهلهیک وهله»درحکم  شوندهی  سه« )»ی ناپدید ( در 712، ص «گروندری

شدن»روند  ست. « حرکت مطلقِ  ستقیم و کمیت آن به»ا ی کنندهعنوان تعیینکار م

 با کار عام علمیناپدید شده و، در مقایسه  -های مصرفی و تولید ارزش -اصل تولیدی 

یابد و هم از لحاظ کیفی به و کاربست فنی علوم طبیعی، هم از لحاظ کمای کاهش می

ضی که »صورت، ( در آن700جا، ص شود. )همانتبدیل می« ی تابعیک وهله به مح

سرچشمهکار به سنجش ی عظیم ثروت پایان یابد، زمان کار نیز بهعنوان  عنوان معیار 

شده و باید  شود.متوقف  ( معیار ثروت، از زمان کار به وقت آزاد 705جا، ص )همان« ب

از اجتماع پساسرمایه داری به « گروندریسه»گردد. قدرت تصور مارکس در تبدیل می

انسان  یشود که حتی درکی کامالً بدیع از متابولیسم رابطههایی نزدیک میچنان افق

وان عنی تغییرشنننکل یافته را بهدهد. انسنننان مولد دیکر یک شنننیئو طبیعت ارائه می

شیئی وارد نمیحلقه سطه بین خود و  شده را کند، بلکه فرآیند طبیعتی اجتماعیی وا

ه کجای آناو به»دهد. مثابه یک وسنننیله، بین خود و طبیعت غیرارگانیک قرار میبه

 جا()همان« رود.عامل اصلی تولید باشد، به کناری می

ست عنوان ناظر، سرپرلت در فرآیند مستقیم تولیدی، بهجای دخابنابراین انسان به

کند. با حذف کار ضروری در فرآیند مستقیم کار، آفرینی میی آن نقشکنندهو تنظیم

شتهشود که در ذهنیتی کامالً متفاوتی وارد تاریخ میسوژه»  یشدهاش، دانش انبا

سنده، گفتمان مارکس در ( به باور این نوی712جا، ص )همان« کند.اجتماع زیست می

سه» شعاع «سرمایه»و « گروندری شابه دارد. در هردو اثر،  ، هم وجه تمایز و هم وجه ت

داری مشننابه اسننت. چنانچه وجه تمایزی دید جامع مارکس از اجتماع پسننا سننرمایه

در  ویژه، به«سننرمایه»تر یافتهدرمیان باشنند، این تمایز را صننرفاً باید در بیان انضننمام

 مشاهده کرد.« آزادی و ضرورت»ن به مفهوم دیالکتیک پرداخت
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قلمرو ضرورت « در ورای»در نزد مارکس، قلمرو حقیقی آزادی بنا به سرشت خود 

روح انسانی کار »چه او گردد. رسیدن به آنشود اما بر مبنایی مادی شکوفا میآغاز می

شروط به 3:199، «سرمایه)»خواند می« جامع ست.شدن روزاکوتاه»(، م با « نه کار ا

آید که موجب پرورش کامل کوتاه شدن کار به حداقل ممکن، زمان آزادی به وجود می

گیرد که تاریخاً زاده ی طبیعی را نیازهایی میواسنننطهگردد. جای نیازهای بیافراد می

شده و جای شده صرف یک هدف خارجی زدوده  ضرورت  سان،  « کار»اند. از اهداف ان

 ییابی سنننوژهبخشنننی و عینیتگری، خود فعلیتآن را، خود کنشبه معنای متعارف 

 گیرد. انسانی می

ست که مارکس برای نخستین بار در  ست»این دقیقاً همان مفهومی ا شتهد  هاینو

صادی سفی -اقت شده»در فراروی از « 1844فل ی کلیه»پرورش داده بود. « کار بیگانه 

شیمی و نیز ری ضیات( که جذب فناوری، ارزشعلوم طبیعی )مکانیک، فیزیک،  فزایی اا

نداخته بودند که به و بهره کشنننی از کار شنننده بودند، و فرآیندهایی را به حرکت ا

، «سنننرمایه« )»اش بی توجه بودندکار انداختنهای جسنننمی انسنننان برای بهظرفیت

سطه(، به1:616 سمی اجتماعی، جذب وا سیم کار فکری و ج « کار جامع»ی حذف تق

 گردند. انسانی می

که وابسنننته به زمان کار و جای آنی افراد اجتماع بهجانبهرو، تکامل همهاز این

میزان کاری باشنند که وارد فرآیند بالفصننل تولیدی شننود، به قدرت عوامل و نیروهای 

ار آورد. مارکس ککند که انسان در آن فرآیند به حرکت درمیواسطی بستگی پیدا می

مل کار جامع شا»کند: گونه توصیف میاشتراکی صرف را اینشده از کار جامعِ تفکیک

، «سننرمایه« )»ی اکتشننافات، اختراعات، و تمامی کارهای فکری و علمی اسننت.کلیه

3:199 ) 
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 لنین و انقالب

 «انقالبی شش تز لنین درباره»

 

 1ژان سَلِم

 ی حمیدرضا سعیدیانترجمه
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 1لنین و انقالب

 «ی انقالبشش تز لنین درباره»
 

 2ژان سَلِم

 ی حمیدرضا سعیدیانترجمه

 

ی ی ایدهتوان شش تز در زمینهمی 3ی منظم و اصولی مجموعه آثار لنینبا مطالعه

 انقالب استخراج کرد. 

ه مقایس( انقالب یک جنگ است؛ و سیاست از دیدگاه کلی با هنر جنگ قابل1

 است. 

عصر »نویسد: می« مسیر قدرت»ی ، در جزوه1909کارل کائوتسکی، در سال 

کائوتسکی کامالً موافق است و  اعالملنین با این  4«.های پرولتری آغاز شده استانقالب

پس از دوران کند که ...کائوتسکی، تأکید میی نقل از جزوه، به«دولت و انقالب»در
در  1905در اروپای غربی، دورانی نظیر آن از سال  1871تا  1789های انقالبی سال

  5شرق آغاز شده است...

وتسکی کائنویسد، می« انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد»در کتاب  1918لنین در 
را « مسیر قدرت»ی که جزوه 1909ای که هنوز مارکسیست بود، مثاًل در در دوره

و سازد؛ اناپذیر میکرد که جنگ انقالب را اجتنابنوشت، صراحتاً از این ایده دفاع می
 اعالمبه بعد، 1915لنین خود، از سال  6«.عصر انقالبات آغاز شده است»گفت که می

ا را در یهای پرولتاری انقالبی تودهی شرایط عینی دوران فعلی، مبارزهکند که کلیهمی

زیرا اکنون که جنگ امپریالیستی جهان را به آتش کشیده است،  دهد.دستورکار قرار می

 7د.ها را بگشایتواند راه صلح و آزادی ملتاز این پس تنها انقالب اجتماعی پرولتاریا می

پایان دوران طوالنی »ناو پوتمکین، ، چند هفته پس از قیام ناویان رزم1905لنین در 

، «سیاسی را، که از زمان کمون پاریس تقریباً الینقطع در اروپا حکمفرما بودارتجاع 

ایم، عصر تالطمات سیاسی ما امروز قطعاً وارد عصر جدیدی شده» کند: بینی میپیش
  8.«و انقالبات آغاز شده است



 

 
 

ی حمیدرضا سعیدیانترجمهژان سَلِم /  539  

انه و طلبانه، وحشیذهنیت جنگ»هایی که نگذاشتند های سوسیالیستبینیپیش

، 1917ی فوریه "بورژوایی"، در نهایت در فردای انقالب «را سرمست کند هاحیوانی آن

، صریحاً 1912اثبات شدند. مانیفستِ تصویب شده در کنفرانس سوسیالیستی بال، در 

 9ها به جنگ داخلی را یادآور شده بود.ی کمون پاریس، یعنی تبدیل جنگ دولتسابقه

راهزنی، جنگ عمومی برای خفه  یعنی جنگ تبدیل جنگ امپریالیستی ن 1917در 

داران ن به جنگ داخلی ن یعنی های ضعیف و تقسیم غنایم میان سرمایهکردن خلق

داران، جنگ کارگران و ستمدیدگان بر علیه کسانی که جنگ کارگران بر علیه سرمایه
داران، داران و سرمایهکنند، بر علیه تزارها و شاهان، بر علیه زمینها ستم میبه آن
روزی گسترده و از سرکوب انسان ها، از فقر و تیرهمنظور آزادی کامل بشریت از جنگبه

راه انداختن نحستین انقالب، یعنی افتخار و شعف به، واقعاً شروع شد. توسط انسان
جنگ بزرگ، تنها جنگ عادالنه و مشروع، جنگ ستمدیدگان بر علیه ستمگران، نصیب 

  10دادند. روگراد سلطنت تزاری را شکستکارگران روسیه شد. کارگران پت

به جنگ ستمدیدگان بر علیه »داران برای کسب منفعت جنگ میان سرمایه

تنها جنگ مشروع و عادالنه، جنگ مقدس از منظرِ »تبدیل شد و زمان « ستمگران

 فرا رسید.  11«های زحمتکش، ستمدیده و استثمار شدهتوده

لنین  12«.ی سیاست با وسایل دیگر استادامه»زیرا جنگ، طبق فورمول کالزویتس، 

کند. همچنین، هنگامی که توجه زیادی به این فورمول دارد و بارها آن را نقل می

شهرنشینان و دهقانان انقالبی فرانسه، در پایان قرن هجدهم، سلطنت را سرنگون و 

پای مستبد، ی اروبقیه»جمهوری دموکراتیک برقرار کردند، در همان حال پایه و اساس 

یاست ناپذیر سرا به لرزه درآورند؛ و تداوم اجتناب« فئودالطلب و نیمهتزاریست، سلطنت

هایی بودند که در جریان آنها تمامی ی انقالبی پیروزمند در فرانسه، جنگاین طبقه

ی را ی انقالبطلب اروپا ائتالف و جنگ ضد انقالبی خود بر علیه فرانسهدول سلطنت

ی لنین، مطمئناً، به دالیل دقیقاً مشابه، جنگ از این پس جهانی، نوشتهبه 13شکل دادند.

های مرکزی )آلمان، اتریش جنگ تفاهم مثلث )انگلستان، فرانسه، روسیه( و امپراتوری

ها پیش های متخاصم مدتی سیاستی است که طبقات حاکم قدرتن مجارستان(، ادامه

بنابراین جنگ،  14های جنگی.ما این بار با سالحبردند، ااز شروع مخاصمه به پیش می
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گرایی ها، میهنکشیشان مسیحی، که مانند اپورتونیست»ی برخالف اندیشه

(patriotisme ( بشرگرایی ،)humanitarismeو صلح را موعظه می )کنند» ، «

ز داری و شکلی اای اجتناب ناپذیر در سرمایهنیست؛ بلکه مرحله« گناه»یا « تصادف

  15داری است و به همان اندازه طبیعی است که صلح.ندگی سرمایهز

ای، در مقایسه با ضد خود یعنی جنبش، از طور که سکون در فیزیک گالیلههمان

ه داری طول بکشد، بهیچ امتیازی برخوردار نیست؛ صلح نیز، تا زمانی که نظام سرمایه

وان اندیشید که پس از کامل تاست که جنگ. از سوی دیگر می« طبیعی»همان اندازه 

ممکن است  ی نولیبرالیسم در بعد از جنگ سرد، سیاست جهانیپردهشدن میان

شدت مسلح آن را به دست بگیرند؛ های بهشود، یعنی حکومت« دوباره ملی»زودی به

، جای لیبرالیسم اقتصادی و 1880ی ها، در دههبه همان شکل که اعتالی ناسیونالیسم

  16ی قبل از آن غالب بودند.اد را گرفت که در سه دههی آزمبادله

ر این تکامل مستقیم و ناگزی»جنگ با اصول مالکیت خصوصی در تضاد نیست، بلکه 

است؛ دزدان « های بیگانهتقسیم مستعمرات و سرزمین»موضوع جنگ،  17«.اصول است

ای معین، لحظه در»است که « ی بورژوازیشرمانهیک دروا بی» جنگند و اینبا هم می

منافع دزدان را منافع »که ، برای این«کندشکست یکی از طرفین جنگ را مطرح می

و نه مردم روسیه،  در نتیجه نیکالی دوم و استبداد روسیه 18 «.مردم یا میهن جا بزند

نزدیک به ده سال قبل از جنگ جهانی اول، هنگام از دست دادن بندر پورت آرتور در 

کند که این شکست آوری شدند. لنین تأکید میحمل شکست شرم، مت1905اوایل 

 19درآمد شکست تزاریسم بود.خدمت کرد؛ زیرا پیش« مردم روسیه»استبداد، حتی به 

ی تزار، به نیکالی دوم توصیه کرده ، وزیر داخلهPlehv) یادآوری مختصر وقایع: پِلِو )

بر علیه ژاپن قدرت خود را « دجنگ کوتاه و پیروزمن»راه انداختن یکبود که با به

نامید( بر ناوگان ها را چنین می)تزار ژاپنی« های میمونژاپنی»مستحکم کند. اما 

درپی وارد آوردند: نخست در بندر پورت آرتور های پیی روسیه شکستجنگی و توپخانه

کند؛ سپس در دریای چین سقوط می 1905ی (، شهر در دوم ژانویه1904)آوریل 

(، و، 1905ویژه مارس ، و به1904(، دو بار در موکدن )اوت ن سپتامبر1904)اوت 

های طلبی( که شکست جاه1905مه  27 - 28باالخره، در نبرد دریایی تسوشیما )

 رقم زد.  طور قطعىبهروسیه را 
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و حیوانی،  عنوان یک اقدام وحشیانهها را، بهها همواره جنگ میان ملتسوسیالیست

پرولتاریا تنها پس از خلع سالح کردن بورژوازی خواهد با این حال،  20اند.محکوم کرده
ها را ی سالحی تاریخی عمومی خود خیانت کند، همهکه به وظیفهتوانست، بدون آن

های قراضه بریزد، او این کار را خواهد کرد، اما تنها پس از خلع به گورستان آهن کالً
و با وجود این، در حالی که آتش  وجه قبل از آن؛و نه به هیچ  سالح کردن بورژوازی

های جنگ امپریالیستی دو سال است که اروپا را دربر گرفته است، به سوسیالیست

 ترینتازهامپریالیسم، در  21کنند!« مطالبه»را « خلع سالح»شود کهانقالبی پیشنهاد می
یک سیستم عمومی ستم داری، در واقع، به خوانیم که سرمایهمی داریی سرمایهمرحله

اختناق  ی زمین وبر اکثریت عظیم ساکنان کره« پیشرفته»استعماری مشتی کشورهای 

ی سر تا پا مسلح و دارای اقتدار جهانی مالی آنان مبدل شده است. و دو یا سه درنده

 کنند و تمام جهانرا بین خود تقسیم می« خوان یغما»)آمریکا، انگلستان، ژاپن( این 

  22کشانند.اطر این امر به گرداب جنگ خویش میرا به خ

ها ها و آنارشیستها با پاسیفیستما مارکسیست» کند کهتأکید می 1915لنین در 

ی هر جنگ از لحاظ تاریخی را تفاوت داریم، به این معنا که ما ضرورت تحلیل جداگانه

ها ما مارکسیستکند که، تکرار می 1917 تری در مهطور صریحاو به«. قبول داریم
گوییم: هدف ما استقرار نظام مخالفان بی قیدوشرط هرگونه جنگی نیستیم. ما می

اجتماعی سوسیالیستی است که با از میان برداشتن تقسیم بشریت به طبقات، با حذف 
های دیگر، امکان هر گونه بروز هرگونه استثمار انسان از انسان و یک ملت توسط ملت

ها یکی از ارکان آرمان سال این اصل 23اً از میان خواهد برد.جنگ را حتماً و قطع

مدت میان ویتنام و جمهوری خلق چین در داد. جنگ کوتاهکمونیسم را تشکیل می

شد که برای چندین ، از این منظر، نخستین مورد نقض این اصل محسوب می1979

بینی شد. لنین با خوتصور بونسل از فعالین کمونیست به معنای واقعی کلمه غیر قابل

ها ی جنگتواند به همهنیست که فقط انقالب کارگری می شکی»نویسد، آشکار می

ی بشریت تحت رهایی همهانقالب کارگری  24«.خاتمه دهد و قطعًا خاتمه خواهد داد
ی اشکال ستم و استثمار انسان توسط انسان ی امروز است، زیرا به همهستم و رنج دیده
  25داد. پایان خواهد
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کند که اگر ما جنگ لنین تکرار می«. جنگ داریم و جنگ»اما، در حال حاضر، 

های جنگ 26«.کنیمطور کلی نفی نمیجنگ را به»کنیم، اما را محکوم می امپریالیستی

های ارتجاعی؛ های مترقی و جنگهای ناعادالنه؛ جنگعادالنه وجود دارند و جنگ

هایی که در خدمت تحکیم ستم مانده؛ جنگهای طبقات پیشرو و طبقات عقبجنگ

یرند. گهایی که برای سرنگون کردن ستم طبقاتی صورت میطبقاتی هستند و جنگ

ها، فجایع و ها، قساوتکه با وجود رذالتهای بسیاری را شناخته است تاریخ جنگ

اند؛ اند، یعنی برای تکامل بشریت مفید بودهبوده« مترقی»ناپذیر آنها مصایب اجتناب

آور و ارتجاعی )برای مثال استبداد یا العاده زیانزیرا توانستند به انهدام نهادهای فوق

 27و روسیه( کمک کنند. ی اروپا )عثمانیهای مطلقهترین حکومتسرواژ( و وحشیانه

اسپارتاکوس جنگ به «. در جهت منافع ستمدیدگان صورت گرفتند»ها، گاهی، جنگ

هایی از این دست در عصر ستم ی بردگان را آغاز کرد. جنگمنظور دفاع از طبقه

ها عادالنه این جنگهای بعد از آن داری و دورهاستعماری نیز روی دادند. در عصر برده
مشروعیت و خصلت مترقی »گوید، ما لنین می 28توان آنها را محکوم کرد.بودند و نمی

ی ی ستمدیده برعلیه طبقههای طبقهیعنی جنگ ن« های داخلیو ضرورت جنگ

 دار، کارگرانداران، دهقانان سرف بر علیه اربابان زمینستمگر، بردگان بر علیه برده

ن و، البته، جنگ انقالبی  29شناسیم.یت میبر علیه بورژوازی ن را کامالً به رسم مزدبگیر

در  30«.نیز یک جنگ است، جنگی که به همان اندازه سخت، خونین و دردناک است»

به رقابت با یکدیگر ادامه  ترحم گزینشیدر خصوص  هر صورت، مخالفان انقالب

ین بده میلیون انسان را از « خود»المللی در جنگ بورژوازی امپریالیستی بین دهند:می
العضو کرده است. با این هدف که معلوم شود آیا و بیست میلیون نفر دیگر را ناقص برده

الشخورهای بریتانیایی باید بر جهان فرمانروایی کنند یا الشخورهای آلمانی. اگر جنگ 
نند و آنها کما، جنگ ستمدیدگان و استثمارشوندگان برعلیه کسانی که بر آنها ستم می

ی کشورها میلیون یا یک میلیون قربانی در همهدهند، نیمقرار می را مورد استثمار
اند و تلفات جنگ برجای گذارد، بورژوازی خواهد گفت که تلفات جنگ او مشروع بوده

جای ژول میشله هستند: این جمالت یادآور این سخن به 31بار هستند.ما جنایت

کنند )بدون شک مستدل(، میهای انقالب گریه های حساسی که به خاطر بدیانسان»

  32«.هایی که باعث انقالب شدند بریزندچند قطره اشک هم به خاطر بدی
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 نظامی هایغالبًا به استعاره کندهنگامی که از حزب کارگری صحبت می لنین

های بحث و گفتگو نیستند؛ بلکه شود. زیرا احزاب سوسیالیستی کلو متوسل می

دموکراسی، مانند عصر انقالبی برای سوسیال» 33باشند.های کارگران مبارز میسازمان

زمان جنگ برای ارتش است. باید کادرهای ارتش خودمان را افزایش دهیم، نفرات آن 

را برای جنگ آماده سازیم، سربازان و نیروهای ذخیره را بسیج کنیم، نیروهایی را که 

های امدادی و سرویسهای جدید در مرخصی هستند به زیر پرچم فرابخوانیم، ارتش

  34«.ایجاد کنیم

ی هدایت ارتشی که کار کردن با همه»کند که دوباره اعالم می 1920لنین در 

کار خواهد برد یا بهکار میبه هایی که دشمنو با شیوه ها و ادوات را نیاموخته باشدسالح

حقیقت در مورد این  خواهد بود:« برد آشنا نباشد، غیر عاقالنه یا حتی جنایتکارانه

  35«.کند تا در مورد هنر نظامیسیاست حتی بهتر صدق می

انی آسشود، بهچه که به عملیات واقعًا نظامی مربوط میبه این ترتیب لنین، در آن

وسیه و ر بود صلح تحمیلیبرست لیتوفسک )که، در واقع، یک « صلح»پذیرد که می

« نشینی عظیمعقب»دست داد( یک موجب آن یک چهارم جمعیت و خاک خود را از به

نشینی به دولت شوروی اجازه سازد که این عقبداد؛ اما او خاطرنشان میرا تشکیل می

، گام نهایی پیروزی بر علیه «بسآتش»گیری از و با بهره داد مواضعی را حفظ کند

که همان طور  36سفیدها ن بر علیه کولچاک، دنیکین، پیلسودوسکی، ورانگل را بردارد.

( دسامبر با آلمان منعقد شد. اما شرایطی که 15)2ی جنگ در دانیم قرارداد متارکهمی

آلمان برای صلح گذاشت، برای شوروی بسیار سنگین بودند. مذاکرات صلح به درازا 

کشید. لنین تنها زمانی نظر خود را به کرسی نشاند که وضعیت نظامی بدتر شده بود: 

ا امضای ها بتعیین کردند، حتی تحقیرآمیزتر بودند )شورویها شرایط جدیدی که آلمانی

این شرایط را پذیرفتند(. لنین، در حالی که مدافع پذیرش  1918مارس  3ای در معاهده

ی ی اجرایی مرکزی شوراهابود، در برابر کمیته« نهایت دردناکصلح تحمیلی و بی»این 

، با کارگران و دهقانان، تماس ی زحمتکش واقعیکند: اگر با طبقهروسیه اعالم می

ت توانیم جنگ کنیم، ما قدرشنوید: ما به هیچ صورت نمیفقط یک پاسخ می»بگیرید 

گفت، خون ما را خفه خواهد کرد ]...[ این کار را نداریم، همان طور که یک سرباز می
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 ی نظامی به دشمن را نداردجنبش انقالبی که در حال حاضر امکان وارد کردن ضربه

 37«پا خواهد خواست و به ضد حمله دست خواهد زد.بعداً، اما مطمئناً ن به ن

ها بحث ی بقای انقالب شوروی، هنگامی که پس از هفتهلنین، در خصوص مسأله

ی خود کند؛ هنگامی که دیگران نظر گرایانههای واقعدیدگاه موفق شد اکثریت را جذب

زمان باید موقتاً خاک و مکان را واگذار کرد، برای به دست آوردن موجب آن او را، که به
هر چه گفته بودم تماماً به تحقق پیوست؛ به »کند: کامی اظهار میدنبال کردند؛ با تلخ

ی خواستند، به صلحجای صلح برست لیتوفسک، به دلیل خطای آنهایی که آن را نمی

 38 «مراتب تحقیرآمیزتر تن دادیم.به

پذیرد که وقایع باز هم به دولت ی نابرابر، میاین معاهدهلنین، یک ماه پس از امضای 

و  را تحمیل خواهند کرد؛« نشینیتاکتیک زیگزاگ رفتن، انتظار و عقب»شوروی اتخاذ 

ن اندیشد، ایجایی که هنوز به امکان انقالب در آلمان و سایر کشورهای اروپایی میاز آن

در برابر بدترین تحقیرها و شدیدترین بهتر آن است که »کند: کلمات را نیز اضافه می

ضربات را در سطح کشوری و دولتی تحمل داشته باشیم، تاب آوریم، طاقت داشته 

مان، که به دلیل قدرت وقایع از ارتش بزرگ باشیم ولی در قرارگاه گردان سوسیالیستی

سوسیالیستی جدا افتاده و منتظر آن است که انقالب در کشورهای دیگر به کمک او 

تا زمانی که سایر »کند: لنین، چند ماه بعد، دوباره اضافه می 39«بیایند، بمانیم.

مانیم اند، ما مثل کسانی میهای انقالب سوسیالیستی جهانی به کمک ما نیامدهگردان

  40«.برندای محاصره شده به سر میکه در قلعه

سان برای آنها شوند تا یک جهش سریع و آها به همین سادگی انجام نمیانقالب

هیچ »د که کنتضمین شود. لنین با توجیه صلح تحقیرآمیز برست لیتوفسک اعالم می

ی سخت ناکامی ی کشوری، وجود ندارد که یک دورهانقالب بزرگی، حتی در محدوده

ه بس به هر شکلی کآتش»کند که او اضافه می«. نشینی را ازسر نگذرانده باشدو عقب

، از جنگ بهتر «که موقتی، کوتاه، دشوار و تحقیرآمیز باشد باشد، صلح هر چقدر هم

ها از سوی کنند. تاریخ جنگ 41«نفس تازه»دهد های مردم اجازه میاست، زیرا به توده

بس به منظور جمع آوری نیرو برای نقش آتش آموزد که صلح در تاریخ غالباً دیگر می

(، که ناپلئون Tilsitصلح تیلسیت )نویسد، نبردهای جدید را ایفا کرده است. لنین می

به پروس تحمیل کرد، برای آلمان بسیار تحقیرآمیز بود؛ اما در همین حال  1807در 



 

 
 

ی حمیدرضا سعیدیانترجمهژان سَلِم /  545  

شد. مردم آلمان، حتی پس از چنین صلحی، محسوب می« ی عطف خیزش ملینقطه»

پا خیزند و آزادی و آوری کنند، بهمقاومت کردند؛ آنها توانستند نیروهای خود را جمع

امضا  "تیلسیت"یک صلح»کند، لنین تأکید میما هم، ستقالل خود را به دست آورند. ا

ای پذیرش مهلکهصلح غیر قابل»اظهاراتی از این دست که  او همچنین« کرده ایم!

لنین در اینجا  42«:مرگبار است، در حالی که جنگ مسیر ثبات و خوشبختی است

دهد که در شرایط مشابه اظهارات آتشین و گرایی روبسپیر را سرمشق قرار میواقع

ها و به یکی از اعضای کنوانسیون انقالبی به نام بارِر طلبانه را به ژیروندنجنگ

(Barère واگذار کرد. شخص اخیر، که تا )وجه افراط و اغراق هیچبه 1793مارس  7

یک »در این تاریخ کنوانسیون به جنگ با اسپانیا رأی داد، اعالم کرد:  کرد، وقتی کهنمی

  43«دشمن دیگر برای فرانسه یک پیروزی دیگر برای آزادی است!

 سیاستبایستی نتایج هجده ماه ، هنگامی که می1922لنین همچنین در پایان سال 
دانستن این امر که چه شدند، ضرورت )برای انقالبیون( بندی میجمع 44نوین اقتصادی

داری دولتی دقیقًا یک چنین کند. سرمایهرا مطرح می« نشینی کردعقب»هنگام باید 

به « گذار فوری»و« تهاجم اقتصادی»دهد. هدایت را تشکیل می« نشینیخط عقب»

های ناب سوسیالیستی سازمان کار، از همان ابتدای قضیه و قادر نبودن به شکل

دهد. لنین این امر را صریحاً ه، انقالب را در معرض نابودی قرار مینشینی با برنامعقب

ما در تهاجم اقتصادی خودمان خیلی پیش رفته بودیم، بدون »کند: خاطرنشان می
ها آنچه را که ما در آن عصر که امکانات کافی برای خودمان فراهم کرده باشیم. تودهآن
ی بعد آن را زودی یعنی چند هفتها بهبندی کنیم، امتوانستیم آگاهانه فرمولنمی

های صرفًا کردند و آن این بود که گذار مستقیم به شکلپذیرفتیم، احساس می
سوسیالیستی اقتصاد و توزیع صرفاً سوسیالیستی از قدرت ما خارج است و اگر 

عهده بگیریم، با فاجعه روبرو تری را بهتوانستیم عقب بنشینیم و وظایف آساننمی
 45«یم.شدمی
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ویژه یک انقالب اجتماعی است؛ زیرا ( یک انقالب سیاسی همچنین و به2

 تغییری در وضعیت طبقات جامعه است. 

ها به پختگی ها و قرنتضادهای اجتماعی را که در طی دهه»تاریخ انقالبات، 

حتی ها، و تواند ماه)که می« توفان انقالبی»در جریان  46گذارد.به نمایش می« اندرسیده

خشمی که »درک شود(،  47عنوان یک عمل منفردها گسترش پیدا کند و نباید بهسال

شود، در عملِ و نه در حرف، بیرونی میعمل ، در «ها انباشته شده استدر طی قرن

» ، «آمیزمسالمت»ها سال تحول بعد از ده 48ها نفر و نه در عمل افراد منزوی.میلیون

ها میلیون هزار نفر از طبقات باال با خیال راحت داروندار هایعنی تحولی که در آن ده

آیند که در جریان آنها زندگی هایی میسال 49،«کنندبرند و آنها را لخت میانسان را می

در روسیه(:  1907و پاییز  1905های بین پاییز شود )مثل سالالعاده غنی میفوق

 50کنند.شوند و مبارزه میوارد صحنه میبرند، فعاالنه ها، که در سایه به سر میتوده

یز آماصطالح تحول مسالمتهای بهکند که تضادهای متعدد، که در دورهلنین اعالم می

ها است در این دوره»شوند. ها حل میاند، در این سالبه کندی روی هم انباشته شده

مام ظاهر ت که نقش مستقیم طبقات مختلف در تعیین اشکال زندگی اجتماعی با قدرت

های و سپس این روبنا مدت شوندسیاسی ایجاد می "روبنای"شود و بنیادهای می

 51«شود.ی مناسبات تولیدی جدید حفظ میطوالنی بر پایه

شمار و عمیق دارند و از علل بی»گوید، طور که میشله میها، هماناگر چه انقالب 

توان آنها را سفارش داد و ؛ اما، بنا به تأکید لنین، نه می«آیندها بیرون میاعماق قرن

ها پیش این طوری بوده است، تا ابد آنها را به که دنیا از قرنی اینتوان، به بهانهنه می

  52ت...عقب انداخ

ب انقالب یعنی تخری»دهد، انقالب از منظر مارکسیستی یعنی چه؟ لنین پاسخ می

، روبنایی که دیگر با مناسبات تولیدی جدید، که موجب «یک روبنای سیاسی کهنه

ی معینی از توسعه، بیهودگی و ابطال اند، مطابقت ندارد. در لحظهورشکستگی آن شده

همه انقالب را به رسمیت »شود. آشکار میروبنای قدیمی بر همگان کامالً 

ی نقد اقتصاد سیاسی مقدمهلنین مرتباً این جمالت مارکس در  53«.شناسندمی
ها هنگام تولید اجتماعى زندگى خویش وارد مناسبات انسانشود: ( را یادآور می1859)
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ی ا مرحلهبی آنان نبوده، بلکه متناسب شوند که تابع ارادهتولیدى معین و ناگزیرى می
ی این مناسبات تولیدی ساختار ی مادى آنان است. مجموعههاى مولدهتکامل نیرو

ی واقعی را که بر روی آن روبنای حقوقی و سیاسی جامعه اقتصادی جامعه یعنی شالوده
دهد و اشکال معینی از شعور اجتماعی با آن آید، تشکیل میساخته شده و باال می
ی زندگی اجتماعی، ی همهکنندهولید زندگی مادی تعیینی تمطابقت دارد. شیوه

ه بر کند، بلکها هستی آنان را تعیین نمیها است. شعور انسانسیاسی و معنوی انسان
ی کند. نیروهای مولدهها است که شعورشان را تعیین میعکس هستی اجتماعی انسان

 و یا مناسبات مالکیتی ی معینی از تکامل خویش با مناسبات تولیدیمادی در مرحله
گاه دوران انقالب افتند. آنیافتند در تناقض میکه تاکنون در درون آن تکامل می

ریعًا وبیش ستغییر در بنیان اقتصادی کل روبنای عظیم نیز کمرسد. اجتماعی فرا می

ی معروف مارکس را نقل کند. لنین دوست داشت این نوشته 54دگرگون خواهد شد...

اند و دوستان خلق کیانهای لیبرال در ، در جدل با پوپولیست1894ثال دراو برای م
 55کارل مارکس،ی ، و سپس در مقالهکنندها مبارزه میدموکراتعلیه سوسیال گونهچه

 کند. ( نوشت، این کار را میGranatی روسی گرانات )برای دانشنامه 1913که در

ی فوریه 27« بورژوایی»یاوریم، انقالب به این ترتیب، اگر فقط از روسیه نمونه ب

های زمین دار )و در رأس آنها تزار نیکالی دوم( درآورد قدرت را از دستان فئودال 1917

ن انقالب اجتماعی  56«این یک انقالب اجتماعی بورژوایی بود»و به بورژوازی واگذار کرد. 

ی معتدل فراتر رود؛ و خواست از سلطنت مشروطهوجه نمیهیچبورژوازی لیبرال که به

هنگامی که انقالب دورتر، تا لغو کامل سلطنت و ایجاد شوراهای نمایندگان کارگران، 

به  57«.رک و راست ضد انقالب شد»سربازان و دهقانان، رفت، این بورژوازی لیبرال 

طور و، به 58 «فوریه نیز یک انقالب اجتماعی بورژوازیی بود 27انقالب »عبارت دیگر، 

که به جانشین شدن یک دارودسته به  -هر انقالب سیاسی، هر انقالب واقعی  کلی،

ر در تغیی»یک انقالب اجتماعی است، یک  -ی دیگر تقیل پیدا نکند جای دارودسته

  59، طبقاتی که جامعه به آن تقسیم شده است.«وضعیت طبقات است

رواژ، یعنی از سال تحول در مناسبات اجتماعی در روسیه، در حقیقت، از زمان لغو س

ی تزاری، نزدیک به ، یعنی حکومت مطلقه«روبنای سیاسی»، آغاز شده بود. 1861
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و در مقایسه با این تحول، که باعث  پنجاه سال بعد، عمالً دست نخورده باقی مانده بود

داری به روستاهای روسیه شده بود، بیش از هر زمان دیگری کهنه و ورود سرمایه

هایی توانند وجود داشته باشند و انقالبهایی مینویسد، انقالبنین میل 60فرسوده بود.

محرک را بازی  ها بورژوازی تجاری یا تجاری ن صنعتی نقشوجود داشتند که در آن

دهند و تا پیروزی های شهری ارتش مبارزه را تشکیل میکند و دهقانان و تودهمی

ی رفرم و جنگ این مورد آلمان در طی دورهکنند. ی او پشتیبانی میبورژوازی از مبارزه

دهقانان در قرن شانزدهم میالدی و مورد انقالب انگلستان در قرن هفدهم بود. وضعیت 

برتری »اما اوضاع روسیه متفاوت است؛ زیرا  61، نیز چنین بود.1793در فرانسه، در

داران بزرگ فئودال )یا بهتر است عددی دهقانان، سرکوب و ظلم وحشتناکی که زمین

کردند، قدرت و سطح آگاهی پرولتاریا که در بگوییم نیمه فئودال( بر دهقانان اعمال می

انقالب هایی هستند که به ، واقعیت«دهی شده استحزبی سوسیالیستی سازمان

ی چنین وضعیتی، بخشند. در نتیجهمی« ایخصلت ویژه»بورژوایی در روسیه 

 مطلق است: چون« ضرورت»و دهقانان برای پیروزی انقالب یک پرولتاریا دیکتاتوری 

که، در روسیه، بورژوازی از این پس ضدانقالبی است و دهقانان، در این کشور، بدون 

  62هستند.« هیچ»اریا، ی پرولترهبری یا ابتکار و مداخله

های ی قرن بیستم، مسأله این است که بدانیم جایگاه اساسی در جنبشدر روسیه

اند، کدام طبقه به دست خواهد آورد. طور رادیکال تکامل یافتهانقالبی را، که به

گونه که انگلس پیش از این مالحظه کرده بود، در سه انقالب بزرگ بورژوایی همان

هقانان در آلمان در قرن شانزدهم، انقالب انگلستان در قرن هفدهم و )رفرم و جنگ د

انقالب فرانسه در قرن هجدهم( دهقانان، به منظور پشتیبانی از نبرد بورژوازی، سربازان 

کردند در حالی که دیگر عناصر شهرنشین تنها نقش نیروهای ارتش مبارزه را تأمین می

لنین این را در سال  ن در انقالب بورژوایی روسیه به جای آن، 63کردند.کمکی را ایفا می

با این حال  64دهد.ن پرولتاریا جایگاه نخست را به خود اختصاص می نویسدمی 1909

اشتباه خواهد بود تصور شود که طبقات انقالبی برای انجام »کند که لنین تأکید می

ادی و اجتماعی به ی اقتصهنگامی که این انقالب مطابق شرایط توسعه -یک انقالب 

تواند به انقالب می«. ی کافی نیرو خواهند داشتهمواره به اندازه -رسد پختگی می
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پختگی رسیده باشد، بدون آنکه نیروهای انقالبی برای به انجام رسانیدن آن از قدرت و 

  65کافی برخوردار باشند. مسلحویژه نیروی به

انقالب روی خواهد داد یا خیر. زیرا  توان از قبل دانست که آیااز سوی دیگر نمی

گیرد. عوامل عیار نیست و در خالء انجام نمیوچرا و تمامچونانقالب یک حقیقت بی

ها سال است هایی هستند که، گاهی دهذهنی نیز، در شروع انقالبات نقش دارند. رژیم

ا بر هایی ری نکه هیچ نیروی اجتماعی ضربهاند؛ بی آنکه دچار فساد و گندیدگی شده

ها و تبلیغات تمامی کارگران ها، تبلیغات آنها وارد کند. از دیدگاه مارکسیستآن

آیا انقالب وجود خواهد  کنندتعیین می کهعواملی هستند »دموکرات ازجمله سوسیال

، پس از شکست نظامی «ایمان عمومی به انقالب»ی لنین، به نوشته 66«.داشت یا خیر

  67آغاز انقالب بود.ر شرق دور متحمل شد، که استبداد تزاری د

شود؛ حزب باید در هر مرحله شعار انقالب از یک سری نبرد ساخته می (3

ی مناسب برای قیام را تشخیص و لحظه منطبق با واقعیت عینی را ارائه کند

 دهد. 

 ویژه سه انقالب روسیه درها و بهن قانونی که تمام انقالب «قانون بنیادی انقالب»

، آن 1917و انقالب اکتبر 1917ی (؛ انقالب فوریه1905 - 1907قرن بیستم )انقالب 

های برای وقوع انقالب فقط کافی نیست که تودهکنند ن این است که: را تأیید می
ی سابق آگاهی یابند و خواستار امکان زندگی به شیوهاستثمارشده و ستمدیده به عدم
ی سابق زندگی باید که استثمارگران نیز نتوانند به شیوهتغییر شوند. برای تحقق انقالب 

ی وهنتوانند به شی« هاباالیی»نخواهند و « هاپایینی»و حکومت کنند. تنها هنگامی که 
لنین، در سال  68برسد. تواند به پیروزیسابق ادامه دهند، فقط در این هنگام انقالب می

که در آن تزار نیکالی دوم به  )متنی 1905اکتبر  17، در خصوص مانیفست 1910

« انتخابات عمومی»ی کرد؛ و کلمه «اعطا»های عمومی و سیاسی مردم امپراتوری آزادی

تر با توجه به و نوعی حق وتو به دومای دولتی واگذار گردید(، بیش در آن ظاهر شد

 معنای آن نیست که مبارزه پایانبه»کند که این مانیفست شرایط عمومی، اعالم می

تزاریسم دیگر در وضعیت حکومت »؛ بلکه، برعکس، عالمت آن است که «یافته است
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لنین «. قدرت سرنگون کردن آن را ندارد هنوزانقالب »، در حالی که «کردن نیست

بهناگزیر به درگیری قطعی منجر »توازن قوایی، افزاید پس چنین وضعیتی، چنین می

 . 69«خواهد شد

، که او را رودروی سایر اعضای حزب های متعددلنین در حین بحث

انقالب « »زمان»کند که در آنچه که به دهند، اقرار میدموکرات قرار میسوسیال

ردد. گ« تعیین»تواند ازپیش شود، باید گفت که زمان انقالب نمیمربوط می« هاتوده

عیین آن را تهایی که تواند تعیین شود، اگر آنمی»افزاید که زمان قیام اما بالفاصله می
 70«ی مناسب را با دقت بسنجند.ها نفوذ داشته باشند و لحظهکنند روی تودهمی

های عملی تحلیل طبقاتی از یک وضعیت بندیجمع»عنوان ، قطعاً، باید بهشعارها

ه بار برای همیشه بکه یک« هاییطلسم»عنوان ، و نه به«مشخص تاریخی تلقی شوند

 «هااتزوویست»لنین کمی بعد، در مقابله با  71شوند.ه مییک حزب و یا یک گرایش داد

گوید، برای انقالبیون از گفتند( میسخن می« انقالب»)که هر لحظه و هر ساعت از 

ه ها چباید همچنین آموخت زمان مناسب برای بیان آن»برکردن شعارها کافی نیست: 

 ینیست. اما در دوره بینیپیشبه عبارت دیگر، ساعت انقالب قابل  72«موقع است.

ترین جنایت از سوی انقالبیون خواهد بود، اگر بگذارند زمان از این بزرگ»انقالبی، 

  73«دست برود.

 1915توان پیشگویی کرد. او در کند که ساعت انقالب را نمیلنین دائماً تکرار می

در روسیه ، 1901چهار سال فاصله بود؛ با این حال، در  1905تا  1901نویسد، از می

توانست قسم یاد کند که نخستین انقالب بر علیه استبداد چهار سال بعد کس نمیهیچ

توانست قسم بخورد کس نمیهیچ 1914گوید که در می 1918رخ خواهد داد؛ و در 

واقعیت وجود وضعیت »انقالب اروپا را فرا خواهد گرفت. اما « تا چهار سال دیگر»که 

تکرار  1918او در  74«.نمایان شد 1914شده بود و در بینیپیش1912انقالبی در 

که دو ماه دیگر صد « تضمین دهد»توانست کس نمیهیچ 1904کند که در نوامبر می

هزار کارگر سنت پترزبورگ به سمت کاخ زمستانی خواهند رفت و انقالب بزرگی را آغاز 

تعهد دهیم که دوماه  توانستیم، نمی1916ما، در دسامبر »طور که خواهند کرد. همان

لنین بارها و بارها آرزوی  75«دیگر سلطنت تزاری در عرض چند روز سقوط خواهد کرد.
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کند. را بیان می تواند به کمک شوراها بشتابد نکه می خود دایر بر تحقق انقالب جهانی ن

  76«.انقالب جهانی نزدیک است؛ اما ساعتی برای تحقق آن وجود ندارد»گوید: او می

ها یا دشمنان انقالب، نباید اقعیت این است که رهبران کارگری، برخالف لیبرالو

انقالبیون قبل از شروع ور شدن انقالب آن را به رسمیت بشناسند. تنها هنگام شعله
ن شوند، ضرورت آناپذیر بودن آن آگاه میکنند، از اجتناببینی میآن را پیش انقالب

 77دهند.ها توضیح میهای انقالب را برای تودهها و شیوهاهفهمانند و رها میرا به توده

ات ترین تعارضهنگامی که شرایط عینی یک بحران عمیق سیاسی فراهم شوند، کوچک

ی صبر را لبریز کنند، توانند اهمیت بسیار پیدا کنند، بهانه باشند، کاسهمی»

نقالبیون باید بلد باشند بنابراین، ا 78«ی چرخشی در افکار عمومی باشند.دهندهنشان

یا، حداقل، باید بلد باشند از فرصت استفاده کنند. این یک واقعیت  فرصت ایجاد کنند

یع و طور سرطور کلی، بهوضعیت عینی، مانند زندگی به»های انقالبی است که در دوره

دًا کنیم بعاول شروع می»لنین، با ذکر این سخن ناپلئون که  79«.کندناگهانی تغییر می

 1917این همان کاری بود که ما کردیم؛ نخست در اکتبر »نویسد: ، می«خواهیم دید

ای جدی شدیم ]...[ و در حال حاضر هیچ شکی نیست که ما اساساً به درگیر مبارزه

وی با مرگ است. او، در عصر منتظر ماندن برای عمل کردن، مسا 80«.ایمپیروزی رسیده

این قضیه به هر قیمتی که شده باید امروز عصر »کند می اعالماکتبر، قاطعانه  24روز

لت ، فرمان قیام بر علیه دوانستیتو اسمولنی، و به این ترتیب، از «یا امشب عملی شود

خطاب  «ماجراجو»کند. لنین آنهایی که او را را صادر می 81موقت، که لنگ در هوا بود،

ی است را بدون معطلی به نامه خطرناککردند و عقیده داشتند که طرح او بسیار می

ند: کداد که سبک او را به طرز شگفت آوری توصیف میمارکس به کوگلمان ارجاع می

مساعد به مبارزه دست یازیده شود، تاریخ  واضح است که اگر فقط در شرایط کامالً »

 82«شد.می خیلی ساده و به راحتی ساخته

یک » عنوان کاریعنوان یک روند خطی مستقیم، بهبا این حال انقالب نباید به

( ساده ن که بسته به کار آن جریان commutateurجاگر )، یا مثل یک جابه«شبه

که شود ن در نظر گرفته شود. برای اینناپذیر معکوس میطور برگشتو به تاریخ کالً 

طور منظم آرامی و بهو روی خط مستقیم به "جهش" همه چیز بدون»تصور شود که 
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لنین  83«.ی تاریخ داشتای دربارهفکر کودکانه»، بدون شک، باید «به پیش خواهد رفت

 پذیرد که این امر با سهولت وشرطی مینویسد، کسی که انقالب کارگری را فقط بهمی

انقالب مسیری  بدون درگیری انجام شود؛ که ازپیش احتمال شکست نفی شود؛ که

عریض، هموار و سرراست را دنبال کند؛ که با گام برداشتن به سمت پیروزی، الزم نباشد 

ی در یک قلعه»ها انجام گیرد، ها و فداکاریترین ازخودگذشتگیکه گاهی بزرگ

گذر، یا انقالب راه خود را در مسیر باریک، غیر قابل« شده مقاومت شودمحاصره

؛ و به نقل «یک چنین کسی انقالبی نیست»کوهستانی باز کند، ن وخم و پرخطر پرپیچ

 چشم انداز نوسکیحرکت تاریخ یک خط مستقیم مثل »گوید: از چرنیشفسکی می

خیابان اصلی سنت پترزبورگ  ( Nevski prospekt) انداز نوسکیچشم 84«.نیست

نوسکی را به ی آلکساندر کیلومتر، صومعه 5/4به طول است. این شریان مستقیم، 

(، به عبارت دیگر به مصب Pavillon de l’Amirautéساختمان دولتی آمیروته )

 کند. ن در نزدیکی خلیج فنالند ن متصل می رود نوا

نباید به شکل یک عمل منفرد معرفی کرد: انقالب تناوب سریع »خود انقالب را هم 

یک  85؛«عمیق استوبیش وبیش قهرآمیز با مراحل آرامش کمسلسله انفجارات کم

ی طبقاتی شدید، جنگ داخلی، تحوالت سیاسی و اقتصادی، مبارزه« ی توفانیدوره»

ترین و خطرناک ترین یکی از بزرگنویسد، می 1922لنین در  86انقالب و ضدانقالب.

خوبی که ابتدای انقالب کبیر را بهشوند، بعد از آناشتباهاتی که انقالبیون مرتکب می

را به  تنهایی انقالبتوانند بهکنند که میتصور می»ویژه این است که کردند، بههدایت 

شتازی را ایفا کنند، نن پی« پیشتاز»توانند نقشزیرا انقالبیون فقط می 87 «.انجام برسانند

رشته نبردهایی که او »های تحت هدایت خود قطع رابطه کند. داند نباید با تودهکه می

ها به پیش ببرد، تنها ی زمینهالحات اقتصادی و دموکراتیک در همهباید به منظور اص

داری به . بنابراین، گذار از سرمایه88«تواند به سرانجام برسدبا خلع ید از بورژوازی می

 «ی طوالنی درد زایماندوره»سوسیالیسم، اگر فورمول مارکس را مد نظر قرار دهیم، به 

 89ی کهنه است.ی جامعهره قابلهشباهت خواهد داشت، زیرا قهر هموا
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 اند. ها همواره با اعمال زور حل شده( مسائل بزرگ زندگی خلق4

دولت، دستگاه فرمانروایی طبقاتی، دستگاه »مارکس  شود که از نظرلنین یادآور می

مگری است که به این ست« نظمی»ی دیگر و دستگاه ایجاد ستمگری یک طبقه بر طبقه

 کند و بدین طریق از شدت تضادهای آن را محکم میدهد و پایهمیی قانونی جنبه

دولت سازمان خاص اعمال »نویسد: او، چند صفحه دورتر، می 90«.کاهدمیان طبقات می
دولت دوران باستان  91«.ی معین استقهر، سازمان اعمال قهر برای سرکوب یک طبقه

هایی بودند که برده داران و ز ارگانی انگلس، قبل از هر چیعقیدهو دولت فئودالی، به

ها را سرکوب و استثمار کنند. به همین توانستند، به مدد آن، بردگان و سرفاشراف می

 92ترتیب، دولت انتخابی مدرن نیز ابزار استثمار کار مزدوری توسط سرمایه است.

 نچیزی نیست جز ماشی»جمهوری بورژوایی، دموکراتیک ترین شکل دولت، در واقع، 

  93«.های زحمتکشدار برای سرکوب تودهدائمی مشتی سرمایه

ابزارهای اصلی زور در دست قدرت حاکمه »ارتش دائمی و پلیس، بنا به تأکید لنین، 
سازی نولیبرالی، تواند، در عصر جهانیباید توجه داشت که این قاعده می 94«.هستند

نظامی ها و سایر نیروهای شبهتوجهی را دربرگیرد )ما به تکثیر پلیساستثنائات قابل

ها پیش، که در برخی از شهرهای بزرگ آمریکای التین، از سال اندیشیمخصوصی می

مچنین به این امر که، بر حسب شواهد، در دهند؛ و هنهادهایی واقعی را تشکیل می

های خصوصی واگذار شد، که چارچوب اشغال عراق بخشی از سازمان شکنجه به شرکت

دولت به این دلیل لنین، در  95از برخی جهات مستقل از پنتاگون و دولت آمریکا بودند(.
ست مارکسی ی طبقاتی را قبول دارد، هنوزکسی که فقط مبارزه» نویسد: ، میو انقالب
طور کلی، حتی برای ی طبقاتی ابداع مارکس نیست و، بهدکترین مبارزه«. نیست...

ی فقط کسی مارکسیست است که پذیرش مبارزه«. بورژوازی هم قابل قبول است»

نویسد، او، چند ماه بعد، می 96طبقاتی را تا پذیرش دیکتاتوری پرولتاریا گسترش دهد.

تواند مین»ا را نفی کند و یا فقط در حرف آن را بپذیرد، کسی که دیکتاتوری پرولتاری

ی مسأله»کند که این لنین اغلب تکرار می 97«.دموکرات باشدعضو حزب سوسیال

است. همچنین نگاه « داریی کشورهای سرمایهاساسی جنبش نوین کارگری در همه

، نوشته است توریی دیکتاتاریخ مسأله ، تحت عنوان1920کنید به یادداشتی که او در 
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روز منظور پیی انقالبی بهطبقه کسی که ضرورت دیکتاتوری کل»گوید، و در آن می
خواهد چیزی در شدن را نفهمیده است، چیزی از تاریخ انقالب نفهمیده است یا نمی

ی تاریخی ، دوره1917ی فوریه و اکتبرهنگامی که روسیه، در فاصله 98این قلمرو بداند.

توانست وجود یک قدرت گذراند که در طی آن هرکس میی را ازسر میابسیار ویژه

دوگانه را مشاهده کند؛ هنگامی که شورای نمایندگان سربازان و کارگران پتروگراد و 

ناپذیر است، اما زمان آن هنوز معلوم که درگیری اجتنابدولت موقت ن با علم بر این

ی وضاع بودند؛ این وضعیت، به نوشتهکردند و مراقب انیست ن یکدیگر را نظاره می

منجر به درآمیختگی و اختالط دو دیکتاتوری شد: دیکتاتوری بورژوازی )زیرا لنین، 
ن یا گاه آن قانوو شرکا یک دیکتاتوری است، یعنی قدرتی است که تکیه دولت لووف
وازی ورژی معین، یعنی بی قبلی مردم نیست، بلکه قدرتی که توسط یک طبقهبیان اراده

زور تصرف شده است( و دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان )شورای نمایندگان کارگران به
که « هیچ شکی نیست»کند، . لنین در ماه سپتامبر اعالم میو سربازان(

توانند در یک تواند مدت طوالنی دوام آورد. زیرا دو قدرت نمینمی "درآمیختگی"این»

ی انتقالی در جریان وگانه فقط نمودار یک دورهدولت وجود داشته باشند، ن قدرت د

ی انقالب است. انقالب در این مرحله از حدود یک انقالب بورژوادموکراتیک عادی توسعه

دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان منتهی نشده "وضعیت ناب"فراتر رفته، اما هنوز به 

  99«.است

ی هر انقالب مطمئناً مسألهترین گوید، مهمتقریباً مشابهی میلنین با عبارات 
 100است.ی قدرت است. کدام طبقه قدرت را در اختیار دارد؟ این اساس مسأله مسأله

های عظیم مردم زیرا پرولتاریا برای سرکوب استثمارگران، برای رهبری کردن توده

کارگران( و برای به اجرا درآوردن اقتصاد سوسیالیستی بورژوازی و شبه)دهقانان، خرده

تالش برای انجام  101ه قدرت دولت، سازمان متمرکز قدرت، سازمان قهر نیاز دارد.ب

ر ها یا انحصاداران بزرگ بدون پرداخت غرامت به آناصالحاتی مانند خلع مالکیت زمین

فریبی است. این غالت و... با استفاده از ماشین دولتی بورژوازی، خودفریبی و مردم

د است )مانن« پادشاهی بدون پادشاه»یک جمهوری که یک تواند با برقراری ماشین می

خواه خدمت کند؛ اما مطلقًا قادر نیست جمهوری سوم فرانسه( به بورژوازی جمهوری

 102«مقدس مالکیت خصوصی»درآورد که حقوق سرمایه، حقوق  اصالحاتی را به اجرا
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 هاییکردنیها پیشکش. ما به سرنوشت ملرا حتی کاهش دهد یا محدود کند؛ لغو آن

( خرید سهام 1اندیشیم: صورت گرفتند می103 یر موروآوزیری پیکه در زمان نخست

میلیارد فرانک فرانسه، معادل  50شده توسط دولت به باالترین قیمت )مؤسسات ملی

، که گاهی توسط رهبران سابق سندیکاها، «بازسازی صنایع( »2میلیارد یورو (؛  5/7

( 3گرفت؛ ردست دولت تبدیل شده بودند، صورت میکه به این مناسبت به و

ارگر ی کی مارکس این بود که طبقهشده. ایدهسازی نولیبرالی مؤسسات ملیخصوصی

که به تصرف را خرد کند و درهم شکند، و نه این« ماشین دولتی حاضر و آماده»باید 

 بت به دولتدرس اصلی مارکسیسم در خصوص وظایف پرولتاریا نس 104آن اکتفا ورزد.

هر انقالب، با منهدم کردن ماشین  105شود.یافت می در جریان انقالب، در این چند کلمه

  106دهد.ما نشان میرا به« ی طبقاتی عریانمبارزه»روشنی دولتی، به

مان خیر، باید در ز»را بشناسیم؛ « خواست اکثریت»در زمان انقالب کافی نیست که 

در مسائل مشخص انقالب،  107«!پیروز شویمباید ترین باشیم، قویساز و مکان سرنوشت

همزمان نمایشگر مدل توهمات عنوان دلیل، ی اکثریت مردم بهمطرح کردن عقیده
پذیرش ضرورت پیروزی در انقالب برعلیه طبقات دشمن و سرنگون خرده بورژوایی، عدم

نویسد، از می 1917ی یهلنین در ژوئ 108کردن قدرت سیاسی مدافع این طبقات است.

های ها و دورانی جنبشدر آلمان در قرون وسطی و در طی همه« جنگ دهقانان»آغاز 

های ، ما شاهد نمونه1905، از جمله 1871و 1848های بزرگ انقالبی، ازجمله سال

دهی بهتری برخوردار و از دهند اقلیتی که از سازمانکه نشان می»شماری هستیم بی

ی خود را بر اکثریت تحمیل کرده و و بهتر تسلیح شده است، اراده ترآگاه نظر سیاسی

  109«آن را شکست داده است
ون کند که این یک قانمی اعالملنین به همین ترتیب در جدل برعلیه کائوتسکی 

 های واقعی بزرگی را برها برتریدر هر انقالب عمیق، استثمارگران که سال»است که 

ای دست اند، به مقاومت طوالنی، سرسخت و مذبوحانهفظ کردهاستثمارشدگان ح
در چنین وضعیتی، این پندار که در یک انقالب نسبتاً عمیق و جدی،  110زنند.می

گی ی میان اکثریت و اقلیت بستموفقیت جنبش انقالبی تنها به رابطهموفقیت یا عدم

ای است لوحانهالعاده سادهداوری فوقالعاده است؛ پیشفقط دلیل حماقت فوق»دارد، 
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 ها و پنهان کردن یک حقیقت آشکاری یک لیبرال مبتذل است؛ فریب تودهکه شایسته

استثمارگران، درواقع، پس از انقالب برای مدتی طوالنی ضرورتًا «. تاریخی از آنها است

را  لها هنوزپول دارند )پوکنند: آنتوجه را حفظ مییک سلسله از مزایای واقعی و قابل
توجه است، در دست الفورحذف کرد(؛ مقداری مال منقول، که اغلب قابلتوان فینمی
دهی و کنند؛ به سازمانماند؛ مناسبات و ارتباطات خود را حفظ میها باقی میآن

ها، وسایل، ی رموز کشورداری )عادات و رسوم، روشمدیریت عادت دارند و از کلیه
)که  ی فنییالت عالی برخوردارند؛ با پرسنل عالیرتبهامکانات( آگاه هستند؛ از تحص

 ی بورژوازی تعلق دارند( ارتباط نزدیکی زندگی و ایدئولوژی خود به طبقهدلیل شیوهبه
  نهایت باالیی در امور نظامی برخوردارند و مزایای دیگر.ی بیدارند و از تجربه

وب شوند، باز هم از عالوه بر این، اگر استثمارگران تنها در یک کشور سرک

آنها عظیم « المللیمناسبات بین»تر خواهند بود، چرا که استثمارشدگان قوی

، "نابود کردن کل استبداد"»، 1905ی به این ترتیب، در شرایط روسیه 111هستند.

یعنی سرنگون کردن کامل دولت استبدادی کافی نخواهد بود؛ بایستی که تمامی 

. «شدید برای استقرار مجدد استبداد نیز به عقب رانده شوندو  ناپذیرهای اجتنابتالش

چیزی جز دیکتاتوری  "هاتمامی این تالش"عقب راندن »در شرایط انقالبی، 

 112.«دموکراتیک انقالبی پرولتاریا و دهقانان، مشارکت پرولتاریا در دولت انقالبی، نیست

ی هکشوری برپای« سرسختانه یمبارزه»از سوی دیگر آیا هرگز دیده شده است که بدون 

ی هی حیاتی بر علیوبیش دموکراتیک ایجاد شود، یا یک آزادی سیاسی بدون مبارزهکم

کمون پاریس دیکتاتوری پرولتاریا بود؛ مارکس و  113ها به دست آید؟ی فئودالطبقه

 مگرفتند که چرا با قدرت کافی از نیروی نظامی برای درهانگلس به کمونارها ایراد می

ل ی آنها این امر یکی از دالیشکستن مقاومت استثمارگران استفاده نکردند. به عقیده

ی یک خلق مسلح علیه بورژوازی تکیه اگر کمون پاریس بر اتوریته 114سقوط کمون بود.
ا، توانیم کمون رتوانست بیش از یک روز دوام آورد؟ برعکس، آیا ما نمیکرد آیا مینمی

 115این اتوریته بسیار کم استفاده کرد، مورد سرزنش قرار دهیم؟به دلیل آنکه از 

ی تواند چیزپیروزی قطعی و کامل انقالب نمی»ی مارکس، به این دلیل، به گفته

دیکتاتوری )یعنی  به»، ن مارکس، بنا به تصریح لنین، مطمئناً «جز دیکتاتوری باشد

ه اندیشید، و نیک گروه ناچیز میها بر کند( تودهچیز آن را محدود نمیقدرتی که هیچ
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کند، تصریح می 1916دیکتاتوری، لنین در 116«.هادیکتاتوری یک گروه ناچیز بر توده

متکی بر خشونت  ی بخشی از جامعه بر مجموع جامعه است ]...[ که مستقیماًسلطه»

ای رای که تا به آخر انقالبی است، بعنوان تنها طبقهاست. دیکتاتوری پرولتاریا، به

 117«.های ضد انقالبی آن ضروری استعقب راندن تالشسرنگون کردن بورژوازی و به

عنوان سرکوب خشن استثمارگران به»بنابراین عالمت ضروری، شرط صریح دیکتاتوری، 

یعنی نقض برابری و آزادی در مورد این « دموکراسی خالص»طبقه و در ادامه نقض 

 118«طبقه است.

وسایل  پرسد، آیا خوب است که خلقداند، میب سؤال را نمیلنین، انگار که جوا

غیرقانونی، نامنظم، غیرمنظم و غیراصولی را مورد استفاده قرار  مبارزاتی این چنین

دهد؟ آیا خوب است که خلق خشونت را بر علیه سرکوبگران خلق به کار ببرد؟ و پاسخ 

ی خلق برای آزادی مبارزه ترین نمادبلی، این خیلی خوب است. این عالی»دهد: می

  119 «.است

سالح مظنونان، کنار زدن دشمنان کرد که خلعمی اعالمروبسپیر در زمان خود 

 salutی امنیت عمومی)جا دربارهمان، که در آنی انقالب از مجالسشدهشناخته

publicی این کارها، مثل خود انقالب، مثل سقوط همه»شد، ( تصمیم گرفته می

ی انقالب لنین در بحبوحه 120«باستیل، مثل خود آزادی، غیر قانونی بودند! سلطنت و

الزم « خشونت و اجبار»ناپذیر الزم است، کند، قدرت تزلزلتکرار می1917اکتبر 

و  منظور غلبه بر جنایات، تبهکاری، فساد و ارتشا، احتکار و سوداگریبه زیرا 121است.

دست » و« زمان» کنند، ای همواره بروز میدوره هایی از این دست، که در چنینرذالت
خواهان بورژوا، هنگامی که تاج و کند، جمهوریاو اضافه می 122الزم است.« آهنین

طلبان و وجه نگران برابری قاطع سلطنتهیچبه»ساختند، ها را سرنگون میتخت

رح است، ی سرنگون کردن بورژوازی مطهنگامی که مسأله«. خواهان نبودندجمهوری

ما به  123«.توانند برای بورژوازی برابری قاطع درخواست کنندتنها خائنان یا ابلهان می»

آزادی را باید با قهر مستقر کرد، و زمان آن فرا »اندیشیم: می این جمالت ژان پل مارا

رسیده است که، برای در هم شکستن استبداد شاهان، موقتًا استبداد آزادی را 

  124«.مدهی کنیسازمان
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 داری به سوسیالیسم، به دو دلیلدیکتاتوری هنگام گذار از سرمایه»به این ترتیب، 

ی مقاومت رحمانهاساسی ضروری است: دلیل اول( بدون سرکوب کردن بی

منظور  هایی که بهیابد، و تالشی نسبتاً طوالنی تکثر میاستثمارگران، که در یک دوره

ا داری رتوان سرمایهگیرند، نمیتان صورت میدسسرنگون کردن قدرت لعنتی تهی

شکست داد و ریشه کن کرد؛ دلیل دوم( حتی اگر جنگ خارجی وجود نداشته باشد، 

طور خاص، بدون یک جنگ طور کلی، و هر انقالب سوسیالیستی بههر انقالب بزرگ به

غیر قابل تصور است. این جنگ داخلی، در مقایسه با جنگ خارجی، موجب  داخلی

ها نفر را که مردد هستند شود و هزاران و میلیونتری میخرابی اقتصادی بزرگخانه

ی و وضعیت شودجایی آنها از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر میکند؛ باعث جابهدرگیر می

  125«کند.العاده نامطمئن، نامتعادل و آشفته ایجاد میفوق

هایی که از اعمال اند؛ آنحل شده 126«همواره با زور»ها مسائل بزرگ زندگی خلق

ی اند و به محض حاد شدن مبارزهی آن به ستوه آمدهزور به وحشت افتاده و از سلطه

ها غیرممکن را طلب هایی که از سوسیالیستدهند؛ آنطبقاتی گریه و زاری سر می

شکستن مقاومت استثمارگران خواهند که پیروزی کامل بدون درهمکنند و میمی

ند؛ با مقایسه هستی لنین با کائوتسکی قابلهایی به عقیدهن چنین آدم 127شود، حاصل

، اما تنها به شرطی که انقالب... بدون «از ته دل با انقالب همراه است»کائوتسکی که 

آنچه آنها انتظار دارند، در  128 «و تهدید به تخریب نکند! ی جدی صورت پذیردمبارزه

است. لنین یک بار دیگر لحن و استدالالت « ن انقالبانقالب بدو»یک کلمه، یک 

احتضار یک نظام اجتماعی کهنه و »زیرا انقالب واقعی،  129کند.روبسپیر را اختیار می

الب، انق«. کندها میلیون انسان را متولد میتولد یک نظام جدید است؛ زندگی جدید ده

ه ن جنگ داخلی است. با توجه بترین، ناامیدانه تریی طبقاتی، شدیدترین، خشنمبارزه

نداشته است که توانسته باشد بدون  هیچ انقالب بزرگی در تاریخ وجوداین مسأله، 
نگل ترسد، به جها میگوید، کسی که از گرگلنین می. جنگ داخلی صورت گرفته باشد

  130رود!نمی

 ا تضادبطور مستمر ترین دولت بورژوایی، بهدیده، در دموکراتیکهای ستمتوده
 دارد، و هزارانداران اعالم میسرمایه« دموکراسی»فاحش میان برابری اسمی که 

کند، و حیله و ترفند واقعی که پرولتاریا را به بردگان مزدبگیر تبدیل می محدودیت
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روی پوسیدگی، کذب و »ها را ی لنین، چشم تودهگفته. این تضاد، بهروبرو هستند

ی فئودالی، به بعد، گذار از نظم کهنه 1861از سال 131«.دگشایداری میسالوس سرمایه

ترین و شرمانهترین، بیشده از طریق غیرمعموالنهنظم چماق و شالق، نظم تحمیل

الح اصطداری، نظم گرسنگی، نظم بهترین اذیت و آزارها، به نظم بردگی سرمایهخشن

 گران با گروهی دیگر. اقلیتیاستخدام آزاد، چیزی نبود جز جایگزینی گروهی از استثمار

ر ی دیگالشخور و استثمارکننده جای خود را به یک اقلیت الشخور و استثمارکننده

دهند؛ اقلیتی جایگزین یک اقلیت داران میداران جای خود را به سرمایهدهد: زمینمی

 132شوند.های وسیع طبقات زحمتکش و استثمارشده همچنان له میشود؛ تودهدیگر می

ی لنین، قدرت پول، که حتی دهقان فرانسوی را ن که به لطف یک انقالب ه نوشتهب

به بعد، پس از  1861بزرگ توده ای از یوا قدرت سینیورها آزاد شد ن له کرد، از سال 

با تمام وزن خود روی موژیک ما، »ی تزار آلکساندر دوم، کارههای ضعیف و نیمهرفرم

تنها دهقانان را داغان کرد، بلکه قدرت پول نه«. افتادکه هنوز نصف و نیمه سرف بود، 

ناچار خانه خراب و به صفوف  های بزرگ دهقانانتوده» میان آنها تفرقه انداخت: 

های کوشا موژیک شمار اما سرسختهای کمها گروهکارگران رانده شدند؛ اقلیتی از آن

ای دهقانان را تصاحب کردند و هکم مزارع و زمینوجود آوردند که کمها را بهو کوالک

  133«.کادرهای بورژوازی در حال تولد روستا را تشکیل دادند

یک تواند چیزی جز داری، نمیی سرمایه، در جامعه«دموکراسی»بنابراین، 
باشد. به  134دموکراسی ناقص، مسکین، جعلی، صرفًا برای ثروتمندان، برای یک اقلیت

دیواری نیست که پرولتاریا باید خراب کند. لنین در  این دلیل استبداد تنها و آخرین

، گفتندترین انقالبیون عصر انقالب کبیر فرانسه میکند، بزرگاظهار می 1919

، شاننظر از طبقهصادقانه اعتقاد داشتند که همه برابر هستند، صرف و اندیشیدندمی

ورهای برابری، بر علیه سینیمیلیونر همچون پابرهنه، با هم برابر هستند. انقالب با شعار 

رفت؛ و منظور از برابری این بود که میلیونر و کارگر باید از حقوق برابر دار جلو میزمین

یبی گوید که برابری ]...[ فررود و میبهره مند شوند. انقالب ] بلشویکی[ از این فراتر می

دوست دارد مکرراً به . لنین 135بیش نیست، اگر بر علیه آزادی کار از ستم سرمایه باشد

ه، دهد کبه ستمدیدگان اجازه می«داریدموکراسی سرمایه» این حقیقت اشاره کند که 
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ی ی حاکمه نمایندهسال یک بار، تصمیم بگیرند که کدام عضو طبقه هر سه یا شش

خواهید هر کشور پارلمانی را که می 136شان را در مجلس لگدمال کند!آنها باشد و منافع

بگیرید، از آمریکا و فرانسه گرفته تا سوئیس، انگلستان، نروژ و غیره، خواهید نظر در 
ها ها، وزارتخانهشوند: کابینهریزی میدر پشت پرده طرح« حکومت»دید که امور واقعی 
ها، برای فریب و اغفال گذارند. در پارلمانها را به موقع اجرا میو ستادها این طرح

کند، ی خود اعالم میلنین به نوبه 137کنند.زنند و ورااجی میالنااس، فقط زِر میعوام

گنده کردن برای ثروتمندان و به آزادی از گرسنگی داران همواره به اختیار شکمسرمایه
دموکراسی برای یک اقلیت ناچیز، برای  138اند.داده "آزادی "مردن برای کارگران نام 

دستان، در اما تهی 139داری.ی سرمایهثروتمندان، ن این است دموکراتیسم جامعه

 تری نخواهند داشت، چون که کارگر خودش را با ریابوشینسکیحقیقت، زندگی شیرین

زمین دارد، برابر اعالم  دسیاتین 12000 دار بزرگی کهو دهقان خودش را با زمین

یک ر هپس در نگیرند تا زمانی که یاد ها نویسد، انسانمی 1913لنین در 140کند.می
منافع ، جتماعیو اسیاسی ، ینی، دخالقیهای اعیدو وعده رات و وظهات، اجمالاز 
فریبی دخوو قربانی سفیهانه فریب همواره سیاست ، در جستجو کنندرا مختلف ت طبقا

هابس، و البته لنین، بعد از مارکس، از طریق آثار اپیکور،  141د.بواهند خوهستند و 

تی کرات تفسیر کرده بود(، سنت نومینالیسثار او را بههلوسیوس )فیلسوفی که پلخانف آ

 یکی از»ی او، که، به گفته« استفاده از کلماتسوءِ »ی دائماً برعلیه شناسد ورا می

که چند روز قبل مگر نه آن 142دهد.هشدار می« ها در سیاست استترین پدیدهعادی

ترین دهشتناک، این کامل یاین کوتوله»، آدولف تی یر، 1848ی از انقالب فوریه

ای را احساس اش نزدیک شدن قیام توده، که شامه«ی فساد سیاسی بورژوازینماینده

 143است؟« حزب انقالب»کرده بود، مدعی نشد که 

نفع اکثریت عظیم مردم، در واقع، دموکراسی پرولتری، قدرت شوراها، قدرتی که به

داران بزرگ و بدون بدون زمینقدرت »کند، استثمارشدگان، کارگران کار می

ن به ای«. ثروتمندان، بهترین شکل دموکراسی و بهترین جمهوری دموکراتیک است

دموکراسی پرولتری، که قدرت شوراها یکی از اشکال آن است، »توان گفت که دلیل می

حق به نفع اکثریت عظیم مردم، به نفع دموکراسی را بهتر از هر کجای دیگر دنیا، به

  144«.رشدگان و کارگران، توسعه و گسترش داده استاستثما
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ین آیا اکند: وفور این قضاوت انگلس در خصوص کمون پاریس را نقل میلنین به
شک اند؟ انقالب بیآقایان )مخالفان اوتوریته، طرفداران باکونین( هرگز انقالب دیده

خویش را، اگر الزم ی ترین عملی است که از طریق آن بخشی از مردم ارادهبااتوریته
ه بخش العاده بباشد، به زور تفنگ، سرنیزه و تو ، یعنی به کمک وسایل اعمال قهر فوق

ی خود را از طریق هراسی که کند. حزب پیروزمند مجبور است سلطهدیگر تحمیل می
ی افکند، حفظ کند. اگر کمون پاریس بر اتوریتههای مرتجعین میهایش در دلسالح

توانست بیش از یک روز دوام آورد؟ کرد آیا میعلیه بورژوازی تکیه نمی یک خلق مسلح
، که از این اتوریته بسیار کم استفاده کردتوانیم کمون را، به دلیل آنبرعکس، آیا ما نمی

 »روشنی اظهار کند که تواند بهلنین به این ترتیب می 145مورد سرزنش قرار دهیم؟

 146.«دولت پرولتری را جایگزین دولت بورژوایی ساخت توانبدون انقالب قهرآمیز نمی

ا آشکارا و ب»را که  مانیفست حزب کمونیستو  فقر فلسفهبندی او دوست دارد جمع

ی یادآور شود. توسعه 147 ،«ناپذیر استکنند که انقالب قهرآمیز اجتنابمی اعالمافتخار 

اده العامری فوق»طور کلی به خواهد باشد،آمیز یک انقالب، هر انقالبی که میمسالمت

  148«.نادر و دشوار است...
، ضرورتاً و «ی طبقاتی خونین و سخت، یعنی انقالباین مبارزه»زیرا 

را به خود « جنگ داخلی»ناپذیر، همواره و در هر کشوری، شکل یک طوراجتناببه

د محدوهای شدید، بدون ترور، بدون گرفته است؛ پس، یک جنگ داخلی بدون ویرانی

با این  149کردن دموکراسی ظاهری در راستای منافع این جنگ، غیر قابل فهم است.

دن نیست که تدارک دی« دروا اپورتونیستی»ی کنندهوجه توجیههیچحال، این عقاید به

تلقی  «بالنکیسم»عنوان یک هنر را طور کلی، در نظر گرفتن قیام بهبرای قیام و، به

منتشر شد و،  1899 )که در« مقدمات سوسیالیسم»در کتاب برنشتاین،  150کند.می

است که از مارکسیسم  ( نخستین کسی151نظر لنین، موجب شهرت اسفناک او گردیدبه

وفق گوید: قیام، برای ملنین در جواب میگوید. سخن می« بالنکیسم»انقالبی با عنوان 

ی نباید به توطئه متوسل شود و به یک حزب متکی باشد، بلکه باید به طبقهشدن، 
ی دوم این است که قیام باید به شور انقالبی ی اول. نکتهپیشرو تکیه کند. این نکته
ی عطف تاریخ انقالب رو به اعتال ی دوم. قیام باید در نقطهمردم اتکا کند. این نکته
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ی قدرت خود های پیشرو مردم به باالترین نقطهظاهر شود که در آن فعالیت گروه
 که ضعیف، دودل و و در صفوف دوستان انقالب رسیده باشد و تزلزل در صفوف دشمن

زم، ی سوم. این سه شرط الپر از تضاد هستند( از هر وقت دیگر شدیدتر باشد؛ این نکته
لنین، در  152سازند.مارکسیسم را از بالنکیسم متمایز میی قیام، ی طرح مسألهدر نحوه

ای را یادآور شود که حزب او را سنتاً به «درستی مبارزه» ، دوست دارد بازهم1916

دانیم که برادر بزرگ می 153«.کندعنوان تاکتیک هدایت میبرعلیه ترور به»مخالفت 

، 1887 مه 8 ریزی ترور تزار آلکساندر سوم، درلنین، آلکساندر اولیانوف، به دلیل برنامه

)او در آن زمان هفده سال داشت( توانسته بود  به دار آویخته شد. در نتیجه، لنین جوان

آلیسم آمیخته با های این ایدهی عظمت و همچنین محدودیتبیش از دیگران درباره

 ویژه از ابتدایطلبی که نزد انقالبیون روس بسیار مشترک بود )بهی شهادتروحیه

 . ( تفکر و تأمل کند1870ی دهه

، ارگان Vorwärtsبه پیش ن ی ویژه در نشریهبرعکس، هنگامی که تالش شد )به

مبارزات طبقاتی در ی معروف انگلس بر کتاب دموکرات آلمان( تا مقدمهحزب سوسیال
دوران شبیخون زدن،  دهد کهاثر مارکس )مقدمه ای که انگلس در آن نشان می فرانسه

های ناآگاه انجام کوچک آگاه در رأس توده هایدوران انقالباتی که توسط اقلیت

از منظر اپورتونیستی تحلیل شود؛ انگلس، خشمگین و  «(سر آمده استبه»شوند، می

به هر قیمتی که »است که پذیرفته شود که  «آورشرم»این  برآشفته، شخصاً پاسخ داد:

رد، انفجارات گیهنگامی که انقالب باال می 154«.جو قانونیت بودشده باید پیرو صلح

ود خودی وجخودبه هیچ انقالبی بدون این انفجاراتناپذیر هستند. خودی اجتنابخودبه
 1905 لنین در 155ها وجود نخواهد داشت.ننداشته است و هیچ انقالبی بدون آ

جایی که از آن و 156اند؛نویسد، مسائل بزرگ تاریخ همواره با نیروی مادی حل شدهمی

ی دارتوانند بشریت را از یوا سرمایههای داخلی، میید، یعنی جنگتنها نبردهای شد
های مارکس و انگلس، بگوییم که اعمال باید، با ارجاع دوباره به نوشته 157،«آزاد کنند

الزم به  158«.کندای که آبستن نو باشد، نقش ماما را ایفا میی کهنهدر هر جامعه»قهر 

 های انقالبی نبوده و نیستمانع از اتخاذ تاکتیک وجههیجگفتن نیست که این امر به

ی دوران لنین و چه در قرن ویژه تاکتیک نبردهای خیابانی(؛ ن چه در شرایط روسیه)به

مسکو که در جریان آن، و قبل از آن که  1905 گیری از قیامجدید. لنین با درس
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کنندگان افتاد، دست قیامسرکوب شود، شهر در روزهای دهم تا چهاردهم دسامبر به

 «!تکنیک نظامی آن چیزی نیست که در اواسط قرن نوزدهم بود» دهد:توضیح می

م های مستقیگوید، رودررو کردن جمعیت با توپخانه در خیابانطور که انگلس میهمان

تاکتیک سنگری »خواهد بود. مسکو « حماقت»و دراز و دفاع از باریکادها با رولور 

العاده جات فوقاین تاکتیک، جنگ پارتیزانی بود. دسته 159را ابداع کرد.« جدیدی

ی این های ده نفری، سه نفری و حتی دو نفری( سازمان الزمهکوچک متحرک )گروه

  160تاکتیک بودند.

 پوشی کنند. ها نباید به نفع اصالحات از مبارزه چشم( سوسیالیست5

خواهی و غیره( حذر کرد که غالب گوید، مطمئنًا باید از توهمات )مشروطهلنین می

 توان دستشود که تحت پوشش آن میمنتهی می «گذار»مفهوم عمومی اوقات به 

های رسمی ما این کار را دموکراتکشیدن از انقالب را پنهان کرد )و نه دهم سوسیال
در نظر گرفت. « امر الهی»عنوان توان بهرا نمی با این حال مفهوم انقالب 161کنند(!می

ت ترین خطر عبارت اسکند که برای یک انقالبی واقعی بزرگلنین بارها خاطر نشان می

آمیز جا و موفقیتکاربردن بهاز اغراق در انقالبیگری و فراموش کردن حدود و شرایط به

انند، دچار رسمی« ای تقریباً الهیبهبه مرت»را انقالب های انقالبی. انقالبیون واقعی، شیوه

بینی( این و قدرت درک و سنجش )با حداکثر خونسردی و روشن»شوند گیجی می

ی ای از فعالیت باید به شیوهو در چه حوزه مسأله را که در چه زمان و در چه شرایط

ه عمل ای از فعالیت باید بانقالبی رفتار کرد و در چه زمان و در چه شرایط و چه حوزه

در  162شکنند.واغلب اوقات گردن خود را می« دهندرفرمیستی پرداخت، از دست می

تغییر »را از یک « تغییر رفرمیستی»یک نظام سیاسی مشخص، آنچه که یک 

ی کند، این است که در مورد اول، قدرت در دست طبقهمتمایز می« غیررفرمیستی

ی ت از دست این طبقه به دست یک طبقهماند؛ و در مورد دوم، قدرحاکم سابق باقی می

ی حاکم به دادن آنها رضایت اصالحات، امتیازاتی هستند که طبقه 163افتد.جدید می

  164ی حاکم است.ماند. انقالب، سرنگون کردن طبقهدهد و در قدرت باقی میمی
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کند که تنها ، تأکید می1917 های فوریه و اکتبرلنین، چند ماه قبل از انقالب

که عماًل در این  165)افرادی مانند کائوتسکی، توراتی، مرهایم های بورژوارفرمیست

توانند مسأله را به این شکل مطرح کنند که یا باید اند( میگیری کردهخصوص موضع

نظر کرد و اصالحات را محقق نمود و یا هیچ رفرمی وجود نخواهد از انقالب صرف

ها، دموکراتداند که ما، سوسیالچه کسی نمیویسد، نلنین در همین دوره می 166داشت.
های مدافع شرکت در مخالف مبارزه برای اصالحات نیستیم؛ اما، برخالف سوسیالیست

ها، ما ها و رفرمیست(، اپورتونیستLes social – patriotesجنگ امپریالیستی )
ابع نبرد برای انقالب کنیم، ما مبارزه برای اصالحات را تخود را به این عمل محدود نمی

عنوان تحقق بخشی از سوسیالیسم در اصالحات را به« تجدیدنظرطلبان» 167کنیم؟می

تفاده ویژه اسو به« ی کاریبرنامه»ها، بر عکس، اینگیرند. آنارکوسندیکالیستنظر می

 "روزهای بزرگ"منتظر »تاکتیک اخیر منجر به  –کنند، از تریبون پارلمان را نفی می

شود که رویدادهای بزرگ را ایجاد آوردن نیروهایی مین همراه با ناتوانی در گردهمماند

ها نظر کنند؛ آنتوانند از مبارزه برای اصالحات صرفها نمیسوسیالیست 168 «.کنندمی

ا، هر هها، برای هرگونه بهبودی در وضعیت تودهعنوان مثال، در پارلمانبه»عالوه باید به

شده، برای کاهش ستم ویران چقدر هم که مختصر باشد، برای افزایش کمک به مناطق

  169«.ملی، و غیره رأی دهند

ها مخالف مبارزه برای اصالحات دموکراتنویسد، سوسیالدوباره می 1916ین در لن 

های مدافع شرکت در جنگ امپریالیستی، برخالف سوسیالیستنیستند؛ ولی 
اگر  170کنند.ها ن این مبارزه را تابع نبرد برای انقالب میها و رفرمیستاپورتونیست

ور منظتر اوقات بههای معمولی بیشدوراندر « واگذاری امتیاز»بسیار درست باشد که 

اگر ن مطابق تعریف ن اصالحات امتیازاتی  171شود،فریب دادن و فاسد کردن انجام می

دهد و در عین حال در قدرت باقی ی حاکم به دادن آنها رضایت میهستند که طبقه

 ید بداندگوید، باطور که فریدریش انگلس میی کارگر، همانحزب طبقه 172ماند،می

انقالبیون هرگز نباید فراموش  173نظر کند.صرف« پرداختپیش»که نباید از پذیرش 

تفرقه انداختن میان مهاجمان و شکست  منظوردشمن گاهی در مواردی، بهکنند که 
ها هرگز فراموش نخواهند کرد که کند. آنها، یک موضع را واگذار میتر آندادن آسان

« بشجن»حتی برای یک لحظه، با ارزیابی هر گام « هدف نهایی»فقط با فراموش نکردن 
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های اشتباه جنبش را از گام توانی انقالبی است که میو هر رفرم ویژه از منظر مبارزه
ها با های رفرم، مسلماً باید با آندر مورد وعده 174و اشتباهات شرم آور حفظ کرد.

، 1905نگامی که تزار نیکالی دوم در تر روبرو شد. چنین بود که هاحتیاط هر چه بیش

های عمومی و ی اعطای آزادیبه مردم امپراتوری روسیه وعده 175 تحت فشار رویدادها،

گوید، هر چه را بخواهید به شما وعده تزار میکنایه نوشت: لنین به 176سیاسی را داد،
بدهید به  که اجازهکه قدرت را برای من بگذارید، به شرط آندهم، به شرط آنمی
هایم عمل کنم. تمام حرف مانیفست امپراتوری این بود، و تنها کاری که کرد این وعده

جز کند بهمی اعالمبود که مردم را تحریک کرد مبارزه را تا به آخر ادامه دهند. تزاریسم 
دهند، جز قدرت، همه چیز سراب کنم. مردم انقالبی پاسخ میقدرت همه چیز اعطا می

  177است.

گوید، لحظاتی در یک انقالب وجود دارند که در طی می 1871و  1848مارکس در 

که نبرد و مقاومتی انجام بگیرد، آن لحظات، واگذار کردن یک موضع به دشمن، بی آن

 178د.کنها را تضعیف میی تودهتر از یک شکست در حین مبارزه و مقاومت، روحیهبیش

 کرد پرولتاریای پاریس را خلعها خائنانه تالش میییکارگران، زمانی که باند ورسا»اگر 

کردند، تأثیر دلسردی حاصل از های خود را واگذار میسالح کند، بدون مبارزه سالح

ر در ی کارگبود که طبقهتر از ضررهایی میاین ضعف بر جنبش کارگری بسیار بیش

« کوب وحشتناکسر» 179«.های خود متحمل شدحین نبرد، به منظور دفاع از سالح

ی ، در نهایت، لحظه«در مسکو، ده هزارکشته 1905دسامبر  31تا  22قیام روزهای 

که  «استبداد آسیایی »، «هاخشونت » 180داد.مشابهی را در انقالب روسیه شکل می

ی تزاری، در حین این انقالب ناتمام و پس از آن، از خود نشان دادند، ن مقامات روسیه

مردم روسیه در  181هدر نخواهند رفت.های سخت بهدرس»ی این همهها، ی اینهمه

پرولتاریااز این به بعد مبارزه کردن را به آنها  نیستند: 1905همان مردم قبل از  1910

  182آموخته است.

های کمون سنگین بودند، اما به کمون پاریس بازگردیم. اگر چه ازخودگذشتگی

 کمون»کند: ها را جبران میپرولتاریا این فداکاری ی عمومیاهمیت کمون برای مبارزه

 مسائل انقالب»؛ کمون به پرولتاریای اروپا آموخت که «قدرت جنگ داخلی را نشان داد
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د جنگنها برای این نمیالبته، بلشویک 183 «.طور مشخص مطرح سازدسوسیالیستی را به

زی بیایند؛ حتی اگر یک پیروکه از نبرد پیروز بیرون مغلوب شوند، بلکه برای اینکه 
ها، تنها های بزرگ در تاریخ، وظایف بزرگ انقالباما اگر جنگ 184جزئی به دست آورند.

پس از شکست دوباره دست به حمله زدند و برای  به خاطر این بود که طبقات پیشرو

ای هارتشهای گذشته را مورد استفاده قرار دادند. نیل به پیروزی تجربیات شکست
نویسد، طبقات انقالبی روسیه در می 1909. لنین در آموزندت خورده خوب میشکس

[ شکست خوردند، اما وضعیت انقالبی پابرجا 1905 ن1907این نخستین کارزار ]

  185ماند.

برد، در سر می، هنگامی که هنوز در زوریخ )سوئیس( به1917 لنین در اوایل سال

 «دوران ضد انقالب» و  نقالب روسیهنویسد، نخستین اهایی از دور مینامه

عالی انقالب در حال جریان هستند. « تمرین»(، که از پی آن فرا رسید، 1907ن1914)

اشاره دارد که قدرت را موقتاً به  1917ی لنین به انقالب فوریه« ) انقالب هشت روزه»

اما، «. دپس از ده تمرین عمومی و جزئی بازی ش»( نیز 186گوچکف و میلیوکف داده بود

شناختند و از نقش خود، جای خود روی صحنه برای هدایت بازیگران )که یکدیگر را می

ه کنندبار تعیینو از طول و عرض دکور مطلع بودند( در یک رویارویی جدید، که این

ی بزرگ، پر انرژی و کامالً قدرتمند نیز الزم بودکه از یک طرف «مدیرصحنه»بود، یک 

های العاده تسریع کند و، از سوی دیگر، بحرانعمومی را فوقبتواند حرکت تاریخ 

وجود آورد که دارای نیروی المللی جهانگیری بهاقتصادی، سیاسی، ملی و بین

ثنایی ی استکنندهی پرتوان، که همچنین تسریعای باشند. این مدیر صحنهسابقهبی

  187«.تاریخ است، جنگ جهانی امپریالیستی بود

شوند... حتی ها پیروز میانقالب»دهد، بلکه تنها آموزش میکست نهعالوه، شبه

بگیرید  انقالب کبیر فرانسه را در نظر 188«.هنگامی که متحمل شکست شده باشند
این انقالب در طول قرن نوزدهم، قرنی که تمدن و فرهنگ را برای کل بشریت به  ]...[

ای قالب فرانسه جریان داشت، برای طبقهارمغان آورد، تا زمانی که این قرن تحت نشان ان
که در خدمت آن بود، یعنی بورژوازی، کارهای بسیاری را انجام داد. این قرن، در 

اه که آگآن چه را که انقالبیون بزرگ بورژوازی فرانسه که، بدونوکنار جهان، آنگوشه

ی آزادی، برابری و برادری، به منافع این بورژوازی باشند، تحت پوشش جمالتی درباره
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محقق ساخت و تکمیل کرد. انقالب فرانسه  کردند، پیاده کرد، بخشاًخدمت می

انگیزد، سرزندگی و قدرت نفوذ خود بر بشریت را با نفرت شدیدی که تا به امروز برمی»

، اگر چه زیر ضربات ارتجاع «اگرچه درهم شکست»نقالب فرانسه ن ا 189«.دهدنشان می

اما با »دوباره مستقر شد ن « رومانف آن عصر» متحدشده تسلیم شد، اگر چه پادشاهی

؛ زیرا دموکراسی بورژوایی، آزادی بورژوایی را در سرتاسر جهان «این حال پیروز شد

حتی »دهد، و لنین چنین ادامه می 190توانند حذف شوند؛گذاری کرد که دیگر نمیپایه

ها را یک به یک شناسی، بلشویکاگر فرضاً، در بدترین حالت، کولچاک نام خوش

حتی اگر فردا دولت شوروی توسط  191«.قطعه کند، انقالب شکست نخواهد خوردقطعه
که قدرت را تصرف کردیم، حتی یک لحظه هم این امپریالیسم سرنگون شود، ما از

ی منافع طبقات زحمتکش، از هیم بود؛ حتی یک کارگر آگاه، نمایندهمتأسف نخوا
درهرحال پیروز  تصرف قدرت متأسف نخواهد بود و شک نخواهد داشت که انقالب ما

ی ی پیشتازی شود که ضربهشده است. زیرا انقالب، هنگامی که باعث پیشرفت طبقه
گوید که به در جایی می ریداژاک د 192کند، پیروز است.مهمی را به استثمار وارد می

ای که در آن فیلسوف آلمانی تأکید مند است؛ نوشتهی کانت بسیار عالقهیک نوشته

شکست  ]کانت به انقالب فرانسه نظر دارد[ هاحتی اگر برخی انقالب کند کهمی

کنند که امکان ترقی بشریت وجود می اعالمپیمایند، اما خورند یا سیر قهقرایی میمی

ما نیز در خصوص انقالب  193«.گذارند، این انقالبات بر این امکان مهر تأیید میدارد

 حتی اگر...گوییم، می 1917اکتبر 

های زیادی میان تحول اوضاع در های مختلف، مقایسهلنین، صدها بار، و به مناسبت

د آورد. او درصدی اواخر قرن هجدهم به عمل میو تحرکات انقالبی در فرانسه روسیه

ایسکرای »ها، را در مقابل مارتینف و مارتف )سردبیران ی ژاکوبنآن است که خاطره

بسازند، دوباره زنده کند. « لولو خرخره»ها خواهند از آنن منشویک( که می«جدید

های اجتناب ناپذیری که انقالب روسیه با آنها روبرو خواهد شد، 194«وانده»به  لنین

های وسیع مردم که با تکیه به عمل توده دهیمما ترجیح می گوید،کند. او میاشاره می

های دربسته )کردار و بند و بست و بحث و مذاکره در سالن به استبداد پایان دهیم

نزد ما، در »کند که و با رغبت تکرار می 195گذاریم؛ها( را به دیگران وامیخاص ژیروندن
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طور که ژیروند خود را دارد )همانی انقالبی قرن بیستم مونتانی و طبقه، «روسیه
  196داشت(. ی انقالبی قرن هجدهم، مونتانی و ژیروند خود رابورژوازی، طبقه

ها، یا حتی شود که میلیونها، در جایی شروع می( سیاست، در عصر توده6

 شوند جا یافت میها میلیون انسان در آنده

نهایت امر، رفتار کردن همچون یک بودن در کند که انقالبیلنین مرتباً تکرار می

ی کند که اگر ما باید یک برنامهاعالم می 1916مبارز انترناسیونالیست است. او در 

شعار دفاع از میهن در  وبیش این را خواهیم نوشت:اصالحات ارائه کنیم، در آن کم
کردن  و پذیرش آن، چیزی جز فاسد کردن و گمراه 1914 -1916جنگ امپریالیستی 

رأی ندادن به اعتبارات نظامی،  197بش کارگری از طریق یک دروا بورژوایی نیست.جن

 ی)و کشورهای متحد آن(، مبارزه در وهله« کشور خودی»وبال ندادن به شووینیسم پر

ی های قانون، بدون محدود کردن خود به شکل«بورژوازی خودی»اول برعلیه شووینیسم 

ند(؛ کبحران، قانونیتی را که ایجاد کرده است لغو میمبارزه )بورژوازی خود هنگام بروز 

« یوظیفه» 198این آن مشی عملی است که باید راهنمای احزاب انقالبی باشد.

ها با آنخواب کردن مردم )و نه « حرکت درآوردنبه»ها برانگیختن و سوسیالیست

حران ز بکنند(، استفاده اشووینیسم، کاری که پلخانف، آکسلرود و کائوتسکی می

های کمون داری با الهام گرفتن از مثالمنظور سرعت بخشیدن به سقوط سرمایهبه

سال پس از آغاز جنگ جهانی لنین یک 199است. 1905پاریس و اکتبرن دسامبر روسیه 

جا نیاوردن این وظیفه، یا )در بهترین حالت( پناه بردن به کند که بهاول تصدیق می

ترجمان خیانت احزاب فعلی، مرگ  200،«سالحخلع»بهم ماورای ابرها، به شعار م

  201شان در کنار بورژوازی است.گیری از نقش شان و قرار گرفتنشان، کنارهسیاسی

باید با  ی کارگربرای رهایی طبقه»پس، در جهان چیزهای زیادی وجود دارند که 

دن از واقعیت، جای فرار کرنویسد، بهمی 1915لنین در «. آهن و آتش نابود شوند

نی های جدید برپا کسازمان»تا اگر شرایط به وضعیت انقالبی تبدیل شد، « آماده شو»

های بسیار مفید و مرگبار را برعلیه دولت و بورژوازی کشورت مورد استفاده و این سالح

به این ترتیب و فقط به این ترتیب است که تعارض در اروپا )به عبارت  202«.قرار دهی

 شماریی بیمنتهی شود که توده« جنگ داخلی»تواند به دیگر: جنگ جهانی اول( می
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از سوی دیگر امپریالیسم چیزی نیست جز  203از ستمدیدگان را آزاد خواهد کرد.

ل، ؛ و، به همین دلیلل ثروتمندها انسان ملل وابسته توسط مشتی ماستثمار میلیون

ترین دموکراسی در درون یک کشور ثروتمند یافت پذیر است که بزرگکاماًل امکان

دهد. ی خود بر کشورهای وابسته ادامه میشود، در حالی که همین کشور به سلطه

کند که بسیاری از اوقات این تمایل وجود دارد که این وضعیت لنین مشاهده می

شود(. با در نظر گرفتن شرایط و )امروزه نیز این تمایل مشاهده میفراموش شود 

های آزاد و نیز های زمانی و مکانی، این وضعیت یونان باستان بود که انسانتفاوت

بردند، و نیز وضعیتی است که سر میهمچنین بردگان در شهرهای دموکراتیک آن به

این فراموشی مغرضانه  204شود.می در آغاز قرن بیستم در انگلستان و زالند نو یافت

ی بورژوازی در کشورهای تحت سلطه است: لنین حتی یکی از شرایط ضروری سلطه

داری در کشورهای سرمایه« پشتیبان اصلی»کند که می اعالم 1921در سال 

یافته در ی کارگر سازمانداری صنعتی پیشرفته، دقیقاً جناحی از طبقهسرمایه

کارمندان و کارگران فوق ماهر، حتی  205و انترناسیونال دو و نیم است.انترناسیونال دوم 

کنند که جهان بسیار آسانی فراموش میشدن، بهاصطالح جهانیدر عصر ما ن عصر به

شود: این قشر ها اعطا میچیزی به آنجاها خردههایی است که در آنتر از متروپلوسیع

ی زندگی، دستمزد و لحاظ شیوه»که به (، embourgeoisés« )مرفه»از کارگران 

ی اجتماعی اپورتونیسم، یعنی تطابق با ، پایه«بورژوا هستندخرده شان کامالً بینیجهان

هایی را که برخی از این واقعیت اتهامات و طعنه 206دهد.نظام را، تشکیل می

طرز زدند، بهبه هربرت مارکوزه می1970ی های اروپایی در اوایل دههکمونیست

(  (embourgeoisementکند. مارکوزه بر آمبورژوازه شدنچشمگیری تعدیل می

ی او هکرد؛ و عقیدی کارگر در کشورهای پیشرفته تأکید میی بخشی از طبقهوقفهبی

ی تولید انواع العادهنوشت: جریان خارق 1969در تضاد با آثار مارکس قرار نداشت. او در 

ها داری بر هستی انسانی تولید سرمایهگنجد، سلطهمیاشیا و خدمات که در تخیل ن

کنند و دهی میهایی که سرکوب را سازمانبه این ترتیب چه آن»دهد. را افزایش می

یافته ی صنعتی توسعهانگیز را که جامعهی نفرتکنندگان تابع آنها این ایدهچه مصرف

عمل سیاسی »که مارکوزه روی این 207«.کنندبخش است، رد میطور بالقوه آزادیبه
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سو، و مردمان گتوها، از سوی دیگر، حساب باز جوانان روشنفکر، از یک« رادیکال

ست دانبرگشت میداری غربی را غیر قابلرونق نسبی سرمایه که او ظاهراًاین 208کند؛می

حال خود رهاشده، که جمعیت بینی نکرده بود که مردمان اعماق، مردمان بهو پیش

زودی پیشگویی مارکس را در شود، برخالف هرگونه انتظار، بهروز زیادتر میها روزبهآن

ها ی اینهمه ی کارگر تأیید خواهند کرد، نخصوص گرایش به فقیرشدن مطلق طبقه

 پردازیم. ی آنها نمیجا به بحث دربارهامور دیگری هستند که ما در این

ر بخش دتر بودن شروع جنبش آزادیآسان یامکان تفکر و تأمل درباره»بنابراین 

کشورهایی که به جمع کشورهای استثمارگر، یعنی به کشورهایی تعلق ندارند که 

ر را فاسد ی کارگتری دست به غارت بزنند و اقشار باالیی طبقهتوانند با سهولت بیشمی

یه، ترک 1908لنین به انقالب  209«.وجود داشت کنند، از فردای جنگ جهانی اول،

چین بسیار  1911ایران )انقالب مشروطه ن مترجم ( و انقالب  1905 -1911انقالب 

به همین ترتیب، در روزگار ما نیز، در حالی که کشوری مانند چین،  210مند بود.عالقه

ه بر ای ککه نزدیک به یک میلیارد و نیم نفر جمعیت دارد، با پذیرفتن مدل توسعه

قیمت، پذیرش کارخانجات مونتاژ، صادرات محصوالت انفراوان بودن نیروی کار ارز

های خارجی استوار است، قاطعانه تصمیم گرفته گذاریو جریان سرمایه قیمتارزان

ی کارگر و مبارزات او ی پایان طبقهاست نقش کارگاه جهان را ایفا کند؛ وراجی درباره

 زمان قادر خواهد بود داند حکومت چین تا چهکس نمیخطرناک خواهد بود. زیرا هیچ

 جلوی خطرات انفجار اجتماعی در این کشور پهناور را بگیرد. 

کند که قرن بیستم، بیش از هر قرن دیگری، عصر لنین با اشتیاق خاطرنشان می

شمار ن دوران انبوه مردم است؛ و انقالب در هر صورت یک جنگ است؛ های بیتوده

نه به خاطر منافع کثیف و پلید مشتی ی که تنها جنگ مشروع، عادالنه و ضروری؛ جنگ
ها میلیون استثمارشده و کارگر ها و دهاز حاکمان و استثمارگران، بلکه به خاطر میلیون

طور که دیدیم، انقالب یک بنابراین، همان 211گیرد.بر علیه استبداد و خشونت انجام می

الوقوع جهانی جنگ قریبویژه، در تر و، بههای عادیجنگ خواهد بود؛ اما، در جنگ

 ی مزدبگیر سرمایه و دهقانانبرده هاصدها هزار، میلیون»)جنگ جهانی اول ن مترجم(، 

سر و بورژوازی به، برای دفاع از منافع مشتی دزد مسلح تاج«ی مالکان فئودالشدهله

های خارجی را غارت کند، به کشتارگاه روانه خواهد سرزمینطماع و حریصی که می
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جا ها، را که تا ایندهی تودهویژگی خاص، یعنی سازمان این از این پس باید 212شوند.می
ها ها و دهدر دوران انقالب میلیون 213در نظر گرفت.ها ناشناخته بوده است، برای انقالب

آلود چیز میلیون تن از مردم در هر هفته بیش از یک سال زندگی عادی و خواب

  214آموزند.می

ها میلیون انقالب تنها آن روز واقعًا انقالب است که ده»دهد که اطمینان میلنین 

کند، او سه سال بعد تکرار می 215«.انسان با شور و هیجان، متفق و یکدل بپاخیزند

هایی که در تعداد آن»کند این است که ی معمولی متمایز میچه انقالب را از مبارزهآن

لنین قبل از گرفتن  216«.تر استده برابر، صد برابر بیشکنند، جنبش انقالبی شرکت می

تحت »که تواند به اینکند، پرولتاریای روسیه میها تأکید میقدرت توسط بلشویک

، برای نخستین بار به یک ارتش انقالبی چند میلیون 1905رهبری او، یک ملت برده، در 

  افتخار کند. 217«نفری برای حمله به تزاریسم تبدیل شد

ه را کند: تودتغییر می« هاتوده»وقتی انقالب از تدارک کافی برخوردار باشد، مفهوم 

ی مزبور، از این پس، به معنای دیگری دهند. واژهدیگر چند هزار کارگر تشکیل نمی

معنای اکثریت، نه فقط اکثریت  کند که تلویحاً رود. مفهوم توده چنان تغییر میکار میبه

تند؛ ها نفر هسها میلیونتودهکند. ریت استثمارشدگان، را تداعی میکارگران بلکه اکث
ها نفر وجود دارند؛ سیاست فقط وقتی شود که میلیونپس، سیاست جایی آغاز می

  218شود. ها نفر، و نه هزاران نفر، را شاملشود که میلیونجدی می

 های بزرگز به سازمانکند که، در برخی موارد، البته نیااضافه می در عین حال، لنین

ی دقیق سیر تکامل تواند، پس از مطالعهنیز می« حزب کوچک»نیست. گاهی یک 

ای مناسب، های غیرحزبی، در لحظهرویدادها و آشنایی با زندگی و آداب و رسوم توده

ای زمانی آغاز خواهد شد که چنین حزبی، یک جنبش انقالبی راه بیندازد. جنبش توده

ه ها کارگر را بآید و پیروزمندانه میلیونای، با شعارهایش به میدان میدر چنین لحظه

ها را به برای پیروزی باید حمایت تودهآورد. در هر صورت، دنبال خود به حرکت درمی
  219دست آورد.

نگری روشنی که پنجاه سال بعد )در جریان که، لنین، با آیندهدست آخر این

 اعالمشد،  ( صحت آن تأئید1970ی و اوایل دهه 1960 یاستعمارزدایی در اواخر دهه
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می کند که مبارزات اجتماعی محلی، که در جریان آن استثمارگران و استثمارشدگان 

 گیرند، ابعاد جهانی پیدا خواهند کرد ویک ملت یا یک قاره رودروی هم قرار می

ده ی زمین پراکنتری، که در سطح وسیعی از کرههای انسانی بیش از پیش بزرگتوده

جنبش در کشورهای مستعمره، »نویسد، اند، درگیر مبارزه خواهند شد. او میشده

. اما چنین نیست«. شودآمیز تلقی میو کاماًل صلح اهمیت ملیهمچنان یک جنبش بی
ها و صدها میلیون نفر، و در اند؛ میلیوناز اوایل قرن بیستم تغییرات عمیقی روی داده

عظیم جمعیت جهان، اکنون چونان عوامل مستقل، فعال و انقالبی دست واقع اکثریت 
جنبش اکثریت مردم جهان در نبردهای روشن است که  زنند. کامالً به عمل می

الوقوع انقالب جهانی، که در آغاز متوجه رهایی ملی بود، علیه سرنوشت قریب
ز مراتب انقالبی تر ابهداری و امپریالیسم تغییر جهت خواهد داد و شاید نقشی سرمایه

  220آنچه ما انتظار داریم، بازی کند.

 تر رویتر و گستردهویکم نبردهایی بازهم جهانیبدیهی است که در قرن بیست

در  کنند.ها میلیون بلکه صدها میلیون نفر در آن شرکت میتنها دهخواهند داد که نه

در ژاپن، اروپا، خاورمیانه،  ن، تظاهرات پانزده میلیون نفری 2003ی فوریه 15روز 

بر علیه احتمال حمله به عراق، بدون شک آغاز این  استرالیا و حتی در خود آمریکا ن

های جهانی بود. در همان روز، پنجاه دانشمند پایگاه آمریکایی مک موردو قیام

(McMurdoدر آنتارکتیک قطب ،) شان به تظاهرات جنوب، دور ایستگاه تحقیقاتی

های شهر ی زمین، ده هزار نفر در خیابان؛ در حالی که در طرف دیگر کرهپرداختند

شهر جهان و  600کردند. این تظاهرات اعتراضی در تروندهایم، در نروژ، راهپیمایی می

 کشور مختلف روی دادند.  60

تواند با قدرت خودش به پیروزی انقالب روسیه می»کند، می اعالم 1906لنین در 

تنهایی فتوحات خویش را حفظ و تحکیم کند. اگر انقالب به گز قادر نیستبرسد، اما هر

انقالب «. سوسیالیستی در غرب روی ندهد، انقالب قادر به این کار نخواهد بود

ی کارگر برای مقاومت در برابر دموکراتیک، در کشوری مانند روسیه که در آن طبقه

ی پا خواهند خاست، به اندازهانقالب به ناپذیر بر علیهطور اجتنابمالکان کوچک، که به

( مواجه است. به restauration« )بازگشت نظام سابق»کافی قوی نیست ن با خطر 

 221.«ای جز پرولتاریای سوسیالیست غرب ندارد...هیچ ذخیره»این ترتیب این انقالب 
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دارد؛ اما  نیروی کافی ی لنین، انقالب روسیه برای پیروزی به اندازهبنابراین، به عقیده

های پیروزی کافی نیستند. انقالب قادر بود پیروز شود؛ نیروهای آن برای حفظ میوه

شکیل دهد. ناپذیر تزیرا پرولتاریا در اتحاد با دهقانان انقالبی توانست یک نیروی شکست

توانست پیروزی خود را حفظ کند، زیرا در کشوری که مالکیت کوچک به طرز اما نمی

تولیدکنندگان کوچک کاالها )ازجمله دهقانان( ای توسعه یافته است، ظهمالحقابل
پا هبر علیه او ب هنگامی که پرولتاریا بخواهد از آزادی به سوسیالیسم گذر کند، حتماً

 خواهند خاست. 

بینی را کامالَ تأیید کردند )ما مخصوصاً ی وقایع این پیششایان ذکر است که ادامه

به بعد توسط 1929ها، آن طور که از سالبه اشتراکی کردن زمین، «زداییکوالک»به 

 اندیشیم(. استالین به اجرا درآمد، می

کند که انقالبیون روسیه از این شانس برخوردار گیری میبا این حال لنین نتیجه

ضروری، روی این پشتیبانی « ی غیرروسیذخیره»توانند روی این هستند که می

اریای ، پرولت«پرولتاریای سوسیالیست غرب»ک خارجی از سوی کننده، روی کمتعیین

از روسیه هستند، حساب کنند؛ در حالی که « تربسیار پیشرفته»کشورهایی که 

فئودال، ی کشورهای نیمهی انقالبی، در پایان قرن هجدهم، در محاصرهفرانسه

سابق، یا رژیمی ای برای بازگشت رژیم جبههعنوان پشتمانده، قرار داشت که بهعقب

لنین، ده یازده سال بعد، پس از درگرفتن  222گرفتند.مثل آن مورد استفاده قرار می

همزمان در چندین کشور مهم  الوقوع تقریباًجنگ جهانی اول، همچنان به انقالب قریب

اشتباه سکوت مرگی که در حال حاضر در اروپا حاکم است، نباید ما را بهایمان دارد. 
های جنگ امپریالیستی و مشکالت زندگی اروپا آبستن انقالب است. قساوتبیندازد. 

 شود، و طبقات حاکم، بورژوازیوجود آمدن ذهنیت انقالبی در همه جا میگران باعث به

آیند که بیرون آمدن از ای گرفتار میها، بیش از بیش در مخمصهو عامالن آنها، دولت
  223ممکن نیست.های بسیار عمیق آن جز با دگرگونی
ما تنها در درون یک کند که، در هر صورت دوباره تأکید می 1919لنین در مارس 

بریم، و وجود سر میها بهدولت ای ازکنیم، بلکه در درون مجموعهنمی دولت زندگی
ی طوالنی غیر های امپریالیستی برای یک دورهجمهوری شورایی در کنار دولت
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دانیم، روزگار لنین را انکار کرد؛ چرا که که مین مورد، چناندر ای 224تصور است.قابل

ی اروپای شرقی در فردای جنگ جهانی گیری دوبارهی شورایی باید منتظر شکلروسیه

 225«های خواهرجمهوری»که بتواند روی ماند، برای اینچین می1949دوم و انقالب 

 حساب کند. 

وقایع  ظر خود را تعدیل کند و پذیرفت کهمجبور شد ن 1918ی اما لنین از ژانویه
نقش پیشتاز انقالب  226بینی کرده بودند.آن طور روی ندادند که مارکس و انگلس پیش

اگذار و« ی روسیهطبقات زحمتکش و استثمارشده»سوسیالیستی جهانی، در واقع، به 

ه، ، فرانسروسیه شروع کرده است؛ آلمانانداز انقالب از این پس چنین است: شد. چشم
که، انقالب خالصه این 227انگلستان تمام خواهند کرد، و سوسیالیسم پیروز خواهد شد.

ماشین از کار افتاده بود زیرا «: از ضعف موقتی امپریالیسم جهانی بهره برد» 1917اکتبر

برای هر کسی که به بنیادهای اقتصادی و «. دو گروه الشخور به جان هم افتاده بودند»

شروع انقالب »اندیشد، واضح است که ب سوسیالیستی در اروپا میشروع انقال

؛ اما در روسیه، «سوسیالیستی در اروپا بسیار دشوار و در روسیه بسیار آسان است

به راه انداختن انقالب سوسیالیستی در کشور  228 «.ی انقالب دشوارتر استادامه»

ما ؛ ا«اندازه دشوار استبی»ی آن، یافتهای مانند آلمان، با بورژوازی سازمانپیشرفته

شروع  229العاده ساده خواهد بود.سرانجام رساندن آن فوقانقالب که شروع شود، به

د؛ تر از کشورهای پیشرفته بوانقالب در روسیه، کشور نیکالی سوم و راسپوتین، آسان

به  گذشت، وها میچه در کشورهای اطراف آنبخش اعظم جمعیت روسیه به آن»زیرا 

توجه بودند. در روسیه شروع کردند، کامالً بیمردمی که در این کشورها زندگی می

کند تکرار می 1919لنین در  230«.کردن انقالب آسان بود؛ مثل بلند کردن یک پر کاه

تر ها شروع انقالب کبیر پرولتری آساندر مقایسه با کشورهای پیشرفته، برای روسکه 
 یمعنای تشکیل کامل جامعهرساندن آن به پیروزی قطعی، بهی آن و بود، ولی ادامه

تر بودن شروع انقالب این بود سوسیالیستی، برای آنان دشوارتر خواهد بود. علت آسان
ماندگی سیاسی غیرمعمول سلطنت تزاری، در اروپای قرن بیستم، موجب که، اواًل، عقب

ب ماندگی روسیه، انقالثانیاً عقبنظیری داشت. ها شد، که قدرت بیهجوم انقالبی توده
داران بزرگ را، به طرز پرولتری برعلیه بورژوازی و انقالب دهقانی بر علیه زمین

جا شروع کردیم و اگر غیر از این از این 1917ای، درهم آمیخت. ما در اکتبر سابقهبی
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صوص ، در خ1856شدیم. مارکس، از سال عمل کرده بودیم، به این آسانی پیروز نمی
ی انقالب پرولتری با جنگ دهقانی اشاره سابقهپروس، به امکان درآمیختن بی

پذیرد که انقالب سوسیالیستی به بعد، می 1918چنین است که او، از مارس  231کرد.می

تاریخ »دهد، لنین ادامه می«. به آن سرعتی که ما انتظار داریم، رخ نخواهد داد»جهانی 

، باید روی آن «عنوان یک واقعیت پذیرفتست؛ باید آن را بهاین امر را اثبات کرده ا

بریم، و موقتًا تنها سر میجایی که ما در دوران وحشتناکی بهاز آن 232حساب کرد.

ایم، برای تحمل این وضعیت باید تمام تالش خود را به کار ببریم. او چند ماه بعد مانده

ی دانیم که درد و رنجتنها نیستیم، و می دانیم که اساساً ما می»کند، چون که تکرار می

، سری انقالباتی کشورهای اروپایی است و بدون یکرا که متحمل شدیم، در انتظار همه

به این  1921و باالخره، لنین در  233«.یک از آنها وجود نداردرفتی برای هیچراه برون

ما انتظار داشتیم،  طور کهموفق نشدند، حداقل آن»های دیگر رسد که خلقنتیجه می

در مسیر انقالب ن تنها مسیری که به رهایی از مناسبات و کشتارهای « سریعاً

شدن انقالب پس از درهم شکسته 234شود ن گام بردارند.امپریالیستی منتهی می

( و سپس شکست طرفداران بالکون در 1919ی اسپارتاکیستی در آلمان )ژانویه

طور ، که البته پیش از این به«گراییواقع»وع مجارستان )اوت همان سال(، موض

ر بر تهای لنین حضور داشت، از این پس باز هم بیشها و سخنرانیغیرآشکار در نوشته

 ما انقالب جهانی راکند: شود. او از این به بعد ترجیحاً تکرار میگفتار او تحمیل می

ی بسیار است، یک قصهخواهیم دید، اما انقالب جهانی، در حال حاضر، یک افسانه 
  235زیبا.

 بندیجمع
های درس»ای تحت عنوان ی رابوچی در مقاله، در روزنامه1917اواخر اوت  لنین، در

گونه که هر تحولی در زندگی یک فرد، بسی چیزها به او همان»نویسد: می« انقالب

 ببرد، انقالبسازد خیلی چیزها را ببیند و به چیزهای زیادی پی آموزد و وادارش میمی

م ها را به تماترین مدت پرمعناترین و گرانبهاترین درسنیز، به همان گونه، در کوتاه

  236«.دهدمردم می
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با سرعت و عمقی که در زمان معمولی، در زمان  -ی طبقات را انقالب، در واقع، همه

شود که انقالب یک مدرسه گفته می» 237دهد.آموزش می -صلح، مجهول است 

کند. او، همچنین، های خود اغلب به این نکته اشاره میلنین در سخنرانی 238«.است

بنا به تأکید لنین، از ژوییه تا  239«.دهندها سریع آموزش میانقالب»کند: تکرار می

ی طبقاتی و سیر رخدادهای سیاسی، در مبارزه»، در عرض دو ماه، 1917سپتامبر 

امش، های طوالنی آرتر از سالکشور را بسیار بیش ی سرعت باور نکردنی انقالب،نتیجه

  240«.های بدون انقالب و بدون جنگ، به جلو بردندسال

کند که لنین اضافه می 241«.لوکوموتیو تاریخ هستند»ی مارکس، گفتهها، بهانقالب 

ی مردم تنها در دوران انقالب ؛ توده«جشن ستمدیدگان و استثمارشدگان است»انقالب 

مردم، در  هایتوده»عنوان آفرینشگر فعال نظم نوین اجتماعی ظاهر شود. واند بهتمی

برای این منظور، رهبران احزاب انقالبی «. توانند معجزه کنند...های انقالبی، میدوران

باید بلد باشند انرژی انقالبی را تضعیف نکنند، به عبارت دیگر آنها باید بلد باشند 

ترین و مستقیم ترین راه رسیدن به پیروزی کامل، مطلق کوتاهه شعارهایی تولید کنند ک
انقالب یک جشن است: این یکی از دالیل اصلی است که  242دهند.و قطعی را نشان می

ی آن دلپذیرتر و سودمندتر را از نوشتن درباره "تجربه کردن یک انقالب"»

س، که، برعکب باشد یا اینکه احساسات شریف محرک بازیگران انقالاین 243«!...سازدمی

اثر تورگنیف( تنها مالل،  «پدران و پسران»محرک آنان )مثل بازارف، شخصیت رمان 

در کل  244آلیسم تنگ نظرانه و عبوس باشد؛کینه و تنفر یا، در بهترین حالت، یک ایده

سلسله نبردهایی که توسط »، در جریان 1905کند. در انقالب تفاوت چندانی نمی

، مردمی وجود داشتند که «ها و عناصر ناراضی خلق انجام شدندبقات، گروهی طهمه

برای اهدافی مبهم و عجیب و غریب مبارزه ترین تعصبات بودند و دارای وحشیانه
الب در رأس انق« کارگران آگاه»داد که . به این دلیل بود که لنین تضمین میکردندمی

ای ی تودهب، حقیقت عینی این مبارزهیافته، پیشتاز انقالهستند. کارگر توسعه

را بیان خواهد کرد. زیرا  245«ناهمگون، متضاد، متنوع، در نگاه نخست نامتحد»

ی کمونیسم، همان طور که مارکس نوشته است، شکل ضروری و اصل حیاتی جامعه

  246آینده است.
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 هایادداشت

بان که به ز انقالب لنین وی فصل دوم کتابی است با عنوان . این متن، در اصل، ترجمه1

 2016به انجام رسید و در سال  2006فرانسوی منتشر شده است. چا  اول کتاب در سال 

ی کتاب چا  دوم آن منتشر شد. مأخذ ما برای ترجمه، چا  دوم کتاب بوده است. شناسنامه

 به شرح زیر است:
Jean Salem, Lénine et la révolution; Éditions Les Belles Lettres 

(Collection«encre marine») ,2016.  

، Six thèses de V. Lénine sur la révolutionفصل دوم، تحت عنوان 

 گیرد. کتاب باال را دربرمی 125تا 37صفحات

کمونیست فرانسوی، تا آخرین  (، فیلسوف1952ن 2018) Jean Salemژان سَلِم . 2

( به تدریس فلسفه اشتغال داشت. او 1های عمر خود در دانشگاه پانتئون سوربن )پاریسماه

شناسی، تاریخ، علوم سیاسی، ادبیات و تمدن فرانسه، های هنر و باستانعالوه بر فلسفه در رشته

فه و تدریس او در فلس ی تحقیقزبان انگلیسی و اقتصاد در دانشگاه تحصیل کرده بود. حوزه

آتاراکسیا  یی اتمیستی یونان باستان و دکترین اپیکور و لوکرس، اندیشهطور عمده فلسفهبه
گرفت. ژان سلم همچنین )فقدان درد(، و هدونیسم را دربر میآپونیا )صلح و آزادی از ترس( و 

اصطالح ماهیت به ایی سیاسی و اجتماعی نیز بسیار فعال بود. او پیگیرانه به افشدر زمینه

ها پرداخت و با این سیاستها میی دانشگاهمختلف فرانسه در حوزه« هایهای دولترفرم»

، به همراه ایزابل گارو و استاتیس کووالکیس، سمینار 2011کرد. ژان سلم در سال مبارزه می

Séminaire Marx  Le )روح و کالم( ن مارکس در قرن بیست و یکم

)L'Esprit et la Lettre ( siècle eXXI au گذاری کرد. در این کنفرانس، که ن را پایه

کار آن ادامه دارد، دانشگاهیان و نویسندگان از کشورهای مختلف به بررسی آرا و آثار مارکس، 

ها، پردازند. از ژان سلم کتابی مارکسیستی معاصر میی اندیشهانگلس، لنین و به بحث درباره

توان به عناوین ی آنها میها و ویدئوهای زیادی باقی مانده است که از جملهمصاحبهمقاالت و 

 زیر اشاره کرد:

 . 1987، پاریس، Nathan، انتشارات مقدمه ای بر منطق صوری و سمبلیکن 

 . 1990، پاریس، Vrinانتشارات ، لوکرس و اخالقن 

 . 1994، پاریس، Vrinت ، انتشاراها: اخالق اپیکورچنین خدایی در میان انسانن 

 . 1996، پاریس، Kimé، انتشارات ی دمکریتاسطورهن 
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 . 1996، پاریس، Vrin، انتشارات های گردوغبار در پرتوی آفتابدانه دمکریت:ن 

 . 1997، پاریس، Livre de pocheانتشارات دمکریت، اپیکور، لوکرس،  اتمیسم یاستان:ن 

 . 1998، پاریس، Encre marine، انتشارات دمکریت، اپیکور، لوکرس: حقیقت ریزن 

 . 1999، پاریس، Encre marine، انتشارات ی دانایی، لذت و مرگپنج نسخهن 

 . 2000، پاریس، Ellipses، انتشارات ی موپاسانفلسفهن 

 . 2002، پاریس، Kimé، انتشارات یا هنر دستیابی جورجیو واسارین 

، پاریس، Encre marineاثر لودویگ فوئرباخ، انتشارات «جوهر مسیحیت»شرح و تفسیر ن 

2003 . 

 . 2005، پاریس، Cariscriptانتشارات ، (Énéideی انیید )ای برای مطالعهمقدمهن 

، پاریس، Bordasانتشارات و بحرانی،  هنر سعادت یا خوشبخت بودن در شرایط دشوارن 

2006 . 

 . 2006، پاریس، Encre marine، انتشارات لنین و انقالبن 

 . 2008(، انتشارات سوربن، پاریس، Emmanuel Joseph Sieyès)های سی یس چهرهن 

 . 2008انتشارات سوربن، پاریس، ، اسپینوزا در قرن نوزدهمن 

 های کشورهایی تبلیغات رسانه)دربارهرسانی غلط در جهان آزاد بندی افکار و اطالعقالبن 

داری در خصوص آنچه که در شوروی و کشورهای اروپای شرقی گذشت ن مترجم(، سرمایه

 . 2009، پاریس، Delgaانتشارات 

، انتشارات ها؟ از دموکراسی چه باقی مانده است؟ای برای کودنانتخابات، تلهن 

Flammarion ،2012، پاریس . 

 . 2013، پاریس، Delga)مجموعه مقاالت(، انتشارات ریخته همدنیای به دانایی برای یکن 

 . 2015، پاریس، Delga)گفتگو(، انتشارات  مقاومتن 

، انتشارات رودنوامبر( به جنگ می 13بر علیه دموکراسی پادگان: اوالند پس از حمالت )ن 

Delga ،2016، پاریس . 

 ویدئوها
 ماتریالیسم مارکسن 
 «ما چیزی نیست.مرگ برای »ن 
 معرفی آثار مارکسن 

 اپیکورن 
 لنین و انقالبن 
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 «هابحران»ن 

 1844 هایدستنوشته ن
  مارکس و ماتریالیسم تاریخین 
جلدی  47های لنین، مجموعه آثار ها و نقل گفته. منبع و مأخذ نویسنده برای بیان اندیشه3

 او به زبان فرانسوی بوده است:
Œuvres complètes de V. I. Lénine,Paris - Moscou,Éditions 

Sociales et Éditions Progrès,1966 – 1976,47 volumes.  
های لنین را از همین منبع قولما نیز، برای اینکه متن ترجمه یکدست باشد، تمامی نقل

ن یکند، پیش از اایم. اگر چه بسیاری از آثار لنین، که ژان سلم به آنها استناد میترجمه کرده

 اند. در مورد نویسندگان دیگر نیز به همین روال عمل شده است. به فارسی ترجمه شده

 . 520، ص. 25 فصل ششم، قسمت دوم، مجموعه آثار، جلدانقالب،  و دولت. 4

 . 521ص. همان منبع، . 5

 . 293، ص. 28 [، مجموعه آثار، جلد1918] کائوتسکی مرتد پرولتری و انقالب. 6

منتشر شد[، 1930 ن نخستین بار در1915] ی چپ زیمروالدقطعنامهی پروژه. 7

 . 359ن  360 ، صفحات21 مجموعه آثار، جلد

(، مجموعه 1905ی )ژوئیهدموکراسی در انقالب دموکراتیک دو تاکتیک سوسیال. 8

 . 18، ص. 2آثار، جلد

دموکرات روسیه نسبت )برخورد حزب کارگری سوسیال سوسیالیسم و جنگ. 9

 . 324، ص21 (، مجموعه آثار، جلد1915) ژوئیه ن اوت 1فصلجنگ(، به 

؛ 1917( مارس25)12] ی کشورها انقالب در روسیه و وظایف کارگران همه. 10

 . 378، ص. 23منتشر شد[، مجموعه آثار، جلد1924نخستین بار در

 27ن  ها و کارخانجات مسکوهای کارگاهچهارمین کنفرانس سندیکاها و کمیته. 11

 . 493، ص. 27 ، مجموعه آثار، جلد1918 ژوئن

 . 408، ص. 24 ، مجموعه آثار، جلدجنگ و انقالب. 12

 . 409، ص. همان منبع. 13

 . 177، ص. 21، مجموعه آثار، جلدی صلحدر خصوص برنامه. 14

 . 34، ص. 21 مجموعه آثار، جلدالمللی، وضعیت و وظایف بین. 15
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16 .Tertrais(Bruno),La Guerre sans fin. L’Amérique dans 

l’engrenage,Paris,Seuil,2004,pp. 61-63 et 91- 94  
 . 354، ص. 21، مجموعه آثار، جلد ی اروپادر خصوص شعار ایاالت متحده. 17

 . 185، ص. 21 مجموعه آثار، جلدها، های سوسیال شووینیستسفسطه. 18

 . 47، ص. 8 ، مجموعه آثار، جلد«سقوط پورت آرتور». 19

 . 309ص. ، 1فصل سوسیالیسم و جنگ، . 20

 . 107. ص. 23، مجموعه آثار، جلددر خصوص شعار خلع سالح. 21

، ص. 22فصل دوم، مجموعه آثار، جلد داری، ی عالی سرمایهامپریالیسم، مرحله. 22

207 . 

 . 408، ص. جنگ و انقالب. 23

 (. 129، ص. 33نوشته شد ) مجموعه آثار جلد 1921. در متنی که در دسامبر 24

دموکرات ی حزب کارگری سوسیالعناصر مورد استفاده برای تدارک برنامه. 25

 . 28، ص. 41، مجموعه آثار، جلدی بخش تئوریک طرح برنامهی اولیهنسخه ـ روسیه

، 1919مارس 18 -23ـ  روسیه )بلشویک( ی هشتم حزب کمونیستکنگره. 26

 . 150، ص. 24 مجموعه آثار، جلد

 . 309، ص. سوسیالیسم و جنگ. 27

، مجموعه آثار، جلد 1918 اوت 23ی پلی تکنیک ـ سخنرانی در میتینگ موزه. 28

 . 75، ص. 28

، ص. 1919مارس 18 -23ی هشتم حزب کمونیست )بلشویک( روسیه ـ کنگره. 29

309 . 

گونه مردم را با شعار چه»خارج از مدرسه در روسیه،  ی اول آموزشکنگره. 30

 . 345، ص. 24(، مجموعه آثار، جلد1919مه  19)« دهندآزادی و برابری فریب می

 . 67، ص. 28(، مجموعه آثار، جلد 1918اوت  22)نامه به کارگران آمریکا . 31

32 . Michelet (Jules), Histoire de la Révolution Française [1847], 
Introduction, Paris, Édition Jean de Bonnot, 1974, t. I,p. 105  

 . 214، ص. 21[، مجموعه آثار، جلد 1915]ورشکستگی انترناسیونال دوم . 33

، 8[، مجموعه آثار، جلد 1905مارس(  8فوریه ) 23]اهداف جدید، نیروهای جدید . 34

 . 215ص. 
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 . 92، ص. 31[، مجموعه آثار، جلد 1920، فصل دهم ]بیماری کودکی چپ روی. 35

، مجموعه آثار، جلد ی نقش طال امروز و پس از پیروزی کامل سوسیالیسمدرباره. 36

 . 111، ص. 33

] نخستین  1918ی فوریه 23، ی اجرایی مرکزی روسیهی کمیتهگزارش به جلسه. 37

 . 41 –42صفحات ، 27منتشر شد[، مجموعه آثار، جلد  1926بار در 

ی جنگ و ی هفتم حزب کمونیست )بلشویک( روسیه ـ گزارش دربارهکنگره. 38

، ص. 27منتشر شد[، مجموعه آثار، جلد  1923] نخستین بار در 1918مارس  8تا  6 صلح

99 . 

ی گزارش درباره: 1918آوریل  29ن ی اجرایی مرکزی روسیه ی کمیتهجلسه. 39

منتشر شد[، مجموعه آثار،  1920]برای نخستین بار دروراها ی دولت شوظایف بالفاصله

 . 301، ص. 27جلد 

 . 71، ص. نامه به کارگران آمریکا. 40

، گزارش 1918مارس  16تا  14ی شوراهای روسیه، العادهی فوقچهارمین کنگره. 41

 . 186، ص. 27ی صلح، مجموعه آثار، جلد راجع به تصویب معاهده

، صفحات 27[، مجموعه آثار، جلد 1918مارس  11]ی دوران ما ی اساسوظیفه. 42 

 . 163ن 165
43. Soboul (Albert), Précis d’histoire de la Révolution française 

[1962], Paris, rééd. Gallimard, 1970, t. 1, p. 341 

44. Nouvelle Politique Économique – N. E. P. 
-433 ، صفحات33 ، مجموعه آثار، جلدکمونیست لی چهارم انترناسیوناکنگره. 45

422 . 

 . 98، ص. 8 مجموعه آثار، جلدروزهای انقالب، . 46

 . 528، ص. 5 [، مجموعه آثار، جلد1902]چه باید کرد؟. 47

، ص. 10(، مجموعه آثار، جلد1906)آوریلها و وظایف حزب کارگری پیروزی کادت. 48

254 . 

، 1905 - 1907دموکراسی در نخستین انقالب روسیه سوسیالی ارضی برنامه. 49
 . 231، ص. 13مجموعه آثار، جلد 

 . 98ص. روزهای انقالب، . 50
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 . 31 - 32، صفحات 13[، مجموعه آثار، جلد 1907] برعلیه تحریم. 51

[، 1918ی ]ژوئیه های کارخانجات شهرستان مسکوگزارش به کنفرانس کمیته. 52

 واقعی: کائوتسکی،  هایانترناسیونالیست. و نیز 582، ص. 27د مجموعه آثار، جل

، 21منتشر شد[، مجموعه آثار، جلد  1924ن برای نخستین بار در 1915]آکسلرد، مارتف 

ی های هزاران سالهخواهان آن است که ریشه»نویسد، آکسلرد جا می. لنین در این412ص. 

 . »ها برانداختن استبداد است!یی است که هدف آنهااستبداد یادآوری شود، اما مخالف فعالیت

، گفتار، مجموعه آثارن پی دموکراسی در انقالب دموکراتیکدو تاکتیک سوسیال. 53

 . 126، ص. 9جلد 

 . 4، ص. sociales ،1957پاریس، انتشارات نقد اقتصاد سیاسی، . کارل مارکس، 54

 . 50، ص. 21مجموعه آثار، جلد کارل مارکس، . 55

[، مجموعه 1917مه  19]کنند مردم را بترسانند داران تالش میسرمایه گونهچه. 56

، 3، مجموعه آثار، جلد داری در روسیهی سرمایهتوسعه. همچنین، 450، ص. 24آثار، جلد 

 . 7 - 645صفحات 

 . 136، ص. 25[، مجموعه آثار، جلد 1917ژوئن  27] تغییرات در وضعیت طبقات . 57

 . 450، ص. کنند مردم را بترسانندداران تالش میسرمایه هگونچه. 58

 . 135، ص. تغییرات در وضعیت طبقات. 59

 . 148، ص. 8مجموعه آثار، جلد دو تاکتیک، . 60

؛ لنین 55، ص. 15مجموعه آثار، جلد برای قضاوت کردن صحیح انقالب روسیه، . 61

 دهد. ارجاع میماتریالیسم تاریخی به اثر انگلس تحت عنوان 

 . 58و  55، صفحات همان منبع. 62

خیلی سوسیالیسم تی چا  انگلیسی ، مقدمهماتریالیسم تاریخی. فریدریش انگلس، 63

 . 1892و سوسیالیسم علمی، 

، صفحات 15[، مجموعه آثار، جلد 1909] ی پرولتاریا در انقالب ماهدف مبارزه. 64

405 - 404 . 

جموعه میا کمدی انتخابات محرک دیگری برای قیام،  ایسکراکالم آخر تاکتیک . 65

 . 380، ص. 9آثار، جلد 

لد مجموعه آثار جهای انقالبی، دموکراتها و پالتفرم سوسیالپالتفرم رفرمیست. 66

 . 392، ص. 18
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 . 48، ص. آرتور سقوط پورت. 67

 . 80ن  81صفحاتروی در کمونیسم، بیماری کودکی چپ. 68

[، 1911ن انتشار 1910]نگارشی درون حزبی در روسیه اریخی مبارزهمفهوم ت. 69

 . 407، ص. 16مجموعه آثار، جلد 

. مسأله در اینجا بحث میان لنین و 149، ص. 8، مجموعه آثار، جلد دو تاکتیک. 70

ی دوم ( بود، بعد از کنگرهéconomisme« )اقتصادگرایی»مارتینف است. مارتینف که طرفدار 

( )منشویک« ایسکرای جدید»ی دموکرات روسیه، عضو هیئت تحریریهسوسیال حزب کارگری

 شد. 

 . 162، ص. 15، مجموعه آثار، جلد های اضمحالل کنونیی برخی از ویژگیدرباره. 71

 . 412، ص. 15مجموعه آثار، جلد کاریکاتوری از بلشویسم، . 72

 1924؛ نخستین بار در1917 نوامبر( 6اکتبر ) 24] ی مرکزینامه به اعضای کمیته. 73

 . 241، ص. 26منتشر شد[، مجموعه آثار، جلد 

 1924؛ نخستین بار در 1915] فرصت طلبی و ورشکستگی انترناسیونال دوم. 74

 . 468، ص. 21منتشر شد[، مجموعه آثار، جلد 

 27)های مسکو ها و کارخانههای کارگاهچهارمین کنفرانس سندیکاها و کمیته. 75

 . 512، ص. 1918ژوئن  28(: سخنرانی ایراد شده در 1918ی ژوئیه 2ژوئن تا 

نوامبر  9تا  6ن  ی ششم شوراهای نمایندگان کارگران، دهقانان و سربازانکنگره. 76

 . 166، ص. 28، مجموعه آثار، جلد 1918

ر، ه آثامجموعهای انقالبی در کنفرانس انترناسیونال سوسیالیست، مارکسیست. 77

 . 408، ص. 21 جلد

 . 296، ص. 15، مجموعه آثار، جلد ی دوران کنونیتأمالتی درباره. 78

 . 359، ص. 23 ی سوم، مجموعه آثار، جلد، نامههایی از دورنامه. 79

 . 493، ص. 33ی خاطرات سوخانف، مجموعه آثار، جلد ، دربارهراجع به انقالب ما. 80

 1924؛ نخستین بار در1917نوامبر(  6) اکتبر 24]  ی مرکزینامه به اعضای کمیته. 81

 . 241، ص. 26منتشر شد[، مجموعه آثار، جلد 
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، مجموعه های کارل مارکس به لودویگ کوگلمانی روسی نامهمقدمه بر ترجمه. 82

. کوگلمان در خصوص مشروعیت آغاز قیام کمون پاریس ابراز تردید 108، ص. 12آثار، جلد 

 کرده بود. 

 . 300، ص. 8مجموعه آثار، جلد کتاتوری انقالبی پرولتاریا و دهقانان، دی. 83

 . 64ص. نامه به کارگران آمریکا، . 84

 . 528، ص. 5، مجموعه آثار، جلد چه باید کرد؟. 85

 . 352، ص. 21 مجموعه آثار، جلدی اروپا، در خصوص شعار ایاالت متحده. 86

 . 230، ص. 33مجموعه آثار، جلدمحتوی ماتریالیسم رزمنده، . 87

، مجموعه آثار، جلد پرولتاریای انقالبی و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش. 88

 . 424ن  425، صفحات 21

ی ه] ژانویکنند ترسند و آنهایی که برای نو مبارزه میآنهایی که از شکست می. 89

. لنین به 419، ص. 26منتشر شد(، مجموعه آثار، جلد  1919ی ؛ نخستین بار در ژانویه1918

ی مارکس به و همچنین به نامه 1871آوریل  6ی مارکس به ویلهلم لیبکنشت به تاریخ نامه

 دهد. ارجاع می 1871آوریل  12لودویگ کوگلمان به تاریخ 

 . 419سمت اول، ص. فصل اول، قدولت و انقالب، . 90

 . 436ص. همان منبع، . 91

 . 424ص. همان منبع، . 92

ـ تزها و گزارش  1919مارس  6تا  2 ی اول انترناسیونال کمونیست ـکنگره. 93

، 28مجموعه آثار، جلد مارس،  4راجع به دموکراسی بورژوایی و دیکتاتوری پرولتاریا، 

 . 482ص. 

 . 421دوم، ص.  فصل اول، قسمتدولت و انقالب، . 94

95 . Renou (Xavier), La privatisation de la violence. Mercenaires 

et sociétés militaires privées au service du marché, Paris , Agone, 

2006  
 اعالممارکس و انگلس بارها  . ن445فصل دوم، قسمت سوم، ص. دولت و انفالب، . 96

اند که اوگوستن تی یری، فرانسوا اوگوست ماری مینیه، فرانسوا گیزو و آدولف تی یر، قبالً کرده

ویژه انقالب فرانسه( را از منظر درگیری میان طبقات اجتماعی متضاد وقایع بزرگ تاریخی )و به

، ، پاریسی کالسیک آلمانلودویگ فوئرباخ و پایان فلسفهاند )برای مثال، شرح داده
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هاینتس ستارکنبورگ، ی انگلس بهنامه؛ یا همچنین، 71، ص. 1966تشارات سوسیال، ان
 . 1894ی ژانویه 25به تاریخ 

]اوت ن اکتبر « اقتصاد امپریالیستی»ی کاریکاتوری از مارکسیسم و درباره. 97

 . 75، ص. 23منتشر شد[، مجموعه آثار، جلد  1924ن نخستین بار در 1916

 . 352، ص. 31، مجموعه آثار، جلد دیکتاتوری یتاریخ مسأله. 98

 . 53، ص. 24 مجموعه آثار، جلدوظایف پرولتاریا در انقالب ما، . 99

 . 398، ص. 25 مجموعه آثار، جلدیکی از مسائل اساسی انقالب، . 100

 . 437، فصل دوم، قسمت اول، ص. دولت و انقالب. 101

 . 398ن  406، صفحات یکی از مسائل اساسی انقالب. 102

(، از رهبران حزب سوسیالیست فرانسه، نخست وزیر Pierre Mauroy. پی یر موروآ )103

 . دولت سوسیالیست فرانسه، 1984تا  1981هایفرانسوا میتران در سال

های ، تحت هدایت پی یر موروآ، سیاست1983دو سال بعد از روی کار آمدن، از سال 

 ری را به اجرا درآورد. )مترجم( نولیبرالی و حمله یه سندیکاهای کارگ

. این نامه، چنان که تاریخ 1871آوریل  12ی مارکس به کوگلمان به تاریخ نامه. 104

 دهد، در جریان قیام کمون پاریس نوشته شده است. آن نشان می

 . 449، فصل سوم، قسمت اول، ص. دولت و انقالب. 105

 . 422، فصل اول، قسمت دوم، ص. همان منبع. 106

 . 218، ص. 25[، مجموعه آثار، جلد 1917] اوت خواهانه توهمات مشروطه. 107

، ص. 25[، مجموعه آثار، جلد 1917]سپتامبر های یک مبلغ سیاسی یادداشت. 108

319 . 

. لنین، در خصوص 218ن  219[، صفحات 1917]اوت خواهانه توهمات مشروطه. 109

 اءِمنشی انگلس در کتاب داری به سوسیالیسم اغلب دوست داشت این جملهگذار از سرمایه

انتخابات عمومی شاخصی است که اجازه »را نقل کند:  خانواده، مالکیت خصوصی و دولت

جز این نیست و در  انتخابات عمومی چیزیی کارگر سنجیده شود. دهد پختگی طبقهمی

دولت و ، در فصل سوم 1917لنین در «. تواند چیزی جز این باشدوضعیت کنونی هرگز نمی

توان ی انگلس انتخابات را میآورد و معتقد است که بنا به نوشتهقول را می، این نقلانقالب

ه در پایان (؛ او دوبار426، ص. 25توصیف کرد )مجموعه آثار، جلد « ی بورژوازیابزار سلطه»
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ی ایراد گردد و به کائوتسک، به این مسأله بازمیانقالب پرولتری و کائوتسکی مرتدسال، در 

 (. 251ن  252)صفحات « پردازدبه ماهیت بورژوایی دموکراسی فعلی نمی»گیرد که می

 . 263، ص. انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد. 110

 . 262ص. همان منبع، . 111

 . 469، ص. 8 ، مجموعه آثار، جلددولت انقالبی موقتی درباره. 112

. 18، ص. 19[، مجموعه آثار، جلد 1913، ]مارس سه منبع و سه جزء مارکسیسم. 113

حرکت به جلو،  «: 499، قسمت دوم، مجموعه آثار، ص. 5فصلدولت و انقالب، ن همچنین، 

شود؛ و از طریق دیگری یعنی به سمت کمونیسم، از طریق دیکتاتوری پرولتاریا انجام می

ی دیگری برای درهم شکستن ی دیگر و هیچ وسیلهتواند انجام شود، زیرا هیچ طبقهنمی

 «. داران استثمارگر وجود نداردمقاومت سرمایه

ی ویه] ژانکنند که برای نو مبارزه میترسند و آنهایی آنهایی که از شکست می. 114

ی مارکس به نامهبه  . ن419منتشر شد(، ص.  1919ی ؛ برای نخستین بار در ژانویه1918

 ی مارکس به لودویگ کوگلماننامهو همچنین  1871آوریل  6به تاریخ  ویلهلم لیبکنشت

 مراجعه شود.  1871آوریل  12به تاریخ 

. لنین به اثر انگلس با عنوان 260، ص. سکی مرتدانقالب پرولتری و کائوت. 115

 اشاره دارد. « ی اصل اتوریتهدرباره»

 . 390، ص. 11، مجموعه آثار، جلد پرولتاریا و متحد او در انقالب روسیه. 116

 ]اوت ن اکتبر« اقتصاد امپریالیستی»ی کاریکاتوری از مارکسیسم و درباره. 117

 . 75منتشر شد[، ص.  1924ن نخستین بار در 1916

 . 265، ص. انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد. 118

، 10[، مجموعه آثار، جلد 1906]آوریل ها و وظایف حزب کارگری پیروزی کادت. 119

 . 254 - 255صفحات 

120 . Robespierre (M. ), Séance de la Convention national, 5 

novembre, in Textes choisis par J. Poperen,Paris,Éditions Sociale, 
1973,t. II,pp. 52- 53  

دسامبر(  5نوامبر) 22ی نیروی دریایی روسیه، سخنرانی در نخستین کنگره. 121

ارتش انقالبی و . ن رجوع شود به 357، ص. 26، مجموعه آثار، جلد ـ صورت جلسه 1917
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توانند مسائل بزرگ تاریخی تنها با زور می: »571، ص. 8آثار، جلد  مجموعهدولت انقالبی، 

 «. حل شوند

 المللی جمهوری شوراها و وظایف اساسی انقالب سوسیالیستیوضعیت بین. 122

 . 273ن  274، صفحات 27[، مجموعه آثار، جلد 1918]آوریل 

 . 70، ص. نامه به کارگران آمریکا. 123

124 . Soboul (Albert) , Histoire de la Révolution française , Paris 

, Gallimard , 1962 , t. I , p. 358  
 . 273ن  274، صفحات 27[، مجموعه آثار، جلد 1918] وظایف فوری دولت شوراها. 125

 . 131گفتار، ص. ن پیدموکراسی در انقالب دموکراتیک دو تاکتیک سوسیال. 126

ن  نمایندگان کارگران، دهقانان و سربازان روسیهی سوم شوراهای کنگره. 127

 . 483، ص. 16های خلق، مجموعه آثار، جلد ی فعالیت شورای کمیسرگزارش درباره

 . 108[، ص. 1918]انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد . 128

 . 328ص. همان منبع، . 129

 . 115، ص. 26 ، مجموعه آثار، جلدها قدرت را حفظ خواهند کرد؟آیا بلشویک. 130

 . 255، ص. انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد. 131

، مجموعه 1918مه  26ن  ی شوراهای اقتصاد ملیسخنرانی در نخستین کنگره. 132

 . 440، ص. 27آثار، جلد 

 . 439، ص. 4[، مجموعه آثار، جلد 1901] آوریل حزب کارگری و دهقانان . 133

 . 500مت دوم، ص. ، فصل پنجم، قسدولت و انقالب. 134

 . 360، ص. 1919مه  19تا  6ی اول آموزش خارج از مدرسه در روسیه ـ کنگره. 135

 . 498، فصل پنجم، قسمت دوم، ص. دولت و انقالب. 136

 . 457 - 458فصل سوم، قسمت سوم، صفحات همان منبع، . 137

 . 485ص. ی اول انترناسیونال کمونیست، کنگره. 138

 . 498، فصل پنجم، قسمت دوم، ص. انقالبدولت و . 139

، 26[، مجموعه آثار، جلد 1918]آهن روسیه ی کارگران راهالعادهی فوقکنگره. 140

. ن پاول پاولوویچ ریابوشینسکی: میلیونر اهل مسکو؛ یک دسیانتین برابر است با 518ی صفحه

 هکتار.  0925/1
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 . 18، ص. سه منبع و سه جزء مارکسیسم. 141

گفتار، صفحات پیدموکراسی در انقالب دموکراتیک ـ دو تاکتیک سوسیال. 142

. هلوسیوس، 2. دولباخ، 1بررسی ) در اشتوتگارت سه 1896. ن پلخانف برای مثال در 125ن 126

ین کند. همچنمنتشر میی تاریخ ماتریالیسم درباره. مارکس( را به زبان آلمانی تحت عنوان 3

ی درباره»فصل چهارم آن تحت عنوان  ( و مشخصاً ی روحدربارهیوس)توان به اثر هلوسمی

 مراجعه کرد.  «سوءِاستفاده از کلمات

، Sociales(، پاریس، انتشارات 1871) جنگ داخلی در فرانسه. کارل مارکس، 143

 . 46، ص. 1963

 . 255 - 256، صفحات انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد. 144

؛ لنین این عبارات انگلس را در 1873، ی اصل اتوریتهربارهد. فریدریش انگلس، 145

انگلس  یی خاصی به این نوشتهکند. او عالقهنقل میانقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد 

 ، فصل چهارم، قسمت دوم. دولت و انقالبکند؛ ازجمله در دارد و بارها آن را نقل و تفسیر می

 . 434هارم، ص. ، فصل اول، قسمت چدولت و انقالب. 146

 . 433، ص. همان منبع. 147

 ی جنگ داخلیانقالب روسیه و جنگ داخلی. علم کردن لولو خورخوره. 148

 . 29، ص. 26(، مجموعه آثار، جلد 1917)سپتامبر 

 . 64ن  65(، صفحات 1918اوت  22) نامه به کارگران آمریکا. 149

ات دموکرحزب کارگری سوسیالی مرکزی مارکسیسم و قیام ـ نامه به کمیته. 150

منتشر شد[، مجموعه  1921؛ نخستین بار در 1918سپتامبر  13 -14] بلشویک( روسیه )

 . 13، ص. 26آثار، جلد

 . 516، ص. 25، جلد مجموعه آثار. 151

ات دموکری مرکزی حزب کارگری سوسیالمارکسیسم و قیام ـ نامه به کمیته. 152

 . 13 -14صفحات )بلشویک( روسیه، 

[، 1916نوامبر  4]دموکرات سوئیس ی حزب سوسیالسخنرانی در کنگره. 153

 . 135، ص. 23مجموعه آثار، جلد

انترناسیونال را بازسازی  گونهچهشووینیسم مرده و سوسیالیسم زنده ). 154

 . 91، ص. 21، مجموعه آثار، جلدکنیم؟(

 . 401، ص. 29ثار، جلد [، مجموعه آ1919] ژوئن قهرمانان انترناسیونال برن . 155
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، ص. 9؛ مجوعه آثار، جلد لغزدرزمد، بورژوازی به درون قدرت میپرولتاریا می. 156

، صفحات 8، مجموعه آثار، جلد ی پرولتاریا و نوکرمآبی بورژوازیمبارزه. ن همچنین، 180

548 - 547 . 

منتشر 1925ی ژانویه 22نوشته شد؛ در 1917]در 1905ی انقالب گزارش درباره. 157

 . 276، ص. 23گردید[، مجموعه آثار، جلد

؛ رجوع شود فریدریش انگلس، 432، فصل اول، قسمت چهارم، ص. دولت و انقالب. 158

، 1918ای، در . ن لنین در نوشته216، ص. Sociales ،1956آنتی دورینگ، پاریس، انتشارات 

(  530، ص. 27( )مجموعه آثار، جلد Paroles prophétique)کالم نبوی تحت عنوان 

 Joie de) لذت زندگی کردندوباره این قول انگلس را نقل و عالوه بر این به صفحاتی از 

vivre ای بسیار استثنایی دردهایی را که یک زن کند که در آن امیل زوال به شیوه( اشاره می

 دهد. شود، شرح میالعاده سخت متحمل میهنگام یک زایمان فوق

بود  افزاید که حق با کائوتسکیگیرد و میعاریه می. لنین این عبارت را از کائوتسکی به159

وقتی که نوشت که، بعد از مسکو، زمان جرح و تعدیل در تردیدهایی که انگلس پیر ابراز کرده 

 ی این تردیدها و امکانات موفقیت قیام شهری در قرن بیستمبود، فرارسیده است و باید درباره

 به بحث پرداخت. 

 . 176ی ، صفحه11، مجموعه آثار، جلد های قیام مسکودرس. 160

 . 334ص. انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد، . 161

، مجموعه آثار، جلد ی نقش طال امروز و پس از پیروزی کامل سوسیالیسمدرباره. 162

 . 106، ص. 33

 . 588 ، ص.28مجموعه آثار، جلد نابرابری فزاینده، . 163

 . 520، ص. 29مجموعه آثار، جلد پاسخ به سؤاالت خبرنگار آمریکایی، . 164

« ایتالیایی میلیران» . توراتی: سوسیالیست ایتالیایی با گرایش رفرمیستی )لنین او را 165

[ (؛ مرهایم: سندیکالیست فرانسوی. ن لنین، پس از  392، ص. 8نامد ] مجموعه آثار، جلد می
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صاد سیاس

نقد اقت
 

 آگاهی طبقاتی احتمالی و الزامی

 

 ایستوان مزاروش

 ی فریبرز فرشیم و نرمین براهنیترجمه



 آگاهی طبقاتی احتمالی و الزامی 598 

های اول و دوم ی بخشترجمه [1]خوانید،در زیر میمتنی که یادداشت مترجمان: 

ی بلند ایستوان مزاروش است که در چهار بخش، همراه با حواشی بلند و ضروری مقاله

های سوم و چهارم این مقاله نیز متعاقبًا یکجا منتشر خواهد نوشته شده است. بخش

 هاند و خود وی نیز کامال شناختشد. آثار مزاروش در فارسی فراوان ترجمه و منتشر شده

ها استاد شده است: مزاروش دانشجو، دوست و همکار لوکاچ بود. همچنین، سال

 های بوداپست )مجارستان(، تورین )ایتالیا(، یورک )تورنتو( و بدفورد کالج ودانشگاه

ساسکس )هردو انگلستان( بوده و در ویراستاری یا همکاری در ویرایش بسیاری از 

راهنمایی ویراستارانِ مطبوعات معتبر، از جمله مقاالت و آثار منتشر شده، و نیز در 

عالم بشری  2017متولد شد و در  1930مانتلی ریویو، نقش مؤثر داشته است. وی در

  را وداع گفت.

 ی آگاهی طبقاتی کرد مارکس به مسألهبخش اول: روی

دو نقل قول زیر، بهتر از هر چیز دیگر، معمای اصلی تئوری مارکسیستی طبقات و 

 کند. طبقاتی را تشریح می آگاهی

 یابیم:می ی مقدسخانوادهنخستین مورد از این دو را در 

ی مسأله، این نیست که این یا آن پرولتر، یا حتی کل پرولتاریا، در لحظه

پرولتاریا چی . مسأله این است که داندمیکنونی، چه چیزی را هدف خود 

 تاریخی، ناگزیر است چه عملیاز نظر ، هستی، و، در ارتباط با این هست

روشنی در ارتباط و به قطعیطور پرولتاریا، به هدف و عمل تاریخیانجام دهد. 

داری کنونی، ی سرمایهبا وضعیت زندگی او و همچنین کل سازمان جامعه

 جا خاطرنشان کنیم که: بخش. نیازی نیست که در اینبینی استقابل پیش

 دوخی تاریخی وظیفهاکنون از ن و فرانسه همبزرگی از پرولتاریای انگلستا

 (1).روشنایی ببخشد طور کاملبه این آگاهی بهکوشد است و پیوسته میآگاه 
دوم از گرامشی در اثری از وی آمده است. گرامشی بر نیاز حیاتی به تکامل نقل قول 

 کند: تأکید می« آگاهی طبقاتی در شکل مؤثر سازمانی »بخشیدن به 

خود و مستقیماً خودبه های اقتصادیبحرانن چنین گفت که، توانمی

ی توانند زمینهها تنها میکنند؛ این بحرانحوادث بنیادی را ایجاد می
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ه ها، کی مسائل و حل آنهای مُعینِ تفکر، ارائهتری برای ترویج شیوهمناسب

 است، ایجاد کنند. [2]ی تمامی تحول آتی حیات دولتدر برگیرنده

کننده در هر وضعی نیرویی است که پیوسته سازمان یافته، و عامل تعیین

توان گفت اوضاع پیدا کرده، تا بتواند در شرایطی که می در درازمدت نظم

فقط تا آن اندازه مناسب است که مناسب است، پیش رود )و این شرایط 
و آکنده از شور و حرارت مبارزه است(؛ بنابراین چنین نیرویی وجود دارد 

ه یافته بی اساسی عبارت است از پرداختن و توجه صبورانه و سازمانوظیفه

تر اهآگتر کردن و تر کردن، همسانکه منسجمتشکیل و تحول این نیرو، و بل
 (2).کردن آن از خویش

 

ی میان ضرورت رابطه ی مورد بحث عبارت است ازتوان دید، مسألههمچنان که می

نماید که تضادی میان مارکس و گرامشی تاریخی و آگاهی طبقاتی. در ظاهر، چنین می

ی ی تاریخوظیفه ناگزیر استگوید که موجود است: مارکس از پرولتاریایی سخن می

کند که خودِ موقعیت تاریخی فقط خود را انجام دهد، در حالی که گرامشی تأکید می

است که پرولتاریا از پیش موفق شده باشد آن را به صورت یک نیروی  تا جایی مناسب

هذا، به منظور دریافت درست از یافته و کاماًل آگاه از خود، تکامل بخشد. معسازمان

معنای دو نقل قول مذکور، الزم است توجه کنیم که مارکس در تأکید بر ضرورتِ 

عبارت  -«های اقتصادیبحران»فقط به ی آگاهی طبقاتی، تاریخیِ عمل پرولتری بر پایه

اشاره  -«اقتصادگرایی عوامانه»ی گرامشی در بحث و جدل در مقابل مورد استفاده

کند: یعنی، مارکس اشاره به طبقه اشاره می« هستی»که ]در واقع[ به کند، بلنمی

 یکند که، در مقایسه با نوعی مکانیسم اقتصادی، همانا عوامل پیچیدهحلی میراه

 نهادهر طبقه هم« هستیِ»شناسی اجتماعی است. و این است کل تفاوت. زیرا هستی

کنندگان عواملی است که در یک جامعه در کارند، حال آن که مطرح تمام)سنتز( 

ا عامل ر یکتنها  -که به درستی توسط گرامشی محکوم شده -«جبریت اقتصادی»

 سازند.مل دیگر غالب میاندیشانه آن را بر عواکنند، و خامبرجسته می
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ی طبقات و آگاهی طبقاتی بر اساس ُمدلِ خام کرد مارکس به مسألهاگر روی

ماند. ای که در باال به آن اشاره شد، الینحل میتفسیر شود، مسأله« جبریت اقتصادی»

ک سروکار داشته باشیم، با ی« هستی اجتماعی»به جای این که با بررسی دیالکتیکی 

 رو هستیم، از جمله: حل روبهراه-و یک شبهبرآورد سطحی 

ی های آموزهظاهراً، تئوری طبقات اجتماعی مارکس، در کنار سایر بخش

خوش یک ابهام اساسی است که مفسرانش را تاکنون دچار وی، دست

سو، مارکس کامالً مطمئن بود که مشکالت فراوان کرده است. زیرا، از یک

ناپذیر، منجر به طور اجتنابداری، بههتضادهای ایجاد شده توسط سرمای

 شود؛ اما از سوی دیگر، ویآگاهی طبقاتی پرولتاریا و انقالب پرولتاریایی می

در استنتاج خود، به آگاهی طبقاتی، عمل سیاسی، و تئوری علمی تاریخ، 

نقش عمده بخشیده است. در نظر خود او این مشکل حل شده بود، زیرا این 

 های جنبیفرآوردهآگاهی طبقاتی یا تئوری علمی، خود، مانند  عوامل ذهنی

   (3)اند.داریتضادهای ذاتی سرمایه

اری داقتصاد سرمایه «ی جنبیفرآورده» صرف و ذهنیتاین که ما آگاهی طبقاتی را 

ی که کردبینگاریم کاریکاتوری خواهد بود از مارکس. این نوع نگرش ناشی است از روی

مارکس  دیالکتیکی یجانبه را جانشین مدل پیچیدهو یک انیکیمک، کنندهمدل تعیین

ی اقتصاد مجموعهکند. پس، در نهایت، آگاهی، به صورتی خام، ضمن این که زیرمی

تواند فعاالنه تغییری ایجاد کند، زیرا که یابد: نمیکننده هم میشود، نقشی گمراهمی

در تحول اقتصاد «( نبیی جفرآورده»ی صرف )و در واقع خودش یک فرآورده

 داری است. سرمایه

ناسی ششویم؛ یعنی با پیچیدگی روشرو میی اساسی روبهجا با این مسألهو در این

شده[ و ]یا تعیین[3]«مُعَیَّن»دیالکتیکی مارکس. در مفهوم مکانیکی بین 

وب ها[ خط فاصل روشنی وجود دارد. اما، در چارچکننده]یا تعیین[4]«هامُعَیِّن»

ِی های اقتصادشناسی دیالکتیکی این گونه نیست. در مورد اخیر: اگرچه بنیانروش

هستیِ اجتماعیِ طبقات آن « هایِ نهاییِمُعَیِّن»یِ دهندهداری تشکیلی سرمایهجامعه

های[ کنندههای ]یا تعیین، در عین حال، خود مُعَیِّنهامُعَیِانجامعه هستند، اما این 

ی اهمیت مارکس درباره ]تعیین شده[ اند. به عبارت دیگر تأکیدهایشده مُعَیَّن
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مورد  ی وی را درشود که بتوانیم اندیشهشناسی اقتصادی فقط زمانی معنادار میهستی

های بسیار متفاوت فعالیت انسانی دریابیم. مطابق با این در حوزه« های پیچیدهتعامل»

های اقتصادی ی بنیاندگی انسان فقط بر پایهزن [5]دریافت، تجلایات سازمانی و فکریِ 

های اقتصادی را از طریق ساختار اند، اما فعاالنه و با تمام نیرو آن بنیانساخته نشده

در بیرون  [6]«های اقتصادیتَعَیُّن. »دهندشکل میخود  مستقلی نسبتاً بسیار پیچیده

ها، ترین واسطههای مشخص، از جمله ذهنیی تاریخیِ دائماً متغیرِ واسطهاز مجموعه

 معلولکه خود ، بلعلت، نه «آغازدر »از نگاه مارکس، خدایان،  (4)وجود ندارند.

لذا، به محض پذیرش  (5)شد. متقابلسردرگمی فکری انسان بودند؛ ولی بعدها این رابطه 

از سوی انسان، پیامدهای متعددی برای  -و در واقع هر نوع باوری  -این نوع باورها 

برای  «واقعیت اقتصادی اختصاص منابع کمیاب»بار آمد که شامل کلیاتِ زندگی بشر به

شان و غیره گشت. به همین سان، آگاهی ها، متولیانساختن انواع کلیسا و نگهداری آن

طور هبمستقلی که دارد، نتیجتاً و  نسبتاً تار با تمامیِ اشکال و تجلیات خویش، و با ساخ
کند، در حالی که خود نیز در تحت ، ساختارهای اقتصادی جامعه را تعیین میمتقابل

 عیارمامتمقوالت « تولید و مصرف»، «عرضه و تقاضا»شوند. تأثیر عوامل اخیر تعیین می

، مقوالت از این هیچ کدام دهد کهتر نشان میاند، اما فقط در ظاهر. نگاه دقیقاقتصادی

ونه گدر طول تاریخ دارای هیچ« بشری متغیر نیازهای»ی بدون در نظر گرفتن مقوله

ها را به صورت قابل فهم توسط توان آنکه نمی نیازهایی -معنایی نیست

 یِ اقتصادی توضیح داد. هایِ یکجانبهکنندهتعیین

توان برداشت او را از آگاهی نمی [7]اعیی ِعلایتِ اجتمبدون فهم نظر مارکس در باره

طبقاتی دریافت. مطابق نظر مارکس، هر دستاورد جدید انسانی عنصر نویی را وارد 

ی مفروض را در های هر جامعهکند که ویژگیی متعامل میی عوامل پیچیدهمجموعه

چه بوده، « در آغاز»سازد. در نتیجه، این که موضوع هر زمان مفروض نیز محقَق می

ی بعدی تحول نیز همان بماند. هشدار در مورد دیالکتیکی تواند در مرحلهتماالً نمیاح

، توان رسیدبدان می« فقط در تحلیل نهایی»های اقتصادی، که بودن سرشت تَعَیُّن

بدین جهت است که تأکید شود: در عین حال که شرایط مادی زندگی، هم از نظر 

یعنی  -، جایگاه مهمی در دستگاه مارکسی دارد[8]ساختاری و هم از نظر تکوین تاریخی
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که  -ها و هم شرایط مادی آنتر تعامل بین انسانهم از نظر تکویِن اشکال پیچیده

شرط الزم ساختاری برای زندگی انسان در تمام اشکال قابل درک جوامع بشری پیش

توضیح های تحول جوامع را تواند به خودی خود پیچیدگیبه هیچ عنوان نمی -است

یعنی هم به فراوانی مادی و هم به  -کندی[ وفور اشاره میدهد. اگر مارکس به ]مقوله

تحول نیروی انسانی است که خود »ی وی به بنیان ضروریِ اشاره -فراوانی زمان آزاد

، در واقع مقصودش این نیست که این (6)«ی واقعی آزادی، استیک هدف، یعنی مرحله

بود، متهم به گردد. )اگر مقصود مارکس چنین میمنجر می «قلمرو آزادی»وفور به 

شد.( برعکس، مارکس با تأکید بر بنیان گویی در تبیین مکانیکی آزادی میتناقض

گر که ا -کندشرط تکوین آزادیِ حقیقیِ انسان، به شرایطی اشاره میضروری و پیش

و مادی که مخالف ی طبیعی هاتعینبر آن  سازدقادر میانسان را  -تحقق یابند

 . غلبه کند، «های بشری است، و خود نیز یک هدف استشکوفایی توانایی»

تر این بدان معناست که نقش آگاهی همزمان با رشد نیروهای تولیدی بشری عمده

نسان ا» ی استقالل نسبی اَشکال و تجلیات آگاهی انسان، شود. اما دقیقًا به واسطهمی
طور خردمندانه با لدانِ مرتبط با هم که مبادالت خود را بهمُوَ»)یعنی « شدهاجتماعی

خودی این رشد و تحول ی خودبهبه هیچ عنوان نتیجه (7)«(کنندطبیعت تنظیم می

ی معینی از تبادالت اجتماعی در مرحله ضروریوجودی  هرچند که انسانْ -نیست

شده درآید، -نهبیگا-خود-تواند در خدمت حیاتِ ازگونه که میاست. آگاهی همان

این که کدام یک از دو شکل اول یا دوم  (8)تواند بر از خودبیگانگی هم فائق گردد.می

ای است که کند، مسألهدست یافته، غلبه می [9]ی که بالقوه به وفوراآگاهی، در جامعه

که در آن استقالل نسبی آگاهی اجتماعی  -از طریق الگوی مکانیکی علیت اجتماعی

حتی قابل تلنگر زدن هم نیست چه رسد به این که بتوان آن را  -شده باشد انکارباید 

های جلوه« [01]تحرکیمحوری یا بیسکون»و « تقدیرگرایی»، «اقتصادگرایی)»حل کرد. 

ی این نوع روش مکانیکی در مورد مشکل آگاهی طبقاتی است.( شدهسیاسی شناخته

کل تواند به همان شهای متقابل، میعیُّناز طرف دیگر، عدم توفیق در درک دیالکتیکِ ت

آوردش این باشد که ساختارهای به آگاهی گردد و پی استقالل مطلقمنجر به بخشیدن 

وض اجتماعی مفر-وضع تاریخی امکانات عینیسیاسی و اَشکال سازمانی در تضاد حاد با 

ره، به همین و غی [12]«باوریکنش»، [11]«باوریاراده»، «گراییذهنی)»قرار گیرند. 
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یِ این درکِ غیردیالکتیکی هستند.( در مورد شدهترتیب، مظاهرِ سیاسی شناخته

هایِ مادی به معنای مارکسیستی، یِ تعیانجبریت مکانیکی، امکان شکستنِ زنجیره

بخواهیِ گرایی غیردیالکتیکی شکستنِ دلمردود است، در حالی که در اراده فرضیپیش

ای یعنی نادیده انگاشتن شرایط الزم براین زنجیره، فرضی مسلم انگاشته شده است: که 

ی شکاندن این زنجیره شرایط عینیهذا، مارکس، از یک طرف، این شکستن. مع

دهد قابلِ هستی اجتماعی و آگاهی توضیح میهای مادی را، از طریق تَعَیُّن متتَعیُّن

کند نیروهای مولد، قبل از این که تفکیکِ تر این که: وی تأکید می)روشن

ی خاصی از تحول ممکن شود، باید به درجه [13]«گردانیشئ»از « ازخودبیگانگی»

ی شود، مگر این که برنامه واقعی وممکن تواند رسیده باشند: و این نمی

انسانی،  [15]«گردانیِخودشئ»اشکاِل گوناگون و ابزارهایِ  [14]«زداییِانگیازخودبیگ»

ین ی ازنجیره شکستن، عملی گردد.( از سوی دیگر، مارکس بر ضرورت طور آگاهانهبه

ی توانست ویژگکند: شکستنی که او، بدون آن، نه میهای اقتصادی تأکید میتعیُّن

 [16]«برداری-ازمیان-خود»یعنی ویژگی  -کندی پرولتاریا را تعریف کنندهتعیین

ی که همان آگاهی از وظیفه -ی پرولتاریا را توضیح دهدو نه آگاهی طبقه -پرولتاریا را

ای ههای طبقاتی: تمامی محدودیتمحدودیت تمامیعنی نابود کردن  -خودَست تاریخی

د. یاب، تحقق میکه در جریان از بین بردن خودش، به مثابه طبقه -ی طبقاتیجامعه

ای که ناشی از جبریت اقتصادی باشد، اصطالحی «برداری آگاهانه-میان-از-خود»

ی گونه بدیلی بر بازتولید تضادهای جامعهنفسه متناقض است. در نتیجه، یا هیچفی

های ی تعیُّنطبقاتی در تمام اشکال قابل تصور جامعه موجود نیست، و یا زنجیره

« هانهخودنابودگردانی آگا»ید شکسته شود. )کمی بعدتر به موضوع اقتصادی اجتماعی با

 خواهیم پرداخت.( در موضع مارکس در این باره هیچ شکی موجود نیست. 

مشکل مهم دیگری که در دریافت کامل معنای تئوری طبقات و آگاهی طبقاتی 

 تمامتنها  ی اوست. زیرا نهمفاهیم مورد استفاده چندبُعدی بودنمارکس وجود دارد در 

در عین  که، بلمرتبط با یکدیگرند از نظر ساختاریبرد مقوالتی که مارکس به کار می

اند. مشکل یادشده، بنابراین، در فهمِ کامِل قابل فهم طور تاریخیذاتاً بهحال هرکدام نیز 
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هم مرتبط اند و اجزاء یک تمامیتِ پویایی تاریخیِ مقوالتی است که از نظر ساختاری به

 سازند. یچیده را میپ

وجه ساختاری این مسأله نیز در هشدارهای آثار مارکس علیه جدا کردن مقوالت 

خوبی توصیف شده ای که به آن تعلق دارد، بهیِ ویژه از کلیت پیچیدهخاص هر حوزه

، یک مستقلی عنوان یک رابطهبه هرگونه[ کوشش برای تعریف مالکیت»]است: 

 دارپنتواند چیزی باشد جز یک نمی -ی انتزاعی و جاویدانیشهیک اند -ی مجزامقوله
« آگاهی طبقاتی»و « طبقات»بدون شک، همین نکته در مورد مفهوم  (9)«متافیزیکی.

مفاهیم اصلی، معانی کامل خود را فقط در تکثارِ عواملِ موجود و  هم صادق است: این

هد دکنند. مارکس هشدار میی اجتماعی کسب میمرتبط به هم در ساختار یک پدیده

بشی هرگز جننباید گفت که جنبش اجتماعی مرتبط با جنبش سیاسی نیست. »که 
در  (10)«باشد، وجود نداشته است. هم در عین حال اجتماعیبدون این که  ،سیاسی

تواند فقط به صورت عوامل سازمانی و عقیدتیِ یک فضای نمی« آگاهی طبقاتی»نتیجه 

سیاسی، هرچند که مهم نیز باشند، درک شود. جدا کردن موضوع آگاهی طبقاتی از 

ی گرایی و ماجراجویگرایی، ذهنیی عینی آن، فقط ممکن است به ارادهمشکالت پیچیده

گونه معنایی ندارند؛ خودی خود هیچت سیاسی بهمنجر شود. از نظر مارکس تمهیدا

 اشتیکل چگونگی هسشرایط صنعتی و سیاسی، و، در نتیجه،  سراپای»زیرا انسان باید 

 -استقبال کرده اعتصاباتبه عنوان مثال، مارکس با اشتیاق کامل از  (11)«را تغییر دهد.

ه لودیسم ]یا عقیده ب هرچند که این استقبال در تضاد شدید با محکومیت قاطع وی از

نه فقط به این خاطر که اعتصابات باعث تحول آگاهی  -بود [17]آالت[تخریب ماشین

های اعتصابات شود: زیرا وی در همین زمینه، کامالً از محدودیتی کارگر میطبقه

ای آگاهی اتحادیه»درستی آن را هایی که لنین متعاقباً بهکارگران آگاه بود. )محدودیت

کرد؛ خواند(. مارکس بر اهمیت اعتصابات در تحول نیروهای تولید تأکید می [18]«صنفی

ه کند کبورژوازی را وادار به استفاده از ترفندهایی می بدین معنا که این اعتصاباتْ

تر به حرکت در کاربست نیروی کار را کم و ذخیره کند، علم را درخدمت تولید بیش

 داریی تولیدی و همچنین تضادهای سرمایهوهای بالقوهآوَرَد و از این طریق بلوا نیر

ل های متقاببنابراین، عامل سیاسی اهمیتش را در بستر جامع تعیُّن (12)را شتاب بخشد.

کند: از طریق دخالت مؤثر در تعدیل عمیق ساختارِ تمامیتِ فرایندهای کسب می
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جدید، اشکال نوین  ی وسایل تولید تا خلق عقایداز تغییراتِ گسترده -اجتماعی 

تعدیلی که، در کنار خود، امکان  -ها و ابزارهای جدید تدافعی و تهاجمی سازمانی، شیوه

ت نظر از موفقیسازد؛ صرفی ایجادشده را ناممکن میاثر کردنِ کل مجموعهخنثی یا بی

عنوان یک نیروی های صنفی بهموقت اقدامات سرکوبگرانه برای مهار جنبش اتحادیه

توانند در به عبارت دیگر: اهمیت اساسی اعتصابات در این است که نمی ی.سیاس

طور غیرعادی و ولو این که به -داری ادغام گردنددرازمدت در نظام تولیدی سرمایه

مدت به اصالح بسیاری از نقایص جزئی کمک کنند. این دیالکتیکِ عینِی ناگزیر در کوتاه

هم از جوانب منفی و هم از جوانب مثبت در  -پایانی  یِناقص و تجزیه [19]پذیریِادغام

ی مارکس ی چارچوب مورد مراجعهتشکیل دهنده -هاضروریِ آن [02]بستگیدرون

ای های جزئی و ناقص ما را به سوی جامعهاست، حال آن که تمرکز صرف روی جنبه

آن کامالً  ی کارگرش درطبقه»کشاند که، می «کامالً ازخودبیگانه»وار و کابوس

 [21]ینمونه-ای که در برابر آن چیزی جز یک ضداست: جامعه« مستحیل و ادغام شده

کرد مارکس این است که تواند باشد. روینمی [22]«نقدشهر قابلِآرمان»خیالی، یک 

های محدود را در بستر جهانی در نظر گیرد. و به این دلیل است که وی جنبش همیشه

ی کارگر دهیِ طبقهی جنینیِ سازمانرفته را در دورهاشکال پیش تواند، از قبل،می

یاسی های سببیند، درست همان گونه که قادر است در اعتصابات، تبادالتِ متقابلِ تعیُّن

ن مشخص کند. بنابرای -داری نهادینه است که در ساختار تولید سرمایه -و اقتصادی را 

شکلی از کنش اقتصادی باشد، و  صرفاًتواند مین [23]گراییشود که اتحادیهروشن می

ی مفروضِ تاریخی اهمیت هم ندارد که این سوی سرشت آن تا چه حد قویاً در دوره

ای جنبش اتحادیه» عمده شود. )با توجه به نکات گفته شده، شکست در ایجاد 

، که مفهومی ذاتاً متناقض است، یک شکست [24]جرج وودکاکبه سبک « غیرسیاسی

در مورد بلوا نیروهای  -آید(. درواقع، منطق استدالل مارکساز آب در می ناپذیراجتناب

گمان بدین معناست که هرچه نظام بی -تولیدی در تحت تأثیر اعتصابات و غیره

تر و با تمامیت خود در یک رویارویی مفروض قرار گیرد، نیاز داری مستقیمسرمایه

و در واقع در چارچوب  -ی در پیشاپیش صحنهتری نیز به حضور عوامل سیاسبیش

شود؛ و ]ظهور[ این وضع هنگامی است که پیدا می -جهانی مبارزات و برخوردها
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گردد. و نیز مخصوصاً حاد می [26]های جبریمصالحه [25]ناپذیرانعقادناپذیری یا ادغام

جتماعی جدا توان از عوامل اقتصادی و ابینیم[ عوامل سیاسی را نمی]همچنان که می

 تمامًا متحول، ناچار به (13)بازار جهانیِکامالً تحول یافته و « انترناسیونالیسمِ»کرد: 

 یکدیگر داللت دارند. )ما بعداً به این موضوع خواهیم پرداخت.(

اند، در تر، پویایی تاریخیِ عوامل خاص، که دارای ارتباط درونی ساختاریپیش

اند، و بنابراین، شایسته از قول مارکس، نمایش داده شدههای مهم یادشده در باال نمونه

ی توقف ما گردند. کافی است که اشاره کنیم به صحت از این مایه نیست بیش

شناختی کلی مارکس در تحلیل مربوط به روابط درونی و ساختاری و، همزمان، روش

ترش گس»ویسد، نمارکس می«. تقسیم کار» و « بازار» برای مثال، به ویژگی تاریخی 

ی آن، در مراحل خاصی به تقسیم نیروی کار خصلتی ویژه بازار، ویژگی و رخساره

ی به مطالعه و بررسی این تأثیرات متعدد که در هر دوره»کند که و تأکید می« دهدمی

ناگفته پیداست  (14)«رود.بخشد نیاز ضروری میخاص به تقسیم کار خصلت معینی می

وان عنهم مصداق دارد که باید به« آگاهی طبقاتی»و « طبقات»رد که همین نکته در مو

اجتماعی در نظر گرفته شوند. -ی پویا از عوامل تاریخیهای الیتجزای یک سلسلهبخش

دی تر تقسیم کار، افزایش در نیروهای تولیی بیشبنابراین، تغییر و تعدیل بازار، توسعه

الگوهای اجتماعی مصرف، تحول در علوم  جامعه، تمرکز سرمایه، تغییراتِ گسترده در

ها عواملی هستند تمامی این -ها، ارتباطات، ترابری، تکنولوژی آموزشی، و غیرهو دانش

که تأثیر حیاتی در تحول طبقات و آگاهی طبقاتی دارند، به این دلیل که عامل اخیر به 

 شکلی از اشکال، ناگزیر بر عامل پیشین مؤثر است. 

ی مارکس در مورد طبقات و آگاهی طبقاتی نیازمند فهم درست نظریهنتیجه این که، 

 یبررسی درک کلی وی در ارتباط با یکی از وجوه مهم آن است: تحلیلی که نقطه

ر ، که ب«ی آنهای پیچیدهی اجتماعی و تعَیُّنمبارزه»کانونی آن عبارت است از مفهوم 

 گردد. های متقابل ارزیابی میی دیالکتیک تعیُّنپایه

 بخش دوم: موضع طبقاتی و منافع طبقاتی 

کنیم که نکات مهم نگرش نقل  ی مقدسخانوادهی بلندی از جا باید بریدهدر این

 کند: بندی میمارکس را در مورد طبقه و آگاهی طبقاتی جمع
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یک ضدین ]یا پادنهاد[ هستند. و، از این رو، یک پرولتاریا و ثروت دو وجه 

سازند. هردو را مالکیت خصوصی ایجاد کرده است. پرسش یکل واحد را م

دارد. این که فقط  تزدر درون این آنتیاین است که هریک چه جایگاه خاصی 

یک کل واحد هستند، کافی نیست. مالکیت خصوصی،  ها دو وجهبگوییم این

 شخودعنوان ثروت، ناگزیر است که از مثابه مالکیت خصوصی، یعنی بهبه

ند، و لذا، در عین حال، ناگزیر است از ضد خود، یعنی پرولتاریایی صیانت ک

این تضاد است، مالکیت  طرف م بتِاست نیز حفاظت کند. این  موجودکه 

 خصوصیِ ازخودراضی. اما، از سوی دیگر، پرولتاریا ناگزیر است خود را به مثابه

که او را  -اش راپرولتاریا، و از این طریق ضد خود را، یعنی شرایط موجودیت

یعنی مالکیت خصوصی را از میان بردارد.  -به صورت پرولتاریا شکل داده است

قراری او در درون خود خویش، تضاد است، بیاین  وجه منفیِو این 

ی مالکیت خصوصی. بنابراین، در درون این کنندهپرولتاریایِ نابودشده و نابود

ا و پرولتاری محافظه کاری مایملک خصوصی طرف تز یا پادنهاد، دارندهآنتی

باشد، دومی « پادنهاد»خواهد حافظ این آن است. اولی می مخربسوی 

ا از میان بردارد. در هر حال، مالکیت خصوصی، در حرکت خواهد آن رمی

کند، اگرچه از طریق تحولی اقتصادی خود، به سوی انحالل خویش حرکت می

 علیه میل اواست، تحولی که  [27]ناآگاهکه به خودش بستگی ندارد و از آن 

خیزد، فقط شود، و تحولی است که از درون سرشت خود امور برمیحادث می

آگاه ارِ پرولتاریا به مثابه اِدبپرولتاریا است:  م ابهبها که مولدِ پرولتاریا جتا آن
از آگاه  زدودگیِ مثابه انسانیتبه از ادبارمعنوی و جسمی خویش،

خویش و،  باختگیباختگی آگاه از هستیزدودگیِ خویش، هستیانسانیت

را یا حکمی را اج. پرولتاری خویشنابودکنندهپرولتاریا به مثابه بنابراین، 

کند که مالکیت خصوصی با تولید پرولتاریا بر خود روا داشته است، به می

ی حکمی است که کار مزدی بر علیه همان گونه که پرولتاریا اجراکننده

روزیِ خودِ او اعالم داشته خودش، از طریق تولید ثروت برای دیگران و سیه

هیچ عنوان به وجه مطلق جامعه  شود، بهاست. زمانی که پرولتاریا پیروز می
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شود، زیرا که پیروزی او فقط در نابودی خود او و نابودی ضدِ اوست. بدل نمی

سپس، پرولتاریا و نیز ضدش، یعنی مالکیت خصوصی، که مُعیِان اوست، از 

 روند.میان می

این نقش تاریخی را به پرولتاریا  هنگامی که نویسندگان سوسیالیست

آید، به این جهت میبر [28]«نقدِ نقادانه»مچنان که از دهند، هنسبت می

انگارند؛ درست بر عکس است؛ چرا که نیست که پرولتاریا را چون خدایان می

انسانی آن، صورت  - مشابه]مفهوم[ انتزاعی کل انسانیت، حتی در شکل 

را کند؛ زیگرفته پیدا میشکل-کامل خود را عمالً در هیأت پرولتاریای کامالً

ی که شرایط زندگی پرولتاریا حاصل جمع تمامِی شرایط زندگی در جامعه

ترین و حادترین شکل خود است؛ زیرا که ]هستی[ انسان امروزی به غیرانسانی

در پرولتاریا محو و مغروق گشته، اما، در عین حال، او نه فقط نسبت به این 

، مطلقاً جبرینیازی که از طریق زیان خویش آگاهی تئوریک کسب کرده، بل

]این[  نمایش عملییعنی  -که دیگر نه زدودنی و نه قابل کتمان است

ود. شمستقیماً به سوی قیام علیه این وضع ضدبشری کشیده می -ضرورت

. اما پرولتاریا تواند و باید خود را رها گرداندمینتیجه این که، پرولتاریا 

خویش را نابود سازد. و  تواند خود را رها کند مگر این که شرایط زندگینمی

شرایط غیرانسانی  تمامیتواند این شرایط را نابود سازد، مگر این که نمی

 زندگی اجتماعی امروز را، که در وضع خود او تراکم یافته، از میان بردارد. 

تر، بگذارید چند تذکر مختصر در مورد متن مهم قبل از پرداختن به تحلیل مشروح

 باال بدهیم.

 مثابه یکی طبقات، بهبندی مارکسیِ مسألهاول، تأکید است بر صورتی نکته

یک کل که  -با دو وجه مثبت و منفی -)یک تضاد یا آنتاگونیسم ساختاری(« تزآنتی»

یا در کنار هم قرار توان مطلق کرد )زیرا که سازند و عناصر آن را نه میواحد را می

د. ها را به صلح یا سازش کشانتوان آنوند( و نه میرگیرند و یا با یکدیگر از میان میمی

 تر مورد بحث قرار داد.(تر این ایده را باید بیش)پیامدهای گسترده
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که نیازمند به تأکید است، تمایز بین دو سوی این آنتاگونیسم است از  دومین نکته

عوامل  هکه بنیست، بل ذهنیی آگاهی طبقاتی که فقط مربوط به تفکر و بینش جنبه

ی ی خاصسرمایه است که شیوه« ناآگاه» ]هم[ وابسته است: از یک طرف، خصلت  عینی

 «برخالف میل خود»کند ی آن است که ناگزیرش میکنندهتعیین از تحول اجتماعیْ

ظاهر نیاز عملی است که به صورت ضرورتی ضد خود را ایجاد کند؛ از طرف دیگر، 

« آگاهی کاذب»و « بین منافع طبقه»ی ند. )رابطهکشود و خودآگاهی را ایجاد میمی

 ی این عوامل فهم شود.(باید به عنوان تعامل پیچیده

ی زیر دست ادبارِ طبقه «معنوی»ی نیز مهم است که به تأکید مارکس بر جنبه

 فقط به« ادبارِ روزافزون»اشاره کنیم؛ زیرا رایج است که نگرش مارکس را در مورد 

های صورت مادی در نظر گیرند. واقعیت این است که در افکار مارکس، از نوشته

معنوی همیشه به هم مرتبط بوده اند -های مادی و فکری، جنبهسرمایهنخستین وی تا 

ه گیریم ک)»تر شده است طور دم افزون وخیمرغم بهبود مادی، بهران، علیو وضع کارگ

دقیقاً به خاطر این که این دو جنبه از یکدیگر جدایی  -((15)«مزدشان کم باشد یا زیاد

 ناپذیرند. 

پرولتاریا ]توسط خود پرولتاریا[ نیز  [29]«خودنابودگردانیِ»برای مارکس تأکید بر 

و مقصود از نابود گرداندن، در عین حال نابود کردن شرایط  -قدر اهمیت داردهمین

ادر ق»ای که ی طبقهتواند بدون عمل آگاهانهو این دستاورد نمی -ضدانسانی هم هست

، «ودگرانینابخود»خود را آزاد سازد، تحقق یابد. در حقیقت، دستور کار « است و باید

حول است، م« ضرورت تاریخی»ی یک نیروی ناآگاه، که نوعی افسانهاگر این دستور به 

شود، در مفهوم ذاتی خود، مبدل به نقیض خویش خواهد شد. )اصالً تصادفی نیست که 

ه ، ب"تاریخ"...  کندتاریخ هیچ کاری نمی»خوانیم: میی مقدس خانوادهمتعاقبًا در 

اف ای برای نیل به اهدعنوان وسیلهجدایی نیست که انسان را بههمین شکل، شخصیت 

فعالیت انسان که در پی اهداف خویش  جزنیست  چیزی هیچبه کار برد؛ تاریخ  خود

دستور »که مارکس بدان اشاره کرده، هیچ ربطی به  [03]«مطلقاً الزامی نیاز.( » است

کند. اما اشاره می [23]«ضرورتعملِی بیان » کانت ندارد، زیرا به « [31]الزامی و مطلق

نیز ندارد، و [33]شدهانگاشته-در مورد اخیر، در عین حال، ربطی به مفهوم تاریخِ شخص
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یا مرتبط با تبدیل آن به نوعی جبرگرایی اقتصادی مکانیکی هم نیست، زیرا که چیره 

ر، به عبارت دیگانسانی امکان ندارد: « نیاز مطلقاً الزامی»شدنش احتماالً بدون وساطت 

ی تفکرات الزم و مناسب، یعنی نه بر پایه خودآگاهیی واقعی و انسانی بدون پایه

ای که به صورت ناپخته تعیین واسطهی بدون[34]انتزاعی، و نیز یعنی نه بر اساس تجربه

شده باشد. از نظر مارکس، بسنده نیست که بگوییم هیچ نوع خودنابودگردانی بدون 

آن ممکن نیست. باید این نکته را هم افزود که: خودِ شرایط عینی  ینیعبلوا شرایط 

، به معنی آگاهی از ضرورتِ زدودن ازخودبیگانگی، به خودآگاهیتواند بدون تحول نمی

شرط پیشعنوان بهتری، قطعیاهمیت « ذهنی»بلوا کامل برسد. بنابراین، عامِل 
ارت کند؛ به عبی تحول انسان پیدا میرفتهی پیشبرای موفقیت در آن مرحله ضروری،

ی اصلی عبارت است از: نابود کردنِ شرایطِ ضدِ انسانی توسطِ دیگر، هنگامی که مسأله

کرد جا مجددًا به اهمیت روی]یعنی پرولتاریا[. )در این« نابودگردانندهخود»]عامِل[ 

ناپذیری تضادها و مان به آشتیون آن، باید راهبریم که بددیالکتیکی پی می

 ختم گردد.( [35]هادوگانگی

یز شده: یعنی به تماای اشاره کنیم که اغلب نادیده گرفته سرانجام باید به نکته

و  «نسبت داده شده»یا « منسوب»مشهوری که لوکاچ قائل است بین آگاهی طبقاتی 

ی مارکسی دارند؛ و اختالف دارند با آگاهی یشهدر اند شناختی که ریشهنیز آگاهی روان

زیرا که  «شدهمنسوبآگاهی طبقاتی که به پرولتاریا »آن  -طبقاتی حقیقی یا ضروری 

است )آن گونه که مارکس در چند سطر « خویش ی تاریخیوظیفه آگاهی از»دارای 

 [36]ا احتمالِ]و[ اختالف دارد ب -نویسد(ی مذکور در آغاز این مقاله میبعد از بریده

آگاهی از آن چیزی که این یا آن، یا حتی کل پرولتاریا، در حال حاضر هدف خود 

ی شناسی، این تشابه چشمگیر است؛ مارکس از واژه)حتی از نظر اصطالح.« شماردمی

ترین مترادف آن، یعنی استفاده کرده است، و لوکاچ از نزدیک [37]«زوشرَیبِن»آلمانی 

. [39]«منسوب کردن، ربط دادن، و اِسناد دادن است»هردو به معنی  که [38]«زورِشنن»

بندی بازصورت« منسوب»و « شناختیروان»لذا، تمایزگذاری لوکاچ بین آگاهی طبقاتی 

راستی، همچنان که بعداً خواهیم دید، یکی از اصول اساسی دستگاه مارکسی است. به

مکن است از تئوری طبقات و آگاهی بدون ملحوظ کردن تمایز مهم یادشده، کامالً نام

طبقاتی مارکس سر در آوریم. زیرا هرگونه کوشش برای تقلیل تئوری مارکس به اجزاء 
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مفاهیم »به بهای ]حذف[  -«علمی ناب»یا  -«شناختی محضجامعه» صرفاً 

و  «ساختارهای منطقی»، یا «صرفاً فلسفی»آن )یا تقلیلش به مفاهیم « ایدئولوژیکِ

ی مغشوشی از شود که دیدگاه جهانی مارکس به مجموعهبه این میغیره( منجر 

باوری باوری ]پوزیتیویسم[ و تجربههای نامرتبط تبدیل شود، که فقط بیانگر یقینپاره

ا )ی« مارکس انقالبی»از « شناسمارکس جامعه»] امپریسیسم[ ساده است. جدا کردن 

تواند به معنی ایجاد سکونی فقط می]ایدئولوگ[ و غیره(  [04]«پردازعقیده»مارکس 

کار سترون باشد هم در تئوری و هم در عمل؛ حال این که در پس آن عنصری محافظه

که مخالف  -خوبی از زمان ژرژ اوژن سورلگرا تفاوت ندارد. این نکته بهباشد یا عمل

چند، هر -(16)بود، شناخته شده است.« شکل دادن به آگاهی»در « علوم اجتماعی»تأثیر 

کنند، تمایل دارند که خود را اندک افرادی که امروزه این خط استدالل را دنبال می

ی وابسته به این سلفِ فکری بدانند. در هر حال، شکاندن وحدت دیالکتیکی مجموعه

 ی ناخوشایندشود: یکی گزینهشدن میمفاهیم مارکسی، ناگزیر، موجد نوعی قطبی

ی گواسطههای بیی مبتذلِ پارهری ساده، که مجموعهباوتجربه« عینیت علمی»میان 

ستوده شده، و دیگری « اصول علمی سالم و سره»است و به صورت  [41]پدیداری

خود ، که گویا، خودبه«ای مجزاعنوان مقولهگرایی سیاسی بهعمل»شناسی پرباد اسطوره

توان طیف نیازی به گفتن ندارد که می(گردد. می« شکل دادن به آگاهی»منجر به 

های خاص مشاهده کرد که همه بخواهی به صورت تئوریهای دلسازیوسیعی از قطبی

ک اند: تفکیشناسی جزمیِ غیردیالکتیکی مشترک هستند؛ از این جملهدر یک روش

 یفلسفه»، [42]«نظریات آزاد از ارزش»؛ جدا کردن «مفاهیم عملی»از  تئوریکمفاهیم »

از « توصیف»؛ جدا کردن «ایدئولوژی»از « تئوری تجربی»و « دانش علمی»، «ناب

 ؛«انواع آرمانی»از « های اجتماعیواقعیت»؛ «سنتز»از « تجزیه و تحلیل»؛ «ارزیابی»

از « محوریناتورالیسم/طبیعت»، [43]«محوریعاطفه»از « خردگرایی»

از « هست»؛ «آزادی»از « ورتضر»؛ «هاارزش»از « واقعیات»؛ [44]«تجویزمحوری»

ای هبندی برنامهطور یکسان، خود را با صورتچنین نظریاتی، به (17)؛ و غیره.«بایست»

رح ی جزمی، طکنندهشناسیِ قطبیو به دلیل همین روش -دیگرانفهم برای غیر قابل

 کنند(. راضی می -غیرقابل پذیرش فرضیپیش
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 -«آگاهی کاذب»و چه « آگاهی حقیقی»چه  -مطابق قول مارکس، آگاهی طبقاتی

ی موقعیتِ اجتماعی و عینیِ طبقات مختلف، یی که بر پایهاز بازشناختِ منافع طبقاتی

شده در جامعه، قرار دارد، غیر قابل تفکیک است. به بیان در داخل یک ساختار نهادینه

بند اقوال  39بند از  38عنوان مثال، کلیسای رسمی انگلستان عذر حمله به به»مارکس: 

خدایی ونُهُم از درآمد خود را. امروزه بیسییک پذیرد تا حمله بهتر میخود را راحت

 (18)«آید تا انتقاد از روابط موجود مالکیت.خود نوعی خطای جزئی به شمار می

ی رسای جوش و خروش کینز این همان نفع طبقاتی فردی است که توضیح دهنده

 علیه مارکسیسم است: 

توانم دکترینی را بپذیرم که کتابی مقدس انگاشته شده و در ونه میچگ

دانم تنها میکه نه اقتصادی منسوخ کتاب درسیفراسوی انتقاد قرار گرفته، 

هیچ گونه نفع و کاربستی برای دنیای نو که از نظر علمی نادرست است، بل
 دهد،یح میترج گلرا به  خارتوانم پذیرفت که ؟ چگونه آیینی را میندارد

ی روشنفکران و را به بورژوازی و مجموعه فرهنگپرولتر زمخت بی

رهای اند و یقیناً تمام بذکیفیت زندگیهاشان، خردمندانی که با تمامی کاستی

 برد؟ حتی اگر بهدهد و باالتر میپیشرفت بشری را با خود دارند، ترجیح می

ی ریختههمهای بهل زبالهدر دتوانیم آن را مذهبی نیاز داریم، چگونه می
پیدا کنیم؟ سخت است برای فرزند  های سرخفروشیی کتابچالهآشغال

آل خود را در میان آن تل ، نجیب و روشنفکر اروپای غربی که ایدهفرهیخته

هایش از طریق یک فرایند عجیب و ها بیابد، مگر این که ابتدا ارزشآشغال

  (19)وحشتناک تغییر یافته باشد.

ایی گررسد، قهرمانمی ی طبقاتیمبارزهبه همین ترتیب، وقتی نوبت به 

ای متعصب و عدهگرایی دیگران، جز شخصی و محلی من، همانند قهرمان
توانم در تحت تأثیر اند. من می، همه به محیط اطراف خود وابستهناخوشایند

 تیطبقا آن چیزی قرار بگیرم که در نظرم عدالت و عقل سلیم است؛ اما جنگ

 (20)کرده خواهد یافت.تحصیل بورژوازی مرا در کنار
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این سخن روشن و صریح است، و آشکارا منافع طبقاتی بورژوازی را که به ثبات 

  (21.)کنداطمینان دارد، نمایندگی می ی خود در نظم جامعهقدرت مستقرشده

به  -تر سیختهدر بخش اصلی اروپای بسیار از هم گ -موضع کسانی که ناگزیر باید 

ناپدید شدن ثبات ]ساختار[ کهنه توجه کنند، کامالً متفاوت است. با توجه به محدودیتِ 

 ی خویشانکار دورهمواضع اجتماعی آنان، تفسیری که از پویایی اجتماعیِ غیر قابلِ

، برد. بنابرایندانند که حاکمیت سرمایه را زیر سؤال نمیکنند، آن را جنبشی میمی

بینند، و به همین دلیل، طبقات می« همگرایی»را به صورت « حرک اجتماعیت»آنان 

ی صنعتی مدرن در این حرکت اجتماعی را به صورت نابودی برخورد طبقات در جامعه

 شود: مدیریت می [45]«جمع روشنفکران ناوابسته»آورند که توسط نظر می

نام داده  [47]«سازیعصر مساوی»ی معاصر ما را [ دوره46مکس شلر]

در کنار مسائل ما گذاشته  [، که، اگرZeitalter des Ausgleichsاست ]

های بندیشود، بدین معنی خواهد بود که عصر ما دنیایی است که در آن گروه

اند، و هریک خویش و اجتماعی، که تا کنون کمابیش از یکدیگر جدا بوده

 در حالبه شکلی، بودند، اکنون،  دنیای اندیشگی خویش را مطلق ساخته
  (22).امتزاج با یکدیگرند

از زمان ایجاد نظریاتی از این دست، نزدیک به نیم سده سپری شده است. بنابراین، 

در واقع، فاصله  در عصری که، -ی خودمندی از خصلت غیرجانبدارانهآنان با رضایت

ی در سطح جهانهایی که مرتباً افزایش یافته، و تنها ادغام« نداشتن»و « داشتن»بین 

ر و پیکها از طریق مزایده، تولید انحصارات غولکنیم حاصل تملک شرکتمشاهده می

های [، شرکت49ها ]انحصارهای دوجانبه[، دوپلی48]یا انحصارهای چندجانبه هااُلیگوپُلی

این روشنفکران مدعی  -ای استهای چندرشتهو ابرشرکت [05]ایبزرگ چندرشته

، [15]«نهادینه کردن برخوردها»، و «سازیمساوی»ی شتن دربارهناوابستگی به نو

شدت عینی و به»ی دهند. در این محدودهها ادامه میو نظایر این« همگرایی»

همچون « کلماتی برانگیزنده» دانش اجتماعیْ  -«رها از ارزش» -ی«غیرجانبدارانه

ن گونه که سخن گفتن اند، به هما، از دستور خارج شده«پرولتاریا»و « بورژوازی»

ردد. گتلقی می« ی ایدئولوژیکی جانبدارانهجنبه»منسوخ، و از « داریسرمایه»ی درباره
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که مفهوم طبقات  -های دارای درآمد باال و پایین های سترونِ مناسبی چون: گروهکلمه

را به « جایش»داری ی سرمایهآیند، و کلمهبه میان می -کنندرا از معنا تهی می

دهد. )در می« داریی پساسرمایهجامعه»و « تمدن صنعتی»، «ی صنعتی مدرنامعهج»

 کار رفته که معلوم نیستی پساصنعتی هم بههای اخیر حتی کلماتی نظیر جامعهسال

های دنیایی که در آن خیال -[52]همگرایی معناییمقصود از آن چیست.( در این دنیای 

گشته که نمایندگان دانش اجتماعی و سیاسیِ  واهی جوا غالب است، و منجر به این

تر از پایان ایدئولوژی بینی نامحدود، چیزی را اعالم کنند که کمبا خوش« رها از ارزش»

 به صورت« مفاهیم قرن نوزدهمی»ظاهر از این به ترین استفادهتنها و مشروع -(23)نیست

تبدیل آمده که در باب های پژوهشی علمی در پایانی کتاب و پروژهچا  تعداد بی
 اند. نوشته شده [53]ی متوسطپرولتاریا به طبقه

 تر این نظریات نیست. بنابراین، تنها به ارزیابیجا فرصت تحلیل جزئیات بیشدر این

 پردازیم. ها میشناختی آنموارد معدودی از اصول عمده و مشخصات روش

هایی هستند که اهمیت ناچار ی این نظرات پدیدهکنندههای خیرهیکی از ویژگی

، «سازیمساوی»و به صورت قوانین سراسری، نظیر اند محدودی دارند، که گنده شده

غیره،  ، و«ی متوسطتبدیل پرولتاریا به طبقه»، «نهادینه کردن برخوردها»، «همگرایی»

ای، محدود، )به معنی حاشیه هامُشیسازی مساوی یترین نشانهاند. کوچکدرآمده

ده یا ساختاری تفسیر ش بنیادیسازی جزئی و پرت( با اشتیاق فراوان به عنوان مساوی

پوچ  ادعایییادشده، هیچ چیزی نیست جز « قوانین»ی یافتهاست. در این شکلِ تعمیم

به  نهادِن اینپیش  [ است. باستیزدرون]یا  خودستیزو، به این دلیل، اصلی است که 

عنوان به -داریداخل نظام سرمایهطبقات در « همگراییِ»و « سازیمساوی»اصطالح 

انقیادِ « به جای»خواهند که این عوامل را آنان می -یک جریان اجتماعی عینی

ی ضروری تمام اشکال قابل تصور ساختاری واقعی کار به سرمایه )که مشخصه

ای، در روابط یچ نیازی به ایجاد تغییرات ساختاری ریشهداری است(، بدون هسرمایه

 داری به صورتگذاری ظریف سرمایه)تجدید نام«. بنشانند»اجتماعی تولیدی موجود، 

، و غیره، یکی از تمهیدات آنان است برای پنهان کردن این «ی صنعتی مدرنجامعه»

شوب و مخلوط کردن تر است، متضاد. دومین تدبیر، که از نظر تئوریک بسیار مهم
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 (24)کارکردیهای اجتماعی با وجوه پدیده ساختاریشده و دقیق تمامی جوانب حساب

 هاست که در پایان این فصل بدان خواهیم پرداخت.(آن

که بل ،«ساختار منطقی»نه از طریق بنای یک  -بازی لذا، با توفیق در این شامورتی

ماند این است که برای تقویت چیزی که میتمام آن  -منطق بیاز راه ایجاد دستگاهی 

مبادرت شود. و هرقدر که « شواهد تجربی»مذکور به گردآوری « همگرایی» فرضِپیش

د، آنان تر باشتر و پراکندهپذیرفته، نامربوطی خوداطالعات گردشده، از طریق یک شیوه

 علمی یرویه و تضاد منطقی این نوعفرض پیشتر در پنهان کردن ماهیت آن نیز بیش
روح دو هدف را گراییِ بیشناسِی این تجربهموفق خواهند شد. روش «آزاد از ارزش»

ی این واقعیت است که تمام اطالعات تجربِی کنندهسو، پنهانکند؛ از یکدنبال می

ی شدن، رشد نابرابری و تمرکز وسایل تولید در دست عدهموجود به افزایش قطبی

در حقیقت، یعنی این اطالعات دقیقًا  -قیاس جهانی اشاره دارندتری در مهرچه کم

سازی، همگرایی و یکپارچگی ساختاری آن چیزی است که مساوی ضد یدهندهنشان

و  [54]«علمی»طبقات مدعی آن هستند؛ از سوی دیگر، با تصریح و تأکید بر فضایل 

 نه از -خواهدِی پدیداری، میگواسطهی جزئیاتِ بیهای پراکندهتمرکزِ صرفْ روی پاره

خوانی، با ترویج که از طریق صرفِ مخالفهای متقاعدکننده، بلی بحثطریق ارائه

داده شده به ی نسبت«هاتعمیم»شناسی ی افکار خویش، ]یعنی[ روشخودپسندانه

« ژیکغیرایدئولو»ی یگانه، تنها روش چنین بنماید که این رویه -مخالفان ایدئولوژیک 

یعنی  -های خودابراز صریح پذیرفته تواند، با موفقیت، نیاز به. پس، نه تنها میاست

 ی هرگونه توجیهرا کنار بگذارد، یا، به بیان دیگر، نیاز به ارائه -اشتضادهای درونی

که در عین حال یک امتیاز اضافی اش را ]نادیده بگیرد[، بلشناسی خودخواستهروش

که  تجربی است-فرضانه، خودستیزانه، و ضدرهیافتی پیشهم کفِ دست ما بگذارد که 

، مبتنی بر تجربه، دقیق و [55]گمانیشناسی غیرپیشتواند نمایانگر پارادایم روشمی

 یعنی یک روش عینی غیرجانبدارانه. -درست، و علمی باشد

 سمآنتاگونیی یک دهد که سرمایه و کار در بر دارندهبنابراین، اگر مارکس نشان می
ورد شود، پس، این ماند که ناچار مانع امکان یکپارچگی ساختاری پرولتاریا میساختاری

رد کرد. اگرچه، واقعیت  [56]«پیشینیبنای منطقی »توان به عنوان یک را به آسانی می
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 -طور آگاهانه نوشته ی جوانی بهای که مارکس در دورهبر طبق برنامه -این است که

ی ئوالنهی ناقدانه و مسبراساس مطالعه "تحلیل تجربی "»عنوان یک نتایج این برنامه به 

آنتاگونیسم ساختاری یادشده بین  (25)اند.برای وی مُحَصَّل گشته« اقتصاد سیاسی

سرمایه و کار، که با یک ساختار منطقی صرف بسیار فاصله دارد، لزوماً ذاتیِ واقعیت 

 یِیابندهدائماً توسعهتواند بدون بازتولیدِ ی تولید است که نمیای از شیوهتجربیِ گونه
 ارزش مبادله عمل کند: 

صادیون، به صورت ظاهراً یک که به دست اقت -داریقانون انباشت سرمایه

 ی این استکنندهقانون طبیعی، مسخ و ارائه شده است، در واقع، صرفًا بیان

که خودِ سرشت انباشت، هرگونه تقلیل در میزان استثمار کار و نیز هر نوع 

طور جدی تداوم بازتولید تواند بهکه می -شودافزایش در بهای کار را مانع می

ی چنین شیوهافزون به خطر اندازد. در این ی دمگونها بهداری رروابط سرمایه

-تواند باشد که وجود کارگر ]صرفاً[ برای تأمین نیاز خودتولیدی، جز این نمی

رود، به جای این که، برعکس، ثروت های موجود به کار ارزش [57]گستریِ

استفاده  مادیِ موجود برای تأمین نیازهای نیروی کارگر و ترقی آنان، مورد

  (26)واقع شود.

 اشتانبمیزان کلی  متناسب بامقصود این است که هر افزایشی در بهای کار باید 

همراه با میزانی از خردمندانه کردن  ی افزایش قدرت تولیدی، تمرکز سرمایه،)نتیجه

جامعه اساساً به همان شکل  روابط ساختاریعامل اخیر باشد؛ و لذا  تابعآن، و غیره( و 

 تحرک»کند ماند )به عبارت دیگر تا زمانی که شرایط کار از سرمایه تبعیت میمی

توانند در این ماند.( فقط افراد خاص، نه طبقات، میخواهد  حاشیهناچار در « اجتماعی

ساختارِ مستقرِ اجتماعی، که خود متشکل از طبقات است، ادغام شوند. با فرض 

یا « ادغام»ی و کار، هر حرفی دربارههای ساختاری بین سرمایه آنتاگونیسم

ک ماند، یای که روابط تولید آن اساساً ثابت میدر جامعه« بورژواسازی پرولتاریاخرده»

 تناقض معنایی است، صرف نظر از هر نوع هدف سیاسی که در پشت آن موجود باشد.

 ی اصلی تئوری طبقات و آگاهی طبقاتی مارکس، دقیقًا به مفهوم تابعیتهسته

ی کاالیی. و هیچ مقدار افزایشی در دستمزدها ساختاری کار است از سرمایه در جامعه

زیرا، باید تأکید کرد که مزد، همان مزد است. )نه به این  -کندتغییری در آن ایجاد نمی
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توجه ]مزدها[ وجود دارد. زیرا حتی آخرین برآوردهای معنا که خطری در افزایش قابل

مزد در انگلستان مرتبًا فقیرتر کارگران کم»دهد که را نشان میآماری درآمدها آشکا

جا، منافع طبقاتی پرولتاریا را باید به صورت ایجاد تغییر در این . در این(27)«شوندمی

اش یلتغییر شکل تابع و تبد»تابعیت ساختاری تعریف کرد. به قول گرامشی، به صورت 

واقع در دستور کار است این نیست که هپس، آنچه که ب (28)«.به صورت گروه حاکم

)مارکس(، مسأله، تغییر در لحن گفتار « مزد بهتری برای بردگان جور کنیم»چگونه 

و اصول  -عبور داده شده« مهندسی انسانی»لحنی که با دقت از صافی  -هم نیست

 جدیدتکه مسأله کند، بلی حاکم بر تولید کاالیی را به کارگران منتقل میجابرانه
 نظم مستقر در جامعه است. ساختار بنیانی

های تابع و متبوع میان منافع گروه کیفییک رشته اختالفات  درک است کهقابل

ها این است که گروه متبوع ]یا غالب[ فقط تا آن حد رضایت ترین آنوجود دارد. بدیهی

ود[ ادغام و دهد که اصالحات و امتیازات را بتوان در ]نظام تولیدی موجبه تغییر می

نهادینه کرد، در حالی که این نوع تغییر برخالف منافع گروه تابع ]یا کارگر[ است و 

یک نیروی متقابل ]نیز[ تأثیر این کند )البته فقط عمر تابعیت آنان را درازتر می

طور قابل توجهی اصالحات و امتیازات در تحول این نیروهای تولیدی جامعه است که به

 همان گونه که در بخش قبلی بدان اشاره شد.( -های جامعه دخالت دارددر بلوا تضاد

تفاوت اساسی دیگر این است که منفعت فردی اعضای خاص از گروه حاکم مستقیماً 

ی ساختاری، و موقعیت ممتازی که آن گروه وابسته است به هدف عمومی استمرار غلبه

منافع شخصی  [58]اعتالی»نابراین، برد. بطور کلی در جامعه دارد و از آن بهره میبه

« اعتالیی»در مسیر منافع جمعِی یک طبقه، خیالی صرف است، زیرا که چنین « فرد

انجامد. در در واقع به چیزی جز حفظ عملی و خشک و خالی خود منفعت فردی نمی

که  همان چیزی -«قانونی ملی»را به « استمرار نفع فردی»نتیجه، متفکران بورژوا باید 

دیداری دنیای پ»تبدیل کنند که برای این  -است« سرشت انسانی»کنند قانون عا میاد

عنی باشد، ی« بایست»ی اعتال در آن باید پذیرای صورت خیالی ، و ایده«ما معتبر است

، و به همان میزان، محدود «هست»طور واقعی و مؤثر بر خالف طور خیالی، و نه بهبه

 (29)متافیزیکی. [06]ی[ اعتالباوریِتخیلیِ ]فلسفه[59]«در ذاتِ خودِ»به قلمرو 
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این ای دیگر است. در ها همه در مورد گروِه تابع، یعنی پرولتاریا، کاماًل به گونهاین

 -یک کل در زمان مفروضمثابه به و حتی طبقه -افراد خاص« مدتکوتاه»مورد، منافع 

 ای داشته باشد. )به این دلیلریشهتغییر ساختاری تضاد « درازمدت»تواند با منافع می

های بنیادین میان آگاهی احتمالی یا است که مارکس حق دارد که به تفاوت

فع گیری انفرادیِ نپی»، و آگاهی الزامیِ طبقاتی اشاره کند.( بنابراین، «شناختیروان»

 و -ای که به ادغام افراد خاصی در نظم اجتماعیِ مستقر منجر گردد به گونه -«فردی

طلبانه، تا جایی که به معنای تداوم مستقیم همین طور، اَشکال گروهِی عمِل اصالح

اند و ]اگر[ باشد، با هم در تقابل [16]نگر یا گروهیگیری نفع شخصی ویژههمین پی

ضعیفِ  [26]«خودِ-در-بایست ذاتاً»اما نه به صورت یک  -شوندمنجر به اعتال 

واقعیت تحول اجتماعی که، در درازمدت، الزاماً چنین  که به توسط، بلفرضانهپیش

که مظهر تضاد مفهومی در  -هایی را ]در سطح[ ادغام ساختاری طبقات تابعکوشش

گرداند. البته این بدان معنا در هر مقیاس مهمی، محکوم به شکست می -خودست

 داز مناسبِ آنانکه باید آن را در چشمنیست که خود مسأله را باید نادیده گرفت، بل

تا آنجا که افراد دنبال بهبود اجتماعی خویش از طریق »قرار داد. این که گفته شود 

ی آرزوی هستند، و به همین میزان، آگاهی طبقاتی به واسطه -نه جمعی -اقدام فردی

نگری بزرگ است. ، یک ساده«(30)شودرسیدن به مقام یا موقعیتی اجتماعی، ضعیف می

به خودی خود به هیچ عنوان تضمینی برای آگاهی مناسب « روهیعمل یا اقدام گ»

طبقاتی نیست. این، به تمامی، به سرشت واقعی اهدافی مربوط است که پیشاروی 

توان دستاوردهای فعالیت جمعی را ]کارگران[ اند، یعنی بستگی دارد به این که آیا می

وهی که کاماًل از اهداف با موفقیت در هم ادغام و یکپارچه کرد یا نه. هر عمل گر

آگاهی »یا  -«آگاهی گروهی»تواند ی استراتژیک تهی باشد، تنها میبرجسته

و ناظر بر منافع گروهی کوچک از  محدودرا تقویت کند؛ این آگاهی  -«ایاتحادیه

متفاوت است با یک عمل گروهی  از نظر کیفیکارگران است. در این مورد، آگاهی 

عمومی ایتالیا ]که اندکی پیش از نگارش این مقاله رخ داد[  ]گسترده[، نظیر اعتصاب

ران بحبحرانی حکومتی که در واقع »ناشی بود از  -و خود، در عین تشدید علت خویش
« بهتر شدن موقعیت»عالوه، به (31)«ها بود.، یا بحران دولتی در تمامی عرصهدر هژمونی

تی همراه باشد. حال، این که آیا چنین فردی لزوماً نیاز ندارد که با تضعیف آگاهی طبقا
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ای است یا نه، خود بستگی زیادی دارد به میزان سطح آگاهی طبقاتی فرد مفروض: رابطه

طور هدلخواه بمکانیکی مردودشده، نگاهی که بدواً به-که تلویحاً توسط این نگاه جبری

جود دارد و« هاارزش»و « واقعیات خشن»یک دوگانگی میان پذیرد که مسلم می

وقعیت مدستگاه اقتصادی.  واقعیات خشناند از طبقه ناظر بر تقسیماتی است که ناشی)»
هایی دارد که افراد به تر که ریشه در ارزشمربوط است به تمایزات ظریف اجتماعی

گیرد .(، و سپس، با چرخشی پیروزمندانه، نتیجه می(32)«دهندهای یکدیگر میفعالیت

که بنا به تعریف )اما فقط به  -«بهبودی موضع فرد»وها نسبت به که تمایالت و آرز

الزاماً به تضعیف  -های متفاوت استای از ارزشتوسط این تعریف( دارای مجموعه

بخواهی و تغییر دل [63]انگاریفرضانجامد. )مجدداً شاهد مسخ پیشآگاهی طبقاتی می

 آن به ادعای ارزش تجربی هستیم.(

افراد منفرد آن )به زبان سارتر: پرولتاریا در « حاصل جمع»وان صرفاً عنپرولتاریا به

 [64]شناختی( در هر زمانِ مفروض یک احتمال جامعه(33)«ایای زنجیرهمجموعه»حکم 

با اهداف خاص خود و کمابیش قدرت، تدابیر و ابزارهای محدود برای تحقق  است،

ی تبعیت ناشی از واسطهبه -عین حال پرولتاریا در  همینها. اگرچه، بخشیدن به آن

ی آنتاگونیسم بخش تشکیل دهنده -موقعیت طبقاتی خود در رابطه با بورژوازی

 هستی»داری است. فاصله بین این دو وجه ی سرمایهناپذیر در جامعهساختاری آشتی

در  واندتی آگاهی طبقاتی بازتاب یافته، مییافتهآن گونه که به شکل غلبه «پرولتاریا

الخطی در تر باشد، و هیچ پیشرفت مستقیمتر یا بیشهای تاریخی متفاوت کمموقعیت

بندی مارکس از آگاهی طبقاتی ملحوظ نشده است. در در صورت کاهش این فاصله

جا مورد برخی مسائل مربوط به این موضوع، در فصل بعد، بحث خواهد شد. اما در این

 کنیم:ید میی بسیار مهم تأکبر روی سه نکته

 شناختی طبقه )که به توسطاین که: مارکس کامالً از تضاد بین احتمال جامعه -یکم

بندی شده( در زمان مفروض و موجودیت آن به منافع و عوامل دیگر منقسم و الیه

داری کامالً آگاه بوده است. وی این ی آنتاگونیسم ساختاری سرمایهدهندهعنوان تشکیل

کار )یعنی تضاد ذاتی موجود در کار، به عنوان موجودیت و  هستیتضاد را تضاد بین 

برای تجدید  -اشدر معنای دیالکتیکی -( نامیده است: تضادی که حل آن کار مزدی
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شرط الزم است. عامل قطعی در حل این تضاد، در دیدگاه یک پیشساختار موفق جامعه 

وجودیت اجتماعی کار مارکس، تحول و تکوین یک آگاهی طبقاتی است که برای م

 متناسب باشد.

ی نمونه»مقصود مارکس از پرولتاریا در تقابلی که با بورژوازی دارد، یک  -دوم

های گروه [65]هستیای است ناظر بر هستی پرولتاریا: یعنی که مقولهنیست، بل« آلایده

یه اشناختی که در تابعیت ضروری ساختاری نسبت به سرمخاص پرولتری از نظر جامعه

نظر از این که افراد داری قرار دارند، صرفمراحل تکوین و تحول نظام سرمایه تمامدر 

آگاهی طبقاتی پرولتری عبارت است از مذکور از آن آگاه باشند یا نباشند. بنابراین، 
آگاهی پرولتاریا از هستی اجتماعی خویش، آن گونه که در بطن ساختار ضروری 

داری جای گرفته، در تقابل با احتمال آگاهی گروهی که ی سرمایهآنتاگونیسم جامعه
صِرِف  کند.فقط بخشی از رویارویی جهانی را، به صورت کمابیش محدود، درک می

آل به موقعیت پرولتاریا، ناگزیر، مفهوم آگاهی ی ایدهاختصاص دادنِ مفهوم یک نمونه

که  -همراه دارد بخواهی بهدل« بایست»طبقاتی و عمل سیاسی را ، به صورت یک 

ی ژُرژ سورل تا برخی از انواع [66]«آگاهانه-اسطوره»گراییِ شامل طیفی است از اراده

که مورد تبلیغ بعضی از معاصران است. )حتی بعضی از « نقدشهرگرایی قابل آرمان»

گرایی سورل و لوکاچ به علت نفوذ اراده تاریخ و آگاهی طبقاتیهای قسمت

 بر آسیب دیده است.(ماکس و «شناسیسنخ»

 زدن برپل»ی پرولتاریا وظیفه« موجودیتِ»و « هستی»شناخت تضاد میان  -سوم

م، تر بگوییبین آگاهی گروهی و آگاهی طبقاتی را در کنار خود دارد؛ یا، دقیق« شکاف

های کارگری مفروض در های آگاهی گروهی دستهی فراتر رفتن از محدودیتوظیفه

ه گرایانشان. مطابق قول مارکس، این وظیفه واقعهستی اجتماعی جهت آگاهی جهانی از

 دراست، تنها به این دلیل که در راستای جریان عینی تحول تاریخی است، اگرچه 

وظیفه ]یعنی پل زدن بر شود، و از سطح یک این واقعیت تغییری ایجاد نمی سرشت
شود. مین ری مکانیکی تاریخیناپذیاجتناببه تبدیل  رود، وفراتر نمی شکاف یادشده[

از لحاظ »است: این تحول دقیقاً تا جایی  دیالکتیکیی تحول آگاهی طبقاتی یک پدیده

است که آن وظیفه از طریق میانجیِ ضروریِ عاملِ انسانِی « ناپذیرتاریخی اجتناب

 یلحال یا به صورت تشک -دهی. این امر، ناچار، به نوعی سازماناجرا درآیدبهخودآگاه 
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ای که ساختارشان مطابق نیاز دارد، به گونه - جمعیاحزاب و یا به سایر اشکال میانجی

تاریخی عصر معینی شکل گرفته باشد و، در عین حال، هدفی -با شرایط اجتماعی

ی پویا در جریان تحول اجتماعی دارا باشد. )عامل استراتژیک و کلی نیز برای مداخله

تنهایی قادر است اثری به -های سیاسی جداگانهر شورشبرخالف موفقیت زودگذ -اخیر

جا بگذارد، زیرا که آنان را در تعدیل عینی درازمدت بر روی آگاهی کل پرولتاریا به

و « خودیخودبه»کند.( به عبارت دیگر، تحول هستی اجتماعی خویش درگیر می

ر اقتصادی و چه دهای چه در تحت تأثیر بحران -آگاهی طبقاتی پرولتاریا « مستقیم»

ی رؤیایی یوتوپیایی است. هرقدر هم که فرد )بر پایه -فردی [67]ی خودروشنگرینتیجه

هی دتجارب تلخ و منفی گذشته( خواستار عکس این قضیه باشد، دور زدن امر سازمان

ی واقعی این است که اشکال سازمانی و انواعی سیاسی ممکن نیست. بنابراین، مسأله

با اهداف استراتژیک جهانی باشند، به  متناسبایجاد شوند که  نهادی هایاز میانجی

تاریخی -های اجتماعیمورد مالحظه قرار گیرد: )الف( محدودیت شرط این که دو نکتهْ

سازند و )ب( طور عینی محدود میای بهکه به طریقی امکانات عملی را در هر دوره

زیرا مقدار نامتناسب  شکلِ آن نهاد؛ ی خودِکنندههای جبری و آثار منحرفمحدویت

که بروزشان تا حدی  –شده از شروط )الف( و )ب( ناشی« بازخوردهای منفیِ»

که قادر تواند دستاوردهایِ دشواریافته را خنثی کند، بلتنها مینه -ناپذیر استاجتناب

ت فاست نهاد اصلی اولیه را به شکستی بسیار بزرگ و مانعی عمده در سر راه پیشر

عنصر متناقض در دیالکتیک نهادها این است که ساختار خود را  بعدی تبدیل سازد.

سازند و این، هم موجد وجوه گفته در بند )الف( میمطابق با محدویت ضروری پیش

. توانایی نهاد [69]و بقامحوری [68]های منفیِ جمودمثبت آن است و هم موجد خصلت

که علت اصلی وجودی  -های خاص تاریخیموقعیت ها دری چالشبرای برآمدن از عهده
نیازمند به استحکام ساختاری و ثبات است؛ اگرچه، اثر آن روی تحول  -هاستآن

 [07]که در عین حال عنصر کهنگیِشود، بلتنها باعث پیشرفت میتاریخی نه-اجتماعی

های تانها و سطحی بودن تمامی داسساز سفسطهآن را در بر دارد )این نکته زمینه

است.( این نهادها، تا زمانی پویا و « کیش شخصیت»ی توجیهی مربوط به فرضیه

، و، به محض این کنندتالش میی خود مانند که در جهت انجام وظیفهدینامیک می
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شوند؛ یابند، دچار لَختی یا اینرسی کمابیش گسترده میکننده میکه موقعیتی کنترل

یی که در عمق های تاریخیل نهادیِ خاص بر محدودیتیک شکپیروزیِ و از همین رو، 

حال، حقِا این شکل نهاد را هم در خود دارد: با اینآن بوده، در عین حال شکست به

انجامد، این شکست، که اغلب به پیروزی بدتر از شکست نهاد کهنه، اما قویاً استوار، می

بدواً آن را به وجود آورده بود.  شود کهبه بهای از دست رفتن آن نهاد اجتماعی تمام می

را یا در  [17]گرهاییتوان و باید اصالحگیری چنین فرایندی میبرای جلوگیری از شکل

ساختار یک نهاد خاص، که منفرداً در نظر گرفته شده )و امکانی است که اکیداً محدود 

آن  ای مختلفهیک کل، که بخش مثابهاست(، و یا در جریان ترکیب و برپایی نهاد، به

متقابال با یکدیگر تعامل دارند، و یا حتی در هردو حالت، یعنی هم در نهادهای خاص و 

هم در کل ساختار نهادی جامعه، مشارکت داد. تحول، به مقیاس زیادی، به کارایی این 

بازخوردهای منفی نهادی، که در باال بدان  تقلیلگرهای مفروض در دسته از اصالح

 ی دارد.اشاره شد، بستگ

اهی آگ»ناپذیر آنتاگونیسم ساختاری نه به معنای گفتن ندارد که، مفهوم آشتی

ها. نیز، ، یا نظایر این[73]«ایشکلی حرفههم»است و نه به معنای  [27]«طبقاتی همگون

تاریخی، بسیار احمقانه -ی اجتماعیبا توجه به تعامل پویای عوامل متعدد در توسعه

 های اجتماعی خاصمراتب ثابت برای مواضع استراتژیک گروهیک سلسلهخواهد بود که 

ی معینی از تری در مرحلههایی که موقعیت استراتژیک مهمدر نظر بگیریم. گروه

ید ی جداند، ممکن است که، در اثر تغییرات در نحوهی نیروهای تولیدی داشتهتوسعه

توجه در قدرت سابق خود شوند؛ عکس این مصرف، کاماًل متوجه کاهش قابلتولید و 

هذا، آنچه که ناممکن است، عبارت است از به صفر رساندن دائمی هم صادق است. مع

تر از ی کارگروهِ مهمنیروی کاِر هر گروهی که در زیرمجموعه -آثار حذف نیروی کار

رخورد ب طور پویابهباید « کارگران ماهر»ظیرهایی ننظر استراتژیکی قرار بگیرد. با رده

غام اد»شود، در غیر این صورت این خطر حاد ممکن است پیش آید که تحوالت فنی با 

اشتباه گردد. همچنین، نادرست خواهد بود اگر تصور کنیم که آن « ی کارگرطبقه

ن غم ایربه -اند همیشه مطیع بمانند« فاقد مشکل»طور سنتی های کاری که بهگروه

از کار پیدا شده  آنانطور روزافزون تغییرات مهم استراتژیکی در مورد خودداری که به

ها، اهمیت بود. )این گونه پدیدهاست، حال آن که در گذشته این اجتناب از کار امری بی
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ی نه چندان دور امری ناشنیده بود، شاید در مانند اعتصابات معلمان که در گذشته

هایی که برای بهتر کردن ادی پیدا کنند.( همین امر در مورد کوششآینده اهمیت زی

 ی نسبی تکنولوژی بهگرانهها به قصد تعمیم اثر ادغامکارخانه بعضیشرایط کار در 

گیرد صادق است: تعمیمی که این واقعیت مهم را که شکل می قانونی کلی،صورت 

ظر ای مورد نهای حاشیهگروه چنین اثری عمدتاً مربوط به وضعیت استثنایی بعضی از

ان، آن منطقی مهم در مورد بردار نیست. نکتهها تمامیگیرد. این مثالاست، نادیده می

هستند: یعنی انتقال نیروی ]کار[ در ساختارِ اشتغالِ  روش هر دواین است که طالب 

کری های فی فکری دارد، همراه با انقیاد حرفهتر جنبهعمدتاً یدی به ساختاری که بیش

تأکید بر پیروی همگانی از رفتاری که ریشه در خصوصیات فرهنگی، مثل  -فاقد قدرت

 خواهیبهآنان هم عیناً گویاست: یعنی نمایش دل شناسیروشمقام خاص و غیره، دارد. 

ی خودخواسته در مورد نظم مستقر جامعه به صورت برخی از جوانب برگزیده

طور کاذب، پیشنهاد یک ی آتی، و، در عین حال، بهتمامی جامعه دائمی هایِویژگی

 یجامعه -افتراق، دوقطبی شدن، برخورد -های متضادتغییر و انتقالِ تمامی خصلت

ر شده(، که، د)و حتی اغلب تحریف گزیدهی ناقص پیشاپیش بربحران زده به پدیده

قا یافته )و ارتعمومی « مدل»، به موقعیت یک «قانون آهنین همگرایی»همگونی با 

 بدون شک ظاهر فریب هم هست(.

ی فنی در درون نظام افتادهای از تحول عمیق و جابه نظر مارکس هیچ درجه

 -تواند تبعیت ساختاری ضروری کار از سرمایه را از میان برداردداری نمیسرمایه

اهمیتی هم ندارد که چه نوع تعدیل خاصی در الگوی کار جامعه ایجاد شده باشد. 

روح تولید کاالیی، به این بهانه که ی معمول و بیی شیوهمچنین پذیرش داوطلبانهه

فایده است، چرا که این چیزی بی -«در خودِ فرایند کار است اصل ذاتیْ»یک  این شیوه

ی است. زیرا مسأله« فرادستان و زیردستان»ی رابطه« همان»است که الجرم مُبیِان 

ولید تآن است، یعنی  ی کاربستشیوه که مسألهْیست، بلن خودِ تکنولوژیمورد نظر، 
 «فرادستان و زیردستان»تواند بر روح را تا جایی که میکه آن اصلِ معمولِ بی کاالیی

 فرادستان»کند. و تا جایی که این وضع جاری است، اگر جاری باشد، میان تحمیل می

ای که همانی منافع وجود دارد: نکتهدر تغییرِ نظامِ حاکمِ تولید، نوعی این« و زیردستان
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 طوری حاکمی نیستند که کارگران بهها[ طبقهباالتری« ]فرادستان»هد نشان می

ساختاری در تابعیتِ آن طبقه و متضاد با آن باشند. بنابراین، باز، یک راه حل 

شود که از طریقِ پیچیده کردن و خَلط تابعیت ]سمانتیک[ به ما ارائه می معناشناسانه

ری ایجاد شده است. )همین ساختا-با تابعیتِ اجتماعی -تکنولوژیک، ابزاریْ -کارکردیْ

اجتماعی کار از -ی پیچیدگی و سردرگمی تقسیم ساختارینوع استدالل مشخصه

توان است: یک پیچیدگی گمراه کننده که از آن می "فنی-ابزاری-کارکردی"تقسیم 

مراتب ی مارکسی برای نابود کردن تقسیم سلسلهراحتی این نتیجه را گرفت که برنامهبه

 «.پایهرؤیایی خام و بی»عیِ کار چیزی نیست جز اجتما-ساختاری

، «آنتاگونیسم طبقاتی»، «کار» ،«سرمایه»، «منافع طبقاتی»، «موضع طبقاتی»

، و غیره، اگر جدا ازهم در نظر گرفته شوند، هیچ معنایی ندارند. «آگاهی طبقاتی»

ها ند که آنکنها فقط هنگامی معنا پیدا میگونه که مشاهده کردیم، این مقوله)همان

ی آن هستند، های تشکیل دهنده، که خود قسمت[74]را در ارتباط با چارچوب مرجع

اند، برای درک ساختار طور منسجم به هم وابستهدر نظر آوریم.( این مفاهیم که به

ک مختلف یهای جنبهبتواند روند تا این که فرد داری به کار میی سرمایهپویای جامعه

درستی ارزیابی کند. این که در ، که دائماً نیز در حال تغییر است، بهی گذرا راپدیده

اند، بدین معنا نیست داریی سرمایهترین مقوالت جامعهواقعیت، این مفاهیم اساسی

خی های تاریداری هستند و تحت تأثیر تعدیلها کالً نوعی الگوی نهایی سرمایهکه آن

ازی در سطح باالتر، به معنای قرار گرفتن در سشوند. کلیی اجتماع واقع نمیپدیده

فراسوی تاریخ نیست، گرچه، و البته، تغییرات تاریخی اثر یکسان بر روی مفاهیمی که 

ترین دهند، ندارند. در عین حال که اساسیسازی را نشان میدرجات متفاوتی از کلی

ت، اما همین ی متغیار اسمفاهیمْ یک پیش شرط الزم برای درک درست از یک پدیده

تری برای تعریف بعضی از عناصر خاص اولیه، و از راه ارتباط دادن پدیده توان بیش

 عنوان مثال: مفهومتر در خود دارد. )بهیک دستگاه مفهومی گستردهمفاهیم مختلف به 

 -تواند پیدا شودی تاریخی خاصی نمیکه پیش از رسیدن به مرحله-ایآگاهی اتحادیه

ی مارکس نشأت گرفته و تبلور یافته است.( بنابراین، ز مقصود کلی و اولیهتا حد زیادی ا

درک مارکسِی تعامل دیالکتیکی بین درجات مختلف یک کلیت، یک سلسله مفاهیم 

های اجتماعی گوناگون مشخص اند که مطابق با اختالفات و تعاملبسیار نزدیک
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ن توای موقت را نمیپدیده شوند. بدون یک رشته مفاهیم اساسی منسجم و مرجع،می

گرایی های مستمر دارند جدا نمود )به عنوان مثال، تجربههایی که ویژگیاز پدیده

گرایی(. و بدون تعامل پویای بین سطوح مختلف یک چارچوب اصولی شده و مثبتمثله

ک یی اجتماعی است، مارکسیسم به مرجع، که شامل تغییرات ناچیز و جزئیِ پدیده

ی های َمدرسشود )مثاًل فرمولشده تبدیل میزمیات با مفاهیم ثابت و مطلقسلسله ج

 ،ی استالین.( برعکسِ این دو، درک مارکسی، به جای پناه گرفتن در قلمرو پیشینیْدوره

چارچوب اصولی الزم را برای بنای تئوریکِ مطالعات تجربی و نیز فعالیت اجتماعی برپا 

 سازد. می

 

 های مؤلف:یادداشت
[ و از  space letteringگشادنویسی ]"تأکیدهای مارکس از طریق   (1

های قولاند. در مورد نقلی مقاله از طریق ایرانیک )ایتالیک( مشخص شدهآنِ نویسنده

، نویسی همزمان صورت گرفتهاند. هرجا که گشادنویسی و ایرانیکدیگر نیز همه ایرانیک

قاله است. ]مترجمانِ این متن موارد ی این می تأکید مارکس و نویسندهنشانه

 اند[. نشان داده حروف سیاه و برجستهگشادنبشته را به صورت 

، الرنس و ویشارت، لندن هاشهریار جدید و دیگر نوشته آنتونیو گرامشی، (2

 .172-3، صص 1957

ت طبقه، موقعیرینهارد بندیکس و سایمور مارتین لیپست )ویراستاران(  (3

 .11، ص 1967لی و کیگن پل، لندن ، چا  دوم، راتو قدرت

جانب در تحت عنوان اثری از این III به تفصیل در فصل این نکات را بعداً  (4

 . 1970ام. انتشارات مرلین، لندن، ، مورد بحث قرار دادهتئوری ازخودبیگانگی مارکس

، الرنس و 1844 های اقتصادی و فلسفیدستنوشتهمارکس،  (5

 .80، ص 1959ویشارت، لندن، 

ی آمده به معنی نویسنده "همو"یا متن مو ]هرجا در این پانوشته ه (6

 .48فصل  3، ج سرمایهم[، -پیشین است
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گفته ی اثر پیشآمده، نشانه "همان"]هرجا در پانوشت یا متن  همان (7

 است.[

همان گونه که دانسته است، مارکس از فهم هگل در بنای درک خود از  (8

 تواند انکار کندده کرده است. همچنین: چه کسی میداری استفای سرمایهساختار جامعه

و  «حرکات تقابلی»داری توسط مارکس نقشی در ایجاد که تشخیص تضادهای سرمایه

مک کرده بود، کتعویق در بلوا تضادهایی که او مشخص اصالحاتی نداشته که به ایجاد 

 ت و معینهایی که مبین یک موضع اجتماعی ثابکرده است؟ گفتن ندارد که، نگرش

هذا، تا همین ی طرف مقابل باشد. معاست، فقط تا حد خاصی ممکن است مورد استفاده

طور متناقض و موقتی در امر خنثی کردن گیرند، بهحد که مورد استفاده قرار می

بستی معلوم شود، تنها کنند. زمانی که وجود چنین بنتضادهای محکوم شده دخالت می

متعادل و متناسب قابل شکستن خواهد بود که آن هم به از طریق آگاهی اجتماعی 

ی خود در خطر دخالت و دستکاری توسط نیروی مخالف است. از آنجا که آگاهی نوبه

که بیان پویایی یا فرایند روابط اجتماعی است و گرانه، بلیک ترفند توطئهاجتماعی، نه 

باق با استراتژیک در انط هایمهبازی، بازتنظیم برناتر شبیه به شطرنج است تا ورقبیش

 اوضاع تغییریابنده اهمیت حیاتی دارد.

. 130، الرنس و ویشارت، لندن، بی. تا )بی تاریخ(، ص. فقر فلسفههمو،  (9

یا « رقابت»کند که وی مقوالتی مثل به این دلیل مارکس پرودون را نکوهش می

(؛ دلیل 127-8، صص همانداند )وچرا میرا امور اقتصادی خالی از چون« انحصارگری»

است: مارکس « آالتماشین»دیگر، تالش پرودون برای دادن خصلت مذکور به 

د کشآالت اقتصادی چیزی فراتر از گاوی که گاوآهنی را میی ماشینمقولهنویسد، می

اند. کارگاه مدرنی که کارش وابسته به نیروی تولیدی آالت صرفاً یکماشیننیست. 

صادی ای اقتاست، یعنی مقوله ی تولیدی اجتماعیرابطهآالت است یک از ماشین استفاده

 -ی تولیدیرفتهی پیشکنند در یک مرحلهها که تصور می(. آن112-13. صص. همان)

 )یعنی« ی ثابتسرمایه»ارزش اضافی به  -آالت خودکاریعنی تولید از طریق ماشین

د، یابد، دچار همین قصورن، انتقال می«یدانش علم»مثابه تبلور و تجسم آالت(، بهماشین
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توانند اختالفی را که بین وسایل تولید و کاربست اجتماعی خاص آن وجود زیرا که نمی

بینی کرده که در واقع مجادالت و استدالالت حضرات را پیش -دارد، دریابند. مارکس 

دکار، نوشت: آالت و کار خودر بخش مربوط به ماشین گروندریسه،هنگام نگارش  -بود

خواهد بگوید سرمایه جدا از مزاروش[ که می-ای ]قس. الدردیل، و غیرهزیرا نظریه»

 ی ثابت)سود(، یا سرمایه ارزش اضافینفسه مولد ارزش، و، لذا، مولد ]نیروی[ کار، فی

 ی آن،ای که ]شکل[ موجودیت مادی یا ارزش استفادهبه عبارت دیگر آن سرمایه -است

ی هاسفسطهترین اعتبار را به ای است که بیشباز هم نظریه -الت استآهمان ماشین

 .590، ص 1953دییز ورالگ، برلین، « بخشد.آنان میسطحی 

 .147، ص فقر فلسفه  (10

کل ». )باید توجه کرد که عبارت به کار رفته، باز هم، 123. ص همان (11

 «.(اقتصادیات»و نه فقط  -« هستی اجتماعی»یعنی  -است« اشچگونگی هستی

 140-4. صص همان (12

اقتصادیون (: »144)ص  فقر فلسفهی زیر از مثالً نگاه کنید به بریده (13

به همان شکلی که پیدا کرده و مطابق با همان  خواهند که کارگران در جامعهمی

اند، ]بدون تغییر[ باقی های راهنما که خود تأیید، مهر و امضا کردهدستورات دفترچه

ی قدیم را به حال خواهند که کارگران جامعهشهری میهای آرمانیالیستبمانند. سوس

ی ]یعنی نظام[ نویی شوند که این خود رها کنند تا بهتر بتوانند وارد جامعه

اند. برخالف این هردو ها تدارک دیدههای خیراندیش و دوراندیش برای آنسوسیالیست

های فاضله، اتحاد کارگران و انواع مدینه های راهنماپیشنهاد، برخالف دستورات دفترچه

[combination برای یک لحظه هم از پیشروی و رشد همراه با رشد و تحول صنعت ]

که میزان تحول این مدرن متوقف نشده است. و اکنون این وضع به جایی رسیده است 

ن تعیی مراتب بازار جهانیی آن کشور را در سلسلهوضوح رتبهاتحادها در هر کشوری به

رین و تی تحول رسیده، دارای بزرگانگلستان، که صنعتش به باالترین مرحله کند.می

 های صنفی در ابعاد جهانیْبنابراین، اهمیت اتحادیه« ترین این اتحادهاست.یافتهسازمان
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مورد توجه مارکس قرار گرفته است: یعنی به صورت وجهی قاطع و حتمی از تکامل 

 داری. ی نظام تولید سرمایهناپذیرِ جهانبرگشت

 .108-9. صص همان (14

بندی . و در همین بخش، بعد از صورت4، بخش 25، ج. اول، فصل سرمایه (15

افزاید: قانون عمومی انباشت سرمایه، که با خود رشد فقر را به همراه دارد، مارکس می

ایط همچون تمامی دیگر قوانین، در جریان کار در تحت بسیاری از شرقانونی که[ »]

 « در مد نظر ما نیست. جااینکه تحلیل آن در  کند،گوناگون، تغییر پیدا می

پرداختن به علوم اجتماعی یک چیز است، ولی شکل دادن به آگاهی  (16

 اجتماعی چیزی دیگر.

 »در تقابل با این تفکیک غیر دیالکتیکی، گرامشی تأکید کرد که  (17

مکانیکی( اغلب منجر به این ادعا  )و لذا، سطحی و "بیش از حد"گراییِ سیاسیِ واقع

عمل کنند، « واقعیت کارساز و موجود»ی شود که سیاستمداران باید فقط در حوزهمی

« تآنچه که هس»نمایند؛ یعنی فقط به « آنچه که باید باشد»نه این که هما خود را صرف 

چ یتوجه داشته باشند. آن وقت این معنایش چنین خواهد شد که سیاستمدار نباید ه

اش نسبت به آینده داشته باشد... . نکته، به بیان دیگر، این تصوری فراتر از نوک بینی

بخواهی است یا ضروری، خواستی ملموس است عملی دل« آنچه که باید باشد»است که 

گان...؟ کاربست اراده برای خلقِ یک حاصل، میلی، یا دلی در بند ستاریا آرزویی بی

ی نیرویِ خاصی یت موجود و نیروهای مؤثر، عمل خود را بر پایهی جدید در واقعموازنه

دانیم، و فراهم کردنِ اسباب توفیق آن، همچنان همان حرکت است که آن را مترقی می

ی واقعیت موجود و مؤثر، ولی حرکتی است برای تفوق و غلبه بر آن )یا کمک در حوزه

ن که، تر اینسجم و استوار است؛ مهمم« آنچه که باید باشد»به پیشرفت آن(. بنابراین، 

 ماکیاولی-گرایانه و پویا از واقعیت است... . تضاد ساووناروالتنها تفسیرِ ممکن واقع

[Savonarola-Machiavelli تضادی میان ]«آنچه که باید »و « آنچه که هست

آلود ه، یکی انتزاعی و م«"باید باشد"دو ]فقره[ »که تضادی است بین نیست ... بل« باشد

ت، گرایانه اسواقع -گرایانه که از آن ماکیاولی استکه از آنِ ساوناروالست، و دیگری واقع
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، "همان". ]مقصود از 162-3صص  ،هماننک. « حتی اگر فوراً به واقعیت مبدل نگردد.

 م.[م-اثر گرامشی استشهریار جدید، 

 .1867، سرمایهبر ویراست اول  مقدمهمارکس،  (18

 A. ]1925، نگاهی کوتاه به روسیه[ J. M. Keynesجی. ام. کینز ] (19

short View of Russia ] 

 [?Am I a Liberal. ]1925 آیا من لیبرالم؟( همو، 20

[ را در G. E. Mooreی اخالقی جی. ای. مور ]ی نظریههدرستی ریش( کینز به21

کند. مشخص می "هاادواردی"ی ثبات نفس و خودخواهی موجود در دورهاعتماد به

 گیری فکری خود کینز نیز البته بسیار شبیه به مور است. شکل

 Ideology]ایدئولوژی و آرمانشهر [، Karl Mannheimهایم ]( کارل مان22

and Utopia 251، ص 1936[، روتلیج و کیگان پُل، لندن. 

ی [ مبلغ برجستهDaniel Bellی طنزآمیز این است که دانیل بل ]( نکته23

این دانش اجتماعی صحبت ی سوء سابقهاخیراَ ناگزیر شد از  ی[ پایان ایدئولوژی،]فلسفه

اطالعات کمی  ریزی اجتماعیهای آموزش، رفاه، و برنامهدر زمینه»کند و بیفزاید که 

، ی علوم اجتماعیگذاری استفاده کرد. دانشمندان حوزهبوده که بتوان از آن برای سیاست

تر از آن است که آنان فکر "پیچیده"»اند که مسائل بدون رغبت، کم کم پذیرفته

 . 1970، جون [Encounterانکاونتر ]ی[ ،]مجله«ثباتآمریکای بی»؛ «اندکردهمی

آن، در ارتباط  ، که ویژگی«ساختارگرایی»ی اخیر آن اشکال ( صورت باب شده24

، داشتن ابهامی سیستماتیک است، قابل تفکیک از نیاز «کارکرد»و « ساختار»با 

های شناختی شق و رقِ آبرومند برای این تئوریی روشیافتن یک پایهایدئولوژیک به 

 نیست.  « شناسیروش»

 .16، ص. 1844 فیِ سالهای اقتصادی و فلسدستنوشته (25

 ، بخش یک. 25، ج. اول، فصل سرمایه (26

 1970جوالی  26تیمز، بخش اخبار تجاری، ی ساندیروزنامه( 27 

 . 154، ص همان( گرامشی، 28
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ای دارد. قبالً دیدیم که وقتی بحث به ( موردِ جی. ام. کینز، نکات آموزنده29

گیرد )مثل تلِّ درهم کشد، چگونه فحاشی سیاسی جای استدالل را میمارکسیسم می

ی های سرخ و غیره(. همین طور مهم است وقتی که وی در بارهفروشیی کتابریخته

 شود به موعظهنویسد، متوسل میاخشنود است، میداری و امور دیگری، که از آن نسرمایه

حداقل به مدت صد سال دیگر، باید به خود و دیگران وانمود کنیم »آمیز: و لحن طعنه

ی برای امکانات اقتصاد« ) که نیک بَدَست، و بد نیک؛ زیرا بد مفید است، ولی نیک نیست.

 "بایست"نیز یک  "سودمندی"قانونِ  بودنِمهلک (. در مقابلِ فرض1930ِ، هاماننوه

، که «سودمندی»و « بدی»توخالی قرار دارد: یک برآشفتگی اخالقی، با ایجاد ارتباط بین 

در واقع پیچیده «: سودمندی»یا « بازارپسندی»یعنی  -آیدکامالً سترون از آب در می

ر دای که شود، یعنی جامعهی کاالیی میی واقعیتِ جامعهکنندهکردن خاصی که پنهان

اجناس گیرد و، از این طریق، تولید انسانی را می یارزش استفادهجای  ارزش مبادلهآن 

و نیز همین طور با بدیهی دانستن این  -داده است کاالهای بازارپسندجایش را به تولید 

که ارتباط یادشده ارتباطی گریزناپذیر است. کینز همچنین در اثر دیگرش این گونه ادعا 

به  مذهب از سوداگریافتد که آیا مزایای مادی جدا کردن به این فکر میآدم »کند: می

« های اخالقی کافی است یا نیست.صورت دو بخش متفاوت برای متعادل کردن زیان

[. گویی که مسأله بتواند از طریق A short View of Russia( ]نگاهی کوتاه به روسیه)

ی ای که حتی اظهارت خود کینز دربارهایده -ایجاد برخی قوانین اخالقی روشنگر حل شود

 منطقاً است، آن را « علم و سود مرکب»تحول اقتصادی و اجتماعی، که فقط مؤید نقش 

و « وجدان»آید: سازی پوچ از آب در میی اخالقیکند. بنابراین مسألهرد و نقض می

دهند. در خیلی راحت در دو دنیای مجزا به موجودیت خود ادامه می« سرشت انسان»

اقتصادی را -ی این نوع استدالل امری الزم است. تحول اجتماعیواسطهبی ثنویتواقع، 

، «قانون سود مرکب»، «سودمندی)»باید به صورت تقدیر طبیعت توضیح داد 

های های معمول به صورت ارزشو غیره(، در حالی که ارزش« های تولیدیتکنیک»

واقعی بین  واسطی حلقه«. های ذاتیارزش»صورت به  -شوندجداگانه در نظر گرفته می

 -مستقر در جامعه روابط اجتماعی تولیدیعنی  -«هاارزش»و « هاتکنیک»یا « هاواقعیت»
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باید ناگفته و مسکوت بماند )و لذا، ساختار مفهومی باید از نوع ثنویتی باشد( زیرا که 

ورژوازی را عیان خواهد کرد. ها خصوصیت اجتماعی تاریخی روابط تولید باشاره به آن

بنابراین، قابل درک است که، هرنوع انحراف از نظم بورژوازی باید به معنای مرموز مذهبی 

شایند ی عجیب و ناخوتغییر عقیده»ی تبین شود. در باال اشاره کردیم به قول کینز در باره

کنند، یعنی از میکه خود را از خردمندی و رفتار طبیعی و غیره، جدا « افراد تندرُوی

مین ه« کنند.اند و بذرهای پیشرفت بشری را حمل میکیفیت زندگی»آرای کسانی که 

های اجتماعی نیز مشهود است: کردش به جریانساختار استدالل در بحث وی و روی

ای هاگر کمونیسم به موفقیت -من از یک استنتاج کامالً مطمئن هستم، و آن این که»

...  بمذهعنوان یک که بهبهتر بل تکنیک اقتصادیعنوان را نه به خاصی دست یابد، آن

یک تکنی یا احتماالً در بردارنده کنم که این دربردارندهبه دست خواهد آورد.... و فکر نمی

 ی موفقیت یا حتینتوانیم آن را، با همان درجه اگر بخواهیم،باشد که،  اقتصادی مفیدی

داریِ فردگرای قرن نوزدهم، گویم سرمایهنمی -هایی نشانهای که کلیهتر، در جامعهبیش

نگاهی « )به کار گیریم. -بورژوازی انگلیس را در خود حفظ کرده است هایآرمانکه بل

باشد،  داوری قرار گرفتهمورد پیش« قاطعانه»تواند (. بنابراین، مسأله میکوتاه به روسیه

با طرح  -شدندطوط برای اولین بار ظاهر می، وقتی که این خ1925در همان سال  -زیرا

بدیل را نتوان در اقتصاد بورژوازی به کار  "تکنیک اقتصادی"این پرسش که اگر یک 

که فقط از جنس مذهب است. در عین تواند مفید باشد، بلگرفت، پس آن تکنیک نمی

ا داری رسرمایه روابط اجتماعی تولیدیِ  -یعنی تغییرپذیریِ -ی تاریخیِحال، مشخصه

دین ارائه نمود، که ب« تکنیک مفید اقتصادی»توان به عنوان طور نادرست میراحتی و بهبه

، «اقعیت و ارزش» ی خویش است. آنچه که در این رویاروییکنندهترتیب توجیه

شود، و غیره ناپدید می« تکنیک و مذهب»، «آلتکنیک و ایده»، «سوداگری و مذهب»

جا توان در ایناست. )دوباره میروابط اجتماعی تولید یِ حیاتی واسطه دقیقاً همان

« کردِعمل»تاریخی را با -جتماعیخاص ا« ساختار»کرد عقیدتی اختالط و تداخل عمل

های با تمام نظام« تکنیک، به این مفهوم»ی زمانی مشاهد کرد.( البته فاقد مشخصه

ا های اقتصادی یاجتماعی تولیدی مختلف سازگار است. و به هر حال، تا آنجا که تکنیک
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ا تکه کمابیش  -تولیدی در داخل یک ساختار معین روابط اجتماعی جای گرفته باشند

با یک نظام تولیدی رقیب سازگار نیستند. بدین جهت  -حدودی هم همیشه چنین است

ی خنثی بودن طور معناداری دو راه فرار آشکار هم، به ادعای خود، دربارهاست که کینز به

 ها را به کارآناگر ما بخواهیم » و « مفیدهای اقتصادی تکنیک»افزادید: می« تکنیک»

 «. ببریم

خواهند، از موضع سرمایه، به اهمیت حیاتی استدالل به تمام کسانی که میاین نوع 

هویت دانستن خود با روابط بخشد: یعنی هماشاره کنند، توانایی عمل می« ارزش-تعهد»

های یکطرفیِ تکناجتماعی مستقر تولید، به مثابه تأییدی صرف بر عقالنی بودن و بی

، «الگوهای توصیفی»، «های علمیواقعیت»بر هایی مبتنی اقتصادی مفید )یا تئوری

 کردهای، و غیره( و کنار زدن تمام دیگر روی«مشاهدات تجربی»، «قوانین پراگماتیک»

شان را بر روی عامل روابط اجتماعی کنند توجهها که جرأت میمخصوصاً آن -رقیب 

، «تعصب»به عنوان ها کنار زدن آن -تولید، که آشکارا ناگفته گذاشته شده، متمرکز کنند

 «ایدئولوژی»، «های سرخی کتابتل درهم ریخته»، «تغییر باور وحشتناک»، «مذهب»

 ها. و نظایر این

سپید[، کارگر غیریدی ]یا یقه[، David Lockwood( دیوید الکوود ]30

 . 210، ص. 1958، آلن و آنوین، لندن، ای در آگاهی طبقاتیمطالعه

 .The Blackcoated Worker. A Study in Class Consciousness 

 .174، ص همان( گرامشی، 31

 Critique de la raison] نقد خرد دیالکتیکی[، Sartre( سارتر]32

dialectique ،1960؟[، گالیمار، پاریس . 

 .208، ص. همان( الکوود، 33
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 بخش سوم: تحول آگاهی طبقاتی

رها و کار، متناسب با ابزا»کند که چنین بیان می فقر فلسفهاین نکته را مارکس در 

سامان میروش ستی هایی که در اختیار دارد، به طرق مختلف، نظم و  سیاب د یابد. آ

ضا می سیاب بخار آبی اقت سبت به آ سیم کار دیگری را ن اما این واقعیت را ( 34)«کند.تق

سیر کرد؛ زیرا،  صورت جبرگرایی مکانیکی تف ون کار های گوناگخشجدایی ب»نباید به 

سان رقابت قرار دارد. صنعت مدرن و در تحت تأثیر نو به عبارت  (35)«از هم ... تنها در 

بندی و هدایت قدرت، یعنی سننرمایه، اسننت که کار را گروه»دیگر، در شننرایطی که 

ی در واقع، مسننأله عبارت اسننت از تعیینِ متقابلِ تمام عواملی که جامعه (36)«کند.می

گذارد. مارکس مکرراً بر وابسنننتگی متقابل یابنده به نمایش میداریِ توسنننعهسنننرمایه

سیم کار تأکید دارد؛ می ساختار طبقاتی و تحول در تق سم  نعت و ص»گوید: آنتاگونی

ید و مبادله ی ملزومات زندگی، خود، توزیع و سننناختار طبقات متفاوت تجارت، تول

ط ی شکلی که باید ادامه یابد، توسبر پایه ی خود،کنند و به نوبهاجتماعی را تعیین می

آن هسننتی »افراد، چه بخواهند، چه نخواهند، تابع  (37)«شننوند.این سنناختار تعیین می

 کنند: اند که طبقات، در جریان این تحول، پیدا می«مستقل

یابد، به ی خود، هسننتی مسننتقلی نسننبت به افراد میطبقه، به نوبه

بینند شده میرایط زندگی پیشاپیش تعیینطریقی که افراد خود را در ش

ندگیِ آنو، از این رو،  یت ز که از طریق ها و تحول فردیموقع شنننان، 
قه ته،ی آنطب یاف قال  نان انت به آ تأثیر و تسنننلط آن قرار  ها  حت  در ت

اسننت که انقیاد افراد مجزا را در تحت نظام  ایهمان پدیدهگیرد. این می

ودکردنش فقط از طریق از میان بردن دهد و نابشنننکل می تقسنننیم کار

  (38)عنوان پرولتاریا[ مقدور است.مالکیت خصوصی و خودِ نیروی کار ]به

نابراین، موضنننوع مورد بحث، همان قدر که مربوط به رهایی افراد خاص  از بند ب
 ی حاکماز بند طبقه تحت انقیادی اسننت، به همان اندازه به رهایی طبقه ی خودطبقه

که فرد در تبعیت از آن « دیگری»ی از خود بیگانه، آن ط دارد. در یک جامعهنیز ارتبا

 یعنی -ی خودش هم هسننتنیسننت، بل که طبقه« ی دیگرطبقه»گیرد، فقط قرار می

تا جایی که تحول فرد را  -ی طبقاتیآن شننکل روابط انسننانی در داخل مرز و محدوده

شننرایطی « مالکیت خصننوصننی»و « تقسننیم کار»، «رقابت»کند. کنترل و محدود می
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هسنننتند که، در تحت آن، افراد الزاماً در اشنننکال روابط طبقاتی آنتاگونیسنننتی در 

ندیگروه ناگون قرار میب قات فقط میهای گو تداوم وجود طب ند، و  قدرت گیر ند  توا

افراد جامعه مسلط کند و به حداکثر برساند. در  تمامو غیره را بر قدرت « تقسیم کار»

ی طبقاتی بدون از بین بردن تمامی شننرایط حل تضننادهای موجود در جامعه نتیجه،

کند، د میگرایی را بازتولیطلبی و گروهکه ناگزیر شکلی از نفع -مثل تقسیم کار -عینی

صی از بین  صو شکل قانونی مالکیت خ ست، حتی اگر هم قبالً  شدنی نی صورپذیر و  ت

 رفته باشد.

ی تابع را ی از مارکس اشننناره کنیم که تحول طبقهجا ناگزیریم به قول مهمدر این

 کند: چنین توصیف می

شناسند، ای از افراد را، که همدیگر را نمیصنعت، در مقیاس بزرگ، توده

کند. اما حفظ مزد، ها را مجزا میمنافعِ آن آورد. رقابتْدر یک جا گرد می

شان دارند، آنان را با فکر مشترکِ ها در برابر رؤسایعنی نفعِ مشترکی که آن

. بنابراین، اتحاد همیشنننه [2]اتحاد و این یعنی -بخشننندمقاومت وحدت می

نه گا به منظور هدف دو کارگران،  بت بین خود  قا ای دارد، متوقف کردن ر

دار. اگر هدف اول مقاومت فقط حفظ ت عمومی با سنننرمایهایجاد یک رقاب

سننطح مزدها باشنند، اتحادها که بدواً از هم جدا هسننتند، خود را به شننکل 

ی خود به داران به نوبهآورند، همان گونه که سنننرمایهمتحد گروهی در می

ی همیشننه متحد، حفظ افتند، و در برابر سننرمایهفکر سننرکوب متحدانه می

ضرورت پیدا میکارگران بیشهمکاری بین  سطح مزدها  کند... . تر از حفظ 

تمامی عوامل و  -که در حقیقت یک جنگ داخلی اسنننت -در این مبارزه

گردند، و وقتی مبارزه به عناصنننر الزم برای نبرد آینده متحول و متحد می

 کند.رسد، همکاری کارگران خصلت سیاسی پیدا میاین نقطه می

های مردم روستایی را تبدیل به اقتصادی ابتدا توده دانیم که[ شرایط]می

ی سرمایه وضعی مشابه و منافعی مشترک های کارگران کرد. اما سلطهتوده

لیه ای عطبقهها، بنابراین، پیشنناپیش برای این توده آفریده اسننت. این توده
ستند. در مبارزه ای برای خودطبقهاند، اما هنوز  سرمایه ای که ما فقط به نی
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به  خود راشنننوند و متحد می هاچند مرحله از آن اشننناره کردیم، این توده
کنند، . و منافعی که از آن دفاع میدهندی برای خود شکل میصورت طبقه

ما مبارزهبه صنننورت منافع طبقاتی در می ید. ا یه طبقه یک آ ی طبقه عل

  (39)ی سیاسی است.مبارزه

  

که می نه  مان گو مارکس در اینه حات مهم بهره بینیم،  عدادی اصنننطال جا از ت

شکل [3]«هدفِ»کند که گیرد، و تأکید میمی شیعینی این تحول خود پرولتاریا  [4]بخ

صطالحِ اخیر برای فهم تئوری طبقه و آگاهی « برای خود طبقه» عنوان به ست. این ا ا

نه، برای مفسران، مبدل به مانعی دست و پاگیر طبقاتی ارزش اساسی دارد. اما متأسفا

-برای-یطبقه»و « خود-در-یطبقه»شننده اسننت. بارها گفته شننده که اختالف بین 

این اسننت که اصننطالح دوم به گروه سننیاسننی سننازمان یافته در یک وضننعیت « خود

، ودبمبارزاتی داللت دارد، در حالی که اصطالح نخست این معنا را ندارد. اگر چنین می

یا می تار ندهنه فرقی بین بورژوازی و پرول باب آی مارکس در  نه  عهبود، و  جام ی ی 

گفت؛ گیرد، سننخن میشننکل و اعتال می« خود-برای-طبقه»طبقاتی، که از راه عملِ 

 یگاه عمل طبقهزیرا اگر هیچ اختالفِ ذاتی بین طبقات حاکم و محکوم نباشننند، آن

ی توانسننت به صننورت معکوس شنندن رابطهیی مادون، فقط مدوم، یعنی عمل طبقه

ی ساختاری برای تحول جامعه طبقات مفهوم گردد، بدون این که هیچ نتیجه میان آن

مارکس قاتی  کانون تئوری طب بارت دیگر،  به ع ید.  بار آ به  کل آن   یعنی از بین -در 

 شود. ناپدید می -ی طبقاتیبردن خود جامعه

سال  ست که، از  سی بین پرولتاریا و 1843حال واقعیت این ا سا ، مارکس تمایزی ا

 ز آنبیش ا« کار»تمام دیگر طبقات جامعه در تاریخ قائل شده، و تأکید کرده است که 

ی ی الزم برای خودِ جامعها( باشد، پایه[5]ی خاصخود )یک رسته-در-یکه یک طبقه

موقعیت  یعنی یک (40)تر شنننرط موجودیت نظم بورژوازی اسنننت،بورژوازی، و بیش

ی در برابر ضننند خود. )رابطه [6]ناشننندنیای غیرمتقارن و معکوسطبقاتی در رابطه

تواند نام عامالن را تغییر دهد، نه نقش خود آنان را.( چند ماه شننونده تنها میمعکوس

ی ی همهمنحل کننده»ی ی همان اسنننتدالل از پرولتاریا به مثابهبعد وی در ادامه

 (41)حقیقی اسننت، یاد کرد.« ویژگی جهانشننمول»ای که دارای هو، لذا، طبق« طبقات
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شکل  سیارجاعات به  مبارزه، نباید ما را در مورد معنای این سخن به خطا اندازد  سیا

سی  هدفکه  سیا ستقیم  ست. مطابق نظر مارکس، عمل م غایی فرایند مذکور چنان ا

 [9]«خود-برای-هطبق» [8]بخشتعالی-خود [7]فقط گام اول در مسنننیر خودشنننکوفایی

 -اش به هنگام غلبهکند، حتی ای که برای رهبری مبارزه میزیرا هر طبقه اسنننت.

که نابودی شکل قدیم جامعه را همراه با قدرت مسلط  -همچنان که در مورد پرولتاریا

را برای خود تسخیر کند تا قدرت سیاسی آن، به تمامی، در دستور کار دارد، ابتدا باید 

 ی نخسنننتدر مرحلهعش را به نوبه ی خود به صنننورت منافع عمومی که بتواند مناف

 تحقق بخشد. (42)«ناگزیر از انجام آن است

 دهد:موضوع را با همین سرشت و روحیه مورد بحث قرار می فقر فلسفه

صر انقالبی به   شکل عنا شرط موجودیت ت عنوان یک طبقه، پیش 

ی کهنه نضننج در دامن جامعه اندی نیروهای موَلدی اسننت که توانسننتهکلیه

 یی کهنه، طبقهیابند. آیا این بدان معناسنننت که بعد از سنننرنگونی جامعه

کند که منجر به قدرت سیاسی جدیدی خواهد شد؟ جدیدی تسلط پیدا می

ی کارگر، از میان بردن هر نوع طبقه است، همان طور نه. شرط رهایی طبقه

ی بورژوایی، از میان بردن همهدر نظام  [01]ی سننومکه شننرط رهایی رسننته

سته سازمانی ها بود. طبقهی نظامها و همهر سیر تکاملی خود،  ی کارگر، در 

شین جامعه ساخت که فاقد طبقات و اختالفات  ی مدنی کهنهرا جان خواهد 

سیآن سیا صطالح قدرت  ست و دیگر در واقع به ا در آن وجود نخواهد  ها

سیا ست همین قدرت  شت، زیرا در سمی اختالفات دا ست که مظهر ر سی ا

ی مدنی اسنننت. در عین حال، آنتاگونیسنننم بین طبقاتی در درون جامعه

ای ی دیگر اسننت، مبارزهی یک طبقه علیه طبقهمبارزه پرولتاریا و بورژوازیْ

  (43)ترین تجلی آن، یک انقالب کامل است.است که عالی

ن مُبَشر پایان قدرت سیاسی و آاین است که عمل سیاسی پرولتری  بنابراین، نکته

ست که ویژگی سی ا سیا ست.ی یک طبقه علیه طبقهمبارزه»اش شکل  در  «ی دیگر ا

است، یعنی « ای علیه سرمایهطبقه»، پرولتاریا [11]معنای این رویارویی سیاسی سالب

به-در-یفقط یک طبقه یا نیز  تار ن خود مبی-برای-عنوان یک طبقهخود. مفهوم پرول
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شمولیتِ یا کلیت ست، یعنی، رویارویی آگاهانه نه فقط با  [21]دهندهشکل-خود جهان ا

ها، هرچه که باشند، از جمله آن حزبیتی که با تمامی تحزببورژوایی بل [13]گراییگروه

که ناچار با تمام اشکال قدرت سیاسی، به بیان دقیق، همراه است، حتی اگر در اختیار 

 پرولتاریا باشد.

یا  کلیتی هگلی دارد و همزمان با دو معنای ریشننه [41]«خود-برای-و-رد»مفهوم 

میانداریِ ]این عامل[ »شود: [ تعریف می15]میانداری-خودیا  وساطتو جهانشمولیت 

سط خود او از طریق نفی خویش ست تو ساطتِ خود او ، و بدین ترتیب ]این عامل[ «و

ی هگلی ر حالی که مارکس ایدهد (44)«دهد.را در موقعیتی جهانشنننمول قرار می خود

باید به  -کندمسنننتقل رد می [61]یِعنوان یک سننناختپاره یا جنبهرا، به« خود-برای»

شیم که مارکس از پرولتاریا، عالوه بر این که  شته با سرمایهطبقه»خاطر دا  «ای علیه 

ولی معیار  -کندصنننحبت می همخود -برای-اسنننت، از تبدیل شننندن آن به طبقه

-برای-و-در»ی های طبقهعنوان ویژگیآن را به« خودمیانداریِ»و « لیتجهانشنننمو»

ان تودارد. به این دلیل اسننت که بورژوازی را، برعکس پرولتاریا، نمیمحفوظ می« خود

خود با وسننناطت »تواند خود تعریف کرد. بورژوازی نمی-برای-و-ی درعنوان طبقهبه

ازی در ارتباط آنتاگونیسننتی با پرولتاریا، ، زیرا بورژو«خویش به نفی خویش اقدام کند

تواند خود را به صننورتی بورژوازی نمی»ی اوسننت، قرار دارد. همچنین که نفی کننده

شمول ارائه کند صورت یک نیروی [71]«جهان شکیل به  ، زیرا که بورژوازی در فرایند ت

صارگر یا طَرااد شیوه [81]اجتماعی ذاتاً انح شکل و  ستیزِ شکل گرفته، یعنی به  ی خود

نه» بدارا یا خویش[19]«جهانشنننمولِ جان نه]، و  بدارا به ]پایگاه[ [20کامیِ جان ای که 

دهی کلی جامعه ارتقاء یافته اسننت. در این وضننع، بورژوازی برای سننازمان [21]اصننلی

ی سومِ پیشین در حال در موضع سودمحوری گروهی قرار دارد: رسته تمام عیارطور به

سته»تبدیل به  ست « خود-برای-و-در یر سته –ا صل و بنیان ر شتن حق و »ها، ا دا

 [22]اشبودنگری یا سننالبنفی« توسننط»)انگلس(، که به « امتیاز انحصنناری و قطعی

یک نوع حق اختصنناصننی با وسنناطت دیگر انواع حقوق و امتیازات  )یعنی ]داشننتن[

صب ، و به[23]ایبرخه صل بنیادی حاکم بر جامعه و غ  تمامِ امتیازات برای خودْعنوان ا

کلیت یا جهانشننمولیت یافته اسننت )قس. تبدیل مالکیت فئودالی زمین به کشنناورزی 

ست که بورژوازی طبقه«. خود-در-یطبقه»اما فقط به صورت یک -دارانه(سرمایه ای ا
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اش را با اشننتمال و اختصنناص انواع حقوق و امتیازات به خود در تحت ویژگی طبقاتی

ست میی موجوشیوه ستهآورد، از این رو به طبقهدیت خویش به د ، یا [42]ای از نوع ر

را به  آید و اصنننول آنها بر میشنننود، از درون آنها، تبدیل میی تمام رسنننتهطبقه

ساند. و، لذا، میاش میی ]نهاییِ[ منطقینتیجه ساً تواند مورد مخالفت طبقهر سا ای ا

فاوت قرار بگیرد  قه)»مت با زنجطب کالای  ندگی، زنجیرهای رادی یادی ب ، [52]یرهای بن

ست(: طبقهجامعه متعلق بهی مدنی که جامعه [62]در درونِای طبقه ای که ی مدنی نی

ای اسننت که، در عین طبقه -«خود-برای-و-در»ی جهانشننمولِ عنوان یک طبقهبه -

ی امعهیِ جحال، نه تنها باید متضننناد و مخالف بورژوازی باشننند )که ]عینِ[ طبقه

گرایی، داشتن حقوق و امتیازات که، باید با خودِ اصل امتیاز و گروهاست(، بل [72]مدنی

-یعنوان طبقهکه صننرفاً به خود-برای-و-ی درخاص، برخورد ]و مبارزه[ کند. رسننته

را ندارد،  [82]ی مدنی شننکل گرفته، توانایی اعتالی خویشجامعه یِ طبقهخود، یا -در

خود ناچار خود را به صننورت نابود کردن -برای-و-ی جهانشننمولِ درهحال آن که طبق

به قهخویش  یک طب یا–ی ویژه عنوان  تار بهتعریف می -پرول ند، یعنی  یکک  عنوان 

قه عه در درونی طب یا جام تار مدنی. پرول عه در درونی  ند جام مدنی در فرای ی 

ستیبیگانه ضاد قرار دارای که کارِ بیگانهسازی نیروی کار، به مثابه ه د، شده با او در ت

به یا  تار لذا، موجودیت پرول ته اسنننت.  قه»عنوان شنننکل گرف نوعی « خود-در-یطب

ست:  [92]بودنِ کاذبنمایی یا مثبتاثبات صورت ظاهری از موجودیت»ا ، «صرفاً یک 

تواند فقط از طریق نفیِ . این تضنننادی اسنننت که می[03]«نفی»برآمده از ی «اثبات»

ای ی مدنیجامعه آننمایی هستی خودش حل گردد، امری که ناچار دالا بر نفی اثبات

ست که در آن پرولتاریا همان شکل گرفته، و نفی ا ست  ست به خودطور که ه  عنوانا

شرط »که قبالً دیدیم، در نگرش مارکس ی مدنی. )همان طور جامعه درای ویژه طبقه

 عنوانوجود بورژوازی، به« ی کارگر از میان برداشتن تمامی طبقات است.آزادی طبقه

سته ست که می[31]خود-برای-ر ، خویش را [23]تواند خوداعتالیی، دقیقاً به این دلیل ا

خود -رد-یبقههای دیگر را به شکل طی ویژه و، نیز، تعالی تمامی رستهعنوان رستهبه

تصننور نماید؛ تصننوری که اسننتقرار نظم جدیدی از جامعه را مطابق با موجودیت این 

-در-یتواند از صنننورت طبقهی در خود نیز به همراه دارد. به همین دلیل، نمیطبقه
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ی موجودیت آن به جا که شیوهخود ارتقا یابد، از آن-برای-و-ی درخود به شکل طبقه

ست بودن پرولتاریا را  خود-ی درمثابه طبقه ضرورتاً حفظ زیر د صاحب حق و امتیاز 

طور پیشاپیش مسلم دانسته است. نسبت به بورژوازی در داخل نظم مستقر جامعه به

طور عینی خود اسنننت که به-برای-و-ای درجا طبقهبه همین ترتیب، پرولتاریا تا آن

ی دیگر یک بدیل طبقهجای فرودسننتی سنناختاری خود و نیز فرودسننتی هر بتواند به

تاریخی قابل بقا بنشنناند. )البته نابودی طبقات در عین حال خود پایانی خواهد بود بر 

گزینش یک اش، رابطه ای که جایفرودسننتی سنناختاری ضننروری فرد در برابر طبقه

 .)[33]میاندارخوداتحاد غیرمتناقض جزء و کل است: یعنی فرد اجتماعیِ 

تاریخی تبادل بین تضننادهای ذاتی در تقسننیم -تاریی سنناخپیچیدگی رشنندیابنده

ی منافع شننخصننیِ شنندهاجتماعی کار از یک سننو، و اشننکال متنوع و تجلیات نهادینه

 بندی کرد: توان به ترتیب اولویت در زیر جمعمتناقض از سوی دیگر را می

ک : جنگ هری[34]بِلوم اُمنیوم کُنترا اُمنز -( آنتاگونیسننم افراد علیه افراد1) 

اش، و گنجیدن تمام افراد در باعث پدید آمدن تبعیت فرد از طبقه -علیه همه

 گردد؛زیر این یا آن طبقه می

ی واحد در داخل چهارچوب کلی ساختار ( رویارویی بین افراد یک طبقه2)

یت با کل عه  جام کار، در  ناقض تقسنننیم  جاد زیرگروه –اش مت عث ای ها، با

 شود؛ها و غیره، در هر سوی تضاد اصلی اجتماعی میها، رستهزیرطبقه

مانند تضننناد بورژوازی و پرولتاریا،  -( تناقض بین طبقات اصنننلی جامعه3)

صورتی پیدا میخود، در وهله-در-یعنوان طبقههریک به ست، به  شود ی نخ

و با خود عامل زیرا را به  -بردمیکه سنناختار اجتماعی مسننتقر را زیر سننؤال ن

 همراه دارد:

ایِ های حاشننیهها به گروههای ویژه و زیرگروه( تبدیل بعضننی از رسننته4)

هایی که از آنتاگونیسننم سنناختاری شننان به گروهدسننتخوش فقر، یعنی تبدیل

شدنفراگیر، البته نه به ستقیم، متأثرند، یا، در واقع، درگیر ر این آنان د طور م

های خرده ختار به شننکلی از اشننکال در هردو طرف آن آنتاگونیسننم )گروهسننا

، دهقانان و [35]مالکان و صننناحبان امالک و مسنننتغالت فقیربورژوازی، خرده

قدرها که علیه خودِ چهارچوب موجود شنننان آنغیره(؛ ]و[ بنا براین، مخالفت
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 اسننت، متوجه گروه اجتماعی خاصننی نیسننت، ولی این مخالفت شننکل نفی

شنننان چرا که قدرت -یک نوع مخالفت خالی از تأثیر و بی رمق -انتزاعی دارد

ها امکان ای که، اگرچه به آنشننان اسننت: یک موقعیت حاشننیهعین ضننعف

طور توارثی موضنننع انتقادی علیه جامعه داشنننته باشنننند، ناچار دهد بهمی

ستهکند به آن ناتوانی که بهشان میمحکوم سرشت خودخوا شنی در  ی [36]رو

شنگری گرفته  ست ) از انواع نمایندگان متأخر رو عقاید و ایدئولوژی آنان بارز ا

شکال گوناگون  شیزم، ا سم»تا آنار صور بی«  پوپولی شهرگرایی، شمار آرمانتا 

 ؛«.(نقادانه»چه مثبت و چه منفی و چه 

عنوان منجر به ایجاد پرولتاریا به ( تشنندید آنتاگونیسننم اجتماعی بنیادی5ْ)

ی طبقاتی ای که متعلق به جامعهطبقه -شودخود می-برای-و-ی درطبقه یک

ست و با ست/ا ستی خویش مخالف آن ا نفی بنابراین، مولد  -از طریق ]کل[ ه
 عنوان یکشننود، که هم خودنابودگرانی پرولتاریا، بهتسننلط طبقه می کارسنناز

 ی بدون طبقه را.طبقه، را در پی دارد و هم برقراری جامعه

 اند از:ها عبارتهای متعدد درگیرشدن در این آنتاگونیسمهشیو

«  کلی انتزاعی»( یننا فردِ [37]آینزتننه اینزنننه)دِر فننه« فرد تنهننا( » 1) 

(abstraktre Allgemeineکه انگیزه ) ی او نفع شنخصنی آنی اسنت )یک

ست، زیرا « کلی انتزاعی»فرد  شمولیتِ»ا ست «خود» آنْ« کلیت یا جهان ی ا

 نتزاعی و کلی(؛نامعین، ا

ها، اقشنننار و غیره( که از ها، زیرگروه)رسنننته [38]«ایهای برخهگروه( »2)

 طریق امتیازات محدود و معین به یکدیگر متصل اند؛

به منافعکارغالب محافظه گروه( 3) اش در حفظ روابط سننناختاری ، که 

  مستقر وابسته است؛

شیه( 4) ست از منافع وی در ممانعت از که انگیزه ای،گروه حا شی ا اش نا

تر و، بنابراین، با تشدید آنتاگونیسم اساسی اجتماعی مخالف قطبی شدن بیش

 است؛
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ی بخش]نک یادداشت هشتم[( یا طبقهتعالی-)خودگروه غالب پویشگر ( 5)

سان اجتماعی»خود، که در تحول -برای-و-در ست؛ به عبارت ذی [39]«ان نفع ا

جهانشننمولِ )» [04]«جهانشننمولِ انضننمامی»یگر، درتحولِ هسننتیِ انسننانیِ د

زیرا که جهانشننمولیت یا کلیتش به « جهانشننمول کانکریت»یا « همبسننته

که مرجع تعریف آن روابط شود، بلیِ کلی تعریف نمی«اِگو»یا « خودِ»صورت 

 اجتماعی مشخص از لحاظ تاریخی است(. 

 با این مراحل مرتبط اند:اشکال مترتبِ آگاهی به ترتیب 

 ؛ [41]کامی فردیآگاهی انتزاعی، یا آگاهی صرفاً ]ناشی از[ خویشد( خو1) 

 یا آگاهی ناشی از حقوق و امتیازات خاص؛ [24]ای( آگاهی رتبه2)

 [44]کامخواه-یا انحصنننارگر، و یا آگاهی خود [43]( آگاهی طبقاتی طَرااد3)

 ؛[45]ی طبقاتیاز لحاظ غلبه

ی( یننا آگنناهی )توهمی/ فریبنننده [46]گنناهی غیرطبقنناتی( خودآ4)

  (45[)47]فراطبقاتی

کارسننناز 5)  حدت  قاتی و جُز-خود( و گاهی طب گاهی -خود-آ آ

های فراباشننی طبقاتی، اما در عین ، که خالی اسننت از فریبندگی[48]طبقاتی

ی هستی طبقاتی. )به بیان دیگر: شدهحال ذاتاً مخالف است با واقعیتِ بیگانه

نهآ با افسنننا باطی  یایی هیچ ارت تار قاتی پرول قاتِی »ی گاهی طب گاهی طب آ

ندارد، که نه هرگز وجود داشننته، و نه هرگز هم وجود خواهد  [49]«همسننان

ی گردد. خودآگاهی یا طبقه« متروک»داشننت، چه رسنند به این که بتواند 

رسنننالت »تواند چیزی دیگری باشننند به جز آگاهی از خود نمی-برای-و-در

تشننکیلِ یک بدیل تاریخیِ واقعی در مقابل نظم مسننتقرشننده در « یخیِتار

ناپذیر هسننتی طور قاطع ریشننه در تضننادهای آشننتیجامعه: رسننالتی که به

 تاریخی خودش دارد.(-اجتماعی

که در آن  -داریی سننرمایهتجزیه و تحلیل پویای مارکسننی از آنتاگونیسننم جامعه

ضادهایِ مراحل پایین ترْساختارهای نظم باالتر و جامع شدید ت تر را همچنان دارا و ت

طور کامل باشند، به پیشنینیبسنا دورتر از آن که ]خود[ شنکلی  -هاسنتی آنکننده

شکال  شینی مخالف تمامی ا ست. زیرا که روشپی شینی نمیا سی پی صل تواند حشنا ا
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بل که رویش یک درخت فلسننفی خاص و روییده از درونِ خاکِ ناموجودِ هیچ باشنند، 

 ییشناسیمحصول تضادهای غیرقابل حل یک هستی اجتماعی معین است: آن روش

که ناگزیر گشته تصوری معکوس از مناسباتِ ساختاریِ واقعیِ جامعه در خیال ترسیم 

که  -ی جامعه ارائه نماید«نظم خردمندانه»از  فرضنننانهشننناهدی پیشکند تا بتواند 

ساختار فهم درکی واژگونه از تاریخ و فهم معکوس  شنی در  ست. این نکته به رو آن ا

 هگلی قابل مشاهده است: 

باره نه در  ندا گاهیِ تفکر خردم یک موضنننوع، یعنی آ یده"ی  ، [05]"ا

اسننت، و تا این حد منطبق اسننت با یک  [51]]تفکری[ کانکریت یا عینی

معنای عملی اصنننیل. چنین معنایی در این حد، به خودی خود، چیزی 

ست مگر معنای  ست ایدهیا  [25]خردورزینی ... . یک دولت واقعی، کلی ا

های خاص خویش. هر عضوی از یک دولت در عین متشکل است از گروه

ضو یک طبقه ست، یعنی ع شده ا ضوی از گروه یاد ی اجتماعی، و حال ع

ی دولت یابی اسنننت که وقتی در بارهتنها از این طریق عینیِ خصنننلت

صرف او، بهر میکنیم او را مورد نظر قراصحبت می عنوان دهیم. خصلتِ 

صی  صو ست که وی، در آن واحد، هم یک فردِ خ یک کلیت، بیانگر این ا

شه ست و هم یک آگاهیِ اندی شمولیت ا ستی که در آرزوی جهان ورز، خوا

دهد و خود را از دسننت می [53]تُهیگی هذا، این آگاهی و ارادهْاسننت. مع

شنننود، جزئیت خود آکنده می از کند، و فقط، وقتی کهمحتوایی پیدا می

ستمند پیدا می کند؛ این جزئیت به معنای تعینی خاص و یک واقعیت زی

شت  سرنو ست.... از این رو فرد واحد  تعینی به مفهوم موقعیت طبقاتی ا

زیسنننتی و واقعی خود را برای جهانشنننمول بودن، تنها وقتی به دسنننت 

یا پیکرهمی ، یک [54]تماعیی اجآورد که وی عضنننوی از یک مجموعه 

هایش، وارد شننود. و بدین طریق، بسننته به توان مهارتجامعه و غیره می

ستای میهر طبقه سب وی ا شامل طبقهطبقه -شود که منا ی ای که 

  (46)کارمندان دولت هم هست.
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شمهطوری که میبه سرچ شینیِ  واقعیْگراییِ ی گروهتوان دید،  ی «ایده»قیاس پی

ی جهانشمولیت[ از طریق بتواند با موفقیت با عامل دومی ]ایده جهانشمولیت است، تا

و به  – [56]ی توخالیانگارهیعنی یک بُن – انتزاعی« امکانِ»یک  [55]خیالیِ« وساطتِ»

بر اسننناس »ای بیان دیگر، اکتسننناب فردی جهانشنننمولیت از طریق ورود به هر طبقه

گرایی و به آشنننتی برسننند. ما مجازیم که تضننناد بین گروه -«خود ی مهارتدرجه

گرایی آسنننای ناپدیدشننندنِ آن درک کنیم: گروهی معجزهجهانشنننمولیت را در نقطه

صهانگارهعنوان یک بنبه شینی به من شتظهور میی ی پی سرنو سد و   اش پر کردنر

صله از حالت گروه ست و ]بعد[ بالفا شمولیت ا صرف خارج میخالء جهان شود. گرایی 

نون اک -که گاه مشهود و گاه نامشهود است -گرایی و جهانشمولیتلذا، تضاد بین گروه

ت شسرنو»گرایی واقعی باقی و برجاست تا دیگر از میان رفته است، در حالی که گروه

الی ی وارونه کردن خی، بر پایهپیشینیباشد. این روشِ استنتاج « ی جهانشمولیتزنده

شین واقعیت کند و روابط واقعی قرار دارد که هگل را قادر می سازد )الف( توهم را جان

گرایِی ، که اسنناسنناً به توسننط گروه«جهانشننمول»این واقعیت را که فضننای سننیاسننی 

شود، و نه بالعکس آن، مخدوش نماید؛ طبقاتی معین میمالکیتِ خصوصی و رویاروییِ 

مُعیِان )تعیین کننده( است  کند که ]گویا[ دولتْایجاد  توهمی»و از این طریق چنین 

راه »)ب( یک  (47)دهد؛نه مُعَیَّن )تعیین شنننده( و آن را به یک قانون پیشنننینی ارتقاء 

صننورتِ »و « واقعیت»لیت، گرایی و جهانشننمونظری برای تضننادهای میانِ گروه« حل

کند؛ )ج( و نیز سرشت واقعی فضای سیاسی را مخفی کند: قلب ماهیت ، تولید «ظاهر

 گیرد.نشأت می« ایده»گرایی ذاتی به جهانشمولیتِ رسمی که مستقیماً از گروه

ست شمولیت یک ایده نی سد به این که یک ]مقوله -در نظر مارکس جهان [ یچه ر

 -شد با هدف پوشش برای قلب ماهیت قابل تصور منافع جانبدارانهبا [57]ثابتِ پیشینی

اسننت: یک ضننرورت تاریخی ذاتی در وضننعیت و تضننادهای  حرکت واقعیبل که یک 

طور تجربی قابل اثبات اند. مارکس در مورد نظام عینیِ ملموسِ تحولِ اجتماعی که به

 نویسد: مساواتِ کامل اجتماعی می

ست، برای ماست، نه بخشندهقگرا و تحقنظامی که مردم ی مساوات ا

آلی اسننت که واقعیت باید برای امورد دولتی که باید مسننتقر شننود. ایده
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کت واقعی  یک حر ظامی را  ما چنین ن هد.  با آن تطبیق د خود را 

ضعیت موجود امور را از بین میمی شرایط این حرکت خوانیم، که و برد. 

یده می کارگرانِ ه بر این تودهشنننود. عالواز واقعیت موجود زای فاقد ی 

اسنننت از طریق رقابت. بنابراین  بازار جهانیشنننرط ... پیشمالکیت 

شد، همان پرولتاریا می شته با صورت تاریخاً جهانی وجود دا تواند تنها به 

تواند موجودیت طور که نظام مسننناوات اجتماعی، و فعالیت آن، فقط می

خاً جهانی  تاری یت  باشننند. موجود ته  خاً جهانی داشننن ، یعنی افرادتاری

ودیت خود[ متصنننل اند به موجودیت افرادی که مسنننتقیماً ]با کل موج

  (48)تاریخ جهان.

که سه وجه  -این مفهوم از تاریخ جهان، بازار جهانی و تحول انسان اجتماعی واقعی

ست شمولیت ا سوی جهان ضوعِ غامضِ حرکت به  سیار تنگاتنگ و مرتبط از مو ر د -ب

ی رراستی این مفهوم در تئوبه بعد برجسته است. به 1844آثار مارکس از سال  تمامی

ست که، مطابق طرح اولیهوی تا آن سی و کلی ا سا سیار ا ی کار او جا دارای اهمیت ب

 بازار جهانیشنند تا در اوج خود به تحلیل بایسننت بالغ بر شننش جلد میمی سننرمایه

(. به هر صنننورت 1858ی مارکس به انگلس، دوم آوریل بپردازد. )نگاه کنید به نامه

طور یکپارچه این ته از کارهای مارکس، بهمتأسننفانه، بسننیاری از تفسننیرهای گذشنن

اند، و اعتبار تزهای خاصننی را در داخل یک چهارچوب کاذِب موضننوع را نادیده گرفته

شی یکجانبهنما، که آفریدهتمامیت صورت نگر شان بود، به  سوی  ی خود سترون از  و 

 مارکس ارائه دادند. 

شهبه  ضرورتاً در بر قهی مارکس در مورد رهایی طبعنوان مثال، اندی ی کارگر، که 

شود، گیرنده ست، اگر فقط به مرزهای تنها یک طبقه محدود  ی نابودی تمام طبقات ا

آید. موضع در می -[59فرضی دستور مطلقِ ]پیش -[58]ی مطلقانگارهبه صورت یک بن

 اما در چهارچوب ارزیابی مارکسیستی اساساً متفاوت است. 

نههرقدر مناطق ]تمدنی[ جدا ی مؤثر بر یکدیگر، در جریان تحول و گا

های مجزا هم، در تحت تأثیر ی ملتیابند، جدایی اولیهتکامل گسننترش می

سیم کار میان ملل مختلف یافتهی تکاملشیوه که  -ی تولید، معامالت و تق
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طور ناپدیدتر و تاریخ نیز به -گرددطبیعتاً توسنننط این عوامل حاصنننل می

شینی . بنابراین، بهشودمیتری جهانی بیش ستان ما عنوان مثال، اگر در انگل

شنماری، مثال در هندوسنتان و چین، هم گرسننه اختراع شنود، کارگران بی

کند. این اختراع ها هم تغییر میشنوند و شنکل موجودیت این امپراتوریمی

جا چنین نتیجه آید... . از ایندر می واقعیت تاریخی جهانیبه صنننورت یک 

که تغییر شننکل تاریخ به صننورت تاریخ جهانی یک انتزاع صننرف  شننودمی

نیسننت، روح جهان، یا هر نوع شننبَحِ متافیزیکی دیگر « خودآگاهی»توسننط 

عملی که هر  -نیسننت، بل که عملی کامالً مادی، تجربی و قابل اثبات اسننت

 (49)فردِ آینده و رونده، پوشنده و خورنده شاهدی بر آن است.

این مسننأله تحول ابزار تولید اسننت در تحت شننرایط تقسننیم وجه مهم دیگری از 

 اقتصادی جهان:-المللی کار و نتایج و اثراتِ آن بر تحول اجتماعیبین

شین ستفاده از ما سیم کار به یمن ا آالت و نیروی موتور ]و نظایر آن[، تق

صنعت در مقیاس کالن از محدوده ی ملی خارج چنان ابعادی پیدا کرده که 

مللی کار ال به بازار جهانی پیوسته، و نیز به تبادالت و تقسیم بینشده، کامالً

 (50)وابسته گشته است.

های جهانی قوانین درونی این تحول را در افق سننرمایهبه همین منوال مارکس در 

 کند:بندی میجمع

[ توسننط عملکردِ قوانین [06]کنندگانمالکیتاین سننلب مالکیتِ ]سننلب

شیوه  دار. سرمایهتمرکز سرمایهی داری است به وسیلهرمایهی سذاتیِ خودِ 

برد. دوش به دوش این تمرکز سننرمایه یا همیشننه تعداد زیادی را از بین می

داران توسننط اندکی معدود، عوامل این سننلب مالکیت از انبوهی از سننرمایه

شدیابنده تحول می سی دائماً ر یابند. این عوامل عبارت اند گوناگونی در مقیا

های علمی ی علم، روشاهانهاز: شننکل تعاونی فرایند کار، کاربسننت فنی آگ

ور طزراعت، تغییر شننکل ابزارهای تولید به ابزارهای کارِ گروهی، که فقط به

ها و ابزارهای تولید بر اند، اقتصننادی کردن تمام روشجمعی قابل اسننتفاده

به ابزارهای تولیدی مرکب، یعنی ی مورد اسنننتفادهپایه به مثا کار شنننان 
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شده شبکه، گرفتار کردن تماجتماعی  ، و همراه با بازار جهانیی ام مردم در 

  (51)داری.رژیم سرمایه المللیبینها، ویژگی این

ساخت شمولیت از  سوی جهان سته، تا های جزئیبنابراین، تحول به  شبیه به ر تر، 

ی های تاریخ جهان و غیره، از توسننعههای محلی تا گسننترهطبقات جامع، از محدویت

صنننعت در سننطح کالن و تجارت جهانی، تا تمرکز سننرمایه و ایجاد و اسننتقرار بازار 

تحول تقسننیم و اجتماعی کردن کار در جهانیِ منطبق و همسننرشننتِ با آن، و نیز از 

 سطح جهانی جدایی ناپذیر است. 

سیم کار می سأله به اوج حیاتی تق سیم جامعه به طبقات نهایتاً کل م سد، زیرا تق ر

سیم اجتماعی کار را میدر فعالیت تولیدی بیگانه شکل تق ششده، که  ه دارد. گیرد، ری

سیم کار ف اء طبقات وزدایی فعالیتِ تولیدی، امح-لذا، ازخودبیگانگی سازی تق قط نابود

« هطبقی بیجامعه»اند. بنابراین، مسنننلم فرض کردن وجوه مختلف یک فرایند یگانه

سیم کار محفوظ و اعمال می ست جزهنگامی که تق ضی منطقی  گردد، چیزی نی تناق

شه»شبیه به  ساوات»و  [61]«ی چهارپهلوسه گو ی خواهی نظامی اجتماعی که وعدهم

 «ن است.سرخرم

شدهکار به»تا زمانی که  سیم ن سط نوعی  (52)«طور داوطلبانه تق اما، در عوض، به تو

ند  یارویی بین«طبیعی»فرای بت و رو قا ید ، در چهارچوب ر با ته،  المللی، تنظیم گشننن

یی وجود داشننته باشننند که بتوانند به مردمی که خالق جامعه سنناختارهای اجتماعی

ساختاری ر ( تحمیل کنند. و این [26]طور فونکسیونلا ) نه فقط بههستند، تقسیم کار 

یقا اند، دقمراتبی، که تحمیلیطور سننلسننلهگونه سنناختارهای تقسننیم کار اجتماعی به

 هستند. دارای معنای طبقاتی

شنفکر  سن نیت افراد رو ساختاری کار به ح سیم  ست که از میان بردن تق شن ا رو

ایط خاص و عینی در سننطح جهانی مربوط بسننتگی ندارد، بل که به بلوا برخی شننر

)تحمیل  سنناختاریصننرف و تقسننیم  )داوطلبانه( فونکسننیونلِی بین کار اسننت. رابطه

شر  از خود بیگانگیو  [36]گردانیشئی بینِ ی( کار همان رابطهشده شرفت ب ست. پی ا

 گردانی که الزاماً به تقسننیم کار فونکسننیونل ]داوطلبانه[ مربوط اسننت، غیربدون شننئ

-ی خاصننی از تحول بشننر، فعالیت تولیدی خودعالوه، تا مرحلهقابل تصننور اسننت. به
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تواند بدون اتخاذ یک شننکل بیگانه شننده، یعنی، بدون تقسننیم نمی [64]گردانشننئ

 فونکسیونل کار که ضرورتاً به شکل ساختاری اجتماعی هم در آید، حادث شود.

گردانی و از خودبیگانگی، یعنی تقسننیم کار امتزاجِ بین شننئ تاریخیِاین ضننرورتِ 

سرمایه می ساختاری کار از  ساختاری که منجر به تبعیت  سیونل و  ر شود، به هفونک

ضرورت  ضرورت [65]هم هست شوندهزایلحال، یک  های تاریخی همان گونه که تمام 

ند. این زوال در جریان تحول تولید، که با خود نهگونه این تنها تمرکز سنننرمایه را  ا

شته می سی که در گذ آورَد، بل که همزمان اجتماعی کردن فرایند کار را نیز، در مقیا

-های سننناختاریکنندهشنننود و تنظیمغیرقابل تصنننور بود، به همراه دارد، ظاهر می

را به زنجیرهای ناهمزمان و کهنه بر اندام  -طبقات -اجتماعیِ الزم قبلیِ فرایند تولید

شان، کند )مسابقات تسلیحاتی، با تمام تبعات جهانیت تولیدی آینده تبدیل میپیشرف

 یکی از عوامل بنیانی است که باید در این ارتباط در نظر گرفت.(

ست، طبقاتی  سازی جامعه از طبقات ا شبیه به فرایند آزاد تولید فرد اجتماعی هم 

، ذادِ اجتماعی انسان. مع هی بُعگشتگی بیگانه شدهجز شئکه در واقع چیزی نیستند 

طور دائم مطابق با تقسیم ساختاری کار در اند و بهگرفتهجا که خودِ طبقاتِ شکلاز آن

یدا میسنننطح بین تداوم پ ماعی از شنننرایط المللی  ند، این آزادسنننازی فرد اجت کن

شتگیِ از خودبیگانهخودشئ ود ی خود، بر نابی طبقاتی، ناچار، به نوبهشده در جامعهگ

 کردن روزافزون تقسیم کار در مقیاس جهانی داللت دارد. 
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 بخش چهارم: نتیجه

خ و تاریی بنابراین، تئوری عینی آگاهی طبقاتی چیسنننت؟ مطابق قول نویسننننده
 ، عبارت است از: آگاهی طبقاتی

گاهی کانِ عینی این آ که تئوری ام کان دارد  یا عمالً ام که آ ، و این 

قاتی گاهی طب یتوبه  عینی آ تا کنون فقط در  اقع له  ندد. این مسنننأ بپیو

عنوان مثال، رجوع شنننود به شنننده ) بهی افراد اسنننتثنایی حادث اندیشنننه

بارهبینیپیش مارکس در  یایی  ئل دیکتاتوری های کامالً غیریوتوپ ی مسنننا

واقعاً برای کل یک طبقه مطرح اسنننت:  مسنننأله ]پرولتاریا[، اما امروزه این

سأله سالت ی دگرگونی درونم سطحی که بتواند ر ی پرولتاریا و ارتقاء آن به 

اسنننت که باید قبل از این که  بحرانی عقیدتیاش را عملی کند. این تاریخی

  [66](53)حل گردد. پیدا شود،راه حلی برای بحران اقتصادی جهانی 

در مورد تأکید بر شرایط امکان عینی، که اهمیت اساسی در این مسائل دارد، نباید 

 -خیتاری ضرورتتواند چیزی باشد جز شک کرد. اما تئوری عینی آگاهی طبقاتی نمی

که به صنننورت « امکان عینی». یک امکانو نه صنننرفاً یک  -در مفهوم دیالکتیکی آن

شد، ن شده با ست و نه امکانضرورت تاریخیِ عملی تعریف ن  پذیر. همین طور،ه عینی ا

باید  «از پیدا شدن راه حل عملی قبل» رو نیستیم که روبه «عقیدتیبحران »ما با یک 

سأله شد. م شده با ست ازحل  بحران اجتماعی جهانی ما که حل آن ناچار، و   عبارت ا

های[ «آن»یا ]جوانب رشنند را، که یکی از در عین حال، حل بحران عقیدتی دائماً روبه

از حل  قبلبحرانی که حل آن نه  -سازدآن است، ضروری می [67]مُعَیِّن-اساسی و هم

ساختن راه در جریانبحران جهانی، بل که باید  سوی  گر های عملی چارهفرایندی به 

 تحقق یابد.

د، بر ی خوتئوری عینی آگاهی طبقاتی، پیش از هرچیز، بر ارزیابی مسننائل پیچیده

عنوان نظام عمالً جهانی، داللت دارد. داری، بهک جهانیِ مارکسننی از سننرمایهی درپایه

ی هارا، که ظاهراً پدیده این بدان معناسننت که حتی آن دسننته برخوردهای اجتماعی

ستند،  ص-ی تحول اجتماعیباید در رابطه با کلیت عینی مرحلهکامالً محلی ه ادی اقت

 یام آگاهانه برای ایجاد ارتباط میان پدیدهمفروض در نظر گرفت. بدون تالش و اقد
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داری، به مثابه نظام جهانی، های سرمایههای عمومی و ویژگیخاص اجتماعی با جریان

نمایی خوش بزرگطور نامتناسنننبی، دسنننتماند و یا، بهها یا پوشنننیده میاهمیت آن

، قلیل نرخ بهرهت ،[68]مانند قانون حمایت از تنگدستان -شود و حتی قوانین عمومیمی

رسند جز تصورات و چیزی به نظر نمی -و غیره، که فقط در مقیاس جهانی ارزش دارد

کند که تمام قوانین در تحت تأثیر شنننرایط تخیالت انتزاعی. مارکس مکرراً تأکید می

از طریق  –شان در تحت تأثیر و تعامل هم هستندی عملخاص و متنوعی که در حوزه

کنند به مقدار قابل توجهی این قوانین را تعدیل می -کی پیچیدههای دیالکتیوسنناطت

گیرد. و به فرضِ تفوق نیروهای تعدیل که کلیت نظام اجتماعی موجود را نیز در بر می

شند، راهکننده شود، ای که به قدر کافی قدرتمند با ست پیدا  ستثنایی ممکن ا هایی ا

 عنوان مثال: مارکسین اثر را بگذارد. بهتربدون آن که بر اعتبار خود قوانین عمومی کم

شت که انقالب ستی در پیشانتظار دا سیالی سو سرمایهرفتههای  داری ترین کشورهای 

وقوع یابد، اما، در عین حال، تأکید کرده بود که امکان دارد انقالب در روسنننیه و در 

صی باید غالب می شرایط خا امر منجر شد تا این خاورزمین رخ دهد. در حالت اخیر، 

، مثالً از جمله -داری جهانی در یک کشننور عقب مانده شننودبه وقفه در نظام سننرمایه

شدن عملی مرزهای اجتماعی سته  سیه-ب صادی در رو ی تزاری، در جریان جنگ اقت

ستانه شدید کرده بود و در آ سیه را ت ضادهای داخلی رو ستجهانی اول، که ت شک  -ی 

 های خارجییافته از طریق کانالع فشنننارهای تراکمجایی یا توزییعنی زمانی که جابه

به مرز انفجار رسید. همین طور بود در چین. لذا، این  -شدیداً به بن بست رسیده بود

جه که وقوع آن انقالبنتی یهگیری  مارکس را رد میها نظر یه و ی  بار تجز ند و اعت ک

عنی به کشورهایی که سازد )ینیافته میهای وی را محدود به کشورهای توسعهتحلیل

سی مردم را به نفع عمل شود در آنگفته می سیا ها فقر به قدری قوی بود که آگاهی 

ن ی بدیهی زیر است: ایداد(، ناشی از عدم توجه به نکتهانقالبی در تحت تأثیر قرار می

ها درسننت در بحبوحه یا بالفاصننله بعد از جنگ جهانی بزرگ امپریالیسننتی رخ انقالب

داری به علت تضادهای های بزرگ سرمایهدر تحت آن شرایط، زمانی که قدرت دادند و

شدند. اعتبار تجزیه  ستند متحدانه علیه آنان اقدام کنند، موفق  داخلی و خارجی نتوان

و تحلیل عمومی مارکس، مثل همیشنننه، به قوت خود باقی اسنننت، زیرا این تجزیه و 

وسعه ت»است و نه مرتبط با کشورهای « توسعه یافته»تحلیل نه مربوط به کشورهای 
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گیرد، بل که نظام ؛ در حقیقت مارکس این کشننورها را جدا از هم در نظر نمی«نایافته

در مطمح  خود و با تمام تضادهای ساختاری ذاتی آن کلیت داری را درجهانی سرمایه

«  اسننتثنایی»دهد، هرچند که ممکن اسننت ]این تضننادها[ دارای اشننکال نظر قرار می

شند شد -خاص با ضادهایی که در زمان -که در واقع باید چنین با های مختلف و در ت

ضعیت شدن موجودی-های اجتماعیو صنعتی  صادی متفاوت با درجات مختلف  ت اقت

اند. در یک چهارچوب ارجاعی عینی دیالکتیکی، یابند و مورد توجه مارکس نیز بودهمی

ستثنائاتِ» سازنده« ا اند که، در فرایندی از تعامالت عمومی« قوانین»ی عامل و مؤثر 

 شننوند و، بنا براین، همجدید بدل می« قوانین»جدید و « اسننتثنائات»ناپذیر، به پایان

( و هم خودِ مفهومِ کلی را مورد تحکیم و تأیید [96]بخشنننندهاقعیتاند )وتعدیل کننده

 دهند.قرار می

شت و نقش گروه های اجتماعی متفاوت را فقط در داخل این چهارچوبِ جامعِ سر

توان کند و مورد تأکید لوکاچ قرار گرفته، میها را قویاً برجسته میتحلیلی، که واقعیت

 درک کرد: 

ی بورژوایی هسنننتند. یعنی ا یگانه طبقات ناب جامعهبورژوازی و پرولتاری

شننان به تمامی بر تکامل فرایند مدرن تولید یگانه طبقاتی که وجود و تحول

ست و هرگونه برنامه ستوار ا سازمانا صرفاً بر ای برای  دهی مجموع جامعه، 

ضعیت زندگی آنان ساس و صورپذیر ا ست. نگرش طبقات دیگر )خرده  ت ا

ست که هستی مُتعین آنان به بورژوازی، دهقان سترون ا ان( از آن رو مبهم و 

 داری استوار نیست، بلتمامی بر نقش و جایگاهشان در فرایند تولید سرمایه

ی ]فئودالی[ پیوندی ناگسنننسنننتنی دارد. بنابراین، های جامعهکه با بازمانده

سرمایه شبرد تکامل  ستار پی ستند، بل آنان خوا ه کداری یا فراروی از آن نی

طور کلی به عقب بازگردانند و یا از شنکوفایی داری را بهکوشنند سنرمایهمی

اش جلوگیری کنند. منافع طبقاتی آنان بر عوارض تکامل سننرمایه جانبههمه

ساختار داری و جلوه ست، نه بر خود این تکامل و  های جزئی جامعه متکی ا

 [07](54)مجموع جامعه.
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بین المللی معتبر اسننت و، از -رایشِ اجتماعی جهانیاین اصننل دقیقاً در ارتباط با آ

عملی بسننیار مهمی دارد؛ علت این اسننت که ارزیابی  این لحاظ، اهمیت اسننتراتژیک

های اجتماعی مختلف در درون مرزهای محدود اهمیت اسنننتراتژیک مرتبط به گروه

سبات محلی قدرتْ شند، تا جایی که منا ی زهخارج از حو ملی، هرقدر هم که بزرگ با

گردند، که در های توهمی میهای جهانی قرار گیرند، تنها موجد اسنننتراتژیجریان

هرقدر -ای تاریخاً جهانی راهای گذرای گروه اجتماعی حاشنننیهنهایت، ناگزیر، موفقیت

 بار انقالبکنند. )توجه کنید به شننکسننت فاجعهخنثی می -هم که برجسننته باشننند

یک.( جنبش قانیمکز ماعی ده یه های اجت ما هانی فقط در در عصنننر سنننر داری ج

های دهقانی به ها خودجوشی ذاتی شورشکشورهایی امکان پیروزی داشت که در آن

ستراتژی پرولتری، بهاندازه عنوان تنها آلترناتیو تاریخی ارزشمند جهانی در ی کافی با ا

سرمایه شند )مانند چین و کوبا. ایبرابر نظام تولید  ه زمانی ن نکتداری، پیوند خورده با

ی این واقعیت در نظر گیریم که توان عددی و شننود که آن را از زاویهتر میبرجسننته

ها حرکت خود را در راه سازمانی طبقه کارگر در این کشورها در زمانی که این جنبش

ناچیز بود. باً  ند، تقری غاز کرد که (55)پیروزی آ جه تصننننادفی نیسننننت  به هیچ و  )

س»های ایدئولوژی شدهدر همه [71]محوریا عوام« تیپوپولی سخ  صورت اند و بهجا یا م

شنفکرانه سم رو سترون اُبلومُوی شکل  سترون در آمدهیک  صورت ی  اند، یا این که به 

که نمونه هایش مثالً طیفی از افکار چرنیشنننفسنننکی تا پلخانوف در  -نظامی از عقاید 

یه را در بر می مده -گیردروسننن به در آ که  یدی  قا ند، ع به توان آنراحتی میا ها را 

شناخت برتری  ست از  صل نمود. بنابراین، آگاهی طبقاتی الزم عبارت ا سم مت سی مارک

ی کارگر، هم در اندازهای اسننتراتژیک جهانی طبقهتاریخی عینی از چشننم -اجتماعی

عنوان نفی بنیننادی نظننام وجننه مثبننت آن و هم در وجننه منفی آن: یعنی هم بننه

 ی رهایی ساختاری کار. عنوان اصل سازمانی مثبت تولید بر پایههداری و هم بسرمایه

« همشکلی»و « همگونی»به معنی  ها همهتوان تأکید کرد که: اینبیش از این نمی

 سنناختاری،-ی اجتماعیی فاکتورهای عمل کنندهکنندهپیچیدگیِ گیجنیسننت. درهم

صرفاً یک ویژگی نظری یکه در باال بدان شد،  شاره  ا تئوریک نیست، بل که مربوط ها ا

شربندی صورت ق ست به خود عمل اجتماعی. تجلی این پیچیدگی به  های اجتماعی ا

ست که منافع برخه شری در هر زمان خاص غامض ا ای معین آن در آگاهیِ احتمالی ق
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ی پویای زمینهبازتاب یافته اسننت. اما مجدداً الزم اسننت که این مسننائل در برابر پس

الت در نظر گرفته شوند، تغییراتی که در مقیاس وسیعی رخ داده و رخ نیز تغییر و تبد

 که رشد -خواهند داد؛ به دلیل این که گرایش عینی و ذاتی موجود در سرشت سرمایه

افزون از ی دمهیئتی نظامی جهانی همراه با تمرکز و تحرکات شننندید و اسنننتفاده آنْ

ی کار به سنننرمایه را کنندهعمل-ریسننناختا-تابعیت اجتماعی -فناوری و علم دارد 

ضعیف و آن را به امری نابهنگام یا زمان سازد. در واقع هم اکنون مبدل می [27]پریشت

سله ساختارهای سل سنتی  شکال  مراتبی موجود در تقسیم کار شاهد این هستیم که ا

شدن کار، رو به  صی  ص سرمایه و تخ سیونل، در تحت تأثیر تمرکز روبه افزایش  فونک

 کنم: ال دارد. در این مقاله، صرفاً به چند مورد از تغییرات مهم اشاره میزو

های صنننعتی معاصننر در مقایسننه با پذیری سننازمان( باال رفتن آسننیب1) 

ی ی نوزدهم. )آن چیزی که معروف اسنننت به اعتصننناباتِ گربههای سننندهکارخانه

دهد یک امکان می های اقتصادی و فنی کهبدون در نظر گرفتن زیرساخت [37]وحشی

صنعت را با تبعاتِ بالقوه شاخه از  سته از کارگران حتی تمام یک  سنگین از کارد  ی 

 بیندازند، دیگر قابل تصور نیست. 

شاخه2)  صادی  صال اقت صنعتی به نظامی که بخش( ات های های گوناگون 

اند، همراه با ضرورت و در عین حال بسیار گسترده مختلف آن به شدت به هم وابسته

ستم از نظر در کلیت نظام تداوم تولیدافزونِ حفاظت از دم سی مند خودش. )هرقدر که 

شار چرخه ستردهآورد و دامنهی بازتولید به خود ف ضرورتِ تداوم ی عملش گ شود،  تر 

ی تر و حتشننود، و هر نوع اختاللی منجر به فشننار بیشتر میی تولید نیز بیشچرخه

 [74]«ایهای حاشیهشاخه»گردد.( و تر میی کار افزونی شوم قطع موقت چرخهسایه

اکنش ت وهای صنعتی سریعاً و، به صورشوند، زیرا که تبعات پیچیدگیتر میدائماً کم

سرایت میای، از یک بخش به تمام بخشزنجیره کند. در نتیجه، از آن پس های دیگر 

وجود نخواهد داشننت. جای تشننکیالت اقتصننادی « [75]مشننکل ]یا سننالم[صنننایع بی»

 [77]«چندجانبه های انحصاریشرکت»برگشت، توسط طور غیرقابل، به[76]پدرساالرانه

 گردد. اشغال می [78]«ایهای چندرشتهابرشرکت»و 
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 (56)([08]«زمان آزادِ فَرادَست»اجتماعی )یا  [97]«زمان اضافی»( میزان رشد 3) 

ی حفظ قسمت بزرگی از جمعیت را، که از شود، مسألهکه عرفاً زمان تفریح نامیده می

شده ست کنند، به توان فکری خود جدا  طور دم افزونی عبث و در ناآگاهی القیدانه زی

اقتصننادیِ نیرومند، -کند. در تحت تأثیر تعدادی از عوامل اجتماعیناممکن میو عمالً 

ست. کاریزمای کهنه شده ا شه ناپدید  شنفکری از هم اکنون برای همی ی نخبگان رو

شکاف بین آنچه طور افزایش بیهمین شدن  شنفکران و بدتر  کاری بالقوه و بالفعلِ رو

های ده کرده و آنچه که واقعاً در فرصننتکه فرد خود را از طریق تحصننیل برای آن آما

یت بی تداوم تبع به کف آورده، حفظ و  خدامی  یتِ وسنننیع اسنننت چون و چرای اکثر

 سازد. تر ساخته است و میروشنفکران را از قدرت مشکل

به4)  بهعنوان مصنننرف کننده در حفظ گردش بی( کارگر  ید  طور خلل تول

حال کارگران کامالً از کنترل بر تولید و توزیع  یابد. با اینتر میروزافزون اهمیت بیش

شه برکنارند سده -مثل همی صادی در جریان یکی دو  ی گویی هیچ چیز در دنیای اقت

ای نظام تری را برهای بیشگذشته اتفاق نیفتاده است. این تضادی است که پیچیدگی

 آورد. یبه بار م ی قشربندی تقسیم اجتماعی کار قرار دارد،تولیدی مستقر، که بر پایه

سرمایه5)  ستقرار مؤثر  از  [81]پیچندهعنوان یک نظام جهانیِ درهمداری به( ا

شربندی ساختارهای ق شاندن  صادی، تا حد زیادی، به ازبین بردن و پا  شده ونظر اقت

ند یک نظام متحد کند، ولی نمیگرفته، کمک میکنترل سننننتیِ تاریخاً شنننکل توا

سی سیا سازد. )تا آن اجتماعی و کنترل  شین آن  جا و در این در مقیاس جهانی را جان

شدنی  شد، حکومت جهانی یک رؤیای نا شته با ست را دا سرمایه قدرت باالد معنا که 

« هابحران هژمونی یا بحران دولت در تمام زمینه»ماند.( باقی می [28]شننناسننانهآینده

 ست.المللی مبدل شده ای واقعاً بین)گرامشی( به یک پدیده

سألهها در بارهدر آخرین تحلیل، تمامی این نکته ست. در کنترل اجتماعیی ی م  ا

جریان تحولِ بشر کارکردِ مدیریت و کنترل اجتماعی که از پیکر اجتماعی آن بیگانه و 

-بندی مردم را در یک شکل عملیبه سرمایه منتقل شده، توانسته است قدرت دسته

سله سل شارکت کم یا بیش آنساختاریِ  د و ها در کنترل تولیمراتبی بر طبق میزان م

ست آورد. اگرچ ست که گرایش عینی ذاتی در تحول توزیع به د ضیه در این ا ه طنز ق

از تکه پاره کردن مکانیکی جریان کار تا ایجاد  –هایش داری و تمامی حوزهسنننرمایه
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ستم ستم ( 57)های خودکار،سی سی صورت یک  سرمایه تا تمرکز آن به  از تجمع محلی 

شباع سترش یابنده و خودا ستمراً گ سیم کار [83]گرجهانی م ای و محلی تا برخه، از تق

المللی، از مصنننرف محدود تا مصنننرف انبوهی که مصننننوعاً با تقسنننیم کار جامع بین

شتابگیر در ی بازتولید جامعهدستکاری ایجاد شده و در خدمت چرخه ی کاالیی دائماً 

شتن زمان آزاد که محدود به عده ست، و از دا ست تا تولید آمده ا صی ا ی معدود و خا

یا تجمعات پرغوغای اجتماعی به صنننورت سنننازمان دادن  [84]تماعیانبوه دینامیت اج

عنوان نتیجه چیزی را به –در مقیاس جهانی« های تفریحی و جذاب اجتماعیپدیده»

سعه و با خود به همراه دارد که نقطه ست. زیرا که در این فرایندِ تو سرمایه ا ی مقابل 

که  است بالفعلین چیز یا امر تمرکز، قدرت کنترلی که در سرمایه کارسازی شده هما

شنننود، حتی اگر به روشنننی لزومًا مجدداً به پیکر اجتماعی به مثابه کل آن منتقل می

غیرخردمندانه باشد که به یمن غیرمنطقی بودن ذاتی خود سرمایه است. این نکته که 

به صنننورت  یه  ما طه نظر سنننر عاً متزلزل از نق گان»کنترل واق گیری مردم برای گرو

گیری کند؛ زیرا باجترین تغییری ایجاد نمیتعریف شده، در خود واقعیت کم« گیریباج

سرمایه سد به از  شی از خرابکاران هم ممکن نبود، چه ر داری قرن نوزدهم حتی با ارت

رو هسنتیم: جا با پیدایش یک تضناد اسناسنی روبهاز این خرابکاران. در این« مشنتی»

ش ست دادن عملی کنترل و  ضاد بین از د ستقراریافتهت سرمایهکل ا ، ی کنترل، یعنی 

 کنترل، زیرا که خود از جزبهتواند چیزی باشد خود، نمی ی سرشتکه دقیقاً به واسطه

ی یِ نقش یا کارکردِ کنترل به مثابه یک پیکرهشننندهگشنننتگی بیگانهطریق شنننیئ

ست. بناطور جدا و مخالف با پیکرهو به گشتهشئ  براین، جایی اجتماعی ایجاد شده ا

در بسنننیاری از نقاط دنیا  کنترل کارگرانی های اخیر ایدهتعجب ندارد که در سنننال

 اهمیت یافته است.  

بنابراین، اختالف اساسی بین آگاهی طبقاتی احتمالی و الزامی این است که آگاهی 

شاره و مصداق درک دارد، در نخست فقط به جنبه های پراکنده و منفک این تضادها ا

پیوسننته، یعنی در همکه دومین آگاهی مظهر درکی اسننت در ارتباطِ مرکب و به حالی

های عنوان ویژگیشنود، یعنی بههاسنت که مفهوم میو ترکیب آن [85]پیوسنتگیهمبه

سرمایه ستور کار الزم نظام جهانی  سیعی در د سبتاً و داری. حتی موقعی که مقیاس ن
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سطوح محلی مح ست در  ست، آگاهی نخ شود، در حالی که دود و درگیر میآگاهی ا

کنترل ی کانونی و اسنننتراتژیک دومی، یعنی الزامی، با متمرکز شننندن روی مسنننأله
حتی در زمانی که اهداف مبرم  -، متوجه و معطوف به حل جامع مسائل استاجتماعی

داری یک کارخانه در تحت کنترل کارگران و فوری آن محدود باشد. )مثال اقدام به نگه

 داری قرار دارد.(انی که کارخانه زیر تیغ عقالیی کردن سرمایهدر زم

 اقتصادی-ضرورت تاریخی تحول آگاهی ]الزامی[ در تضادهای عینی نظام اجتماعی

شود. بدین معنا،  ستراتژیک جهانی ایجاد  موجود قرار دارد که برای آن باید یک بدیل ا

بدیل  از ویژگی آگاهی طبقاتی الزامی عبارت اسنننت از آگاهی جهانی بودن هر نوع 

هایی که در تاریخی پایدار و مناسننب به جای روابط تولیدی نظم مسننتقر و موجود. آن

داری یا پی انکار تحول این آگاهی هستند باید ابتدا ثابت کنند که نظام جهانی سرمایه

 تواند بر تمام تضادها در هر شرایطی فائق آید.خالی از تضادهای عمده است، و یا می

شکل گرفته صورتِ  ستگی هم» ی یک تکامل آگاهی طبقاتی الزامی بیانگر  جنس ب
بل که  -که همان طور که دیدیم، خود یک افسننانه اسننت -نیسننت [86]«روانشننناختی

ست از ایجاد یک برنامه های خاص را با انواع ی عملی پایدار که باید انواع گروهعبارت ا

سازمانگوناگونی شکال مختلف  ی ی گودوی الزم آن، در بر گیرد. عدم ظهور هایش، در ا

ست برکنار از اهمیت.  ضوعی ا شترک، مو شناختی م ستگی روان شد از ب که عبارت با

که انواع گروه به هم چیزی  ناسنننب  تاریخی م یت  یک وضنننع ماعی را در  های اجت

قدرت روانشناختی مرموزی نیست، بل که  -مثال در زمان اعتصاب عمومی -پیونددمی

ی واقعیتِ تبعیت از ای که حاصنننل تجربههای عملی عمدهاز برنامه عبارت اسنننت

سط گروه شترک تو سألهساختاری م ست و م ست. های گوناگون ا سرمایه ا ی مهم آن 

همچنین، تحول ضننروری تاریخی آگاهی طبقاتی دقیقاً مرکب اسننت از تبیین شننفاف 

ست با موقعمجموعه ستراتژیک که مرتبط و مطابق ا ساختاری عینی ای از اهداف ا یت 

 کنند.های اجتماعی که آن اهداف را تعریف و فرموله میگروه

در نتیجه، باید تأکید کرد که ضرورت تاریخی موجود در مسأله به هیچ وجه مربوط 

صحنه ست؛ زیرا، اگرچه  ستی تقدیرگرایی نی ر ی اجتماعی تاریخی، که دبه انواع مکانی

ی عمل فردی حوزهی کنندهبدون شک، تعیین شود،آن آگاهی الزامی تاریخی زاده می

تغییرات را  اشننکال ومیزان نه  -عمومی تحول اسننت جهتی و، نیز، مشننخص کننده
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شت و میزان تعیین می سر شانیجانکند و نه، در واقع،  سانی را که با خیزش ف ای هان

ی اول، اجتماعی بزرگ و تغییرات و تبدالت گوناگون همراه است. این عوامل، در درجه

سته اند به وجود برنامه شکلواب سازمانی و نهادیِ عمل، که عوامل های موجود و  های 

انسننانی خودآگاه مفروض، باید مسننئولیت آن را کمابیش بپذیرند. اما حتی اگر چنین 

یی که باعث های اجتماعی تاریخیشد، عمل سیاسی خودآگاهانه، در مفهوم ضرورتبا

کند. زیرا، با توجه به واقعیت مورد تأکید مارکس ها نیز شننده، معنا پیدا میپیدایی آن

مبنی بر آن که جریان عینی تحول به سنننوی جهانشنننمولیت )این ضنننرورت تاریخی 

جهانشنننمولیت و » فردی برای  [88]یشنننناسنننانه( از نیاز هسنننتی[87]«یافتهکلیت»

ست، ]آن«[89]یکپارچگی خودبالندگی ستین، جدایی ناپذیر ا  -گاه[ آگاهی اجتماعی را

سخ اجتناب ناپذیر به چالش صورت یک پا ست از  -های اجتماعی و تاریخیبه  مرکب ا

 های درونی و بیرونی.: وحدت دیالکتیکی ذهنیت و عینت، تعینورت درونییک ضر

 

 های مؤلف:تیادداش

 .112، ص فقر فلسفه( 34

 .113، ص همان( 35

 .115، ص همان( 36

 . 58، ص 1965، الرنس و ویشارت، لندن، ایدئولوژی آلمانیانگلس، -( مارکس37

 .38، ص همان( 38

 .145ص  فقر فلسفه( 39

 ی حق هگل.نقد فلسفه( نک. مارکس، 40
 . ی هگلای بر نقد فلسفهمقدمه( همو، 41

 .46، ص ایدئولوژی آلمانی( 42

گفتار: م. رازی نا، پیشی بی]قس، متن فارسننی، ترجمه 146-7، صننص فقر فلسننفه( 43

 م.[. م-ی حاضر با نگرش به آن صورت گرفته استکه ترجمه 1384

 . 480، ص 2، ج 1929، آلن و آنوین، لندن، علم منطق( هگل، 44

 هایی که اصرار بر نقشجربی کاذب تئوریتوان به خصلت ت( در متن زیر، به روشنی می45

میراث مشننترک مشننارکت در »دارند، پی برد: « روشنننفکران غیروابسننته»گری قشننر میانجی
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طور مسننتمر، میل به سننرکوب اختالفات مرتبط با تولد، موقعیت، حرفه و ثروت به آموزشننی،

ساس  کردهافراد تحصیلدارند و  این، بنابر« کنند.حد میاند متکه دریافت کرده آموزشیرا بر ا

ی [ از مقولهfreischiwebende Intellingenzعنوان روشنننفکران غیروابسننته یا معلق ]

کند چیزی نیست جز تحقیق تجربی خالص از طریق توصیف و حشو قبیحه است، که ادعا می

ای چنین روشنفکرانی، به محض ظهور، دیگر برایشان هیچ وظیفه« تجزیه و تحلیل ساختاری.

ست، زیرا که تمامی منافعی را که زندگی اجتماعی توزیع مید شکند در خود میشوار نی د. ک

شر  شار آوردن به آننفوذ در میان گروه»عمل نمایندگان این ق صد ف ست به ق  هاهای مخالف ا

سته شان،برای پذیرش خوا سی آن« ها سد و چه ک ست که نپر ؟ )مانهایم، «چگونه»قدر پرت ا

قد مظهر مشنننابهی از این فریبندگی چنین 239و  ،138-42، صنننص همان مارکس در ن  ).

خواهد یک سنتز باشد، در حالی که این خطای مرکب است؛ چنین روشنفکری می» گوید: می

خواهد عالمی جلوه کند که باالتر از بورژوازی و پرولتاریاسننت، چنین روشنننفکری فقط او می

ست سرمایه و کار د ست که بین  ست داده می خرده بورژوایی ا سفه« ) شودبه د ، ص فقر فل

107.) 

 . 200-1، ص 1942ی حق، انتشارات کلریندون، آکسفورد، ( هگل فلسفه46

 .305، ج اول، ص ی حق هگلنقد فلسفه( 47

 . 48، ص ایدئولوژی آلمانی( 48

 60-1، ص همان( 49

 .118، ص فقر فلسفه( 50

 .32( سرمایه، ج اول، ف، 51

 . 45، ص آلمانیایدئولوژی ( 52

 .79، ص 1971، انتشارات مرلین، لندن تاریخ و آگاهی طبقاتی ( جورج لوکاچ،53

ی مهم در سنننه تحلیل مشنننروح مارکس از تاریخ معاصنننر . این عقیده59، ص همان( 54

هجدهم برومر لوئی ( 2؛ ) 1850تا  1848، ی طبقاتی در فرانسهمبارزه( 1فرانسه ریشه دارد: )
 .جنگ داخلی در فرانسه( 3و ) بناپارت

ی طبقات و آگاهی طبقاتی پیشرفت قابل توجهی تونگ در مورد مسأله-( روش مائوتسه55

شان می سه با تئوری لنین، ن سفانه اینرا، حتی در مقای ضوع دهد. متأ صت بحث این مو جا فر

 نیست. 

 .593-4، متن آلمانی، ص گروندریسه، نقد اقتصاد سیاسی( 56
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تقسننیم کار، و  ترآنتیآالت شنناهد تر نیسننت که در ماشننینین عجیبهیچ چیز از ا( »57

شیم که وحدت را به کار تقسیمسنتز کند. ماشین ]مظهر[ وحدت ابزار کار شده اعاده میی با

اسننت و به هیچ عنوان ترکیب عملیات مختلف برای خود کارگر نیسننت. .... ابزار سنناده؛ تجمع 

ن یک ابزار مرکب توسط یک موتور دستی واحد یا انسان؛ به ابزارها؛ ابزار مرکب؛ به کار انداخت

توره؛ موهای تکها؛ سیستم ماشینکار انداختن این ابزار آالت توسط نیروهای طبیعی، ماشین

شین ستم ما شین -هایی که یک موتور خودکار دارندسی شرفت ما ست. تمرکز این پی آالت ا

ناپذیرند که تمرکز قدرت ن گونه جداییآالت تولیدی و تقسنننیم کار از یکدیگر هماماشنننین

سیم منافع خصوصی د سی. ... آنچه که در ر حوزهعمومی و تق سیا  ویژگی کارگاه اتوماتیکی 

ست که کار در این ست، آن ا سیم کار ا دهد، جا ویژگی تخصصی خود را کامالً از دست میتق

صی متوقف می شموشود، اما در آن لحظه که هر تحول خا سوی لیتنیاز به جهان ، تمایل به 

باید محسننوس باشنند. کارگاه اتوماتیک متخصننصننان و  ی فردپیوسننته و یکپارچهتکامل هم

. ]قس، همین 117-21، صص فقر فلسفه« دارد.[ را از میان برمیcraft-idiocyخرفتکاری ]

 مترجمان[. 43نا)؟( و نک یادداشت ی بیترجمه 154و  147ی فارسی صص منبع ترجمه

 

 

 های مترجمان: یادداشت
 contingent and necessary class[ آگنناهی طبقنناتی احتمننالی و الزامی )1]

consciousnessهای قبلی نگاه کنید به نقد های سنننوم و چهارم. برای قسنننمت( ، بخش

 اقتصاد سیاسی، همین مؤلف و همین مترجمان.

[2 ]Combination  

[3   ]End  

[4 ]Self-constitution 

[5 ]Estate proper 

[6 ]Non-reversible 

[7 ]Self-realization 

[8 ]Self-transcending  

[9 ]Class-for-itself  
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صطالح )10] شارهThird Estate[ ا سیی مقاله( مورد ا سی  سیا  .Abbe E. J)) یزی 

Sièyes  سته ستدر تحت عنوان ر قرار گرفته  (،What is the Third Estate) سوم چی

سه ست: در فران ستهکه گفته ا شته: د سته وجود دا سه ر ی اول روحانیون، ی پیش از انقالب 

ی مردم معمولی ]شننامل دهقانان و غیره[. حیات ی دوم اشننرافیتِ ]نظامی[ و رسننتهدسننته

شت که هر  شار و رده های اجتماعی قرار دا سیِ جامعه ی فئودالی بر پایه ی نمایندگی اق سیا

شتند، مفاهیمی که با طبقه دارای تفاوت « ستیتاِ»یک  سته( نام دا )جایگاه اجتماعی/ رده / ر

سلطه ی خود و در بخشی از جامعه  شوندگان را مادون و تحت  ستثمار سته یا رده ا اند. یک ر

داد که در تحت نمایندگی اسننتثمارکنندگانشننان بودند )فرهنگ لغت مارکسننیسننتی(. قرار می

ی دوم، اشننراف نظامی (؛ رسننتهChurchی اول، کلیسننا )از: رسننته ها عبارت بودندرسننته

(Nobility؛ و رسنننننتنننه)( ی سنننننوم، دهنننقننناننننانPeasantry :ننننک .)

(http://cola.calpoly.edu/~dschwart/engl430/estates.html ) 

[11 ]Negative  به معنای سلب کننده و نفی کننده.سالب 

[12 ]Self-constituting universality  . 
[13 ]Particularism ای. طبقه-روی از اصننل منافع گروهیسننودمحوری گروهی یا پی

 ایم.گرایی هم به کار بردهاین مفهوم را گاه به صورت ویژه

[14 ]In-and-for-itself 

[15]Self-mediation  

، «جنبه»، «سنناختپاره»( اشنناره دارد به هر Momentی )ی هگل واژهفلسننفه[ در 16]

)به معنایی که حافظ به کار برده اسنننت( از تحول دیالکتیکی یک فرآیند. در  "آن"یا « وجه»

ست که موئی و میانی دارد/ « آن»مورد گزینش  شاهد آن نی توجه کنید به این بیت از حافظ: 

خلیل خطیب رهبر که این  حافظی دارد. و نیز به حاشنننیهی «آن»ی طلعت آن باش که بنده

 را شیوه، حالت، کیفیت شرح کرده است.« آن»

جا به معنی گسترش جهانی نظام بورژوایی [ جهانشمول شدن یا جهانشمولیت در این17]

ست فراتر از آن و یعنی این که بورژوازی نمی ست؛ چیزی ا سبات نی خواهد، با نابود کردن منا

علیه خویش، پرولتاریا و طبقات دیگر را به موضع طبقاتی خود ارتقا و در بافتار چنین طبقاتی 

شد و، در عین حال، بورژوایی برای خود هم باقی بماند؛ این امری  نظامی واقعیتی بورژوایی بخ

صرف یکجانبه ستثمار به نفع خویش و ت ست: ذات بورژوازی ا شدنی ا ست که نا ی و گاه عدوان ا

 است. ارزش افزوده

http://cola.calpoly.edu/~dschwart/engl430/estates.html
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[18]Exclusivistic ،«اال»بر وزن « طَرااد نای  "طرد"ی از ریشنننه« فَع ماً »به مع دائ

 «کنندهدائماً اخراج»، «رانندهدائماً بیرون»یا « طردکننده

[19 ]Partially universalized 

[20 ]Partial self-interest 

[21 ]Principle  

[22]Its negativity 

[23] Partial privilege  

[24]Estate type  

[25]Radical Chains زنجیرهای بنیادی بندگی 

[26]In civil society ی ی کارگر خود را از آنِ و عین جامعهمقصود این است که طبقه

 داند و نیست.شهروندی بورژوایی نمی

[27 ]a class of civil society  ست که بورژوازی خود را عین و تمامیت مقصود این ا

 است. داند و به همین دلیل طردکنندهی مدنی میجامعه

[28 ]Self-transcendence 

[29]Pseudo-positivity  

[30]Negation 

[31 ]Estate-for-itself  

[32 ]Self-transcendence  

[33]Self-mediating 

[34 ]bellum omnium contra omens 

[35 ]Gentry 

[36 ]Self-fulfilling  

[37 ]der vereinzelte Einzelne )فرد مجزاشده( 

[38 ]Partial groups  

[39 ]Social individual / sozialer Einzelne  

[40]concrete universal / konkreter Allgemeine  

 Individual self-interestو abstract self-consciousness[ به ترتیب 41]

[42] Status consciousness  
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[43 ]Exclusivistic class consciousness 

[44 ]Consciousness of self-fulfilment 

[45 ]Class-dominance  

[46 ]Non-class 

[47 ](Illusory) being-above-class  

[48 ]Class non-self-consciousness 

[49 ]Homogeniuos class consciousness 

[50 ]Idea  و نه(idea در نزد هگل ایده چیزی اسنننت شنننبیه به هدف یا طرح کلی در )

جهان و یا اصطالحی است که استفاده از آن مرتبط با این مفهوم است.)نک، مایکل پراودفوت 

( بنا به تعریفی دیگر: 171-2روتلج، لندن و نیویورک، ص فرهنگ فلسننفه، و ای. آر. لیسننی: 

یده وحدت عین و مفهوم ) کل object and conceptا یت اعال را شننن که واقع ( اسنننت، 

 که نامتناهی و معادل است با مطلق. بخشدمی

[51 ]Concrete 

[52 ]Rationality 

[53 ]Emptiness 

[54 ]Corporation ی ی اجتماعی ترجمه شنننده. وظیفهجا به صنننورت پیکرهدر این

نه بی خود میمهرورزا هانبگو را  که پروفسنننور رامین ج ما در دانیم  یاری بی دریغ  خاطر  ه 

 ی بهتر این بند و در چند مورد دیگر سپاس فراوان گوییم. ترجمه

[55 ]Fictitious mediation  

[56 ]postulate Empty انگاره بن(postulate)  یا اصننل موضننوعه: اصننلی که بدواً بر

 پیش فرض. -داوری وضع شده استی پیشپایه

[57 ]a priori fixity 

[58]Mere postulate  

[59 ]Categorical imperative 

 ی مزاروش است. ها افزوده[ عبارت داخل قالب60]

[61 ]das hölzerne Eisen  اصننطالح آلمانی بیانگر مجموع دو چیز متضنناد و ناممکن

 یا برف جوشان است. « آهن چوبی»ی چهارپهلو، گوشهاست، مانند: پهلوان پنبه، سه

[62 ]Functional 

[63]Objectification  
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[64 ]Self-objectifying 

[65 ]“eine verschwindende Notwendigkeit”  عین عبارت مارکس که در متن

 آمده است. 

ی زنده یاد منننحمد جعفر پوینده، ص ، ترجمهتاریخ و آگاهی طبقاتی[ نیز نک. لوکاچ، 66]

6-205 . 

[67 ]Co-determinants 

[68 ]Law of pauperism قانون و دولت رفاه )ولفیر( -انین رفاه اجتماعیکه سلف قو- 

 ی شانزدهم میالدی شکل گرفت. ی سدهامروزی است و از نیمه

[69 ]Concretizing 

یاد مننننننحمد جعفر پوینده، ص ی زنده، ترجمهتاریخ و آگاهی طبقاتی[ قس. لوکاچ، 70]

 که از متن فرانسوی استفاده کرده است. 174

[71 ]Populist  

[72 ]Anachronistic 

[73 ]Wild-cat strikes ی وحشی، اعتصاباتی است که توسط مقصود از اعتصابات گربه

گیرد و کارگران تحت پوشننش اتحادیه اما بدون رهبری، حمایت و موافقت اتحادیه شننکل می

 گویند. ( میunofficial industrial actionگاه به آن اعتصاب کارگری غیررسمی )

[74 ]Peripheral branches 

[75 ]trouble-free industries 

[76]Paternalistic enterprise 

[77]Oligopolies  

[78 ]Super-conglomerates  

[79 ]Superfluous time 

[80 ]Disposal time 

[81 ]Inter-locking 

[82 ]Futurologist 

[83 ]Self-saturating 

[84 ]Social Dynamite ماعی مفهومی اسنننت یت اجت نام جار  دی ناظر بر خطر انف

اجتماعی در جریان اجتماعاتی که به قصننند انحراف انرژی متراکم اعتراض اجتماعی، مثالً در 
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ن شوند. ایای از جوانان جمع میگردد عدهمکان وسیعی که یک فستیوال موسیقی برگزار می

شکلی انحرافی تخلیه توان یک خطر بالقوهجمع می شد و لذا باید انرزی آن به  فهوم شود. م با

 حاکی از دو وجه دیالکتیکی است. 

[85 ]Inter-relatedness  

[86 ]Homogeneous psychological bond 

[87 ]Totalized 

[88 ]Existential 

[89[ ]Self-development 

 

 



 

 
 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

  بارناو:

 ای از آگاهی طبقاتی بورژوایینمونه

 

 [1]باندرالف میلی

 

 فریبرز فرشیم و نرمین براهنیی ترجمه

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 ای از آگاهی طبقاتی بورژواییبارناو: نمونه 670 

1 

ساده ست آگاهی طبقاتی مفهوم  ست -ای نی ساده نمییا، د یابم؛ و، کم، من آن را 

ی خاصننی از آن را بررسننی کنیم، و نیز کاربرد آن را در بنابراین، ارزش دارد که نمونه

ی آنتوان بارناو اسنننت که نقش بسنننتر تاریخی مشنننخصنننی دریابیم. این مورد نمونه

ب فرانسه داشته، و کسی است که شایستگی ای در نخستین مراحل انقالکنندهرهبری

سطه سی را دارد؛ حتی اگر به وا سه، مقدمهی اثرش، این برر شد  بر انقالب فران هم با

 ( 1)تر بشناسیم.الزم است او را بیش

ته پیش ند نک به چ مایلم  ناو بپردازم،  بار به  که  گاهی از این  ی کلی در مورد آ

فهم  مراتب صعودی قابلطبقاتی در یک سلسلهطبقاتی اشاره کنم و بگویم که آگاهی 

ست؛ و این که، در هر مرتبه، آگاهی بیش ضای طبقها صاحبتر در اع پیدا  [2]امتیازی 

 .[3]شود تا در طبقات تابعمی

ترین نکته این که آگاهی طبقاتی را، به مفهوم نسنننبتاً دقیق، نخسنننتین و بدیهی

شد به طبقه تعلقِ فردیْ ست معنای ابتدایی و پایه ای خاص. اینخاص با ی: ای طبقاتا

کند ی مثالً متوسط است و یا فکر میکند متعلق به طبقهای که فکر میکارگر کارخانه

ست که نمیکه به طبقه شن ا صی تعلق ندارد، رو صداق و مظهر آگاهی ی خا تواند م

شد. احتماالً حتی این نوع اولیه ع دیده تابی آگاهی طبقاتی اغلب در طبقات طبقاتی با

 امتیاز نادر است.ی صاحبشود. اما فقدان آگاهی در میان اعضای طبقهنمی

صی از منافع فوری یا آنی طبقه ست به مفهوم خا ای ثانیاً، آگاهی طبقاتی ممکن ا

به آن می نه متعلق  ها گا ما این دو مفهوم ممکن که فرد خود را آ ند. ا ند، داللت ک دا

ر از ی کارگتبط باشند: کامالً ممکن است که اعضای طبقهاست، و نه ضرورتاً، به هم مر

طور خیلی روشننن و دقیق، بدون این که تعلق خود به آن طبقه آگاه باشننند، حتی به

ای که بدان تعلق دارند چیست. این امر مجدداً در مورد طبقات بدانند منافع آنی طبقه

 امتیاز صادق نیست. صاحب

از آگاهی طبقاتی وجود دارد، ممکن اسنننت به حتی در جایی که این دو مرحله 

ای که مستلزم داشتن اراده برای پیشبرد منافع آن طبقه مرحله -ی سوم آگاهیمرتبه

ست شنی از طبقه -ا ست که فرد فهم رو سند. بنابراین، ممکن ا ی خود و منافع آن نر

و تحقق این ی انجام هر اقدامی برای پیشننبرد داشننته باشنند، اما به هر دلیل فاقد اراده
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شد. یکی از این دالیل، که در میان طبقه شتیاق به منافع با ست، ا ی کارگر نادر هم نی

ست: کارگری که از تعلقش به طبقه ست، فرار از آن طبقه ا ی کارگر و منافع اش آگاه ا

ی خود خارج شننود و باال رود؛ این وضننع به کند که از طبقهدر بدو امر، به این فکر می

امتیاز هم صننادق اسننت: طبقاتی نیسننت. این در مورد طبقات صنناحب مفهوم آگاهی

امتیاز، اگرچه آگاهی طبقاتی در دو مفهوم اولیه ی صاحببعضی از افراد طبقه همیشه،

سته صیترا دارند، خوا شخ شناختهاند به طبقات مادون بپیوندند. چنین افرادی   های 

ستند که اغلب نقششده در تمام جنبش شخاص،  های کارگری ه رهبری دارند. این ا

هسننتند )زیرا ممکن اسننت که اشننکال تفکر و رفتار  [4]طبقهبه درجات گوناگون، تارک

 ی کارگر وارد کنند.(های طبقهخویش را با خود به جنبش

ست، نه شوارتر این که فهم آگاهی طبقاتی ممکن ا تنها به معنی چهارم و از همه د

 ی پیشبردِ منافعِ آن طبقه باشد،قط به معنای ارادهفتعلق به یک طبقه و منافع آن، نه

 نه تنها به -که درک خاصننی باشنند از این که این پیشننبرد به چه عواملی نیاز داردبل

 ترِ جهانی.صورت منافع آنی، بل که به صورت کلی

ی کارگر، از در سنننت مارکسننیسننتی، آگاهی طبقاتی، معموالً، در ارتباط با طبقه

سرمایهی تعهد به جنبه سازی انقالبی نظام  ست: کارگری که نابود شده ا داری تعریف 

 این تعهد را ندارد، در مفهوم حاضر، فاقد آگاهی طبقاتی است.

این که تا چه حد این تعریف درسننت و حقیقی اسننت، ]فعالً[ در مد نظر نیسننت، 

سأله ست، و م سیار حائز اهمیت ا سأله ب شاخه های اگرچه این م ست که دارای  ای ا

ست. مع ست که در فراوان پیچیده ا شاره قرار دهم این ا هذا، آنچه که میل دارم مورد ا

سی از آگاهی طبقه، این نوع آگاهی به صوص پدیدهاین مفهوم مارک ی رایجی نبوده خ

صطالح آگاهی کاذب صورت به ا ست. معموالً آگاهی طبقاتی به  ست.  [5]ا شده ا ظاهر 

تاکنون که  یل اسنننت  به همین دل ته  ندادن انقالب  الب هد رخ  یادی شنننا حد ز تا 

صور مارکس بوده ستی مطابق ت سیالی ست که لنین بر سو ایم؛ و نیز به همین دلیل ا

به عنوان عامل وسننناطتاهمیت برجسنننته جنبش کارگری و  [6]یکنندهی حزب، 

 یابی به آگاهی طبقاتی واقعی تأکید کرده است.دست



 ای از آگاهی طبقاتی بورژواییبارناو: نمونه 672 

اهی کاذب، خود را در ارتباط با طبقات ی آگاهی طبقاتی حقیقی در برابر آگمسأله

انداز مارکسننی، کارگر زمانی دهد. از چشننمامتیاز به شننکل متفاوتی ارائه میصنناحب

داری نابود کند نظام سنننرمایهاش ایجاب میآگاهی کاذب دارد که نتواند دریابد منافع

شدن فقط طبقه شرط آزاد  ست، بلشود؛ اما نابودی این نظام  شی کارگر نی  رطکه 

شخیص  ست. آگاهی کاذب در این معنا، به مفهوم ناتوانی در ت آزادی کل جامعه هم ه

رسنننالتی جهانی اسنننت که در برابر پرولتاریا قرار دارد. آگاهی کاذب بورژوایی، دقیقًا 

 ای بر این باور استواری مقابل آن است، به این معنا که چنین آگاهیبرعکس، در نقطه

صرف خودِ منافع و ست که  ست با منافع کامل تمام طبقات.  ا آمال بورژوازی مترادف ا

ست شت جهانکارگر زمانی د سر ست که نتواند از  شمول نقش خوش آگاهی کاذب ا

بد، و بورژوا هم نمی یا گاهی  ند تشنننخیصخویش آ ندهتوا قاتی و ده نافع طب ی م

تنها ها نخود باشد. در حالت نخستین آگاهی کاذب قابل تصحیح است، زیری جانبدارانه

ست، بل سوی دیگر، آگاهی کاذب برای کارگر الزم نی ست. از  سیر وی نیز ه که مانع م

بورژوازی در خدمت اهداف بنیادی طبقاتی است، زیرا که حاکمیت بورژوازی را در نظر 

شروعیت می شد و، بدین ترتیب، راه پذیراندن آن را به دیگران هم خود بورژوازی م بخ

خواهد اسننت، زیرا که می نیازمندزی به این نوع آگاهی کاذب سننازد. بورژواآسننان می

سنننرشنننت واقعی حاکمیت بورژوازی را، اگر بتواند، از خویش و از دیگران پنهان کند. 

ی جدید که خود را به جای زیرا هر طبقه»نویسننند: میایدئولوژی آلمانی مارکس در 

شبی حاکم قبلی میطبقه صرفاً برای پی ست  شاند، ناگزیر ا رد اهداف خویش منافع ن

خود را به صورت منافع مشترک تمام آحاد جامعه نمایش دهد؛ یعنی این که آن را به 

شمول بخشد و باید که به آمال خود شکلی جهانآل درآورد: میصورت یک شکل ایده

در هر صورت ( 2)«آن را تنها صورتِ خردمندانه و ارزشمند در سطح جهانی وانمود کند.

کند که ممکن است شرایط خاصی وجود داشته باشد ین حال، اشاره میمارکس، در ع

منافع این طبقه واقعاً با منافع مشننترک سننایر طبقات غیرحاکم همبسننته »که در آن 

ست، منافع بورژوازی هنوز  شرایط کنونی موجود ا شاری که در  شد، زیرا، در تحت ف با

در هردو  (3)«ص تحول یابد.ی خاتوانایی پیدا نکرده که به صنننورت منافع خاص طبقه

صاً به مبارزه ستهمورد، مارکس مخصو سه با ی ر سوم فران نظر دارد. اما،  رژیم کهنهی 
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رک ی مشننتکند واقعاً نمایندهای که مارکس فکر میرغم این تفاصننیل، تنها طبقهعلی

 همه است، پرولتاریا است. 

ی وصنننیف کنم، شننناید نمونهبا این همه، امیدوارم که بارناو، اگر بتوانم به خوبی ت

ی دیگری در انقالب ای از آگاهی طبقاتی بورژوایی باشنند. در واقع هیچ نمونهبرجسننته

سجام این آگاهی را در  ستمراً و با ان شد و بتواند م سه وجود ندارد که بهتر از این با فران

 عمل سیاسی خود نشان دهد. 

2 

به دنیا آمد، و فرزند یک وکیل برجسننته در این  [7]لدر گِرُنُبْ 1761بارناو در سننال 

به دنیا  [8]اشننرافیت والیتیای از خُردهشننهر بود. مادرش، هرچند که در میان خانواده

گِرُنُبْل پیوسننته بود. والدین  [9]ی باالی بورژوازیی ازدواج به طبقهواسننطهآمده بود، به

مالحظات عملی، باید غسنننل تعمید پروسنننتان بودند، اما فرزند، بارناو، صنننرفاً بنا به 

تنها مسننیحی نه»شنند. جالب این که بارناو در زندگی و هنگام مرگ کاتولیک داده می

در گزینش حرفه،  (4)«خدا جهان را وداع گفت.که به عنوان یک بیکاتولیک نبود، بل

دانان پیوسننت و در گِرُنُبْل به کانون حقوق 1782قدم در جای پای پدر گذاشننت و در 

در  1783ی پراشتیاق آثار سیاسی یافت. وی در مشغول کار شد. بعداً خود را خواننده

لزوم تقسنننیم قدرت در دسنننتگاه »ای کرد در تحت عنوان پارلمان گرُنُبل سنننخنرانی

کیو مونتس القوانینروحدهد که انتخاب موضوع و نیز کار بعدی وی نشان می«. سیاسی

در سطحی دیگر، بارناو سرخوردگی سیاسی جوانان توجهی بر او داشته است. اثر قابل

ای نشنننان العادهبا روشننننی خارق رژیم کهنههای آخر و بورژوازی بالنده را در سنننال

تنها جای مغزهای بزرگ خالی اسنننت نه مردان »دهد. پس از این بود که نوشنننت می

خالی های بزرگ ملی و مردان عمل وضوح این بود که جای چهرهمقصودش به« بزرگ.

تواند در بستر اشتیاق و عمل تحول است. فقط مردی که با روحی بزرگ زاده شده می

رسننند و به دور و یابد. اما به محض این که چنین فردی به بلوا فکری و منطقی می

های ای میان اندیشنننهیابد. در اطراف خویش رابطهنگرد، محیط را خالی میبرش می

ها بسته و روح اشتیاق خاموشی گرفته است. مامی راهبیند. تبزرگ و اهداف واقعی نمی
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 آورسرد کننده و مملو از موانع غیرانسانی، خفتراه خدمت به عموم باریک، دشوار، دل

و زننده اسننت؛ تنها چیزی که مانده، شننغلی محدود، محقر و نوشننتن اسننت که بدیلی 

  (5)آفرین.حاصل و مسألهروح، بیاست بی

شتهالبته، هنگام خوانش  ساتی [01]بینانهگذ سا ، باید آگاه بود که اهمیت چنین اح

ست ای اشود سرخوردگی گنگ و ناپیوستهنمایی نگردد. آنچه که بیان میدچار بزرگ

گر داشننته باشنند؛ و جریان آماده شنندن اسننت برای تا این که هدفی نیرومند و اصننالح

ی ت به صورت نتیجهعمل، در صورت داشتن فرصت، تا تعهد قطعی برای آن. این فرص

ی رژیم خود را نشان داد که به شکل مشکالت مالی تجلی کرد های چندجانبهشکست

و رژیم را وادار کرد از طریق احضنننار افراد متشنننخص، که عمدتاً از اشنننراف بودند، و 

سال  شست در پایان  شست، اقدام به گردآوری پول نماید؛ این ن شکیل یک ن  1786ت

وم ی سشد؛ انقالبی که راه را برای رسته« انقالب اشرافی»ز منعقد گشت که باعث آغا

ای هی ناگهانی را ایجاد کرد که بارناو و شنننخصنننیتبورژوایی باز کرد. و نیز آن انگیزه

 الوقوع رانظیر او، بدان نیاز داشننتند. بارناو، بعدها، احسنناسننات مربوط به حوادث قریب

 روشنی بیان کرده است: به

شت:[ عقای ضوع کنجکاوی]او نو های نارس من د و افکاری که در آغاز هنوز مو

ها ایجاد کرد، ای برای آنی امیدوارکنندهبود، وقتی که حوادث عمومی زمینه

مان فراخوان آن افراد  جذوب و مشنننغول خود نمود. از ز کامالً م ذهن مرا 

سأله شخص به بعد، تنها م سألهی مورد توجهمت ، ی امور ملی و عمومی بودام م

ست شود و کا شورم آزاد  ضعیت [11]فکر این که ک شتم، از و ی که بدان تعلق دا

باری که یک حکومت گمراه بیش از هر زمان دیگری برای آن ایجاد کرده خفت

شود ]به نزدیکی خود -ای توجه کنیدخودی آزادی ملی و آزادی طبقهبهخارج 

شتیاق و تالش و  سنده[ روحم را تعالی داد و مرا از ا شانی پر کرد. با جاننوی ف

تمام وجود خود را وقف آزادی کردم و تمامی وقتم را صنرف کارهایی کردم که 

  (6)امکان داد در خدمت آن هدف باشم.

به عبارت دیگر وقتی که شننرایط نشننان داد که حداقل امکان برای موفقیت وجود 

 دارد، اراده برای ایجاد تغییرات بزرگ متولد شد. 
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در ورسننای، در ماه می  [21]هاشننسننت عمومی نمایندگان رسننتهدو سننال قبل از ن

های سننیاسننی بود که فرانسننه را در بر ، بارناو در دوفین، یکی از رهبران ناآرامی1789

خصوص در استان بارناو با شدتی استثنایی احساس شد. وقتی که حکومت گرفت و به

را مجبور به پذیرش  کوشننید مقاومت پارلمان گرُنُبل را درهم شننکند و آن 1788در 

هیچ تردیدی ندارد »های حکومتی کند، بارناو با کلمات خاص خویش گفت که فرمان

، که ]از نظر هاروح فرمانی تندی به نام و با نوشننتن مقاله (7)«که با آن مخالفت ورزد.

[ به شنندت محکوم گشننت، خود را چنان در معرض اتهام قرار داد که حتی به م-دولت

  (8)و خیانت به میهن متهم گشت.افروزی آتش

بارناو به زودی این لحن و سخن را که در آن مقاله منعکس کرده بود کنار گذاشت 

ست گیرانه تأکید کرد که تنها راه درمان بیماریو پی ش سه فراخوان ن سائل فران ها و م

سته شد که ر ست. متوجه  شترک همه»ها ستمقیام تنها راه م و « ی مردمِ در تحت 

حتی با این حال بارناو تردید نکرد که دست  (9)هاست.راه« بدترین و آخرین»ن همچنی

سرمایه شود تا با اتحاد خود از به دامان دفترداران، زمینداران، تجار و  ی جامعه»داران 

حمایت کنند؛ و از تمام شننهروندان خواسننت که با اجرای  [31]«دانانقضننات و حقوق

سوی دیگر، مقاله( 01)ند.قوانین جدید حکومتی مخالفت ورز شتن فکری از  ی وی به دا

سر زندگی سیاسی وی ادامه یافت، و سرانجام نیز، همین فکر   -قابل توجه که در سرا

سته صالحی ر شتیبان طرح ا شاه یا پ ست کم، این این عقیده که  ست، یا، د سوم ا ی 

و منشننناء عالوه، مسنننئولیت امکان وجود دارد که به حامی آنان تبدیل گردد و، به

او را به  -های نادرست شاه نه ناشی از خود او، که از جانب اطرافیان وی است سیاست

ی ی یک احسنناس و عقیدهکنندهگیوتین سننپرد. البته در این مورد بارناو فقط بازتاب

خواهی که بگذریم، به دوران اش با جمهوریعمومی بود: نفرت از شننناه، از دشنننمنی

ی سوم امید داشت که بتواند با کمک شاه بدون شک رسته شود.متأخرتری مربوط می

 امتیاز و وزرا و حامیان حکومتی آنان، به اهداف خویش برسد.بر علیه اقشار صاحب

ی بارناو در همان روزی منتشر شد که خشونتی عمومی در گِرُنُبْل اما تصادفاً، مقاله

. بارناو [14]لزرانی یا روز تایْپدر دفاع از پارلمان در گرفت و مشننهور شنند به روز سننفال

خودش در این ماجرا درگیر نبود، ولی در این مورد خطاب به شاه چیزهایی نوشت، که 
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شورش را محکوم کرده بود، اما بر آینده شت. در این خطابیه وی  ی موقعیت او اثر گذا

فراموش ترین مردمان شنننما، با یأس فراوانی که دارند، ناآگاه»توضنننیح داده بود که 

ست.کنند که منابع بیمی شما موجود ا شایش[  ستگاه عدالت ]و بخ  (11)«پایانی در د

خواهد که دهد و از شاه میبارناو، در ادامه، حقوق رعایای شاه را مورد تصدیق قرار می

طور که بعدها در همان (21)ها را برای یک نشننسننت عمومی فراخواند.نمایندگان رسننته

شابه ولموقعیت سان خود و یاران بورژوایش را ی مهمهای م تر رخ داد، بارناو به همان 

ی کند؛ اما در عین حال اَعمال این طبقهرعایای شننناه جدا می« تری ناآگاهطبقه»از 

بیند تا به کمک آن افکار کسی را، شاهی را، که وی مناسب عوام و ناآگاه را اهرمی می

 دانست برانگیزد. رهبری جنبش اصالحات می

سته ست و نمایندگان ر ش شاه، ناچار عقب ن ستی فراخواند. سرانجام،  ش ها را به ن

ی ایالتی نقشنننی نقش دوفین در این تحوالت برجسنننته بود. و بارناو نیز در محدوده

شت. در حالی که در جاهای دیگر، آن گونه که بارناو بعداً به یاد آورد  شابه و مؤثر دا م

ج و تخت تنها، و دوفین از پیش مدعی حقوق اشنننرافیت هنوز در قیامش علیه تا» 

ی بزرگ ترکیب و ادغام نشست نمایندگان ، و با مطرح کردن مسأله«ی سوم بودرسته

سته پاداش  (13)«کرد.ریزی میهای انقالب دموکراتیک را پینخستین پایه»ها تمامی ر

ر دگی دوفین دترین عضو هیئت نماینخود بارناو در این ماجرا انتخابش به عنوان جوان

 ها بود.نشست نمایندگان رسته

اکنون، به جای این که خود بارناو را تا انقالب فرانسننه دنبال کنم، مایلم به مطالب 

را دچار  اشنناره نمایم. این کار فرایند گاهشننماری تاریخ ی انقالب فرانسننهمقدمهاو از 

شت شتت خواهد کرد، زیرا که وی این یاددا سات ، بعد از 1792ل های )محض( را در 

کارهای خود را به پایان رسانده بود، و پس از آن که بارناو  [15]این که مجلس مؤسسان

همراه با دیگر نمایندگان و همکاران، با حکم این مجلس، که وی به شننندت به آن 

ستار مشمولیت و آغاز به کار مجدد و  اعتراض کرده بود، کنار گذاشته شده بودند، خوا

شته بود. ستین و مهم فوری گ شد نخ سته با ست که بارناو توان سیار نامحتمل ا ترین ب

ک کم هیچ یی عملی انقالب، نوشته باشد. دسترا قبل از تجربه مقدمهقسمت نظری 

دهد. در عین حال، این که وی مقدمه را در از آثار قبلی او چنین چیزی را نشننان نمی

شرط آن ک 1792سال  ست، به  شد نیز ممکن نی شته با سالنو های قبل از آن ه در 
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ستین ایده شند تا الهام بخش این مقدمه گردد. در حداقل نخ شکل نگرفته با های وی 

صورت درک عمومی وی از انقالب ظاهر  ست به  سی بارناو ممکن ا سیا این معنا، عمل 

شود، همان گونه که چنین درکی، بدون شک، در تحت تأثیر عمل سیاسی وی، شکل 

 فت.تری به خود گرپخته

3 

سه سه به یکی از مهم مقدمه بر انقالب فران ست که از درون انقالب فران سنادی ا ترین ا

های دیگری که توسط معاصران دست ما رسیده است. در مقایسه با این اسناد، تالش

ی آن حوادثی را که کنندهعوامل تعیین انقالب صننورت گرفته تا وقوع آن را ارزیابی، و

سادهشاهدش بودند بیان کنن ظر آلیستی به نلوحانه و از جنس تاریخی ایدهد، مقاالتی 

سیار می شأن و مقام ب ست که از نظر  صاً مربوط به افرادی ا صو سند؛ و این نکته مخ ر

که نگاهشنننان به انقالب یک  -تمانند روبسنننپیر و سنننن ژوسنننْ  -برتر از بارناو بودند

توان اد. روشن است که میسوءتفاهم عظیم است از آنچه که انقالب به خاطر آن رخ د

سوءتفاهمی نمی شدند، و اگر این نکته را مورد بحث قرار داد که اگر آنان دچار چنین 

توانسننتند به آن چیزی برسننند که به دسننت نبودند، نمی« آگاهی کاذب»دسننتخوش 

 آورند؛ اما این تأثیری بر روی موضوع مورد نظر ما ندارد. 

در مورد انقالب فرانسننه نیسننت. این سننند، در  ی بارناو، در عین حال، فقطمقدمه

تری را، که انقالب هم بخشننی از آن تر، پویاییِ تاریخی بسننیار وسننیععین حال، بیش

 دهد.است، مورد توجه قرار می

غاز می ناو چنین آ بار به ] که  یک انقالبِ بزرگ  مل  کا ند:[ درک دقیق و  ک

به -تازگی رخ داده تاریخ امپراتوریاگر  هایی که آن را طور مجرد و مجزا از 

ست.  شود، ناممکن ا احاطه کرده، و نیز منفک از قرون متقدم در نظر گرفته 

های و علتبه منظور این که در مورد سننرشننت چنین انقالبی داوری کنیم 

شیم و جایگاه خود را  شته با ست دیدی فراتر دا واقعی آن را دریابیم، الزم ا

سیعدر گستره صل میی نظامی و که  شودتر ببینیم: چنین درکی زمانی حا

را، که از آغاز دوران فئودالیسننم تا روزگار ما شننکل  بتوانیم حرکتی عمومی
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یوسنننته اشنننکال گوناگون طور پهای اروپایی بهگرفته و در طی آن حکومت

ایم و ی کنونی رسیدهاند، به روشنی ببینیم و دریابیم که چرا به مرحلهیافته

  (14)کدام دالیل عمومی باعث شده که اکنون در این نقطه باشیم.

ی تاریخی برای درک سرشت انقالب چنین تأکیدی بر نیاز به یک نگرش گسترده

اهمیت داشننته باشنند. در مورد چنین  همقدم فرانسننه، آن چیزی نیسننت که در مورد

سأله پرداخته شیدهنیازی دیگران نیز کمابیش به م سخ گویاند و کو  -نداند که بدان پا

سه سان، در اثرش، با عنوان [16]مثالً کُندور شرفت روح ان ی ، این زاویه[17]طرحی از پی

ست. آن چیزی که در مورد انقالب،  شوده ا سه مقدمهنگرش را گ سایر  را، در مقای با 

شته شدهنو صر به فرد می ی همزمانها و عقاید مطرح  ست که با آن، منح کند، این ا

شیده آن را بنا کند، به« اینظام کلی» ستحکم به فهمی تعلق دارد که بارناو کو طور م

توان تفسیر مادی تاریخ خواند. بدون شک، فهم هرکس از این اثر تا حدی که آن را می

ستگی دارد به نگ سیر پیدا خواهد کرد. اما ب ل، در هر حا مقدمه،رشی که فرد از این تف

ست اولیهنمونه» سیر مادی[؛ و به عبارت دیگر، همان طور  «ای ا سته ]از آن تف و برج

ی کافی وفادار است به است که نه به اندازه« طرحی نخستین» گفته،  [18]که ژان ژوره

ناو  بار به رویکرد  نه  یال»مارکس و  ماتر مارکساز  برخی از ( 15)«.یسنننم اقتصنننادی 

سمت ستی از تاریخ بوده، به مقدمههای ق سی سیر مارک ستی که حقیقتاً در انتظار تف در

هنوز به  مقدمهانجام و برجسته شده است. اما چون  [19]توسط ژوره و اخیراً فرناند رود

م اعتذارِ این قل ام که بای از آن دادههای آزادانهانگلیسی ترجمه نشده، ناگزیر نقل قول

 همراه است.

در تحول و تغییر اشننکال مالکیت نهفته  کلید فهم طرحِ بارناو از تغییرِ سننیاسننیْ

ست. در جامعه سر در ا سان، که شکارگر بود، از مالکیت خصوصی تقریباً  ی ابتدایی، ان

 آورد:نمی

ها عمالً تنها کشنننید، اینتیروکمانش، شنننکارش، پوسنننتی که بر تن می

ها بین همه مشنننترک بود. در این مرحله، ای او بودند. تمامی زمینهدارایی

داشننتند، ی خود وجود مینهادهای سننیاسننی، ولو این که در شننکل اولیه

سی در آن هنگام چیزی نمی شند. دموکرا ستند دارای مبنای مالکیت با توان

ساواتِ طبیعی. نیاز به یک رهبر در جنگ ستقالل و م  ها، نخستیننبود جز ا
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پیدایش پادشاهی و حکومت فردی بود. ارزش و اعتباری که به دانش  صرعن

سی منجر داده می ستوکرا شکلِ آری ستین  شد و ارزش شد به پیدایش نخ

های مردم تر بود، مخصنننوصننناً هرقدر تودهچیز بیشدانش همیشنننه از همه

شکل بود از ریشنادان سی مت ستوکرا سپیدان، روحانیون، تر بودند. این آری

شکان، کاهنان، فالگیران و پیشمتألِّ شرافیت گویان؛ بههان، پز صه، ا طور خال

سلحه و زمین بر پایه شه مقدم بود بر ]قدرتِ[ ا شکل گرفت و همی ی دانش 

گیریِ جامعه، از طریق برخی خدمات واقعی پا گرفت و از همان آغازِ شنننکل

بوده و  های وسیعبرداریکه همیشه هم تا حد زیادی همدوش اغفال و کاله

  (16)هست.

سان به رام کردن حیوانات تر و مکفیبا رشد جمعیت و نیاز به معیشت پایدار تر، ان

 روی آورد و وارد عصر شبانی شد: پرداخت، به پرورش گله

ها کرد. از این پس غنی و فقیر  هاد تأثیر در ن به  غاز  یت آ مالک از این پس 

ر ودند و دموکراسی طبیعی دیگنویسنده[ نابرابر ب-]احتماالً به معنای سیاسی

ها محتاج این بود که به ارتش از بین رفته بود. نیاز به حفظ و دفاع از دارایی

تری داده شود. آنان که بر قدرت فائق شوند، به و مقامات شهری قدرت بیش

ی ثروت آورند، همان گونه که به واسنننطهکمک این قدرت ثروت گرد می

دارند. بنابراین، در این ر دسننت خود نگه میکنند و دقدرتشننان را زیاد می

سترش نامحدودی  سلطنتی، گ شرافی و  مرحله از ]زندگیِ[ جامعه، قدرت ا

های آن در مناطق آسنننیایی آن را تأیید کند، همان طور که نمونهپیدا می

  (17)کرده است.

نشنننینی را کنار تر جمعیت مردم و نیاز آنان، انسنننان زندگی کوچبا رشننند بیش

 آورد. گذارد، و به کشاورزی روی میمی

سان، با فدا کردن باقی مانده ستقالل خود، بهان صطالح، بیشی ا ین تر به زما

گردد. پس از این است ی پرزحمت تسلیم میشود، و به کار روزانهوابسته می

سیم میکه زمین میا شاید هرگز ]آن گونه که بارناو ن افراد تق شود )ندرتاً و 

طور مسننناوی ی زمین، کمابیش بهتوجه کرده[ چنین نبوده که توزیع اولیه
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چرد ای که بر زمین میدیگر شننامل گله داراییْ (18)صننورت گرفته باشنند(؛

نیسننت، بل که زمین را هم در بر گرفته اسننت. هیچ چیز مشننترک نیسننت: 

آیند و حق مالکیت ها و حتی رودها به تملک در میها، جنگلی مزرعهزودبه

تری بر تقسنننیم قدرت اثر طور مؤثرتر و قویو به کندتر پیدا میابعاد بزرگ

  (19)گذارد.می

جاسنت که بارناو برای اولین بار عاملی کامالً متفاوت و مؤثر را در پیشنرفت در این

نامد؛ و می [20]«پیشنننرفت صننننایع»ه او آن را کند، یعنی چیزی کجامعه مطرح می

اصننلِ »منظورش از صنننایع یا هنرها، عبارت اسننت از صنننعت، تجارت و علم. این یک 

صادی به« قطعی ست که زمانی که هیچ فعالیت اقت شاورزی وجود ندارد، امالک ا جز ک

شدیابندهبزرگ صورت ر و  ارتکنند. فقط با آغاز تجتر را جذب ای امالک کوچکتر به 

ای ایجاد و های ثروتمندان کم کم در میان فقرا و کارشان جاذبهصنعت است که زمین

نان را جذب می مالکیت اشنننرافی زمین بیشکند. از این نقطهآ بتر و بیشنظر،  ه تر 

 آن« دموکراتیکِ»انجامد؛ و صننننعت و تجارت، بر عکس، باعث توزیع تمرکز ثروت می

 شود. می

شین، دهقانان و فقرایی که در حومهگوید که در دورهبارناو همچنین می  یهای پی

سطهبودند، نه تنها به شهرها پراکنده شان ناچار زمینوا سلیم ی نیازهای شدند، گیر و ت

شان را وخیم شان جدا و زندگی  شان نیز آنان را از دیگر همکاران سرشت کار ر تبل که 

ست که به ک شهرها شدن مردم در  شتهکرد. تنها جمع  اند، در برابر سانی که ناتوان گ

قاومت می کان م یادشنننان اسنننت. و در واقع، زور، ام لت آن نیز جمعیت ز دهد و ع

 شود. است که باعث حفظ و افزایش این تمرکز در شهرها می« پیشرفت صنایع»

شم صویر چ صنعت و تجارت ارائه گیری از انقیاد ذهنی فقرا در دورهاو ت ی قبل از 

 ویسد: ندهد؛ میمی

شدهشان نیز زمیندر این مرحله از جامعه، فقرا به علت جهل ها اند. آنگیر 

 های انسننانخود را نیز، که از ویژگی فراسننت طبیعی خود و جسننارت تخیل

های خردمندانه اسننت، نشننین و دارای آداب و رسننوم خاص و آموزهجنگل

صل زندگی مردمان گله ست، از دار اهل رؤیا، نظاره خصائلی که حا و تخیل ا

اند. آن فقرا دانش و جسننارت فکری را، که ثروت و ترقی هنرها دسننت داده
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سب نکردهی طبقات جامعه به همراه میبرای همه اند. آنان که آورد، هنوز ک

خت می کاری یکنوا هایی و دائم  به تن نهمعموالً  گارشنننان نمو ند، روز ی کن

رو د در آن فروافتد. ازاینتواناز حقارتی اسنننت که انسنننان می آخرین درجه

یابند و حکومت، میبرخی به آسننانی به مثلث ثروت، قدرت و دانش دسننت 

دسننتگاه قضننایی، فرماندهی نظامی و روحانیت را در انحصننار خود متمرکز 

  (12)سازند.می

شاء مالکیت زمینبارناو همچنین می شغال مناطق  گوید که من فتوحات جنگی و ا

 ی کوچکی است: دهاست که فقط به نفع ع

آید، حاصننل کار جمع مردم برعکس، ثروتی که از راه صنننعت به دسننت می

کشان فقیر کش است. از این طریق است که ثروتمندان به کار زحمتزحمت

داری از تدریج، مقتوانند، بهشوند، و نیز این که فقرای صنعتگر میوابسته می

شی سرانجام بخ صیب خود کنند و  از امالک ثروتمندان را به  ثروت آنان را ن

صنعتگران، به ست که این  صنعت ا ست آورند. از طریق  سطهد ی اندک وا

آورند، قدرت تحصنننیل علم و هنر پیدا تری که به دسنننت میثروت بیش

شهرتی برخوردار میمی ستند. و از کنند و از افتخار و  شوند که دارای آن ه

رگ، که ما به آن شنننهر های بزهمین طریق اسنننت که مردم در آن کارگاه

شهرها توانند با تجمعات عظیمشوند، و میگوییم، جمع میمی شان در این 

سرکوبگرانهبه ی زمین داران بزرگ مقاومت کنند. طور مؤثر در برابر اقدامات 

سرمایه پایه صنعتی و  سیبنابراین، مالکیت  اند، همان گونه که، های دموکرا

  (22)یستوکراسی است.در حقیقت، زمین منشاء و اصل آر

به »کند که در جایی که تنها شکل ثروت مالکیت ارضی است، بارناو بعداً اظهار می

های گوناگون جامعه اجتماعی میان بخش [22]هایپیوسنننتگی و [12]اصنننطالح، بندها

جا نیز در مورد شننرایطی که صنننعت و در این (32)«بدون شننک خیلی سننسننت اسننت.

بخشد )البته جدا از قصد اعتذار وی(، ری که بارناو شکل میکند، تصوسرمایه ایجاد می

 بیانیه کمونیستگیری دارد با شرح مشهور و وافی مارکس و انگلس در اختالف چشم
شکل شیاءِ قابل مبادله گیری بورژوازی. او میاز  شرایط جدید ا سد که به علت این  نوی
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گردد، و یک تر میها کمصننلهشننود، فاآسننانی منتقل میشننوند، انبوه ثروت بهزیاد می

زمان با انباشننت شننود؛ و همگردش و جریان مسننتمر بین تمام نقاط کشننور برقرار می

ی پرداخت حقوق و مخارج اداری خود و ارتشی سرمایه، دولت از طریق مالیات وسیله

 آورد:به دست می -که به کل جامعه تعلق داردنه به یک بخش بل -را که

شغولی کثیر طبقه  شود. ازاند ایجاد میشهروندان که به تجارت و تولید م

ست، به دولت مالیات میآنجا که چنین طبقه صلح و امنیت ا هد ای نیازمند 

تا دولت بتواند قدرت کافی به دسنننت آورد. بنابراین، همان طور که مالکیت 

ست ]یعنی زمین در تمام دولت سم ا شرافیت و فئودالی ساس ا های بزرگ ا

نویسنننده[، سننرمایه نیز بنیاد دموکراسننی و -ت مرکزی ضننعیف اسننتحکوم

  (42)اتحاد است.

هنرهای مفید، »در واقع، بدین گونه، بارناو ظهور بورژوازی را به معنای تحول در 

ها به های آن، و آن قسننمت از علوم که توجه آنی آنها، تجارت با تمام شنناخهپیشننه

، یعنی تغییرات فنی تعریف )و آن را (52)«سننازی و پیشننرفت و اصننالح اسننتسنناده

سین( می ستند راه خود را باز و در کند. زمانی که انواع گوناگون این فعالیتتح ها توان

ها توان آنکه می»شان سریع و عمومی شد، نفوذ کنند، پیشرفت« ومرج فئودالیهرج»

در اروپا  ها رایی دانسنننت که در طول چهار تا پنج قرن تمام حکومترا عوامل اصنننلی

  (62)«اند.تغییر داده و تعدیل کرده

شت صادی، چنان قوی و برگ ر ناپذیر بود که ناگزیر دبه نظر بارناو، این تحوالت اقت

یل هم  بان ]الکسنننی دو[ توکو به ز که  به چیزی شننند  مان منجر  انقالبی »طول ز

 بود. « دموکراتیک

اگرچه به هیچ  -است« جبر اقتصادی»بدون شک، و به این معنا، بارناو اهل   

ی قوانین نیست: اراده ی انسان سازندهاراده»گوید ی آن نیست. او میوجه نوع ناپخته

کلنمی نه عملی، در مورد شننن باً هیچ گو ند هیچ عملی، تقری جام توا مت ان های حکو

ست که مردم به آن ، یعنی مرحله«سرشت امور و چیزها»این  (72)«دهد. ی اجتماعی ا

سیده سرر ست میاند،  شان، کنند، ثروتزمینی که در آن زی شان، رفتارها شان، نیازها

ی همین فکر، وی در ادامه( 82)کند.آداب و رسننومشننان اسننت که قدرت را توزیع می

نوشتاری دارد که، بدون شک، نه خیالی، بل که، اگر آن را به عنوان یک شکل ابتدایی 
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که در آن  -نقد اقتصنناد سننیاسننی مقدمه بری وی بر کتاب از گفتار مارکس در مقدمه

طه یان مارکس راب نا»ی م نا»و  [23]«زیرب ندرا تعریف می [42]«روب در نظر آوریم،  -ک

جا ناشیانه و ناتوان است، زیرا وی برای یافتن استعاره گیر است. زبان بارناو در اینچشم

 : اده استای که دارد، به تقال افتمنظور تبیین فکر پیچیدهو اصطالح موردنیاز به

سوم و دانشاو می صی، مردم، ثروت، آداب و ر شخ سد که، از منظر م ها، نوی

ی اجتماعی ]یعنی زیربنای هایی هسنننتند که یک پیکرهعوامل و اسنننطقس

ها بافتاری ]یعنی روبنایی[ را سنننازند؛ و در قوانین و حکومتجامعه[ را می

ست که این دو گیرد. در تمامی این احوالبیند که آن را در بر میمی ، الزم ا

از لحاظ ابعاد از لحاظ توان، و وسننعتی که دارند متناسننب با دیگری باشننند. 

ستخوان اگر بافتارْ سب با رشدِ ا شد، پیکر جامعه بدون اغتشاش متنا بندی با

پذیر، سنننان و انعطافکند. اما اگر به جای این دو نیرویِ کشپیشنننرفت می

گیرند، زمانی خواهد رسننید که  عواملی سننخت و غیر قابل انعطاف شننکل

ریزد و یا باید اسکلت تخریب شود و یا روبنا از هم تعادل و تناسب به هم می

  [52] (92)بگسلد تا زیربنا رشد کند.

 مقایسه کنید با مارکس:

ی خاصی از تحول، نیروهای تولیدی مادی جامعه با روابط تولیدی در مرحله

ست جز –موجود، یا  سأله آنچه که چیزی نی یعنی با  -بیان حقوقی همین م

شننوند. در که تا کنون در عمل موجود بوده رویاروی می [62]ایروابط مالکانه

ا هی تحول اشنننکال تولید، این روابط تولیدی بدل به زنجیرهای آننتیجه

رسنند )ک. مارکس، ف. گردد و سننپس عصننر انقالب اجتماعی از راه میمی

 (.329ص  I، ،1950، مسکوآثار برگزیدهانگلس، 

ای دیگر هکه پدیدهتنها انقالب فرانسه، بلدر پرتو این طرح کلی است که بارناو، نه

سیون لوتری را میمثل جنگ صالحات مذهبی یا رفورما صلیبی و جنبش ا د. بینهای 

ست ترک های ها، یا موعظهعلت واقعی این انفجارهای بزرگ اجتماعی تحقیر زوار به د

های مربوط به خشننم و افراط لوتر نبوده اسننت: وقتی که و یا رسننوایی [72]پطر زاهد

ای یا چیزی همیشننه این انفجارها را ایجاد شننرایط عمومی آماده شننده باشنند، حادثه



 ای از آگاهی طبقاتی بورژواییبارناو: نمونه 684 

که می مانی بود  ند. این ز ندهای انعطاف»ک ید وب ندهق پذیر و شنننکن عه«نا جام ی ی 

شار تودهفئودالی دیگر نمی صنایع و فعالیتهای مردم را، و فتوانست ف ا که هایی رشار 

در اثر پیشرفت تمدن در اروپا ایجاد شده بود، تحمل و مهار کند؛ در این موقع بود که 

های صنننلیبی اتفاق افتد؛ و نیز هنگامی بود که پیشنننرفت صننننعت و سنننرمایه جنگ

ستگی سست کرده بودب سا متزلزل و  شاه-های خرافی را به کلی سایی که هم به  و  کلی

ستم میهم به م سا در اثر موعظه -کردردم  سیبو لذا، اکنون که کلی ر پذیهای لوتر آ

 اش خارج شد.شده بود، بخشی از اروپا را از دست

در طول زمان نهادهای سیاسی، اگر بتوان این گونه توصیف کرد، »نویسد بارناو می

افزاید حال میهذا، در عین مع [82(]30)«گیرند.های محلی قرار میدر انطباق با ویژگی

 نهادهای سیاسی -اوست که شکل گرفته است« جبرگرایی اقتصادی»و این همان  -که

یادی می قدار ز ند روی سنننرعت حرکت و فرمبه م به خویش توان که جنبش  هایی 

البته دیگر به آن اندازه که قبالً « ی انسننناناراده»افزاید: گیرد، تأثیر گذارند و میمی

صور می ستت ضعیف نی صر تجارت . بنابراین، میشد،  شرافیتی که قبل از ع گوید که ا

باورها »ساخت، دارای قدرت بود: قوانین را می« ی سرشت امورواسطهبه»وجود داشت 

مردم بود. البته، مواظب بود که تا جایی « ی رفتارکنندههدایت»و « کردرا خلق می

ظ نماید. و زمانی که اشرافیت رفتارها و باورهای مردم را درهم آمیزد که قدرتش را حف

مهارت و اشننتیاق الزم را در ایجاد این عوامل دارا بود، به کمک توان نهادهای خود به 

 کرد.را خنثی می (13)«تأثیر علل طبیعی»مدت بسیار طوالنی 

صننننایع و »به هر حال یک واقعیت موجود دیگر این اسنننت که به محض این که 

 یشنننوند و تبدیل به نوعی وسنننیلهمیان مردم می و تجارت موفق به نفوذ در« فنون

 شوند، می« کشی زحمتطبقه»کسب و امرار معاش برای 

سی آغاز انقالبی ]در این سیا ست[ در نظم  جا منظور بارناو تغییرات بنیادی ا

نوع جدیدی از توزیع ثروت شننکل جدیدی از توزیع  ؛[29]کندبه پیدایش می

طور که مالکیت زمین آریسننتوکراسننی را به آورد، همان قدرت را به بار می

صنعتی هم قدرت مردم را پدید آورد. مردم آزادی شان وجود آورد، مالکیت 

شود و شروع به نفوذ در امور آوردند، این آزادی چند برابر میرا به دست می

  (32)کند.عمومی یا جمعی می
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همیشنننه و قطعًا با این حال، حتی، تضنننمینی وجود ندارد که انقالب دموکراتیک 

 پیروز گردد. زیرا:

شورهایی وجود دارند که در آن سبک موجود  ها منابع به قدری کافی و متنا

ست و مردم می سلطنت را برای پایین ا سخ نیازهای  توانند، از این طریق، پا

ستند که  شرافیت بدهند، ولی این منابع هیچ وقت به آن مقدار نی شیدن ا ک

ب قا ند خود در م که نیروی مردم بتوان ند. وقتی  بارزه کن نت م ل سنننلط

طور مسننناوی در تعادل باشنننند، قدرت دموکراتیک و نیروی اشنننرافیت به

تواند باالتر از هردو قرار گیرد و یکی را به کمک دیگری فلج و سنننلطنت می

ومرج در ی هرجها نیز با پیشننرفت آهسننتهی این دولتمنقاد کند .... آینده

  (33)ی نظامی بگرایند.به سوی رژیم مطلقهرژیم فئودالی این است که 

دانم که این نوع نگرش به جا باز، بدون که اغراق کنم، بسنننیار جالب میدر این

شننود خود را از بند رقبایش آزاد کند، شننرایط را که در آن قدرت سننیاسننی موفق می

ومت تنها شکل ممکن حک»مقایسه کنم با نگرش مارکس مبنی بر این که بناپارتیسم 

ی کارگر هنوز در آن زمان بود، زمانی که بورژوازی شنننکسنننت خورده بود ولی طبقه

ست آورد. سته بود قدرت را به د سه)نک. مارکس، « نتوان ، در آثار جنگ داخلی در فران

ویژه مناسب است که مقایسه شود با .(؛ و حتی به469-70، ص I، جلد همانمنتخب، 

 گوید: بیان انگلس که می

ستث صم چنان در برابر ناً، در دورهمع هذا، ا شده که طبقات متخا هایی دیده 

سطه سان دارند که قدرت دولت، به عنوان یک وا صوریهم قوای یک  [30]ی 

ستقالل پیدا می سبت به آن دو ا صی ن شخ . کندفقط در مقطعی و تا حد م

های هفده و هجده چنان بود که تعادل بین ی سننندههای مطلقهسنننلطنت

منشاء زاد شهرها و قصبات را حفظ کرده بود ... )ف. انگلس، اشراف و مردم آ
 (. 290، ص II.آ، ج ، مخانواده، مالکیت خصوصی و دولت

 یرناپذاجتناب« انقالب دموکراتیک»عالوه، حتی در جایی که، مثال در فرانسنننه، به
سلطنت درایت بیشبود شت، تری می، اگر  ست از طریق همراه کردن می شایددا توان

ها را به روی ی سننوم با حکومت از انفجار قدرت مردم اجتناب کند و تمامی راههرسننت
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در معرض هجوم طبیعی »آنان باز نماید، اما درسننت برعکس شنند و حکومت خود را 

سلطنت خود قربانی آن « چیزهمه شد که انقالب را برانگیخت و  قرار داد و نتیجه این 

 (43)شد.

قدری مجذوب گوید، وی بهی بارناو، میمقدمهژوره، در ابراز نظر خود نسنننبت به 

شده که حتی لحظهمبارزه سی  ستوکرا سد، ای از خود نمیی میان بورژوازی و آری پر

سرمایه سرکوب کارگران را شاید مالکیت  شد که امکان  شده با داری اکنون امتیازی 

تاریا و بورژوازی ی قریبزهطور این که وی از مبارفراهم کند؛ همین الوقوع میان پرول

ست، ولی از نظر من به جرح و  (53)آگاهی ندارد. این نکته، اگرچه، در مجموع، درست ا

ه کند کبه این احتمال اشننناره میمقدمه تعدیلی هم نیاز دارد. بنا به دالیلی، بارناو در 

شرافیت بورژوایی و تجاری، ممک» شرافیت جدید، یعنی نوعی ا ست، بر پایها این  ین ا

اما این نظر را  (63)، و مبدل به رئیس حکومت گردد.«نوع ثروت جدید، شنننکل بگیرد

مصنننداق دارد، ولی « های کوچکدولت»پذیرد که چنین امکانی فقط در مقیاس می

شرایطی کند و میبزرگ رد می هایفوریت برای دولتاین احتمال را به افزاید، این در 

مند به حفظ رفاه و صلح داخلی و ی بزرگ مرفه قویاً منتفع و عالقههاست که یک طبق

ه یعنی قوانینی ب -« قوانین عمومی»بقای قدرت اجرایی نیرومند و نیز مسننتعد اِعمال 

، که «اشنننرافیت بورژوایی»به بیان دیگر، شنننکل گرفتن یک  (73)اسنننت. -نفع همگان

ی مثل فرانسه ناممکن است. این کند، در کشورحکومت را ]فقط[ به نفع خود کنترل 

گی وجه دیگر رویکرد بارناو را نشنان روشننی و سنادشندت تخیلی اسنت، و بهبحث به

رو هسننتیم که به جا با فیلسننوف بورژوای مورخی روبهدهد؛ این وجه را که در اینمی

سه زبانش به لکنت می شههنگام بحث در مورد بورژوازی فران صت اش فرافتد و به اندی

به مسننیرهایی که  -های خطرناک پیشنناروی نیز توجه کنددهد به شننقوق و راهینم

های رادیکال و دموکراتیک تردیدی در پوییدن آن نداشتند. بارناو تصادفاً، دیگر جنبش

گوید مسننتعد کسننب چیزی که بپذیرد انقالبی که وی از آن سننخن می نیازمند اسننت

های مردم در جامعه تمامی بخش یانم [13]«یکپارچگی صننمیمانه»اسننت که او آن را 

جا این اسننت که آگاهی بورژواییِ درسننت و نادرسننت عالوه، نکته در اینبه (83)داند.می

 اند.همزیستی متزلزل و مشوشی یافته
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سمت دوم  سوی دیگر وقتی که بارناو در ق رد نگبه روند واقعی انقالب می مقدمهاز 

شان می ست، امن سیمی آگاه ا سیم میان دهد که از تق  «دار و پرولتاریاسرمایه»ا نه تق

صطالحات، در بیش سمت)این ا سه را های مقدمهتر ق ی مبارزات اجتماعی انقالب فران

ستی منعکس نمی ستهبه در سیم بین ر سوم بورژوازی و کند( بل که تق در «. رافق»ی 

سواس آگاهی پیداواقع گزافه نگفته سی خود و سیا ه و در کرد ایم که بارناو در فعالیت 

جا نیز همین روشنننایی و شنندت آگاهی بورژوایی او منجر به آن غرق شننده، اما در این

ست: وی، در جریان انقالب، به میزان الزم به ابهام در مه شده ا شدن نگرش وی  آلود 

رسد و آن این که، این خود تقسیم نیست که مهم است، زیرا که ثروتمند باور خود می

« فاسد شدن»منفعت مشترک دارند؛ چیزی که خطرناک است  اتْو فقیر در داشتن ثب

 زند،مذهبی حرف می اصالحاتطلب است. وقتی که او از فریبان جاهفقرا توسط عوام

اما وقتی  (93)افتد.داند که بر روی تلا مواد منفجره میای میهای لوتر را شننرارهموعظه

دیدگاه تاریخی خود را در مورد  گوید توان کاربسننتکه از انقالب بورژوایی سننخن می

اند برای اهداف شنود از مردان شنروری که مصنممآن ندارد؛ و بنابراین، دنیایش پر می

خود، انبوهی از آدمیان جاهل را بفریبند، و در صنننورتی که چنین نشنننود، راضنننی به 

 حاکمیت مفید بورژواهای بهتر خواهند بود. 

ی روشنگری است همان طور که در آغاز اشاره شد، ظاهراً هنر سیاسی بارناو نمونه

صی از آگاهی طبقاتی در زمینه ست نوع خا سی و این همان عمل از کارب سیا ی عمل 

 های آن است که از این پس به آن خواهم پرداخت. ترین ویژگیسیاسی یا حداقل مهم

4 

أثر طور کامل متمسیری است که مستقیماً و بهمسیر عمل سیاسی بارناو نمایشگر 

در طی کرده اسننت.  1792تا  1789های اسننت از راهی که انقالب فرانسننه در سننال

دعاوی خود را در مورد رهبری ملی فرانسه بر کرسی  [32]ی سوموقتی که رسته 9178

صمم حزب  ضای م شاند، وی یکی از اع ستانمیهن»سلطنت و بر دوش رژیم ن  [33]«دو

اش را تحقق ی سوم تفوق سیاسیدر مجلس مؤسسان بود. اما به محض این که رسته

خواسننت اعمال ای که میبخشننید و قدرت خود را برای تجدید شننکل فرانسننه به گونه
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سازش و تثبیت وضع گشت. این موضع برای  کرد، وی مبدل به مبلغ حزم و احتیاط، 

مهم در میان طیف وسیع بادپرستان ای دموکراتیک، موقعیتی وی، در نظر جنبش توده

تر ظاهری بود تا واقعی، و محکومیت ایجاد کرد. این تغییر موضع بارناو بیش [43]انقالبی

وی مبتنی بود بر سننوءتفاهم نسننبت به آنچه که وی تا آن هنگام خواسننته بود انجام 

ایط تر شننرایط بود که عوض شننده بود تا خود بارناو، و همین شننردهد. در واقع، بیش

ی گکرد. زیرا آنچه که در واقع ارزش دارد، ویژجدید بود که خود را بر بارناو تحمیل می

، راستیجنسی بسیار باالست: بهخوانی و هماقدامات سیاسی اوست که ویژگی آن هم

 او به همین دلیل نیز جانش را از دست داد. 

ستین هفته سهحتی در نخ شکیل جل ستهی عمومی نمایندگهای پس از ت ها، ان ر

بارناو توانسننته بود به عنوان یک خطیب توجه همه را به خود جلب کند. اما بیان چند 

نشده بود که در مجلس ملی، پس از سقوط باستیل، او را در نزد ی از قبل حسابکلمه

 ی مهمی رساند.عموم ناگهان به مرحله

جوالی، در  14الوقوع سننرکوب نظامی قرار داشننت، در مجلس که در خطر قریب

شهودی اخبار قیام خلقی را در پاریس  سردی م سای با دل ست خود در ور ش جریان ن

شتیاق نمایندگان در روز بعد ستور داد  -دریافت کرده بود؛ و بروز ا شاه د هنگامی که 

به هیچ وجه  -اعالم کنند نیروهای نظامی از پاریس و ورسای پس کشیده خواهند شد

«  آشنننوب»بوده باشنننند چنان اقدامی موجب اجتناب از  به این دلیل نبود که امیدوار

سقوط بیش شود و نظم را احیا کند. در واقع، آرزوی قلبی آنان این بود که، پس از  تر 

طور کامل پایان دهند و به کمک نظمی را بهباسنننتیل و تسنننلیم مشنننروط شننناه، بی

 بسیجیان بورژوازی کنترل کامل را به پاریس باز گردانند.

ناظم کل مالیاتی و  [53]ی، دو فردِ به شننندت منفور، ]ژوزف[ فولونجوال 22روز 

پاریس در  [73]، مُشنننرِف یا مشننناور امور اداری[63]حسنننابدار، و دامادش، ]لویی[ برتیه

سط مردمی که در برابر هتل دو شتناک تو سیار وح ویل گرد آمده بودند، -شرایطی ب

 به ابراز سننخنان سننوگناک کشننته شنندند. روز بعد بود که، پس از آن که مجلس ملی

باب سنننرنوشنننت غم ناگون در مورد غرایی در  هادهای گو انگیز آن دو و نیز پیشنننن

بازگرداندن نظم گوش داد، بارناو سخنانی ایراد کرد که برای وی شهرتی کامالً نادرست 
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کاری نمودند که مسننتحق وی نبود؛ او -گرایی و افراطبه بار آورد و او را متهم به گزافه

 « پس آیا خونی که ریخته شد خونی خالص و پاک بود؟»گ زده بود: بان

تواند آن را توجیه گوید که نمیآورد و میآن سنننخن را به یاد می مقدمهبارناو در 

کند که در تحت فشار شرایط پایش را از حد مجاز فراتر گذاشته است. کند؛ اشاره می

معموالً خونسننرد باید مورد توجه ی برجسننته هم که در مورد بارناو جوان و یک نکته

ای در کنترل احسننناسنننات خود العادهقرار گیرد این حقیقت اسنننت که وی توان فوق

سردی شت؛ لذا، باید خون سیاری دا شد، زیرا وجود ب اش را در آن لحظه از دست داده با

نظمی عمومی و امید به حصول از نمایندگان بورژوا پر بود از تالش در میان ترس از بی

ضمن انتقاد از کشتن آن دو تن، تأکید کرده بود که  آرزوها و اهدافشان. بنابراین، بارناو

ها چنین فجایعی ی انقالبی رد و انکار انقالب نیسنننت: همهکنندهآن سنننخن توجیه

تری کنند، و شاید مجلس باید از این حقیقت که انقالب فرانسه خونریزی کمایجاد می

شد شحال با خواهد جلوی عالوه، وی افزوده بود که، اگر مجلس می. بهایجاد کرده، خو

ی کل سننلطنت اسننت، بگیرد، آنچه را که باید انجام تر را، که تهدید کنندهفجایع بیش

ها در دهد، نه سوگواری و صدور اعالمیه، بل که مسلح شدن صاحبان امالک و دارایی

ها باید قدرت د و به شهرداریاست که هرچه زودتر باید صورت گیر [83]«راهزنان»برابر 

عمومی « ومرجهرج»مثل گذشننته از  آن هنگام همبارناو در  (04)تری داده شننود.بیش

سند بود؛ اما نمی ست که هرجناخر ای برای متوقف کردن انقالبی که ومرج را بهانهخوا

 ومی سی رستهتازه آغاز شده بود بداند؛ این چیزی بود که تعدادی از اعضای برجسته

شامل مهم ، عضو هیئت نمایندگی [39]ترین عضو آن، ]ژان ژوزف[ مونیهدر مجلس که 

«  ومرجهرج»خواست که دانستند. بارناو میدوفین، هم بود که این عمل را ضروری می

را سنننرکوب و اوضننناع را کنترل کند، اما این امر را همراه با تقویت قدرت بورژوازی 

جوالی نوشت، اکیداً خواستار  15ل در گاری در گرُنُبْای که به خبرنخواست. در نامهمی

شود  سته  شود و از آنان خوا شته  شت، خطاب به مجلس ملی، نو شد که تعدادی یاددا

هیچ شننهروند خوبی حق رد »باش قرار گیرند. که بسننیجیان بورژوازی در حالت آماده

ستند که بیش سانی ه د وترین نفع و عالقه را به بهباین فراخوان را ندارد. ثروتمندان ک

تری از بسنننیجیان پاریس از بورژواها هسنننتند وضنننع عمومی دارند. قسنننمت بزرگ
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های خوب قدر برای نظم عمومی اطمینان [04]نویسننننده[-]بورژوا بخش و این همان 

شتناک. ستبداد وح ست که برای ا ستش در گرُنُبل  (41)«ا ست وی به دو در اوایل اگو

از شهرها در قلمرو سلطنت به اغتشاشات پاریس و بعضی دیگر »نویسد که چنین می

مردم ضننعیف و بدنیات اجازه داده که فرصننتی به دسننت آورند تا فریادشننان را علیه 

باری و هرجبی ندو که مجلس فراموش کند ب ته  باعث گشننن باال برند و این نیز  ومرج 

ی زور ممکن خواهد ایجاد کند فقط به واسننطهای که میدسننتیابی به قانون مشننروطه

 افزاید که:همان نامه همچنن میاست. اما در 

من نباید زیاد هم متأسنننف باشنننم اگر مجلس در این امر مهم در تحت 

تأثیر شننرایط به وضننع تعادل برسنند، زیرا تقریبا مطمئن هسننتم که اگر 

روی اش بماند، بسننیار زیادهمجلس در همان حالت شننور و اشننتیاق اولیه

بصننیرت باشنند یک چیز  خواهد، اما تعدیل عامدانه، تعدیلی که ناشننی از

اسنننت و تعدیلی که ناشنننی از سنننردرگمی و عجله باشننند، چیز دیگری 

  (24)است.

کرد، تنها توسنننط اگرچه بارناو صنننریحاً نگفت، نیرویی که وی بدان اشننناره می

ستان غیرقابل اعتماد مجلس ملی ست می -که در میان مردم معمولی بودند -همد توان

به قول  -زودی نیز روشننن شنند که از طریق فقط هگرد آید و آماده شننود. در واقع، ب

ند»، ممکن بود که «حرکت انقالبی ثانوی»یک  -روزنامه نگاران رادیکال  مجلس بتوا

ی در اوایل اکتبر بارناو باور داشننت که ملت باید اراده« احکام خود را به شنناه بقبوالند.

ها به طرف یمایی پاریسنننیاین نیرو به موقع و توسنننط راهپ( 34)خود را قویاً ابراز کند.

ی آنان، در روز بعد، به کاخ ورسننای به وجود آمد. بار ورسننای در پنجم اکتبر، و حمله

به ماهدیگر شننناه، که  ی مجلس مقاومت کرده بود، های قبل در برابر ارادهآرامی در 

مداخله عدها از این  ناو ب بار به تسنننلیم شننند.  به عنوان مجبور  حوادث »ی مردمی 

شتناک شد ( 44)یاد کرد.« وح شده با ضطرب  اما این که بارناو از این حوادث نگران و م

کامالً تردیدپذیر است، زیرا که مردم چیزی را برای مجلس و انقالب بورژوایی به دست 

تنهایی قادر به انجام آن نبود؛ ولی، به هر حال، بعد از نجات ی سوم بهآوردند که رسته

از نخسننتین کارهایی که مجلس به انجام رسنناند، مجلس، و مشننایعت شنناه تا پاریس، 
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وضنع قانون حکومت نظامی در دفتر قوانین موضنوعه بود و، بدین ترتیب، مجلس عزم 

 تر به نمایش گذاشت. های بیشگیری و سرکوب شورشجزم خود را برای پیش

ترین سال انقالب توصیف را اصلی 1790ی خود، سال ژوره در تاریخ انقالب فرانسه

ی جدید سننناخته تمام نهادهای بنیادی جامعه»کند؛ بدین معنا که در آن سنننال می

ست آورد.شدند و انقالب انگیزه ضیح تغییر  (45)«ی قطعی خود را به د این نکته در تو

کرد آشکار موضع بارناو اهمیتی مطلقاً اساسی دارد: دقیقاً به این دلیل که وی فکر می

های سیاسی هژمونی بورژوازی را ایجاد مستحکم پایهطور اصالحات وسیع این دوره، به

ی وی اکنون بارز گشته و او را به کاری نه چندان پوشیدهکرده است و این که محافظه

 یکی از معماران اصلی تثبیت این هژمونی تبدیل کرده بود.

، نشننان داد که تا چه حد این 1790، در اوایل بهار سننال «ی مسننتعمراتمسننأله»

 ی درک انقالب فرانسه، محدود شده است. ط منافع بورژوازی در حوزهمسأله توس

داری را در دستور انقالب قرار داد. اما ی بردهدر واقع به زحمت کسی مسأله 

ی سننوم یی که رسننته[41]رواای که فوریت پیدا کرد این بود که اصننول جهانمسننأله

ستوار کرده بود آیا مردم رنگی شروعیت خود را بر آن ا ستعمرات و بهنم ست م ه ویژپو

ها جواهرات تاج و تخت ترین آنترین و با ارزشمردم سان دومینیگو را هم، که باهوش

ی بود، خود مسنننألهگیرد یا نه. اگر چنین میی اسنننتعماری بودند، در بر میفرانسنننه

 گرفت، اما به هر طریق، تأیید حقوق سیاسیداری دیر یا زود مورد پرسش قرار میبرده

ست به معنی مبارزهمردم رنگین ستعمراتی تلخی با پو صمم به  م شدت م بود که به 

حفظ حاکمیت انحصننناری خود بودند و خطر تجزیه نیز وجود داشنننت. بارناو هیچ 

سأله شت: تنها م ستعمرات تردیدی در این مورد ندا سه م شود فران این بود که مطمئن 

با آن)کلونی جارت خود را  که ژوره می ها حفظها( خود و ت مان طور  ند. ه ید ک گو

داری را بگیرد، بر ضننند توانسنننت جلوی قدرت بورژوازی و سنننرمایههرچیزی که می»

ست به او اجازه نداد که هیچ سیا ست... کل درک وی از جامعه و  ضع انقالب ا گونه مو

بارناو، بعد از بازنشنننسنننتگی اجباری، چند ( 46)«دیگری در مورد مسنننتعمرات بگیرد.

در مورد مستعمرات نوشت و چنین گفت که اصل اساسی مورد نیاز سیاست ای صفحه

ست که به کلنی سه، این ا تنها برای حفظ ثروت و عظمت خود هایش نیاز دارد، نهفران
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اش؛ شرط آزادی در افزایش ثروت و سربلندی است که برای کسب که نیز برای آزادی

از ویژه فرانسننه نیایفا کند. بهآن مسننتعمرات و تجارت مسننتعمراتی باید نقش حیاتی 

دارد که خود را در برابر رقابت خارجی حفظ کند و روابط تجاری انحصنناری خود را با 

شد. هرچیزی که بتوان، در تئوری، در مورد  ستعمرات تداوم بخ مطرح  تجارت آزادم

کرد )بارناو معتقد بود که این در تئوری یک اصنننل عمده اسنننت(، در شنننرایط فعلی 

  (47)بدون شک، منجر به تخریب فرانسه خواهد شد.فرانسه، 

صلی مجلس مؤسسان  بارناو که مسلح به این باورها بود، خود را به مدافع و مبلغ ا

بواب بایست از اتبدیل کرد، مستعمراتی که می مستعمراتیگذاری ی سیاستدر حیطه

شند. بارناو از مارچ  سه با شگر در کمیتهعنوان گزا، از وقتی که به1790جمعی فران ی ر

سپتامبر  صحبت کرد تا همان زمانِ پایان مجلس در  ستعمراتی  سخت و 1791م سر  ،

 مصمم، از این سیاست دفاع کرد. 

سیسال سیا ستان  سیده بود که نه تنها ها پیش بارناو با دیگر دو اش به این باور ر

مان با ز. همانقالب نباید به مستعمرات صادر شود که باید فقط به فرانسه محدود گردد

سال صالحات، که جنبش مردمی آن را بین  شرفت کار ا ایجاد  1790تا  1789های پی

 طوراش بود، بهکنندهطلب هم، که او یکی از اعضننای رهبریکرده بود، جناح سننلطنت

شورش سواس، به خطرات  « نظمی اجتماعیبی»های مردمی و روز افزون و تقریباً با و

شکل گرفت که بارناو بهشورش پرداخته بود؛ البته، این ان را زودی آنها توسط مردانی 

گفتند که به انقالب خیانت شده است و این که به طلب خواند. آنان میفریبان نفععوام

ی نیاز هسنننت. دقیقاً ترس از چنین انقالبی بود که باعث شننند مردانی «انقالب دوم»

سریع برسند، حتی به بهای شتی  . دادن امتیاز به دشمنان انقالب مانند بارناو به یک آ

، زنگ خطری را به صننندا در [42]دوسنننت نزدیک بارناو، به نام دوپُق 1791در ماه می 

شفته شرایط آ سیار آورد که بارناو چند هفته بعد، در  ضوع ب تری، آن را پژواک داد. مو

سنناده بود و آن این که انقالب تمام شننده اسننت و تداومِ آن کشننور را به سننوی جنگ 

ی ما ترین وظیفهاخلی و اسننتبداد خواهد راند. اکنون که آزادی به دسننت آمده، مهمد

 کم بخشی از بورژوازی فرانسه بود. این یکی از صداهای واقعیِ دست (48)ثبات است.

تر از هرچیز به معنای ایجاد دسنننتگاه اجرایی قوی بود، پایان دادن به انقالب بیش

هایی که در آن زمان مبادرت به این کار کردند، موفق نشنندند. در واقع اگر هرچند آن
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برای  -در چهارچوب معنایی خودکامگی به آن بیندیشنننیم، ارزشنننی در آن نیافتند

سته سیار زود بود که ر سوم ب شد. آنچه  [43]یانگیزهی  شته با نیرومندی در این راه دا

کاران جدید عمدتًا خواسننتند یک سننلطنت قوی بود که توسننط محافظهکه آنان می

 زنی شود. کنترل و رای

در واقع، چیزی که بارناو همیشننه خواسننته بود انقالبی بود که فقط مطابق و مؤید 

چنان که بعداً در  نظر وی وآن هم تشننکیل یک سننلطنت مشننروطه و محدود باشنند،

«  این سنننرورآمیزترین و زیباترین»نوشنننت  مقدمه،ی این شنننکل از حکومت، در باره

قرار داشت و  [44]نظری کامالً غیراحساساتیی نقطهاین باور بر پایه (49)هاست.حکومت

ی تحدید و مهار این که، آنچه که چنین حکومتی بدان نایل خواهد شنند، ثبات بر پایه

جا، موضوع و محور است؛ به بیان دیگر، در این« ومرج عمومیهرج»هم  هم اشرافیت و

 اصلی برای بارناو عبارت بود از نظم جدید بورژوازی. 

ی مهلکی به این درک بود. ، ضننربه1791جون  21فرار شنناه از پاریس، در تاریخ 

فرصنننتی داد تا وضنننع به حال قبل برگردد، و جلوی  [45]هذا، توقیف وی در ورنهمع

گسترش عقاید خطرناک، که در اثر فرار وی اوج و شدت فراوان یافته بود، گرفته شود. 

 هایافتاد، و راه در برابر بدعترفت، تمامی ساختار مشروطیت به خطر میشاه اگر می

سأله کالً تغییر کرد، تر و خطرناک بعدی باز میبیش شد، م ستگیر  شاه که د شت.  گ

ای نگی ابقای لویی شانردهم بر تخت سلطنت به گونهی چگویعنی تبدیل شد به مسأله

 که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

حل این مسأله، که بارناو در پیدا کردن آن نقش مهمی داشت، سه پایه داشت: راه

سی توده سیا شدن به اولین دروا بزرگ در تاریخ  سل  ست، متو صرار بر نخ ها، یعنی ا

به طریقی ناپدید »با دخالت مشننناوران بدطینت این که شننناه فرار نکرده، بل که 

، دوم این که شاه از هرگونه اتهام و خطایی مصون است، مصونیتی که مطابق [46]«شده

هایی که دارد، و سننوم، سننرکوب رادیکالقانون اسننت و وی را از محاکمه مصننون می

 مصرانه تقاضای برکناری شاه را داشتند.

سه نماینده شاه اعزام  ای بودبارناو یکی از  سط مجلس ملی برای برگرداندن  که تو

ستانش بر خود واجب می شت، بارناو و دو شاه به پاریس برگ سشدند. وقتی که  تند دان
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که وی را آگاه کنند که در کمیسیون رسیدگی مجلس ]به ناپدید شدنش[ چگونه باید 

صمیم سخ گوید. و این بارناو بود که در جریان ت ش گیری در مجلس در موردپا ت سرنو

 رانی و روشن کرد که کل قضیه راجع به چیست. جوالی سخن 15شاه در 

سخن ست. در  سه واجب ا سلطنت برای فران جمهوری »رانی خود، بارناو گفت که 

که مورد درخواسننت برخی از افراد اسننت، تا زمانی که ملت قادر نباشنند در « نامعقولی

 ی عظیمگنده، نطاق کبیر و فالسننفههای امرای نظامی ها و چاپلوسننیبازیمقابل حقه

سوی دیکتاتوری خواهد نظمی و هرجمقاومت کند، منجر به بی شد و به  ومرج خواهد 

سأله صلیرفت. ولی م ست که: ی ا ست این ا  خواهیم بهآیا می»یی که مورد نظر ملت ا

ای تداوم حرکات انقالبی ضنننربه« انقالب خاتمه دهیم یا دوباره آن را شنننروع کنیم؟

شده، شده است، تا جایی که اآلن باید دیگر رگی ایجاد کرده و آنچه که باید نابود میبز

ی آن متوقف گردد و الزم اسنننت که تمام اقشنننار ملت فرانسنننه گرد هم آیند. همه

ست آمده به یک پیروزی ست « حقیقت بزرگ»هایی که به د شته و آن این ا منجر گ

تین نخس»ر به جلو بردارد. اگر ادامه یابد، تواند یک گام دیگر بدون خطکه انقالب نمی

قدمی که در تعقیب آزادی بر داشته شود، الغاء سلطنت است و قدم بعدی، در تعقیب 

ست. ساوات، حمله به اموال ا سد که، بهبارناو می« م ها، دیگر چه جز اموال و داراییپر

ی داا جا، در این بحبوحهمانده که از بین برود. )بنابراین، بارناو در این اشننرافیتی باقی

سی، می سیا شرافیتی وجود دارد به نام نبرد  شرافیت مالی»پذیرد که ا  که وجودش« ا

خواسنننتند ها که میکند.( آن، برای کشنننورهایی نظیر فرانسنننه انکار میمقدمهرا، در 

 یا رؤیایی برپا نکردند: آنان به حمایت« اندرزهای متافیزیکی»انقالب کنند، آن را با 

شنننمار نیاز داشنننتند و این حمایت را بدون دادن امتیازات واقعی ملموس و فراد بیا

دانستند که شبانگاه چهارم اگوست سال توانستند به دست آورند. همه میفراوان نمی

)وقتی که مجلس مؤسنننسنننان رژیم فئودالی را منسنننوخ کرد( حکم الغاء رژیم  1789

شروطهتر از همهفئودالی بیش صادر کرده بود، مورد حمایت  ایی احکام م که انقالب 

ها، مگر در این جز قوانینی علیه داراییقرار گرفت. اما بارناو از خود پرسنننیده بود، به

آمد؟ و حتی اگر چنین قوانینی شننب چه چیز دیگری مانده بود که باید به دسننت می

 فتد؟ بهحوادث همه دوباره اتفاق نی کند که آنگذرانده نشنند، چه کسننی تضننمین می
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خاطر ضننعف حکومت، به خاطر این که انقالب به نتیجه نرسننیده بود و جنبشننی که 

 ی انقالب بود سرکوب شده بود؟دهندهادامه

ست صریح برای سرکوب جنبش رادیکال، تقاضای مشابه صریحی نیز به  با درخوا

ست آمده بود بپذیرند. همه باید متوجه می شد تا آنچه را که به د شراف داده  دند شا

شدن انقالب به نفع  ست. آن« همه»که متوقف  ست خورده بودند باید ا شک هایی که 

سألهفهمیدند که پسمی ست و اکنون تنها م  ی باقی مانده اینراندن فاتحان ناممکن ا

  (05)است که چگونه باید ثبات را تحقق بخشید.

ا بود، هطور روزافزونی نگران شننورش رادیکالمجلس مؤسننسننان، ]که اکنون[ به

های پیش از فرار شنناه نیرومند شننده بود، و در اثر فرار شنناه نیز شننورشننی که در ماه

شاه را تبرئه کرد، با علم به این که این امر ممکن بود منجر انگیزه ی بزرگی یافته بود، 

شبانگاه  ستراتژی کنونی بارناو بود.  شود که اکنون بخشی از ا ستقیمی ب به رویارویی م

جز انشننعاب پیدا کرد و تمام اعضننایش، به [47]ها]یا کلوب[ ژاکوبن جوالی، انجمن15

معدودی از اعضنننای پارلمانی آن، کلوب را به قصننند تشنننکیل انجمن جدیدی به نام 

یان که مقدمه [48]فول نهترک کردند  هادی که کردن حزب محافظهی ن کار بود، حزبی 

با تیراندازی مسننتقیم  جوالی، 17طور غیررسننمی به مدت درازی وجود داشننت. در به

تجمع کرده  [49]«شام دومارس»گارد ملی به سوی جمع عظیم تظاهرکنندگان، که در 

تر و بودند تا به تصمیم مجلس اعتراض کنند، انشعاب در صفوف انقالبی صورت جدی

بهوخیم ید مجلس رو تأی با  که  مذکور  عام  تل  به خود گرفت. ق رو شننند، اولین تری 

های مردمی بود و فصنننل ممیزی در تاریخ بورژوازی و جنبش رویارویی خونین میان

ی که یک، درک -طور کامل، ایجاد تمایز کردفرانسه گشت، فصلی که بین دو مفهوم، به

های رژیم عبارت بود از عملیاتی محدود با هدف به قدرت رسننناندن بورژوازی بر خرابه

بود، و به این قصننند « میمرد»تر و اقدامی کهنه؛ و درک دوم، که بسنننیار دموکراتیک

شنننکل گرفته بود که هرگز از مرزهای روابط مالکیت بورژوایی فراتر نرود؛ با این همه 

تر از آن چیزی که بارناو و یارانش فکر کرده بودند با منافع درکی بود که بسنننیار بیش

 ملی تجانس داشت، و از آن فراتر رفته بود. 
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خواسنننت خطر تخریب کردم، بارناو نمیبه هر حال، همان طور که قبالً اشننناره 

، را ماالن[داران و بیاجتماعی، به معنای رویارویی مستقیم بین ثروتمندان و فقرا ]مال

ببیند. وی درک خود را از خطری واقعی که شاهد آن بود در یک سخنرانی در مجلس 

ر مند شننندن از عضنننویت دملی ابراز کرد و از افزایش شنننرایط نمایندگی برای بهره

فاع کرد. در آن سنننخنانجمن باتی د خا مت های انت ناو بر افتراق بین حکو بار رانی 

نمایندگان و حکومت دموکراتیک تأکید کرد و گفت که عضنننویت در مجمع میانی 

که کارکردی اسننت که شننرایط الزم برای اجرای آن را انتخاباتی یک حق نیسننت، بل

ند از اوالً دانش، که بدون کند. معیارهای الزم برای آن تعیین می« جامعه» عبارت ا

ضمین [05]شک دارایی شتن عالقه به اجرای کنندهت ی برخورداری از دانش بود؛ ثانیاً دا

شکارا مورد عالقه صی خود امور که بازهم آ شخ ست که بخواهند از منافع  سانی ا ی ک

ستقالل مالی که باعث می سوم، ا شوندهشد فرد نمایندهدفاع کنند؛ و  ر د ی انتخاب 

دهد که در میان کسانی که خیلی زیاد معرض حمله و فساد قرار نگیرد. بارناو ادامه می

صی آنان چنان زیاد  [51]ثروتمند شخ شرایط بود، زیرا منافع  ستند نباید در پی این  ه

سننازد؛ و همین طور نباید بین کسننانی به ها را از منافع عمومی جدا میاسننت که آن

شرایط گشت که ک ست در برابر دنبال آن  سدی ا امالً فاقد دارایی هستند، وضعی که 

ای که دارای ثروت متوسط پذیر است. اما در طبقهکسب دانش و در برابر فساد آسیب

؛ تو گویی که گیزو اسننت که سننخن (51)توان پیدا کردهای الزم را میویژگی [25]اسننت

 گوید.می

و فقیر بود، زیرا، به محض  در هرحال، بارناو نافی مفهوم تقسنننیم جامعه بین غنی

ضمین ]و اجرا[ میاین که حکومت جا می شروطه ت سی م سا شد، برای افتاد و قانون ا

ردند کی خویش زندگی می«کار صادقانه»هایی که مالک بودند و کسانی که از قِبَلِ آن

هایی اسننت که حکومت ثابت گشننت. تقسننیم واقعی بین آننفعی یکسننان حاصننل می

سته خواهند ومی ستار انقالب و تغییرند؛ زیرا که د شورش آنان که خوا ی دوم بر موج 

کند چند هفته بعد بارناو ابراز می( 25)روید، همان گونه که مگس بر روی فضنننوالت.می

لت مام دو ند؛ برای مردان معمولیکه ت ند یازم به آزادی و آرامش ن مدن   [35]های مت

دم صنناحب اقتدار هسننتند، اما تنها تر از آزادی اسننت. بدون شننک مرآرامش ضننروری

شه منافع آنان به شان مینمایندگان شند، زیرا که تقریباً همی توانند کارگزاران آنان با
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سیاسی ست که مردم عادی هیچ دانش روشن و عمیقی از آن نمی حقایق  ای مربوط ا

  (35)توانند داشته باشند.

وسط اکثریت مجلس مؤسسان گفت تیی که بارناو از آن سخن میی ارتجاعیبرنامه

ورد تری مپشتیبانی شد. مجلس پس از کشتار شام دومارس، قوانین را در جهات بیش

کارانه و محدودکننده قرار داد؛ و همِّ خود را به شنندت صننرف تجدید نظرهای محافظه

 سرکوب جنبش رادیکال و دموکراتیک کرد. 

5 

ی نفرهنوان عضنننوی از گروه سنننههای مدنی و عمومی، به عبارناو، عالوه بر فعالیت

که با همکاری آدریان دوپوق و آلکسنناندر دوالمه، شننکل دادند، در  [54]«تریومویرات»

شت، از جمله در مخفیسایر فعالیت شرکت دا شاور یا ترین آنها نیز  صورت م ها به 

مشننناور آتی شننناه و ارتباطش با ملکه از طریق مکاتبه. این مکاتبات، که در جوالی 

آغاز شنننده بود، به موازات امیدی بود که بارناو به متحد کردن سنننلطنت با  1791

خواست از این راه، بر اساس یک قدرت اجرایی پابرجا و قوی، به بورژوازی داشت و می

گوید که اگر چنین می مقدمهنهایی برسننند. بعدها، بارناو در  یآشنننتی و مصنننالحه

حه فت، انقالب را عموم می تحقق میامصنننال که برای ردم مییا ند؛ مردانی  پذیرفت

ستعداد؛ و ادارهحکومت انتخاب می شتند، و هم ا ست شدند، هم ثروت دا ی امور از د

ها به دسنننت خردمندترین و روشننننفکرترین افراد ملت منتقل فکرترین گروهآشنننفته

ان شها هستند به دست آنان که نفعی حکومتکنندهشد: از آن بخش که سرنگونمی

ضع موجوددر حفظ  ست: انقالب واقعاً به نتیجه و سید و حکومتی ی پایانی خود میا ر

ی منشنننی که یافت و، بر پایهی مردم بود شنننخصنننیت حقیقی خود را میکه نماینده

 یافتند، نه اینداشت، طبقاتِ شهروندانِ دارای دانش و ثروت باید بر حکومت دست می

نداشنننته « شنننماراکثریت بی»ی امت طبقهکه الزامی به دفاع از منافع و احترام به کر

  (54)باشند.

ماری  به کمک لویی شنننانزدهم و  به تقویت و تثبیت انقالب  ید  در نظر اول، این ام

ست سلطنت بورژوایی، د سوی  شکلآنتوانت، و بازگرداندن آنان به   کم، ظاهراً، باید به 
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این که تا چه حد نادرسننتی هدایت شننده باشنند. در واقع خود مکاتبات بارناو در مورد 

صد ملکه را غلط فهمیده بوده ست؛ زیرا در همان وی و یارانش مقا اند، مدرکی قطعی ا

صمیمیت اطمینان می شتاق راهنمایی آنحال که ماری آنتوانت، با  ست، داد که م ها

شین[  های دیگرش، با تزویری خالی از رحم و مروت، آنان را بهدر نامه ضای ]آت نام اع

نه توجیه محکوم می [55]«اطیچپ افر»گروه  با این گروه این گو باطش را  کرد و ارت

ها برای خرید وقت بوده؛ و نیز، در عین حال، کردن آن کرد که قصدش فقط راضیمی

خواسننت که برای سننرکوب انقالب دخالت و سننلطنت از برادرش، امپراتور اتریش، می

 اش احیا کند. فرانسه را با تمام قدرت قبلی

تری که بارناو در سننر داشننت، آنچه که از ناهنجار بودن ، با توجه به هدف مهمهذامع

اری توانسننت مکاهد، دقیقاً این حقیقت بود که تنها آلترناتیوی که میهای او میتالش

صورت یک ملکه سه آنتوانت را به  ن و ای بودی بورژوا در آورد دخالت خارجی علیه فران

رفت. خیلی امکان داشننت چیزی بود که در آن زمان هیچ گونه امید واقعی به آن نمی

 ناپذیر شود، اما اینی انقالبی و اروپای کهنه در درازمدت اجتنابکه جنگ بین فرانسه

نبود. مسننئولیت ایجاد چنین  1792چیزی بود که در دسننتور تاریخ انقالب بهار سننال 

داخل ای بود که در ی اتحاد نیروهای متضنناد و پراکندهرعهدهای در آن زمان بمداخله
کارانی که امیدوار بودند شننکسننت، که تقریباً ضنندانقالبیون و محافظه -بودند فرانسننه

قطعی بود، انقالب را نابود کند؛ و انقالبیون بورژوا جنگ را به معنای تقویت اقتصننادی 

دن انرژی اجتماعی مردم به انقالب از طریق تصنننرفات خارجی و مناسنننب منحرف کر

ی که جنگ را جنگ آزادی علیه [56]پردازانپنداشنننتند؛ ایدهسنننوی کانالی امن می

ی تبلیغات به نفع بودند که سنننردسنننته [57]هادیدند. ژیروندونهای خودکامه میرژیم

ها با جنگ از میان ی مخالفتجنگ بودند و وقتی جنگ به وقوع پیوسننت، تقریباً همه

سته رفته بود. سپیر بود، زیرا که میبرج سید جنگ انقالبترین مخالف جنگ روب را  تر

ندون که ژیرو های بزرگ انقالب این اسنننت  ها در خطر بزرگی فرو بَرد. یکی از طنز

شد، تا این حد موفق نبودند، زیرا هیچ ضمحالل آنان  ستی که باعث ا سیا گاه در تبلیغ 

دادن امتیازات دموکراتیک که شنننرط که آنان خواهان جنگ بودند، ولی تمایلی به 

موفقیت آنان بود، نداشننتند؛ و دیگر این که روبسننپیر، که جنگ او را بر مسننند قدرت 

 نشاند، مخالف سرسخت جنگ بود.
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به دالیل خاص خود، مخالف «تریومویرات» ناو یکی از اعضنننای آن بود،  بار ، که 

گفت، این بود که جنگ به ترین دلیل آن، همان گونه که بارناو بعدها جنگ بود. مهم

 9217ی در یادداشتی که در اوایل ژانویه (55)شد.می« انقالب دوم»احتمال زیاد باعث 

ضیح دادند که تنها  ستش دو پوق تو شد، بارناو و دو شته  خطاب به امپراتور اتریش نو

راه معقولی که در برابر لویی شننانزدهم وجود دارد این اسننت که با قانون اسنناسننی 

ی طبقه»موافقت کند، حمایت و اعتماد  -که هم اکنون آماده اسنننت -مشنننروطیت

کند، به را که اکنون کانون ملت اسننت و ثروت و قدرت ملت را تضننمین می« متوسننط

و همین طور به امپراتور هشدار دادند که جنگ )اگرچه، ایشان تمایلی  (56)دست آورد؛

ست، ز شت( برای امپراتور نیز تهدید بزرگی ا صل انقالب را از مرزهای بدان ندا یرا که ا

فرانسه به خارج انتقال خواهد داد و احساسات ضد اشرافی و ضد پادشاهی را برخواهد 

صدور به مستعمرات زاید بود که برای  (57)انگیخت. از نظر آنان انقالب همان قدر برای 

 سایر کشورهای اروپا. 

عمل، بیش از حد، متعهد از سنوی دیگر، جناحی که بارناو به آن تعلق داشنت، در 

به اجرای سیاست صلح با دربار و سایر دشمنان انقالب بود که بتواند یک طریق استوار 

شد. جنگ با اتریش را نمی سجم را تحقق بخ ستند اما آنقدر به تقویت قدرت و من خوا

دادند که در سنلطنتی و حمایت شناه در این راه با یک ارتش دارای کفایت اهمیت می

 که فرانسه مورد تهدید است یا نه، دو دل بودند.  مورد این

پاریس را ترک کرده بود و در گرُنُبل منزوی شننده بود.  1792خود بارناو در ژانویه 

صحنه شن نیست. وی در آخرین نامهدالیل این ترک  سی رو سیا اش به ملکه گفته ی 

ید قوا تر به نفع عموم تجدبرای خدمت بیش»بود که قصننند سنننفر او این اسنننت که 

های بعد به ولی هیچ شنناهدی دال براین موضننوع وجود ندارد که وی در ماه( 58)«کنم.

صه شده که بارناو به این دلیل انزوا عر شد. همین طور گفته  شته با ست بازگ سیا ی 

با نزدیک مأیوس کرده بود، و از آن زمان که دیگر  ترین گزید که جریان وقایع او را 

ستان و متحدانش موافقت  شده بود.دو شدید  شت، دچار یأس  ای در نامه (59)کامل ندا

که، بعد از برگشت به گرنبل، به یکی از زنانی که دوست وی و در پاریس بود نوشت، با 

ست. دیری از ترک  شده ا سائل مردم خسته  اطمینان گفت که از پرداختن به امور و م
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شته بود که بار ساد، نگذ  ناو به این خانم گفت،مرکز فعالیت و جنبش، محل هیاهو و ف

ست. روحیه شوی »اش را بازیافته ا ست، اما چون ناگزیر  سیار جالب ا آغازیدن انقالب ب

شی ناگواری ست بارناو می« کنند.های فراوان بروز میآن را پایان ببخ گفت که آماده ا

ی مبارزه بازگردد، اما در خالل اقامت در اسنننتراحتگاهش، پس از تأمل و به صنننحنه

ی خشنودی وی شود. نیز به این نتیجه رسید که مبارزه چیزی نیست که مایهتعمق، 

شنایان قبلی شش نفر را میدر میان تمام آ شراف»دید که از اش فقط پنج یا  عنی ی-«ا

سیاری مهاجرت کرده بودند؛ و در میان آن -ضد انقالبی هایی که انقالب را در بودند. ب

سی می گرنبل آغاز کرده بودند، خود را تنها ست. با این ک شده ا شمن آن ن دید که د

ستند»گفت[، همه ]می ستا عالی ه شهر[ و رو ها همه از انقالب حمایت و این« مردم ]

روها اهمیتی پرسنننتان چپ افراطی و میانهجا، تمایزگذاری بین وطندر این»کنند: می

پرستان میهن ها وی آنان خوش است، و جدایی میان آریستوکراتندارد، زیرا نیت همه

 همه را به تمامی از صحنه خواهد زدود. 

جه بل غرق در ظاهراً نتی های ق ماه  که در  ناو،  بار که  ی غیرقطعی این اسنننت 

های ضنند انقالبی تحریکات و مانورهای خویش بود، اقداماتی که او را به مرز سننیاسننت

یده عقب کشاکنون تا حدی  -شدها نیز میاگر نگوییم که شامل این سیاست -کشاند

اش را بود. او در میان موقعیتی گرفتار آمده بود که تحقق تمام افکار و اقدامات سیاسی

موقعیتی که در یک سننوی آن ضنندانقالب بود و در  –ی ناممکن رسننانده بود به نقطه

سوی دیگرش جنبشی انقالبی که از آن نفرت داشت. لذا، تعجبی ندارد که ناگزیر باید 

 گیری.کرد: یعنی کنارهمی گزینش سومی اختیار

خواسننت از دسننت هذا، بارناو تمامی امیدش را به ایجاد نوعی از رژیمی که میمع

کرد، ممکن بود جنگ برای مقصود وی مفید نداده بود؛ و حتی، وقتی که فکرش را می

ای که در آغاز آوریل، زمانی که معلوم شنند شننروع جنگ نزدیک اسننت باشنند. در نامه

سخن )جنگ در تاری شته بود، از دو آلترناتیو  شد( به دوپوق نو ستم آوریل اعالم  خ بی

که  گفته بود که هردو نیز به موضنننع شننناه مربوط بود. بارناو گفته بود، به محض این

جنگ شروع شود، کوششی صورت خواهد گرفت که قانون اساسی به نفع شاه و اشراف 

اهد بار خود، نتیجه، نهایتاً فاجعهتعدیل گردد. و اگر خود شاه از آن سیاست حمایت کن

خواهد شنند. انبوه مردم شننجاع و « هیجانات انقالب جدیدی»بود، زیرا که باعث بروز 
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 ترین تخریبی است کهی مسلم آن وحشتناکمصمم به جنگی خواهند رفت که نتیجه

اش نیز احتماالً سننلب مالکیت ی نهاییاسننت و نتیجه تا کنون تاریخ شنناهدش بوده

ومرج طوالنی ممکن و سرنگونی شاه خواهد بود. خود سلطنت بعد از مدتی هرج اشراف

ای که در است دوباره برقرار شود، اما لویی شانزدهم کنار زده خواهد شد و روزگار تیره

ثبات در پی انقالب خواهد آمد، شننندت و پایانی نامعلوم خواهد اثر این شنننرایط بی

  (61)داشت.

با درک کامالً متفاوتی نسبت به چگونگی امکان اجتناب  ناوبار ینگرش پیامبرگونه

صریحاً ها همراه بود. وی میاز بروز این دهشت شاه  گفت، آلترناتیو این خواهد بود که 

های بزرگ، در رغم تحمل شننکسننتاعالم کند همیشننه در کنار ملت خواهد ماند: علی

سلطنت و حکومت ه شاه خواهد بود و  سرانجام نیرو خواهند نهایت، ملت در کنار  ردو 

رسننتگاری به عبارت دیگر در این اسننت که لویی شننانزدهم با تمام وجود ( 26)گرفت.

پرستانه رهبری کند تا در پایان به شاه توانمند رژیم بورژوایی فرانسه را در جنگی وطن

شی بود از تبدیل گردد. در واقع بارناو در این ست داده بود و این نا صیرتش را از د جا ب

ستقر بماند، با تمام آثاری  امتناع از دیدن این واقعیت که اگر سلطنت م شاه بر تخت 

شود، و البته رو خواهد شد، انقالب سرکوب میکه دارد، جنگ احتماالً با شکست روبه

خواست: اما از آنجا که بارناو خواهان انقالب دوم نیز نبود، این چیزی بود که بارناو نمی

 این معما الینحل ماند. 

یارو بود که ژیروندوناین در عین حال همان معمایی  با آن رو به زودی  ید  با ها 

تر به شننندند و جالب اسنننت که بارناو، کمی بعد، از دوسنننتانش خواسنننته بود کممی

دانسننتند که ها خصننومت نشننان دهند؛ زیرا آن دوسننتان باید، باالخره، میژیروندون

ه گونه کمملکت را کسننی باید اداره کند و اگر به جناحی که وی بدان تعلق دارد )آن 

دار حکومت شننود، آنگاه شنند که عهدهپیشنننهاد می«( جناح شننما»گفت، اکنون می

ا در ها رآمد. کاری که ما باید بکنیم این اسنت که توان ژیروندونشنرمندگی به بار می

مسنننیرهای مفید بیندازیم و به آنان کمک کنیم که مملکت را اداره کنند و در را به 

ها داد که اگر ژیروندونببندیم. بارناو چنین تذکر می« های جناحیگرایش»روی تمام 

این هشنندارها  (36)را از میان برداریم، مجلس شننبیه به قایقی بدون بادبان خواهد شنند.
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شانه شدیدی بود به این امر که ژیروندونن سیت  سا ها به زودی تبدیل به برج و ی ح

 .[58]تری نبودی بهچون گزینه -کاری بورژوازی خواهند شدباروی محافظه

، که بارناو از آن ترسننان بود، از راه رسننید و هنگامی که در دهم «انقالب دوم»اما 

قصر تویلریز مورد هجوم قرار گرفت، شواهد و مدارک روابط آنان با  1792ماه اگوست 

شت و در نوامبر  ستگیر، محاکمه و به مرگ محکوم گ شد. بارناو د  1793دربار بر مال 

س شد. در این زمان ژاکوبنبه تیغ گیوتین  شتند و پرده  ست دا ها کنترل امور را به د

نجات یافته بود؛ و  [95]انقالب بورژوایی توسننط مردانی چون روبسننپیر و سننن ژوسننت

شان همان صور شتند که تلقی و ت شتم، آنان دقیقاً به این دلیل موفق گ طور که قبالً نو

د. به معنای دیگر، بارناو قربانی آگاهی تر بوفهمید بسنیار گسنتردهاز آنچه که بارناو می

طبقاتی خویش گشت: زیرا که آن آگاهی طبقاتی، که به وی چنان دید روشنی از علل 

طور خطرناکی تنگ کرده ی عمل سیاسی وی را بهانقالب داده بود، در عین حال دایره

سیبود. از این نقطه سی را بنظر، آگاهی طبقاتی افراطی بورژوایی ظاهراً عمل موفق  ه ا

ی مذکور تنها شننامل آگاهی طبقاتی کند؛ و ممکن اسننت که نکتهشنندت محدود می

 بورژوایی نیز نباشد. 

 

 

 های نویسنده یادداشت
شتهزیست (1 سی، نو [، E. D. Bradbyی ای. دی. بِرَدبی ]نگاری دوجلدی، به انگلی

سفورد  1915در  ی بارناونامهزندگیدر تحت عنوان  شگاه آک شارات دان سط انت تو

ست سطحی. یک زی ستند ولی  ست م شد و اثری ا سه هم چا   نگاری به زبان فران

شوالیه ] ست که ج.ج.  ست، در تحت عنوان J. J. Chevallierه شته ا بارناو، [ نو
[، Barnave ou les Deux Faces de la Révolution] ی انقالبدو چهره

شاراتِ پی شته1906اریس یو، پانت سخن. نو های مهم او در چهار رانیها و برخی از 

[ در تحت Bérenger de la Dromeجلد ناکامل، توسنننط برنگه دوال دروم ]

سید. بخشی از  1843[ در Oeuvres de Barnave] آثار بارناوعنوان  به چا  ر

 Fernandدر یک چا  توأم با حواشی توسط فرناند رود ] بر انقالب فرانسه مقدمه

Rud چا  شننند )آرماند کالین، پاریس(. مکاتبات او با ماری  1960[ مجدداً در
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چا  شنند،  1934[ در Alma Sörderhjelmآنتوانت توسننط آلما سننوردریم ]

ناو بار نت و  نه – ماری آنتوا ما بات محر کات یه -م یه 1791ی ژوئ ، 1792ی تا ژانو

در مورد بارناو نک. ژان ژوقه،  آرماند کالین، پاریس. برای ارزیابی مقدماتی و عالی

سه،  شروطه، یز،ج اول،چا  ا. متیتاریخ اجتماعی انقالب فران ، ج  1927، پاریس م

. نیز نگاه  1922پاریس، ، قانونگذار، ج سننوم ، 1927پاریس،  ، آثار مشننروطه،دوم

 .Gکه بارناو عضنننو آن بود، توسنننط جی. میشنننون ]« حزب»کنید به متن مهم 

Michon ، ]له قا بارهم یانای در  تاریخ حزب فول  Essai sur l’Histoire] ی 

du Parti Feuillant[ یان دو پُق پاریس [ پیAdrien Duport[. آدر یوت، 

شن از 1924 صه و رو سی برای یک ارزیابی خال بارناو، نگاه  یمقدمه. در زبان انگلی

و آنوین، در اروپا، آلن  ظهور لیبرالیسننم[ H. J. Laskiکنید به اچ. کی. لسننکی ]

 . 230-6، صص 1936لندن، 

 .61-2، صص 1965، لندن، ایدئولوژی آلمانیک. مارکس و ف. انگلس،  (2

 . 62، ص همان (3

نگاری تاریخ در سالنامه ،«ی فلسفی بارناونامهوصیت» [F. Vermaleاف. ورمل ] (4

 .216(، ص 1965) 37انقالب فرانسه، جلد 

 .70، ص III، ج. آثارهمو،  (5

)که از این پس، بدان صرفاً به  96، ص I، همان، آثار، در فرانسهمقدمه بر انقالب  (6

 اشاره خواهیم کرد(. مقدمهصورت 

 .97ص همان،  (7

 .48ص  I، همان، بردبی (8

 .389، ص  IV، همان ،آثار (9

 .411ص همان،  (10

 . 49، ص  I، همان، بردبی (11

 .49همان، ص  (12
 .97، ص I، مقدمه (13
 .1-2ص همان،  (14

 شت اول نویسنده در باال[.. ]نک یاددا120، ص I، همان ژوره، (15

 .5، ص I، مقدمه (16
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 6، ص همان (17

 .7، ص همان (18

 .6-7، ص همان (19

 .9، ص همان (20

 .9-10، ص همان (21

 .31، ص همان (22

 .32، ص همان (23

 .32، ص همان (24

 .30، ص همان (25

 .30، ص همان (26

 .3، ص همان (27

 .3، ص همان (28

 .37-8، ص همان (29

 و بعد. 36، ص همان (30

 .13، ص همان (31

 .13-14، ص همان (32

 . 58-59، ص همان (33

 .84، ص همان (34

 .127-8، ص  I، همانژوره،  (35

 .14مقدمه، ص  (36

 [ .14، ص مقدمه، ]همانجا (37

 .15همان، ص  (38
 .40، ص همان (39

ی بحرانی بزرگ که توسط فرار شاه ، دو سال بعد، در یک لحظه168-9، ص همان (40

از پاریس ایجاد شنند، بارناو همچنین به مجلس پیشنننهاد و اصننرار کرد که رهبری 

نظمی را بر عهده گیرد، و درخواسنننت کرد که دوسنننتانش چهارهم قاطع علیه بی

ی ایجاد شننده که فکری نخسننتین توسننط گروه بیانگیزه»جوالی، اعالم کنند که 

نه آن بیسننناده عد، مردان متفکر، مردان لوحا بار آورده اسنننت. روز ب به  نظمی را 

شدند، بی شهروندانی که واقعاً به این کشور تعلق دارند، مسلح  فرو  نظمیثرونمند، 
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سه نجات پیدا کرد. ستین مدنی ادامه یافت، و فران صیل و را شست، فعالیت ها ا  «ن

 .(376، ص II، همان)ژوره، 

 .75همان، ص  شوالیه، (41
 .129، ص همانبردبی،  (42

 .63، ص همانمیشون،  (43

 .116، ص مقدمه (44

 .196، ص II، همانژوره،  (45

 .214، ص II، همان (46

 و بعد. 198، ص IIاووقر، همان،  (47

  208-12میشون، همان، ص  (48

 .60، ص مقدمه (49

 . 242 - 66، ص I، همان، اووقر (50

 269 - 70، ص همان (51

 .271، ص همان (52

 283 - 4، ص همان (53

 .205، ص مقدمه (54

 .213، ص همان (55

 .238ص  همان،[ ، Soderhjelmسودرجلم ] (56

 .363میشون، همان، ص  (57

 .230ص  همان،[ ، Soderhjelmسودرجلم ] (58

 .364، ص همانمیشون،  (59

 .514، ص همان (60

 .490 -1، ص همان (61

 490 -2، ص همان (62

 .497، ص همان (63
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 های مترجمان یادداشت
سندهرالف میلی -* شگاه لندن، باند، نوی سی در دان سیا شد علوم  ستاد ار ی مقاله، ا

سه صادی، مؤلف در مدر سم پارلمانیی علوم اقت سیالی ست مطالعه: سو سیا ای در 
کارگر ندن  حزب  یا[ )ل تان عه(، 1964]بری جام لت در  یهدو ما ندن داری ی سنننر )ل

نه( co-editor) "ویراستیار"(؛ بنیانگذار و 1969 یا « سوشِلیست رجیستر»ی مجل

ستی»  سیالی سو ست. «صدای  شد و در  1924وی در  ا با عالم زنده  1994متولد 

باند، که اخیراً از رهبران حزب کارگر انگلسنننتان بود، فرزند دیوید میلی وداع کرد.

 اوست. 
  

 Barnave: a case of bourgeois class[ عنوان مقاله چنین است ]1]

consciousness[ نگارش رالف میلیبند ]Ralph Miliband] 

[2] Privileged classes  

[3 ]Subordinate classes  

[4 ]déclassé  

[5 ]False consciousness  

[6 ]Mediating agency 

[7 ]Grenoble  گِرُنُبل، مرکز ایالت یا استان دوفین، در جنوب شرقی فرانسه و شاهزاده

 کرد. حمل می« یندولف»نشین فرانسه بود که نشان 

[8] Petty provincial nobility  

[9 ]Haute bourgeoisie 

[10] Retrospective reading  

[11 ]Caste 

[12 ]Estates general 

[13 ]The party of the magistrature 

[14 ]The day of the Tiles باران که در جریان آن تظاهر کنندگان با کندن روز سفال

 نک. ویکی. -ها به سوی سربازان با آنان مقابله کردندهای پشت بام و پرت کردن آنسفال

[15 ]Constituent assembly 



 

 
 

 ی فریبرز فرشیم و نرمین براهنیباند / ترجمهرالف میلی 707

[16]Marquis de Condorcet ی انقالب فرانسه، مبارز لیبرال و های برجستهاز چهره

می خردمندانه برای جامعه. وی در جریان انقالب به عنوان عضو مجلس باورمند به ایجاد نظا

 گذاری انتخاب شد و کمی بعد دبیر مجلس گشت. قانون

[17 ]Sketch of the Progress of the Human Spirit 

[18 ]Jean Jaures  

[19 ]Fernand Rude 

[20]the Arts  

[21 ]Bond 

[22 ]Cohesion 

[23 ]Base 

[24 ]Superstructure 

 if faudra que l’humeur soit consumée, ou[ در متن چنین آمده: ] 25]

qu’elle brise son envelope et s’extravase] 

[26]Property relations  

[27 ]Peter the Hermit 

[28 ]La genie de la localité 

[29]il se prepare une révolution dans les lois politiques  

[30 ]Ostensible 

[31 ]Intimate cohesion 

[32 ]Third Estate 

[33 ]patriotic party 

[34 ]Revolutionary turncoats 

[35 ]Joseph-François Foulon  

[36 ]Louis Bénigne François Bertier 

[37 ]Intendant 

[38 ]Brigands  

[39 ]Jean Joseph Mounier 

[40 ]Bonne bourgeoise 
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[41 ]Universalistic 

[42 ]Duport 

[43 ]Penchant 

[44 ]Unsentimental 

[45 ]Varennes 

[46]énlevé  

[47 ]Jacobin Club  

[48 ]Feuilliants 

[49 ]Champ de Mars  

 (’une certain fortune‘[ در متن درون پرانتز آمده است: )50]

 (’La classe superieure des riches‘[ در متن درون پرانتز آمده است: ) 51]

 (’La classe mitoyenne des fortunes‘[ در متن درون پرانتز آمده است: )52]

 (’Le commun de homms‘[ در متن درون پرانتز آمده است: )53]

( و (Adrien Duportاتحاد میان بارناو، آدریان دوپوق  ی مجلس مؤسسان،[ در دوره54]

یا گروه  (the Triumvirate)را تریومویرات  (Alexandre Lameth)آلکساندر المه 

  گفتند.نفره میسه

[55]enragés  

[56 ]Ideologue 

[57 ]Girondinsها و در آغاز مخالف سلطنت بودند، ولی بعداً، با ، جناحی از ژاکوبن

ی انقالب، در برابر مونتانیاردهای رادیکال قرار گرفتند که محافظه کاری و تردید در ادامه

ها گشت و پس از طلوع مونتانیاردها، در دوره ی ترور، محکوم به اعدام انشعاب آنباعث 

 ویکی. -شدند

[58 ]faute de mieux 

[59 ]Saint-Just ژوست از رهبران ژاکوبن و از دوستان ماکسیمیلین -لویی آنتوان دو سن

 روبسپیر.
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نقد اقت
 

های نقدی بر تفسیرهای مارکسیست

 هااتونومیست بر خیزش زاپاتیست

 

 کریستوفر گاندرسون
 

 ی بیژن سپیدرودیترجمه
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ها در چیاپاس مکزیک نمایانگر گسست از ارتدوکسی مارکسیستی و قیام زاپاتیست

های اتونومیست مانند داری بود. مارکسیستامکان سیاست جدید رادیکال ضدسرمایه

باره که این  با بحث در این  مایکل هارت، جان هالووی و هری کلیور  آنتونیو نگری، 

شکال جنبش  سازمان«کهنه»را باید گذار از ا سلهی  سل ستی دهی  مراتبی حزب لنینی

ی نفوذ این درک در از انبوهه دانسننت، بر نحوه« جدید»ای فراگیر به اشننکال شننبکه

اند. اما تفاسنننیر آنان کارکرد بسنننیار مهم میان پژوهشنننگران و فعاالن تأثیر گذارده

شبسازمان شکال  ضبط درون ا ستکهدهی متمرکز و من ها را نادیده ای نمادین زاپاتی

دهد. بینش هارت و ها ارائه میگیرد و درکی ناقص از پیدایی سننیاسننت متمایز آنمی

 دهی تولید است تفسیری بدیلدهی انقالبی متناظر با سازماننگری که اشکال سازمان

سلهی توزیعکند: ماهیت دورگهارائه می سل سازمانشده و  ستی ردهی زاپاتمراتبی  ا ی

سرمایههماهنگ با منطق دورگه شت  شابه تولید و انبا  توانداری جهانی بهتر میی م

 درک کرد.

در چیاپاس  1994ها در نخستین روزهای تعطیالت سال نوی خیزش زاپاتیست

ترین ایالت مکزیک به دالیل مختلف اهمیت جهانی کسب کرد. تصرف هفت جنوبی

بخش ملی ی شرقی کشور به دست ارتش آزادیشهر از شهرهای بزرگ در نیمه

از سوی مردم در سراسر -عمدتا متشکل از دهقانان بومی مایا -EZLNیا  -هازاپاتیست

شود، شدن در نظر گرفته میعنوان تجربه و تبلور گسست از فرایندهای جهانیجهان به

با این وصف، سرشت و توانایی آن تا این لحظه، از سوی کمتر کسی به رشته تحریر در 

 داریبه یک امکان جدید در مقاومت علیه رژیم سرمایه هاویژه زاپاتیستآمده است. به

های سیاسی ذیل نام تحوالت جهانی، و به سرعت به یک مرجع مهم در بحث

ها (. زاپاتیستsee Castells .2009 .78–86اند )ولیبرال تبدیل شدهسازی نجهانی

عنوان بدیل، نماینده اشکال سازمانی جدید، سازی بهویژه، در جنبش ضد جهانیبه

های های مبارزه در قبال مشکالت نهادی شده انتخابات، و در برابر چالشروش

انقالبی در آن زمان پذیرفته ها و احزاب چپ سازی نولیبرالی از سوی سازمانجهانی

 (Rovira .2009شدند. )

المللی برخالف اوج اعتراضات ی بیناگرچه این جنبش در تصور چپ در عرصه

سازی در اواخر قرن بیستم دیگر جایگاه مرکزی را ندارد، اما جنبش ضد جهانی
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امر را در  این روند.شمار میها کماکان مرجع مهمی برای بسیاری از فعاالن بهزاپاتیست

بحث بین کریستوفر هجز و دیوید گرابر در مورد نقاط قوت و ضعف در استفاده از 

 2012ی دوم اعتراضات اشغال وال استریت در سال های بلوک سیاه در مرحلهتاکتیک

ها در پشتیبانی از موضع خود توان مشاهده کرد، که در آن هر دو از تجربه زاپاتیستمی

ها بر فراتر از تأثیر مستقیم آن (.Graeber .2012; Hedges 2012گرفتند )بهره می

های سیاسی و سازمانی درازمدتی است که از جنبش اما، تأثیر درس چپ معاصر،

ای از هایی که از آن زمان تاکنون به بخش عمدهسازی اخذ شده است؛ درسضدجهانی

ن مطالعه براساس تحقیقات ای اند.های چپ تبدیل شدهعقل سلیم غالباً ناشناخته فعالیت

شناختی در مورد پیدایش گفتمان جامعه –ی من، یک پژوهش تاریخی نامهپایان

گاهی اوقات ذیل  ها است،بخش ملی زاپاتیستهای ارتش آزادیسیاسی متمایز و شیوه

شود، مرادم ژنرال به کار گرفته می« زاپاتیسمو»در تمایز از « نو زاپاتیسمو»عنوان 

در نوشتار  مکزیک نقش اصلی را ایفا کرد. 1911زاپاتا است، که در انقالب امیلیانو 

های متمایز و نوپای زاپاتیسم را که حاضر چندین تالش برای بازگو کردن ویژگی

ها کنم، و قابلیت آنی جریان معروف به مارکسیسم اتونومیست است مرور میفرآورده

های آن ها و پیشینهبخش ملی زاپاتیستدیرا با توجه به تاریخ شناخته شده ارتش آزا

دهم. من با یک نگاه اجمالی به در جوامع بومی شرق چیاپاس مورد وارسی قرار می

ی جنبش تغییر و معطوف به و اهمیت آن در توسعه های متمایز زاپاتیسم نوویژگی

گر آثار هری کلیور و جان هالووی را که دو پژوهش کنم،جهانی دیگر شروع می

ها همدلی و همبستگی دارند، مورد سنجش مارکسیست اتونومیست که با زاپاتیست

های مایکل هارت و آنتونیو ها را در استداللی زاپاتیستاهمیت تجربه قرار داده، آنگاه

کاوم. سپس به طور خالصه به می امپراتوری و انبوههشان، نگری در کارهای مشترک

کنم، سرانجام، در مورد محدودیت ها اشاره میستبخش ملی زاپاتیتبار ارتش آزادی

رویکردهای مارکسیسم اتونومیست که این چهار نویسنده ارائه کردند با تمرکز ویژه بر 

بخش ملی ی ارتش آزادیهای متمرکزتر در توسعهها از نقش مهم سازمانغفلت آن

رات نیمه آنارشیستی و ها را از زاپاتیسم نو در طرفداری از نظها و خوانش آنزاپاتیست

 دهم.گرایی در باب تشکیالت در لنینیسم، مورد بحث قرار مینوعی تقلیل
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 از سلوا الکان دون تا سیاتل و فراسوی آن

 پردازند،چنان به اصالح و تفسیر خود در باب سیاست میها همدر حالی که زاپاتیست
و در پایان  1994ام سال ی آغاز قیهای مشخص و متمایز زاپاتیسم نو در دورهویژگی

ها و اطالعیهبه طور گسترده در بیانیه 1996ی سن آندرس در سال نامهامضای توافق

ها در جای تر از متون زاپاتیستدر حالی که درباره این متنِ مهم شود.ها نمودار می

ماندار »( ، برای اهداف مطالعه حاضر، سند اصلی 2013ام )گوندسون، دیگر بحث کرده

(، نخستین اطالعیه EZLN ،1994  ،175-77)رهبری از راه پیروی( )« جیو ودسیا

جمهور مکزیک کارلوس سالیناس و فرمانداران گزینم که خواستار آن بود رئیسرا برمی

دولت مکزیک استعفا دهند، و انتخابات جدید و دموکراتیکی تحت کنترل نهادها و 

اهمیت واقعی این  انتقالی برگزار شود. های شهروندان غیرحزبی برای دولتسازمان

ها در دیدگاه متمایز در باب دموکراسی و تر، در پیشنهاد خود زاپاتیستاطالعیه، بیش

ای هیکی از چندین صدای متمایز به کار رفته در اعالمیه شود.نقش رهبری یافت می

را در این  شاعرانه ارائه شده که چندین عنصر-ایها، با یک هیبت اسطورهزاپاتیست

مورد نخست، نقد فرمانروایی افراد معدودی است  گذارد.دیدگاه به معرض نمایش می

کنند. برخالف این شیوه از فرمانروایی، حکومت می» ی افرادبدون پیروی از اراده»که 

بخش ارتش آزادی «ی مدافع حقیقتچهرههای بیانسان» که دولت حامل آن است،

ها کنند که اکثریت باید حکومت کند، اقلیتاصول حمایت می ها از اینملی زاپاتیست

کنند باید بتوانند مطابق خواست اکثریت نباید خاموش شوند، اما کسانی که رهبری می

مفهوم پیروی کردن مسلماً ویژگی اصلی متمایز  ها پیروی کنند.ی آنعمل و از اراده

های بعدی تشریح ها و بیانیهالعیهاین مفهوم به طور مداوم در اط زاپاتیسم نو است.

ها کند که این یک سالح خطابی بسیار نیرومند در دست زاپاتیستثابت می و شودمی

مداران مکزیکی از این اصطالح در سخنرانی خود حتی تعداد معدودی سیاست است،

در اصل این اصطالح به روشی برای رهبری سیاسی و حکمرانی اشاره  گرفتند.بهره می

این  ها پاسخگو باشند.گیرد و ]رهبران[ اساساً باید به آنارد که مردم را جدی مید

اصطالح عمداً متناقض است و به همین ترتیب تنش ذاتی بین دموکراسی و رهبری 

شناسد، و بدون انکار اهمیت رهبری سیاسی، بر تابع کردن سیاسی را به رسمیت می

 اصرار دارد. نهایی آن
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دهی ساختارهای مستقل مورد رهبری از راه پیروی، در سازمان مفهوم مندرج در

ها ی انتقادهای بعدی زاپاتیستها همهخودحکومتی در درون و بین جوامع زاپاتیست

ها به همه احزاب اعتمادی اساسی آنبی در مورد خصلت ضد دموکراتیک دولت مکزیک،

ها در سطح با زاپاتیستی همبستگی سیاسی، سبک رهبری در رابطه با جنبش گسترده

  گیرد.المللی را دربر میملی و بین
ی سخت آزمایش و نوآوری سیاسی از ها دورهدو سال اول پس از قیام زاپاتیست

در خالل آن، در پی واکنش به سرعت آشکار حوادث و  که ها بود،جانب زاپاتیست

چه را که روویرا این پیشرفت بسیار مهم باعث شد تا آن تحوالت غیرمنتظره بودند.

روویرا  نامد پدیدار شود.می« هاالمللی زاپاتیستی همبستگی بینشبکه( »2009)

دهد که در شدن را نشان میطور مفصل و مستند تبدیل شدن جنبش ضد جهانیبه

ی اعتراضات، با فرآیند آغاز تشکیل آن، این شبکه با گذشت زمان، با موج فزاینده

 دهد. المللی را هدف قرار میی خود، اجالس بینهای آمادهتیکهای مشخص و تاکبرنامه

ها نقش المللی زاپاتیستی همبستگی بیندر حالی که اینترنت در تشکیل شبکه

کرد، اما خطا است که برای اینترنت در این میان نقش انحصاری قایل اصلی را ایفا می

ر در اینترنت، فعاالن را به سفرسد در دسترس بودن اطالعات برعکس، به نظر می شویم.

های سفرهای خود در اینترنت، تماس به چیاپاس ترغیب کرده و سپس، با انتشار گزارش

ی بسیار ی این اتفاقات و سفر به چیاپاس، یک شبکههمه ها را تقویت کرد.بین آن

وادارانها، و هم در میان هها، طرفداران آنمتراکم از روابط چهره به چهره بین زاپاتیست

طور شخصی و ها هزار نفر از مردم که به چیاپاس سفر کرده و بهده شان ایجاد کرد،

ی ای بزرگ و متعهد در یک شبکهاند، هستهها را تجربه کردهمستقیم قیام زاپاتیست

آموزان و دیگر تر از دوستان، اعضای خانواده، همکاران، اعضای کلیسا، دانشبسیار بزرگ

گاه طبق گذارند و آنها اطالعاتی را به اشتراک میاند. آنتشکیل دادهفعاالن را 

 شوند.شان بسیج میهایخواسته

ن ها خواستار اولین همایش بیامید به تحکیم این شبکه افزایش یافت و زاپاتیست

در قلمروی  1996ای در برابر نولیبرالیسم و بشریت شدند )که در تابستان سال قاره
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شد(، که برای اولین بار هزاران نفر از فعاالن همبستگی با برگزار می هازاپاتیست

 ها کشور گردهم آورد.ها را از دهزاپاتیست

خش بکنندگان به سخنان سخنگوی کاریزماتیک ارتش آزادیدر حالی که شرکت

ها گوش ها و رهبر نظامی، مارکوس معاون فرمانده و سایر زاپاتیستملی زاپاتیست

کردند، اهمیت واقعی در برخورد متقابل ادند و در جلسات رسمی شرکت میدفرامی

ای توسط مارکوس( یا چهره به چهره نهفته بود. خطوط ارتباط )بعدها لقب بین قاره

ام ریزی و درهم ادغها پایهالکترونیکی تا کنون تا حد زیادی در میان هواداران زاپاتیست

غییر برای جهانی دیگر را فراهم کرد، این امر شد، و بدون درنگ بنیاد ظهور جنبش ت

بندی کنش جهانی مردم نشان داده سیمای خود را آشکارا در برخورد متقابل شکل

ای در چیاپاس به فراخوانی برای دومین اولین همایش بین قاره (.2005است. )وود، 

نجامید. از ا 1997ای بشریت علیه نولیبرالیسم در اسپانیا در سال کنفرانس بین قاره

صادر شد، تا  1998همین اجالس، فراخوانی برای جلسات دیگری در ژنو در فوریه 

سازی ( برای هماهنگی مقاومت در برابر جهانیPGAسازمان اقدام جهانی مردم )

در نشست وزیران آینده در ژنو اقدام کند. این اعتراضات  WTOویژه علیه نولیبرالی و به

المللی و بارزترین راضات فراملی در جلسات اجالس سران بینی اعتدر ژنو، آغاز چرخه

رد انداز سیاسی و عملکشدن بود. تأثیر زاپاتیسم نو بر چشمبیان جنبش علیه جهانی

ی اصلی وحدت شدن در پنج نکته مشهود است که پایهسازمانی جنبش علیه جهانی

 مشخصه عبارتند از: دهد. پنجسیاسی در سازمان اقدام جهانی مردم را تشکیل می

 های داری، امپریالیسم و فئودالیسم؛ کلیه موافقتنامهنفی بسیار آشکار سرمایه

 کنند.سازی ویرانگر را ترویج میهایی که جهانیتجاری، نهادها و دولت

 نه صرفاً محدود به موارد  -های سلطه و تبعیض ی اشکال و نظامما همه

م را مردود اعال -ایی مذهبی و اعتقاداتی از این دست مردساالری، نژادپرستی و بنیادگر

 کنیم.ها دفاع میعیار انسانکرده، و از کرامت تمام

 های مغرض وکنیم بر چنین سازمانجویانه، چراکه فکر نمینگرشی ستیزه 

گری گذار واقعی است، البیی فراملی تنها سیاستغیردموکراتیکی که در آن سرمایه

 ای داشته باشد.ثیر عمدهتواند تأمی
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 های فراخوان عمل مستقیم و نافرمانی مدنی، حمایت از مبارزات جنبش

اجتماعی، حمایت از اشکال مقاومت که موجب احترام به زندگی و حقوق افراد تحت 

 شود.داری جهانی میهای محلی در برابر سرمایهچنین ایجاد گزینهستم و هم

 (2005تمرکز و خودگردانی )وود، ی سازمانی مبتنی بر عدمفلسفه 

شدن از نظر اجتماعی و ایدئولوژیکی غیرمنسجم بود، اما اگرچه جنبش علیه جهانی

های سیاسی است ها و شیوهی اصلی فرضیهی مجموعهدهندهی برجسته نشانپنج نکته

است. این موارد عبارتند از: که در درون آن غالب، و برای تعریف آن مطرح شده 

اند. ی اشکال و احزاب سیاسی که به دنبال قدرتاعتمادی عمیق به دولت در همهبی

ای یا افقی سازمان سیاسی، و دشمنی عمومی اعتقاد به برتری اشکال غیرمتمرکز، شبکه

 جماع، وگیری مبتنی بر اهای تصمیممراتبی. اتکا به روشبا اشکال تشکیالتی سلسله

 عنوان فضیلتی در احقاق حق خود.تصدیق تنوع اجتماعی و فرهنگی به

های مختلفی از جمله های سیاسی جریانها و شیوهفرضدر حالی که این پیش

را به خود  1960ی آنارشیسم، فمینیسم، اخالق مشارکتی دموکراتیکِ چپ نوی دهه

 دن به پیدایش جنبشبخشیها در شتابکند، واضح است که قیام زاپاتیستجلب می

 انداز سیاسی وای در چشمشدن نقش مهمی داشت. زاپاتیسم نو تأثیر عمدهضد جهانی

عملکردهای این جنبش برجای نهاده است. در حالی که سازمان اقدام جهانی مردم و 

ه ویکم بشدن در اوایل قرن بیستاشکال دیگر مختص اعتراضات جنبش ضد جهانی

ار یافته در این دوره، تأثیر بسیهای توسعهانداز سیاسی و شیوهپایان رسیده است، چشم

های میادین در جنوب اروپا، اشغال وال استریت در ایاالت متحده، و بسیاری بر جنبش

 های نولیبرال برجای نهاده است.ها و رژیمهای اخیر در برابر سیاستاز مقاومت

 هاتفسیرهای قیام زاپاتیست

ی اهمیت قیام و ای از تفسیرها دربارهها طیف گستردهزاپاتیستدر پی قیام 

عنوان ها عرضه شدند. )بهبخش ملی زاپاتیستها و اقدامات بعدی ارتش آزادیاعالمیه

،  Obregon .R؛1997؛ نش، 1996؛ گوسن، 1994؛ بورباخ، 2000مثال، بنیامین، 

د، اما با گذشت زمان در ( بسیاری از این تفسیرها فقط تأثیر زودگذر داشتن1997
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شود. با توجه به نقش مهم و مهیج و شدن یک تحلیل غالب میجنبش ضد جهانی

شدن، این تحلیل غالب در ها در ظهور جنبش علیه جهانیمیانجی قیام زاپاتیست

های مهم و اساسی تر شد، و طیف وسیعی از پرسشگفتمان درون آن جنبش گسترده

ای دهد، و هم در زمینهبستر مبارزات اجتماعی شکل می را هم در مورد ماهیت جدی

 که باید از سوی بازیگران جنبش اجتماعی هدایت شود.

ها از جریان نظری موسوم به مارکسیسم ی زاپاتیستاین تحلیل غالب درباره

اند. ی این نحله بیان کردهاتونومیست نشأت گرفته بود و آن را عمدتاً چند نویسنده

های کارگری ایتالیا برخاسته بود و از حزب کمونیست تونومیست از گروهمارکسیسم ا

جدا شده بود، و به نحو قابل  Operaia Autonomiaویژه ، به1960ی ایتالیا در دهه

ا های سوسیالیستی یهای کمونیسم شورایی، آنارشیسم و دیگر جریانتوجهی به ایده

سندگان مارکسیسم اتونومیست از خواه وفادار بود. تحلیل نویکمونیستی آزادی

و هالووی  2004، 2000ویژه آثار هارت و نگری )ها در چندین اثر جدید، بهزاپاتیست

ویژه در ( پدید آمده، و نقش مهمی در ایجاد زمینه برای پذیرش مردمی، به2002)

 سازی ایفا کرده است. جنبش علیه جهانی

هری  اند:ها برجستهغالب زاپاتیست دو چهره به طور خاص در بیان و توضیح تحلیل

ی م. کلیور و جان هالووی. کلیور، دانشیار اقتصاد دانشگاه تگزاس در آستین و نویسنده

ی چیاپاس (، با کمک به ایجاد فهرست چندزبانه1979کتاب خوانش سیاسی کاپیتال )

 ی چندینها نقش اساسی داشت. او طی اطالعات در مورد زاپاتیستدر انتشار اولیه 95

ای بر مجموعه ( در مقدمهCleaver ،1994b ،1998a ،1998bی تأثیرگذار، )مقاله

های کتاب، ( و در یک سری از بررسیCleaver ،1994aها، )اسناد قیام زاپاتیست

(Cleaver ،1995b ،1995c ،1995aکمک به چندین پایان ) نامه اصلی در این باره

 نقش ایفا کرد.

ها شش هفته پس از قیام نوشته و به طور گسترده چا  شده ای که تندر مقاله

العاده سریع اطالعات در مورد شورش ( کلیور به انتشار فوقCleaver ،1994bاست )

ه کند، کی همبستگی با یک سازمان مسلح اشاره میها و بسیج گستردهزاپاتیست

قط ف»ها اپاتیستکه آیا زتر حتی وجود آن نیز مشخص نبود. او به این پرسش پیش

دهی دهقانان برای پیوستن به حزب، ایجاد و های لنینیستی برای سازمانتکرار تالش
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ا با هی پیوند زاپاتیستدهد. در عوض، دربارهپاسخ منفی می« اندسروصدا علیه دولت

( و نقش اینترنت در آن جنبش، NAFTAجنبش محلی در آن زمان بر علیه نفتا )

 -شکل سازمانی جدیدی ایجاد کرده است »که این فرایند ائتالف کند استدالل می

انواع مبارزات در آمریکای شمالی را که پیش از  -های مستقل ریزوماتیک تعدد گروه

های بومی و کلیور بر ارتباطی که گروه «.دهداند به هم پیوند میآن جدا از هم بوده

اند و مراتبی ایجاد کردهسلسله های افقی و غیر سینو در مکزیک، بین شبکهکامپ

ای مشابه مرتبط با های سازمانی شبکهو شکل« مبتنی بر فرهنگ و زبان قومی سنتی»

 کند.وب است تأکید می

ها در دفاع از کوشد نشان دهد که ادعای زاپاتیستبه همین ترتیب، کلیور می

د شوروی سابق و های ناسیونالیستی در اتحاها در تمایز با آرماناستقالل بومی

 تنیده با ساختارهای برجایدرهم»های ناسیونالیستی را یوگسالوی است، او این گرایش

داند که همچون ساختارهای فرماندهی اجتماعی از خالل مانده از انباشت سرمایه می

 در مقابل،«. یابد.پایان سازمان میتبعیت زندگی از کار بی

مریکا... تأیید هویت ملی، در یگانگی فرهنگی و ی آدر میان بومیان و مردمان قاره

استقالل زبانی و سیاسی ریشه دارد، و نه تنها اشکال مختلف فرهنگ غربی و سازمان 

ها تحمیل شده کشی به آنداری را که از طریق کشورگشایی، استعمار و نسلسرمایه

ای را ابداع و نهاهای نوآوردهد، بلکه طیف وسیعی از روشمورد انتقاد گسترده قرار می

عت ی طبیکند که هم روابط اجتماعی و هم روابط بین جوامع بشری و بقیهتصدیق می

 گیرد.را دربر می

آیین مارکسیستی که چنین ادعاهای کلیور با به چالش کشیدن دیدگاه ظاهراً راست

ین اداند، زندگی روستایی می« اصطالحبه»فرهنگی را فقط دفاعی ارتجاعی از سنت و 

 پندارد.داری میخارج از مدارهای سرمایه« نفساعتمادبه»تالش جوامع بومی را 

شان از نژادپرستی و یا تالش آنها را در انتقاد پیشرفتهکلیور احترام به زاپاتیست

گونه که در قانون زنان انقالبی ها برای تحول در وضعیت زنان در جوامع بومی )همان

داز انو در چشم« منافع طبقاتی»شده از ن بیان بینشی غنیعنوابیان شده است( به

 فرمولی برای»که شورش زاپاتیستا نباید کند. او ضمن بیان اینی انقالبی تصور میپروژه
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بخش از چگونگی ای الهاماین امر نمونه»در نظر گرفته شود، اظهار داشت که « تقلید

وسیالیستی سازمان و مبارزات انقالبی پساسی حل کارآمد برای مسئلهدستیابی به راه

 «کند.فراهم می

های جدید ( به تشریح این موضوعات پرداخته، و ظهور شکل1998aکلیور بعداً )

زند. ملت پیوند می -ها را با افت ظاهری قدرت دولت سازمانی مرتبط با قیام زاپاتیست

در قانون اساسی  ها نقش اساسیکند که خودِ زاپاتیستچنین استدالل میاو هم

 اند.داشته« ساختار سیاسی بدیل»

های نهاد و سایر سازمانهای مردمهای سازمانکلیور پس از توصیف رشد شبکه

هیچ میانجی »کند که ها از اینترنت، ادعا میی آنی استفادهی مدنی در نتیجهجامعه

ترده سیاسی نقش نبوده... که در بسیج گس تر از رشد شورش بومیان زاپاتیستمهم

ها و اطالعات مربوط به شورش کلیور این ادعا را با شرح مفصل از روش«. داشته باشد

های آنالین، دانشمندان و فعاالن عالقمند به تر در بین حلقهها، که پیشزاپاتیست

عنوان مثال، حقوق بومیان، مبارزات ارضی، مبارزات ارضی، فمینیسم، بومموضوعات )به

وی با  کند.آوری میالمللی( پراکنده بودند، جمعهای تجارت بینوافقتنامهشناسی، م

که  کندکه برخی از این موارد در مبارزه با نفتا اتفاق افتاده است، ادعا میاشاره به این

تری بر روند جاری در سطح جهان برجای نهاده و آنچه ها تأثیر عمیقشورش زاپاتیست

 1994که در پی بحران پزو در سال  1«تأثیر تکیال»نامیده،...از  «هاتأثیر زاپاتیست»او 

نظم جهانی »گرفت، در نهایت نسبت به از بازارهای نوظهور مالی سرچشمه می

 داند.تهدیدآمیزتر می« نولیبرالیسم

های شورشی جامعه و ، سازمان«ی مدنیجامعه»کلیور با دقت از یک سو بین 

ی های واقعی کاماًل تعریف شده، با نهادهای نخبهسازمانی محققان مترقی و شبکه

چنین تصویری مردمی شود. و از سوی دیگر، همتحت حمایت بنیاد فورد، تمایز قائل می

های تبلیغاتی ی پیامکنندهعنوان فعاالن سایبری توانا و ارسالها را بهاز خود زاپاتیست

ها آنچه که در مورد زاپاتیست دهد.می دون گسترشاز طریق اینترنت از جنگل الکان

ی مؤثر ی جدید، استفادهها برای تطبیق سریع در این زمینهاهمیت دارد، ظرفیت آن

                                                      
1 .Tequila Effect - 1994آمدهای بحران اقتصادی ناشی از سقوط پزوی مکزیک در اشاره به پی  
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های مربوط های غیردولتی و فعاالنی است که گزارشاز دانشگاهیان، کارگران، سازمان

ها و بستر اخت راهکردند، و شنها را در سرتاسر جهان پخش میبه سخنان و اقدامات آن

ها را تغییر دهد. سپس کلیور در مورد گیری استراتژیک آنتواند جهتجدیدی که می

ها بحث المللی آغاز شده توسط زاپاتیستهای ملی و بیناهمیت چندین گردهمایی

خورده تر و گرههای بارآور در انسجام مدارهای جهانی بیشلحظه»ها را کند، که او آنمی

داند[ که فعالیت و های سایبری ]میارتباطات محکم بین فضای مجازی و سازمان از

( بعداً توضیحات بسیار 2009رویرا )«. کندانحصار سنتی از باال به پایین را تهدید می

 دهد.مفصلی از این روند ارائه می

در پژوهشگاه علوم اجتماعی و علوم انسانی  شناسیجان هالووی، استاد جامعه

ی اسپانیایی زبان چیاپاس بود که مکزیک، عضو هیأت تحریریه و همکار متناوب مجله

ها در بخش ملی زاپاتیستدهی تصورات علمی از ارتش آزادینقش مهمی در شکل

 داشت. 1994ی پس از قیام دهه

( در 1998ای از مقاالت را به زبان انگلیسی )چنین با الوینا پالسز، مجموعهاو هم

 «تغییر جهان بدون کسب قدرت»ی کتاب ها ویرایش کرد و نویسندهورد زاپاتیستم

ها شدت به زاپاتیست( است، اثری تأثیرگذار در میان فعاالن تغییر جهان، که به2002)

( 20سازد.)دوباره می« جهان را بدون کسب قدرت»وابسته است. مثال از جنبشی که 

مضامین اصلی مشارکت او در اختالف میان  هاتحلیل هالووی در مورد زاپاتیست

را تکرار « بحث دولت»اصطالح در به 1970ی های مختلف مارکسیستی در دههجریان

 (1978کند. )هالووی و پیکیوتو ، می

ها کند که اهمیت جهانی شورش زاپاتیست( استدالل می18-1،  1998هالووی )

اقتدارگرایی بسیاری »در تقابل هم با « کرامت انسانی»بودن خواست ناشی از عام

 «ی سیاست هویتی از گذشتهبخش شدههای انقالبی و هم با خصوصیات بخشجنبش

مبارزات نه برای قدرت، بلکه برعلیه »ها با انجام است. او بر این باور است که زاپاتیست

 اند.ی انقالب، حامل دوباره«آن

 ها: عالوه بر این، زاپاتیست
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 های باشکوهخواهیم از سنتما چلتل )یکی از اقوام مایا( هستیم و می: »گویندنمی

های بسیاری خواهیم که در آن جهانما جهانی را می»گویند: ، بلکه می«خود دفاع کنیم

گیرد: جهانی که صدای ما همچون وجود داشته باشند، جهانی که ما و دیگران را دربر می

« جا هستیم!ما این»گویند ها میوقتی زاپاتیست«. شودییکی از فراوان صداها شنیده م

 زمان اظهار هویت و فرا رفتن از آن است.هم

ها اختراع نکرده، اما چنان ی کرامت انسانی را زاپاتیستایده»ی استدالل او بر پایه

وده بی انقالبی از این جایگاه برخوردار نتر هرگز در اندیشهاند که پیشتأکید کرده بر آن

ی کرامت انسانی برای ایجاد وحدت ( کشف هالووی این است که ایده160، )«است

داری جهانی از ظرفیتی برخوردار است، که تالش کالسیک مبارزات متنوع علیه سرمایه

ی طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا مارکسیستی برای تبعیت تمام مبارزات از مبارزه

 دست یابد. آشکارا نتوانسته بود به آن

کرامت انسانی یک مفهوم طبقاتی است، نه »با این وصف، هالووی اصرار دارد که 

کوشد ابطال کند تعریف مارکسیستی جا میآنچه او در این«. گرایانهیک مفهوم انسان

عدم »بر  ی مبتنیی کارگر از سرمایه، در رابطهارتدکس از طبقه مبتنی بر تابعیت طبقه

( تناقض اصلی در جامعه بین دو گروه از مردم نیست، 182است.) «تابعیت / تابعیت

 توان عمل اجتماعی بشر را سازمان داد:های مختلفی است که در آن میبلکه بین راه

داری نیست که مبارزات گرفته توسط روابط اجتماعی سرمایههای شکلاین قالب

ها و اشکال روابط که قالب ی طبقاتی استبلکه این مبارزه دهد:طبقاتی را شکل می

ی طبقاتی و آورد. این امر ما را به مفهومی بسیار غنی از مبارزهاجتماعی را پدید می

 سازد.کل فعالیت اجتماعی رهنمون می

واره های بتهر عمل اجتماعی تضادی دایمی است بین مقید کردن عمل به شکل

و تالش برای زندگی علیه و فراسوی  داریی سرمایهکنندهشده و تعریفشده، تحریف

 ها. آن شکل

طور هب تواند در میان باشد.از این رو، هیچ پرسشی در باب اشکال غیرطبقاتی نمی

عنوان ی آن بهکند، بلکه از مشاهدهی طبقاتی را رد نمیفشرده، هالووی محوریت مبارزه

ی ی طبقاتین برداشت از مبارزها کند.ی مادی از سوی پرولتاریا خودداری مییک مبارزه
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نامد، مهم می« قلب مفهوم انقالب»ای که او های هالووی برای حل مسئلهبرای تالش

 است:

اند(، دنیایی چگونه ممکن است کسانی که در حال حاضر بیگانه شده )یا تحقیر شده

یر تأث ی ما تحتاگر همه ایجاد کنند که در آن بیگانگی )یا کرامت انسانی( نباشد؟

و اگر برداشت ما به چارچوب  کنیم،شرایط ستم اجتماعی قرار داریم و در آن زندگی می

این شرایط مقید است، آیا همواره هر کاری که انجام دهیم این شرایط را بازتولید 

 (185کند؟ )نمی

ه ک ها با حزب پیشگام لنینیستیهالووی در ایجاد تقابل بین فعالیت زاپاتیست
کند، و در ناتوانی از حل مشخص این مشکل؛ ان نیروی مخرب از آن یاد میعنوبه

کند تنها یک سیاست است که از ماهیت متناقض از وجود ما در نظام استدالل می

شود، شود، از مقاومتی که از شرایط ظلم و ستم ما ناشی میداری آغاز میسرمایه

ک ی خود حاوی یاین اما به نوبه ه کرد.توان امکانی برای رفع این مشکل اساسی ارائمی

سادگی در نظام ناپذیر که بهی سازشمبارزه»عنوان سازی از انقالب است بهیمفهوم

 (. 186« )تواند به دست آید: عزت، کنترل زندگی از سوی خود ماداری نمیسرمایه

 امپراتوری و انبوهه

توجه قرار گرفت و تکرار شد مضامینی که کلیور و هالووی مطرح کردند چنان مورد 

شدن تبدیل شد، عقل سلیمی که به که به نوعی عقل سلیم در جنبش ضد جهانی

رت و ویژه هااستقبال مردمی از آثار تأثیرگذار برخاسته از مارکسیسم اتونومیست، به

( به مبارزه در 2000در حالی که امپراتوری هارت و نگری ) نگری، بسیار یاری رساند.

ی دولت و ملت دارد کند، این امر اما حکایت از درک اهمیت فزایندهچیاپاس اشاره می

ته ها از سوی کلیور و هالووی رواج یافتر در بین فعاالن همبستگی با زاپاتیستکه پیش

عنوان ها به( در تحلیل خود بسیار صریح و مکرر از زاپاتیست2004بود. انبوهه )

ی پیوند بین مدل چریکی قدیمی و حلقه»ها را کند، و آنمیی تحوالت یاد نماینده

ترین روشن» کند که بهتوصیف می« سیاسی-ای زیستیمدل جدید ساختارهای شبکه

وجه ممکن ماهیت و سمت و سوی گذار پسامدرن اشکال سازمانی را نشان 
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ود، که با حاکمیت شی انقالبی جدید اقامه می( در انبوهه ظهور یک سوژه85«)دهند.می

های جدید امپریالیستی مطرح شده در امپراتوری متناظر است. انبوهه محصول شکل

دهی غیرمستقیم تولید به شکل جدید و هژمونیک کار غیرمادی و سازمان

ین های تاریخی پیشظاهراً برخالف تالش شده است.های توزیعمراتبی شبکهغیرسلسله

البی )پرولتاریا، خلق و غیره(، انبوهه به جای تالش از طریق ی انقبرای تشکیل یک سوژه

 گیرد.اش را از تنوع خود برمیایجاد یک حاکمیت جدید، قدرت

ظهور انبوهه، احتمال یک دموکراسی غنی و جهانی را برای اولین بار در تاریخ بر 

هستیم، در واقع، امر مشترکی که در آن سهیم » –دهد نشان می« مشترک»اساس امر 

ی تمام کارهایی ویژه، دربارهاین امر به«...که کشف شود تولید شده استبیش از این

های کار غیرمادی چون )افکار، تصاویر عواطف و روابط و غیره را( صادق است که پروژه

های مقاومت و انقالب نشان آورند. رویکرد تبارشناختی درازمدت سازمانوجود میبه

ای دموکراتیک تنها تمایل دارند به ابزارهایی برای دستیابی به جامعها نههآن»دهد می

های ی انقالبی تا سازمانتبدیل شوند... بلکه از اشکال متمرکز دیکتاتوری و سلطه

 جویند.دوری می« گذارد،ای که اقتدار را از مناسبات مشارکتی کنار میشبکه

ی سیاسی و فلسفی در مورد منطق انهانبوهه یک تحقیق گسترده و بلندپرواز

ویکم و پیامدهای آن برای داری جهانی در آغاز قرن بیستی متمایز سرمایهپدیده

سازی بسیاری از تغییرات عمیق مربوط به جهانی سرنگونی انقالبی احتمالی آن است.

های جدید ی ایجاد سوژهها را در زمینهکند، و تأثیر آنبندی میرا شناسایی و صورت

ما در حالی که هارت و نگری بار دیگر به دهد.در جریان مقاومت به سرمایه نشان می

های کنند که در حال پیشبرد برنامه یا استراتژی خاصی برای جنبشیادآوری می

های یک انقالب ها برای امکانی ادعاهای آناجتماعی معاصر نیستند، خصلت گسترده

داری، و رد الگوهای تاریخی که لیبرالیسم و لنینیسم دسرمایهجهانی دموکراتیک و ض

ها ی استدالل آنشدهریزیآمدهای برنامههایی راجع به پیاند، ناگزیر پرسشساخته

 کند.مطرح می

پردازیم. هارت و نگری شماری از های فرضی انبوهه در عمل میجا به نمونهدر این

کنند. ی انقالبی جدید بیان میعنوان سیمای سوژهها و مبارزات معاصر را بهجنبش

جویانه علیه اجالسستیزه ها جنبش سفیدپوشان )توت بیانکه( در ایتالیا، تظاهراتاین



 

 
 

 ی بیژن سپیدرودیکریستوفر گاندرسون / ترجمه 723

چنین برخی از المللی در سیاتل، کبک، جنوا، کنکون و غیره، همهای مختلف بین

در این میان مبارزات  اما گیرد،محیطی و بر سِر زمین را دربرمیمبارزات زیست

اب ی کتگیرد. شایان ذکر است که اولین بار در ادامهها مورد توجه قرار نمیزاپاتیست

 ها نقل شود:از آن

دهند که چگونه گذار اقتصادی به انگیزی نشان میطرزی شگفتها... بهزاپاتیست»

رابر در طور بتواند بههای محلی به مبارزات جهانی میپسافوردیسم با پیوند دادن تجربه

ها که به صورت جنبش های روستایی و شهری نمود پیدا کند. زاپاتیستسرزمین

وجود آمدند و اساساً چنین هم باقی ماندند، از اینترنت و تکنولوژیدهقانی و بومی به

شان با جهان بیرون ای برای گسترش ارتباطاتی وسیلهمثابهتنها بههای ارتباطی نه

چون عنصری ساختاری کم تا حدودی، از آن همچنین، دستکنند، بلکه هماستفاده می

روند و به ویژه وقتی از جنوب مکزیک فراتر میگیرند؛ بهشان بهره میدر درون سازمان

ها، ارتباط نقش رسند. در مفهوم انقالب موردنظر زاپاتیستسطوح ملی و جهانی می

کنند نه ای افقی تأکید میهای شبکهبر نیاز به ایجاد سازمانمرکزی دارد و دایمًا 

ساختارهای متمرکز و عمودی. البته باید اشاره کرد که این مدل سازمانی غیرمتمرکز 

رفته، همها تضاد دارد. رویبخش ملی زاپاتیستی سنتی و نظامی ارتش آزادیبا وجهه

های نظامی ها و یگانو در ستونی از سمت دانندها خودشان را ارتش میزاپاتیست

توانیم ببینیم که اگرچه تر برخورد کنیم، میاند .با این حال، وقتی دقیقسازمان یافته

ها برداشت سنتی از دل مبارزات چریکی امریکای التین، اعم از گرایش به زاپاتیست

طور مستمر این سلسلهاند، در عمل بهمراتب نظامی متمرکز را اقتباس کردهسلسله

شان اقتدار را های ظریف و طنز خاص خطابیسازیگذارند و با وارونهمراتب را زیرپا می

کنند( اندازند. )در واقع، آنان خود طنز را به استراتژی سیاسی بدل میاز مرکزیت می

ازی سواژگوندنبال به« اطاعت از فرمان»ها، برای مثال، شعار پارادوکسیکال زاپاتیست

های رهبری به صورت مراتبی در درون سازمان بوده است. سمتروابط سنتی سلسله

رسد در مرکز با خالء اقتدار مواجه هستیم. شود و به نظر میچرخشی عوض می

ها سمت فرماندهی جزء را ای زاپاتیستاسطورهگوی اصلی و نماد شبهمارکوس، سخن

دادن تأکید کند. عالوه بر این، هدف آن هرگز شکست دارد تا بر فرودستی نسبی خود
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دست گرفتن اقتدار حاکم نبوده، بلکه تغییر جهان بدون گرفتن قدرت بوده دولت و به

ها را ها تمام عناصر ساختار سنتی را اقتباس و آناست. به عبارت دیگر، زاپاتیست

گذار عبور پسامدرن  ترین وجه ممکن ماهیت و سمت وکنند و به روشندگرگون می

 (65دهند. )ص. اشکال سازمانی را نشان می

شدن ای از حس مشترک پایدار جنبش دگر جهانیما در این متن واحد هم فشرده

ها را در زیربنای آن حس مشترک مالحظه ی زاپاتیستو هم تصویری از مرکزیت نمونه

ی دهانبوهه در عمل نیستند، بلکه دارن خوبی نمایانگرها بهبنابراین، زاپاتیست کنیم.می

عنوان مثال، در بحث در مورد جنبش به شوند.بر موارد دیگر شناخته می تأثیر ویژه

پرولتاریای کالن»کنند که ایتالیایی معروف به سفیدپوشان، هارت و نگری ادعا می

نمادگرایی نیاز شهرها که در اروپا دوباره به خود آمده بود به سیاستی جدید فراسوی 

ها در اعالن آن هرچند آن (.266«)های چیاپاس یافتندها را در جنگلداشت و آن

ان شی جدید انقالبیی واقعیت سوژهکه هارت و نگری به ارائهمحتاط بودند، هنگامی

اهیم گونه که خوکنند. همانها در ارتقای آن نقش سنگینی ایفا میرسند، زاپاتیستمی

هایی مهم و عالوه بر آن دارای خطاهایی اساسی است که بیانیه حاوی واقعیتدید، این 

 کند. های جدی را برای عقل سلیم جنبشی که به این خوبی تصویر شد مطرح میپرسش

ها وجود بخش ملی زاپاتیستارتش آزادی« خالء اقتدار در مرکز»که اشاره به این

برانگیز است. هر چند دارد و این امر به چرخش فرضی رهبری مربوط است، اغتشاش

تر شوراهای حکمرانی خوب ساختارهای دولت غیرنظامی خودمختار، از همه مهم

JBGsند، سیستمی چرخشی را برای ایجاد کرد 2000ها در سال ( که زاپاتیست

کار گرفت، اما این بیانیه به تداوم اقتدار های خودمختار بهگان منتخب شهردارینمایند

ی میتهک –ها بخش ملی زاپاتیستنظامی باالترین پیکر رهبری ارتش آزادی -سیاسی

که لیکند. در حاتوجهی می( بیCG-GGCCفرماندهی کل یا ) -انقالبی مخفی بومیان

( در CG-GGCCفرماندهی کل یا ) -ی انقالبی مخفی بومیانکمیته –تغییر ترکیب 

همین ترتیب، مقام/ طی سالیان، برآمد عملکردی طبیعی بود نه اصل چرخشی. به

کردند یک ژست نمایشی نبود، گونه که مطرح میعنوان جانشین فرمانده آنمارکوس به

-CGا فرماندهی کل )ی -ی انقالبی مخفی بومیانتهاو از اقتدار کمی بلکه تبعیت رسمی
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GGCCدر اختیار داشت، پیش  1993کرد. این مقامی بود که او در سال ( را بیان می

د، وجود آی( بهCG-GGCCفرماندهی کل یا  -ی انقالبی مخفی بومیانکه )کمیتهاز آن

 و زاپاتیست دیگر سهیمعالوه، او این مقام را با دو تصمیم اقدام به جنگ اتخاذ شود، به

اندازی قیام بود و در مقابل دولت بود، جانشین فرمانده دانیال )که مخالف تصمیم راه

مکزیک به تشکیالت خود خیانت کرد(، و جانشین فرمانده پدرو، که در عملیات شهر 

، 2013تلی دیاز(. در سال -2000کشته شد ) 1994الس مارگاریتاس در سال قیام 

ش عنوان سخنگوی ارتئیزس به مقام جانشین فرمانده ارتقا یافت، و بهستوان کلنل مو

نهد(. ( جایگزین مارکوس شد )که نام گالئانو را بر خود می2013شورشی )مونز رمیرز 

رماندهی ف -ی انقالبی مخفی بومیانها حاکی از آسانی رابطه بین )کمیتهکدام از اینهیچ

ن ی ایتر تأکید دارد که مشخصهه بیش( و مارکوس نیست، بلکCG-GGCCکل یا 

ن ی اینیست. اشتباهات هارت و نگری در زمینه« خالء قدرت در مرکز»رابطه مستقیماً 

ها ی زاپاتیستهای تجربهطور که خواهیم دید از تفسیرشان از درسمسائل واقعی، همان

 شود.نتیجه می

 هازاپاتیست-تبارشناسی نو

های اتونومیست از های تحلیل مارکسیستکاستیپیش از بررسی نقاط قوت و 

خش بکم طرح کلی از شرایط پیدایش ارتش آزادیها، ضروری است که دستزاپاتیست

ها احتماالً به های شورش زاپاتیستها را نشان دهیم. هر چند ریشهملی زاپاتیست

های ز زاپاتیستهای متمای(، سیاستCUR، 1995، 13گردد )ها برمیی اسپانیاییغلبه

با  1983نوامیر  17ها در بخش ملی زاپاتیستجدید خاستگاهی تازه دارد. ارتش آزادی

گذاری دون پایههای جنگل الکانهای چریکی در عمق کوهایجاد اردوگاهی از هسته

دست جا را بههای ساکن آنی بسیاری از جماعتشد، جائی که بعدها حمایت گسترده

های فشرده کرده بودند. شروع به ایجاد کلنی 1930ی ی چندین دهه از دههآورد که ط

(80-135 ،2002 ،SOV EDبیش .)پوستان مایا تأسیس ها را سرختر این جماعت

حاصل، یا از مزارع دارای های بیکرده بودند، که یا از روستاها در ارتفاعات با زمین

و آغاز قرن بیستم گریخته بودند.  19اخر قرن برداری از چوب جنگل، در اوصنعت بهره
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 که در آن زمین متعلق به جماعت -« اژیدوس»عنوان ها خود را بهتر این جماعتبیش

کردند، دهی میسازمان -شودی خانوارها کشت میوسیلهای بهاست، اما تااندازه

ا شود یاخته میرسمیت شنکه چنین چیزی از سوی دولت مکزیک بهنظر از اینصرف

( بود که NLFبخش ملی های چریکی شامل شش عضو از )نیروهای آزادیهسته نه.

 NLF( تقسیم شد. 2010، سدیلو 1997ها )لبولت طور مساوی بین بومیان و الدینوبه

در شمال شهر مونتری  1969نظامی مخفی بود که در سال  -خود یک تشکیالت سیاسی

ه با شد کای تشکیل میاز دانشجویان دانشگاه و جوانان حرفهبنیان نهاده شد، و اساسا 

و در پی سرکوب مرگبار  1960ی شان در یک سری از مبارزات در طی دورهشرکت

 NLF(. چهار عضو مؤسس 2008رادیکالیزه شدند )سدیلو  1968جنبش دانشجویی در 

موسوم به ارتش مدت و تالش ناموفق برای ایجاد گروه چریکی در طرحی بسیار کوتاه

مشارکت کرده بودند.  1972دون در سال های الکان( در جنگلIDCشورشی مکزیک )

NLF دون در های الکانهای چریکی در جنگلدومین تالش خود را برای ایجاد هسته

ارتش مکزیک با یورش  1974ی فوریه 14انجام داد، هنگامی که در  1972اواخر سال 

تال در جنوب مکزیکوسیتی، دو عضو در شهر نپان NLFد به مرکز فرماندهی جدی

NLF شان را جلو انداختند. پنج عضو را در مونتری دستگیر کرد، طرحNLF  براثر

مپ تال به سمت کدست آمده در نپانتیراندازی کشته شدند. ارتش مکزیک با مدارک به

NLF یورش اولیه فرار ی چریکی در که اعضای هستهدر چیاپاس حرکت کرد. در حالی

ها را با موفقیت شکار کرده، دستگیر و به قتل رساندند. کرده بودند، چند هفته بعد آن

ی چریکی در تالش جدی دیگری برای ایجاد پایه NLFتقریباً ده سال بعد بود که 

دون انجام داد. در طی این ده سال تغییرات بسیاری صورت گرفت. سرکوب اواخر الکان

1974 ،NLF به چیاپاس  1970ی ها در اواخر دههکه آنا ویران کرد. هنگامیر

پیش از تالش برای ایجاد نیروی چریکی، ظاهراً هم  NLFبازگشتند، رویکرد جدید 

های بومی را های جماعتتری از خاستگاهی سرکوب، و هم لزوم درک ژرفتجربه

روابط  رفتن به جنگل، صبورانهبه جای عجله در  هاآن (.2008کرد )سدیلو منعکس می

ی جنبش ی بومیان را تقویت کردند، و نیروی تازههای با تجربه و کارآزمودهبا الیه

سینو( دهقانان را جذب کردند. مارکوس جانشین فرمانده، سخنگوی ارتش )کمپ

« دهشنخبگان بومی سیاسی»ها را ها و رهبر نظامی، بعدها آنبخش ملی زاپاتیستآزادی



 

 
 

 ی بیژن سپیدرودیکریستوفر گاندرسون / ترجمه 727

ی های اولیههای بومی در کاناداس که به پایهها را از جماعتخواند و مراقب بود که آن

ها تبدیل شدند، متمایز کند. مارکوس گروه بخش ملی زاپاتیستحمایت از ارتش آزادی

اسی ی سیی بسیار غنی مبارزهیابی و دارای تجربهقبلی را با ظرفیت باالی تشکل

های سیاسی موجود چپ حضور داشتند، ی سازمانها عمالً در همهکند. آنتوصیف می

ان شها دریافته بودند که برای حل مشکالتهای کشور آشنا بودند. آنی زندانو با همه

ز قهر گیری ادر رابطه با زمین، با شرایط زندگی و حقوق سیاسی، راه دیگری به جز بهره

 ، لبوت(. 1997، 132وجود ندارد )

های سابانیال و هویتیوپان در هایی در شهردارین گروه از فعاالن بومی از جماعتای

ی خود خواهران/ برادران نوجوان ها هم به نوبهی شمال چیاپاس جذب شدند. آنمنطقه

های امن های خانهی آموزش سیاسی و نظامی در شبکهزادگان خود را برای ارائهو عمو

که در سال ، سدیلو( جذب کردند. هنگامی 2010یزپرت، ، ایماز گ2004) NLFشهری 

ی چریکی ارتش ملی ، شماری از آنان برای تأسیس اولین اردوگاه از هسته1983

پیوستند، متاثر از  NLFها به تنی چند از اعضای الدینوی بخش زاپاتیستآزادی

ایی هأسیس کلنیهای گذشته با تی راهی بودند که برخی از اعضای خانواده در دههادامه

دون در مجاورت الگونا میامار، آغاز کرده بودند. پس از استقرار های الکاندر عمق جنگل

ها بدل شدند، که در ها به اولین طرفداران مهم زاپاتیستی چریکی، آن جماعتهسته

ها سریعاً نفوذ خود را گسترش دادند تا حدی شروع به کار کرده بودند. آن 1985سال 

بخش ملی ی کاناداس به ارتش آزادیتقریبًا تمام منطقه 1988ا پیش از اواخر که ت

، ل بوت، 1997، مورککو اسکامیال، 2008، وومک، 1999ها وابسته بود. )زاپاتیست

 ایریبارن(. 2008

توجه دو تشکل توانستند با اتکا بر میراث قابل NLFهای جدید زاپاتیست

دون، در ( در جنگل الکانUUو سیاست مردمی )( UUمائوئیستی اتحاد مردمی )

دهی چندین دهی مشارکت کنند، و در سازمانآموزش سیاسی و توانایی سازمان

، 1998روبیولوپز،  – 2001سهمی ادا کنند، )« اژیدوس»ی رزمنده و مستقل اتحادیه

 1976( در سال UUو سیاست مردمی ) 1973( در سال UUلگورتا دیاز(. اتحاد مردمی)

که تأسیس ارتش تا چندین ماه پیش از این NLFدر منطقه شروع به کار کرد. 
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ال شان در سها تا زمان بیرون راندنها را آغاز کند، مائوئیستبخش ملی زاپاتیستآزادی

توجهی در فرهنگ سیاسی ها، تأثیر قابل، در بسیاری موارد در زندگی جماعت1983

ابتدا  هایی کهی در گذشته به این معنی بود که جماعتداشتند. این فرایند رشد سیاس

کاران مبتدی نبودند، و در ارتباط بودند، سیاسی DRLF  /NLFهای با چریک

  ی جدید آوردند.شده و تحلیل خود را به پروژهی انباشتهتجربه
ی خود بر روی کار پیشین مبلغان الهیات ها به نوبههای مائوئیستفعالیت

گاندرسون(  2011یر، ، می2000، مورالز برمودز، 2005ها )بخش در آموزش بومیرهایی

تر مبارزات برای زمین و پیدایش چندین تشکل مستقل کشاورزان و احیای گسترده

های ، هاروی( ساخته شد، که فراورده1998های گوناگون چپ )تحت رهبری سازمان

های منطقه، بسیاری از رهبران ی اسقفهوسیلدیده بهآن، هزاران مبلغ مسیحی آموزش

ها و سپس ارتش تأسیس شده از سوی مائوئیست« اژیدوس»های ی اتحادیهآینده

وده ب« روشنفکران بومی دهقانی»ای از ها، و تشکیل الیهبخش ملی زاپاتیستآزادی

با درک  های بومیهای جماعتها قادر به ترکیب تجربه(. آن2011است، )گاندرسون 

های متوالی، برای تولید گفتمان متمایز و کارکردی بودند که حال نوزاپاتیست پروژه

 شود.نامیده می

 های مارکسیسم اتونومیستمحدودیت

سازی، بازتابی از های اتونومیست بر جنبش دگرجهانینفوذ تفکر مارکسیست

د که های سیاسی پسامدرن بوی برخی از گونهکنندهاستقبال اولیه از پایان گفتمان فلج

نشینی جهانی نیروهای مردمی در مقابل بازسازی جهانی در بستر عقب 1980ی از دهه

در  گیری، ایگلتون(. متأسفانه نتیجه1996هاروی،  ،1991داری رشد کردند )سرمایه

ی ها با تفسیرهای خطای خود از تجربهدهی[ خودانگیخته که آنمورد ]سازمان

کنند، در نهایت ناکامی در گریز از منطق گفتمان ضدتشکیالتی را ها ارائه میزاپاتیست

 :نخستو نگری وجود دارد: دربردارد. اساساً دو مشکل اصلی با هالووی، کلیور، هارت 

ای از حیث ی اشکال سازمانی شبکهی گستردهها در دیدگاه خود در باب توسعهآن

تر رخ داد، بر عملکرد بنیادی اشکال بیش 1994محلی، ملی و جهانی، که در پی قیام 

ای که در رأس متمرکز و منضبط سازمانی در تسهیل، رشد و حفظ آن اشکال شبکه
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ها قرار دارد، چشم فروبستند،. در بخش ملی زاپاتیستها خودِ ارتش آزادیاین شبکه

نظامی  -ها، سازمانی سیاسیبخش ملی زاپاتیستپایان کار روزانه این ارتش آزادی

ه توان تصور کرد کسختی میماند، و بهمراتبی باقی میدهی سلسلهمقتدر و با سازمان

ها در ای این فرم تشکیالتی میسر باشد. زاپاتیستتحقق بخشی از اهداف آن، بدون مزای

ر طور مؤثجویند، در حالی که رأساً بهسطح ملی از دسترسی به قدرت دولتی دوری می

آوری مالیات، اجرای قانون، های آن برای جمعی ظرفیتدولتی در دولت، با همه

 رسیدگی به اختالفات و غیره تشکیل دادند. 

ها را ی اتونومیست گسترش ایدئولوژی متمایز زاپاتیستها، مارکسیستدوم

(، سیاست مردمی UUدر اتحاد مردمی ) های لنینیستعنوان نفی جریانسادگی بهبه

(UU و )NLF آنارشیستی خود از تشکیالت، رهبری و دموکراسی نفع دیدگاه نیمهبه

ولیه استوار است که هم های اکنند. این خوانش بر کاریکاتوری از سازمانتعبیر می

ه، کنم کانگارد. برای مثال، استدالل میها و هم تضادها در هر گروه را یکسان میتفاوت

ها قویًا بر متن اخالق مشارکتی دموکراتیک ی زاپاتیستخواهانههای آزادیفعالیت

ی رهارغم مسی( )بهUU( و سیاست مردمی )UUمائوئیسم غیرارتودوکس اتحاد مردمی )

ها در داخل جناح نولیبرال حزب حاکم مکزیک، بعدی برخی از رهبران و اعضای آن

CCU ،ای دهقانان در پیش گرفته های توده( و سازمان1998، مونته مایور، 1998، کانو

کمک کرده بوند. هر چند عملکرد  1970ی ها در ساختن آن در دههشد که این جریان

، تداوم نداشت. در واقع دقیقًا 1980ی دولتی در اوایل ب فشردهها با توجه به سرکوآن

ها به ضرورت تشکیالت نظامی پیشرفته از سوی کادرهای به این دلیل بود که جماعت

NLF من بر این باورم بررسی  .ها روی آوردندبخش ملی زاپاتیستبه شکل ارتش آزادی

های اتونومیست با این مارکسیستدهد که درک کاریکاتوری نشان می NLF ترنزدیک

ها و سایر ی تجارب آنی توسعه، ثمرهNLFتاریخ مطابقت ندارد، بلکه، سیاست 

ها را قادر ساخت ای که آنگونهاست. به 1970ی های چریکی مکزیکی در دههگروه

هایی درآمیزند که پیشاپیش تحت رهبری مبلغان الهیات طور سودمندی با جماعتبه

 ای رادیکال برخوردار بودند. ی تودهها از تجربهو مائوئیست بخشهاییر
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ها بخش ملی زاپاتیستناآگاهی هارت و نگری از این پیشاتاریخ مهم ارتش آزادی

م ی سیستی مارکوس جانشین فرمانده شورشیان دربارهها با بیانیهآشکار است، آن

اد کنند. در تضامالً غیرانتقادی برخورد میها کبخش ملی زاپاتیستداخلی ارتش آزادی

خودی آگاهی انقالبی، بهبا باور کلیور، هارت، نگری و هالووی در رابطه با زایش خود

از تشکیالتی با  1994از  ها پیشبخش ملی زاپاتیستتاریخ ثبت شده ارتش آزادی

ی و یستهای مائوئمراتب حکایت دارد )کشیشان مذهبی، گروهدیسیپلین و سلسله

NLFبندی شده، در هر گام از این (. بدیهی است پی گرفتن اهداف ایدئولوژیک صورت

کند، نقشی اساسی دارد. هارت روند که تعمیق خود فعالیتی جمعی آگاهانه را تولید می

 دهند هنگامی که می نویسند: و نگری خیلی ساده خود را فریب می

در کلمبیا و القاعده از دیدگاه ضد های مواد مخبرای مثال، ممکن است کارتل

ز و العاده متمرکها دارای شکلی فوقشورش شبیه شبکه به نظر برسند، اما در واقع این

وجه هیچشان بهی عمودی و سنتی فرماندهی هستند. ساختارهای سازمانیزنجیره

ی برخ ها ازایم، انتفاضه و زاپاتیستطور که دیدهدموکراتیک نیست. برعکس، همان

ای گرایش دارند که فاقد هرگونه مرکز شدهای توزیعجهات به ساختارهای شبکه

ها از حداکثر استقالل برخوردارند. در کننده در آنفرماندهی است و تمام عناصر شرکت

ها مقاومت در برابر سلطه و اعتراض علیه فقر، یا در وجه مثبت، مبارزه عوض، مرکز آن

 سیاسی است.-های زیستیراتیک از پیکربرای سازمانی دموک

آمدهای ها مرجع باارزشی برای درک پیبحث بر سر این نیست که زاپاتیست

طور معناداری از ها بههای مقاومت نیستند، یا که آنسازی برای سازمانجهانی

ر د اند. البته که هستند. نکته این استهای مواد مخدر یا القاعده قابل تشخیصکارتل

ای تداوم به شکل شبکه 1994دنبال قیام المللی، بهشرایطی که ساختار حمایت بین

کار توانست چنین شکلی را بهها نه باید و نه میبخش ملی زاپاتیستیافت، ارتش آزادی

های گسترده تر به فرم شبکهبندد. البته اگر فردی در پی مدلی سازمانی با مشابهت بیش

از سوی  1970ی مراجعه کند که در دهه« اژیدال»های اتحادیه باشد، باید به

ها و هم در ها ساخته شد؛ که هم در مقاومت در برابر سرکوب خشن جماعتمائوئیست

ن شان ناموفق بودند. دقیقا ناکافی بودالمللی نسبت به مطالباتجلب توجه ملی و بین

کردن آن، بلکه به تکمیل آن با ادغام  ها را نه به رهااین اشکال افقی بود که جماعت
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 ها هدایت کرد.بخش ملی زاپاتیستنظامی ارتش آزادی -ی عمدتاً عمودی سیاسیپروژه

 مشکل مشابهی در ادعای هارت و نگری وجود دارد که :

ها در تابعیت امر نظامی از امر سیاسی، به این نحو، در واقع یکی از اصول زاپاتیست

های چریکی امریکای التین ها در بسیاری از موارد سنت ارتشستچیاپاس است. زاپاتی

پوش، قدرت سیاسی عالی را کامالً وارونه کردند. در مدل سنتی کوبا، رهبر یونیفورم

های نظامی باید تابع و در خدمت کنند که تمام فعالیتها تأکید میاست، اما زاپاتیست

 (343تصمیمات سیاسی اجتماع باقی بماند.)

شود. جا مطرح میتر از آن چیزی است که اینبسیار متناقض« سازیوارونه»این 

( ارگان رهبری ارتش CG-GGCCی انقالبی مخفی بومیان فرماندهی کل )کمیته

 ظاهراً غیرنظامی از مناطق« نمایندگانی»ها بود، و متشکل از بخش ملی زاپاتیستآزادی

ا را هبخش ملی زاپاتیستای حمایتی ارتش آزادیههای قومی که پایهگوناگون و گروه

تأسیس  1994سال پیش از قیام تر مالحظه کردیم یکگونه که پیشساختند، همانمی

کردند، و خود « انتخاب»ها شد. دلیلی وجود ندارد که باور کنیم که اعضایش را جماعت

ان، اغلب افراد باسابقه در ها نیز هرگز چنین ادعایی نکردند. اعضای این ارگزاپاتیست

که شاید ی زندگی مخفی بودند. در حالینظامی، و دارای تجربه -های سیاسیسازمان

ها مستقیماً درگیر مسایل نظامی نباشند، اما تمایز در سازمان انقالبی مخفی ی آنهمه

 مدل»ها با بخش ملی زاپاتیستی ساختار ارتش آزادیمسلح روشن نیست. مقایسه

تار ها ساخهای چینی و یا ویتنامی، که در آنرسد تا با مدلتر میبه نظر خالقانه« وباک

نظامی ارتش خلقی همواره تابع اقتدار غیرنظامی حزب کمونیست قرار داشت. بحث بر 

ارهای ها و ساختبخش ملی زاپاتیستسر این نیست که اختالف بین ساختار ارتش آزادی

های ساختاری برای مشکالت اقتدار نظامی و حلی راهزنجیره دیگر وجود ندارد، بلکه

 کند، نه دوگانگی اخص بینتر ترکیب عمومی بین آن دو را مطرح میغیر نظامی، بیش

 کنند.اشکال استبدادی و ضد اقتدارگرایی که هارت و نگری مطرح می

قًا ها در واقع، دقییستبخش ملی زاپاتالبته استدالل من این است که ارتش آزادی 

 دهی شدهمراتبی سازماندر راستای خطوط سنتی سازمان پیشاهنگ نظامی سلسله

ها که پایگاه سازد از سرکوب غالبًا شدید علیه جماعتها را قادر میاست. این امر آن
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 رروند، در امان بمانند؛ وانگهی از فضای سیاسی محافظت کرده که دشمار میها بهآن

یابند. گیرند و توسعه میها شکل میی اتونومیستی مورد عالقههای گستردهآن شبکه

ی ی این تضاد، کاستی عمدههای اتونومیست در مشاهدهنابینایی مارکسیست

سازد. این کاستی، گرایش شناختی را در تحلیل کماکان ارزشمندشان نمودار میروش

های ی گرایشکند که گویا تحت سلطهچنان تلقی میداری را ی سرمایهجدید در توسعه

های درونی قرار ندارند. اشکال جدید تولید غیرمادی ممکن است بسیار متقابل یا تضاد

ی خود دارای برخی ای فراگیر را تولید کند که به نوبهخوب اشکال سازمانی شبکه

، پایان داستان نیست. ها هستند. اما پیدایش این اشکالآمدهای منتسب به آنپی

خته آمیهمنهد که درداری، منطق سازمانی متناقضی را بنیاد میماهیت متناقض سرمایه

ده، های فراگیر فزاینآورد. به جای گرایش اکید به شبکهبار میو نتایجی ترکیبی به

ی هاهای فراگیر دارای مسئولیتتر، با شبکهاحتماالً ما به همان اندازه یا حتی بیش

ای هگیریمراتب انضباطی، برای اتخاذ تصمیممشخص، اما تابع ساختارهای سلسله

ریزان های فراگیر برنامهافزاری، از شبکههای نرمبزرگ مواجه شویم. از باب نمونه، شرکت

اند حل کند های رهبری تعیین کردهها را که تیمبرد تا مسایل درون معماریبهره می

وکار طرح کرده پاسخ دهند. گسترش شتابان هایی که مدیریت کسبتا به استراتژی

ی و مراتبهای نظارتی سلسلهدنبال خود گسترش فناوریهای فراگیر عموماً بههشبک

 وجود آورده است.ها را بههای نظارت بر آنروش

ی هالحظعنوان فاضالنه و پیشرو و مهای فراگیر بهی شبکهکه مشاهدهدر عین حال

تر همچون میراث بدخیم گذشته، کامالً فریبنده است، مراتبیساختارهای سلسله

بخش استدالل من این است که داوری در باب تحلیل جنبش شورشی نظیر ارتش آزادی

ها، نیاز به بررسی دقیق توسعه تاریخی اشکال مربوطه در چارچوب شرایط ملی زاپاتیست

  واقعی و مشخص دارد.

 گیری هنتیج

ای، اشکال مناسب سازمان انقالبی اگر بینش هارت و نگری را بپذیریم که در هر دوره

ی اشکال سازمانی گاه سرشت دورگهبا سازمان تولیدی آن دوره متناظر است، آن

چون یک ی جهانی بهتر درک کرد، تا همها را باید همگام با منطق سرمایهزاپاتیست
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جدید  و شکل« قدیمی»مراتبی حزب لنینیستی سلسلهشکل انتقالی بین اشکال 

آمدهای واقعی این فرایندها های فراگیر انبوهه. در این صورت، ضروری است پیشبکه

اند، بار دیگر ارزیابی کنیم. نویسندگان های اتونومیست ارائه کردهرا که مارکسیست

در عملکردهای  های ضروریی پدیدهاند که همهمارکسیست اتونومیست مدعی

ها بر نقش اند. پافشاری آنی جهانی و مقاومت در برابر آن را شناسایی کردهسرمایه

شان از رسانی تحوالت استراتژیک در سازمان سرمایه و درکمهم مقاومت، در اطالع

های ها از فرمهای جدید، ناشی از تولید غیرمادی است. آنگیری سازمانی شکلنحوه

های گیرد خبر داده و تحلیل مثبتی از جنبشزمانی جدیدی که مقاومت در پیش میسا

ها از درک دهند. متأسفانه بررسی آندست میها بهویژه زاپاتیستاجتماعی معاصر به

ی کافی اند، به اندازهها در پی توضیح آن بودهتضادهای درونی روندهایی که آن

اقضاتی واقعی هستند و بر سازمان سرمایه و نیز بر مقاومتی ها تندیالکتیکی نیست. این

داری است، تأثیر قدرتمندی بر جای طور جدی در پی به چالش گرفتن سرمایهکه به

ی همت خود قرار داده که نه های آنان این مساله را وجههکه تئوریجایینهد. از آنمی

ی یاری رساند، ناکامی در این زمینه فراتر ی انقالبصرفاً به شناخت بلکه به خلق سوژه

ها، که در تری از زاپاتیستتر و تاریخیآمدهای آکادمیک است. بررسی دقیقاز پی

د های رویکرشود، محدودیتهای اتونومیست بر آن تأکید میهای مارکسیستاستدالل

که از طریق آن به  های پراهمیتی استی راهدهندهکند، و نشانها را آشکار میآن

 ها مبادرت کرد.بازنگری در تزهای اصلی آن

 ای است از: متن باال ترجمه
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سرمایهمفهوم زیست ست به طور گسترده برای فهم  شده و نقش داری جهانی سیا

ست زیرا مدیریت عالمها از خالل عالمدولت شده ا ستفاده   گیریگیری ویروس کرونا ا

سننیاسننت و اقتصنناد سننیاسننی حاکم بر ی چگونگی عملکرد زیسننتهمه چیز را درباره

ی سیاست مطالعهگوید. از نظر فوکو، زیستجوامع نولیبرال معاصر میحکومتداری در 

سخیر نحوه ست»ی ت سط « شناختیامر زی سی»تو سیا ست وقتی که « امر   واقعیت»ا

های (. روایت142شننود )می« حیات وارد میدان کنترل دانش و قلمروی دخالت قدرت

ست ستمختلف از زی ست ادارهسیا سیا به فهم روابط افتراقی  ی حیات،کننده ، یعنی 

شتن»میان  ست از ادامه»یا  1«زنده نگه دا شتن »و « ی زندگیایجاد امکان و حرا به ک

مرگ با آپاراتوس -ی زندگیکند. این رابطهکمک می« سوق دادن به مرگ»یا  2«دادن

ها و فرایندها، ها، قواعد، تکنیکگذاریعظیمی متشننکل از قوانین حقوقی، سننیاسننت

سم سالمت عامه، فناوریهامکانی ضی از ها ممکن میساالریها و دیوانی  شود که بع

 کند. می 4ترشدنیو قربانی 3ترهای خاص را از دست دادنیزندگی

پذیری سنیاسنت همیشنه و پیش از همه اقتصناد آسنیبدرون این شنبکه، زیسنت

قربانی: برخی  یعنی اقتصنناد مبتنی بر 6،پذیراسننت و در نهایت اقتصنناد قربانی 5افتراقی

نا،  با ویروس کرو ند. عالوه بر این، در مواجهه  ندگی کن تا برخی دیگر ز ند  ید بمیر با

ری اند، چرا که بسیاهایی قابل توجه آشکار شدههای نژادی و طبقاتی به شیوهنابرابری

شوند بنابر قرار معلوم شناخته می« کارگران خدمات اساسی»از کارگرانی که به عنوان 

دهند. های ایمنی، سننالمتی و بهداشننتی به کار خود ادامه میچ گونه حمایتبدون هی

اند که های وحشننتناکی از مردمی هسننتیم که منکوب آن چیزی شنندهشنناهد مثال

نامید، جبری که برای این مردم ( می899« )جبر خاموش مناسبات اقتصادی»مارکس 

ان دادن و مرگ اسننت. این به معنای واقعی کلمه دارای پتانسننیل کار کردن تا پای ج

                                                      
1 make live 

2 let die 

3 disposable 
4 sacrificable  
5 differential vulnerability 
6 sacrificial economy 
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ی طبقه، نژاد، و گاهی وضعیت شهروندی و نیز دسترسی به ها اغلب به واسطهجمعیت

ارا گیری حقیقتی شوم را آشکشوند. بنابراین این عالمهای بهداشتی متمایز میمراقبت

صرف شان  سانی که کار ست که ک شته ا ست جزو نظربه نمایش گذا ضروری ا ناپذیر و 

 هایشان را برای همیشه دورانداختی کرده است. د که سرمایه جانکسانی هستن

ست ست؛ اگر این باور اما گفتار زی ستی در خدمت پنهان کردن این حقیقت ا سیا

به  ثا به م یا بهتر بگوییم،  نده اسنننت،  ما نامرئی  تا حد زیادی  تالیسنننتی  کاپی حاکم 

ست که زچنین طبیعی جلوه می« اندازیچشم» سبب این ا ست دیستکند، به  ر سیا

پنهان سننناختن این تدبیر سنننیاسنننی به طرز چشنننمگیری مأثر بوده اسنننت، چرا که 

شرط زندگی انسان شناسانده و ترویج کرده است. سیاست حفظ سرمایه را پیشزیست

شننود: اگر سننیاسننت تنیده میداری در سننرتاسننر زیسننتبه عبارت دیگر، سننرمایه

ست ست، زی شرف بر خود حیات ا ست م سیا ست،  سمسیا تنظیم حیات از  یک مکانی

داری و روابط اقتصننادی اسننت، جایی که قدرت سننرمایه-طریق مالحظات سننیاسننی

ستقیم دخیل می-سرمایه شوند تا خود زندگی را تنظیم کنند. همچنان کار به طور م

ی بی عنصر»سیاست به مثابه کند، به طرزی قابل مالحظه زیستکه فوکو یادآوری می

ضروری در تکوین  سرمایهو توسعهشک  کند. این همان ظهور می( 140-1)« داریی 

که در طول همه باقی میگیری فراموش میچیزی اسنننت  ناگفتنی  یا  ند: شنننود  ما

سله مراتب عمل می« زندگی»سیاست در سطح زیست سل کند، اما همیشه قسمی از 

ی یهی سننرماگیرد. هدف از این کار، رشنند و توسننعهرا مفروض می« هاجمعیت»میان 

انسانی از خلل منطق رقابت و انباشت است، نه زندگی انسان در نفس خود. این همان 

 کند.  سیاست همجوار میبا پیدایش زیست داری راچیزی است که سرمایه

گیری ویروس کرونا فرصتی نادر را برای افشا و نقد انداز تیره و تار، عالماز این چشم

به دسننننت می کهمنطق نولیبرال  فاش کردن شنننب هد، یعنی فرصنننتی برای  ی د

سنننازد. زندگی که اغلب در هنگام عمل خود را مخفی می-های مرگپیوندخوردگی

شاتر به این دقیقهنگاهی دقیق صر، ن ست که ن میی تاریخی معا دهد که گویی مرگ ا

توان صدای مردگان، صدای مهدوران و هدرشوندگان گوید. میجای زندگی سخن می

شته می سانی را که به طرزی نامتوازن در معرض خطر مرگ گذا شنید. به یا ک شوند 
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 گیری ویروس کرونا، تحت الگوی تولید نولیبرالیْعبارت دیگر، در بسنننتر جاری عالم

 نه زندگی.« به کار انداخته شده»مرگ است که 

 1ایایمنی گله

ها تصننمیم گرفتند که ایمنی گله تنها در مواجهه با ویروس کرونا شننماری از دولت

مدت برای برخورد با ویروس اسننت، زیرا شنناید محدود و تحت کنترل  راهبرد طوالنی

نی وجود ندارد با خیزش ای که هنوز واکسنگه داشتن ویروس ممکن نباشد و در آینده

شویم. در عوضِ قرنطینهموج جدیدی از همه ی کامل و به مدت کافی، به گیری روبرو 

شت فردی در اماکن عمومی اکتفا کردند، در صدور پروتکل صیانت بهدا های حفظ و 

شیبی به های جمعیتیحالی که ویروس به آلوده کردن گروه صطالح قابل مدیریتبا   ا

دسنننت یابند. باید در نظر  ها به ایمنی موسنننوم به گلهتا زمانی که آندهد ادامه می

صدور پروتکل شت که حتی در این فرایندِ  شتی هر درکی از مردم به مثابه دا های بهدا

سایر نمودهای  شده و همچون  شت و رفاه به عنوان امر اجتماعی حذف  جامعه و بهدا

یت ماهمنطق نولیبرال جمع به تبع آن افراد  لهها و  کل از یتی جز گ هایی متشننن

هایی اتمیسننتی ندارند. در حالی که بریتانیا بعدها برای مدتی تا حدی از این هسننتنده

سوئد، هلند، ترکیه، برزیل، آمریکا و نیز  شورهای دیگری چون  صله گرفت، ک راهبرد فا

سبب جان  سته به این رویکرد ادامه دادند و در مجموع م ایران بیش و کم به طور پیو

ها ترین آنها و بلکه صننندها هزار تن شننندند بدون اینکه به ویژه در پرتلفاتختن دهبا

 انداز باشد.همچنان نشانی از ثبات در چشم

شورها چنین رویکرد پرخطری را پی می ستگیرند؟ دلیل آن مرگچرا این ک  2سیا

ای از چگونگی تبدیل العادهای تجسننند فوقاسنننت. ایمنی گله 3سنننیاسنننتیا مرده

سیاست به مثابه ابزاری خاص برای انباشت و سلطه در اقتصاد سیاست به مرگتزیس

ست. از میانه صر ا سی معا ستسیا سط زی ست حکم ی قرن هجدهم ما تو رانده سیا

ست. آن با پنهان کردن بازتولید ایم که طلیعهشده ستی جهانی ا دار مدیریت کاپیتالی
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که « 1عدالت فطری»اصننطالح یک به االهیاتیِها زیر پوشننش مفاهیم شننبه نابرابری

شننود، اولویت قرار دادن و ارجحیت دادن به سننود حفظ می« 2دسننت نامرئی»توسننط 

سبت به افراد را توجیه می ستکند. از همه مهمن ست اذهان مردم را در بند تر، زی سیا

اند مقصنننر شنننان( در مخاطرههایاین باور کرده اسنننت که اگر بیکار، فقیر و )زندگی

 است. 3شانهای طبیعی شرایط وجودیشان و ظرفیتخود

ده و ش سیاستیِ نژادیکنیم که مملو است از خشونت زیستدر جوامعی زندگی می

ندگی که برخی از انواع معین ز قاتی  جانها را برتر میطب ند و سنننایر  ها را داا ک

سی-زند. به این معنا، برخالف آنچه ژانفرومایگی می شا2020) 4لوک نان کند، ره می( ا

دهد، بلکه شنننرایط الزم را برای بازآرایی قرار نمی« ما را بر مبنای برابری»گیری عالم

سیاستی جاری باز اجرا شوند های زیستآورد که در آن استراتژیای فراهم میصحنه

ی شننندنو از نو به ایفای نقش درآیند تا زندگی به طور مداوم به پای سنننرمایه قربانی

سلیم ضع و برقراری راهبرد ایمنی گله بر جنبه شود. ترجمه و ت د اما ای مولبنابراین و

سی سیا ساختار  توان افکند که میاجتماعی فعلی پرتو می-نیز مبهم و اغلب مغفول از 

ی سیاست، یعنی تغذیهسیاستی مشاهده کرد: مرگظهور آن را به جِد در سطح زیست

 زندگی توسط مرگ. 

ت سیاسسیاست به مرگی گردشی که در آن زیستدربارهپردازان  شماری از نظریه

اند، سیاست مشرف به حیاتی که در نهایت به تولید و زایش شود بحث کردهتبدیل می

شننود که به بهترین وجه در رژیم نازی تجسننم مرگ عظیم در سننیسننتمی منجر می

بلمی تدالل تیموتی کمپ به اسننن بد.  یان 5یا جه « به مرگ سنننوق دادنِ»، فرق م و

ستمرگ ستیِ متعلق به زی ستِ لیبرال با سیا سلب حیات کردنِ »سیا شتن یا  «  6ک

                                                      
1essential Justice 
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3 precarious  

4 Jean-Luc Nancy 
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دن تر شننمندی نولیبرالی در حال کوچکبیش از پیش تحت حکومت»توتالیتاریسننم 

ست که  شخص و»کند بلکه اکنون دیگر در جهت تبدیل افراد به چیزها عمل نمی« ا

«  نده همراسننتا و منسننجم سننازدکند تا هر دو را در موجودی زچیز را در هم خرد می

شیل امبمبه72) ست 1(. برای آ صر مردهزی ست معا صاد سیا ست؛ یعنی اقت ست ا سیا

(. در همین راستا، 39«)منقادِ قدرتِ مرگ ساختن زندگی است»سیاسی آن منوط به 

شد که اگر خطی در تمام دولت»افزاید: جورجو آگامبن می شته با های مدرن وجود دا

سر شان میعطفی را ننقطه صمیم بر  سر زندگی تبدیل به ت صمیم بر  دهد که در آن ت

سننیاسننت تواند به سننمت مرگسننیاسننت میشننود، ]یعنی[ جایی که زیسننتمرگ می

ی به شنننود که دو منطقهبچرخد، امروز دیگر آن خط به مثابه مرزی ثابت ظاهر نمی

شنی مجزا از هم را جدا می ست ب(. بنابراین، مرگ122)«کندرو ستی آفرینی»ا سیا  ه

داشتن سیاستی برای زنده نگهگرای قدرت زیستهای تقلیلشناسیو هستی« 2زندگی

«  دکنرا به نام زندگی انکار می "دهدبه مرگ سوق می"که قدرت متعاقبی که »حیات 

ی دهد که اقتصاد سیاسسیاست نشان میایستد. این تغییر به سمت مرگدر تضاد می

 یر زنده نگه داشتن بلکه در کار توزیع مرگ است.نولیبرال نه فقط درگ

ی ی گذار از انقیاد صننوری به در قبضننهبنابراین، به تبعیت از تئوری مارکس درباره

سرمایه قرار گرفتن فرایندهای کار، باید چرخش ستی را به مثابه های مرگواقعیِ  سیا

ضه صوری به در قب سرمایه افتادنِ حرکت از تبعیت  صیف ی واقعیِ  زندگی دید. در تو

مانی دهد که آنچه زبیگانگی منبعث از تبعیت واقعی کار از سرمایه، مارکس توضیح می

ه نه تنها بیگان»اسننت، یعنی  فرد انسننان بود، از او خارج گشننتهبهیک ظرفیت منحصننر

شننده اسننت، بلکه، آن هنگام که در برابر او ]کارگر[ درون سننرمایه عینیت و تشننخص 

ستیزهیابد، خصمی ست جومانه و  -گونه»از « 3گونهزندگی»(. برای مارکس 1025« )ا

سانهای خالقهیعنی، ظرفیت  _«4بودن شان و ی ان ساختن و دگرگونی خود ها برای 

ی فعلی، نه تنها های ایمنی گلهجدایی ناپذیر اسنننت. در اسنننتراتژی _هایشنننانجهان
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ایر بودن حیات را ماهیتی بیرون ی انسان بودن بلکه خود دی گونههای خالقانهظرفیت

یرِ های کثکنیم. در نتیجه، جمعیتشننده از او، بیگانه و در سننتیز با او یافت میو خارج

سرمایههای خرجروزافزونی از زندگی سترس برای مواجهه با  ی مالی به شدنی و در د

این اسننت  ماند. آنچه در اینجا اهمیت دارد، ردیابیبر جای می« هازندگی گونه»مثابه 

سنننیاسنننت ای از اقتصننناد مرگای نمونه، ایمنی گله19-که چگونه تحت نام کووید

پذیری آورد که زندگی را بر مبنای قابل قربانی بودن یا قربانینولیبرالی را فراهم می

 کند. آن به سرمایه ارزیابی می

ر دعدالتی اجتماعی و بیدادگری سننیسننتمی را گیری ویروس کرونا اعماق بیعالم

شته است. عالم گیری اختالفاتِ به شدت گزاف، ناهمگن و مضحک در معرض دید گذا

ایم که ی توزیع نامتوازن بیماری، مرگ و رنج را افشننا کرده اسننت. ما شنناهد بودهنحوه

های پرمخاطره میان چگونه تمام اقشنننار کارگران با دسنننتمزدهای ناچیز و با زندگی

به محل کار ناگزیر به انتخابِ ناممکن هستند تا به  ماندن در خانه بدون درآمد و رفتن

ی خود آلوده شنننوند. چیزی که رفته رفته احتمال زیاد دیگران را آلوده کنند و به نوبه

شکار می شوم اجتماعیآ سناریوی  سمی  شکار -شود ق ست که این نکته را آ داروینی ا

تر م هر چه ممکنها به خاطر دفاع از تداوسننازد که قربانی شنندن بعضننی از جانمی

 دیگران همواره در طبیعتِ بازی بوده است. 

ه ب»و « زنده نگه داشننتن»سننیاسننتی میان ای زیسننتای مسننتلزم رابطهایمنی گله

ستادن شتن دادن یا به کام مرگ فر ست. به مثابه یک اقدام عالی مرگ« ک ستا ی، سیا

له یتایمنی گ ظت از آزادیِ جمع حاف به عنوان حرکتی برای م جا زده هاای  تأثر  ی م

ستیِ تمامحل مرگ شود. با این حال، در واقعیت، راهمی سود و سیا ست که  عیاری ا

سان اولویت می سی نولیبرال، ثروت را به زندگی ان سیا صاد  دهد. به بیان دیگر، در اقت

 ی کالیندیزندگی ارزش دیگری غیر از ظرفیت آن برای تولید سننود دارد. به نوشننته

اکنون »سنننپرده نایت زندگی: بیوسنننرمایه و تاریخ جدید کار بروحمدر کتاب  1ورا

بیوسننرمایه ظرفیت خود را برای اسننتخراج و تصنناحب سننود از قابلیت تجدیدپذیری و 

شوندگی فرد به قربانی ستاحیا  سط داده ا سان50« )پذیری او ب ها به (. جان برخی ان
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است. نتیجه سیستمی  برای خاطر حفظ دیگران قابل خرج شدن« توجیه پذیر»طرزی 

ت، های صنعکارگران حوزه _سیاستی علیه افراد ضعیف و فقیر استاز خشونت زیست

شنناغالن  1معدن، خدمات و حمل و نقل، خیل صننف بیکاران باسننواد، کارگران گیگ،

های بی خانه و التدریسننان، کارگران روزمزد، کارگران کم مهارت، انسننانپیمانی، حق

هندگان، کودکان کار، افراد سالخورده و ناتوان، معلوالن، بیماران مسکن، مهاجران و پنا

ی ها نیز به احتمال زیاد به علت رابطهبا مشننکالت سننالمتی وخیم )که بسننیاری از آن

ستی و بیماری جایگاه اجتماعی صادی پایین-میان تنگد شار مختلفِاقت  تری دارند(، اق

شغول در خدمات مراقبتی د سرپرست، زنان م ر منازل، زنان کارگر خانگی یا غیر زنان 

 ی کالنشهرها و اقوام پیرامونی و روستاها.رسمی، زنان طبقات حاشیه

ستراتژی را با نهادینه کردن یک رقابت همگانی و  صر این ا صادهای نولیبرال معا اقت

که در آن پروردن زندگی و سنننوق دادن به مرگ تبدیل به دو »کنند گیر احیا میعالم

ه توانید زندشوند: به همان اندازه که استطاعت دارید میمی ی اقتصادیروی یک سکه

شورت، « بمانید ستیز ذاتی (. همه2020) شیدن به  شدت بخ گیری ویروس کرونا با 

میان زندگی و سرمایه، وابستگی مطلق و بی چون و چرای سرمایه به زندگی انسان به 

ضه در آوردن تر، ملزومات ایعنی به عبارت دقیق -مثابه کار سرمایه برای به قب سی  سا

 را در معرض چشم قرار داده است. -شده زندگی انسان به مثابه کار منقاد و بیگانه

ی زندگی انسنننان پیامد پایدار و انداختی شننندن محض و عاجزانهاز آنجا که دور 

کند سیاستی را نمایندگی میای اقتصاد مرگآشکار انباشت سرمایه است، ایمنی گله

ضر به مصرف می ساند. یعنی، مرگکه آینده را در حال حا ستی که به بازتولید و ر سیا

 ایماندن نیازمند است. در نتیجه زندگی، به پای سرمایه« سالم»گردش بی پایان برای 

 2«تر از آن اسنت که سنقوط کندبزرگ»شنود که گویی که چنان سناخته و تجربه می

 شود.  ذیر میپدورانداختیْ قابل خرج و قربانی
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 گری سیاست قهرمانیو مرگ 1پرفورمانس

ستیِ راهبردهای ایمنی گلههای مرگزمان، جنبهبه طور هم ای امروز از طریق سیا

تکریم »شنننوند. در این بافتار نمایش گری )باز(تولید میهای پرفورماتیو قهرمانیکنش

سی شویق جمعیِ»و « سیا سی ایثارِ کارگرانی که به عنوان « ت سا کارگران خدمات ا

سرمایه را عادیشناخته می سی زندگی به  سیا شدن  کند. سازی میشوند، قربانی 

ها و آیینمشننناهده گری در سنننتایش های گوناگون قهرمانیی این که چگونه اجرا

کنند جالب را توجیه می 19-سننیاسننتی کوویدپذیرسننازی زندگی مدیریت مرگقربانی

هایی هسنننتند که بر طبق از زندگی به قیمت جانها در خدمت محافظت اسنننت. آن

 اند.انداختنی ترجمه شدهسیاستی اقتصادهای نولیبرال دور موازین مرگ

شننود که هر گونه تضنناد و تقابل میان تر میبا آشننکار شنندن چیزها این امر روشننن

های ایمنی گله بخشنننی از ترفندهای ای و حبسنننی و اسنننتراتژیاقدامات قرنطینه

سرمایه را به زندگی اولویت میپرفورماتی ست که  ب گیری به این ترتیدهند. عالموی ا

به مثابه مونتاژی از عواملی چون  _نشنننان داده اسنننت که چگونه همواره پرفورمانس

شکل دهندهجنبه شاگری، توهمات  شی و تئاترگونه، تما ی واقعیت، تحمیل های نمای

سا _شدههای از پیش تعیینها و بازینقش شی ا ساختن فرآیندهایی نق سی در )باز(

شود. در جریان کار، پرفورمانس ها زندگی قربانیِ سرمایه میکند که توسط آنبازی می

کند مورد سننیاسننتی را سننتایش میهای زیسننتبه عنوان ابرازی کارآمد که مکانیسننم

ت یگیرد. در اینجا، پرفورمانس نباید به عنوان ابزاری متناقض با واقعاسنننتفاده قرار می

ها و تظاهراتی که واقعیت را ایفا پنداشنننته شنننود، بلکه به عنوان توهمات، نموداری

شکلها موجب رقم خوردن چیزها میکنند. یعنی آنمی دهنده  شوند و بدین ترتیب 

 ی واقعیت هستند. به جهان و برسازنده

مایش به اجرای ن کث کنیم و  یک لحظه م ید  گذار « تشنننویق و کف زدن»های ب

به ویژه کارکنان «خط مقدم»یم که در آن کارگران خدمات اسننناسنننی در بپرداز  ،

ا ی مهای بهداشتی و سالمت، به طور علنی و سیاسی به عنوان قهرمانان زمانهمراقبت

ا ای ظالمانه برای تماششوند. قربانی شدن برای سرمایه به صحنه و منظرهستایش می
                                                      
1 performance 
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ستاده کف زدن تبدیل می ستو ای سی»ی ن واژهشود. از نقش ب در چراغانی برج « مر

مانس تا پرفور فل  قههای عمومی کف زدنای تدِ دو دقی بالکنهای مم های ای از 

ستانبول و اکباتان تا های شهرکمجتمع سپانیا و ا های طبقات متوسط از نیویورک تا ا

عاب برای گرامی ها و دورهمیکمپین نگ و ل های دولتی سنننلبریتی محورِ خوش ر

اندازند، در همه و به خطر می« خطوط مقدم»های خود را در دی که جانداشننتن افرا

با  یت شنننغلی  بدون امن که  مه مردمی  خاطره»ه بار برای حفظ  -«م حتی زیر اج

دسنننت و پنجه نرم  -های قانون کارقراردادهای خود، خواه قانونی و خواه فاقد حداقل

ها و کنیکی تشنان به وسنیلهپذیریکنند، بر مبنای قابلیت قربانی شندن یا قربانیمی

ی سیاست زدهشوند. متأسفانه در جوامع زیستسازوکارهای بزرگداشتی ارج نهاده می

ضار و حمایت می سط قدرت اح شکال ما نام قهرمان زمانی تو شد که ا شود که الزم با

ستماتیک  سی سپردن  شی  ضی از کارگران و به فرامو ستایش بع ستثمار، با  موجود ا

  1وش و پنهان شود.دیگران، مخد

ساختار زندگیدر جامعه شغلی ما را ی نولیبرالیِ مبتنی بر رقابت که  های فردی و 

شت به عنوان قهرمانبنا می سالمت و بهدا ستایش کارگران خدمات  و به تبع  -کند، 

 -گیری ویروس کروناها در مقابله با عالمآن شکوهمندسازی و تقدیس قربانی شدن آن

کند. هیچ چیز سیاستی حاکم را پنهان میازوکارهای دستگاه زیستی عمل و سنحوه

ش را در مخاطره بیابد وجود ندارد تا از ای در این که شخصی باالجبار زندگیقهرمانانه

ضعیتی بکاهد که توسط رژیم ست که از جانوخامت و شده ا  هایهای نولیبرالی خلق 

ای دگی فرد به سنننرمایه چیز قهرمانانهگیرند. در قربانی بودن زندورانداختنی رونق می

ست. از آنجا که عالم سرمایه مدیریت نهفته نی گیری کرونا به مثابه انقطاعی در امنیت 

سانده میمی شنا ن قربانی داد»شود، شود که با حفاظت از زندگی غیر قابل تفکیک 

 )کوردال «داردگردد که از طریق مرگ سرمایه را زنده نگه میمی "پادزهری"تبدیل به 

(. بنابراین، به جای اسننتفاده از زبان حماسننی و شننرکت در فرآیندهای پرفورماتیو 59

که در نامرئی ساختن اشکال موجود قدرت و استثمار ذاتیِ سرمایه  -ساز آنمشروعیت

                                                      
ز تشویق در مقام شکلی ا زدن یا مراقبت:کف»برای مطالعه بیشتر در این باره رجوع شود به: کریستین، یوری.  1
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ای هتری بیاندیشننیم که رژیمنیازمند آن هسننتیم که به روابط عمیق -مؤثر هسننتند

 کنند.مان مخفی میچشمان سیاستی قدرت از برابرزیست

ها و سناریوهای نولیبرال از های نسخهخطر پذیرش این زبان حماسی و ایفای نقش

 کند تا تمام نقدهای سیاسیپذیری در این است که به قدرت کمک میسیاست قربانی

ین ی اهای بنیادین سننازندهفرضتواند نوری بر نیروها، عذرها و پیشو فرهنگی که می

ستمنطق ز سازد. ی سدود  ستحیل کرده و به روال عادی م شند در خود م ستی با سیا

(. با این حال 273)فوکو « خواسننت بدین گونه حکومت نشنندن»برای فوکو نقد یعنی 

گیرد. مندی موجود شکل میهای حکومتاین اراده همیشه در مقاومت و پیکار با رژیم

ست ستلزم نقد زی ست اکنون م ست نولیبرالاین خوا ست. بنابراین به جای تنه سیا ا ا

 ی سیاسی، بورژوازیِتحسین کردن و کف زدن برای کارگرانی که در پای منافع طبقه

ستیم رانتی قربانی می شرکت در تالش مبتکرانه و انتقادی درازمدتی ه شوند نیازمند 

ضه سرمایه در نمیکه به قب شیم به این که چگونه این آیینی   ها وآید. ما باید بیاندی

ها و اختالفاتِ مخلوق بندیها در خدمت منافع نخبگان سننیاسننی و دسننتهپرفورمانس

 ها هستند.آن

شته، قدرت نمی ستاز این گذ ستثمار یک زی ست خواهد ما همدیگر را تحت ا سیا

های ها و نامتقارنیخواهد که ما ناهمگونیهمگانی و واحد بازشنننناسنننیم. قدرت نمی

گون اند دگرها توسط طبقه و نژاد شکل یافتهطی قرنسیاسی و اقتصادی قدرت را که 

حضور دارد. همان  1قدرتکننده در ذات زیست ثباتسازیم. با این حال، پارادوکسی بی

کنند موجبات مندی را تضمین میهای حاکم بر حکومتساختارها و نیروهایی که پایه

دقیقاً کثرت و »، 2گریسنازند. به تأکید هارت و نتضنعیف و سنرنگونی آن را فراهم می

ی سننیسننتماتیک و درهم تنیده اسننت که موجب شننکنندگی و تمامیت این شننبکه

سیب ستآ صهقدرت میپذیری زی ی ظهور در آمدن شود و در عین حال امکان به من

سر میشبکه ها کنش جمعی ممکن سازد که از خالل آنهای اجتماعی جدیدی را می

قدرت چهارچوبی پربازده را برای خلق زیسننت(. بنابراین 403« )اسننت گسننترش یابد

                                                      
1 biopower 
2 Michael Hardt and Antonio negri 
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ست می سی و اجتماعی جایگزین به د سیا سیرهای  شکال موجود قدرت و م دهد که ا

کنند. پرداختن به این امر مهم اسننت بار کنونی را افشننا میی فاجعهاسننتثمار در زمانه

شیوه صالح  ستی تولید نیست بی زیستچرا که آنچه ما نیازمند آن هستیم، ا که لسیا

های نولیبرالی نیاز به اندیشیدن باید به تمامی از آن خروج کرد. در شرایط تفوق ارزش

   تر است.جدید و روابط اجتماعی جدید به طرزی رادیکال از همیشه بهنگام به زندگی
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نقد اقت
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سیاست، سیاست و کالبددموکراسی، زیست

 نولیبرالیسم و دولت امنیت )رفع یک سوءتفاهم(
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ست 19-گیری کوویدعالم ستبه تجدیدعالقه به مفهوم زی شده و  1سیا فوکو منجر 

ست که به شان داده ا ای درک نادرستی از این مفهوم وجود طور گستردهعالوه بر آن ن

یا  «سیاستِ سالمت»مثابه قسمی سیاست بهدارد. بسیاری مفسران به تعریف زیست

ای از مفسننران اند. دسننتهتکیه کرده گوییبسنننده به کلی« سننیاسننتِ حیات»نوعی 

ست شینزی ست را همن ستههای تمامیتدولت سیا ضباطی دان اند که خواه در جوامع ان

شینه ست میسازی مداخالت حکومت در زندگی روزمرهبه بی رو زند و ازاینی مردم د

)البته شنناید بتوان این تعریف را  2آوردلوازم تهدید و تحدید دموکراسننی را فراهم می

ثنایی، به عنوان نزدیک به چیزی دانسنننت که آگامبن در اشننناره به وضنننعیت اسنننت

مشروعیت یافتن اقدامات فراقانونی حاکم در تقلیل زندگی شهروندان به حیات عریان، 

ستهیاد می شتی خوشکند( و د ست»بینانه از امکان تحقق ای دیگر با بردا ست سزی یا

رویکرد دوم که معموالً با تأسی به آرای فوکو سعی دارد  3.رانندسخن می« دموکراتیک

                                                      
1. biopolitcs 

 برای مثال رجوع شود به:. 2
1. Agamben, G. (2020a). The Invention of an Epidemic. The European Journal of 

Psychoanalysis.https://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-

philosophers/ 

2. Christaens, T. (2020). Must Society be Defended from Agamben?. The Critical 

Legal Thinking. https://criticallegalthinking.com/2020/03/26/must-society-be-

defended-from-agamben/ 

3. Clover. J. (2020). The Rise and Fall of Biopolitics: A Respone to Bruno Latour. 

The Critical Inquiry. https://critinq.wordpress.com/2020/03/29/the-rise-and-fall-of-

biopolitics-a-response-to-bruno-latour/ 

4. Malabou, C. (2020). To Quarentin, From Quarentine: Rousseau, Robinson Crusoe, 

and 'I. Critical Inquiry. https://critinq.wordpress.com/2020/03/23/to-quarantine-

from-quarantine-rousseau-robinson-crusoe-and-i/   

5. Pele, A. (2020). Achille Mbembe: Necropolitics. The Critical Legal Thinking. 

https://criticallegalthinking.com/2020/03/02/achille-mbembe-necropolitics/  

 برای مثال رجوع شود به:. 3
1. Latour, B. (2020). Is this a Dress Rehearsal? Critical Inquiry.  

2. Karsten, S. (2020). Crying for Repression: Populist and Democratic Biopolitics in 

Times of COVID-19.  

3.Sotiris, P. (2020). Against Agamben: is a Democratic Biopolitics Possible?. View 

Point.  

4. Tedeschini, M. (2020). Pandemic and Us: Enemy, Resistance, Desire. Critical 

Legal Thinking.  

https://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/
https://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/
https://criticallegalthinking.com/2020/03/26/must-society-be-defended-from-agamben/
https://criticallegalthinking.com/2020/03/26/must-society-be-defended-from-agamben/
https://critinq.wordpress.com/2020/03/29/the-rise-and-fall-of-biopolitics-a-response-to-bruno-latour/
https://critinq.wordpress.com/2020/03/29/the-rise-and-fall-of-biopolitics-a-response-to-bruno-latour/
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https://criticallegalthinking.com/2020/04/01/crying-for-repression-populist-and-democratic-biopolitics-in-times-of-covid-19/
https://criticallegalthinking.com/2020/04/01/crying-for-repression-populist-and-democratic-biopolitics-in-times-of-covid-19/
https://www.viewpointmag.com/2020/03/20/against-agamben-democratic-biopolitics/
https://criticallegalthinking.com/2020/05/29/the-pandemic-and-us-enemy-resistance-desire/
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ستثنایی پاسخ دهد، مشخصاً حاکی است به نگاه تما ماً سوبژکتیو آگامبن از وضعیت ا

 هایشود که از درک سازوکار بسیاری از اقسام نظاماز سوءتفاهمی عمده که سبب می

طور مشنننخص نولیبرالیسنننم در مواجهه با ویروس کرونا عاجز بمانیم. بازار بنیاد و به

سترتیب از زیستها بهتعاریفی را که آن ست دموکراتیک میت و زیستسیا دهند سیا

 طور اجمالی به این تعاریف بپردازیم:باید رد کرد. بگذارید به

هایی که سننعی در ای از رویهعنوان مجموعهبه« سننیاسننتزیسننت. »1

ها به چنین تعریف دارند. آن «هاجمعیت»روی( تضنننمین سنننالمت )و بهره

ستناد میگویانهکلی صطالح خواهنکنند زیرا میای ا ست»د از ا ستزی «  سیا

های سیاسی مربوط به بهداشت را ای از رویهاستفاده کنند تا طیف گسترده

های شنود که رویهمورد بحث قرار دهند. به عنوان مثال چنین اسنتدالل می

، 19-ی پاندمی کویدگذاری اجتماعی در بحبوحهمتنوعی همچون فاصنننله

تعمال دخانیات در فضاهای عمومی مبارزه با اچ آی وی )ایدز(، ممنوعیت اس

 سیاست هستند.بسته و سرپوشیده، همه بخشی از زیست

ست»ها از . هنگامی که آن2 ست دموکراتیکزی کنند، صحبت می« سیا

توانند از راه سنننیاسنننتی میهای زیسنننتمنظورشنننان این اسنننت که رویه

 مشروعیت یابند.« گیری جمعی مبتنی بر دانش و درکفرآیندهای تصمیم»

سننیاسننت دموکراتیک تحقق نیافته این تعریف دال بر این اسننت که زیسننت

سیاست دموکراتیک پیشاپیش وجود داشته است. از این گذشته، اگر زیست

کان آن بیهوده می به طور خالصنننه: باشننند، پس پرسنننش از ام ید.  ما ن

گیری افتد که فرآیندهای تصمیمسیاست دموکراتیک زمانی اتفاق میزیست

ست و جمعی به زیستعاقالنه  بخشند، و دعوی بر آن می« مشروعیت»سیا

 سیاست دموکراتیک هم اکنون وجود ندارد. است که زیست

ها دو نوع بسنننیار متفاوت باید این تعاریف را به دو دلیل رد کنیم. نخسنننت، آن

آمیزند: های سنننالمت را که فوکو به مطالعه پرداخت با یکدیگر در هم میسنننیاسنننت
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فرآیندهای »مثابه دوم، اگر دموکراسننی را به 1و کالبدسننیاسننت. سننیاسننتزیسننت

نه و جمعیتصنننمیم عاقال قل در جوامع غربی، « گیری  حدا نابراین،  تعریف کنیم، ب

ست ست. در زی ست دموکراتیک پیش از این تحقق یافته ا ستسیا ستولد زی  2تسیا
ه سننیاسننت بزیسننتی تاریخی و غنی از چگونگی مشننروعیت یافتن فوکو یک مطالعه

دهد. عالوه بر این، گیری آزاد، منطقی و جمعی ارائه میی فرآیندی از تصننمیمواسننطه

تر و ویرانگرتر از چیزی اسننت که به نظر سننیاسننت دموکراتیک بسننیار خشنننزیسننت

شتهمی سد. نو سیم میر ضر در ادامه به دو بخش تق شود که هر یک به یکی از ی حا

 پردازد.این مشکالت می

 سیاستسیاست و کالبدتمایزگذاری میان زیست

سیاست را با تقابل فوکو زیست 3امنیت، قلمرو، جمعیتگفتارهای در مجموعه درس

 کند. آن با کالبدسیاست تعریف می

سمی  ست ق سیا سان»کالبد ست معطوف به بدن ان ست « سیا (. بدان 243)ص. ا

معنی که کالبدسننیاسننت به تمامیِ فنون سننیاسننی که سننالمت جمعیت را دگرگون 

شنننود، بلکه تنها به فنونی ارجاع دارد که به طور مسنننتقیم بر بدن کند اطالق نمیمی

سان عمل می ضباط به بدن ان سعی در دادن نظم و ان ست  سیا کنند. باالخص، کالبد

سان دارد. همان شانه می»دارد، طور که فوکو اظهار میان ضباط همواره بدن را ن « رودان

ضابطه242)ص.  شویم، بدان معناست که بدن ما به مند می(. هنگامی که ما تأدیب و 

رای به ب»تر رفتار کند. کالبدسیاست شود که مولدتر و سودمندطور مستقیم وادار می

، تا از طریق تمرینتواند مورد اسننتفاده قرار گیرد... ها میدسننت گرفتن کنترل بر بدن

 همان(. «)ها را بیشینه کردمشق و آموزش و از این قبیل، نیروی مولد آن

پزشننکی ی روانتواند درمان در یک موسننسننهمثالی خوب برای کالبدسننیاسننت می

شق سام تمرینات و م شد. درمانگر از تمام اق ستفاده میبا شینهها ا سکند تا بی الم و ی 

انت کند. مثال خوب دیگر، قرار دادن دسننتگاه تنفس بر اش را ضننممولد بودن بیماران
                                                      
1. anatomo-politics 

2. Birth of Biopolitics 

3 .Security, Territory, Population  اندسطور نقل شده از این کتاب توسط نگارنده ترجمه شده. 
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ست که از کووید ساندن رنج می 19-بیماری ا شی بر کنترل و به حداکثر ر برد، در تال

 سالمت بدن. 

های های معطوف به بدن، بلکه سننیاسننتسننیاسننت نه سننیاسننتدر عوض، زیسننت

سان» صیف می« معطوف به نژاد ان ست، به مانند (. این نوع از 243کند )ص. را تو سیا

بط با های مرتسیاست، اصطالحی بدون قید و شرط نیست که برای تمام سیاستکالبد

ر این سیاست دها به کار بسته شود. تفاوت میان کالبدسیاست و زیستسالمت انسان

ن به کند که به انضباط دادهایی را توصیف نمیسیاست فنون و تکنیکاست که زیست

سان به یا ان« نژاد»سالمت « امنیت»پردازد که هایی میه تکنیکفرد مشغولند، بلکه ب

توانیم سنننالمت یک جامعه را تنها با بررسنننی آورند. نمیرا فراهم می« هاگونه»مثابه 

ضمین  سالمت یک بیمار را ت سنجیم. برای مثال، این حقیقت که درمان  موارد فردی ب

گوید. بنابراین، به جای ا نمیهی سنننالمت گونهطور مشنننهود چیزی دربارهکند بهمی

فرآیندهایی نظیر نسننبت زادوولد به »سننیاسننت به بانی و کنترل افراد، زیسننتدیده

یلمرگ یت، و از این قب یک جمع باوروری  ثل،  ید م کا دارد « ومیر، نرخ میزان تول ات

 کنند.)همان(. این فرایندها سالمت کل جمعیت را از طریق آمار سنجش و تنظیم می

ستمثالی خ ست میوب از زی شد که از نرخ کنندهتواند دولت ادارهسیا شهری با ی 

های مختلف، برای توزیع تعداد ها و ناحیهدر بخش 19-میزان مرگ ناشنننی از کووید

 وری هرجا آشکارا افزایش بهرهکند. هدف در اینمحدودی دستگاه تنفس، استفاده می

 های تنفسننیی توزیع دسننتگاهحوهی نفرد نیسننت. در حقیقت، این تصننمیمات درباره

ضبط کردن هر بدن، هدف تدابیر  سریع خواهند کرد. به جای من مرگ برخی افراد را ت

یامد است. پ ومیر برای جمعیت به طور کلینرخ مرگ« امنیت»سیاستی تأمین زیست

ترل بر ی کنسیاست نیازی به بیشینههمه که گفته شد این است که زیست تمام این

ستحیات فر ست به آن اندازه که دست به تخمین و تعدیل مخاطره یا د ندارد. زی سیا

سک» باالترین نرخ ارتکاب جرم پردازد. بانی و کنترل نمیزند چندان به دیدهمی «ری
ها تمام این متعلق به کجاسنننت؟ نرخ ابتال به بیماری؟ میزان اسنننتعمال مواد مخدر؟

 سیاسی است. سواالتی زیست
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ستهر میدر این بافتا شتر تعاریف به کار ب ستتوان دید که بی ست در سشده از زی یا

گیری های مختلف در برابر همههای متفاوت و گاه متناقضننی که دولتمواجهه با رویه

فعلی که  سننیاسننتآمیز اسننت. زیسننتدار و مغالطهاند مسننئلهاتخاذ کرده 19-کووید

به تعبیری خود تر منتقدان )از جمله یووال نوح هرراربیش ی، اسنننالوی ژیژک و نیز 

صیف می ست آگامبن( تو سیا شتر کالبد شتِ گمراهکنند بی ست. این بردا ده نمود کننا

یاست س)احتماالً در تقابل با قسمی زیست« سیاست اقتدارگرازیست»خود را در تعبیر 

ستجو دموکراتیک( نمایان می شق خود را در حکومت چین ج سرم شکارا  سازد که آ

ی وسننیعی از اند که چین به کمک زرادخانهکند. بسننیاری مفسننران اظهار داشننتهمی

بانی و نظارت که دولت در اختیار دارد توانسنننت های دیدهفشنننار، تدابیر و تکنولوژی

ع از ای وسیکار ببندد. با این حال، زرادخانهسیاست را بهای اقتدارگرانه از زیستنسخه

تر به مراقبت، انضنننباط و بسنننیار نزدیک« بانی و نظارتدیده»های تدابیر و تکنولوژی

 سیاست. کالبدسیاست است تا به زیست

ستبه صه، فوکو زی ست تعریف میطور خال سیا ست را در تقابل با کالبد کند، سیا

سالمت را از هم تمیز  ستراتژی تاریخی متفاوت برای تنظیم  دقیقاً به این علت که دو ا

ست که چرا  شخص نی ستدهد. م صطالح زی صطالح منتقدان از ا ست به مثابه ا سیا

جا که حداقل تا آن -آمیزی را کنند. اما نباید چنین تعریف مغالطهفراگیر اسننتفاده می

ستگاه فکری فوکو باز می ست -گردد به د ست را برای تپذیرفت، تا بتوان زی حلیل سیا

 ت.اسی امروز به کار بسآنچه فوکو در نسبت با آن برساخته بود برای فهم اقتصاد سی

 سیاستنولیبرالیسم، دموکراسی و زیست

سننیاسننت از لحاظ تاریخی ای را که زیسننتفوکو باور داشننت که اگر بخواهیم نحوه

به ویژه،  -بلکه لیبرالیسم « سیاست اقتدارگرازیست»مشروعیت یافت درک کنیم، نه 

عه -نولیبرالیسنننم  طال عه کنیم. م طال ید م با م برای درک بهتر ی نولیبرالیسنننرا 

ست شدهزی ست یکی از اهداف اعالم  تولد گفتارهایی با نام ی او در مجموعه درسسیا

ست ست زی ست که فوکو به مطالعهسیا ست. این تنها جایی ا ضر وی، ا ی دوران حا

 پردازد.ی بیستم مییعنی سده
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لیبرالیسنننم نامیده  تنها با شنننناخت آنچه این رژیم حکومتیْ

پی ببریم که زیسننت سننیاسننت چیسننت. ... جلو  توانیماسننت، می

خواهم رفت و از لیبرالیسم آلمانی معاصر سخن خواهم گفت... در 

تر لیبرالیسم، یا به عبارت دقیق 1ی بیستم آزادیی دوم سدهنیمه

 (39ست که از آلمان به ما رسیده است. )ص. ایواژه

ه ویژ به -ها سننیاری از لیبرالنامد زیرا به باور او بفوکو لیبرالیسننم را یک رژیم می

خواسننتند کنترل مسننتقیم دولت بر بازار را محدود حتی در حالی که می -ها نولیبرال

به کار  بات این دعا، فوکو  کنند خواسنننتار دولتی نیرومند و قدرتمند بودند. برای اث

ی دموکرات مسننیحی، ( از اتحادیه1963- 66صنندراعظم آلمان غربی ) 2لودیگ ارهارد

صاد باید اقت» نویسد که آورد. ارهارد میی نولیبرالیسم، روی مییکی از طرفداران اولیه

(. با این حال ارهارد اقتصاد آزاد را 118)ص. « های دولتی رها کنیمرا از دست کنترل

شیوه برای شیدن  بهترین  شروعیت بخ شیوه برای تبدیل آن به  -دولت به م بهترین 

کند که اقتصاد آزاد ضروری است دید. او استدالل میمی -دولتی مستحکم و ماندگار 

تواند به طور زیرا فقط دولتی که آزادی و مسنننئولیت شنننهروندان را تأمین کند، می»

ق و (. به عبارت دیگر، بازار پررون118 -119)صص « مشروع به نام مردم سخن بگوید

باشد. این امر موجب مشروعیت « مسئول»و « آزاد»تواند نشانگر شهروندان رقابتی می

گفت. اسننتدالالت ارهارد برای سننخن می« به نام مردم»شنند؛ زیرا که دولت آلمان می

بخشند. آیند، بلکه به آن مشروعیت میوجه در تخالف با دولت برنمیهیچلیبرالیسم به

ه برپا سناختن فضنایی اقتصنادی باشند که مردم درون آن هر چه بیشنتر دولت قادر ب

عمل کنند، بیشننتر از پیش دولت خود را بیشننینه « آزادی و مسننئولیت»توانند با می

 کند.می

ست که نولیبرال سایر نقاط جهانهای آلمانی )و نولیبرالالبته، این بدان معنا  های 

اد تنها زمانی رخ خواهد داد که ها بودند( معتقد بودند که اقتصنناد آزکه تحت تأثیر آن

گذاری کند دولت باید جامعه را چنان با جدیت مقرراتامر به رخ دادن آن دهد. دولت 

                                                      
1. liberty 

2. Ludwig Erhard 
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ر پدیدار شود. برای اثبات بیشت« گیری آزاد، جمعی و عقالنیتصمیم»که فضایی برای 

نسوی اها خواهان یک دولت قدرتمند و فعال بودند ، فوکو به فیلسوف فراینکه نولیبرال

سم آلمانی بود و آثارش کند، که بهرجوع می 1لوئیس روژیه شدت تحت تأثیر نولیبرالی

(. روژیه، در 226بود )ص. « ی عطف لیبرالیسم کالسیک و نولیبرالیسمنقطه»نمایانگر 

سال  سخنرانی به  شست مهم لیبرال 1939یک  ها، های کالسیک و نولیبرالدر یک ن

از برای تأسیس یک بازار آزاد رقابتی و قوانینی که برای میان چارچوب حقوقی مورد نی

 زند: سنجی میی ترافیکی الزم است دست به هماحداث یک سامانه

ار گوید بگذ[ که میلیبرال بودن شنباهتی ندارد ... ]به نگرشنی

خواهند حرکت وسنننایط نقلیه به میل خود در هر جهتی که می

حام و حوادث بی ند و ازد بکن یان را  ند. همچنین، پا بال آور ه دن

معتقد به تثبیت سننناعات « ریزانِبرنامه»لیبرال بودن با نگرش 

ی نقلیه باید در پیش گیرد، اسننتفاده و مسننیرهایی که هر وسننیله

تدوین  به معنی  ندارد. لیبرال بودن  بت  مای مقررات قرا راهن

کنیم که راهنمای خاص وسنننایل اسنننت، و قبول می  2بزرگراه

، لزوماً همان راهنمای عصنننر درشنننکه و گاری ی پرشنننتابنقلیه

فهمیم که یک های بزرگ مینیسنننت. امروز ما بهتر از کالسنننیک

اقتصاد حقیقتاً لیبرال متضمن چیست. اقتصاد حقیقتاً لیبرال تابع 

ست: داوری خودانگیختهداوری صرفای دوگانه ا کنندگان که ی م

ها، بین متپرسی قیمطابق ترجیحات و عالیقشان و از طریق همه

گیرد؛ و کنند، صننورت میکاالها و خدماتی که از بازار دریافت می

                                                      
1. Louis Rougier  

2. Highway Code 
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]از سننوی دیگر[ داوری عام دولت که آزادی، شننفافیت و کارایی 

 (. 226کند )ص. بازار را تضمین می

 ایسننننجی، ترافیک مانند بازار اسنننت، و هیچ نظم طبیعی خودانگیختهدر این هم

ندار ندارد منفک از نظم حقوقی وجود  بدون نظم حقوقی هیچ نظمی وجود  تنها  -د. 

خصننوص آمد یک نظم حقوقی به ازدحام و حادثه. نظم بازار همچون نظم ترافیک، پی

 است.

ست نولیبرال سخنرانی روژیه حاکی از این ا سی با این حال،  سیا ستراتژی  ها از ا

مان رد. درست هبسیار متفاوتی از استراتژی انضباطی کالبدسیاست هواداری خواهند ک

ی دقیق اسنننتفاده از سننننجی روژیه الگویی برای نحوهدر هم« ریزانبرنامه»طور که 

ی نقلیه باید طی کند( دارند، بزرگراه )سناعات اسنتفاده از آن، مسنیری که هر وسنیله

نظم و انضننباط نیاز به الگویی دارد که دقیقاچ چگونه هر شننخص رفتار خواهد کرد. اما 

بازار آزاد تنها در صورتی آزاد  -تواند بازار آزاد ایجاد کند ن احتماالً نمیالگویی مانند ای

اسنننت که رفتار هر بازیگر تماماً از پیش تحمیل نشنننده باشننند. و بنابراین، اگر دولت 

خواهد به خود مشننروعیت بدهد، قسننمی اسننتراتژی دیگر باید جایگزین نولیبرال می

 استراتژی کلی تأدیب و انضباط شود.

سننیاسننت، را با واکاوی مفصننل و دقیق زیسننت سننیاسننتتولد زیسننتچه فوکو  اگر

ئهآن به ارا یدوار  که ام نه  جام نمیگو به ان ما گفتهی آن بود،  ند، ا تاه او رسنننا های کو

کند که او معتقد اسننت که ی اسننتراتژی نولیبرالیسننم این مسننئله را روشننن میدرباره

ثال برای م کند.را اتخاد می امنیت سنیاسنتینولیبرالیسنم قسنمی اسنتراتژی زیسنت

تحلیل فوکو از اسنننتراتژی نولیبرالی در مقابله با جرم را در نظر بگیرید. درک دولت 

به لت کیفری  عدا باطی از  عنوان روشنننی برای کنترل و اصنننالح هر فرد برای انضننن

ستراتژی کنترل هر یک از ما  سم کار نخواهد کرد. این ا سئولیت»نولیبرالی  «آزادی و م

ی نولیبرال جرم و کند. در مقابل، اندیشنننهالزم برای یک بازار سنننالم را تضنننعیف می

سکعدالت کیفری را در ارتباط با  ست که »فهمد: می خطریا  ری صی ا شخ مجرم هر 
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سرمایه سود در عملی   )ص« پذیرد.کند و خطر باخت را نیز میگذاری میبرای کسب 

342) 

، در ارتباط است« خطر»ندارد بلکه با « تار بدرف»اگر بزهکاری و مجرمیت ربطی به 

ضبط کردن بدن  ها کاری ندارد، بلکه به ارزیابیپس مبارزه با جرم دیگر به تأدیب و من

ستها و ارزیابیپردازد. از پیمایشمیزان خطر می ستی جمعیت های زی سبت  -سیا ن

اسننلحه،  های ناشننی از حملجرم و جنایت، آمار اسننتعمال مواد مخدر، نسننبت مرگ

برای  -و از این قبیل  19-نسنننبت نرخ افراد زیر خط فقر، نسنننبت مبتالیان به کووید

پوست پوست و سیاهتوجیه حضور سنگین پلیس در برخی جوامع )نظیر، جوامع رنگین

ستفاده می ضور پلیس در دیگرشود، و نیز همزمان برای توجیه تقریباً عدمآمریکا( ا  ح

گر سیاستی دیهای زیستآمیز این شیوهپرستانه، و خشونتجوامع. هدف طبقاتی، نژاد

به لحاظ »دهند که، هایی را هدف قرار میکنترل رفتار هر فرد نیسنننت، بلکه جمعیت

 کنند.، خطری ویژه را در برابر خودشان، دیگران و بازار آزاد اقامه می«ریآما

صمیم سی تنها یک فرآیند ت ست، بنابرا نیگیری آزاد، جمعی و عقالاگر دموکرا ین ا

اند. های نولیبرال پیشاپیش از طریق بازار دموکراتیک به خود مشروعیت بخشیدهدولت

سیار نگران صطالح تر از بهکنندهاین امر، ب ست»ا ست اقتدارگرازی ست. وجود« سیا  ا

د تا کننکار می« آزاد و مسئول»سیاست دموکراتیک به این معناست که مردمی زیست

ستهر روز به ز شند، حتی آنی شروعیت بخ ست م ضد »ظاهر هایی از ما که بهسیا

ستی ست»یا « ضد تبعیض طبقاتی»، «نژادپر سیالی ستیم. کلیدواژه« سو این نوع  یه

ست ست زی سمی بازار آزاد رقابت می« تدبیر»سیا ست. ما هر روز در ق کنیم، ما در ا

رأی ندهیم، و برای خرید کنیم که دهیم یا انتخاب میانتخاباتی دموکراتیک رأی می

 یزنیم. و به نوبههای عقالنی میمان دسننت به گزینشکاالهای مصننرفی مورد عالیق

ضمین می صادی پررونق را ت سازوکارها امنیت اقت کنند، که بر طبق خود، تمامی این 

طور آزادانه، جمعی و عقالنی حق منطق نولیبرالیسنننم، اثباتی کافی اسنننت که ما به

ایم. زیرا تا زمانی که نولیبرالیسننم را تحمل را )به دولت( تفویض کرده حکومت بر خود

است سیعالوه، زیستایم. بهسیاست دموکراتیک آن را هم تحمل کردهکنیم، زیستمی

ست که  بخش نبودهنولیبرال، رهایی ست. بیهوده نی ، بر عکس، جهنمی بر روی زمین ا

شبهحتی حکومت ستتوتالیتر نیز در کوتاه های  ست اقتدارگمدتی الگوی زی رای سیا
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طر ی ریسک و ختر محاسبهاصطالح چینی را کنار گذاشته و به سازوکارهای پیچیدهبه

 روی آوردند.  
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ــاره گاهی  :ی مترجماش با ن مارکس و  ثار  بازخوانی آ یانجی  به م آلتوسنننر 

شالر، فروید و دیگران، گستره سپینوزا، با اهیم ای از مفزیرچشمی به ماکیاولی، ا

نقد ایدئولوژی رکنِ رکین -را درون گفتار مارکسی شرح و بسط داد که شناخت

هاسنننت. اما پرداختن به ماهیت ایدئولوژی، چگونگی زیسنننت سنننوژه درون آن

های ایدئولوژیک و سننرکوبگر دولت، تنها بخشننی از دسننتاوردهای ودسننتگاهدم

فکری آلتوسننر اسننت. سننرسننختی و موشننکافی او در نشننان دادنِ گسننسننت 

ی مارکسی که همچون خط منفصلی علم ماتریالیسم تاریخی را شناسانهمعرفت

ضدهگلی که از ایدئولوژی جدا می صورت بخشی به مارکسیسم  کند، همچنین 

تداد آن پروبلماتیکِ مارکسیسم ضدهگلی در مقابل پروبلماتیک مارکسیسم در ام

شکل شت؛ موجب  سیعی از گرایشهگلی قد برافرا سری گیری طیف و های آلتو

تا پیش از آن اغلب زیر در حوزه عات فرهنگی شننند که  قد ادبی و مطال های ن

وسننر های ادبی ملهم از لوکاچ قرار داشننت. به همین سننبب آلتی تحلیلسننایه

شغال می کند. اما اگر این پرسش جایگاه خاصی را در سنت مارکسیسم غربی ا

برایمان مطرح اسننت که اسنناسنناً چرا باید به ایدئولوژی پرداخت و یا اینکه چرا 

بازگشت به آلتوسر، پاسخ مختصر )به نقل از لوک فننننرتر( این است: به خاطر 

ش، به سننبب حضننور داری و شننناخت ایدئولوژی حاکم و کارکردهایسننرمایه

 داری. هر/همه جایی سرمایه و سامان سرمایه

 داری است، درجهان کنونی که بنیان آن اقتصاد سیاسی سرمایه-در زیست

شود تنها با یک )اعم از انضمامی و انتزاعی( در آن تولید می ای که کاالهاجامعه

بستر  این هدف مشخص: بیشترین سود، انباشت و بازتولید مجدد این فرآیند. در

شان دادن چگونگی بازتولید این بدون چشم اندازی نظری که توانایی و ظرفیت ن

سامان را داشته باشد، نخواهیم توانست سیاست، فرهنگ، آموزش، هنر و ادبیات 

جاییِ این چنین جوامعی را که تحت کنترل و نظارت چشنم سنراسنربین و همه

وضننیح بیشننتر در این خصننوص، قدرت قرار دارند، به روشنننی دریابیم. برای ت

شریه مطالب مهمی را در اختیار عالقمندان به  تأمالتی مقاالت این پرونده از ن

 این پرسش که: آیا اساساً زندگی بدون ایدئولوژی ممکن است، قرار خواهد داد.
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شریه ستی(،ی تأمالت )گروه ادبیات مارن سی ساله یک مجلد را در دو  ک هر

صل شر مینوبت )ف ستان و پاییز( منت شریه در مجلد های تاب کند. مقاالت این ن

( به موضنننوعاتی نظیر ایدئولوژی، نقد، انقالب طوالنی و پاییزو  تابسنننتانام )30

به بررسننی باالگرفتِن  ی حاضننرمقالهپسنناانسننان گرایی اختصنناص یافته اسننت. 

ویک، نقد و بازنگری آن ناظر بر آرای لویی آلتوسننر و ایدئولوژی در قرن بیسننت

ستانپردازد، که از نوبت بندیِ دیگر مقاالت حاضر در این پرونده میجمع ر د تاب

 1ام انتخاب شده است. 30مجلد 

 
 

شدت در حال گسترش و تکثیر ویک بهقرن بیست اش، دری اَشکالایدئولوژی، در همه

به یدئولوژی را  لهاسنننت. خواه ا یدهمنز چالشی ا فاد  مان های افراطی، م برانگیز گفت

ی وضع موجود فهم کنیم یا کردارهای خودانگیخته، شدهسیاسی، پراگماتیسم نهادینه

یدئولوژیتجسنننم ندگی روزمره در نظر آوریم، ا یا( معمول در ز ته و ) همواره  یاف

ی حال حاضرِ راست افراطی گرایانهاست. احساسات ملی« تأثیرگذار»و « جاحاضرهمه»

به نظر می مه که  ها یکی از چهرهرسنننند ه مدن اسننننت، تن حال برآ های جا در 

 دهد.ی ایدئولوژی را نشان میشدهشناخته

ص داری را مشنننخهای گذار یا بحران سنننرمایهدوره 2چنین تورمی از ایدئولوژی،

های رژیم نولیبرالِ انباشت و مقررات)زدایی( در مرکز سازد. همچنان که محدودیتمی

ای ضننرورتاً سنناختاری نیز برسننر ابزارهای شننود، مبارزهداری دارد آشننکار میسننرمایه

ضع موجود به ست. و شده ا شدت در پِی بازتولید اجتماعی به دیدگاهی عمومی بدل 

وکناری با ان سننیاسننی نیز هر کدام از گوشننهکه کنشننگرآنثبات خویش اسننت، حال 

ای هبرند. کشننمکشهای ایدئولوژیکِ خود به مرکز صننحنه یورش میپراکندن فانتزی

                                                      
 ای است از:متن حاضر ترجمه. 1

Caren Irr, “Introduction: An Althusser for the Twenty-First Centry”, Mediations: 

Journal of the Marxist Literary Group, Volume 30, Number , Summer 2017, 

available at: https://mediationsjournal.org/articles/twenty-first_century_Althusser  
2. Ideological abundance 

http://www.mediationsjournal.org/archive
http://www.mediationsjournal.org/toc/preview
http://www.mediationsjournal.org/toc/preview
http://www.mediationsjournal.org/toc/ideology-critique-and-the-long-revolution
http://www.mediationsjournal.org/toc/ideology-critique-and-the-long-revolution
http://www.mediationsjournal.org/articles/twenty-first_century_Althusser
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ها، مکمل خشونت عریانِ طبقاتی است )که اغلب و نه همیشه حاصله میان ایدئولوژی

به سنننازانه ی وادارگرانه و اجماعشنننود(، اما هر دو پروژهبه دسنننت دولت اعمال می

 دهند.ها در سازوکارهای بازتولید اجتماعی واکنش نشان میکژکاری

اسننت.  1ایسننتی-های یک بازها مشننخصننهبنا بر ارزیابی ولفگانگ اسننتریک، این

ضعیت پس از بحران  صیف و صطالح را برای تو ستریک این ا گیرد، کار میبه 2008ا

سرمایهای که به نظر میدوره سد  ست اما ر هنوز نظام جدیدی برنیامده. داری ناپایدار ا

سرمایه ستریک  کند که به طرزی فزاینده نابرابر و غیراجتماعی ای را توصیف میداریا

کند؛ این جدایی موجد ی قرن را قطع میاست که مصافحتنننش با دموکراسی در میانه

 راههایی فرهنگی را بهگرای کشنمکشمرجوشنود و تکثیر هرجمی« زوال اخالقی»یک 

در پی یافتن سننازوکارهای  2انباشننتندازد، زیرا سننرمایه با گرفتار آمدن در بیشامی

ست. سخن، تورمِ ایدئولوژیکی منجر به تغییر  3جدیدی برای بازتولید خودش ا به دیگر 

 های گذارِ معوقهداری در دورهشود، اما از شکنندگیِ کلیت نظام سرمایهسیستمی نمی

 کند.حکایت می

های ی رشننتهها بر عهدهل فرهنگ و ایدئولوژی در دانشننگاههاسننت که تحلیمدت

ی مدارک تحصنننیلی که موجب ها عالوه بر ارائهچیهرمنوتیک اسنننت. علوم انسنننانی

داری را های سنننرمایهی ایدئولوژیفرآوری طبقات متوسنننط تکنوکرات اسنننت، چرخه

ر این چرخه گاهی نیز باعث اختالل دکنند، موجد نوآوری در آن شننده و گهتثبیت می

ویک، بسننیاری از های آغازینِ قرن بیسننتشننوند. این در حالی اسننت که طی دههمی

ست، به نفع رویکردهایی مثل خوانش  ابزارهایی که خاصه برای نقد ایدئولوژی حیاتی ا

شده«نقد»سطحی و نقدِ  ستادگی در برابر خوانش، برچیده  شی از این ای ای هاند. بخ

گرا و گیرد که خود را ضنندعقلی کسننانی صننورت میسننطهانتقادی ایدئولوژی به وا

سی معرفی می سیا سانی در دوره -کنند ضد ی بحران اجتماعی را نگاهی که علوم ان

مه کاویچیزی بیش از تت کاو در کنج ندو خاکی تلقی نمیی ک ند. دیگر های زیر ک

                                                      
1. interregnum 

2. overaccumulation 

 .62( ص4201، )87ی ، شمارهی چپ نونشریه« یابد؟داری چگونه پایان میسرمایه»ولفگانگ استریک، . 3
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را )که امری ایدئولوژیک اسنننت( محدود به « امر سنننیاسنننی»رویکردهای پژوهشنننی 

کنند که هیچ مبنای مادی ندارد، ای از مضننامین ملی و فروملی میی بسننتهموعهمج

ضاهای فرهنگیِ به قدر  سیار ناچیزی از ف حال آنکه در رویکردهای دیگر هنوز میزان ب

ی نقد را ی شننکوفایی به پروژهشننود که اجازهکفایت مسننتقل از سننرمایه یافت می

 دهند.می

های رسننند که رشنننتهرسنننت هنگامی فرا میبه دیگر سنننخن تورم ایدئولوژی، د

هرمنوتیکی حداقل توانِ ایسننتادگی را در برابر این یورش دارند. بسننیاری از اصننحاب 

شان تا جایی که هر دعوی ناظر بر ها و مؤسساتامان رشتههرمنوتیک، پس از نقدِ بی

 اش با نوعی تشننویش وی صننورتبندیشننناخت یا مرجعیت را آشننکارا در آغازین وهله

سی همراه می شنهادهای ناچیزی برای مقابلهدلواپ شکارا سازند، پی ی عاجل با رگبار آ

یدئولوژیکِ فاکت ئه میا  ی ایجابیکنند. تنها چند پروژههای بدیل و اخبار جعلی ارا

مشننغولِ دفاع از سننازد و بسننیارانی از آنان چنان دلاصننحاب هرمنوتیک را متحد می

که نمی ند  هادهای موجود ماعی توانن ید اجت بازتول که  ند  هایی را در نظر آور ند کردار

باز  هاییی نقند وانهاده شود، میدان برای ایدئولوژیکنند. اگر پروژهسلطه را مختل می

 ها وجود ندارد.بخشی نیز در آنای از رهاییترین رگهشود که کممی

سیاری مهیا می ستیْ منابع ب سی سنت مارک شبختانه  سانیخو ه در ک کند؛ برای ک

وار اند راهی برای خروج از تنگناهای ایدئولوژیک بیابند و فهمِ کارکردهای نظامتالش

طور کلی را بهبود بخشننیده و نوعی ایدئولوژیِ ایجابی را در بسننتر مبارزه ایدئولوژی به

پژوهیِ مارکسنننیسنننتی، مفاهیم و ی دانشها بحث و فحص در حیطهپیش ببرند. دهه

صیقل دا صطالحات را  شارکتا سلِ ده و م سبت به افتادن در خطوط گ کنندگان را ن

ی ارائه شننده در این شننماره از حسنناس در بحث ایدئولوژی زنهار داده اسننت. پرونده

، این بحث اسنناسننی را با بازنگری آثار لویی آلتوسننر پی خواهد گرفت؛ تأمالتی مجله

د ه به ایدئولوژی و نقطور انکارناپذیری برای هر رویکردی کمؤلف چندین رسنناله که به

 اند.پردازد محوریایدئولوژی می

ی انگلیسننی متن ی این پرونده شنند، انتشننار ترجمهگیری اولیهآنچه موجدِ شننکل

سر،  سرمایهکامل کتاب آلتو ای، صفحه 270بود. این راهنمای  داری،در باب بازتولید 
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بارهکنندهی تعیینحاوی دو فقره یدئولوژی اسنننی آلتوسنننر در یدئولوژی و »ت: ی ا ا

ی این قطعات تاریخچه«. در باب ایدئولوژی»و  1«های ایدئولوژیک دولتدسنننتگاهودم

گیرد. اگرچه جای می 60یهای اواخر دههای دارند که در دل دغدغهمتنیِ پیچیده

به نگارش درآمدند و به شکلی منتشر شدند که اتینننن بالیبار در  1969ظاهراً در سال 

با عنوان  1970ه در مطبوعات فرانسننن ناقص»از آن  تاژ  تا زمان یاد می« مون کند، و 

تری از اومنتشر نشدند و تنها پس از آن فرارسیدن مرگ آلتوسر در بستر مدعای کامل

ها در این بستر، خواندن این رساله 2در فرانسه به چا  رسیدند. 1995بود که در سال 

ی ناتمامش در باب نظام آموزشی را روشن ی تفسیر آلتوسر از ایدئولوژی و نظریهرابطه

ر ی ایدئولوژی ناظر بتر تأکیدی اسننت بر جایگاه نظریهطور کلیسننازد. همچنین بهمی

 داری.طرز تلقی آلتوسر از بازتولید اجتماعی سرمایه

نزد آلتوسننر، ایدئولوژی ابزار اصننلی بازتولید اجتماعی اسننت، چراکه نظام ماهیتًا 

شفته و آکنده از ب سرمایهآ ه بیان یا ب -کند. در نتیجه، تحلیل داری را تثبیت میحران 

 ی عزیمت ورود به بررسی فرآیندهایایدئولوژی برای آلتوسر نقطه -بهتر، نقد فلسفیِ 

، در فلسننفه»بندی مشننهور آلتوسننر، کند. بنا بر صننورتبازتولید اجتماعی را تمهید می

چراکه فلسنننفه )یعنی نقد( « ظریه اسنننتی نی طبقاتی در حوزهآخرین وهله، مبارزه

ناقض عال میت که یکدسنننتهایی را ف یدِ روابط مبتنی بر کند  بازتول ظاهری  بودگی 

باره آلتوسنننر در اظهاراتی مصنننرح و مجزا در این 3زند.اسنننتثمار و تعارض را برهم می

را در یک سنناحت  4«نگاهی آگاه»دهد که نقد نحوی از خوانش اسننت که توضننیح می

کند که به این واسطه سازد؛ نقد این نگاه را چنان ]در آن ساحت[ حک میمیمستقر 

                                                      
1. Ideology and Ideological state apparatuses (ISA) 

قدمه. 2 بار، در م بالی تابِاتیین  یه ی ک ما ید سنننر باب تول به انگلیسنننی[ داری در )اثر لویی آلتوسنننر(، ترجمه ]

 (2014جی.ام.گوشواریان. )لندن: انتشارات ورسو، 

( NLB ،1976، ترجمه ]به انگلیسننی[ گراهام لوک، )لندن: انتقادی-هایی درباب خودیادداشننتلویی آلتوسننر، . 3

 .37ص
4. informed gaze 
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شود. ساحت دگرگون  ست آن  ساختن نظرگاهی  1ممکن ا ضمن وارد  بنابراین نقد، مت

زاد نیسننت؛ حتی ی جامعه شننناختی برونبیرونی یا تکمیل کردن موضننوع نقد با داده

ی نقد ود. در عوض، پروژهشننخیلی کمتر شننامل اصننالح خطاها در آگاهی کاذب می

ضوع متن برای  صریحی که مو سایی کردن پرسش  شنا ست از قبیل  ضمن اموری ا مت

سخی فراهم می ضربآن پا ضافاتی که آهنگکند و مداقه کردن در نقاط کور و  ها و ا

سامان می شکار کرد. به توپوگرافی متن را چنان  ساختارِ عمیق آن را بتوان آ دهند که 

سخن، نقدْ کند و از برآیند این ماندگار موضوعِ خود را فاش میهای درونتناقض دیگر 

سننازد )که آلتوسننر نیز آن را به نحوی ی نوعی دانش مسننتقر میمنزلهامر خود را به

ی شنننناخت تنها ابژه»کند که خواند(. عالوه بر این، او ادعا میمی« علم»کننده گیج

شد.ی تتواند در قالب ایدئولوژی در لحظهمی شته با سیس علم وجود دا ایدئولوژی  2«أ

ت ای اسی صبورانهکند، نقد نیز شامل استحالهی مبدأ دانش و علم را اشغال مینقطه

شودهنو و تجربه« نگاه»از ایدئولوژی به دانش. برای ایجاد دانش، نقدْ  شی گ را  ی خوان

 کند.به فضای میان ایدئولوژی و شناخت هدایت می

بهتلقی از خو این لهانش  قد مواجههمنز یهی ن یدئولوژی آلتوسنننر گرا در نظر ی ا

ستمرار می شناختها سرمایه»ای که در شدهیابد. تعریف  ه ارائ« داریدر باب بازتولید 

دهد: بازنمایی، تخیل، و امر شننود سننه رکن ایدئولوژی را مورد شننناسننایی قرار میمی

یدئولوژی»واقعی.  با شنننرایط واقعی طهبازنمود راب»، نزد آلتوسنننر، «ا ی خیالی افراد 

ستی ست.ه سازد. شود که مقرر میجا با روابطی تعریف میایدئولوژی در این 3«شان ا

ی خیالیْ محلِ وسنناطتِ بین ایدئولوژی بازنمود یک رابطه با هسننتی اسننت و آن رابطه

ر د نشننیند. وارِن مونتاگبازنمایی و واقعیت اسننت. امر خیالی در مرکز ایدئولوژی می

دهد که چگونه نشننان می آلتوسننر و معاصننران او ی ثمربخش خویش با عنوانمطالعه

های پدیدارشنناختی معاصنر از تصنویر را نشنانه رفته مفهوم امر خیالیِ آلتوسنر، گزاره

                                                      
نر ماشری؛ . 1 جمه ]به ی کامل( تر)نسخهخوانش سرمایه لویی آلتوسر، اتیین بالیبار، روژه استبله، ژاک رانسیر و پی

 (.2015انگلیسی[ بن بروستر و دیوید فرنباخ )لندن: انتشارات ورسو، 

 .46، ص نش سرمایهخواآلتوسر، . 2

 .181، ص خوانش سرمایهآلتوسر، . 3
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اسنت و فردریک جیمسنون نیز در این خصنوص به خوبی رد پای لکان را در دسنتگاه 

امر خیالیْ میانجیِ امر نمادین و امر واقعی  جا کهفکری آلتوسننر نشننان داده اسننت، آن

های شود. رویکردهای دیگر ممکن است طرز تلقی آلتوسر را مرتبط با تصویر رسانهمی

های دیجیتالی گرفته شده به سرعت گسترش یافت و فرم 1960ی جمعی که در دهه

ثابه یک رابطه می این تفاسنننیر امر خیالی را بهحال، همهاز آن لحظه قرار دهند. بااین

 دهند. مورد بحث قرار می

گیرد در فرانسننویِ آلتوسننر به خود می 1«رابطه»ای که در انگلیسننی معادل واژه

سوی دربرگیرنده« راپورت»ی شود. تعاریف ابتدایی واژهظاهر می 2«راپورت»  یدر فران

توأم با اشنننارات تلویحی به توافق –های بوروکراتیک اسنننت سنننود تجاری و گزارش

معادِل « راپورت»از  3ی انگلیسنننی بن بروسنننتربینافردی یا مؤانسنننت تنانه. ترجمه

دهد و در عوض بر معنایی از راپورت تکیه ، تضنننمنات این واژه را تقلیل می«رابطه»

شتر در واژهمی سوی زبان جریان دارد. برای چپِ زند که بی ستیِ فران سی سی مارک شنا

 راپورتِ»معموالً تحت عنوان « روابط تولید»فرانسننویِ قرن بیسننتمی، مفهوم حیاتی 
سخهابراز می« تولید ست. در ن ی فرانسوی شد. اگرچه این کاربردی مدرن از این واژه ا

،  که مسننتقیماً زیر نظر خود مارکس قرار داشننت سننرمایه( از جلدیکمِ 1875-1872)

ه تکرار تنها هشننت مرتب« راپورت»اش مرتبه و معادل فرانسننوی 284« رابطه»ی واژه

ست. سخه 4شده ا سوی، مارکس فقط هنگامی در ن برد که را به کار می راپورتی فران

سان کارخانه و روابط خانوادگی مختلشدههای بایگانیخواهد گزارشمی شده ی بازر

شرح دهد. کاربرد کم سرمایه را  سط  سر  راپورت تر فنیِ مارکس ازتو یحتمل نزدِ آلتو

 آشنننا بوده اسننت. سننرمایهبینِ شنندت باریکزبان و بهانسننهی فرعنوان یک خوانندهبه

گیرد، شاید او نه تنها بارِ معنایی آن را کار میرا بهراپورت بنابراین هنگامی که آلتوسر 

                                                      
1. relation 

2. rapport 

 مترجم عمده آثار لویی آلتوسر به زبان انگلیسی است.« بن بروستر». 3

 ی فرانسوی سرمایه به آدرس زیر: ناظر بر نسخه. 4

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf.
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ی ی مشنننترک خودش و مارکس دربارهحزبی معاصنننر بلکه دغدغه 1از خالل ژارگونِ

ا شان رچگونگی تأثیرگذاریسازی روابط اجتماعی در بوروکراسی و های همسانشیوه

تواند ما را همچنین می راپورتهای ضننمنیِ خواند. گوش سننپردن به داللتنیز فرامی

یدئولوژی آمدهیاری کند از منابع فراهم ی تحلیل آلتوسنننر رویکردی معاصنننرتر به ا

 استخراج کنیم. 

های ضننمنیِ گرداگردِ تری از داللتی کاملکه در نظر داشننتنِ مجموعهخاصننه آن

سر دربارهنظریه« خیالی»ی جنبهراپورت  شن میی آلتو د. سازی ایدئولوژی را نیز رو

شی فهم کنیم که بر موجب می راپورتعطف توجه به  شود ایدئولوژی را همچون گزار

طور که اینننمنننره کند. همانرد تأکید میتالئمِ وضعیت اجتماعی و زندگی خصوصی ف

نن در مقاله نم ی کند؛ ایدئولوژی نزدِ آلتوسر، سوژهی خود در این پرونده تأکید میسِ

گرداند که در آن فارا از شواهد موجود، همه فرضی بازمیزده را به وضعیتِ پیشبحران

فاد ایراپورت از کند. ایدئولوژی یک گزارش چیز نزد سننوژه خوب و پذیرفتنی جلوه می

 ای است.کند و به همین دلیل نیز نیازمند بررسی و تحقیق دومرحلهمی

ی نخست، نقدی آلتوسری از ایدئولوژی که بازنماییِ یک تخیلِ اجتماعی را مرحله

شنننود آن را خواند، اما همچنین میمی توهمدهد؛ آلتوسنننر آن را مورد توجه قرار می

ی محوری، «هاایده»نتقدان ادبی که بر روی تأثیرات خوانشنننی از گزارش نیز خواند. م

گونه که این عناصنننر در های اجتماعی متمرکزند، آنالگوهای عام و مکرر، یا تبعیض

حاضنننر می یت  یدئولوژی میروا جه از ا به این و ند،  ند؛ آنشنننو بهپرداز به ها  قت  د

حال، دنبال کردن  کنند. با ایندهی نوشتار درون گزارشِ ایدئولوژیک توجه میسازمان

کاربستن نقدِ ایدئولوژی ضروری است. ی دوم تا انتها برای تعریف ایدئولوژی و بهمرحله

ت اس« شرایط واقعی هستی»ی دوم شامل رمزگشاییِ یک تعریض ]نسبت[ به مرحله

مؤثر. آلتوسنننر مدعی اسنننت که  راپورتِظاهر ابدی یا رمزگشنننایی از یک روایت به -

شکل وارونه یا کج تعریضِ ایدئولوژیک . اما گیردی روابط واقعی را میشدهمعوجوغالباً 

عنا، به این م-شود نیست پس و پیش می آن چیزی کهپرسش اساسی آلتوسر بر سر 

 نننراچبلکه بیشتر بر سر این است که  -بازیابی انتقادیِ اثر یا ردی از امر واقعی نیست 
                                                      
1. jargon 
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چرا بازنمودی که افراد از »پرسد، ارد. او میامر راپورت با امر واقعی، سرشتی خیالین د

یا  طه ] حاکم بر شنننرایط  راپورت[راب ماعیِ  یا راپورتِ[ اجت با روابط ] )فردی( خود 

ستی ستِ فردی و جمعیه ست؟شان میشان و زی چرا امر  1«سازند، لزوماً خیالین ا

 پرسشی گیرد؟ اینخیالیِ راپورت )خود را مضاعف ساخته( نقش اصلی را به عهده می

ی معروف کشنند اما سننپس با روی آوردن به نظریهاسننت که ابتدا آلتوسننر پیش می

 کند که وساطتِ خیالی میاناندازد. او با این کار، خاطرنشان میاستیضاح به تعویق می

دهد که سوژه روابطش را با شرایط واقعی شرایط واقعی و بازنموده به این سبب رخ می

 سازد که از پیش فراخوانده شده است.قر میهایی مستبه میانجی نسبت

ی دهد، شاید گزارهبا این حال، چنان که چندین مقاله در این پرونده نیز نشان می

سیر  سر که چرا ایدئولوژی از خالل امر خیالی  سش آلتو سخ به پر ضاح برای پا ستی ا

ان کند، وافی به مقصننود نباشنند. همان طور که نویسننندگان این مقاالت خاطرنشننمی

یابی سوژه متضمن یک مازاد عاطفی است که تماماً هم معطوف به کنند، شاید قواممی

ستگاه شاید برخی از دم و د ست؛  ای میان بازنمایی و امر ها رابطهبازتولید اجتماعی نی

که ممکن است خودِ مفهوم زند. یا اینسازند که تکینگی فرد را دور میواقعی مقرر می

 های زبانی، تاریخی یا استعماری بوده باشد.یتاستیضاح تالیِ موقع

ر ی آلتوسنبه همین دالیل مقاالت این پرونده حاکی از درنگ بیشننتر روی مسننئله

شننود گزارشِ کشننند که چه چیزی سننبب میها را پیش میها این پرسننشاسننت. آن

ر بنا ب شنننمار رود ؟ چرا افرادی بازتولید اجتماعی بهبه عنوان ایدئولوژی، الزمه راپورت

صرار می شان ا ستثمار خود ستثمار به این عادت تا این حد بر مطلوبیت ا ورزند؟ چرا ا

فه از اجتنابگزارشِ بی یا اجتنابوق یازمند اسنننت؟ آ پذیریِ کذایی اش ن پذیرِی نا نا

کند؟ یا به زبان ظاهری گزارش با خرسنننندیِ ظاهری گزارش ایجاد اصنننطکاک می

طه از واسای میسر است، یک بازنمایی بیین بازنماییتر: اگر اصالً کشف شود چنساده

که شرایط واقعی هستی به چه چیزی شبیه است؟ به عبارت دیگر، آلتوسر به جای این

ه نشننده بیاغازد کی معوجپذیر بودن یک پروژهی امکانگرایانه دربارهبا یک فرض عقل

سبت به کلیت اجتماعی سنده ن سجم و ب شد، می از نظر درونی برهانی من سدبا که  پر
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کند و دانش انتقادی ای را ظاهراً مسنندود میچرا ایدئولوژی ]امکان طرح[ چنین گزاره

 یابد.چگونه در رویارویی با ایدئولوژی امکان بسط می

شیوه شاهداتی نظیر این، یک  شروع کردن از م ستبا   ویکمی ناظری عمل قرنِ بی

برای تغییرِ شنننکل  -فردی و اجتماعی -ای بر نقد آلتوسنننر از ایدئولوژی در پیِ مبارزه

ست، به پس و پیش شرایط واقعی هستی ا شان در امر خیالیِ گزارش سازیبخشی به 

گرفته از خالل بازنمایی را توصنننیف های صنننورتپردازد و کدگذاریایدئولوژیک می

نیسنننت بلکه مورد مداقه  راپورتکند. هدف از این نقد، تأکیدی مجدد بر امحایِ می

ناپذیریِ ظاهری آن و در نهایت نشاندن آن در زمینی سخت و استوار راردادن اجتنابق

 داریدر باب بازتولید سننرمایهچه آلتوسننر در یکی از فصننولِ آغازین اسننت. ناظر بر آن
مأموریتمی بارت اسنننت از  نویسننند، این  یت ع ها جایگزینی دم و »در ن برچیدن و 

 1«گیری و مستقر ساختن مقوالتی جدید است.کارهای ایدئولوژیک دولت و بهدستگاه

های ایجابیِ بازسنننازی اجتماعی ناظر به مفهوم با وجود محوریت مبارزات و پروژه

سریِ نقد، نظریه سر اما عمدتاً با کادنزایآلتو شته 2ی ایدئولوژی آلتو ضاحِ ر ستی های ا

ح نحوی از های آمریکایی مرتبط بوده اسننت. درامِ اسننتیضنناعلوم انسننانی در دانشننگاه

کند؛ که یابیِ غیرارادی و انفعالیِ سنننوژه را در واکنش به اقتدار نهادی روایت میقوام

ست که عابری را خطاب  سی ا سر پلی سر از اف صویر مثالی و به یادماندنی آلتو یادآور ت

ی اعمالِ قدرت بازشننناخته ی ابژهمنزلهکند و از پیِ این فراخوانی عابر خودش را بهمی

بخش چندین کار مهم است ]که[ شده الهامکند. این صورتِ نمایشیدرونی می و آن را

، نقشننی محوری در مباحث مربوط به مطالعات سننینما و 1990و  1980های در دهه

فا شناسی ایی جنسیت، بحث شهروندی، مطالعات انتقادی نژادی و روایترسانه، نظریه

ی آنها واسطهکردند که بهرهایی تأکید میها اغلب بر ]نشان دادن[ ابزاکرد. این تحلیل

شود و از خالل درونی ساختن کنترل دم و دستگاه خاصی بر سیالیات فردی مسلط می
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اسنناسننًا -پردازد های متکثر او میبه محدود و محصننور سنناختنِ حرکت و تقلیلِ کنش

سوژه، اراده ستمی که در آن  سی ستم را بدون اجبار و وادارگری توبرپایی  سی  سطی 

به انجام میاداره با مباحث اواخر قرن مندیِ خودش  ند. این تحلیل در ارتباط  رسنننا

ی نقشِ دولت و تأثیرات اقدامات دولت بر افراد و اجتماعاتی که تصننور بیسننتم درباره

شد در حاشیه و یا حتی بیرون از کنترل اجتماعی قرار دارند، نقش مهمی ایفا کرد. می

ستر گرایش شدر ب ستی از وهلههای آنار شباعی شده با ایدئولوژی نولیبرال، مفهومِ ای ا

گذارد که هایی در اختیار میاسنننتیضننناح راه و روش مهمی برای توضنننیحِ میانجی

 سازند.ها و قدرت را پیچیده میانگارنه بین سوژههای سادهتقابل

ست سشدر اوایل قرن بی صورتویکم اما، پر  وبندی دیگری به خود گرفته های ما 

 یی نظریهترین یا اصننلی ترین جنبهی اسننتیضنناح، دیگر محوریممکن اسننت گزاره

سندگان این پرونده به ما یادآور می شد. نوی سر نبا ضایدئولوژیِ آلتو ستی احْ شوند که ا

دهد که چگونگی را تشننکیل می« حالت خاصننی از ابراز»یا « انضننمامی»یک وضننع 

یدئولوژی را تبیین می ندعملکرد ا ما  ک یهنمیا یک نظر یدئولوژی توان آن را  ی ا

مونتاگ، لنننی و جِلی شاپیرو ما را به  1پذیر به معنای دقیق کلمه در نظر گرفت.تعمیم

شان و هم  شد فکری خود سر توأمان هم در پرتوِ ر ضاحِ آلتو ستی شی در مفهوم ا بازاندی

یه به بر رو حده بر سنننر غل یاالت مت عات کنونی در ا ناز ، دعوت های اداره و کنترلم

دهند ها را در اولویت قرار میکنند. لِنسیاک و ویگننر تفسیر آلتوسر از دم و دستگاهمی

سئله سه را به جایگاه مرکزی در بحث ایدئولوژی بازمیم سش ی مدر گردانند و این پر

کند کشننند که مدرسننه چگونه نه فقط محتوای ایدئولوژیک را بازتولید میرا پیش می

ی پیرامونننننش پیوند دارد. در دارانهنوان یک نهاد با بستر سرمایهعبلکه عملکردش به

نمن ردپای عقل نفِدِر و سِ گرایی علمی را در تفسیر ایدئولوژی آلتوسر این میان، فلینسْ

ستمداد از تفسیر روان سالوی ژیژک از و عاطفی کاوانهمورد بررسی قرار داده، و با ا تر ا

سوژه، تحلیلی از گرایقوام سانههای غیرعقلشیابی  و  های اجتماعیگرا به ترتیب در ر
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ی دهند. سرانجام هم ریننند و هم نینننر فردگراییِ دههبه دست می 1علوم انسانی انرژی

ست در ارزیابی سری از ایدئولوژی نهفته ا سیر آلتو صتی را که در قلب تف شش ان از ها

های د، سننوژههای جمعی جدید یا طبق اصننطالحِ ریننننناندازهای ظهور سننوژهچشننم

 گذارند.به بررسی می 2فرافردی

نده تالش میهمروی گان این پرو ند ته، نویسننن گذر از پیکرهرف با  ند  ی متنی کن

د تمرکز منهای عاطفهها بر سوژهویکم بیافرینند. آنآلتوسر، آلتوسری برای قرن بیست

های خصننوصننی و همچنین کنند که تحت وسنناطت تکنولوژی در چارچوب شننبکهمی

ها توأمان خشننونت کنند. این خوانششننده با هم تعامل میهای آموزشننی تجارینهاد

ستثمار اقتصادی را در مرکز توجه دهند، اما شان قرار میهمیشگی سرکوب دولتی و ا

توان ایدئولوژی را از خالل عقالنیت تجربی به شننان این نیسننت که چگونه میمسننئله

ی منزلهکشند که چرا و چگونه ایدئولوژی بهچالش کشید بلکه این پرسش را پیش می

سب و قوام صه این مقاالت با عطف کند. بهی اجتماعی عمل میدهندهیک چ طور خال

سوف دارند. آن سهمی در احیای این فیل سر،  صلی آلتو ضوعات ا ها توجه مجدد به مو

ها رسشین پی با ادارسرمایهایستیِ -ی آلتوسر در باب ایدئولوژی را در بستر بازمسئله

کنند که چرا نظامی که پیوسنننته بر اجتناب ناپذیربودن خودش تأکید از نو مطرح می

سوژهمی ست و چگونه  ضبط کند محتاج مکملی بازنمایانه ا هایش همچنان به ثبت و 

 دهند.توأم با استثمار ادامه می راپورتهای تمام ناشدنی خود در گزارش

                                                      
1. energy humanities  علوم انسننانی انرژی( عنوان کتابی اسننت در خصننوص نگاه علوم انسننانیات انرژی یا(

همراه  رشته ای بهبینانسانی به مسائلی از قبیل انرژی و محیط زیست که فلینننسْنننفِدِر و سِنننمن در قالب یک اثر 

ی هایی چون توسننعهمشننغولیشننود فراتر و فارا از دلای دیگر روی آن کار کرده اند. در این کتاب تالش میعده

 پایدار به انرژی و محیط زیست و مسائلی از این دست توجه شود.

2. transindividual subjects 
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عمق و ابعاد جدیدی به بحران حاکمیت در جمهوری اسالالی    19-گیریِ کوویدهمه

س  کا یً  ل  ستم  در  قیا سی ست و آن را در  قام بحران   شیده ا  سرز ین  -بخ

بازآفرین  کرده اسالالتت معمیق و بسالالحِ بحرانز سالالازوکار حدرمِ حاکت را  تدهر کرده و 

منها در  ناطق دوردسالالتِ روسالالتای  بلره در ظرفیت آن را در مد ین و حفظ سالالل ه نه

زوال در ظرفیت نگهداشت  1 راکز  هت شهریِ کشور نیز دچار زوال جدی کرده استت

شریم در ز ینه س  و مدارک  نابِع سل ه به خودی خودز در  واجهه با   ستر ی د

وپنجه نرم کردن با الزم برای دسالالالتانسالالالان ز  ا  ز علم ز مرنو و ی  و  دیریت  

ی چشالالمگیر در هاکفایت  ی حاد و ب هاگیری خود را نشالالان داده اسالالتت کاسالالت همه

مرکیب با فسالالاد سالالاختاری داخل ز نه منها  وجب کمیاب  و مدارک گزینشالال   نابع به 

س ه شبرهوا ستز بلره  وجبام مغییر در  1پروریِ ی حا  های  شده ا صاد رانت   احت

 ا نیت  نظام را نیز فراهت آورده استت   یحظام

طور  ستمر مداوم داشته استز ا ا ز حبسز شرنجه و اعدام به اگرچه بازداشت

ها رو به زوال بوده ی استانویژه در  حدودهبخش حدرم حاکت بهخصلتِ  رکزیت

ی حاکت های  دن ِ سل هها سازوکارهای اجرای  دو ت و ساز اناستت در استان

ر بخش خود را هت دنشین  کرده و کارکردِ  رکزیتای چشمگیر از صحنه عقبگونهبه

ی  ناطق شهری و هت در  ناطق روستای  وانهادندت این رخداد در طول چهار دهه

نشین  نه از سر انتخاب بلره ضرورم   برم بوده استت سابقه و این عقبگذشته ب 

ی حاکت در  واجهه با این بحران پیشرونده  هی نوع  جستی  سل]این رخداد[ به واس ه

در س ح جا عه شرل نوع  ضرورم را پیدا کرده بودت حدرم حاکت در برآورده کردِن 

گیری دچار استیصال شده بودت ا زا ام  دیریتِ پیا دهای انسان  و اجتماع  همه

فظ منها ابزار ح بحران نظام را وادار به پذیرشِ همراه با اکراه این واحعیت کرده بود کهز

ز یعن  خشونت و حهرز در حال از 1388نظت حاکت از ز ان سرکوب جنبش اعتراض ِ 

                                                      
1. clientelism 
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گیریز بحران حاکمیت را مسریع کرد و دست دادن بنیادهای  ادی خویش استت همه

فضای  را را در  یان نظت حاکت و گسست در ساختار سل ه ایجاد کرده استت نیروهای 

مرین س ح جا عه این فضا را به دست گرفتند و در پایین  رد   و شوراهای  حل  در

ای ههای دو ت  الزم برای  دیریت بحرانز و با امرای به رویهغیابِ  نابع و بودجه

گیری به  قابله با همه 99ما اواسح اردیبهشت  98اجرای ِ  دن   ؤهر از اواسح اسفند 

و گسستز در کردستان  پرداختندت بر اساس شواهد  وجود فضای  یان نظت حاکت

ی هاو انجمن هادر کردستان شورا 2مر بوده استت های کشور وسیعنسبت به دیگر استان

مر و  ؤهرمر عمل کردندت  حل  از حیث معداد و گستره و همچنین کارآ دی وسیع

ی  حل  در کردستان موجه کارشناسان علوم اجتماع  و هاو انجمن هاظهور شورا

خاذ با ام هادر چند  اه گذشته به خود جلب کرده استت اکثریت آنفعاالن سیاس  را 

وش ی  از خصلت د وکرامی  و خودجهانگرش   ثبت و با استقبال از چنین پیشرفت

کنندت اگرچه برخ  بر پتانسیل د وکرامیِ  ی اجرای ِ  رد   استقبال   هاظهور ساز ان

اس   ن قه مدکید دارند ا ا ما به ی محوالم سیی  حل  در آیندههاو انجمن هاشورا

پردازیِ  نش  و  فهوم هاحال میش  در جهت مئوریزه کردنِ ساختار و عملررد آن

(ethos )جام مرِ ایران ان در کردستان و در بستر کل  های آند وکرامی  و  سیر آینده

 یهاگردد که اغلب این ساز انبخش  از این  سئله به این د یل بر   3نشده استت

اند و در  واجهه با افزایش فشارهای دو ت  و  رد   خودگردان عمر کوماه  داشته

ادآور گمان یاندت رخدادی که ب ی حاکمیت  در  یدان سیاس   نحل شدهمحریت سل ه

ی کارگری در گفتمان و کردارِ احزاب و هاماریخِ بدفرجام ایجاد شورا/امحادیه

ی هاآغاز انقیب استت خصلت د وکرامی  امحادیهی سیاس   ارکسیست  در هاساز ان

خفه گردید  هاکارگری درون  وِج رو به فزون ِ پوپو یست ضد ا پریا یست   ارکسیست

رایان گکه کارگران ایران  بتوانند صفوف خود را ساز انده  کنندز اسیمو حبل از آن

 ت4 دیریت روابح صنعت  در کشور را به دست گرفتند
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ی  رد   در کردستان عمر کوماه  داشتندز ا ا شرای   که به آنان هااگرچه شورا 

یری گمر و  ؤهرمر از ز ان شرل جال خیزش داد کماکان حدرم دارندز برخ  حت  حوی

ی  رد   مداوم هات ]این شرایح[ به وضوح پس از شورا98در اسفند  اه سال  هاآن

میِ  در اینجا مدهیرام سیستما یافتند و در  یدان سیاس  مدهیر شگرف  گذاشتندت

 -مر از همه موسعه و بسح زیست  را  د نظر داریتز ا ا  هت 19-گیری کوویدهمه

ی گفتمان و کردار سرکوب کنندهسیاستز ظهور  حاسبام ا نیت  جدید  شخص

ی جدید سوبژکتیویته در فرآیند  قاو ت کردها در هابندی صورمحاکمیت  و شرل

ر کانون موجه خواهند بودت استمرار این شرایح در  یدان سیاس  ی حاکت دبرابرسل ه

و در  ی حاکمیت استبیانگر این نرته است که ]چنین شرای  [ درون ِ ساختار سل ه

ید یابدت مدکی کردی  جددا ظهور و گسترش   ی گسست د وکرامی  در جا عههابرهه

 ی حاکمیته با ساختار سل هی  رد   در راب هابودگ ِ شرایح ا ران انجمنبر درون

 رابرب در کردی  قاو ت  رکزیت ا ر واجد اهمیت نظری و سیاس  بنیادین  استت این

 ردنک مئوریزه برای  قاو ت این  رکزی جایگاه و اهمیت و برجسته را حاکت یسل ه

 آغازین روزهای در که -ها آن ا ران شرایح و  رد   هایانجمن این عمل و ساختار

 مصدیق ار -شوند  ظاهر باز نیز آینده در که دارد ا ران و گرفتند شرل پاند   گسترش

 کندت   

ها نها/ انجمی کنش سیاس  برای شورااین   ا عه در پ  ارائه و یا مرسیت برنا ه

 کند ما خ وطی کردیِ ایرانز هت اکنون و یا در آیندهز نیستت بلره میش   در جا عه

 فهو   را برای محلیل این پدیده در پیش بگذارد و پتانسیل نظری و چارچوب  

ی کرد و حدرم حاکمیت در ایران د وکرامی  آن را در  وای روابح  تغیرِ بین جا عه

 های  حل ی شوراجویانهگونه که استدالل خواهد شدز  نشِ  شارکتارزیاب  کندت آن

های حاکمیت دال ت داردت شورا یای جدید در  قاو ت کردها در  قابل سل هبر  رحله

گونه که در ادا ه بیشتر  ورد بحث حرار خواهد گرفتز حاک  از زایِش  حل  آن
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 ]ورود[الم در فرآیند عبور از نظت حاکمیت و ای جدید از د وکراس  در رو ههپرو ه

به گسست حاکمیت استت در هر صورم سرنوشتِ این د وکراس   رد   بیش از 

ی حاکمیت در جا عه ح و خصوصیام  قاو ت کردی در  قابل سل ههرچیزی به شرای

موانند به های  رد    شابهز   های  حل  و انجمنبه طور عام وابسته استت شورا

های افق ِ محرک عمو   و  شارکت و خودگردان  ز ینه را برای ی خلقِ شبرهواس ه

د محقق مواننهت کنندز ا ا نم مرین س ح  رد  ِ جا عه فراد وکراس   شارکت  در پایین

های و انسجام آن در جا عه را مضمین کنندت شرایحِ موسعه و به انسجام رسیدنِ شورا

المز خارج از خود آن حرار رو شرط د وکراس   شارکت  در رو هه حل  و از این

دارند؛ ]چنین شرای  [ درون روابح حدرم  جای  دارند که فرآیندها و پیا دهای 

 کنندتالم را  شخص   ی حاکت در رو ههکردها در  قابل سل ه  قاو ت

 و ثبح به  ع وف اول شودت حسمتبنابراین این  قا ه به سه بخش مقسیت   

 یهادال ت نیز و هاآن گیریشرل ا ران شرایح  رد  ز یهای انجمندرباره بررس 

میش خواهد داشت استت حسمت دوم  کردستان رو هیم در کرد جنبش برای هاآن

ی  رد    حل  را بر اساس محلیل ارائه شده در حسمت هاما ساختار و عملررد انجمن

گیری بر خصلت و عملررد حدرم حاکت و پیا دهای آن اول مئوریزه کندت مدهیر همه

ی کانون ِ بحث  ا در این حسمت ی کردی نق هبرای روابح سل ه و  قاو ت در جا عه

سیاس ِ  وجز و  -وم نیز بر آن خواهد بود ما بحِث نظریخواهد بودت حسمت س

ی هاو شبره های شرایح ا رانِ ساز ان ختصری از شرایح ابقا و همچنین موسعه

ی در فرآیند گذار از سل ه هاالم و نقش  حتمل آنههد وکراس   شارکت  در رو 

 حاکمیت به گسست د وکرامی  را به  یان بگذاردت
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 قسمت اول:

ن ی کمپیتحول جامعه و سیاست در روژهالت؛ مشاهدات نظرورزانه به بهانه

 مقابله با کرونا

گیریِ کرونا در ایران شکلی از طور که اشاره شد، همزمان با شیوع همههمان

ای از مناطق خودسازماندهی برای مقابله با این بیماری در غالب شهرها و بخش عمده

ود. گرچه سابقه بپیدا کرد که در تاریخ این منطقه بیروستایی روژهالت کردستان بسط 

سطح و مقیاس  ،های خودجوش ناآشنا نبودندکه مردم کردستان با حرکت

دست کم در سه  ،های قبلیخودسازماندهی مردمی در این مورد قابل قیاس با نمونه

دن خاموش کر ،سیل ،ی اخیر حوادثی از قبیل زلزلههانبود. در سال ،ی گذشتهدهه

 89های های زاگرس و نیز اعتصابات سراسری در کردستان در سالجنگل سوزیآتش

و 1396های دی ماه سال و البته شورش ،در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد 97و 

ی بسط نوعی کنش عمومی جدید و شکلی از ( زمینه1398آبان ماه سال پیش )

و نیز تجارب تاریخی  ،ن تردید این تجارباند. بدوهمبستگی و خودسازماندهی بوده

مقابله با  گیری کمپیندر شکل 1357های پس از انقالب تر در سالنسبت قدیمیبه

ها به فرمی از این کمپین ،اند. اما از لحاظی دیگرمؤثر بوده روژهالتکرونا در 

ب تجار ویژه ازبه ،داری از تجارب پیشینخودسازماندهی دست زدند که به شکل معنی

 وژهالتررود. این به ظرفیت و آمادگی بسیار باالی مردم ی گذشته فراتر مییکی دو دهه

 گسست»دهی و اجرای امور عمومی در شرایط برای مشارکت مستقیم در سازمان

ها و اشاره دارند. با شیوع کرونا در روژهالت کردستان در شهرها کمیته« دموکراتیک

ها و خدمات دولتی مؤثر در این ند و در غیاب کمکشوراهای خودجوشی شکل گرفت

فند ی اسها تقریباً از نیمهدوران مردم خود ابتکار عمل را به دست گرفتند. این فعالیت

( به مدت 1399ی اول اردیبهشت سال جاری )( آغاز و تا نیمه1398ماه سال گذشته )

سازی وضعیت و بازگشایی دیی اردیبهشت ماه به بعد با عادو ماه ادامه داشت. از نیمه

بازار و مراکز اقتصادی از یک طرف و با فشار روزافزون نهادهای امنیتی از طرف دیگر، 

تدریج معلق و سپس ممنوع شد. در این دوران بخش ها و شوراها بهفعالیت این کمیته
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موازات با تحوالتی که در شهرها در جریان بود دست زیادی از مناطق روستایی هم به

به خودسازماندهی زدند و روستاهای خود را به حالت قرنطینه و ارتباط آن با بیرون از 

ی ضرورت مطالعه ،روستا را تحت کنترل خود درآوردند. ما در همان روزهای آغازین

م و ها را حس کردیآن ها و اندیشیدن به شرایط و چگونگی فعالیتتجربی این کمپین

فعالینی که در مرکز این فرم از خودسازماندهی بودند  برای این منظور با تعدادی از

نفر مصاحبه کردیم که  16هایی انجام دادیم. برای این منظور در مجموع با مصاحبه

 ها به قرار زیر است:ترکیب آن

 مجموع مرد زن 

 12 9 3 شهر

 4 4 - روستا

 16 13 3 مجموع

این پژوهش ایجاد کرد و ما ای برای های ویژهمتأسفانه دوری از محل محدودیت

ود ای که بین خها بر اساس روابط شبکههای بیشتری نداشتیم. نمونهامکان مصاحبه

ها هم در فضای مجازی و با استفاده شدند و مصاحبهفعالین وجود داشت به ما معرفی می

کم بودن تعداد  ،از واتس آ  انجام شد. جدای از محدودیت تعداد کل مصاحبه شوندگان

ها است ولی ی این مصاحبهشناسانههای روشنان در میان این تعداد هم از دیگر ضعفز

ی این محدودیت به دلیل فضای دیاسپوریک به بخش عمده ،همان طور که ذکر شد

ی واحد و ها رویهکمپین ،آیدها بر میگونه که از مصاحبهپژوهش تحمیل شد. همان

های زیادی به خود ها در هر موردی تفاوتآناند و کیفیت و شرایط یکدستی نداشته

خود »ها ی این کمپیناما با این همه وجه مشترک فعالیت همه 5پذیرفته است.می

واسط مردم در تدبیر امور عمومی در وضعیت سازماندهی و مشارکت مستقیم و بی

 بوده است.« تعلیقِ موقتِ دولت و نهادهای خدماتی و بازوهای امنیتی آن

ای در ریزی و طرح پیشینیو بدون هیچ برنامه 6ای نامتوقعها در لحظهمپیناین ک 

سیاسی کردستان ظهور کردند اما فهم شرایط امکان این شوراها -فضای اجتماعی

ی گذشته است. به زعم ما مستلزم نگاهی به تحوالت روژهالت کردستان در چند دهه
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ی در ی گذشتهدر سه دهه هایی است کهفضای این کنش عمومی محصول دگرگونی

این جامعه در حال بسط بوده است. تغییراتی که در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 

اند و نیز دگرگونی گفتمان مقاومت به بعد رخ داده 1370ی این جامعه از اوایل دهه

کرد در این دوران از شرایط امکان آمادگی این جامعه برای خودسازماندهی و از دالیل 

ها بوده است. بنابراین برای فهم بهتر این پدیده و گیری این شوراها و کمیتهشکل

ها مورد تأمل قرار بگیرند. عناوینی سازوکارهای آن الزم است که این تحوالت و دگرگونی

گیرند اهما تحوالتی هستند که شرایط ی این بخش مورد بحث قرار میکه در ادامه

های مقابله با کرونا به شکل گیری کمپینو شکل امکان خودسازماندهی به شکل عام

شود اند )موارد یک تا چهار( و نیز تأمل میدر روژهالت کردستان را فراهم کرده ،خاص

ها برای تحوالت گفتمان مقاومت کرد در روژهالت )موارد پنج و به داللت این کمپین

تحوالت و از منظر از این  7«پسینی»شش(. الزم است تأکید شود که این یک خوانش 

های مقابله با کرونا در کردستان است؛ اینگونه نیست که این گیری کمپینفهم شکل

ور طچه همان ،ها را پیشاپیش ضروری ساخته باشندتحوالت ظهور این شوراها و کمیته

که ذکر شد این خودسازماندهی یک رخداد نامتوقع بود. منظور از این خوانش نشان 

 -است که این جامعه را برای ظهور چنین فرمی از خود سازماندهی یدادن سیر تحوالت

شود ای که نظم سیاسی مسلط به شکلی موقت دچار یک گسست )موقت( میدر لحظه

هر  ،و نیروهای دموکراتیک و مردمی امکان مشارکت مستقیم در تدبیر امور عمومی

تأمل در این تحوالت  آماده کرده است. -آورندرا به دست می ،چند به صورتی موقت

خشی و ب هایی است که برای این پژوهش صورت گرفتههای مصاحبهبخشاً مبتنی بر داده

گان است. باید تأکید شود که ی نگارندهی زیستهاز آن هم حاصل مشاهدات و تجربه

ی زیسته ها و نیز تجربههای تجربی این مصاحبهگرچه این تأمالت مبتنی بر داده

دارند، از این رو ممکن است که  اما در نهایت خصلتی نظرورزانه ،ن استگانگارنده

اعتبار را بی ها های تجربی بیشتر این تأمالت را جرح و تعدیل کنند و یا حتی آنپژوهش

 پردازیم.ها میسازند. اکنون به این تحوالت و دگرگونی
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ایران  انسانیهای علوم اجتماعی و علوم یک( دانشجویان کرد و دانشکده

خورشیدی به بعد تعداد دانشجویان کرد در  70ی : از دههبه بعد 1370ی از دهه

های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی در سراسر ایران به شکل غریب و دانشکده

 فراوانی تعداد ،های این پدیده هر چه بوده باشدای افزایش پیدا کرد. ریشهسابقهبی

 ،روزنامه نگاری ،علوم سیاسی ،های جامعه شناسییژه در رشتهودانشجویان کرد به

گ های بزرهای تهران و دیگر دانشگاهتاریخ و غیره در دانشگاه ،جغرافی سیاسی ،حقوق

ایران به طنزهایی از این دست در میان غیرکردها دامن زده بود: در دانشکده علوم 

الف که خشجویی کرد بود مگر آنجا هر دانیک وقتی این»شد اجتماعی تهران گفته می

 «اما اکنون هر دانشجویی کرد است حتی اگر خالف آن هم ثابت شود ،شدآن ثابت می

ای به نام ی علوم اجتماعی عالمه طباطبایی که در داخل کوچهو یا خوابگاه دانشکده

 شد.شناخته می« کردستان»قرار داشت بین دانشجویان معموالً به خوابگاه « سروستان»

چرا کردها تا این حد »ی مواجهه با سؤال ها تجربهغالب دانشجویان کرد این دانشکده

اساتید و نیز  ،از طرف دانشجویان غیر کرد ،«دارند؟ های علوم اجتماعی عالقهبه رشته

را دارند. حتی برخی از اساتید و کارمندان به اشتباه  ،پرسنل و کارمندان بخش اداری

ها سهمیه داشتند و الزم نبود برای ورود به ه کردها در این دانشکدهبر این باور بودند ک

ها در سطح ملی به رقابت بپردازند و این را علت اصلی فراوانی دانشجویان این رشته

تان ی خاص کردسدانستند. این پدیده بدون تردید با تجربهها میکرد در این دانشکده

بدون ارتباط نیست؛ به نظر  1360ی پس از انقالب و سرکوب جنبش کرد در دهه

ی جنبش فراگیر کردها در جریان انقالب و سپس سرکوب این جنبش رسد که تجربهمی

های ها به رشتهمندی نسل جوان کردی عالقهزمینه ،ی پس از انقالبدر طول یک دهه

به  تعداد زیادی از این دانشجویان .علوم اجتماعی و علوم انسانی را فراهم کرده بود

تحصیالت تکمیلی در مقاطع ارشد و دکتری هم دسترسی پیدا کردند و تاحدی هم به 

آزاد و پیام نور دسترسی پیدا  ،ی مختلف سراسریهاهای تدریس در دانشگاکرسی

ی عمومی این دانشجویان که پس از فارا التحصیلی به شهرهای کردند. اما بدنه

های کار نداشتند. اکنون نه تنها در شهرکردستان برگشتند شانسی برای پیدا کردن 

التحصیالن بیکار های آن هم فارا روستا بزرگ و کوچک کردستان که در غالب
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که  افرادی ،شوندهای گوناگون علوم انسانی و اجتماعی به صورت فراوان یافت میرشته

 آوردن بهروی ،مدتدارای فوق لیسانس و گاه دکتری هستند و بیکارهای طوالنی

شترک ی مکارگری فصلی و کشاورزی معیشتی به تجربه ،کولبری ،ایمشاغل غیرحرفه

ی بنددوران مفصل ،ها بدل شده است. دوران تحصیل برای این افرادپسادانشگاهی آن

شناسی و علوم های و مکاتب گوناگون جامعهکردن تاریخ مقاومت کردستان با تئوری

ها به برگشت آن ،آموزشی و تحصیلی این افرادسیاسی بود. بنابراین فارا از کیفیت 

ی مدنی کرد و جنبش اعتراضی ی قابل توجهی برای جامعههای کردستان افزودهشهر

ی مداوم وضعیت ی زندگی در شهرهای غیرکرد و مقایسهآید. تجربهآن به حساب می

شکاف  ویژهو به ،های گوناگونمیانجی از تبعضفهمی بی ،ها با کردستاناین شهر

وجود آورده بود که در ها بهگیر بین کردستان و این شهرها را برای آناقتصادی چشم

ن الزم چنیتأثیر نبوده است. همها و انتشار آن در اجتماع بیافزایش میزان نارضایتی آن

 «تمایز کردی»و آگاهی یافتن به « دیگری بودگی»است اشاره شود که هرچند حس 

ان پیش از ورود به دانشگاه معموالً با این افراد بوده است اما لمس در ساختار سیاسی ایر

ویژه واسط این دیگری بودگی غالباً با دوران تحصیل در شهرهای غیر کردنشین و بهبی

داد. این امر نقش پررنگی در یادآوری و تعمیق خطوط نشین رخ میشهرهای فارس

یزه شدن این خطوط و تعمیق حس تعلق ها داشت و غالباً به رادیکالتمایز اتنیکی آن

ای های سراسریِ روزانهشد. باید توجه شود که در کنار دانشگاهبه دیگری کرد منجر می

ر از اواخ ،وجود داشتند کرماشان و سنندج ،که در شهرهای کردستان مانند ایالم، ارومیه

های خصوصی و غیرسراسری مانند خورشیدی به بعد با جا افتادن دانشگاه 70ی دهه

کاربردی و غیره درصد بیشتری از جوانان شهرها -پیام نور و مراکز علمی ،دانشگاه آزاد

ز یافتند. فارا اهای کردستان به فرمی از آموزش و تحصیالت دانشگاهی دست و روستا

هم سطح عمومی سواد در مناطق روستایی  ،یابی این پدیده باشیمعلت که در پیاین

داری افزایش پیدا کرد و هم تعداد به بعد به شکل معنی 1379ی کردستان از دهه

های بزرگ علوم اجتماعی بسیار زیادی از دانشجویان کرد از اوایل این دهه وارد دانشکده

آموزشی و فرهنگی نقش پررنگی در  و علوم انسانی در سطح ایران شدند. این دگرگونی

تحول گفتمان مقاومت کرد داشته است. بدون تردید فعالیت مدنی و سیاسی در 
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ه ی تحصیلی باال نبوده است و چگاه فقط محدود به افراد با سابقهکردستان تاریخاً هیچ

های این فعالین تحصیالت دانشگاهی عالی ترینبسا که تعداد زیادی از شاخص

عداد ی تسابقهاما افزایش بی ،اند و این وضعیت اکنون نیز تا حدی صادق استنداشته

و  کیفیت ،التحصیالن علوم اجتماعی و علوم انسانی در کردستانجویان و فارادانش

داری افزایش داده است. این تحول کارآمدی کارهای انجمنی و مدنی را به شکل معنی

ی را باال برده است باعث شده است تا امکان آموزشی همزمان که کیفیت کارهای انجمن

زایش داری افهای کردستان به شکل معنیها و پویاییای شدن فعالیتبازنمایی و رسانه

های میدانی در روژهالت کردستان و بازنمایی پیدا بکند. به زعم ما ارتقای فعالیت

 هایاست. در کمپینای با این تحول آموزشی مرتبط ها تااندازهای این فعالیترسانه

شماره  یوضوح قابل مشاهده بود. مصداق بارز آن مصاحبهمقابله با کرونا این وضعیت به

ن های ایالتحصیالن در مرکزیت فعالیتای از این فارادهد حلقهاست که نشان می 12

 اند.ها بودهکمپین

 : برایهای پس از انقالبدو( تحوالت مناطق روستایی کردستان در سال

های پیشگیری از کرونا در مناطق های مربوط به کمپینفهم شرایط کنونی فعالیت

الزم است تا تصویری کلی از برخی تحوالت ساختاری در این مناطق ترسیم  ،8روستایی

های پیشگیری از کرونا و فهم سطح آمادگی های مربوط به کمپینچه درک پویایی ،شود

بدون فهم این تحوالت ساختاری  ،در این دوران مناطق روستایی برای خود سازماندهی

ی وضعیت خاص مناطق روستایی روژهالت مشکل خواهد بود. قبل از بحث درباره

ای کلی به تحول وضعیت آموزش در کردستان از اشاره ،کردستان در این فضای جدید

ی ای تجربهنوز مطالعه به بعد ضروری است. هر چند که در این زمینه 1360ی دهه

های اولیه وجود ی زیسته امکان برخی نظرورزیاما برمبنای تجربه ،انجام نشده است

ی قهریه و همزمان با به کار بردن قوه 1980ی رسد که رژیم در دههدارد. به نظر می

در قالب فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان برای بخش زیادی از  ،های خونینسرکوب

سعی کرد تا به ادغام کردها در ساختار اجتماعیِ  ،تاییویژه در مناطق روسبه ،جامعه

های پس از انقالب چنین آسیمیله کردن و فارسیزه کردن نسلتر ایران و هموسیع

به بعد در کردستان به  60ی روزی از دههبپردازد. تأسیس و گسترش مدارس شبانه
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تمان گفت که گف توانچنین میاحتمال زیاد تحت تأثیر چنین سیاستی بوده است. هم

شصت و فراهم کردن آموزش رایگان برای مناطق محروم  ی رژیم در دههخواهانهعدالت

که به احتمال فقط محدود به کردستان  ،نقشی در تاسیس این مدارس ،روستایی

 ها واین مدارس که گاه در شهرها و بیشتر در مراکز بخش .بازی کرده باشد ،اندنبوده

آموزان مناطق روستایی محیطی را فراهم برای دانش ،شدندیس میهای بزرگ تاسروستا

 یهی ابتدایی بپردازند. از دهی تحصیل در مقاطع باالتر از دورهکردند تا بتوانند به ادامه

ند توانستها مدارس ابتدایی وجود داشت و دانش آموزان میبه بعد در بیشتر روستا 60

خشی های باالتر بخود به تحصیل بپردازند. برای دورههای تا پایان کالس پنجم در روستا

شدند که عموماً پسرانه بودند و به روزی میی مدارس شبانهآموزان روانه از این دانش

صورت هفتگی در آن اقامت داشتند. این مدارس تماماً رایگان بودند و از دانش آموزان 

که سیاست واقعی پس فارا از اینشد. برای خوابگاه و غذای روزانه پولی دریافت نمی

این مدارس به افزایش سطح عمومی سواد در بین  ،پشت تاسیس آنها چه بوده باشد

جوانان پسر مناطق روستایی کمک زیادی کردند. باید توجه کرد که این خدمات 

آموزان پسر بود. ترکیبی از دالیل آموزشی نه تمامًا اما به صورت غالب محدود به دانش

های فرهنگی و اقتصادی در سازوکار بندی این پدیدهفرهنگی و مفصل ،یاقتصاد

ی این خدمات آموزشی شد تا در فرم ارائهایدئولوژیک دستگاه آموزشی دولت باعث می

 ،هیچ نوع برابری جنسیتی وجود نداشته باشد. در بخش زیادی از مناطق روستایی

زنان و دختران نیروی کار اصلی و ارزان  ،تری داردویژه جاهایی که باغداری رواج بیشبه

فعالیت کشاورزی بودند و هنوز هم هستند و قاعدتاً تمایلی برای از دست دادن این 

جا که الزم بود که فرزندان دختر جای خالی پسرها ویژه آنبه ،نیروی کار وجود نداشت

 زوکارهای حقوقیکه سا ،را در مزرعه پر بکنند. از طرف دیگر فرهنگ مردتبار و مردساالر

شد ث میباع ،کندکرد/میو سیاسی دولت به صورت فعال آن را پشتیبانی و بازتولید می

جایی هم که موانع اقتصادی وجود نداشت به ادامه تحصیل در تا دختران نتوانند آن

روزی گرچه تماماً پسرانه بیرون از روستای خود بپردازند. به این دلیل مدارس شبانه

عمالً نتوانستند نقشی در افزایش سطح سواد عمومی دخترها داشته باشند. باید  ،نبودند

تدریج به 70ی توجه شود که این خدمات آموزشی عمومی و رایگان تقریباً از اوایل دهه
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هاشمی آغاز و در که با ریاست جمهوری -های نولیبرالیافول کرد. در این دوره سیاست

سازی خدمات سازی و کاالییو روند خصوصی -تدوام یافتهای بعدی هم بالانقطاع دوره

ای پولی کرد. به هر صورت این مدارس شرایطی دولتی این مدارس را به شکل فزاینده

آموزان پسر در مناطق روستایی به شکل فراهم کردند که سطح عمومی سواد دانش

آموزشی ایجاد شد تغییری دیگر در سیستم  40ی معناداری افزایش یابد. در اواخر دهه

د منسزایی در افزایش سطح عمومی سواد در مناطق روستایی و نیز بهرهکه نقش به

آموزان دختر از این آموزش عمومی داشت. در این دوران دولت سعی شدن نسبی دانش

ها مدارس راهنمایی و در بسیاری موارد مدارس دبیرستانی غیر کرد تا در اکثر روستا

ند آموزان روستایی توانستای از دانشکند. بدین ترتیب بخش عمدهروزی تاسیس شبانه

ی تحصیل از آموزان دختر الزم نبود برای ادامهدیپلم بگیرند. حال که دیگر دانش

تر تحریک هایِ فرهنگی خانواده کمروستای خود خارج شوند و بنابراین حساسیت

داری به ساختار نیها فشار اقتصادی معی تحصیل آنشد و نیز به واسطهمی

ی تحصیل ها امکان ادامهدرصدی از دختران روستا ،شدخانواده وارد نمی« محورنرینه»

ذیل این وضعیت جدید پیدا کردند. این مدارس در بسیاری موارد از کیفیت آموزشی 

ار و کبسیار نازلی برخوردار بودند و بخش وسیعی از دروس این مدارس به شکل اضافه

 یشد. این سطح نازل در مورد وضعیت دورهن غیر تخصصی تدریس میتوسط معلما

ودن زمینه و نیز درگیر بدبیرستان حتی بیشتر صادق بود. قاعدتاً به دلیل این پیش

ها درصد بسیار کمی از آن ،آموزان روستایی در کارهای کشاورزی و دامداری دانش

دسترسی پیدا بکنند. اما بخشی از های تراز اول در سطح ایران توانستند به دانشگاه

کاربری به  -علمی  های پیام نور و مراکزی مانند سما وها توانستند در دانشگاهآن

تحصیالت دانشگاهی هم دسترسی پیدا کنند. این قشر جدید پس از اتمام دوران 

گی شدند. این یکی از و حامل فرم خاصی از سوژه ها ماندگار شدندتحصیل در روستا

ی ترین تحوالت اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی در کردستان از اواخر دههمهم

 به بعد بوده است. 70

ی نسبتاً نوظهور دیگری در باید به پدیده ،گیری این قشر جدیددر کنار شکل

ی گذشته ترکیبی از تغییرات اقلیمی های کردستان اشاره کرد. در چند دههروستا

های درپی زمینها به دلیل تقسیم پیش واحد کشت خانوارویژه خشکسالی( و کاه)به
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های بزرگ ایران بخشی از جمعیت روستایی را به سمت شهر ،کشاورزی بین وارثین

های شهرهایی مختلف کردنشین نشینای از این افراد در حاشیهسرازیر کرد. بخش عمده

ل وساز مشغوبخش ساخت ویژه دراند و به کارهای روزمزد بهو غیر کردنشین ساکن شده

به کار شدند. اما بخشی از این جمعیت توانست به صفوف خرده بورژوازی غیردولتی 

کارهای خرد به وضع اقتصادی بسیار بهتری واندازی کسباین شهرها بپیوندد و با راه

ا هنسبت به همتایان خود در روستاها دست یابد. این دو گروه به طور کامل از روستا

باط های مبداء خود در ارتاند و به صورت فصلی و یا در ایام تعطیالت با روستادهکنده نش

تی بورژوازی غیردولی پیوستن به صفوف خردهتنگاتنگ هستند. گروهی که به واسطه

داری دسترسی پیدا کند به منبع اصلی شهری توانست به تمکن اقتصادی معنی

های خود تبدیل شده است. این امور تاهای مالی از امورعمومی مربوط به روسحمایت

برگزاری مراسم  ،ی وسیعی از اقداماتی مانند تأسیس کتابخانه و مدرسهعمومی دایره

شود. از این آموزان و دانشجویان را شامل میساخت مسجد و یا حمایت از دانش ،نوروز

 آموزشی تنها از لحاظ تحصیلی وی کردستان نههای عمدهزیادی از روستا حیث بخش

بلکه از لحاظ اقتصادی و مالی هم متکی به یک منبع مالی غنی  ،عمیقاً دگرگون شده

های ای در سازماندهی فعالیتکنندهشده است که در مواقع گوناگون نقش تعیین

های بینیم که چگونه فعالیتمی 6ی شماره کند. در مصاحبهعمومی روستا بازی می

 شود.نا در روستا توسط این قشر جدید پشتیبانی مالی میمرتبط با کمپین مقابله با کرو

ل و موبای ،تلفن ،به این تحوالت باید گسترش وسایل ارتباط جمعی مانند ماهواره

ها را های اجتماعی در روستااینترنت و معمول شدن استفاده از فضای مجازی و رسانه

ای های و منطقتعلقات طایفهها در فراروی روستائیان از نیز اضافه کرد. این تکنولوژی

های بندی هویتو مفصل های اجتماعی جدیدخرد و شکل گیری فضاها و هویت

 ایروستایی و محلی با گفتمان عمومی مقاومت در کردستان نقش تعیین کننده

به بعد در غیاب حضور نیروهای کرد در میدان سیاست در  70ی اند؛ اگر از دههداشته

روستاییان خاطرات فرهنگ مقاومت را با پیگیری رادیوها و  ،روژهالت کردستان

زنده  11ویله تیو کومه 10تیشک ،9ای گوناگونِ احزاب کرد مانند مِدهای ماهوارهشبکه

 ،های اجتماعینسل جدید اکنون با حضور در فضای مجازی و رسانه ،داشتندمی نگه
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کند. اگر ها ایفا میتاخود نقشی پررنگ در بازنمایی فرهنگ مقاومت در سطح روس

وی برای کردها یک دولت در فضا ِمد تی 12کندپور بحث میگونه که امیر حسنآن

های هوشمند برای نسل جدید روستاییان کردستان تلگرام و گوشی ،تاسیس کرد

دست  «دولت مجازی»شرایطی را فراهم کرد تا بتوانند به فرمی از ارتباط متقابل با این 

 وگو بپردازد.به گفت یابد و با آن

مشترک مانند  باید گفت که در روستاها عموماً به دلیل کارهای مرتبط با منابع

های سنتی در ها و نیز همیاریی جادهتعمیر ساالنه ،ها و منابع آبیالیروبی جوی

آمادگی خاصی برای خودسازماندهی وجود دارد. در کنار  ،کارهای کشاورزی و دامداری

 هایتحوالت جدیدی که بخشی از آن در باال ذکر شد و بخش ،های تاریخیاین زمینه

امکان بسیج عمومی در راستای یک هدف مشترک در  ،دیگر آن در ادامه خواهد آمد

داری باال معنی ها و شهرهای همجوار را به شکلسطح آبادی و نیز هماهنگی با روستا

دهد. خوبی نشان میاین آمادگی را به ،های کمپین مقابله با کرونابرده است. فعالیت

ای که در کمپین نوع سازماندهی ،آیدبرمی 6و  3،2،1های همانگونه که از مصاحبه

دید ها جی به خدمت گرفتن تکنولوژیمقابله با کرونا در روستاها در جریان بود و نحوه

های اجتماعی و نیز فرم هماهنگی فعالین روستا با روستاهای همجوار و مانند رسانه

ای هکردند )ن.ب: مصاحبههمچنین فعالینی که در کمپین شهرهای نزدیک فعالیت می

مؤید این تحوالت و ارتقای سطح خودسازماندهی از واحد آبادی و  ،(10و  9،6،5

ی تر در سطح جامعههای گستردههای مناطق روستایی با فعالیتبندی فعالیتمفصل

 روژهالت کردستان است.

گرچه قدمت مراسم نوروز بر  :سه( پرفورماتیو شدن نوروز در مناطق روستایی

 ،تداشته اس ایر تاریخ مدرن کرد نوروز جایگاه سیاسی برجستههمگان آشکار است و د

به بعد دچار  70ی فرم و نیز محتوای برگزاری آن در روژهالت کردستان از اواسط دهه

داری تحولی بنیادین شده است. در این تحول جدید مراسم نوروز به شکل معنی

یی امناطق روست ،این تحولهای سیاسی متفاوتی به خود گرفته است. در فرایند داللت

و جشن نوروز به شکل یک پرفورمنس درآمده  به کانون برگزاری این مراسم تبدیل شده

تر شده است و هم های سیاسی این مراسم بسیار پررنگهم داللت است. به این واسطه



 

 
 

 عباس ولی و مراد روحی 791

ی اند. پیش از دههجدیدی به خود گرفته مناطق روستایی از این حیث نقش سیاسی

های شد و معموالً جمعها به صورت مرکزی برگزار نمیراسم نوروز در روستام 1980

بام و یا جلوی منازل خود آتش نوروز را روشن و خانوادگی هر یک جداگانه و در پشت

کردند. این مراسم در های مشرف به روستا این کار را میگاه هم جوانان آبادی در کوه

اما از . شدر غروب آخرین روز زمستان برگزار میصورت همزمان و دی روستاها بههمه

ای میالدی به بعد فرم برگزاری این مراسم به شکل تدریجی و فزاینده 90ی اواسط دهه

ها به سمت برگزاری مراسم نوروزی دچار یک دگرگونی اساسی شد. از یک طرف روستا

م و یا بهتر بگوییاند و از سمت دیگر زمانمندی این مراسم متحول متمرکز حرکت کرده

یکدست و  ،سازیمتکثر شده است )در کنار این تکثرِ زمانمندی باید به هماهنگ

استاندارد شدن این مراسم هم اشاره کرد(؛ اکنون دیگر مراسم نوروز نه در سطح خانواده 

شود و تمام روستاها هم دیگر در آخرین روز و فامیل که در واحد روستا سازماندهی می

بلکه از حدود یک هفته مانده به  ،گیرنده طور همزمان نوروز را جشن نمیزمستان و ب

های گونه در روستاای از مراسمی کارناوالدر زنجیرهبهنوروز تا یکی دو روز قبل از سیزده

مان شود تا زشود. در این فرم جدید سعی میگوناگون کردستان پشت سرهم برگزار می

ای دهش نزدیک یکدیگر هستند و یا روستاهای شناخته اجرای مراسم در روستاهایی که

های ضمنی با یکدیگر تداخل نکند. این هماهنگی ،کنندتری برگزار میکه مراسم باشکوه

ویژه گیرد و از طریق فضای مجازی و بههای شفاهی صورت میهم از طریق خبررسانی

تمادی مختلف به صورت ماپلیکشن تلگرام. بدین ترتیب بین دو تا سه هفته روستاهای 

هن ی یک رسم فرهنگی کشوند که از دایرهبه کانون پویای برگزاری مراسمی تبدیل می

خارج شده و به یک پرفورمنس برای ابراز و بازنمایی جنبش مقاومت تحول پیدا کرده 

 است. 

زم بر تبدیل شده است و مستلسازماندهی این مراسم اکنون دیگر به یک فرایند زمان

هم در سطح خود روستا و هم در سطح روستاهای منطقه و نیز  گسترده هایاریهمک

های شهری مرتبط با این مراسم است. گرچه این مستلزم هماهنگی با فعالین و کانون

 ولی یکنواختی و یکدستی ،شودی مناطق به یک شیوه برگزار نمیمراسم در همه

ئال برای این کار میدانی بزرگ در یدهها وجود دارد. در حالت امشهودی در میان آن
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ای از میدان که به کل شود و در گوشهفضایی باز در خارج از آبادی در نظر گرفته می

هایی از صنایع دستی کردی ها و پردهفضا اشراف دارد با داربست و معموالً با پوشش

عمل  شود. پیشاپیش از مهمانان ویژه دعوت بهی بزرگ تدارک دیده مییک صحنه

زاران پذیرای ه ،جز مردم خود روستاشود که بتواند بهای آراسته میآید و فضا به گونهمی

نفر مهمان بومی و غیربومی هم باشد. برای این منظور حدود چند هفته وقت الزم است 

راد غیر اف تا اقداماتی از این دست سازمان یابد: اختصاص فضایی برای پارکینگ ماشین

وپز و تعیین افرادی برای پخت ،هااحتمالی مکان سکونت برای مهمانتدارک  ،بومی

)انتظامات( هم در میان زنان و هم « رێچاود»تعیین افرادی تحت عنوان  ،فروش غذا

 ،تدارک سرویس بهداشتی موقت در نزدیکی میدان برگزاری مراسم ،در میان مردان

های بستن قرارداد با موسسه تدارک برق و تجهیز سن به امکانات صوتی و غیره و نیز

های ای مراسم. الزم است اشاره شود که در برخی از روستابرداری برای ضبط حرفهفیلم

های زیادی یک میدان دایمی را در خارج از آبادی برای این مراسم هزینه بزرگ با صرف

 مگر به شودای از این میدان نمیاند که در طول سال عمالً دیگر استفادهتدارک دیده

عنوان زمین فوتبال برای پسرهای جوان آبادی. در فهرست مهمانان ویژه معموالً 

های فرهنگی و هنری سرشناس کرد در سراسر روژهالت از ایالم گرفته تا ارومیه چهره

ها برای روز مراسم هم از پیش خورد. فهرست برنامهو نیز کردهای خراسان به چشم می

کند. در این روز اوایل صبح شروع و تا غروب ادامه پیدا می شود و معموال ازمشخص می

انگیز و متنوع شامل  های هیجانبرنامه ای ازمردم روستا خود را برای مجموعه

های کوتاه غالباً با مضامین سیاسِی پوشیده و در نهایت سخنرانی ،موسیقی ،شعرخوانی

ی روشن کردن آتش ی اوج این پرفورمنس لحظهکنند. نقطهرقص کردی آماده می

وقایع گوناگونی از جنبش  ،هاای از دالی به نسبت فشردهزمانی که زنجیره ،نوروز است

ترین بخش مراسم تبدیل ا به سیاسیی اوج رکند و این لحظهمقاومت کرد را احضار می

ای بزرگ از هیزم ازپیش آماده و جاسازی شده است و کند: در وسط میدان پشتهمی

ا هشود. مشعلهایی برافروخته میهای غروب مشعلهنگام روشن کردن آتش در نزدیک

ان یعنی مادر ،«مادران آشتی»ها هستند و معموالً تعدادی از ترین این دالیکی از مهم

ها را چند این مشعل ،و فرزندان و بازماندگان این شهدا ،شهدای جنبش مقاومت کرد

زمان ادای احترام به جانباختان جنبش  چرخانند. این لحظهبار دور میدان می
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و نیز نوعی تجدید پیمان با  ،هاویژه مادران آنبخش کردستان و بازماندگان و بهرهایی

انتهای جنبش مقاومت گیر و بییی مشعل ماراتن نفسهای این جنبش است. گوآرمان

ویژه مادران شهدا به دست شود و توسط بازماندگان و بههای دور احضار میاز گذشته

شود تا آتش این مقاومت تا رسیدن به رهایی روشن بماند. سپس ی حال داده میلحظه

یا با طنین سرود  و ،سرود ملی کردستان ،«قیبهڕى ئه»همزمان با نواختن مارش 

کنند. الزم است آتش نوروز را روشن می ،با صدای حسن زیرک و یا ناصر رزازی« نوروز»

 ،بسط نوعی آگاهی نسبت به اکولوژی ،های این مراسماشاره شود که یکی از بدعت

بوده است. عالوه بر گنجاندن اشعار و « ژینگه»محیط زیست و یا به زبان کردی 

 ،امین اکولوژیک و یادآوری ضرورت حفاظت از محیط زیستهایی با مضسخنرانی

های شناخته شده روستا که غالبًا ذیل هژمونی این مراسم تصمیم تعدادی از شکارچی

ها هم پس از رها کردن شوند و آناند شکار را کنار بگذارند به روی سن دعوت میگرفته

ی ی شکاری خود را به نشانههای تفنگها را آتش زده و لولههای آنقفس ،هاپرنده

کنند. بسط و بازنمایی کُشی خم و برای همیشه از شکار کناره گیری میپایان حیوان

 13«پاریزی ژینگه»این فرم از حفاظت از محیط زیست که در زبان کردی از مفهوم 

های آغازین برگزاری این فرم از باعث شد تا در همان سال ،شودبرای آن استفاده می

هر سال تعداد بیشتری از شکارچیان در این حرکت نمادین شرکت کنند.  ،مراسم

های مربوط به این حرکت نمادین در فضای مجازی و نیز بازنمایی چرخش اخبار و ویدیو

ای کردی نقش پررنگی در بسط هژمونیک این پدیده داشته های ماهوارهآن در شبکه

 است. 

ها و ا هزاران نفر دیگری که از روستادر بستر این مراسم مردم روستا همراه ب

برای یک روز در یک فضای پرفورماتیو تمایز کردی خود  ،اندشهرهای اطراف حاضر شده

برند. این مراسم به فضایی برای نمایش مقاومت تبدیل شده است و را روی صحنه می

های ای پوشیده و زیرپوستی نمادشود که در این پرفورمنس به گونهغالبًا سعی می

های درونی آن را برای تماشاگران یادآوری شود که البته دور از جنبش کرد و ارزش

 گان این مراسمماند و همیشه برای برای برگزارکنندچشم نهادهای امنیتی باقی نمی

تعمیق و بسط  ،های زیادی به دنبال دارد. این مراسم نقش زیادی در یادآوریهزینه



 میان نظم حاکم و گسست دموکراتیک 794 

های ریز و محلی و احساس تعلق ی و فراروی از هویتهویت کردی در مناطق روستای

 14داشته است. ،در ورای مرزهای موجود و در مقیاس یک ملت ،تر کردی بزرگبه جامعه

های گوناگونی مانند احضار فعالین این است که حاکمیت سعی کرده است تا به شیوه

ها کردن آن ه زندانیاین مراسم به نهادهای امنیتی و اطالعاتی و هشدارهای مکرر و گا

و یا در اختیار گرفتن برگزاری مراسم توسط نیروهای وابسته به سپاه در روستاها و نیز 

محتوای سیاسی آن را خنثی و آن را به یک جشن  ،گاه با توریستی کردن این مراسم

فرهنگی صرف تبدیل کند. این فرم جدید از برگزاری نوروز در روژهالت کردستان کاماًل 

 «نظارت و مراقبت»ای است. در شرایطی که است و خود نیازمند پژوهش جداگانه بدیع

و دیگر سازوکارهای امنیتی سرکوبگرانه در شهرها امکانی برای برگزاری مراسمی از این 

این مناطق روستایی هستند که در غیبت نسبی این سازوکارهای  ،انددست را سلب کرده

اندازی مراسم نوروز و به محملی برای ابراز ای پوستاند به فضایی برکنترلی توانسته

باززایی و بیان تحوالت گفتمانی جنبش کرد در روژهالت تبدیل شوند. همانطور که 

دهی این مراسم مستلزم فرمی از همکاری و نیز نوعی از خودآگاهی سازمان ،اشاره رفت

رود و ین مناطق فراتر میپاره و محلی در اهای پارهبه هویت است که ضرورتاً از تعلق

بین شهر و  ،کم در جریان این مراسمدست ،در مسیر این فراروی فرمی جدید از تعامل

آگاهی جدید و سازمان دادنِ شود. این خودروستا و نیز بین روستاهای مختلف برقرار می

د در توانای از روابط است که میگیری شبکهپرفورمنسی از این دست مستلزم شکل

های متفاوتی دست به به شیوه ،از جمله در جریان بحران کرونا ،یط گوناگونشرا

مشاهده  6ی شماره گونه که در مصاحبهخودسازماندهی و خودمدیریتی بزند. همان

این برگزارکنندگان مراسم نوروز و فعالین این حوزه بودند که برای سازماندهی  ،شودمی

 کمپین پیشگیری از کرونا پیشقدم شدند.

اکولوژیزه شدن گفتمان مقاومت و ایستادن در  ؛«پاریزی ژینگه»چهار( 

های گفتمانی جنبش کرد در یکی از چرخشدر روژهالت؛ « ی سیاستآستانه»

تغییرات اقلیمی مانند  های اخیر آگاه شدن این جنبش به مباحث اکولوژیک است.دهه

های آتش سوزی ،ی ریزگردهاپدیده ،سیل و تغییر الگوی بارندگی ،خشکسالی

های دولت در ها دستبردتر از اینهای زاگرس و مهمعمدی/دولتی و غیرعمد جنگل
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های عظیم انتقال آب و نیز ی زاگرس در قالب سدسازی و پروژهمنطقه محیط زیست

ها به بخش ها و کوهپایهجنگل ،مراتع ،ی معادنسازی و واگذاری فزایندهکاالیی

ای در مناطق وسیعی از زاگرس منجر شده های گستردهیتکه به سلب مالک ،خصوصی

های این چرخش گفتمانی ذکر کرد. این نوع دستبردها در توان از زمینهرا می ،است

اکولوژی و طبیعت قاعدتاً منحصر به کردستان نیستند اما در کردستان فهم این پدیده 

 ،هافع مرکزنشیندر راستای منا -ی یک غارت اقتصادی صرف از چیزی به مثابه

فراتر رفته و در گفتمان سیاسی  -ها در کردستانهای حاکم و بازوهای بومی آنالیت

ها به عنوان یک جنگ اکولوژیک تمام عیار جنبش کرد سعی شده است تا این غارت

های سدسازی و علیه مردم کرد فهم شود و به شکلی ویژه سعی شده است تا پروژه

ورود  ،رمی از پاکسازی قومی بازنمایی شود. در کنار این تغییراتی فانتقال آب به مثابه

ای هاز طریق  .ک.ک و جریان ،مباحث مربوط به اکولوژی سیاسی به درون جنبش کرد

های اجتماعی و ای مباحث زیست محیطی در شبکهو بازنمایی رسانه ،نزدیک به آن

ژیک فراگیر و حساسیت جنبش های نوعی از آگاهی اکولوزمینه ،ایهای ماهوارهکانال

کرد به مباحث زیست محیطی را فراهم آورده است. تأثیر پذیری از و تعامل با جنبش 

و  15ی گا کرد در باکور کردستان )کردستان ترکیه( و پروبلماتیک شدن پروژه

 ،در گفتمان مقاومت باکور ،های اکولوژیک دولت ترکیه در مناطق کردنشینویرانگری

(. در راستای 2ی شماره اگاهی داشته است )ن.ب: مصاحبهنیز تأثیر بسزایی در بسط این 

های محیط زیستی زیادی در به بعد انجمن 1380ی این چرخش گفتمانی از دهه

در مریوان در « سبز چیا»ها انجمن ترین آنروژهالت کردستان تأسیس شدند که مهم

که آگاهی اجتماعی پس پشت تأسیس این  توان گفتبود. در واقع می 1381سال 

ها این بود که این فقط زبان و فرهنگ کردی نیست که حاکمیت سعی در امحای انجمن

ی این اکولوژی همبسته 16ها یا نامردمانغیر انسان بوم مردم )وبلکه کل زیست ،آن دارد

ی هامهندسیها و ها و مدیریتسوء مدیریت ،گیاجتماعی( به دلیل ترکیبی از رهاشده

هوشمند مورد تهاجم قرار گرفته است. باید توجه داشت که نقد اکولوژیک صرفاً معطوف 

از  ایی در هم تنیدهبه خود دولت نبوده است و آن بخش خصوصیِ بومی که در شبکه

پرورانه و رانتی با نهادهای نظامی و امنیتی دولت در کردستان قرار دارد روابط حامی
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گویی به نیاز حفاظت از محیط ها برای پاسخنقد بوده است. این انجمننیز همیشه مورد 

آگاهی نقشی عمیقاً بنیادین بازی زیست شکل گرفتند و خود در تکامل و تحول این 

را پروراندند و آن را به یکی « پاریزی ژینگه»محیطی گفتمان های زیستکردند؛ انجمن

ذیل این گفتمان جدید معموالً  17ند.از عناصر درونی جنبش مقاومت کرد تبدیل کرد

ق تشوی ،های مخالفت با سدسازیشد؛ کمپینها انجام میای از فعالیتطیف گسترده

سازی دانش آموزان به حضور در مدارس و آگاه ،شکارچیان برای کنار گذاشتن شکار

و ا هبرگزاری کارگاه ،پاکسازی طبیعت از زباله ،جنگل کاری ،«پاریزی ژینگه»اهمیت 

ترویج دفاع از حقوق حیوانات و مشارکت فعال در خاموش کردن  ،های آموزشیدوره

ها تاز اهما این فعالی ،های زاگرس تبدیل شده بودای پرتکرار در جنگلکه به پدیده آتش

ی الهام بخش بود. احتماالً این برای اولین بار در تاریخ جنبش کرد بود که چهره

اعتراضی  در قالب یک حرکت ،18یعنی شریف باجور ،«پاریزی ژینگه»های فعالیت

نمادین دست به اعتصاب غذا و همزمان راهپیمایی از مریوان تا ثالث باباجانی در استان 

ها را کشته بودند. اگر زد تا صدای چند توله سگی باشد که مادر آنکرماشان می

رند و اگر در زمان با دقت بیشتری مورد بحث قرار بگی« پاریزی ژینگه»های فعالیت

ر د« برازان کانی»ی زیوار در مریوان و نیز تاالب ورود پرندگان مهاجر به اطراف دریاچه

 ،در مریوان را در نظر بیاوریم« هالکروستای لک»ای مانند مهاباد نگاه کنیم و یا پدیده

 ،کنندهای مهاجر در فرایند ساخت النه همکاری میلککه در آن خود مردم با لک

متوجه خواهیم شد که این اغراق نیست اگر که گفته شود ذیل این چرخش گفتمانی 

ها هم باز شده است: این مناطق در سطح ایران برای غیرانسان ،هر چند کوچک ،فضایی

های پرندگان مهاجری تبدیل شده است که در مسیر کوچ گاهترین استراحتبه یکی امن

 کنند. اییز در آن برای مدتی زندگی میی خود در دو فصل بهار و پساالنه

ورزی جدید در این فرم از مواجهه با اکولوژی و حیوانات تجلی نوعی سیاست

های جامعه و به صورت کامالً مردمی و خودجوش ترین الیهکردستان است که در پایین

ها نه فضای دولت است و نه فضای احزاب اپوزیسیون یابد. فضای این کنشسازمان می

سیاسی و اقتصادی آن از یک  ،هر چند که واکنش به دولت و نهادهای امنیتی ،کرد

یری گطرف و همدلی با و طرفداری پنهان و آشکار از احزاب کرد تأثیر بسزایی در شکل

 نماییکه بخواهیم بزرگگیری کنشگران آن داشته است. بدون ایناین فضا و جهت
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لوژیک در کردستان نسبت به دیگر مناطق ایران های اکوتوان گفت که دغدغهمی ،بکنیم

 ،های بیشتری از اجتماع را درگیر کند و از مجرای این درگیریتوانسته است الیه

ترینِ آن تبدیل کند. اکنون شاید بتوان اکولوژی را به موضوع سیاست و چه بسا مهم

زی ولت مرکهای ویرانگر دبوم در مقابل تعرضگفت که میل به محافظت از این زیست

ورزی ی اصلی این سیاستبه هسته ،های خصوصی مورد حمایت آنو افراد و شرکت

 هایتبدیل شده است. این میل از نوعی حس رهاشدگی و تنهاماندگی در برابر مشت

گیری آن معطوف به خودسازماندهی و گیرد و جهتمرکزی نشأت می آهنین دولت

برای مقابله با این سرکوب اکولوژیک است. ترین سطوح جامعه خودمدیریتی در پایین

« شتماننی» ،شود گفت که ذیل این چرخش گفتمانی و آگاهی اکولوژیکبه تعبیری می

ترین نمود آن تبدیل دهد و یا به مهممی« ژینگه»)معادل کردی میهن( جای خود را به 

 ینگهند و ژکنیشتمان در ژینگه متجسد شده و مادیت پیدا می ،شود. به زبان دیگرمی

گیرد. اگر دوستی( قرار می)میهن« ریروهنیشتمان په»پاریزی در ردیف و معادل 

یت ژینگه به خود ماد ،نیشتمان تا حد زیادی ناظر به یک امر متافیزیکِی نامتعین بود

 دهد و از این لحاظ مناسبات قدرت مرتبط با آن به صورت شفاففضای زندگی توجه می

ژینگه ساحتی است  ،خواهند شد. در واقع ذیل این آگاهی اکولوژیکتری ظاهر و عریان

ت شود و محافظبندی میسیاسی و اجتماعیِ قدرت مفصل ،که در آن مناسبات اقتصادی

گر درونی و بیرونی از آن همان محافظت از فضای زندگی و پس زدن نیروهای غارت

لکیت آن نیز متعلق به ی کرد است. بدین معنا ژینگه یک فضای عمومی و ماجامعه

فارا از  ،عموم مردم است و هر نیرویی که بخواهد این مالکیت مردمی را سلب بکند

ان یک عنوبه ،که دولت باشد یا بخش خصوصی و نیز فارا از قومیت/ملیت این نیرواین

 ،آن را دارد تا از موضوع خود شود. این آگاهی اکولوژیک ظرفیتنیروی غارتگر فهم می

 ژینگه»چه فعاالن  ،های دیگری هم وارد شودفراتر برود و به ساحت ،اکولوژییعنی 

اند. های مردمی در مواقع بحرانی بودهدهی کمکهمیشه در ردیف اول سازمان« پاریزی

ی در جریان زلزله ،های مردمی در شهر ازگلهی اعالی آن احداث کمپ کمکشاید نمونه

مریوان و شخص شریف « سبز چیا»ن انجمن بود که فعالی 1396کرماشان در سال 

پاریزی نقش  های ژینگهی فعالیتباجور در مرکزیت آن قرار داشتند. به زعم ما سابقه
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گونه مؤثری در ارتقای ظرفیت خودسازماندهی روژهالت کردستان داشته است و همان

 پاریزی در مرکزیت آید افراد ژینگهبرمی 11و  5،4های شماره که از مصاحبه

ه ای از روابطی کهای مربوط به کمپین مقابله با کرونا قرار داشتند و شبکهفعالیت

های مربوط پاریزی شکل گرفته بود در خدمت فعالیت های ژینگهتر حول فعالیتپیش

داری عنیها را به شکل مبه این کمپین قرار گرفت و کیفیت فعالیت و کارایی این کمپین

 افزایش داد.

پاریزی به هیچ عنوان فقط محدود به فضای  ید شود که ژینگهالزم است تأک

مدنی در شهرها نیست و مناطق روستایی هم نقشی فعال در این -های سیاسیفعالیت

تعدادی از جوانان و  ،شودی شماره دو اشاره میگفتمان دارند. آن گونه که در مصاحبه

خالفت با احداث سد م های یک روستا در نزدیکی سنندج در کمپینکردهتحصیل

ی و اند و با فعالین کرد باکوردر باکور کردستان در ترکیه نقشی فعال داشته« ایلسو»

اند. فارا از اینکه بخواهیم مبتنی بر این مصاحبه ای ارتباط و رفت و آمد داشتهنیز ترکیه

 ی روابط وی بیرون آمدن از دایرهخود این پدیده ،نمایی خاصی انجام بدهیمبزرگ

های های ارتباطی بسیار محدود یک روستا و قرار گرفتن در مدار روابط و فعالیتشبکه

حاکی از تحول بنیادینی است  ،ای در فراسوی مرزهای سیاسی ایراناکولوژیک منطقه

و تحمیل جنگ  60ی وجود آمده است. بدون تردید دههکه در مناطق روستایی به

در سیاسی کردن مناطق روستایی در روژهالت مسلحانه به جنبش کرد نقش رادیکالی 

ایی روست»ی کلیشه ،ی جنبش مقاومت کردستان در این دورانکردستان داشت. تجربه

ی اجتماعی مناطق چه بدون پشتوانه ،کشدرا به چالش می« کار و غیرسیاسیمحافظه

ی سیاسروستایی و بدون حمایت فعال مردم در این مناطق اصوالً امکان هیچ نوع تحرک 

های نظارت و ای در سطح روژهالت وجود نداشت. از آنجایی که تکنولوژیو نظامی

های محلی «جاش»کنترل در مناطق روستایی یا وجود نداشتند و یا صرفًا محدود به 

ی پس از انقالب در غالب مناطق روستایی نیروهای جنبش کرد در تمام یک دهه ،بود

ی شارکت فعالِ زنان و مردان روستایی بود. تجربهحضور داشتند و این حضور محصول م

این دهه و فرم خاص جنبش کرد در این دوران یک پیوند سیاسی ارگانیک بین شهر و 

روستا در روژهالت کردستان ایجاد کرد و تا حد بسیار زیادی شکاف سیاسی بین فضای 

ای های ماهوارهشبکهرادیوها و  ،شهر و روستا را پر کرد. پس از خروج احزاب از روژهالت
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ی گذشته به مناطق روستایی باعث شده است جنبش کرد و نیز ورود اینترنت در دهه

این فراروی از تعلقات خرد و محلی در مناطق  ،تا در غیاب یک جنبش سیاسی آشکار

ِی ی جمعی سیاسای تداوم داشته باشد. با در نظر گرفتن آن حافظهروستایی به گونه

انقالب و نیز با لحاظ کردن تحوالت تکنولوژیک و نیز تغییرات  ی پس ازیک دهه

شکل گیری  ،که در باال ذکر شد ،آموزشی و فرهنگی در مناطق روستایی روژهالت

ی مناطق روستایی روژهالت کردستان که گاه حتی ای از روابط گسترده در پهنهشبکه

د شد. در واقع اگر که قابل فهم خواه ،رودبه فراسوی مرزهای سیاسی ایران هم می

ی اول انقالب امکان حضور در میدان عمومیِ سیاست سرکوب جنبش کرد در پایان دهه

پاریزی  های ژینگهفعالیت ،سلب کرد ،و البته شهری نیز ،را از جوانان مناطق روستایی

شدن مردمان این مناطق تبدیل  به محملی برای سیاسی ،اکنون در مناطق روستایی

های مختلفی نقش پررنگی در پاریزی شهرها هم به صورت های ژینگهنجمناند. اشده

های الیتها با فعمرتبط کردن فعالین روستاهای مختلف با یکدیگر و نیز پیوند دادن آن

 ،ها در قالب برگزاری اردوهاجاری در سطح شهرها داشته و دارند. این انجمن

یافته بین کنند تا پیوندی سازمانها سعی میو نیز برگزاری کارگاه ،هاگشتگل

 گههای فعالیت ژینها مناطق روستایی مختلف و نیز بین این مناطق با کانونفعالیت

 در کنار دیگر تحوالت ،های اکولوژیکپاریزی در سطح شهرها برقرار سازند. این فعالیت

 یشدت سیاساین مناطق را به ،وضیح داده شدکه در باال ت ،ساختاری مناطق روستایی

س از ی پی دههپس از تجربه ،کرده است. به تعبیری اکنون مناطق روستایی بار دیگر

قرار دارند و هر نوع گشایش دموکراتیکی امکان نوعی « ی سیاستآستانه»در  ،انقالب

ی بارز آن سیاست مردمی فراگیر در این مناطق را به دنبال خواهد داشت که نمونه

 های مقابله با کرونا بود.همین کمپین

جایی به بعد؛ جابه 70ی پنج( بازسازی جنبش کرد در روژهالت از دهه

ریان و ی مکگفتمان ناسیونالیسم کردی در روژهالت در منطقهکانونی و تغییر فرم: 

ان های دولت مدرن در تهرو در واکنش به سیاست 1320ی به مرکزیت مهاباد در دهه

ی اوج این گفتمان در این دوران تأسیس جهموری کردستان به نقطه 19ظهور کرد.
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 های جنوبیی تولد این ناسیونالیسم بخشبود. در لحظه 1325مرکزیت مهاباد در سال 

ژه ویکردستان ایران کمتر از این گفتمان مقاومت کردی متاثر شدند. در جریان و به

کرد به شکل بسیار مؤثری به سمت مناطق  گفتمان مقاومت 1357پس از انقالب 

ها جنبش کرد به سمت شمال جنوبی کردستان روژهالت گسترش یافت. طی این سال

تمامی شهرها و  ،تا مرزهای خوی و سلماس و به سمت جنوب تا نزدیک شهر کرماشان

 هایروستاهای کردنشین را در برگفت. گرچه این جنبش در بیرون و علیه سیاست

اما در درون  ،صدا بودی دولت مرکزی تقریبًا یکاتیک و تمامیت خواهانهغیردموکر

های متفاوتی بود که موضوع بحث این نوشتار نیست. در همین ها و گفتمانشامل جریان

ر ویژه دبه ،تر کردستان ایرانکند که مقاومت کردی در مناطق جنوبیحد کفایت می

ر جریان و پس از انقالب وارد میدان سیاست که د ،مریوان و کامیاران ،ی سنندجحوزه

ناطق در حالی که م ،له بودبیشتر متأثر از گفتمان چپ رادیکال کومه ،کردی شده بودند

له ههای اصلی کومبه استثنای بوکان که خود یکی از پایگاه ،ی مکریانشمالی در حوزه

زبان و  با محوریتپایگاه سنتی حزب دموکرات کردستان و ناسیونالیسم اتنیکی  ،بود

بندی جامع و مانع نیست به هیچ عنوان به این قومیت کردی بود. البته این یک تقسیم

له و معنی نیست که حزب دموکرات در مناطق جنوبی پایگاه نداشت و یا برعکس کومه

ی اجتماعی چپ جدید رادیکال در مناطق شمالی و حتی در خود مهاباد بدون پشتوانه

ی شهرها و روستاهای کردستان در کنار همدیگر زاب هر دو در همهچه این اح ،بود

کردستان غالبًا پایگاه  حضور داشتند. چیزی که هست این بود که در مناطق جنوبی

گیرتر از گفتمان ناسیونالیسم اتنیکی بود. اجتماعی گفتمان جدید جنبش کرد چشم

نشین پس از کمپ ،اب کردسرکوب شد و احز 60ی های پایانی دههاین جنبش در سال

ا ی خود بیافتهپیوند سازمان ،در باشور کردستان )کردستان عراق( 70ی در دهه شدن

گرچه این ارتباطات بخشاً و به صورت محدودی به شکل  ،جامعه را از دست دادند

و قطع شدن پیوند  60ی های خونین دههزیرزمینی و مخفیانه حفظ شد. سرکوب

کرد با احزاب خود باعث ایجاد گسستی دیگر در جنبش مقاومت ی ارگانیک جامعه

به بعد گفتمان مقاومت در  70ی روژهالت کردستان شد. پس از این گسست از دهه

ای دیگر خود را بازآرایی کرد و سعی کرد تا از فضاهای فرهنگی و کردستان به شیوه

ن د استفاده کند. در جریای این دوران به عنوان مکانی برای بقای خوشده کمتر سیاسی
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کانون مقاومت کردی  ،تاکنون ادامه داشته است 1370ی این بازسازی که از اواسط دهه

ی مکریان جنبش کرد را از مرزهای منطقه 1357هم دچار تحول شده است. اگر انقالب 

فراتر برد و جغرافیای مقاومت کردی را به سمت مناطق جنوبی تا نزدیک خود شهر 

ن ی تأثیر ایحوزه ،ی هفتادیدر جریان این بازآرایی پسا دهه ،توسعه بخشیدکرماشان 

کم به خود شهر کرماشان و نیز به استان ایالم هم گسترده شد. به گمان ما گفتمان کم

در جریان این بازآرایی اکنون شاید بشود گفت که این دیگر مریوان است که به کانون 

به  ی گذشتهده است. این سیاست در چند دههپویای مقاومت/سیاست کردی تبدیل ش

ی وزههای گوناگون در حو نرم و به صورت نسبتاً غیر قابل کنترلی به فرم ای خزندهشیوه

عمومی خود را بازسازی کرده است و شاید بشود گفت که در این بازسازی و باززایی 

و ویژه در دانجمنی بههای اند. فعالیتتر بودههای جنوبی کردستان معموالً فعالبخش

های صنفی و کارگری و تا و نیز فعالیت« پاریزی ژینگه»ی آموزش زبان کردی و حوزه

ی گذشته رشدی انفجارگونه داشته است. های زنان در یکی دو دههحدی نیز فعالیت

ار تر کردستان مستقر است و تا حد بسیهای جنوبیها بیشتر در بخشکانون این فعالیت

ها بدون هزینه و کزیت آن در مریوان است. بدون تردید فعالیت در این حوزهزیادی مر

سرکوب نبوده است اما در نهایت این فضای عمومی جدید تا حد بسیار زیادی توانسته 

 ،توانیم وارد بحث چرایی و دالیل این پدیدهجا نمیاست خود را تثبیت بکند. ما این

های ت از مناطق شمالی به سمت بخشیعنی حرکت کانونی جنبش کرد در روژهال

ه رسد کچه این خود نیازمند یک پژوهش جداگانه است. اما به نظر می ،بشویم ،جنوبی

های پس از که رژیم در سال ،20«ای سازیبازقبیله»این پدیده با فرم خاصی از سیاست 

ن هر چند که باید تأکید شود که ای ،ارتباط نباشدبی ،انقالب به این مناطق تحمیل کرد

بحث  21سکوت روژهالتگونه که در تواند تنها دلیل این موضوع باشد. هماننمی

ی مکریان با در خدمت گرفتن و های پس از انقالب در منطقهرژیم در سال ،شودمی

لمان های مسنظامی به نام پیشمرگیک نیروی شبه ،مسلح کردن عشیرت بزرگ منگور

 امنیتی بومی-( در میان این قبایل تاسیس کرد و آن را به عنوان بازوی نظامیها)جاش

 نظامی نقش عمیقی دربرای مقابله با جنبش کرد به خدمت گرفت. این نیروهای شبه

ی ی پس از انقالب بازی کردند. باید توجه شود که پدیدهسرکوب جنبش کرد در دهه
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که در سراسر روژهالت کردستان  ،یانی مکرنه فقط منحصر به منطقه« جاش سازی»

یان ی مکرای در منطقهرسد به این دلیل که ساختارهای قبیلهرایج بود. اما به نظر می

رژیم توانست تا این ساختارها  ،فعال وجود داشتنددر زمان انقالب هنوز به صورت نیمه

ان ی مکریمنطقهرا دوباره احیا و آن را به خدمت بگیرد. رژیم پساانقالبی توانست در 

که در حالی ،امنیتی خود درآورد-تمام قبیله بزرگ منگور را به خدمت سازوبرگ نظامی

تر روژهالت کردستان ای سازی در مناطق جنوبیرسد سیاست بازقبیلهبه نظر می

ها در مناطق جنوبی هم فراوان بودند اما نتوانست زیاد موفق عمل کند. البته که جاش

رسد از ای )که به نظر میعشیره-ایدر امتداد خطوط کهن قبیلهها گیری آنشکل

تر بلکه بیش ،ساختار اجتماعی این مناطق محو شده بودند( و احیای این ساختارها نبود

 ،یهای شخصجوییها و انتقامطلبیفرصت ،تابع عواملی چون تعلق به اسالم سیاسی

نوبی توانست تعدای از شیوخ و چنین رژیم در مناطق جخانوادگی و فامیلی بود. هم

ها برای مقابله با جنبش علمای مطرح را به خدمت بگیرد و از جایگاه مذهبی و نفوذ آن

به زعم ما این سیاست  22کرد و گسترش سازمان پیشمرگان مسلمان بهره بگیرد.

ای در ایجاد و تداوم فضای اختناق در ی مکریان نقش عمدهای سازی منطقهبازقبیله

ه داشت نطقه و به تبع آن حرکت کانونی مقاومت کرد به سمت مناطق جنوبیاین م

 است.

جایی کانونی در سیاست مقاومت کردی یک داللت مهم برای جنبش کرد این جابه

های جنوبی روژهالت کردستان بر خالف مهاباد و دیگر دارد. در مریوان و دیگر بخش

ت کردی حضور ندارد. گفتمان عامل یا میانجی ترکی در سیاس ،شهرهای شمالی

ی یک میانجی ترکی با دولت های شمالی معموالً به واسطهمقاومت کردی در بخش

کند. در واقع در این مناطق گاه بازوی سرکوب دولت مرکزی مرکزی ارتباط برقرار می

ی تراژیک آن کشتار قارنا در شهریور سال آید. نمونهاز یک آستین ترکی بیرون می

گان دولت مدرن در ایران هستند و ها خود از حذف شده. بدون تردید ترکبود 1358

ی ترک است که در سازوکارهای نظامی و امنیتی جا منظور آن بخشی از جامعهاین

ی دولت مرکز -ترک -ی کردگانهاند. مختصات روابط قدرت بین این سهرژیم ادغام شده

د در یسم اتنیکی کرد ایفا کرده است و بایقاعدتًا نقشی در تعیین فرم گفتمان ناسیونال

ی های جنوبجایی دیگر مورد بحث قرار بگیرد اما چیزی که هست این است که در بخش



 

 
 

 عباس ولی و مراد روحی 803

میانجی با دولت مرکزی کردستان این عامل وجود ندارد و سیاست کردی به صورت بی

 رسد که حذف و یا کمرنگ شدن این میانجی نقش زیادیشود. به نظر میمرتبط می

های گفتمانی سیاست کردی در این مناطق دارد که خود نیازمند در تعیین چهارچوب

گنجد. همانطور که جا نمیهای بیشتری است و بحث آن در اینها و واکاویپژوهش

اشاره شد در جریان این تحول و حرکت کانون مقاومت/سیاست کردی به سمت مناطق 

که ناسیونالیسم اتنیکی کرد  ،و ایالم کردهای غیر سنیِ کرماشان ،جنوبی کردستان

ای به هویت کردی خود و نیز به شکل فزاینده ،ها را درگیر کندنتوانسته بود زیاد آن

اقتصای تبعیض آمیز دولت مرکزی علیه خود آگاه شده و وارد گفتمان -مناسبات سیاسی

قالب اند. دستبردهای دولت مرکزی در اکولوژی این مناطق در مقاومت کردی شده

آگاه شدن به  ،های محیط زیستی عمیقتخریب ،رسانیهای سدسازی و آبپروژه

و  توسعه نیافتگی ،مناسبات استعماری استخراج نفت در این مناطق و همزمان بیکاری

فقر گسترده در این دو استان از یک طرف و تحول و گشوده شدن گفتمان مقاومت 

بنیادینی در ورود کرماشان و ایالم به نقش  ،کردی به روی کردهای یارسان و شیعه

 جدا از فعالیت ،جنبش کرد در جریان این باززایی داشته است. الزم است اشاره شود که

ی مقاومت ی تجربهای گستردهبازتاب رسانه ،های ادبی کردی در این مناطقانجمن

ای انهید رسهای جدبازنمایی گفتمانی کردهای غیرسورانی و غیرسنی در فعالیت ،روژئاوا

در اقبال کرماشان و  ،جنبش کرد و نیز فرم جدید برگزاری مراسم نوروز در روژهالت

 توان ادعا کرد که بازسازیایالم به جنبش کرد تأثیر بسزایی داشته است. در واقع می

به بعد و حرکت کانون مقاومت به سمت مناطق  1370ی گفتمان مقاومت کرد از دهه

همزمان بوده است با گشودگی و نیز کشیدگی این جنبش:  ،انجنوبی روژهالت کردست

یژه و( و بهو شیعه گشوده شدن به روی کردهای غیرسنی )به طور ویژه کردهای یارسان

( و کشیده شدن آن در امتداد زاگرس به سمت مناطق 4)ن.ب: مصاحبه شماره  23زنان

ی نداشته است. گرچه در دههتوجهی ای که تاریخاً جنبش کرد در آن پایگاه قابلجنوبی

فضای مقاومت  ،و همزمان با سراسری شدن جنبش کرد در روژهالت کردستان 1360

کردی به شکل بسیار مؤثر و موفقی به سمت مناطق جنوبی گسترده شد و دیوار 

داری فروریخت و زنان به میدان عمومی این ی این گفتمان هم به شکل معنیمردانه
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ی هفتادی گفتمان مقاومت در روژهالت اما این بازسازی پسا دهه ،گفتمان ورود کردند

 ،«مردِ سورانیِ سنی»بود که به شکل ملموسی این جنبش را به ورای مرزهای گفتمانی 

برد و کردهای غیرسورانی و غیرسنی را  ،ی ناسیونالیسم اتنیکی کرد استکه مشخصه

چنین از لحاظ این جنبش هم ،هم وارد این گفتمان کرد. در جریان این بازآرایی

محتوایی هم به روی مباحث جدید اقلیمی و اکولوژیک گشوده شده است که باالتر 

یعنی حرکت گفتمان مقاومت به  ،که بین این دو پدیدهمورد بحث قرار گرفت. فهم این

وبری وجود  24«های انتخابیقرابت»ارتباطی از جنس  ،سمت جنوب و گشودگی آن

  های دیگری است.نشینی تصادفی است نیازمند پژوهشیک همدارد و یا صرفاً 

زسازی گر این بامقابله با کرونا در روژهالت کردستان بیش از هر چیزی بیان کمپین

گونه که ذکر شد فضای جنبش کرد در روژهالت کردستان است. اگرچه همان

جام های خاصی برای این پژوهش ایجاد کرد و امکان اندیاسپوریک محدودیت

های انجام شده و نیز بر اساس بر اساس مصاحبه ،تری وجود نداشتهای بیشمصاحبه

ها در پویایی این کمپین ،ها و مناطق مختلف روژهالتهای ما از فضای شهرشنیده

. به 25تر بودپاوه و باالخص مریوان بیش ،سقز ،تر کردستان مانند بانهشهرهای جنوبی

. ها را کمپین مریوان دانستترین این کمپینین و متشکلتوان پویاتراحتمال زیاد می

 یی کمپین مریوان به سابقهموفقیت و کارایی برجسته به زعم ما شرایط امکان

های زنان و البته کانون صنفی معلمان فعالیت ،کارگری ،پاریزی های ژینگهفعالیت

د گیری دارد و شایهای صنفی معلمان ایران برجستگی چشمکه در میان کانون -مریوان

-یهای مدنو دیگر فعالیت -ترین کانون صنفی معلمان در سطح ایران باشدمتشکل

  سیاسی پنهان و آشکار در این شهر مربوط است.

 :ورزی فراگیرها؛ مدیریت موضوعی یا سیاستشش( روژهالت و بحران

ف های مختلولتهای دی رژیم که فارا از گفتمانهای نولیبرالی اقتدارگرایانهسیاست

ث باع ،اندهاشمی تا کنون تداوم داشتهی ریاست جمهوریبدون گسست از ابتدای دوره

ی خدمات اجتماعی و رفاهی شده است. البته بدون تردید نشینی حاکمیت از ارائهعقب

نظامی رژیم و متورم -بازوی امنیتی ها همزمان بوده است با پیشروینشینیاین عقب

سابقه را برای های بیتا که بتوانند این غارت 26نظامی-نهادهای امنیتیی شدن بودجه
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نشینی رفاهی و پیشروی خود دولت و نیز بخش خصوصی تضمین بکنند. این عقب

ی ی سیاسی روژهالت از یک طرف و عدم توسعهزمینهنظامی در کردستان به دلیل پس

ه دنبال داشته است. تبعات تراژیکی را ب ،اقتصادی این منطقه از طرف دیگر

نشینی دولت بهداشتی و رفاهی و عقب ،سازی خدمات عمومیسازی و کاالییخصوصی

ی در کردستان )و یا شاید در همه ،به تصادف یا غیر آن ،از فراهم کردن این خدمات

های غیررسمی و ی جمعیت شهرنشین به صورت اسکانسابقهایران( با رشد بی

وجود آورده همزمان بوده است. این وضعیت شرایطی را بههای فقرزده نشینیحاشیه

 ،است که در کنار فرم مزمن فقر ویرانگری که در غالب شهرهای کردستان وجود دارد

این مناطق به نوعی حمایت عاجل نیاز  ،های بحرانی مانند وقوع زلزله و سیلدر زمان

های مردمی و کمکهای مردمی پیدا بکنند. این فضای خالی تا حدی توسط انجمن

 ها و نیز همبستگیخودجوش در سطح روژهالت و ایران پر شده است. این انجمن

اند در غیاب خدمات رفاهی مؤثر توانسته ،شودای که در مواقع بحرانی ایجاد میعمومی

ه جامعه ب ،ها بپردازند. در این فضاای به مدیریت حداقلی این بحرانبه شیوه ،دولتی

محیط زیستی  ،مدنی ،کارگری ،ی زنان و فعالین صنفیفعالین حوزهطور عمومی و 

 اند. باید توجه کردطور ویژه به نوعی تمرین خودسازماندهی و خودمدیریتی پرداختهبه

رود و بین کردستان و دیگر ها از مرزهای اتنیکی فراتر میی این همبستگیکه دایره

وجود دارد. در کردستان به دلیل وجود ی متقابلی های ایران از این حیث رابطهبخش

باً این غال ،شودها در بستر آن محقق میگفتمان مقاومت فراگیرتری که این همبستگی

ایِ و غیرسیاسی و از فرم های خیریهها از چهارچوبامکان وجود دارد که این فعالیت

 وتر فهم یک نوع مدیریت موضوعی خارج شده و ذیل آن گفتمان سیاسی گسترده

تحول پیدا کنند. در واقع  ورزی فراگیربازنمایی شوند و از این طریق به فرمی از سیاست

چه در مواقع بحرانی و چه  ،محیط زیستی و مدنی ،کارگری ،های صنفیمعموالً فعالیت

روند و به تولید یک مازاد سیاسی و ها فراتر میمعمول این فعالیت از چارچوب ،غیر آن

شوند. این ظرفیت در همان روزهای آغازین مقاومت کردی منتهی میبازتولید گفتمان 

های مقابله با کرونا در کردستان خود را نشان داد که البته شرایط امکان کمپین فعالیت

مورد بحث  دوم و سوم این نوشتار گونه که در بخشهمان ،بسط این ظرفیت و تداوم آن
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قرار داشت و صرف وجود این  ی کردجامعهجایی در بیرون از خود  ،قرار خواهد گرفت

   کرد.ضرورت و ضمانتی برای تحقق آن ایجاد نمی ،ظرفیت در کردستان

صرفاً مشاهدات نظرورزانه و تا حد بسیار زیادی  ،های که مورد بحث قرار گرفتنکته

ی حاصل از این مشاهدات است. این مبتنی بر مشاهدات مستقیم و شهودهای اولیه

کل ناقص و یا به ،توانند نادقیقمی ،تر هم اشاره شدهمانطور که پیش ،هانظرورزی

هم برای اشتباه باشند اما تصور ما بر این است که این موضوعات از موضوعات م

اندیشیدن در مورد روژهالت کردستان هستند و نیاز هست تا که این مشاهدات با 

تر شکافته شوند. بدون تردید در سطح ایران تحوالت مطالعات تجربی و موردی دقیق

کند و بین علوم اجتماعی و انسانی حرکت می تر از آکادمیمراتب سریعاجتماعی به

ها با ایستایی و رکود این آکادمی یک شکاف ن دگرگونیپویایی این تحوالت و سرعت ای

بسیار عظیمی وجود دارد. متاسفانه روژهالت کردستان هم از این وضعیت مستثنا 

 های جامعه را رصد کنداست پویایی نیست؛ آکادمی علوم اجتماعی و انسانی نتوانسته

ینده گی مضاعف و فزاها به نوعی پیچیدو سرعت این تغییرات و تلنبار شدن این پدیده

کند. تر میهای انباشته شده را به مراتب سختدامن زده است که امکان واسازی این الیه

 های مقابله با کرونا در روژهالتاز این حیث این نوشته سعی دارد تا به مناسبت کمپین

تر در های دقیقکردستان توجهی بدهد به این تحوالت ساختاری و ضرورت پژوهش

 ها. ین دگرگونیمورد ا

ورزی در گفتمان مقاومت فرم سیاست ،های که در باال ذکر شدهمنشینی پدیده

جنبش کرد را دچار تحول ساختاری اساسی کرده است. بدون شناخت دقیق این 

امکانی برای فهم  ،60ی ویژه تحوالت پس از سرکوب جنبش کرد در دههبه ،تحوالت

ی گفتمان مقاومت کرد را نداریم. الزم به اشاره است های بازسازالگوهای رفتاری و شیوه

ای مستقیم یا های ذکر شده فقط برخی از اهما مواردی هستند که به شیوهکه پدیده

های ها و روستاهای مقابله با کرونا در شهرگیری کمپینغیرمستقیم نقشی در شکل

ر حرکت تک تحلیل جامعاند. اگر بخواهیم گامی فراتر نهیم و به سمت یکردستان داشته

به بعد ضرورت  70ی های روژهالت کردستان از دههکنیم فهم دیگر تحوالت و دگرگونی

های نشینگیری حاشیهی جمعیت شهری در قالب شکلسابقهپیدا خواهد کرد: رشد بی
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ای که در های غیررسمی در اطراف شهرهای روژهالت کردستان به گونهفقیر و اسکان

تر شهر بسیار بیشتر شده است؛ های قدیمیها از بخشجمعیت این بخشغالب موارد 

 ،کولبری ،«دستفروشی شدن شهرها» ،تحوالت اقتصادی گوناگون مانند بیکاری گسترده

بورژوازی دولتی؛ تحوالت ی خردهپرورانه و توسعههای اقتصادی حامیشکل گیری فرم

های اتوماتیزه شدن و رواج سیستم ی اقتصاد کشاورزی مانندگوناگون مربوط به حوزه

کشاورزی جدید و تجاری در بخشی از روژهالت که به شکل گیری فرمی جدید از 

ی مناطق روستایی در ها منجر شده است؛ ادغام فزایندهمناسبات طبقاتی در روستا

کشی و گازکشی؛ جاده ،کشیهای برقمدد پروژهدارانه بهمناسبات اقتصادی سرمایه

ویژه کانون صنفی معلمان( و کارگری و نیز های صنفی )بهمربوط به فعالیتتحوالت 

ی معتدل هاهای مذهبی گوناگون از جریانرشد و دگرگونی جریان ،زنان؛ تحول جنبش

تا  ،فهمید« اخوان المسلمین کردی»شود آن را فرمی از که می ،«مکتب قران»مانند 

 27گری مرتبط هستند.ای جهانی سلفیههای جهادی و افراطی که با شبکهجریان

 یدهند که روژهالت کردستان چگونه در چند دههها و تحوالت نشان میاین پدیده

گذشته به صورت خزنده و آرام دچار تحوالت ساختاری اساسی شده است. ما معتقدیم 

گفتمان مقاومت کرد در روژهالت کردستان هم  ،که در مسیر این تحوالت ساختاری

تدریج بازسازی کرده است. هر چند که تحوالت به بعد به 1370ی از دههخود را 

تمام این بازسازی هنوز نتوانسته است  ،ساختاری این گفتمان بخشاً بازنمایی شده است

زبان گفتمانی دقیقی پیدا بکند. بدون تردید در متن ایران این تحوالت منحصر به 

های مشابه یا متفاوتی شاهد این تغییرات کردستان نیست و در مناطق دیگر هم به شیوه

نند این کای تالش میصُلب سیاست و آکادمی به شکل مزبوحانه ایم. اینکه ساختاربوده

تحوالت ساختاری را به ترتیب انکار/ سرکوب کند و یا در مقابل آن خود را به کوری 

دمی در مواقع های مربه معنی سکون و رکود این جامعه نیست. خودسازماندهی ،بزند

ای کنندههای اخیر بسامد خیرههای گوناگون مقاومت و اعتراض که در سالبحرانی و فرم

 ،سیاسی ،ای است از تن زدن به ساختارهای حقوقیعالیم حیاتی جامعه ،داشته است

ها از زند و با شوریدن بر علیه آنقدرت کنونی سر باز می-علمی و مناسبات دانش

 کند.خود دفاع میهای حیات پویایی
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 دوم:قسمت 

 هالتی مردمی در روژگیریِ اداره شکل

گونه که ی مردمی که در نقاط مختلف کردستان به وجود آمدند، آنها/ انجمنهاشورا

ی نیاز عمومی مردم به بسیج منابع در جهت مبارزه با تهدیداتِ گفته شد، به واسطه

ی محلی هاجامعه ضرورت پیدا کرد. شورادر  19-گیری کوویدوجودی برخاسته از همه

یشان در راستای حراست از جامعه های فعالیتواسطهی افقی هستند که که بههاسازمان

ی این اقدامات اند، از جملهبه هم متصل شده 19-ی کوویددر مقابل ویروس کشنده

و ضدعفونی وآمد در داخل و بیرون از شهرها و روستاها، گندزدایی توان کنترل رفتمی

دهی و نظارت بر خرید و توزیع اقالم غذایی و مایحتاج کردنِ فضاهای عمومی، سازمان

د یی که با مشکل کمبوهای دارو برای افرادِ مبتال در بیمارستانخانگی، کمک به تهیه

ی مالی برای استمرار هاآوری کمکرو بودند و همچنین جمعمنابع و نیروی انسانی روبه

ی محلی عمدتاً در قلمرویی مشغول به کار شدند که هاا نام برد. اگرچه شورار هافعالیت

تا آن زمان تحت کنترل دولت بوده و در شرایط کمبود شدید منابع انسانی، مالی، 

پزشکی و تکنیکی و علمی که عمدتاً تحت کنترل دولت و نهادهای تحت امرش بوده 

به چالش کشیدن یا جایگزین کردنِ قدرت  هااند، اهداف آناست به کار مبادرت ورزیده

در آن زمان  هارسد که هدف آندولتی در سطحی محلی نبود. بلکه به نظر می

معطوف به شرایط ایجاد شده توسط  ]صرفا[میانجی و  تر است و یک چیز بیواسطهبی

گیری و شکست دولت در مدیریت اوضاع و تأثیر چنین شرایطی بر افراد و جامعه همه

 28بود.

ادراکی یکسر متفاوت در سطح  هاواسطگِی اهداف، اقدامات آناما صرف نظر از بی

ی هامحلی و به طور عام در سطح اجتماع داشته است. در واقع ادراک عمومی از شورا

ی محلی[ هابسیار متفاوت بود. ]شورا های آنواسطهمحلی در کردستان از کارکرد بی

اند که به مدنیِ مردمی و عمدتاً خودانگیخته دیده شده یی جامعههای سازمانمثابهبه

کردند و قادر بودند تا بدیلی قابل ای مؤثر کارکردهای عمومی دولت را محقق می گونه

اعتماد را در دراز مدت عرضه کنند. به بیان دیگر ادراک عمومی ]نسبت به شوراهای 

 لت بوده است، یعنی یک نیرویبرای دو ی برداشتِ یک بدیل بالقوهمردمی[، دربردارنده
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تواند ردا ]ی ی مدنی که هویتی مشخصاً کردی دارد و میبرخاسته از درون جامعه

که در  ایجانبه حکمرانی[ را از دولتی بستاند اگر که دولت در بحران سیستماتیکِ همه

ی هاابعادی ملی گرفتار آن است بیشتر فرو برود. این ادراک، که پس اضمحاللِ انجمن

ی اهتواند داللتگونه که در ادامه گفته خواهد شد میمردمی نیز تداوم داشته است، آن

ی حاکمیت در کردستان مهمی برای ادراک عمومی از ثباِت نظم حاکم و تداوم سلطه

یی های مردمی سوای از داللتهای محلی و انجمنهاداشته باشد. چرا که خیزشِ شورا

ی مدنی کردی در مقابل رژیم اسالمی دارد، همچنین که در سطح خوداعتمادیِ جامعه

ای ههی حاکمیت در بربینیِ، گسست در ساختار سلطهاشاره به امکانِ، اگر نه حتی پیش

انباشت  19-ی شرایط حاصل از پیامدهای کوویددارد که بحران حاکمیت به واسطه

 خواهیم گشت.شده و تشدید یافته است. ما دوباره در ادامه به این مسئله باز 

ای بودند که اقالم و خدمات ی داوطلبانههای محلی سازمانها/ انجمنهاشورا

گویی به استلزامات مقابله و مبارزه در جهت پاسخ هاای را که دولت از تأمین آنضروری

و  هادیدند. این شورای کردی عاجز بود، تدارک میدر جامعه 19-گیریِ کوویدبا همه

ی افقیِ بسیج، مشارکت و خودگردانی مردمی در مراکز شهری هامثابه شبکهبه هاانجمن

آوردند تا مراکزی مشخص مردم را گردهم می هاکردند. آنو مناطق روستایی عمل می

طور دقیق از مأموریت و آمده را ایجاد کنند. این مراکز بهبرای فعالیت در شرایط پیش

در مقام  هاالزم در جهت استمرار و بقای آن« ودحد»شان در جامعه به مثابه اهداف

ای دیگر محلی نبود. گسترش ی مدنی غیرسیاسی، آگاه بودند. چنین آگاهیهاسازمان

گیری در کردستان و مناطق پیرامون و ناتوانی شدید دولت مذهبی در سریع همه

 این آگاهیمدیریت آن و کنترل پیامدهای انسانی و مادی آن در سراسر کشور، فرارَوی 

 پذیر ساخته بود.سرعت و سهولت نسبی امکانای را بهاز سطوح محلی و منطقه

 ها/ شوراهاشود که انجمنای اطالق میبر قواعد ضروری نانوشته« حدود»مفهوم 

ی مدنی فعال باقی بمانند. چنین باید مدنظر قرار دهند تا در سطح میدانِی جامعه

ی نظارت و هاخشونت حاکم دارد که در تکنولوژی جاییِمفهومی دال بر حضورِ همه

 هامنظور سرکوب اختالف عقاید و مخالفتیی که بههاکنترل درج شده است، تکنولوژی

راند. چنین چیزی در واقع ی مدنی کرد را به عقب میشود و مرزهای جامعهاعمال می
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به خشونت و اعمال ی مردمی باید نسبت های محلی و انجمنهابه این معناست که شورا

ی حدود فعالیت در کنندهوجود دارد و تنظیم هازور حاکمیت که همواره بر سر آن

ی محلی درون های مدنی است هشیار و آگاه باشند. بنابراین در این معنا شوراجامعه

 29رد.کی مدنی را از دولت تفکیک میقرار گرفته بودند که جامعه« قلمرویی تبادلی»

وضوح بر این امر داللت ی محلی است و بههابادلی جایگاه واقعی شورااین قلمروی ت

ی پیش از هر چیز به تعادل قدرت بین دولت و جامعه های آندارد که ماندگاری و توسعه

توان در نسبت با مرزهای قلمرو فعالیت مدنی بستگی دارد. بنابراین، مفهومِ حدود را می

ی ایران به طور عام فهم کرد. این ی کرد و جامعهی محلی در جامعههاو تأثیر شورا

ه گرایان ی محلی، منش کثرتهای مهمی برای خصلت دموکراتیکِ شوراهانکته داللت

[ دارد. همچنین در وضعیت کنونی هاجویانه ]آنی مشارکتو مشخصه 1و دربرگیرنده

عمومی از ناکامی در سطح ملی فراگیر شده است، کما اینکه ادراک « حدود»آگاهی از 

گیری و تأثیرات آن بر افراد و جامعه نیز به سطحی ملی رژیم برای مدیریت همه

 ی اساسی بازخواهیم گشت.فراکشیده شده است. بعدًا به این مسئله

 تا مشارکت 2از نمایندگی

ی مردمی به صورت داوطلبانه توسط مردم ایجاد های محلی و دیگر انجمنهاشورا

 کنندگان بلکه مشارکت جویانه بود. مشارکت 3نه بازنمایانه هاو عضویت آنرشدند. از این

آمدند که در مقام شکلی از آگاهی جمعی از رسالت در یک هویت مشترک گردهم می

کرد. این هویت مشترک عمیقاً نسبت به اهداف مشترک آگاه شان عمل می و اهداف

بخشید و در عین حال دت میکنندگان وحبود و این آگاهی به کثرت هویت مشارکت

« مرکز فعال»اهتمام داشت. هویت مشترک، مرزهای یک  هابر حفظ تنوع و کثرت آن

رد. ککنندگان بود تعریف میی متنوع مشارکتهادر شورای محلی را که جایگاه هویت

کنندگان در مرکز فعال را فراهم کرده  ی مشارکتهابندیِ هویتهویت مشترک مفصل

ی به واسطه هاکرد. این تکینگیرا حفظ می های افقیِ شورادر شبکه هاآن یهاو تفاوت
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 و ، سیستم اقتصادی نولیبرال اسالمی، استثمار رانتی شان با رژیممشترک ضدیت

کردند. آگاهی برخاسته از این ضدیت مشترک با تخریب اکوسیستم وحدت پیدا می

اکوسیستم در جمهوری اسالمی به خودی ی سیاسی و اقتصادی نظام و تخریب هابنیان

ی مرکز فعال به دست هاای مشترک در میان تکینگی خود ادراکی مشترک از آینده

 داد.می

با توجه به این نگرش، ضدیت با تخریب اکوسیستم و محیط زیست در مقایسه با 

ی حاکمیت در میدان سیاسی و اقتصادی وزنی همسان دارد. ]ضدیت ضدیت با سلطه

ترک بندیِ هویت مشتخریب اکوسیستم و محیط زیست[ عنصری برسازنده در مفصلبا 

ضدیت هالت بوده است. ی مردمی در مرکز فعال در روژهای بومی و دیگر انجمنهاشورا

ته مندی مرتبط دانسی نظامهاصورت عام به سیاستفزاینده با تخریب اکوسیستم، به

بسته یا حمایت شده توسط نظام اعمال ی واهاشود که توسط افراد یا سازمانمی

ی حیاتی گذار از شوند و ویژگی ضروری ضدیت با نظام و مقاومت کردی در مرحلهمی

ی سازد. این استدالل دربارهی حاکمیت به سوی گسست دموکراتیک را برمیسلطه

ی حاکمیت جایگاه اکولوژی و محیط زیست در مقاومت کردی در مقابل سلطه

 ی مردمی دارد.های انجمنراتر از مسئلهیی فهاداللت

ی محلی، نمایندگی جای خود را به مشارکت هاهمانگونه که گفته شد، در عملِ شورا

ی مهمی هاکرد. این امر داللتی افقی عمل میها/ سازمانهاداد که از طریق شبکه

 -دولت ی محلی و مردمی و قدرت حاکم در ایران دارد. درهای بین انجمنبرای رابطه

ی نمایندگی های شکلملت مدرن مفهوم حاکمیتِ مردمی/ ملی مفهومِ بنیادی همه

دموکراتیک است. این امر به آن دلیل است که مفهوم حاکمیتِ مردمی/ ملی به 

یابد. بندی خواستِ مردمی/ ملی در ساختار قدرت در برساختِ دولت ارتقا می مفصل

آرخه یا مفهوم بنیادی  30ملت است. -لتساختار حاکمیت ساختار نمایندگی در دو

ملت  -اقتدار و مشروعیت است که خصلتی دموکراتیک به نمایندگی سیاسی در دولت

ی رادیکالِ مطرح شده های دموکراسیِ نمایندگی از جمله شکلهای شکلدهد. همهمی

توسط احزاب سیاسی کمونیست و سوسیالیست در کردستان یا ایران به طور عام با 

اند که در ساخت دولت تقدیس ی به مفهوم حاکمیت )مردمی یا ملی( ساخت یافتهاتکا



 میان نظم حاکم و گسست دموکراتیک 812 

گیرند. اقتدار و مشروعیت خود را از آن ]حاکمیت[ در ساخت دولت می هاشوند. آنمی

ی ی بنیادیِ وحدت قانونی و سیاسی دولت است. بنابراین همهاین مفهوم همزمان قاعده

اتیک بودن دارند به وحدت قانونی و سیاسی ی نمایندگی که ادعای دموکرهاشکل

اند و باید در جهت حفظ آن عمل کنند. بنابراین در این معنا ملت گره خورده -دولت

ی ملت است، و همه -مفهوم حاکمیت شرایطِ امکان نمایندگی دموکراتیک در دولت 

ی نمایندگی برای ماندگاری به وحدت قانونی و سیاسی دولت حاکم متکی هاشکل

برخالف نمایندگی، مشارکت به هیچ برداشتی از بنیان، حاکمیت و مفاهیمی  31هستند.

داشت از این دست متکی نیست. ]مشارکت[ به خودی خود، از هرگونه تعهد به نگه

ی دیگر در ایران آزاد است. این مسئله خصلت هاوحدت قانونی دولت اسالمی و دولت

دهد. ی محلی را توضیح میها/ انجمنهادموکراتیک نهادهای مشارکتی همانند شورا

خواهند اصالتًا ی مشارکت سیاسی که میهای شکلعالوه نشانگر آن است که همهبه

 دموکراتیک باشند باید بارِ حاکمیت و تعینات آن را در فرآیند سیاسی کنار بگذارند.

ی کثرتی مردمی برآیندِ مشارکت های محلی و انجمنهای شورامرکز فعال در شبکه

ی تکین در فرآیند کار داوطلبانه است. ]مرکز فعال[ محصول مشترک هااز هویت

یت شود. مفهوم فعالآنان برساخته می« فعالیت مولد»کنندگان بوده و توسط  مشارکت

ی حاکم و کردارهایی ارجاع دارد که با سلطه هامولد از منظر مقاومت کردی به گفتمان

ای ی سودهپرورانه و رانتی آن که تغذیه کننده های حامیو اقتصاد نولیبرال و ساختار

کالن و فساد هستند در تقابل هستند. مفهوم فعالیت مولد به خودی خود برای تعریف 

ی مردمی حیاتی است اما با توجه به ماهیت هاهویت دموکراتیک مشترکِ انجمن

جدی آن بر  و پیامدهای 19-گیریِ کوویدی سیستمی باید در پرتوی همههابحران

ارزیابی و مجددا -صورت خاص در کردستان بازی ایران و بهساختارهای سلطه در جامعه

 تئوریزه شود.

جا بسطِ قلمرو زیست سیاست و تأثیر آن بر عملکرد ی مورد توجه در اینمسئله

گیری قدرت حاکم و ی همهگیری است. در مراحل اولیهقدرت حاکم از زمان بروز همه

شوند، یعنی میدان رو به رو میمردمی در میدان زیست سیاست با هم روبه اپوزیسیون

ت، ، اعم از سالمهاو جمعیت هابسطِ روابط نیروی مرتبط با حیات و شرایط زندگی انسان

آموزش، کار، مسکن و اکولوژی/ محیط زیست. بنابراین اگرچه نزاع بر سر مسائلِ 
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دموکراتیک فروکش نکرده است اما ی مدنی و هاهمیشگی مانند حقوق و آزادی

گیری، میدان نبرد جدیدی بین قدرت حاکم و مردم در ایران گشوده است، همه

خصوص در مناطق پیرامونی مانند کردستان، بلوچستان و خوزستان که همگی از به

واکنش دولتی، از جمله اقدامات مربوط به  هاجوامع غیر فارس زبان هستند و در آن

 ت.کم حداقلی بوده اسبینی اگر نگوییم ناموجود، دستیص و پیشپیشگیری، تشخ

قدرت ی زیستی اولیهو جمعیت کارویژه های زندگی و شرایط زندگی انساناداره

، روابط نیروی مرتبط با حفظ و «اعمال قدرت بر زندگی»است که به بیان فوکو دال بر 

قدرت زیست 32در جامعه است. ی مولد آنهاو افزایش قابلیت هاتداوم زندگی انسان

ی قدرت به هاسازد و آن را درون شبکهی قدرت برمیابژه -مثابه سوژهبدن انسان را به

ی مولدش را هاکند تا ظرفیتی موسوم به حکومتمندی پیوست میهای روشواسطه

 ای از اعمال مورد استثمار قرار دهد. حکومتمندی، مفهومی که فوکو ابداع کرد، به شیوه

ی بدن انسان شود، اداره)به تعبیر فوکو( اطالق می 33«ی رفتاراداره»ی قدرت به وسیله

ی های انضباطی، روشهای شکلواسطهی مولد آن بههابه منظور استثمار ظرفیت

ی حداقلی از نیروی ی استفادهدهی به اجرای آن، که دربردارنده تعریف، کنترل و جهت

ی رفتار، ی ادارهوسیلهبه باور فوکو اعمال قدرت به 34.فیزیکی، خشونت و سرکوب است

ی آزاد است و آزادی شرط ضروری امکان سوبژکتیویته و بنابراین هامستلزمِ سوژه

ی اعطای حقوق حکومتمندی در جامعه است. به بیان دیگر آزادی سوژه که به وسیله

ی تِ سلطهشود، برای حکومتمند ساختنِ کارکرد دولت تحشهروندی تضمین می

ی لیبرال هاقدرت ضروری است. بحث بنیادی این است که آزادی سوژه در نظامزیست

سازد قدرت را قادر میدموکرات شرط ضروریِ امنیت دولت است. چنین چیزی زیست

. اما جمهوری 35ی مدرن به حکومتمندی متوسل شودتا برای تضمین سلطه در جامعه

ی مرتبط با هاکراتیک نام نهاد، و حقوق و آزادیاسالمی را دشوار بتوان نظامی دمو

 است.  36مفهوم شهروندی در ساخت دولت صرفاً چیزی چون هیوالی کیمرا

این مسئله در بستر بحران جاری در ایران چالشی جدی برای نظم حاکم در 

گذارد. نظام در وضعیتی پارادوکسیکال گرفتار آمده است. جمهوری اسالمی پیش می

و  اهسیاست مستلزم تکثیر سیاستی قلمروی زیستبسط فزایندهدر حالی که 
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کردارهای مرتبط با حکومتمندی است، غیاب آن دست از شرایط حقوقی و سیاسی 

سیاست را فراهم و حفظ ی قسمی میدان زیستالزم که بتواند امکان بسط و توسعه

و  هاکند. نظام همچنین آن دست از آزادیکند، چنین امکانی را سست می

ای که در  سیاست، به گونهی زیستی دموکراتیکِ الزم برای وجود سوژههامشروعیت

باالتر ذکرش رفت، را نیز ندارد. استمرار این پارادوکس در بطن نظام اسالمی به این 

معنا است که قدرت حاکم که عمیقا با مسائل زیست سیاسی در جامعه مواجه شده 

ی دموکراتیک را اعطا و یا هاتواند حقوق و آزادیمیدانیم نگونه که میاست، که آن

 ی آزادهای قدرتی که سوژههاطور بنیادی با صورترا تحمل کند. چنین چیزی به هاآن

گیرند در تضاد است. و خودآیین را به منظور اعمال سلطه و نظم مفروض می

تواند ینمحکومتمندساختن کارکردهای مرکزیت بخش دولت مستلزم شرایطی است که 

امنیتی  -ی حدودِ گفتمانی و سیاسیتنهایی ترسیم شود چه برسد به آنکه به واسطهبه

ی سیاس -ی نظام قضاییی بنیادی و آرخهمفهوم والیت فقیه به دست آید که قاعده

 نظام اسالمی است.

قدرت یکی دیگر از ابعاد این فقدان عظیم است. با توجه به لجستیک زیست

ی ایاالت متحده بر ساختارهای هان اقتصادی و تأثیر ویرانگر تحریمی مزمهابحران

ی صنعتی کشور و میزان باالی هاخصوص اضمحالل زیرساختاقتصادی و مالی، به

قدرت و کارکردهای حکومتمندی آن بیکاری، قدرت حاکم از تدارک لجستیک زیست

راین قدرت حاکم مجبور در شرایط ایجاد شده توسط بحران جاری ناکام مانده است. بناب

است به زور، خشونت و سرکوب متوسل شود تا مسائل همیشگی زیست سیاسیِ مرتبط 

و جمعیت را بدون سست شدن تعهدش به امنیت  هابا زندگی و شرایط زندگی سوژه

 دولت و محافظت از عمق استراتژیکش در منطقه و بیرون از آن، برآورده کند.

نی است که به دلیل از دست دادن جدی مشروعیت ی اعظم رژیم دیامنیت دغدغه

ای/ متناوب، چیزی بیش از خشونت و  ی دورههاو افزایش نارضایتی مردمی و خیزش

سرکوب را در جهت تضمین سلطه و نظم باقی نگذاشته است. کارآمدی خشونت، به هر 

غزنده ت لمدناپذیر نباشند در طوالنیصورت، به شرایطی وابسته است که اگر دسترسی

و گریزان هستند. این دورنمایی دهشتناک از انفجار ناگهانی یا خیزش مردمی بزرگ 

مقیاس و گسستی است که حکومت دینی را واداشته است تا نقاب دموکراسی و تبعیت 
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 -از قانون را از چهره بردارد و به سمت یکپارچه کردن ساختار قدرت تحت فرمان نظامی

یِ ی امنیتی سیاسزمینهدار به والیت فقیه گام بردارد. پسامنیتیِ عمیقاً متعهد و وفا

و آرایش سیاسی و  هاانتخابات مجلس یازدهم، فرآیند انتخابات در تهران و استان

ایدئولوژیکِ نمایندگان منتخب شاهدی بر حقیقت این مدعا است. قبل از انتخابات 

 صورت گرفته بود. برایپارلمانی تغییراتی جدی در ساختار ایدئولوژی رسمیِ حکومت 

ی مشروعیت رژیم رخ داد و آن اولین بار پس از ظهور رژیم اسالمی تغییری در سوژه

)نیروهای « نیروهای ارزشی»دیدگان( با )ستم« مستضعفین» ]مفهوم[هم جایگزینی 

ی نظام اسالمی( بود. با برجسته شدن حضور فقرا و تهیدستان در هامعتقد به ارزش

وضوح نشان داد که ی دیگر این تغییر بههادر تهران و استان 98ی آبان هاخیزش

حکومت دینی نسبت به از دست دادن مشروعیتش به خصوص در میان نیروهای 

 اجتماعی که تا به حال لنگرگاه قدرت آن در نقاط شهری بوده است آگاه است. 

ی آبان ماه که یک دهه پس از سرکوب جنبش سبز و از دست رفتن هاخیزش

ی متوسط شهری صورت گرفت، انزوای اجتماعیِ رژیم مشروعیت ]نظام[ در میان طبقه

ی اعتراضات دانشجوییِ ای پایان داد که با سرکوب سبعانهرا تکمیل کرد و به چرخه

ی مشروعیت قدرت در گفتمان حاکم از شروع شده بود. تغییر در سوژه 78خرداد 

تالشی نومیدانه در جهت محافظت از  مستضعفین به سوی نیروهای ارزشی چیزی جز

ی مشروعیت از دست ی مکرر در جهت اعادههاهویت انقالبی نظام در مواجهه با شکست

رفته نیست. اما با در نظر گرفتن از دست رفتن مشروعیت و افزایش انزوای اجتماعی 

نداز ی روبه فزونیِ مخالفان براهادر سرکوب خیزش هارژیم در داخل و خارج این تالش

ناکام بوده است. شواهد حاکی از آن است که چنین اعتراضاتی از حیث کمای و محدوده 

ون قضایی و دور از دسترس قان -ی بیشتر با نیروهای امنیتی در فضایی فراهابه تقابل

ی متوسط ی آزادی و حقوق مدنی و دموکراتیک از طرف طبقهمنجر خواهد شد. مطالبه

ناپذیر است. خشونت، رشد در نقاط مختلف کشور جداییی روبههااکنون از خیزش

نظر کاراییِ سابق خود را از دست داده است. قضایی، سرکوب و اعدام به -کشتارهای فرا

ای احتماالً تا زمانی که قدرت حاکم از برآورده کردن الزامات مربوط به یک چنین رویه
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کردن تداوم خواهد  میدان زیست سیاسی رو به گسترش عاجز باشد بدون فروکش

 داشت. 

 امنیت و مقاومت-]وضعیت[ عادی جدید، زیست

احتماالً حتی  19-ی نظرات علمی تأکید دارند که ویروس کوویداکنون مجموعههم

پس از تولید یک واکسن مؤثر در جهت پیشگیری از شیوع آن تا، مدت زمان زیادی 

ی ی پساکرونا را به واسطهدوره ای کههمراه ما خواهد بود. این دیدگاه هرگونه عقیده

د. چنین کنرو میکنند با تردید روبهغیاب ویروس و بازگشت به زندگی عادی تعریف می

هوم پساکرونا آیند. مفبینی ناپذیر گزافه به نظر میی پیشعقایدی به دلیل اتکا بر آینده

اید با مفهومی باگر نگوییم هیچ اما قدرت تبیین کنندگی اندکی دارد. از اینرو چنین 

گونه که هست مورد اشارت جایگزین شود تا شرایط موجود را آن« کرونا پس از امروز»

« عادی»قرار دهد و تبیین کند. ما باید خودمان را آماده کنیم تا با برداشتی از ]وضعیت[ 

ی حضور ویروس در زندگی، تهدید بیماری و مرگ و زندگی کنیم که به واسطه

 دانیم اینطور که میی، سیاسی و فرهنگی آن تعریف شده است. آنپیامدهای اجتماع

شود. ابدی نیست و هنگامی که ویروس مغلوب شود ناپدید می« وضعیت[ عادی جدید»]

دانیم چنین چیزی چه زمانی ممکن است اتفاق بیفتد. این سناریوی در هر صورت نمی

[ وضعیت»]ی این ار به تفکر دربارهناخوشایند، که احتمال وقوع زیادی هم دارد، ما را واد

طور کند. این]وضعیت[ عادی جدید به، شرایط و پیامدهای آن می«عادی جدید

خصوص از حیث قدرت تأسیس تر آن و بهبنیادینی به طرق گوناگون از صورت قدیمی

ی روابط نیرو در میدان زیست سیاسی متفاوت است. ]وضعیت[ عادی جدید به وسیله

ود و شرایط جهش و تغییر آن توسط ظرفیت قدرت حاکم به منظور شبرساخت می

گیری، یعنی توانایی دربرگیری و حذف تهدید ایجاد شده دهی به ضروریات همه پاسخ

شود. به بیان دیگر پایداریِ هنجارهای مشخص می هاتوسط ویروس بر زندگی انسان

 ی ایرانیاسی در جامعهی میدان رو به بسط زیست سی آن به توسعههاجدید و داللت

 خصوص کردستان بستگی دارد. و به

رساند که آن هم تأثیر ]وضعیت[ این مسئله ما را به اصل مطلب در این بخش می

ی احتماالت ی بین قدرت حاکم و مقاومت کردی است. در همهعادی جدید بر رابطه
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اوم دارد. این یش تدهاو شدت هارغم شکلگیری علیی رژیم در مدیریت همههاضعف

ی نیروهای مردمی اشغال شده است به آن معناست که فضایی که اکنون به وسیله

د، بخشی جدید مقاومت و نزاعِ مرتبط با اجرای مراکز فعال را امتداد میهای شکلزمینه

که هم اکنون فعال باشند یا سرکوب و قلع و قمع شده باشند. تعریف، کاربست خواه این

ا سیاست ررایط عادی جدید کانون استراتژیک نزاع در میدان زیستو کنترل این ش

دهد. قدرت حاکم، که اگر نگوییم هیچ اما نقش اندکی در برساخت ]وضعیت[ شکل می

عادی جدید داشته است، تالش خواهد کرد تا ]وضعیت[ عادی جدید را به کار گیرد تا 

 ی مولد آنهانسانی و ظرفیتامنیتی دولت را که آماج آن زندگی ا -کارکردهای زیست

صورت غیر مستقیم و از طریق کنترل و تعریف است تقویت کند، اگرچه این کار را به

 ، در ارتباط با سالمت، امنیت و افزایش طول عمرها، افراد و جماعتهاکارکرد عامل

. بعید است 37دهدی مولد آن و مطابق با هنجارهای جدید انجام میهاانسان و ظرفیت

گونه گر را آنی مستقیم مولد و تنظیمهای امنیت دولت بتوانند مدیریتهاسازوبرگکه 

ی که هست اجرا کنند. بلکه تالش خواهند داشت تا ]وضعیت[ عادی جدید را به وسیله

ی اجرا اعمال کنند. این شیوه هانظارت و کنترل بر اجرای این عوامل، نهادها و شرکت

ی هاکاستی و هاقدرت حاکم نیست بلکه بیشتر پیامد فقدان انتخابی استراتژیک از جانب

ای مورد سیاست است که تا اندازه-آن در جهت برآورده کردن الزامات میدان زیست

امنیت به نیابت قدرت حاکم یا به بیان فوکو -اند. کارکردهای زیستبحث قرار گرفته

اند و به خودی خود واجد هیچ ماتریس جدیدی  شوند/ شدهقدرت قضایی ساخته می

لت های امنیتی دوسیاست نیستند. سازوبرگ-از عقالنیت برای اعمال بر میدان زیست

چه رسمی و چه غیررسمی )موازی( منطبق بر محاسبات سیاسی قدیمی تعریف شده 

کنند که نیروی قهریه و خشونت فراقضایی را اعمال توسط قدرت قضایی عمل می

 ند تا میدان زیست سیاسی روبه گسترش را کنترل کنند. کنمی

پیامد این رویکرد ضمیمه شدن قواعد و تنظیمات ]وضعیت[ عادی جدید در 

ی خود را در امنیتی شدن بیشتر فرآیندها و محاسبات سیاسی نظام است که نتیجه

ی هادهد. قدرت حاکم به تنظیم و کنترل عاملسیاست نشان می-کردارهای زیست

سیاست در فضای گشوده شده توسط شکست و -عال در میدان زیستف
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ارهای و کرد هاورزد. اما تنظیم و کنترلِ فرآیندها، فعالیتیش مبادرت میهانشینی عقب

گیرند جایی که بیرون از قلمرو قدرت قضایی قرار میی مشارکتی، از آنهاسازمان

ی مردمی در هاو دیگر انجمن ی محلیهای بین شوراگونه که در بحث از رابطه)آن

قدرها هم آسان سیاست کردستان و دیگر نقاط ایران اشاره شد( آن-میدان زیست

د را منحل کن هادائما نظارت کند یا آن های آنهانیست. قدرت حاکم یا باید بر فعالیت

از میان افراد  هاکند که هیئت نمایندگی و اجرای آن هایی را جایگزین آنهاو شورا

باشند. چنین چیزی در بدایت امر ممکن است  محلی مورد اعتماد خود انتخاب شده

دیل ی بهاکه در جایگاه شورای مطمئنی به نظر آید چرا که نمایندگان قبل از آنگزینه

تر پیش گونه کهشوند. این روش آنمستقر شوند از فیلتر گزینش و بررسی عبور داده می

خصوص ارومیه و اقصی نقاط جنوب قلمرو و روستاهای بهایم در برخی از شهرها گفته

ی محلی عمدتا هاشورا هامرز با کردستان عراق اجرا شده است که در آنکردی هم

شوند. اما تصمیم نهایی درمورد سرنوشت توسط نیروهای امنیتی نظام کنترل می

ت فتن محبوبیی مردمی منوط به سازوکارهای امنیتی سپاه است. با در نظر گرهاانجمن

سیاست ایجاد شده توسط -ی مردمی فعال در میدان زیستهاو شورا هاو تأثیر انجمن

در سراسر کشور گام برداشت. سرکوب  هاناکامی دولت، رژیم به سمت سرکوب آن

خصوص و به های انجام شده در استانهای امام علی و وفاق و نیز سرکوبانجمن خیریه

 ها هستند.ی این سرکوبهاکردستان از آخرین نمونه

الزم به اشاره است که ]وضعیت[ عادی جدید و قواعد و تنظیمات میتنی بر بستر 

سیاست در تاریخ قرار -ماتریس جدید عقالنیت سیاسِی مرتبط با ظهور زیست

سازد تا در محاسبات امنیتیِ قدرت حاکم آن را قادر می هاگیرند، بلکه ادغام آننمی

ی عجیب دان زیست سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد. این آمیزهروابط نیرو در می

امنیتی دولت است. اگرچه حکومت دینی قادر به -ی کارکردهای زیستبرسازنده

و کردارهای خود را به منظور سلطه  های جدید نیست تا سیاستهای تکنولوژیتوسعه

ازد سن را قادر میامنیتی آ-بر میدان زیست سیاسی اعمال کند، اما کارکردهای زیست

یو . این سنار صورت جزئی، نائل آیدتا به این هدف به اتکای نیروهای قهریه، گرچه به

حاکی از آن است که تعریف ]وضعیت[ عادی جدید و قواعد و تنظیمات آن و همچنین 

شرایط و وسایل کاربست آن در میدان زیست سیاسی محل منازعه و ستیز است. دو 
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را که حول مفهوم ]وضعیت[ عادی جدید با تأثیرات افتراقی بر روابط طیف از ستیزهایی 

ی تواند برشمرد. اول، مجموعهاند را مینیرو در میدان زیست سیاسی بسط پیدا کرده

سیاست و -ی مردمی غیردولتی فعال در میدان زیستهاستیزهای بین عامل

ستیزها، تضادها و  امنیتی دولت در سراسر کشور. دوم کثرتِ -ی سیاسیهاسازوبرگ

ی مختلفی که برای کسب قدرت و تفوق های حاکم بین جناحدر ساختار سلطه هاتقابل

بندی/ انفکاکِ در رقابت هستند. در هر دو مورد به هر صورت ستیزها حول محور مفصل

چرخند و کردارها توسط دو ]وضعیت[ عادی جدید در فرآیند سیاسی و امنیتی می

 ایدئولوژیک.-مالی و مذهبی -شوند: عوامل اقتصادیدود میدسته از عوامل مح

مالی در اینجا به کثرتی از عناصر ارجاع دارد که بحران اقتصادی -عاملِ اقتصادی

تر از همه نرخ باالی  اند که اغلب در قالب رکود تورمی و مهممزمن را ایجاد کرده

ی صنعتی، کمبود ذخیره بیکاری، تورم فزاینده، سقوط ارزش پول ملی، کاهش تولیدات

ی هاشوند. بحرانی که عمدتاً حاصل سالارزی و رشدِ منفی یا صفر اقتصادی شناخته می

سازی میدان اقتصادی، سوء مدیریت مزمن و فساد فراگیر از طریق متمادیِ سیاسی

-ی نیروهای نظامیی اصلی قدرت و مجموعهپرورانه متمرکز هستهی حامیشبکه

ایدئولوژیک تحت امر است که در ترکیب با تأثیرات -ی مذهبیهاامنیتی و سازمان

گیری اخیر کرونا تشدید شده است. عمدتاً باور بر این است که ی آمریکا و همههاتحریم

ی از رود. یکاقتصاد ایران در وضعیت فروپاشی است و کشور به سمت ورشکستگی می

ست ای اسازیعی عظیم و دوقطبیچند الیه، فروپاشی اجتما پیامدهای اصلی این بحران

ی کارگر صنعتی و بورژوازی مدرن و طبقهی صفوف خردهی آن زوال فزایندهکه نشانه

است. شمار زیادی از هر دو طبقه هم اکنون به بیرون  هاسازی چشمگیر آندستتهی

 د کهانی روبه رشد افرادی پیوستهاند و به صفوف تودهاز مرزهای طبقاتی سقوط کرده

کنند. با توجه به عمق و ابعاد بحران، رژیم با نوعی بن زیر خط فقر رسمی زندگی می

وآمد کامل و اعمال قواعد سفت و سخت رو است: به کار بستن محدودیت رفتبست روبه

ی هاای و آماده شدن برای هزینهی گزاف و یا اعمال ایمنی گلههاو پرداخت هزینه

ظام دانیم نطور که میسیاسی آن. همان-پذیر زیستنابینی و محاسبهغیرقابل پیش

ی جزئی رفت و آمد آغاز کرد، و هم اکنون به نظر هاتحت فشار کار را با محدودیت
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یی پوشالی را در جهت هاای را برگزیده است و همراه با آن تالشرسد ایمنی گلهمی

ی رچه هزینهگذاری اجتماعی آغاز کرده است. اگاجباری کردن زدن ماسک و فاصله

تر شدن بیشتر شرایط سیاسی این تصمیم عمیق خواهد بود، دورنمای وخیم-زیست

ی سیاسی است وهمناک های اجتماعی و خیزشهای ناآرامیاقتصادی که تغذیه کننده

 خواهد بود.

بست ایجاد شده توسط شرایط اقتصادی تقریبا تمام جهان را دربرگرفته  اگرچه بن

ایجاد شده توسط عامل ایدئولوژیک صرفاً مختصِ ایران است. در است، اما پارادوکس 

 ی اسالمی بشدت نهادی شده و مناسک گرایانهی گذشته از نسخهایران طول چهار دهه

شیعی و با تأکید افراطی بر مناسک روزانه، نماز جمعه، سفر به اماکن مذهبی، زیارت 

جا آوردن مناسک شیعی در مقام ی مقدس و امثالهم پشتیبانی شده است. بههابارگاه

امری کلیدی برای رستگاری مؤمنان اهمیت بنیادینی برای بازتولید ایدئولوژی رسمی 

ی آن در جامعه دارد. این]ایدئولوژی رسمی[ و کارکرد بسیج کنندگی و سازمان دهنده

ی گرایانهدر جهت انسجام قوام اجتماعی قدرت خود در میان مردم، به آداب مناسک

مت گیری حکوتواند آن را تحت هیچ دلیلی متوقف کند. همهعی متکی است و نمیشی

را واداشت تا اصول مقدس را بازبینی و تغییر دهد و تعطیلی اجرای مناسک عمومی، 

طور موقت در دستورکار قرار دهد. تعطیلی اماکن مقدس فردی و اجتماعی را گرچه به

زیارت، به همراه ضدعفونی و گندزدایی کردن و ممنوعیت نماز جماعت و  هاو زیارتگاه

العاده بود. در چشم بسیاری از اماکن مقدس با الکل چیزی بیش از یک رویداد خارق

شهروندان شیعه و هواداران پروپاقرص رژیم، چنین چیزی نشانگر اضمحالل امر مقدس 

درت ازنمایی قعیار بر اقتدار عقاید مذهبی، که بنیاد بو پیروزی علم بود، یورشی تمام

وآمد و تعطیلی اماکن ی ممنوعیت رفتگفتمانی در ایدئولوژی رسمی بوده است. ایده

تنها حاکی از شکست ی علمی بود، نههامقدس و مناسک عمومی که مبتنی بر گزاره

ی حاکم را به پیش امر قدسی بود، بلکه ستیزهای درون جناحی در ساختار سلطه

طیلی وآمد و تعم بر اعمال ممنوعیت جزئی و موقتی رفتکرد. تصمیکشیده و تشدید می

ی رقیب بود. های مذهبی نشانگر سازشی سطحی در میان جناحهااماکن و زیارتگاه

مدت بودن آن، نشانگر پیروزی گیری و کوتاهرغم آسانوآمد، علیممنوعیت جزئی رفت
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ی حاکمیت سلطه ی رسمی و غیررسمیهاتندروها در دم و دستگاه روحانیت و سازمان

 بود. این معضل در نهایت به نفع طرفداران و سخنگویان ایدئولوژی رسمی حل شد. 

 یهاو از سرگیری نماز جماعت و دیگر مناسک هاتصمیم بر بازگشایی زیارتگاه

آمیز گیری کنترل نشده بود، حرکت سیاسی استیصالجمعی در اوضاعی که هنوز همه

ی اقتدار امر مقدس و تقویت ایدئولوژی رسمی بود. ادهمنظور اعبرداری بهو هزینه

حکومت تصمیم گرفت تا امر مقدس را به مردم بازگرداند و آنان را در مقابل نوعی 

اگذارد. و یافت به الطاف الهیناپذیر گسترش میتهدید وجودی که با نیرو و سرعتی وصف

ده و سالمت عمومی را ی علمی عمل کرهابه بیان دیگر، ]حکومت دینی[ علیه توصیه

داران کرد. اما چنین ی ایدئولوژی رسمی و جلب حمایت دینءوارهی شیقربانی هسته

نشین از جمله کردستان محلی از اعراب نداشت. در مالحظاتی در بیشتر مناطق سنی

بست سیاسی ایدئولوژیک مشابهی برخورد نکرد و حکومت دینی به بن هااین استان

اد. زوال و ایدئولوژی رسمی بازنایستلیل مالحظات مرتبط با قدرت روبهگیری به دتصمیم

ی نقش اندکی در سلطه در کردستان مشروعیت ایدئولوژی رسمی، اگر نگوییم هیچ،

دینی ایفا کرده است و نظم حاکم همواره به میانجی کاربست زور و خشونتِ قضایی و 

مناسک عمومی مذهب تسنن، چه فراقضایی خود را پابرجا نگه داشته است. مدیریت 

به مردم  هافردی و چه جمعی، و نیز مدیریت اماکن عمومی همانند مساجد و زیارتگاه

رسد که تعطیل بودن یا نبودن آن برای دولت چندان نظر میواگذاشته شد و به

کردستان را به حال خود »گفتند، گونه که مردم سراسیمه میدردسرساز نبود. نظام، آن

ی مذهب تسنن کار را برای حکومت دینی آسان کرده بود اگرچه غلبه«. ده بودرها کر

گیری سهمگین ی کردی را به دست همهتا کردستان را به حال خود رها کند و جامعه

را  زبانی و فرهنگی جامعه پیشاپیش منطقه -و کشنده واگذارد، اما خاص بودگی قومی

ر آن اجبار سیاسی و خشونت ابزارهای ی امنیتی مبدل کرده بود که دبه یک حوزه

گویی به الزامات حاصل از ی این منطقه بودند. ناکامی در پاسخاستراتژیک اداره

حکومت را واداشته بود تا تظاهرهای مربوط به حکمرانی مدنی را در  گیریهمه

به  اهو دادگاه ها، زندانها، پادگانهاکردستان کنار بگذارد و با اتکای به سربازخانه

پذیر مبادرت ورزد. میل به بقا مردم زده و آسیبی هراسخشونت قضایی علیه جامعه
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الشعاع قرار گیری آن را تحتراند که همهسیاست می-ی یک میدان زیسترا به میانه

ی پرتگاه و در حال نگریستن به اعماق پناه خود را در لبهداده بود. ]مردم[ ناآماده و بی

 دند.دیای ژرف میدره

 مشارکت دموکراتیک و مقاومت کردی

 نشینی متعاقب گیری و عقبگویی به الزامات همهاگرچه ناکامی حکومت در پاسخ

سیاست به تغییر در ساختار روابط قدرت در جمهوری اسالمی -آن از میدان زیست

ی مردمی با ساختارهای های محلی و دیگر انجمنهامنتج نشد، اما ظهور شورا

ی فعال آن در درون های مقاومت کردی و سوژهزمینه را برای تغییر در شیوهمشارکتی، 

ی نضج بود، واجد ظرفیت قلمرو کردی در ایران مهیا کرد. این تحول، اگرچه در مرحله

یی جدید های امکانو نویددهنده هالتتغییر رادیکال در شرایطِ مقاومت کردها در روژ

است. این مسئله نیازمند تشریح  ]کرد[تر جنبش  از ستیز و مقاومت در بستر گسترده

 بیشتر است.

ی گونه که استدالل کردیم، قدرت حاکم و مقاومت کردی همواره در رابطهآن

بودگی با همدیگر قرار دارند و تغییر در شکل و شرایط یکی، تغییر در شکل و درون

رو عیت متفاوتی روبهاما در مورد فعلی ما با موق 38گیرد.فرض میشرایط دیگری را پیش

هستیم که در آن بدون تغییر متناسب در شکل و خصلت روابط قدرت در ایران شکل 

ظاهر آشکار را و شرایط مقاومت کردی تغییر کرده است. چگونه این پارادوکس به

توان توضیح داد؟ دو دلیل برای این پارادوکس وجود دارد، یکی نظری و دیگری می

ونه گطوف به ساختار مشارکتی شکل جدید مقاومت است. آنتاریخی. دلیل نظری مع

که اشاره کردیم مشارکت برخالف ساختارهای با خصلت نمایندگی در اپوزیسیون و 

مقاومت، به حفظ وحدت قانونی دولت گره نخورده است و همچنین برای بقا و عملکرد 

ند بیرون از توای سیاسی و قانونی حاکمیت وابسته نیست و میهاخود به چارچوب

قانونی حاکمیتِ ملی و مردمی و غیره وجود داشته باشد و عمل کند. -ساختار سیاسی

ی ی مورد بررسی ارجاع دارد، یعنی دورهدلیل تاریخی به خصلت در حال گذار دوره

ی حاکم. بنابراین از دید گذار از نظم حاکم به گسست دموکراتیک در ساختار سلطه

ی قدرت های توسعه و تغییر در شکلهاوقفه/ تفاوت در زمانتاریخی، تأخر ظاهری بر 
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و مقاومت داللت دارد. چنین چیزی به آن معنا است که این دو فرآیند عمدتاً به دلیل 

 نیست. 1خصلت در حال گذر این دوره هنوز واجد صفت درزمانی

ی هابودگی نظریِ ساختار مشارکتی سازمان خصلت در حال گذار این دوره و خاص

ی خود خصلت رادیکال شکل نوظهور مقاومت کردی و مردمی در کردستان، به نوبه

ی ناکامی قدرت در واسطهدهد. این سوژه بهی ]متناظر با[ آن را توضیح میسوژه

ای[ گیری برساخت شده است. ]چنین سوژهپاسخگویی به الزامات زیست سیاسیِ همه

 کند. این پارادوکس نشانگرنونی عمل میکه موجودیت قانونی داشته باشد، قابدون آن

ی متالزم با سیاست گذار از نظم ی کردی جدید است که آن را با سوژههویت سوژه

 کند.بندی میحاکم به گسست دموکراتیک مفصل

 ی جدیدِ مقاومتی مرحلهسوژه

در این بخش ما در پی ترسیم رئوس کلی تأثیرات مشارکت مستقیم اجرایی مراکز 

ی حاکم خواهیم ی محلی بر شیوه و شرایط مقاومت کردی در مقابل سلطههاورافعالِ ش

سیاسی  یی بار استدالل به دوش تغییر در شرایط سوبژکتیویته و ظهور سوژهبود. عمده

جدیدِ متناسب با ساختار مشارکتی خواهد بود که حامل گفتمان و کردار مشارکتی 

 ی کردی است.جدید در جامعه

ی ی محلی که در شهرها و روستاهای کردستان در مراحل اولیههاجمن/ انهاشورا

سیاسی مهمی  -گیری ظهور کرد، گرچه عمر کوتاهی داشتند، اما به امکان نظریهمه

اشارت دارند و آن هم جایگزینی مشارکت به جای نمایندگی در فرآیند گسست در 

ی حاکم در با سلطهی حاکمیت است. این استدالل بر اهمیت ضدیت ساختار سلطه

ی حاکم در ی محلی تأکید دارد. ضدیت با سلطههابندی هویت مشترکِ شوراشکل

ی کردی بوده است و به خودی ی محلی بازتاب مقاومت در مقابل آن در جامعههاشورا

کرد. این گزاره اهمیت شان را تعریف میدر مراکز فعال هاخود شرایط برساخت سوژه

ی سیاسی و سوبژکتیویته برجسته اکز فعال را در برساخت سوژهگفتمان و کردار مر

ی نوظهور بودند. افراد و ی ]برساخت[ سوبژکتیویتههاکند. مراکز فعال، جایگاهمی

                                                      
1. diachronic 
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ی کنش خود در مسیر ]ها[ و به واسطه به مرکز فعال وارد شده و در مقام سوژه هاگروه

جا  ی سوژه است تا بدانسازندهشوند. این کنش برساختاردهی می-اهداف مشترک باز

ی حاکم و انقیاد داللت ایستد و بر مقاومت در مقابل سلطهروی قدرت حاکم میکه روبه

 دارد.

ی کردی و به تبع آن مشارکت در مراکز فعال معرف خصلت دموکراتیک سوژه

طور عام است. ی حاکم بهماهیت دموکراتیکِ سیاست مقاومت کردی در مقابل سلطه

با کردارهای  هاجایی یا جانشینی آنرار دادن ویژگی مرکزگرای دولت و جابههدف ق

ل ی قبی کنونی و در طول دورهی کانونی سیاست مقاومت کردی در برههمردمی نقطه

شود ای که به این وسیله برساخت میی حاکم است. سوژهاز گسست در ساختار سلطه

سی ی معمولِ کنش سیاهات و در مقابل شیوهطور بنیادینی رادیکال و دربرگیرنده اسبه

 ی زمین نابارورِ نمایندگیهاکند. ]این سوژه[ از محدودهمبتنی بر نمایندگی قد علم می

کند و پا به زمینِ بارورِ سیاسی و سیاست نمایندگی در جمهوری اسالمی فراروی می

ی ی کردن جامعهگذارد و نه در سودای اصالح بلکه در پی دموکراتیزه کردمشارکت می

ی حاکمیت و ی مدنی تا گسست در ساختار سلطهو به پیش راندن و تقویت جامعه

 یشدن است. برساخت سوژه ارتقا به سوی امر بدون نمایندگی و بدون نمایندگی

ی جدید ستیز و ی مرحلهگیری نویددهندهنوظهور مقاومت کردی در وضعیت همه

 به گسست در ساختار سلطه است. ای نو در فرآیند گذار از نظمعرصه

ی امنیتی هاامنیت است که در آن سازمان-ی جدید ظهور زیستی مرحلهمشخصه

رسمی و غیررسمی )موازی( دولت محاسبات امنیتی تازه و قواعد و تنظیمات ]وضعیت[ 

ت کنند که به صوربندی میسیاست مفصل-عادی جدید را در میدان رو به بسط زیست

ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی خود را نشان هاگون حوزهوسواسامنیتی کردنِ 

گیری با منکوب کردن دهد. پیامد چنین امری به طور علنی از زمان ظهور همهمی

ای که آن را از سپهر سیاسی تفکیک ی مدنی و انحالل مرزهای فروپاشیدهبیشتر جامعه

ی ی سازوکارهای امنیتکنندهی سرکوبهاکند، خود را نشان داده است. تکثیر ویژگیمی

مد بلکه انجای مدنی میتنها به دولتی کردنِ بیشتر جامعهغیررسمی فراقضایی دولت نه

ی کدر قدرت که در آن شود، منطقهی نامتمایز در جامعه میموجب گسترش منطقه

بار ای مشخصاً خشونتشوند و حاکمیت واجد نمایهقانون و خشونت غیرقابل تمییز می
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گونه جایگاهی در گونه که مشخص است، هیچی امنیتی موازی، آنهاسازمان 39شود.می

. ضرورتاً فراقضایی است های آنهادر قانون/ قانون اساسی ندارند و بنابه تعریف فعالیت

 شان بهتفوق خود را در ساختارهای سیاسی و امنیتی دولت مدیون سرسپردگی هاآن

 هااز نظر ساختی مطلق است. تفوق آن هارو قدرت آنزاینکانون اصلی قدرت هستند و ا

ی قدرت مطلق این کانون است که از کنندهامنیتی دولت بازنمایی-در ساختار زیست

واجد نوعی مشروعیتی  هانیاز است. آنسیاسی بی-هر نوع ارجاع به مشروعیت قانونی

این به آن معنا است که  کند.ذاتی و الهی هستند که از مرزهای قضاییِ دولت گذر می

سیاست در عمل به -ی موازی دولت در میدان زیستهای سازمانهاگسترش ویژگی

ی غیرحاکم در جوامع هاتمایز با پیامدهای سهمگین برای هویتی عدمگسترش منطقه

انجامد. چنانچه دورنمای خصوص کردستان میمذهبی در سراسر ایران و به-زبانی-قومی

ای واقعی شوند و قانون و وسایل قانونی برای طور فزایندهبه سلطهگسست در ساختار 

تمایز نیز ممکن ی عدمداشت نظم حاکم جای خود را به خشونت و زور دهند، منطقهنگه

 کننده در کردستان را دربر بگیرد.ی مشارکتهای عاملاست همه

 ی محلی و توانمندسازیهاشورا

کردستان و جاهای دیگر ایران محصول یک شرایطی ی محلی در ها/ انجمنهاشورا

ی آن واکنش مردمی به نوعی تهدید وجودی تحمیل شده به بحرانی بود که نشانه

رِ بیانگ هاواسطگی اهداف آنگیری بود. اگرچه حدود کارکردی و بیجامعه به دلیل همه

ه ز فعال بی محلی بود، بسیج مردمی و اجرای مراکهاخصلت غیرسیاسی بنیادیِ شورا

هدف متفاوتی اشاره دارند و آن هم توانمندسازی مردم از طریق خودگردانی است. این 

یافت صراحتاً سیاسی گرایی و مشارکت مردمی تشخص میهدف که با تعهد به کثرت

 و دموکراتیک است.

ای تماماً سیاسی است. چرا که عماًل  توانمندسازی مردم از طریق خودگردانی پروژه

ن آ ی مرکزگرای قدرت حاکم، که برای تضمینِ نظم و سلطههاستیز با ویژگیمستلزم 

ی محلی در مقابل سلطه و نظم حاکم قد هاضروری هستند، است. در این معنا شورا

ی مردمی بود و در مقام واحدهای اداره هاکنند. این ضدیت، درونِی سازمان آنعلم می
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یا نه استمرار خواهند داشت. این نکته  های نظم مدنی بماننددرون حدود هاچه آن

ی ی محلی در جامعههاپردازی خصلت دموکراتیک شورایی جدی برای مفهومهاداللت

اکم ی حکه بیشتر از قومیت و زبان کردی، این ضدیت با سلطهکردستان دارد. اول آن

گاه کند. دوم قومیت و زبان کردی جایی محلی را تعریف میهااست که مرزهای شورا

ی مشارکت در فرآیندها و به واسطه هاخود را در مقام عناصر هویت کردیِ شورا

ها تنآورند. سوم، در نتیجه ضدیت با قدرت حاکم نهکردارهای خودگردانی به دست می

 کنندگانی خود مشارکتهای محلی بلکه تفاوتهاهویت قومی و زبانی مشترکِ شورا

ی حاکم کند. بنابراین در این معنا ضدیت با سلطهمیدر کار مراکز فعال را نیز تعریف 

ی محلی است. این امر برای های کثرت و تفاوت در شوراشرط وجودی و عامل توسعه

کننده ضروری ی افراد مشارکتهاوحدت هویت مشترک عناصر فعال و تنوع هویت

تره یدن گسچالش کشی کردی باید با بهی محلی در جامعههااست. به بیان دیگر شورا

 ی حاکم، ضدیت خود را با آن حفظ کنند،بخش سلطه ی مرکزیتهاو کارآمدیِ ویژگی

   ی مراکز فعال خود را نگه داشته و توسعه دهند.تا این خصلت دوگانه

 

 سوم بخش

 گذار به سوی گسست دموکراتیکی محلی و سیاستهاشورا

ی محلی و های شوراهاایم، ویژگیطبق آنچه که تاکنون مورد بحث قرار داده

، ساختار مشارکتی، فرآیند کار تعاونی، های آنی مردمی یعنی شکل داوطلبانههاانجمن

تواند زمینی سفت و محکم ی افقی و خودمختاری عملی، در شرایط مطلوب میهاشبکه

شی توانند نقی کردی آماده کند؛ به این معنا که میبرای سیاست دموکراتیک در جامعه

را در فرآیند سیاسی دموکراتیک پس از گسست و رهایی مردم از وضعیت انقیاد  ضروری

ی مشخص کردن شرایط خواهیم این استدالل را به واسطهایفا کنند. در اینجا ما می

ی محلی هاامکان آن در میدان سیاسی قوت ببخشیم و آن هم شرایطی است که شورا

ر طور که دتیک در کردستان باشند. آنسازد تا رکن اصلی سیاست دموکرارا قادر می

ی مشابه ضروری هستند های محلی و انجمنهای بحث خواهد شد ]وجود[ شوراادامه
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وجه برای گذار موفق از نظم حاکم به گسست دموکراتیک در کردستان کافی هیچاما به

مؤثر  یاهنیستند. عالوه بر فرآیندها و اعمال مشارکت فعال،این گذار نیازمند استراتژی

 در میدان گفتمانی و سیاسی است. به منظور به چالش کشیدن سلطه

د توانی مردمی میهای محلی و انجمنهابنابراین استدالل ما مبنی بر اینکه شورا

بنیادی عملی را برای سیاست دموکراتیک مهیا کند نباید به این معنا گرفته شود که 

اکم را ی حتنهایی سلطهتوانند بهند و میبدیلی برای یک اپوزیسیون فعال هست هاآن

 توان برای این مسئله برشمرد.به چالش بکشند. دالیل زیر را می

 ای مشترکبه پایه های مشارکتی و دگرگونی آنهااول، توسعه و گسترش شبکه

یی مؤثر به منظور هابرای مقاومت بیش از همه نیازمندِ نیرویی فعال با استراتژی

ثی کردن و سست کردن فرآیندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و دربرگرفتن، خن

زنند. ی کردی را به دولت مرکزی گره میای است که جامعهکردارهای نهادی و رابطه

گیریِ دولت مدرن تمرکزگرا در  این فرآیندها و کردارها تاریخی هستند و از بدو شکل

ناپذیر روابط قدرت در پسِ پشت جدایی اند. ]این فرآیندها[ بخش ایران برقرار بوده

سازند تا ی کردی هستند و قدرت حاکم را قادر میظاهر قانونی سلطه بر جامعه

مولد کار و اکولوژی مناطق کردنشین را  حکمرانی خود را به پیش ببرد و ظرفیت

به خودی خود برای حفظ و بازتولید هژمونی حاکم ضروری هستند.  هااستثمار کنند. آن

ی ی مردمهاو انجمن های مشارکتی محلی شوراهامعناست که دگرگونیِ شبکه این بدان

در کردستان به نوعی مبنای فعال مشترک برای مقاومت، مستلزم وجود مقاومت 

 ی مشترک برایدهی پایه ضدهژمونیک در مقابل سلطه است. این دو فرآیند در شکل

ت و متقاباًل همدیگر را تقوی کنندبا همدیگر عمل می سیاست دموکراتیک در کردستان

 کنند.می

مبنای مشترک، کانون فعال گذار به سمت گسست دموکراتیک است. ]چنین 

ی مشارکتی و مقاومت ضدهژمونیک است، و به هامبنایی[ حاصل عمل مشترک شبکه

کند. مقاومت ضدهژمونیک دو بعدِ ی مدنی تغذیه میرا در جامعه های خود آننوبه

 ی سیاسی وی دارد و در پیِ به چالش کشیدن هژمونی حاکم در حوزهسیاسی و فرهنگ

ی مقاومت ضدهژمونیک در هر دو حوزه در درون قشر هافرهنگی است. دینامیسم
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ی سیاسی و فرهنگی های پیوند بین میدانقرار داد که از طرفی وظیفه 1روشنفکر کرد

کتی در آن مبنای مشترک را ی مشارهاو شبکه هاو از طرف دیگر پیوند بین این میدان

در اینجا به زنان و مردانی اشاره دارد که دارای  به عهده دارند. مفهوم قشر روشنفکر

ی کردی و ایرانی آگاهی دارند و به تحصیالت عالی هستند، بر جایگاه خود در جامعه

-ی زیستهاسوژه هاگسست دموکراتیک در میدان زیست سیاسی تعهد دارند. آن

ی کردی گسترده هستند و عمل ند و به معنای واقعی کالم در جامعهسیاست هست

ی و های یدبندیجای روابط طبقاتی اقتصادی و همچنین تقسیم هاسیاسی آن-زیست

دهد که در واقع گیرد. بررسی ما نشان میی موجود در جامعه را میهاذهنی و مرزبندی

 هاگیرند. آنذیل این تعریف قرار می تعداد بسیاری از زنان و مردان کرد وجود دارند که

در یک معنای موساع حاصل گسترش آموزش عالی و افزایش مراکز دانشگاهی در سه 

التحصیالن دانشگاهی در ی تعداد فاراسابقهویژه افزایش بیی گذشته و بهدهه

ی علوم سیاسی و روابط هاخصوص در رشتهی علوم انسانی و اجتماعی بههاحوزه

ی مدرن است. هاشناسی و زبان شناسی، تاریخ، روانشناسی و مردملل، جامعهالمبین

ی یی مشغول به کارند که ارتباط اندکی با رشتههاعمدتاً یا بیکار هستند یا در شغل هاآن

التحصیالن به طرز چشمگیری یک ارتش دارد. این فارا هاتحصیلی و تخصص آن

ش در جهت انجام کارهای فرهنگی و سیاسی ی فرهنگیِ مجهز به دانش و آموزذخیره

سیاست کردستان هستند. در ادامه به بررسی این مسئله برخواهیم -در میدان زیست

 گشت.

ت آیی قدری حاکم به کار گرفته شده در سراسر کردستان حاصل گردهمدوم سلطه

ذاری و گی سیاستبا نوعی فرماندهی شدیداً متمرکز است: ساختار شدیداً تمرکزیافته

گیری با کنترل سفت و سخت بر سازوکارهای )رسمی و غیر رسمیِ( سیاسی، تصمیم

ی نهادی قدرت به خودی خود بازتاب هانظامی، امنیتی، مالی و فرهنگی دولت. سازمان

یافته در کانون ی ارزانی شده از جانب ساخت دولت به نهاد تجسممفهوم قدرت مطلقه

ل تزی در مقابت مطلقه در برداشت حاکمیت الهی آنتیاصلی قدرت هستند. مفهوم قدر

یی اصالح هاحکومت تمرکززدایی شده است. اگرچه مفهوم قدرت مطلق را در برهه

                                                      
1. Kurdish intelligentsia 
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اند، اما ساختار حکمرانیِ شدیداً تمرکزیافته طلبانِ مستقر در بلوک قدرت نقد کرده

انقالب موضوع گرایی و نزاع قدرت مسلط بر سیاست ایران پس از  ندرت در دستهبه

ی ی کنونی که برای بسیاری نشانگر مرحلهدعواهای سیاسی بوده است. در واقع مرحله

نهاییِ منازعه بر سر قدرت در داخل بلوک قدرت است، حاکی از انسجام بلوک قدرت 

ی تعهدشان به والیت فقیه، به مثابه دکترین واسطهتحت هژمونی تندروها است که به

 شوند. نهادی آن شناخته میحکومت، و نمایندگی 

 -طور نهادی، تفوق تندروها و انسجام بلوک قدرت، نشانگر تفوق نیروهای نظامیبه

ایدئولوژیکی در بلوک قدرت است که همچنین تحت فرمان و کنترل  -امنیتی

ی های موازی/ غیررسمی نظام هستند. شواهد بسط و گسترش میدانهاسازمان

دهد که صراحت نشان میامنیتی در چند ماه گذشته به -ایدئولوژیک و نظامی -سیاسی

انسجام بلوک قدرت با تمرکزگرایی ساختار نهادی دولت و محاسبات امنیتی جدید به 

بندی و اجرای قدرت تبدیل شده است. انتخابات اخیر مجلس و تسخیر معیار مفصل

می و یروهای نظای گزینشی در ساختار فرماندهی نی مقننه توسط تندروها، تصفیهقوه

ی ی مورد اعتمادی که اغلب دارای سبقهبا افسران عالی رتبه هاجایگزین کردن آن

ی جماعت، که نمایندگان سیاسی و امنیتی هستند، تغییر کلی و جایگزینی در ائمه

ا، ترین روستاهایدئولوژیک رهبری در سراسر کشور هستند از مراکز شهری تا دوردست

وارد مهمی هستند که شاهدی بر بازساختاردهی سیستماتیک به ای از متنها نمونه

ی حاکم به موازات محاسبات امنیتی جدید سازوکارهای قهرآمیز و ایدئولوژیک سلطه

 نظام هستند. 

گرایی و تضاد مدام نشانگر  میل به متحد کردن بلوک قدرت پس از چهار دهه جناح

فروپاشی شده است. ]بلوک  اش دچارآن است که حکومت قبول کرده که هژمونی

به  19-گیری کوویدی آمریکا و همههاقدرت[ متوجه شده است که ترکیب اثر تحریم

ی ایدئولوژیکی را به پایان رسانده است، و ی سلطهطرز مؤثری هرگونه امید برای اعاده

و  ی قهریهی قوهبه واسطه که قدرت بدون مشروعیت ایدئولوژیک چیزی جز سلطهاین

ی فرآیندها و کردارهایی را که عریان نیست. این نظام دیگر چندان دغدغه خشونت

مورد استفاده  98اش تا قبل از خیزش آبان منظور حفظ و بازتولید مشروعیت انقالبیبه
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ی ایدئولوژیکی که عنصری اصلی ]در حفظ[ هژمونی بود اکنون داد ندارد. سلطهقرار می

جا باید به آن اشاره کنیم ای که در اینه است. نکتهجای خود را به سرکوب قهرآمیز داد

ی اخیر نظام برای انسجام بلوک قدرت، برای ترسیم این است که فهم دالیل پشت اراده

فرم محتمل شرایط امکان گسست دموکراتیک الزامی است. این مسئله از طرف دیگر 

نیک کردی در ی مهمی برای شکل و شرایط آنچه که ما استراتژی ضدهژموهاداللت

 خوانیم دارد.ی گذار از نظم حاکم به گسست دموکراتیک میدوره

خواست فعلی برای انسجام بلوک قدرت تالشی متمرکز برای بازساختاردهی به 

ی آن نارضایتی های حاکم در مواجهه با افول مشروعیت نظام است که نشانهسلطه

لی از زمان انتخابات ریاست ی اعتراضی متواهاو خیزش هاعمومی فزاینده و جنبش

 هااست. شکل نارضایتی اجتماعی، ساختار اجتماعی و گفتمان جنبش 1388جمهوری 

طرز قابل توجهی تغییر کرده است. ی اعتراضی در طول ده سال گذشته بههاو خیزش

هری ی تهیدستان شی آن مشارکت فزایندهرادیکالیزه شدن نارضایتی عمومی که نشانه

 ی اعتراضی در سالهای حاکم هستند ویژگی مشترک جنبشپایان سلطهکه خواستار 

بوده است. گرایش روبه رشد در رادیکالیزه شدن نارضایتی عمومی بیش از هر  98و  96

ی حاکم و ناتوانی آن در جلوگیری چیزی نشانگر زوال مستمر در مشروعیت سلطه

توان در ناکامی دی را میی مدنی با آن است. دالیل زیاکردن از موج ضدیت جامعه

اش برشمرد، اما هیچ یک به ی حاکم در عالج کردن بحران در مشروعیت سیاسیسلطه

را در جهت  های بحران اقتصادی مزمن مؤثر نبوده است، ]این بحران[ تالشاندازه

ی محبوبیت نظام در میان سیل تهیدستان شهری، که مبنای اجتماعیِ سابق آن اعاده

گویی به مطالبات اقتصادی معترضان جانبه در پاسخه است. ناکامی همهبود سست کرد

 1398در رادیکالیزه شدن نارضایتی عمومی و سیاسی شدن خیزش آبان  1396دی ماه 

که بیش از صد شهر را در سراسر کشور دربرگرفت مؤثر بود. سرکوب خشونت بار خیزش 

ات در عمل حاکی از ناکامی ایدئولوژی گسیخته و تعداد باالی تلفمردمی، تیراندازی لجام

رسمی بود. رکود تورمی قدرت ایدئولوژی رسمی در جهت تأثیرگذاری و بسیج را از کار 

انداخته بود و گفتمان فرافکنی و متهم کردن دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان نیز 

 از هر معنایی تهی شده بود.
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ر در ی تغییراندازی بودند نشانهچرخش رادیکال در گفتمان معترضین که خواهان ب

صورت کلی بود. حضور ی حاکم در کشور بهساختار اجتماعی مقاومت در مقابل سلطه

گران و مفسران نیرومند و فعال تهیدستان شهری در خیزش که مورد توجه مشاهده

 ی متوسطبسیاری بوده است، انحراف از جنبش اعتراضی قبلی بود که عمدتاً طبقه

طلبانه بر آن مسلط بودند. سوءمدیریت موجود در بخش ی اصالحهارایششهری با گ

ا شود، در ترکیب باقتصادی که توسط بخش خصوصی آکنده با رانت و فساد اداره می

ی ایاالت متحده به طرز چشمگیری ساختار صنعتی کشور را دچار کنندهی فلجهاتحریم

موجب بیکاری گسترده و کاهش صفوف ی خود فروپاشی کرده و این امر نیز به نوبه

ی متوسط مدرن با فرهنگ سیاسی سکوالر و ی کارگر صنعتی شده است. طبقهطبقه

افول شدیدی را تجربه  1388جنبش سبز در سال  نگرش غربی نیز پس از سرکوب

ی هاتر از بخشوکارهای کوچک نیز کمکرد. تأثیر بحران اقتصادی بر روی کسب

ی هی متوسط که نشانتر شدن شرایط اقتصادی طبقهاست. وخیمبگیر نبوده مستمری

آن تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید این طبقه است و از دو دهه پیش آغاز شده بود 

دست توان در متالشی شدن و تهیی آن را میای بحرانی رسیده است که نتیجهبه نقطه

وسط ی متسازی طبقهدستهیسازی قشرهای میانی و پایینی این طبقه مشاهده کرد. ت

ی کارگر صنعتی، صفوف فقرای شهری را گسترده کرده و شهری و تضعیف طبقه

یزش رو خی اعتراضی را نیز تغییر داده است. ازاینهابنابراین ترکیب اجتماعی جنبش

بیانگر چرخشی رادیکال در اعتراضات مردمی در مقابل نظم موجود  1398مردمی آبان 

شروع گرایش به رادیکالیزه شدن اعتراضات مردمی و به چالش کشیدنِ ی است و نشانه

 ی حاکم بلکه خود وجود آن است.نه تنها مشروعیت سلطه

ی حاکم بتواند تر از آن بود که سلطه چرخش رادیکال در اعتراضات مردمی اساسی

ا ت رتر نیز اشاره شد، حکومی آبان ماه همانگونه که پیشهااز کنار آن بگذرد. خیزش

وادار کرد تا به بد جلوه دادن هویت معترضان و بالکل نقش محوری آنان در ساخت 

رویدادها متوسل شود. در حالی که ]نظام[ به طور ضمنی نقش مهم تهیدستان شهری 

ی ی عمل انقالبی آنان را در مقام سوژهشدهرا در خیزش پذیرفته بود اما جایگاه شناخته

گرفت و هویت انقالبی تهیدستان شهری را )که در ادیده میدر ایدئولوژی رسمی نظام ن
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مت کرد. حکواوایل انقالب توسط ]آقای[ خمینی به آنان اعطا شده بود( از آنان سلب می

والیت  یهاگوید که مستضعفین کسانی هستند که پشتیبان و حافظ ارزشاکنون می

 الیت فقیه التزام دارند،هستند. بازنمایی مستضعفین در مقام اجتماع ارزشی که به و

نشینی بنیادین و خسرانی عمیق بود که دال بر از دست دادن نشان واضحی از یک عقب

بخش حمایت از رژیم در سراسر کشور دستان شهری بود که سابقاً قوامحمایت تهی

بودند. بنابراین تهیدستان شهری از گفتمان انقالبی زدوده شدند و در سکوتی کرکننده 

در مقام ستمدیدگان و مطرودان دیگر  هااقتصادی آن -دند. جایگاه اجتماعیمحصور ش

 کند.ی انقالبی در لوای عنایات رژیم بدل نمیآنان را به سوژه

ی اذعان به از دست دادن پشتیبانی و تالش متعاقب برای بازتعریف هویت سوژه

ی الش برای اعادهگفتمان و کردار انقالبی، بدان معنا بود که حکومت پیشاپیش از ت

مشروعیتش در میان تهیدستان شهری دست کشیده است. چرا که بازتعریف هویت 

دت بود. می انقالبی چیزی بیش از حرکتی تاکتیکی در جهت نیل به اهداف کوتاهسوژه

اسی ی سیتوان نوعی استراتژی گفتمانی دانست که دارای پیامدهای گستردهآن را می

در مقیاس کالن برای نظام بود. جدا کردنِ روابط طبقاتی بار و محدودیتی خسارت

 اقتصادی از بازنمایی گفتمانی هویت انقالبی نظام، در واقع پذیرش ناتوانی –اجتماعی 

ی مردمی بوده و نظام به این وسیله در هاگویی به مطالبات اقتصادی خیزشدر پاسخ

تر یق را تخفیف ببخشد. وخیمی اقتصادی عمهاپی آن بوده تا تأثیرات ساختاری بحران

وقفه بر مراکز قدرت طور بیی ایاالت متحده بههاشدن شرایط اقتصادی تحت تحریم

ی استراتژیک صنعتی و مالی نظام اعمال شده و به طرز چشمگیری هرگونه امید به اعاده

داد. به بیان دیگر ایدئولوژی رسمی دیگر  ی آن را خاتمهمشروعیت از دست رفته

ا در بندی شود که نقشی مهم ری اقتصادی پوپولیستی مفصلهاوانست در سیاستتنمی

و نگهداشت حمایت سیاسی فقرای شهری داشت.افول تأثیر ایدئولوژی رسمی، از  جلب

که در طول سه دهه با اثری  دست رفتن قدرتِ متقاعدکنندگی، بسیج و سازماندهی

ته سیاسی و ایدئولوژیکی مختلف به کار گرفهای یی با گرایشهاویرانگر علیه اپوزیسیون

 ی سیاسیهارو شده بود. دگرگونیی انتقام روبهی خالی دولت با الههشد، در خزانهمی

شروع شده بود، به شروع بحران حاکمیتی  1388ی شکست انتخابات که به واسطه

ی داشت که خصلت آن ناکارآمدی روزافزون قدرت قضایی در تضمین سلطه اشاره
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حاکمیت بدون توسل به خشونت بود. ناکارآمدِی قدرت قضایی صراحتاً مرزهایی که 

 داد، از بین برد.قدرت را از زور و قانون را از خشونت تمییز می

عالوه روابط طبقاتی اقتصادی به طرز چشمگیری از تعاریف دوست و دشمن در به

را از دشمن جدا میدان درونی سیاسی کنار گذاشته شدند. خط جدیدی که دوست 

 -ای ایدئولوژیک استوار بود. این دگرگونی تأکید از حوزه اجتماعیکرد اکنون بر پایهمی

سیاسی همزمان هم نتیجه و هم از الزامات محاسبات امنیتی  -اقتصادی به ایدئولوژیک 

توجه هرگونه تفاوت باقی ای قابلگونهجدید در میدان سیاسی بود. چنین چیزی به

گیری در روابط داخلی و خارجی نظام را گذاری و تصمیمن فرآیندهای سیاستمانده بی

اصطالح عمق استراتژیک و کل ی حیاتی برای بههاای با داللتکرد؛ مسئلهحذف می

   د.کنسازوکار سیاست خارجی ایدئولوژیک که کانون اصلی قدرت تعیین و اداره می

و افزایش استفاده از خشونت در در میدان سیاسی افول کارآمدیِ قدرت قضایی 

جهت حفظ نظم با مطیع شدن سیاسی داخلی به الزامات نوعی سیاست خارجی 

شد. افزایش تفوق سیاست خارجی بر سیاست داخلی گرا پنهان میایدئولوژیک توسعه

ای و کاربست غیرمسئوالنه و ایدئولوژیکِ مفهوم عمق ی هستهبخشی به مسئلهبا اولویت

امنیتی نظام توجیه کرد.  -توان در گفتمان نظامیی گذشته را میر دههاستراتژیک د

ای و مفهوم عمق استراتژیک درون گفتمان ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی ی هستهمسئله

پارسِی نظام/ ملت است. -ی هویت رادیکال شیعیخورند که عنصر برسازندهپیوند می

فاهیم دفاعی همانند محافظت از ای و عمق استراتژیک هردو درون مسیاست هسته

اصل نظام، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور در برابر آمریکا و اسرائیل توجیه 

مالی و  -ای از حیث اقتصادیدانیم، سیاست هستهگونه که میشوند. اما آنمی

بردار بوده است. از نظر مالی کشور و کل جمعیت را شدت هزینهسیاسی به-اجتماعی

ب ی اقتصادی متعاقهای ایاالت متحده و بحرانهای تحریمگین و نابودکنندهزیر بار سن

ی نظامی و نیروهای نیابتی آن را  ی خود لجستیکِ جبههآن قرار داده است که به نوبه

در سوریه، عراق، یمن و لبنان تضعیف کرده است. انهدام مستمر قدرت مالی زیر بار 

ی ستهرا فرسوده و ه وژیک روابط با نیروهای نیابتیایدئول -ی سیاسیها، بنیانهاتحریم
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دیپلماتیک در عمق استراتژیک ادعایی را به شدت سست کرده  -حضور فعال نظامی

 است.

در واقع، اگر هم سیاست فشار حداکثری اعمال شده توسط ایاالت متحده به هدف 

 بود نرسیدهای مورد نظرش که واداشتن حکومت به مذاکره در باب توافق جدید هسته

سیاسی آن را در جهت حفظ و گسترش عمق -باشد، اما کامالً ظرفیت نظامی

لکه ی آمریکا بهااستراتژیکش سست کرده است. این نکته نه به اثرات مخرب سیاست

ی رژیم در عمل مرتبط است. زیرا در حالی که هابیشتر به دینامیک متضاد سیاست

عمق استراتژیک نظام در به اصطالح  لجستیک قدرت نظامی در جهت حفظ و گسترش

پذیری منابع مالی حاصل از فروش نفت وابسته است، اما هالل شیعی بدوا به دسترس

ه نظام را ب« نه جنگ و نه مذاکره»اجتناب از مذاکره با آمریکا و پافشاری بر سیاستِ 

قه منطاش در طلبانه ی توسعههاطور چشمگیری از منابع مالی برای حمایت از سیاست

محروم کرده است. سپاه پاسداران انقالب اسالمی، محورِ اصلی نظامی و مالی نظام و 

رابطِ دیالکتیکی دو دینامیسم متضاد گفته شده در باال است. اگرچه سیاست نه جنگ 

ی آمریکا آن را قادر ساخته هاای و تداوم تحریمی هستهی مسئلهو نه مذاکره درباره

تر کند، اما همزمان از دسترسی به منابع مالی  بر اقتصاد محکم ی خود رااست تا سلطه

گونه که شواهد در اش در منطقه باز داشته است. آنالزم برای تعقیب اهداف نظامی

دهد، در واقع ناکامی در جهت حفظ عمق تری در سوریه نشان میعراق و به میزان کم

ی مدنی دامن زده است و عههرچه بیشتر به افول حمایتش از جانب جام استراتژیک

ی نظامی هارا در اختصاص منابع مالی اندک به پروژه توجیهات ایدئولوژیک

ای که کشور گرفتار بحران سیستماتیک است را هر غیرخردمندانه آن هم در هنگامه

 چه بیشتر از اعتبار انداخته است.

شوند اش میتی مشروعیفرآیندها و کردارهایی که موجب ناکامی حکومت در اعاده

و همچنین پیامدهای حاصل از آن، تأثیر مهمی بر شرایط جاری در کردستان نداشته 

گاه از حمایت عمومی در کردستان برخوردار نبوده و حضور پر تعداد  است. رژیم هیچ

عنوان نشانی از حمایت مردمی و که اغلب به 1997ی سراسری پس از هادر انتخابات

، چیزی بیش از نوعی مصلحت سیاسی از جانب رأی مشروعیت تبلیغ شده است

دهندگان کرد نبوده است. برکنار از همدستان حاکمیت و گروهی کوچک از 
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اند که نظر داشتهدهندگان در این تصور غلط اشتراک، اکثریت رأی طلبان پرشوراصالح

ه عمل بطلب و واداشتن آنان به شرکت در انتخابات و رأی دادن به کاندیداهای اصالح

ی حقوق فرهنگی و قانون اساسی در زمینه 19و  15یی چون اجرای بندهای هاوعده

تواند به گشودگی فضای خصوص آموزش به زبان مادری میزبانی جوامع اقلیت به

گرانه و طردگرایانه و کردارهای تحمیل شده ی سرکوبهاسیاسی و به تعدیل سیاست

امنیتی کمک بکند. اما مشوقان انتخابات -امیی نظهابر این جوامع از جانب سازوبرگ

نابجا بوده است و رؤسای جمهور  هااند که انتظارات آنهم اکنون به این نتیجه رسیده

امنیتی فاقد قدرت -ی قلمرو مسائل نظامیگذاری دربارهمنتخب در مقام سیاست

ط با رتبی مسائل فرهنگی و سیاسی مگیری دربارهگذاری و تصمیماند. سیاستبوده

ی موازی های غیر حاکم حق انحصاری کانون اصلی قدرت بوده که سازمانهاهویت

دولت را تحت نظارت مستقیم دارد. این کانون بارها نشان داده که توجه اندکی برای 

نشین قائل است، جوامعی که به زبان و سنیی مشروعیت در جوامع غیر فارسمسئله

 های زور و خشونت بر آنی فراقضایی قرار داشته و باید به وسیلهدر حوزه هاباور آن

ی حاکم به این منوال در کردستان نشانگر بسط حکمرانی حکمرانی کرد. تداوم سلطه

ی زور و اسلحه است، چنین چیزی بنابه تعریف بیرونی بر یک اجتماع داخلی به واسطه

اکم عمیقا از بیرون بودگِی حکمرانی ی حنوعی حکمرانِی استعماری است. سلطه

ی زور و سلطه ی کردی آگاه است. ]این حاکمیت[ همواره به واسطهحاکمیت بر جامعه

ی بومی بر کردستان ای با جامعهگری بیرونی و بدون هیچ رابطه و در مقام اشغال

حکمرانی کرده است و فقدانِ مزمن تأثیرگذاری ایدئولوژیک به این معنا است که 

ی رضایت را نداشته است و بلکه گاه دغدغه هیچ ]کردستان در روژهالت[اکمیت ح

حکمرانی آن همواره بر انقیاد و مطیع ساختن متمرکز بوده است. بنابراین با توجه به 

ی کرد، مقاومت کردی باید بر نوعی ی حاکم نسبت به جامعهبیرون بودگیِ سلطه

بعدا در بخش دوم  40مدنی پافشاری کند.ی استراتژی ضدهژمونیکِ مبتنی بر جامعه

 به این نکته خواهیم پرداخت. این نوشته
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 هاگزارش مصاحبه

 ی شماره یک )روستای باینچوب(مصاحبه

: جمعیت ،از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج ،مرد )روستای باینچوب ،ا.خ

 نفر( 956

مربوط : در همان روزهای اول شایع شدن خبرهای شروع قرنطینه -

ی شوند و ایدهی افراد آبادی در مسجد جمع میبه ورود کرونا به قم همه

شود. در این جلسه مباحث مربوط به قرنطینه مورد مذاکره قرنطینه مطرح می

شود. گیرد و نهایتاً تصمیم بر قرنطینه کردن روستا گرفته میو شور قرار می

و برگزاری نمازهای  شود که مسجد را بستهچنین تصمیم گرفته میهم

را ممنوع کنند. در این جلسه ماموستای آبادی با  ،شامل نماز جمعه ،جماعت

کند که بعداً با ورود بخشدار به موضوع و دستورِ بستن مسجد مخالفت می

 شود. مبنی بر تعطیلی مساجد این مسأله حل می

س و بوشود که با یک مینی: تصمیم گرفته میی قرنطینهشیوه -

اشین سواری دیگر مسیر ورود به آبادی را مسدود و برای آن نگهبان چند م

مان همز ،تعیین کنند. چون این روستا مسیر گذر چند آبادی دیگر نیز است

باید به روستاهای باالدستی  ،شدکه ورود و خروج مردم خود آبادی محدود می

عبور شد که از یک مسیر جایگزین که از روستای باینچوب اطالع داده می

استفاده بکنند. این کار بدون تنش نبود ولی در نهایت روستاهای  ،کردنمی

باالدستی راه جایگزین را بر تنش روزانه و بحث با نگهبانان باینچوب ترجیح 

 8صبح و  6ها در ساعات ساعته است و نگهبان 24دادند. نگهبانی به صورت 

در پست نگهبانی  نفر 4کنند و هر شیفت هم عصر شیفت خود را عوض می

ی سیستماتیک و دقیقی برای تعیین نگهبان وجود ندارد حضور دارند. برنامه

جایی که استقبال مردم از قرنطینه زیاد است همیشه تعداد زیادی ولی از آن

وه و یا با استفاده از گر ،داوطلب برای نگهبانی وجود دارد که به صورت تلفنی
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اسامی نگهبانان به صورت روزانه اعالم  ،تلگرامی آبادی و یا بلندگوی مسجد

شود. الزم به ذکر است که به این دلیل که هنوز کار کشاورزی در این می

روستا شروع نشده است در حال حاضر از حیث در دسترس بودن افراد برای 

ها نگهبانی داوطلبانه مشکلی وجود ندارد. روزانه فقط کسانی که نیاز واجب آن

توانند از روستا خارج می ،ه شهر از پیش محرز شده باشدمبنی بر مراجعه ب

به  -جایی که مایحتاج روزانه و هفتگی خانوارها همه در آبادی شوند. از آن

تردد به شهر فقط  ،خریداری استقابل -ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد 

 -گاهمحدود به موارد اورژانسی بیمارستانی و یا موارد مربوط به حضور در داد

 محدود شده است و-اندبرای افرادی که قبل از قرنطینه ابالغیه دریافت کرده

ای وجود ندارد. گفتنی است که کسانی از افراد آبادی عمالً تردد قابل مالحظه

ی برگشت به آبادی را ندارد و از قبل به که ساکن شهرها هستند هم اجازه

ن به ای ،نال تلگرامی روستاویژه از طریق کابه ،های خصوصی و عمومیشیوه

 داده شده است که در ایام قرنطینه امکان تردد به روستا را ندارند. گروه اطالع

: قبل از این وضعیت مردم این روستا تدارک مایحتاج مردم -

 ،آباد که در چند کیلومتری روستا واقع استمعموالً برای خرید به شهر حسین

آباد اجناس را یا نقد به مردم های حسینکردند. فروشگاهمراجعه می

یعنی از زمان -«یارانه تا یارانه»فروختند و یا اگر جنسی به صورت قرضِ می

مبلغی سود  ،فروختندبه مردم می -ی یک ماه تا واریزی ماه بعدیواریز یارانه

 ماهههزار تومانی با قرض یک 25کشیدند. مثالً یک جنس ها میروی قیمت

شد. یکی از کارهایی که ومان برای مشتریان فاکتور میهزار ت 27به قیمت 

این بود که مردم بتوانند کاالهای ضروری مورد  ،شدباید در روستا انجام می

های خود آبادی تهیه کنند. برای این منظور یک نیاز خود را از سوپرمارکت

 آباد مراجعه کردند و تمامی کاالهای مورد نیاز کل روستاتیم به شهر حسین

جا خریداری کرده و به روستا منتقل کردند. همزمان که این کاالها را را یک
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یوه به این ش ،سیستم قرض دادن را هم تغییر دادند ،به روستا منتقل کردند

های به صورت زمان« یارانه به یارانه»که زمان بازپرداخت را از یک ماه و عرف 

دارهای روستا را مغازه ،مپینماهه درآوردند. عالوه بر آن ک 5و  4تر طوالنی

ی موظف کرده است که سودی روی اجناس نکشند و با همان قیمت اولیه

نون اکفاکتور بکنند. هم ،اجناس را برای کسانی که توان خرید نقدی ندارند

های دو نفر مسئول خرید هستند و فقط این دو نفر اجازه دارند که به فروشگاه

 یی زمان و شیوهبرای خرید کلی و عمومی مراجعه کنند. برنامه ،آبادحسین

خرید این افراد هم به این صورت است که باید شبانه به شهر مراجعه کنند و 

های مورد نظر اقدامات بهداشتی الزم را کامل رعایت کنند و هیچ در فروشگاه

رید اقالم ای با مردم شهر برقرار نکنند. عالوه بر خنوع تماس غیر ضروری

شوند شامل کاالها و لوازم مرتبط کاالهای دیگری که وارد آبادی می ،خوراکی

با کشاورزی مانند کود شیمیایی و غیره است. این مواد از شهر توسط 

به آبادی  -پس از هماهنگی با خریداران در روستا-هافروشندگان و یا واسطه

رد آبادی شوند. این لوازم در شود اما این افراد اجازه ندارند که وامنتقل می

ی دوری از روستا قرار دارد تخلیه شده و که درفاصله -محل پست نگهبانی

ها را رایگان به درب منزل فرد خریدار منتقل های داخل روستا آنماشین

  کنند.می

: بهورز آبادی بر امور بهداشتی روستا نظارت تدارکات بهداشتی -

. کنندو معابر آبادی را یکبار ضدعفونی می های کوچهکند. روزانه همهمی

نانوایی تغییر کرده است و افراد اجازه ندارند داخل فضای نانوایی  سیستم صف

ی زیاد از صف تشکیل دهند. به جای آن مردم بیرون از نانوایی و با فاصله

مانند و هر فرد در نوبت خود وارد نانوایی شده همدیگر منتظر نوبت خود می

چنین نانوایی روستا موظف شود. هماز خروج وی فرد بعدی وارد میو پس 

شده است تا که یک فرد جدید به کارگران خود اضافه کند. قبل از این فردی 

مسئول فروش هم بود و بنابراین هم نان  ،کشیدکه نان را از ماشین بیرون می
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روش های پول را. این فرد جدید مسئول فکرد و هم اسکناسرا لمس می

اندازد. کشد و آن را روی میز میاست و کارگر دیگر صرفاً نان را بیرون می

شود. الزم به ذکر است که بنابراین دیگر تماسی بین پول و نان برقرار نمی

ی صاحب نانوایی است و پولی به عنوان کارگر فرد مذکور از اعضای خانواده

افه شدن فرد جدید به شود. این وضعیت باعث شد تا اضبه او پرداخت نمی

ی کار نانوایی به راحتی بیشتری صورت بپذیرد. الزم به ذکر است که چرخه

سنج دیجیتالی خریداری کرده و آن را در کمپین روستا هم اخیراً یک تب

د را شوناختیار نگهبانان گذاشته است تا دمای بدن افرادی که وارد آبادی می

میلیون تومان خریداری شده است و  2کنترل کنند. این تب سنج به مبلغ 

پول آن هم به صورت عمومی توسط مردم آبادی تهیه شده است. مشارکت 

مالی در این موارد اینگونه نیست که هر خانوار موظف به پرداخت مبلغ معینی 

بلکه به صورت داوطلبانه افراد هر مقداری که در توان داشته باشند در  ،باشد

 ند.دهاختیار کمپین قرار می

های جمعی زنان حضوری ندارند. تنها : در سازماندهیحضور زنان -

تهیه و دوخت ماسک بوده است. در همان  ،اندنقشی که تا کنون داشته

ی مخصوص تهیه کرد شورای آبادی مقداری پارچه ،روزهای شروع قرنطینه

و چند نفر از زنانی که خیاطی دارند هم به شکل داوطلبانه و بدون دریافت 

 ها را به عهده گرفتند. مسئولیت دوخت ماسک ،متمزددس

: این کمپین پذیرحمایت اقتصادی از افراد و اقشار آسیب -

ای مستلزم خروج ها به گونهباعث نارضایتی افرادی شده است که مشاغل آن

گرد و غیره. البته از های دورهفروشنده ،مانند چوبدارها ،روزانه از روستا است

ها شغل اصلی آن-این مشاغل معموالً شغل دوم این افراد استکه آن جایی

وآمدِ وضعیت جدید و قوانین مرتبط با رفت -کشاورزی و یا دامداری است

ها مشکل حادی ایجاد نکرده است. در حال حاضر کمپین کنترل شده برای آن
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نه از توانایی حمایت اقتصادی از این افراد و دیگر افرادی که وضعیت مالی 

برخوردار است و نه احساس نیازی برای ورود به وجود آمده  ،ای دارندکنندهش

است. اما اگر در سطح روستا گاهی کارهای ساختمانی و یا کشاورزی پیش 

به شکل ضمنی و تلویحی پذیرفته شده است که اولویت با کسانی باشد  ،بیاید

ین اعالم شد چنین در روزهای آغازین کمپکه نیاز مالی بیشتری دارند. هم

به جای موعد مقرر آن در  ،هایی که برای سال پیش رو قربانی دارندخانواده

بهتر است در همین ایام قرنطینه حیوانات خود را ذبح  ،نزدیکی عید قربان

بکنند که مردم نیاز بیشتری به آن دارند. مردم هم عموماً موافقت کردند و با 

آوری و بین نیازمندان توزیع ت جمعتوجهی گوشهای خود مقدار قابلذبح دام

 شد.

: تمام کارهای مرتبط با کمپین کامالً های دولتیدخالت ارگان -

جز بهورز که کارمند وزارت بهداشت، درمان و آموزش مردمی است و به

نهادهای دولتی نظارتی در این امور ندارد. سپاه نیز به مشاهده  ،پزشکی است

 است. گری از دور بسنده کرده و نظاره

 :نکات

رسد آمادگی باالی مردم این روستا برای متشکل شدن به نظر می -

بستگی که در ی خاصی از نشان دادن حس همدر وضعیت موجود با شیوه

ارتباط نباشد. روال برگزاری مراسم بی ،مراسم ختم این آبادی معمول است

ا ای رهبستگی و همکاری ویژای است که حس همختم در این روستا به گونه

کند. انگار که در ایام برگزاری مراسم ختم ی افراد آبادی ایجاد میبین همه

 هایها غالبًا یک امر شایع است و حتی نسلای که در روستاهای طایفهکینه

 ،هایی از این دست ندارندهم که دیگر نسبتی با هویت کردهجدید و تحصیل

رود و نوعی کامالً کنار می برای مدتی ،کنندنیرومندی آن را احساس می

کند. بسیار معمول است که بستگی فراخانوادگی و فرافامیلی ایجاد میهم
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 کاریی شکایت اند و پروندهای که دعوای خونین با هم داشتهاعضای خانواده

برای سه روز کامل در تمامی مراسم  ،ها در جریان استها هنوز در دادگاهآن

ای که با آن نزاع دارند حاضر شوند. در این ایام تمام افراد آبادی ختم خانواده

جز خود شوند بهدرگیر برگزاری مراسم و تدارکات مربوط به مراسم ختم می

ی فرد متوفی. در واقع تمام امور مربوط به مراسم ختم از جمله خانواده

ها و شهرهای اطراف در مراسم میزبانی کسانی که از روستاپذیرایی کردن و 

ها و غیره به صورت جمعی توسط تدارک غذا برای آن ،کنندحضور پیدا می

ی فرد متوفی به شود و در این میان خانوادهی افراد روستا برگزار میهمه

دهند. برای این منظور هم صندوقی در صورت مطلق هیچ کاری انجام نمی

 ،فته شده است که پس از پایان مراسم ختم مردم روستا به طور عمومینظر گر

 هایکنند و هزینهی توان خود به این صندوق کمک میداوطلبانه و به اندازه

ی خاص از سازمان دادن مراسم شود. این شیوهمراسم از این طریق تأمین می

وستا ختم نوعی تمرین همبستگی اجتماعی است و میزان آمادگی مردم ر

کند. قاعدتاً این تجارب و برای متشکل شدن در مواقع بحرانی را تسهیل می

 گیری واز شرایط امکان شکل ،های مدیدها برای مدتاین همبستگی تمرین

 یابی کمپین کنونی در این روستا بوده است.سازمان

 ی شماره دو )روستای سراب قامیش(مصاحبه

 15ی این روستا در فاصله ،اب قامیش سنندجفعال کمپین )روستای سر ،مرد ،م.ک

 است(. نفر 1،500معیت آن کیلومتری سنندج قرار دارد و ج

: این روستا در شروع قرنطینه و تعیین نگهبان برای آبادی -

و دوراهی موسوم به دوراهی مریوان  -کیلومتر 5تر از کم -نزدیکی سنندج

است و سیستم قرنطینه و قرار دارد. این روستا گذرگاه اصلی چندین آبادی 

تردد روستاهای باالدستی را متاثر نکرده است. از  ،وآمدقوانین جدید رفت

کنترل تردد  ،که یک مسیر کمربندیْ مانند در جلو آبادی قرار داردآنجایی
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خودروهای روستاهای باالدستی زیاد مشکل نیست. دو نفر نگهبان استخدام 

ا ها ردهند و شورای آبادی دستمزد آنمیاند که از صبح تا شام نگهبانی شده

هزار  80کند )به شکل روزمزد و روزی از محل درآمدهای خود پرداخت می

 دهند. سیستمشب تا صبح هم افراد داوطلب نگهبانی می 12تومان(. از ساعت 

م کار هاست که با یک تقسینگهبانی شبانه مختص ایام قرنطینه نیست و سال

زم به پردازند. اله صورت نوبتی شبانه به نگهبانی میمشخصی افراد روستا ب

ود شذکر است که از افرادی با روحیات خاص برای نگهبانی روزانه استفاده می

ها ووشڕشود: برای این افراد استفاده می« ووشڕ»و در بین مردم از اصطالح 

 لترین اغماضی در اعماکم ،افرادی که بدون تعارف و تا حدی عصبانی هستند

وجه هیچ استنثنایی هیچقاطع هستند و به ،قوانین جدید به خرج نخواهند داد

د ای را که وارها موظف هستند که تمام وسایل نقلیهشوند. نگهبانقایل نمی

 پاشی کنند.شوند ضدعفونی و سمآبادی می

: چهار تراکتور به صورت روزانه و رایگان کار تمهیدات بهداشتی -

های الزم برای دهند. هماهنگیکردن آبادی را انجام می پاشی و ضدعفونیسم

بلندگوهای مسجد و  ،تمام کارهای مربوط به کمپین از طریق کانال تلگرامی

 یهای دولتی مانند شبکهشود. برخی از ارگانتا حدی هم با تلفن انجام می

ند اکننده به روستا کمک کردهی مواد ضدعفونیای در تهیهبهداشت تا اندازه

کامالً مردمی بوده و نهادهای  ،چه امور بهداشتی و غیر آن ،ولی کلیت کمپین

 دولتی نقشی در آن ندارند.

بار مسئولیت : یک وانتهای آبادیخرید برای سوپرمارکت -

ی خروج های آبادی را برعهده و فقط این ماشین اجازهخرید کلی برای مغازه

ها به نوبت برای خرید به از آبادی را دارد. در واقع خود صاحبان سوپرمارکت

ها خرید عمده انجام ی مغازهها برای همهروند و هر بار یکی از آنشهر می

های خرید مردم مشاهده در روندها و مکانیسم توجهیدهد. تغییر قابلمی

هاست که یک صندوق خیریه شود. الزم به ذکر است که این روستا سالنمی
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با منابع مالی مناسبی دارد اما تا به حال احساس نیازی برای ورود این صندوق 

 به مناسبات مالی مربوط به دوران قرنطینه وجود نداشته است. 

های تلگرامی سطح مجازی کمپین و گروه: زنان زیادی در زنان -

 ولی در کارهای عملیاتی حضور خاصی ندارند. ،حضور دارند

 :نکات

در این روستا تیز مراسم ختم تقریباً به همان سیاق روستای  -

شود. بحث مربوط به تمرین همبستگی و کار گروهی در باینچوب برگزار می

نونی در مورد این روستا مراسم ختم و ارتباط آن با سازوکارهای کمپین ک

 هم صادق است. 

محیطی: در این روستا یک انجمن های زیستی فعالیتسابقه -

وجود دارد که از سال « محیطی کاریزهانجمن زیست»پاریزی به نام  ژینگه

 محیطیی داخلی انجمن زیستنشریه»هم یک نشریه به نام  2015تا  2008

روستاهای اطراف سنندج و نیز در کرد که در بخشی از منتشر می« کاریزه

شد. جوانان و فعالین های مطبوعاتی شهر سنندج توزیع میتعدادی از دکه

محیطی دارند و در این های زیستای در فعالیتی طوالنیاین روستا سابقه

ی فعالیت ها محدود به روستای خود نشده است. دامنههای آنزمینه فعالیت

از مرزهای  سطح روژهالت کردستان و حتی گاهتعدادی از این جوانان از 

راد رسد. این افرود و به باکور کردستان )کردستان ترکیه( میایران فراتر می

اند و دارای مخالفت با سدسازی فعال بوده های مربوط بهویژه در کمپینبه

تجاربی در کمپین نجات کانی بل در هورامان و کمپین مخالفت با احداث 

کیفا( در باکور کیف )حصن حسن محافظت از شهر تاریخی سد ایلسو و

چنین این جوانان در متقاعد کردن شکارچیان محلی کردستان هستند. هم

 های شکاریها و شکاندن تفنگبرای پایان دادن به شکار و سوزاندن قفس

اند. بدون شک این فرم از ای داشتههای نوروز نقشی ویژهخود در مراسم
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اویی نقش پررنگی در آمادگی جیهای انیابیانجمنی و تشکل هایفعالیت

 مردم و فعالین این روستا در مواجهه با بحران کنونی داشته است.

ی همبستگی در راستای پرهیز از تبدیل شدن به یک محله -

ی این روستا با سنندج بسیار کم است و موج نشین شهری: فاصلهحاشیه

ی هسابقکی دو دهه گذشته و گسترش بیی رشد شهرنشینی در یفزاینده

روی آن به سمت به مناطق های غیر رسمی و پیشو اسکان نشینیحاشیه

روستایی اطراف شهر امکان این را داشت که سراب قامیش را هم مانند تعداد 

های تااز روس« ننله»و « نایسر»عنوان مثال های دیگر ببلعد. بهدیگری از روستا

نشینی در پی حاشیهدرطراف سنندج بودند که با امواج پیوهوای اخوش آب

ی هفتاد شمسی به بعد( در هم کوبیده شده و های اخیر )از اواخر دههدهه

ای که فضاهای تیره ،های کردستان تبدیل شدندنشینترین حاشیهبه بزرگ

اعتیاد و بزهکاری هستند. مردم سراب قامیش  ،فقر ،اکنون جوالنگاه بیکاری

در  ،کردندروی این فضای جدید به سمت روستای خود را حس میپیش که

به اجماع تصمیم گرفتند که مانع  ،هاگاهگیری این سکونتهمان آغاز شکل

نشین شدن روستای خود شوند. به این منظور تمام مردم آبادی از از حاشیه

تا منع ی آن به افرادی غیر از خود مردم روسفروش زمین و مسکن و یا اجاره

ای شدند. این تصمیم به اجماع مورد پذیرش قرار گرفت و جدیت آن به گونه

بود که حتی اگر خارج از آبادی با دختری از این روستا ازدواج بکند نیز 

ای در روستا را ندارد. الزم ساخت مسکن و یا سکونت اجاره ،ی خریداجازه

دانی که با دختری خارج ی این قاعده اشاره شود: مراست به مشی پدرتبارانه

ی شوند و خانوادهگیرانه نمیکردند مشمول این قانون/عرف سختاز روستا می

آمد. تقاضا برای اجاره و خرید مسکن و خودی و بومی به حساب می ،جدید

زمین در این روستا بسیار باال است اما به موجب این تصمیم عمومی هیچ 

اند تحت هیچ شرایطی از این اجماع شتهها اجازه ندایک از افراد و خانواده

کرد و مثال تخطی بکنند و در مواردی که فردی هم از این عرف پیروی نمی
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ای از شدههیأت ازپیش تعیین ،دادای غریبه مسکن به اجاره میبه خانواده

کردند تا ی غریبه را مجبور میطرف مردم روستا در اسرع وقت این خانواده

ای مالکیت خصوصی افراد تحدید جا به شیوهوند. در واقع ایناز روستا بیرون بر

کرد. شده و این جمع بود که برای مالکیت زمین و مسکن تعیین تکلیف می

دا است نشینی نشد. ناگفته پیگونه بود که این روستا گرفتار اتساع حاشیهاین

ر همکاری و کا ،بستگیکه این هماهنگی و اجماع نیازمند چه سطحی از هم

ها ای از روابط و همکاریبستگی و شبکهگروهی است. قاعدتاً این حس هم

تواند در فرمی دیگر و با که حول آن شکل گرفته است در مواقع بحرانی می

های آن مشخصاتی دیگر بازتولید شود که کمپین مقابله با کرونا یکی از نمونه

 بود.

 ی شماره سه )روستای آراندان(مصاحبه

ی قدیم مریوان قرار دارد و روستای آراندان از توابع سنندج در مسیر جادهمرد ) ،ا.ا

 نفر است(. 1570جمعیت آن 

نگهبانی در خارج از آبادی دایر شده و  : پستقرنطینه و نگهبانی -

ساعته نگهبانی  4های ساعته در پست 24افراد داوطلب آبادی به صورت 

و تب سنج دارند و خودروهای ی ضدعفونی کننده دهند. این افراد مادهمی

د. کننها را کنترل میپاشی کرده و دمای بدن راننده و سرنشینورودی را سم

گیری مرکب ی افراد آبادی در کمپین مشارکت ندارند. شورای تصمیمهمه

نفر جوان هم  50تا  40اعضای شورا و معتمدین آبادی. حدود  ،است از دهیار

د. در کننلیاتی کمپین نقش اصلی را ایفا میهای سازماندهی و عمدر فعالیت

های دیزلی زیادی وجود دارد که روزانه برای کار در معادن این روستا ماشین

شوند و هنگام برگشت باید کامل ضدعفونی شوند اطراف از آبادی خارج می

ی بسیاری است. بنابراین در کنندهکه این امر مستلزم مصرف مواد ضدعفونی

ها در نظر بگیرند. مبلغی تحت عنوان عوارض برای این ماشین نظر دارند تا
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یاب بودن مواد ضدعفونی کننده مطرح شده این بحث به علت گرانی و کم

ی دهیاری پرداخت های کمپین هم توسط بودجهاست. برخی از هزینه

 شود.می

: بهورز روستا بر موارد بهداشتی نظارت تمهیدات بهداشتی -

 ،ها به جای دریافت اسکناس از مردمت که نانواییکند. سعی شده اسمی

ک ها از یخوان استفاده بکنند. نیز در تعدادی از نانواییاالمکان از کارتحتی

 شود. ابزار )ساالدگیر( برای رد و بدل کردن پول استفاده می

: ی آریزی قدیم مریوان در مسیر گردنهمسدود کردن جاده -

قدیم مریوان قرار دارد و روزانه در بویژه در فصل ی این روستا در مسیر جاده

 ،های اطراف این آبادیها و جادهبهار مردم زیادی از سنندج برای تفریح به باا

هایی که در روند. این مسافران روزانه و زبالهمی ،ی آریزتا نزدیکی گردنه

ث عکنند یکی از منابع ترس مردم آبادی هستند و این امر باطبیعت رها می

ای را هم که خارج تنها مسیر ورودی به آبادی که جادهشده است تا مردم نه

یابد )در واقع همان ی آریز ادامه میاز آبادی واقع است و به سمت گردنه

ی تردد هیچ نوع مریوان( مسدود کنند و اجازه-ی قدیمی سنندججاده

پایگاه انتظامی تر از بخشداری و از ای به مردم ندهند. پیشی نقلیهوسیله

ها خود این کار را انجام دهند اما وقتی که محل درخواست کرده بودند که آن

خود مردم دست به کار شدند و مسیرها را  ،ها روبرو شدندجوابی آنبا بی

های دولتی در قبال این مسدود کردند. سکوت نهادهای انتظامی و ارگان

کرده است. در اوایل روزانه کار را برای اعضای کمپین راحت  ،حرکت مردم

گرداندند ولی به مرور از این تعداد صدها ماشین را متوقف و به سنندج برمی

 کاسته شد. 

های تصویری و رسانی: مواد آموزشی و نیز اطالعرسانیاطالع -

گوی های تلگرامی و نیز اینستاگرام انجام و از بلندنوشتاری از طریق کانال
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شود. مواد نوشتاری بیشتر به ی شفاهی استفاده میهامسجد هم برای اعالن

زبان فارسی و بخشاً به زبان کردی است. برای نوشتارهای بهداشتی و آموزشی 

 شود. بیشتر از زبان فارسی استفاده می

متاسفانه در سطح عمومی و علنی کمپین زنان حضوری زنان:  -

 ندارند. 

 ی شماره چهار )مریوان(مصاحبه

 ا یک مرد )ا.ف( و دو زن )ف و س.م( همصاحبه شونده

های متعددی مانند : انجمنی محالتکمپین و تشکیل کمیته -

و غیره در شهر « ژینهڤ» ،«نانڕۆ » ،«ی ئینسانڵما» ،«چیا سبز»انجمن 

ها در همان آغاز ذیل کمپین نسبتاً واحدی دارند. این انجمن مریوان فعالیت

ل ی محالت را تشکیکمیته ،نیروهای خودمتشکل شدند و با ترکیب تجارب و 

ایِ های خیریهچنین افرادی هم به شکل مستقل و به شکل فعالیتدادند. هم

گیر نیست. ها زیاد چشمها فعال هستند اما تعداد آنفردی و خارج از انجمن

های محالت در سطح کمیته ،همان طور که از عنوان آن مشخص است

ی مشخص است اما مسئول یک محله کمیته ها فعالیت دارند و هرمحله

های نسبتاً ها و چارچوبها ذیل چتر واحد کمپین از رویهی این کمیتههمه

های قبلی کنند. الزم به ذکر است که در جریان بحرانواحدی پیروی می

ی کرماشان و سیل مشهور به سیل لرستان و یا موارد متعدد مانند زلزله

بین فعالین مریوان با دیگر  ،های زاگرسنگلسوزی جخاموش کردن آتش

های زیادی وجود داشته است. شاید بهتر باشد ها و همکاریها هماهنگیشهر

ها و که بگوییم فعالین مریوان خود از پیشروهای متشکل کردن این فعالیت

اند. اما قبل از این کمپین هماهنگ کردن آن ذیل یک چارچوب مشترک بوده

مبنی بر هماهنگی محالت درون شهر وجود نداشت و از این  ایتجربه ،جدید
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ای جدیدی بود که در جواب به ها به نوعی پدیدهلحاظ تشکیل این کمیته

 یک نیاز جدید شکل گرفتند. 

ار های بسی: کمیپین فعالیتی محالتکارهای کمپین و کمیته -

نده کنیبندی مواد ضدعفونوسیعی دارد. در کارگاهی که برای تهیه و بسته

های بهداشتی دارند و با نظارت افرادی که تخصص ،در نظر گرفته شده است

محلول  شناسند تا کنون هزاران بستهشرایط کار با مواد شیمیایی را می

ها از ترکیب مواد اسیدی خاصی با آب ضدعفونی تهیه شده است. این محلول

خته و در نهایت های معموالً نیم لیتری ریشود و سپس در ظرفتولید می

ها برای توزیع رایگان در شود. این بستهبرچسب کمپین روی آن زده می

های کمپین بسته ،شود. جدای از اینی محالت گذاشته میاختیار کمیته

دهد. نیز در برخی از ها قرار میخوراکی را نیز برای توزیع در اختیار کمیته

که در نهایت به صورت رایگان  شودها ماسک هم تولید میها و خیاطیکارگاه

و بیشتر بین افراد و اقشاری که امکان تعطیلی مشاغل خود را ندارند توزیع 

ای که در اختیار دارد به سفارش چنین کمپین با منابع مالیشود. هممی

های فیلتردار در تهران پرداخته است. ی ویژه کرونا و ماسکهای ایزولهیونیفرم

های تهران یعنی با یکی از انجمن ،اد مورد نیاز در تهرانبخشاً برای تدارک مو

ها هایی وجود دارد. برای توزیع ماسکمکاتبه و هماهنگی« انجمن امام علی»

 بلچه»ی محله ،«ترخان ئاوا»ای مانند کننده محالت حاشیهو مواد ضدعفونی

شاغل و در اولویت قرار دارند. نیز م« 2و  1کمربندی » ،«تازئاوا» ،ها«سوری

ها چیپمپ ،مانند رانندگان تاکسی ،افرادی که امکان ماندن در خانه را ندارند

 برای کارگرهای سوپر مارکت و غیره ،رفتگران ،گردهازباله ،ها(بنزین )پمپ

 ها از امکاناتکه بیمارستانرسانی در اولویت قرار دارند. با توجه به اینکمک

ویژه پرستارها در معرض خطر جدی انی بهکافی برخوردار نیستند و کادر درم

ها مجبور هستند که یک هفته از یک ماسک استفاده قرار دارند )مثالً آن

بنابراین کمپین سعی کرده است تا برخی از کاالهای محافظتی مانند  ،بکنند(
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و حتی مواد ضدعفونی  ماسک ،ی مخصوصلباس ایزوله ،های محافظ دارکاله

 ها و پرستارها برساند. اما مدیریتیگان به دست بیمارستانکننده را به شکل را

به شدت با  ،کم در زمانی که این مصاحبه انجام شدها دستبیمارستان

کردند. کردند برخورد میها را قبول میپرستارها و دیگر افرادی که از کمک

ی مدیریتی بیمارستان آسیب ها این بود که این روند به وجههاستدالل آن

 ها را بهتر این کمکسروصدارساند و بنابراین اعضای کمپین باید بییم

 ی مخصوص راهای ایزولهرساندند. نیز کمپین لباسهای بیمارستان میکادر

ها و رفتگران شهرداری که به شکل جدی در معرض ابتال چیبرای پمپ

سایی های غذایی و شنافراهم کرده است. در رابطه با توزیع بسته ،هستند

 نشینها در محالت حاشیهی حضور انجمنکه سابقهاز آنجایی ،افراد نیازمند

خانوارهای بیشتر نیازمند ازپیش  ،گرددمیها پیش از این بحران بربه مدت

بنابراین  ،ها وجود دارندها در اسناد این انجمنشناسایی شده و مشخصات آن

 شود. الزمارها تحویل داده میها با سرعت بیشتری به افراد و خانواین بسته

 ،تدارک و توزیع این اقالم بهداشتی ،فرایند هماهنگی است تأکید شود که

وقت تعداد زیادی از بر و مستلزم کار تمامیک کار زمان ،پوششی و خوراکی

هزار 16بندی و توزیع بسته ،اعضای کمپین است. به عنوان مثال برای تهیه

نفر از اعضای کمپین به شکل  50لیتری محلول ضدعفونی کننده ی نیمبسته

  وقت دو هفته کار کردند.تمام

: یکی دیگر از نتایج این کمپین این های مغازهبخشیدن کرایه -

ی اسفند ماه را از کسبه اجاره ،ها و پاساژهای عمدهبود که صاحبان مغازه

ی فروردین ماه اکنون هم بحث این در جریان است که برای اجارهنگرفتند )

هم به همین شیوه عمل شود: بستن مغازه و بیرون نیامدن از منزل در ازای 

توان گفت که چند درصد از صاحبان این ی مغازه(. اگرچه نمیبخشش اجاره

 ،عمدهتوجهی از صاحبان پاساژهای اند اما نسبت قابلامالک این کار را کرده
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های تبلیغی کمپین و اند. فعالیتی اسفند ماه را از مستاجران نگرفتهاجاره

سزایی ی محبوب و مردمی آن در این تصمیم صاحبان امالک تأثیر بهوجهه

 داشته است. 

های : کمپین مریوان توجه خاصی به فعالیترسانی کمپیناطالع -

سطح شهر و هم تالش تبلیغی دارد؛ هم تبلیغ موارد مربوط به کمپین در 

ای های خود از طریق ویدیوهایی که توسط افراد حرفهبرای بازنمایی فعالیت

ها با بلندگوهایی که روی شود. در خیابانتهیه و در فضای مجازی منتشر می

 سازیرسانی و آگاهزنی کمپین نصب شده است به اطالعهای گشتماشین

ی محالت به صورت راد در کمیتهپردازند. افمردم از جدیت این بحران می

گیرند و خانه به خانه با اکثریت غالب خانوارهای هر محله ارتباط می

چنین از فضای مجازی مانند دهند. همها میهای الزم را به آنآموزش

رسانی و هماهنگی استفاده های تلگرامی و اینستاگرامی برای اطالعکانال

نام شهر هم با گذاشتن و خوش های متعمدشود. تعدادی از پزشکمی

های خود در فضای های الیو و نیز توضیحات نوشتاری در تریبونبرنامه

پردازند. زبان روز کردن اطالعات شهروندان میمجازی به آموزش مردم و به

تری هم کردی مواد آموزشی و تبلیغی فارسی و کردی سورانی و تاحد کم

 هورامی است. 

گیری های مریوان عموماً زنان حضور چشم: در انجمنحضور زنان -

زن هستند. با وجود این، در « ی ئینسانڵما»دارند. اکثریت اعضای انجمن 

نان ز ،ی محالت که بیشتر به کارهای اجرایی کمپین مشغول هستندکمیته

های حضور زیادی ندارند. در سایر کارها مانند کارهای تبلیغی و نیز در کارگاه

های تولید ماسک زنان حضور بسیار محلول و نیز در کارگاه بندیتهیه و بسته

ها ی انجمنکه زنان در همهپررنگی دارند. در کمپین مریوان جدای از این

مشغول به کار  ،ی محالتجز در کمیتهبه ،حضور دارند و دوشادوش مردان

ر نسبت مستقل از فعالیت دیگای بهیک گروه کامالً زنانه هم به شیوه ،هستند
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ای هستند. این گروه که در رسانی به محالت حاشیهها مشغول خدمتانجمن

نفر  100مرکب است از  ،روی زنانه استاساس یک گروه کوهنوردی و پیاده

نام ها است با یکدیگری ارتباط نزدیک دارند. تحت مدیریت زن خوشکه سال

ها سال ،گرددمیبر 1360ی دهه های او به پس از انقالب وی فعالیتکه سابقه

الحسنه تأسیس کردند که از اعضا حق پیش این زنان یک صندوق قرض

 3و  2های ها وامای به آنکند و به شکل دورهعضویت ماهانه دریافت می

اعضای آن باعث شده  بستگیهای این صندوق و همدهد. فعالیتمیلیونی می

ستقالل مالی نسبی برسند؛ است تا تعداد زیادی از این زنان در بلندمدت به ا

های خیاطی کوچک احداث تعداد زیادی این زنان در داخل محالت کارگاه

دهند در این روزها از ودوز انجام میاند و یا در منازل خود کار دوختکرده

کنند. این گروه که تمایل زیادی این امکانات برای تولید ماسک استفاده می

وزانه ر ،های تبلیغی دیگر نداردزی و فعالیتبرای بازنمایی خود در فضای مجا

کند. الزم ای توزیع میماسک تولید و آن را در محالت حاشیه 300تا  200

کنند به تعداد به ذکر است که اعضای این گروه به هر خانواری که مراجعه می

ای که برای دهند. پارچهها ماسک رایگان تحویل میی افراد خانوار به آنهمه

ی تیترون دوالیه است که یا از پارچه ،شودها استفاده میاین ماسکدوخت 

شود و یا از طریق کمپین عمومی در اختیار منابع مالی خود این گروه تهیه می

های این گروه اطالع رسانی در گیرد. از دیگر فعالیتاین گروه قرار می

از زنان این ای است. چند نفر های محالت حاشیهمعابر و خیابان ،هاکوچه

زنی گروه سوار بر یک ماشین و با بلندگو در این محالت روزانه به گشت

پردازند. جدای از تبلیغ سازی شهروندان میرسانی و آگاهپردازند به اطالعمی

این زنان در داخل محالت با مردم هم به صورت فرد به فرد و یا  ،با بلندگو

 ،غیردولتی بودن و مردمی بودن خود پردازند و با تأکید برگروهی به بحث می

ها را جدی بگیرند؛ از زنان محله خواسته های آنخواهند که توصیهاز مردم می
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ها را در ها بیایند و آنها برای بازی به کوچهشود که نگذارند کودکان آنمی

گرد تقاضا از مردان شاغل و کارگر و زباله ،ای سرگرم کنندمنزل به شیوه

شوند با ماسک و االمکان از منزل خارج نشوند و اگر هم میحتیشود که می

چنین کننده فعالیت کنند و همدستکش و همراه داشتن مواد ضدعفونی

های بهداشتی را به زنان آموزش های ضدعفونی کردن و دیگر مراقبتشیوه

دهند. مردمی بودن و نیز زن بودن این افراد نقش بسیار زیادی در پذیرش می

ای داشته است. با ها از طرف مردم محالت حاشیههای آنها و آموزشیهتوص

خواهند که در منزل بمانند این همه، وقتی که اعضای این گروه از مردان می

دانیم که اگر بیرون برویم ما هم می»شوند: با این جواب فلج کننده مواجه می

 «. میریمنگی میمیریم اما اگر هم در خانه بمانیم از گرساز کرونا می

 ی شماره پنج )پاوه(مصاحبه

 ها دو مرد و یک زن )ص. و ع. ر هر دو مرد و ف.ر زن(. شوندهمصاحبه

فعال  1394از سال « ژیوای»: در شهر پاوه انجمن آغاز کمپین -

ی کمپین مردمی این شهر را تشکیل داد ی اولیهبوده و این انجمن هسته

چهارچوب این انجمن خارج شد و تمام شهر را ولی به زودی این کمپین از 

)داوطلبان/فداییان زندگی؛ کسانی که « خشانی ژیانبهۆخ»فرا گرفت و اسم 

هم به معنی داوطلب است « خشبهۆخ»کنند. خود را در راه زندگی فدا می

و هم به معنی فدایی(. این کمپین ابتدا با همکاری فرمانداری پاوه به کرمانشاه 

درصدی تهیه کردند.  15لیتر محلول پراستیک اسید  400و  مراجعه کرد

های مورد نیاز از طریق کمپین تدارک دیده شد. از این میزان پاشسپس سم

لیتر به بخشداری تحویل داده شد تا در اختیار دهیاری روستاها  20حدود 

لیتر به بخشداری نوسود برای توزیع بین دهیاری روستاهای  10 ،گذاشته شود

لیتر نیز به شهرداری خود پاوه  10لیتر به شهرداری نودشه و  10 ،شهر این

ی صنعت و معدن و یک لیتر هم لیتر به اداره 10عالوه تحویل داده شد. به
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ها نشنیدیم اما شوندهی محیط زیست پاوه اهدا شد )از این مصاحبهبه اداره

ه گفت که شوندمصاحبه ،شودکه در ادامه ذکر می ،در مورد شهر نقده

ای حکم رشوه ،ی مواردو نه همه ،شود غالباًهایی که به ادارات دولتی میکمک

ها برای کارهای کمپین کند تا این ارگانها پرداخت میدارد که کمپین به آن

 ،تراشی نکنند.( جدای از این مقادیر که همه به ادارات دولتی اهدا شدمانع

پین شهرها و روستاهای دیگر مقداری کمپین برای همکاری و هماهنگی با کم

ها اهدا کرد که ریز آن به این شرح است: از این محلول را هم به این کمپین

لیتر به کمپین  10 ،لیتر به کمپین نودشه 10 ،لیتر به کمپین نوسود 10

شامل « رهوهبانه»لیتر به کمپین  10 ،«و بیدرواس یمنهکه» ،«هڵرمههانه گه»

 3 ،«سریاس»ونیم لیتر برای روستای ره و روستاهای تابعه و یکوهشهر بانه

لیتر به  10 ،و چند روستای دیگر« نوسمه» ،«ساتیاری»لیتر برای روستاهای 

رانی زهێلیتر به کمپین جوانرود )یعنی کمپین پار 10 ،«باینگان»کمپین شهر 

 کێگاون)هه« ثالث»لیتر نیز به کمپین شهر  10ژیان= محافظین زندگی( و 

ژیان= یک قدم برای زندگی( اهدا شد. این کمپین در سطح شهر پاوه  ۆب

های عمومی و غیر دولتی اکتفا نکرده و غالب پاشی کردن به مکانبرای سم

ها ها و نیز بیمارستاندادگستری غسالخانه ،هاادارات دولتی پرتردد مانند بانک

ی ی کمپین شهرهارا نیز ضدعفونی کرده است. گفتنی است که اعضای اولیه

ای در جوانرود دور جوانرود و ثالث در ابتدای شروع کمپین طی جلسه ،پاوه

های یکدیگر کمک بگیرند و بتوانند ارتباط هم جمع شدند تا از تجارب و ایده

 رایند کمپین با همدیگر برقرار بکنند.مؤثرتری در ف

ی کار داخل ها و تقسیمیافته با کمپین روستاارتباط سازمان -

همانند دیگر  ،: در میان اعضای کمپین شهر پاوهدر میان اعضای فعال

های گوناگون علوم التحصیالن زیادی از رشتهدانشجویان و فارا ،شهرها

 های مرتبطتماعی گرفته تا رشتهمددکاری اج ،انسانی مانند جامعه شناسی
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 های گوناگوننیز علوم پایه و مهندسی درمان و خدمات پزشکی و ،با بهداشت

یش داری افزاحضور دارند و این امر کارایی و کیفیت کمپین را به شکل معنی

یابی و متشکل شدن داده است. روستاهای اطراف شهر از آمادگی سازمان

های گذشته مانند زلزله و سیل های سالبحرانداری برخوردار هستند. معنی

در این مناطق سطح همکاری و همبستگی در میان مردم را افزایش داده و 

ای از روابط همیارانه دامن زده است که در مواقع بحرانی به شکل گرفتن شبکه

کند. شود و افراد را دور هم جمع میبه سرعت و به شکل خودجوش فعال می

 شهر پاوه خیلی« خشانی ژیانبهۆخ»ث شده است تا کمپین این وضعیت باع

 جوار برقرار سازد.سریع بتواند ارتباط ساختارمند و ارگانیک با روستاهای هم

در واقع هر روستا کمپین فعال خود را سازمان داده است و فعالین شهر تنها 

 دهند تحویل مواد مورد نیاز به مسئولین کمپینکاری که باید انجام می

اکنون به سه بخش تقسیم های کمپین شهر پاوه همفعالیت روستاها است.

شده است. یک( تیم اول مربوط به خود پاوه است که تمامی محالت را پوشش 

 ها است که به طور مداوم به تجهیز کمپیندهد؛ دو( تیم دوم تیم روستامی

در حال  پردازد؛ و سه( تیم واکنش سریع که همیشههای اطراف میروستا

ی باش است و در صورت دریافت هرگونه گزارش موثقی مبنی بر مشاهدهآماده

ی آلوده را سرعت وارد عمل شده و منطقهموارد بیماری در محالت به

نفر بودند ولی هم اکنون  21ی کمپین حدود کنند. اعضای اولیهپاکسازی می

 نفر عضو فعال دارد. 80تا  70

اجازه « خشانی ژیانبهۆخ»مردمی : کمپین کنترل ورودی شهر -

نداشته است تا ورود و خروج شهر را به کنترل خود درآورد. در زمان مصاحبه 

که این جاییدر ورودی شهر پاوه بسیج و هالل احمر مستقر بودند ولی از آن

 ،دهندگیری خاصی به خرج نمیهای غیربومی سختها بر تردد ماشینارگان

دارد و کمپین درصدد است که به این موضوع هم  بین مردم نارضایتی وجود

 ورود بکند. 
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ی کار کمپین اعضا به این : با توسعهی محالتتشکیل کمیته -

نند باید تر و مؤثرتر کار بککه کمپین بتواند سریعنتیجه رسیدند که برای این

به تمرکززدایی بپردازد. بنابراین برای جواب به این وضعیت و نیاز جدید بود 

ی محالت را تشکیل دادند. شهر را به شش بخش تقسیم کرده و کمیتهکه 

های تلگرامی و اینستاگرامی شهر روند کار به این شیوه بود که ابتدا در کانال

فراخوان دادند و تعداد زیادی هم اعالم آمادگی کردند. این فراخوان از افراد 

ی چگونگی هعالقمند درخواست کرده بود که برای شور و مشورت در بار

پیشبرد کارها در یک فضای باز خارج از شهر جمع شوند. این گردهمایی در 

یک فضای باز در خارج از شهر صورت گرفت و افراد با رعایت قوانین مربوط 

ی یک متر از یکدیگر( و با ماسک و گذاری فیزیکی )حفظ فاصلهبه فاصله

ند. گیری پرداختمیمدستکش در این مکان حضور پیدا کردند و به بحث و تص

ها معین شدند. در ی محالت تشکیل و اعضای کمیتهبدین ترتیب کمیته

نفری تشکیل شد که  6تا  4های ها از اعضای داوطلب تیمقالب این کمیته

 دستکش باشند ،عینک ،ماسک ،ی مخصوصبایست مجهز به لباس ایزولهمی

چنین زانه باشد. همها ضدعفونی کردن معابر به صورت روکه کار اصلی آن

ها تحت سرپرستی فردی از اعضای انجمن مقرر شد که هر یک از این کمیته

ه ها اکنون به ترتیبی کاصلی شهر پاوه یعنی انجمن ژیوای باشد. این کمیته

پاشی و مورد اجماع افراد قرار گرفت مشغول فعالیت است. عالوه بر سم

ها موظف هستند تا افراد کمیتهاین  ،ی محالتضدعفونی کردن خانه به خانه

ها را به کمپین در معرض خطر را شناسایی کرده و برای اقدامات دیگر آن

 گزارش کارهای گزارش دهند. عالوه بر این هر کمیته موظف است تا روزانه

خود را به کانال تلگرامی انجمن ژیوای بفرستد که برای همگان قابل مشاهده 

 باشد.
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ی انجمن ژیوای زنان هم عضویت مدیره: در هیأت حضور زنان -

ی کمپین بودند نیز زن ی اولیهای که هستهنفر اولیه 21دارند. یکی از آن 

ی مواد آموزشی و ی کمپین هم که مسئول ترجمهبوده است. تیم ترجمه

کند. می فعالیت ،بهداشتی از انگلیسی است نیز زیر نظر یکی از زنان کمپین

نان زیاد استقبال کردند و به کمپین پیام داده بودند در فراخوان عمومی هم ز

رسد که جدای از ها زیاد فراهم نبود. به نظر میاما امکان مشارکت دادن آن

ها و خود توپوگرافی شهر و شیب بسیار تیز کوچه ،موانع اجتماعی و فرهنگی

ی محالت و کارهای اجرایی کمپین معابر شهر نیز در مردانه شدن کمیته

داشته است چرا که تردد روزانه و ضدعفونی کردن منزل به منزل در نقش 

نسبت باالیی است. در کل دار مستلزم توان فیزیکی بههای شیباین کوچه

های مدیریتی و نظارتی حضور دارند هرچند که در کمپین پاوه زنان در نقش

 ارند.گیر نیست اما در کارهای اجرایی حضور خاصی ندها زیاد چشمتعداد آن

: کمپین مانند دیگر شهرها از فضای مجازی تبلیغات و آموزش -

شده کند. مواد آموزشی ترجمهبرای مقاصد آموزشی و نیز تبلیغی استفاده می

دای شوند. جبیشتر به زبان فارسی و خیلی کمتر به زبان کردی منتشر می

ها وجود ای که در دیگر شهرها و روستاازعوامل و یا موانع ذهنی و یا عینی

از دیگر عوامل استفاده از زبان  )جافی( و هورامیتنش بین سورانی  ،دارد

ن های کمپیعنوان یک زبان سوم بوده است. با این وجود در تریبونفارسی به

 شود.در فضای مجازی در سورانی و هورامی هم تا حدی استفاده می

یک  یابنده وکمپین یک فرایند بسط :های بازارکمپین و پویایی -

ی دیگر مناطق در پاوه هم بخشی جریان در حال تحول است. همانند تجربه

ی اسفند ماه را از مستأجران واحدهای تجاری دریافت از صاحبان امالک اجاره

نکردند. به ابتکار کمپین هم یک فروشگاه آنالین احداث شده است که مردم 

ی کاالهای روزانه خود را به صورت اینترنتی مدهتوانند عاز طریق آن می
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شود. به عالوه هم کمپین ها ارسال میخریداری کنند که به درب منازل آن

های آوری کمکنام شهر اقدام به جمعو هم تعدادی از افراد معتمد و خوش

هایی هم به اند و برای این منظور شماره حسابمالی برای افراد نیازمند کرده

های نقدی خود را به این توانند کمکشهر معرفی شده است که میمردم 

ها واریز کنند. وقتی هم که مردم دیدند که کارهای کمپین در کنترل حساب

های مختلف مالی و غیر مالی به شیوه ،پیشگیری از شیوع بیماری مؤثر است

های اوجیبه حمایت از کمپین و فعاالن پرداختند. الزم به توضیح است که ان

های گوناگون در سطح شهر فعالیت دارند شناخت مختلفی که در زمینه

های مالی بیشتری دقیقی از خانوارها و اقشاری که در این ایام در معرض فشار

تر و هم های مالی هم سریعشود که کمکدارند که این امر باعث می ،هستند

 هدفمندتر در سطح شهر انجام شود.

 روستای شاهینی(ی شماره شش )مصاحبه

کیلومتری شمال  35در فاصله  شهر کامیاران توابع از روستایی شاهینیف. مرد )

 نفر جمعیت دارد(. 3000و حدود  است غربی آن واقع شده

هاست که مراسم نوروز را با : مردم این روستا سالشروع کمپین -

 ،دکنیهای زیادی را به خود جلب مای بسیار پرطمطراق که توجه رسانهشیوه

کنند. برگزاری مراسم نوروز نوعی تمرین خودسازماندهی بوده برگزار می

است. در روزهای آغازین انتشار اخبار مربوط به کرونا افراد فعالی که در 

برگزاری مراسم نوروز نقش مرکزی دارند به صورت خودجوش متشکل 

مردم آبادی های الزم با کنند. پس از هماهنگیشوند و کمپین را آغاز میمی

ک های خای یک بیل مکانیکی راه اصلی ورود به آبادی را با پشتهبوسیله

ای که فقط یک ماشین امکان عبور از آن را داشته کنند به گونهتحدید می

باشد و این گذر باریک هم با زنجیر مسدود شد. پس از تعیین نگهبان در این 

مردم از گذرهای فرعی که ترس آن وجود داشت که  گذر اصلی از آنجایی
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های فرعی کردند. مردم اقدام به انسداد تمامی راه ،برای تردد استفاده بکنند

های فرعی مورد استفاده شد که با انسداد گذر اصلی این جادهبینی میپیش

ویژه مخفیانه و در ایام شب( و از آنجاییکه این مسیرها از لحاظ قرار بگیرند )به

 ی سالمتی افراد نقشیدغدغه ،جدای از بحث قرنطینه ،فیزیکی ناایمن بودند

کننده در انسداد کامل این مسیرهای جایگزین احتمالی ایفا کرد. تعیین

سیستم نگهبانی هم به شکل داوطلبانه است و در حال حاضر که هنوز کار 

کشاورزی شروع نشده است نه تنها کمبود نیرو وجود ندارد بلکه همیشه 

ر کنند. دبرای نگهبانی الزم است مردم اعالم آمادگی می بیشتر از آنچه که

حال حاضر فقط افراد ساکن خود روستا و نیز افرادی که به روستاهای 

 24که به صورت  ،ی عبور از این پست نگهبانی را روند اجازهباالدستی می

 هایی دارند که دردارند. جمعیت شهرنشین روستا بخشاً باا ،ساعته دایر است

های کنند و اکثراً هم در خانه بااها استفاده میها از آنم تعطیلی و تابستانایا

ها است ساکن هستند و قاعدتاً بخش زیادی از خرید و منازلی که در این باا

دادند. امسال به دلیل این وضعیت های آبادی انجام میروزانه خود را از مغازه

های خود برگشتند اما کمپین به بااها در همان اسفند ماه تعداد زیادی از آن

ی ورود ندهد. از آنجایی آبادی تصمیم گرفت که حتی به این افراد هم اجازه

د ها وجوی آبادی نیستند و نظارتی روی تردد آنکه این افراد داخل قرنطینه

ها مطمئن باشند و بنابراین تواستند از سالمت آنبنابراین مردم نمی ،ندارد

 د تا از ورود این افراد هم به آبادی جلوگیری شود.تصمیم گرفته ش

: کانال های باالدستیهماهنگی در سطح روستا و با روستا -

های نفر عضو دارد و از این کانال برای هماهنگی 2000تلگرامی روستا حدود 

ای از مردم این روستا قناد هستند و یا در شود. بخش عمدهاصلی استفاده می

 2000کنند. این افراد که حدود مختلف کارگری می هایهای شهرقنادی

خانوار هستند معموالً هر سال پس از اتمام بازار عید که حدوداً سوم یا چهارم 

گردند. امسال به دلیل تعطیلی زودهنگام بازار میفروردین است به روستا بر
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ران ویژه از کارگبه ،هانفر از آن 1000شد که دست کم بیش از می بینیپیش

که اکثرا نیروی جوان روستا در به روستا برگردند. از آنجایی ،هااین قنادی

میان این افراد هستند و جمعیت ساکن خود آبادی بیشتر افراد مسن و در 

از طریق کانال تلگرامی آبادی به  ،تر هم در معرض خطر هستندنتیجه بیش

ه کار هستند اطالع عموم رسانده شد که در همان شهرهایی که مشغول ب

درصد از این افراد با این پیام از  70بمانند و به آبادی برنگردند که حدود 

ش راحتی مورد پذیربرگشت به روستا منصرف شدند. اما برای بقیه این امر به

هایی دامن زد. وضعیت اقتصادی جمعیت شهرنشینِ این واقع نشد و به تنش

 هتر است. این افراد منبع اصلیگیری از ساکنین آبادی بروستا به شکل چشم

های مالی برای امور عمومی روستا هستند. در این ایام وقتی که با کمک

ها برای ورود به آبادی مواجه شدند جدیت مردم مبنی بر عدم اجازه به آن

ها کردند. آنهای مالی خود را یادآوری میغالبًا به ساکنین روستا حمایت

ها اخالقی برخورد ی کافی با آنا به اندازهمعتقد بودند که ساکنین روست

 5شاهینی گذر اصلی حدود  ،جواراند. از حیٍث ارتباط با روستاهای همنکرده

روستای دیگر است. همان روزی که تصمیم به قرنطینه گرفته شده به این 

روستاها اطالع داده شد که نمایندگان خود را به پست نگهبانی شاهینی 

ی ورود به ب نمایندگان این روستاها مردم شاهینی اجازهبفرستند و در غیا

ها هم هایی را که عازم این روستاها هستند نخواهند داد. بنابراین آنماشین

ای به شاهینی فرستادند که در پست نگهبانی در همان روز اول هریک نماینده

 های خود را دارند.روستاهای مربوط به ی کنترل ترددشاهینی وظیفه

آوری ای که برای کمپین جمع: از محل منابع مالیکارهای کمپین -

کننده برای روستا خریداری شده است و روزانه مواد ضدعفونی ،شده است

ها ی تمام خانهها و در و پنجرهمغازه ،معابر ،هابار و گاهی دوبار تمام کوچهیک

افرادی  ،نامندهم می« دژبانی»شود. در ورودی آبادی که آن را پاشی میسم
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هایی را که روزانه وارد دهند وظیفه دارند که تمام ماشینکه نگهبانی می

پاشی بکنند و به مسافرین هم مواد شوند سمی قرنطینه میمحدوده

شود تا قبل از پیاده شدن از ماشین هم دست خود کننده داده میضدعفونی

چنین مقداری پارچه هم اند ضدعفونی کنند.و هم لوازمی را که با خود آورده

ماسک  200ها تهیه شده است و او هم روزانه حدود برای یکی از خیاطی

گذارند ولی گاه کسانی دوزد که آن را به صورت رایگان در اختیار مردم میمی

کنند خود به شکل داوطلبانه مبلغی به که ماسک را از خیاطی دریافت می

ی مجدد پارچه و لوازم مورد نیاز تهیهپردازند. این مبالغ هم برای خیاط می

گیرد. همانند دیگر روستاها این جا برای دوخت ماسک مورد استفاده قرار می

هم مسجد آبادی تعطیل است و روزانه صرفاً از بلندگوی مسجد برای 

چنین شود. همهای مربوط به کمپین و پخش اذان استفاده میرسانیاطالع

به کسانی که قوانین و قواعد مربوط به قرنطینه  از بلندگوی مسجد برای تذکر

 ،روندکنند و یا به مهمانی مییعنی کسانی که تجمع می ،گیرندرا جدی نمی

های زنانه و مردانه هم از همان آغاز تعطیل شدند. شود. آرایشگاهاستفاده می

ه کشود. با وجود اینمردم روستا به نگهبانی تحویل داده می« هایخودیاری»

 ها هنوزی ورود به آبادی پیدا نکردند ولی تعدادی از آناعضای دیاسپورا اجازه

 ،ندهکنی مواد ضدعفونیدهند و گاه در تهیهبه کمک مالی به کمپین ادامه می

 کنند.به کمپین کمک می ،ی آن کار آسانی نیستکه این روزها تهیه

 باعث ها و تورم: بحث تحریممناسبات اقتصادی دوران قرنطینه -

ها ها قبل از شروع قرنطینه به دلیل ترس از افزایش قیمتشده بود که مدت

شکر و  ،قند ،روغن ،مانند برنج ،مردم مواد خوراکی اساسی مورد نیاز خود

ای خریداری و انبار بکنند. این وضعیت باعث شده است غیره را به صورت فله

را احساس نکنند که تا مردم این روستا در دوران قرنطینه همان فشاری 

عالوه کنند. بهنشین در شهرها آن را تجربه میبخش زیادی از مردم حاشیه

لوبیا و عدس هم غالباً در  ،بخشی از گندم و حبوبات ضروری مانند نخود
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ی خود نگه شود و مردم بخشی از آن را برای مصرف ساالنهروستا تولید می

گوشت و منابع لبنیاتی  ،رهستندچنین خانوارهایی که دامدادارند. هممی

های روستا مغازه ،کنند. در کنار این منابع محلیروستا را تا حدی تأمین می

 کنند. قابلهم باز هستند و تقریباً انواع کاالهای مورد نیاز مردم را عرضه می

های روستا رونق خاصی وکار مغازهذکر است که وضعیت قرنطینه به کسب

شد االن در ی که قبالً در کامیاران انجام میبخشیده است: خریدهای

ای که شود. یکی از مشکالت عمدهها انجام میهای کوچک روستاسوپرمارکت

ردند کرو است بیکار شدن افرادی است که مسافرکشی میکمپین با آن روبه

وآمد هم وجود نفر هستند. در واقع حتی اگر قوانین منع رفت 40که حدود 

جود نداشت که این افراد بتوانند کار بکنند. بعضی از این نداشت مسافری و

ها کشاورزی یا دامداری است ولی برای افراد دوشغله هستند و کار اصلی آن

تعداد زیادی مسافرکشی منبع درآمد اصلی بوده است. در حال حاضر کمپین 

 یی مختصرکاری برای این افراد نکرده است اما در نظر دارد که مقرری ماهانه

ها در نظر بگیرد که قاعدتاً اگر عملی شود از منابع مالی کمپین برای آن

 پرداخت خواهد شد.

: زنان در سطح عمومی کمپین حضور خاصی ندارند. اما برخی زنان -

کنند که کار ها اعالم آمادگی میها روزانه برای پخت غذای نگهباناز خانواده

ها ی زنان این خانوارآبادی برعهده وپز و نیز انتقال غذا به محل نگهبانیپخت

چنین باید اشاره کرد که زنان در جدی گرفتن قوانین مربوط به است. هم

گذاری فیزیکی و رعایت و جدی گرفتن اصول بهداشتی خیلی بهتر از فاصله

 کنند.کنند و از این حیث کمک فراوانی به کمپین میمردها عمل می

 ی شماره هفت )نودشه(مصاحبه

ی هورامانات و در نزدیکی مرز حلبچه واقع است. بر اساس مرد )نودشه در منطقهب. 

 نفر جمعیت دارد(. 3500ویکی پدیا حدود 
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در این شهر با مشاهده وضعیت ووهان چین  : فردیآغاز کمپین -

که هیچ موردی از بیماری کرونا در ایران گزارش شود و یک هفته قبل از این

ی این بیماری و شرایط و ذارد و با توضیح دربارهگیک الیو اینستاگرامی می

کند که شهر را با همکاری هم قرنطینه از مردم درخواست می ،امکانات شهر

ز کند ابکنند. سپس فرد دیگری از اهالی این شهر که در تهران زندگی می

ی کمپین را بسط گیرد و ایدهکند و با فرد اول تماس میایده استقبال می

 ،نفر از فعالین شهر 15کنند. در حدود کم آن را عملیاتی میکم دهند ومی

ها بوده است با رعایت تمهیدات بهداشتی در یک که امام جمعه هم با آن

نفر اولیه زن بوده  15کنند. یکی از این فضای باز در خارج از شهر تجمع می

ن )کمپی «زیێینوو پارمپهکه»است. در این جلسه اسم کمپین را به هورامی 

گذارند. در این جلسه قرنطینه کردن شهر مورد اجماع قرار محافظت( می

های مالی تشکیل آوری کمکگیرد و به این منظور صندوقی را برای جمعمی

دهند و نیز یک گروه تلگرامی به عنوان گروه مدیریت کمپین ایجاد می

نفر اولیه بود  15که اعضای آن در آغاز همین  -کنند. این گروه تلگرامیمی

نفر دیگر از افراد شهر که اکنون ساکن شهرهای دیگر هستند  15ولی بعدًا 

هم به آن اضافه شد )شهردار، شورای شهر و امام جمعه هم در این گروه عضو 

نفر عضو دارد مجزا  1700از گروه تلگرامی اصلی شهر که حدود  -هستند(

ی دیریت کمپین بر عهدهیاید نقش مطور که از اسم آن برمیاست و همان

ساعت در فضای مجازی جلسه  4این گروه است. این افراد هر شب حدود 

 دهند.دارند و امور مربوط به قرنطینه را مورد بحث قرار می

: بالفاصله پس از این جلسه اولیه با توافق عمومی نگهبانی شهر -

ی اشود و برکیلومتری شهر یک ایست بازرسی تاسیس می 4مردم شهر در 

ها نظارت نفر از کمپین هم بر کار آن 2شود که نفر نگهبان تعیین می 3آن 

ها را دهند و دستمزد آنکنند. این دو نفر به شکل روزمزد نگهبانی میمی

چنین موظف است تا روزانه غذای این کند. کمپین همکمپین پرداخت می
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صبح بود و مزد  8شب تا  8دو کارگر را هم تأمین کند. در آغاز نگهبانی از 

ها قرار شد که تا هزار تومان بود اما بعداً به پیشنهاد خود نگهبان 70ها آن

هزار تومان افزایش یابد؛ در 120ها به ظهر بمانند و دستمزد آن 12ساعت 

ظهر روز بعد این دو نفر در پست  12شب تا ساعت  8واقع االن از ساعت 

ها حضور ندارند همان دو نفر نگهبانهایی که نگهبانی حضور دارند. در زمان

دهند. در آغاز قرنطینه یک نفر هم از طرف بسیج در پست می ناظر نگهبانی

نگهبانی حضور داشت اما پس از روز چهارم دیگر بسیج کسی را نفرستاد و 

های دولتی فقط دو نفر از طرف شهرداری در در حال حاضر از جانب ارگان

پاشی خودروهای ورودی را ر ضدعفونی و سماین پست حضور دارند که کا

 ،با درخواست مردم ،دهند. جدای از ورودی شهر )از سمت پاوه(انجام می

ی ارتباطی مریوان و نودشه را با یک خاکریز غیرقابل فرمانداری هم جاده

عبور مسدود کرد. الزم است اشاره شود که فردی از طرف کمپین تحت عنوان 

زرسی شهر حضور دارد. این فرد باید کسی باشد که در ایست با« زنچهره»

را داشته باشد.  ،های آناز روی چهره ،توان شناسایی اکثریت غالب مردم شهر

 حضور این شخص برای جلوگیری از ورود افراد غریبه به شهر بوده است.

: یکی از اعضای این کمپین قواعد بهداشتی دوران قرنطینه -

ی شیمی است و این فرد بر امور مرتبط با هفارا التحصیل دکتری در رشت

کس نشانی و با وایتکند. روزانه با ماشین آتشمواد ضدعفونی کننده نظارت می

کنند. های شهر را کامل ضدعفونی میمعابر و خیابان ،هاتمامی کوچه

شهرداری هم کمک مالی بسیار مختصری به کمپین کرده است. جدای از 

کننده بین تمامی خانوارها توزیع حلول ضدعفونیهای کوچکی ماین در ظرف

از  ،شود. هر خانوار یک محلول ضدعفونی کننده و به تعداد افراد خانوارمی

کند. برای پرهیز از رد و بدل شدن طرف کمپین ماسک رایگان دریافت می

هایی که باز هستند فقط از طریق از آغاز کمپین در تمام مغازه ،اسکناس
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ان خرید وجود دارد و در طول این مدت هیچ موردی از رد و خوان امککارت

بدل کردن اسکناس مشاهده نشده است. پس از آغاز به کار کمپین به دستور 

ها موظف شدند تا بیرون از نانوایی یک روشویی نصب بکنند. دادستان نانوایی

ون رکنند بلکه در بیدیگر مانند سابق مردم در داخل فضای نانوایی تجمع نمی

تان دس ،مانند و قبل از ورود و لمس کردن نانو با فاصله منتظر نوبت خود می

شویند. الزم است اشاره شود که کمپین برای دوخت ماسک از خود را می

ای که در این شهر برای دوخت سپاه نودشه پارچه خریداری کرده است. پارچه

در سطح شهر مشهور است و « نانو»ی ماسک استفاده شده است به پارچه

فقط سپاه آن را در اختیار داشت بنابراین کمپین هم مجبور بوده است تا از 

ی خرید هم به این گونه بوده است که پارچه را ها خریداری کنند. شیوهآن

 2000ماسک به سپاه  3از سپاه تحویل گرفتند و پس از دوخت در ازای هر 

 ،ط یکی از زنان خیاطماسک توس 4500تومان پول داده شده است. جمعاً 

دوخته  ،ی خارج از شهر حضور داشتی اولیهیعنی همان فردی که در جلسه

و به صورت رایگان بین مردم شهر توزیع شد. الزم است اشاره شود که خیاط 

مذکور هم کار دوخت را به صورت رایگان انجام داده است. در زمان مصاحبه 

اما کمپین در حال تدارک یک  ،دهیچ مورد بیماری در شهر مشاهده نشده بو

های بحرانی احتمالی است. برای این منظور بیمارستان صحرایی برای حالت

و مشغول تجیهز آن  یک باشگاه فوتبال را از آموزش و پرورش تحویل گرفته

پایه سرم و غیره هستند. فردی که بر این کار نظارت دارد خود  ،به تخت

پرستاری است اما مدرک فوق لیسانس روانی بهداشت و دارای کارمند شبکه

وان عنو نه به ،عنوان یک شهروند عادی و به عنوان بخشی از کمپین مردمیبه

 دهد.این کارها را انجام می ،کارمند بهداشت

: با بسط سیستم قرنطینه و های کمپینها و پویاییهماهنگی -

دند. کر« شوراهای محلی ریز»فعاالن شهر اقدام به تأسیس  ،گسترش کمپین

ن که ایی محالت دارند. از آن جاییاین شوراها تقریباً کارکردی مانند کمیته
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 ،ی جامعه در ارتباط هستندواسط ترین گروهی هستند که با بدنهشوراها بی

یت ها نیازسنجی در درون محالت و گزارش آن به اعضای مدیرآن کار اصلی

کمپین است. در آغاز کمپین یکی از مواردی که مانند بسیار دیگر از شهرها 

بحث برگشت آن  ،رو بودندو روستاهای کردستان مردم نودشه با آن روبه

ویژه این بخشی از جمعیت بود که ساکن شهرهای دیگر ایران هستند. به

نگرانی در مورد افرادی وجود داشت که ساکن تهران هستند. بنابراین تصمیم 

های شهر در فضای مجازی به اطالع این افراد رسانده گرفته شد که در تریبون

ا هاری کنند. نیز از خانوادهاالمکان از برگشت به نودشه خوددشود که حتی

ها را از این خواسته شد که با خویشاوندان و اعضای خود تماس گرفته و آن

دانشجو و کارگر  ،تصمیم مطلع سازند. در این میان اما برای سه قشر سرباز

استثنا قایل شدند. اما برای این افراد هم تمهیداتی در نظر گرفته شد. در 

ز شود و او شماره موبایل این افراد ثبت می پست نگهبانی مشخصات کامل

که یک  ،جا که با یکی از اعضای کمپینشود که همانها خواسته میآن

متخصص بهداشت و مسئول نظارت بر افرادی است که تازه به شهر وارد 

-ها و قواعد مربوط به خودتماس بگیرند. این فرد هم راهنمایی ،شوندمی

وارد موظف دهد. فرد تازهوارد توضیح میفرد تازه روزه را برای 14قرنطینگی 

روز در یک اتاق خود را قرنطینه بکند و از تماس با دیگر افراد  14است تا 

شود تا هیچ نوع خانواده هم پرهیز کند. از اعضای خانواده هم خواسته می

ارتباط نزدیکی با فرد قرنطینه شده نداشته باشند. اعضای کمپین در سطح 

 هاکه مشخصات همگی آن ،زنند و مراقب هستند تا این افرادت میشهر گش

 ،رسدی هر یک چه زمانی به پایان میدانند که تاریخ قرنطینهرا دارند و می

ها به از منازل خود بیرون نیایند. بر اساس فهرست این افراد و زمان ورود آن

یان رسید در کانال ی هر یک از این افراد به پاروزه 14ی وقتی که دوره ،شهر

د. کننی فرد مورد نظر را اعالم میشهر به شکل عمومی پایان دوران قرنطینه
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عالوه بر این کمپین از مردم روستاهای تابعه خواسته است که از هر روستا 

دو ماشین را به کمپین معرفی کند )یکی برای خرید خواروبار و دیگری برای 

( و از طرف هر روستا فقط این دو پر کردن سیلندرهای گاز مردم روستا

ی تردد به شهر را دارند. روستاییان هم با کمپین هماهنگ شده ماشین اجازه

 اند.از این قاعده پیروی کرده

: هر روز با آمبوالنس در سطح شهر به اطالع رسانی تبلیغات -

شود و مردم را به رعایت قوانین مربوط به قرنطینه و جدی گرفتن پرداخته می

کنند. در کنار این همانند دیگر مناطق از فضای یدات بهداشتی دعوت میتمه

مجازی هم برای تبلیغات مربوط به قرنطینه و انتشار مواد آموزشی استفاده 

نیز تهیه و بین همه  ،به زبان فارسی ،چنین یک بروشور آموزشیشود. هممی

زبان هورامی های شفاهی به شده است. تمام اطالع رسانیخانوارها توزیع 

 شود.است اما برای مواد نوشتاری از زبان فارسی هم استفاده می

ها اخیر به : نودشه در سالمناسبات اقتصادی دوران قرنطینه -

ی هایی که در منطقه هورامانات احداث شده است به یک منطقهی سدواسطه

 رهای زیادی دها و هتلتوریستی تبدیل شده است و به این خاطر رستوران

ها ها و خانه باارستوران ،ی ویالهااند. در این ایام همهتاسیس شده منطقه

اند. در آوری کردهها جمعاند و حتی تابلوهای خود را از سر جادهتعطیل شده

ها و ها و سوپرمارکتقصابی ،هاها بجز نانوایداخل شهر هم تمامی مغازه

هاست که د. در نودشه سالانهای مواد خوراکی همگی تعطیل شدهفروشگاه

فعالیت دارد که منابع مالی « افق»یک صندوق خیریه مردمی به نام صندوق 

نسبتاً خوبی دارد. این صندوق که از قبل مشخصات افراد نیازمند را در اختیار 

داشته است در حال حاضر با کمپین ترکیب شده و در هماهنگی با کمپین 

صمیم گرفته است که پس از گذار از این هم ت پردازد. کمپینبه فعالیت می

آن را در اختیار صندوق افق  ،بحران هر آنچه که از منابع مالی آن باقی بماند

میلیون تومان برای افراد  50تحویل دهد. در حال حاضر این صندوق حدود 
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اند در نظر گرفته های خود را تعطیل کردهنیازمند و نیز کسانی که مغازه

 ایی که عزت نفسفراد به صورت نسبتاً محرمانه و به گونهاست. لیست این ا

 و ایناست  های شهر قرار گرفتهدر اختیار فروشگا ،دار نشوداین افراد خدشه

هزار تومان  300تا  200های بین توانند با مراجعه به این فروشگاافراد هم می

یر هم گاهًا افراد خ ،های سازمان یافتهخرید بکنند. جدای از این نوع کمک

فرد  ،کنند. در یکی از این مواردخود اقدام به توزیع پول بین افراد نیازمند می

هزار تومانی  300و  200های میلیون پول را داخل پاکت 4تا  3خیر حدود 

نزل ها را به مگذاشته و بین این افراد توزیع کرد. وقتی که یکی از این پاکت

را  گوید پاکترد خیر تشکر کرده و به او میاین خانم از ف ،بردیک پیرزن می

ها را ضدعفونی کند بعد آن را بردارد )اینجا ای بگذارد تا اول پولدر گوشه

های کرد که فعالیتمصاحبه کننده با ذکر این خاطره این را یاد آوری می

کمپین تا چه اندازه مردم را از خطر ویروس کرونا آگاه کرده است(. الزم است 

شود که منابع مالی کمپین بیشتر از طرف افرادی که ساکن شهرهای اشاره 

شود و تصمیم مردم شهر مبنی بر عدم اجازه به این دیگر هستند تأمین می

های مالی این افراد برای ورود به شهر در دوران قرنطینه نقشی در حمایت

 افراد نداشته است. 

ی اولیه رهنف 15ی : بجز آن زن خیاطی که در جلسهحضور زنان -

زنان دیگری در سطح عمومی کمپین فعالیت ندارند. البته  ،حضور داشت

 ،و توان مالی مناسبی دارند مانند کارمندان تعدادی از زنان که استقالل

به صورت  ،معلمان و زنانی که در سطح شهر دارای کسب و کار خرد هستند

 کنند.مستقل به کمپین کمک مالی می

 )مهاباد(ی شماره هشت مصاحبه

 مرد ،م.م
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در خانه »: در مهاباد کمپین ابتدا با عنوان های کمپینویژگی -

 ،آغاز به کار کرد اما به علت تداعی کمپین ایرانیان خارج از کشور« مانیممی

اعضای کمپین را مجبور کردند تا عنوان آن را تغییر دهند. این بود که نام 

تغییر پیدا کرد که در حال حاضر کانال « کرونا را جدی بگیریم»کمپین به 

ها که یگ گروه هزار نفر عضو دارد. یکی دیگر از کانال 50آن حدود  تلگرامی

که ده  ،های کانالمینهزار نفر عضو دارد اما فقط اد 4تا  3بحث است حدود 

توانند در گروه پیام بگذارند. این می ،ها فعال هستندنفر آن 5نفر هستند اما 

اعضا تقریباً همگی کارمند وزارت علوم پزشکی و متخصصان امور بهداشتی و 

ها به عنوان شهروندان معمولی حضور درمانی هستند ولی غالبًا در این گروه

های بهداشتی مربوط به سانی و به روز کردن آگاهیها اطالع ردارند و کار آن

ها تا حد زیادی مبهم بیماری است. الزم است اشاره شود که مرز بین نقش

ها حضور داند که به عنوان کارمند بهداشت در این گروهشده است و فرد نمی

دارد یا به عنوان یک شهروند معمولی. به تعبیری خط حایل بین مردم و 

 ابل تشخیص نیست.دولت زیاد ق

اوها زیاد مردمی نیستند و جی: در مهاباد انها و کمپیناوجیان -

اند و ها به کنترل کامل دولت درآمدهسالی است که این انجمن 4یا  3حدود 

اوهای جیکنند. هیچ یک از انزیر نظر فرمانداری و استانداری فعالیت می

ها به صورت خودجوش شکل آن مهاباد مستقل نیستند و تقریباً هیچ کدام از

گیرند و همین ها بدون استثنا از فرمانداری دستور مینگرفته است. آن

های مهاباد کنند. بنابراین در قیاس با مریوان انجمندستورات را هم اجرا می

اعضای بسیار کمتری دارند و از حمایت مردمی بسیار کمتری نیز برخوردار 

ن مهاباد مانند دیگر شهرهای کردستان هستند. از این حیث فضای کمپی

پویایی خاصی ندارد. به این دلیل کمپین مهاباد غالباً به ضدعفونی کردن و 

های که در سطح اطالع رسانی مجازی محدود شده است. سایر کارها و کمک

 ای دارد. شود بیشتر خصلت فردی و خیریهشهر انجام می
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روز سازمان بهداشت  : تعدادی از افراد مطالبهااطالع رسانی -

ها و کنند. تمام این ترجمههای شهر منتشر میجهانی را ترجمه و در گرو

ای زیادی دارند هایی که بار تکنیکی و حرفهها و آموزشغالب اطالع رسانی

شوند ولی استفاده از زبان کردی برای سایر اطالع به زبان فارسی منتشر می

 ها هم معمول است.رسانی

های مالی از افراد نیازمند در سطح شهر : حمایتمالی هایحمایت -

 های مالی بیشترکه کمک ،وجود دارد ولی برخالف بیشتر شهرهای کردستان

 ،گیردها صورت میتوسط کمپین و به صورت سازمانی از طریق انجمن

ای است. مثالً در یک ها در مهاباد بیشتر فردی و خیریهسازوکار این حمایت

هزار  300ی غذایی هر یک به ارزش بسته 1500خیار حدود  مورد یک فرد

تومان بین نیازمندان کرد. کمپین مهاباد مشخصات افراد نیازمند را در اختیار 

ندارد و تعدادی از فعالین در صدد هستند تا لیستی از این افراد و خانوارها 

 تهیه کنند. 

ر زنان : در قیاس با دیگر شهرهای کردستان عدم حضوحضور زنان -

خورد؛ زنان عمالً در کمپین حضور تر به چشم میدر کمپین مهاباد بیش

های های تلگرامی این بیشتر زنان هستند که سوالندارند ولی در گروه

 کنند.بهداشتی و پزشکی مطرح می

  )بانه( ی شماره نهمصاحبه

 ه. مرد

نا ۆرگری کرینی بهمپهکه»: کمپین بانه تحت عنوان آغاز کمپین -

های )کمپین پیشگیری از کرونا در شهر بانه و روستا« کانی بانهشار و گونده له

 14ی اولیه کمپین متشکل بود از پردازد. هستهاطراف آن( به فعالیت می

کنند و بنابراین در ابتدا انجمن مردمی که در سطح شهر فعالیت می
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 ،ورود تعدادی خیاراما با بسط آن و  .های کمپین محدود به شهر بودفعالیت

های خود را به روستاها هم گسترده کرد و در حال ی فعالیتاین کمپین دایره

تیم داوطلب در قالب این کمپین مشغول به فعالیت هستند و کانال  21حاضر 

 نفر عضو دارد. 12000تلگرامی آن حدود 

در جریان  های بانهقبل از این بحران انجمنیابی: خودسازمان -

 یابی وی خودسازمانای مانند زلزله کرماشان و سیل لرستان تجربههتراژدی

های متشکل و هماهنگ را داشتند و این تجارب مانند تمرینی بود که فعالیت

های ها را به شکل قابل توجهی باال برده بود. فعالیتسطح آمادگی انجمن

 ن باری مدنی بود ولی ایپیشین محدود به درصد محدودی از فعالین جامعه

ه ها بکل جامعه باهم درگیر این مساله شده است و سطح سازماندهی فعالیت

شکل بسیار معناداری باالتر است. در ابتدا تعدادی از خیارین اقالم کمکی 

کردند ولی به تدریج خود را با مارک و برچسب خود در سطح شهر توزیع می

ای خود را به کمپین هچنان جا افتاد که افراد دیگر غالبًا کمککمپین آن

های فردی بسیار کم شده است. این تصور که دهند و موارد کمکتحویل می

ز دهد و نیتر و هدفمندتر کارها را انجام میکمپین به شکلی سیستماتیک

و محبوبیتی که کمپین در سطح شهر پیدا کرده است نقش زیادی  هژمونی

ها به سمت ایت این کمکای و هدهای فردی و خیریهرسانی در کاهش کمک

های کمپین داشته است. جو عاطفی ایجاد شده در سطح شهر حس شبکه

همبستگی مردم را به شکل بسیار محسوسی باال برده است که برای پیشبرد 

 ی بسیار مهم را دارد.کارهای کمپین نقش یک پشتوانه

 گروه تلگرامی ها و حضور زنان:سازوکار تصمیم گیری -

های )هیات مشاوران انجمن« کاننیهدهمه کخراوهڕێ ژکاری ێاوڕی ژنهێل»

انجمن مردمی بانه و نیز تعدادی  15مدنی بانه( متشکل از نمایندگان حدود 

 30نفر عضو دارد. از این  30از افراد معتمد و سرشناس شهر است که حدود 

نفر زن هستند. موضوعات مهم کمپین در این گروه مورد شور قرار  11نفر 
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شود. گیرد و تصمیمات الزم برای تداوم کارهای توسط این گروه اخذ میمی

در کارهای اجرایی مربوط به ضدعفونی کردن توزیع اقالم کمکی در محالت 

های آموزشی که در سطح محالت زنان حضور زیادی ندارند ولی در تیم

ر وحض ،گوناگون شهر و نیز مسیرهای اصلی ورود و خروج شهر فعالیت دارند

ها ای که مشغول این فعالیتنفره 6های زنان ملموس است. در هر یک از تیم

روپوش و دیگر  ،زن حضور دارند. نیز کار دوخت و دوز ماسک 3یا  2هستند 

کمپین بانه متشکل است از  شود.لوازم پوششی عموماً توسط زنان انجام می

: قرار زیر هستند ها بهکمیته که هر یک وظایف مشخصی دارند. این کمیته 8

ی عملیات ( کمیته3ی ارتباطات و فضای مجازی (کمیته2ی مالی ( کمیته1

( 7ی بهداشت ( کمیته6ی هنری ( کمیته5ی روستاها ( کمیته4اجرایی 

ی مستند سازی. ( کمیته8ی نظارت و ارتباط با ستاد بحران شهر کمیته

ها نمایندگان این کمیتهشود ولی گرفته می« ی...ژنهێل»تصمیمات عالی در 

 ها به صورتها مشارکت دارند. هر یک از این کمیتهدر فرایند تصمیم گیری

 نسبتاً مستقل فعالیت دارند ولی در نهایت کمپین مانند یک چتر فعالیت

 کند. ها را با یکدیگر هماهنگ میی این کمیتههمه

 یکمپین بانه با کمپین شهرها های دیگر:ارتباط با کمپین -

ها کنند تا تجارب خود را با آنسردشت و سقز ارتباط دارد. فعالین سعی می

ها برای کارهای خود استفاده بکنند. از در میان بگذارند و از تجارب آن

جاییکه سقز گذرگاه اصلی تردد به سمت بانه است از کمپین سقز آن

شوند. درخواست شده است تا مانع عبور خودروهای غیربومی به سمت بانه 

های اطراف بانه در ازتباط ها هم با روستافعالین شهر در قالب یکی از کمیته

ی هستند. شیوه ارتباط به این صورت است که هر روستا سیستم قرنطینه

خود را دارد و دهیار و شورای این روستاها طرف ارتباط با کمپین شهر 

 هستند.



 میان نظم حاکم و گسست دموکراتیک 872 

ها دعوت ی انجمنهمه: فرمانداری از های دولتیارتباط با ارگان -

ها را شنیده است . کمپین سعی کرده است در های آنکرده است و بحث

گر ی مطالبهرویه ،شودهای برقرار میهایی از این دست که با ارگانارتباط

چنین مطالباتی هم از نمایندگان شهر در مجلس داشته باشد. این کمپین هم

د نشده است. از طرف دیگر کمپین ی ملموسی عایاند که هنوز نتیجهداشته

ها و پرسنل پرستاری و پزشکی های گوناگون از کارمندان بیمارستانبه شیوه

   تشکر و تقدیر کرده است.

ها خود را در سه سطح : این کمپین فعالیتهای کمپینفعالیت -

رسانی و کارهای تبلیغاتی است  سازمان داده است. سطح اول مربوط به اطالع

کنند؛ باور به جدیت و بحرانی بودن روی باورپذیری مردم کار می که طی آن

وضع موجود و نیز باور به همبستگی اجتماعی برای مواجهه با این وضعیت و 

گذار از آن. در سطح دوم کمپین روی عملیاتی سازی سازوکارهای مربوط به 

های ها و کمکقرنطینه و نیز ایجاد بسترهای الزم برای گردآوری خودیاری

متمرکز است. در سطح سوم تمرکز  ،های کمپینمالی مورد نیاز برای فعالیت

کمپین روی تهیه و تدارک و توزیع مواد ضدعفونی کننده و نیز ضدعفونی 

مالی به خانوارهایی نیاز مالی بیشتری  کردن محالت است. در راستای کمک

 220به ارزش ی خوراکی هر یک بسته 700دارند تا زمان این مصاحبه حدود 

هزار تومان از طرف کمپین بین این افراد توزیع شده است. الزم به توضیح 

فارا از اینکه از  ،است که هرآنچه از طرف کمپین به مردم تحویل داده شود

سازمان و یا نهادی در اختیار کمپین گذاشته  ،چه مجرایی و یا توسط چه فرد

شود و اسمی از منبع تهیه ئه میصرفاً به نام کمپین به مردم ارا ،شده باشد

فراد ا ،آید. در بخش تدارک لوازم پزشکی و بهداشتیی آن به میان نمیکننده

 ،دوخت و توزیع لوازمی مانند لباس مخصوص ایزوله ،کمپین مشغول تهیه

کفش و دیگر اقالم مورد نیاز برای کار در  روپوش ،عینک ،ماسک ،دستکش

ها هستند. با توجه به کمبود شدید این رستانهای آلوده و نیز در بیمامحیط
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کمپین سعی  ،لوازم در بیمارستان و در معرض خطر بودن کادر درمانی

. ها برساندکند تا در حد توان این اقالم را به دست کادر درمان بیمارستانمی

ها در فضای یکی از مدارس شهر انجام ایی از این دوخت و دوزبخش عمده

های مورد نیاز هم توسط یکی از خیرین فراهم شده است. شود و پارچهمی

دهند هایی که در محالت فعالیت دارند یکی از کارهایی که انجام میتیم

 شناسایی موارد مشکوک و گزارش آن به مسئولین کمپین است. 

: پس از آنکه کمپین در مناسبات اقتصادی دوران قرنطینه -

رخی به ابتکار ب ،ای کسب کردیژهسطح شهر شناخته شد و محبوبیت مردمی و

ای تشکیل شد و خیرین و صاحبان پاساژهای عمده از اعضای کمپین جلسه

شد تا  به این جلسه دعوت شدند. در این جلسه از صاحبان امالک خواسته

ی اسفند ماه را از مستاجران واحدهای تجاری نگیرند. این افراد هم اجاره

ی هایی مبنی بر نگرفتن اجارهدند و نیز وعدهعمدتًا این پیشنهاد را قبول کر

فروردین ماه در صورت تداوم وضع موجود از طرف صاحبان امالک مطرح 

ها زمان بازپس گیری چنین مشاهده شده است که برخی فروشگاهشد. هم

 اند.ماه تغییر داده 3و  2های خود را از یک ماه به قرض

 ی ترک و کرد(ی شماره ده )نقده؛ ترکیب جمعیتمصاحبه

 ه. مرد

ی اسفند ماه شروع به کار حدود نیمه کمپین نقده :آغاز کمپین -

ی این کمپین فعالین محالت کردنشین بودند. با وجود کرد. اعضای اولیه

تا زمان این مصاحبه هم اعضای آن  ،اینکه به اسم شهر نقده فعالیت دارد

بجز یکی دو محله که ترکیب  ،ها آنی فعالیتتماماً کرد هستند و هم دامنه

تقریبًا به طور کامل محدود به محالت کردنشین  ،جمعیتی کرد و ترک دارد

های ترک نشین کمپین خاص خود را ندارند و کمپینی هم که است. محله

های ترک نشین مورد در محالت کردنشین فعالیت دارد از طرف محله
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ساجد در یکی از محالت ی یکی از ماستقبال واقع نشده است. بخش زنانه

ی کمپین انتخاب شد و هم اکنون نیز از همین کردنشین به عنوان مکان اولیه

فضا برای برگزاری جلسات مربوط و دیگر کارهای مربوط به کمپین استفاده 

نفر از فعالین شهر  15اوی فعالی وجود ندارد و جیشود. در نقده انمی

کنند. الزم است اشاره شود ایت میهای کمپین را هدی اصلی فعالیتهسته

)خورشید( را تاسیس کردند « ۆتاکانون هه» که چند سال پیش فعالین مدنی

 این فعالین ،های فعالاما به زودی آن را تعطیل کردند. در واقع در نبود انجمن

 اند.را سازمان داده ی شهر است که کمپینشده شناخته

های گوناگون از ه شیوه: مردم بهای کمپینسازوکار فعالیت -

پاشی تهیه مواد آالت مورد نیاز برای سم تدارک ماشین ،جمله حمایت مالی

کنند و از این حیث از یک ضدعفونی کننده و غیره به کمپین کمک می

ای برخوردار است. اعضای فعال کمپین هر روز ساعت ی مردمی قویپشتوانه

زمانی که الزم باشد در  شوند و تاصبح در محل همان مسجد جمع می 8

پاشی و ضدعفونی کردن شهر به این طریق جا مشغول فعالیت هستند. سمآن

و آن را به  ی شهر را روی دیوار مسجد آویزان کردهشود: نقشهانجام می

تراکتور  30اند. از طرف روستاهای اطراف های مختلفی تقسیم کرده«زون»

اند و روزانه این تراکتورها با نظارت مدههمراه با راننده به اختیار کمپین درآ

 پردازند که کمپینهایی میپاشی زونو همراهی یکی از اعضای کمپین به سم

تانکر این تراکتورها را  ،پاشیها معین کرده است. پس از پایان سمبرای آن

پاشی روستای کنند تا آن را برای سمدوباره از مواد ضدعفونی کننده پر می

. در زمان این مصاحبه برای ضدعفونی کردن محالت کردنشین خود ببرند

شد. در حالیکه شهرداری برای کل هزار لیتر محلول استفاده می 30روزانه 

کرد. الزم است اشاره هزار لیتر محلول مصرف می 4محالت ترک نشین فقط 

 30درصد به  70شود که نسبت جمعیت و محالت ترک نشین به کردنشین 

هزار لیتر برای  30درصد شهر در مقابل  70هزار لیتر برای  4درصد است؛ 
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درصد آن. الزم است اشاره شود که کمپین برخی از ادارت دولتی مانند  30

ین کمپ ،پاشی کردنکند. بجز سمها را نیز ضد عفونی میها و کالنتریزندان

های ضد عینک ،به تهیه و تدارک اقالم بهداشتی و حفاظتی مانند ماسک

پردازد. پارچه رایگان در اختیار لباس ایزوله مخصوص و غیره هم می ،یتکسوا

ها هم به صورت رایگان به دوخت ها گذاشته شده است و آنتعدادی از خیاطی

پردازند که در نهایت آن هم به شکل رایگان در اختیار مردم قرار ماسک می

دان ی بین شهروناند که ماسک زیادگیرد اما اعضای کمپین تصمیم گرفتهمی

 شود که اگر ماسکتوزیع نکنند چون برای بخشی از مردم این تصور ایجاد می

توانند به راحتی از کند و میها را تهدید نمیرا بپوشند دیگری خطری آن

 منزل خارج شوند و با همدیگر تجمع کنند. 

این کمپین کامالً مردمی است و تنها مسئول  :سازمان کمپین -

در آن عضویت دارد فرماندار شهر است که او هم کرد است. ای که دولتی

کمپین در آغاز یک شورایی تشکیل داده است که این شورا هم به تخصیص 

ها عبارتند از امور های مختلف پرداخته است. اعم این پستافراد به پست

ی اطالع رسانی و اخبار. ارتباط با ادارت دولتی و کمیته ،امور مالی ،بهداشتی

های مردمی اعالم شده است به آوری کمکماره حسابی هم که برای جمعش

اسم یکی از افراد فعال است. شفافیت مناسبات مالی به صورت هفتگی توسط 

 شود. کمپین کنترل می

فضای  : محالت کردنشینفضای عمومی فعالیت در نقده -

 ۆووداڕ»ها تلگرامی شهر عناوینی چون گیری دارد. کانالناسیونالیستی چشم

های فعال نقش افراد در را دارند. در نبود انجمن« 24ده غهنه» و « دهغهنه

های عمومی های کمپین بسیار پررنگ است. زنان هم در فعالیتفعالیت

 کمپین حضوری ندارند.
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: کمپین گاهاً بین ادارت دولتی به های دولتیارتباط به ارگان -

دارد  ایپردازد که بیشتر نقش رشوهتوزیع ماسک و دیگر اقالم بهداشتی می

ها نشوند. موفقیت های آنشود تا مانع فعالیتها پرداخته میکه به این ارگان

های آن باعث ایجاد انتظاراتی از این دست شده کمپین و انسجام فعالیت

است: چند روز پیش فرمانده کل سپاه نقده به مسجدی که فعالین کمپین 

ها درخواست لباس ایزوله مخصوص عه کرده از آندر آن مستقر هستند مراج

 کرده بود.

 :نکات

طور که ذکر : همانی یک مکان عمومیی مسجد به م ابهاعاده -

های کمپین نقده در یک مسجد قرار دارد. در دوران شد کانون فعالیت

قرنطینه تقریباً مساجد تعطیل شدند. در حالیکه کارکرد مذهبی و عبادتی 

ها و روحانیون شاغل در این نمازو از این رهگذر کارکرد سیاسی پیش ،مسجد

اما این فضا در همین دوران یک ویژگی  ،دچار وقفه و اختالل شد ،مراکز

ن شود. در واقع این بیروگیرد و تبدیل به مکانی مردمی میسکوالر به خود می

 مناسباتزدگی از کارکردهای ایدئولوژیک و مذهبی و گشوده شدن به سمت 

ی یادآور نقشی سکوالری است که مسجد به مثابه ،روزمره در دوران بحران

یک فضای عمومی دارد اما همیشه توسط ایدئولوژی حاکم و مناسبات قدرت 

همزمان  ،های بحرانشود. در واقع دورهمرتبط با قشر روحانیون مصادره می

ردن آن به یک فضای ی این فضا به نفع جمهور مردم و تبدیل کی اعادهدوره

عمومیِ و مردمی است. این فرم از مردمی شدن فضای مسجد مستلزم 

ها به درون مرزهای غیرسیاسی کردن مذهب و روحانیت و بازگرداندن آن

 ،عرفی جامعه است. البته که این گسست موقت است و همزمان با پایان بحران

 شود. اینصادره میاین فضا همیشه باز به نفع همان کارکرد ایدئولوژیک م

های غیربحرانی ی سکوالر از مسجد در مناطق روستایی در دورانفرم استفاده
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شود گفت که در این مناطق مذهب درون آن هم وجود دارد. به یک معنا می

شود و مسجد می 41«جاسازی»و یا « حک»مناسبات عرفی و عمومی جامعه 

ویژگی در مورد پیش از آبادی است. این  مردانهمان فضای عمومی جمهور 

دار بود اما در فضای پساانقالبی در مناطق روستایی انقالب خیلی بیشتر معنی

اما در مناطق شهری چنین ظرفیتی  ،هنوز این ظرفیت تا حدی وجود دارد

 های بحران و گسست نظم سیاسی و هنجارین حاکم است. محدود به دوره

 مصاحبه شماره یازده )مهاباد( 

 س. مرد

: کمپین مهاباد از لحاظی با کمپین دیگر شهرهای وت مهابادتفا -

هایی دارد. اول اینکه در آغاز تقریبا یک گفتمان روژهالت تفاوت

بهداشتی/پزشکی صرف بر فضای این کمپین حاکم بود. اغلب این متخصصان 

ها تلگرامی فعال بودند که ها بودند که در کانالبهداشت و پزشک

-کردند. در واقع یک نگاه دانشی و پزشکی ارایه میهای بهداشتراهنمایی

رسد محور صرف بر فضای کمپین حاکم بود. عالوه بر این به نظر میتخصص

در »که مهاباد بیشتر از دیگر شهرهای کردستان از گفتمان طبقه متوسطیِ 

متاثر بوده است. از این حیث دور نخواهد بود اگر که گفته شود « خانه بمانیم

در آغاز بیشتر خصلتی طبقه متوسطی از جنس ایرانی آن را از خود به مهاباد 

 ی مصاحبه شونده درنمایش گذاست تا یک ویژگی و تفاوت کردی. به گفته

)نسبت به دیگر شهرهای روژهالت( وجود دارد « پیشرو بودن»مهاباد حس 

ند وهای ملحق ششود تا مردم و فعالین این شهر به فعالیتکه مانع از این می

اند. در واقع مهاباد یا خود باید آغازگر یک حرکت که خود آغازگر آن نبوده

کند. ی دیگر شهرهای روژهالت نگاه میمشخص باشد و اینکه ساکت به تجربه

های ی گذشته و همراهی نکردن مهاباد در حرکتی یکی دو دههتجربه

ین قاعده اعتراضی روژهالت گویای این وضعیت است. این کمپین هم از ا
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 های کمپین محدودمستثنی نبود. در اوایل )تا حدود پایان فروردین( فعالیت

های اطالعات و راهنمایی ،های تلگرامی مربوط به اخباربه همان اطالع رسانی

 نه به شکل ،پزشکی بود. اگر فعالیت دیگری هم در سطح شهر وجود داشت

آن گونه که در دیگر شهرها و روستاهای روژهالت در  ،انجمنی و شورایی

ایی و فردی بود. به عنوان مثال دست کم ی خیریهکه به شیوه ،جریان بود

های غذایی در سه مورد خیرینِ شهر در منازل خود شروع به توزیع بسته

کردند و کسانی که نیازمند بودند باید برای دریافت کمک به منازل این 

رسد که فضای کردند. اما در اواخر فروردین به نظر میمی خیرین مراجعه

دهد و گروهی سعی دیگر شهرهای روژهالت مهاباد را هم تحت تأثیر قرار می

یاورند ای بیرون بمیکنند کارهای کمپین را از انحصار گفتمان پزشکی و خیریه

 رو در سطح محالت دست به خودسازماندهی بزنند. شاید این برای اولین با

د شوی گذشته مهاباد به یک حرکت جمعی ملحق میاست که در یکی دو دهه

هر چند که این ملحق شدن دیگر هنگام بود  ،که خود آغازگر آن نبوده است

و به دلیل عادی سازی شرایط و کنترل دولت بر وضعیت از اوایل اردیبهشت 

های تا با کمکعمالً کار زیادی پیش نرفت. در ایام قرنظینه تالش شد  ،به بعد

مردمی یک بیمارستان صحرایی در مهاباد تاسیس شود. فرد مصاحبه شونده 

توسط خیرین و متمولین شهر برای مقابله  ،تاسیس این بیمارستان صحرایی

افراد و فعالین « خودمتفاوت پنداری»ی با کرونا در مهاباد را با همین روحیه

ت به کار شدیم اما کاری درست است که دیر دس»دهد: این شهر توضیح می

برای تاسیس این «. دهیم که در شهرهای دیگر انجام نشده باشدانجام می

های های اهدایی توسط هر خیر مشخص را روی کانالبیمارستان مبالغ کمک

کردند. دست به دست شدن این اخبار و بازنمایی تلگرامی مهاباد اعالم می

ن افراد دامن زده بود که برای جمع ایی آن به فرمی از رقابت بین ایرسانه

 42ی الزم برای احداث این بیمارستان صحرایی مفید واقع شد.آوری بودجه
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د ی اسفنتقریباً از نیمه های روژهالت: کمپینآغاز و انجام کمپین -

ند. ای پیش رفتماه آغاز شدند و عموماً تا پایان فروردین به شکل بسط یابنده

ها را نداشت و حتی در توان کنترل این فعالیتدر این دوران دولت عماًل 

 های دولتی ذیربطاز ارگان توانستند به آسانیبسیاری موارد هم فعالین می

تی های حاکمیمجوز قانونی برای فعالیت بگیرند. اما در اوایل اردیبهشت ارگان

ها ورود بکنند و همزمان های این کمپینسعی کردند که قدم قدم به فعالیت

قدرت مانور این  ،ادی سازی شرایط و بازشدن بازار و ادارات دولتیبا ع

ارعاب و احضار پیاپی فعالین  ،ها را محدودتر و نهایت با ایجاد تهدیدکمپین

ها را به حالت تعلیق و یا نیمه تعطیل در بیاورد. فعالیت ،هااین کمپین

های دیگر پینهمانگونه که اشاره شد در مهاباد در زمانی که اوج فعالیت کم

های مشابهی در سطح شهر در جریان عماًل فعالیت ،شهرهای روژهالت بود

ای از فعالین شهر دست به کار شدند و سعی نبود اما در اواخر فروردین عده

هایی برای فعالیت تشکیل دهند. این گروه کردند تا در سطح محالت کمیته

زن بودند. این افراد شهر را به  هادر آغاز حدود ده نفر بودند که سه نفر از آن

محله تقسیم کردند و قرار بر این بود که در هر محله یک کمیته تشکیل  17

ریزی و سازماندهی از یک شود که خود در عمل مستقل بوده و نیاز به برنامه

کمیته تشکیل شد  7یا  6مرکز واحد وجود نداشته باشد. اما در عمل حدود 

ها فعال بودند. دیر دست به کار شدن و تا از آن 4و از این تعداد هم فقط 

عادی سازی شرایط توسط دولت و نیز افزایش فشارهای امنیتی باعث شده 

د ها زمانی آغاز شبود تا امکان فعالیتی بیش از این فراهم نشود. این فعالیت

که عمالً شرایط بحرانی و وضعیت قرمز کرونا گذشته بود و این در متشکل 

چنین فعالیتی از این دست ن مهاباد خیلی تأثیر گذار بود. همنشدن کمپی

ی اخیر تازگی داشت و زمینه اجتماعی آن زیاد برای مهاباد در چند دهه

شد همکاری و همدلی مردمی را مساعد نبود و معموالً به آسانی نمی
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برانگیخت. اما به هر صورت تصمیم بر این شد که این افراد در سطح محالت 

لیت بپردازند و سعی بکنند در هر محله افراد فعال و خوش نام را جذب به فعا

های آن محله را با محوریت این افراد سازماندهی بکنند. این بکنند و فعالیت

نیازسنجی و ارتباط گرفتن  ،ی شناسایی مناطق محرومها در سه حوزهکمیته

شد جی سعی میی نیازسنو گفتگو با مردم محالت فعالیت داشتند. در زمینه

شد ای دارد. سعی میتشخیص داده شود که هر خانوار مشخصی چه نیاز ویژه

مواد  ،های خوراکیکه کمک نقدی زیادی صورت نگیرد و در مقابل بسته

ها تحویل داده شود. الزم است اشاره شود که بهداشتی و غیره به این خانواده

ی ادبیات ب در حوزهدو جلد کتا ،ی غذایی/بهداشتیهمراه با هر بسته

 تحویل ،که یک جلد آن به زبان کردی و جلد دیگر آن فارسی بود ،کودکان

شد. این افراد تالش کردند تا گفتمان بهداشتی و تکنوکرات و نیز داده می

ایی غالب بر کمپین چنین نگاه خیریهی تکروی و فردگرایانه و همروحیه

ها را به عمق محالت ان خود فعالیتمهاباد را تا حدی کنار بزنند و در حد تو

ثال کردند مها در سطح محالت نسبتاً مستقل عمل میشهر ببرند. این کمیته

های مالی مورد نیاز برای فعالیت خود را در سعی میشد که هر کمیته کمک

های آوری کرده و در همان محله هم آن را برای خانوادههمان محله جمع

غاتی ها کار تبلیاست اشاره شود که افراد این کمیته نیازمند هزینه بکند. الزم

های خود گاهًا فقط برای مستند سازی فعالیت ،دادندای انجام نمیو رسانه

های خود ها را صرفاً برای آرشیو و بایگانیگرفتند که آنتعدادی عکس می

ی نمایشی ها واکنشی بود به روحیهکردند. این رویکرد آناستفاده می

 در این شهر. ای خیرخواهانههکمک

: این کمپین به ارتباط با شهرهای دیگر و روستاهای اطراف -

شهرهای دیگر نداشت اما افراد  شکل سازمان یافته ارتباط دقیقی با کمپین

ی هر یک سابقه ،ی ده نفری اولیهی محالت و بویژه آن هستهفعال در کمیته

پاریزی در  نگهیژهای عالیتهای مردمی مختلف و نیز ففعالیت در کمپین
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های ارتباطی خود در این سطح شهرهای روژهالت را داشتند و با شبکه

های جاری در ارتباط تنگاتنگ و درجریان فعالیت ،از ایالم تا ارومیه ،شهرها

های گسترده به های ارتباطی و این ارتباطدر این شهرها بودند. این شبکه

این افراد تأثیر گذاشته بود. در رابطه با مناطق  شکل مستقیمی روی فعالیت

این کمپین سعی کرد تا با روستاهای نزدیک به شهر نیز ارتباط  ،روستایی

ل ی سیها را نیز پوشش دهد. این روستاها به واسطهبکند و تا حدی آنبرقرار 

اند اما توان مهاجرانی که از روستاهای دوردست به سمت شهر سرازیر شده

های فقیر و بزرگی نشینعمالً به حاشیه ،سکونت در خود مهاباد را ندارند

ار ا بسیاند و افراد فعال این کپمین پوشش دادن لین مناطق رتبدیل شده

های دانستند. الزم است اشاره شود که گرچه اکنون فعالیتضروری می

ای از روابط و نیز اما شبکه ،کمپین معلق یا نیمه تعطیل شده است

به صورت خاموش  ،هایی که در مدت فعالیت کپمین شکل گرفتچهارچوب

 .های دیگر فعال شودتواند در بزنگاهاما آماده وجود دارد که می

های فعال در کمپین افراد و جریانها فعال: ها و جریانگروه -

ی ایی که هسته( گروه ده نفره1توان اینگونه دسته بندی کرد: مهاباد را می

ی محالت را تشکیل دادند بیشتر افرادی بودند که گرایشات ی کمیتهاولیه

 ،یی شورایها باید به شیوهچپ رادیکال داشتند و معتقد بودند که فعالیت

ی مویرگی در سطح محالت انجام شود. این افراد تمایلی مشارکتی و به شیوه

ها بین افراد نیازمند های آنبه برجسته کردن تعدادی خیر و توزیع کمک

کردند بدون سر و صدا در سطح محالت با مردم ارتباط نداشتند و سعی می

پذیر بود از های هر محله تا حدی که امکانبگیرند و برای رفع نیازمندی

های خود مردم همان محله استفاده بکنند. الزم است امکانات و توانمندی

مند کردند که در محالت افراد دغدغهاشاره شود که افراد این گروه سعی می

ند. جذب بکن ،ها چه باشدپذیر را فارا از اینکه تعلقات سیاسی آنو مسؤلیت
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محالت به فعالین کمپین ملحق غالباً حتی این افراد جدیدی که از درون 

ی مسایل خود گرایش سیاسی خاصی نداشتند و صرف دغدغه ،شدندمی

کرد. ها میهای این کمیتهها را جذب فعالیتپذیری آنمحله و حس مسؤلیت

ناخته ش ( گروه دوم کسانی بودند که غالباً در مهاباد به عنوان ناسیونالیست2

ی طلبانها و فرصتتوان گروه اپورتیونیست( گروه سوم را شاید ب3شوند. می

های انتخاباتی و دست و پا کردن اعتبار برای دانست که به قصد و انگیزه

( گروه بعدی 4ها ورود کرده بودند. رو به این فعالیتهای پیشانتخابات

دارهای شهر بودند که به صورت فردی و بیشتر با وجهی خیرین و سرمایه

های مکتب مذهبی ،های فعال( یکی دیگر از گروه5دند. کرنمایشی فعالیت می

ها بویژه مکتبی ،قران و افراد وابسته به حزب اصالح و دعوه بودند. این افراد

 تند. داش های مالی فعالیتی کمککردند و بیشتر در حوزهبی سروصدا کار می

 12ی شماره مصاحبه

 سقز ،خ. مرد

اسفند  15سقز از حدود  : کمپین(1399ی خرداد اکنون )نیمه -

یعنی به مدت دو ماه به شکل کامالً فعالی در  1399اردیبهشت  15تا  1388

آفرینی کرد. اما پس از این مدت فشارهای امنیتی روی سطح شهر نقش

فعالین بیشتر شد و در نهایت فرمانداری دستور متوقف کردن فعالیت این 

ر ممکن کرد. البته به دلیل فضای ها را صادر کرد و امکان فعالیت را غیکمپین

هنوز )یعنی در پایان اردیبهشت ماه( گاه و  ،اعتمادی که ایجاد شده است

های این حساب ای به شماره حساب یا شمارههای مالی پراکندهبیگاه کمک

ها را به دست کسانی که از پیش شود و این افراد هم آنها واریز میکمپین

 ند.رساناند میشناسایی شده

ها مختلفی وجود داشت. روایت این در سقز کمپین :آغاز فعالیت -

یعنی  ،های شهرمصاحبه از زبان یکی از افراد فعال در یکی از پویاترین کپمین
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است. این فرد معتقد است که « ۆنگاهه -ناۆکر شگری لهێینی  مپهکه»

دن شقدم بوهای روژهالت بوده است. او دالیل پیکمپین سقز از اولین کمپین

حمایت از  ،سقز را تجارب قبلی افراد فعال شهر در جریان حمایت از شنگال

های مرتبط با زلزله کرماشان و نیز سیل لرستان رسانیکمک ،مقاومت کوبانی

ی این کمپین را تشکیل دادند ی اولیهمیداند. افرادی که هسته ،و خوزستان

های ی و دکتری رشتهالتحصیالن کارشناسنفری از فارا 15یک گروه 

سال قبل با همدیگر در ارتباط  13گوناگون علوم انسانی بودند که از حدود 

ی مطالعاتی دارند که به طور منظم و هفتگی با اند. این افراد یک حلقهبوده

اند که پاتوق هم در ارتباط هستند و برای این منظور هم منزلی اجاره کرده

ی مطالعاتی عنوانی رسمی ا است. این حلقهههای آنها و گردهماییفعالیت

شود. شناخته می« هڵاڵهه»و ثبت شده ندارد اما به شکل غیررسمی به نام 

کارهای پژوهشی و علمی مختلفی  الزم است اشاره شود که از دل این حلقه

نفر همگی مرد هستند. پس از اینکه اعضای  15هم بیرون آمده است. این 

نفر  9ود حد ،ند که کمپین مقابله با کرونا را آغاز کننداین گروه تصمیم گرفت

ها مرد و مابقی زن نفر آن 3ها ملحق شدند. از این تعداد دیگر هم به آن

ه های قبلی هم ببودند. این زنان بیشتر کسانی بودند که در جریان کپمین

 صورت خیلی مؤثری فعالیت داشته بودند.

 مالی ،آموزشی-از فرهنگیاین کمپین در سه فها: سطح فعالیت -

و توزیع مواد غذایی فعالیت داشت. شماره حساب یکی از افراد شناخته شده 

های مالی اعالم شد. مجموعاً در آوری کمکو معتمد این گروه برای جمع

میلیون تومان کمک نقدی به این شمار  300طول این دو ماه فعالیت حدود 

کمک غیر نقدی در اختیار این میلیون تومان هم  150واریز شد و حدود 

هزار خانوار را پوشش دهد.  2افراد قرار گرفت. این کمپین توانست حدود 

هر شب لیستی از مبالغ  ،الزم است اشاره شود که برای شفافیت گردش مالی
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هایی که کمپین در طول روز وارد شده به شماره حساب کمپین و نیز کمک

 ،دکربه شکل غیر نقدی توزیع میدر سطح محالت چه به شکل نقدی و چه 

 14گرفت. این کانال تلگرامی حدود روی کانال تلگرامی این کمپین قرار می

هایی از بازار که آرایشگاه و دیگر بخش ،هاهزار عضو داشت. سمپاشی نانوایی

تعطیل نشده بودند و نیز توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده بین افرادی 

های این کمپین بود. افراد ی فعالیتکردند از زمرهیکه در این مشاغل کار م

ردند ککمپین ابتدا در سطح محالت افراد و خانوارهای نیازمند را شناسایی می

دادند. ها تحویل میهای نقدی و غیرنقدی الزم را به این خانوارو سپس کمک

 نداای که دریافت کردههای نقدی و غیر نقدیمشخصات این خانوارها و کمک

 های این کمپین وجودآن در بایگانیشد و مدارک توسط این فعالین ثبت می

 دارد. 

در ها: ها و نیروهای دیگر در سطح شهر و همکاریکمپین -

کمپین وجود داشت اما فقط کمپین گروه مذکور در باال و یکی دیگر  8سقز 

ها بود( در سطح شهر پوشش ها )که منتسب به اصالح طلباز کمپین

ها هم تعداد افراد فعال زیادی نداشتند و هم اسری داشتند. دیگر کمپینسر

ی مشخص مانند سمپاشی کردن محالت و یا صرفاً اینکه معموالً در یک حوزه

تواند اینگونه ها را میها و کمپینکردند. این گروهکمک مالی فعالیت می

نده در آن ( گروه اول کمپینی است که فرد مصاحبه شو1دسته بندی کرد. 

نفر مذکور بود. این گروه به احتمال  15ی آن همان ی اولیهفعال بود و هسته

بزرگترین کمپین مردمی در سطح شهر بوده است. فضای این گروه بیشتر 

ودن ای روی مردمی بیک فضای ناسیونالیستی بود. افراد این گروه تأکید ویژه

ی این افراد حاضر نبودند ای که حتو مستقل بودن کمپین داشتند. به گونه

کمک مالی دریافت  ،هایی که وابسته به حاکمیت بودندها و جریاناز گروه

 5« های استان کردستانمجمع اصالح طلب»بکنند. مثال در یک مورد 

میلیون تومان پول نقد به شماره حساب این کمپین واریز کرده بود اما پس 
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گیرند آن را به شماره حساب گروه یاز آنکه افراد این گروه در جریان قرار م

( گروه دوم که فعالیت 2مذکور بازگرداندند و حاضر نبودند آن را قبول کنند. 

یک گروه منتسب به اصالح طلبان و  ،چشمگیری در سطح سقز داشتند

ت ی یک فرصدانشگاهیان بودند. افراد این گروه بحران پیش آمده را به مثابه

( گروه سوم 3نگریستند. ی خود میت رفتهبرای ترمیم مشروعیت از دس

 «ی محالتکمیته»ی تاسیس های رادیکال شهر بود که ایدهمتشکل از چپ

کردند و با می ها فعالیتها بود. افراد این گروه در سطح محلهمتعلق به آن

( گروه چهارم 4اند. هایی داشتهو با هم همکاری گروه اول نیز در تعامل بوده

مرتبط با مکتب قران و جریان اصالح و دعوه بودند. این افراد در  هایمذهبی

 نام اینهای خوشجریان زلزله کرماشان هم بسیار فعال بودند. بعضی از چهره

جریان تمایل داشتند که در جریان این کمپین با گروه اول همکاری و تعامل 

 ای صورتردهداشته باشند اما این تمایل دوجانبه نبود و عمالً همکاری گست

ای که برای کمپین کرونا های مالینگرفت. اما تعدادی از این افراد کمک

توان گفت آوری کرده بودند را در اختیار گروه اول قرار دادند. در کل میجمع

ها حضور خاصی نداشتند. هر چند که مذهبی ،که در جریان کمپین کنونی

اما  ،های مالی یک شماره حساب اعالم کردنددر آغاز برای جمع آوری کمک

ها ها همکاریها زیاد تداوم نداشت. بین گروه اول و دیگر گروههای آنفعالیت

 ،هر چند که خیلی گسترده نبوده است ،هایی وجود داشته استو همفکری

ه و آمیخته ب ها احتیاطی ویژهبا گروه منتسب به اصالح طلب اما برای ارتباط

 اعتمادی وجود داشته است. بدگمانی و بی

  هانوشتپی
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کار گرفته شننده در این مطالعه به وضننعیتی از انفکاک در نظام/ رژیم/ نظم مسننتقر بحران به. مفهوم 1

ی آن حاصل آمده است. این اتصاالت محصول قدرت شود که از انقطاع میان عناصر برسازندهاطالق می

سلطه خلق می صل کردن از اعمال  ستند و توسط آن و به منظور اطمینان حا شرایط ه شکل و  شوند. 

شخص میها و ازایناین انقطاع شکل و ماهیت بحران در رژیم را م صل از آن  کند. در این رو انفکاک حا

سمی چندوجهی « رخدادی»معنا بحران  صعود و دینامی ست بلکه فرآیندی رو به  ستگاه واحد نی با خا

ست که در مراحل مختلف توسعه شکلا شکال بحران کهای متفاوتی به خود میی آن  شانگگیرد. ا ر ه ن

هایشان متفاوت هستند و به ی رژیم هستند از حیث ویژگیهای انقطاع/ انفکاک در ساختار سلطهشیوه

ها را درون خاستگاه واحدی قرار داد. بنابراین تعریفی که از بحران در جمهوری توان آنخودی خود نمی

دهیم هر یک به یاسنننالمی تحت عنوان بحران مشنننروعیت و بحران حاکمیت در اینجا به دسنننت م

ی حاکمیت در رژیم اشاره دارند. بحران حاکمیت هایی متوالی از انقطاع/ انفکاک در ساختار سلطهشکل

ای جز خشننونت و همچنین نوعی ناکارآمدی دال بر شننکسننت قدرت حاکم در تأمین سننلطه به وسننیله

 راند. اشاره دارد که رژیم را به سوی گسست در ساختار سلطه می

بندی ها کردها هسننتند و در تقسننیمهایی اشنناره دارد که سنناکنان آنی کردسننتان به سننرزمینواژه. 2

های مختلفی پراکنده هسننتند. در این معنا ]کردسننتان[ فاقد مرزهای رسننمیِ سننرزمینی ایران اسننتان

ضایی ست و همچنین فاقد واحد ق شخص ا سی در مقام یک کلیت اجراییِ و اداری -جغرافیایی م سیا

شکل یک  ایالتی و سی در  سیا سرزمینی و  ستان را از هرگونه وحدت  ست. دولت مدرن، کرد ستانی ا ا

ایالت واحد به هم پیوسننته در ایران محروم کرده اسننت. تقسننیم سننرزمینی وحدت زبانی و اتنیکی و 

ش و ای دیگربودگیی کردی به واسطهانسجام فرهنگی متاثر نکرده است. وحدت اتنیکی و زبانی جامعه

 د به: باره بنگریی بیشتر در اینهایش با هویت حاکم برساخت شده است. برای مطالعهاین تفاوتبنابر
Abbas Vali. Kurds and the State in Iran: The Making of Kurdish Identity in 

Iran, London 2011, p. xiii 
 5)   ختناوهماند. ز کرونا میهای محالت و کردستان؛ آنچه ادر این رابطه ن.ب: کاوه قریشی. کمیته. 3

ست حقیقی به هنگامه؛ عدنان حسن2020می 20. دسترسی در 2020می سیا ستاخیز  ی کرونا. پور. ر

 . 1399اردیبهشت  20(. دسترسی در 1399فروردین  4) تریبون رادیو زمانه

 به عنوان نمونه بنگرید به:. 4

 Asef Bayat. Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of 

Workers Control, London 1987    
 در بخش پایانی مقاله قرار دارد. هاگزارش این مصاحبه. 5

6. Unexpected  

7. Retrospective  

های مربوط به ی خودسننازماندهی فعالیتتصننویری کلی از نحوه 6و  3،2،1ی  های شننمارهمصنناحبه. 8

کنند. الزم اسننت اشنناره شننود که این در مناطق روسننتایی را ترسننیم میکمپین پیشننگیری از کرونا 
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صاحبه سال جاری )م شدند، زمانی که اوج فعالیت این کمپین1399ها در ایام نورزو  ها بود. در ( انجام 

شده بود و در مناطقی هم  شاورزی هنوز آغاز ن ستان کار ک سیاری از مناطق روژهالت کرد این ایام در ب

کشنناورزی در حال شننروع بود، حجم کار به حدی نبود که مسننتلزم این باشنند که این  که کم کم کار

 ی خود را به سازماندهی شرایط و روابط  کار در این حوزه معطوف بکنند.هاهای فعالیتکمپین

9. Med TV 

10. Tishk TV 

11. Komale TV 

12. Amir Hassanpour. "Satellite Footprints as National Borders: Med‐tv and 

the Extraterritoriality of State Sovereignty." Journal of Muslim Minority 

Affairs 18.1 (1998): 53-72; Hassanpour, Amir. "Diaspora, homeland and 

communication technologies." in Karim, H, K. (ed.), The Media of Diaspora. 

Routledge, 2003. 89-101. 

ست«ژینگه». 13 صدر « زێپار »بوم، و ، به معنای اکولوژی یا زی سم فاعلی و از م ستن »هم ا به « پارا

ست.  ست« پاریزی ژینگه»معنی مراقبت و محافظت ا ست و به در کردی به معنای محافظت از زی بوم ا

 شود.بوم گفته می، یعنی محافظین زیست«پاریز ژینگه»فعالین این حوزه 

سم است و به این شود که این توصیفِ حالت ایدهباید توجه . 14 که  معنی نیستئالی برگزاری این مرا

 شود.ی روستا این مراسم به این شیوه برگزار میدر همه

15. GAP (Turkish: Güneydoğu Anadolu Projesi, The Southeastern Anatolia 

Project). 

16. Non-humans  

17 . For a recent study on the emergence and the development of 

environmentalism in Rojhilat, see: Allan Hassaniyan. "Environmentalism in 

Iranian Kurdistan: causes and conditions for its securitisation." Conflict, 

Security & Development (2020): 1-24. 

در روژهالت کردسننتان « پاریزی ژینگه»های تیک فعالیتی مرکزی و کاریزماشننریف باجور چهره. 18

یت عال عال در خاموش کردن آتشێپارهای ژینگه بود. ف ی های کل منطقهزی او، و بویژه حضنننور ف

ی زاگرس منبع الهام نسننلی از ژینگه پاریزان روژهالت کردسننتان و نیز فعاالن زیسننت محیطی منطقه

سبز چیا، یعنی امید  1397شهریور  3زاگرس و ایران بود. او در  ضای انجمن  به همراه یکی دیگر از اع

ی محیط زیسنننت مریوان، یعنی محمد پژوهی و رحمت بانان ادارهپوشنننی و نیز دو نفر از جنگلکهنه

شریف باجور و فعالیتسوزینیا، در یکی از این آتشحکیمی سم این های او میها جان باخت.  تواند تج

دود های او صرفاً محیز اکولوژیزه شدن گفتمان مقاومت کرد دانست. فعالیتشدگی اکولوژی و نسیاسی

د را های گوناگون همبستگی خوکرد تا به شیوهژینگه پاریزی و کردستان نبود، بلکه همواره سعی میبه 

ی هی برجستبا فعالین مدنی، صنفی، سیاسی و کارگری در خارج از فضای کردستان نشان دهد. نمونه
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در   1396ها، رکاب زدن همراه با اعتصننناب غذای او از مریوان تا تهران در شنننهریور بسنننتگیاین هم

رانی تهران( و آتنا دائمی اعتراض به وضننعیت زندانیان رضننا شننهابی )فعال کارگری سننندیکای اتوبوس

به  )فعال حقوق کودکان و زنان( و نیز در اعتراض به کشنننتار کولبران بود. شنننریف باجور و همراهان او

ترین ها در مریوان به یکی از باشکوهشناخته شدند و مراسم ختم آن« پاریز شهدای ژینگه»عنوان اولین 

 های سیاسی روژهالت تبدیل شد.رخداد

19. See Abbas Vali. Kurds and the state in Iran: The making of Kurdish 

identity. London: IB Tauris, 2014. 

20. Retribalization  

سکوتِ روژهه. 21 سیالت. عباس ولی.  سیا صاد  سی در 2018مارس  9) نقد اقت ستر ست  31(. د آگو

2020. 

شت که پدیده. 22 سال  ی جاشباید توجه دا ست و  1357سازی نه منحصر به دوران پس از انقالب  ا

ند و اکرده نه به روژهالت کردستان. دولتهای عراق و ترکیه و سوریه هم وسیعاً از این سیاست استفاده

خر و در گفتمان مقاومت کرد به معنای خائن( هم به نظر )در لغت به معنای کره« جاش»خود مفهوم 

رسد که برای اولین بار در باشور کردستان )کردستان عراق( استفاده شده است. پر بدیهی است که می

صلی  شتباه برخی اند اما در برخی موارد هم بیها بودهاین دولت« سازیجاش»عامل ا تجربگی و رفتار ا

ی کردستان روژهالت از افراد نیروهای مسلح کرد، نقشی در گسترش این پدیده داشته است. در نمونه

سال شتباهات باعث می 1357های پس از انقالب در  ستااین ا شخاص متنفذ و یا رو های شد تا برخی ا

ی مستقیم از برای یک تجربه وند.ها( بشهای مسلمان )جاشخاصی به صورت یکدست جذب پیشمرگ

ی سنننندج، کامیاران و بخشننی از مریوان ن.ب شننکل گیری نیروهای جاش در مناطق روسننتایی حوزه

ته بهێم محا ئهن ئازار و  ههری.  یهوهی بیرهبژاردهڵزموون،  یهشنننمهێکانی  ر گا به، ر تیم )رنج و تجر

های ،. حاتم منبری که خود در سننال2020مگلچینی از خاطرات دورانی که پیشننمرگه بودم(. اسننتکهل

شمرگهانقالب و دهه شی از خاطرات خود ی پس از آن پی ستان ایران بود، در بخ ی حزب دموکرات کرد

گیری و بسنط نیروهای جاش در بخشنی از مناطق جنوبی روژهالت کردسنتان را توضنیح دالیل شنکل

روهای جاش در این مناطق را داشته است. دهد. از نظر وی رژیم نقش اصلی در ایجاد و گسترش نیمی

رات های کرد دموکاما در کنار این نقش فعال رژیم، او به شکلی صادقانه به اشتباهات برخی از پیشمرگه

پردازد. این ها و نیز در برخی از روسننتاها میله در ایجاد نارضننایتی در میان برخی افراد و گروهو کومه

ضایتی سط رژنار سرعت تو ضی را جذب گرفتند و افراد و گروهیم مورد بهربرداری قرار میها به  های نارا

 کردند. های مسلمان میسازمان پیشمرگ

سال . 23 ستان در  سبات  1946در جریان جمهوری کرد تعدادی محدود از زنان اعیان مهاباد وارد منا

ستگان مردهای فعال در جمهوری بودند. در این  سران، فرزندان و یا واب شدند که غالباً از هم سی  سیا

 رابطه ن.ب: 
Shahrzad Mojab. "Women and Nationalism in the Kurdish Republic of 

1946." Women of a Non-State Nation: The Kurds (2001): 71-91. 
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به نظر ما مجاب در این مورد کمی اغراق کرده اسنننت. ورود عمومی و مردمی زنان به جنبش مقاومت 

میگردد. در این دوران و جنبش مقاومت پس از انقالب بر 1979های انقالب کرد در روژهالت به سنننال

له وارد میدان سنننیاسنننت کردی شننندند. این حرکت های کومهلب فعالیتبرای اولین بار زنان در قا

ه ی فاطمسنابقه بود. تز در منتشنر نشندههای کردسنتان هم در این دوره بیگامانه در دیگر بخشپیش

سه سیت در بین نیروهای ی عالی علوم اجتماعی پاریس(، با عنوان کریمی )در مدر روابط اجتماعی جن
ی ورود زنان به میدان سیاست کردی در این دوره ، درباره تجربه 1991تا  1979له سیاسی کرد: کومه

 ی زیر بخشی از این تز است:است و مقاله
Fatemeh Karimi. "Les militantes kurdes du Komala. De l’espace domestique 

à la lutte armée: motivations et obstacles." Les cahiers du CEDREF. Centre 

d’enseignement, d’études et de recherches pour les études féministes 24 

(2020): 45-67. 

گیری داشته است. های اخیر رشد چشمی زنان در روژهالت در سالباید اشاره شود که مطالعات حوزه

تی مفهوم ناموس )با تأکید بر کردسننتان(. واکاوی جامعه شننناخدر این رابطه ن.ب: سننمیه رسننتم پور. 
شد ) سی ار شنا شگاه تهران: پایان نامه کار ستم پور. 1391دان سمیه ر سم هویت»(؛  گرا بر شبح فمنی

؛ فاطمه 2020جوالی  25(. دسترسی در 2017می 6) نقد اقتصاد سیاسی«. مطالعات جنسیت در ایران

(؛ فاطمه کریمی. 1389نگران و مطالعات زنان )تهران: روشننن تراژدی تن؛ خشنننونت علیه زنان،کریمی. 

(؛ سننهیال 2014لندن: اچ اند اس ) چند همسننری، شننیوه زیسننت و پیامدهای آن )کردسننتان ایران(.

(؛ لیال 1394شننناسننان )تهران: نشننر جامعه زنان کرد:)نظریه ای مبنایی در باب زنان کرد(.شننهریاری. 

(؛ فردوس 1397شننناسننان ). تهران: نشننرجامعهع مجددبازتجرد زنان: فصننل فاجعه یا شننروعنایت زاده. 

ستم تقاطع یافته»حاتمی.  شونت و  سی در 1399تیر  3) پروبلماتیکا«. زنان کورد: خ ستر تیر  10(. د

ی زنان در روژهالت اسنننت و جالب اسنننت که دانیم این اهم مطالعات حوزه. تا جایی که ما می1399

ناطق جنوبی روژهالت کردسنننتان هسنننتند؛ فاطمه کریمی ی این مولفانٍ فمنیسنننت از متقریباً همه

ه زاده )سقز(. ب )روانسر(، سمیه رستم پور و سهیال شهریاری )پاوه(، فردوس حاتمی )قروه( و لیال عنایت

شاید که خود این پدیده از نمودهای گشودگی مورد احتمال نمی صادفی خواند و  توان این وضعیت را ت

 بحث باشد.

24. Elective affinities   

صاحبه های کمپین مقابله با کرونا در نقدهنقض این ادعا فعالیت یک مثال. 25 شماره )م ست، 10ی  ( ا

آید فضنننای کمپین در این شنننهر آشنننکارا ذیل هژمونی گونه که از مصننناحبه برمیبا این حال همان

ارهای قومی موجود بین ترک و کرد در ناسیونالیسم اتنیکی کرد قرار داشت و قادر نبوده است تا از دیو

چنین یک مثال نقض دیگر برای این ادعای حرکت کانونی جنبش کرد به سننمت این شننهر فرا رود. هم

کاتی  شننت بهردهسننه»های مرتبط با کمپین های سننردشننت، بویژه فعالیتی فعالیتجنوب، سننابقه

 مباران شیمیایی این شهر توسط رژیم بعث)سردشت به وقت تیرماه(، یعنی کمپین سالروز ب« ڕپووشپه
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سال ست که در  ست. وجود ا شده ا ها اخیر به مکانی برای تجمع و فعالیت فعالین مختلف کرد و ایرانی 

دارد تا بار دیگر بر خصننلت نظرورزانه بودن این نوشننته تأکید کنیم، های نقض ما را بر این میاین مثال

ها زیاد اسنننت. با این حال بر امکان به خطا رفتن این نظرورزیتر، چه در نبود مطالعات تجربی دقیق

ی های مختلف در روژهالت کردستان بویژه در دو دههی فعالیتاساس شواهد موجود و بر اساس تجربه

ی حرکت کانونی جنبش کرد در روژهالت کردستان به سمت جنوب کنیم که گزارهگذشته ما تصور می

 ی قابل دفاعی است.گزاره

های مرتبط با اقتصاد سیاسی نیولیبرالیسم و تحول ساختار اقتصادی دولت در ایران پس برای بحث. 26

)مرداد  49ی . شمارهگفتگو«. اقتصاد سیاسی دولت ظهور دولت نهم»از پایان جنگ ن.ب: محمد مالجو.

قد اقتصنناد ن«. ی نقدی اقتصنناد سننیاسننی دولت یازدهم در بوتهپروژه»؛ محمد مالجو.  39-9(: 1386
چرا بر وجه نولیبرالی اقتصاد »؛ پرویز صداقت. 2020آگوست  8(. دسترسی در 2015اکتبر  4)سیاسی 

 ؛2020آگوست  8(. دسترسی در 2018نوامبر  23نقد اقتصاد سیاسی )«. کنیم؟در ایران تأکید می
 Kayhan Valadbaygi. "Hybrid Neoliberalism: Capitalist Development in 

Contemporary Iran." New Political Economy (2020): 1-15. 
تحلیل جامعه شنننناختی »هاوژین بقالی و منصنننوره اعظم آزاد، برای یک تحلیل در این باره ن.ب:. 27

 ،مطالعات اجتماعی ایران سال ششم، «ساز در کردستان ایرانی یکی از منابع هویتگری به مثابهسلفی

 .4-29(: 1391)تابستان 18پیاپی  2شماره،

 ها رجوع کنید. به گزارش مصاحبه. 28

 ی مدنی به مثابه قلمرویی تقابلی بنگرید به: در باب تعریف جامعه. 29
Burchell, G. ‘Peculiar Interests: Civil Society and Governing ‘the Systems 

of Natural liberty’, in Burchell, B. et al. (Ed.): The Foucault Effect: Studies 

in Governmentality, London  1991. 

 است: ی زیر مورد بحث قرار دادهی مدنی در مقالهولی این برداشت را از جامعه
Abbas Vali. Kurds and Their Others: Fragmented Identity and Fragmented 

Politics in Comparative Studies on South Asia, Africa and the Middle East, 

Vol. XVIII, No. 2,  1998 
 هارت و نگری مطرح شده است: این نکته در مورد حاکمیت و نمایندگی همچنین توسط. 30

Negri, A. and Hardt, M. in Multitude 2004, also in Negri, A. ‘Sovereignty 

between Government, Exception and Governance’ in Kalmo, K. and Skinner, 

Q. (eds.): Sovereignty in Fragments: The Past, Present and future of a 

Contested Concept, London 2010. 

 نیز ن.ب: کار مهم پاول هیرست:
Paul Hirst, Associative Democracy: New Forms of Economic and Social 

Governance, Amherst 1994 
ر اند. تأثیرات حاکمیت بنیسننتند که دموکراسننی نمایندگی را نقد کرده های چپاین تنها تئوریسننین

پردازان راسنننت میانه مورد نمایندگی دموکراتیک و پارلمانی با حدت و شننندت کمتری از جانب نظریه
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آن هستند. در این های شاخص بحث قرار نگرفته است. ماکس وبر، روبرتو میشل و کارل اشمیت نمونه

 رابطه ن.ب: 
Lassman, P. and Speires, R. (eds): Weber: Political Writings, Cambridge 

1994;  Schmitt, C. The Crisis of Parliamentary Democracy, Cambridge 

Mass. 1988; Michels, R. Political Parties: A Sociological Study of 

Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, New York 1915. 

شماره . 31 شت  شاره در پانو شارکت دموکراتیک بنگرید به منابع مورد ا شرایط م مراجعه  34در باب 

 کنید.

 بنگرید به:. 32

 Foucault, M.  The History of Sexuality, Vol. 1. London 1981 and The Society 

Must Be defended, London 2003   
33  Conduct of conduct 

 فوکو در باب حکومتمندی در:ی مقاله. 34

Faubion, J. D (ed.): Essential Works of Michel Foucault 1954-1984, Vol. 3; 

see also Burchell, et al, London 1991 
 در باب کاربست مفهوم حکومتمندی بنگرید به:. 35

 Michel Dean’s, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, 

London 1999 
36 .Chimeraسطوره شت و بدن بز و دم افعی و از دهانش آتش ، ا شیر دا سر  ی یونانی، هیوالیی که 

 بارید.می

و های فوکمفهوم زیست امنیت به کار گرفته شده در این مطالعه برآمده از خوانش خاصی از نوشته. 37

ست قدرت و پروبلماتیک امنیت در دولت متاثر از همهدرباره ست. این مفهوم از قرار گیری ی زی فعلی ا

های سیاسی جورجو آگامبن نیز هست. اخیرا او مفهوم زیست معلوم از مباحث محوری در سراسر نوشته

و تأثیرات کلی آن بر جامعه و سننیاسننت به کار گرفته اسننت.  19-گیری کوویدی همهامنیت را درباره

سی را در ب سیا سی  شنا سیب  سمی آ شرفتهارهتحلیل جالب توجه آگامبن ق  ی غربی  دری جوامع پی

مه با ه بت  بارهگیری مطرح مینسننن گامبن در یل آ ند. تحل های ک ها و کردار ند ی تغییرات در فرآی

ی ای تاریخدهد و واجد پایهسازی تفوقِ زیست قدرت را در جامعه به طور کلی پیشفرض قرار میامنیتی

ت هنوز از هم گسیخته و عقب مانده است و سیاسی نیست. ]تحلیل آگامبن[ تن در مواردی زیست قدر

سیطره ست، تن به نظریهو جامعه تحت  ضایی/ حاکمیتی ا . دهدپردازی و مفهوم پردازی نمیی قدرت ق

 به عنوان نمونه بنگرید به:  
https://medium.com/@ddean3000/biosecurity-and-politics-giorgio-

agamben-396f9ab3b6f4 
 همچنین برای فهم مفهوم پردازی آگامبن از زیست قدرت بنگرید به:

https://medium.com/@ddean3000/biosecurity-and-politics-giorgio-agamben-396f9ab3b6f4
https://medium.com/@ddean3000/biosecurity-and-politics-giorgio-agamben-396f9ab3b6f4
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 Agamben, G. Homo Sacer: Sovereign Power and the Bare Life, Chicago, 

1998.  
هارت و نگری از مفهوم زیسنت امنیت به دسنت داد، رداشنتتوان از بتوان انتقادات مشنابهی نیز میمی

اند، مسننتقیما از فوکو متاثر اسننت. این ها از زیسننت قدرت آنگونه که خود نیز معترفاگرچه تحلیل آن

پردازی گذار به دموکراسننِی ی خوانش نگری از اسننپینوزا قرار دارد، در بسننتر نظریهها که بر پایهتحلیل

فاهیمی چون قدرت موسنننس و امر مشنننترک آن را برای تحلیل مواردی همچون انبوهه  و به همراه م

 سازد. بنگرید به:تر میایران معاصر مناسب

  Negri, A. and Hardt (op. cit 2004) and Commonwealth, Cambridge Mass. 

2009.  
ست، از برخی از هایی از مطالعهجنبه شده ا شاره  های تحلیلی آنان جنبهی فعلی، آنچه که در متن نیز ا

 وام گرفته است.

بودگی قدرت و مقاومت/ ضنندیت از فوکو وام گرفته شننده ی دروناسننتدالل نظری این مقاله درباره. 38

های مختلفی از اسنننتدالل فوکو وجود دارد و اغلب برای کنکاش از اعتبار برداشنننت اسنننت. برداشنننت

بال و منحصننرا آنتاگونسننتیک در میدان سننیاسننی دیالکتیکی از قدرت و مقاومت به عنوان نیروهای متقا

هارت و نگری در این رابطه در آثار گیرد. به عنوان نمونه بنگرید به برداشنننتمورد اسنننتفاده قرار می

 (.12شان به خصوص انبوهه و جمهوری مشترک المنافع )اشاره شده در پانوشت شماره مختلف

 ی عدم تمایز بنگرید به:ی مفهوم منطقهی مبسوط دربارهبرای مطالعه. 39

  Agamben, G. (op.cit 1998) and State of Exception, Chicago,  2005  16. 

 

41. Embedded  

های ما بعداً اطالع پیدا کردیم که این بیمارستان صحرایی در نهایت تاسیس نشد اما از محل کمک. 42

 دایر کردند. های ورزشی مهاباد یک نقاهتگاهآوری شده در یکی از سالنجمع
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